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 11نوامبر
کانادا :سالروز
بزرگداشتقربانیان
جنگ جهانی دوم

_______
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_____

ایــران:

سونامی

سنگینیحبرانمایلجهان
بردوشتهیدستان

تمامی نهادهای امدادی و مالی جهانی هشدار میدهند که هزینهی مبارزه با
بحران مالی جهانی را نباید کشورهای تهیدست بپردازند.
“سازمان توسعه و همکاری اقتصادی” ( )OECDهشدار میدهد که کاهش
کمکهای وعده داده ش��ده به کش��ورهای در حال رشد میتواند به بیثباتی
سیاسی نیز بیانجامد.
نشست سران  ۸کشور صنعتی تعیین کرده بود ،تا سال  ۲۰۱۵میالدی حدود
هفت دهم درصد درآمد ملی خود را به کمکهای عمرانی برای کشورهای در
ادامه در صفحه 25
حال توسعه اختصاص دهد.
_________________________________________________
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صدمین سال تولد
تیم هاکی شهرمان
Canadian Habs
مبارک!
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ماریادرسفارت کانادا!

آیا آمریکا
جایگاه خود را
به عنوان قدرت
برتر از دست
داده است؟ 5

>> کانادا

میلیون نفر در اثر بحران مالی’

خر جترینانتخاب
پر
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صداقت یا سیاست

19

«سهمی از تسلی» تازه ترین فیلم
جیمزباند اکران :در سینماهای کانادا و
آمریکا ،جمعه  7ماه نوامبر

7

سرکوزی در کبک:
«زنده کبک آزاد!»
یا «زنده باد کانادای
 19متحد!»!

دکترانصاری

جان و سارا!

>> 22:

یحیـیآبادی

پزشــکی

سیروس

>> 4 :

8

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

2178 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221
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ایران وآمریکا...
خطر برای سیستم
مالی جهانی هنوز
باقی است

بانک مرکزی بریتانیا تخمین زده است
که ضررهای ناش��ی از بح��ران مالی
جهانی برای سرمایه گذاران و بانک ها
به  2تریلیون و  800میلیارد دالر بالغ
می شود .این رقم دو برابر مبلغی است
که قبال برآورد شده بود.
مروین کین��گ ،رئیس بانک مرکزی

ماموریت جدید ژنرال
پتریوس در افغانستان
ژنرال دیوید پتریوس که قبال فرمانده
نیروهای آمریکایی در عراق بود از31
اکتبر پست جدید خود را که مسئولیت
عملیات نظامی آمریکا در خاورمیانه از
جمله عراق و نیز افغانستان ،پاکستان و
ایران است ،عهده دار شده است.
ژنرال پتریوس تا ای��ن اواخر فرمانده
ارت��ش آمریکا در عراق بود و به دلیل
بهبود محسوس وضعیت امنیتی این
کشور از او تقدیر شده بود.

مردم در
سراسر
جهان تا
کنون 5
تریلیون دالر
را صرف
تقویت بانک
ها کرده اند

بریتانیا هشدار داده است که با وجود
تالش بسیاری از دولت ها برای تقویت
سیستم بانکی خود ،خطرهای جدی
برای سیس��تم مالی جهانی ،هنوز به
قوت خود باقی است.
ب��رای تضمین این ک��ه در دوره های
رشد قوی اقتصادی ،بانک ها مقداری
از پول خود را برای جبران ضررها در
دوران رکود ،ذخیره کنند ،به مقررات
جدید بین المللی نیاز است.
ی��ک تحلیلگر ب��ی بی س��ی در امور
بازرگانی می گوید مالیات دهندگان

در سراس��ر جه��ان تا
کنون  5تریلیون دالر
را صرف تقویت بانک
ها کرده اند.
هفته گذش��ته رئیس
بانک مرکزی بریتانیا
هشدار داد که سیستم
بانکی بریتانیا بیش از
هر زمان دیگری از آغاز جنگ جهانی
اول ت��ا کن��ون ،در اوایل م��اه جاری
میالدی به از هم پاشیدن نزدیک شده
بود.

ژنرال پتریوس شخصی بود که تقویت
نیروهای آمریکایی در عراق ،تحت نظر
او صورت گرفت.
راب واتسون ،تحلیلگر امور دفاعی بی
بی سی می گوید احتماال افغانستان و
عراق ،در برنامه کاری ژنرال پتریوس
در اولویت قرار خواهد داشت.
در مورد عراق ،ژنرال پتریوس کاهش
نیروهای آمریکایی را مد نظر خواهد
داش��ت .موضوعی که او گفته اس��ت
مایل به تعجی��ل در انجام این برنامه
نیست.
راب واتس��ون م��ی گوی��د در م��ورد
افغانس��تان ژنرال پتریوس هم اکنون

دستور بررسی کامل استراتژی آمریکا
در افغانس��تان را داده است که انتظار
میرود نتیجه آن تاکید به لزوم یک راه
حل گسترده تر منطقه ای و نیز تالش
برای تماس بیشتر با طالبان باشد.
البته میزان نف��وذ دیوید پتریوس در
سیاس��ت های آمری��کا در منطقه ،تا
حدی بس��ته به این خواه��د بود که
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
چه کسی برنده شود .اگرچه به گفته
گزارشگر بی بی سی ،کاندیداهای هر
دو حزب جمهوریخ��واه و دموکرات،
ژنرال پتریوس را تحسین می کنند.
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کافهرستــوران

پرشیــا

& Take-Out
W Wهدف ما مثل همیشه
عرضه غذاهای اصیل
ی با طعم و کیفیت
ایران 
مطلوبخانگی
میباشد.
ی جات تازه
W Wانواع شریین 
و خشک و مرغوبترین
آجیل موجود است.

_______________

ساعــات کار:

936 Girouard

دوشنبه تا جمعه :
 ۷.۳۰صبح تا  ۷.۰۰شب
شنبه  ۸.۳۰ :صبح
تا  ۴.۰۰بعداز ظهر
یکشنبــه:تعطیل

)(Corner: St.Jacques
Montreal QC H4A 3C1

Tel.: (514) 489-8484

پرشیا همان تیم کیترینگ «دنیــا» در مکان جدید است.

حمیراقاسمنژاد روانکاو

ناتوراتراپیسیتو
هیپنوتراپیست

>> مشاوره و درمان:

 Rنگاهیدیگروتازهبه
خویشتن خویش و زندگی
 Rارتقاء در مثبت اندیشی و تبحر در بهتر
زیستن و بهبودی از افسردگی ،ترس
 Rاضطراب مزمن ،استرس،
سردرگمی و مشکالت در روابط
 Rانگیزه ،هدف گرایی و توازن در زندگی روزانه
 Rهدایت و تشویق در جهت
سالمت روح ،جان و روان

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

زرین

3

)Homeira (Sedighe

Ghassemnejad
Psychotherapist

COPNN. Member
فارغ التحصیل از
دانشگاه مک گیل

__________________
4823 Sherbrooke W.,
Suite 160
Westmount, Qc., H3Z 1G7

Tel.:(514) 223-6542
h.ghassemnejad@gmail.com

www.zarinauto.com
منایشگاه
اتومبیل

______________________
فروش و لیز انواع اتومبیلها
متخصص در اتومبیل های اروپایی و ژاپنی
خدمات اخذ وام
حتویل اتومبیل در سراسر کانادا
______________________

••
••

با مدیریت رضازرین
با بیش از  15سال سابقه
در عرضه اتومبیل لوکس

__________
and leasing
• Sale
of imported vehicles
in European
• &Specialized
Japanese Imports
Financing
• Bank
• Vehicle Delivery thru. Canada
___________
___________
N. of Jean Talon, E. of Decarie
5055 Buchan
Montréal (Québec) H4P 1P3

Tel: (514) 737-7392
Cell: (514) 993-7085
Fax: (514) 737-3206
E-mail: zarinauto@bellnet.ca

وکیل دعاوی

 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا -لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

امیرکفشداران

12491 Gouin Blvd West
Pierrefonds, QC H8Z 1W3
Tel: 514-676-0814
Fax: 514-676-0815

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی (سیویل) و 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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>>همصدابا هاکیُال ّهیهایعزیز!!...

انتخاباتآمریکا:
تیم مک کنی  -پی لنی

GO HABS GO! GO HABS GO
___________
>> حسین صمیمی

___________

صدمین سال تولد
تیم هاکی شهرمان
Canadian Habs
مبارک!

با آمدن پاییز ،فصل جدید لیگ حرفه ای سراسری هاکی
 NHLآغ��از ش��د و مونترالی
های فناتیک هاکی ،بار دیگر
و علیرغم تم��ام دغدغه ها و
مش��کالت روزمره ،از قماش
انتخابات بی دلی��ل فدرال و
احمقانه ت��ر ،احتمالی ایالتی
کبک ،سرسام بهم ریختگی
و اغتش��اش بازاره��ای مالی
جهانی که بهرحال دامنگیر ما
هم خواهد شد ،و بله ،احتماال
انتخاب اوبام��ا اولین رئیس
جمهور س��یاه پوست آمریکا
و ورود تاریخ��ی اش به کاخ
سفید و...
متعصبانه با زدن پرچم ها به
اتومبی��ل ها و در محل کار و
کسب و غیره فصلی طوالنی به
درازای پائیز و زمستان و بهار
طوالنی کانادا را آغاز کرده اند
و در پشتیبانی از تیم خود کم
نخواهند گذاشت و در عوض
کمتر از پیروزی و آوردن کاپ
قهرمانی استانلی به شهرمان
نیز رضایت نخواهند داد.

امسال سال مهمی برای کانادین است.
چرا که تنها تیم حرفه ای تراز اول باقیمانده در مونترال مان
تولد صد سالگی خود را جشن میگیرد.
جشنی که مرحله به مرحله در طول فصل شاهد آن خواهیم
ب��ود و امید اس��ت که اوج آن در ژوئ��ن  2009پیروزی در
آخرین بازی و بدست آوردن کاپ قهرمانی استانلی باشد.
در هاکی مجموعه ای از عوامل هر هفت یا هشت سال یکبار
باید در تیمی جمع گردند تا ش��رایط قهرمانی آماده شود.
امس��ال اکثر این عوامل در تیم هاکی شهرمان وجود دارد.
بازیکنان جوان ولی با تجربه که چند فصل پیش آرام آرام به
اوج بازی خود رسیده اند
و امسال در بازار خرید و فروش «بازیکن آزاد» هستند،
می دانند که داشتن انگشتر قهرمانی تا چه حد ارزش دالری
آنها را باال خواهد برد و تمام توانائی خود را در خدمت تیم
قرار خواهند داد .حضور چند
بازیکن جدی��د با «کالیبر»
باال نیز از عوامل موثر بعدی
است.
بنظر می آید خشکسالی 15
ساله ی قهرمانی سرانجام در
یکصدمین سال تولد علیرغم
کهولت س��ن ،پایان خواهد
یافت و چش��مه جوانی تیم
که در حال جوش��ش است،
سرانجام کاپ قهرمانی این
فص��ل را در ژوئن  2009در
خیابانهای مونترال به نمایش
خواهند گذاشت.
نه ،مطمئنا این سراب نیست
و شرایط برای رسیدن به آن
در این صدمین سال فعالیت
آماده است.
پس شما هم یکصدا با ما دم
بگیرید:
GO HABS GO
GO HABS GO

ع
جما
کلبه
م
و
ل

سیروس
یحیی آبادی

Voyages Lexus

آژانس مسافرتی یونی گلوب

انواع ساندویچ های سرد و گرم

ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..

نوشابه های الکلی و غیر الکلی

ساندویچ مرغ $5.00 .....................................................................
ساندویچ زبان $5.00 .....................................................................
ساندویچ مغز $5.00 .....................................................................
ساندویچ کوکوسبزی $5.00 ....................................................
ساندویچ سوسیس بندری $5.00 .........................................
ساندویچ مارتادال $5.00 ............................................................
ساندویچ بوقلمون $5.00 ...........................................................
ساندویچ الویه $5.00 ...................................................................
ساندویچ کتلت $5.00 ................................................................
ساندویچ کتلت مرغ$5.00 ......................................................
جوجه کباب $5.00 .......................................................................
فیله کباب $6.00 ...........................................................................
کشک و بادمجان $5.00 ..........................................................
شله زرد $2.00 ..............................................................................
آش رشته $4.00 ..........................................................................
سوپ جو $4.00 ...........................................................................
عدسی $4.00 .................................................................................
ته چین مرغ $6.00 ....................................................................
کوفته تبریزی $6.00 .................................................................
شنیتسل مرغ $6.00 ................................................................
دل و جگر مرغ $5.00 ..............................................................
خوراک لوبیا $4.00 .....................................................................
میرزاقاسمی $6.00 .....................................................................

________________
6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________
در قلب NDG
درچندقدمی تپش و اخوان
روبروی ویدئوتران

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

غذا آماده
برا
ی take
out

ش هــر
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ک
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ن
ب
ه
ناهـ
ـ
ـ
ـ
ار:
آب
گوشت
گ
ر
د
ن

بستان
تا
در گرمای سبه؟!
چی می چ نی !!
ملا
آبجو بشکه آ جمال!
سعمو
ویترا
ر
کیترینگجمال

انواع سوسیس آلمانی منقلی

نوشابه های الکلی وغیرالکلی چای قهوه

4

•
•
•
•
•

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
سفرهای تفریحی با قیمت
بر روی ختفیف  25دالر
فروش بلیت کلیه شرکت های
قیمت
ها
ی
ر
قا
بت
ی
مو
جو
(کروز)
هواپیمائی و کشتیرانی
د ما
هم
چ
نی
ن
ک
وپ
ن
5
2
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
دالری برای پرواز
بع
د
ی
ش
ما
به
ای
را
ن
ارائه خواهد شد.

Super special

نسرین پارسا

time:
is for a limited
this promotion
)’08
(til end of Dec

مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

Tel.:
(514) 397-9221
حتویل بلیت
در محل کار شما
در اسرع وقت

________________________________
1253 McGill College Suite155
Montreal, QC H3B 2Y5

Cell.: (514) 699-1760
Fax: (514) 397-2679
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com
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ایران...

رفسنجانی:
آثار سونامی
اقتصادی
درست
مدیریت شود

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام بحران مالی
جهانیرابه”سونامیاقتصادی” تشبیه
کرده و از مقامات ایرانی خواس��ته که
مواظب باشند آثار آن در اقتصاد ایران
درست مدیریت شود.
آقای رفسنجانی که به عنوان خطیب
نماز جمعه تهران سخن می گفت از
مسئوالن و دست اندرکاران خواست
که “مواظب باش��ند که آثار سونامی
اقتصادی درست اداره شود و آنجا که
دس��تمان می رس��د نگذاریم مسائل
ناجوری پیش بیاید”.
یک روز پیشتر الن گرین اسپن رئیس
سابق بانک مرکزی آمریکا برای اولین
بار بحران جاری را یک سونامی نادر در
بخش مالی جهان خوانده بود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
کاهش قیمت نفت را اولین موج بحران
اقتصادی در غرب دانسته که به ایران
رسیده است و به گفته وی “باید فکر
کنیم که ضربه های آن به اقتصاد ما

کنترل شود”.
ایران دومین صادرکننده
ب��رزگ نف��ت در می��ان
کش��ورهای صادر کننده
نفت اوپک است و بخش
عمده ای از نیازهای ارزی
این کشور از محل فروش
درآمدهاینفتیتامینمی
شود و نصف شدن قیمت
نفت در فاصله کوتاهی می
تواند مشکالت اقتصادی
این کش��ور را دو چندان
کند.
ب��ه گفته آقای هاش��می
رفسنجانی“ ،اولین موجی
که از بح��ران (اقتصادی
غرب) به ما رسیده ،ارزانی
نفت اس��ت .نف��ت برنت
از  147دالر ب��ه قیم��ت
 64دالر رس��یده است و این خسارت
بزرگی است”.
محم��ود بهمن��ی رئی��س کل بانک
مرکزی ایران پیش بینی کرده اس��ت
که در صورت تداوم روند نزولی قیمت
نفت ،امس��ال درآمده��ای نفتی این
کشور بیش��تر از  50میلیارد دالر کم
شود.
چنی��ن وضعیتی به معنی آن اس��ت
که درآمد نفتی ایران در س��ال جاری
به نصف کاهش خواه��د یافت و این
بر سرنوشت کشوری که اقتصادش بر
درآمدهای نفتی متکی است ،عمیقا
تاثیر گذار است.

بحران مالی

‘بیکار شدن 20میلیون
نفر در اثر بحران مالی’
س�ازمان بین المللی کار هش�دار داده
است که بحران مالی جهانی ممکن است
تعداد بیکاران در جه�ان را  20میلیون
نف�ر افزایش داده و تا پایان س�ال 2009
ش�مار بیکاران در جهان به  210میلیون
نفر برسد.
سازمان بین المللی کار همچنین پیش
بینی کرده که  40میلیون نفر نیز به شمار
گرسنگان در جهان اضافه خواهد شد و
این افراد ناچار خواهند بود با پولی کمتر
از یک دالر در روز زندگی کنند.
س�ازمان مورد بحث می گوید دولت ها
پس از نجات بانک ها اکنون باید توجه
خ�ود را ب�ر یک طرح نج�ات اقتصادی
برای ایجاد اش�تغال و اجتناب از بحران
اجتماعیمتمرکزکنند.
قرار است رهبران هشت کشور صنعتی
پیش�رفته جهان در اجالس ماه نوامبر،
یک رشته تدابیر هم آهنگ برای مبارزه
با بحران مالی کنونی و جلوگیری از تکرار
آن اتخاذ کنند.
رهبران گروه  8همچنین با از سرگیری
مذاک�رات تجاری که پیش�تر در س�ال
جاری بی نتیجه ماند به اتفاق نظر رسیده
اند.
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آقای رفس��نجانی از صاحب
نظ��ران ،اقتصاددان��ان و
مسئوالن ایرانی خواسته که
با ه��م همکاری و هم فکری
کنند تا امواج بعدی مهار شود
تا به گفته وی “صدمه اساسی
به جامعه ،فقرا و کارگران مان
وارد نشود که بسیار می تواند
سنگینباشد”.
درروزهایاخیربرخیمقامات
ایرانی به طور مستقیم یا به
تلویح از بروز بحران اقتصادی
در غرب ابراز خرسندی کرده
اند اما رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام با انتقاد از این
گروه گفته اس��ت“ :این طور
نباشد که کسانی پیدا شوند
و بگویند این بحران اقتصادی
معجزه اس��ت و تنبیه غرب
است .ممکن است آنها تنبیه
شوند اما آثار این بحران برای
همه سنگین است”.
دولت ایران کارشناسانی را مامور کرده
تا بحران اقتص��ادی در جهان را رصد
ک��رده و پیامده��ای آن را بر اقتصاد
ایران بررسی کنند .مجمع تشخیص
مصلحت نیز نشس��ت های��ی در این
زمینه برگزار کرده است.
آقای رفسنجانی با اشاره به درآمدهای
ارزی ک��ه در حس��اب ذخی��ره ارزی
نگهداری می ش��ود ،تاکید کرده که
“باید نقط��ه مطمئنی برای کش��ور
درست شود که در این حوادث اقتصاد
مان به باد نرود”.

اجنمنحقوقدانانفارسیزبانکبک
شما را به اولین نشست
از سلسله سخنرانی های خود دعوت می کند:
 W Wسخنرانان:

علی غالمپور

موضوع:
حقوق خانواده (به فا رسی)

نیما حجازی

موضوع:
حقوق مهاجرت (به فا رسی)

 W Wزمان:

پنجشنبه ٦ ،نوامبر ٢٠٠٨
ساعت 6و نیم تا  ٨و نیم بعدازظهر

W Wمکان:

دانشگاه مک گیل ،ساختمان لیکاک – اتاق ٢٣٢

 W Wهدف:

 W Wآگاهی رسانی به جامعه ایرانیان در زمینه موضوعات حقوقی برگزیده شده
------------------------ پایان هر سخنرانی با زمانی برای پرسش و پاسخ همراه خواهد بود. فروشگاه اخوان (وست ایلند) از مهمانان پذیرایی مختصری بعمل خواهد آورد. حمایت های مالی داوطلبانه شما به هنگام ورود پذیرفته خواهد شد.___________________________
برای اطالعات بیشتر به سایت www.AJPQ.qc.ca
مراجعه نموده و یا با شماره تلفن514-518-5393:تماس بگیرید.

همایش «دین در دنیای معاصر»

یآمدند؟
یگرفتند،بازهمم 
اگرپولمن 

روزنامه كارگزاران :نش��ریه صبح صادق ،وابسته به سپاه پاسداران در
یادداش��تی ضمن انتقاد ش��دید از برگزاری همایش «دین در دنیای
معاصر» ،با طرح ای��ن ادعا كه حضور  15چهره بین المللی (دبیرکل
سابق س��ازمان ملل ،نخست وزیران س��ابق ایتالیا و ایرلند  )...پس از
دریافت مبالغ كالن بودهاست ،این سوال را مطرح كرده كه «اگر مبلغی
برای میهمانان در نظر گرفته نمیشد یا مبلغ پرداختی كمتر از مطالبه
آن چهرههای بینالمللی بود ،آیا باز هم این شخصیتها به تهران سفر
میكردند»؟ در این یادداش��ت كه با عن��وان «اگر پول نمیگرفتند،
میآمدند؟» منتشر شده ،با انتقاد از «هزینههای هنگفت این همایش»
آمدهاست:
	•این هزینهها از چه محلی تامین شده است؟
	•آیا درست است كه میهمانان این همایش برای حضور
در تهران و یزد ،مطالبات میلیاردی داشتهاند؟
	•چرا در برابر خبر دریافت س�ه میلیارد تومان از سوی
كوفیعنان برای س�فر به تهران هیچ واكنشی نشان
داده نشد؟
	•میهمان�ان دیگر ای�ن همایش چه مبالغ�ی دریافت
كردند؟

هند :پابرهنه گان و تسخیر ماه

روز چهارشنبه  22اکتبر رئیس سازمان تحقیقات فضایی
هند اعالم داش��ت که یک سفینه بدون سرنشین که در
داخل هند ساخته شده با موفقیت از جنوب این کشور به
سوی مدار کره ماه پرتاب شده است .یک موشک ساخت
هند این س��فینه یک و نیم تنی را در مدار کره ماه قرار
خواهد داد .برخی از منتقدین هندی نسبت به توجیه پذیر
بودن هزینه سنگین برنامه پرتاب سفینه به سوی ماه ابراز
تردید کرده اند .به ویژه با توجه به این که بازارهای مالی

هند در هفته های اخیر تحت تاثیر بحران مالی بین المللی
قرار داشته است .با اینهمه ،اکثر رسانه های گروهی هند
پرتاب سفینه ساخت این کشور به سوی مدار کره ماه را
دستاوردی ملی نامیدند.
معلوم نیست با اینکه کشوری درگیر مشکالت گوناگون
– مثال در مورد هند فقر گس��ترده و بحران اقتصادی –
است ،صرف هزینه های سنگین در زمینه فنآوری چگونه
توجیه پذیر است؟

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

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی
لیلیصمیمی

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

مرکزخدماتارزی
بانکبیناملللی

اولین مرکز خدمات ارزی در مونترال

514-825-3170

بامدیریتبیژناحمدی
groupe Golden
International Bank
 نقد کدولت ردن چک های شما
ی
و
بی
زنسی به نازلترین
نرخ
تا
0
 40دالر 10 :دالر
از 0
40
د
الر
به
باال :فقط %2

 انتقال ارز به متام نقاط دنیا،در کمتر از چند دقیقه با کمترین هزینه
 مرکز تبدیل ارزهای معتبر با بهترین نرخ -انتقال ارز به ایران و برعکس با بهترین نرخ در کمترین زمان

استفاده از کارتهای اعتباری برای جابجایی ارز

پول به دست عزیزان تان هرگز دیر خنواهد رسید

1906 Ste-Catherine W.
Montreal, QC H3H 1M2
Guy

Tel.: 514-937-5192
Fax : 514-937-6621

آموزشگاهرانندگی FUTURE
Drivinogol
Sch

>>

مربی ایرانی :با  19سال سابقه کار

کتاب راهنمای رانندگی 2008

به فارسی و تمام رنگی
هنگام نامنویسی در آموزشگاه
بطور رایگان در اختیار شما قرار می گیرد.

>>

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

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

برای خامن ها:
مربی خامن

ل های
ا
سو اکسی
تست ت

12hr driving

+ car for exam
+Exam CD
+ Farsi Book
--------------------------

295 .00

80.00

2hr driving

Training in exam area
)(henri Bourassa or longueuil
+ car for exam

568-3848

&

)(514

________________________
7370 Cote-Ste-Luc, # 118

Villa Maria

Montreal, QC H4W 1P9
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ایران:بازار...

مینا صاحلی

دردسر بازی در
فیلمهالیوودی:نگاه
لوس آجنلس تایمز
به استقبال از فیلم
مجموعه دروغ ها

مشاور امالک:مسکونی و جتاری
• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

سازمان نهضت سوادآموزی
ایران به تازگی اعالم کرده
است که  20میلیون کم
سواد و بی سواد در این
کشور وجود دارد.

این سازمان می گوید دولت باید برای
تثبیت آموخته های نوس��وادان و کم
سوادان اعتبار خاصی را در نظر بگیرد
اما تاکنون این امر میسر نشده است.
علی ابراهیمی��ان ،معاون آموزش��ی
سازمان نهضت سوادآموزی گفته است
ک��ه بودجه این س��ازمان ،فقط برای
سواد آموزی است و تاکنون اعتباری
در زمین��ه تثبیت س��واد نوس��وادان
اختصاص نیافته است.
به گفته آقای ابراهیمیان ،تکرار نشدن

a
c
.
d
n
a
v
i
a
w.p

ww

در خدم

ت ارتقاء ب

کنون درکشورش در در اینترنت آپلود می کند .بعد هم
 17فیلم ایفای نقش
فیلم سر از سی دی ها در می آورد.
کرده است.
نقش عایشه برای فراهانی در این
او همین حاال هم در
فیلم درحالی آغاز می شود که او یک
جمهوری اسالمی یک روسری به سر دارد .اما با گذشت
زمان از سرکنار می رود و موهای
فردار مشکی اش نمایان می
لبخند
ستاره بزرگ است.
شود .این همان چیزی است
ی
اما بعد از بازی
که در صنعت محافظه کار
ک
م
ی
ل
یون
در کنار دی
سینمایایران با “نه – نه”
کاپریو به چهره
روبرو شده است.
دالری و
فراهانی در مصاحبه اوائل این ماه
بزرگتریتبدیل خ
نده دلربا
شده است.
با دیلی نیوز نیویورک گفت ظاهر
دکه های کنار
شدن در این فیلم تا همینجای
خیابان و فروشنده های دی وی
کار هم برای او مشکلساز شده
دی ،ظرف چند روز گذشته در
است.
تهران نسخه های فراوانی از این
من به خاطر این فیلم مشکالت
فیلم رافروخته اند.
زیادی داشتم ....مسؤوالن ایران
فروشنده می گوید“ :بیائید
گذرنامه مرا گرفتند .وزارت
گلشیفته فراهانی و آقای
اطالعات چندین بار مرابازجوئی
دی کاپریو را ببینید .بیائید با
کرد .سرانجام هم قاضی گفت
زیرنویس فارسی بخرید! فیلم با
“ما باید فیلم را ببینیم و سپس
کیفیتهالیوودی! تا تمام نشده
تصمیم بگیریم با تو چه کار می
بیائید .”
خواهیمبکنیم .”
زنان پیچیده شده در چادرهای
او گفت هرچند این فیلم او را
سیاه ،دختران با مانتوهای تنگ
به محبوب ترین چهره در پرده
و روسری های رنگی ،پسران با
سینمای ایران تبدیل کرده،
شلوارهای جین و حتیمردانی با
اما ممکن است زندگی او را در
کت و شلوار تیره و پیراهن سفید
بازگشت به ایران دچار پیچیدگی
همه در صف خرید فیلم هستند.
کند.
گاهی مسافران در تاکسی ها هم
من واقعاً عاشق ایران هستم.
برای چند لحظه فوراً از ماشین
خانواده من آنجا هستند ...اما
پیاده می شوند تا یک نسخه از
من یک فرصت را برای تست در
این فیلم را بخرند ودوباره سوار
فیلم از دست دادم ،برای فیلم
ماشین شوند و بروند.
”شاهزاده پرشیا” .دیگر نمی
یکی از فروشندگان جوان در
خواهم این اشتباه پیش بیاید.
پیاده رو می گوید روزانه حدود
این برای خیلی از ایرانی ها
 100نسخه از فیلم به قیمت هر
مأیوس کننده است .آنها نگرانند
عدد  1دالر به فروش میرسد.
اگر او تصمیم به سکونت در خارج
اکثر دی وی دی ها کیفیت
بگیرد ،تلویزیون دولتیایران دیگر
پائینی دارند .یک نفر یک دوربین
فیلم های او را نشان نخواهد داد.
فیلمبرداری به سالن سینما می برد و
لوس آنجلس تایمز 20 :اکتبر
سپس فیلم رابرای استفاده در ایران

گلشیفته فراهانی و لیو :آقا بیا حالشو ببر!

فیلم ماجراجویی -جاسوسی رایدلی
اسکات به نام “مجموعه دروغ ها”
به تازگی بر پرده سینماهای آمریکا
ظاهر شدهاست .اما بازار فروش دی
وی دی های این فیلم در خیابان
های تهران -پایتخت ایران -مدتی
است که داغ است ،و البتهعلت آن
هم فقط اشتیاق زنان برای دیدن
ستاره هائی مانند لئوناردو دی کاپریو
و راسل کرو نیست.
گلشیفته فراهانی -هنرپیشه جوان
محبوب ایرانی نیز نقش یک دلداده
عاشق و پرستار اردنی به نام عایشه را
بازی میکند که عالقه یک جاسوس
آمریکائی با بازی دی کاپریو را به خود
جلب کرده است.
این اولین بار است که به یاد می
آید یک زن هنرپیشه ایرانی با تأثیر
شگرف در صحنه پویای فیلم ایران ،پا
به هالیوودمی گذارد .و البته ممکن
است همین ماجرا ،دردسرهای
ناخواسته سبک خاورمیانه ای را برای
او به دنبال داشته باشد:به خاطر
همین فیلم ،ممکن است مشکالتی
برای او در کشورش پیش بیاید.
فراهانی  25ساله و دانشجوی سابق
موسیقی است .او با لبخند یک
میلیون دالری و خنده دلربای خود تا

زنس شما!
ی

6

بی سوادی در ایران
برنامه های ابتدایی سوادآموزی باعث
می شود نوسوادان ،آموخته های خود
را به مرور زمان از خاطر ببرند.
بر اس��اس گزارش س��ازمان نهضت
سوادآموزی ،این س��ازمان بعد از 30
سال تنها  8و نیم میلیون نفر را با سواد
کرده ،بنابر این بعید به نظر می رسد
این سازمان بتواند در دو سال آینده به
اندازه سی سال گذشته فعالیت کند.
در هفتاد سال اخیر همواره نهادهای
متعددی در ایران مس��ئولیت برنامه
ریزی و آموزش بی سوادان را بر عهده
داشته اند.
از س��ازمان تعلیمات اکابر ،س��ازمان
آموزش سالمندان و سازمان آموزش
بزرگساالن تا کمیته ملی پیکار جهانی

اصالت ریشه ماست ،صداقت پیشه ماست!

حسین
فلسفی

با بی س��وادی و س��ازمان جهاد ملی
س��واد آموزی همگی با هدف پیکار با
بی سوادی بنیاد نهاده شده بودند.
ب��ه تازگی محس��ن قرائت��ی رئیس
سازمان نهضت سواد آموزی گفت که
بی سوادان برای سواد آموزی تنها دو
سال فرصت دارند و بعد از دو سال کار
نهضت سوادآموزی تمام می شود.
به عقیده کارشناس��ان ،وقتی فعالیت
سی ساله این س��ازمان نتوانسته بی
س��وادی را ریش��ه کن کند و تعیین
مهلت دو س��اله برای بی س��وادان و
حذف این سازمان نمی تواند تاثیری
در کاهش بی س��وادی داش��ته و بی
س��وادان را به تالش برای با س��وادی
تشویق کند.
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پریوز شد؟!

»

>>

آخرین ساعات پیش از چاپ
پیوند( ،چهار روز پیش از روز معهود)
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به
لحظات حس��اس خود نزدیک شده
اس��ت و روز سه شنبه ،چهارم نوامبر،
سرنوش��ت یکی از دو نامزد حاضر در
آن مشخص خواهد شد.
(دو)ماهنام��ه ی معتب��ر
«نیومکزیکوس��ان نی��وز» که آخرین
ش��ماره اکتبر و نوامب��ر آن چند روز
پیش از پخش پیون ِد یکم نوامبر منتشر
شد ،با تیتر «اوباما پیروز شد!» و عکس
«پرزیدنت جدید» ،روی جل ِد خود را
تزئین داده است.
س��ردبیر مجله در س��رمقاله ی خود
یادآور ش��ده اس��ت که بهر حالت در
چه��ارم نوامبر و وقت��ی نتیجه نهائی
اعالم ش��د ،یا این اع�لام «زودرس»
یک «خیط» بزرگ حرفه ای است،
که خوب اجبارا مس��ئولیت آن را هم

>>

خواهیم پذیرفت و یا ما اولین نشریه
ای خواهیم بود که این پیروزی را ،آن
ه��م هفت و هش��ت روز جلوتر اعالم
کرده ایم با اج��ازه خوانندگان ،لذت
«اولین» بودن را خواهیم برد!
ما ه��م در پیوند به پی��روی از او ،به
اس��تقبال همین مش��ی م��ی رویم.
امیدواریم «خیط»ی باال نیاوریم!

>>

س��ناتور ب��اراک اوبام��ا ،نامزد
ح��زب دمکرات و س��ناتور جان مک
کین ،کاندیدای حزب جمهوریخواه در
رقابتی تنگاتنگ قصد دارند تا آراء رای
دهندگان به ویژه رای کسانی که هنوز
مردد هستند را جلب کنند.
اوبام��ا در زمینه اقتصادی خواس��تار
افزایش مالیات ها برای افراد ثروتمند

است در حالی
که جان مک کین از کاهش مالیات ها
در صورت انتخاب ش��دن او به سمت
ریاست جمهوری سخن گفته است.
در زمینه سیاس��ت خارج��ی هر دو
کاندی��دا مواضع متفاوت��ی ابراز کرده
ان��د .در حالی که نامزد دمکرات ها از
گفت و گو با رهبران کشورهایی چون
ایران ،س��وریه و ونزوئ�لا بدون پیش
ش��رط سخن گفته اس��ت کاندیدای
جمهوریخواهان این سیاس��ت را رد
کرده و بر لزوم اتخاذ سیاس��ت های
ش��دیدتر در قبال این کشورها تاکید
کرده است.
مب��ارزات انتخابات��ی کاندیداه��ای
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از
سال  ۲۰۰۷ش��روع شده و به همین
دلی��ل طوالنى ترین رقابت تاریخ این
كشور لقب گرفته است.
بر اساس قوانین انتخاباتى آمریكا،
در صورتى كه نامزدها آراء نصف به
عالوه یك هر ایالتى را برنده ش��وند
تم��ام آراء كالج آن ایال��ت به وى
تعلق خواهد گرف��ت .نامزد پیروز
در انتخاب��ات باید برنده  ۲۷۰كالج
انتخاباتى شود.

•

ِ
بزرگ
چالش
دولت جدید

بگیرند .هنگامی ک��ه رییس جمهور
جدید وزیران و س��فیران خ��ود را در
پی آغاز کارش با ماموریتی متناسب
با سیاس��ت خ��ود ب��ه پایتختهای
کش��ورهای جهان بفرستد ،دولتهای
این کشورها حساسیتی نشان نخواهند
داد .چون آنها برای مقابله با دشواری
آمریکا با بحران مال��ی حاضر مبارزه ه��ای گوناگونی ک��ه در جهان وجود
میکند ،ش��مار بیکاران این کش��ور دارد ،نه تنها به همکاری آمریکا ،بلکه
افزایش یافته ،نش��انههای رکود رو به اغلب به رهبری آن نیاز دارند.
فزونی اس��ت .آمریکا همزمان در دو رفع بحران معامالت امالک و بحران
جبهه در حال جنگ اس��ت و بخاطر مالی بانکها چالشی بزرگتر است.
سیاست یکجانبه دولتش
در اینجا باید معلوم ش��ود که
نفوذ و اعتبارش را به شدت آیا آمریکا آی��ا اقداماتی که دولت آمریکا
از دست داده است.
جایگاه طرح و اجرا نموده ،مؤثر بوده
آیا آمریکا جایگاه خود را به
اس��ت یا نه .در آن میان صبر
عنوان قدرت برتر از دس��ت خود را
بجا خواه��د بود ،زیرا وضعیت
داده است؟
به عنوان اقتصادی از امروز به فردا بهبود
نمییاب��د .اما س��قوط ارزش
هم اکنون آمری��کا مجبور قدرت
به درافتادن با مشکل های
سهام و بیرونقی بازار اعتبارات
ف��ر ا و ا ن برتر از
بر اثر از دس��ت رفتن اعتماد
نی��ز تقویت میش��ود .دولتی
اقتصادی دست
و
جدید تنه��ا از این طریق که
سیاسی داده
اس��ت .در
ت��رس مصرفکنن��دگان را از
آن میان ،است؟
آنان بگیرد و به بانکها امنیت
کس��ب
ببخش��د ،میتواند در تثبیت
حیثی��ت
نظام مؤثر واقع شود.
از دس��ت رفت��ه اما همچنین ضروری است که گامهای
مشکلی کوچک به دیگ��ر ب��رای تثبیت بازاره��ای مالی
ش��مار میآید .هر سراسر جهان در سطح بینالمللی با
دو نام��زد انتخابات هم هماهنگ شوند .اجالس عالی مالی
ریاس��ت جمهوری که قرار است در واشنگتن برگزار شود
اع�لام کردهان��د نخستین گام دولت آمریکا در مسیری
ک��ه میخواهند از درست است.
سیاست یک جانبه بازار آمریکا همچون گذش��ته نقش
دوره ب��وش فاصله مهمی ب��رای اقتص��اد جه��ان بازی

آمریکا

انواع غذاهای ایرانی

انواع چلوکبابهای
کوبیده ،سلطانی ،برگ،
چنجه،جوجه و...

514

Montreal Qc H4A 1W4

در اینجا نیز هم اکنون ،همانند جنگ
در عراق و افغانس��تان ،نیاز به کمک
مالی وجود دارد ت��ا آمریکا بتواند در
آینده نیز در رقابتها شرکت جوید.
بنابراین ،اگ��ر آمریکا بخواهد جایگاه
خ��ود را به عنوان قدرت سیاس��یای
برتر حفظ کند ،نه تنها باید حیثیت از
دست رفتهاش را دوباره بدست آورده
و بر بحران مالی چیره شود ،بلکه باید
ی
همزمان مشکل های گوناگون داخل 
خود را حل کن��د .و این وظیفهای نه
چندان ساده ،اما انجام شدنی است.
Christina Bergmann

QUANTUM
OF SOLACE

ارز

>> منایش تازه ترین

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

فیلم جیمز باند

نمایشافتتاحیه«سهمیازتسلی»تازهترین
فیلم از مجموعه فیلم ه�ای جیمز باند روز
چهارشنبه  ۲۹اکتبر در پایتخت انگلستان
برگزار شد.
•این فیلم در سینماهای کانادا و آمریکا،
جمعه  7ماه نوامبر اکران خواهد شد.
دراینفیلمدانیل کریگبرایدومینبارنقش
جیمز باند ،مأمور سرویس اطالعات خارجی
بریتانیا را بازی می کند .الگا کورلینکو بازیگر
و مدل اوکراینی نیز ایفای نقش مقابل او را به
عهده دارد.
‘س�همی از تسلی’ بیس�ت و دومین فیلمی
اس�ت که بر اساس ش�خصیت جیمز باند یا
مأمور  ۰۰۷ساخته می شود .این شخصیت را
‘یان فلمینگ’ نویسنده بریتانیایی در سال
 ۱۹۵۳در کتاب ‘کازینو رویال’ خلق کرد.
فلمین�گ در مجم�وع  ۱۴کتاب بر اس�اس
ش�خصیت جیمز باند نوشت که از همه آنها
فیلم ساخته شده است.
پرن�س ویلی�ام
و پرن�س ه�ری،
فرزن�دان ولیعهد
بریتانیا ،در نمایش
افتتاحیه ‘سهمی
از تس�لی’ حاضر
شدند.
ن�ام این فیل�م از
داس�تانی کوت�اه
نوش�ته ی�ان
فلمینگ برگرفته
شده اما فیلمنامه
آن را پل هاگیس،
نی�ل پوروی�س و
رابرت وید نوشته
اند .مارک فورستر
نی�ز ای�ن فیلم را
کارگردان�ی کرده
است• .

St-Laurent, QC H4N 1C8
Cote vertu, Bus 121 E

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
Fax: (514) 223-6409

m

nge.co
www.sharifexcha

کلینیک زیبایی و اسپای
www.esthemedica.com

اسپشیال های ماه:

 سفت کردن پوست ENDERMOLOGIE زدودن سلولیت لیف ماساژ برای چین و چروک صورت و گردنبا پیشرفته ترین متد و بدون تزریق
در خدمت هموطنان

از بین بردن موهای زاید بدن با لیزر
 لب باال هر بار 29 :دالر زیر بغل و خط بیکینی  39:دالر سینه و پشت آقایان 179 :دالر -پا از زانو به پایین  159 :دالر

 -لیزر برای رگهای پا و صورت و قرمزی پوست از 99 :دالر

 بوتاکس برای تمام چین و چروک صورت و فرم دادنلبها با  Juvedermبا خانم دکتر ،مشاوره رایگان
 -پیلینگ برای جوش ها و کک مک و چین و چروک

ولکقهوهایصورتاز 99:دالر -فیشیال،پاکسازیبا
 Produits Academieو Physiodermie
 Lazer Rejeunissementبرای جوان کردن پوست ،کک مک
و قرمزی پوست  99 :دالر

_____________

Tel.: (514) 772-5787
Tel.: (514) 482-3653
Tel.: (514) 290-5277
6584 Sherbrooke West
)(corner Cavendish

Metro Vendome

• واردکننده ،توزیع کننده و شوینده ی فرش از سال 1929
•متخصص شستشوی دستی و ترمیم حرفه ای
•همه گونه فرش های نو و آنتیک

از منایشگاه بزرگ ما دیدن کنید.

•یکی از بزرگ ترین کلکسیون فرش های نفیس ایرانی ،چینی،
پاکستانی ،افغانی و هندی
•پیش از خرید فرش ،دیدار از نمایشگاه ما به سود شماست
• برای آگاهی بیشتر با مشاور فارسی زبان :فریبرز تماس بگیرید.

•

ساعات کار :دوشنبه تا
شنبه  9تا  5بعدازظهر

یعقوب اکبری

مشاورصدیق و کارآزموده امالک مسکونی و جتاری
در وست آیلند و حومه مونتریال

485-2929
Vendome:
Bus 105

از آن جملهاند
•نظام درمانیای ناکارآمد و
بس گران؛
•نظ�ام آموزش�یای ک�ه
بس�یاری از م�ردم دیگر
از پ�س هزینهه�ای آن
برنمیآیند؛
•زیرساختیبیمار؛
•و اس�راف بیروی�ه در
مصرف انرژی.

 ارسال سریع ارز به ایران برعکس -تبدیل ارزهای معتبر

رستوران

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما

5625 Sherbrooke W.

میکند که نمیتواند از این بزرگترین
بازار مصرفکنندگان در دنیا چش�� م
بپوشد.
این نکته در آنجا نیز معلوم میشود که
دیگر روشن شده است که اقتصاد آسیا
وابسته به بازار آمریکاست.
اما بزرگتری��ن چالش برای آمریکا در
درازمدت مشکل هایی دیگرند ،مشکل
های��ی که تاثیراتی ب��س عظیمتر بر
اقتصاد آمریکا دارند:

شیراز

بامدیریت

خدیجه
سیاح

شـــریف
موسسه مالی

انتخابات آمریکا ...
«بارا کاوباما
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Cell.: (514) 979-8200
سرویس رایگان برای خریداران
نرخ ویژه برای هموطنان گرامی

Yaghoob (Jacob) Akbari
Agent immobilier affilié
Royal LePage Village
Chartered Real Estate Broker
4000 Saint-Jean Boul. #2000
D D O, Quebec H9G1X1 Tel.: (514) 684-1141
Fax: 514-684-0118
jacoba@royallepage.ca
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کانادا :اقتصاد و....

نهاده��ای وام
د هند ه
دنیا و هر
مو سسه
ای را که
برای انجام
کارهایش
ب��ه اعتبار
وابسته است
کند.
را تهدی��د م��ی
این موضوع ،همراه با سقوط سرگیجه
آور ب��ازار در دو ماه گذش��ته ،برای
میلیونها نفر س��ناریوی هراسناکی
را مجس��م می کند که در  20سال
گذش��ته صدها میلیارد دالر اوراق
سپرده س��رمایه گذاری خریده و
اندوخته های بازنشس��تگی خود
را به امید و باور س��الهایی از رونق و
ش��کوفایی اقتصادی در اوراق سهام
س��رمایه گذاری کرده ان��د تا دوران
بازنشستگی طالیی در ساحل های
آفتابی زیب��ا بگذرانند و برای فرزندان
خود نیز ارثیه ای مناسب بگذارند.
بجای برآورده شدن این امید و انتظار،
میلیونها نفر می بینند که اندوخته های
بازنشستگی شان دود می شود و به هوا
می رود ،بهای امالک سقوط می کنند
و شغل ها دچار بی ثباتی می شوند و
همه اینه��ا در زمانی رخ می دهد که
اینان انتظار زندگی مرفه تری را داشته
اند.
این چنین اس��ت که مک اولیف ،که
نسل س��وم کارگر س��ازنده اتومبیل
اس��ت ،عمدتا نگران پرداخت اقساط
وام (رهنی) مس��کن سال آینده خانه
خویش ،و اینکه آیا خواهد توانس��ت
چیزهای��ی را که فرزندانش می
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بازار
سهام در حال سقوط
آزاد است و این آغاز
رجن های اقتصادی
است.
آیا شما خواهید
توانستبازنشسته
شوید؟
این بستگی دارد
به…
دانکن هود و جیسون کربی
( 8اکتبر )2008
هفته نامه مک لینز

برگــردان:

شهباز خنعی
(مونتریال)

ب��رای بیش از یک ده��ه ،تریش مک
اولیف و ش��وهرش ،جی��م ،در حالتی
زندگی کردند که یک شمش��یر مالی
باالی سرش��ان آویزان ب��ود .تریش و
جیم تقریبا همزمان با هم در اوایل دهه
 1980نزد جنرال موتورز در ویندسور
آغاز ب��ه کار کردند .در س��ال 1996
آنها نخستین نامه پایان خدمتشان را
دریافت کردند ،اخطاری که اعالم می
کرد ظرف چند ماه به خدمتشان پایان
داده خواهد شد.
آنها یک کودک نوپا و یک نوزاد داشتند
و تازه یک خانه خریده بودند .جیم که
 31سال داشت به بیماری زونا مبتال
شده بود که پزشکش آن را به استرس
حاد مربوط می دانست.
زمان��ی که ه��زاران کارگر مس��ن تر
داوطلبانه پذیرفتند که بازخرید شوند
و شمار اخراج شوندگان کاهش یافت،
آنان از خطر از دست دادن شغل نجات
یافتند .اما بزودی یک نامه اخطار پایان
کار دیگر رسید ،بعد یکی دیگر و یکی
دیگر .سرانجام ،در سال  2004پس از
سالها درگیری با بی ثباتی اقتصادی،
مک اولیف ها تصمیم گرفتند به اوشاوا
در انتاری��و نقل مکان کنن��د .جنرال
موتورز فعالیت خود را در جنوب غربی
انتاریو قطع ک��رده اما در همان زمان
 2/2میلیارد دالر در تاسیس��ات خود

ازنشستگی

ب

در95

سالگی؟!

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

در اوشاوا
س��رمایه گزاری کرده
بود .آنها شال و کاله کردند ،به خانواده
و دوس��تان خداحاف��ظ گفتن��د و در
جستجوی ثبات ش��غلی به فاصله 4
Masoud Nasr
ساعتی در سمت شرق اسباب کشی
groupe sutton - sur l’ile inc.
کردند .یکسال از اقامت در خانه جدید
Courtier immobilier agréé
نگذشته بود که ماجرا باز تکرار و تکرار
38 Place du Commerce # 280
و تکرار ش��د و در م��دت  36ماه باز 3
Île Des Soeurs, Verdun, QC H3E 1T8
نام��ه اخطار پایان کار دریافت نمودند
Tél.:(514) 769-7010
متخصص خرید و فروش امالک
که هر یک دردناک تر از بار پیش بود.
Fax: (514) 769-7030
س��ال
تریش می گوید« :اکنون س��ه
mnasr@sutton.com
تهیه وام مسکن
اس��ت که ما این اخطارهای مرگبار را
www.sutton.com
بر فراز سرمان داریم ،به شکل وخیمی
بیماریم اما هنوز نمرده ایم».
Free evaluation
ام��ا ،با اقتصاد جهانی کنونی که بطور
ش��دیدی بس��وی رک��ود م��ی رود و
& consultation
بازارهای اقتصادی سراس��ر دنیا را به
ورط��ه وحش��ت زدگی می کش��اند،
تریش ،که اکنون  47س��ال دارد ،می
پذیرد که عجیب نخواهد بود که
____________
دهد تا زمان بازنشستگی اش فرا رسد .بان��ک کان��ادا ( )BCCPIاز ماه ژوئیه ،می بینیم که بازارهای مالی خود می
اخطار بعدی ،معنا و مفهومش _____
رگیر بزرگترین موج
حتی در صورت تحقق این امر نیز ،او زمانی که بهای نف��ت از  145دالر در توانند محرک و راه برنده اقتصاد واقعی
هرچه باشد را نیز دریافت کند•	 .کانادا د
ت.
ستگی در تاریخ اس
او اکنون بین نگرانی و تسلیم در
امیداور نیست که جنرال موتورز بتواند هر بشکه به  90دالر رسید ،یک چهارم باشند .به نظر من ،این امری بی سابقه
بازنش
نوسان اس��ت .فرزندان او اکنون
انادایی ها نگران این توفان را پشت سر گذارده و مزایای ارزش خود را از دست داده است.
است».
	•سه چهارم ک
 13و  14سال دارند و در سالهای
بازنشستگی او را بپردازد.
از نیمه ماه ژوئن شاخص های مرکب اگر ما پیشتر عادت داشتیم که ببینیم
د که کشور در حال
این هستن
آینده باید به دانشگاه بروند .او می
تا این حد می توان مطمئن بود:
 TSXو  S&Pح��دود  35درص��د این بانکداران و بورس بازان هستند که
مرحله رکود است
داند که آنان برای اخذ یک مدرک
ورود به
کانادا جان ب��در خواهد برد .ب��ازار از کاهش یافته و بازرگان مورد احترامی از سقوط بازار سهام زیان می بینند ،این
ها
نیمی از کانادایی
س��قوط باز می ایستد ،اعتماد مصرف چون پرم و اتسا ،رییس هیئت مدیره بار فاجعه میلیون ها کانادایی معمولی
دانش��گاهی باید پیه بدهی های 	• بیش از
زان بدهی شخصی
س��نگینی را به تن بمالند .او می
کننده باز می گ��ردد و اقتصاد دوباره موسس��ه مالی  Fairfaxمی گوید که را ،زمانی که صورتحساب های سرمایه
نگران می
هایشان
داند که اگر او و جیم شغل
رشد خواهد کرد.
این کاهش می تواند تا  20درصد دیگر گذاری ماه سپتامبر خود را گشودند،
خود هستند.
را از دست بدهند «خانه نخستین
ام��ا این امر چه م��دت طول خواهد نیز ادامه یابد.
دچار وحشت کرده است .بسیاری در
از هر  10کانادایی
چیزی است که از دست میرود… و 	•  3نفر
کشید؟
آمریکایی��ان دس��ت از خ��رج کردن خواهند یافت که حاصل س��الها رشد
R
R
SP
از
د
ان
س
پ
ما ناگزیر خواهیم بود سطح زندگی
حساب
بازار چقدر دیگر سقوط خواهد کرد؟ برداش��ته اند و تولید داخلی صنعتی سرمایه خود را -حتی آنهایی محتاط
ستگی حرفه ای یا
خود را پایین بیاوریم».
و در آن زمان از رویای بازنشستگی کان��ادا که برای آمری��کا همه چیز ،از بوده و سرمایه گذاری شان را در منابع
یا بازنش
او می گوید« :حسی مانند دل آشوبه
ی ندارند و درصد باالیی یک ملت چه باقی خواهد ماند؟
قطع��ات اتومبیل ت��ا هواپیما تدارک متعدد تقس��یم کرده بودند -از دست
صنف
در معده خود دارم .وقتی شما نامه را
ی ما به ارزش خانه
ت��ا همی��ن چن��د هفت��ه پیش ،می بیند ،به یک حصار برخورد کرده داده اند.
ای
ار
از د
کنید
دریافت می کنید ،احساس می
کارشناسان میگفتند (سقوط بازار) است.
زیان ها هر سرمایه گذاری را دربر می
مان وابسته است.
های
مردم به شما احساس ترحم می کنند.
است در اینجا نمی تواند اتفاق بیفتد.
یک گزارش موسسه مالی بین المللی گیرد ،اما  5/7میلیون نفر «بومر»هایی
اد آمریکا کند شده
هر کس که حتی درباره امکان بروز  ،UBSاین هفته هشدار داد:
( )BOOMERSک��ه امی��دوار بودند
من از این احس��اس متنفرم .فرزندانم 	• اقتص
یز
ن
دا
ود بخود اقتصاد کانا
هممتنفرند».
رکود در کانادا س��خن می گفت «اقتصاد کانادا که در تقریبا یکس��ال در  10س��ال آینده بازنشسته شوند،
وخ
کندی خواهد شد.
در
که
اس��ت
این
بخش
نکته تس��لی
کنار گذاشته می شد .اقتصاد دانان گذشته به زحمت س��ر خود را از آب بیشترین زیان را خواهند دید.
دچار
ماه گذش��ته میلیونها کانادایی در این
به س��رعت می گفتند که ما (در بیرون نگهداشته بود ...اکنون باید در همین حاال ،کان��ادا درگیر بزرگترین
بهتر آن است برنامه
احس��اس هراس با او سهیم بوده اند •	 .شاید
پنجره بیرون کانادا) بدهی شخصی سنگین و انتظار بود که رسما اعالم رکود کند».
ادامه در صفحه26 :
بازنشستگی را از
بازار س��هام کانادا سیر نزولی داشته و
چسبیم! مسخره ای را که در آمریکا وجود وضعیت حت��ی بدتر از آنچه که بنظر
دازیم و به کارمان ب
همه شواهد اقتصادی حکایت از رکود
دارد نداریم .قیمت خانه ها باال می آید است .تاکنون ،بسیاری
بیان
می کنند.
رفتن��د ،اما ن��ه در حد غریب و از اقتصاد دانان امیدوار بودند
به نام خداوند بخشنده مهربان
این هفته اقتصاددانان تایید کردند که
حب��اب گونه ای که در فلوریدا که در هم ریختگی پر هیاهوی
در ماه های باقیمانده سال  2008رشد
خواهند به آنها بدهد و آریزونا افزایش یافتند.
وضعیت اعتباری توفیق یابد
اقتصادی دچار انقباض شود و این امر است.
مهمت��ر از اینها ،کانادا نف��ت دارد .تا در چهارچ��وب بازارهای مالی
در چند ماه آغاز سال  2009نیز ادامه اکنون ه��راس های او بزرگتر و دور از زمانی که مردم در چین ،هند و دیگر محدود بماند.
یابد .این امر مطمئنا به معنای از دست دسترس تراند.
کش��ورهای در حال توسعه به خرید آری« ،داوجونز» S&P500 ،و
دادن شغل های بیشتر ،کاهش میزان او م��ی گوید« :می دانی��د ،من عادت اتومبیل نو و س��اختن کارخانه های  TSXدر پرتگاه سقوط خواهند
مصرف و اضطراب و نگرانی پایان ناپذیر داشتم بگویم برای (مزد) ساعتی  10جدی��د ادامه می دهن��د ،به نفت نیاز کرد ،اما این عمدتا دردسری
است.
یا  12دالر از رختخواب بیرون نخواهم خواهند داشت و این رونق کشورهای برای بانکهای سرمایه گذاری و
ماجرایی ک��ه با بدهکاری س��نگین آم��د .اکنون گاه فکر می کنم که باید صاحب نفت را تامین می کند.
خرید و فروش کنندگان سهام
صاحبان خانه در آمریکا ،که خانه های این کار را انجام دهم».
اما در حال حاضر رشد کشورهای در خواهد بود .این امر بطور نسبی
خ��ود را با قیمت هایی بیش از ارزش اکنوناونومیدانهچشم
حال توسعه ،دچار نفس بریدگی شده اثر کوچکی بر زندگی بیشتر
ساعــات کار:
واقعی خری��داری کردن��د که قدرت به این دوخته اس��ت
است.
کانادایی ها خواهد داشت.
و
حش
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
مهمترین شاخص بازار اما زمانی که یک بحران مالی
پرداخت اقساط آنرا نداشتند ،آغاز شد .که بتواند تا  5س��ال نفر ت نکنید!
و
از ساعت  13لغایت 18
با رشد س��ریع تبدیل به آتش سوزی دیگر به کار خود در
س��هام چین ،ش��اخص واقع��ی فرا می رس��د و رکود
شید! باال
خ
ر
ه
به مركز اسالمی ایرانیان مراجعه بفرما یند.
همه
چ
ی
بین المللی ش��د که ثبات بزرگترین جنرال موتورز ادامه
مرک��ب ش��انگهای ،در اقتص��ادی پدی��د م��ی آورد،
ز
د
ر
ست
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،هماهنگی
خوا
ه
طول س��ال گذشته بیش مسئله تفاوت می کند.
د
ش
د
!
اما
قبلی الزم میباشد.
با
این از  60درصد کاهش یافته وارن جاستین ،رییس بخش
زگشت به
ح
ا
ل
ت
و بازارهای س��هام برزیل و اقتصادی بانک نوواسکوش��یا
210 St-Jacques
عادی می
تواند سال روسیه نیز وضعیت مشابهی می گوید:
)(Lachine
ها به در
داشته اند .روند کلی اقتصاد کلمه «رکود» را ش��اید نتوان
ازا کشد.
Tel.: 514-366-1509
جهانی س��یر نزول��ی دارد و درب��اره آنچه ک��ه اکنون رخ
514-364-5075
این به معنای تقاضای کمتر ،می دهد ،با توجه به وضعیت
514-247-1732
نه فقط برای نفت ،که برای غیرمعمول زیربن��ای بازارها
Fax: 450-638-4507
مس ،نی��کل ،خمیر چوب و بکار برد« :در دوران گذش��ته،
 210سنت ژاک غربی
کود شیمیایی نیز هست.
بازارهای مالی تنها به اقتصاد
حدود نیمی از درآمد صادرات واقعی واکنش نشان می دادند.
مترو واندوم :اتوبوس 90
کانادا به انواع کاالها وابسته اکن��ون بازارهای مالی نیروی
به مست غرب
است و شاخص بهای کاالی بیش��تری یافته اند .اینک ما

مسعود نصر

Cell.: (514) 571-6592

__________________

مركز اسالمی ایرانیان
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ایران و جهان...
سقوط نفت
ایران به زیر
 60دالر:

آیا کابوس

کاهش قیمت نفت باشد.

میانگینسبدنفتیاوپک

میانگی��ن س��بد نفتی اوپ��ک در روز
پنجشنبه به  60دالر رسید .بر اساس
گزارش ها قیمت نفت ایران نیز به زیر
 60دالر کاهش یافت که تا سطح رقم
 55دالر در بودجه اندکی فاصله دارد.
دولت در سال آینده در یک سناریوی

اقتص��ادی ،افزای��ش
شدید ذخایر نفت آمریکا ،کاهش
مصرف به وی��ژه در آمری��کا ،کاهش
س��رمایه گذاری در بازار نفت به علت
ترس از زی��ان و افزای��ش ارزش دالر
ارزیاب��ی کرده اند و معتقدند این روند
در ماه ها و شاید سال آینده نیز ادامه
داشته باشد.
با توجه به روند نزولی قیمت نفت در
بازارهای جهانی ،بودجه ریزی س��ال

گ در راه است؟!
بزر

 5آبان 1387
قیمت نف��ت ایران به پایین ترین حد
خود در ماه های گذشته رسید و ظرف
روزهای گذش��ته در پی س��قوط آزاد
خود به زیر  60دالر رسیده است؛ که
تا سطح رقم  55دالر در بودجه اندکی
فاصله دارد.
این در حالی است که برخی کشورهای
عضو س��ازمان کشورهای صادرکننده
نفت (اوپک) به محوریت ایران خواهان
کاه��ش  2تا  2/5میلیون بش��که یی
تولید روزانه این سازمان بودند ،اوپک
در اج�لاس فوق العاده خود با کاهش
تولید  1/5میلیون بشکه یی از ابتدای
ماه نوامبر ( 9آبان) موافقت کرد.
صد و پنجاهمین نشس��ت اضطراری
«اوپ��ک» در وین ک��ه در واکنش به
کاهش پنجاه درصدی قیمت نفت در
یک ماه گذش��ته برگزار شد نتوانست
پس از توافق اعضا برای کاهش تولید
5/1میلیون بشکه در روز متغیری برای

“فاجعه
انسانی”درکنگو

سازمان صلیب س��رخ اعالم کرد در
گیری ش��دید میان نیروهای دولتی
و شورشی در جمهوری دموکراتیک
کنگ��و باعث ایج��اد ی��ک “فاجعه
انسانی” شده است .در شهر گوما در
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بدبینان��ه پیش
بینی کرده بود قیمت هر بشکه نفت
 55دالر خواهد بود این در حالی است
که عملکرد بودجه نش��ان دهنده آن
است که رقم هر بشکه نفت در بودجه
به بی��ش از  60دالر در بخش هزینه
یی رسیده است .کارشناسان معتقدند
تداوم رفتارهای مصرفی در کنار کاهش
قیمت نفت ایران را دچار بحران خواهد
کرد.
اکنون این س��وال مطرح است که اگر
قیمت نفت به میزانی کاهش یابد که
اقتصاد ایران با مشکل مواجه شود ،چه
کسی باید پاسخگو باشد؟ آیا صرف این
موضوع که قیمت نف��ت در اثر رکود
جهانی کاهش یافته ،پاسخ قانع کننده
ای به مردم است؟

دالیلاصلیکاهشقیمت
نفت

کارشناسان ،دالیل اصلی کاهش قیمت
نفت را کاهش تقاض��ا به خاطر رکود
ش��رق کنگو که ده ها هزار نفر پس
از پیشروی نیروهای شورشی به آنجا
پناه برده اند ،آتش بس برقرار اس��ت
ام��ا امید چندانی ب��ه ادامه آن نمی
رود؛ زیرا ژن��رال لوران انکوندا ،رهبر
شورشیان تهدید کرده است که اگر
سازمان ملل متحد ثبات آتش بس
را تضمین نکند ،نیروهای او کنترل
ش��هر را در دس��ت خواهند گرفت.

 88کشور با
قیمت هر بشکه  55تا  60دالر ،درصد
تحقق باالیی را برای این بودجه ساالنه،
باقی نخواهد گذاشت .قیمت هر بشکه
نف��ت هم اکنون روی م��رز  63تا 70
دالر در نوسان است و سبد نفتی اوپک
نیز ،میانگین قیمت  60دالر را تجربه
می کند.
بر این اس��اس ،قیمت نفت خام ایران
برای هر بشکه با حدود سه تا پنج دالر
تفاوت حدود  58تا  60دالر به فروش
می رس��د.با توجه ب��ه این رقم ،پیش
بینی نفت  55تا  60دالر برای بودجه
سال  ،88از ضریب بسیار شکننده ای
برخوردار خواهد بود.
تجربه سال های گذشته نشان می دهد
همواره بین پیش بینی قیمت واقعی
نفت و قیمت مورد نظر بودجه حدود
 30تا  40دالر فاصله بوده است.
هفته گذشته ،رحیم ممبینی ،معاون
بودجه معاونت برنامه ریزی ریاس��ت
جمهوری همزم��ان با اب�لاغ کلیات
بودجه  ،88طی یک نشس��ت خبری،

اعالم کرد قیمت  55تا  60دالر برای
هر بش��که نفت در بودجه س��ال ،88
پیش بینی شده است.

کسریبودجه

پیش از این صندوق بین المللی پول
طی گزارشی اعالم کرد:
چنانچ��ه قیمت هر بش��که نفت خام
ایران به کمتر از  75دالر کاهش یابد،
این کشور دچار کسری بودجه خواهد
شد.
نشریه میس خاورمیانه ،در تحلیل خود
این رقم را  90دالر ذکر کرد .اکنون با
توجه به رشد فزاینده نیاز به درآمدهای
نفتی در کش��ور ،قرار گرفتن قیمت
نفت زیر  60دالر ،سناریوی پرنوسانی
را برای آینده بودجه جاری ایران رقم
خواهد زد.
کارشناس��ان اعتقاد دارند ،اگر قیمت
نفت ایران حدود  60دالر باقی بماند،
درآمد حاصل از نفت طی سال آینده
ح��دود  43تا  45میلیارد دالر خواهد
بود .تحلیل ارقام بودجه سال گذشته
نشان داده اس��ت درآمدهای مالیاتی
تنها 34درصد بودجه را تش��کیل می
دهند و به طور معم��ول 66درصد از
نیازهای منابع بودجه ای ایران حاصل
از دالرهای نفتی است.
از سوی دیگر حجم بودجه جاری که
در سال جاری حدود  73هزار میلیارد
تومان در کتاب بودجه ذکر ش��ده بود
پیش بینی می شود در سال آینده به

بیش از  80هزار میلیارد تومان برسد.

کابوسبزرگ

سعید لیالز در سرمقاله خود (روزنامه
سرمایه) با عنوان «پایان مهمانی نفتی»
چنین نوشت:
“هم��ه ای��ن کاب��وس ب��زرگ را که
امیدواری��م هرگز رخ ندهد ،نمی توان
صرف��اً به پای کاه��ش قیمت جهانی
نفت خام حساب کرد ،به ویژه در چهار
سال گذشته یعنی از سال پایانی دولت
س��یدمحمد خاتمی به این س��و ،هم
بر هزینه های دول��ت و هم بر واردات
کاال و خدم��ات به کش��ور چنان لگام
گس��یخته افزوده شد که امسال فقط
یک قلم واردات اتومبیل سواری لوکس
به کشور 1/5 ،تا دو میلیارد دالر هزینه
ارزی به کشوری تحمیل خواهد کرد
که مطابق نظر برخی منابع هنوز یک
سوم جمعیت آن زیر خط فقر زندگی
می کنند و پرمدعاترین دولت جهان را
در تمسخر نظام سرمایه داری و تالش
برای محو فقر و  ...نیز دارد.
عالوه بر این حدود  100میلیارد دالر
هزین��ه عموم��ی دولت ،امس��ال رقم
واردات کاال و خدمات به کش��ور قطعاً
و ناگزی��ر از مرز  90میلیارد دالر عبور
خواهد کرد و به عمر ضیافت نفتی 10
ساله که از سال  1378آغاز شد ،پایان
خواهد داد.
سیالبی عظیم از کسری بودجه ،فساد
الگوی مصرف ،تورم ،تش��دید شکاف

طبقاتی،گسترشفقر،افزایشمنازعات
اجتماعی و سیاسی و ..در راه است .در
عین حال چشم اندازی از بهبود قیمت
جهانی نفت خام نیز در کار نیست ،زیرا
قیمت ای��ن رگ حیاتی اقتصاد ایران،
بسته به رونق اقتصادی کشوری است
که اکن��ون در ژرفای بحران مالی -آن
هم عمدتاً از بی انضباطی مالی و پولی-
دست و پا می زند و مسووالنی در این
س��وی آب ها را نیز از خوش��حالی به
پایکوبی واداشته است!!”
به هر رو تحلیلگران اقتصاد ایران بر این
نظرند که طی س��ه سال گذشته و در
فضای گرانی نفت هیچ گونه استفاده
بهینه از درآمدهای نفتی نش��ده و به
زبان دیگر اقتصاد ایران روزهای خوش
خود را به راحتی از دست داده است.
به اعتقاد کارشناسان موجودی فعلی
صندوق ذخی��ره ارزی بای��د حداقل
 100میلیارد دالر باشد ولی نمایندگان
مجلس با تعجب م��ی گویند در این
حساب حداکثر  8میلیارد دالر موجود
است؛ رقمی که باعث حیرت بسیاری
از مدی��ران اقتصادی گذش��ته و حال
ایران شده است.
بر همین اس��اس می توان حدس زد
نفت زی��ر  60دالر می تواند به عنوان
تهدیدی جدی برای اقتصادی ایران به
حساب آید .در مجموع می توان گفت
وضعیت شاخص های اقتصاد دنیا دچار
بحرانی غیرمنتظره شده است.
منبع :خبرگزاری «فرارو»

گزارش��هایی مبنی بر وق��وع قتل و
تجاوز در شهر گوما منتشر شده است
و کم��ک ها نیز هنوز به بی خانمان
شدگان مستقر در این شهرنرسیده
است .بیمارستان اصلی و بسیاری از
خانه ها و ادارات این شهر غارت شده
اند و سازمان های کمک رسانی عمده
بین المللی عملیات خود در این شهر
را به حال تعلیق درآورده اند.

www.gam.ca
www.gamvacations.ca

و

آژانس هواپیمایی گام

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران :با بهترین شرایط و نرخ
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی

بهترین نرخ به تمامی کشورهای دریای کارائیب
(کوبا ،دومینیکن ریپابلیک و)...

 514-344-8888 236

Local

1-888-458-9939

ر در مورد
ت
برای آگاهی بیش فرتی خود
زهای مسا
رسی زبان
ا
کلیه نی مجرب فا
با مشاور
س بگیرید.
رش تما
آ

Cel.: 514
-47
(on wee 3-7424
ken
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_________________________
Garth Allen Marksted Travel

8260 DEVONSHIRE,
SUITE 210
MONTREAL , QC , H49 2P7

Fax: 514-344-5452
Email:arash@gam.ca
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ایران :کوتاه...
حبس ابـــد
جایگزین اعدام

یک مقام قضایی در ایران اعالم کرده
که با اجرای بخش��نامه ای تازه ،حکم
اعدام افراد زیر هیجده سال به حبس
تغییر می یابد.
حسین ذبحی معاون قضایی دادستان
کل ایران به خبرگزاری دولتی ایران -
ایرنا گفته است“ :متهمانی که سن آنها
کمتر از  18سال است با هر درجه از

دالر از مرز هزار
تومان گذشت
پس از انتش��ار اخبار ضد و نقیض در
هفتههای گذش��ته در مورد افزایش
نرخ برابری دالر و ریال به بیش از هزار
تومان ،به گزارش خبرگزاری رسمی
ایران ،ایرنا ،روز چهارشنبه اول آبان ماه
به یک هزار و پنج تومان رسید.

جرمی که مرتکب شوند ،با استناد به
قوانین موضوعه ایران ،اعدام نخواهند
شد بلکه به سایر مجازاتهای مقرر در
قانون محکوم می شوند”.
به گفته آقای ذبحی ،بر اساس بخشنامه
ای که برای مراجع قضایی در سراسر
ایران فرستاده شده ،مجازات افراد زیر
هیجده س��ال در مرحله نخس��ت به
حبس ابد کاه��ش خواهد یافت و در
مرحل��ه دوم نیز به  15س��ال حبس
محکوم می شوند.
به گفته معاون قضایی دادس��تان کل
افزایش قیم��ت دالر در روز اول آبان
ماه ای��ران در حالی اس��ت که ارزش
ریالی یورو و پوند با کاهش روبهرو بوده
است.
روز چهارش��نبه در بازار جهانی ارزش
یورو در برابر دالر به طور بی سابقهای
کاهش یافت و برای نخس��تین بار در
دو سال گذشته به کمتر از  ۱.۲۸دالر
رسید.
در سال  ۸۷بیشترین قیمت دالر که

متهمان

 18سال:
زیر

کش��ور ،در
صورت اصالح ،مجرمان
کمتر از هیجده س��ال سن ،این افراد
می توانند با آزادی مش��روط از زندان
آزاد شوند.
در ای��ن بخش��نامه از مراجع قضایی
خواسته ش��ده تا در صدور رای برای
مجرمین کمتر از  18س��ال ،همزمان
مقررات مربوط به آئین نامه کمیسیون
عفو ،بخش��ودگی و تبدیل مجازات را
اعمال کنند.

•

رسماً توسط بانک مرکزی ایران اعالم
شده ۹۹۸ ،تومان و  ۵ریال در روز سه
شنبه  ۳۰مهرماه است.
پیشتر در روز  ۲۰مهرماه ،خبرگزاری
کار ،ایلنا ،نوشته بود که «صرافیهای
تهران قیمت دالر را بر روی تابلوهای
قیمت خود  ١۰۰۰تومان ثبت کردهاند
تا رکورد جدیدی برای قیمت دالر در
بازار قیمت شود»،

کلیسای شاهراه مقدس

«م�ا او را محبت می نماییم زیرا ک�ه او اول ما را
(اول یوحنا)19:4 :
محبت نمود»
_____________________________________
از تشنگان کالم خدا ،مشتاقان آرامش الهی ،دعوت می شود
در جلسات کلیسایی که هر هفته

HOLY

HIGHWAY
CHURCH

یکشنبه ها ،از ساعت  2تا  4بعدازظهر

به دو زبان (فارسی و انگلیسی) برگزار می گردد ،شرکت نمایند.

<

تعلیم و تفسیر کتاب مقدس :برادر پیمان
نشانی1345 Lapointe, Ville St-Laurent :

تلفن:

514-777-6421

رستوران
گورمه ِگرک
در خدمت شما از
سال 1976

با بهترین غذاهای

<

Restaurant Le
Gourmet Grec

پای ارشاد بر گلوی زنان هرنمند

هشدار وزیر
ارشاد به
هنرپیشهها

محمدحسین صفار هرندی،
وزیر فرهنگ و ارش��اد دولت
محم��ود احمدی ن��ژاد در
برنام��ه ای تلویزیونی درباره
حض��ور بازیگ��ران ایرانی در
هالیوود گفته اس��ت که اگر
کسی قانون را زیر پا بگذارد،
او نیز زیر پا گذاشته خواهد
شد.
آقای صفار هرندی این سخنان را در
برنام��ه “نگاه یک” ک��ه از کانال یک
تلویزیون ایران پخش شده بیان کرده

beautiful, huge
wood-burning
Fire-place

با قیمت و کیفیت باور نکردنی

و خبرگزاری رسمی ایران،
ایرن��ا متن آن را منتش��ر
کرده است.
وزیر ارش��اد ک��ه پیش از
قبول مسئولیت در وزارت
ارشاد در روزنامه کیهان به
عنوان سردبیر کار می کرد،
به بازیگ��ران ایرانی گفته
اس��ت که پا را از مرزهای
قانونی فراتر نگذارند.
اخیرا گل شیفته فراهانی
و میترا حجار در دو فیلم
محص��ول هالی��وود بازی
کرده اند .بازی گل شیفته
فراهان��ی در فیلم “مجموع��ه دروغ
ها” س��اخته ریدلی اسکات ،انعکاس
گس��ترده ای در ایران یافت و برخی
رس��انه های خب��ری از جمله ایرنا به

ممنوع الخروج ش��دن این هنرپیشه
جوان اشاره کردند ،اگرچه او از کشور
خارج شد و در مراسم نمایش فیلم در
نیویورک حضور یافت.
قانون مشخصی برای حضور بازیگران
ایرانی در فیلم هایی که خارج از کشور
ساخته می شوند وجود ندارد .پیش از
این همایون ارش��ادی که برای اولین
ب��ار با فیلم های عباس کیارس��تمی
به ایرانیان معرفی شد ،در چند فیلم
خارج��ی بازی کرده اس��ت و به نظر
می رسد ،حساس��یت بر روی حضور
بازیگران زن و پوشش آنهاست.
وزیر ارش��اد در این برنامه همچنین
از عالقه خ��ود به خواندن کتاب های
تاریخی ،دینی و رمان خبر داده است.

پر خرج ترین انتخابات تاریخ آمریکا
پر خرج ترین انتخابات تاریخ آمریکا
انتخابات سراسری امسال آمریکا که
روز چهارم ماه نوامب��ر برگزار خواهد
شد ،از خیلی جهات تاریخی ارزیابی
شده است.
بر اساس نظرسنجی ها ،برای نخستین
بار یک سیاستمدار آفریقایی تبار یعنی
س��ناتور باراک اوباما ،کاندیدای حزب
دموکرات ،از شانس باالیی برای ورود
به کاخ سفید برخوردار شده است.
اما انتخابات امس��ال آمریکا که شامل
انتخابات ریاست جمهوری ،کنگره و
فرمانداران برخی از ایالت ها می شود،
از نظر هزینه آن هم بی نظیر است.
تحقیقات س��ازمان غیر دولتی مرکز
سیاستگذاری مسووالنه یا سی آر پی
( )CRPدر واشنگتن ،پایتخت آمریکا،
حاکی از آن است که مبارزات سیاسی
این دوره تا کنون حداقل  ۴.۵میلیارد
دالر هزینه در برداشته است.
ای��ن س��ازمان تخمین م��ی زند که
مخارج نهایی انتخابات امسال آمریکا
به  ۵.۳میلیارد دالر برس��د .این رقم
که حداقل  ۲۷درصد بیشتر از هزینه
انتخابات چهار س��ال پیش است ،در
تاریخ مب��ارزات سیاس��ی آمریکا بی
سابقه است.

ماسیه رایش ،کارشناس سازمان سی
آر پی یکی از دالیل این وضعیت را آغاز
زودرس مرحله مقدماتی انتخابات این
دوره می داند .بسیاری از کاندیداهای
ریاست جمهوری از ابتدای سال ۲۰۰۷
میالدی در تدارک سازمان دادن ستاد
انتخاباتی خود بودند.
در بین کاندیداهای ریاست جمهوری،
باراک اوباما و رقیب جمهوریخواهش
جان مک کین در مجموع حدود یک
میلی��ارد دالر از طرفدارانش��ان جمع
آوری کرده اند.
حداقل دو سوم از این کمک های مالی
به ای��ن دو کاندیدا صرف آگهی های
تبلیغات��ی و هزینه های اداری ش��ده
است.
اما باراک اوباما در زمینه دریافت کمک
های مالی از طرفداران��ش رکورد دار
بوده است .او تا کنون میلیون ها دالر
از طریق ش��بکه اینترنت جمع آوری
کرده است.
ب��اراک اوبام��ا فقط در ماه س��پتامبر
گذشته حدود  ۱۵۰میلیون دالر جمع
آوری کرد .بخ��ش قابل مالحظه ای
از وجوهی که به کاندیدای ریاس��ت
جمهوری دموکرات ها اهدا ش��ده ،از
محل کمک ه��ای کمتر از  ۲۰۰دالر

مردم عادی بوده است.
با این همه ،کم نیستند شرکت های
بزرگ یا افراد سرمایه داری که از باراک
اوباما حمایت مالی می کنند.
یکی از حامیان مالی بزرگ کاندیدای
ح��زب دموک��رات ،اکبر قه��اری ،از
آمریکایی های ایرانی تبار ساکن ایالت
نیوجرس��ی آمریکاست که در مرحله
مقدماتی انتخابات از رقیب دموکرات
س��ناتور اوباما یعنی سناتور هیالری
کلینتون حمایت می کرد.
با این وجود ،اکثر قریب به اتفاق مردم
آمریکا توانای��ی یا تمایل اعطای وجه
نقد به کاندیداهای ریاست جمهوری
را ندارند.
براساس آمار موجود ،در کل کمتر از
نیم درصد از جمعیت آمریکا مبلغی
ب��االی  ۲۰۰دالر به کاندیداها کمک
م��ی کند که این خ��ود باعث نگرانی
برخی از ناظران است.
ماس��یه رایش کارشناس مرکز CRP
می گوید“ :این باعث نگرانی است که
یک گروه کوچک ثروتمند می تواند از
طریق کمک های مالی خود ،در همان
مراحل اول تصمی��م بگیرد که کدام
کاندیدا م��ی تواند پیامش را به مردم
برساند”.

www.skylawn.net
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یونانی ،دریایی و ایتالیایی

آژانس هواپیمایی اسکای الن

آماده پذیرایی شما هموطنان عزیز است.

شومینه ما با چوب طبیعی
در فضای خانوادگی

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

بوی چوب و آتش،
بوی جاده چالوس ،کلبه های کوهی
دماوند ایران را به خاطر می آورد.
-----------------------

Located on one of Montreal’s
busier and animated pedestrian
streets, Prince-Arthur,
Le Gourmet Grec has been
welcoming customers into
their relaxed and casual setting
since 1976. Bring your own
beer/wine/cooler and enjoy a
delicious meal seated next to the
natural wood-burning fireplace
in the winter or, in summer, on
their outdoor terrace alongside
Prince-Arthur Street. Restaurant
Le Gourmet Grec boasts an
extensive menu featuring sea
food, fresh fish, veal and pasta.
Every meal is prepared with
healthy Mediterranean ingredients such as extra virgin olive
oil from Kalamata, sea water
salt organic oregano, Greek tea
and wine vinegar. Le Gourmet
Grec also offers a 2 for 1 special
valid throughout the week and,
applies to day and evening
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از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی
برا
ی آگاهی بیشتر در
مساف مورد کلیه نیازهای
رتیخود
با مشاور
مجرب فارسی زبان
514-242-0448

امیر

Room for
400 people

9

8-1588
Phone: 514-38
Ex.: 240

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

درزیباتریننقطــه
پرنس آرتور

به م
حتومانتریال می آئید،

سری به زیباترین
خیابان
شهر ما و رستوران
گ
ورمه گرگ بزنید ...

E
PRINC
RE
ARTHU
180 Prince Arthur E
Montreal, QC H1A 1A1

Tel.: (514) 849-1335
Fax: (514) 849-0648

Toll Free: 1-866- 848-1335
www.legourmetgrec.com

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
ت
ما
سبگیرید.

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

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

Toronto Office
14 Holloway Road
Markham , Ontario L3S 4P4
Phone: 416-748-1588
Toll free: 1-877-SKY)LAWN(759 5296
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ایران و جهان...
پیش بینی لس آجنلس
تایمز:

>> پایین آمدن قیمت نفت به
خودستایی ها پایان می دهد.
زمانی كه قیمت ها به  147دالر در
هر بش��كه رسید كشورهایی مانند
ایران ،روسیه و ونزوئال درآمدهایی
برای پشتیبانی از سیاست های جاه
طلبانه خود داش��تند و رجزخوانی
می كردند .ولی امكان دارد سقوط
قیمت ها تا سطح 70دالر مشكالتی
را در برنامه ها ایجاد كند .موتورها از
كار می ایستند و احتماال جاه طلبی
ها نیز متوقف می شوند.
نماینده ای��ران در اوپك ش��خصی
پرمشغله می باشد .با سقوط قیمت
های نفت در هفته های اخیر محمد

طاهره صفارزاده
مترجم قرآن
درگذشت
طاهره صفارزاده ،شاعر و
مترجم ق��رآن 25 ،اکتبر
پس از یک دوره بیماری،
در س��ن  ۷۲س��الگی در
تهران درگذشت.
خان��م صف��ارزاده از یک
ماه پی��ش ،بهعلت وجود
زائده مغزی در بیمارستان

علی خطیبی در تالش بسیار برای
متقاعد کردن تولید كنندگان نفت
جهت موافقت ب��ا كاهش عرضه و
جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت
ها پیوسته مشغول مكالمات تلفنی
و یا سفر به كشورهای عضو اوپک
بوده است.
او به رسانه ها گفت“ :فكر می كنم
قیمت پایین نفت به آینده ی تولید
نفت صدمه ای واقعی وارد كند”.
ایران ح��ق دارد كه نگران باش��د.
ن��ه تنها بودج��ه آن به ش��دت به
درآمدهای
نفت��ی
و ا بس��ته
ا س��ت
بلك��ه تحریم های بین المللی
موجب تشدید ضعف های اقتصادی
شده است .و باالتر از همه ی اینها،
این بحران در زمانی به وقوع پیوسته
كه ایران سعی دارد موقعیت خود را
به عنوان ی��ك ابر قدرت منطقه ای
كه  30س��ال پیش با وقوع انقالب
اسالمی و ش��روع جنگ با عراق از
دس��ت داد ،بار دیگر به دست آورد.
نف��ت در مركز ثقل این جاه طلبی
قرار دارد.
درآم��د نفتی  ،برنام��ه ی فنآوری
هسته ای ایران را كه نقطه اصطكاك

بیكاری بیشتر
و نارضایت��ی
بیشتر در میان
مردم است”.
ع��ده مع��دودی
فكر م��ی كنند كه
آی��ت اله علی خامنه
ای رهبر عالی كش��ور،
برنام��ه غن��ی س��ازی
اورانی��وم را صرفا به خاطر
پایین آمدن قیمت های نفت
ترك كند .با وجود همه اینها ،برنامه

بستری ش��د و مورد عمل جراحی
قرار گرفته بود.
وی متولد س��ال ۱۳۱۵
در ش��هر س��یرجان در
استان کرمان بود.
او پس از کسب مدرک
لیسانس زبان و ادبیات
انگلیسی در ایران ،برای
ادام ه تحصیل به بریتانیا
و سپس آمریکا رفت.
صفارزاده در سال ۱۳۷۱
از س��وی وزارت عل��وم
و آموزش عال��ی ایران،

استاد نمونه اعالم شد.
انتخ��اب کت��اب “اص��ول و مبانی
ترجمه” اثر خانم صفارزاده ،بهعنوان
کتاب درس��ی را در واقع می توان
س��رآغاز روال و نظ��م تدریس نقد
ترجمه در رش��تهزب��ان و ادبیات
خارج��ی در دانش��گاههای ای��ران
خواند.
وی اس��فند م��اه دو س��ال پیش
همزمان با برپائی روز جهانی زن از
سوی س��ازمان نویسندگان آسیا و
افریقا به عنوان “ش��اعر مبارز و زن
نخبه مسلمان” برگزیده شده بود.

تهران:سفارتکانادا

مزب��ور در زمانی كه قیمت
نفت در سطح  9دالر در هر
بش��كه بود ،به خوبی پیش
می رفت.
ول��ی قیمت های پایین تر نفت در
هر صورت می تواند موجب تعدیل
ایران ش��ود .كاه��ش قیمت ها در
زمانی صورت می گیرد كه انتخابات
ریاست جمهوری در خرداد آینده در
پیش است و این انتخابات به عنوان
یك همه پرسی در مورد احمدی نژاد
تلقی می شود.
وی به هنگام انتخابات با ایستادن بر
سكوی مردمی قول داد كه اقتصاد
كشور را سامان بخشد ولی در عوض
انرژی خود را با س��ر و صدای
زیاد بر خط مشی خارجی
متمركز كرد.
وی در یك سخنرانی در
هفته گذشته هشدار
داد كه ایرانیان بیش
از ان��دازه نفت و گاز
طبیعی مصرف می
كنند:
“ما باید كمتر از
نصف ی�ا حتی
یك سوم مقدار
مصرفكنونی،
مص�ر ف
كنیم•”.

از خان��م صف��ارزاده
کتابهای��ی درب��اره نق��د
ترجمه در زمینههای ادبیات ،علوم و
علوم قرآنی و ویراستاری  ۳۶کتاب
زبان تخصصی منتشر شده است.
رهگذر مهتاب ،طنین در دلتا ،سد و
بازوان ،سفر پنجم ،حرکت و دیروز،
بیعت با بیداری ،م��ردان منحنی،
دی��دار صب��ح ،در پیش��واز صلح،
هفتسفر ،روشنگران راه و جلوههای
جهانی از جمله مجموعه شعرهای
طاهره صفارزاده است.

•

در سفارت کانادا
در تهران چه
گذشت؟!

با درود فراوان از
تهران به جامعه
محترم ایرانی در
کانادا خصوصا ایرانیان
عزیز در مونترال.
سرانجام پس از بارها تماس و
صحبت با کارمندان ایرانی در
سفارت کانادا در تهران موفق شدم
روز سه شنبه  28اکتبر به مدت
نیم ساعت قرار مالقاتی با فرد کانادائی در
سفارت داشته باشم و همین چند ساعت
قبل از دیدار با ایشان بازگشته ام و به وی
قول داده ام که به دالئلی نامش را محرمانه
نگه دارم؛ بنا بر این او را با نام مستعار«رابط
من» به شما معرفی می نمایم.
او ابتدا روی خوشی به من نشان نداد ولی
پس از اینکه مدارکی ارائه و قصد خودم
را اظهار نمودم ،فضای مالقات ما به ّکلی
عوض شد و با خوش روئی و بسیار مو ّدب
و دوستانه مذاکرات مفیدی با هم داشتیم
و ایشان نیز از وضع اسفناک و رفتار
نامحترمانه کارمندان جلوی درب مخصوص
مراجعین با مردم اظهار نارضایتی نمودند
و متذ ّکر شدند که حتّا کلّیه کارمندان
هم برای ورود به داخل سفارت از درب
جلو استفاده می کنند تا شاهد صف
های طوالنی و بی نظمی در جلو درب
مخصوصمراجعیننباشند.
و عجبا که به این کارمندان دستورات و
قوانینی ابالغ شده که آنان را از هر گونه
حق اظهار نظر و بیان مشکالت منع می
ّ
کند.
می دانید که در حال حاضر کشور کانادا
در ایران سفیر ندارد زیرا دو کشور کانادا و
ایران جهت انتخاب سفیر به توافق نرسیده
اند.
«رابط من» اطالعاتی راجع به شخص

مسئول به امور
رسیدگی به
متقاضیان و نحوه رفتار بی ادبانه آنها با
ایرانیان در سفارت کانادا به من داده است.
این شخص کانادائی است و مسئول تمام
امور بی انضباطی در این مورد
همین فرد می باشد.
«رابط من» شاید به دلیل نگرانی
از دست دادن شغل خود در تمام
مصرانه از من
ّ
مدت طول مالقات ّ
خواسته است که از ذکر نامش
خودداری نمایم.
الزم به توضیح نیست من می
باید نام شخص مسئول را در حال
حاضر محرمانه نگه دارم تا بتوانم
قدم های بعدی را راحت تر بر
دارم از جمله در مرحله اول نامه
مفصلی به فرد مسئول در مورد اعتراض ما
به رفتار و برخورد تحقیر آمیزشان نسبت
به ایرانیان محترم مراجعه کننده به سفارت
کانادا در تهران بنویسم بنابراین تا زمانی
که از تماس خویش با ایشان به نتیجه ای
برسم و آن را به اطالع عموم برسانم مجبور
به محرمانه نگه داشتن این نام می باشم
که امیدوارم در مقاله ماه دسامبر خویش
بتوانم اطالعات کامل تری با مشخصات فرد
مسئول به اطالع شما عزیزان برسانم.
البتّه کپی نامه نوشته شده را همچنین
جهت خانم «دایان فینلی» (Diane
 )Finleyوزیر مهاجرت و تابعیت کانادا
خواهم فرستاد.
من عالقمندم تا به شما عزیزان متذکر
شوم که هدف و اعتراض من نسبت به طرز
رفتار و بی حرمتی به ایرانیان محترم می
باشد؛ و فعال فرصت هیچگونه اعتراضی به
درصد باالی مردودی ویزای موقت به کانادا
نمی باشد که این خود امری جداگانه و
قابل بحث می باشد که من در حال حاضر
صالح در دخالت در این مورد را نمی بینم.
راستی چه لذت بخش خواهد بود که
ایرانیان عزیز با احترام و لبخند و آغوش
باز در سفارت کانادا پذیرفته بشوند و مکانی
راحت برای نشستن و در انتظار نوبت خود
بودن داشته باشند و فرصتی به آنها جهت
{>> ادامه در صفحه}14 :

ماریا کتُـنه

کاهش
قیمتنفت،
جاهطلبیهای
ایرانرامتوقف
میسازد!

شدید با غرب
اس��ت ،تأمین
مالی می كند.
این درآمدها همچنین تأمین كننده
مالی اقتصاد كش��ور اس��ت كه به
شدت به دولت وابسته می باشد و
با تأمین ش��غل  ،یارانه و حقوق و
مستمری ،آرامش اجتماعی را حفظ
می كند.
رضا كاویانی كارش��ناس اقتصادی
در تهران گفت “درآمد كمتر نفتی
به معنای ذخایر مالی كمتر  ،بسته
شدن بیش��تر كارخانه ها ،واردات
كمتر كااله��ای مصرفی،
رف��اه كمت��ر،
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مشاور مهاجرت به کانادا

MARIA COTTONE
آقای کامی منفرد
دستیار
ایــران
تهران :خیابان وزرا،
نبش کوچه یکم،
برج ستاره،
طبقه چهارم ،واحد 9

>> تلفن فکس:

Tel.: 8870-0145
Fax: 8870-0156
-------------------

با تعیین
وقت قبلی

ماریا کتُـنه

آقای سعید مظفری

مناینده در تهران

با کمال افتخار و مسرت

گشایش دفتر منایندگی

خویش را در ایران
به مدیریت آقای سعید مظفری
که فردی کاردان و مورد اطمینان من می باشد،
به آگاهی میرسامن.
جهت گشایش این مکان از  22اکتبر تا  26نوامبر
برابر با اول آبان تا  6آذر ماه به اتفاق دستیارم آقای کامی منفرد
جهت خدمت به عزیزان شما در تهران خواهم بود.

مونتریـــال
980 St-Antoine W.
Suite 308
)(X:Mansfield
Montreal, Quebec H3C 1A8

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

 10صبح تا  6بعدازظهر
دوشنبه تا جمعه
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کلیساهای اجنیلی فارسیزبان مونتریال

نه هایی که نتیجۀ فداکاری
و
من
مسیح را نشان می دهد

کشیش جالل عادل

>> بخش ( 2از  3بخش )



گناه و خطا همچون آن نارنجک آتش زا،
حیات و زندگی ما را نابود می سازد.
عیسی مسیح آن سرباز الهی است که خود
را فراموش کرده ،حیات و ابدیت گناهکاران
را با جان خویش از خطر نیستی رهانید.
ب��زرگ ترین عمل خالق این جهان برای
رهایی انسان از چنگال نیستی ،فداکاری
است که عیسی مسیح برای رهایی اسیران
گن��اه در این دنیا با خون خود انجام داده
است .از این جهت خدا به عیسی مسیح
نام و مقامی را عطا فرموده اس��ت که هر
زانویی در حضور او خم شده و اقرار نماید
که او خداوند و نجات دهنده جهان است.

 جوانی در اثر ارتکاب به خطاهای زیادمحکوم به اعدام گردید.
ش��ب آخر زندگی آن جوان به خانواده او
اطالع داده ،گفتند که پسر شما محکوم
به اعدام شده است و امشب آخرین شب
زندگی اوست .اگر مایل هستید یک نفر
را جهت آخرین مالقات با او بفرستید که
ساعتی با او به گفتگو بنشیند.
همین که خبر به خانواده او رسید ،پدر آن
جوان را برای مالقات پس��رش فرستادند.
پدر برخاسته به زندان رفت .او را به اتاقی
که پسرش نشسته بود بردند ،درب اتاق را
به روی آنها بسته و نگهبانی از دور متوجه
آنه��ا بود .پدر پس از گفتگ��وی فراوان با
پسرش ،لباس خود را بیرون آورده و لباس
زندانی پس��رش را پوش��ید و به جای او
نشست و لباس خود را به پسرش داد.
در همان وقت نگهبان درب را گش��وده و
گفت زمان مالقات به پایان رسیده است.
بهتر اس��ت که زندان را ترک کنید .پسر
در همان ظلمت شب از زندان خارج شد
و بی��رون رفت .صبحدم پ��در را به جای
پسرش به چوبه دار آویختند .سپس پسر
آمد و بدن مرده پدرش را به خاک سپرد.

عیس��ی مس��یح خود را به جای باراباس
قاتل ،محکوم به اعدام نمود تا او از زندان و
مرگ رهایی یابد و زنده بماند .خداوند پسر
خود ،عیسی مس��یح را در راه گناهکاران
داد ت��ا به جای آنها فدا ش��ود و آنها را از
مرگ نجات دهد.
خیلی از م��ردم دنیا جزء آن مس��افرین
هستند که نمی دانند آن پدر ،پسر خود را
برای زنده ماندن آنها فدا کرده است .ما هم
جزء آنها می باشیم که نمی دانیم .ندانسته
از مسیح می گذریم و نمی دانیم که خدا
مس��یح همان پدری اس��ت که محبت و چقدر ما را دوست دارد.
فداکاری خود را نس��بت به م��ا زندانیان
بخش پایانی در شماره آینده
گناه و خطا ،به حد کمال رسانیده با روح
فداکاری��ش ،لباس مقدس خ��ود را به ما
پوش��انده و لباس گناه آلود ما را بر خود
گرفت و به جای ما بر صلیب فدا گردید تا
ما را نجات بخشد.

هر شنبه
از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

)
514-999-5168

هر یکشنبه

k

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

Montreal

405 Marie-Anne E

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

خداوند محبت است

مسیحیانمعتقدندکهعیسیمسیح کارهای سخت و اجباری می گماردند.
به جهت رهایی و نجات خطاکاران هر روز صبح ابزار کار به آنها داده می شد
جهان به صلیب کشیده شد تا آنها را و عصرها تحوی��ل می گرفتند .یک روز
از جرم گناهانشان برهاند .عصر در موقع شمارش و تحویل گیری
ابزار کار ،سرپرست آنها متوجه گردید که
در این مطلب سئوالی پیش می آید
کلنگی گم شده است.
که در حقیقت سئوالی منطقی و سرپرست اسیران جنگی گفت:
قابل تعمق است .سئوال این است اگر این کلنگ پیدا نش��ود ،همگی شما
که آیا این موضوع منطقی و عادالنه کشته خواهید شد ،چون که می ترسید
است که من مرتکب خطا گردم اما با آن کلنگ مفقود شده ،شبانه نقبی زده
در عوض گناه و خطای من ،شخص از زندان فرار نمایند.
پاک و بی گناه و مقدسی را به صلیب کلنگ پیدا نشد و کسی حاضر نشد که
بکشد؟ کلنگ گم ش��ده را تحویل دهد .رییس
این سئوال بسیار عمیق و قابل توجه زن��دان ،آنه��ا را صف آرای��ی کرده جلو
است .جوخه آتش قرار داد.
اما قبل از اینکه به جواب این سئوال در لحظ��ات آخر که فرم��ان قتل همه
بپردازیم ،الزم است به طور نمونه به امضاء شده بود ،جوانی دست بلند کرد و
چند مثال آموزنده که اعمال مسیح را فریاد زد ،دست نگه دارید کلنگ را من
برای نجات خطاکاران تشبیه می کند ،برداشته ام!
توجه داشته باشیم .همان لحظه آن جوان را تیرباران نموده و
بقیه زندانیان را آزاد نمودند .در حقیقت
آن جوان فداکار ،با فدا ساختن جان خود
عیسی مسیح خداوند همین باعث نجات و رهایی دیگران شد.
عمل را برای ما انسان های گناهکار انجام وظیفه هر انس��انی این است که در حق
دیگران ،چه دوست و یا دشمن ،با ایمان و
داده است.
یعنی بدون اینکه بجنگد و یا خون کسی خداپرستی در موقع لزوم ،فداکاری خود را
را بریزد ،خودش به میدان آمد و خونش به حد کمال برساند.
را ب��رای زن��ده ماندن نه فق��ط عادالن و
خداپرس��تان ،بلک��ه گناه��کاران و زخم  -در جنگ آمریکا با ویتنام،
خوردگان ش��یطان عطا فرم��ود تا آنها را اتفاق بسیار عجیب و فراموش نشدنی رخ
داد.
وارث حیات جاودانی گرداند.
هنگام��ی که یک جوخه هف��ت نفری از
عیسیمسیحفرمود:
کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان سربازان آمریکایی مشغول صرف صبحانه
خود را برای دوس��تانش بدهد .محبت و بودند ،از طرف سربازان ویتنامی نارنجکی
دوستی و فداکاری عیسی مسیح برای ما دس��تی به طرف آنها پرت��اب گردید که
عالی ترین نمونه و مستقیم به طرف آنها می آمد.
سرمشق زندگی یکی از س��ربازان آمریکایی متوجه شده
یک انسان واقعی بالفاصله از جای خود پرید و قبل از اصابت
نارنجک به دوستان دیگرش آن را با دست
می باشد.
های خود گرفت و به داخل ش��کم خود
 در زمان جنگ نهاده بر آن خم ش��د تا هنگام انفجار بهکسی آسیب نرساند .بدن او قطعه قطعه
جهانیاول
سربازان مغلوب ش��د و بدون اینکه به آن شش نفر دیگر
و اس��یر که زیر صدمه برسد ،جان سپرد.
دس��ت دشمنان دولت آمریکا ،بزرگترین نش��ان فداکاری
خ��ود گرفت��ار ارت��ش آمریکا را ب��ه او داد که تا ابد مایه
بودن��د ،آنها را به افتخار و سربلندی آن سرباز می باشد.

 شخصی که مأمورقط��ع و وصل پ��ل راه آهن بود،
روزی به اتفاق پس��ر بچه ای که
داشت ،به س��ر کار هر روزه خود
رفت.
پسر بچه در ضمن بازی به محلی
رسید که پل قطع و وصل می شد.
در همان وقت که قطار داشت به
پل نزدیک می شد ،آن پسر بچه
همان جا نشس��ته بود و مشغول
بازی بود .پدر که متوجه موضوع
شد بر سر دو راهی قرار گرفته بود
که آیا اول پ��ل را وصل نماید یا
اینکه پسرش را نجات دهد؟
اگر پل را وص��ل نمی کرد قطار
ب��ه پرت��گاه افکنده می ش��د و
سرنشینانش هالک می شدند ،و
اگر این کار را نمی کرد پسر خودش تلف
می شد .هیچ فرصتی برای حفظ پل و یا
نجات بچه به چشم نمی خورد .او باالخره
مجبور شد تا در آخرین لحظات پل را به
هم وصل نموده و مسافرین را نجات دهد
و پسر خودش را فدا سازد.
پ��در صالح را در آن دانس��ت .بدون آنکه
مسافرین قطار متوجه این موضوع شوند
که چگونه ،کارگری فرزند خود را قربانی
آنان نمود.

Mary Anne
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درشهر...
مدرسه دهخدا

>> از ساعت  1تا  5بعدازظهر

یتاششم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

>> کالس دانستنی ها
>> کالسهای فوق العاده
(رقص ،نقاشی ،صنایع دستی)
از  ۴تا  ۵هر شنبه
4976 Notre Dame W.
Metro: St-Henri

تازههای دهخدا:
کالس خوش آمد classe d’accueil
ی نمی دانند.
ی که فارس 
برای بچههای 
شنبه آخر هر ماه ۳-۵ :بعدازظهر
ٔ
جلسه سخنرانی و مشاوره
>>
ٔ
با دکتر ملک حول مسائل تربیتی
کودکان و نوجوانان

جشنهای مدرسه دهخدا

مدرسه قصد دارد جشنهای زیر را
برگزار کند:
 ۱۸مارس :جشن چهار شنبه سوری
 ۲۱مارس :جشن نوروز
 ۱۴جون :جشن آخر سال مدرسه
(در پارک)

>> دهخدا را از آن خود بدانید و
در پیشبرد اهداف مدرسه ما را یاری
کنید .ما پذیرای پیشنهادات مثبت و
سازنده شما هستیم.

>> تلفن های تماس:

جمعهشبهای
کتابخانهنیمـا
 8/30شب تا پاسی از نیمه شب
--------------

>> جمعه  24اکتبر
بحث آزاد
>> جمعه  31اکتبر
نمایشفیلم
>> جمعه  7نوامبر
قدردانی از خانم مقتدر و
آقایان حسین کوشفر و حبیب
پنجشیری
>> جمعه  14نوامبر
نقد و بررسی دو اثر نیچه:
فراسوی نیک و بد ،و غروب بت ها

سخنران:ترانهجوانبخت
>> جمعه 21نوامبر
معرفی آثار باستانی پاریزی
سخنران:رضانیکخواه
>> جمعه 28نوامبر

____________________ ____________________ www.paivand.ca

)۵۱۴( ۲۲۰-۱۵۵۹
)۵۱۴( ۸۲۷-۶۳۶۴
-------------------------

مدرسه فردوسی
4255 Courtrai
Cote-Des-Neiges
Tel.: 514.962.3565

----------کالس های فارسی

اجنمنفرهنگیایرانیان
وست آیلند
برای کودکان :شنبه ها

از ساعت  12/30تا 15/00
)2900 Lake (DDO

تلفن)514( 626-5520 :
--------------------

اوتـــاوا

«مناشـــوم»

Ottawa Persian Radio
دوشنبه ها 7 :تا  9شب

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

MEKIC

اجنمندوستدارانزرتشت

باز پیدایش

بیایید جشن های ملی را پاس بداریم

---- RESURGIR ---مکیک بار دیگر شما را برای دیدن
کارهای جدید و زیبای خسرو
برهمندی  ،هنرمند صاحب سبک
شهرمان دعوت می کند.
از ساعت  ۶تا  ۱۰شب
تا تاریخ  ۱۶نوامبرادامه دارد.
vernissage de
l’exposition Resurgir de
Khosro Berahmandi
qui aura lieu à la galerie
MEKIC vendredi le 3
oct. 2008 de 18h à 22h.
-------------------Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.

انجمن دوستداران زرتشت تاریخ برگزاری جشن های ملی را
به آگاهی هم میهنان گرامی میرساند.
 ۱ .۱جشن یلدا (زادشب مهر) شنبه  20دسامبر 2008
 ۲ .۲جشن سده  ،شنبه  31ژانویه 2009
۳.۳جشن چهارشنبه سوری ،سه شنبه  17مارس 2009
۴.۴سیزده بدر ،یکشنبه  5آوریل 2009
۵ .۵جشن زادروز زرتشت ،شنبه  28مارس 2009
 ۶ .۶جشن مهرگان  ،شنبه  11اکتبر 2009
no.
دانشجوئی و فرهنگی که مایلند
همچنین از سازمانها و انجمن های
در برگزاری این جشن ها با ما همکاری و یا همیاری نمایند ،دعوت
می شود به ما بپیوندند تا با یاری یکدیگر ،گوشه ای از فرهنگ
ایران را ،که مجموعه ایست از آداب و رسوم آن که در ذهنیت ملی
ما نهادینه شده ،به نسل آینده شناسانده و انتقال دهیم.
___________________________________

4438 rue de la Roche
Montreal (Quebec) H2J 3J1
Tel: (514) 373-5777
Fax: (514) 373-7555
E-Mail: info@mekic.ca

رادیو همصدا اتاوا

در این راستا مهر ورزیده با روابط عمومی اجنمن پیوند بگیرید:

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

خانـه ایران
Tel.: 514-951-4721
khanehiran.montreal
@gmail.com

حمیــرا داوری

مـــاساژدرمانیویـــــژه
خانم های ایرانی
>>  12سال تجربه کاری

)514( 865-7146

کالسهای رقص

)514( 325-3012

خورشید خانوم
>> پاییز2008

یکشنبـــهها:

 11تا  12خردساالن
 12.15تا  2.00بزرگساالن

5347 cote des niege
)(next to meteo cote des niege

اجنمن ادبی ایرانیان مونتریال

Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com
-----------------------

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

ماساژتراپی
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تیراژگسترده
>> گرافیک عالی

Advertise with us

)
514-996-9692

(514) 685-4178
nov0115PAk

ƢǻȏȂǷķĴƾºǻǃƣƢƬǧƕĶǄâŐƫǆ
 ſ

>>

سخنران:

الیزا تسبیحی

___________________

>>

زمان:
یکشنبه 9 ،ماه نوامبر 2008
ساعت  6/30تا  80/30شب
___________________

** موسیقی پاپ
**
رضاهـــومن ،ناصر بالشی
و محمود یگانه
>> ورودیه 10 :دالر <<

فراخوانبهاهدایکتاب

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

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

ازهمه اعضا ،دوستان ویاران کتابخانه
نیما و نیز همه عالقمندان دعوت می
کنیم با شرکت فعال خود در برنامه
های ما  ،آنها را پر بارتر سازند.

آمـوزشموسیقی

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

بنیاد فرهنگی نیما برای

کالسهایموسیقی

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

>>درمقاطعمبتدیوپیشرفته<<
هنرجو می پذیرد:

آموزش تئوری موسیقی ،تکنیک
سه تار ،پرورش صدا و فنون آواز
تکنیک عود ،تنبک و...

زیرنظراستادسایموننصر
کتابخـــانهنیما
5206 DECARIE #3

Tel.: 514-485-3652

nima_librarymontreal@yahoo.ca

www.paivand.ca

تیراژ گسترده

گرافیک عالی

Advertise with us

) 514-996-9692

ایرانیکــــا از آن
همه ماست

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

تلفنمونتـــریال:
514-651-7955

www.iranica.com

___________________
نشانی دانشگاه کنکوردیا:

>>

1455 de Maisonnueve w
No. 620

___________________
تلفن اطالعات:

>>
514-651-7955

______________________
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ایران...

اجرای
طرح حتول
اقتصادی،
قیمتها را
«شش برابر»
میکند

باشد.
آقای مصباحی مقدم با اشاره به اینکه
این ترس از تبعات اجرای
ط��رح تح��ول اقتصادی
همچن��ان باقی اس��ت،
گف��ت« :بای��د بح��ران
سیاسی و اجتماعی ناشی
از اجرای ای��ن ط��رح را
بررسی کنیم.
«بزر 
گترین ت��رس از این
م
و
د
اس��ت که نه
رفران
اقتصادی
از تاک نشان
بماند و نه از
تاریخ!»
ریی��س کمیس��یون اقتصادی
تاکنشان».
مجلس شورای اسالمی هشدار
وی همچنی��ن
داد که در صورت اجرای طرح تحول اعالم کرد که اجرای این
اقتصادی ،قیمت برخ��ی کاالها بین ط��رح بر اس��اس قیمت
 ۳۰۰تا  ۵۰۰درص��د افزایش خواهد نف��ت با پای��ه  ۱۰۰دالر
یافت.
تنطیم شده؛ اما قیمت نفت هماکنون
غالمرضا مصباحی مقدم در نشس��ت  ۵۷دالر است و احتمال کاهش آن نیز
فصلی خانه احزاب ایران گفت ،افزود :وجود دارد.
«این طرح اثرات بلندمدت خوبی دارد؛ «ط��رح تح��ول اقتص��ادی» عنوان
ام��ا باید بحران سیاس��ی و اجتماعی برنامهای کالن از سوی دولت محمود
ناشی از اجرای این طرح را هم به دقت احمدینژاد اس��ت که نق��دی کردن
بررسی کنیم».
یارانهها بخشی از آن است.
این نماینده تهران در مجلس همچنین رییس کمیسون اقتصادی مجلس در
احتمال داد که دلیل اجرا نشدن این حالی به اجرای طرح تحول اقتصادی
طرح در دولتهای گذش��ته ،ناشی از هشدار میدهد که محمود احمدینژاد
«ترس دولتمردان از عواقب آن» بوده این ط��رح را «بزرگتری��ن رفراندوم
اقتصادی تاریخ» خوانده
است.
«ترس دولتمردان از این است که نه از  28شهریور ماه امسال،
آقای احمدینژاد اعالم
تاک نشان مباند و نه از تاکنشان!!»
کرد که  ۶۳میلیون نفر

رخ تورم:
ن
 3درصد!
0
از مردم ایران
به این طرح «رأی مثبت
دادهاند».
وی در آن زم��ان گفت
که در نزدیکترین زمان
ممک��ن ،ط��رح تحول
اقتصادی به مرحله اجرا
در خواهد آمد.
این در حالی اس��ت که
مجلس ش��ورای اعالم
ک��رده ک��ه ه��ر گونه
تصمیم کالن اقتصادی
از س��وی دولت باید به
تأیید نمایندگان مجلس
برسد.
علی الریجانی که ریاست
مجلس هش��تم را بر عهده دارد۱۳ ،
مهرماه امسال گفته بود که «مجلس
لوای��ح و طرحهای ت��ورمزا را تصویب
نخواهد کرد».
نرخ تورم در ایران طی سالهای اخیر
افزایش بیسابقهای داشته و بر اساس
آمارها ،تورم در ماه گذشته به مرز ۳۰
درصد رسیده است.
ت کاالها و خدمات
رشد فزاینده قیم 
در س��الهای اخیر در ایران ،با وجود
درآمد سرش��ار دولت نهم از افزایش
قیمت جهانی نفت ،انتقادات بسیاری
را متوجه عملکرد محمود احمدینژاد
کرده است.

علی سلیمی

هیپنوتراپیست

هیپنوتیزم

بیماری هایی که با هیپنوتیزم درمان می شود:
½
½
½
½
½
½
½
½

½ .1ناراحتی های بی دلیل،
مبهم و مجهول
½  .2عصبانیت و عدم
توانایی در کنترل رفتار
½ .3خستگی و کسالت دائم
وهمیشگی
½  .4پریشانی و افسردگی
دائم و ادواری
½  .5بی میلی به کار،
تحصیل و فعالیت کردن
½  .6زود رنجی ،احساس
حقارت ،ترس و نگرانی
های بی دلیل
½  .7بدبینی و سوء ظن
½  .8فراموشی ،ضعف حافظه

رای به لغو
انسداد اموال
مجاهدین خلق

دادگاه اروپ��ا ،باالترین مرجع قضایی
اتحادی��ه اروپ��ا ،ب��ه لغ��و
تصمیم قبلی این اتحادیه
در مس��دود ک��ردن اموال
س��ازمان مجاهدین خلق
رای داده است.
در حالیک��ه اتحادی��ه اروپا
در نظ��ر دارد س��ازمان
مجاهدین خلق را همچنان
در فهرست س��ازمان های
تروریستی باقی بگذارد ،روز  23اکتبر،

½
½
½
½
½
½
½

و ضعف روحیه
½  .9سستی و تنبلی مداوم
½  .10غمگینی و بی ارادگی،
افسردگی و گوشه گیری
½  .11خستگی های فکری و
بی میلی بکار و زندگی
½  .12انحراف جنسی و افراط
در شهوترانی و بی میلی
جنسی (سرد مزاجی)
½  .13لکنت زبان و ضعف
اعصاب
½  .14هیجان ،التهاب،
دلشوره ،نگرانی و اضطراب
½ .15وسواسهای فکری و
عملی ،سر دردهای مزمن


Fax. 450-689-1051

514-979-2120
Email:
@ga_salimi
hotmail.com

و یا موقتی
½ ½  .16الغر شدن
½ ½  .17بی خوابی شبها و عدم
تمرکز فکر ،یاس ،نامیدی،
حسادت و خودخوری
½ ½  .18ترک اعتیادات به
مشروب ،سیگار و غیرهو
دهها مورد دیگر

قضات شعبه بدوی دادگاه اروپا اعالم
کردند که تصمیم به مس��دود کردن
دارایی ها سازمان مجاهدین خلق بر
دالیل و ش��واهد الزم و کافی مبتنی
نبوده است.
ش��ورای اروپ��ا ،که عال��ی ترین نهاد
سیاس��تگذاری اتحادی��ه
اروپا محس��وب می ش��ود،
در دس��امبر س��ال 2006
اعالم داش��ت که س��ازمان
مجاهدی��ن خل��ق را ی��ک
سازمان تروریستی محسوب
می کند.
اتحادیه اروپا هر ش��ش ماه
یکبار فهرست تشکیالتی را
که سازمان های تروریستی می داند

مورد تجدید نظر قرار می دهد.
این رای باعث می ش��ود شورای اروپا
در تصمیم گیری بعدی در این زمینه،
برای خارج ساختن مجاهدین خلق از
فهرست سازمان های تروریستی تحت
فشار بیشتری قرار گیرد.
آمریکا نیز از دیگر کشورهایی است که
مجاهدین خلق را در فهرست سازمان
های تروریستی قرار داده است.
در پی صدور حکم دادگاه اروپا ،مریم
رجوی (اکنون مقی��م پاریس) رهبر
ش��ورای ملی مقاومت از این تصمیم
استقبال کرد.
اتحادیه اروپا ش��ورای مقاومت را یک
سازمان تروریستی نمی داند.

مونتریال
تظاهرات سالگرد
جنگافغانستان

مژ
دریافت ک ده مژده
انال

ها
ی ایرانی

بدو
ن
ن
ص
(از طری ب دیش
ق

ا
ینترنت)

همانطوری که خوانندگان آگاهند روز
شنبه  18اکتبر به مناسبت هفتمین
سالگرد جنگ افغانس��تان تظاهرات
عظیمی از ط��رف گروههای ائتالفی
ضد جنگ در پادگان رادیس��ون واقع
در ش��رق مونترال جهت فراخواندن
نیروهای نظامی کانادا از افغانس��تان
صورت گرفت.
این تظاهرات که از ساعت یک بعد از
ظهر ش��روع شده بود با شرکت بیش
از پانص��د نف��ر از مردم روش��نفکر و
گروههای مخالف جنگ افغانستان از
جمله گروههای ایرانی مانند سازمان
زنان و ایرانیان ضد جنگ انجام شد.
تعداد  97پالکارد سیاه رنگ نماینده
تعداد س��ربازان کانادایی کشته شده
در این جنگ توسط تظاهرکنندگان
حمل میشد .در روی این پالکاردها نام

سفارت کانادا
>> ادامه از صفحه11 :

آموزش موسیقی
کالس های:

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

جواد داوری

Tel.:514-466-1327

سئوال کردن و پاسخ گرفتن در کمال
ادب و احترام داده شود و افراد کارمند
در سفارت کانادا با تشکر و قدردانی
از این افراد محترم که جهت دیدار
عزیزانشان که کشور کانادا را خانه
جدید خویش انتخاب کردند ،مشتاقانه
در انتظار دیدار عزیزانشان از ایران می
باشند با میهمان نوازی و خوش آمد
گوئی استقبال کنند.
این ها از اهداف من می باشد که به
دنبال می کنم و امروز نیز که فرصتی
به من دادند که با مقامی در سفارت
کانادا دیداری داشته باشم من و
همسرم می بایستی از دستگاه های
امنیتی فشرده ای عبور کنیم ،کیف
دستی من و همسرم و حتی کیف
مدارک من از کردیت کارت و مدیکال
کارت و تصدیق رانندگی و غیره را به
شدت کنترل نمودند.

محل و تاریخ بمباران و تعداد کشته
ش��دگان افغانی بیگناه که ناخواسته
دچ��ار چنین جنگ خانمان س��وز و
فالکت باری ش��ده اند نیز قید ش��ده
بود.
عکسهای گوناگون از مناطق بمباران
ش��ده جه��ت ی��ادآوری دس��تورات
دولتم��ردان و نظامی��ان در مابی��ن
تظاهرکنندگاندیدهمیشد.
همچنین شعارهایی از قبیل «بودجه
ب��رای آموزش ،نه اش��غال» ،یا «صلح
بیافرین ،بمب نینداز!» در طول مسیر
یکصدا و بلند شنیده میشد.
در پایان تظاهرکنندگان با ترتیب دادن
یک زنجیره ی انسانی پشت به پادگان

کرده و مخالفت خ��ود را با ادامه این
جنگ اعالن کردند و خواستار رجعت
هرچه زودتر سربازان و نیروها نظامی
به کانادا شدند.
این تظاهرات در حدود ساعت  4پس
از خواندن چندین شعر و ترانه به پایان
رسید.
بیشتر منابع خبری اعم از انگلیسی و
فرانسه زبان گزارش مفصلی از انجام
این تظاهرات ملی تهیه و در وس��یله
خبری خود پخش کردند.
سازمان ایرانیان ضد جنگ وا بسته به
Collectif Échec à la guerre
(حامد حائری)

به جرات می توانم بگویم ورود
به سفارت کانادا و کنترل امنیتی
در آنجا از فرودگاه مونترال که
ما قصد خروج از آن را کردیم شدیدتر
و محکم تر بود و من به کنایه به
مامور امنیتی گفتم که من و همسرم
هیچگونه خطر امنیتی برای سفارت
کانادا نخواهم داشت!! مامور امنیتی
نیز با جدیت و صورتی عبوس اظهار
داشت که من فقط مامور هستم و
وظیفه ام را انجام می دهم!
به هر حال در گزارش ماه دسامبر
اطالعات کامل تری به عرض
خوانندگان محترم خواهم رساند.
همین جا عرض می کنم از چهارم
دسامبر من در مونترال در محل کار
خویش پاسخگوی شما خواهم بود.
در ضمن آخر هفته ای که گذشت
شنبه نیز در ایران تعطیالت رسمی
بود که به اتفاق همسرم و چند تن
از افراد فامیل به شمال زیبای ایران
سفری داشتیم که واقعا جای تک
تک شما در آنجا خالی بود؛ هر چند

که من واقعا از پیچ و خم های جاده
چالوس بسیار وحشت دارم ،ولی در
انتها ارزش رفتن را داشت که شنای
سیری در دریای زیبای کاسپین
نمودم هر چند که من از به ندرت
افرادی بودم که در دریا شنا می کردم
و افراد فامیلم فکر می کردند که من
دیوانه هستم که در این آب و هوا سرد
«دل به دریا!» زده ام؛ چون درجه آب
برای آنها بسیار سرد و غیر قابل شنا
کردن بود ،ولی باور کنید برای من
حرارت آب گرم تر از دریاچه هانی
است که ما در اطراف مونترال در دل
تابستان در آن شنا میکنیم!
در پایان امیدوارم که ماه نوامبر را در
سالمتی و شادمانی به سر ببرید و
جای من را هم خالی بکنید ،کما اینکه
ما در همه حال جای شما عزیزان را
در ایران خالی می کنیم و آرزو داریم
در هر کجا که هستید همیشه دلتان
شاد و لبتان خندان باشد.

•
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سهرابمهماندوست

واردکننده فرش از:

½
½
½
½
½
½
½
½

½ واردکننده ،توزیع کننده و
شوینده ی فرش از سال 1929
½ متخصص شستشوی دستی و
ترمیم حرفه ای
½ همه گونه فرش های نو و آنتیک
½ از نمایشگاه بزرگ ما دیدن کنید.
½ یکی از بزرگ ترین کلکسیون
فرش های نفیس ایرانی ،چینی،
پاکستانی ،افغانی و هندی
½ پیش از خرید فرش ،دیدار از
نمایشگاه ما به سود شماست
½ برای آگاهی بیشتر با مشاور
فارسی زبان :فریبرز تماس
بگیرید.
½ ساعات کار :دوشنــبه تا شنبه
 9تا  5بعدازظهر

RENOVATION SALE

حراجبیسابقه
کلیه اجناس در انبار باید بفروش برسد

در خدمت ارتقای بیزنس شما!

www.paivand.ca

17

 dسالd 15

شماره  11 d 862آبان 1387

مبــــلپریلو

____________________ ____________________ www.paivand.ca

17 PAYVAND: s Vol. 15 s No.862 s Nov. 01, 2008

مجموعه ای نفیس و متنوع از انواع مبلمان

>>> با کیفیتی برتر و بهایی رقابت ناپذیر <<<

سرویس های خواب ،پذیرایی ،ناهارخوری،بوفه های زیبا و مبلمان چرم ،لوازم دکوراتیو و بسیاری دیگر

همین امروز از منایشگاه های ما دیدن فرمائید!
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سالن آرایش شهرزاد

__________
>
>
پدیکور
	•مانیکور
ت
اتوی
_
خامن دائم:
	•اپیالسیون
___
	•رن _______ >> ب مریم
	•ماکیاژ
گ
ادی
	•
کا ماساژ
ف
ر
	•بند و ابرو
مل
	•
____________
ک
و
ت
ا
ه کر
	•هایالی د ن مو
______ ت
Unisex
_________________________
__
_
____
Coiff. Shahrzad 1001 coup
آرایش
عروس برای
NDG H4B 1R1
جنب الیوال
عکسبرداری

G

6963 ُSherbrooke W.

(514) 489-6901

رستورانگیالن
اهای محلی گیالن
ذ

انواع غ

S
H
A
H
R
Z
A
D

خورشت ها:
 باقالقاتوقمیرزاقاسمی ترش تره فسنجان(انار بیج)
 قورمه سبزیواویشگاه مرغ
 -و گوشت

کلچهاشنی ها
ز کباب
یتو
بادمجن پرورده
ماس انبرانی
ساالت و خیار
د

ماساژتراپی

سالن آرایش رورو

حمیــرا داوری

مـــاساژدرمانیویـــــژه
خانم های ایرانی
>>  12سال تجربه کاری
(514) 685-4178
nov0115PAk

فال قهوه:
روزهای شنبه

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

آرا
ی
ش
گ
رم
شما :یا جرب
مسین

سالن آرایش

استودیو میوز

yکوتاه کرد ن مو
y
 yyاپیالسیون
 yyماکیاژ
 yyرنگ
 yyفر
 yyهایالیت

Thur. & Fri.:
9 to 7:00 p.m.
Sat.: 9 to 5

Unisex

جراح دندانپزشک

- Licenced in
California
- member of National
board of America
- member of Associaton des Chirurgiens
Dentists du Quebc

Open week-ends
& evenings
Financing Available

8 Place Du Commerce
Nun’s Island (Verdun) QC H3E 1N3

(514) 766-7776

دکتر علی شفیعی
فارغ التحصیل 1981
دانشگاه تهران
با  27سال سابقه

Studio Muse

Clinique Dentaire PEARL
افتتاح مطب در وست آیلند

• دندانپزشکی زیبایی
• جراحی دندان های عقل
• درمان بیماری های لثه
• درمان ریشه دندان ها
• دیجیتال رادیوگرافی و پانورکس
- Porcelain Veneers - Whitening
- Crowns & Bridges
- Mini-implants

________________________
4531 Boul Des Sources

ما به کیفیت می اندیشیم
اعتماد شما افتخار ماست

نزدیک به آدونیس

DDO, QC H8Y 3C2

(514) 685-6222

با مدیریت روژان

رستوران چوپان کباب

Restaurant Choopan Kabab

) 514-807-8747

در منطقه وست آیلند

کباب ترش
ماهی پلو
(ماهی سفید)
کباب چنجه
جوجه کباب

با کیفیت
و به استثنائی
ا
ی مناسب
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_____
_____
___
________________ ایرانی
___
ی
_________ وران افغان تریال

تندهاررسسرتاسر ریو_س_و_د_مو_ن____
_______

جنب
کو
ه نور

انواع کباب ها
ساالدها و
خورا کههای
خومشزه
افغانی
و ایرانی
فقط در چوپان
کباب
حتویل غذا رایگان:

در منطقه ریوسود
(حداقل سفارش 10 :دالر)

ساعات کار:

7روزهفتــــــــــه
 11صبح تا  10شب

__________________________
Restaurant Choopan Kabab
2550 Lapiniere Blvd
Brossard, QC J4Z 2M2

Tel.: (450) 678-9322
__________________________________
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کبک و کانادا...
______
علی اشرف
شــادپور

_______
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فصلتازهدرروابطبنیفرانسه،کاناداوکبک

صداقت
یا سیاست

تاکن�ون ،در میان دول��ت هائی که دوگل
در پنجاه
س
ا
ل
پ
ی
مردمان تحت حکومت آنها مشترکات
«زن
ش:
ده باد کب
فرهنگی و یا منافع مشترک سیاسی،
>> سرکو ک آزاد!»
ز
ی
نظامی ،اقتص��ادی و بازرگانی دارند،
ا
م
ر
و
ز
«
:
زنده باد
ک
ا
ن
اتحادیه هائی تشکیل گردیده است،
ا
د
ا
ی
متحد!»
مانند کش��ورهای مشترک المنافع،

استفان دیون از رهبری نطق بعد از انتخابات را ایراد کند ،نه
تنها از کناره گیری
کل دیون:
لیبرال ها کناره گیری حرفی نزد،
داش��تند ،ول��ی گفته
مش
ی
ا
م
ز
ی
ر
کرد ،قبل از آنکه بتواند بلکه تلویحا
های بعدی آنان نشان
«نبود کا
ب��ه ادام��ه
ی» و اشکال رای می داد ک��ه دیون در
متام پتانسیل های خود را رهب��ری خود سیاس
اه چشم!
انتخابات بعدی حزب
دادن از ر
بکار گیرد .تاکید گذاشت.
لیب��رال را رهب��ری
آثار شکست فاحش حزب لیبرال کانادا او گفت« :امروز
نخواهد کرد.
در انتخاب��ات چهاردهم اکتبر ،رهبری کانادائ��ی ه��ا
حر ف این شکست حزب لیبرال فاجعه
استفان دیون را به شدت زیر سوال برد خ��ود را زدند و دوباره یک دولت اقلیت بار خوانده ش��د ،زیرا نتیجه آن
و ادامه آنرا بر وی بسیار سخت نمود.
کنس��رواتور را برگزیدن��د .به رهبر این یکی از کمترین تعداد کرس��ی
در ابتدا ،دیون عالئمی بروز نداد که قصد حزب گفتم که با وی و س��ایر رهبران های پارلم��ان در دوران حیات
کناره گیری دارد.
اح��زاب ،هم��کاری الزم را در پارلمان ح��زب و ضعیف تری��ن میزان
در ساعت  20:5صبح  15اکتبر ،هنگامی خواهم کرد .من امروز بیش از همیشه محبوبیت را برای آن به ارمغان
که او در میان فعالین حزب ظاهر شد تا کانادا را دوست دارم».
آورد.
_________________________
ولی معل��وم بود که دیون اما آنچه که اجم��اع لیبرال ها
و
دیون
	•صرفنظر از سرنوشت سیاسی
کلم��ات خ��ود را با دقت بدان رسیده است ،نیست که دو
نقش آتی او در حزب لیبرال ،آینده این انتخاب می کرد تا با حالت علت اساسی باعث شکست آنان
اوپوزیسیون حرف بزند ،نه در انتخابات اخیر شد.
حزب و این که چگونه باید بازسازی
به عنوان رهبر حزب.
>> یک��ی از آن دو عدم توانائی
شود یک مسئله حیاتی است.
ام��ا دس��ت زدن های نه دی��ون در برقراری رابطه با رای
	•«هر کس بیشتر آلوده می کند باید
چندان گ��رم حاضرین و دهندگان کانادائی بود .این عدم توانائی
بیشتر هم بپردازد».
سکوت معنادار آنان نشان اصطالحا ب��ا عبارت «نب��ود کاریزمای
	• -پیروزی حزب کنسرواتور هم چندان می داد که اوضاع بر وفق سیاسی» تعریف می ش��ود ،که ظاهرا
مراد دیون نیست .با اینکه خدادادی اس��ت و کمبود یا نبود آن را
چشمگیرنیست.
چهره های معروف حزب شخصا نمی توان درمان کرد؛ از اشکاالت
_________________________
حمایت خ��ود را از او ابراز رای دادن از راه چشم!

پیم��ان ه��ای ناتو و ورش��و ،کنفرانس
کشورهای اسالمی ،پیمان غیرمتعهدها
و اتحادیه اروپا.
بعض��ی از این اتحادیه ها با موفقیت به
کار خود ادامه م��ی دهند ،ولی بعضی
دیگ��ر یا بکلی از بین رفته اند و یا فقط
نامی از آنها باقی مانده است.
از  12سال پیش به این سو ،اتحادیه ای
هم از کش��ورهائی که تمام یا بخشی از
مردم آنها فرانسوی زبان هستند ،بوجود
آمده است .در حدود  55کشور ،از جمله
فرانسه ،بسیاری از کشورهای آفریقائی
که فرانس��وی زبان هستند و همچنین
کانادا ،بخاطر کبک فرانس��وی زبان ،در
آن عضویت دارند.
تاکنون  12بار جلسه سران و نمایندگان
این کشورها تشکیل شده است.
از جمله شهر کبک سه بار میزبان این
جلس��ات بوده؛ که آخرین آنها همین
چند روز پیش بود.

اتخاذ تصمیم در این
مورد موکول به پیش
آمده��ای هفته های
آینده است.
یک��ی از آنها گزارش
مالی وزیر دارائی است.
خانموزیرمعتقداست
درآمده��ای مالیاتی
بی��ش از آن مقداری
است که پیش بینی
م��ی ش��د .وی می
گوید ،ب��رای متعادل
کردن بودجه ،ذخایر
الزم را در اختیار دارد.
مورد دوم نتیجه انتخابات آمریکا است.
بنابر این تا قبل از  5نوامبر تصمیم قطعی
گرفته نخواهد شد.
یکی از مشاوران شاره می گوید با توجه

ب��ه صحبت ه��ای تن��د رهبران
اوپوزیسیون ،آقای ش��اره نگران
آن اس��ت که اگ��ر در بهار آینده
وضع مالی بدتر شود ،ممکن است
«س��ه جفت دست»ی که فرمان
را کنترل می کنند توافق الزم را
نداشتهباشند.
یک��ی از مفس��رین سیاس��ی در
همان روز دوشنبه به یک شبکه
تلویزیونی گف��ت که اکنون برای
شاره بهترین موقعیت برای کسب
اکثریت است ،زیرا وی از محبوبیت
کافی برخوردار است .اما یان مک
دونالد ،مقاله نویس گازت ،ژان شاره را از
این کار برحذر می دارد ،و می نویسد:
درست است که طبق نظرسنجی ها شاره
از مقبولیت خوبی برخوردار است ،ولی
این وضع ممکن است خیلی سریع تغییر

 خشکبار معروف ایران :تواضع  -محصوالت یک و یک ماهی و میگوهای ویژه باربکیو... نان سنگک ونکوور موجود است. ترشیجات ،انواع برنج باسماتی عرق گل گاوزبان ،عرق چهل گیاه ،عرق شوید ،عرق زیره،عرق کاسنی ،عرق بهارنارنج ،گالب و نعنا دو آتشه
 -خورش قرمه سبزی جدید (بدون گوشت) رسید

 بهترین گوشت کباب کوبیده زعفرانی آماده،گوشت کباب برگ و جوجه کباب زعفرانی
 تازه از ایران :شامپو و سدر صحت ،شامپو و حنا صحتمخصوص تقویت مو و جلوگیری از ریزش مو
 -خرمای مضافتی  -ماست تغاری ایرانی

حـــــالل

سالمی
ذبح ا

.99

برجن
ایندین
گیت

13

 8پوندی

کله پاچه
گوسفندوگوساله
سیرابی گوسفند
زبان گوسفند و...

آقای نیکال سرکوزی،
رئیس جمهوری فرانسه و رئیس
دوره ای اتحادی��ه اروپا ،که عازم آمریکا
جهت مذاک��ره با جورج ب��وش درباره
بحران مالی جهانی بود ،توقف کوتاهی
هم در ش��هر کبک نمود ت��ا در هنگام
تشکیل جلسه یادشده ،بطور تشریفاتی
در آن شهر حضور داشته باشد.
در مدت این توقف کوتاه ،آقای سرکوزی
نطق��ی در مجمع ملی کب��ک ایراد و
متعاقب آن در یک کنفرانس مطبوعاتی
هم شرکت نمود.
س��خنان س��رکوزی درباره روابط بین
فرانسه ،کاناداو کبک ،چه در مجمع ملی
و چه در کنفرانس مطبوعاتی ،از سوی
رسانه های مونترال و مخصوصا از سوی
روزنامه های فرانسوی زبان مورد تعبیر و
تفسیر فراوان قرار گرفته است.
ایوبوواور ،مقاله نویس الپرس می گوید:
«سرکوزی ،بدون س��ر و صدای زیادی

>> دومی��ن عل��ت را موض��وع ط��رح
دی��ون («گرین ش��یفت») درب��اره راه
های پیشگیری از تغییرات آب و هوا و
گرمایش زمین می دانند ،و توضیح می
ادامه در صفحه30 :

حبرانمایلدرجهانوانتخاباتزودرسدرکبک

روز دوش��نبه  27اکتبر ،آقای ژان شاره
اع�لام ک��رد در نظ��ر دارد ،در تاریخ 8
دسامبر ،انتخابات اس��تانی را در کبک
برگزار کند.
گویا هدف شاره از این کار ،دستیابی به
دولت اکثریت است.
اگر چنین انتخاباتی برگزار شود ،مضمون
آن عبارت خواهد بود از:
«چه کسی می تواند بحران مالی را بهتر
کنترل کند؟».
آقای ش��اره می گوید رهب��ران احزاب
اپوزیس��یون ،ب��رای اندیش��یدن تدابیر
ضروری جهت مها ِر بحران مالی حال و
آینده ،همکاری الزم را نمی کنند .بدین
ترتیب ،او جز رفتن بسوی انتخابات راه
دیگری ندارد.
وی گف��ت :با این ح��ال ،هنوز تصمیم
قطعی اتخاذ نشده است.
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ادامه در صفحه27 :

تپش دیجیتال
www.08tapesh.com
تپش پیشتاز در نوآوری!

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

کند .او مخصوصا به مشکالت غیرقابل
پیش بین��ی دوران کمپین انتخاباتی و
بویژه هنگام رای دادن «اجباری» (بقول
نویسنده) اشاره می کند.
مک دونالد معتقد است که مردم دولت
های اقلیت را ترجی��ح می دهند ،زیرا
(به قول او) افس��ار این دولت ها کوتاه
اس��ت و کنترل آنها آسان تر .حتی وی
عقیده دارد ک��ه مقبولیت درجه باالی
شاره بیشتر معلول اداره دولت اقلیت و
همکاری با احزاب اپوزیسیون از سوی
وی است .نویسنده با اشاره به آمارهای
نظرسنجی می گوید  70درصد کبکی
ه��ا ،در حال حاضر خواه��ان انتخابات
نیستند و ممکن است شاره آنچه را که
می خواهد بدست نیاورد.

پیازداغ ،کشک بادمجان و
میرزاقامسی از ایران رسید!

فصلی را که پنجاه سال پیش باز شده
بود بس��ت و فصل تازه ای را در روابط
بین فرانسه و کبک گشود».
در واقع میتوان گفت س��رکوزی سعی
کرد اثرات منفی سخنان  50سال پیش
دوگل را که در بالکن شهرداری مونترال
گفت« :زنده باد کبک آزاد!» (Vive le
 )!Quebec libreاز بی��ن ببرد .به بیان
دیگر ،کوشید حالت پدرساالرانه ای را
که میراث دوران استعماری فرانسه بود
به شرایط دوستی و همکاری که شایسته
قرن بیست و یکم است برگرداند.
در ادامه مقاله آمده است:
ب��رای اولین ب��ار بود که ی��ک رئیس
جمهوری فرانسه با مردم کبک صحبت
می کرد بدون آنکه ژس��ت پدرساالرانه
داشته باشد.

(کاست و کامپکت دیسک)

کاست ،دیسک ،کتاب ،کارت تلفن را می توانید از تپش
دیجیتالتهیهکنید
 -ارائه کلیه خدمات دیجیتالی (عکس ،فیلم ،موزیک)

 -طراحی و تهیه وب سایت

 انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)... فروش جدیدترین کتاب های ایرانی تعمیر کامپیوتر شما :در منزل یا محل کار شماجنب سوپر اخوان

تبدیل سیستم های ویدیوئی
 ----سرویس دی.جی ---

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

بر .99

جن
817

59

 ،دوغزال،
انواع چای :احمد و الکوزی
تی ،زرین
 40پوندی
دف ،تاپ
ص
W Wپنیر ل
یقوان کم منک رسید
W Wگز اصفها
ن و سوهان قم رسید
W Wسبزی
سرخ شده قرمه سبزی
WW
بادمجان سرخ شده
W Wمواد فسنجان
آب انار
W Wخاویار بادمجان
طبیعیW W ،تن ماهی
ایران جدید رسید
بدون شکر  W Wکلوچه نوشین
 W W 3/99خرمای
«مسترپاور« رسید
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گوناگون...

ورزش و ساملندان

ورزش خطر بروز سرطان موز و شکالت ،افسردگی
را از بین میبرند
رحم را در زنان چاق
كاهش میدهد
طی پژوهشهای انجام شده توسط محققان
پژوهش��گران تاكید می کنن :ورزش خطر
بروز سرطان رحم را در زنان چاق و سنگین
وزن كاهش میدهد .حتی اگر این تمرینات
ورزشی س��بك و مالیم هم باش��ند باز هم
میتوانند خطر بروز سرطان در بافت داخلی
رحم را كاهش دهند.
در این تحقیق ،متخصصان انجمن سرطان
آمریكا  466زن را كه بین س��الهای 1992
تا  2003از بین تقریبا  430هزار زن یائسه،
مبتال به س��رطان بافت داخل رحمی شده
بودند ،شناس��ایی كرده و مورد مطالعه قرار
دادند.
آنها دریافتند كه انجام تمام انواع فعالیتهای
بدنی و جلوگیری از زندگی بیتحرك و ساكن
به میزان قابل توجهی در كاهش خطر بروز
سرطان رحم در زنان مبتال به چاقی یا اضافه
وزن تاثیر دارد.
نتایجاینتحقیقدرمجلهبینالمللیسرطان
به چاپ رسیده است( .سالمت نیوز)

م��وز و ش��کالت افس��ردگی راب��ه صورت
چشمگیری از بین میبرند.
به گزارش س�لامت نیوز ،مدیر مرکز علمی
دولتی روانشناسی روسیه گفت :برای مبارزه
با افسردگی و کس��الت در فصل پاییز موز،
آجیل و شکالت بسیار مفید هستند.
وی اف��زود :اگر انس��ان دائماً م��واد غذایی
یکسانی را مصرف کند ،دچار افسردگی می
شود.
گفتنی است ،بهترین مواد غذایی برای مقابله
با افسردگی شکالت ،موز و آجیل هستند.
بی دلیل نیس��ت که بلژیک ک��ه مردم آن
به علت کمب��ود انرژی خورش��یدی دچار
افس��ردگی هس��تند ،یک��ی از زادگاههای
شکالت محسوب می شود.
در مواد غذایی مردم اسکاندیناوی ،موز نیز از
جایگاه ویژهای برخوردار است.

در یك بازبینی مهم و گس��ترده از مطالعات
منتشر شده معلوم شد كه ورزشهای منظم
ایروبیك توان ذهنی را در افراد مس��ن احیا
میكند.
ورزش ایروبیك به طور منظم نه تنها از ادامه
تحلیل عملكرد مغز ناشی از باال رفتن سن
جلوگی��ری میكند بلكه حتی میتواند آن
بخش از قدرت ذهن را در اثر پیری تحلیل
رفته ،احیا كرده و بازگرداند.
تحلیل ناش��ی از پیری در تمام قسمتهای
سفید و خاكستری مهم مغز باعث می شود
كه انجام ش��ماری از كارهای اجرایی سطح
باال مانند تصمیم گیری ،برنامه ریزی ،كارایی
حافظه و فعالیتهای چند منظوره برای افراد
دشوارتر شود.
هم در افرادی كه عالیم زوال عقل یا آلزایمر
را دارند و هم در افرادی كه فاقد این عالیم
هس��تند ،فعالیتهای جس��می متوس��ط
و منظ��م ،نه تنها س��رعت و تی��زی فكر را
تقویت میكند بلكه هم چنین بافت مغز و
عملكردهای این عضو را گسترش می دهد.
ورزش های منظم ایروبیك میتواند كاهش
توان ذهنی مربوط به افزایش سن را جبران
كرده و قدرت ذهن را احیا كند .به این ترتیب
یك مغز پیر و سالخورده هم میتواند ظرفیت
خود را برای رشد و نمو دوباره بدست آورد.

با بهترین جتربه و سرویس
قابل توجه هموطنان عزیز ایرانی
آژانس هواپیمایی AMRO
واقع در وست آیلند با همکار ایرانی

1-866-421-AMRO
برای آگاهی بیشتر
در مورد کلیه
نیازهایمسافرتی
خود با مشاور مجرب
فارسی زبان تماس
بگیرید.

سفر به ایران:

از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی

KLM, LUFTHANSA,
AIR FRANCE, BRITISH AIRWAYS
SWISS AIR, EMIRATES, QATAR,
IRAN AIR, KUWAIT AIRWAYS,
AUSTRIAN,AIR CANADA,
ROYAL AIR MAROC,

OTTAWA
1393 Carling Ave
Hampton, Park Plaza, K1Z 7L6
Tel.: (613) 792-1805
Fax: (613) 792-1808
travelinfo@amrotravel.com

ایرانیان ده سال زودتر از
اروپائیان مبتال به پوکی
استخوان می شوند
ایرانیان ب��ه جهت نوع
تغذیه مصرفی ،وضعیت
ورزش و تحرک ده سال
زودتر از اروپائیان مبتال
به پوکی استخوان می
شوند.
دریاف��ت کلس��یم در
ایران بسیار پائین است
و  %60میزان استاندار
جهانی به صورت عمومی مص��رف و تنها روزانه
 %15از میزان استاندارد جهانی ویتامین  Dمصرف
می شود.
س��رانه مصرف منابع لبنی و غذاهای دریایی در
خانواده ایرانی بسیار کم است و لذا پوکی استخوان
در ایران همچون کشورهای اروپایی بیشتر در بین
بانوان قابل مش��اهده اس��ت که کاهش استروژن
خون به علت یائسگی باعث کم شدن استحکام
و حفظ استخوان بدن زنان می شود و بار بیماری
پوکی اس��تخوان را د ربین این قشر افزایش داده
است.
تغذیه ،تحرک و اس��تروژن از عوامل موثر در بروز
بیماری پوکی استخوان است.

داروی لومسی می تواند در
درمان ‘ام اس’ موثر باشد

AMRO

AMRO TRAVEL
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بهتریننرخ
به تمامی
کشورهای
دریای کارائیب
(کوبا،
دومینیکن
ریپابلیکو)...

ساعــات کار:
روزهای هفته از ساعت
 9تا  18شنبه ها:
از ساعت  10صبح
تا  3بعدازظهر

-------------■■ Ottawa
■■ Toronto
■■ Calgary
■■ Vancouver
■■ New York
■■ Washington
■■ Los Angeles
■■ San Diego
■■ Miami
■■ Seattle
■■ Dallas
■■ New Jersey
--------------

AMRO TRAVEL
MONTREAL:
11809, Pierrefonds Blvd.
PFDS. Qc
Tel: (514) 421-0244
Fax: (514) 421-0326
travel@amrotravel.com

پژوهشگران می گویند دارویی که برای معالجه لوسمی
به کار می رود ،می تواند سالح نیرومندی برای مقابله با
بیماری “ام اس” باشد.
به نظر می رسد که این دارو به نام “آلمتوزوماب” پیشرفت
ام اس ( )multiple sclerosisرا در بیمارانی که در مراحل
اولیه و فعال شایع ترین نوع این بیماری هستند متوقف
می کند.
مطالعه (مراحل اولیه) دانشگاه کمبریج که نتایج آن در
“نشریه پزش��کی نیوانگلند” چاپ شده است همچنین
اش��اره می کند که این دارو حتی ممکن است صدمات

آزادی؟

زرشک!

در می��دان انق�لاب ،چن��د صد متر
آنطرف تر از محل نماز جمعه تهران،
و در ایستگاه كرایه های انقالب ،چند
روزی ،یکنفر بس��اط “آب زرش��ک”
فروشی پهن کرده بود .در کسادی بازار
و بیکاری میلیونی ،کارش گرفته بود.
نه به این خاطر آب زرش��کی که می
فروخت آب حی��ات بود ،بلکه بخاطر
دعوتی که با صدای بلند از مردم برای
خریدن و خوردن آب زرشک می کرد.
مسافران میدان آزادی در این محل و
در این ایس��تگاه زیاد اند و او داد می

تاثیر آب انار در از بین
بردن مواد مسی بدن
مصرف آب انار در از بین بردن رادیكال های
آزاد سمی در بدن موثر است.
بر پایه یک بررسی ،در میان این آب میوه ها،
بیشترین ظرفیت آنتی اكسیدانی برای مهار
یا خنثی سازی رادیكال های آزاد ،مربوط به
آب انار و به میزان  96درصد است .
این بررس��ی همچنین نش��ان می د هد آب انار در
جلوگی��ری از تخریب گلبول های قرمز خون یا در
اصطالح همولیز نیز موثر است.
به گفته پژوهش��گران با توجه به این بررس��ی آب
انار آثار س��ودمندی در تقویت دس��تگاه دفاع آنتی
اكسیدانی بدن دارد.
آمارها نش��ان می دهد ،مصرف مناس��ب غذاها یا
نوشیدنی های غنی از تركیبات آنتی اكسیدان ،میزان
ابتال به بس��یاری از بیماری ها از جمله بیماریهای
قلبی  -عروقی را كاهش می دهد.
رادیكال های آزاد موادی س��می هستند كه بر اثر
واكن��ش های ب��دن ایجاد می ش��وند و مواد آنتی
اكسیدان آن ها را از بین می برند.

قبلی ناشی از ام.اس .را جبران کند.
آلمتوزوماب در دهه  1970در کمبریج ساخته شد و مدت
هاست که برای معالجه لوسمی (سرطان خون) به کار می
رود .این دارو سلول های سفید سرطانی سیستم مصونیت
بدن را از بین می برد.
اس��کن مغز بیماران نشان داد که آلمتوزوماب باعث شد
که مغز بیماران بزرگتر شود درحالی که مغز بیمارانی که
تحت معالجه دیگر قرار گرفته بودند کوچکتر شد .محققان
گفتند این یافته ها حاکیست که آلمتوزوماب ممکن است
زمینه مرمت بافت های صدمه دیده مغز را فراهم کند.
ام.اس .ناشی از عیبی در سیستم مصونیت بدن است که
ب��ه حمالت به الیاف عصبی و روکش محافظ آنها به نام
“مایلین شیت” منجر می شود .این صدمات مانع عملکرد
درست عصب ها شده و به معلولیت های جسمی و ذهنی
منجر می شود.

زد:
“ آزادی -زرشك” .با آن
که در ای��ن محل انبوه
جمعی��ت اج��ازه نمی
دهد صدا به صدا برسد،
صدای بلن��د او را مردم
م��ی ش��نیدند و حتی
ساکت می شدند تا صدا
به دورترها هم برس��د.
یواش یواش راننده های
کرایه ها ،از آن طرف با فریاد “آزادی”
مس��افر صدا م��ی کردن��د و او هم از
آنط��رف ،جمله اش را خالصه کرده و
فقط می گفت“ :زرشک”!
“آزادی”“ ،زرشک” باالخره کار دست
زرش��ک فروش داد .نیروی انتظامی
بساطش را ریخت بهم و کتک مفصلی

هم خورد .با س��ر و ص��ورت کبود ،به
مردم که با احساس همدردی برایش
پول پرت می کردند می گفت :نگفتم
آزادی یعنی زرشک!
سیامک زند (پیک نت)

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت
نقــد و اقسـاط

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

No interest

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

___________________
4055 Ste-Catherine W.
Suite 99
Westmount, QC H3Z 3J8
Metro: Atwater
سختگیری ایرانیان در کیفیت و انتخاب قیمت را
وسیله ای برای ارتقای خدمات خود می یابیم

کابینت،گرانیتوسرامیک-_____________________

رضا علیدوستی

حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب

)Tel.: (514
996-2725

زیرکی را گفتند
اسالم چگونه
دینی ست؟
بگفتا عجیب
دینی ست ،که
چون در آن
وارد شوی سر
آلتت را ب ُبرند؛
و چون از آن
خارج شوی سر
خودت را!

برای حل سودکو :ورق بزنید!
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ه آنفوالنزا بدانید
الزم است دربار
ه

زندگی...

آچن

آیا تا
به حال راجع به
دریافت واکسن آنفوالنزا فکر کرده
اید؟ این واکسن بهترین روش برای
پیشگیری از ابتال به آنفوالنزا است
و می تواند مطلوب خاطر همه افراد
باشد.
به گزارش گروه ترجمه سالمت
نیوز،طبق آمار ارائه شده حدود  5تا
 20درصد از مردم امریکا ساالنه این
واکسن را دریافت می کنند .بیش از
 200هزار نفر از مردم بیمارستانی
می شوند و بالغ بر  36هزار نفر می
میرند .این آمار ممکن است تمایل
افراد را برای دریافت واکسن آنفوالنزا
کاهش دهد و فواید آن را تحت
الشعاع قرار دهد .اما عجله نکنید!

بهترین زمان برای دریافت
واکسن
به دلیل اینکه فصل آنفوالنزا از
ابتدای مهر ماه شروع می شود و تا
پایان اردیبهشت ماه ادامه می یابد
 ،بهترین زمان برای دریافت واکسن
ماه مهر و آبان می باشد .با این حال
می توان در ماه آذر و حتی دیرتر هم
اقدام کرد  ،اگر چه اقدام سریعتر می
تواند برای پیشگیری موثرتر باشد.

انواع واکسن آنفوالنزا
دو نوع واکسن آنفوالنزا برای بچه ها
و بزرگساالن موجود می باشد .نوع
اول آمپول آنفوالنزای سنتی است
که حاوی ویروس زنده نیست و

باعث آنفوالنزا
نمیشود .این واکسن
حاوی ویروس غیر فعال است که
از طریق آمپول دریافت می شود.
نوع دوم واکسن آنفوالنزا به صورت
اسپری دماغی است ،که فلومیست
نامیده می شود .این واکسن حاوی
ویروس ضعیف شده است که معموال
به جز بعضی موارد  ،باعث بیماری
آنفوالنزا نمی شود .این نوع واکسن
تنها برای افراد غیر باردار ،افراد سالم
و سن  2تا  49سال تجویز می شود.
نحوه عملکرد واکسن ها :هر دو
نوع واکسن باعث تولید آنتی بادی
در بدن می شود  .این آنتی بادی ،
پیشگیری الزم را در مقابل ویروس
آنفوالنزا فراهم می کند .این عکس
العمل آنتی بادی ممکن است در
بعضی افراد ایجاد خستگی و درد
ماهیچه ای کند .هر سال  ،واکسن
آنفوالنزا حاوی چند نوع متفاوت از
ویروس است .ویروس هایی که به
نظر محققان ممکن است در آن
سال تاثیر بیشتری داشته باشند .اگر
انتخاب این ویروس ها صحیح باشد
می توان گفت که واکسن  70تا
 %90در پیشگیری از آنفوالنزا برای
افراد زیر 65سال مفید است.

چه کسانی باید واکسن را
دریافت کنند؟
واکسن آنفوالنزای ساالنه برای
هر فردی که می خواهد احتمال
ابتال به بیماری را در خود کاهش
دهد پیشنهاد می شود .با این حال
این واکسن به خصوص برای افراد

مستعد ابتال به انفوالنزا
توصیه می شود .مثل افراد مبتال
به ذات الریه  .سایر افراد مستعد ابتال
به آنفوالنزا عبارتند از:
همه کودکان  6تا  18سال
افراد  50سال و بیشتر
زنانی که قصد دارند در فصل
آنفوالنزا باردار شوند
افرادی که در آسایشگاه و بیمارستان
های خصوصی کار می کنند
بزرگساالن مبتال به امراض مزمن
قلبی و ریوی مثل آسم و یا هر
بیماری که سیستم ایمنی را ضعیف
کرده است.
تمیز کارهای منزل و مراقبین
نوزادان زیر  6ماه (نوزادان در این
سن برای دریافت واکسن خیلی
جوان هستند)
تمام افرادی که در تماس با افراد
مستعد آنفوالنزا هستند مثل
کارکنان بیمارستان و ....

چه کسانی نباید این واکسن
را دریافت کنند؟
طبق گفته مرکز پیشگیری و کنترل
بیماری این افراد عبارتند از:
همه افرادی که عکس العمل آلرژیک
نسبت به آمپول آنفوالنزا داشته اند.
همه کسانی که نسبت به تخم مرغ
آلرژی دارند!
افرادی که  6هفته بعد از دریافت
واکسن آنفوالنزا دچار سندرم
ژویالین باره (نوعی بیماری فلج
کننده شدید،که در آن سیستم
ایمنی بدن به سیستم اعصاب حمله
می کند)شده اند.

Ƕâ ơǁ
ǁơƾǅƥ ƢĢ

بعضی از تاثیرات جانبی
واکسن آنفوالنزا
ممکن است بعد از دریافت واکسن
در محل بازو دچار درد و تورم شوید.
بعضی از افراد ممکن است دچار
عالئم شبیه سرماخوردگی مثل فن
فن کردن ،سردرد ،آب ریزش بینی،
درد گلو ،سرفه و بدن درد -یک
تا دو روز بعد از دریافت واکسن
– شوند.در بعضی از موارد نیز
ممکن است فرد تب خفیف کند.

چه کسانی اسپری دماغی
این واکسن را دریافت
می کنند؟

این نوع واکسن تنها برای افراد
سالم  2تا  49سال پیشنهاد
می شود .به دلیل اینکه این نوع
واکسن دارای ویروس ضعیف
شده است  ،برای نوزادان،
کهنساالن ،زنان باردار و سایر
افراد مبتال به امراض بالینی تجویز
نمی شود.
عوارض جانبی اسپری دماغی
واکسن آنفوالنزا
عوارض این نوع واکسن در
کودکان عبارتند از:
آبریزش بینی ،سردرد ،استفراغ،
درد ماهیچه  ،تب
عوارض این نوع واکسن در
بزرگساالن عبارتند از  :آبریزش
بینی ،سردرد ،گلودرد
--------------------

نقش مهم ورزش در
كاهش عوارض دیابت

ورزش منظم  ،احتمال بروز كبد چرب
را در بیماران دیابتی كاهش می دهد.

پژوهشگران در نشست سالیانه انجمن
بازتوانی قلب و ریه آمریكا اعالم كردند:
بیم��اران مبتال به دیاب��ت نوع  2می
توانند با ش��ركت كردن در یك برنامه
ورزشی منظم  ،خطر ابتالی خود را به
عارضه كبد چرب كاهش دهند.
بررسی اخیر پژوهشگران درباره 77
بیمار مبتال به دیابت نوع دو نشان می
دهد:
ش��ركت كردن در یك برنامه ورزشی
علمی ش��امل ورزش ه��وازی نظیر
استفاده از دوچرخه ثابت و تردمیل یا
پیاده روی با شدت متوسط به همراه
ورزش ه��ای قدرتی نظیر كار با وزنه
میزان چرب��ی كبد را ت��ا  40درصد
كاهش می دهد.
كبد چرب عارضه ای اس��ت كه بر اثر
تجمع چربی در كبد باعث بروز التهاب
كبدی می ش��ود و درصورت درمان
نش��دن ممكن اس��ت به نارسایی یا
سیروز كبدی منجر شود.

جدول جدول جدول جدول جدول

W
W

Wافقی

 -1پایتخ��ت بهاری هخامنش��یان – در حال
گریختن  -2پش��تیبان – دیکتاتور انگلستان
– مقابل  -3اجداد – کتاب آسمانی مسلمانان
– نام ترکی  -4اس��ب چاپار – همکاری – اغاز
 -5هرگزنه – قسمت پائین لباس – سرکش و
متمرد – نفس خسته  -6سنگ طلق – رفتگر
 -7وقت و هنگام – زادگاه سراینده بوی جوی
مولی��ان – در گرانبها  -8نم��و – مرکز ایالت
جورجی��ای امریکا – اتش  -9نقاب – ریش��ه
سوسن کبود – دیکته  -10بار درخت – مرکز
پرو  -11دنبال – جای امن – شکافته – گوشت
زیر گونه  -12کشور صنعتی اروپا – فریبنده -
کشتی جنگی  -13عالمت مفعولی – پسوند
مکت��ب ها – نزدیک��ی  -14درد – اثر منظوم
س��عدی ش��یرازی – وفا کننده به عهد -15
رسوب – سرزمین عجائب .

T

Tعمودی

 -1ش��غلی د رادارات و بانکه��ا – دس��تگاه
نمایش فیلم  -2دوش و کتف – اش��اره به دور
– بلدرچین – نسل و فرزند  -3همه و جملگی
– تا زمانیکه – اول ش��خص مفرد  -4گریبان
– وام – از مصالح س��اختمانی  -5حمله – نام
دیوی در ش��اهنامه – حرف نداری  -6تردید
– س��اختمان – یار غم – هر چیز آویخته -7
بیماری زردی – دوس��تی و محبت – گرانبها
 -8دوا – موسس��ه – ص��ف  -9پیامبر نقاش
– خسیس – شرط  -10گیاه کتیرا – آسیب و
آفت – برکه – چوب خوشبو  -11نقش هنری
– توانگ��ران – زین و برگ اس��ب  -12بیت ها
– دوات – نژاد اس�لاو  -13دبنیا آوردن – هنر
هفتم – گیاه  -14وارس��ته – دارائی – وسط
– نت چهارم  -15جهالت – کشیش دربار تزار
روسیه .

Wافقی

 -1از صنایع مادر  -2برگ ها – کشتی جنگی
– از ش��هر های ترکیه  -3مرده اش را گوگول
نوشته است – مثل و ش��بیه – حاجت  -4از
حروف الفبا – نافرمانی – پول خارجی  -5آخر
– ترس – وس��یله رشتن – گس��تره آبی -6
بحران – دو بال انسان – منزلت  -7سوپ نان
و آبگوشت – از سیستم های ارتباطی – مسیر
 -8واژگون و دمرو – س��بک های گوناگون -9
پژوهشگر – پای تخته س��یاه کالس است –
چهره نما  -10پهلو و کنار – از درختان جنگلی
– تیر انداز باس��تانی  -11مانند – مقصود – از
اجزاء پوند – از نت ها  -12درخت افکن آوازه و
شهرت – خسیس  -13کاغذ فروش – مخلوط
قهوه و شکر – خودخواهی و تکبر  -14یک نوع
جامه لطی��ف – درد و محنت – قضاوت -15
خالفکاران و معامله گران انواع اسعار خارجی

T

پارسی
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Tعمودی

 -1از موسسه های قدیمی تحقیقی داروئی -2
از پایتخت های اروپائی – روایتگر – از ظروف
گلی قدیمی  -3امپراتور خونخوار – گوشه قبای
نازک نارنجی را میگویند – از اس��اطیر هندی
 -4ش��بگرد – از میوه ه��ای جالیزی – برش
 -5درآمدنش همان و رس��وا ش��دنش همان
! – بشاش و س��رحال – تن و کالبد – متولد
شدن  -6وسیله بافتنی خانم ها – شکاف قلم
نئی  -7از میوه های بهشتی – از اسماء خداوند
– از ماههای میالدی  -8هدهد – مس��تعمره
فرانس��ه در دریای کارائیب  -9پیامبری در دل
ماهی – از وسائل شکارچیان قدیم – گونه ای
نارون  -10رنج – خارج از خط و گمراه  -11از
چاشنی ها  -زادگاه خالق افسانه  -فوری – درد
و رنج  -12از راه میرس��د – به مراد رس��یدن
– گزن��ده خوش خط و خ��ال  -13ظرف نقره
– ارائه و به تماش��ا گذاش��تن – گنج ها -14
کمک کردن – کاس��ه و ق��دح – نورانی بودن
 -15از تشکیالت رفاهی بهداشتی ایران
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پزشکــی....

دکتر عطا انصاری

(کبک)

Ata Ansari: Ancien Professeur de la Faculté de
Médecine de l’Université de Kisangani, R.D.C.

پستان ها از چربی و غده های
کوچکی (به شکل خوشه انگور)
تشکیل شده ،که با کانال های کوچک
و ظریفی بهم مربوط شده و تولید
کانالهای بزرگتر می کنند (حدود 15
الی  20در هر پستان) که شیر تولید
شده را به مجاری نوک پستان هدایت
می کنند.
بر اثر طول زمان پستان ها تغییر
شکل داده نرمتر شده و حالت افتادگی
و چروک خوردگی پیدا می کنند .بعد
از یائسگی بر اثر کم شدن هورمونها
غده ها کوچک شده و چربی بیشترین
نسج تشکیل دهنده آن میشود.
در طول زندگی پستانها می توانند
دچارمشکالتزیربشوند.
• -بروز غده
•حساسیت
• -قرمز شدن بدون حساسیت
یاهمراهباحساسیت
•  -ترشح کردن

علل:

>> غده ها

کیست:

غده خوش خیم ،مح��دود ،متحرک،
می تواند باندازه یک فندق باشد ،بر اثر
تماس حساس باشد یا نه.
معموال چند روز قبل از قاعدگی
بوجود می آید و در اواخر آن از بین
میرود .از ترشح کلستروم در یک غده
که مجرای خروج آن بسته شده تولید
می شود.
معموال در دختران نوجوان و یا خانم
های نزدیک به یائسگی دیده می
شود.
بعضی ها در هر قاعدگی یک کیست
دارند.

آدنوفیبروم:

نسج متراکم محدودی متحرک و
باندازه های متفاوت که از بین نمی
روند و میتوانند بزرگتر بشوند .در
هنگام قاعدگی حساس می شوند .بر
اثر فعالیت بیشتر سلولهای فیبرواپی
تلیال تولید می شوند .خوش خیم
هستند و سرطانی نمی شوند.
نسج متراکم غیر محدود به سختی
بین دو انگشت لمس می شود.
حساس با تماس بیشتر در قسمت
باالئی –خارجی پستان دیده می
شود -اغلب دو هفته قبل از قاعدگی
بزرگتر و حساس تر می شود .خوش

بیماریهای
پستان
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خیم
است و میتواند کوچک تر بشود یا
بکلی از بین برود .بر اثر تغییر فیبرها
در داخل پستان تولید می شود و
بیشتر در نزد خانم های  35سال به
باال دیده می شود.

گاال کتوسل:

نسج متراکم سفت با تحرک کم.
بعضی وقت ها حساس که هنگام
شیردادن تولید می شود و بر اثر
جمع شدن شیر در یک کانال شیر
بسته شده تولید می شود .غده های
سرطانی ،نسج متراکم سفت ،اغلب
غیر محدود ،بندرت دردناک ،نسبتا
مترک و کامال متفاوت با نسوج
پستان ،بزرگ شدن آن با قاعدگی
ربطی ندارد و  70درصد در خانم های
 50تا  69سال دیده می شود.

>> مصرف هورمون

مصرف هورمون بیش از ده سال در
بین بعضی افراد احتمال سرطان را
زیاد می کند ولی مصرف قرص های
ضد حاملگی احتماال اثری در سرطان
سینه ندارد.

>> حساسیت

علت هورمونی ،در نزد بعضی خانم
ها مخصوصا بعد از  35سالگی در
نزدیکی قاعدگی پستانها بزرگتر و
دردناک می شوند .حساسیت ممکن
است در قاعدگی بوجود بیاید.
علت آن معلوم نیست .ممکن است
ناراحت کننده باشد ولی خطرناک
نیست.
>> حساسیت توام با قرمزی پوست

آبسه نوک پستان ،قرمز ،حساس.
ممکن است توام با تب باشد .گرمی
نوک پستان ممکن است با ترشحات
زردرنگ یا متمایل به سبز باشد.
نشان دهنده بسته شدن یک کانال و
فعالیت های میکروبی در آنست ،فورا
به پزشک مراجعه شود.

>> قرمزی بدون حساسیت

سرطان سطحی ،پستان متورم تقریبا
نصف آن قرمز رنگ و پوست شبیه
پوست پرتقال می شود .بدون تلف
کردن وقت به پزشک مراجعه شود.

>> ترشح

Prolactinome

ترشح ناگهانی و مداوم
بدون بو ،زرد رنگ و مانند
سرم که از نوک هر دو پستان ترشح
می شود .بر اثر تولید مقدار زیاد
هورمونی که باعث تولید و ترشح شیر
می شود.
علت آن بوجود آمدن غده کوچک
خوش خیمی در هیپوفیز (زیر مغز)
است که می تواند در هر سنی تولید
شود و ربطی به بچه داشتن یا نداشتن
ندارد.

Papillome

ترشح ناگهانی و مداوم خون یا
سروزیته در نوک پستان بر اثر وجود
غده در یک کانال است .معموال خوش
خیم است ولی باید بالفاصله با پزشک
تماس گرفت معموال در خانم های
باالتر از  40سالگی دیده می شود.

>> فعالیت هورمونی

بعد از فعالیت های جنسی ،یا دوش
یا احساساتی شدن شدید ممکن
است ترشحات سفید رنگ بدون بو از
نوک پستان خارج شود که کلستروم
نام دارد.
ضمنا خانم هایی که شیر میدهند
ممکن است که بعد از شیر دادن نیز
شیر ترشح بشود که هر دو طبیعی
است و باعث نگرانی نیست.

چند راهنمائی

>> خود را گول نزنید!
بیماری های پستان هر چند که می
تواند خوش خیم باشد یا مهم نباشد
ولی باید مواظب بود و بالفاصله با
پزشک مشورت کرد .تا مالقات با
پزشک به راهنمائی های زیر توجه
فرمائید.
>> نسوج متراکم غده مانند اگر در
هنگام قاعدگی ناپدید شد یا سیکل
بعدی صبر کنید.
>> برای حساسیت از داروهای آنتی
انفالماتوار که بدون نسخه تهیه می
شود استفاده کنید با فارماسین (دارو
ساز) مشورت کنید.
>> ماساژ نرم و کمپرس با آب سرد
یا نیم گرم می تواند حساسیت را
کم کند.
>> در نزد بعضی خانم ها مواد غذائی
شامل  Methyxanthineمانند شراب،
پنیر ،شکالت ،چای و قهوه ممکن
است درد را بیشتر کند.

>> ممکن است مصرف قرص
های ویتامین کمک کننده
باشد هر چند که ویتامین E
هیچ اثری بر روی حساسیت
پستانهاندارد.
>> استفاده از سینه بند
از
مخصوص ورزش می تواند
حساسیتبکاهد.
برای کم کردن قرمزی ،کمپرس آب
ولرم چندین بار در روز و هر بار 15
دقیقه ممکن است مفید باشد.
چهموقعبهپزشکمراجعهکنیم

>> وقتی که نسج متراکم بعد از
قاعدگی از بین نرفته
>> وقتی که نسج متراکم در مدت
شیردادن از بین نرفته
>> وقتی که پوست تغییر رنگ داده
و قرمزی آن از بین نمی رود .اگر
حساس باشد یا نباشد.
>> وقتی که ترشح از هر دو پستان
توام وجود دارد.
>> وقتی متوجه ترشح خون آلود
می شوید.
>> حساسیت غیرقابل تحمل می
شود.
-----پزشک شما پس از سوال و جواب
و امتحانات فیزیکی ممکن است
درخواست اکوگرافی یا ماموگرافی
(عکسبرداری از پستانها) بکند.
ماموگرافی بیشتر در خانم های 50
به باال بکار میرود که نسج پستان نرم
تر شده و تصویر بهتری ارائه میدهد.
ممکن است پزشک شما یک نمونه
برداری کند که سریع و بدون درد و
الزم برای تشخیص بیماری و یا درمان
کیست یا گاالکتوسل باشد.

درمان

کیست ،بی خطر است ،احتیاج
به عمل جراحی ندارد معموال با
پوتکسیون درمان می شود هرچند
که گاهی به آن هم
احتیاجنیست.

>>فیبرآدنوم

خوش خیم است
ولی پزشک می
تواند تصمیم به
جراحی بگیرد اگر
بزرگ بشود یا
دردناک باشد و یا
بیمار نگران باشد.

>>پالکارد

دیسیالنری

معموال در طول
زمان از بین میرود
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و احتیاج به
جراحی نیست ،مگر
اینکه پزشک در
تشخیصمشکوک
باشد.

>>گاالکتوسل

پزشک می
تواند در
مطب
یک
بوتکسیون
شیر
کرده و
کند .سریع
را خارج
بدون درد می باشد.

>> غده های سرطانی

>> پروالکتومی

با درمان مناسب بالفاصله بر طرف
می شود.
و

عمل جراحی برای برداشتن تمام یا
قسمتی از پستان و (یا غده سرطانی
و نسوج اطراف آن) و در صورت لزوم
غده های لنفاوی زیر بغل توام با
بیهوشی عمومی الزم است که معموال
نتیجه بسیار خوبی دارد برای کامل
شدن درمان و پائین آوردن ریسک
بازگشت بیماری و یا متاستاز
(غده های ثانویه) شمیوتراپی
و رادیوتراپی الزم می شود.
امروز برداشتن کامل سینه
بندرت الزم می شود.

>> پاپیلوم

با بیهوشی کامل یا بی حسی محلی
جراحی می شود و کانال پشت نوک
پستان برداشته می شود بدون اینکه
نوک پستان را بردارند.

تا شماره آینده
شاد و سالمت باشید

----------------------حل سودوکوی این شماره

>> حساسیت

بعضی داروها مانند قرص
ضد حاملگی و یا Danazol
ممکن است توسط پزشک
تجویز شود.

>> آبسه

با آنتی بیوتیک و یا تخلیه
جراحی درمان می شود.

رونالدو،
بهرتین بازیکن سال 2007

کریس��تیانو رونالدو ،ستاره پرتغالی باشگاه منچس��تریونایتد از طرف
فدراسیون اتحادیه های بازیکنان حرفه ای فوتبال ( )FIFProبه عنوان
بهترین بازیکن سال گذشته فوتبال جهان انتخاب شده است.
اتحادیه بین المللی بازیکنان که  57هزار و  500نفر عضو دارد اعالم کرد
رونالدو که در فصل گذشته  42گل در راه قهرمانی منچستریونایتد در
لیگ برتر انگلستان و لیگ قهرمانان اروپا به ثمر رساند ،در رای گیری آنها
بیشترین رای را به دست آورده است.
رونالدو همچنین یکی از مدعیان اصلی بردن جایزه فیفا برای بهترین
بازیکن فوتبال سال جهان و توپ طالی نشریه فرانس فوتبال است.
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جامعه و روان...

گ
ف
ت
گ
و
ی
سـامل

در
شماره
پیشین نگاهی زودگذر بر بعضی از
مشخصات گفتگوی ناسالم داشته ایم .اینک
به برخی از ویژگی های گفتگوی سالم توجه
خواهیم کرد .گفتگوی سالم یک هنر است.
همیشه جا برای تکامل و تبحر بیشتر یافتن
در یک هنر وجود دارد .گسترده تر کردن این
هنر ،روابط را مستحکم تر ،لذت بخش تر و
کامیاب تر می کند.
اکنون ،برخی از مشخصات گفتگوی سالم را
بطور چکیده مرور خواهیم کرد.

   )1هنر مشخص کردن موضوع
و هدف:

در یک گفتگوی سالم ،موضوع و هدف از
گفتگو بسیار روشن است.
هدف نهائی از گفتگو ،عشق ،احترام ،حل
مسائل ،آموزش ،کمک و دیگر انگیزه های
سازنده و مثبت می باشند.
بطور منونه:

قصد یک فرد از گفتگو کردن این است که
اطالعات و کمک بگیرد یا بدهد.
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یا
فردی دلش
گرفته و نیاز دارد
کسی به درد دل او
فقط گوش کند.
مخاطب حق دارد
که موضوع و هدف از
گفتگو را بطور چکیده
بداند.

______

آماده کند.

حمیرا
قاسمنژاد

نمونه:

روانکـاو
من دوست دارم با
شما (تو) در مورد
مونتریال
(موضوع و هدف)
االن صحبت کنم.
شاید نیم ساعت
طول بِکشد .آیا شما هم این آمادگی را دارید
که در این مورد گفتگو کنیم و زمانش برای
* یکی از عالیم هشدار دهنده مبنی بر روشن شما هم مناسب است؟
اگر نه ،می توانیم یک قرار دیگر بگذاریم.
و مشخص نبودن موضوع و هدف گفتگو در
البته روش فراخواندن برای مواقعی است که
بیشتر مواقع این است:
ُخب پس چرا این را از ا ّول نگفتی ؟
افراد می توانند صبر کنند .این روش برای
جواب این سوال از اهمیت بسیاری برخوردار
مواقع اضطراری و اورژانس بکار برده نمی شود.
است .چون مشخص می کند مشکل روابط
بردن “من”:
گفت و شنود در کجاست و چگونه می شود
   )3هنر بکار ِ
سخن گوی هنرمند قادر است خودش را به
آن را حل کرد.
روشنی بیان کند .بطور نمونه:
   )2هنر فراخواندن به گفتگو:
من فکر می کنم ...به جای ....همه می گن
چون من دلم می خواهد صحبت کنم دلیل
که....
بر این نیست که دیگری آماده شنیدن است.
من احساس می کنم ...به جای....بعضی از
حال چه موضوع مثبت باشد و چه منفی باشد .همکارانم شاد شدن از اینکه....
بعالوه ،بعضی از موضوعات دارای بارهای
من این را می خواهم....به جای.....مگه تو این را
فکری و احساسی قوی هستند و طرف مقابل
نمی خواستی؟
ممکن است نیاز داشته باشد خودش را از نظر هنر گوینده در بیان افکار ،احساسات ،خواسته
فکری و احساسی آماده کند.
ها و باورهای خودش ،کار را برای شنوند آسان
کسی که با موافقت و گرایش شخصی وارد به می کند و شنونده احتیاجی ندارد که گمان
یک گفتگو می شود خیلی سودمند خواهد بود کند یا در سردرگمی بماند.
تا به اجبار و یا ناگهانی.
استفاده طرفین گفتگو از این روش ،باعث می
فراخواندن به گفتگو ،نشانه احترام و رعایت
شود که آنها تند تر و بهتر همدیگر را بفهمند،
حقوق مخاطب (ها) است.
بشناسند و اعتمادشان به هم بیشتر شود.
مخاطب این حق را دارد که نقشی را در
   )4هنر درنگ کردن:
تعیین زمان گفتگو داشته باشد و خودش را

_______

این هنر بسیار ضروری است در هنگامی
که گفتگو از کنترل خارج می شود و
ممکن است چیزی گفته شود و یا کاری
انجام شود که بعد مایه پشیمانی بشود.
پیش از واکنش نشان دادن  ،فرد لحظه
ای درنگ کرده و از خودش این پرسش
را می پرسد:
آیا چیزی را که می خواهم بگویم و یا
کاری را که در این لحظه می خواهم
انجام بدهم ،موقعیت را بهتر خواهد
کرد؟
این روش لحظه ای را فراهم می آورد
که فرد بتواند به جای عکس العمل
نشان دادن خودش را کنترل کرده و راه
درست را انتخاب کند.
عکس العمل نشان دادن کاریست آسان و همه
می توانند انجام دهند.
کنترل بر خویشتن خویش هنر است.

   )5هنر قدردانی کردن:

شـکر کردن نعمت را
از قدیم گفته اند که ُ
توان گفت و شنود نعمتی است
زیاد می کندِ .
حیاتی و پایه ای در خدمت بشریت .اگر ارزش
این نعمت را بدانیم و از آن درست استفاده
کنیم ،معجزه می کند.
چقدر زیباست که هر دو طرف یک گفتگو
آنقدر با خودشان راحت باشند که بتوانند اشاره
هایی داشته باشند بر استعدادها و هنر های
گفت و شنود همدیگر ،به ویژه برای کسا نی
که در راه اصالح کردن روش گفت و شنود
خودشان می باشند .یک پیشرفت حتی خیلی
کوچک در روش گفتگو بهتر است ارج گذاشته
شود و تشویقی گردد برای ادامه راه.
زمانی که به گفتگو با شخص مورد نظرتان می

نشینید ،پاسخ های این پرسش را پیدا کنید:
چه چیزهایی در روش و شیوه گفت و شنود
این شخص وجود دارند که زیبا ،ارزشمند و بی
همتاهستند؟
و سپس آن ویژگی ها را بی آالیش به او
بگویید و از هنرهایش قدردانی کنید.
* یادمان باشد که زندگی مجموعه ای
از هنرها و زیبائی هاست .هنرمند کسی
است که چشم دل برای دیدن ،ظرافت
روح برای احساس کردن و اندیشه برای
آفریدن هنرها را دارد .بنا بر این جای
هیچ نگرانی در هنر یابی و هنر جویی
نیست چون همه ما هنرمندیم ،وگرنه ما
را راهی به صحنه هنرها و زیبائی ها نبود.

کامیابباشید

برای متاس با حمیرا قاسم نژاد:
4823 Sherbrooke W., Suite 160
Westmount, Qc., H3Z 1G7

Tel.:(514) 223-6542
h.ghassemnejad@gmail.com

عجب ماندم ز کار مار و پونه ()1

ریاست پیشه کرده خر چسونه ()2
ز دست دکت ِر آبدوخیاری ()4

فروشد اعتماد و رای خود را
لجن مالیـده سر تا پای خود را
یکی در این میان دالل رای است ()5
وکیل روسپی را خانه پای است ()6
سهتا ِچکدادویک َچکنوشجانکرد

سپس چون کودکان داد و فغان کرد ()7

که گوشم پاره شد جانم در آمد
چو موش از پشت تنبانم بر آمد ()8
وزیرش جاعل و مامور مفلس
وکیلش رشوه خوار صحن مجلس
خراب آباد ما خیلی خراب است
سر سرچشمه بیخ منجالب است
اگر بد بود کار مـــــــا بتر شد
کثافت در کثافت غوطه ور شد
---------------------------

رضاعلیدوستی

 -1اشاره است به مثل :مار از پونه بدش میاد در لونش
سبز میشه و نفوذ برخی عناصر منفور در
مناصبی ست که باید نماینده مردم باشند.
 -2اشاره است به مثل :دنیا ببین چه فیسه!
خرچسونهرییسه!
 -3اشاره به چک  5ملیون تومانی که
نماینده دولت آقای احمدی نژاد به برخی
وکالی مجلس تحت عنوان کمک به مساجد داده است.
(نقل از آقای حداد عادل نماینده تهران)
 -4اشاره است به مثل مدرک آبدوغ خیاری و جعلی
از آب درآمدن مدرک کردان وزیر کشور دکتر(؟)
احمدی نژاد!
 -5فردی با ارایه چک از طرف دولت به دنبال خرید
رای نمایندگان بوده است.
 -6خانه پا بانی عشرتکده را میگفتند که امروزه کلمه
معادل آن به عنوان ناسزا به کار میرود.
 -7گویا واسطه دولت احمدی نزاد از یکی از نمایندگان
ملت در صحن مجلس سیلی خورده است.
 -8اشاره است به مثل موش از پشتش بلغور کشید
است.

ایران :افزایش قرآنخوانی ،آمار
مطالعه را باال منیبرد!

علیاکبر اش��عری ،رییس کتابخانه
ملی ایران با انتقاد از س��رانه پایین
مطالعه کتاب در کشور گفته است
ب��ا افزایش آمار کتابه��ای قرآن و
مفاتیحالجنان نمیتوان پایین بودن
فرهنگ مطالعه را توجیه کرد!
بر اس��اس آمارهای موجود میانگین شمارگان (تیراژ) هر کتاب در
ایران بین دو تا سه هزار نسخه است که آقای اشعری با اظهار تأسف
از این وضعیت در جمعی از ناش��ران گفت :این امر در شأن جامعه
ما نیست!
اش��عری ،پیشتر اعالم کرده بود که هر شهروند ایرانی در شبانهروز
تنها دو دقیقه از وقت خود را به خواندن کتاب اختصاص میدهد!
این در حالی است که آمارهای رسمی در ایران ،از باسواد بودن بیش
از  ۸۵درصد از جمعیت  ۷۰میلیونی این کشور حکایت دارد.
پیشتر خبرگزاری فارس اعالم کرده بود که بودجه ترویج کتابخوانی
در س��ال  ۸۷از س��وی وزارت ارشاد دولت محمود احمدینژاد ۲۷
درصد نسبت به سال  ۸۶کاهش داشته است.

عمری قفس بافت و
به فکر پریدن بود!!

 --حسین منزوی----خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود
 ...و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود
پلنگ من ـ دل مغرورم ـ پرید و پنجه به خالی زد
که عشق ـ ماه بلند من ـ ورای دست رسیدن بود
گل شکفته! خداحافظ اگر چه لحظه ی دیدارت
شروع وسوس ها در من به نام دیدن و چیدن بود
من و تــو آن دو خطیم آری موازیان به ناچاری
که هر دو باورمان ز آغاز به یکدگر نرسیدن بود
اگـــــرچه هیچ گل مرده دوباره زنده نشد اما
بهار در گل شیپوری مدام گر ِم دمیدن بود
شراب خواستم و عمرم شرنگ ریخت به کام من
فریبکار دغل پیشه بهانه اش نشنیدن بود
چه سرنوشت غم انگیزی که کِرم کوچک ابریشم
تمام عمر قفس می بافت ولی به فکر پریدن بود
---------------------------------------

ضخ
سقشث چصج ح
عبغیف

کثافت در کثافت غوطه ور شد

گرفته چک وکیل پنجزاری ()3

شعر...

شعر:

یکسرمایهداریجلامگسیخته،آنگونهکهماشاهدشبودمی،دستآخرخودرانیزمیبلعد”.

“اشپیگل”اعتراف
سرآغاز یک دوران
می کند:
*
“
مارکس خیلی
فاجعه و مصیبت!”
(مونتــــــریال)
!” اشتباه نمی کرد:
djaber_ka@yahoo.ca
یان عمر والستریت
یک سرمایه
“پا
وزی که والستریت
داری لجام
“ر
گسیخته ،آن
سوسیالیستشد”!
گونه که ما
شاهدش بودیم،
دست آخر خود را نیز می بلعد”.
(سایت رادیو تلویزیون بی بی سی
http://www.bbc.co.uk/persian/
shr__081026/10/2008/business
)aan_marx.shtml
رادیو و تلویزیون دولتی بی بی سی
این تنها رادیو تلویزیون بی بی سی و
اخبار و گزارش های مفصلی در زمینه
نشریات آلمان نیستند که این چنین بیاد
“محبوبیت مارکس در گیرودار بحران
مارکس افتاده اند ،اغلب نشریات معتبر
مالی جهانی در میان نسل جوان و
جهان ناگهان اندیشه های مارکس را
تحصیل کرده در آلمان” ،در سایت خود
در رابطه با تحلیل دقیق و عینی او را از
داده است:
مکانیسم نظام سرمایه داری که در نزدیک
در آلمان فروش آثار مارکس ،بویژه اثر
به  150سال پیش ارائه شده بود ،دوباره و
کلیدی او “سرمایه” باال رفته است.
شاید برای چندمین بار ،کشف کرده اند.
بنگاه انتشاراتی “کارل دیتس”در برلین
منباب نمونه ،نشریه ماهانه لوموند
خبر می دهد که از زمان آشکار شدن
دیپلماتیک ،در شماره اکتبر ،2008
بحران فراگیر مالی جهانی ،فروش آثار
تیتر مقاله خود در مورد بحران مالی را
پیشوای کمونیسم سه برابر شده است(“ )...روزی که والستریت سوسیالیست شد”!
به دنبال اعالم ورشکستگی “لیمن
قرار داده ،که اشاره کنایه آمیز فردریک
برادرز” ،یکی از بزرگترین بانکهای ایاالت
لوردون به گفته ی یک سناتور امریکایی
متحده ،روزنامه گاردین چاپ لندن نوشت است که دخالت دولت برای جلوگیری
که اگر کارل مارکس زنده بود از آشوب
از سقوط بورس و رکود بازار اعتبار و  ،...را
امروز در نظام سرمایه داری به ذوق می
“سوسیالیسم مالی”!؟ نامیده بود.
آمد ،زیرا در بحرانی که سراسر نظام مالی
برخی دیگر حتا از این هم فراتر رفته اند و
جهان را فراگرفته ،برخی از نظریات خود
“پایان عمر والستریت” را اعالم کرده اند.
را محقق می دید( )...در آلمان ،حتی رأس صرفنظر از درک این سناتور از
نظام مالی کشور ،یعنی پرآشتاین بروک،
سوسیالیسم که در واقع عطف به سرمایه
وزیر دارایی ،در گفتگویی با هفته نامه
داری دولتی در شوروی است ،اما همین

جابر کلیبی

بحران مالی
نظــام
سرمایه داری
واندیشه های مارکس

اعتراف او و پیش بینی های دیگر ،کافی
است که تا دریابیم که بن بست فعلی و
وضع التیام ناپذیر اقتصادی و مالی ایاالت
متحده امریکا ،به عنوان سرکرده ی جهان
سرمایه داری تا کجا و تازگی و ژرفش
اندیشه های مارکس برای خروج بشریت
از بحران ها و نابسامانی های اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی تا چه حد است!
برخالف سوسیالیسم روسی که در
واقع مسخ اندیشه های رهایی بخش
مارکس بود ،انسان و رهایی بشریت از
قید و بندهای عقب ماندگی و نظام های
اجتماعی نابرابر و سرکوبگر ،در مرکز
ِ
همه ی تحلیل ها و ارزیابی های فلسفی،
سیاسی و اقتصادی مارکس قرار دارد.
اینک بشریت بار دیگر تزهای مارکس را
به عنوان بدیلی برای خروج از وضعیت
نابسامان کنونی در می یابد.
واقعیت این است که از امریکا تا اروپا و
از افریقا تا آسیا ،همه جا سخن از بحران
عظیمی است که مؤسسات مالی و
اقتصادی جهان را به آشفتگی و سقوط
کشانده است.
هیچ نهاد مالی ،صنعتی ،اقتصادی ،بانکی
و ...را نمی توان یافت که از عواقب چنین
بحرانی در امان مانده باشد .در مراکز
مهم مالی دنیا ،بازار بورس ،به عنوان
شاخص اصلی و بیانگر وضعیت اقتصادی
و پولی جهان که در حقیقت نبض اقتصاد
سرمایه داری است ،لحظه به لحظه خبر از
وخامت اوضاع مالی می دهد.
به قول هنری پارسون ،وزیر خزانه داری
امریکا ،چنین وضعیتی “سرآغاز یک
دوران فاجعه و مصیبت” می باشد.
البته ایشان ،این واقعیت را فراموش کرده
است که این اولین بار نیست که بحران

نظام سرمایه داری بشریت را با فاجعه
روبرو کرده است .جنگ جهانی اول و دوم
و بسیاری حوادث دیگر در تاریخ “جدید”
که منجر به نابودی میلیون ها انسان
و تخریب دست آوردهای فرهنگی و
اجتماعی بشریت شده اند ،خود محصول
چنین بحرانی هایی بودند.
در واقع ،تاریخ نظام سرمایه داری با فاجعه
و مصیبت نوشته شده و تاوان این همه
فاجعه ها و مصیبت ها را مردم زحمت
کش و کسانی که برای ادامه حیات خود،
در نظام چپاولگر سرمایه داری ،ناگزیر
به کار مزدوری هستند ،پرداخته و می
پردازند.
این دیگر اسرار نهفته ای نیست که الیحه
 700میلیارد دالری دولت امریکا که بار
اول در گیرودار رقابت ها و کشمکش
های جناح های حاکم به تصویب مجلس
نمایندگان نرسید ولی بعداً ،پس از بده
بستان ها و تهدیدها ،سرانجام پذیرفته
شد ،و نیز تقالهای بعدی دولت امریکا،
هدفی جز سرشکن کردن بحران نظام
سرمایه داری به دوش زحمت کشان،
یعنی مالیات دهندگان اصلی که تازه
کمرشان زیر هزینه های عظیم جنگی،
تورم و چپاول بانک ها و مؤسسات وام
دهنده خم شده است ،ندارد.
این ها همه به خوبی بیان گر این واقعیت
اند که دولت سرمایه داری وسیله ایست
برای تأمین منافع سرمایه داران و تضمین
سودهای کالن مؤسسات مالی و در این
میان ،مردم و زحمت کشان تنها وسیله
ای برای تحقق آن است.
از جانب دیگر ،چندیست که شاهد
باال رفتن بهای نفت و بنزین بدون
منطقی و اینک سقوط ناگهانی
دلیل
ِ

آن هستیم و تاکنون هیچ “محقق”
و “دانشمند”ی نتوانسته توضیح قانع
کننده ای در این زمینه بدهد که چرا حتا
هنگامی که نفت به بازار جهانی سرازیر
است و هیچ مانعی در این زمینه وجود
ندارد ،بازهم بهای نفت بدون وقفه باال می
رود و اکنون چه اتفاقی موجب سقوط آن
شده است؟
تنها یک چیز برای همه روشن است و
آن ،سودهای کالن و بی سابقه ای است
که کارتل های نفتی در این صعود و نزول
بهای نفت و بنزین کسب کرده اند!
دولت های سرمایه دار ،نمایندگان
مجلس ،وزیر و مدیر و تکنوکراتهای قد و
نیم قد که حقوق هنگفت آن ها از بودجه
کشورها -که آنهم از پرداخت مالیات و
سایر عوارض زحمت کشان است ،تأمین
می شود ،در مقابل این چپاول آشکار
کارتل های نفتی نه تنها از خود عکس
العملی نشان ندادند ،بلکه به عناوین
مختلف کوشیدند تا آن را توجیه کنند و
به این ترتیب بار دیگر ثابت شد که همه
آن ها مزد بگیران کارتل ها و تراست های
عظیم نفتی هستند.
این ها همه تأکیدی است بر این واقعیت
که روند های اقتصادی و مالی سرمایه
داری به جای پاسخگویی به نیازهای
واقعی جامعه ،توسط سوداگران و قمار
بازان بورس و سهام تعیین می شود.
از این رو ،این سران دولت ها نیستند که
خود تصمیم می گیرند و به اجراء می
گذارند ،قوانین و قواعد بازار که در بستر
رقابت ها و سودجویی های منوپل ها
و «ترانس ناسیونال» ها (فراملیتی ها)
حرکت می کنند ،افراد و دولت ها را در
اختیار خود دارند .بحران نیز جزء الینفک

نظام سرمایه داریست و ارگان های دولت
همواره آن چیزی را می گویند و به اجراء
می گذارند که منافع سرمایه به آن ها
دیکته می کند .در یک کالم ،این مردان و
زنانی که نظام سرمایه داری را نمایندگی
می کنند ،چیزی جز ابزار برای تحقق
منافع سرمایه داران نیستند.
برای پایان دادن به این وضعیت که انسان
ها را از خود بیگانه و بصورت ابزار در می
آورد راهی جز دگرگون کردن بنیادین
نظام سیاسی و اقتصادی سرمایه داری
که انسان ها را تبدیل به برده ی منافع
سرمایه می کند ،وجود ندارد .ارزش
تاریخی و اهمیت تحلیل های مارکس
درست در این روند قابل فهم است.
 28اکتبر 2008
ادامه بحث در این زمینه را می توانید در
مقاله «بحران كنونی سرمایه داری جهانی،
علل و زمینه های آن» را از جمله در
سایت های زیر مطالعه کنید :
http://www.dialogt.org
http://www.khabargah.com
http://www.gozareshgar.com
http://www.mano-paltalk.net
http://www.pwoiran.com
htt://salam-demokrat.com

____________________
*جابر کلیبی دکتر در علوم سیاسی
و اقتصاد ،فعال سیاسی ،پژوهشگر و
نویسنده است.
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
در حالی که همه
حرف جنبشزنان ،بر
سر خواسته های اجتماعی،
فرهنگی و قانونی شان
است.
زبان و روش تعامل
آنها با حکومتگران،
مسالمت آمیز وصلح
جویانه بوده است .خواسته
______
_
_
_
_
_
_
هایشان هرگز در تضاد و
___
>> اعتصا
ب
ب
تعارض با منافع عمومی جامعه
ا
ز
ا
ر
با م
هرورزی نبوده و به عکس خواستار ارتقای
به بازداشت ها عادت کرده ایم؟ روبرو گرد
ی
د
،
ا
م
ا
وضع عمومی زنانی هستند که
جنبش
به احضار ،تفتیش خانه و محل کار مسامل
ت
ج
و
ی
ز
ن
عادت کرده ایم؟
زنان و مادران و دختران همین
خ
ان ،به
ش
ن
ت
ر
ی
ن
به
شدن،
الخروج
به ممنوع
جامعه اند.
وجه پ
ا
س
خ
ش
گ
ف
د
ت
.

ه
کرده
عادت
«پتیشن»
بیانیه و
این تبعیض سیاسی
ایم؟
در مواجهه با دو کنش
>
نه فقط فعاالن زن و فعاالن جامعه > اینجا آن
چ
ه
اجتماعی نشانه چیست؟
ح
ر
مدنی ،که بازجویان و بازداشت ر
ف آخر
چرا جامعه مدنی و فعاالن
ا می زند
،
ن
ه
س
ی
ا
جنبش های اجتماعی و بویژهزنان،
ست ،نه
کنندگان و احتماال زندانبانان نیز فرهنگ،
ب
ل
ک
ه
ا
ق
ت
به اینشرایط خو گرفته اند؟
برای دولت ایران هراس انگیزند اما
صاداست!
شرایط؟!
کنش تهدید آمیز بازار ،تهدید ملی
منظورم از شرایط ما صدای یک
محسوب نمی شود؟ ایا بهتر نیست به
سویه ای است که گویا هرگز شنیده بازاریان در شهرهای بزرگ،
جای واژه”ملی” ،واژه کاربردی تری
نشده و قرار نیست شنیده شود .نتیجه در صدر اخبار قرار گرفت.
در اتهام های یاد شده به کار رود؟ زیرا
اینشرایط و این صدای یک سویه
بواقع امنیت اقتصادی و جانی و روانی آنچه زنان به دنبال آنند اما از آن بوی
همیشه یک پاسخ و یک رفتار بوده
بخش گسترده ای ازکشور در معرض هراس و تهدید بهمشام می رسد،
است؛ اقدام علیه امنیت ملی .امنیت
تهدید و آسیب قرار گرفت.
منافع ملی است و فشار اقتصادی که با
کشور ما با تقویتجامعه مدنی به هم اما کسی نگفت که امنیت ملی کشور مماشات دولتی روبرو می شود ،کامال
می ریزد!
تهدید شده است.
مغایر با منافع ملی .سخننگارنده این
امنیت ملی ما با داشتن حقوق برابر
در نهایت دولت با پیشنهادی جدید
نیست که همان برخورد سرکوبگرانه
یا طلب کردن آن به هم می ریزد.
مبنی بر تعویق یک ساله طرح مالیاتی ای که با جنبش های اجتماعی می
امنیت ملی ما با قانونیکه تبعیض
اش ،عقب نشینی خود را رسما اعالم
شود را در مواجهه با بازاریان نیز شاهد
آمیز نیست و عدالت در آن رعایت
کرد تا باردیگر بازاریان ،به همه ثابت باشیم.
شده به هم می ریزد .امنیت ملی ما
کنند که آنچه حرف آخر را می زند،
اگر چه بازاریان باید پاسخگوی رفتاری
با همه خواسته هایی که اگر محقق
نه سیاست ،نه فرهنگ ،نه مسائل
که موجب ستم بیشتر به قشر کم در
شود،کشور به سمت عدالت و تناسب اجتماعی ،که اقتصاداست.
آمد جامعه -که البته از نظر شمار در
و تعادل و در نتیجه قوت و قدرت
بازاریان اعتصاب کردند.
اکثریتند -باشد ،اما نکته من این است
پیش خواهد رفت به هم می ریزد.
بسته شدن بازار اگر چه بظاهر
که معلوم می شود آنچه در این گذار
از سویی ماه گذشته شاهد اتفاق
اعتراضی صنفی است ،اما به خاطر
کامال نادیده انگاشته و قابل اغماض
نادری در چند سال اخیر بودیم.
آسیبهای اقتصادی اش به قشرکم
شده است،منافع ملی مردمی است
بازار در شهرهای بزرگ تعطیل شد:
درآمد جامعه ،به هیچ وجه اعتراضی
که می خواهند به هر روی که شده از
اتفاقی که نه مردم و نهدولتمردان
مدنی محسوب نمی شود و تنها
در تعامل و گفت و گو با حکومتگران
کشور به آن اصال عادت نداشتند.
دربرگیرنده منافع اقتصادی – سیاسی سخن بگویند؛ مردمی کهتجربه
بازار تعطیل شد.
عده ای استکه در قبال آن فشار
انقالب و جنگ و تحریم ها به آنان
در بازار بزرگ تهران ،در راسته بزازان ،اقتصادی و اجتماعی بر مردم عادی
آموخته است که در سایه سنگین این
فروشگاهکوچک پارچه فروشی که بر مضاعف می شود .اما مواجهه دولت
هر سه ،نمی شود آینده را ساخت.
خالف سایر فروشگاه های تعطیل ،باز – مردان ایران با این تصمیمجمعی،
مردمی کهآموخته اند تنها راه نجات
و مشغول فروش پارچه بود ،براحتی
صنفی ،گروهی ...بسیار قابل کالبد
فرزندانشان برای حرکت به سمت
و در مقابل دیدگانخریداران تهدید
شکافی است و نشان از تاثیرات قدرت جامعه ای باز و سالم و تعامل با جهان،
شد ،سپس خودش خریداران را از
اقتصاد سنتی بازار بر روابط سیاسی
راه مدنی و صلح است.
مغازه بیرون کرد و کرکره را پایین
ایران و ضعف در برابر این قدرت
 اما ...ما نه بازداشت و نه به تفتیش
کشید .اما به ذهن هیچ کس نرسید
اقتصادی است.
و نه به زندان و نه به سرکوب عادت
کهاقدام تهدید کنندگان و تعطیل
چنانکه دیدیم ،این اعتراض غیرمدنی ،نکرده ایم!
کنندگان بازار ،اقدام علیه امنیت ملی
اگر چه خوشبختانه با خشم و
ما فقط تالش کرده ایم که عادت
کشوری است که از چهار سوی دنیا
خشونت و سرکوب روبرو نشد ،اما از
زندانو چماق و سرکوب را از سر
تحریم اقتصادی شدهاست.
آن سو با مهرورزی و عقب نشینی
سرکوبگر بیندازیم .این نه به معنی
قیمتها باال رفت.
کسانی روبرو شد که مسالمت جویانه تسلیم است و نه به معنی هراس.
فشار اقتصادی بر مردم قشر متوسط و ترین صدایگفت و گوی جنبشهای
چیزی جز آنچه می گوییمو می
پایین متوسط بیشتر شد.
اجتماعی از جمله زنان را با خشن
نویسیم برای پنهان کردن در پستوی
ایران این بار به خاطر اعتصاب
ترین و غیرمنصفانه ترین واکنش ها
خانه ها و کامپیوترها و دستنوشته
پاسخ گفته اند.
هایمان نیست! اما ....آیا در این بین
در دو هفته
گوششنوایی نیز هست؟
گذشته،خبرها
آسیه امینی
باز حکایت
 28اکتبر
زمان :یکشنبه  2نوامبر
از بازداشت و
احضار و تفتیش
 10:30 --صبح تایک و نیم بعدازظهر -----خانه فعاالن زن
به همه شما خوشامد میگوییم.
داشت.

بهسرکوبعادتنکردهایم!
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
___

جلسه ماهیانه اجنمن زنان

)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
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تهدید مداوم فعاالن به یاد آن روزها نوشتم:
فراموشم نکن
جنبش زنان!
•کمپینبینالمللیحقوقبشر
در ایران با اشاره به موارد تازه ی
بازداشت و اعمال محدودیت ها،
نسبت به رفتار حکومت ایران
با فعاالن جنبش زنان اعتراض
کرده است ...

دولت ایران در روزهای اخیر
به آزار و پیگرد قضایی فعاالن
حقوق زن شدت داد .این
اقدامات در حالی صورت
می گیرد که دبیر کل
سازمان ملل متحد
در گزارش اخیر خود از
ایران خواست که به عملیات
سرکوبگرانه علیه فعاالن حقوق
زن پایان دهد.
دبیر کل سازمان ملل متحد در
گزارش منتشره خود در  ۲۹مهرماه
 ۱٣٨۷اعالم کرد که “در یک سال
گذشته حمله به جنبش حقوق زن
شدت گرفته است” و اینکه “گاهی
دولت ایران جنبش حقوق زن را
مرتبط با تهدیدهای خارجی علیه
امنیت ملی معرفی می کند”.
این گزارش اختصاصا به
سازماندهندگان “کمپین یک میلیون
امضا که بطور مرتب با بازداشت و
تهدید از سوی مقامات مواجه می
شوند” اشاره کرده است.
در طی دو هفته گذشته ،اعضای
کمپین یک میلیون امضا که خواستار
ارتقاء برابری جنسیتی در قوانین ایران
هستند ،با بازداشت ،احضار و منع
سفر توسط نیروهای امنیتی مواجه
شده اند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در
ایران ،از دولت ایران خواست که از
اقدامات سرکوبگرانه و غیرقابل توجیه
علیه فعاالن مسالمت آمیز دست
بردارد.
هادی قائمی سخنگوی کمپین بین
المللی حقوق بشر در ایران در این
زمینه گفت که “اقدامات دولت ایران
نمایش سرکوب شدید و نظام مند
علیه فعاالن حقوق زن است که بطور
گسترده توسط جامعه بین المللی
از جمله در گزارش اخیر دبیر کل
سازمان ملل متحد محکوم شده
است”.
 در تاریخ  ۵آبان ماه  ۱٣٨۷نیروهایامنیتی از سفر سوسن طهماسبی؛
عضو کمپین یک میلیون امضا ،به
خارج از کشور برای دیدار با خانواده
خود ممانعت بعمل آوردند و پاسپورت
او را ضبط کردند .بدنبال آن ،ماموران
امنیتی خانه طهماسبی را تفتیش و
فیلمبرداری کرده و کامپیوتر شخصی،
تعدادی از کتابها ،سی دی ها ،نوارها
و دستنوشته های ایشان را بویژه در
مورد صلح ،و سایر متعلقات شخصی
ایشان را با خود بردند .از ایشان
خواسته شده است خود را به دادگاه
معرفیکنند.
ادامه در صفحه25 :

کتاب خاطرات زندان عفت ماهباز

برنامه ای با حضور عفت ماهباز

در این برنامه به پای صحبت های نویسنده و بحث و
گفتگو پیرامون این کتاب جدید خواهیم نشست
>> مکان ۳۲۰ :سنت کاترین شرقی
سالن  ،DS-2518مترو Berri UQAM

زمان  ۲۲:نوامبر ،ساعت ۵تا ۷بعد از ظهر

به همه زنان و مردان عالقه مند خوش آمد می گوییم

اجنمن زنان ایرانی مونتریال

>> ادامه از روی جلد

سازمانهای امدادی انتقاد دارند که
این می��زان از کمکهای آلمان برابر
است با  ۳۷دهم درصد ،و بدین سان
از هدف تعیین شده هنوز بسیار دور
است.
از نظ��ر  ،ب��ا توج��ه ب��ه تضمی��ن و
افزای��ش میانم��دت کمکه��ای
عمرانی و جهتگیری آن بر اس��اس
پیشبینیهای تأمین مالی وعده داده
شده ،هدف هفت دهم درصدی ،امری
است اجتنابناپذیر که باید همچنان
بهعنوان یک هدف و معیار عمل کند.
پتر موک��ه ،رئی��س س��ازمان امداد
کودکان معتقد است ،همان گونه که
بستههای مالی نجات برای بانکهای
ضربه دی��دهی آمریکا در نظر گرفته
ش��ده ،اکنون چنین برنام��های برای
همکاری در توسعه نیز ضروری است.
زی��را انتظار میرود ک��ه بحران مالی
تبعات س��نگینی برای کشورهای در
حال رشد داشته باشد.
وی م��واردی از ای��ن پیامده��ا را
برمیشمارد و میگوید« :سرمایههای
خصوص��ی کمت��ری ب��ه درون این
کش��ورها س��رازیر خواهن��د ش��د.
سرمایهگذاریهای مستقیم و قیمت
مواد خ��ام کاهش خواهند یافت .این
کش��ورها فرصتهای صادراتی خود
را بهدلیل کاهش تقاضای کشورهای
صنعتی از دس��ت خواهن��د داد .در
اینجاس��ت که باید از سوی تمامی
کشورهای صنعتی ،اقداماتی علیه این
دورباطل اتخاذ شود.
به ای��ن معنا که درس��ت در همین
وضعیت اس��ت ک��ه باید ب��ر میزان
کمکهای عمرانی افزود .درس��ت در
همین وضعیت ارائهی یک بس��تهی

وقوع 12انفجار در
آسام هند

پلیس در هند می گوید که حداقل سی
نفر در انفجارهایی در شمال شرقی این
کشور کشته شده اند.
دوازده انفجار در شلوغ ترین مناطق ایالت
آس��ام رخ داده اس��ت .این انفجارها طی
یک فاصله زمانی یک ساعته در مرکز این
ایالت و چند شهر دیگر روی داده است.
رسانه های محلی می گویند که بیش از

رون��ق اقتص��ادی ش��مال و جنوب
ضرورت دارد».

ختلفهایمالیاتی
جهان سوم

دبیرکل سازمان “کمک به گرسنگی
در جه��ان” ،هانس یوآخیم پرویس،
موض��وع کانون��ی گزارش امس��ال را
امتن��اع از پرداخ��ت مالی��ات و فرار
سرمایه در کشورهای در حال توسعه
نامید .بدین گونه ،این کشورها چندین
برابر کمکهای عمرانی دریافتی خود
را از دس��ت میدهند .وی افزود« :بنا
ب��ه ارزیابی ما ،تنها به دلی��ل فرار از
پرداخت مالیات ،س��الیانه میان ۵۰۰
تا  ۷۰۰میلیارد دالر در کشورهای در
حال توسعه ناپدید میشود».
به تش��خیص کارشناس��ان ،هر ساله
حدود  ۳۵۰میلیارد دالر از کشورهای
تازهصنعتی ش��ده و در حال رشد ،به
مراکز فرار مالیاتی کشورهای صنعتی
سرازیر میشود .ولی برخی کشورهای
جنوب هم ،که با خزانهی خالی خود
روبرو هستند ،برای س��رمایهگذاران
خارجی تسهیالت مالیاتی فراگیری
قائل میشوند.
حدود  ۳۵۰۰منطقهی آزاد اقتصادی
در جهان وجود دارد که شرکتهای
خارج��ی در آنه��ا ف��ارغ از پرداخت
مالیات ،فعالیت اقتصادی دارند.
این مناطق آزاد تجاری را فقط نباید
در چین ،هند و مکزیک جست ،بلکه
طی سالهای گذشته ،بیش از ۱۵۰
منطقه از این دس��ت در آفریقا ایجاد
شدهاند که فقط  ۴۳مورد آن در کنیا
(دویچه وله)
واقع است.

شصت نفر در این انفجارها زخمی شده
اند.
نیروهای امنیتی هند دهها سال است که
با گروه های ش��به نظامی جدایی طلب
این منطقه مبارزه می کنند.
خبرنگار بی بی سی در دهلی می گوید
احتماال مظنون اصلی این انفجارها جبهه
آزادیبخش آسام خواهد بود اما تا کنون
هیچ گروهی مس��ئولیت این انفجارها را
قبول نکرده است.
یک مقام پلیس آس��ام گفته اس��ت که
بمب های به کار گرفته شده عمدتا درون
خودروها جاسازی شده بود.
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تهران:دلتنگی....

>> سید خندان

سید خندان نام ایستگاه
اتوبوسی در جاده قدیم
شمیران بوده است.
سیدخندان پیرمردی دانا
بوده که پیش گوییهای او
زبانزد مردم در سی یا چهل
سال پیش بوده است .دلیل
نامگذاری این منطقه نیز
احترام به این پیرمرد بوده
است.

>> فرمانیه

در گذشته امالک زمینهای
این منطقه متعلق به کامران
میرزا نایبالسلطنه بوده
است و بعد از مرگ وی به
عبدالحسینمیرزافرمانفرما
فروخته شده است.

>> فرحزاد

این منطقه به دلیل آب و
هوای فرح انگیزش به همین
نام معروف شده است.

>> شهرک غرب

دلیل اینکه این محله به
نام شهرک غرب معروف
شد ساخت مجتمع های
مسکونی این منطقه با
طراحی و معماری مهندسان
آمریکایی و به مانند مجتمع

های مسکونی آمریکایی
بوده و در گذشته نیز محل
اسکان بسیاری از خارجی ها
بوده است.

>> آجودانیه

آجودانیه در شرق نیاوران
قرار دارد و تا اقدسیه ادامه
پیدا میکند .آجودانیه متعلق
به رضاخان اقبال السلطنه
وزیر قورخانه ناصرالدین
شاه بوده ،او ابتدا آجودان
مخصوص شاه بوده است.

>> اقدسیه

نام قبلی اقدسیه (تا قبل
از  1290قمری) حصار
مال بوده است .ناصرالدین
شاه زمین های آنجا را به
باغ تبدیل و برای یکی از
همسران خود به نام امینه
اقدس (اقدس الدوله) کاخی
ساخت و به همین دلیل این
منطقه به اقدسیه معروف
شد.

>> جماران

زمین های جماران متعلق
به سید محمد باقر جمارانی
از روحانیان معروف در زمان
ناصرالدین شاه بوده است.
برخی از اهالی معتقدند

روایتاززندرمجهوریاسالمی!!

اگر به خانه ی من آمدی” ...برایم مداد بیاور...
مداد سیاه ...می خواهم روی چهره ام خط بكشم
تا به جرم زیبایی در قفس نیفتم ،یك ضربدر هم
روی قلبم تا به هوس هم نیفتم!
یك مداد پاك كن بده برای محو لبها ...نمی خواهم
كسی به هوای سرخی شان ،سیاهم كند!
یك بیلچه ،تا تمام غرایز زنانه را از ریشه در آورم...
شخم بزنم وجودم را ...بدون اینها راحت تر به
بهشت می روم گویا!
یك تیغ بده؛ موهایم را از ته بتراشم ...سرم هوایی
بخورد ...و بی واسطه روسری كمی بیاندیشم!
نخ و سوزن هم بده ،برای زبانم می خواهم ...
بدوزمش به سق ...اینگونه فریادم بی صداتر است!
قیچی یادت نرود ...می خواهم هر روز اندیشه
هایم را سانسور كنم!
پودر رختشویی هم الزم دارم ...برای شستشوی
مغزی ...مغزم را كه شستم ،پهن كنم روی بند...
تا آرمانهایم را باد با خود ببرد به آنجایی كه عرب
نی انداخت ...می دانی كه؟ باید واقع بین بود!
صدا خفه كن هم اگر گیر آوردی بگیر ...می
خواهم وقتی به جرم عشق و انتخاب ،برچسب
فاحشه می زنندم ...بغضم را در گلو خفه كنم!
یك كپی از هویتم را هم می خواهم ...برای وقتی كه
خواهران و برادران دینی به قصد ارشاد ،فحش و تحقیر
تقدیمم می كنند!
تو را به خدا ...اگر جایی دیدی “حقی” می فروختند ...
برایم بخر ...تا در غذا بریزم ...ترجیح می دهم خودم قبل
از دیگران حقم را بخورم!
و سر آخر اگر پولی برایت ماند ...برایم یك پالكارد بخر...
به شكل گردنبند ...بیاویزم به گردنم ...و رویش با حروف
درشت بنویسم:
“من یك انسانم “”...من هنوز یك انسانم” ”...من هر روز
یك انسانم

کمپین یک میلیون امضا؛
ادامه از صفحه پیش24 :
طهماسبی به سایت کمپین یک میلیون
امضا؛ تغییر برای برابری ،گفت “این
چهارمین باری است که ماموران امنیتی
فرودگاه به نحوی از خروج من از ایران
جلوگیری می کنند و به رغم پرسش های
مکرر ،هیچ توضیحی در باره ی علت این
اقدام خود و احضار من به دادگاه انقالب
اعالم نمی کنند”.
طهماسبی از جمله فعاالن حقوق زنی است
که در ماههای گذشته از سفر به خارج از
کشور منع شده است.
 پرستو الهیاری؛ یکی دیگر از اعضایکمپین ،در روز جمعه  ۲۶مهرماه که در
پارک الله در تهران با سایر فعاالن حقوق
زن دیدار داشت با ماموران امنیتی مواجه
شد که به آنها دستور دادند که متفرق
بشوند .خانم الهیاری و سایر همکاران وی از
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باره�ا ن�ام چن�د محله
تهران را می ش�نویم بی
آنک�ه بدانیم چ�را به این
نام ها معروف شده اند .با
اس�تفاده از منابعی چون
کت�اب اول و ویکی پدیا
و دیگ�ر مناب�ع در وب
اطالعاتی درباره نام برخی
محلههایتهراناطالعاتی
گرد آورده ایم که در ادامه
می خوانید.

که در کوههای این محله
از قدیم مار فراوان بوده و
مارگیران برای گرفتن مار
به این ده می آمدند و دلیل
نامگذاری این منطقه نیز
همین بوده است و عده
ای هم معتقدند که جمر و
کمر به معنی سنگ بزرگ
است و چون از این مکان
سنگهای بزرگ به دست
می آمدهاست ،آنجا را
جمران ،یعنی محل بهدست
آمدن جمر نامیدهاند.

>> پل رومی

پل رومی در واقع پل
کوچکی بوده که دو سفارت
روسیه و ترکیه را هم متصل
می کرده است .عدهای
هم معتقدند که نام پل از
موالنا جاللالدین رومی
گرفتهشده است.

>> جوادیه

(در جنوب تهران)
بسیاری از زمینهای جوادیه
متعلق به آقای فرد دانش
بوده است که اهالی محل
به او جواد آقا بزرگ لقب
داده بودند .مسجد جامعی
نیز توسط جواد آقا بزرگ در
این منطقه بنا نهاده است
که به نام مسجد فردانش
هم معروف است.

>> داودیه

(بین میرداماد و ظفر)
میرزا آقاخان نوری صدر
اعظم این اراضی را برای
پسرش ،میرزا داودخان،
خرید و آن را توسعه داد.
این منطقه در ابتدا ارغوانیه
نام داشت و بعدها به دلیل
ذکر شده داودیه نام گرفت.

این منطقه استفاده
می شده و به زبان
اصلی «درگ» نامیده
می شده است
دانسته اند.

>> دزاشیب

(در نزدیکی
تجریش)
روایت شده است
که قلعه بزرگی
در این منطقه به
نام ِ
«آشب» وجود داشته
است و در گذشته نیز به
این منطقه دزآشوب و دزج
سفلی و در لهجه محلی
ددرشومیگفتند.

>> زرگنده

احتماال دلیل نامگذاری این
محل کشف سکه ها و اشیاء
قیمتی در این محل بوده
است .در گذشته این منطقه
ییالق کارکنان روسیه بوده
است.

>> قلهک

کلمه قلهک از دو کلمه
“قله” و “ک” تشکیل شده
است که قله معرب کلمه
کله ،مخفف کالت به معنای
قلعه است .عقیده اهالی
بر این است که به دلیل
اهمیت آبادی قلهک که سه
راه گذرگاههای لشگرک،
ونک و شمیران بوده است،
به آن «قله -هک» گفته
شده است.

>> کامرانیه

زمینهای این منطقه ابتدا
به میرزا سعیدخان ،وزیر
امور خارجه تعلق داشت،
و سپس کامران میرزا،
پسر بزرگ ناصرالدین
شاه ،با خرید زمینهای
حصاربوعلی ،جماران و
نیاوران ،اهالی منطقه را
مجبور به ترک زمینها کرد

و سپس آن جا را کامرانیه
نامید.

>> محمودیه

( بین پارک وی و تجریش
یا ولیعصر تا ولنجک)
در این منطقه باغی بوده
است که متعلق به حاج
میرزا آقاسی بوده است
و چون نام او عباس بوده
آن را عباسیه میگفتند.
سپس عالءالدوله این باغ
بزرگ را از دولت خرید و
به نام پسرش ،محمودخان
احتشامالسلطنه،محمودیه
نامید.

>> نیاوران

نام قدیم این منطقه گردوی
بوده است و برخی معتقدند
در زمان ناصرالدین شاه
نام این ده به نیاوران تغییر
کرده است به این ترتیب که
نیاوران مرکب از “نیا” (حد،
عظمت و قدرت)؛ “ور”
(صاحب) و “ان” عالمت
نسبت است و در مجموع
یعنی کاخ دارای عظمت.

>> ونک

نام ونک تشکیل شده است
از دو حرف «ون» به نام
درخت و حرف «ک» که به
صورت صفت ظاهر میشود.

>> یوسف آباد

منطقه یوسف آباد را
میرزا یوسف آشتیانی
مستوفیالممالک در شمال
غربی دارالخالفه ناصری
احداث کرد و به نام خود،
یوسف آباد نامید.

>> پل چوبی

قبل از این که شهر تهران به
شکل امروزی خود درآید،
دور شهر دروازه هایی بنا
شده بود تا دفاع از شهر
ممکن باشد .یکی از این

دروازهها ،دروازه شمیران
بود با خندقهایی پر از آب
در اطرافش که برای عبور
از آن ،از پلی چوبی استفاده
میشد .امروزه از این دروازه
و آن خندق پر از آب
اثری نیست ،اما این محل
همچنان به نام پل چوبی
معروف است.

>> شمیران

نظریات مختلفی درباره این
نام شمیران وجود دارد.
یکی از مطرح ترین دالیل
عنوان شده ترکیب دو
کلمه «سمی» یا «شمی»
به معنای سرد و «ران» به
معنای جایگاه است و در
واقع شمیران به معنای جای
سرد است .به همین ترتیب
نیز تهران به معنای جای
گرم است .همچنین در
نظریه دیگری به دلیل وجود
قلعه نظامی در این منطقه
به آن شمیران می گفتند و
همچنین برخی نیز معتقدند
ک ه یکی از ُنـه والیت ری
را «شمع ایران» میگفتند
که بعدها به شمیران تبدیل
شده است.

>> گیشا

نام گیشا که در ابتدا کیشا
بوده است برگرفته از نام
دو بنیانگذار این منطقه
(«کینژاد» و «شاپوری»)
می باشد.

>> منیریه

(در جنوب ولیعصر)
منیریه در زمان قاجار یکی
از محله های اعیان نشین
تهران بوده و گفته شده نام
آن از نام زن کامرانمیرزا،
یکی از صاحبمنصبان
قاجار ،به نام منیر گرفته
شدهاست.

•

پس از انتشار فیلم «زنای محصنه» منسوب به
امامجمعهیتویسرکان،
پیام مقام رهبری به ائمهی جمعه
وباقیروزهایهفتـــه!
پس از انتش��ار فیلم «زنای محصنه» منسوب به
امامجمعهی تویسرکان ،این دستورالعمل از سوی
مقام معظم رهبری خطاب به همهی ائمه جمعه و
منصوبان رهبری صادر شد:

«آقایان،جلویدوربیننکنند!»

ضمن��اً هموطن��ان عزیز! ب��ه ای��ن امامجمعهی
بختبرگشته چکار دارید؟ ببینید وقتی دوربینی در
کار نیست ،باقیشان چه میکنند.
فاسدتر و بدکارهتر از این علما کیست؟
افسوسکهآنگوشههمیشهکمرانیست!
------------------

در حاشیه ویدئوی سکسی
یک امامجمعه!!

امام جمعه چه شوق عبادتی دارد
ببین ببین چه به آن زن ارادتی دارد
کشید رخت تن زن برون به یک ضربت
گمان کنم که به این کار عادتی دارد
دوهفتهبودکهگلدستهاشوبالشبود
کنون مجاور گنبد سعادتی دارد
زنی گرفته و ارشاد میکند واعظ
به روز جمعه چه درس محبتی دارد
صدای تق تق شیخ است و آیه میخواند!
به لطف حق ،چه مزاج سالمتی دارد
به یمن اشهد ان الاله االلله
ز هرکجای وجودش تالوتی دارد
گهی ز پشت و گهی از جلو ،معاذالله
که قاری است و دوگانه قرائتی دارد

***
نه ..... ،مسخره نکنم ،هرچه بود زیبا بود

منم! کسی که چنین رأی و جرأتی دارد!
توان خود به تمسخر ،نشانتان دادم
ولی تمسخر آنها ندامتی دارد
نه من بخیل و حسودم نه باشدم عقده
خوشا هرآنکه چنین استراحتی دارد
امـــام بود و زنی بود و خانهی امنی
دریغ ،تکنولژی هم شراکتی دارد!
ز بدبیاری شیخ است و زن ،که این دفعه
ز حالشان کمرائی حکایتی دارد
بهر کجا کمرائی نبود و شیخی بود
بدان که پرده و دیوار صحبتی دارد
عملبهسکسکهزیباست،آنچهزیبانیست

همین که شیخ به کارش دخالتی دارد
بــرای خلــق خدا منع میکند اما
خودش برهنه شود تا که فرصتی دارد

اگر که مسخرهای هست« ،مذهب» است اینجا

که زیر ملحفهها هم نظارتی دارد

ز بد سرشتی شیخ و کشیش و خاخام است

>> درکه

اگر چه هنوز دلیل اصلی
نامگذاری این محل
مشخص نیست اما برخی
آن را مرتبط به نوعی کفش
برای حرکت در برف که در
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ماموران امنیتی خواستند که
کارت شناسایی ارائه کنند و توضیح بدهند
که چرا باید متفرق بشوند .روز بعد از آن در
 ۲۷مهرماه ،نیروهای امنیتی به خانه خانم
الهیاری وارد شده و لپ تاپ ،تعدادی سی
دی ،کتابها ،آلبوم های خانوادگی و سایر
مطالب مرتبط با کمپین یک میلیون امضا را
با خود بردند.
 عشا مومنی دانشجوی دوره فوق لیسانسدانشگاه دولتی کالیفرنیا نیز همچنان از
تاریخ  ۲۴مهرماه  ۱٣٨۷در بازداشتگاه اوین
در وضعیت بدون ارتباط با خارج بسر می
برد .عشاء مومنی در حالی بازداشت شد
که مشغول نوشتن پایان نامه خود در باره
جنبش حقوق زن در ایران بود .کمپین بین
المللی حقوق بشر در ایران بشدت نگران
سالمتی و امنیت جانی عشاء مومنی است.
خانم مومنی وقتی که بازداشت شد برای
بیماری سنگ کلیه خود وقت عمل جراحی
داشت .همچنین جای نگرانی بدرفتاری

طنـــــز
خرسندی

در خدمت ارتقای بیزنس شما!

مسئولین وزارت اطالعات ،که بند ۲۰۹
زندان اوین در اختیار آنهاست ،با خانم
مومنی وجود دارد .تا کنون عشا مومنی از
دسترسی به پزشک ،خانواده و وکیل محروم
است.
قائمی گفت“ :مقامات ایرانی با منع حق
آزادی سفر فعاالن صلح جوی حقوق زن،
تالش برای ارعاب دیگران و سرکوب تحقیق،
در واقع به سازمان ملل متحد و معیارهای
حقوق بشر که ایران به رعایت آنها ملزم
است ،نهایت بی توجهی را نشان می دهند”.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
خواستار آزادی فوری عشاء مومنی و
بازگرداندن پاسپورت خانم طهماسبی شد.
کمپین همچنین از دولت ایران خواست
که با آژانسهای سازمان ملل متحد و سایر
گروههای بین المللی جامعه مدنی که ایران
را مقید به الزامات بین المللی حقوق بشر
خود می کند ،همکاری کند.
(اخبار روز ۲٨ :اکتبر)

به استقبال هادی!
پندار (مونتریال)

رسیده از دو طرف خدمت حریف ،آشیخ
کجا بد است کسی شوق خدمتی دارد
بجای لعنت و تقبیح احترامش کن
هر آن که دست در آغوش لعبتی دارد
بهکارسکسهرآنکسکهخردهگیریکرد
نه منصف است ،نه رحم و مروتی دارد
اگر که سرزنشی هست ،بر ریاکاریست
وگرنه سکس ،چه جای مذمتی دارد
تمام قبح عمل شیخ بودن طرف است
وگرنه ،خلوت عشق است و حرمتی دارد
جماع و جامعه هر دو ز ریشه ی جمع اند
و هر کــــدام امام جماعتی دارد!
ولی امر به هرچه فرو رود به کسی
نه ارتبـــاط ،که حق والیتی دارد!

اگر که سکس خالیق مالمتی دارد
نه بار اول و نه آخرست این ویدئو
نه عشقبازی انسان نهایتی دارد
نه زور بود و تجاوز ،چه کار دلخواهی
خوش آن عمل که دو جانب رضایتی دارد
به فرض اینکه زنی بوده است شوهردار
کسی ز شوهر آن زن وکالتی دارد؟
ز فرط عقدهی جنسی که هست در مردم
هرآنکه دیده ،جدا یک شکایتی دارد
نشسته فیلم طرف تا به آخرش دیده!
برای خویش ولیکن برائتی دارد
در آن دیار که یک موی زن نباید دید
عجب نکن که کلیپی قیامتی دارد
در آن دیار که ارضا نمیشود عقده
کلیپِ آمده حکم جنایتی دارد
ز شیخ ،میشود آشفته بود و از عملش
نه آن کسی که به یارو حسادتی دارد
دل خالیق از این میشود خنک امروز
که «شیخ» را به چنین حال و حالتی دارد
وگرنه ،خلوت مردم به ما چه مربوط است؟
پس این شلوغی و جنجال علتی دارد
همین بهانه که منصوب رهبر است این شیخ

برای شادی مــردم کفایتی دارد
اگر دو روز دگر شیخ و زن به حبس افتند
برای قلب رئوفان چه لذتی دارد؟
یکی به دشمنیِ این دو ،فیلم بگرفته
که گفته؟ دزدی او رأی مثبتی دارد؟
تجاوزی به حریم زنی شد و شیخی
همین عمل به مراتب قباحتی دارد
بیا و هو نکن آن شیخ را و آن زن را
که هوشیاری تو ارج و قیمتی دارد
به سنگسار کسان سنگ را مکن پرتاب
که انتظار همین از تو دولتی دارد
برای رشوه ،به تو میدهد دو قربانی
بله عوامفریبی ،غرامتی دارد
بیا و بگذر از این شیخ بدبیار امروز
که بعد ازین نه لباسی ،نه قدرتی دارد
مشو رفیق حکومت ،رفیق من ،زنهار!
که در تو عشق و صفا هم حکومتی دارد.
-------------------
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مطالعات
اسالمی/
ایرانی و دیگرقضایا!!

الو آقا این شعر نمی دانم از کیست،
اما زبان حال ماس��ت ،خواس��تم با
خوانندگان شما «پارتژه» کنم:
زان روزی که محمود آفریدند
ز اشک چشم ما رود آفریدند
برای خاک میهن هم به ناچار
ز جسم و فکر او کود آفریدند
--------

سفارتکانـــادا
درتهـــران
آفرین بر ماریا

بهزاد قیامی

ای��م ،فکر نکن که تنها تو این تجربه را
آره ،قربونش!
کامران و هومن و
داشته ای ...نگاه کن به داخل ایران ،این
فستیوالفیلمهای
برگزاری دپارتمان مطالعات اس�لامی
دودوزه بازی ذاتی ما
مردم الیق همین حکومت اند ،تعارف را  ...من هم در این سالها مثل ماریا کتُنه
تالش
با
کنکوردی��ا،
دانش��گاه
/ایرانی،
شهر
 19اکتبر کنسرت کامران و هومن در
روحانیون
آنچنانی
کنار بگذاریم...
بارها به سفارت کانادا در تهران سرزده
کواالالمپور برگزار شد .اما در پی مصاحبهای
باز
شمیرانی،
خسرو
بنیاد
غریب
عجیب
داستان
این
داشتیم،
پیشنها
یک
ما
آقا
الو
بس��یاری از ما ایرانی ها فکر می کنیم ام ،یا برای کار های خودم یا برای
که چند هفته پیش این دو خواننده با یک فیلم های مچگیری آخوندهای جمهوری هم در محافل ایرانی ،همان سوال
ه��ر برنامه و جریانی فقط و فقط برای بستگان و خویشانم و هر بار سرخورده
دیرین شماها کی میخواین
شبک ه تلویزیونی داش��تهاند و خودشان را اسالمی هنگام مجامعت دارد زیاد می شود .پیامد فس��تیوال یکی بود یکی نبود را
ماست و بس و نگاه نمی کنیم دیگران وخشمگین از این همه بی نظمی و
کانادای��ی معرفی کردن��د ،حرف و حدیث ح��اال که مجید مجیدی رهب��ر را در امور زنده کرد :که آفرین بر شما که اینقدر
بهایی بشین!!
هم با سلیقه های مختلف در این برنامه تضییع ابتدایی حقوق انسانی آدم ها
فراوانی ایجاد کرد ،از جمله وبالگی نوشت:
ن پرستید ،اگر ایرانی هستید ،اگر سینمایی «جامع الشرایط» خوانده است ،سنگ فرهنگ و هنر و میراث فرهنگی مژدگانی که گربه تائب شد
شرکت دارند ،دی.دجی .نمی تواند در بازگشته ام ...خیلی خوشحالم از این
«اگر وط 
یک س��ر س��وزن غیرت دارید به کنسرت پیش��نهاد می کنیم فس��تیوال فیلم های را به س��ینه می زنی��د و صدای خوش
عابد و زاهد و بهائیانا!! همه حال همه را راضی نگهدارد...
که می بینم یک کانادایی خودش هم
پورنوی آخوندها را در خارج از کش��ور براه
کامران و هومن در مالزی نروید»!!
بیاندازن��د ....خیلی پررونق خواهد بود ،آره ،ای��ران ایران کردن ت��ان گوش فلک را بعد از بهایی ش��دن محم��ود عباس ،بخصوص وقتی یکی دو جرعه آبجو از به این موضوع اذعان دارد و قدمی
کر کرده است ،اما چرا به این مهمترین هادی خرسندی ،شیرین و دخترش و
حد خود بیشتر می نوشیم!
برای ایرانی ها برداشته .من به سهم
ّ
در این هم��ه حرف وحدیث ام��ا ،به یک قربونش! حسن میران
موض��وع کمتر توجه ش��د و آن اینکه این
مساله در جلسه های رنگارنگتان اشاره خسرو شمیرانی ،شماها کی میخواین بهر حال امیدوارم تصمیم ات را عوض خودم از ماریا تشکر می کنم.
-------------------اسالمی
جمهوری
رژیم
که
کنید
نمی
جالل
بشین!!
بهایی
درست است که جزو حقوق اولیه هر کسی
کنی ...برنامه های ما در مونتریال بدون
نازیتا سهامی (مونتریال)
است که بگوید من ایرانیم و یا کانادایی ،اما
تالش
در
دیگ��ری
نیروی
هر
از
بی��ش
جا-
همه
–
آنها
تو دیگر آن مزه و حال را ندارد ،جایت
---------------------------موض��وع مهم دودوزه بازی اس��ت ،این که
فرهنگی
بیابانزایی
و
فرهنگسوزی
برای
بسیار خالی است..
گردند
می
رای
دنبال
کامران و هومن وقتی روی سن می روند و
و س��وزاندن ریش��ه ایران و ایرانیت و
راحله میم .برای ما بنویسیداما
در میان ایرانیان می خواهند بلیت
فرهنگ و هنر و ادبیات فارسی و ..و..
کنسرت >> دکتر رضامریدی در
نامه علی اصغر:
بفروشند
و یا س��ی دی و ویدئوی بیش��تر
کوتاه زیباتر است
ایران و ایرانی و سنگ خلیج فارس و پرچم مجمع اهل بیت تورونتو! تالش کرده و میکند ...محقق و هنرمند متن «خداحافظی» بهزاد قیامی(دی .آقا ما هنوز نمی فهمیم منظور از درج
پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی
شیروخورشید و غیرو را به سینه می زنند ،روی س��ایت خبرگ��زاری انتخ��اب  ۱ایرانی با ش��رکت در اینگونه برنامه ها جی .کوالک) از جامعه ایرانی مونتریال نامه های علی اصغر در پیوند چیست.
کنید نامه ها از  200تا کلمه بیشتر نشود.
و وقتی جلوی دوربین های غیرایرانی می آبان ماه می خواندم پنجمین اجالس نمی تواند ادای مثال هنرمند سوئیسی (و ایضا نش��ریه پیوند) با خود واکنش اگر می خواهید بگوئید دموکرات
نوشتارهای خود را ترجیحا بامایکرو
ایس��تند ،حتی از آوردن نام ایران شرم می «مجمع اهل بیت» کانادا  ،روز یکشنبه را درآورد که انگار کشور ما بهشت است ،های گوناگون و فراوانی به دفتر ما آورد .هستید ،بابا به پیر به پیغمبر دوریالی
سافت وردفارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
کنند!
 19اکتب��ر  ،2008با حضور جمعی از و او در تبعید سی ساله ،زیر تیغ سانسور پیام (کوتاه شده ی) زیر خالصه ای از کج ما افتاده است .بس است دیگراین
-------------------------نیست...
و
نبوده
ترور
و
شماست:
های
دل
درد
و
ها
گفته
مختص
تنها
پرنس��یپی
بی
این
صدالبته
خزعبالت!
مقامات محلی ایالت انتاریو و با شرکت
اگر می خواهید در گفتمان ارتقاء میراث
این بابا اینقدر هیجان دارد ظهور امام
کامران و هومن نیست ،بسیاری از هنرمندان  350تن از مسئوالن و کارکنان مراکز
پیشکسوت و باسابقه ما نیز همین ویروس
ش��رکت
مهاجرت
در
ایران
فرهنگ��ی
عزیز
بهزاد
نوش��ته
هم
من
....
زمانش را ببیند ،حاضر است همه دنبا
اسالمی شیعیان و پیروان «اهل بیت»
را دارند.
درد
تان
دس��ت
آمدید،
خوش
کنی��د،
ما
بگویید
او
به
من
قول
از
خوان��دم،
را
با خاک یکسان شود و در آتش بسوزد،
بخصوص ان دس��ته که در ایران ،علیرغم در ش��هر میسی س��اگا واقع در غرب
مخالفت شان با رژیم ،ته ریش می گذارند تورنتو برگزار شد ،دکتر رضا مریدی ما نکند ،اما به این سادگی از علت اصلی او را بسیار دوست داریم ...ما از بهزاد و آخر این همه بیرحمی
فاجعه فرهنگی ایران نگذرید ،جمهوری گروه کوالک خاطرات خیلی خوبی در و شقاوت از کجای شما
پیرهن یقه حس��نی می پوشند ،و سر قبر هم یکی از شرکت کنندگان بود.
ام��ام نوحه م��ی خوانند و خ��واب آقا می فکر می کردم اش��کال سیاستمداران اسالمی بزرگترین بودجه ها را در اختیار این سالها داشته ایم ...هم در پارتی های می آید ،جالب این که
بینند ...مهم آن است دوستان که تا زمانی این است که دنبال رای می گردند ،حاال ارتقاء مفاتیح الجنان و بحاراالنوار و هزار خصوصی و عروس��ی ها و هم جش��ن من خودم این آقا را دیده
خرافات دیگر می کند.
های فرهنگی و ...من خیلی متاسفم که ام ،به نظر نمی آید آدم
ما «شهروند» نشویم ،و مسوولیت نپذیریم ،جایش فرق نمی کند ..مگر رضامریدی
تنه
بالهت
به
نوعی
این سکوت شما ،به
کامیونیتی
به
کاری
دیگر
گرفته
تصمیم
هیچ چیزی عوض نخواهد شد...
سنگدلیباشد!
هفته قبل در جشن مهرگان نبود ،حاال
می زند ،م��ردم این را می بینند و اگر ایرانی نداشته باشد...
اعتماد
حسن
دیگر!
بده
ول
بابا
ای
ما
میکند؟!
چه
عبا
آل
شیعیان
با
امروز
در گ��زارش انجمن زنان مونتری��ال ،در «چکاوک
به حساب وقاحت نگذراند ،به حساب بهزاد جان ،تا بوده ما همینطوری بوده
که نمی فهمیم.
حسن میم .هفته» خواندم قرار اس��ت آنهایی را که در حاشیه
بیغیرتی می گذراند.
برنامه های یادمان کش��تار سال  67سوال هایی و
بازگشت از اسالم  ،یعنی «ارتداد» ،مجازات مرگ
آمد بین ایران و مونترال هستند تا از آخرین اخبار این فکر کنید که آن مریض سرطانی ،به خاطر
انتقادهایی (روا یا ناروا؟!) مطرح کرده اند ،تحت پیگرد
تعیین شده است .در این قانون دو نوع “مرتد”
مربوط به پرونده کالهبرداری «شیاد» ،وی را آگاه استرسی که شما به او وارد کردید چند مرتبه
قانونی قرار دهند ،حیف که ُوسعم اجازه نمی دهد،
>> مونتریال
کسی
داریم :مرتد فطری و مرتد ملی .مرتد فطری
دولت
بازنشسته
کارمند
آن
شده؟
حادتر
بیماریش
ظاهر
شکلی
همه
در
و
هستند
جا
همه
آنها
سازند.
وگرنه در پیوند یک صفحه کامل آگهی «تبریک»
است که یکی از والدینش مسلمان بوده و خود
که پول یک عمر زحماتش را دزدیدید چقدر
می شوند .از دوستی و همدردی تا به هیبت یک
در امتداد «شیادی
به جمهوری اسالمی چاپ میکردم که بدون آن که
پس از بلوغ اسالم آورده ،سپس از آن رویگردان
پیش خانواده اش تحقیر شده؟ اون دانشجوی
طلبکار یک میلیونی! .کله گنده های این باند از
کوچکترین تالشی بکند ما خودمان (حتی در برابر
و کالهبرداری» بزرگ
میشود .مرتد ملی کسی است که والدین
بیچاره ای که تمام کردیت دانشجوییش را به شما
همه نظر «شیاد» را چه در مونترال و چه ایران
غیرمسلمان داشته اما خود در سن بلوغ دین
داده و به بانک هم در حال حاضر سود کالنی
ساپورت می کنند .از خرج دفتر و دستک در
خون عظیم ریخته شده ی کشتار  )67اینطور علیه
در دو شماره گذشته ،چندین پیام و ایمیل اسالم را پذیرفته و سپس از آن خارج شود .در
میدان آرژانتین گرفته تا پول وکیل های گران آنها میده و از تحصیل هم باز مانده چه حالی داره؟
یکدیگر تیغ می کشیم و نیروهامان را صرف حذف
این
حد شرعی برای هر دوی
مدارک
با
که
ای
تحصیلکرده
و
ساده
آدمهای
اون
کردن
آزاد
برای
میلیونی
چند
های
وثیقه
و
قیمت
در حاشیه «کالهبرداری» بزرگ جامعه ایرانی جمهوری اسالمی ّ
یکدیگر می کنیم .شرم بر ما ،شرم بر همه ما.
به دفتر پیون�د رس�ید .از درج بخش عمده مرتدها مرگ است.
و سوابق کاری باال هنوز هم بعد از چند سال تو
«شیاد» از زندان .ما هنوز در کندوکاو این قضیه
>> نگار الف.
ی ای�ن پیام ها به دلیل آن که با شناس�نامه بی وجدانی کالهبردار معروف مونتریالی هیچ
هستیم که رابط های کوچتر این باند و اقوام آنها را این کشور بیکارند و از کردیت کارتها با حساب

درمونرتیالخربی
نیست؟؟!!

•
•

ما و کشتار67

تبریک به جمــهوری
اسالمی!!!

پیوند همخوان نیست ،معذوریم .پیامهای زیر
س�خن دردمندانه مالباختگان کالهبرداری
را جمع بندی میکن�د .در این فرصت بازهم
از خوانندگان تقاضا می کنیم ،حتی االمکان
از ارس�ال دشنام و اتهام و ش�ایعه به پیوند
خودداری کنند و همچنین کوتاه بنویسند.
---------------------------

جنـایت فراموش شده
شیاد مونتریال

پیوند عزیز

مدت زیادی از قضیه کاله برداری و دزدی کثیف
نامرد «شیاد» و دار و دسته اش می گذرد و مردم
زخم خورده هنوز به دنبال شنیدن خبرهای تازه
یا درددلهای دیگران صفحات پیوند را ورق میزنند
ولی این روزها دیگر خبری از این باند تبهکار در
روزنامه شما دیده نمی شود .ممکن است بگویید
حرفها همه گفته شده اند و «شیاد» هم سر
و کارش با قانون در ایران است .ولی این کافی
نیست .هر روز گروه جدیدی از مهاجران ایرانی به
مونترال میایند .اینها ممکن است قربانیان بعدی
باشند« .شیاد» تنها نبود بلکه با کمک اطرافیان
شناخته شده اش به این کار مبادرت ورزید و آنها
همه در مونترال در کمین پول یا قلب مهربان تازه
واردین هستند .همه آگاهیم که باند تبهکاران
مونترال
آزادانه در
حال رفت و

یک هموطن رنج کشیده

>> نامه ای برای «شیاد» خائن و
دارو دسته اش توی ایران و مونترال

ای خاینان! هــــــــــر روزی که به
سر می کنید ،در هر نفسی که می کشید ،هر
یک ریالی که خرج میکنید ،فقط یک لحظه به

کانادا:بازنشستگی
ادامه از صفحه8:

کتاب سرطان اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
دكتر پرویز قدیریان استاد دانشگاه مونتریال در تغذیه و استاد دانشگاه
مک گیل در سرطان شناسی و كارشناس سازمان بهداشت جهانی است.
در مونتریال تهیه کتاب در تپش دیجیتال514-223-3336 :

EPIDEMIOSEARCH@yahoo.com

موج بازنشستگی در تاریخ است.
مرکز آمار کانادا پیش بینی می کند که
این موج تا  12سال دیگر به نقطه اوج
خواهد رسید و این امر بیشترین اثر را بر
بازنشستگانی خواهد داشت که کوشیده
بودند منابع درآمد دوران بازنشستگی
خویش را خود تدارک ببینند .نس��ل
پیشین بیشتر بر طرح های بازنشستگی
و مزایای دولتی تکیه داش��ت .سرمایه
گذاری برای آنها انجام می شد و مزایا
تضمین ش��ده بودند .اما در طول دهه
ه��ای  1980و  ،1990ش��رکت ها از
میزان بازنشستگی کاستند و «بومر»ها
به صندوق های س��رمایه گذاری روی
آوردند.

در طول  20س��ال گذشته رقم پول
سرمایه گذاری شده در صندوق های
سرمایه گذاری کانادا از  25میلیارد به
 700میلیارد دالر افزایش یافت .اکنون
آن «بومر»ها به حال خود رها شده اند.
پس اندازهای تمام زندگی شان مانند
جیوه در بازارها تبخیر می شوند و هیچ
کس چیزی را برایش��ان تضمین نمی
کند.
غالبا به آن سرمایه گذاران کوچک گفته
ش��ده بود که اگر پول خود را پخش و
در منابع متنوع سرمایه گذاری کنند،
صرف نظر از این که چه اتفاقی بیفتد،
در امان خواهند بود.
اما در ط��ول چندین هفته گذش��ته
بازارهای جهانی وارد یک سراشیب تند
مارپیچ شده اند.
همه چی��ز -خانه ،اوراق س��هام کانادا،
اوراق س��هام آمریکا و اوراق سهام بین
المللی -به یکباره سقوط کردند .نتیجه

این برخورد اکنون به اینجا نیز رسیده
است.
یک نظرسنجی تازه که توسط موسسه
«آنگوس رید» برای «مک لینز» انجام
ش��ده نش��ان می دهد که سه چهارم
کانادایی ها نگران این هستند که کشور
در حال ورود به مرحله رکود اس��ت و
بیش از نیمی از آنان نگران میزان بدهی
شخصی خود هستند.
کارل آندرس��ون ،یک ناظم بازنشسته
مدرس��ه در ن��ورت ی��ورک انتاریو ،در
مقایسه با بسیاری دیگر ،سرمایه گذار
بهتری است.
او طی مدتی بیش از  20سال ،در سهام
تراشه های کامپیوتری که سود سهام
باالیی داشت ،پول ریخته است و اکنون
در یک خانه حد متوسط با درآمدی نه
چندان باال با همسر خود ،تلما زندگی
می کند.
او موفق ش��ده بود تا س��بد سهامی به

بامابهاوتاوابیایید!

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

>>  7صبح <<

برگشت :از مرکزشهر اوتاوا

>>  5بعدازظهر <<
 -یک طرفه 20 :دالر -- --دو طرفه 35 :دالر --

OTTAWA

در میان تبهکاری هایی که شیاد معروف و
کالهبردار بزرگ شهر مونتریال ،بر جای گذاشت
به نظر من از همه بدتر اخاذی کردن و مردم را به
جان هم انداختن بود که کسی به آن کمتر توجه
می کند .یکی از این موارد تبلیغات درازمدت
و شریرانه علیه یک مادر ایرانی مقیم مونتریال
بود که در برابر چند هزار دالر ،آن شیاد با جمع
آوری چندین امضاء از عده ای او را در نظام
قضایی جمهوری اسالمی «مرتد» جلوه داد و حاال
شنیده ام این زن در ایران در برابر محرومیت ارث
از شوهر (متوفی) و همچنین با خطر مرگ ،بله
مرگ ،روبروست!
شما می دانید در “قانون مجازات اسالمی” برای

مرزی نداشت ،او برای رسیدن به یک مشت دالر
هیچ چیز و هیچ کس و هیچ اخالقی را رعایت
نمی کرد ،حتی قتل را ...اما موضوع مهم این است
که آنها که تحت تاثیر دروغ ها و پدرسوختگی
های شیاد بزرگ پای ورقه ای را امضاء کرده اند
که جان آن زن را بخطر می اندازد ،تا دیر نشده
فکری کنند و حرف شان را پس بگیرند...
یکی دیگر از قربانیان کالهبردار

هم افشا کنیم ولی تا آن زمان به همه مردم عزیز
ایرانی هشدار میدهیم که از کوچکترین صحبت
با آنان که به هر طریقی زمانی را در ایران و یا
مونترال در کنار این باند ( «شیاد» و دارو دسته
اش) ظاهر می شدند یا می شوند پرهیز کنید و
هیچگونه داد و ستد مالی و یا رفت و آمدی با این
افراد نداشته باشید.
زمانی که قانون نمیتواند از ما آنطور که باید و
شاید و به موقع دفاع کند ،حداقل ما باید متحد
شویم ،از حق خود دفاع کنیم وبا رفتار و گفتار
خود و طرد کردن این مفسدین از اجتماعات
ایرانیان مونترال و کانادا به آنها درس خوبی بدهیم.
آنها که موقتا آزادانه میگردند باید بدانند که نه
مونترال و نه کانادا (و شاید با این شرمساری) هیچ
جای دنیا جای آنها نیست .ما ایرانیان مونترال
از آنها متنفریم و نمی خواهیم آنها در مجالس
ایرانیان ظاهر شوند .آنها مارهای زیر حصیری
هستند که باید به زیر پای ما ایرانیان شریف لگد
شوند.

 %20به شما ها پول داده اند تو چه جهنمی
هستند؟ اون راننده هایی که شب و روز توی گرما
عرق ریختند و تو سرمای سوزان کانادا یخ زدند و
پولشونو شما کشیدید باال چقدردردمندند؟ اونهایی
که وام خونه شان را به شما ها دادند و حاال
مجبورند در خونه اجاره ای زندگی کنند و ..و..و..
و ....تمام مدتی که شماها توی دانسینگها و کاباره
ها و یا سفرهای دور دنیا می زدید و میرقصیدید و
پولهای بی زبان ما را لهو و لعب می کردید  ،ما در
پی حساب یک دالرو دودالر برای صرفه جویی در
مخارج زندگیمان بودیم.
.................
ای طمع کارهای بی ارزش ،پول همه چیز آدم
نیست هر چند شما چون آدم نیستید پول برایتان
همه چیز است!! من یکی از اونهایی هستم که
خیلی خیلی باختم اما به کوری چشم شما با
قدرت بیشتر و با تجربه ای بهتر به جنگ این
مشکل و شما آمده ام .شما بازندگان واقعی این
بازی بودید و هستید نه ما .ما فقط مادیات را
باخته ایم ،چیزی که همیشه جبران می شود
ولی شما آبرو(که درست و حسابی هم نداشتید)،
شخصیت (هرچند ظاهری) و اعتبار (هر چند
پوشالی) و پایگاه خود در کانادا را از دست داده
اید .بدانید با میلیاردها پول هم شما هرگز طعم
خوشبختی را نخواهید چشید.
یک ایرانی همیشه در کمین شما
---------------------------------

abehn082@uottawa.ca

Tel.:(514) 966-4572

ارزش  2/5میلیون دالر برای خود ایجاد
کند.
اما برغم ذکاوتش در س��رمایه گذاری،
سهامش در بازار خرد و خاکشیر شده
اند.
کارل می گوید« :من نیم میلیون دالر
از دس��ت داده ام .بس��یاری از سرمایه
گذاری های من سهام بانک ها بودند.
سهام نفتی ام هم سقوط کرده اند .من
در بین اینها به چهار میخ کشیده شده
ام».
آندرسون که اکنون  77ساله است ،می
افزاید که در زندگی خود نش��یب های
خطرناکی را از س��ر گذرانده است ،اما
این یکی بدترین آنهاست .او زیاد درباره
خودش نگران نیس��ت ،زیرا می تواند
پول خود را در حسابی بگذارد و با بهره
اش زندگی کن��د ،اما افراد معدودی از
این بخت برخوردارند.
بخش( 2پایانی)درشمارهآینده
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• کشورهای نفتی
یک تریلیون دالر در
غرب سرمایه گذاری
کردهاند.

• در ،۱۹۷۹
شاخص Dow jones
کمتر از  ۱۰۰۰بود؛
در اوایل سال جاری
چیزی به ۱۴۰۰۰
رسید!

___________________
امیر طاهری
برگردان:علیمحمدطباطبایی
______________

سالگرد«مانیفست»

در یکی از آن تالقیهایی که باعث درهم
آمیختن دو مسئلهی متضاد گردید ،در
روز پ��س از تصویب  ۷۰۰میلیارد دالر
بسته تضمین مالی توسط کنگره ایاالت
متحده بعضی از رمانتیکهای دوآتشه
یکصد و ش��صتمین س��الگرد انتشار
«مانیفیست» کمونیس��تی را گرامی
داشتند.
همان گونه که همگی میدانیم آن دفتر
نازک که در  ۱۸۴۸توسط کارل مارکس
و فریدری��ش انگلس به نگارش در آمد
تقریباً در حکم یک س��رود انتظارگونه
برای پایان سرمایهداری و ظهور آرمان
شهر کمونیس��تی بود .از این رو نباید
چندان تعجب برانگیز باشد که بعضی
از شارحین اکنون درصدد هستند که
معضالت بوجود آمده در بخش بانکی
کشورهای مهم غربی را به عنوان تحقق
همان پیش گوییهای مانیفیست تلقی
کنند.
روزنامه چپگرای فرانسوی لیبراسیون
اعالم کرده اس��ت که «س��رمایهداری
در ح��ال احتض��ار اس��ت ».یک��ی از
دوستان بریتانیایی من که بیشتر عمر
بزرگس��الیاش در نبرد با کمونیس��م
سپری شده میگوید:
«ب��ا این همه ش��اید حق ب��ا مارکس
باشد .میخواهم بازگردم و مانیفست را
بخوانم» البته خواندن و دوباره خواندن
مانیفست کمونیستی همیشه سرگرم
کننده است .من خودم آن را چهار دهه
پیش و هنگامی که دراختیار داشتنش
میتوانست انسان را به پشت میلههای
زندان در حکومت شاه بیندازد خواندم.

و من آن را از همان جمله اولش شاعرانه
یافتم:
«ش��بحی در اروپ��ا به پ��رواز درآمده
است»....
ب��ا این وجود هنگامی که روز دیگر آن
را دوباره خواندم ـ تا مجبور نباشم دور
میز شام ،خانواده را در این بحث شرکت
ده��م ـ آن را به همان اندازهی بدترین
نوع از ادبیات دینی ُمغلق دیدم.
اکنون آن قس��م از س��رمایهداری (که
مارکس و انگلس در آن جزوه کوچک
خود پیشگویی کرده بودند) دیگر وجود
ن��دارد ،اگر اص ً
ال فرض کنیم که هرگز
چنین چیزی وجود داشته است .جهان
دیگر این گونه تقسیم نشده است که در
یک طرفش پرولتاریای محروم از همه
چیز ایس��تاده باشد که به نحو فزاینده
مورد بهره کش��ی قرار میگیرد و ۹۹
درصد جمعیت را تشکیل میدهد و در
آن طرف دیگر یک درصد بقیه متشکل
از انگلهای بورژوا

در مجمع عمومی ،سرکوزی بر خالف
دوگل ،از کبکی ها به عنوان فرانسویان
ماوراء اقیانوس اطلس نام نبرد .بلکه از
مردم برادر صحب��ت کرد ،مردمی که
اتحاد با آنان به شرط نگرش به آینده
میسر اس��ت .رئیس جمهوری فرانسه
موضوع جدائی کب��ک را هم فراموش
نکرد.

در این مورد گفت:

«آیا کس��ی می تواند به من بگوید که
دنیای ام��روز به یک تجزیه دیگر نیاز
دارد؟ م��ا چنین فکر نمی کنیم .آنچه
به فرانسه مربوط است و عمیقا به آن
اعتقاد دارد اینس��ت که در میان مردم
ب��زرگ کانادا ،ملت کبک جای خود را
دارد».
از سخنان دیگر سرکوزی چنین برمی
آید که وی تنها به کبک توجه ندارد و
به سایر نقاط کانادا هم عالقمند است و
کانادا را عامل ثبات در جهان می داند.
بنابر این ،وی معتقد اس��ت که دنیا به
اتحاد نیاز دارد نه به تجزیه.

دوست گرامی ،جناب آقای حسن عشریه

کلیه وابستگان سوگوار
با قلبی اندوهگین ،از خبر درگذشت مادر بزرگوار تان
در ایران مطلع شدیم.
برای آن مرحومه شادی روح و برای متامی وابستگان
صبر و سالمتی آرزو می کنیم.
تسلیت ما را بپذیرید.

آذر ،حمید ،کیانوش و کامران قاضیان

چندآمار

حال بگذارید ببینیم که آن تحلیل
چگونه ممکن اس��ت ب��ه درک بحران

مبالغ هنگفتی پول نقد ایجاد کند که تکوین سرمایه نبودند .همه آنچه آنها
صادرکنندگان قادر به سرمایه گذاری میبایست انجام دهند خرج کردن پول
دیگری بود .عربه��ا ،چینیها ،مردم
روسیه،اهالی
آمریکای
ال تین
و ت��ا
آنها در اقتصاد خود
ان��دازهای
س
ر
م
ا
ی

ه
د
ا
نبودن��د .مطابق
حتی اروپاییها ب��ه جای آنها
ری
ج
ه
ا
ن
ی
پس انداز میکردند.
با محتملترین حاض در حال
برآورده��ا ،طی
ر درگیر
ی
ک
ب
س��ه ده��هی
تبدیلبدهیبهاعتبار
حران ع
ظ
ی
م
م��ورد بحث
ام��ا همه چیز به اینج��ا هم ختم
شده
ا
س
ت
.
کش��ورهای
نشده .بانکهای سرمایهگذار و دالالن
عمدهینفتی
رس��می ()brokerage houses
بیش از یک تریلیون دالر در
دورهای از آفرینش گری بی سابقه در
اقتصادهای کش��ورهای غربی سرمایه تاریخ را پشت سر گذاشتند.
گذاری کردهاند.
آنها بدهیهای موجود را به منابع جدید
ب��رای اعتبارات مالی تبدی��ل نموده و
چین
س��پس آنها را برای ایجاد سرمایههای
مورد دیگ��ری که باید مورد توجه قرار جدید و مسلماً آمریکایی مورد استفاده
دهیم تغییر مسیر چین در وارد شدن به قرار دادند.
صحنه و به عنوان منبعی برای سرمایه به دیگر س��خن ،آنچه شما به دیگری
ارزان و فراوان بود .این کشور کار ارزان بدهکار بودید و به طرف سومی فروخته
م��ردم خود را به پول نقد تبدیل نمود شده بود اکنون میتوانست به سرمایه
و سپس همانها را در بانکها و اوراق خود شما تبدیل شود!
قرضه دولتی غربی ذخیره در حالی که این رویدادها در حال انجام
ک��رد .در ح��دود س��ال بودند رئیس بانک مرکزی وقت آمریکا
 ۲۰۰۷چین یکی از چهار آلن گرینس��پان از «ج��وش و خروش
کشور عمده سرمایهگذار نامعقول» سخن میگفت اما کاری جز
در ایاالت متحده بود که تشویق بیشتر آن انجام نداد.
اموال و سرمایهی آن در و در شرایطی که صندوق ذخیره ملی
آمریکا ب��ه  ۴۰۰میلیارد ن��رخ بهره را پائین تر از همیش��ه نگاه
دالر میرسید.
داشته بود و دیگر بانکهای مرکزی هم
معن��ای همه آنه��ا این از آن تبعیت کردند دموکراتیزه شدن
اس��ت ک��ه آمریکاییها سرمایه به چنان محدودههایی رسید
در نگرش��ی نسبی دیگر که هیچ اقتصادی توان تداوم بخشیدن
نیازمن��د پسانداز جهت آن را برای مدت طوالنی نداشت.
حفظ و اس��تمرار جریان ب��ه ای��ن ترتی��ب س��رمایه اهمیت و
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که خون بشریت را میمکد .و در جهان
ما دیگر یک مشت غول انحصارگر ،یا
به قول مارکس تراس��تها و کارتلها
بر اقتصاد جهان سلطه ندارند ،کسانی
که بتوانند قیمت کاالها و شرایط کاری
کارگران را تعین کنند.

بحرانسرمایه

با این وجود تردیدی در کار نیست که
س��رمایهداری جهان��ی در حال حاضر
درگیر یک بحران عظیم شده است.
چگونه چنی��ن چیزی آغاز ش��د؟ آیا
همین سال گذش��ته نبود که نخست
وزیر بریتانیا گوردون براون که به عنوان
یک نابغه بزرگ اقتصادی مشهور شده
گفته بود دوره «ش��کوفایی اقتصادی
شتابان و در پی آن ورشکستگی سریع
» برای همیشه سپری شده است؟
همچون همیش��ه هنگامی که با یک
معمای سیاسی روبرو هستیم بهترین
شخص برای مشورت ما ارسطو است.
فیلسوف یونان باستان که نزد مسلمانان
به «معلم اول» مش��هور اس��ت دارای
یک استعداد ذاتی برای ساختن قاعده
بود .اگر او امروز زنده بود میتوانس��ت
موفقیت ش��غلی بی نظیری به عنوان
یک آگهینویس در آژانسی تبلیغاتی و
مهم به دس��ت آورد .به هر رو ،وی در
یکی از قاعدههایش چنین میگوید:
«هر نظامی ب��ا زی��اده روی در اصول
مبناییاش به فساد میگراید».
چنانچه این اصل وی را به زبان س��اده
برگردانیم معنای آن این خواهد بود که

سارکوزی در کبک...
ادامه از صفحه19 :

عشق بیش از اندازه خود عشق را
نابود میکند و زیاده روی در دین
قاتل دین است و برای مورد این
مقاله میتوان گفت که سرمایهی
بیش از اندازه نظام سرمایهداری را
از بین میبرد.
با پیروی از این قاعده ارسطویی
بود ک��ه فالس��فه مس��لمان ،و
قدیمیتر از همه آنها فارابی و ابن
سینا ،نظریه میزان و اعتدال خود
را به شکوفایی رساندند که مطابق
با آن هر پدیدهای چنانچه به حد
نهای��ت توانهای بالق��وهی خود
رس��د خودش را ناب��ود میکند.
از این رو بس��یار اهمیت دارد که
انسان دقیقاً بداند تا کجا باید برود
و چه هنگام متوقف شود.

همدردی

ایران...
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او در کنفرانس مطبوعاتی گفت فرانسه
به حفظ روابط دوستانه با کانادا و روابط
بردارانه با کبک عالقمند است و تاکید
دارد ک��ه برای حفظ این روابط باید به
آینده نگریست نه به گذشته.
سرکوزی ،در تجلیل از فدرالیسم کانادا
گفت کانادا همواره با گش��اده روئی به
تنوع فرهنگ ها احترام گذاشته و پیام
صلح و دوس��تی فرستاده اس��ت .او از
س��ربازان کانادائی ،که در جنگ های
اول و دوم جهان��ی ،برای آزادس��ازی
فرانس��ه زندگی خ��ود را ف��دا کردند
قدردانی کرد.
این هم گفتنی اس��ت که ژان ش��اره،
هنگام معرفی سرکوزی ،در مجمع ملی
کبک گفت م��ا از نظر تاریخی و از راه
خون و قلب به همدیگر پیوسته ایم.
در پایان سخنرانی خود در مجمع ملی،
هنگامی که سرکوزی گفت« :زنده باد
دوستی بین فرانسه و کانادا و زنده باد
برادری بین مردم فرانسه و کبک» مورد
استقبال همه احزاب حاضر در مجمع
قرار گرفت.
یقیناً ،بیانات محبت آمیز او درباره کانادا

جاری ب��ه ما یاری
رساند .ابتدا توجه خود را به چند عدد و
رقم متمرکز کنیم.
در اواخر دوره ریاست جمهوری جیمی
کارتر در  ،۱۹۷۹شاخص دای جونز در
مورد ارزش س��هام در وال استریت در
کمتر از  ۱۰۰۰قرار داشت.
این شاخص در اوایل سال جاری چیزی
در ح��دود  ۱۴۰۰۰بود و یا به عبارتی
حکایت از یک رشد  ۱۴برابر طی فقط
سه دهد داشت.
در  ۱۹۷۹فقط کمی بیش از  5میلیون
آمریکایی صاحب سهام بودند.
سی سال بعد این تعداد به  ۶۰میلیون
نف��ر افزایش یاف��ت ،و از جمل��ه آنها
مالکیت غیر مستقیم از طریق صندوق
بازنشستگی .همزمان تعداد کسانی که
مالک خانهی خود بودند از  ۱۷درصد
به بیش از  ۴۰درصد رسید.
این ب��رای اولین ب��ار در تاریخ بود که
اکثریت جمعیت یک کشور،
حداق��ل در تاری��خ ایاالت
متح��ده ،از س��رمایه داران
تشکیل میش��د،به سخن
دیگر از کسانی که صاحب
سرمایه بودند.
ام��ا چه چی��زی باعث یک
چنین دموکراتی��زه کردن
چشمگیر سرمایه گردید؟

نفت

یک سرچش��مه س��رمایه
جدید نفت بود که توانست

و مخصوصا تمایل او به بقای کانادای
متحد خوشایند فدرالیست خواهد بود،
ولی به مذاق جدائ��ی طلبان چندان
خوش نخواهد آمد.

اما واکنش ها در هر دو طرف
مالیم بوده است.

هارپر ،ضمن تایید سخنان سرکوزی،

در مجمع ملی از اظهارات س��رکوزی
چن��دان راضی نبودن��د و با احتیاط با
آن برخورد کردند .ژان فرانس��وا لیزه،
مشاور نخست وزیران سابق کبک ،می
گوید این خطای پرزیدنت س��رکوزی
نیس��ت ،یک خطای دیپلماتیک مهم
هم نیست.

می گوی��د رئیس جمهوری فرانس��ه سوال «اتحاد کانادا» در دستور روز
واقعی��ت را گفته اس��ت ک��ه کانادای نیست.

متحد ،شریک و دوست فرانسه است.
به عقیده هارپر ،این گونه س��خنان به
منزله بازش��ناخت روابط فی مابین در
یک سطح عملگرایانه است.
هارپر همچنین ابتکار سرکوزی برای
مدرنیزاسیون قوانین اقتصادی جهان
را مورد تایید ق��رار داد و گفت قوانین
دوران جهانی ش��دن با آنچه قبال بوده
باید متفاوت باشد.
ونس��ان ماریس��ال ،مقاله نویس دیگر
الپرس ،روی این نکته تاکید گذاشته
است که عبارت «زنده کبک آزاد!» به
«زنده باد کانادای متحد!» تبدیل شده
اس��ت و در این باره بطور مفصل بحث
کرده است.
ام��ا واکن��ش جدائی طلب��ان به گونه
دیگری است .نمایندگان پارتی کبکوآ

خانم ماروا هم واکنش مالیمی نش��ان
داده و گفت��ه پروژه ما تقس��یم کردن
نیست ،بلکه ش��امل کردن است ،و به
این ترتیب ما می توانیم رابطه سالمتری
با کانادا داش��ته باشیم .به عقیده وی،
سرکوزی بر رابطه ممتاز بین فرانسه و
کبک تاکید گذاشته و موجودیت مردم
کبک را به رس��میت ش��ناخته است.
(هر کس��ی از ظن خود شد یار من*)
ولی خانم ماروا از اظهار نظر نسبت به
سخنان سرکوزی درباره کانادای متحد
خودداری کرده است.

در حاشیه سفر سرکوزی به
کانادا

س��رکوزی ،ضمن مالق��ات کوتاهی با
هارپر و گفتگو درباره راه های مقابله با

بحران مالی و رکود اقتصادی در جهان،
توافقنام��ه ای هم با ژان ش��اره امضاء
کرده است که حائز اهمیت است.
به موجب این توافقنام��ه ،تبادل آزاد
بازوی کار بین فرانس��ه و کبک برقرار
می شود .کسانی که در جاهای دیگر به
غیر از کبک ،حتی در فرانسه ،آموزش
دیده و برای کار وارد کبک می شوند،
مجاز نیستند با همان دیپلم بالفاصله
مشغول کار شوند.
این قبیل افراد باید دوره های کارآموزی
و تخصصی مخصوص کبک را بگذرانند.
مدت ای��ن دوره کارآموزی یا تحصیل
رسمی ،به نسبت رشته تخصصی این
افراد ،تغیی��ر می کند .مخصوصا برای
رشتههایپزشکیسختگیریبیشتری
بعمل م��ی آید و گاهی یک پزش��ک
آموزش دیده در فرانسه باید  3/5تا 4
سال در کالسها و بیمارستان آموزش
ببیند تا اجازه کار بگیرد .طبق قرارداد
جدید ،این محدودیت بین فرانس��ه و
کبک لغو می شود.
از این پس ،تحصیل ک��ردگان هر دو
طرف مجازند در طرف دیگر کار کنند.
این قرار داد شامل در حدود  100فقره
شغل ،از جمله پزشکی ،دندانپزشکی،

رازگونگی خ��ود را از دس��ت داد و در
نتیجه آن احترام خود را .سرمایه بیش
از حد در دسترس بود.
آقای محترمی از میس��وری با تعجب
بس��یار میپرس��ید چگونه بانکها با
قرض دادن نیم میلیون دالر به او برای
خریدن یک منزل مس��کونی بس��یار
لوکس موافقت کرده اند:

«آنها میدانستند که من هرگز دو
سکهی ده سنتی هم ندارم!!».

پاس��خ معمای ما این اس��ت که وقتی
بیش از اندازه سرمایه در اختیار باشد،
ش��ما هنر ق��رض دادن را میپرورانید
و نه هن��ر پسانداز ک��ردن را .بانکها
میخواس��تند که از ش��ر پولی که به
سروکولشان میبارید خالص شوند .آنها
دوس��تدار کسانی بودند که پول قرض
کنند و نه کسانی که پولهایشان را در
بانک پس انداز نمایند.
ب��ه این ترتیب نوبت به خود س��رمایه
رسید که مورد اهانت قرار گرفته ،آزار
دیده و با خشونت با او رفتار شده بود تا
انتقام خود را بگیرد .او میخواست که
دوباره مورد احترام قرار گیرد.
این پایان ما را به نیچه میرس��اند (که
هرچند هرگز نمیتوان او را با ارس��طو
مقایس��ه کرد ام��ا به س��هم خودش
استادی در درست کردن قاعدههای به
یادماندنی است).
او بود در جایی گفته بود« :آنچه نتواند
ج��ان مرا بگیرد ،باعث قویتر ش��دنم
میگردد!»
متاس��فم کارل ،بح��ران فعل��ی نی��ز
س��رمایهداری را نمیکشد ،بلکه آن را
قویتر میسازد.

آرشیتکت ،وکالت ،حسابداری معتمد،
مهندسی و حرفه های ساختمانی می
گردد.
شرایطی که به این ترتیب برای آموزش
دیدگان در فرانسه ایجاد می شود سهل
تر از شرایط برای افراد مشابه در سایر
اس��تان های کاناداس��ت .اهمیت این
توافقنامه چنان اس��ت که سرکوزی و
شاره آن را تاریخی خوانده اند.
وزی��ر روابط بی��ن المللی کبک گفته
است کبک خواهد توانست بخشی از
کمبودهای  700000پست های خالی
خود را در زمینه های گوناگون ،تا سال
 ، 201ترمیم نماید.
البت��ه این ق��رارداد تماما ه��م به نفع
نیس��ت ،زیرا باعث می شود که کبک
هم بخش��ی از کارکنان واجد شرایط
خود را از دست بدهد.
در این مورد و در مقابل این سوال که
آی��ا تحصیل ک��ردگان در کبک ،مثال
پزش��کان ،هم می توانند برای درآمد
بیشتر به فرانس��ه بروند ،وزیر مربوطه
گفته اس��ت بلی ،اما با توجه به فضای
خوب و وسیع ما ،و همچنین کیفیت
زندگ��ی در کب��ک ،احتم��ال این امر
چندان زیاد نیست.
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آموزش دف

تشکیل کالس های گروه نوازی دف

آموزش آواز اصیل ایرانی ودف
(ردیف و تصنیف)
ش دف

فرو

485-0739
993-0739
BabaiP/akmai08

توسطمهندسالکترونیک
کلیه مقاطعCollege :
University, High-Shool

با سابقه  tutoringدر مدارس
مونترال و تدریس در موسسات
کنکورتهران
*در صورت عدم رضایت جلسه
اول رایگان می باشد.

باظرفیتمحدودثبتناممیشود
514-827-6329
514-488-3653

بامابهاوتاوابیایید!

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

>>  7صبح <<

برگشت :از مرکزشهر اوتاوا

>>  5بعدازظهر <<
 -یک طرفه 20 :دالر -- --دو طرفه 35 :دالر --

OTTAWA

تدریس ریاضیات
کشوری
و فیزیک

)(514
)(514

abehn082@uottawa.ca

Tel.:(514) 966-4572

& Astrologist

باغذاهای شمالی،
خوشمزه

پرستارساملندان
باتجربه و دارای دیپلم
514-487-9186
callMsghafari-ok

مــادری مهربان

از سالمندان و کودکان شما در تمام
مدت شبانه روز ،حتی ویکندها،
(همچنین در حومه مونترال و تورنتو)
نگهداری می کند.

متـرجم

رضانوشادجمــــال
  -ترجمه کلیه مدارک - -دعوتنـــــامهرسمی
514-575-7080

با مدیریت جدید

تدریس خصوصی
زبان فرانسه

تدریس خصوصی زبان فرانسه
توسط فوق لیسانس آموزش زبان فرانسه
و مترجم کاخ دادگستری مونتریال
 ----با بهترین قیمت -----* سرویس ترجمــه (شفاهی)
جهت دادگاه  ،اداره مهاجرت و پلیس

(514) 984-8944
SalimiPjul15

مترجم رمسی

آرزو تحویلداری یکتا

عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران،

مترجم رسمی دادگستری

ترجمه کلیه اسناد ومدارک،
تنظیم دعوتنامه ،تکمیل فرم های
مهاجرت و سیتیزن شیپ و ارائه
خدمات مربوط  .............با قیمت مناسب

514-730-7462
514-624-7581

(514) 472-9977

استخـدام
ma1968sr@hotmail.com/sep15/P

به یک پیتزامیکر و راننده برای
کاردرناحیه مرکزشهرمونتریال:
فورا نیازمندیم.

UPdjuly-sep08

آموزش موسیقی
جواد داوری
Tel.:514-466-1327

(آرش)

استخدام




 به تعدادی کارگر خانم و آقا
درناحیه وست آیلند
 و همچنین به تعدادی کودک
یار ،پرستار و کمک پرستار
نیازمندیم:
(514) 677-4726
farkhondehPmay/july

استخدام
Cafe Depot
9311570nader

)1490 Maisonneuve W (X:Mackay

به چند خانم آشنا به زبان انگلیسی
و فرانسوی برای کار کافی شاپ
در مرکزشهر مونتریال (متروگای)
نیازمندیم.

شیفت کار6 :ونیم صبح تا 2بعدازظهر

لطفا حضوری مراجعه کنید.
 -----باشرایط و حقوق عالی----

شهریاربخشی

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

ترجمه رمسی

Pd:jun08

مترجم رمسی
محمودایزدی

عضوجامعهمترجمینکبک

دعوتنامه و تصدیق امضاء

ترجمه کلیه اسناد و مدارک با تضمین
تائید ادارات و سازمان های ایالتی و فدرال

Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486
Fax: 514-745-1136

سالن آرایش

سیروس

مشاور امالک

سحر کریمیان
514-880-7171

کیترینگ

R & F

>>باآشپزحرفهای
>>ومدیریتجدید
(514) 677-4726
(514) 696-2619
farkhondehPmay/july

514-889-8765

514-979-2120

خانه cottage
شیک و مجلل برای فروش
بازسازی شده کامل با بهترین مصالح
 4+1خوابه ،سه سرویس حمام و
دستشویی10 ،هزار و  SF 500زمین
 SF 2650زیر بنا،پارکینگ برای  2یا
 3ماشین ،استخر و سونا،
>> بدون واسطه <<
بفروش می رسد.
 --بها449 :هزار دالر --

514-690-6343

نغمه سروران

علی سلیمی

Pierrefonds Roxboro

arashsep15+octUP

مترجم رسمی و عضو انجمن
مترجمانکبک

هیپنوتیـزم

خانهبرایفروش
UPnov01

(514) 746-9271

ترجمه رسمی اسناد و مدارک

درمان بیماری ها با

514-476-2075

farkhondehPmay/july

یک جلسه مشاوره می تواند به
شما در زمینه های عشق ،ازدواج،
سالمتی ،خوشبختی  ،شغل و کار
یاری رساند.

(514) 620-4334

 15سال تجربه

 7روز
هفته

514-333-7309
)1731 Oxford (X:Grenet
Ville-St-Laurent

به یک نفر برا ی کار درنمایشگاه
اتومبیلفورا نیازمندیم.
W Wمسلط به زبان فرانسوی
یا انگیسی
 W Wدارندهگواهینامهرانندگی
(514) 482-0034
PazukiOct15

(514) 677-4726
(514) 696-2619

تدریس دروس فیزیک و
شیمی ( 4010,4011,4012
  ) 5041,5042,5043به همراهجزوه و نمونه سواالت امتحاتی
توسط سید مهدی شهرستانی
smm_sh@yahoo.com

برای اطالعات بیشتر
لطفا با شماره زیر
تماسبگیرید:

دکتر کیـوان فرداد

 W Wسرویس نگهداری از کودکان
و سالمندان عزیز در خانه شما
 W Wتمیز کردن منازل مسکونی و
دفاتر تجاری
 W Wفرستادن کودک یار و پرستار
به خانه شما  ،بصورت نیمه وقت،
تمام وقت و ماندن بطور هفتگی در
خانه شما
لطفا با شماره های زیر تماس
بگیرید:

تدریسفیزیکوشیمی

ما رازدار
شما هستیم!

کالج،دانشگاه،دبیرستان
ریاضی در هر سطحی
مهندسی،مکانیک،ریاضی
فیزیک،شیمی
(بهزبانانگلیسیویافرانسوی)

استخدامفوری

استخدام

سوپراخــوان

جهت شعبات یک و دو خود
در ان دی جی و وست آیلند
به چندین نفر  Cashierو
کارگر ساده فورا نیازمند
است .لطفا همین امروز به
شعبات اخوان مراجعه کنید:

استخـدام

به یک خانم برای نگهداری از
بانویسالخـــورده،بصورت
تمام وقت نیاز است

لطفاپسازساعت 6شبتماسبگیرید.

(450) 622-9393
shahbazoct15

فراگیریزبانفرانسوی

دعوت به همکاری
در پروژه پژوهشی

>> پس از جلس ه آخر $100به شما
پرداختخواهدشد<< .
*نحوههمکاری:یادگیریلغاتفرانسه
بهکمکبرنامهکامپیوتریساده
روزی 15دقیقه به مدت 1ماه در منزل
 3-5ساعتدرمرکزتحقیقاتی
دانشگاهمونترآلشامل2جلسه
ام آر آی
 شرایط 30:سال به باالسطحفرانسه:حداکثرمتوسطنداشتنهرنوعخالکوبیTel.: 514-340-3540 #4047
Email:infoL2acq@yahoo.ca

صرافی  5ستاره

2178 Ste-Catherine W.

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

جویـــای کار

خانم ایرانی آماده انجام کارهای
آشپزی در منازل شما و نگهداری
از فرزندانتان >> (مهری)
(514) 284-6607
free

کلبهعموجمال
عمرًا اگه لنگه شو
پیدا کنی!

استخدام

به یک آشپز و کمک آشپز
همچنین چند ویترس و ویتر-برای کار در رستوران ایرانی
فورانیازمندیم.
(514) 942-6367
mahincartierperse

استخدام

به یک نفر برای انجام
کارهایدفتریدرکمپانیحملونقل

>> مسلط به زبان فرانسوی <<
(و آشنا به زبان انگلیسی)

بصورت تمام وقت نیازمندیم.
(514) 892-5433

اجارهموقت
kosrooct01Up

''در تهـران
آپارتمانیدرتهران

-میرداماد :فلکهمحسنی--برایمسافرینیکهمیخواهنداز
خویشاونداندیدارکنند،
بطورموقتاجارهدادهمیشود.
(514) 694- 4976
peikarnejadsep01Up3986146

www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاه رانندگی

514-768-9485

House keeping
company R&F

Spiritual Advisor
امتحان کنید!

رستوران
گیـــــالن

خدمات

تدریسریاضیات
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ناسیــونال

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308
Guy

X :(514) 937-2888

514-485-4744
514-620-5551

خدماتکامپیوتر
• آموزش از مبتدی تا پیشرفته

• تعمیر و عیب یابی
• نصب انواع ویندوز
• ویــروس زدایی
• و نصب بهترین آنتی ویروس ها
• طراحی صفحات وب
• آموزش و نصب نرم افزارهای دلخواه شما
• فروش سیستمهای ارتباطی ( تلفن تصویری
 /معمولی ،اینترنت پر سرعت ،موبایل)

www.expertsystem.blogfa.com

514-294-8242
hagigi:(m:1)Ptoendofaug08

توجه :پیوند مسوولیتی در برابر محتوای آگهی های مندرج ندارد.
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PARTICIPATE
inCOMMU

____________________ ____________________ www.paivand.ca

ماساژتراپی

NITY

حمیــرا داوری

نیازمنــدیها

PAYVAND

شانـــس اول را
به آنها بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند:
در رستوران ،کارگاه ،اداره،
کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ،
آژانس ،کارواش و ...و...
شانس اول را به آنان بدهید!
---------------اگ�ر جویای کم�ک ،کارگر،
کارمند و ...هس�تید ،آگهی
اس�تخدام خود را در صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند
درج کنید.
جویای دوس�ت ،همسر ،هم
خانه ،هم صحبت هستید؟
آیا وسائل خانه برای فروش
دارید؟
آی�ا فن�ی و حرف�ه ای م�ی
شناسید که به درد دیگران
میخورد؟
آیا به سفر می روید ،جویای
همسفرهستید؟
چی�زی برای ف�روش ،جایی
برای اج�اره ،حرفه و هنری
برای عرضه دارید؟...

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

X 514-996-9692
استخدامفوری

بهیکنفرمکانیکباتجربه
>>>> دارای کارت <<<<
باحقوقمکفی،جهتکاردر
منطقهشاتوگینیازمندیم(.علی)
(514) 831-8313
gholamisep0115UP

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

Mailing Address:



Box 1122 STN. H.
Montreal, Québec, H3G 2N1

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

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

Vancouver:

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

مـــاساژدرمانیویـــــژه
خانم های ایرانی
>>  12سال تجربه کاری
(514) 685-4178
nov0115PAk

(514) 266-1355
jalilh2001@yahoo.com UpAKsep15oct1

استخدام

به یک نفر کمک آشپز

مجری مراسم
عقد ایرانی
514-825-3170

(514) 989-8580
psep01

 ------توضیــح --------در شماره پیش پیوند ،در چاپ شماره تلفن آگهی آژانس دوستیابی
سهوی پیش آمده بود .پوزش ما را بپذیرید.

آگهــی

خانهایران
–مونتــریال

برای سرپرستی امور اداری دفتر
خود که به زودی در مرکز شهر
مونتریال گشایش خواهد یافت،
نیاز به فردی آشنا به زبان های
فرانسوی ،انگلیسی و فارسی دارد.
>> این کار به صورت نیمه وقت
می باشد.
چنانچه مایل به همکاری در این
زمینه می باشید ،با تلفــن زیر
تماسبگیرید.
روابط همگانی خانه ایران
– مونتریال

کوتاه زیباتر است

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

>> دعوت صاحبان مغازه به همکاری <<
اگر به فروش مبلمان به صورت امانی عالقمند هستید،
با آقای مهندس مجید کهربائی تماس بگیرید514-335-0433 :

خاوران تهران،
یعنی قلب خون
چکان همه
“خاوران”ها

>> دعوت بازاریاب به همکاری <<

اگر به شغل بازاریابی برای مبلمان و انواع کاالهای چوبی عالقمند هستید،
با آقای مهندس مجید کهربائی تماس بگیرید514-335-0433 :

مرکز شهر مونتریال:

کبک سیتی و اوتاوا:
صالحی ،سوپرآریا ،شیراز ،پردیس،
و دیگر فروشگاه های ایرانی

تورونتو:

اکازیون فروش فرش
چند تخته قالی دستبافت
ایرانی ،به اندازه های مختلف
به علت مسافرت به بهترین
پیشنهادبفروشمیرسد
(514) 512-8935
ajamitonov15PAk

رستوران

پیتزایی بفروش

کتابفروشیپگاه
وفروشگاههاومراکزمعتبرایرانی

می رسد

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

پیتزایی در ناحیه مرکزشهر
با سال هاسابقه

Ottawa, Toronto, Vancouver

 با شـــرایط عالی-بفروشمیرسد

Distributed Free

فال قهوه وکارت

از ساعت 9صبح تا  7بعدازظهر

نوشیـن

And all Major Cities
------------------------

لوگــویپیوند:

کار استاد علی اصغر معصومی

گـ ـ ـداپرس
514-685-8326
514-813-8326

با فروش بسیار خوب

پیر گدا پرس :نشریه ای از نوع دیگر...

اول هر ماه منتشر می شود:

نه آگهی می پذیرد و نه کمک مالی...
تکفروشی و فاندزیرینگ هم منی کند؛
514-884-2106
نه زیر چتر محافل است و نه در انتظار
امدادهای غیبی!
pirekhorasani@yahoo.ca
--------------

مق��ام های دولتی ایران می گویند مردی که مظنون به قتل حداقل 14
نفر طی چند سال گذشته در استان خوزستان و عمدتا شهر آبادان است
را دستگیر کرده اند.
به گزارش خبرگزاری رس��می ایرنا ش��اپور محرابی دادستان آبادان این
مظنون را “فرید بغالنی” معرفی کرده و گفته است که او به قتل  12نفر
در آبادان ،قتل  2نفر در خرمش��هر و ضرب و جرح دو نفر دیگر “اعتراف
کرده است”.
به گفته ش��اپور محرابی کلیه قربانیان به جز یک پسر بچه ،زن بوده اند.
مظنون به قتل ها حدود  40سال دارد.
گفته می شود انگیزه قتل ها سرقت جواهرآالت مقتوالن پس از قتل آنها
با یک لوله آهنی بوده است.
قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور از “تاخیر در شناسایی” این
مظنون ابراز تاسف کرد با این حال سعی کرد به مردم اطمینان دهد که
دستگاه قضایی در مورد امنیت مردم “کوتاه نخواهد آمد”.
مقام ها اذعان کرده اند که تاکنون شواهد اثبات جرم قطعی نشده است و
اطالعاتی که در دست دارند بر اعترافات مظنون استوار است.

heidaroct15UP

paid til nov1:60

Pir-Gueda PRESS

مظنون به قتل ‘ 14نفر’
در خوزستان دستگری شد

“کانون  ”67در پایان تابستانی
که گذشت ،در شهر کلن آلمان
مراسمی بمناسبت سالگرد قتل
عامزندانیانسیاسیبرگزارکرد.
بانیان این کانون ،بنابر نوشته ای
که روی سایت خود منتشر کرده
و برای انتشار در دیگر سایت ها
ارسال داشته اند ،از فعاالن نسل
جوان اند.
در بخش�ی از این نوش�ته آمده
است:
مراس�م ما «ب�ه یاد خ�اوران»
برگزار نشد .خاوران تنها نمادی
از فاجعهیی اس�ت که در دههی
ش�صت جامعهی ایرانی را در بر
گرفت .تنها یک�ی از مکانهای
مدفون ک�ردن اس�ناد جنایت،
بدنه�ای دری�ده و گردنهای
کب�ود ،در گورهای بینش�ان و
کانالهای جمعی .خاوران سمبل
تازهآباد رش�ت ،ک�وت عبدالله
اهواز ،هاش�مآباد مشهد ،وادی
رحم�ت تبری�ز ،دارالرحم�ان
ش�یراز ،تخت پ�والد اصفهان،
باغ فردوس کرمانش�اه ،بهشت
مصطفای زاه�دان ،راه جوپاری
گرگان،بهشتسکینهیهمدان،
گورستان پایین زنجان و  ...است
ک�ه آرمانخ�واه و عدالتطلب
در دل آنها خفتهاند .مراس�م ما
با ه�دف بازخوانی کش�تارهای
دههی ش�صت و به صورت ویژه
کش�تار تابس�تان  67البت�ه به
عن�وان نقط�هی اوج تمامی آن
سالهای عفونت و جنون و نه به
عنوان همهی آن ،برگزار شد• .

(514) 297-7371

(هنرمند و نقاش معاصر)

پیر

 تغییر نما و دکوراسیون خانهبه دلخواه شما و با استانداردهای روز
 تکمیل زیرزمین بمنظور استفادهمسکونی یا تجاری
 گارانتی و سرویس پس از اجرا -به همراه تیم مجرب آشنا

نامه کانون 67

مراکز پخش پیوند
سوپراخوان ،امانه ،تپش ،ماهی سن لوران،
رستوران گیالن ،کارون ،کوپلی2:و،1
پرسپولیس ،فرحت ،ایو ،دنیا ،یو-ان-سات،
اتوکلیفتون ،فتوشاپ ،المیزان ،نور ،آذین،
شاتوبریان ،صادق ،پاسیفیک ،مین ،متروپولیس،
پارس تورز ،خضر ،دونینی ،و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،سوپر بولمیچ ،
ماهی سیروس ،عمروتراول ،ماهی ایمان و...
ریوسود :کوه نور ،مراکزفرهنگی و...
الوال :موروالتوس ،ادونیس و...
سن لوران :آدونیس ،فروشگاه های بزرگ
عربی و...

 -نوسازی و بازسازی

514-951-4721

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

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

خدمات ساختمانی MRM
دارای لیسانس RBQ

samimioct01

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.

•
•

به یک نفر پیتزامیکر
 -و چند راننده --برای کار در منطقه NDG
فورا نیازمندیم( .جلیل)

برای کار در رستوران کوپــولی
(وست مونت) فورا نیازمندیم:

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

•
•
•
•
•
•

استخدام
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فروش اکازیون
فـرش
مجموعه ای از فرش های
ایرانینفیس
در اندازه های مختلف

با قیمت های بسیار
مناسب
بفرو ش می رسد

Tel.: 514-515-1888
Tel.: 514-983-0952

در خدم
ت ارتقای بیزنس شما!

vand.ca

www.pai
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فیلم غزاله زیبا در
حماق توقیف!

فیلم مس��تند “محاکات غزاله علیزاده” ساخته پگاه
آهنگرانی از حضور در جش��نواره «سینما حقیقت»
محروم شد .این تصمیم را اداره كل نظارت و ارزشیابی
گرفته و به پگاه آهنگرانی ابالغ کرد.
داستان فیلم ،سرگذش��ت “غزاله علیزاده” نویسنده
جوان ایرانی است که چند سال پیش خود را کشت.
“محاکات ”...در لیست  40اثر برگزیده مستند “خانه
سینما” قرار داشت و حتی در برنامه اکران جشنواره
“سینما حقیقت” نیز گنجانده شده بود.
جذابیت های ش��خصیتی غزاله علیزاده و تناقضات
رفتاری او در زندگی خصوص��ی ،گفتگو با خانواده و
دوستان غزاله علیزاده ،از جمله بهرام بیضایی ،مسعود
کیمیایی ،محمدعلی س��پانلو ،جواد مجابی و سلمی
الهی (فرزند غزاله علیزاده) و همچنین تصاویری که
از وی به جای مانده ،همه درکنارهم ،مضمون صوتی
و تصویری فیلم مستند پگاه آهنگرانی از غزاله علیزاده
است.
پگاه آهنگرانی که با ایفای سه نقش در فیلم «زندان
زنان» ،نام خود را برای همیش��ه در تاریخ س��ینمای
معاصر ایران ثبت کرد ،در جلسه پرسش و پاسخ این
فیلم گفت :علیزاده کسی بود که همه روابط روزمرهاش
را بر اساس ساختار زیباییشناسی بنا کرده بود .حتی
برای مرگ خودخواستهاش نیز این نکته را بهکار برده
بود تا شاید زیباتر بهنظر برسد».
غزاله علیزاده متولد  1325در مش��هد ،پس از پایان

با خبشایش است
كه خبشوده
میشومی!

دعای مادر ترزا
خداوندا ،مرا شایسته آن كن تا به
همنوعانم كه در سراس��ر دنیا در
فقر و گرس��نگی به دنیا میآیند و
میمیرند ،خدمت كنم.
خدایا ،امروز با دس��تهای ما روزی
عش��ق ،آرامش و س��رور را به آنها
ببخش.

____________________ ____________________ www.paivand.ca

pétition on line

تحصی�لات خود
در رش��ته عل��وم
سیاس��ی و کسب
مدرک کارشناسی
از دانش��گاه تهران
به تحصیالت خود
در رش��ته فلسفه و
سینما در دانشگاه
سوربن فرانسه ادامه
داد .او کار ادبی خود
را از ده ه  1340و با
چاپ داستانهایش
در مشهد آغاز کرد.
نخستین مجموعه
The leaders of the Islamic
Republic of Iran have never
داس��تانش «سفر
represented the Iranian people.
ناگذشتنی»نامدارد
Otherwise, there would have never
که در سال 1356
been so many dissidents, political
انتشار یافت.
prisoners, and arbitrary executions
رم��ان دو جل��دی
within the country and as many
Iranian political refugees living
«خان�� ه ادریس��ی
abroad, all around the world.
ها» که از آثار مهم
Furthermore, to maintain their
علیزاده بشمار می
judiciary, legislative, and execuرود سه سال پس از خودکشی او ،جایزه «بیست سال
tive powers, the leaders of this
داستاننویس��ی» را برد .کتاب «چهارراه» او در سال
republic will never refrain from
committing crimes against
 1373بهعنوان بهترین مجموع ه داستان سال برگزیده
humanity and this in the name of
شد.
علیزاده در اردیبهشت ماه  75از مشهد به رامسر رفت religion and with respect to all age
categories: adults, teenagers, and
و در نقطه ای جنگلی خود را به دار کشید .روستائیان
children.
«جواهرده» پیکر آویخته از درخت او را یافتند.
There were many who foresaw
To The Excellencies, The
Right Honorables, The Honorables Presidents, Chancellors,
Prime Ministers, Ministers, and
Parliamentarians of all nations
C.C: Members of the United Nations Security Council
Your Excellencies, Ladies and
Gentlemen Prime Ministers,
Ladies and Gentlemen Ministers,
Ladies and Gentlemen Members
of Parliament,
Dear distinguished members of
the international community,

خدایا ،مرا معبر آرامش كن تا آنجا
كه نفرت هست ،عشق جاری سازم،
آنجا كه خطا هس��ت ،بخش��ایش
بگسترم،
آنجا ك��ه جدایی هس��ت ،وصل
بیافرینم ،آنجا ك��ه لغزش و دروغ
هست ،حقیقت بیاورم،
آنجا كه تردید هس��ت ،ایمان بنا
كنم،
آنجا كه ظلمت هست ،نور بتابانم،
و آنجا كه اندوه هس��ت ،ش��ادی
منتشركنم،
خدایا ،مرا موهبت آن اعطا كن تا
به جای آسودن ،به دیگران آسایش

بخشم،
به جای آنكه دیگران دركم كنند،
دركشان كنم،
و به جای آنكه عشق دریافت كنم،
عشق بورزم،
زیرا با فراموش كردن خویش است
كه میتوان به هر چیز رسید،
با بخش��ایش اس��ت كه بخشوده
میشویم
و ب��ا
م��ر د ن
است كه
زندگ��ی
ا ب��د ی
مییابیم

رضاعلیدوستی
IS HITCH

چندی پیش با دوستان فیلم «هیچ» را تماشا می کردیم ،نمیدانم
چرا مرا به یاد علیدوستی خودمان و ستون بسیار خواندنی
اتیکت در پیوند انداخت ،راستی علیدوستی کجاست؟ چرا دیگر
نمی نویسد...ما در بسیاری محافل و گردهمایی های ایرانیان
«یادگار»های مثبت او را می بینیم ...سالم ما را به ایشان برسانید و
نازی الف.
بگویید واقعا جایشان خالی است.
راستی ،این شوخی را پسر  15ساله من با آقای علیدوستی کرده
است .امیدوارم بپسندید!

اسفان دیون
ادامه از صفحه19 :
دهند که دیون نتوانس��ت درباره تمام
جزئیات آن توضیحات الزم را بدهد و
آن را چنان که شایسته اش بود معرفی
نماید.
اف��زون بر علل یاد ش��ده ،ضعف های
درون حزبی لیبراله��ا را هم نباید بی
تاثیر دانست.
مثال عدم حمایت کافی از سوی رهبران
بزرگ ،مخصوصا رقیبان بالقوه او که در
انتظار کسب مقام رهبری هستند.
بنابر این همه اعضای حزب ،مخصوصا
بزرگان ،باید سهمی از این شکست را
بپذیرند .حزب نباید با یک نفر بچرخد.
مردم ه��م نباید بخاطر یک رهبر رای
بدهن��د یا ندهن��د .این را ه��م نباید
فراموش کرد که متاس��فانه صداقت و
سیاست هم آهنگی زیادی ندارند.
ب��ا اینکه بعضی از رهبران حزب گفته
بودن��د که او را تحت فش��ار نخواهند
گذاش��ت ،ولی فشارهای زیادی جهت
کن��اره گیری از رهب��ری حزب ،باعث
ش��دند که دی��ون ،با درنظ��ر گرفتن
مصلحت خود و خانواده اش و مصلحت
آین��ده حزب��ش و مخصوصا مصلحت
کانادا ،تصمیم به کناره گیری بگیرد.
اما او اینکار را با وقار و متانت و با حفظ
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شان و منزلت خود انجام داد.
او طی سخنانی به مناسبت
کناره گی��ری خود ،ضمن
مالمت کردن کنسرواتورها
بخاطر تخریب برنامه «گرین شیفت»
لیبرالها ،و قبول مس��ئولیت شکست
حزب در انتخابات ،گفت قصد تحمیل
چیزی را به حزبش ندارد.
با توجه به خصوصیات دیون ،می شد
پیش بینی کرد که وی ،همانند سابق،
در خدمت حزب باقی خواهد ماند و از
دادن کمک های فکری برای پیشرفت
آن خودداری نخواهد کرد.
آنان که در ح��زب تنها به پیروزی در
انتخابات فکر نم��ی کنند و مصلحت
کانادا را مهمت��ر از هر چیز می دانند
ارزش دیون را نیز می دانند.
از جمله این افراد ،سینگ هوندال ،می
گوید:
«امیدوارم او سالم بماند ،زیرا او پیشرفت
زیادی کرده است که برای حزب مهم
اس��ت .وی می افزاید من او را دوست
دارم ،برای اینکه او آدم «انتلکتوئل» و
در عین حال صمیمی است .او در آینده
خواهد دید که در عالم سیاست مردم
ضعیف کش ها را دوست ندارند».
س��ینگ هوندال ،تاکید می کند« :اگر
ما او را از دس��ت بدهیم ،باخت بزرگی
نصیبم��ان خواهد ش��د .آدم های این
چنین در عالم سیاس��ت کم پیدا می
شوند».

the atrocities of various revolutions (…protestants, Americans,
French, Russian …). However,
rare were those who were able
to prevent them. It is also a fact
that neither the fire nor the blood
will ever succeed in solving these
social problems.
It is time to act and to support
those thousands of innocent
people perishing under the tyranny
of this brutal regime.
For these reasons and extent of
brotherhood and solidarity with
those who are seeking freedom
and equality, we, the undersigned,
citizens of all nations, exhort you,
respectively:
- To close the Embassy of the
Islamic Republic of Iran within
your nation.
- To banish representatives of
this Republic from the United
Nations.
We urge you to undertake these
measures as soon as possible and
thank you in advance for your
consideration.
Please accept, Madam, Sir, dear
distinguished members of the international community, the assurance of our highest consideration.
----------------------

contact info in Montreal:
hadi.torkpour@gmail.com

س��ینگ هوندال ،در قدردانی از دیون
تنها نیست .علیرغم فشارهای وارده بر
دیون از سوی اشخاص عجول ،عده ای
هم به طرفداری از او برخاسته اند.
آلن هوپر ،که در نقش یک داوطلب در
کنار دیون فعالیت می کرد ،نیز گفته
است:
«من بلوک کبکوآ را مالمت می کنم.
زیرا اگر بلوک از دیون حمایت می کرد،
ما ق��ادر بودیم که هارپر را کنار بزنیم.
به نظر نمی رس��د که کبکی ها مردم
خود را تشویق کنند .آنان اغلب بر علیه
کبکی ها گام بر می دارند و این شانس
دیگران را افزایش می دهد».
حتی ،بعضی از  19نفر کاندیدای لیبرال
که در انتخابات اخیر کرسی خود را از
دس��ت دادند از دی��ون طرفداری می
کنند.
یکی از همین افراد می گوید با این که
دیون یک انتخابات شکست خورده را
رهبری کرد ،ولی شایس��ته اس��ت که
منزلت او حفظ شود ،بخاطر عملکردش
در تنظیم پروتکل مونترال (طرحی در
مورد ش��رایط آب و هوائ��ی کبک) و
( Clarity Actشرایط جدائی کبک).
صرفنظر از سرنوشت سیاسی دیون و
نقش آتی او در حزب لیبرال ،آینده این
حزب و این که چگونه باید بازس��ازی
شود یک مسئله حیاتی است.
حزب لیب��رال تنها آلترناتی��و واقعی
کنسرواتورها برای بدست گرفتن قدرت

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

Présidents, Chanceliers, Premiers
Ministres, Ministres, Parlementaires
de toutes les nations
C.c :
Représentants des pays membres
du Conseil de sécurité de l’ONU
Vos Excellences,
Mesdames, Messieurs les Premiers Ministres,
Mesdames, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs les
députés(es), Chers(es) membres
distingués(es) de la communauté
internationale,

Les dirigeants de la République Islamique D’Iran n’ont
jamais représenté la population
iranienne. Dans le cas contraire, il
n’y aurait jamais eu autant de dissidents, de prisonniers politiques
et d’exécutions arbitraires au sein
du pays, et autant de réfugiés
politiques iraniens au quatre coins
du monde.
Par ailleurs, pour ne rien perdre
de leurs pouvoirs judicaires, législatifs et exécutifs, les dirigeants
de cette République ne cesseront,
ne se priveront et ne se gêneront
jamais de commettre des crimes
contre l’humanité autant à l’égard
des enfants et des adolescents que
des adultes, et ce, au nom de la
religion.
Nombreux sont ceux et celles qui
ont pu prévoir les atrocités de
plusieurs révolutions (…protestante, américaine, française, russe
…). Par contre, rares sont ceux et
celles qui ont pu les prévenir. À
cela s’ajoute le fait que ni le feu ni
le sang ne parviendra à résoudre
ces problèmes de société.
Il y a matière à agir avant que des
milliers d’autres innocents périssent sous la tyrannie de ce régime
brutal.
Pour ces motifs et par mesure de
fraternité et de solidarité avec
ceux et celles qui sont à la quête
de liberté et d’égalité, nous, les
soussignés (es), citoyens et citoyennes de différentes nations, vous
demandons respectivement de :
- Fermer l’ambassade de la République Islamique d’Iran au sein
de votre Nation.
- Exclure les représentants de cette
République de l’ONU.
Vous exhortant à entreprendre ces
mesures dans les meilleurs délais,
et vous remerciant par avance
pour votre écoute, nous vous
prions, Mesdames, Messieurs,
)chers(es) membres distingués(es
de la communauté internationale,
d’agréer l’expression de notre très
haute considération.
Mr. Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations
--------------------

است .اگر نتواند دوباره سامان گرفته و
ق��د علم نماید ،هارپر ب��ا خیال راحت
مدت ه��ا دولت را در دس��ت خواهد
داشت و خود او بهتر از هر کس دیگری
این را می داند.
به همین دلیل است که کنسرواتورها
می کوشند لیبرالها را به حاشیه برانند،
و در تبلیغات ض��د لیبرال خود ،نقاط
ضعف آنان را برجس��ته م��ی کنند و
مخصوصا روی ضعف مالی آنان انگشت
م��ی گذارند .البته ضعف مالی لیبرالها
چیز پوشیده ای نیست ،به گونه ای که
هنوز بدهی های مانده از کنسوانسیون
گذشته تادیه نشده است.
از جمله خود دیون بیش از  200هزار
دالر بدهکار است.
بنابر این آنان برای تش��کیل جلسات
کنسوانس��یون ها دستش��ان زیاد باز
نیست.
ولی ،آیا تقصی��ر همه این ضعف های
مالی و تشکیالتی را باید به گردن دیون
گذاشت؟
آیا این ضعف ها معلول  23ماه رهبری
دیون است؟
آیا رسوائی مالی و مبارزه رهبری بین
ژان کرتی��ن و پل مارتین و سیاس��ت
ه��ای بعد از آن ،هم��ه و همه تقصیر
دیون است؟
از سوی دیگر یک حزب سیاسی نباید
به ی��ک فرد متکی باش��د .یک حزب
سیاس��ی باید مانند یک کش��ور اداره

Bannir la Republique
islamique d’Iran
Banish the Islamic Republic of Iran
)>> Avis aux intéressés (es
Vous trouverez ci-dessous une
pétition ayant pour objet de demander aux autorités concernées
(dirigeants mondiaux et parlementaires de différentes Nations) de:
- Fermer l’ambassade de la
République Islamique d’Iran au
sein de leur Nation.
- Exclure les représentants de
cette République de l’ONU.
Vous pouvez signer la présente en
vous référant au site web suivant:
http://www.petitiononline.com/
IranFOC/petition.html
FOC: stands for Freedom of
Conscience

Vous pouvez également acheminer
la présente pétition (ou toutes
autres pétitions semblables) à
votre/vos députés et/ou encore au
Bureau du Porte-parole du Secrétaire général de l’ONU,
M. Ban Ki-moon:
Office of the Spokesman for the
Secretary-General
United Nations, S-378
New York, NY 10017
Vous pouvez aussi la faire parvenir à l’adresse électronique et/ou
numéro de télécopieur ci-dessous:
Email: inquiries@un.org (pour
)toutes demandes d’ordre général
Fax: (212) 963-4475
(pour toutes demandes d’ordre
)général
----------Par la même occasion, vous êtes
invités(es) à considérer ce qui suit:
Une constitution PEUT ÊTRE
définie telle quelle:
Un contrat social qui lie les citoyens d’un même État.
Un État PEUT ÊTRE défini tel
quel:
Un ensemble d’individus liés par
une même constitution.
- Étant donné la relativité de la
pensée humaine, à l’exception de
la logique, et
- Étant donné que ce qui nous
convient aujourd’hui ne conviendra pas nécessairement à nos
enfants,
Désirez-vous choisir votre PRO?PRE constitution
------------Monsieur Ban Ki-moon, Le Secrétaire général de l’ONU
Les Excellences/ Les Très honorables/ Les Honorables/

ش��ود .یعنی ارگانهای مختلف وظایف
خود را انجام دهن��د ،ولو رهبر هر که
باش��د یا اصال برای مدتی رهبر نباشد
یعنی گردش با خرد جمعی.
ح��زب لیبرال به دو کار اساس��ی نیاز
دارد:
اول حف��ظ وح��دت در ح��زب ،دوم
سازمان دهی محکم و پایدار غیرمتکی
به رهبر.
اما پیروزی حزب کنسرواتور هم چندان
چشمگیرنیست.
زیر در حدود  10میلیون نفر از واجدین
ش��رایط در انتخابات شرکت نکردند،
یعنی وظیفه ملی خود را انجام ندادند.
تنها  59درصد از حائزین شرایط پای
صندوقها رفتند ،که از میان آنان تنها
 37درصد به کنسرواتورها رای دادند.
یعنی کمتر از  22درصد کل واجدین
ش��رایط بنابر این لیبرالها فرصت های
زیادی دارند.

دیون و طرح مالیات کرین او

تیتر یکی از سرمقاله های گازت چنین
است:
«گرین ش��یفت دیون س��زاوار پایان
بهتری است».
ولی به نظر من ،این طرح اصال سزاوار
پایان نیست ،مخصوصا با مقایسه طرح
های احزاب دیگر.
(در ش��ماره گذشته پیوند ،مختصری
از ه��ر کدام را به آگاه��ی خوانندگان

رساندم).
در دنباله س��رمقاله گازت می خوانیم
یقینا «گرین ش��یفت» استفان دیون،
یکی از تلفات انتخابات اخیر کاناداست
و این خیلی بد اس��ت .اگر طرح دیون
برای نجات سیاره از آسیب های ناشی
از تغیی��رات آب و ه��وا ایرادات��ی هم
داشت ،ولی شایسته آن بود که بیش از
اینها مورد گفتگو قرار گیرد ،حتی الزم
بود که یک معرف بهتری می داشت،
مخصوصا در کانادای انگلیس��ی زبان
(بخاطر فرانکوفون بودن دیون).
در چند ثانیه برنامه تلویزیونی ،ش��رح
جزئیات آن ناممکن اس��ت ،مخصوصا
درمقابلحمالتغیرمنصفانهمخالفین
لیبرالها ،مبنی بر اینکه این طرح هزینه
سوخت را باال می برد .اما آنان ،عمدا یا
سهوا ،فراموش می کنند که:

«هر کس بیشتر آلوده می کند
باید بیشتر هم بپردازد» •

آگهــی

خانهایــران

برای سرپرستی امور اداری دفتر
خود که به زودی در مرکز شهر
مونتریال گشایش خواهد یافت،
نیاز به فردی آشنا به زبان های
فرانسوی ،انگلیسی و فارسی دارد.
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مركز اســــالمی ایرانیان

کاروان حج متتع
راه آمســـان

در سال جاری با عالی ترین برنامه های معنوی
و با حضور روحانی مرکز

شیخ صاحل سیبویه

و مداح اهل بیت :حاج مرتضی طاهری
از  28نوامبر لغایت  19دسامبر سال جاری
اقامت در بهرتین ویالی مكه و در مدینه در هتل پنج ستاره
DYARINTERNATIONAL

>> سروغذا توسط بهترین آشپزهای ایرانی به صورت بوفه باز
كلیه مخارج سفر برای هر نفر فقط مبلغ

$ 6,300

www.rahe-aseman.com

ساعــات کار:
روزهای دوشنبه لغایت
پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
به مركز اسالمی ایرانیان
مراجعه بفرما یند.

210 St-Jacques
)(Lachine
برای آگاهی از جزئیات کاروان همین امروز باما متاس بگیرید.

Tel.: 514-366-1509
514-364-5075
514-247-1732
Fax: 450-638-4507
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دکترریموندرضایی
پزشک خانواده

بدون نیاز وقت قبلی

دنباله خانواده  99سنتی در مونرتیال

W Wکلوچه تازه نوشین:
گردویی و نارگیلی رسید
 W Wسوهان،بادام سوخته ،گز و شیرینی
 W Wبیسکوئیتسالمتدرسایزهایمختلفرسید
W Wآبغوره و آب انار و رشته پلویی رسید
 W Wخاللسیبزمینی مخصوصقیمه
W Wقهوه ترک خاچیک رسید
W Wحلیم داغ :هر روزدر سوپراخوان
W Wچاقوی میوه خوری و قندان کریستال
W Wحراج ختته نرد مخصوص و....

بِهوانار
درشت
عالی
رسید

ختنه کودکان تا  9ماهگی
2

برجن مرغوب
جهان:
>> سفید

4کیلو

14
12

.99

>> سیـال

4کیلو

.99

