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 ارسال سریع ارز به ایران برعکس-تبدیلارزهایمعتبر

ارز

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

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

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
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سکانزودهنگام!
«بروز طوفان اقتصادی،

www.sharifexchange.com
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دولت باید بجای سه جفت دست ،با
یک جفت دست کنترل شود!»

ژان شاره ،نخست وزیر کبک ،هشتم دسامبر را
روز انتخابات استانی اعالم کرد و این در حالی است که از
زمان انتخابات پیشین هنوز دو سال سپری نشده است.
انتخابات سال گذشته دولت لیبرال کبک را از اکثریت به
یک دولت اقلیت تنزل داد و حزب آکسیون دموکراتیک
کبک  ADQرا به مقام اوپوزیس��یون رسمی در پارلمان
کبک باال برد.
از نتایج دیگر انتخابات س��ال  2007یکی هم
سقوط حزب کبکوآ  PQبه مقام سوم در پارلمان
بود .این سقوط برای حزبی مانند  PQکه حزب
اصلی کبک به حساب می آید ،شکست بزرگی
تلقی شد.
این باال و پائین رفتن ها در اثر عدم مقبولیت
زیاد حزب لیبرال کب��ک  PLQو در راس آن
ژان شاره عملکرد خوب  ADQدر فعالیت های
انتخابات و ضعف رهبری PQ
و مخصوصا اصرار آن حزب برای
انجام رفراندوم جدائی کبک بود >> .ص19 :

پیام مرکز
جهانیبهائی
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بهائیانایران
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 20نوامبر،

روزجهانی
کودک

زنگ خطر تازه
برای درآمدهای
نفتی ایران

گرامیداشت خاطره رفعت دانش
13

30

در کتابخانه نیما

چرا ایران اوباما
ندارد؟
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کاف بنی کشورهای فقری و غنی
3
تشدید ش
Go Habs
...go

بهای نفت
اوپـک؛
زیر  ۵۰دالر

7

تا گردش جهان و
د
ور
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مسا
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س
ت
نور ایزدى همی
شه رهنماى ماس 
ت

سنگی در غزه
ر

صفارهرندی:
«اعتقادات ،بر
تامین نان و آب
مقدم است!»

“سقوط بی رحمانه”

7

19

کبک/کانادا:
>>

19

ع.ا .شادپور

صرافی  5ستاره
5Star I.P.M. Inc.

جشن شب یلدا

10

دکترانصاری

او(س) باما!!

>> 22:

یحیـیآبادی

پزشــکی

سیروس

>> 4 :

مسعود نصر

Masoud Nasr
اوکازیون خرید خانه

Cell.: (514) 571-6592

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

13

7

2178 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221
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به یاد دوست

خانه دوست کجاست؟

نوامرب ،ماه «واقعه» بود...
ماهی که دو تن از اعضای فعال بنیاد و کتابخانه

و دو چهره نام آشنای شهر ما را گذاشتندو رفتند...
فعال سیاسی چپ

و فعال حقوق زنان،
مادر،

و نیز عاشق زندگی

آنها رفتند

و ما همچنان دوره می کنیم

شب و روز را،

در فلق بود که پرسید سوار
آسمان مکثی کرد
رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید
و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت:
“نرسیده به درخت
کوچه باغی است که از باغ خدا سبز تر است
و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است
می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ ،سر به در می آرد
پس به سمت گل تنهایی می پیچی
دو قدم مانده به گل
پای فواره جاوید اساطیر زمان می مانی
و تو را ترسی شفاف فرا می گیرد
در صمیمیت سیال فضا ،خش خشی می شنوی
کودکی می بینی
رفته از کاج بلندی باال ،جوجه بردارد از النه نور
و از او می پرسی خانه دوست کجاست؟

هنوز را .....

بنیاد فرهنگی نیما

رفعت
دانش

مصی
اسکندری
(تنگروی)

2
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بحران مالی جهانی...
تشدید شکاف
بنی کشورهای
فقری و غنی

براس��اس گزارش یک مرکز پژوهش
بریتانیایی تحت تاثیر بحران مالی اخیر
میلیونها نفر از م��ردم جهان فقیر تر
خواهند شد و با گسترش نارضایتی و
بیداری در میان این اقش��ار ناآرامی و
تهدیدهای امنیتی را در سطح جهان
افزایش خواهد یافت.
گروه پژوهش آکس��فورد در گزارش
ساالنه خود در مورد وضعیت امنیتی
جهان می گوید:
افزایش بیکاری و سقوط اقتصاد باعث
گس��ترش فقر ،کاهش بهداش��ت و
سوتغذیه در کشورهای در حال توسعه
خواهد ش��د و این در حالی است که
این کشورها از سیستم های خدمات و
حمایت اجتماعی برخوردار نیستند.
پل راجرز تنظیم کننده این گزارش که
جزو مشاوران ارشد این مرکز پژوهش
و از اساتید دانشگاه برادفورد انگلستان
است می گوید:
«ما با عمیق ترین بح��ران اقتصادی
در دو نسل اخیر مواجه هستیم .ما یا
باید با این بحران به ش��کل جهانی و
یکپارچه برخورد کنیم و یا به عنوان
یک گ��روه کوچ��ک از کش��ورهای
قدرتمند و غنی».

در ای��ن گزارش تاکید می ش��ود که بازیافت قابل دستیابی است.
کشورهایغنیتاکنونفقطبراقدامات براساس این گزارش در شرایط فعلی
هماهنگ کنن��ده برای بهبود
و تحت تاثیر بحران مالی
همکاریهای اقتصادی بین خود عمیق ترین فعلی و اختصاص بودجه
تمرکز کرده اند و این نتیجه و
های ملی برای کمک به
بحران
تاثیر چندانی برای کشورهای
اقتصاد ممکن است یک
فقیر نخواهد داشت.
اقتصادی چنین برنامه یی به تاخیر
پل راجرز می گوید:
در دو نسل بیفتد .ولی اگر کشورهای
«به ج��ای این اقدامات باید از
غنی به این مسائل توجه
اخیر
شرایط فعلی اس��تفاده کرد و
کرده و ب��رای کمک به
با اج��رای اصالحات اقتصادی
بخش��های فقی��ر جهان
ریش��ه ای روند چند دهه اخیر را که و مب��ارزه با گرمای��ش زمین اقدامات
تشدید شکاف بین کشورهای فقیر و عملی انجام دهند در س��الهای آینده
غنی بوده است  ،تغییر داد».
مسلما جهان به سمت ثبات و آرامش
براس��اس گ��زارش گ��روه پژوه��ش بیشتری حرکت خواهد کرد.
آکسفورد عوامل دیگری که در ناامن پل راجرز می گوید« :تصمیمی که در
کردن جهان دخالت دارند ،عبارتند از :چند ماه آینده اتخاذ می ش��ود تا حد
گرمایش زمین ،رقابت بر س��ر منابع زیادی سرنوشت جهان ما را برای ده
انرژی و گرایش اقلیت های حاکم به سال آینده از لحاظ امنیت و ثبات رقم
اس��تفاده از قدرت نظامی برای حفظ خواهد زد».
امتیاز و امنیت خود.
در مورد بحران عراق این گزارش می
گروه پژوهش آکس��فورد در گزارش نویسد تس��ریع روند خروج نیروهای
خود می نویسد پرهیز از بروز شکاف آمریکای��ی از عراق در س��ال آینده و
و اختالفات جهانی بیش��تر متعهد به گس��ترش میزان توجه آمریکا به کل
عدالت اجتماعی و رها ساختن مردم منطقه خاورمیانه می تواند آغازگر روند
از قیود ضروری است.
جدیدی باشد.
ای��ن گزارش نتیجه می گیرد که این در مورد افغانستان این گزارش هشدار
هدف فقط از طریق گسترش تجارت می دهد که اگر سیاست دولت آینده
عادالن��ه  ،لغ��و بدهی ه��ای خارجی آمریکا افزایش حض��ور نظامی در آن
کش��ورهای فقیر  ،کاهش چشمگیر کشور باش��د ممکن است به تشدید
در میزان تولید گازه��ای آالینده در جنگ در افغانستان منجر شود.
س��رمایه گذاری در منابع انرژی قابل

•

تهیه وام مسکن
با مناسب ترین شرایط
بهروزآقاباباخانی

Behrooz Aghababakhani

درخدمت هموطنان گرامی
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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

)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

Regional Office:
MONTREAL:
1010 de Sérigny, Ste 300
Longueuil, PQ J4K 5G7

زرین

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

3

4
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ترم زمستانی

کالس های رایگان فرانسوی

 11 ---هفته :از  5ژانویه تا  22مارس ---2009
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«القاعده همچنان بزرگترین تهدید برای آمریکا ست»

رییس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا :اسامه بن الدن در کوههای دورافتاده محصور
مانده ،اما القاعده همچنان بزرگترین تهدید برای آمریکا به شمار میرود.

در دوران ریاست مجهوری جدید:
>> کی به شکار کی خواهد رفت؟

سیروس
یحیی آبادی

>> نامنویسی :از  17نوامبر تا  12دسامبر 2008

مبتدی 1و2و 3متوسط1 :و 2پیشرفته1 :
_____________________________

>>

زمان کالس ها:
صبح ها 9/30 :صبح تا 12/30
عصرها 1 :تا 4
شبانه 6 :تا  9شب

Winter FREE FRENCH COURSE

)(2009.1.05 – 2009.03.22, 11 weeks
Registration from 17/November to 12/December
Levels: Beginner 1,2,3, Intermediate 1,2, Advanced1
 3یا  4روز در هفته
Class schedules:
Morning: 9:30-12:30, Afternoon: 1:00-4:00,
کالس های مبتدی :
Evening: 6:00-9:00, 2, 3 or 4 days a week
است.
ضروری
مصاحبه برای تعیین سطح
*From Beginner 2 level,
there will be an interview for level test
تاریخ مصاحبه :جمعه  15دسامبر
)*Interview date: Monday 15/December (call now
شرایط:
*Condition: Permanent residents,
مهاجر ،سیتیزن کانادا ،پناهنده،
Canadian citizens, Refuges,
Applicants for refuge status, CSQ holders,
متقاضی پناهندگی و یا دارنده CSQ
Nannies with working visa 20
و دارندگان ویزای 20
*Financial help to cover daycare fee
>> پراخت کمک مالی جهت هزینه
can be provided if applicable
_____________________________
مهد کودک در صورت نیاز
For more information & Registration call
______________________________

>>
>>
>>

خدمات حســـابداری لوئی
>> کلیه امور حسابداری ومالیاتی >> مشاوره و ثبت شرکت ها
>> تهیه اظهارنامه مالیاتی شخصی و شرکت ها بصورت کامپیوتری
(با تعیین وقت قبلی)
>> سرمایه گذاری وامور مهاجرت

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

__________________________________________________

La Centre Communautaire
Coréenne de Montréal

)1255 Phillip Square, Suite 601 (Montreal, Qc H3B 3G1
Tel.: 514-733-9176 Tel.: 514-652-7623

3480 Décarie #201
Montreal, QC, H4A 3J5

ع
جما
کلبه
م
و
ل

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
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یرالکلی

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...
چرا
ایران
اوباما
ندارد؟

	•ایرانیان از تفاوت
میهراسند.
	•ایرانیان از فقر
سیاستمدارانحرفهای
رجن میبرند و از حزب
گریزان هستند.
	•اگر در ایران نظام
حزبی برقرار بود محمود
احمدینژادمیتوانست
اینگونه خارج از صف به
قدرت برسد؟

محمدقوچانی

گرچه رئیسجمهوری اس�لامی ایران
پیشبینی کرده ب��ود که نمیگذارند
باراک حس��ین اوباما رئیسجمهوری
آمریکا ش��ود اما س��رانجام این سیاه
آفریقای��ی – آمریکایی رئیسجمهور
شد.
اینک اصولگرایان ایران سعی خواهند
کرد انتخابات  2008آمریکا را بیش از
آن که پیروزی اوباما بنامند ،شکست
بوشبخوانندواصالحطلبانایرانتالش
خواهند کرد با به فالنیک گرفتن تقارن
اصالحطلبان و دموکراتها ندا دردهند
که دوره نومحافظهکاران پایان یافته و

PAYVAND: s Vol. 15 s No.864 s Nov. 15, 2008

____________________ ____________________ www.paivand.ca

سیاستمدار است .ادعای روشنفکری
ن��دارد .گرچ��ه
محمد قوچانی س��ردبیر هفته نامه تحصیلکرده و
ش��هروند در آخرین سرمقاله ای که دانشآموخت��ه
در ش��ماره  71این نش��ریه نوشت و دانش��گاهی
عص��ر لیبرالها سیس��تم حاکم بر دستگاه سیاسی اس��ت ام��ا اهل
آغاز ش��ده است ایاالت متحده و جمهوری اسالمی و برج عاجنشینی
و البد چون یک روسای جمهور دو کشور را در ترازوی و گوشهنشینی
لیبرالدموکرات نقد مقایسه کرد.
نیست .قدرت را
مس��یحی در به دلیل توقیف شهروند  ،این سرمقاله خوار نم��یدارد
آمریکا به قدرت بخ��ت آن را نیاف��ت ک��ه روی دکه و از صف��ات
رس��یده اکن��ون روزنامه فروشها به مردم عرضه شود.
رذیل��ه بش��ری
نوبت یک لیبرال بخشی از این س��رمقاله را که دارای نمیشمارد.
دموکرات اسالمی مضامین درخور اعتنایی است در زیر
است که در ایران می خوانیم .ادامه مقاله را در س��ایت  )2باراک اوباما
زیر دنبال کنید.
به دولت برسد.
جوان است.
ام��ا هن��وز جای
ق��وهای ک��ه
ای��ن پرس��ش
در پیون��د ب��ا
وجود دارد و کسی بدان
سیاس��تمداری او
پاسخ نمیگوید و برای
توانمندش میکند.
سر مقاله
تحقق پاسخ آن تالش
او در حالی که هنوز
ب��ه پنجاه س��الگی
نمیکن��د ک��ه اوبامای خداحافظی
ایران کیست؟
نرسیده است رئیس
پرسش��ی ک��ه در آغاز شهروند امروز
یک دول��ت و ملت
سال  1387در سالنام
ب��ا ث��روت و قدرت
طرحه بعد از توقیف:
ش��هروند ام��روز
شده است و هیچ از
کردیم و ب��ا چراغ گرد
اینکه او را بیتجربه
شهر گشتیم و اوبامایی
و بیسابقه بخوانند
نیافتیم.
نمیهراس��د .اوباما از این توان
ام��ا اول ببینیم
برخورداراستکهنقاطضعفش
ک��ه ای��ن اوباما
را به نقاط ق��وت تبدیل کند.
کیست؟
بیتجربگی اوباما به او جایگاه
مردی بدون گذشته را میدهد
 )1ب��اراک اوباما
که شوق آزمودنش را در انسان
سیا س��تمد ا ر
برمیانگیزد .در عینحال اوباما
است.
آن اندازه فروتن یا باهوش است
نه مانن��د الگور
که با انتخاب دموکراتی پیر و
روشنفکر است و
محافظهکار چون جو بایدن به
نهمانندجانکری
مخاطبانش اطمینان دهد که
ژنرال بازنشسته.
جوانی مشورتپذیر است.
سیاس��تمداری
 )3باراک اوباما سیاه است.
در ذات خ��ود
ام��ا نه چون عالیجاه محمد یا
جاهطلبی است.
مالکوم ایکس که از سیاه بودن
ت�لاش ب��رای
ایدئولوژیساختندبلکههمانند
کس��ب قدرت و
یک مارتین لوترکینگ دیگر
سیادت و سروری
که س��یاه بودن را به فضیلتی
بر دولت و ملت.
اخالقی تبدیل ک��رد .اوباما به
اوباما به این معنا
گونهای رفتار میکند که گویی
اص ً
ال سیاه نیست و اگر کسی
س��یاهیاش را به یادش آورد
خود شرمسار شود .او آن قدر
آمریکایی اس��ت که آفریقایی
هم هست و آن قدر سیاه است

که انسان هم هست.
اوباما زیرکانه از رنگ خود به عنوان
نماد تفاوتش استفاده میکند؛ بدون
آنکه آن را به رخ کسی بکشد .شاید
بس��یاری از رایدهندگان به اوباما
تنه��ا به این دلیل ب��ه او رای دادند
که خواس��تار تنوع بودند و نه حتی
تغییر .اوباما رس��ماً و صراحتاً بامزه
است :جوان و الغر و لیبرال و سیاه و
سخنور و پروتستان و مگر این همه
چیزهای جذاب چن��د بار در طول
تاریخ در یک فرد گردهم میآیند؟
 )4باراک اوباما سخنور است.
بلند و رسا و روشن سخن میگوید.
در پن��اه ابهامهای روش��نفکرانه یا
فریبهای عوامانه سخن نمیگوید.
درب��اره ع��راق ،افغانس��تان ،مالیات،
مذهب ،اس��رائیل و فلس��طین صریح
حرف میزند .حرفهایش درباره اصول
دموکراس��ی ،ضرورت آزادی ،فلس��فه
عدالت اجتماعی ،نجات جهان ،اهمیت
گفتوگو و کلیاتی از این دست نیست.
بلند و کشدار سخن نمیگوید .فقط
خاطره نمیگوید .در گذشته نمیماند.
ب��ه آینده اش��اره میکن��د .از عبارات
مطنطن اس��تفاده نمیکند .عوامانه و
بیادبانه حرف نمیزند.
 )5باراک اوباما باگذشت است.
سیاس��تمداری ب��ه او آموخته اس��ت
که کینهای ب��ه دل نگیرد ی��ا اگر به
دل گرف��ت به رو نی��اآورد .رقابتهای
خشمگین هیالری کلینتون با او را به
یاد دارید؟ حرفهای زننده جو بایدن
(معاون اول��ش) را فراموش نکردهاید؟
اوباما همه اینها را از یاد برده اس��ت و
آنها نیز از لحظهای که دریافتند ستاره
باراک درخشیده است ذرهای از یاری
او خودداری نکردن��د .اوباما نیز هرگز
به یاد آنان نیاورد که روزی مقابل هم
بودهاند.

سیمینماهری
>> مشاورامین شما در امور خرید و فروش:
امالک مسکونی ،جتاری و اجاره
>>تهیهوامومسکن
>> برآورد رایگان
____________________
groupe sutton - du suroit

Courtier immobilier agréé
585 Avenue St-Charles #175
Vaudreuil QC J7V 8P9
Tél.: (450) 455-7333
Fax: (450) 455-1939
Smaheri@sutton.com

Simin Maheri
Agent immobilier affilié
___________________________________

Cell.: (514) 451-4663

ش��روع کرد و با این ادای دین در واقع
از نظمی تجلیل ک��رد که به او امکان
سیاس��تورزی را داده اس��ت .در واقع
جامعه آمریکا جامعهای اس��ت که در
آن امکان سیاس��تورزی وجود دارد.
حتی اگر سیاه باشید میتوانید در یکی
از دو حزب بزرگ ایاالت متحده عضو
شوید و اکنون با پیروزی افرادی مانند
اوباما امیدوار باشید که روزی مرد یا زن
بزرگی خواهید شد.
شاید گفته ش��ود محدودیت انتخاب
از میان دو ح��زب خود نوعی انحصار
سیاسی است اما ضمن پذیرش این نقد
باید گفت مگر چه نوع نظم سیاس��ی
دیگری میتوان تصور کرد که هم ثبات
داشته باشد و هم تحول؟
مگر در ایران ب��دون نزدیکی به یکی
از دو جن��اح اصولگ��را و اصالحطلب
میتوان به قدرت رس��ید؟ و اصوالً اگر
ام��کان انتخابهای متنوع��ی وجود
داشته باشد مگر جز هرجومرج میتوان
نظامی را تصور کرد؟

 )2واقعیت این است که باراک اوباما هم
یکی از نخبگان سیاسی وابسته به نظام
سیاسی آمریکاست که اصول فکری و
اجتماعی حاکم بر آن را رعایت میکند
و ب��ه اصطالح ایران��ی «خودی» نظام
آمریکا محسوب میشود و از البیها و
نخبگان حاکم متأثر است.
اما این نظم سیاس��ی نه در اثر اعمال
زور یا برنامهریزی مرکزی که به صورت
طبیعی و تاریخی بهوجود آمده است.
همانطور که دس��تهای پنهان بازار،
اقتصاد را تنظیم میکنند دستهای
پنه��ان آزادی ،سیاس��ت را تنظی��م
میکند .پیدایش ،چیرگی و رش��د دو
حزب عمده آمریکا ناشی از رانت قدرت
و دولت نیست .محصول یک تاریخچه
طوالنی از نزاعهای تاریخی است که به
ش��کل نظام حزبی و انتخاباتی خود را
نشان داده است.
{>> ادامه در صفحه}15 :

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

ویژگیهای شخصی اوباما اما بیش از
آن ک��ه در زمره فضائل اخالقی او قرار
گیرد برخاس��ته از موقعیت سیاس��ی
اوست.
حداقل پنج ویژگی فوق ریشه در نظم
سیاسی آمریکا دارد:

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی
لیلیصمیمی

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

 )1ب��اراک اوباما اولی��ن نطق پیروزی
خود را در شیکاگو بیان کرد به نشانه
آنکه سیاستورزی خود را از این شهر

514-825-3170

اسفندیارباهری
Cell.: (514) 573-9128
مشاور امالک:
مسکونی و جتاری

	•مشاور در امور سرمایه گذاری

	• ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن

Esfandyar (essy) Baheri BA, CFM
Affiliated real estate agent
Chartered real estate broker
SIEGE SOCIAL: Star Realty
740 Côte-Vertu, Suite 222
St-Laurent, Québec, H4L 5C8
Tél.: (514) 748-9441
Fax: (514) 747-9822

	•تهیه وام های مسکن و جتاری
	•مشاور در امر سرمایه گذاری

برای تازه واردین به کانادا

مرکزخدماتارزی
بانکبیناملللی

اولین مرکز خدمات ارزی در مونترال

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

5

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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ایــــران

در فرودگاه به
گردشگران ویزا
می دهد

ایران برای جلب گردشگران خارجی،
وی��زای الکترونیکی راه اندازی کرده و
عالقمندان به سفر به ایران می توانند
در فرودگاه های ایران ویزای خود را
دریافت کنند.
گردش��گران خارجی عالقمند سفر
به ایران می توانند به سایت www.
 evisa.irمراجعه کنند و فرم دریافت
ویزا را پر کنند.
بع��د از تکمیل این ف��رم ظرف 48
س��اعت ،ش��ماره ای به ایمیل آنها
ارس��ال می شود و آنها با این شماره

____________________ ____________________ www.paivand.ca

می توانند در فرودگاه های ایران ویزای
خود را دریافت کنند.
در حال حاضر صدور ویزای الکترونیکی
در فرودگاه بین المللی “امام خمینی”
در تهران امکان پذیر اس��ت و تا یک
ماه آینده ده فرودگاه دیگر امکان ارائه
ویزای الکترونیکی را خواهند داشت.
ه��دف از صدور وی��زای الکترونیکی،
جذب گردش��گر خارجی عنوان شده
اس��ت و مقام��ات گردش��گری ایران

امیدوارندبتوانندباخدماتینظیرصدور
ویزای الکترونیکی ،سهم گردشگران
خارجی این کشور را افزایش دهند.
به گفته کارشناسان ،یکی از مشکالتی
که هم اکنون سر راه جذب گردشگری
خارج��ی در ایران وج��ود دارد ،عدم
ارتباط سیستم بانکی ایران به شبکه
بانکی جهانی است که امکان هر گونه
نقل و انتقال پول را غیر ممکن ساخته
است.
در حال حاضر گردشگران خارجی
باید هنگام سفر به ایران با خود پول
نقد همراه داش��ته باشند و جز در
موارد محدودی امکان اس��تفاده از
کارت های بانکی بین المللی وجود
ندارد

•
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ایران:اقتصاد...
کاهش بهای نفت
و طرح حتقیق و
تفحص از صندوق
ذخیره ارزی در
مجلس ایران
مجلس ایران از دریافت طرح تحقیق
و تفحص از حساب ذخیره ارزی خبر
داده است.
محمدحس��ن ابوتراب��ی ،نایب رئیس
مجلس ،به خبرگ��زاری فارس گفته
اس��ت که طرح تحقی��ق و تفحص از
حساب ذخیره ارزی به هیات رئیسه
مجلس ارائه شده است.
نایب رئیس مجلس ایران گفته است:
“اگر ما یک ارزیابی دقیق از حس��اب
ذخیره ارزی داشته باشیم ،میتوانیم
برای تصمیمگیریه��ای آیندهمان از
آن استفاده کنیم”.
در هفت��ه های اخیر با کاهش قیمت
نفت و پایین آمدن درآمد های ایران،
تردید هایی درب��اره میزان موجودی
این صن��دوق و برداش��ت های بدون
اجازه دولت ایران از آن ،به وجود آمده
است.
حس��اب ذخیره ارزی صندوقی است

که در زمان ریاست جمهوری محمد
خاتمی تاسیس شد و مازاد درآمدهای
نفتی ایران در آن نگهداری می شود.
رحیم ممبینی ،معاون بودجه معاونت
برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست
جمهوری یک روز پیش از این گفته
بود که قیمت نفت در بخشنامه بودجه
س��ال آینده  ۵۵ت��ا  ۶۰دالر در نظر
گرفته شده است.

نگرانی از کاهش قیمت نفت

با ادامه کاهش قیمت نفت و افزایش
هزینه های عمومی در ایران ،نگاه ها
به سوی صندوق ذخیره ارزی دوخته
است.
به تازگی محمدرضا باهنر ،نایب رئیس
مجلس ایران ،با اش��اره به اینکه این
صندوق برای روز مبادا تاسیس شده
بود گفت“ :اکنون در روز مبادا هستیم
و پول چندانی در حساب ذخیره ارزی
باقی نمانده است”.
در حال��ی که محمود احم��دی نژاد
رئیس جمهوری ایران ،میزان موجودی
این حساب را “محرمانه” اعالم کرده،
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس ،اوایل آبان ماه به نقل از معاون
ارزی بانک مرکزی ایران اعالم کرد که
موجودی حس��اب ذخیره ارزی۲۵ ،

میلیارد دالر است.
علی الریجانی ،رئیس مجلس ،پیش
از ای��ن از محمود احمدی نژاد رئیس
جمهوری ای��ران ،به عل��ت آنچه که
“برداش��ت دولت از صن��دوق ذخیره
ارزی ب��دون اطالع مجل��س” خواند،
انتقاد کرده بود.
در چند سال گذشته به دلیل افزایش
شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی
همواره مورد توجه بوده است.
بس��یاری از کارشناسان بر این باورند
که دولت تقریباً تمام درآمدهای نفتی
را هزینه کرده و بر خالف درآمدهای
باالی نفت طی دو سال گذشته ،پولی
به حس��اب ذخیره ارزی اضافه نشده
است.
مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان
بازرسی کل کشور و وزیر سابق کشور
دولت آقای احمدی نژاد نیز اخیرا اعالم
کرد سازمان بازرسی گزارش برداشت
از حساب ذخیره ارزی را برای آیت الله
خامنه ای رهبر ایران و سران سه قوه
فرستاده است.
آقای پورمحمدی گفت که از “حساب
ذخیره ارزی بی��ش از آنچه در قانون
برنامه آمده ،برداش��ت شده که البته
بس��یاری از آنها با مجوز مجلس بوده
است”.

• 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
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زنس شما!
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اصالت ریشه ماست ،صداقت پیشه ماست!

حسین
فلسفی

7
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ایران :نان و خدا...
«اعتقادات ،بر تامین
نان و آب مقدم
است!»

وزیر ارشاد اعالم کرد که در دولت نهم،
حفظ اعتقادات مردم بر «تامین نان و
آب» اولویت دارد.
آقای صفار هرندی گفته که اجرای این
«وظیفه» ،نشاندهنده «برتری دولت
اسالمی بر دول دیگر است».
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا ،وزیر
ارشاد دولت نهم که روز پنجشنبه 13
نوامبر در همای��ش فعاالن قر آنی در
شهر ساری سخن میگفت ،افزود:

«مهده�ای ک�ودک ب�ه جای
اراجیف�ی که س�وغات ش�وم
بیگانگان است ،برای پیشبرد
روحیکودکانازصوتدلنشین
قرآن استفاده نمایند».

ب��ه گفته آق��ای هرن��دی ،جمهوری
اسالمی در برابر تبلیغات دشمنان از
دو س�لاح «قرآن و مسجد» استفاده
میکند.
این اظهارات در حالی از س��وی وزیر
ارش��اد دول��ت احمدین��ژاد مطرح
میش��ود که بر اساس گزارشها ،نرخ

احمدین��ژاد
در س��ه سال
اخیر خبر داده
است.
تورم در ایران در ماه گذشته از
به گفته آقای
مرز  ۲۹درصد گذشته است.
غرق��ی ،بخش
دولت آق��ای احمدینژاد که
عمده سفرهای
در سال  ۱۳۸۴با شعار آوردن
اس��تانی دولت
نفت بر سر س��فرههای مردم
نه��م ص��رف
روی کار آم��ده ،هماکن��ون با
«رفع مشکالت
انتقادهای
م��ردم ،بهویژه
تن��د
اقش��ار ضعیف
نشا 
ن «برتری دولت
و نیازمن��د»
اس
میشود.
المی بر دول دیگر!
این مقام ریاست جمهوری همچنین
کارشناس��ان و اقتصاددانان مواجه
گفته ک��ه به بیش از  ۷۴درصد این
است.
نامهها پاسخ داده شده است.
در هفته جاری ۶۰ ،اقتصاددان با انتشار  ۲۲خرداد ماه س��ال آینده ،انتخابات
نامه سرگش��ادهای از سیاس��تهای ریاس��ت جمهوری دهم ایران برگزار
اقتص��ادی دولت محافظ��هکار آقای خواهد شد.
احمدینژاد انتقاد و هشدار دادند ،در هنوزمعلومنیستکهآقایاحمدینژاد
صورتی که اقدام��ی در جهت بهبود برای حض��ور در این دوره از انتخابات
اوضاع اقتصادی کشور صورت نگیرد ،شرکت خواهد کرد یا خیر.
اتفاق��ات ناگواری در بخش اقتصاد در برخی جریانهای سیاسی ،سفرهای
انتظار ایران است.
اس��تانی دور دوم آقای احمدینژاد را
این در حالی اس��ت ک��ه روزنامه رفتاری انتخاباتی از سوی وی عنوان
کیهان در ش��ماره امروز خود به نقل کردهاند ،امری که با س��کوت نسبی
از محمدهاش��م غرق��ی رئیس مرکز دولتمردان نهم مواجه شده است.
رسیدگی به نامههای مردمی ریاست محمد حس��ین صفارهرندی پیش از
جمه��وری از دریاف��ت بیش از هفت تصدی وزارت ارشاد ،سردبیر روزنامه
میلیون نامه در س��فرهای اس��تانی کیهان بود.

گوگل شیوع آنفلوآنزا را ردیابی می کند
این سایت که استفاده از آن مجانی
است ،اطالعات به دست آمده را در
اختیار  CDCقرار می دهد.
برای توسعه این مدل از صدها میلیارد
مورد جستجوی انجام شده در سایت
گوگل از سال  2003تاکنون استفاده
شد و سپس اطالعات به دست آمده
با یافته های مرکز کنترل بیماری در
آمریکا مقایسه گردید.
گوگل در وبالگ رسمی خود در باره
این موضوع نوشته است“ :تیم ما
دریافت که هرسال در فصل سرما و
شیوع آنفلوآنزا ،جستجو درباره برخی
واژه های خاص بسیار بیشتر می
شود”.
“ما با مقایسه دریافتیم که رابطه
نزدیکی میان تناوب این موارد
جستجو و تعداد افرادی که از عوارض
بیماری هایی شبیه به آنفلوآنزا رنج
می برند وجود دارد”.

بوش فرمان “وضعیت فوق
العاده” را درباره ایران
متدید کرد

 ارسال سریع ارز به ایران برعکس -تبدیل ارزهای معتبر

جورج بوش رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا ،فرمان
“وضعیت فوق العاده” را که می گوید ایران تهدیدی برای
امنیت ملی ،سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا است ،برای
یک سال دیگر تمدید کرده است.
فرمانی که آقای بوش روز سه شنبه  11نوامبر آن را تمدید
کرد ،در زمان جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا
از حزب دمکرات ،در واکنش به اشغال سفارت این کشور
در تهران صادر شد.
فرمان “وضعیت فوق العاده” در حالی توس��ط آقای بوش
تمدید ش��ده است که او تا چند هفته دیگر کاخ سفید را
به باراک اوباما ،رئیس جمهوری جدید این کش��ور خواهد
سپرد.
با پیروزی آقای اوباما ،امیدواری هایی میان برخی از مقام
های جمهوری اسالمی ،برای بهبود روابط ایران و آمریکا به
وجود آمده است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه
بیس��ت و دوم آبان ،بدون اشاره مستقیم
به تغییر حزب حاک��م آمریکا در جریان
انتخابات اخیر ریاس��ت جمهوری در این
کشور ،گفت:
“تغییر ظاهری دولتها و حکومتها برای
ما تفاوتی نمیکند ،این رفتار کش��ورها و
دولتمردان آن است که زیر ذرهبین ملتها
قرار دارد”.
پس از پیروزی آقای اوباما ،رئیس جمهوری

انواع غذاهای ایرانی

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

روش های سنتی مورد استفاده
نهادی همچون مرکز کنترل بیماری
ها ( )CDCبه دو هفته زمان نیاز
دارد تا بطور دقیق موارد شیوع یک
بیماری را ردیابی کنند و گوگل
امیدوار است اطالعات این شرکت
بتواند بعنوان یک سیستم هشدار
سریع برای  CDCعمل کند.

شـــریف
موسسه مالی

ارز

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu
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
ایران ،در اقدامی بی س��ابقه با ارس��ال نامه ای
انتخاب او را تبریک گفت.
آقای اوباما که با شعار “ تغییر” در رقابت های
انتخاباتی ش��رکت کرد ،با اشاره به برنامه های
اتمی ایران ،گفته بود “چه دولت بوش در آمریکا
سر کار باشد چه دولت اوباما ،این موضوع ،نگرانی
عمدهآمریکاست”.

خدیجه
سیاح

485-2929
5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4
Vendome:
Bus 105

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

38 Place du Commerce # 280

Masoud Nasr

Île Des Soeurs, Verdun, QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010 Fax: (514) 769-7030

Agent Immobilier Affilié
mnasr@sutton.com

تهیــه وام مسکن

Cell.: (514) 571-6592

مسعود نصر

Beautiful 2 bedrooms,2 garage,
fireplace
Water front view, 1200 square
feet, fridge, stove, washer, dryer,
dishwasher
Boul. Lasalle & 80th avenue
$1300/month

VILLE ST-LAURENT

2 bedrooms, 865 Square feet
Pool, gym, sauna,
Close to metro & Bus, train, mall,
parc
Montpellier & Cote -vertu
$185 000
REVENUE:49 000$
EXPENSES:5000$
490 000$

رستوران

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما

متخصص خرید و فروش امال ک

CONDO FOR RENT IN
LASALLE

شیراز

بامدیریت

514

سازمان خیریه گوگلGoogle. ،
 ،orgسایت جدیدی را ایجاد کرده
است که با استفاده از واژه هایی که
کاربران گوگل آن را در سایت موتور
جستجوی گوگل جستجو می کنند،
به ردیابی موارد آنفلوآنزا می پردازد.
این سیستم نتایج جستجو به دنبال
واژه ها و اصطالحات مربوط به
بیماری آنفلوآنزا را گردآوری می کند
و بر اساس منطقه جغرافیایی که
جستجو در آن صورت گرفته ،اقدام به
تولید یک نقشه می نماید.
این روش که صحت آن با استناد به
یافته های مربوط به شیوع آنفلوآنزا
در مرکز کنترل بیماری ها در آمریکا
( )CDCتایید شده داده هایی تولید
می کند که بالقوه دو هفته جلوتر از
اطالعات منتشر شده از سوی دولت
روند شیوع این بیماری را آشکار می
کنند.
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INVESTMENT PROPERTY

4 x 5 ½, 2 commercials,
all rented
Revenue:
$87 000, Expenses : $7000
Heat electric, all renovated,
new roof
>> Wellington & De l’Église
$949 000

INVESTMENT PROPERTY
NDG

6 x 5 ½ and 1 commercial space
Revenue: $89 000,
Expenses: $7000
Heat electric, 6 parking spaces
>> Sherbrooke Street
$1,100,000

MONTREAL NORTH
8 PLEX IN
8 X 4 1/2 ALL RENTED

7

DOWNTOWN

)Upper Duplex (CONDO
4 bedrooms, 1800 Square feet
2 washrooms, skylight,
all renovated
>> Guy & De Maisonneuve
$485 000

DOWNTOWN
Vacant Lot

2600 Square Feet
Can build up to 5 floors
>> Parc Ave. & Sherbrooke
$499 000

NUN’S ISLAND
Les Sommets 3

prestigious, luxury
Waterfront view, open concept
1470 Square Feet, 2 bdr. 2 wshr.
2 pools, gym, library, doorman,
garage...
$459 000

N.D.G

Beautiful Lower Duplex:
finished basement
3 bedrooms, 2 washrooms,
Garage
>> Beaconsfield & Monkland
$329 000

N.D.G
BANK REPO

Large Duplex
!!!Needs work
3700 Square Feet
>> Mariette & Monkland
$275 000

DOWNTOWN

)Les Jardins Windsor (2007
2 bedrooms, 875 Square feet
Swimming pool, gym, garage
>> De La Montagne & St-Jacques
$289 000

8
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کانادا :بحران مالی...

m
o
d
Free
ازنشستگی

ب

 --بخش ( 2پایانی) --

پاتریسیا الوت رید ،معاونت ارشد «تی.
دی .واتر هاوس» می گوید:
این دوره ای که ما باید از سر بگذرانیم
بد و تهدید آمیز است .من نمی خواهم
به ش��ما دروغ بگوی��م .وضعیت برای
کسی که در چنین بازاری (“)”Bear
بازنشس��تگی خود را آغ��از می کند،
دش��وارتر از کس��ی اس��ت که مدتها
ش��اهد رونق و فربه شدن سبد سهام
خود بوده است .زمان سقوط بازار برای
برخی کمرش��کن و فلج کننده است.
به دلیل ویژگی ش��یوه عملکرد رشد
مرکب ،بخش بس��یار بزرگی از سبد
س��هام یک کانادایی معمولی وابسته
به چند س��ال بحرانی است .اگر یک
سرمایه گذاری ،به عنوان مثال ،با نرخ
 8درصد در سال رشد کند ،سرمایه در
هر  9س��ال دوبرابر می شود .از دست
دادن آخرین مرحله دوبرابر شدن می
تواند به معنای بازنشسته شدن با یک
میلیون دالر یا پانصد هزار دالر باشد.
در ب��ازار کنونی ،س��رمایه گذاری که
مدت سی سال برای ساختن یک پس
انداز پانصد هزار دالری زحمت فراوان
کش��یده ،می تواند شاهد کاهش یک
سوم میزان پس اندازش باشد.
در زمانی که بازار دچار نوساناتی مثل
این روزها می شود ،توصیه استاندارد
این است که:
وحشت نکنید! نفروشید!
حتی «صورت وضعیت» ماهانه سهام
تان را باز نکنید!
باالخره بازار حالت عادی خواهد یافت
و همه چیز درست خواهد شد.
اما آنچه مشاوران به شما نمی گویند
این اس��ت که این بازگشت به حالت
عادی می تواند سال ها به درازا کشد.
وقتی در سال  1974بازار سقوط کرد،
 4سال طول کشید تا به حالت عادی
بازگشت.
در سقوط سال  ،2000این مدت به 6
سال رسید .برای بسیاری از کانادایی
ها ،بردباری برای از سر گذراندن این
توفان فوق العاده دشوار خواهد بود.
برای س��رمایه گذاران مبتدی ،بیشتر
کانادایی ها روی ارزش افزوده خانه ی
خود بیش از پیش حساب می کنند و
این ارزش افزوده امروز به خطر افتاده
است.
بنا بر آمار مرکز آمار کانادا 3 ،نفر از هر
 10کانادایی حساب پس انداز RRSP
یا بازنشس��تگی حرف��ه ای یا صنفی
ندارن��د و درصد باالیی از دارایی ما به
ارزش خانه هایمان وابسته است.
میلیون ه��ا نفر برنامه ریزی کرده اند
که با نزدیک شدن به سن بازنشستگی
به خانه کوچکتری نقل مکان کنند و

در95

سالگی؟!

عنوان نمونه های درخشان
اس��تحکام و احتیاط از بحران برکنار
مانده اند ،چی��زی که در مورد کمتر
بانکی در ایاالت متحده ،انگلس��تان،
فرانس��ه ،آلمان و حتی ایسلند ،که
در تاره��ای عنکبوتی بدهی دچار
اضمحالل شد می توان گفت.
ام��ا تـَرک ها در اینج��ا نیز دارند

بسیاری به ارثیه ای که _________________
از محل ارزش خانه والدین به 	•کانادا درگیر بزرگترین موج
آنها می رسد ،امید بسته اند.
بازنشستگی در تاریخ است.
در یک بازار رو به رش��د اینها 	•سه چهارم کانادایی ها نگران
برنامه های بدی نیس��تند ،اما
این هستند که کشور در حال
یک گ��زارش اخیر موسس��ه
ورود به مرحله رکود است
«مری��ل لینچ» کان��ادا «تداوم
کا هش » 	• بیش از نیمی از کانادایی ها
نگران میزان بدهی شخصی
وحش
نفر ت نکنید!
وش
خود هستند.
ید! باالخ
همه چیز د ره 	•  3نفر از هر  10کانادایی
رست
حساب پس انداز RRSP
خواه
با د شد! اما
ا
ی
ن
یا بازنشستگی حرفه ای یا
زگ
عاد شت به حال
ت
صنفی ندارند و درصد باالیی
ی می ت
واند سال
از دارایی ما به ارزش خانه
ها به در
ازا کشد.
هایمان وابسته است.
اقتصاد آمریکا کند شده است
	•
و خود بخود اقتصاد کانادا نیز
قیمت در بازار خانه
در س��طح ملی را پیش بینی می
دچار کندی خواهد شد.
کند .بویژه شهرهای رجینا ،ساس 	• شاید بهتر آن است برنامه
کاتون ،ونکوور و ویکتوریا بیشتر در
بازنشستگی را از پنجره بیرون
معرض این «تداوم کاهش» قیمت
بیاندازیم و به کارمان بچسبیم!
هستند.

__________________

چنانچه سابقه و تاریخچه نشان می
ده��د ،گرایش حرکت قیمت خانه
مانند قیمت نفت اس��ت ،وقتی در
مس��یری افتاد با کندی تغییر جهت
می دهد .اگر ما وارد یک دوره واقعی
افت قیمت خانه ها شویم ،برخی می
گویند می تواند یک دهه طول بکشد
تا قیمت ها سر جای خود بازگردند.

مسکن در آمریکا

از زمان آغاز بحران وام های مسکن در
آمریکا در سال  ،2006تا بحال بیش
از دو میلیون واحد مس��کونی توسط
مالکان شان رها شده و به دست بانک
ها افتاده اند.
در کانادا غالبا گفته می ش��ود که وام
ه��ای «درجه  ،»2درص��د ناچیزی از
بازار وام مسکن را تشکیل می دهند.
ام��ا اندرو بوری ،یکی از کارشناس��ان
حقوقی امور بدهی های پرداخت نشده
در ونکوور می گوید:
این یک نکته انحرافی و گمراه کننده
است.
این درس��ت اس��ت که موسس��ه وام
های مس��کن کان��ادا اخی��را مقررات
پرداخت وام خود را سخت تر کرد ،اما
تا همین ماه ج��اری ،هزاران کانادایی
می توانستند خانه خود را بدون پیش
پرداخت و یا بازپرداخت  40ساله وام
خریداری کنند.
او می گوی��د« :چگونه ای��ن یک وام
بد نیس��ت؟ ما گرایش ب��ه این داریم
که آمریکایی ها را به خاطر مش��کل
وام های بی حس��اب و کتاب مسکن
مالمت کنیم و بگوییم که این مشکل
آنهاست نه ما ،اما من به هیچ وجه فکر
نمی کنم این موضوع درست باشد».
این خبر بدی برای همه اس��ت ،بویژه
برای بانکها.
تاکن��ون 5 ،بان��ک بزرگ کان��ادا به

نمایان می شوند.
آلن وایت ،یک استاد امور مالی دانشگاه
مدیریت راتمن تورنتو می گوید:
«اقتصاد ایاالت متحده بطور آشکار و
روش��نی کند شده است و خود بخود
اقتصاد م��ا نیز دچار کن��دی خواهد
ش��د .این موضوع موجب اختالل در
بازپرداخت وام ها خواهد شد و به سود
دهی بانک ها صدمه خواهد زد».
در مجموع ،بانک ها بیش از ده میلیارد
دالر وام های مسکن مشکوک الوصول
دارند و مبالغ بیشتری هم در راه است.
از آنجا که شرایط بازار اعتبار سخت تر
می شود ،دریافت وام بین بانک ها و از
جامعه بانکی بین المللی گران و گرانتر
می شود و به این خاطر بانک ها نرخ
بهره وام های مسکن و دیگر اعتبارات
را افزایش می دهند تا افزایش ها را به
مشتریان خود منتقل کنند.
و چنانکه نورم روتاری ،یک تحلیلگر
خب��ره مال��ی و بنیانگزار اس��تینگی
اینوستور دات کام می گوید:
زمانی که ارزش خانه ها پایین می آید
تعداد وام های پرداخت نشده و ضبط
خانه ها توس��ط بانک ها افزایش می
یابد:
«این همان چیزی است که بانک های
آمریکایی را نابود کرد .روبرو ش��دن با
وام های مسکن بد در کشور خودشان.
اگر من از خود بپرسم که کدام بانک
کانادایی بیشتر در خطر سقوط است،
بهترین پاس��خ این است که باید دید
در بریتیش کلمبیا و آلبرتا کدامیک
بیشتر در کار مستغالت بوده اند».
برای کسانی که به سن بازنشستگی
نزدیک شده اند ،ترکیب همه عوامل
باال افسردگی زاست.
لووت رید از موسسه  TDمی گوید:
«آنها دچار سه دردسر شده اند .به بازار
راکد برخورده اند و به عالوه بایس��ت
پول خود را بیرون بکشند و همچنین
با تورم رودررو شوند».
ش��اید تنها یک گزینه وجود داش��ته
باشد که گزینه دلپذیری نیست:
برنامه های بازنشس��تگی خ��ود را از
{>> ادامه در صفحه}26 :

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

تهران .....
“گدا آهنی” ،نامی است که مردم برای صندوق های
گدائی دولتی انتخاب کردهاند .این صندوق ها که
به اسامی مختلف و در سطح شهرها و حتی جاده
ها نصب شده و برای جیب مردم دهان گشوده اند،
مثل قلکی می مانند که سیری ندارد.
مسافری از ایران می گفت در جاده های ایران هر
یک کیلومتر یک صندوق صدقات معروف به “گدا
آهنی” که این شهرت هم برگرفته شده از فیلم
“پلیس آهنی” است نصب شده مخصوصا در مسیر
دقت کردیم ببینیم در داخل شهر چگونه است .به
طور متوسط هر  15متر یک گدا آهنی نصب
کرده اند!! پیک نت
-------------------------------------------

نویسنده پارک
ژوراسیک درگذشت

مایکل کرایتون نویسنده آثار پرفروشی
چون پارک ژوراسیک پس از “نبردی
ش��جاعانه با س��رطان” در س��ن 66
سالگی در لس آنجلس درگذشت.
دیگر آثار پرفروش آقای کرایتون شامل
“کنگو” و “افشا” ( )Disclosureبود
که موضوع آثار سینمایی شده اند.
در مجم��وع بی��ش از  150میلی��ون
نسخه از آثار او فروش رفته است .وی
همچنین آفریننده داس��تان سریال
محبوب تلویزیونی  ERاست.
اس��تیون اس��پیلبرگ که فیلم پارک

 -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 چروکولکقهوهایصورتاز 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

ژوراسیکرا
کارگردانی
6584 Sherbrooke West
کرد گفت:
)(corner Cavendish
Metro Vendome
“مایکل در
آ میخت��ن
عل��م ب��ا
مفاهیم بزرگ نظری استاد بود ،و برای رسید.
همین بود که دایناسورهای مخلوق او موفق ترین کتاب او “پارک ژوراسیک”
تا این اندازه واقعی می نمودند”.
در سال  1993فیلم شد.
مایکل کرایتون در شیکاگو
متولد ش��د و در دانش��گاه
به نام خداوند بخشنده مهربان
ه��اروارد پزش��کی خواند .او
از س��ال  1971ب��ا کت��اب
“اندرومدا استرین”که فیلم
ش��د در هالیوود به شهرت

رادیو زمانه :جامی رفت!
مدیریت رادیو زمانه سرانجام با تغییرات اساسی همراه شد و احتمال
م��ی رود این تغییرات ادامه یابد .تغییراتی که عالوه بر برکناری و
جانش��ینی کارکنان این رادیو ،شاید به عرصه سیاستگذاری های
آن نیز بیانجامد.
بموجب آخرین تغییر“ ،حسین علوی” بعنوان سردبیر جدید این
رادیو منصوب و اعالم شده است و “جامی” مسئول قبلی این رادیو
مسئولیت و اختیارات خود را تحویل داد .حسین علوی از کادرهای
اولیه رادیو زمانه بود که تاکنون تهیه بخش مهمی از گزارش ها و
مطالب رادیو برعهده وی بود .گفته می شود در روزهای گذشته بر
سر این تحوالت بحث های زیادی در میان کادرها و اداره کنندگان
این رادیو درجریان بوده اس��ت ،که سرانجام به انتصاب اخیر ختم
شد .رادیو زمانه از کشور هلند برنامه پخش می کند و بودجه آن از
طرف دولت و با تصویب پارلمان این کشور تامین شده است و به
همین دلیل وزارت خارجه هلند نقش تعیین کننده ای در انتصاب
مسئول و سردبیر رادیو دارد.
گفته می شود سفر جامی و خانم معصومه ناصری از کارکنان
ای�ن رادیو به ایران و بحث هائی که پیرامون آن باال گرفت،
از جمله دالئل تغییرات اخیر در کادر تحریریه رادیو زمانه
است.

مركز اسالمی ایرانیان
ساعــات کار:

روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
به مركز اسالمی ایرانیان مراجعه بفرما یند.
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،هماهنگی
قبلی الزم میباشد.

210 St-Jacques
)(Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-364-5075
514-247-1732
Fax: 450-638-4507

 210سنت ژاک غربی
مترو واندوم :اتوبوس 90
به مست غرب

9
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____________________ ____________________ www.paivand.ca

فلسطین و اسرائیل...

سازمان ملل :غذا در غزه رو به پایان است!
گرسنگی در غزه
مقامهای اس��رائیلی از ورود محموله
کمکهای بشردوستانه به نواره غزه به
دلیل ادامه موشک باران شبه نظامیان
فلسطینی جلوگیری کرده اند.
این اق��دام در حالی صورت می گیرد
که اسرائیل پیشتر اعالم کرده بود که
اجازه خواه��د داد  30کامیون حامل
غذا و دارو وارد غزه شود.
با پایان س��وخت تنها نی��روگاه غزه،
روز  11نوامبر اسرائیل اجازه واردات
محدود س��وخت به غزه را صادر کرد.
ام��ا همچنان ورود مواد غذایی به غزه
ممنوع است.
سازمان ملل متحد هشدار داده است
که در صورتیکه اس��رائیل اجازه ورود
اقالم کمک��ی را ندهد ،م��واد غذایی
موجود در مراکز پخش کمکها در چند
ساعت آینده پایان خواهد یافت.
کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته
است که اعمال محدودیتهای شدید
باعث ش��ده است ،وضعیت معیشتی
مردم غزه با بحرانی جدی روبرو شود.
در حالیکه طی یک سال و نیم گذشته
این منطقه همواره ب��ا کمبود منابع
روبرو بوده ،محاصره و تحریم از سوی
اس��رائیل در یک هفته گذشته ضربه
سنگینی به س��اکنان غزه وارد کرده
است.
نیروگاه غزه که نیاز حدود نیم میلیون
تن از س��اکنان باریکه غ��زه به برق را
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برای ترم
زمستانی

GALILEO ADULT CENTRE

10921 Gariépy Montreal-Nord, QC. H1H 4C6
Tel: 514-721-0120

تامی��ن می کن��د  ،از روز
حماس از هفته پیش دوباره
دوشنبه  10نوامبر به
آغاز شد.
دلیل بیش از یک
اتمام س��وخت نیروگاهی
براس��اس توافقنامه آتش
بسته شد.
و نیم میلیون ب��س ،جنبش حم��اس و
به گفت��ه کاتارینا ریتس ،نفر در نوار اسرائیل پذیرفتند از دست
مس��ئول صلیب سرخ در
زدن به عملیات مسلحانه
مناطق فلسطینی ،عالوه غزه زندگی علی��ه یکدیگر خ��ودداری
ورزند،امااسرائیلتشکیالت
بر مشکل بزرگ ممنوعیت می کنند
ورود غذا و دیگر مایحتاج
حماس را مسئول عملیات
ض��روری به داخ��ل غزه،
خش��ونت آمیز سایر گروه
مس��ئله خارج کردن بیم��اران از این های فلسطینی مستقر در غزه نیز می
منطقه نیز باعث ب��روز نگرانی هایی داند.
شده است.
اه��ود ب��اراک ،وزی��ر دفاع اس��رائیل
همچنین از ورود هیئتی متش��کل از تشکیالت حماس در غزه را متهم کرده
چند دیپلم��ات اروپایی و خبرنگاران ،اس��ت که مانع از عملیات تندروهای
ازجمله خبرنگاران بی بی سی به غزه فلسطینی علیه اسرائیل نمی شود.
ممانعت شده است.
براس��اس توافق آتش بس ،اس��رائیل
مارک رگف ،سخنگوی دولت اسرائیل تعهد کرده است که امکان ارسال اقالم
گفته است که اجازه ورود اقالم کمکی اساس��ی به باریکه غزه را فراهم آورد
به غزه بس��تگی ب��ه عملکرد جنبش و علیه این منطقه دس��ت به عملیات
حماس دارد.
نظامی نزند؛ هر چند هر دو طرف حق
او گف��ت“ :در ح��ال حاضر وضعیت اقدامات تالفی جویان��ه را برای خود
جنگی است و بسیار دشوار است که محفوظ دانسته اند.
در ش��رایطی که پرتاب موشک هنوز نوار غزه در ساحل مدیترانه واقع شده
ادامه دارد ،مرزها را گشود”.
و با مصر و اس��رائیل هم مرز اس��ت.
اما شبه نظامیان فلسطینی می گویند اما ارتباط زمین��ی آن با بخش دیگر
که پرتاب موش��ک به سوی اسرائیل س��رزمین های فلس��طینی در کرانه
پاسخی است در مقابل تجاوز اسرائیل باختری رود اردن تنها از راه اسرائیل
به غزه.
امکان پذیر است.
روز چهارش��نبه  12نوامبر نیروهای با وجود خروج ش��هرک نش��ینان و
اس��رائیلی چه��ار عض��و حم��اس را نیروهای اس��رائیل از باریک��ه غزه در
کشتند.
پائیز سه س��ال پیش ،ارتش اسرائیل
جنب��ش حم��اس از ژوئ��ن همچنان مسئول پاس��داری مرزی از
 2007با اخ��راج نیروهای این منطقه ،از جمل��ه مرز آبی آن در
فت��ح از غزه کنت��رل این دریای مدیترانه است و از دولت مصر
منطقه را در اختیار گرفته و خواسته به منظور جلوگیری از ارسال
از آن زمان بارها با اسرائیل اسلحه برای تندروهای فلسطینی ،مرز
وارد درگیری شده است.
با غزه را تحت کنترل شدید قرار دهد.
اما پنج ماه پیش دو طرف با جنبش حماس اسرائیل را به رسمیت
میانجیگری مصر توافقنامه نمی شناسد و اسرائیل آنها را “گروهی
آتش ب��س را امضا کردند .تروریست” نام داده است.
درگیری میان اس��رائیل و

نامنویسی
می کند:
REGISTRATION DATE
• TUES. NOV. 18
• WED. NOV. 19
• MON. NOV. 24
REGISTRATION TIMES
9 am – 2 pm
6 pm – 8 pm

BASIC ENGLISH LITERACY COURSES
Registration Fee: $30.00 plus purchase of books
DOCUMENTS REQUIRED:
Canadian Citizenship Card
Permanent Residence Card
)Certificat de Sélection du Québec (R8 or RA
IMM 5292 / IMM 1000
N.B. Students who are under the age of 18 as of July 1, 2008 must be
accompanied by a parent.
DOCUMENTS REQUIRED:
Original Birth Certificate, Canadian Citizenship Card or Permanent
Residence Card,
their latest transcript (relevé de notes) and a passport sized photo.

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

_________________________
Garth Allen Marksted Travel

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

Fax: 514-344-5452
Email: arash@gam.ca

)ds

ختفیف ویژه برای دانشجویان
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مونتریال :خانه ایران
>> گـزارش

با سالمی گرم به حضور
ایرانیانمونترال

چند ماهی است که نتوانستیم از
طریق پیوند با شما ارتباط برقرار کنیم
و گواینکه در ایام تابستان در گوشه
و کنار بودیم و حضورمان هر قدر
کم رنگ ولی وجود داشت ،اما الزم
دانستیم که به بهانه اعالم گشایش
دفتر خانه ایران در مرکز شهر مونترال
بار دیگر به میان جمع شما آمده و
گپی بزنیم.
دو سال و اندی پیش وقتی به دنبال
فکر ایجاد مرکز فرهنگی ایرانیان
مونترال افتادیم نیروی خود را برروی
اصل برپائی «فیزیکی» خانه ایران
نهادیم.
در این مسیر دو هدف بطور موازی و
هم زمان پیگیری می شد:
اول :ایجاد ساختار اداری و تشکیالتی،
تهیه اساسنامه ،آئین نامه ،ثبت خانه،

عضو گیری
دوم :فعالیت در عالقمند نمودن و
جذب کسانی که درعین دارا بودن
توانائی مالی آماده سهیم شدن در
پروژه خرید «خانه» برای خانه ایران
باشند.
هرچند به دلیل طبیعت اینگونه
فعالیتها یعنی ایجاد مرکز فرهنگی ،هر
دو حرکت با آرامی انجام می شد ،ولی
در نهایت موفق شدیم تا اساسنامه
ای تهیه و مرکز را به ثبت برسانیم.
در این مدت بیش از  70نفر رسما
به عضویت خانه ایران درآمدند و با
پرداخت حق عضویت و بعضا هدایای
مالی  Donationاحساس تعلق خود
را نشان داده و ما را در برداشت اولین
قدمها یاری رسانند ،و بگذارید همین
جا اعتراف نمائیم که آنگونه که می
خواستیمنتوانستیمجوابگویتشویق
ها و یاری این عزیزان باشیم و به این
دلیل خود را شرمنده نیز حس می
کنیم.

در نوروز با برپائی میهمانی شامی با
حضور حدود  230نفر شرکت کننده
اولین میهمانی جمع آوری مالی
 Fund Raisingبه نفع خانه ایران
را برگزار کردیم و حدود  2هزار دالر
کمک به صندوق مالی مرکز فرهنگی
خانه ایران شد.
هم زمان فعالیت ها در مسیر خرید
مکانی برای خانه توسط هیات مدیره و
داوطلبانی خارج از هیات دنبال گردید
و در نهایت  20نفر از ایرانیان عالقمند
مونترالی با قول و تعهدی که در جمع
حدود یکصد و پنجاه هزار دالر برای
کمک به خرید مکان خانه ایران بود،
را دور هم جمع کردیم تا این قدم
بزرگ برداشته شود .اما آنچه را که
ما در پی آن بودیم ،جائی که بتواند
امکانات الزم برای جمع آوری مراکز
آموزشی و فرهنگی ،کتابخانه ،سالن
سخنرانی ،سالن اجتماعات و ،...نیاز به
سرمایه بزرگتر و مشارکت بیشتری
داشت.
در طول این تماس ها و نشست ها
بسیاری از شرکت کنندگان براین
عقیده بودند که خانه ایران بهتر
است به نوعی فعالیت های اجتماعی،

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

beautiful, huge
wood-burning
Fire-place

با قیمت و کیفیت باور نکردنی

کلینیکاهدایخون

کلینیکاهدایخون

کلینیکاهدایخونکلینیکاهدایخونکلینیکاهدایخونکلینیکاهدایخونکلینیکاهدایخونکلینیکاهدایخون

فرهنگی و ...در سطح کوچکتر آغاز
نماید تا آرام آرام فلسفه وجودی آن
و نیاز به ایجاد آن در میان کامیونیتی
جا افتاده و با آشنا شدن بیشتر اعضای
کامیونیتی ،اهداف بزرگتر برنامه ریزی
و دنبال گردند.
از روز نخست براین باور بودیم و هنوز
نیز هستیم که دهها سازمان و گروه
و انجمن کوچک و بزرگ فرهنگی،
اجتماعی و ادبی که از درون جامعه
جوشیده و با همت و فعالیت بدون
چشم داشت آنهائی که سالها ،شاید
در بعضی موارد بیش از بیست سال،
دواطلبانه خدمت کرده اند ،ریشه های
فرهنگ و هنر غنی ایرانی را در این
گوشه جهان زنده نگاه داشته اند و به
نوبه خود ضمن قدردانی سپاسگزار
زحمات طوالنی و بدون وقفه ایشان
بوده و هستیم.
اما بر آن بودیم و هستیم تا با ایجاد
حس تعلق ،ایرانیان
عالقه و باالبردن ّ
مونترال را در ایجاد فیزیکی خانه ای
که خانه تمام این نهادها و انجمن ها و
مراکز باشد و نهایتا نیز متعلق به همه
بوده و در چهار چوبی دموکراتیک و
آزاد توسط نمایندگان کامیونیتی اداره
گردد مشوق گردیم.
علیرغم پاره ای نامالیمات و نشانه
هائی از کوته بینی و چشم تنگی از
سوی افراد بسیار معدودی که پس
از سالها زندگی در چنین جامعه ای
فراگیر و بزرگ هنوز کوچک و بسته
فکر می کنند ،اکثریت مشوق ما
بودند و از بازده کار خویش گواینکه
محدود و مختصر است خوشحال و
سرافرازیم و براین باوریم که علیرغم
گونه گونه بودن اعتقادات فرد
فردمان در هیات مدیره از تمرین

دموکراتیکی که انجام دادهایم تجربه
بسیارآموختیم.
ولی پیشرفت و موفقیت زمانی حاصل
میگردد که با دقت نظرات دیگران را
شنیده عمل نموده ،اشتباهات و یا
مشکالت را شناسائی کرده در رفع
آن اقدام نمود .و به این دلیل است که
تصمیم گرفتیم پروژه خرید را بطور
موقت بعنوان ارجحیت دوم خود قرار
دهیم و فعالیت پایه ای خویش را در
ایجاد پل ارتباطی در تمام زمینه ای
فرهنگی و اجتماعی در میان جامعه و
کامیونیتی خود قرار دهیم.
برای نوجوانان و جوانان و یا سالمندان
برنامه ریزی نمائیم و آنها را دور
هم جمع کنیم تا در عین آشنا
شدن با یکدیگر از هم لذت برند و
اوقاتی خوش را با یکدیگر بگذرانند.
گردشهای فرهنگی و تربیتی و
تفریحی تشکیل دهیم ،در حد
امکانات خود به هر گروه و سازمان
که خواستار کمک های ما باشد یاری
رسانیم و در کنار ایشان و همراه
ایشان رسالت فرهنگی و اجتماعی
خود را ادا کنیم .از حرفه مندان
ایرانی درخواست کنیم تا با در اختیار
گذاشتن رایگان قسمت کوتاهی از
وقت خود به یاری سایر ایرانیانی که
نیازمند کمک هستند بشتابند و ما در
این بین وسیله ارتباطی و هماهنگی
آنها باشیم و...
اما از همه مهمتر دست خود را بسوی
شما هموطن دراز کرده و از شما
دعوت می نمائیم به عضویت خانه
خود درآئید .صدای دسته جمعی ما
از این تریبون رساتر شنیده شده و
نیروی گروهی ما متمرکزتر و قوی تر
خواهد بود .جوانترها در کنار یکدیگر

هویت ایرانی خود را تجربه خواهند
کرد .ما میتوانیم با هر تفکر و اعتقاد
فردی و مسلکی ،بعنوان ایرانی در
کنار یکدیگر و برای یک فکر مشترک،
نگهداری و گسترش میراث فرهنگی
و هنری ایرانی ،بدور از تمام تعلقات
سیاسی و مذهبی و غیره خود ،جمع
شویم و مانند بسیاری دیگر از جوامع
اقلیت فرهنگی به شکوفائی فرهنگ
بومی خویش کمک رسانیم .در چنین
شرایطی کامیونیتی ما رسمیت و
فراگیری بیشتری می یابد ،سطوح
مختلف دولتی ،شهری ،ایالتی و فدرال
عالقه وافرتری در کمک به برپائی و
ایجاد مرکز فرهنگی ما خواهند نمود
چرا که آنرا نماینده اکثریت جامعه
ایرانی خواهند دانست و در نهایت به
این خودباوری خواهیم رسید که اینک
و پس از سی سال زندگی در خارج از
کشور می توانیم زیر یک سقف دور
هم جمع شویم.
حضور شما و مشارکت تان میتواند ما
را در رسیدن به این هدف یاری دهد
و چنانچه از این مرحله با موفقیت
عبور کنیم آنگاه اولویت خرید مکان
خانه ایران به گونه گسترده تری
مطرح شده و مسلما به تحقق خواهد
رسید.
در ضمن تارنمای خانه که در مراحل
آخرین است به محض راه اندازی به
آگاهی خواهد رسید.

آدرس دفتر خانه ایران:

1117, Ste- Chaterine West
Suite 420
Montreal, QC H3B 1H9

Tel.: 514-544-5962
Fax: 514- 544- 5963
--------------------------

www.skylawn.net

g
Brin n
ow
your wine
r/
bee

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 :اقتصادِنفت...
پایان جنگ جهانی دوم است.
این در حالی اس��ت که همزمان با
این گزارش ،بانک “سیتی گروپ”
آمریکا پیش بین��ی خود از قیمت
نفت در سال آینده میالدی را برای
دومی��ن بار طی ش��ش هفته اخیر
کاهش داد و از  90دالر به  65دالر
در هر بشکه رساند.

زنگ خطر
تازه برای
درآمدهای
نفتی ایران

“سقوط بی رحمانه”

آژانس بین المللی انرژی با کاهش
تصمیم آژانس بی��ن المللی انرژی تخمین پیش��ین خود م��ی گوید
برای پایین آوردن پیش بینی خود تقاضای جهانی برای نفت در سال
از قیم��ت نفت در س��ال  2009از جاری تنها  0.1درصد رشد داشته و
بش��که ای 110دالر ب��ه  80دالر ،به  86میلیون و  200هزار بشکه در
خبری ت��کان دهنده ب��رای تولید روز (پایین ترین رقم طی 23سال
کنندگان نفت است.
اخیر) رسیده است.
در فاصله س��الهای  2003تا اواسط این رقم در س��ال آینده با تنها 0.3
 2008س��یر صعودی قیمت نفت درصد جهش به  86میلیون و 500
بازتابی از رش��د اقتصادی دنیا بود ،هزار بشکه در روز خواهد رسید.
زیرا کش��ورهای ب��زرگ صنعتی و بنا به گزارش تازه این آژانس ،تقاضا
بخص��وص اقتصاده��ای نوظهور با برای نفت در بازار آمریکای شمالی
عطش��ی س��یری ناپذیر نفت می در ماه سپتامبر بیش از  5.5درصد
خواستند و ناتوانی تولید کنندگان افت داشت که علت اصلی آن کاهش
در افزای��ش ملموس تولید و گمانه تقاضای آمریکا ،بزرگترین مصرف
زنی دالالن سبب شد تا قیمت نفت کننده نفت جهان ،است .آژانس بین
در تابستان امسال به بیش از  147المللی انرژی “سقوط” تقاضای نفت
دالر در هر بشکه برسد.
در آمریکا را “بی رحمانه” توصیف
ح��اال آژان��س بین الملل��ی انرژی ،کرده است.
معتبرترین نهاد تحقیقاتی در حوزه این در ش��رایطی اس��ت که در ماه
نفت ،می گوید در سال آینده نفت ه��ای اخیر قیمت بنزین در آمریکا
دستکم  30دالر از پیش بینی اولیه به سطح معقول تری برای مصرف
ارزانتر خواهد بود .علت این کاهش ،کنندگان برگش��ته ول��ی کاهش
ب��رآورد افت قاب��ل مالحظه تقاضا اعتماد مصرف کنندگان به شرایط
برای نفت به موازات عمیق تر شدن عمومی اقتصادی سبب شده تقاضا
بح��ران مالی جهان و بدترین رکود برای بنزین باال نرود.
اقتصادی کشورهای صنعتی از زمان آژانس بین المللی انرژی در گزارش
ماهان��ه خ��ود پی��ش
بین��ی کرده ک��ه بعید
کابوس بودجه ایران :بهای
است مصرف کنندگان
نفت خام اوپک به زیر بشکهای آمریکایی در سال آینده
نیز به مصرف بنزین یا
 50دالر افت کرده است.

آنچ��ه آژانس را به باال داش��تن
برآوردش از قیمت نفت در سال
آین��ده در حدود هش��تاد دالر
در هر بش��که امیدوار می کند،
اقدامات دولت چین برای نجات
خرید خودروهای پرمصرف ترغیب
از گرداب بحران مالی است.
شوند.
در نتیجه ،امید نم��ی رود با وجود اگر اقتصاد چین ،به عنوان چهارمین
کاهش قیمت بنزی��ن ،تقاضا برای اقتصاد بزرگ ،جهان بتواند همانند
نفت در آمریکا جهش قابل مالحظه لکوموتیوی قدرتمند ،قطار اقتصاد
جهان را به جلو بکشد ،کشورهای
ای پیدا کند.
در ژاپن ،دومین اقتصاد بزرگ جهان تولید کننده نفت می توانند امیدوار
بعد از آمریکا ،رشد تقاضا برای نفت باشند قیمت نفت در سال آینده در
مرز هش��تاد دالر باقی
دوازده درصد برآورد شده
سال  2007خواهد ماند.
است.
اقتصاد چین اقتصاد چین در س��ال
 2007ب��ه تنهایی 27
امید به چین به تنهایی 27
درصد رشد اقتصادی
آژانس می افزاید که بازار درصد رشد جهان را هدایت کرده
بود و اگ��ر رکودی که
نفت بدلیل روشن نبودن اقتصادی
اثرات بحران مالی ،میزان
اقتص��اد کش��ورهای
جهان را
کند شدن رشد چین و
توسعه یافته دچارش
مقاومت برخی از اعضای هدایت کرد .شده اند ،تا اواسط سال
اوپک برای کاهش بیشتر
 2009به پایان برسد،
تولید در مسیر نامعینی حرکت می چشم انداز بازار نفت همانند سالیان
کند.
اخیر روشن خواهد شد.
هرچند دولت چین این هفته اعالم
کرد برای مقابله با خطر رکود چهار هشدار به ایران
ه��زار میلی��ارد یوان مع��ادل  580در غیر این صورت ،افت درآمدهای
میلی��ارد دالر را ص��رف طرحهای نفتی و به تبعش بی ثباتی سیاسی و
عمرانی و زیربنای��ی می کند ،ولی اجتماعی در انتظار کشورهایی مانند
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی ایران و ونزوئالست که منبع اصلی
می کند اقتصاد چین به علت آسیب درآمدشان نفت است.
دیدن شدید اقتصاد کشورهای وارد مقامهای ایرانی پیش بینی کرده اند
کننده محصوالت چینی در “شرف قیمت نفت در سال آینده باید حدود
کند شدن قرار دارد”.
بشکه ای  60دالر باشد تا این کشور
از همین رو ،اکنون به نظر می آید با کسری بودجه مواجه نشود.
رش��د تقاضای چین برای نفت در نمایندگان مجلس نیز پیشنهاد داده
سال آینده میالدی تنها  3.5درصد ان��د در بودجه س��ال آینده ،قیمت
یا  290هزار بشکه در روز رشد کند نفت بش��که  40ت��ا  50دالر پیش
و به  8میلیون و  200هزار بش��که بینی شود.
برسد.
این در حالی اس��ت که بهای نفت
آژانس بین المللی انرژی می گوید خ��ام اوپک در ح��ال حاضر به زیر
این رقم  180هزار بش��که کمتر از بشکه ای  50دالر افت کرده است.
برآورد قبلی اس��ت ولی هشدار می آژانس بین المللی انرژی همچنین
دهد این افت ممکن است دو برابر به این گونه کشورها هشدار می دهد
شود .چین یکی از خریداران بزرگ که به موازات تشدید بحران اعتبار،
نفت ایران است.
یافتن سرمایه برای توسعه میدانهای
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نفتی

شعر...

محمدرضا
علیدوستی

دشوارتر
خواه��د
شد.
ای��ن نه��اد
که ب��ازوی انرژی
سازمان همکاری و توسعه
به گیالن از پی قطع خرافات
اقتصادی اس��ت ،در گزارش
ز ترس دوزخ و روز مکافات
تازه خود آورده اس��ت“ :کاهش
س��رمایه گذاری در بخش نفت در
سه تا بدبخت را بیچاره کردند
س��ال  ،2009در صورت به تعویق
دخیل و عهدشان را پاره کردند
افت��ادن پروژه ه��ای ب��زرگ ،بذر
شنیدم تک درختی را بریدند
وخامت شدید شرایط بنیادی بازار
حریم آرزوها را دریدند
نفت را خواهد کاشت”.
امام شهر در دستش تبر داشت
با
که
اس��ت
مفهوم این جمله این
ز حال بینوایان کی خبر داشت
سرازیر نشدن یا فرار سرمایه خارجی،
درخت پیر مسئول هوا بود
ظرفیت تولید نفت کشورهایی مانند
شریک امتحان بچه ها بود ()1
ایران همسو با اهداف توسعه نخواهد
رفیق دختران بخت بسته
یاف��ت و در نتیجه درآمدها بیش از
کناری ساکت و تنها نشسته
پیش کاهش خواهد یافت.
چو چتری سایه بان کودکان بود
هرچند کمبود عرضه ش��اید بهای
برای کس نه وقف و نه دکان بود
نفت در بازارها را قدری به سود تولید
کنندگان باال ببرد ،ولی آژانس بین
نه سوراخی که پول انداز باشد
المللی انرژی هشدار می دهد فقدان
و نه چاهی که جای راز باشد
سرمایه گذاری کافی در بخش نفت،
چو هر درد دگر مثل همیشه
حتی سه تا پنج سال بعد از بهبود
بُریدندش ولیکن نه ز ریشه
اوضاع اقتصادی دنیا ،همچنان روی
درخت جهل را خشکاند باید
اقتصاد کشورهای تولید کننده تاثیر
وگرنه این َهرس ( )2بنیان فزاید
منفی خواهد داشت.
_________________
تصمیم اخیر اوپک برای کاهش یک
پی نوشت:
و نیم میلیون بشکه ای تولید روزانه
( )1معموال کودکان برای نمره گرفتن در امتحان به
اش از اول نوامبر نتوانست قیمتهای
این خرافات متوسل می شوند.
نف��ت را باال نگه دارد و برای همین
( )2معموال بریدن ش��اخه و س��اقه درخت موجب
ایران و ونزوئال پیشنهاد داده اند این
تقویت بنیان آن می ش��ود .باغبانان به این بریدن
کارتل یا در ماه جاری میالدی یا در
« َهرس» می گویند.
ماه آینده ،تولید خود را یک میلیون
بشکه دیگر کاهش دهد.
اما آژانس بین المللی انرژی با اشاره
به ایران خاطر نشان می کند ایران وارداتی در تامین برق و گاز شهروندان خود با مشکالت
برای نیروگاه های برق خود ،به گاز زیادی مواجه شد و از حاال مقامات هشدار داده اند که
حاصل از تولید نفت نیاز دارد .ایران زمستان امسال نیز می تواند دردسرساز شود.
سال گذشته به دلیل قطع شدن گاز

درخت خبت

----------•

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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____________________ ____________________ www.paivand.ca
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کلیساهای اجنیلی فارسیزبان مونتریال

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

کشیش جالل عادل

>> بخش ( 3پایانی )

________________________
مسیحیان معتقدند که عیسی مسیح به جهت
رهایی و نجات خطاکاران جهان به صلیب کشیده
شد تا آنها را از جرم گناهانشان برهاند.
در این مطلب سئوالی پیش می آید که در
حقیقت سئوالی منطقی و قابل تعمق است.
سئوال این است که آیا این موضوع منطقی و
عادالنه است که من مرتکب خطا گردم اما در
عوض گناه و خطای من ،شخص پاک و بی گناه و
مقدسی را به صلیب بکشد؟
این سئوال بسیار عمیق و قابل توجه است.
اما قبل از اینکه به جواب این سئوال بپردازیم،
الزم است به طور نمونه به چند مثال آموزنده که
روزی درشکه چی ،اسب های خود
اعمال مسیح را برای نجات خطاکاران تشبیه می را به درشکه بسته و به خیابان های
کند ،توجه داشته باشیم .شهر رفت تا کار کند .اما اسب هایش
___________________________ به طور ناگهانی وحشت زده شدند ،به

عیسی مسیح امروز نجات دهنده
ما می باشد ،اما فردا او قاضی و
داور اعمال و گفتار و کردار نیک
و بد ما می باشد و بر طبق اعمال
ما بر ما داوری خواهد کرد .پس تا
فرصتی در دست داریم غفلت نباید
کرد بلکه با تسلیم شدن به فرمان
ملکوتی او جان های خود را از
هالکتبرهانیم.

خداوند محبت است

خداوند کشتی و سرنشینانش دچار این
تالطم شده اند .پس جلو رفته و اعتراف
کرد و گفت:
من از فرمان خدای خویش سرپیچی
کرده ام .این گناه من است که شما به
زحمت افتاده اید .مرا به دریا بیاندازید
که همگی نجات خواهید یافت.
به محض اینکه یونس را در دریا
افکندند ،طوفان و امواج دریا آرامی
یافت.
یونس با فداکاری خود دیگران را نجات
داد .ما نیز مانند یونس نبی از فرمان پدر
آسمانی خود سرپیچی نموده و مستحق
غرق شدن در خاک زمین بودیم.
اما عیسی مسیح با فدا ساختن جان
خویش ما را نجات داد.

درشکه چی گفت:
آقا مرا نمی شناسی؟
قاضی جواب داد :بلی ،تو همان درشکه
چی هستی که در خطر مرگ بودی و
من شما و اسب هایت را نجات دادم.
اما باید این را بدانی که من در آن زمان
نجات دهنده شما بودم ،ولی امروز
قاضی و داور اعمال شما هستم.

بر طبق کالم خدا همه
محکوم هستیم و مستحق
آتش جهنم ،از این جهت
خدای مهربان عیسی مسیح
را از روی مهر و محبت خود
پسر یگانه اش (پسر روحانی
که توسط روح القدس در
رحم مریم باکره قرار گرفت)
به جهان فرستاد که همچون
بره بی عیب ،پاک و بی گناه
برای گناهان ما قربانی شود.

عیسی مسیح می فرماید:
خدا جهان را به قدری محبت
نمود که پسر یگانه خود را
داد تا هر که به او ایمان آورد
هالک نگردد بلکه حیات
جاودانی یابد.
آنانی که عیسی مسیح را
شناخته و او را به عنوان نجات
دختری زیبا قسمتی از صورتش
را در اثر سانحه آتش سوزی از دست
دهنده بپذیرند و اقرار نمایند
داده بود.
طوری که درشکه چی نتوانست اسب
که گناهکار هستند و الیق آتش جهنم،
پیش دکتر رفت و تقاضا نمود که
های سرکش و وحشت زده خود را
عیسی مسیح آنها را از موت و هالکت
مهار نماید و رام کند .اسب ها بیشتر
قسمت سوختگی را برایش با پوستی که ابدی نجات می بخشد و به حیات
همرنگ پوست صورتش باشد ،ترمیم
رم کردند و سرعتشان بیشتر می شد
جاودانی نزد پدر داخل می سازد .توسط
و خطر هالکت خود و اسب ها حتمی
نماید .یکی از دوستان آن دختر با دکتر روح القدس یعنی روح قدوس الهی
صحبت کرد و گفت:
بود ،چونکه به طرف پرتگاه می رفتند.
دعوت به توبه می شوند و از اعمال گناه
هر قسمتی که از پوست بدن من به
در آخرین لحظات که به لب پرتگاه
آلود گذشته توبه می نمایند و خداوند
نزدیک می شدند و امیدش قطع شده رنگ سوختگی صورت این دختر می
به آنها قدرت می دهد تا به اعمال
خورد بردارید و صورت او را معالجه
بود ،شخصی همچون فرشته خدا با
شایسته و نیکو بپردازند تا ثمره نجات
استادی تمام و مهارت کامل مهار اسب کنید .دکتر همین خدمت را به روش
را آورده فرزندان خدا خوانده شوند .به
قابل توجهی انجام داد و صورت ناقص
ها را گرفته به دور خود به گردش
طور خالصه در چنان زمانی است که
دختر را معالجه نمود و او را خوشحال
درآورد و از سقوط آنها در پرتگاه
شخص می تواند درک کند که خون
ساخت .صورت آن دختر به قدری
جلوگیری کرد و آنها را نجات داد.
عیسی مسیح برای نجات او ریخته شد
صاحب درشکه پیاده شد و نفسی عمیق طبیعی شده بود که دیگر هیچگونه
و اکنون دارای تولد تازه گردیده است.
اثری از سوختگی وجود نداشت.
کشید و از آن شخص که مانند یک
بدون تسلیم به عیسی مسیح و اطاعت
فرشته نجات برای آنها بود ،سپاسگزاری
از کالم او نمی توان نجات یافت.
دوستان عزیز ،حال با توجه به همه
کرد.
این مثال ها و نمونه هایی که در
آن نجات دهنده گفت:
اشخاص بسیاری هستند که عیسی
فداکاری عیسی مسیح ذکر شد ،به
این وظیفه انسانی من بود و سپس از
مسیح را نبی و پیامبر و روح خدا می
یونس نبی هنگامی که از طرف
این نتیجه می رسیم که قبول نماییم
آنجا دور شد.
خوانند و او را بزرگتر از پیام آوران دیگر
خداوند مأموریت یافت تا به شهر بزرگ مدتی از این واقعه نگذشته بود که
شخص گناهکاری هستیم که در زندان می دانند ،اما از تعالیم او اطاعت نمی
نینوا برود و مردم بت پرست آنجا را به روزی درشکه چی طفلی را زیر گرفت و محبوسیم و بر طبق کالم مقدس الهی کنند بلکه به دنبال اعمال خالف اخالق
سوی خدای حقیقی دعوت نماید ،از
آن طفل زیر دست و پای اسب ها جان شخص عادلی نیست یکی هم بی گناه خود هستند .در این صورت آنها از خون
یافت نمی شود.
رفتن به نینوا سرباز زد .از این جهت راه سپرد .درشکه چی را به دادگاه بردند،
مسیح بهره مند نمی شوند.
خود را تغییر داد و سوار بر کشتی ای
به زندگی گذشته خود بنگریم متوجه
وی بالفاصله متوجه شد که شخص
عیسی مسیح جهان را دعوت کرده به
شد که به طرف ترشیش می رفت.
قاضی همان فرشته نجاتی بود که او را می شویم که گناهکاریم و مقصر می
اطاعت از اوامر خدا .کسی که اطاعت
در بین راه دریا طوفانی شد و کشتی
یکبار از مرگ حتمی نجات داده بود،
باشیم و در زندان گناه گرفتار و احتیاج کند نجات می یابد و تنها ایمان و اعتقاد
به ضمانت شخصی پاک و بی گناهی
دچار تالطم گردید .سپس مجبور شدند پس بسیار خوشحال شد و نور امیدی
کافی نیست.
برای نجات سرنشینان کشتی بار کشتی در قلبش تابیدن گرفت .جلو رفته سالم داریم که خارج از زندان گناه باشد .زیرا
پایان
شخص زندانی و مقصر نمی تواند برای
را به دریا بریزند .اما کمکی برای نجات کرد و قاضی هم جواب او را داد ولی
زندانیان دیگر ضمانت نامه بدهد ،اگرچه
کشتی نشد .باالخره یونس نبی متوجه هیچ عکس العملی مبنی بر اینکه او را
شد که به علت سرپیچی از دستور
ثروتمند و شناخته شده باشد.
می شناسد از خود نشان نداد.

>>

>>

>>
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از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

)
514-999-5168

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

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont Royal
Mont
Royal



ST-DENIS

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

هر یکشنبه

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

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

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

>> 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
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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»

اجنمن ادبی
ایرانیانمونتریال
--131 --

یکشنبه 7 ،ماه دسامبر 2008
ساعت  6/30تا  8/30شب
نشانی دانشگاه کنکوردیا:

1455 de Maisonnueve w
No. 620

---------------------------تلفن اطالعات:

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

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

ماساژتراپی
حمیــرا داوری

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

اجنمندوستدارانزرتشت
با همیاری :کانون فرهنگی چکاوک
و انجمــن ادبی مونترال

جشن شب یلدا

کالسهای رقص

--- 97.9FM --

خانـه ایران

بیایید جشن های ملی را پاس بداریم

514-651-7955

یکشنبـــهها:

پخشزندهیکشنبهها:

گیسو دانش ،به همراه خانواده
و دوستان رفعت

دکتربهرام گرامی

خورشید خانوم

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

مراسم یادمان شیرینیاد ،رفعت دانش

در تاریخ :یکشنبه 30 ،نوامبر ،ساعت  4بعدازظهر
درمحل کتابخانه نیما برگزار می شود .
>> حضور شما را خیر مقدم می گوییم.

>> سخنران مهمان:

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

رادیو همصدا اتاوا

در کتابخانه نیما

بدینوسیله به آگاهی دوستان ویاران می رسانیم که

>> گل و گیاه در
هزار سال شعر
پارسی

Ottawa Persian Radio
دوشنبه ها 7 :تا  9شب

گرامیداشت خاطره رفعت دانش

>> پاییز2008

 11تا  12خردساالن
 12.15تا  2.00بزرگساالن

(زادشب مهر)
>> همراه با دی جی

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

>> زمان :یکشنبه  21دسامبر 2008
ساعت  6پس از نیمروز  >> no.جا:

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

MEKIC
-----------------------

700 de la gauchetiere

)Restaurant Arya (c.35
)Metro: Bonaventure (Exit: University

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

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.

>> ورودیه 25 :دالر با شام
دانشجویان و دانش آموزان 20 :دالر با ارائه کارات
زیر  7سال 10 :دالر (بلیت ها :درمحل اجرا 5 + :دالر)

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

------------------------------->> تلفن آگاهی)514( 325-3012 :
)514( 731-1443

www.paivand.ca

>> پارکینگ عمومی رایگان

تیراژگسترده

(خیابان ویژه نرسیده به خیابان یونیورسیتی)

>> گرافیک عالی

Advertise with us

) 514-996-9692

nov0115PAk

** 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

بنیاد فرهنگی نیما برای

کالسهایموسیقی

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

>>درمقاطعمبتدیوپیشرفته<<
هنرجو می پذیرد:

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

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

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
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ایران :کوتاه...
رواج خرافات دامنگیر
درختان
در گزارش ها آمده است که بتازگی
یک اصله درخت کهنسال در
رضوانشهر گیالن که مردم به آن
دخیل می بستند ،قطع شده است.
این درخت تناور و قدیمی به صورت
دخیل بستن و نذر کردن ،از سوی
مردم مقدس شمرده می شد و این
امر اداره اوقاف و امور خیریه گیالن
را بر آن داشت که دستور قطع آن را
صادر کند.
در گزارش ها همچنین آمده است که
درختان دیگری نیز به دالیل مشابه
در نوبت قطع شدن قرار دارند.
قطع درختان چند صد ساله در ایران
اقدامی است که در گذشته نیز انجام
شده است .مثال چند سال پیش
درختی که گفته می شد حدود هزار
سال عمر دارد در محوطه امامزاده
صالح در شمال تهران قطع شد.
معموال این اقدام اعتراض دو گروه را
به همراه دارد :آنهایی که به مقدس
بودن آن درخت اعتقاد داشتند و
آنهایی که به حفظ این درختان
به ویژه به خاطر قدیمی بودن آنها
معتقدند.

ایران داروخانه
بزرگ!!

وزارت بهداشت ایران اعالم کرده که در
سال گذشته ایرانیان  300میلیارد تومان
آنتی بیوتیک مصرف کرده اند.

رسول دیناروند معاون غذا و داروی
وزارت بهداشت به خبرگزاری فارس
گفته است که آنتی بیوتیک ها در ایران
پرمصرف ترین دارو هستند و ازمجموع
 1900میلیارد تومان داروی مصرف
شده 300 ،میلیارد تومان آن آنتی
بیوتیک بوده است.
بر اساس گزارشها ،مصرف داروهای مغز
و اعصاب پر مصرف ترین داروهای ایران
است.
پرمصرف ترین دارو استامینوفن است
و بر اساس گزارشها سال گذشته یک
میلیارد عدد استامینوفن در ایران مصرف
شده است.
به گفته آقای دیناورند ،الگو مصرف ما
در داروهای مغز و اعصاب شبیه غربی
هاست که به دلیل شیوه زندگی دچار
این نوع بیماری ها می شوند و مصرف
باالی آنتی بیوتیک نشانه جهان سومی
بودن ماست.
مصرف دارو در ایران باالست .برخی
دلیل آن را با تجویز پزشکان مرتبط
می دانند و می گویند که پزشکان برای
بیماران داروهای زیادی تجویز می کنند.
در مقابل برخی نیز اگر پزشکان دارو
تجویز نکنند ،مشتریان خود را از دست
می دهند زیرا بسیاری تنها میزان دارو را
مالک پزشک خوب بودن می شناسند.
دولت تالش می کند که مصرف دارو را
کاهش دهد و وزارت بهداشت امیدوار
است با کمک سازمان های بیمه گر و
کمیته های کنترل نسخه های پزشکان،
بتواند میانگین داروهای تجویز شده را
پائین بیاورد و مصرف داروهای ترزریقی،
آنتی بیوتیک و استامینوفن را کاهش
دهد.

ها ،به امام رضا!!
چرا مردم کمتر به
سینما می روند؟
مشاور هنری رئیس جمهوری ایران
گفته است که عدم ارتباط سینما با
معارف اسالم باعث شده که سینما در
نزد مردم تنزل یابد و تنها ده درصد
مردم ایران مخاطبان سینما باشند.
جواد شمقدری در مشهد به
خبرگزاری مهر گفته است که در
سینمای ایران نشانه ای از ارتباط
معنوی و عمیق مردم با امام هشتم
شیعیان وجود ندارد و به دلیل همین
عدم ارتباط سینما با معارف است که
جایگاه آن تنزل یافته است.
او افزود که سینمای دینی ایران
قابلیت جهانی شدن را داراست.
کاهش مخاطبان سینما در ایران
موضوعی است که در چند سال اخیر
همواره مورد بحث قرار گرفته است.
طبق آمارهای منتشر شده مخاطبان
سینما رو به کاهش گذاشته که این
امر حتی بعضی از سینماها را به
تعطیلی کشانده است.
ولی اینکه دالیل این روند نزولی
چیست ،بعضی به گسترش نسخه
های ویدئویی فیلم ها اشاره می کنند،
به ویژه رواج نسخه های ویدیویی فیلم
های در حال اکران که گفته می شود
خسارات زیادی به سینماگران وارد
آورده است.
برای بسیاری از مردم ،تماشای فیلم از
طریق ویدئو یا دی وی دی در منزل،
از رفتن به سینما که نیاز به صرف
وقت و هزینه دارد ،راحت تر به نظر
می رسد.

اوبـــاما و ...
سالگرد اشغال سفارت

در شرایطی که انتخابات آمریکا روز
چهارم نوامبر برگزار شد ،در ایران
به مناسبت بیست و نهمین سالگرد
اشغال سفارت آمریکا طبق روال هر
سال شعارهای ضدآمریکایی سرداده
شد.
روز سیزدهم آبان مراسم راهپیمایی
در سرتاسر ایران انجام می شود؛
امسال برگزاری این راهپیمایی یک
روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا صورت گرفت.
تسخیر سفارت آمریکا و به گروگان
گرفته شدن کارکنان آن که  ۴۴۴روز
به طول انجامید ،سبب شد که روابط
دیپلماتیک بین دو کشور تیره شود؛
روابطی که پس از  ۲۹سال هنوز
بهبود نیافته است.
معموال در این مراسم سخنرانی های
ضدآمریکایی بسیاری ایراد می شود
که حاضران با شعارهای “مرگ بر
آمریکا” و “مرگ بر اسرائیل” با آنها
همراهی می کنند.

تهران :نصب
دوربینهای
مداربسته!

در ایران بتازگی بر سر نصب دوربین
های مدار بسته بحث هایی در گرفته
است.
موضوع از آنجا آغاز شد که اخباری
مبنی بر نصب دوربین های کنترل
ترافیک و همچنین قرار دادن دوربین
هایی در مناطق جرم خیز شهرها
توسط پلیس منتشر شد.
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این گزارش ها محمود احمدی نژاد
رئیس جمهوری را بر آن داشت تا نامه
ای به فرمانده نیروی انتظامی بنویسد
و نسبت به نصب این دوربین ها
مخالفت خود را اعالم کند.
در نامه آقای احمدی نژاد ،آمده است
که “این اقدام بر خالف مصالح ،در
جهت پلیسی کردن فضای آرام و امن
کشور و رو در رو قرار دادن پلیس با
اکثریت مردم و زدودن امنیت خاطر و
اعتماد از جامعه است”.
در پاسخ به این نامه ،اسماعیل
احمدی مقدم ،فرمانده نیروی انتظامی
ایران ،اعالم کرد که نیروی انتظامی
طرحی برای نصب دوربین به منظور
کنترل افراد و شهروندان ندارد .او
توضیح داده است که نصب دوربین
ها توسط شهرداری ها و وزارت راه از
قبل هم انجام می شده و اکنون تنها
روند این کار تسریع شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس ،در
تازه ترین واکنش ،سعید مرتضوی،
دادستان تهران هم از نصب دوربین
های مدار بسته دفاع کرده و گفته
است که کاربرد این دوربین ها در
پیشگیری از وقوع جرم مورد تایید
است.
نصب دوربین های مدار بسته برای
کنترل ترافیک و سرعت خودروها و
همچنین منظور پیشگیری از جرائم
در کشورهای غربی سال هاست که
انجام می شود .بریتانیا بیشترین تعداد
این دوربین ها را در میان کشورهای
اروپایی داراست .بعضی از منتقدان
می گویند که نصب این دوربین ها نه
تنها تاثیری در کاهش جرم و جنایت
نداشته ،بلکه تصاویر گرفته شده با
این دوربین ها و نگهداری آنها در
یک مرکز ،در واقع تعرض به حریم

خصوصی مردم است.
هر چند پلیس بریتانیا معتقد است
چهارمیلیون و  200هزار دوربینی که
در این کشور نصب شده بی فایده
نیست و در کاهش جرایم موثر بوده
است.

تهــران:
توزیع المپ های
کم مصرف

چندی است توزیع المپهای کم
مصرف بین شهروندان تهرانی آغاز
شده است.
معاون خدمات مشترکین و بازار برق
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
می گوید هدف از این طرح اصالح
الگوی مصرف برق و به منظور صیانت
از منافع انرژی کشور است.
ایران از جمله کشورهای در منطقه
است که با کمبود برق روبرو بوده
است .مشکل اصلی صنعت برق ایران،
کمبود منابع مالی و کاهش سرمایه
گذاری است و خشکسالی گسترده نیز
به وخیم تر شدن وضعیت آب و برق
در ایران کمک کرده است.
با رسیدن فصل سرما در ایران استفاده
از برق به عنوان یکی از راههای تامین
گرما در بسیاری از نقاط کشور افزایش
می یابد.
وزارت نیرو به دنبال خاموشی های
تابستان امسال ،تصمیم گرفته است
برای کاهش مصرف برق ،مشترکان
پر مصرف را جریمه کند .یکی از
پیشنهادهای این وزارتخانه افزایش
 30درصدی قیمت برق مشترکان
پرمصرف است.

lest we forget
نودمنی سالگرد
پایان جنگ
اول جهانی

مژ
دریافت ک ده مژده
انال

ها
ی ایرانی

بدو
ن
ن
ص
ب دی
(از

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

طریق ا
ینترنت)
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جواد داوری

Tel.:514-466-1327

روز سه ش��نبه 11 ،نوامبر ( 21آبان)
مصادف با نودمین سالگرد اعالم ترک
مخاصمات در جنگ جهانی اول بود.
این جنگ در ژوئن س��ال  1914آغاز
ش��د و با شکس��ت آلمان و متحدان
آن کش��ور از جمله امپراتوری اتریش
و مج��ار و امپراتوری عثمانی در برابر
بریتانیا ،فرانسه ،روسیه تزاری ،آمریکا
و متحدان آنها خاتمه یافت.
جنگ اول جهان��ی از پرتلفات ترین
جن��گ های تاریخ به ش��مار می رود
و ش��مار کشته ش��دگان آن را بیش
از  20میلی��ون نظامی و غیرنظامی از
کشورهای مختلف برآورد کرده اند.
در طول چهار س��ال ادامه این جنگ،
بی��ش از  60میلی��ون ت��ن از اتب��اع
کش��ورهای درگیر ب��ه خدمت نظام
فراخوان��ده ش��دند و در صحنه های
جنگ مشارکت کردند.
مورخان نظامی گفت��ه اند که اگرچه
جنگ اول در حالی آغاز شد که روش
های نظامی با شیوه های چندین دهه
پیش از آن تغییری اساسی نکرده بود،
اما در پایان جنگ ،تحوالتی چشمگیر
در این زمینه دیده می ش��د که از آن
جمله می توان به استفاده از هواپیما در
عملیات اکتشافی ،تهاجمی و دفاعی و
اختراع و کاربرد تانک اشاره کرد.
مراسم نودمین سالگرد خاتمه جنگ
اول جهانی در حالی برگزار شد که تنها
معدودی از کس��انی که در آن جنگ
شرکت داشتند هنوز زنده هستند.

جنگ سرنوشت ساز

جن��گ اول جهانی نه تنه��ا به دلیل
شمار کش��ورهای ش��رکت کننده و
دامنه جغرافیای��ی درگیری ،بلکه به
خاطر تاثیری که در تاریخ سیاس��ی
جهان باقی گذاشت واقعه ای پراهمیت

محسوب می شود.
در سال  ،1917رژیم روسیه تزاری،
که به عنوان متحد بریتانیا و فرانسه
در جنگ ش��رکت ک��رد و متحمل
شکس��ت ه��ای س��نگینی در برابر
نیروهای آلمانی شده بود ،در اثر یک
انقالب سقوط کرد و جای خود را به
یک نظام کمونیستی داد که زمینه
تاسیس اتحاد جماهیر شوروی را ،به
عنوان یک قطب مهم ایدئولوژیک در
چندین دهه بعد ،فراهم ساخت.
جن��گ اول همچنین فروپاش��ی و
تجزیه امپراتوری عثمانی و تاسیس
جمه��وری ترکیه را در پ��ی آورد و
باعث ش��د تا بخش های وس��یعی از
مستعمرات این امپراتوری در اختیار
فرانسه و بریتانیا قرار گیرد و حوزه نفوذ
این کشورها را نیز گسترش دهد.
ب��ا پایان جن��گ ،حکومت سلس��له
هابس��بورگ ب��ر امپرات��وری اتریش
و مجارس��تان از می��ان رف��ت و این
امپراتوری نیز به چند کشور از جمله
اتریش ،مجارس��تان و چکس��لواکی
تجزیه شد.
اگرچ��ه رقابت بین قدرت های بزرگ
اروپایی به خصوص بر س��ر تصاحب
نقاط مختلف جهان و گسترش حوزه
نفوذ آنها زمینه بروز درگیری بین آنها
را از اوایل قرن بیس��تم فراهم ساخته
ب��ود ،اما آتش جنگ ب��ا ترور ولیعهد
امپرات��وری اتریش و مجارس��تان در
ژوئن سال  1914افروخته شد که به
دست یکی از اعضای جوان یک گروه
ملی گرای بوسنیایی در شهر سارایوو
به قتل رسید.
این ت��رور به اقدام��ات تالفی جویانه
اتریش علیه کشور صربستان و سپس،
واکنش کش��ورهای متحد هر یک از
این دو کش��ور و س��رانجام ،درگیری
نظامی گسترده در اروپا منجر شد.
در یک س��وی این درگیری ،بریتانیا،
فرانسه ،روس��یه و متحدان آنها وارد
جنگ ش��دند که بع��دا آمریکا نیز به
این گروه ملحق شد ،و در سوی دیگر،
آلمان ،اتریش و مجارستان ،امپراتوری
عثمانی و متحدان آنها قرار داشتند.
در عین حال ،دامنه این جنگ و آثار

آن به مراتب از گستره کشورهای اصلی
درگیر فراتر رف��ت و در پایان جنگ،
اکثر کش��ورهای اروپایی به نحوی در
عملیات نظامی مشارکت کرده بودند
در حالیکه حوزه های نفوذ قدرت های
بزرگ در بسیاری دیگر از نقاط جهان
نیز تغییر یافته بود.
این جنگ باعث خس��ارات وسیع به
بنیه اقتصادی و تغیی��رات عمده ای
در بافت اجتماعی کشورهای اروپایی
شد و به گفته برخی تاریخ شناسان،
زمینه ظهور ایاالت متحده را به عنوان
یک قدرت عمده اقتصادی و نظامی در
جهان فراهم آورد.
درگیری نظامی در جنگ اول جهانی
با توافقنامه ترک مخاصمات با آلمان
در روز  11نوامبر سال  1918به پایان
رس��ید و در ماه ژوئن س��ال ،1919
معاهده صلح به شکل پیمان ورسای
بی��ن دو طرف جنگ رس��ما به امضا
رسید.
این معاهده ،شرایط سختگیرانه ای را
برای طرف شکست خورده جنگ در
نظر می گرفت و به خصوص آلمان را
به پرداخت غرامتی سنگین به فرانسه
و خودداری از ساخت ارتشی نیرومند
ملزم می ساخت.
ب��ه گفته برخ��ی مورخ��ان ،امضای
معاهده ورس��ای و ناخرسندی شدید
ملی گرایان آلمانی از آن یکی از عوامل
بروز جنگ دوم جهانی بود.
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>>>>> ایرانیان خارج از ایران<<<<

سرمایه کـــل
آنان چقدر است؟

برنا :سرمایه کل ایرانیان خارج از کشور
ک��ه در مراکز اقتصادی دبی ،آمریکا و
اروپا س��رمایه گذاری کردهاند  2هزار
میلیارد دالر است.
“ دکتر جمشید عدالتیان” اقتصاد دان
در میزگرد بررس��ی تاثیر بحران مالی
اروپا و امریکا بر اقتص��اد ایران با بیان

ذخایر پولی ایران به
طال تبدیل شده است

مجتبی ثمره هاشمی مشاور محمود
احمدینژاد گفت که به دستور رئیس
جمهوری ذخایر پولی کشور تبدیل به
طال شده است.
هاشمی اعالم کرد که این تصمیم برای
جلوگیری از «مشکالت آیندهای» که
ممکن است بر اثر تحریمها بر اقتصاد
ایران تحمیل شود ،اتخاذ شده است.

این مطلب گفت :بحران ایجاد ش��ده
در جهان موقتی بوده و اقتصاد امریکا
و اروپا به تدریج به حالت عادی باز می
گردد.
ای��ن اقتصاد دان درب��اره امکان جذب
س��رمایه ایرانیان خارج از کش��ور در
داخل ایران گفت :این امر یک نگرش
خوش بینانه و محال است زیرا اقتصاد
ایران مطلقا قدرت جذب سریع هزاران
میلیارد دالر سرمایه را ندارد.

عدالتیان خاطر نشان کرد حتی بورس
ایران این آمادگی را ندارد که به تدریج
سرمایه هنگفت ایرانیان برون مرزی را
جذب کند.
وی تداوم بح��ران در اقتصاد امریکا و
اروپا را به ضرر کشورهای نفتی دانست
و تصریح کرد :این بحران ضمن کاهش
تقاضا برای نفت منجر به کاهش قیمت
بی سابقـــــه آن در دراز مدت خواهد
شد• .

وی هیچ اش��ارهای به این مش��کالت
نکرد.
ای��ران به خاط��ر ادام��ه فعالیتهای
هستهایاش تاکنون با سه دوره تحری م
از سوی ش��ورای امنیت سازمان ملل
مواجه شده است.
برخی بانکهای دولتی و شرکتهایی
که گمان میرود در پروژه فعالیتهای
اتم��ی ای��ران نق��ش دارند از س��وی
کش��ورهای اروپای��ی و آمریکای��ی با
محدودیته��ای قابلتوجهی مواجه
شدهاند.

مقام��ات ایران��ی نگران بلوکهش��دن
حسابهای خود در قاره اروپا هستند.
آمریکا ،اتحادی��ه اروپا را برای محدود
کردن داد و س��تد با ایران تحت فشار
ق��رار داده اس��ت و با حمایت س��ایر
کشورها سرگرم اعمال فشار بر سازمان
ملل اس��ت تا علیه بانکهای ایرانی،
تحریمهای شدیدتری اتخاذ کند.
ایران در س��ال  ۱۳۸۵اعالم کرده بود
ک��ه  ۶۰درص��د از ذخای��ر ارزی ۵۰
میلیارد دالریاش را دالر و پنج تا ده
درصد آن را طال تشکیل میدهد.

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

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

اوبامای ایران...
{>> ادامه از صفحه}5 :
 )3تاریخ آمریکا تاریخ تبعیض نژادی
است .اگر پیامبر اسالم در عصر جاهلیت
عرب بالل س��یاه حبشی را سخنگوی
اس�لام ق��رار داد در آمری��کای مدرن
قرن هجدهم بردهداری و سیاهکش��ی
رس��م زمانه بود .اما توسعه سیاسی در
این کش��ور آمریکاییها را ناگزیر از آن
کرد که سیادت سیاهان را بپذیرند در
حالیک��ه ما که پیرو مذهب و س��نت
رسول رحمت هستیم حتی اگر امکان
رای دادن در ای��االت متح��ده آمریکا
را داش��تیم احتماال ب��ه مککین رای
میدادیم و در ایران بعید است حاضر
باشیم روزی به هممیهنان سیهچرده
جنوبی خود رای دهیم؛ نظم اجتماعی
آمری��کا به هر انس��انی ای��ن امکان را
میدهد که از اقلی��ت (نژادی ،فکری،
سیاسی) به اکثریت تبدیل شود.
 )4آیا در ای��االت متحده آمریکا نهاد
نظارتی مانند ش��ورای نگهبان وجود
ندارد؟ تأملی در این انتخابات نش��ان
میدهد انتخابات آمریکا تحت نظارت
دقیق��ی فراتر از ش��ورای نگهبان قرار
دارد:
الف :ب��رای نام��زدی هر ف��رد باید از
صافی حزبی سختی عبور کند که در
آن اعتقاد به مبانی فکری و اجتماعی
نظ��م آمریکایی مانند س��رمایهداری،
فردگردایی ،جمهوریخواه��ی و ...در
آزمونهای��ی روش��ن از نامزدها طلب
میشود اما بهجای چند ناظر محدود
یک جمعی��ت بزرگ درب��اره نامزدها
داوری میکنند .البته این امکان وجود
دارد که ف��ردی با اعتقادی متفاوت از
این صاف��ی عبور کن��د و حتی نامزد
انتخابات ش��ود مانن��د لیبرتارینها و
سوسیالیستها که در انتخابات اخیر

نیز نامزد داشتند اما همان نظم طبیعی
و نه نهادی حکومتی آنان را به حاشیه
میراند.
ب:بههنگاممبارزهانتخاباتیجمعآوری
اعانه و پول باید تحت ضابطه مشخصی
انجام گیرد .س��قف جذب کمک مالی
روشن است وگرچه کالههای حقوقی
برای گریز از قانون وج��ود دارد اما در
این انتخابات (برخالف انتخابات ایران)
حتی تع��داد خانهه��ا و اتومبیلهای
شخصی اوباما و مککین در رسانهها
افشا و اعالم شد.
ج :وجود رسانههای قدرتمند در جامعه
آمریکا در همین انتخابات اخیر سبب
ش��د رایدهن��دگان درب��اره خانواده،
شخصیت ،اخالق و ضعف و قوت اوباما
و مک کین اطالعات کافی بدست آورند
و با فس��اد اخالقی دختر س��ارا پالین،
سوءاس��تفاده او از موقعیت شغلیاش،
جف��ای اوباما در حق ب��رادرش ،ثروت
همس��ر دوم مککی��ن و مواضع عمه
اوباما آشنا شویم .همین رسانهها بودند
که قب ً
ال دروغ و فساد بیل کلینتون را
فاش کرده بودند.
د :انتخاب��ات آمریکا هنوز یک روز را از
س��ر نگذرانده بود که نتایجش روشن
شد .شبکههای تلویزیونی و اینترنتی
 CNNو  BBCو یورونی��وز ه��ر نی��م
س��اعت میزان آرای ش��مارش شده،
درصد م��رد و زن رایدهنده ،جوان و
پیر رایدهنده و ...را بهصورت مستقیم
و زنده برای همه جهان مخابره و پخش
میکردند و حتی اگر باراک اوباما شب
چهارشنبه سیر به خواب اصحاب کهف
میرفت هم حضار جهان بیدار بودند و
سیر رای او را میدیدند.
بدینترتیب نهادهای مدنی و سیاسی
مانند حزب و رسانه در ایاالت متحده
همان کاری را انجام میدهند که از نظر

قانون در ایران برعهده شورای نگهبان
نهاده شده است.
از آمی��زش ای��ن نظ��م خودجوش و
خالقیتهای فردی اس��ت که فردی
مانن��د باراک اوباما در آمریکا به قدرت
میرسد .نظم سیاسی زمینه ورود اوباما
را فراهم میکند اما در نهایت این اوست
که باید بقای خود را در این صحنه رقم
زند .باراک اوباما ظاهراً آن روی س��که
جورج بوش اس��ت و اصوالً مهمترین
علت پی��روزی او کارنامه بوش اس��ت
اما اجازه دهید که بگوییم اتفاقاً اوباما
همان نقش��ی را در حزب دموکرات بر
دوش خواهد گرفت که بوش در حزب
جمهوریخواه ایفا میکرد.
ج��ورج بوش از ن��گاه نومحافظهکاران
مهمتری��ن رئیسجمه��وری ای��االت
متحده آمریکا در نیم قرن اخیر است.
او گفتمان تازهای را در جمهوریخواهان
ایجاد کرد که در آغاز به نظر میرسد
نوعی تجدیدنظرطلبی چپروانه است.
بوشمحوریتگفتمانجمهوریخواهان
را از نفت به دموکراسی تغییر داد هرچند
زیر این شعار دموکراسی مطالبات نفتی
به چشم میآمد و دم خروس معلوم بود.
اینگونه شد که جمهوریخواهان طرفدار
حکومتهای مرتج��ع اما ثروتمند به
دنبال دموکراسیسازی رفتند و شعار
دموکراتها را مصادره کردند.
باراک اوباما گرچ��ه در همان گام اول
و نطق اول اع�لام کرده که قصد دارد
سربازان آمریکا را از عراق بیرون بکشد
اما چارهای جز برخورد مدبرانه با میراث
بوش ن��دارد با این تفاوت که گفتمان
مبارزه با نقض حقوق بشر را جایگزین
گفتم��ان مبارزه با س�لاح هس��تهای
میکند.
آمریکاییها اولین تجربه دخالتهای
نظام��ی را در دوره بی��ل کلینت��ون
دموکرات طی کردند که در بوس��نی
به نفع حقوق مسلمانها دخالت کرد،
راهی که باراک اوباما نیز ادامه خواهد
داد.
------------
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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
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>>اینک بزرگتر از همیشه <<
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اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما بجویید:

ه شما

و خان

مبیل
ی اتو
ویس
برا
ن سر
برتری ن بها
کمتری

CAR & HOUSE
INSURANCE
with
monthly
instalment

TOYOTA CAMRY LEFULLY EQUIPPED - 2007

HONDA CIVIC 2004
Prix : $ 9400

Kilométrage : 55000
Occasion Garantie : Disponible
Financement : Disponible
Mensuel : 228.00
Location/Bail (Détails) Moteur : 2.4
Classification : Berline
Transmission : Auto. Cylindres : 4
Portes : 4 Passagers : 5
Couleur intérieure : Gris
Couleur extérieure : Argent

Kilométrage : 92000
Condition : Occasion Garantie : Disponible
Financement : Disponible
Mensuel : 132.00
LEASING AVAILABLE
Moteur : 1.7 Classification : Berline
Transmission : Automatique
Cylindres: 4 Carburant : Essence
Motricité: FWD Portes : 4
Passagers : 5 Couleur intérieure : Noir
Couleur extérieure : Gris foncé

Prix : $ 16900

دلیل تشدید اقدامات
امنیتی در تهران
چیست؟

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

سهرابمهماندوست

شانس پیروزی آقای احمدی نژاد در انتخابات
ریاست جمهوری س��ال آینده را کاهش دهند
و به همین علت ،رئیس جمهوری ایران نیز در
نامهای علنی و با لحنی عتابآلود و بی سابقه،
فرمانده نیروی انتظامی را از “پلیس��ی کردن”
شرایط پایتخت برحذر داشته است؟
یا اینکه تمام یا بخشی از اقدامهای امنیتی مورد
اش��اره ،به این منظور طرح شده است تا آقای
احم��دی نژاد از طریق اع�لام مخالفت با آنها،
چهرهای میانه رو و مخالف س��ختگیری علیه
مردم از خود به نمایش بگذارد و بدین وس��یله
نظر رای دهندگان عادی را در به س��وی خود
جلب کند؟
با توجه به پیچیدگیها و آشفتگیهای اوضاع
سیاس��ی در ایران ،یک ناظر بی طرف پاس��خ
قاطع��ی برای هیچک��دام از دو پرس��ش فوق
نمییابد.
احمد زیدآبادی
تحلیلگر مسایل ایران

سالن آرایش رورو

فال قهوه:
روزهای شنبه

در منطقه وست آیلند

عمومی هش��دار داده و یا در
ر
ص��ورت وق��وع آن ،اق��دام به
زمایش
سرکوبشکنند.
ا
منیت و
این گمانه اما این پرسش را در
پی دارد که مگر جامعه ایران در
آرام
ش
آستانه شورش اجتماعی است که
چنین اقدامهایی ضروری باشد؟
نیروی
اغلب تحلیلگران سیاس��ی چنین
تش��کیل یک نهاد امنیتی جدید در تهران ،بحث ان
تظامی
بازگش��ت نیروهای بسیج به خیابانهای پایتخت
فرض��ی را رد میکنن��د ،ه��ر چند
برای انجام گشتهای عملیاتی ،مانور سی هزار نفری
که برخ��ی از آنه��ا ،احتم��ال وقوع
نیروی انتظامی و موضوع نصب دوربینهای مدار بسته در
شورشهای کور اجتماعی در واکنش
مناطق حساس و “جرم خیز” تهران ،تحلیلگران سیاسی به گرانی سرسامآور را بعید نمیدانند.
را نسبت به برنامههای دستگاههای نظامی و امنیتی ایران با این حال ،ممکن است که دستگاه های امنیتی تحلیل
حساس کرده است.
دیگری از شرایط ایران داشته و یا اینکه برخی احتماالت
این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اندک را جدی گرفته باشند.
ای��ران ،با موض��ع گیری صری��ح و قاط��ع در برابر نصب البته بروز شورشهای کور اجتماعی در ایران پس از انقالب
دوربینهای مدار بسته در مناطق مختلف تهران و هشدار مسبوق به سابقه است و در دوران ریاست جمهوری اکبر
نسبت به پلیسی کردن شرایط پایتخت ،عمال حساب خود هاشمی رفس��نجانی که نرخ تورم باال رفت ،شورشهایی
را از این برنامهها جدا کرده است.
در برخی ش��هرهای بزرگ نظیر مشهد ،ش��یراز ،قزوین،
مخالفت آقای احمدی نژاد با نصب دوربینهای مدار بسته اسالمشهر و اکبرآباد تهران به وقوع پیوست که زیانهای
در تهران ،با واکنش اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی مالی بسیاری بر جا گذاشت ،اما سرانجام سرکوب شدند.
انتظامی و سعید مرتضوی دادستان تهران روبرو شده است .با توجه به این سابقه ،احتمال اینکه دستگاههای امنیتی
فرمانده نیروی انتظامی و دادستان تهران ،نصب دوربینهای تکرار آن ماجراها را در واکنش به گرانی و تورم ناش��ی از
مدار بسته را در برخی نقاط خاص تهران الزم شمردهاند.
عملکرد اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد محتمل دانسته و
در واقع ،پرس��ش اساس��ی برای تحلیلگران این است که برای کنترل آنها در حال برنامه ریزی باشند ،بعید نیست.
نهادهای نظامی و انتظامی با چه هدف و انگیزهای ،تشدید با این حال ،احتمال دیگری هم قابل طرح است .طبق یک
فعالیتهای امنیتی در تهران را همراه با سر و صدای بسیار تحلیل سیاسی ،باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا،
در دستور کار خود قرار دادهاند و آقای احمدی نژاد با چه بعد از تشکیل دولت خود با ایران وارد مذاکره خواهد شد،
انگیزهای نسبت به بخشی از این فعالیت ها واکنش منفی ام��ا برای اینکه این مذاکره از جانب آمریکا از موضع قوت
نشان داده است؟
صورت گیرد ،احتمال اینکه جورج بوش در ماههای پایانی
در مورد انگیزه و هدف نهادهای نظامی و انتظامی ،دو گمانه ریاس��ت جمهوری خود اهداف خاص��ی را در نزدیک مرز
خوشبینانه و بدبینانه قابل طرح است .گمانه خوشبینانه این ایران با عراق ،هدف حمالت محدود نظامی قرار دهد ،کامال
است که ناامنیاجتماعی در شهر تهران به نقطهای رسیده منتفی نیست ،یعنی اقدامی شبیه آنچه اخیرا علیه سوریه
است که کنترل آن جز از راه حضور چشمگیرتر ماموران صورت گرفت.
انتظامی و بسیجی امکانپذیر نیست.
شاید شایع شدن همین تحلیل ،دستگاههای امنیتی را به
در اینکه میزان انواع بزهکاری در شهر تهران افزایش یافته ،برنامه ریزی برای مقابله با پیامد چنین تحوالتی وادار کرده
کمتر کسی تردید دارد ،اما نگرانی و هراس شهروندان عادی است.
از تشدید فعالیتهای امنیتی در کالن شهر تهران که اغلب به هر حال ،صرف نظر از انگیزه تش��دید تدابیر امنیتی در
بیارتباط با مقابله با مجرمان واقعی به نظر میرسد ،گمانه تهران از سوی دستگاه های امنیتی و انتظامی ،نارضایتی
زنی خوشبینانه در باره انگیزههای تشدید اقدامات امنیتی آقای احمدی نژاد از بخشی از این تدابیر نیز اسرارآمیز به
را با تردید روبرو میکند.
نظر میرسد.
گمانه بدبینانه اما این است که نهادهای امنیتی به منظور آیا دستگاه های ذینفع بدون اطالع و هماهنگی با رئیس
ایج��اد هراس در بین تودههای م��ردم ،برنامههای فوق را جمهوری و یا حتی به منظور تخریب وجهه دولت او در نزد
تدارک دیدهاند تا پیشاپیش نسبت به بروز هرگونه شورش رای دهندگان عادی ،اقدامات امنیتی را تشدید کردهاند تا

با مدیریت روژان
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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
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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

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

با کیفیت
و به استثنائی
ا
ی مناسب

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

رستوران چوپان کباب

Restaurant Choopan Kabab

) 514-807-8747

_____
_____
___
________________ 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

_______

همانگون��ه که انتظار می رفت و در
ش��ماره پیش آمد ،ژان شاره ،نخست
وزی��ر کبک ،هش��تم دس��امبر را روز
انتخابات اس��تانی اعالم کرد و این در
حالی است که از زمان انتخابات پیشین
هنوز دو سال سپری نشده است.
انتخابات سال گذش��ته دولت لیبرال
کبک را از اکثریت به یک دولت اقلیت
تنزل داد و حزب آکسیون دموکراتیک
کبک  ADQرا به مقام اوپوزیس��یون
رسمی در پارلمان کبک باال برد.
از نتای��ج دیگر انتخابات س��ال 2007
یکی هم س��قوط حزب کبکوآ  PQبه
مقام سوم در پارلمان بود .این سقوط
برای حزبی مانند  PQکه حزب اصلی
کبک به حس��اب می آید ،شکس��ت
بزرگی تلقی شد.
این باال و پائین رفت��ن ها در اثر عدم
مقبولیت زی��اد حزب لیب��رال کبک
 PLQو در راس آن ژان شاره عملکرد
خوب  ADQدر فعالیت های انتخابات
و ضعف رهبری  PQو مخصوصا اصرار
آن ح��زب برای انجام رفراندوم جدائی
کبک بود.
ن��ه در آن زمان و نه اکنون ،کبکی ها
خواهان رفراندوم نبودند و نیس��تند،
زیرا مسائل حیاتی تری ذهن مردم را
اشغال کرده است.
اما از آن وقت تاکنون ،ش��رایط تغییر
کرده است.
مقبولیت ش��اره بخاطر عملکرد قابل
قبولش باال رفته است ADQ .که یک
شبه ره چند ساله پیموده بود ،به جای
اولش باز گشته است .حتی بعضی ها
می گویند ماریو دومون ،رهبر ADQ
اگر ش��انس بیاورد فقط م��ی تواند به
حیات سیاسی خود ادامه دهد.
و باالخره  PQبا تغییر رهبری از آندره
بواکلر به خانم پولین م��اروا ،مقداری

خود را جمع و جور کرده.
ما با درس گرفتن از گذشته و عدم
اصرار به رفران��دوم ،نظرهای موافق
کبکی ها را جلب نموده است.
هدف شاره از انجام انتخابات زودرس
همانگونه که خودش می گوید کسب
آراء بیشتر و بدست آوردن یک دولت
با پارلمانی است که در آن نمایندگان
 PLQدر اکثریت باشند.
او می گوید به این دلیل اعالم انتخابات
کرده است که کبک یک دولت اکثریت
و با ثبات الزم دارد تا با مشکالت آینده
مقابلهکند.
وی ادع��ا می کند که ب��رای مقابله با
بحران اقتصادی ،لیبرالها بهترین برنامه
و بهترین تیم را دارند .شاره تاکید می
کند که هنگام بروز طوفان اقتصادی،
س��کان دولت باید بجای س��ه جفت
دست ،با یک جفت دست کنترل شود،
زیرا در چنان ش��رایطی ممکن است
احزاب اوپوزیسیون همراهی و همکاری
الزم را با دولت انجام ندهند.
به عقیده شاره ،پس بهتر است دولت
تا چهار سال خیالش از دغدغه سقوط
آس��وده و دستش برای مانورهای الزم
باز باشد.
چند هفته قبل از اع�لام انتخابات از
سوی ش��اره ،نظرسنجی ها نشان می
داد که احتمال کس��ب اکثریت برای
 PLQوجود داشت .ولی ،همانگونه که
مفس��رین پیش بینی کرده بودند این
احتمال اکنون کمتر شده است.

نظر سنجی ها

طبق یک نظرس��نجی ک��ه در اواخر
اکتبر انجام شده بود ،لیبرالهای شاره
 42درص��د 34 PQ ،درص��د و ADQ
 14آراء را کسب می کردند.
نظرسنجی دیگری که در روزهای -9
 7نوامبر ش��ده بود تقریبا همان نتایج
را نش��ان می داد .اما این نتایج در بین
فرانسوی زبانان کمی متفاوت است و
 PLQاز مقبولی��ت کمتری برخوردار
است ولی همچنان پیشرو است .با این
همه این ارقام شرایط الزم برای دولت

انتخابات
زودهنگام
در کبک

____
خرید دریافت خواهند کرد.
____________
 ه��ر بچه کبکی از برنامه «مراقبت از در حالی ک��ه موضوع هدف شاره بدستآو
رد
ن
د
ول
ت
ا
کث
ریت
کودک» بهره مند خواهد شد.
مهم مورد منازعه مابین
است .مقبولیت شا
ره باال رفته است.
 ب��رای خان��واده هائی ک��ه کمتر از رهبران احزاب سه گانه نیمی
از
کب
ک
ی
ها
مع
تقدند شاره بهترین
 150000دالر درآم��د دارن��د ،ب��رای وضع مبهم اقتصادی ک
سی است که می تو
ان
د
با
ب
ح
را
ن
م
ال
 50000دالر اولی��ه تخفیف مالیاتی اس��ت و هر ی��ک از
ی
منظور خواهد شد.
آنان برنامه دیگری را
جاری مقابله کند.
 ADQکه یک شبه
ره
چن
به
عوض
در
و
کوچکتر
 حجم دولتخود
برنامه
و
مخرب
د
سا
له
پی
مو
ده
بود ،به
جا
ی
مونترال
به
مخصوصا
و
نواحی
می
دهنده
نجات
را
ا
ول
ش
ب
از
گ
شته است.

شــاره:
دربحران
مالی پیش
رو« ،با سه
آشپز ،آش یا
شور میشود،
یا بی
منک!!»

اکثری��ت را فراهم نمی
کند.
در جریان فعالیت های
انتخابات��ی ،متاس��فانه
رهبران احزاب به انتقاد
از یکدیگ��ر پرداخت��ه،
ولی کمتر به معرفی و
تشریح برنامه های خود
می پردازند .این حالت
کم و بیش ،در انتخابات
ریاستجمهوریآمریکا
هم مشاهده می شد که
اخالق و رفتار سیاسی
خوبی ب��ه نظ��ر نمی
رسد.
مثال از برنارد الندری ،نقل قول ش��ده
اس��ت که او (ش��اره) بدترین نخست
وزیری است که وی (الندری) در عمر
خود دیده یا در کتاب ها آمده است!
آقای شاره به عملکرد  PQبعد از رکود
سال  1982اش��اره می کند که خانم
ماروا ،در آن زمان یک وزیر تازه کار در
کابینه بوده است.
ای��راد دیگری هم که به ش��اره گرفته
می شود این است که وی خود را وزیر
مسئول پایتخت (شهر کبک) معرفی
می کند ،در حالی که در وست مونت
زندگی م��ی کند و هرگز در جش��ن
های چهارصدمین سالگرد شهر کبک
شرکت نکرد!

پالتفرم انتخاباتی احزاب

>> پالتف��رم  ،PQک��ه در صورت به
قدرت رس��یدن قول انج��ام آن را می
دهد ،شامل بیش از  20موضوع است
اهم آنها از این قرارند:
که ّ
 مالیات های شخصی کاهش نخواهندیاف��ت و در عوض کبکی ها یک چک
 200دالری جه��ت پوش��ش مالیات

اختیارات بیشتری داده خواهد
شد.
 ب��ا کاه��ش  20درصدی درمصرف س��وخت فس��یلی ،در
پایین آوردن گازهای گلخانه ای
کوشش خواهد شد.
 ب��رای بهبود وضع پزش��کخانواده ،تنظیم قانون اساس��ی
کب��ک ،کمک به ت��ازه واردین
ب��رای جذب ش��دن در جامعه
کبک و مبارزه با نژادپرس��تی
اقدام خواهد گردید.

>> برنام��ه  ADQک��ه ماریو
دومون ،آن را اعالم کرده است در اصل
شامل سه بخش است:
 دولت کوچکتر کمک به مشاغل کوچک اقدامات بیش��تر ب��رای اینکه طبقهمتوسط بتواند پول بیشتری به جیب
بگذارد.
جزئی��ات برنامه  ADQش��امل 16
مورد اس��ت که میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
 با کاهش حجم دولت  600میلیوندالر صرف��ه جوئی و مص��رف آن به
بازنشستگی
 صرف��ه جوئی یک میلی��ارد دالراز طریق قطع یارانه (سوبس��ید) به
مشاغل
 خصوص��ی ک��ردن  7/5درص��دهیدروکبک و کسب  10میلیارد دالر
 فشار آوردن به دولت فدرال برای حلمسئله عدم تعادل مالی
 کمک به خانواده های عائله مندسایر موارد برنامه  ADQهمراه با ارقام
پولی است ،جهت حل معضالت مبتال
به مردم.
از جزئیات برنامه  PLQچیز رس��می
منتشر نشده است (یا من ندیده ام).

سبزهای کبک« :کثیف ترین سوخت جهان را ازکبک دور نگهدارید» .
TAR SAND

نفتی که در ش��مال اس��تان آلبرتا
بدس��ت می آید سنگین ترین ،غلیظ
ترین و کثیف ترین نفت جهان است.
این نفت به میزان بسیار زیادی آلوده به
قیر است که در اینجا از آن با اصطالح
«قی��ر نفت» یاد می کنیم .قیر نفت از
میان شن های آمیخته به قیر بدست
م��ی آید ک��ه آنها را هم «قیر ش��ن»
اصطالح می کنیم.
تصفیه قیر نفت بس��یار س��خت و پر
هزینه است و در جریان این کار مقدار
زیادی هم آب مصرف می شود .از اینها
گذش��ته ،میزان گازه��ای گلخانه ای
تولید شده از تصفیه قیر نفت سه برابر
میزان مشابه آن در سایر نفت هاست.
اشکاالت قیر نفت تنها مربوط به تصفیه
آن نیست .اس��تخراج و حمل آن نیز
خالی از اشکال نمی باشد .برای بیرون
آوردن قیر ش��ن ،باید به زیر آن در دل
زمین بخار تزریق شود و برای این که
در لوله جریان پیدا کند ،باید آنرا گرم
کرد و مقداری نفت نوع دیگر یا گاز نیز
به آن مخلوط گردد.
بنابر این میتوان آن را «نفت ملعون»
هم نامید.
قیر نفت ی��ا نفت ملعون در آس��تانه
ساختن یک معضل برای استان زیبای
کب��ک اس��ت و این ام��ر نگرانی ژرف
مدافعان حفظ محیط زیست را فراهم
آورده است.
موضوع از این قرار است که می خواهند
قیر نفت را از راه کبک و با گذراندن از
سواحل شرقی آمریکا به تصفیه خانه
های آن کشور در خلیج مکزیک ببرند.
افزون بر این ،احتمال دارد که مقداری
از قیر نفت در تصفیه خانه های شرق
مونترال تصفیه شود.
طرحی که ب��رای انجام اینکار در نظر
گرفته شده است «تریل بریکر» نامیده
ش��ده و مجری آن ه��م کمپانی لوله

سازی آنبریج است.
مس��یر نقل و انتقال قیر نفت از دو
بخش تشکیل می شود:
بخ��ش اول خط لوله ایس��ت که از
ادمونتون آلبرتا به سارنیا در اونتاریو،
و از آنج��ا به مونترال ،و س��پس به
پورتلند در ایالت مین آمریکا وصل
می ش��ود .این خط لول��ه ،در حال
حاضر ،نفت وارداتی از شمال آفریقا،
دریای شمال و مکزیک را که تانکرها
در حوض خانه های پورتلند تخلیه
می کنند جهت تصفیه به مونترال
منتقل می کند و از آنجا به س��ارنیا
فرستاده می شود.
بخ��ش دوم راه دریائی اس��ت که با
کش��تی انجام می شود و با دور زدن
ش��رق آمریکا ،به سواحل تگزاس می
رسد.
البته کمپانی آنبریج خط لوله دیگری
از آلبرتا مس��تقیما به تگزاس خواهد
ساخت که دس��ت کم تا سال 2012
آماده بهره برداری نخواهد شد.
بنابر این ،کمپانی می خواهد با وارونه
کردن جهت جریان نفت در خط لوله
بخش نخست ،از طریق کبک ،روزانه
 120000بش��که قیر نف��ت آلبرتا را
حمل کند .گویا قرار است که 80000
بش��که از آن در شرق مونترال تصفیه
شود و  120000بشکه دیگر به سواحل
تگزاس حمل گردد.
سخنگوی آنبریج می گوید:
این طرح چیز مطلوبی اس��ت زیرا قیر
نف��ت از خط لوله ه��ای موجود عبور
خواهد کرد و صاحبان زمین هائی که
لوله از آنجاها می گذرد تغییری احساس
نخواهند نمود .این سخنگو به مصداق
«در دل دوست به هر حیله رهی باید
کرد» به امتیازات دیگری هم اشاره می
کند ،از قبیل اینکه به این طریق نیاز به
نفت وارداتی کم خواهد شد.
ولی فعالین حفظ محیط زیس��ت در

کبک به این مشوق ها توجه چندانی
ندارند.
اس��تیون گیلبو ،یکی از کوش��ندگان
حفظ محیط زیست می گوید:
«تصفیه قیر نف��ت در مونترال میزان
گازهای گلخان��ه ای را افزایش خواهد
داد .این در حالی است که کبک سعی
می کند به هدف های پروتکل کیوتو
برس��د و تا س��ال  %6 ،2012از میزان
این گازها را نسبت به  1990کم کند.
تاکنون کبک در این راه موفق هم بوده
است».
وی معتقد اس��ت که کب��ک باید این
موض��وع را به بحث عموم��ی بگذارد،
همراه با دولت فدرال یا بدون آن.
در یک نظرسنجی در ماه سپتامبر72 ،
درصد کبک��ی ها گفتند که این طرح
باید تا زمانی که قوانین محکمی برای
جلوگیری از تولید گازهای گلخانه ای
تدوین شود به تاخیر انداخته شود.
از سوی دیگر ،وزیر محیط زیست کبک
هم گفته اس��ت که پروژه تریل بریکر
باید به هیئت ملی انرژی ،جهت تایید
یا رد ،فرستاده شود.
وی اضافه کرده اس��ت که ما این طرح
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را از نزدی��ک و به دقت مطالعه
خواهیم کرد.
خانم وزیر تاکید نموده اس��ت
که دولت همواره تبدیل انرژی
نفتی به انرژی های تمیزتری را
تشویق کرده و اجرای قوانین و
مقررات برای دولت بر هر چیز
اولویت دارد.
اما سخنگوی آنبریج گفته است
ک��ه این نگرانی ها به ما مربوط
نیست و ما یک شرکت حمل و
نقل هستیم و در بحث عمومی
هم ش��رکت نمی کنی��م .این
موضوعات باید بین مقامات باال
مورد بحث قرار گیرد.
--------------------------

________________

دانن��د ،کبکی ها به
موضع دیگری فکر
می کنند .آ
ن��ان می گوین��د اولویت نخس��ت ما
عبارتست از:
بهداش��ت و درمان ،بهداشت و درمان
و ...
و اما نکته آخر،
این درست است که شاید شاره نتواند
دولت اکثریت تشکیل دهد ،ولی بین
 44تا  48درصد کبکی ها معتقدند که
وی بهترین کس��ی است که می تواند
با بحران مالی مقابل��ه کند .در حالی
ک��ه پولین ماروا ،مورد قبول  23تا 31
درصد و دومون مقبول  9تا 10درصد
رای دهندگان است.
باید تا پایان روز هش��تم دسامبر صبر
کرد و دید که کبکی ها دقیقا چه می
گویند• .

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

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
(کاست و کامپکت دیسک)

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

GARAGE SALE

همه چیز باید فروش بره،

حتی شوهرم!

 -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
www.paivand.ca

تیراژ گسترده

گرافیک عالی

Advertise with us

) 514-996-9692

 12دسامبر (ص)15 :

یعقوب اکبری

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

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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گوناگون...

کالیفرنیابرای
‘زلزله بزرگ’
آماده می شود

حدود پنج میلیون نفر ساکن کالیفرنیا
جنوبی روز پنجش��نبه  13نوامبر در
بزرگترین تمرین آمادگی برای زلزله
که در تاری��خ آمریکا انجام می گیرد،
شرکت کردند.
هدف از انجام این تمرین آماده کردن
ماموران پلیس ،آتش نشانی و پرسنل
پزش��کی ب��رای مواجهه ب��ا تلفات و
تخری��ب حاصل از زلزله ای به بزرگی

____________________ ____________________ www.paivand.ca

پیام نوار م��ی گوید“ :اگر
زلزله ای ب��ه قدرت هفت
و هش��ت دهم ریش��تر در
حال رخ دادن بود ،شما
هفت و هش��ت ده��م در مقیاس
اکنون حرکتی ناگهانی
99
ریشتر است.
و شدید ،با سرعت تقریبا
د
رصد
زمین شناس��ان م��ی گویند 99
دو متر در ثانیه (ش��ش
درصد احتمال دارد در طی سی ا
حتمال فوت در ثانیه) را زیر پای
س��ال آینده چنین زلزله ای در
خود احساس می کردید.
ایالت کالیفرنیا رخ بدهد.
کف زمی��ن چن��ان به دو
آخرین ب��اری که زلزله بزرگی در این
طرف و عقب و جلو تکان می
منطق��ه رخ داد در س��ال  1994بود .خورد که روی زمین پرت می شدید.
زلزله لس آنجل��س به بزرگی آن  6و به همین دلیل وقتی زلزله رخ داد روی
هفت دهم ریشتر بود که پنجاه کشته زمین بنشینید ،پناه بگیرید و محکم
به جای گذاشت.
به جایی ثابت بچس��بید .هر چیز که
به گفته پیتر بوز ،گزارشگر بی بی سی در اطراف شماست و منقول است ،به
در لس آنجل��س ،محققان آمریکایی زمین می افتد یا در هوا پرت می شود
در تعجب بوده اند که در چند س��ال و به طور بالقوه می تواند باعث زخمی
گذش��ته در ایالت کالیفرنیا زلزله ای شدن شما به طور جدی بشود”.
بزرگی رخ نداده است.
مسئوالن می گویند بهترین واکنش
تمرین روز  13نوامبر به گونه ای به زلزله پرقدرت این اس��ت که خود
طرح ریزی ش��د که ساکنان و را روی زمی��ن بیندازید ،پناه بگیرید
مس��ئوالن را برای وقوع فاجعه و تا پایان تکان های ش��دید به جایی
ای غیرقابل تصور آماده کند.
ثابت محکم بچسبید .به مردم توصیه
ایس��تگاه های رادیویی محلی شده سعی نکنند حرکت یا فرار کنند
و بلندگوه��ای م��دارس روز چون در هیمن موقع است که آسیب
پنجشنبه نواری را پخش کردند خواهند دید.
که تظاهر می کند زلزله ای در
حال رخ دادن است.

•

AMRO
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,

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

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

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
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فصل سرما

ارزشتغذیهای
خنـــود

در راه است

مژهه��ای س��ینوس فلج ش��ده و
ترش��حات را خ��ارج نمیكنن��د
مانند خشكی هوا و آلودگی هوا و
سیگار.
بخور گرم و مرطوب بس��یار مفید
اس��ت .بخ��ور موجب میش��ود
ترشحات نرم ش��ده و از سینوس
راحتت��ر خ��ارج ش��وند و عالیم
سینوزیت برطرف شود.
هوای خشك و آلوده موجب میشود
مژههای س��ینوس از كار بیفتند و
نتوانند مواد داخل سینوس را تخلیه
كنند و موجب سینوزیت میشوند.
با بخور دادن این مژهها دوباره فعال
میش��وند .پس در محیط خشك
و یا هن��گام س��رماخوردگی و در
هوای اتاقی كه با گاز یا شوفاژ گرم
میش��ود بهتر اس��ت كه  5تا 10
دقیقه پیش از خواب بخور بدهید
و از تبدی��ل س��رماخوردگیها به
سینوزیتجلوگیریكنید.

ن��ام دیگر نخ��ود ،لوبی��ای گاربانزو(
 ) garbanzo beanم��ی باش��د.
نخودفرنگ��ی ،عدس و نخود بصورت
یكس��ال در میان و
چرخش��ی با گندم نُچوفسکو
و ج��و در یك
زمین میل کنید!
زراعتی -كشت می
شو ند .
این حالت چرخشی
باع��ث تقوی��ت و
تجدی��د نیت��روژن
در خاك می ش��ود
و دیگ��ر نی��ازی به
اس��تفاده از ك��ود
نخواهد بود.
معموالً نخود در زمین های حاشیه
بین النهرین و مدیترانه شرقی كشت
می شد و از آنجا به هند و سایر نقاط
آسیای شرقی گسترش یافت.
نخود نیز مانند س��ایر حبوبات ،فیبر
باالیی دارد .فیب��ر محلول مانند یك
برس زبر ،سیس��تم گوارش��ی را پاك
می كند .این نوع فیبر ،گلوكز(قند)
و كلسترول خون را كاهش می دهد.
همچنین نیاز به انسولین را در افراد
دیابتی كم می كند.
در بین گروههای غذایی؛ نخود ،عدس
و نخود فرنگی ،پروتئین ،كلس��یم و
آه��ن را به مقدار كاف��ی و الزم برای
رفع نیاز بدن فراهم می كنند.

>> چرا وقتی سرما
میخوریم گاهی به دنبالش
دچار سینوزیت میشویم؟

مصرف عدس باعث
تقویت قلب میشود

 ای��ن س��ینوزیتها حاد اس��تكه ب��ه دنبال س��رماخوردگی رخ
میدهد .دوره دو تا چهار هفتهای
دارد .اگ��ر س��ینوزیت مكرر تكرار
ش��ود یا دوره آن بیش از س��ه ماه
طول بكشد ممكن است فرد دچار
سینوزیت مزمن شده باشد .برای
تشخیص سینوزیت ،وجود آلرژی
وسرماخوردگیراهنمایتشخیص
این بیماری است.

مصرف ع��دس باع��ث تقویت قلب
و جلوگی��ری از بیماریه��ای قلبی
میشود.
حبههای كوچك عدس از فوائد غذایی
فراوان��ی برخوردار اس��ت و این ماده
غذایی مملو از فیبرهای غذایی است
كه باعث كاهش كلسترول خون می
شود.
پژوهشگرانبابررسیوعدههایغذایی
 16هزار نفر در نقاط مختلف جهان
طی  25سال به این نتیجه رسیدهاند؛
كسانی كه از این ماده غذایی در وعده
های غذایی خود استفاده كردند82 ،
درصد كمتر از كسانی كه از این ماده
غذایی مصرف نمی كردند ،به بیماری
قلبی دچار شدهاند.

سینوزیتیها
دوش آب گرم
بگیرند!

اگر شما دچار سینوزیت
مزمن باش��ید حتما میدانید
ك��ه در این فصل كمكم باید
مراقب باش��ید تا س��ینوزیت
ی
ش��ما عود نكند چون این بیمار 
با س��رماخوردگی و آلرژی فصلی
دوباره فعال میشود.

>> به این چند توصیه
توجه کنید:
>> چرا وقتی دچار
سینوزیستمیشویم،
پیشانی ،بینی و حتی
زیرچشمها درد میگیرد؟

 سینوزیت ،التهاب و ورم سینوساست .به هر علتی سینوسهایی كه
در حفرههای اس��تخوان جمجمه
و ص��ورت قرار دارند ،مخاطش��ان
دچار ورم ش��ود ،س��ینوزیت رخ
میده��د .علت این التهاب ممكن
است سرماخوردگی و یا حساسیت
فصلی باشد یا هوای آلوده و حتی
موادشستشودهندهشیمیاییمانند
وایتكس .س��ینوسها حفرههایی
خالیاند پر از هوا و از طریق مجرایی
با بینی در ارتباط هستند.
در هر طرف صورت چهار سینوس
وج��ود دارد؛ س��ینوسهای فكی
در زی��ر چش��م ،س��ینوسهای
پیشانی و س��ینوسهای پرویزنی
بین چش��مها و بینی قرار دارد و
س ش��بپرهای هم پشت
س��ینو 
چش��مها قرار دارند .سینوسها از
دوران تولد نوزاد به تدریج رش��د
میكنند و بزرگ میشوند .در 18
تا  20سالگی به حداكثر رشد خود
میرسند .ترشحات سینوسها از
طریق مجرایی به بینی راه مییابد
اگر به هر دلیل این ارتباط سد شود
سینوزیت رخ میدهد .باقی ماندن
س موجب
ترش��حات در س��ینو 
عفونت سینوس میشود.

>> چرا در فصل سرد سال
سینوزیت بیشتر رایج
میشود؟
 آلرژی و سرماخوردگی میتوانندموجب سینوزیت شوند.
انحرافات تیغه بینی كه راه انتقال
ترشحات سینوس به بینی را سد
میكند میتواند موجب سینوزیت
شود.
پولیپه��ا در داخل بین��ی هم با
انس��داد ای��ن راه ارتباطی موجب
سینوزیتمیشود.
گاهی راه ارتباطی باز اس��ت ولی

>> آیا نیازی به تهیه
عكسهای خاص و یا
سیتیاسكن هم برای
تشخیص آن وجود دارد؟
 عكسهای ساده و سیتیاسكن وآندوسكوپیبینیبهتشخیصكمك
میكند ولی اغلب رادیوگرافیهای
ساده كافی نیست و سیتیاسكن
و آندوس��كوپی س��ینوس بسیار
كمككنندههستند.
(منبع  :سایت سالمت)

________
بچه :مامان،
شاهزاده
رویاها با
اسب سفید
یعنی چه؟
مامان :یعنی یه خری
مثل بابات!

7بیمــاری
خطرناک

½ ½ «بریبری»
(کمبودویتامینب)
½ ½ بری بدی (کمبود پول)
½ ½ بدی بری (کمبود وقت)
½ ½ بدی بدی (خراب ذاتی)
½ ½ بدی بگی (کمبود عقل)
½ ½بگی ندی (بدقولی)
½ ½ بری ندی (چترباز)

برای حل سودکو :ورق بزنید!
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زندگی...

برای کاهش وزن
چند روش آسان

کاهش وزن به آسانی صورت نمی
گیرد و حتی می توان گفت ،تا اندازه
ای سخت است .اما شما می توانید
با ایجاد تغییراتی ساده در نحوه ی
غذا خوردن خود ،این امر مشکل را
آسان کنید.
در ابتدا باید به این نتیجه برسید که
برای سالم بودن باید از اضافه وزن
جلوگیری کنید .پس باید سعی و
تالش خود را در کاهش وزن نشان
دهید.
کاهش وزن فقط انجام پیاده روی
نیست ،بلکه تغییر در رژیم غذایی نیز
می باشد.

تغییر اول:
چه می خورید؟
ابتدا باید بدانید چه نوع غذایی
را میل می کنید و بر اساس آن
تغییرات زیر را انجام دهید.

>> گوشت قرمز را کم
مصرف کنید.
شما با استفاده از این تغییر ،می
توانید زندگی سالم را تجربه کنید.

پروتئین
الزم برای بدن را می توانید از
طریق گوشت مرغ و ماهی به دست
آورید .شما به راحتی می توانید از
غذاهای حاضری که محتوی مقدار
زیادی چربی و کالری می باشد،
دست بکشید و تمایلی به خوردن
آنها نداشته باشید.

>> غذاهای سرخ
شده را خنورید.
برای حفظ سالمتی خود ،هنگام
پخت غذاها از روش های بخارپز
کردن ،کباب کردن و بریان کردن
استفادهکنید.
برای مزه دار کردن غذا می توانید
از ادویه و سس های بدون چربی
استفاده کنید .به عنوان مثال می
توانید از لیمو برای خوشمزه کردن
ماهی یا مرغ استفاده کنید و از
خوردن آن لذت برید.
مواظب باشید هیچگاه سبزیجات را
در برنامه ی غذایی خود فراموش
نکنید.

>> غذای خود را با
سوپ یا ساالد شروع
کنید.

اگر شما قبل از غذای
اصلی خود ،سوپ یا ساالد میل
کنید ،راحت تر می توانید وزن تان
را کاهش دهید .آنها باعث می شوند
که گرسنگی شما از بین برود.
بهتر است سوپ سبزیجات را قبل
از غذا مصرف کنید ،زیرا همانطور
که می دانید سبزیجات محتوی
مقدار زیادی فیبر می باشند و برای
سالمتی بسیار مفیدند.
بهتر است از سس های کم کالری
برای ساالد استفاده کنید .ساالد بهتر
است شامل سبزیجات برگ سبز
مثل کاهو ،کلم ،کرفس و اسفناج
باشد.

>> با میوه غذای
خود را متام کنید.
بعد از غذا به جای مصرف شیرینی،
از میوه ها استفاده کنید.
میوه ها دارای کالری کمی هستند
و به خاطر دارا بودن ویتامین ها ،
عناصر معدنی و فیبر ،خوردن آنها
بعد از غذا بسیار مفید است.
شما با استفاده از این روش می
توانید ،از خوردن شیرینی جلوگیری
کنید.

Ƕâ ơǁ
ǁơƾǅƥ ƢĢ

تغییر دوم:
چه می نوشید؟

بیشتر افراد برای کاهش وزن ،فقط
در خورن غذاها دقت می کنند ،در
حالی که باید به مقدار نوشیدنی ها
نیز توجه کرد.

>> نوشابه را کنار
بگذارید!
بارها و بارها گفته اند که نوشابه
بسیار مضر است ،اما می دانید چرا؟
هیچ با خود فکر کرده اید ،اگر شما
 2لیوان نوشابه مصرف کنید250 ،
کالری انرژی دریافت کرده اید! حال
شما محاسبه کنید که چند لیوان در
روز نوشابه مصرف می کنید و چه
مقدار کالری دریافت کرده اید؟
اگر برای تناسب اندامتان ،رژیم
 1500کالری توصیه شده است،
ببینید با وجود کالری باالیی که

نوشابه ها دارند ،بازهم به نوشیدن
این نوشیدنی های شیرین و فاقد
ارزش غذایی ادامه می دهید؟
تحقیقات حاکی از آن است که
نوشابه ها باعث افزایش اشتها و بیش
خواری می شود .اما این افزایش
اشتها غالباً برای خوردن مواد غذایی
بی ارزش و شیرین است.

>> آب زیاد بنوشید.

مصرف مقدار کافی آب در روز برای
حفظ سالمتی بدن الزم می باشد
که می تواند  6تا  8لیوان آب باشد.
شما می توانید برای  1تا  2روز
فقط آب بنوشید ،بعد از این مدت 1
لیوان نوشابه بنوشید .مطمئنا متوجه
شیرینی زیاد نوشابه خواهید شد.
گذشته از فواید زیاد نوشیدن آب،
این نوشیدنی طبیعی باعث تنظیم
اعمال بدن می گردد.

{>> ادامه در صفحه}22 :

جدول جدول جدول جدول جدول

	•افقی

 -1دو ص��ورت فلکی ب��ه نبات النعش و هفت
خواه��ران ه��م خوان��ده میش��ود – هدیه و
پیش��کش  -2خراب و زیر و رو شده – ماتم و
عزا – عالقمند و راغب  3فاقد قدرت و توانائی
حرکت – نوعی ماشین چاپ – تزویر و نیرنگ
 -4دستی – پسوند محافظ – از انواع مسابقات
اتومبیلرانی – کلمه تنبیه و ندا  -5خویش��ی
داستن – نام قدیم تایلند  -6سخن یاوه – آنکه
اعتراف و اقرار میکند – ظلم و س��تم – مدح
و س��تایش  -7از القاب اروپائ��ی – حرف اخر
– خرابه نش��ین اژدها پناه ! – آب رس��انیدن
به خلق تش��نه  -8نگهبان چماق نقره بدست
کاخ – نیس��تی و فنا – اندوهگین  -9کلفت و
ضخیم – با اهمیت – شکم بند زنانه – پرچم
کوچک  -10عقیده و نظر – جوهر بدن – اصل
و مایه چیزی – بندگی  -11نخستین رئیس
دولت هند پس از استقالل – پایتخت استرالیا
 -12پروردگار – سبیل بلند که روی لب آمده
– روزگاری میگفتند پلیس مخفی  -13بشقاب
بزرگ پلو خوری – از کارکنان س��فارتخانه –
شایسته باش��د سزاوار است  -14تصور و پندار
– زندان مس��عود سعد – منسوب به کشوری
باستانی و خاک ش��ده  -15خوب و پسندیده
– همه کشورها برای خود دارند .

	•عمودی

 -1تکیه کالم درویش – رمانی از اوژن یونسکو
نویسنده فرانسوی  -2عنوانی برای افسران ارشد
در اروپا – ده و قریه – عضو بویائی  -3تعمیر و
برطرف ساختن خرابیها – اتاق ناخدا در کشتی
و خلبان د رهواپیما – از فنون کشتی  -4صدای
بم د راپرا – جانور تک سلولی ذره بینی – کالغ
زاغی  -6امتداد در اصطالح فیزیک – آنچه در
پس و پیش چیزی باشد  -7از میوه های صیفی
– ماه محبت – جوان  -8جایز و شایسته واحد
وزن حرارت پیش��ه ! – پسوند جا و مکان -9
هنرپیشه تئاتر – دفتر شعر و مطالب – جزیره
ای مس��تعمره پرتقال که به چین واگذار شد
 -10از مراکز اس��تانی – ازاس��م های دخترانه
 -11نمایشنامه نویس فراس��وی خالق بیمار
خیالی – صحبت از چند کرسی وعظ و خطابه
است – پسوندی به مفهوم مثل و مانند  -12از
مرتجعی��ن – تصدیق آلمانی – واحد زمان در
بعضی ورزشها – از زمامداران سه گانه روم که
د رجنگ با پارتیان کش��ته شد  -13از مایعات
فرار – واحدی قدیمی در وزن – از بیماریهای
پوس��تی  -14ای��ن مهربانتر از م��ادر – زخم
دستکاری شده – میدهند و میگیرند تا گمراه
نش��وند  -15از جمله نخس��تین نشریه روزانه
ایران که با چاپ ژالتین در کلکته منتشر میشد
– حرف دهن کجی .

	•افقی

 -1مقولهای مهم در زندگی اقتصادی خانواده كه
در بنیان اقتصادی جامعه تأثیر دارد  /ادامه دادن و
دنبال كردن  -2اقتصاددان اس��كاتلندی كه وی را
پدر علم اقتصاد میدانند  /گیاه حنا  -3پیشوند روز
و ش��ب  /درس نخوانده  /نشانه شادمانی و سرور /
سرسلسله اعداد  -4حل كردن  /تكرار یك حرف /
چادر و خرمنگاه  /پیش��وند یونانی به معنی ده -5
ایستگاه دریایی شهر مكه  /سنگ انداختن  /تكرار
ش��ده  -6چارهجویی و اندیشه  /نام فرشته موكل
بر مهر و محبت  /باز و گشاده  -7آغاز بیسر و ته
 /اشرف مخلوقات  /كنایه از پول ناچیز و كمارزش
 -8چین و چروك  /شهری در آلمان  /دیدار نظامی
 /گلو و حلقوم  -9عنصری كه مادام كوری لهستانی
كش��ف كرد  /نام قدیم شهر آستانهاشرفیه  /نتی
در موس��یقی  -10ساز موالنا  /در قدیم به داروغه
دیوانخانه میگفتند  /در ریاضیات میگیرید -11
نوعی خلیجه��ای دراز و باریك و عمیق كه نتیجه
تأثیر حركات یخچالی دورانهای گذش��ته است /
رستگار و نجاتیافته  /پس��وند رنگها  -12رودی
در افغانس��تان /جوراب ورزشی  /افسانهگویی در
شب  /كمی و كاستی  -13حرف انتخاب  /برآمده
و آماس��یده  /روش و طریق  /تعجب خانمانه -14
موشخرما  /عالمت مرغوبیت و قابل استفاده بودن
كاال  -15معضل مهم جوانان  /رس��یدن به آن در
گرو همت یكیك اعضاء جامعه است.

	•عمودی

 -1درآم��د ارزی حاصل از این امر به حد مطلوب
نرسیده است  -2پشت سرهم  /یكی از اجزاء ستون
راست ترازنامه  -3در نهم افقی گفته شد  /شگفتی
و بهت  /اسم تركی  /درخت زبان گنجشك  /عیب و
عار  -4پرنده خوشبختی  /زنگ و جرس  /دوست
و رفیق  /شب هنگام  -5صنف و تودهای از مردم /
خوب و زیبا  /فرمان  -6پهناور و گسترده  /اینگونه
هم به طور حتم و قطعاً میباشد /ضمیر غایب -7
دریای عرب  /لقب باباطاهر شاعر ایرانی  /بازگشت
به عقب  -8س��ال آذری  /مقابل حاش��یه  /طرح
منسوخ شده دبیرس��تان  /كتاب مشهور فرانتس
كافكا  -9فرایندی در علم شیمی  /از فرآوردههای
گوش��تی  /داخل و درون  -10مك��ر و حیله  /نام
قومی از سرخپوستان و نام نوعی چرخبال جنگی
 /مقص��ود و مطلوب  -11مخزن برق موتور  /مادر
در گویش تركی  /پول كش��ور موناكو  -12یكپای
شیرینی  /وسیله اكثر ورزشها  /ظاهر ساختمان /
آماج و نشانه  -13دلآزاد كهنه ولی واژگون  /دور
ك��ردن مزاحم  /لحظه و دم  /راهب بودایی  /یازده
 -14بزرگترین شركت رایانهای جهان  /یار كتری
 -15صرف حداقل هزینه ب��رای تولید هر میزان
معین تولید را گویند.
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پزشکــی....

دکتر عطا انصاری

سرگیجه و عدم تعادل شخص می شود.
حساسیت ها (آلرژی):
با اینکه کم دیده می شود ولی حساسیت به
گرد گل ها یا پشم حیوانات یا بعضی غذاها
تولید سرگیجه همراه با قرمزی و سوزش
چشم ،آبریزش بینی و احساس
سنگینی و گرمی گوش می باشد.

>>

(کبک)

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

چند راهنمائی:

س
�
ر
گ
ی
جه
>>

سرگیجه حالتی است که شخص احساس
می کند همه چیز بطور دورانی دور او می
چرخد و نباید آن را با حالت دیگری که
احساس می کنیم زمین زیر پایمان متزلزل
است و ممکن است بیفتیم اشتباه کرد (در
فارسی هر دو حالت را سرگیجه می نامیم).
سرگیجه میتواند از عالئم بسیاری از
بیماری ها باشد که معموال بر اثر صدمه
خوش خیم در ناحیه گوش میانی که
مرکز تعادل در آن قرار دارد می باشد و
در حدود  90 -80درصد عامل بیماری در
خود گوش میانی وجود دارد .معموال بطور
ناگهانی پیش می آید ممکن است چند
بار در روز تکرار شود و همراه با دل بهم
خوردگی ،استفراغ ،از دست دادن تعادل و
زمین خوردن باشد.
اگر عامل سرگیجه بیماری های گوش
میانی باشد میتواند همراه با
سنگینی گوش (کم شدن حس
شنوائی) ،درد ،یا وزوز گوش باشد.

علل:
بیماری های گوش

>>

بیماری خوش خیمی که مایع داخل
حلقه های تعادلی که در گوش میانی
هستند بخوبی حرکت نمی کنند و بر اثر
یک فشار غیر طبیعی مانند غواصی عمیق،
سوار شدن چرخ فلک و تاب بازی و غیره
بوجود می آید.
بیماری های ویروسی گوش ،تورم
البیرنت ها (حلقه های تعادل) و اعصاب
اطراف آن مثل عصب گوش میانی همراه
تب و گلو درد و احتماال کم بود بینائی.
بیماری Meniere
(* منی یر :تورم گوش داخلی بر اثر
جمع شدن آب)
یک بیماری کمیاب است که دارای سه
عالمت سرگیجه تکراری طوالنی گاهی
تا یکساعت بدون حرکت دادن سر طول
می کشد .عدم شنوائی و یا وزوز و سوت
کشیدن در گوش که می تواند همراه با

>>
>>

تهوع و استفراغ باشد.

علل دیگر

>>

مشکالت مغزی:
مثل سکته مغزی ،بعضی از انواع بیماری
صرع ،پالک های اسکلروز ،غدد مغزی یا
عدم تکامل طبیعی مغز در دوران جنینی
که باعث می شود جریان الکتریکی که
اطالعات را از گوش به مغز می رساند ناقص
باشد.
بیماری های عفونی ویروسی:
(مانند«منونوکلئوز»،گریپ)
سرماخوردگی ،فشار خون ،بیماری قند،
کمبود قند در خون (هیپوگلیسمی) ،بدی
تغذیه ،حساسیت (آلرژی) و بیماری های
قلبی می توانند تولید سرگیجه کنند که
علل آن بخوبی معلوم نیست.
بیماری های روانی،
نگرانی ،وحشت ،دیپرشن
های شدید ،دریافت بیش
از حد اکسیژن بر اثر تنفس
های شدید باعث تولید
امواجی می شود که مغز آنها
را به سرگیجه ترجمه می
کند.
داروها:
مصرف داروهای خواب آور ،ضد دیپرشن،
ضد نگرانی و وحشت ،آرتروز می تواند بر
روی سیستم عصبی خودکار مغز اثر بگذارد.
پیری:
اشخاص سالخورده که دچار آرتروز گردن
و مشکالت بینائی هستند ،اغلب دچار
سرگیجه و عدم تعادل می شوند .در این
اشخاص مصرف داروهای پائین آورنده فشار
خون یا ضد تورم باعث شدت بیماری می
شود .بر اثر پیری داروهای پائین آورنده
فشار خون بر روی سیستم عصبی مغز
و داروهای ضد تورم بر روی حلقه های
تعادلی اثر می گذارند.
الکل:
جذب مایع حلقه های تعادلی شده و
تولید فشار غیر طبیعی می کند که باعث

>>

>>

>>
>>

>>

Let’s get into a carpool

نگران نباشید.
اگر سرگیجه ناگهانی آمد و رفت
همراه با عالئم و
بیماری های
دیگری نبود،
نگراننباشید.
آرام و
آهسته راه بروید
حرکات سریع
و از
خودداری کنید .این باعث می شود که
سرگیجه شدت نکند و باعث استفراغ نشود.
استراحت کنید (نشسته یا دراز کشیده)
و چشم ها را به بندید .کم کردن حرکات
چشم باعث کمک به کنترل سرگیجه می
کند.
آب بنوشید.
علت آن معلوم نیست ولی کمبود آب در
بدن باعث شدت و تکرار سرگیجه می
شود .اگر حالت تهوع دارید جرعه های
کوچک بنوشید که باعث تحریک معده و
تولید استفراغ نشود.
به آرامی بلند شوید .اگر آمادگی برای
سرگیجه دارید ،به آرامی از تخت خواب
بلند شوید و قبل از ایستادن و راه رفتن
کمی لب تخت بنشینید و به آرامی
بایستید.

>>

>>

>> تمرین.

اگر هنگام بلند شدن سرگیجه دارید5-4 ،
بار در روز به آرامی بلند شوید و کمی راه
بروید .اگر سرگیجه آمد استراحت کنید .به
تدریج راه رفتن را طوالنی تر کنید.
رانندگی نکنید.
اگر مرتبا (بر اثر بیماری های گوش) دچار
سرگیجه می شوید قبل از رانندگی نظر
پزشکتان را در این باره سوال کنید و اگر
یک سرگیجه اتفاقی داشتید  4-3ساعت
صبر کنید ،بعد رانندگی کنید.
 در محل غیر مسطح راه نروید که باعثسقوط بشود.
از مصرف دخانیات ،الکل و کافئین
(چای ،قهوه ،شکالت و نوشابه) و نمک
خودداری کنید.
نمک باعث می شود مقدار بیشتری آب در
بدن بماند و باعث بهم خوردن کار مرکز
تعادل در گوش داخلی بشود.
اگر بر اثر گریپ سرگیجه دارید،
داروهای گریپ بدون نسخه و آب میوه
های شیرین کمک زیادی به رفع آن می
کند.

>>

>>
>>

چهموقعبهپزشکمراجعهکنیم:

وزن کم کنید...
{>> ادامه از صفحه}21 :

تغییر سوم:
چه باید کرد؟
 آنچ��ه را می خواهید در یک روز بخورید،یادداشت کنید و طبق آن عمل کنید.
این یکی از بهترین روش ها برای کاهش
وزن می باشد .می توانید حداقل برای 2
هفته این کار را ادامه دهید .بعد از این

نیزبنویسید.

 حتی برای ساعت های بیکاری خود نیزبرنامه غذایی درست کنید.
ولی این نکته را از یاد نبرید که چه
غذاهایی دارای ارزش غذایی و کدام ها فاقد
ارزش غذایی هستند.

>> تغذیه صحیح را
بیاموزید.
برای اطالع از ارزش غذایی مواد ،می توانید

>> اگر مشکل حرف زدن یا راه رفتن
دارید
>> اگر احساس بی حسی در اعضاء و
دهان دارید
>> اگر در فامیل سابقه سرگیجه وجود
داشته است
پزشک شما بعد از امتحانات کامل
بدنبال چند عالمت مثل آرتیمی (ضربان
غیرطبیعی قلب) ،سقوط فشار خون ،عرق
کردن ،پریدگی رنگ ،تورم در عقب حلق،
تب و سفتی عضالت گردن می گردد که به
علت بیماری های دیگری به غیر از بیماری
های گوش تولید می شود.
اگر عالمت مشخصی پیدا نکرد امتحانات
شنوائی و بینائی و حتی حرکاتی که ممکن
است تولید سرگیجه بکند و آزمایشات
عصبی الزم می شود.

درمان
>> بیماری های گوش

اگر بر اثر عدم تحرک کامل مایعات حلقه
های تعادلی باشد پزشک شما توصیه می
کند که اعمالی که باعث سرگیجه می شوند
انجام ندهید و در صورت لزوم داروی ضد
تهوع تجویز می کند.
>>بیماریهای عفونی
با تجویز استامینوفن (تایلنول) و استراحت
و نوشیدن مایعات و در صورت لزوم تجویز
دارو برای سرگیجه ،در اکثر موارد بیمار
پس از حدود  10روز خوب می شود .بعضی
وقت ها الزم می شود که بیمار ورزش های
ساده ای که در منزل انجام می شود برای
تعادل گوش طبق دستور پزشک انجام
دهد.
>> بیماری Meniere
پزشک داروی الزم را تجویز می کند و
چگونگی اثر دارو و مشکالت ثانویه بر اثر
دارو را توضیح می دهد .این بیماری باید
بطور مرتب تحت نظر پزشک باشد.

علل دیگر

پزشک بیماری تولید کننده را درمان می
کند .اگر بر اثر دارو باشد نوع دارو را عوض
می کند .تغییر تغذیه  ،درمان آلرژی ،درمان
گریپ ،داروهای آرام بخش برای افراد نگران
و وحشت زده ،روان درمانی برای دیپرشن
 بیماری های مغزی و مشکالت پیریاگر بیمار از سرگیجه رنج می برد و امکان
مشکالت مغزی عروقی (داشتن  60سال
به باال ،مرض قند ،مصرف دخانیات ،اضافه
وزن ،بیماری های قلبی ،فشار خون)
پزشک داروهای ضد سرگیجه تجویز کرده،
توصیه می کند که بیمار یک آسپیرین در
روز مصرف کند و ورزش های سبک برای
نرمش مفاصل و تقویت عضالت انجام
دهد.
تا شماره بعد شاد و تندرست باشید!

>> اگر سرگیجه مهم است و به
مدت  2هفته طول کشیده
>> اگر همراه با تب و سردرد و
کم شدن شنوائی همراه است
>> اگر دیدتان تغییر کرده

بهحمیطزیستحساسباشیم!
مدت این روش برای شما
عادی می شود .بهتر است
مواد الزم برای غذای خاص را

22 PAYVAND: s Vol. 15 s No.862 s Nov. 02, 2008

از کتاب ها ،مجالت یا سایت های راجع به
تغذیه استفاده کنید.

 احساسات خود را درغذا خوردن به کار برید!
شما می توانید احساسات خود را قبل،
در حین و بعد از غذا خوردن ببینید و با
کمک این روش می توانید غذاهای سالم را
مصرف کنید.
اگر شما هنگام عصبی یا ناراحت بودن زیاد
غذا می خورید ،بدانید که شما خورنده
احساسات می باشید! بنابراین بدون هیچ
تأمل و تفکری ،به دنبال راه حل و درمان
مشکل روحی و رفتاری خود برآیید.

حل سودوکوی این شماره

 -حترک داشته باشید.

منظور از تحرک این نیست که روزانه 1
ساعت در کالس ورزشی ،ورزش کنید،
بلکه فقط فعالیت بدنی الزم است .شما
برای حفظ سالمتی خود می توانید به
راحتی  10دقیقه در روز پیاده روی کنید
و کم کم این زمان را به  30دقیقه در
روزهای بعدی برسانید.
به خاطر داشته باشید که تحرک بدنی،
الزمه تندرستی است.
سالم باشید و سالم زندگی کنید و تحرک
را از یاد نبرید.

•

 20نوامبر،

روزجهانیکودک

>> پروانه قامسی

* (مونتریال)

ghassemi2@yahoo.ca

بیست نوامبر سال  ،1989روزی است که کنوانسیون حقوق
کودکان توسط  192کشور امضاء و پذیرفته شد .اصطالح
“کودک” در مورد کلیه اشخاص زیر  18سال به کار برده می
شود.
حقوق کودک در منشور حقوق بشر ،بخش بسیار مهمی را
تشکیل می دهد که شامل  :حقوق زندگی ،تغذیه درست،
بهداشت ،آموزش و حمایت ،می شود .این ها رئوس مهم حقوق
جهانی کودکان است که همه کشورها موظفند آن ها را رعایت
کنند .ولی متاسفانه نه تنها بحث و گفتگو در این زمینه هنوز
جای مناسبی را به خود اختصاص نداده است بلکه از این مهم
تر ،در میان کشورهای مختلف جهان این حقوق کمتر رعایت
می شود .از این رو ،وظیفه ماست که در همه جا و در فرصت
های مختلف ،برای برای پدر و مادرها ،برای مسئولین در مراکز
آموزشی و در وهله نخست برای خود کودکان که سازندگان
جامعه آینده هستند ،در رابطه با این حقوق صحبت کنیم .چنین
بحثی را باید برای جامعه جهانی و مراکز تعلیم و تربیت باز کرد
و در مورد آن با کودکان نیز سخن گفت تا به حق و حقوق
اجتماعی خویش آشنا شوند .باید بر این واقعیت پای فشرد که
کودکان ما انسان های بزرگ فردا خواهند بود و چنانچه هم
اکنون نتوانند به حقوق خود آشنا شده و از آن دفاع کنند ،در
آینده نیز ،هنگامی که وارد جامعه بزرگتر می شوند ،نه خواهند
توانست از حقوق اجتماعی خویش به دفاع برخیزند.
نگاهی گذرا به آنچه در جهان ،بویژه در کشورهای استبدادی
از قبیل جمهوری اسالمی نسبت به حقوق کودک می گذرد،
متاسفانه تصویر رضایت بخشی را ارائه نمی دهد .در بسیاری
مناطق ،بویژه در کشورهای “فقیر” کودکان مجبورند با حقوق
ناچیزی کارهای سختی انجام دهند ،تنها باین خاطر که بتوانند
بخشی از زندگی خود و خانواده ی خویش را تأمین کنند .در
ایران عالوه بر وضعیت نامناسب اقتصادی که شامل خانواده
های زحمتکش می شود و طبعاً کودکان در مرکز آن قرار دارند،
محکومیت های سنگین و اعدام نسبت به کودکان نیز اعمال می
شود .در حالیکه یکی از موارد مهم کنوانسیون حقوق کودک
ممانعت از احکام زندان و اعدام می باشد.
ماده  28کنوانسیون حقوق کودک می گوید  :دولت ها باید
آموزش ابتدایی و رایگان و اجباری برای کودکان را فراهم کنند و
طبق ماده  32همین کنوانسیون ،کودکان باید در برابر کاری که
رشد و سالمت جسمی و فکری آنها را تهدید می کند ،حمایت
شوند ...
در قطعنامه پایانی اولین کنگره جهانی “کودکان کار” که در
سال  2004در فلورانس ایتالیا برگزار شد ،آمده است که 246“ :
میلیون کودک در گوشه و کنار جهان به کارهای سخت مشغول
کودکان کار در این قطعنامه
می باشند ”.هنگامی که در باره
ِ
صحبت می شود ،اشاره به کودکانی نیز می گردد که توسط
باندهای مواد مخدر ربوده شده اند .موارد بی شماری وجود
دارد که کودکان را به کار بردگی ،حمل مواد مخدر ،استثمار
جنسی ،تجارت سکس ،مزارع پنبه ،کارخانه های بزرگ و کارگاه
های کوچک ،ماهیگیری ،کار خانگی ،ماشین شویی در گاراژها،
فروشندگی در خیابان یا بازار ،حمل زباله ،خشت زنی ،حمل
و نقل ،راه سازی ،کار در کشتی ،سربازی اجباری ،و بسیاری
مشاغل دیگر که بر جسم و جان و تکامل طبیعی کودکان
تاثیرهای منفی و غیر قابل جبرانی می گذارند ،مجبور می کنند.
به گزارش یونیسف در سال  2007به طور میانگین ،روزانه بیش
از  26هزار کودک زیر پنج سال در نقاط مختلف جهان در اثر
بیماری ذات الریه و بیماری هایی چون اسهال ،جان خود را از
دست می دهند .در همین سال 530 ،هزار کودک در جهان به
بیماری ایدز مبتال شده اند و بسیاری از آن ها به علت فقدان
وسایل درمان ،جان خود را از دست داده اند .باید تاکید نمود که
روزانه  1400کودک در جهان به بیماری ایدز مبتال می شوند...
با نگاهی گذرا به آمار و ارقام در می یابیم که در کشورهای
“فقیر” میزان بی سوادی در میان کودکان به خاطر وضعیت
بد اقتصادی خانواده ها روز بروز بیشتر می شود و در این میان
شرایط دختران نسبت به پسران سخت تر است.
در شرایط کنونی با توجه به بحران اقتصادی و مالی عظیمی که
سراسر جهان را فرا گرفته و روزانه هزاران انسان را به بی کاری
و فقر می کشاند ،وضعیت اقتصادی خانواده ها بیش از پیش به
وخامت می گراید ،اولین قربانیان چنین شرایطی کودکان هستند
و این در حالی ست که در بسیاری از کشورها کودکان حتا از
ابتدایی ترین حقوق برخوردار نیستند و اغلب قوانین مندرج در
کنوانسیون حقوق کودک رعایت نمی شود .از جمله این موارد
 :شرکت کودکان در جنگ ،محکومیت زندان و اعدام برای
کودکان ،کار ،آزار جنسی ،تحمیل مذهب ،لباس و  ،...می باشد.
این نوشته را با گفته ی خود کودکان که در قطعنامه پایانی
اولین کنگره جهانی کودکان کار آمده است به پایان می بریم:
ما “حالیم” و صدای ما “آینده” است!
-------------------------------- 12نوامبر 2008
پروانه قاسمی فعال سیاسی و روانشناس کودک
•
بزودی ازاین نویسنده به همین مناسبت کتابچه
•
عکسی تحت عنوان “کودکان جهان در مونترال” منتشر خواهد
کرد
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

کند .کتاب خواننده را
به دوران سیاهی که در دهه شصت
گذشته می برد ،به دورانی که حتی
خارج از زندان از سایه خود می
ترسیدی و فضای حاکم بر جامعه
به جز رعب و وحشت و ترس چیز
دیگری نبود.

به مناسبت انتشار کتاب
“فراموشم مکن” ،خاطرات
زندان عفت ماهباز مراسمی
در شهر کلن آلمان با حضور
نویسنده کتاب ،دکتر ماشاالله
آجودانی و رضا کاظم زاده ،روان
شناس ،برگزار گردید .در این
برنامه نمایش کوتاهی بر اساس
قسمت هایی از این خاطرات به
اجرا در آمد و آقایان آجودانی
و کاظم زاده به سخنرانی
پرداختند.

برای آزادیخواهان ایران دهه
شصت فراموش نشدنی ست به
همین دلیل هم عفت ماهباز نام
“فراموشم مکن” را برای کتابش
برگزیده است.
خواننده ی کتاب تمام مدت با
راوی ،سلول های زندان را تجربه
می کند ،به همراه او شکنجه می
شود و درد شالق را با کلماتی که
در کتاب آورده می شود؛ بر پیکر
خود حس می کند .راوی و نویسنده
کتاب که هر دو یکی هستند از
زندگی زمینی خود با ما سخن می
گوید .روند زندگی او زندگی فرد فرد
آزادیخواهان ایران است .زندانیان
بسیاری خاطرات زندان نوشته اند.
همه از شکنجه و وحشت و درد
درون زندان سخن گفته اند.

اما خاطرات عفت ماهباز گویی
حرفی تازه دارد.
در این کتاب عفت ماهباز قهرمان
نیست بلکه یک انسان است با تمام
اختر قاسمی خصوصیت های انسانی ،ضعف ها
عفت ماهباز نویسنده کتاب خاطرات و نقاط قوت .او صادقانه زمانی که
زندان “ فراموشم مکن” فعال
مجبورش می کنند تا اقرار کند
فعلی جنبش زنان و از هواداران
که دیگر اعتقادی به آرمانش ندارد
سابق سازمان فداییان خلق ایران ـ
و نماز می خواند تا از شکنجه رها
اکثریت که هفت سال را در زندان
شود؛ می گوید نوشتم:
جمهوری اسالمی گذراند برای برنامه شکستم ...
معرفی کتاب خود سفری به کلن
او تصمیم به خودکشی گرفته بود
داشت .برنامه با حضور دکتر ماشالله اما زندگی بر او غلبه کرد .در این
آجودانی پژوهشگر و مورخ ،و رضا
مورد خود او در کتاب می گوید:
کاظم زاده روانشناس و بیش از صد “...در یک لحظه دریچه باز شد و
و سی نفر شرکت کننده در سالن
پاسدار حرفی زد و من دستهایم
خانه ی فرهنگ های جهان ـ کلن
را پنهان کردم و یاد پروین ،گلی
برگزار شد.
آبکناری و مهین بدویی افتادم که
تو زندان خودکشی کردند .و چقدر
کتاب “ فراموشم مکن” بخشی از
زندانبان ها را خوشحال کردند.
تاریخ سیاه ماست که حتی خواندن یاد پدرم افتادم که چقدر از مرگ
چند برگ از آن می تواند خواننده
برادرم غمگین بود .این بود که من
را تا مدت ها به درون خود ببرد؛
زندگی را انتخاب کردم و تیغ را
با نویسنده همراه کند و او را دچار
داخل توالت انداختم و سوزن ها را
خشم و کینه ای صد چندان نسبت نیز .و دستم را با پارچه ای بستم.
به تمام دشمنان آزادی و عدالت
اما زمانی که بعد از  ۷روز به سراغم
آمدند این
 ۳کلمه را
نوشتم که
نماز می
زمان :یکشنبه  7دسامبر
خوانم و
شکستم
 10:30 --صبح تایک و نیم بعدازظهر -----و فرو
به همه شما خوشامد میگوییم.
ریختم”...

جلسه ماهیانه اجنمن زنان

)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
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به یاد آن روزها نوشتم:
فراموشم نکن

ب“فراموشممکن”فراموششدنینیست!
کتا
یکی از قوی ترین بخش های کتاب
و در عین حال دردناک ترین بخش
کتاب همین جاست.
عفت ماهباز در این خاطرات تلخ
خود از عشق به همسرش شاپور که
به اتفاق هم در تهران دستگیر شدند
می گوید .در تمام تقریبا سیصد
صفحه ی کتاب ،شاپور به همراه
عفت است؛
حتی زمانی که شکنجه می شود به
شاپور فکر می کند.
او می دانست که شاپور رفتنی ست.
در مرداد سال  ۶۷شاپور را به همراه
خیل عظیمی از زندانیان سیاسی
اعدام می کنند ۵ .سال را عفت و
شاپور با هم در زندان بودند .ولی
عفت در آرزوی مالقات حضوری با
همسرش شاپور می سوخت.
سال های شصت جزو تیره ترین
سال های رژیم اسالمی است.
فضای درون زندان هم فضایی بسیار
وحشتناک ،به همراه شکنجه و
ترس و وحشت و اعدام بود .اسالم
گرایان اقتدارگر روحیه ای را در
زندان حاکم کردند که همه به هم
بی اعتماد بودند .عفت ماهباز با به
تصویر کشیدن این فضاها خاطرات
هفت سال از بهترین دوران سنی

اوب

کتاب خاطرات زندان عفت ماهباز

برنامه ای با حضور عفت ماهباز

خود یعنی از  ۲۵تا  ۳۲سالگی را
با خطوط و رنگ هایی که در این
مدت در ذهن خود حک کرده بود
برای خواننده ترسیم می کند .او
بخشی از تاریخ نسل ما را ثبت می
کند.
تصویرسازی هنرمندانه نویسنده به
همراه نثر روان و ساده کتاب در روح
و روان انسان رخنه می کند .خواننده
را به اعماق سیاهچال های اوین می
برد و در مقابل شکنجه گران قرار
می دهد.
خواننده به همراه نویسنده همه جا
هست و با حس او همراهی می
کند .زمانی که از عشق دیدارهای
کوتاه شاپور سرشار از مستی ست
و گاهی که از شکنجه تاب و توان
ندارد .خواننده با عفت درد را تحمل
می کند و گاهی می خواهد به درون
کتاب راه یابد تا به کمک او بشتابد.
فضای دردناک درون زندان و عدم
تفاهم و دوستی گروه های مختلف
زندانی درد را غیر قابل تحمل تر
می کند....
>> لطفا گزارش کامل را در سایت
زیر بخوانید:

http://news.gooya.com/politics/
archives/2008/11/079154.php
-------------------------

عشا مومنی پس
از  ٢٧روز دربند
آزاد شد

تغییر برای برابری  -عش��ا مومنی
پس از  27روز بازداش��ت در اوین
آزاد ش��د  .در وب�لاگ آزادی برای
عشا آمده است«:عشا مومنی ،روز
دوش��نبه  ۲۰آبان ساعت  ۵بعد از
ظهر به قید ضمانت و با س��پردن
وثیقه (س��ند خان��ه) از زندان آزاد
ش��د .هر چند هنوز هیچ خبر رس��می در این مورد منتشر نشده است اما یکی
از نزدیکان عشا این خبر را تائید کرد .معاون امنیت دادسرای عمومی و انقالب
تهران،حسن حداد ،اتهام عشا مومنی را “تبلیغ علیه نظام” عنوان کرده است.عشا
مومنی ،دانشجوی  ۲۸ساله  ،از  ۲۴مهر در زندان اوین و در سلول انفرادی بسر
می بُرد .این وبالگ تا بازگشت عشا مومنی برای تکمیل تحصیالت ،به فعالیت
خود ادامه خواهد داد .اخبار تکمیلی در رابطه با آزادی عشا و ادامۀ روند قانونی
آزادی وی متعاقبا منتشر خواهد شد» .
رادیو زمانه نیز با انجام گفتگویی با روجا بندی از فعاالن کمپین کالیفرنیا این خبر
را تایید کرده و گفته«:در تماسی که با خواهر خانم مومنی داشته ،وی خبر آزادی
این فعال حقوق زنان را تائید کرده است ».وی اظهار داشته که حال عمومی خانم
مومنی خوب است .و احتماال قرار است سهشنبه به دادگاه مراجعه کند».
سایت ادوار نیز با انتشار این خبر به نقل از سایت مردمک و گزارش لس آنجلس
تایمز نوشت«:رضا مومنی در یک مصاحبه تلفنی گفت که دختر  28سالهاش در
زندان هفت کیلوگرم وزن کم کرده است اما در مجموع سالمت بهنظر میرسد.
وی تاکید کرد که مجبور شده برای آزادکردن دختر خود از زندان ،سند منزل
مسکونیاش در تهران را به عنوان وثیقه گرو بگذارد».
بنا بر این گزارش عشا با قرار وثیقه  200میلیونی آزاد شد.رضا مومنی ،خبر داد
فرزندش نمیتواند کشور را ترک کند و اتهامش تبلیغ علیه نظام است.

•

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

زنان ایران:
آیا می دانستید...

‘اولنی زنان’!

ش��اید کمتر کس��ی بدان��د اولین زن
تلگرافچی ایران کیست؟
یا اولین زن ایرانی که به عنوان ملکه در
سفری خارجی حضور داشت؟
و یا اولین زنی که با جرمی سیاسی در
ایران بازداشت شد؟
پاس��خ این سؤال ها و بسیاری سؤاالت
مشابه ،در کتاب “اولین زنان” پیدا می
شود.
“اولین زنان” کتابی است که اطالعات
مربوط به بیش از دویست زن ایرانی که
هر کدام در کار یا زمینه ای ‘اولین’ بوده
اند ،در آن گردآوری شده است.
عذرا دژم ،روزنامه نگار و نویس��نده این
کت��اب ،تنها به زنانی می پردازد که در
یکصد سال اخیر می زیسته اند ،اگرچه
در چند مورد خاص به دلیل اهمیت آن
موارد از ای��ن محدودیت زمانی عدول
ش��ده و نام و اطالعات مربوط به زنانی
که در دوره های قبل تر می زیسته اند
هم ذکر شده است.
از جمله این م��وارد می توان به امینه
اقدس یکی از زنان ناصرالدین شاه اشاره
کرد.
امینه اقدس اولین زن ایرانی بوده است
ک��ه بدون همراهی ش��وهر به خارج از
ایران سفر کرده است.
(مقایسه کنید با شرایط امروز جمهوری
اسالمی و اجازه شوهر برای خروج!!)
 شیرین عبادی (اولین زن ایرانی و درواقع اولین ایرانی که جایزه صلح نوبل
را گرفت)
 معصومه ابتکار (اولین معاون رئیسجمه��ور زن در ایران که معاون محمد
خاتمی و رئیس سازمان محیط زیست
بود)
 فرخ رو پارسا (اولین وزیر زن در کابینهایران که در س��ال  ۱۳۴۷وزیر آموزش
و پرورش ش��د) ،نام ب��رد( .جمهوری
اسالمی او را اعدام کرد).
 -نصرت امین ( )1265-1362اس��ت،

‘اولی��ن مجته��د
زن ایرانی’ که در
یکصد سال اخیر
و در اوای��ل ق��رن
چهاردهم شمسی
به درج��ه اجتهاد
رسید.
در کت��اب ‘اولین
زن��ان’ از زنانی که
در دوره پ��س از
انقالب اس�لامی
ب��رای اولی��ن بار
مسوولیتی را عهده
دار ش��ده اند ،نیز یاد شده است .مثال
اولین شهردار زن یا اولین فرماندار زن
پس از انقالب اسالمی.
نام های دیگری چون
نیز در میان ‘اولین’ های ایران به چشم
می خورد:
 پروانه اسکندری را به همراه همسرشداریوش فروهر در پاییز س��ال  ۷۷و در
جریانی که بعدا به قتلهای زنجیره ای
معروف شد ،به قتل رساندند.
 فائزه هاش��می ،دختر اکبر هاش��میرفسنجانی ،رییس جمهور سابق ایران،
در س��ال  1378شمسی اولین روزنامه
مربوط به زنان را منتشر کرد.
 مریم فیروز ،همسر نورالدین کیانوریدبیرکل حزب توده بود که به عضویت
کمیته سیاسی این حزب نیز در آمد.
اما ش��رح حال بعض��ی از چهره های
سیاسی کمتر شناخته شده برای عموم
مردم نیز در “اولین زنان” آمده که پاره
ای از آنها جالب توجه است .از جمله
 محترم اسکندری که به روایت کتاب،اولین زنی بوده که در تاریخ معاصر ایران
به جرم شورش بازداشت شده و مؤسس
اولین جمعیت زنان به نام ‘نسوان وطن
خواه’ است .همچنین
 ب��ی بی فاطمه اس��ترآبادی که برایاولین بار جزوه ای در مقابله با افکار ضد
زن منتشر کرد .در دوران زندگی بی بی
فاطمه کتابی به نام “تأدیب النساء” در
ذم زنان تهرانی منتشر شده بود که او
هم با نوش��تن جزوه ای به نام “معایب
الرجال” با نویسنده آن کتاب مقابله به
مثل کرد.
مورد جالب دیگر فخرالدوله از

رضاشاه:
“قاجار یک
و نیم مرد
داشت.
مردش
فخرالدوله
و نیم مردش
آغامحمد
خان بود!”

باما...
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>>زندگینامه
رئیس
مجهوری
منتخب
آمریکا

با پیروزی در انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا سال ،2008
باراک اوباما نخستین آمریکایی
سیاهپوست است که رهبری
بزرگترین قدرت اقتصادی و
نظامی جهان را در دست می
گیرد.
باراک حسین اوباما روز  4اوت
سال  1961در شهر هونولولو،
ایالت هاوایی آمریکا  ،از یک پدر
سیاهپوست کنیایی ،که او نیز
باراک ن اوباما نام داشت ،و یک
مادر سفیدپوست آمریکایی متولد
شد.
باراک اوبامای پدر از قوم لیو بود

که در کنیا
و مناطق شرق
اوگاندا و شمال تانزانیا سکونت
دارند و یکی از اقلیت های قومی
اصلی در کنیا محسوب می شوند.
دین اکثر لیوها مسیحی است
اما تعداد قابل توجهی از آنان،
از جمله خانواده اوباما ،از اسالم
پیروی می کنند هر چند گفته
می شود که باراک اوبامای پدر
حتی قبل از عزیمت به آمریکا از
اسالم کناره گرفته بود و خود را
یک فرد غیر مذهبی می دانست.
باراک اوبامای پدر در سن بیست
و سه سالگی برای استفاده از
یک بورس تحصیلی در دانشگاه
هونولولو به تنهایی عازم آمریکا
شد هرچند پنج سال پیش از آن
با دختری از قبیله خود ازدواج
کرده و از او صاحب چهار فرزند
شده بود.
هنگام تحصیل در این دانشگاه
بود که او با آن دانهام ،یک
دانشجوی دختر آمریکایی اهل
کانزاس آشنا شد و با او ازدواج
کرد اما این ازدواج دوامی نداشت
و هنگامی که باراک اوبا (پسر) دو
سال داشت ،به جدایی انجامید.
باراک اوبامای پدر بعد از خاتمه

زنان اش��راف عهد قاجار و پهلوی اول
اس��ت .در کتاب آمده است که او
دختر مظفرالدین شاه ،دخترخاله
دکتر محمد مصدق و مادر علی امینی
(یکی از نخس��ت وزیران پهلوی دوم) بوده
است .یکی از ابتکارات فخرالدوله راه اندازی
سیستم تاکسیرانی تهران بوده که همین کار
نام او را وارد این کتاب کرده است.
می گویند رضاخان در مورد او گفته است:

____________________ ____________________ www.paivand.ca

تحصیل در آمریکا ،به
کنیا بازگشت و در سال
 1982در یک سانحه رانندگی در
آن کشور درگذشت در حالیکه
پسرش را تنها یک بار دیگر در
سال  1971مالقات کرده بود.

تحصیل در اندونزی و
آمریکا

آن دانهام پس از جدایی از همسر
اول خود ،در سال  1967با یک
دانشجوی اندونزیایی ازدواج کرد و
همراه پسر خود عازم اندونزی شد
و باراک اوباما تا سن ده سالگی
در آن کشور سکونت داشت و
به مدرسه می رفت اما در سال
 1971به هاوایی و نزد پدر و مادر
بزرگ مادری خود بازگشت.
باراک اوباما پس از خاتمه
دوره دبیرستان در هونولولو به
لس آنجلس رفت و وارد کالج
اکسیدنتال شد اما پس از دو
سال ،خود را به دانشکده علوم
سیاسی دانشگاه کلمبیا در
نیویورک منتقل کرد.
پس از دریافت لیسانس در رشته
روابط بین الملل از این دانشگاه
در سال  ،1983باراک اوباما به
عنوان کارمند در یک شرکت
خصوصی و سپس یک گروه
تحقیقاتی وابسته به کلیسای
کاتولیک در شیکاگو
 ،ایالت ایلینوی،
کار کرد اما با ورود
به دانشکده حقوق
دانشگاه هاروارد در
سال  ،1988برای
چند سال این شهر را
ترک گفت.
باراک اوباما پس از
خاتمه تحصیل در
هاروارد و کسب
درجه دکترای حقوق
در سال  ،1991به
شیکاگو بازگشت و
ضمن کار در زمینه
های مختلف حقوقی و
دانشگاهی ،به فعالیت

“قاج��ار ی��ک و نیم م��رد داش��ت .مردش
فخرالدول��ه و نیم مردش آق��ا محمد خان
بود”.
عالوه ب��ر زنانی ک��ه به دالیل سیاس��ی و
اجتماعی نامش��ان در این کتاب آمده است
کس��انی هم هس��تند که برای اولین بار به
عنوان یک زن به حرفه ای مشغول شده اند
که در بین آنها نیز موارد جالبی به چش��م
میخورد .مثال

های سیاسی نیز روی آورد.
باراک اوباما در سال  1996وارد
سنای ایالت ایلینوی شد و تا سال
 2005و دستیابی به کرسی این
ایالت در مجلس سنای ایاالت
متحده ،عضو سنای ایالتی بود.
از جمله اقدامات آقای اوباما در
زمان عضویت در سنای ایاالت
متحده مشارکت در تدوین
طرح هایی مربوط به شفافیت و
حسابرسی عملیات مالی دولت
فدرال ،مقابله با تخلفات انتخاباتی
و کمک بشردوستانه به جمهوری
کنگو بوده است.
با آغاز رقابت های انتخاباتی سال
 ،2008سناتور اوباما ،با وجود
تجربه اندک در تشکیالت دولتی
واشنگتن ،داوطلبی خود را برای
احراز نامزدی حزب دموکرات
اعالم داشت که رقابتی طوالنی
و فشرده با سناتور هیالری
کلینتون ،همسر رئیس جمهوری
پیشین آمریکا ،را در پی آورد.

مبارزات انتخاباتی و
دستیابی به پیروزی

این رقابت به گزینش آقای
اوباما به عنوان نامزد واحد
حزب دموکرات در ماه ژوئن
سال جاری و ورود به مبارزات
انتخاباتی با جان مک کین ،نامزد
حزب جمهوریخواه ،و سرانجام،
پیروزی در رای گیری روز 4
ژوئن و انتخاب به عنوان چهل و
چهارمین رئیس جمهوری ایاالت
متحده منجر شد.
در جریان مبارزات انتخاباتی،
باراک اوباما سیاست های دولت
جورج بوش را به شدت مورد
انتقاد قرار داد و خروج تدریجی
نیروهای آمریکایی از آن کشور را
مطرح کرد هرچند حمایت خود
را از افزایش حضور نظامی ایاالت
متحده در افغانستان ابراز داشته
است.
در جنبه های دیگر سیاست
خارجی ،انتظار نمی رود آغاز به
کار دولت آقای اوباما به منزله

 فریده استکی که اولین گریسکار زن بودهیا معصومه س��لطان بالغی که اولین راننده
اتوبوس زن ایران بوده است.
تعداد زی��ادی از زنانی که نامش��ان در این
کتاب آمده نیز چهره های علمی ،آموزشی
و یا ورزشی بوده اند.
در پایان کتاب فهرستی از زنانی که در کتاب
از آنها یاد شده و دلیل حضور نام آنها در این
کتاب آمده است و پس از آن عکس حدود

تا گردش جهان و دور آمسان بپاست

سرود « ای ایران» از دلنشین ترین و
ای ایران ،ای مرز
شورانگیزترین سرودهای ایرانی است
پرگهر!
که هر ایرانی با شنیدن آن ،هیجان
میهن پرستیاش شعلهور میشود .این
 64ساله شد!
سرود از روی چامهای از حسین گل
 27مهر امسال ،سرود تاریخی و
گالب ساخته شده ،آهنگ ساز آن
خاطرهساز «ای ایران» ۶۴ساله شد.
روح الله خالقی است و نخستین بار با
این قطعه از ساختههای زندهیاد
آوای گرم استاد بنان اجرا شده است.
روحالله خالقی است که در کتاب
به دلیل محبوبیت فراوان خوانندگان و
سرگذشت موسیقی ایران ،تاریخ
گروهای موسیقی بسیاری این سرود
بوجود آمدنش را  ۲۷مهر ۱۳۲۳عنوان را اجرا کردهاند.
کرده است.
از نیمه دوم سال 1320خورشیدى
این سرود که براساس شعری از
( 1941میالدى) تا چهار سال پس از
حسین گلگالب ،استاد پیشین
آن ،ایران ،ناخواسته ،درگیر با جنگی
دانشگاه تهران و هموند فرهنگستان
شد که جهان آن روزگار را به آتش
ایران شکل گرفته ،در جریان اشغال
کشیده بود .رضاشاه از ایران رفته بود،
نظامی ایران از سوی متفقین ،کامل
قحطى و گرانى و ناامنى به فراوانی
شد.
جریان داشت و روى هم رفته ،مردم
این قطعه در همان سالها به رهبری پایتخت  ،روزگار تیرهاى را سپرى مى
خالقی و خوانندگی بنان اجرا شده
کردند .بیش از یک قرن بود که مردم
است.
ایران ،ورود سپاهیاناشغالگر را از
کشورهاى بیگانه به زادگاهشان ندیده
کمتر ایرانی ست که چکامه بیمانند بودند و اکنون در کوچه و خیابان ،با
میهنی -حماسی «ای ایران» را
سربازانیمسلح از ارتش سرخ شوروى
نشنیده و یا خود آن را زمزمه نکرده
 ،ارتش انگلیس و ارتش آمریکا
باشد .سرودی که غرور به ایرانی بودن روبروشده بودند و همه گونه تجاوز و
و عشق به میهن در واژه واژه آن موج ستمگری به مردم ناتوان و بال کشیده
میزند ،عشقی به زیبایی ایران و
روا مىداشتند؛ و نیرویی هم وجود
غروری از سربلندی و آوازهای همچون نداشت که جلوى آنها را بگیرد .مردان
«سرچشمههنر».
فرهیخته و دانایانى که به چند و چون

جهان آگاه
بودند ،از
دیدن این
ناهنجاری
ها رنج
مىبردند.
زمینهاى
در
ناخودآگاه
آنها آماده
بود که
مىتوانست
یک
دگرگونی
پدید آورد .این دگرگونی ،پیش
چشمان شگفت زده یک مرد
فرهنگى ،یک فرهیخته تمام ،یک
استاد دانشگاه و یک سخنسراى
موسیقىشناس و نواندیش روی داد.
در این زمان که چکمه های سربازان
بیگانه خیابان های تهران را می
نوردید ،حسین گل گالب در گذر از
خیابانی در شهر تهران ،میبیند که
بین یک سرباز انگلیسی و یک افسر
ایرانی ،بگو و مگو می شود و سرباز
انگلیسی سیلی سختی به چهره افسر
ایرانی میزند .گل گالب پس از دیدن
این پیشامد با چشمان اشک آلود به
استودیوی روح الله خالقی موسیقی
دان نامدار میرود و اشک ریزان
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تغییرات بنیادی در روابط بین
المللی ایاالت متحده باشد هرچند
رئیس جمهوری منتخب آمریکا
در جریان مبارزات انتخاباتی بر
همکاری نزدیکتر با متحدان این
کشور و تالش برای بهبود چهره
آمریکا در صحنه بین المللی
تاکید نهاده است.
در مورد روابط با ایران ،آقای اوباما
به طور کلی با ادامه سیاست
هسته ای کنونی جمهوری
اسالمی و خطری که ،از دید
برخی مقامات آمریکایی ،می تواند
متوجه اسرائیل و منافع غرب
سازد ،مخالفت کرده است.
در عین حال ،رئیس جمهوری
منتخب آمریکا از گفتگو با
جمهوری اسالمی به منظور
وادار ساختن این کشور به تغییر
روش خود حمایت کرده هرچند
مشخص نیست که برای آغاز
چنین مذاکراتی چه شرایطی
را در نظر گرفته است و آیا
مقامات جمهوری اسالمی شرایط
احتمالی او را قابل قبول خواهند
دانست.
از نظر سیاست های اقتصادی
و اجتماعی ،آقای اوباما به
طیف “لیبرال” تعلق دارد که
از گسترش برنامه های خدمات
اجتماعی و کمک به گروههای
کم درآمد و تامین منابع مالی
مورد نیاز این برنامه ها از طریق
مالیات سنگین تر بر شرکت های
بزرگ و دارندگان درآمدهای
کالن حمایت می کند.
باراک اوباما در سال  1989با
میشل رابینسون در شیکاگو آشنا
شد و در سال  1992با او ازدواج
کرد.
مراسم تحلیف باراک اوباما روز
 20ژانویه سال آینده برگزار می
شود و آقای و خانم اوباما ،همراه
با دو دختر ده ساله و هفت ساله
خود که “مالیا آن” و “ناتاشا”نام
دارند ،به کاخ سفید نقل مکان
خواهند کرد• .

 ۸۰نفر از آنها نیز قرار داده شده است.
مشخصاتکتاب:
اولین زنان
پژوهشگر و نویسنده :عذرا دژم
نشر علم :چاپ اول۱۳۸۴ ،
برگرفته از کتاب ‘اولین زنان’
بهمن دارالشفایی (روزنامه نگار)
--------------------------------

طنـــــز
خرسندی

اوباما و همسر
مشحسن
مش حسن با دو عدد گاو ز صحرا آمد
با زنش گفت به شادی که اوباما آمد!
پلوئی دم بکن و پوست بکن بادمجان
که به جانم هوس مرغ و مسما آمد
همسرش گفت که این سمت نیامد ،دیدم!
به گمانم که در اطراف یو.اس.آ .آمد
تازه با رأی من و تو که نیامد سر کار
روی آرای همان مردم آنجا آمد
چه کند فرق برای من و تو ،بیچاره؟
درد ما را مگر او بهر مداوا آمد
گاومان شیر فزونتر بدهد از فردا؟
بابت ذوق زیادی که اوباما آمد
یا که گاو نرمان هم پس از این شیر دهد؟
روی شوقی که طرف با هی و هورا آمد؟
کو برنجت که پلو خواستی از بهر ناهار؟
مرغ بریان مگر از عالم رؤیا آمد
آنچنان ذوقزده آمده ای ،پنداری
که پسرخاله ات از قریۀ باال آمد
رفع تبعیض نژادی خبری شیرین بود
که به صبحانۀ ما مثل مربا آمد
لیکن این مرد سیاهی که دلت را برده
نه سیاهی است که در قصه و انشا آمد
این سیاهیست که با پول سفیدان جهان
پی افزایش سرمایه به سودا آمد
«آن سیه ُچرده که شیرینی عالم با اوست»*
فرصتش ده که ببینی پی یغما آمد
همچنان در به همان پاشنه خواهد چرخید
این یکی از پی نو کردن لوال آمد
چشم پر ماتم افغان و عراقی روشن
بوش تازه نفسی تازه به دنیا آمد
به طرفدار محمد مگرش رحم آید
اینکه با همرهی امت موسا آمد
همسر مشدی حسن گفت «اوبامازدگی»
میکروبش از نفس خاتمی ما آمد
نظر مشدی حسن چون ز اوباما برگشت
با دوتا گاو خودش جانب صحرا برگشت!
---------------------------

ت
نور ایزدى همیشه رهنماى ماس 
میگوید:
کار ما به
آن جا
رسیده
که سرباز
بیگانه توی
گوش
نظامی
ایرانی
میزند.
سپس با
هنرمندی
و توانایی
می سراید:

اى ایران اى مرز پر گهر  /اى خاک ات
سرچشمههنر
ن  /پاینده مانى
دور از تو اندیشه بدا 
ن
تو جاودا 
اى دشمن ار تو سنگ خارهاى ،من
آهنم  /جان من فداى خاک پاک
میهنم

مهر تو چون شد پیشها م  /دور از تو
نیستاندیشها م
در راه تو کى ارزشى دارد این جان
ما /پاینده باد خاک ایران ما
ت  /خاک
در و گوهر اس 
سنگ کوهت ُّ
ت
دشت ات بهتر از زر اس 
م  /بر گو
مهرت از دل کى برون کن 
م
بى مهر تو چون کن 
تا گردش جهان و دور آسمان بپاست/

ت
نور ایزدى همیشه رهنماى ماس 
مهر تو چون شد پیشها م  /دور از تو
نیستاندیشها م
در راه تو کى ارزشى دارد این جان
ما /پاینده باد خاک ایران ما

پس از سرودن « ای ایران»  ،روح الله
خان خالقی آهنگ آن را می سازد و
استاد بنان آن را می خواند و سرودی
می شود جاودانه .سبب ماندگاری این
سرود ،بی گمان عشق به ایران زنده
یادان؛«گل گالب» ــ «خالقی» ــ
«بنان» بود ،که هر کدام از پایههای
نیرومند موسیقی ما به شمار میروند.
ویژگی سرود حماسی «ای ایران»
آن است که تمام واژگان آن به زبان
فارسی است و واژه بیگانه در آن راه
نیافته است .سرود ای ایران در زمانی
که به حماسه نیاز بود به دل و جان
سراینده اش راه یافت و در آواز دشتی
ساخته شده است .گفته می شود که
ملودی بنیادی اش از برخی نغمه های
موسیقی حماسی بختیاری گرفته
شده است .با پرداخت و تنظیم حرفه
ای زنده یاد خالقی این سرود در
اجرای نخست به صورت کر خوانده
شد ،اما ساختار محکم شعر و موسیقی
آن سبب شد تا در دهه های بعد
خوانندگان آن را به صورت تک خوانی
هم اجرا کنند.

فرهاد فخرالدینی ،رهبر ارکستر
موسیقی ملی که سرود «ای ایران» را
به مناسبت شصتمین سال ساختنش
اجرا کرد ،در باره آن میگوید:
«یکی از رموز ماندگاری سرود ای
ایران ،آهنگسازی آن است که همه به
راحتی با آن ارتباط برقرار میکنند.
شعر روان و ساده آن نیز که از زبان
مردم ایران صحبت می کند ،رمز دیگر
ماندگاری آن است .شصت سال از
ساخت سرود ای ایران می گذرد اما
هنوز هم جایگاه خودش را از دست
نداده است .یادم است وقتی آن را
با ارکستر موسیقی ملی ایران اجرا
کردیم ،همه با ما همراهی می کردند.
استاد فخرالدینی گفت« :شعر و آهنگ
این سرود ،همان طور که شاعر و
آهنگساز آن اشاره می کنند ،به دنبال
یک اتفاق واقعی شکل گرفته و از دل
آنها برخاسته است .همین مسئله این
سرود را به یک نماد ملی تبدیل کرده
است .بافت این سرود و اشعار آن قابل
درک و ساده است .طوری که تمام
گروه های سنی از کودک تا بزرگسال
می توانند آن را اجرا کنند .ضمن آنکه
در این سرود تلفیق شعر و موسیقی به
شکلی استادانه صورت گرفته است.
نوشته :بوذرجمهر پرخیده
-----------------------
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الو،پیوندعزیز،کاریکاتورهنرمندایرانی،
سیروس یحیی آبادی را در شماره پیش
پیوند دیدم ...راستش من که برای او و
کارهایش ارزش زیادی قائلم وطی سال
ها کارهایش را در پیوند ستایش کرده
ام از این کارش زیادش خوشم نیامد...
م��ن نمی فهمم پاه��ای مک کین در
پستان بند سارا پیلین یعنی چه ،بیشتر
به توهین به زنان و شوخی های زننده

روزخوشازتوگلوتپاینینره...
اهلیكهیه ِ

نامه و پیام ها...
...I have been trying to
download the Payvand website... but I started
downloading it at 2:00pm
and it is now 6:05pm and it
isn’t even half way through...
so I decided to close it....the
internet here is slower
than a turtle so nothing to be
desired...
Jaye Shomah ingia Keilli
Khalli ast.....
Felan, Maria.

az parking e
!!Tehran
Dear Mr. Rahimian,
Hope all is well in Montreal,
I spoke to my son earlier and
he is telling me the weather
is beautiful in Montreal, but
here in Tehran not so great,
It is raining alot and cold...
but the people in Tehran are
happy for the rain, and traffic when it rains is unbelievable... actually it’s not
traffic, it is a big huge parking lot

جک های ترکی رشتی شبیه است...
دیگ��ر این که با ای��ن کار آقای یحیی
آبادی از چهره مک کین بس��یار قوی
اس��ت ،اما صورت س��ارا پیلین هیچ
شباهت هنرمندانه به خود
او ندارد...ن��گاه کنید به
عینک او...
ارادتمند ،جمشید نکونام،
دومونتین

بازهم نفرین به«شیاد
مونتریالی» !
در شماره پیش خواندم که شیاد معروف مونتریال از
چه راه هایی دنبال نان می گردد وحاضر است برای
یک مشت دالر یک زن تنها را باالی دار ببیند ،یاد
این آهنگ افتادم ،برایتان می فرستم ،اگر خواستید
چاپ کنید و من و خیلی زن های دیگر با آن خانم
همدردی می کنیم ،از طرف من بگویید جا نزند و
تا آخر مبارزه کند ...ارادتمند ،نازی الف.
الهی سقف آرزوت خراب بشه روی سرش...
بیای ببینی كه همه حلقه زدن دور و برش
الهی كه روز وصال توفان بشه از سمت شمال...
هیچی از اون روز نمونه به جز گالی پرپرش
قسم می خوردی با منی قسم می خوردی به خدا...

خدا الهی بزنه تو كمرت ،تو كمرت!
من اهل نفرین نبودم چه برسه كه تو باشی...
بیاد الهی خبرت ،بیاد الهی خبرت
عمرت الهی كم نشه ،اما پر از غصه باشه....
زجرایی كه به من دادی بكشی تا آخرش
الهی كه یه رو ِز خوش از تو گلوت پایین نره...
رسوای عالمت كنن اون چشای دربه درت
من اهل نفرین نبودم چه برسه كه تو باشی...
بیاد الهی خبرت ،بیاد الهی خبرت
(نفرینخواننده:محسنچاوشی)

کانادا :بازنشستگی در  95سالگی...
{>> ادامه در صفحه}26 :

جتدید نظر

از آنجا که بصورت دردناکی دارد روشن می
ش��ود که کانادایی ها هم در بحران مالی
جهانی درگیر شده اند ،این احتمال وجود

دارد که دولت و ش��رکت های تولیدی و
بازرگانی به تجدید نظر درباره بازنشستگی
و اقتصاد بپردازند.
اگر خبر خوبی در همه اینها باشد ،این است
که اکثر طرح های بازنشس��تگی دولتی و
خصوصی چنان خوب بنیان گذاشته شده
ان��د که م��ی توانند برای یک ی��ا دو دهه
آینده دوام بیاورند .این را ملکولم همیلتون،
آمارگر  ، HRیک موسس��ه مشاوره ای در
تورنتو می گوید.
ای��ن به آن معنی اس��ت که ط��رح های
بازنشس��تگی به اندازه کافی دارایی دارند
که بتوانند مقرری بازنشستگان را در طول
یک یا دو دهه بپردازند .مشکل جدی در
صورتی پیش خواهد آمد که بازار س��هام
بیش از این س��قوط کند ی��ا برای مدتی
طوالنی دوام باید .طرح های بازنشستگی
برای پرداخت مقرری به بازنشستگان آینده
متکی به سوددهی بازار سهام هستند .اگر
ارزش س��هام بطور شدید س��قوط کند،
کارفرمایان ناگزیرند با تزریق نقدینگی با
سقوط بیشتر سهام رویایی کنند و این در
حالتی است که اینان باید با رکود اقتصادی
نیز مبارزه نمایند و انجام همزمان این هر
دو کار غیرممکن بنظر می آید.
با اینحال ،کس��انی که بازنشستگی دارند
خوشبخت ترند ،بیشتر کارگران کانادایی
بی پناه رها شده اند.
بنابر ارقام گزارش ش��ده توسط مرکز آمار
کانادا ،تنها ح��دود  38درصد از کارگران
کانادایی مشمول طرح بازنشستگی بوده
اند و این شمار کاهش نیز یافته است .در
مورد کارکنان بخش خصوصی که شامل
یک طرح بازنشس��تگی هس��تند ،شمار
افزایش یابن��ده ای باید خ��ود در تامین
بهای طرح مشارکت کنند .به خالف طرح
های مش��خص س��وددهی ،که پرداخت
رقم مش��خصی در زمان بازنشس��تگی را

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

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

تضمین می کنند ،در این نوع دوم ،آنچه
که شما دریافت می کنید بستگی به این
دارد که چقدر در آن پول گذاش��ته اید و
بازار س��هام تا چه حد خوب بوده است .به
این دلیل است که همیلتون انتظار دارد که
در طرح بازنشستگی کانادا تجدید نظر شود
و پرداخت به بازنشسته ها افزایش یابد.
در حال حاضر طرح بازنشس��تگی کانادا
( )CPPبه بازنشسته های بیش از  65سال
بطور متوسط س��الی  5800دالر ،باضافه
 5700دالر برای تامین سالخوردگی می
پردازد.
همیلتون می گوی��د« :اگر اوضاع بیش از
پیش بد شود ،به دولت فشار دارد خواهد شد
تا این طرح را گسترش دهد» .او همچنین
هشدار می دهد که :چنین حرکتی چاره
ساز همه مشکالتی که کارگران سالخورده
با آنها رودررویند نخواهد بود .اگر پرداخت
های طرح بازنشس��تگی کانادا با عطف به
ماسبق افزایش یابند ،بار سنگینی بر نسل
های آینده تحمیل خواهد کرد .از س��وی
دیگر ،اگ��ر تغییرات رو به آینده داش��ته
باش��ند ،اثر کمی بر کس��انی که بزودی
بازنشسته می شوند خواهد داشت.
همیلت��ون می گوی��د« :راه ح��ل اول از
نظر مالیاتی مس��ئوالنه است اما از جهت
سیاسی مطلوب نیست .راه حل دیگر نیز
عملی نیس��ت زیرا نوع��ی ولنگاری مالی
است که نسل های آینده باید بهای آن را
بپردازند».
در عین حال ،بسیاری به سادگی از رویای
بازنشستگی خود دست شسته اند.
جارمولین ،س��اکن جزیره ونکوور ،که 40
سال سابقه در صنایع چوب دارد ،امیدوار
بود که اکنون در راه بازنشسته شدن باشد.
اما پس از سالها کار سخت در بخش چوب،
به بدبیاری س��قوط بازار خان��ه در ایاالت
متحده دچار شده است.
لی��ن که  57س��ال دارد ،با پ��س اندازی
مختصر از کار بیکار شد .طرح بازنشستگی
اش تنها ماهی  1100دالر به او می پردازد
که بای��د آن را برای قس��ط وام خانه اش
بدهد .رودررو با وضعیت نامس��اعد کار در
جزیره ،او اخیرا به آلبرتا (شهر فورت مک
موری) مرکز رونق نفتی پرواز کرد ،تا کاری
بیابد .اما در آنجا هم کمپانی های متعددی
به او گفتند که برای اس��تخدام پیر است.
لین تلخ کام است ،هم از بابت رفتاری که
شرکت های صنایع چوب با کارگران می
کنند و هم از بابت این که باید از ش��هری
که سالها در آن مقیم بوده دل بکند و برای
یافتن کار به استان دیگری کوچ کند.
او م��ی گوید« :م��ن می خواس��تم االن
بازنشسته باشم اما چنین چیزی رخ نمی
دهد .من به مردم می گویم که این امر مرا
آزار نمی دهد ،اما می دهد»• .

جویای خواننده

یک گروه موزیک پاپ برای اجرای
برنامه ،در جشن های عمومی و
خصوصی،به یک خواننده پسر یا
دختر نیازدارد.
(514) 272-8684
hooman:nov15

حقوق بشر در
ایران

رجننامه مونا محبتی
دانشجوی بهایی محروم
از حتصیل
علت
اخراج:
بهایی
بودن!

اینجان��ب مون��ا محبتی
متولد سال  1366از شهر
کرمانشاه در سال 1385
ب��ا ش��ماره دانش��جویی
 855360157مج��از به
انتخاب رشته در کنکور
سراس��ری شدم و پس از
انتخاب رشته در رشته ی مدیریت صنعتی
به دانش��گاه ش��هید رضایی کرمانشاه وارد
شدم.
در همان سال همزمان با من  2نفر دیگر از
جوانان بهایی کرمانشاه به دانشگاه راه پیدا
کردند .اما یک��ی از آنها در همان ماه اول و
دیگری پس از  1ترم اخراج ش��دند .با این
حال من نیز انتظار اخراج ش��دن را داشتم
و این موضوع مرا نگران و عصبی کرده بود
اما اخراج نش��دم به همین خاطر با شور و
امید خیلی زیادی ادام��ه دادم و باور کردم
یک دانش��جو هس��تم و بهر حال  2سال
سپری شد و بعد از اینکه برای ترم  4ثبت
نام کردم.
دو هفته بعد از شروع ترم مسئول حراست
دانش��گاه من را ن��زد رئیس دانش��گاه برد
و رئی��س به من اعالم کرد ک��ه از ادامه ی
تحصیل محروم هستم و دلیل این اخراج را
اشکال درپذیرش اولیه اعالم کرد!
بع��د از  4ترم این موض��وع را به من اعالم
کردند ب��دون هیچ ابالغ کتبی و به همین
س��ادگی من در عرض  5دقیقه از تحصیل
محروم ش��دم .در دفعات بعدی که رئیس
دانش��گاه را مالقات کردم عل��ت اخراج را
بهایی بودن من ذک��ر کرد با این حال من
مدت  3روز بعد از اخراج باز هم به دانشگاه
میرفتم و در س��ر کالس��های درس حاضر
میشدم اما اسم من از لیست تمامی اساتید
حذف شده بود.
با آن وضعیتی که مسئول حراست مرا نزد
رئیس برد ( رفتارش ط��وری بود که انگار
یک زندانی جنایتکار را با خود به پای میز
محاکمه میبرد ) دوستان و دانشجویانی که
من را میشناختند و شاهد این قضیه بودند،
متعجب شدند که به چه دلیل این دانشجو
اخراج شده خوب هر کسی فکری درباره ی
من میکرد.
در طی آن  3روز سعی کردم نظر دوستان و
همکالسی هایم را عوض کنم و حقیقت را به
آنها بگویم  .در دفعات بعد دیگر حتی به من
اجازه ی ورود به محیط دانش��گاه را ندادند
و نگهب��ان مرا تهدید کرد که اگر در آمدنم
به دانش��گاه اصرار ورزم جریان را به پلیس
اطالع میدهد من تصمیم گرفتم به همراه
یکی از مسئولین جامعه ی بهایی در شهر
کرمانشاه به کالنتری محل مراجعه کنم 3 .
بار ابالغ کتبی از طرف کالنتری به دانشگاه
برده شد اما کسی حاضر به جوابگویی نبود
.تا اینکه پرونده به دادسرای انقالب برده شد
و در آنج��ا قاضی قرار منع تعقیب را صادر
نمود و من به ای��ن حکم اعتراض کردم تا
دوباره پرونده به جریان اُ فتاد و از آن روز به
بعد منتظر حکم و رای دادگاه هستم ولی
 6ماه گذش��ته اما هنوز جوابی به من داده
نشده .

•

دیدگاه دیگر

>> اوباما طرفدار
ظاملان است.

>> آقای
احمدی نژاد من
تبریکم را از شما
پس میگیرم!
ب��ا س�لام و صلوات ب��ر محمد
مصطف��ی (ص) عالمتری��ن
فرستاده و آخرین انتخاب شده
از جانب او
چهارم نوامب��ر برابر با انتخابات
ریاس��ت جمهوری نظام فاسد
آمریکا بود.
فردای روز انتخاب��ات ،اکثریت
مردم آمریکا و بیش��ترین نقاط
جهان را غرق در پایکوبی جهل
و نادانی به انتخاب باراک حسین
اوباما  47ساله دیدم.
............

وای اگر بَرده پادشاه شود

باش��د( .س��گ زرد برادر شغال
اس��ت) او طرفدار ظالمان است.
اگر چهار س��ال دیگ��ر در راس
دولت باقی ماندید ،خواهید دید
اوباما حاجی فیروزی می باشد
که خود را س��یاه کرده باشد به
انتخ��اب  C.I.Aو جه��ان را به
شادی زودگذر و خیاالت باطل
وعده می کند .اگر اوباما مشکل
گش��ای جهان بود ،مردم زادگاه
پدرش در آفریقا را نجات میداد.
چه زیبا فرمود امام خمینی (ره)
وای به روزتان اگر سگ بدستان
صاحب جهان شوند.
اوباما ،طرفدار بینوایان نیست.
او با ما نیست!
بی��اد دارم آن زمانی که  19بی
نام نش��ان با ایمان (اینتله جن)
ک��ه به آمریکا حمل��ه عبادی،
سیاسی ،اقتصادی کردند .دالل
های نفتی ،ب��وش جاه طلب را
تحریک ک��رده و جلو انداختند
و او ب��ا عملکرد غلطش تصمیم
حمله به کشورهای فقیرنشین
عراق و افغانستان و پاکستان را
کرد و عده ای بسیار از مردم بی
پناه را به خاک و خون کش��ید
و دست هایش��ان را تا مرفق در
خون فرزندان اس�لام فرو بردند
و جنایتی به جنایات خودشان
افزودند.
حال نیز دالل های نفتی اوباما،
را سیاه کردند و به صحنه آورده
اند.
--------------------

ب��ا کمال تاثر و تاس��ف عده ای
بنده ناچیز فکر می کنند اوباما
نجات دهنده اقتصاد نابود آمریکا
و جهان می باش��د و تاس��ف به
حال کس��ی که جالهانه عمل
ک��رده و تصور م��ی کنند اوباما
نجات دهنده فساد مالی ،اخالقی
آمریکا و جهان می باشد و صد
وای بحال دس��ته ی که خیال
باط��ل کردند ک��ه اوباما نجات
دهنده جهان از ظلم میباشد.
 .....ام��روز شش��م نوامب��ر ،در
خبرهای از کانال  CNNشنیدم
آقای دکتر محمود احمدی نژاد
به پرزیدنت اوباما از طریق سایت
اینترنت��ی خودش��ان تبریک و
تهنیت ایمیل کردند و نامه ای
سربس��ته برای هدایت حسین
اوبامافرستادند.
دقیقا نمی دانم وی سومین و یا
چهارمین رئیس جمهوری بود
که به باراک شادباش گفتند.
حاج محمود ،نکند خدای نکرده
فکر کنید «او با ماست!!»؛ «او»
«اوباما»س��ت ،و از ماست که بر  10نوامب��ر ،مص��ادف با والدت
ماست!
حض��رت رضا (ع) امام هش��تم
او انتخ��اب ش��ده ی دالل های ش��یعیان ،بر تمامی ش��یعیان
نفت��ی آمریکا میباش��د .انتظار
سراسر جهان تبریک و تهنیت
داشتیم شما آخرین نفرها باشید
که ب��ه رئیس جمه��ور جدید می گویم.
از طرف علی اصغر
آمری��کای جهانخوار ،خیرمقدم
محمدی و جمعی از
می گوید.
مسلمانان و طرفداران
این حقیر عاش��قانه و از خلوص
راه حق
قلب به گفته های روزهای اول
ریاس��ت جمهوری شما برایتان
مونترال 2008/11/9
تبریک و تهنیت فرستادم ،زیرا -------------------------
تصور میکردم بنده ای از بندگان
پ��روردگار عال��م در
مقابل نظام ستمکار
ش��یطان آمری��کا و
صهیونیس��م جهانی
رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
قد علم ک��رده و می
رفت :از مرکزشهر مونتریال:
خواهد پوزه سرمایه
داری فاس��د جه��ان >>  7صبح <<
برگشت :از مرکزشهر اوتاوا
را به خاک بکش��د...
پ��وزش
ب��ا ع��رض
>>  5بعدازظهر <<
این حقی��ر تبریک و
 -یک طرفه 20 :دالر --تهنیت خ��ود را پس
 -دو طرفه 35 :دالر --میگیرم!
abehn082@uottawa.ca
 ...اوباما مشکل گشای
Tel.:(514) 966-4572
ته��ی دس��تان نمی

بامابهاوتاوابیایید!

OTTAWA

پنج��ره بیرون بیاندازند و به کارهایش��ان
بچسبن !د
لووت رید می گوید« :من می ش��نوم که
م��ردم می گوین��د «آزادی ( »55ش��عار
تبلیغاتی کمپانی سان الیف برای فروش
طرح بیمه بازنشستگی در  55سالگی.م).
اکنون تبدیل به آزادی  95شده است .من
فکر نمی کنم که وضع تا این حد فاجعه
آمیز باش��د؛ اما یقینا این چیزی است که
آنها احساس می کنند.
آندرو بوری ،بطور دس��ت اول ناظر نتایج
بحران مالی جهانی اس��ت .به عنوان یک
شریک موسسه گولینگ الفلور هندرسون
در ونکوور ،او ناگزیر اس��ت هر روز با امواج
ناش��ی از عدم پرداخت اقس��اط وام های
مسکن در این شهر کلنجار برود.
ب��ه عنوان نمونه ،چندی پی��ش بوری در
سالن شماره  32دادگاه عالی در دعوایی که
یک نمونه واقعی در نوع خود بود درگیری
داش��ت .یک پدر جوان خانواده و صاحب
کسب و کار که دیگر قادر به ادامه پرداخت
وام خانه اش نبود و آن را از دست می داد.
پس از این فرد ،دادگاه آماده ش��د تا مورد
مش��ابه بعدی را بررسی کند .او می گوید
که در طول س��ال گذش��ته تعداد پرونده
های روی میزش دو برابر شد و بیشتر این
افزایش مربوط به شش ماه گذشته است.
او می افزاید« :م��ردم دارند خود را درگیر
مش��کل نقدینگی می یابند و راهی برای
برونرفت از مشکل ندارند».
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اینجا تهران است...

این تهران است .ش��بانگاه و زیر بارانی که
هفته گذشته تهران را فلج کرد.
بزرگترین و وسیع ترین گورستان ایران در
تهران است و نامش “بهشت زهرا” .بهشتی
که تا خرخره پر شده است .گورستان های
کوچک و پراکنده نیز در تهران کم نیستند.
از قبل تا بعد از س��ال  .57از ظهرالدوله در
ش��مال تهران ،تا خاوران در جنوب شرقی
ته��ران .از امام زاده طاهر که چس��بیده به
تهران اس��ت تا امام زاده داوود که آنس��وی
قله توچال اس��ت ...و همه آنها در دل تهران بزرگی که
بزرگترین گورس��تان اتومبیل در جهان است .شهری
که هیچ چیز آن به س��امان نیست و نمی تواند باشد،
زیرا هیچ چیز در کل ایران به سامان نیست .همه چیز
موقتی است .از امنیت تا صلح ،از قتل تا حیات ،از ثروت
تا فقر ،از م��رگ تا حیات ،از آزادی تا رفتن به اوین ...و
این بی س��امانی را یک باران ،ی��ک رگبار ،یک زلزله و
شاید یک شورش کور و لجام گسیخته چند میلیونی

می تواند به فاجعه ای کوچک یا بزرگ تبدیل کند .به
جای رژه  30هزار نفره نیروی انتظامی در خیابان ها و
برای ترساندن مردم ،خواهند نشست و فکری خواهند
کرد؟ اگر خود می توانس��تند چنی��ن کنند و چاره ای
بیابند که کار به اینجا نمی کشید .بنابراین چاره ای ملی،
رایزنی ملی ،آشتی ملی نیاز است و دلسوزی و همراهی
همگانی و این همان است حکومت کنونی نمی خواهد
و از آن وحشت دارد و می گریزد .مثل جن از بسم الله!
(پیک نت)
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ایران...

دلیل رونق
قاچاق «ن
د
ا
ش
نت
دخرتان
ا
ی
د
ز
»
ایرانی
در کشورهای
عربی!!

____________________
کشف چندین شبکهی قاچاق
زنان در ایران با حضور تعدادی
دختر و زن ایرانی خبری است که
اخیرا رییس پلیس امنیت اخالقی
در تهران اعالم کرد.
انتظامی جمهوری اسالمی هشدار
داد که قاچاق زنان و دختران
در منطقهی خاورمیانه و آسیای
مرکزی در حال افزایش است.
این خبر در حالی اعالم میشود
که وزارت خارجهی آمریکا،
تابستان گذشته در گزارشی،
نام ایران را در فهرست بدترین
خاطیان در زمینهی قاچاق انسان
گذاشته بود و حتی گفته بود
که ایران تنها کشوری است که
قربانیان قاچاق انسان را زندانی و
گاه اعدام میکند.

_____________

در این زمینه به س��راغ سعید مدنی،
روزنامهن��گار و پژوهش��گر مس��ائل
اجتماعی در تهران رفتیم:
 ببینید؛ بحث گروههای قاچاق زناندر ای��ران موضوع جدیدی نیس��ت.
شاید رس��انهای ش��دن این موضوع
برمی گردد به حدود  ۱۰س��ال پیش
که یک خلبان ایرانی مقیم کشورهای
عرب��ی ،گزارشه��ای مفصل��ی را از
فروش دخت��ران ایران��ی در خارج از
کشور و همین طور تجارت آن توسط
قاچاقچیان ارائه کرد که بازتاب بسیار

خامن ها و آقایان

خبوانید و
بدانید!!

>> (از حلیه المتقین .باب.4فصل،6
تالیف عالمه محمد باقر مجلسی)
 )1حضرت محمد فرمودند:
زنان را در غرفه و باالخانه جا ندهید
و چیزی نوشتن به ایشان نیاموزید و
سوره یوسف را به آنها تعلیم ندهید
و چرخ رشتن به انها بیاموزید وسوره
نور را به آنها تعلیم دهید.
 )2حضرت علی به اما حسن وصیت
نمودند:

زیادی در مطبوعات ایران داشت.
بع��داً آق��ای خاتم��ی از وزارت
اطالعات خواست
م��ورد
در
گزارشهای این
خلبان تحقیقاتی
را انجام دهد.
تصور من این است
ک��ه بر خ�لاف واقع،
وزارت اطالعات در ان
موقع گزارش دقیقی ارائه نداد و بخشی
از س��خنان و گفتههای این خلبان را
تکذیب کرد .وزارت اطالعات در واقع
فروش دخت��ران ایرانی را در برخی از
مناطق خلی��ج فارس تأیید کرد؛ ولی
این گزارش دقیق نبود.
همزم��ان ب��ا آنچه که ای��ن خلبان
ایرانی مدعی بود ،گزارشهای متعدد
دیگری ه��م دربارهی روزنامهنگاران و
همین طور محققان مسائل اجتماعی
از کشورهای خلیج فارس و خصوصاً
کشورهای عربی مثل امارات ارائه شد
که در آنها دختران ایرانی به فروش
میرسند.
مطالعات بعدی هم نشان داد که اتفاقاً
وضعیت چندان مطلوب نیست .حتی
طی س��الهای اخیر ،قاچاق دختران
ایرانی به کش��ورهای عربی رونق هم
گرفته است.
به طور مش��خص یک��ی از علتهای
مهم آن ،این اس��ت که قب ً
ال دختران
س��اکن آسیای شرقی مثل روسیه به
آنجا برده میشدند و به دلیل شیوع
ایدز در مناطق آسیای میانه و همین
طور کش��ورهایی که قب ً
ال در حوزهی
اتحاد جماهیر شوروی می گنجیدند،
دختران ایرانی بیشتر مورد توجه قرار
گرفتند؛ زیرا که شیوع ایدز در ایران در
مقایسه با آن مناطق بسیار پایین بود.
ام��ا در مجموع به طور مش��خص در
س��الهای اخیر گزارشه��ا در مورد
کشف باندهای دختران ایرانی تقریباً
به طور روزمره در روزنامهها منتش��ر
شده است و این نشان میدهد که این
پدیده همچنان رو به افزایش است.
 گزارش وزارت خارجهی آمریکا ازجابهجا شدن نزدیک به  ۸۰۰هزار
قربانی ،بیش�تر
زنان و دختران و
کودکان حکایت
دارد .آی�ا ش�ما
آم�اری در ای�ن
زمینه دارید؟
 متأس��فانه ن��هتنه��ا در مورد بازار
« تنفر و ش��ی »

که زینهار مشورت با زنان نکن زیرا
که رای انها ضعیف و عزم انها سست
است.
 )3حضرت امام باقر فرمودند:
رازی را بزنان نگویید و درباره
خویشان شما آنچه گویند ،اطاعت
نکنید.
 )4حضرت علی فرمودند:
مردی که کارهای او را زنی تدبیر
کند ملعون است و حضرت محمد
چون اراده جنگ داشتند با زنان خود
مشورت می کردند و هر چه انها می
گفتند خالف ان عمل می کردند.
 )5حضرت محمد فرمودند:
که هر که اطاعت زن خود بکند خدا
او را سرنگون در جهنم اندازد.

هدیهعروسیمحمدرضاپهلویموزهپترسن
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دخت��ران ایران��ی در خ��ارج از ایران
اطالعاتی وجود ندارد ،بلکه در داخل
هم آمار و اطالعات مش��خصی وجود
ن��دارد و صرف��اً برآوردهایی نش��ان
میدهد ک��ه این پدیده رون��د رو به
افزایشی داش��ته و موجب شده است
که تغییراتی هم در الگوی تنفروشی
ایجاد ش��ود که از جمله آنها ،پایین
آمدن سن تنفروشی است.
این مس��أله تاثیر مشخصی هم روی
الگوی شیوع ایدز در ایران داشته است.
یعنی در حالی که تا قبل از این سهم
انتقال از سرنگ آلوده و اعتیاد بسیار
باال بود ،به تدریج این س��هم کاهش
پیدا کرده و سهم شیوع ایدز از طریق
تماس جنسی افزایش پیدا کرده است
که اینها همه شواهدی است دال بر
افزایش روزافزون بازار تنفروش��ی در
داخ��ل ایران و بعضاْ ه��م در خارج از
ایران.
 میدانیم که جمهوری اسالمی بهزنان و دختران تنها اجازهی سفر
به کش�ورهای دیگر را نمیدهد.
این قاچاق زنان و دختران ایرانی
از چه طریقی صورت میگیرد و به
نظر شما دالیل آن چیست؟
 در عی��ن حالی که دخت��ران ایرانیبدون اجازهی پدرشان امکان سفر به
خارج از کشور داده نمیشود ،متأسفانه
راهه��ای متعددی برای این کار وجود
دارد.
در م��واردی این نقل و انتقال اساس��اً
از طریق جاری ش��دن عقد بین این
فروش��ندگان و قاچاقچیان و دختران
انج��ام میش��ود و در م��واردی ه��م
موافقتی کس��ب ش��ده یا به صورت
جعلی تهیه میشود .در واقع متناسب
با منطقهی خ��روج دختران وضعیت
متفاوت است.
به طور مش��خص در مناطق جنوب
خراس��ان که فق��ر خانوادهها موجب
میشود که پدران با ازدواج دخترانشان
باتبعهیکشورهایدیگرمثلپاکستان
رضای��ت بدهند ،این ب��ه صورت عقد
رسمی انجام میشود و دختران ایران
در بازارهای کراچی و شهرهای دیگر
پاکستان خرید و فروش میشوند.
در مواردی که باندها ابعاد پیچیدهتری
دارند و از طریق مرزهای هوایی ایران
دخت��ران را خارج میکنند ،اش��کال
پیچیدهتری ایجاد میشود که یکی از
آنها،تهیهییکموافقتنامهیجعلی
است که کار بسیار سادهای است.
(برگرفتهوتلخیص:
رادیوزمانه )

 )6حضرت محمد فرمودند:
اگر امر می کردم کسی برای غیر خدا
سجده کند هر اینه می گفتم که زنان
برای شوهران سجده کنند.
>> (از بحاراالنوار ،تالیف عالمه
محمدباقرمجلسی)
 )7حضرت محمد فرمودند:
زنان را با چوب تأدیب نکنید ،بلکه با
گرسنگی و برهنگی تأدیب کنید تا
در دنیا و آخرت راحت باشید.
 )8حضرت محمد فرمود:
زنان عورتند و بیهوده گفتار؛ چون
عورتند در خانه ها پنهانشان کنید و
گفتار بیهوده آنان را با سکوت خود
چاره کنید.
در سال  1939دولت فرانسه هدیه
عروسی محمدرضا پهلوی كه یك مدل
استثنایی از بوگاتی با نام كامل Type
 C Vanvooren Cabriolet 57كه
توسط طراحی به نام Vanvooren
از روی مدل اصلی تغییراتی روی آن
انجام شده بود را به ایران فرستاد.
این خودرو  20سال در ایران بود و بعد
از آن به قیمت  275دالر فروخته شد
و به امریكا برده شد.
هم اینك این خودرو در مالكیت موزه
پترسن  Petersen Museumاست.
از این خودرو فقط همین یك نمونه
موجود است.
به پالك ایرانی آن توجه كنید!

تسلیت به وطن

شهید مهندس غالمرضا امانی
تسلیت به وطنم.
تسلیت به سرزمین مادریم.
تسلیت به سرزمینی که هنوز هم صحبت به زبان مادری در آن
جرم محسوب می شود.
تسلیت به سرزمینی که مدتها است که خوشبختی از آن رخت
بربستهاست.
تسلیت به سرزمینی که دردش از خود وطن سنگین تر است.
تسلیت به سرزمینی که ضجه آن درساحل تمام سرزمین ها
شنیده می شود.
تسلیت به سرزمین آتش ها و فریادها
و تسلیت به مناسبت مرگ عزیزی که صدای وطن بود و صدای
آنهایی بود که نمیتوانستند سخن بگویند.
افسوس و صد افسوس که این صدا خاموش شد و آتش دلها را
برافروختهکرد.
اگر تا دیروز مهندس غالمرضا امانی فقط صدای وطن بود ،امروز با
مرگش تکه ای از وطن گردید و آنکه می خواست دردی از دوش
وطن بردارد امروز با خاک وطن یکسان گردید و خود دردی شد
افزون بر درد وطن.
مهندس امانی در جاده اهر به تبریز توسط مزدوران جهل و
جنایت در یک حادثه رانندگی ساختگی به شهادت رسید .ما
شهادت مهندس غالمرضا امانی ،این فرزند غیور آذربایجان،
فرزند دده قورقوت و بابک و ستارخان و باقرخان و پیشه وری ،
که سال ها در زندان ها بخاطر مظلومیت سرزمین مادری و بخاطر
زبان مادری شکنجه دیده بود را به سرزمین مادری خود و به
تمامی فرزندان هویت طلب این سرزمین که در تمام دنیا پراکنده
شده اند تسلیت می گوییم.
________________________________________

از طرف آذربایجانیان تورک هویت طلب
مقیم مونترآل  ،کانادا
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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.

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

خدمات

House keeping
company R&F
با مدیریت جدید

 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:
(514) 677-4726
(514) 696-2619
farkhondehPmay/july

باظرفیتمحدودثبتناممیشود

& Astrologist

514-827-6329
514-488-3653

Spiritual Advisor

تدریسفیزیکوشیمی

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

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

رستوران
گیـــــالن

باغذاهای شمالی،
خوشمزه

امتحان کنید!

ما رازدار
شما هستیم!

برای اطالعات بیشتر
لطفا با شماره زیر
تماسبگیرید:
(514) 620-4334

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.

514-768-9485

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

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

منایشگاه عکس صادق رضی:

www.youtube.com/user/rose 19505

514-690-6343
UPdjuly-sep08

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

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
ترجمه رسمی اسناد و مدارک

نغمه سروران
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

علی سلیمی
514-979-2120

 15سال تجربه

سیروس

 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

514-476-2075
UPnov01

استخـدام

به یک خانم برای نگهداری از
بانویسالخـــورده،بصورت
تمام وقت نیاز است
(450) 622-9393
shahbazoct15

استخـدام

به چند ویترس برای کار در
رستورانشیــراز
در  NDGفورا نیازمندیم.
لطفا با خانم خدیجه تماس
بگیرید.
(514) 485-2929
azNov15

استخـدام

به یک کارگر در امور
ساختمانی (درمرکز شهر)
فورا نیازمندیم.

>> یک آپارتمان برای زندگی در
اختیار شما قرار خواهیم داد.
(514) 813-1971
نوامبر  15سودمند

کیترینگ

R & F

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

514-889-8765

هیپنوتیـزم

دکتر کیـوان فرداد

لطفاپسازساعت 6شبتماسبگیرید.

مترجم رسمی و عضو انجمن
مترجمانکبک

درمان بیماری ها با

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

استخــدام

استخدام

سوپراخــوان

>> جهت شعبات  1و  2در
 NDGو وست آیلند به چند
نفر  Cashierو کارگر ساده
نیازمنداست.
لطفا به شعبات اخوان
مراجعهکنید:

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

استخدام

به یک نفر برای انجام
کارهایدفتریدرکمپانیحملونقل

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

بصورت تمام وقت نیازمندیم.
(514) 892-5433
kosrooct01Up

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

مشاور امالک

سحر کریمیان
514-880-7171
کلبهعموجمال
عمرًا اگه لنگه شو
پیدا کنی!

مجری مراسم
عقد ایرانی
514-825-3170
www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاه رانندگی

متـرجم

تدریس خصوصی
زبان فرانسه

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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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؟...

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,

استخدامفوری

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

حمیــرا داوری

مـــاساژدرمانیویـــــژه
خانم های ایرانی
>>  12سال تجربه کاری

استخدام

به یک نفر کمک آشپز
(514) 989-8580
psep01

•
•
•
•
•
•

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

کوتاه زیباتر است

سوپرآریا ،شیراز ،پردیس،
و دیگر فروشگاه های ایرانی

تورونتو:

(514) 485-2929

(514) 934-3192

(514) 677-4726
farkhondehPmay/july

azNov15

اداره مالیات
کانادا:

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

مواظب کالهبرداران
باشید!!

Tax Alert

The Canada Revenue
Agency

warns Canadians of mail scam
The Canada Revenue Agency
(CRA) is warning taxpayers to
beware of a recent scam where
some Canadians are receiving a
letter fraudulently identified as
coming from the CRA and asking
for personal information. The
letter is not from the CRA. A PDF
version of the letter is available
on the CRA Web site at www.cra.
gc.ca/alert.

>> 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 :

رستوران

پیتزایی بفروش

Ottawa, Toronto, Vancouver

 با شـــرایط عالی-بفروشمیرسد

لوگــویپیوند:

کار استاد علی اصغر معصومی

با فروش بسیار خوب
(514) 297-7371
heidaroct15UP

1200, de Bleury #9
Montréal, Québec H3B 3J3
Tel.: (514) 523-1047
info@accesasie.com
www.accesasie.com

خدمات ما شامل:
وصیت نامه ،قسم نامه ،امور
مستغالت ،عروسی و...
در مرکز شهر مونتریال

mona.golabi@gmail.com
www.MonaGolabi.com

514-318-6373

>> پخـــش وسیع <<

آبونه مان گسترده،
وب سایت قدرمتند

با

بیزنس خود را

به اقصا نقاط جهان ببرید!

The letter claims that there is
“insufficient information” for the
individual’s tax return and that
”in order to receive any “claims,
they will have to update their
records. The letter attaches a
form specifically requesting the
individual’s personal information in writing, via fax or email,
including information on bank accounts and passports. This letter is
not from the CRA and Canadians
should not provide their personal
information to the sender.
All taxpayers should be vigilant
when divulging any confidential
information to third parties. The
CRA has well established practices to protect the confidentiality
of taxpayers’ information.
The CRA has notified the proper
law enforcement authorities of
this scam.
For information about this and
other similar scams, or to report
deceptive telemarketing activity,
visit www.phonebusters.com,
send an email to
info@phonebusters.com,
or call 1-888-495-8501.
-------------------------

(هنرمند و نقاش معاصر)

گـ ـ ـداپرس
514-685-8326
514-813-8326

Chambre des notaires
du Québec

ajamitonov15PAk

پیتزایی در ناحیه مرکزشهر
با سال هاسابقه

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

>>اولین محضردار ایرانی
در مونتریال

(514) 512-8935

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

And all Major Cities

مونــا گالبی

چند تخته قالی دستبافت
ایرانی ،به اندازه های مختلف
به علت مسافرت به بهترین
پیشنهادبفروشمیرسد

می رسد

Distributed Free

محضردارایرانی

اکازیون فروش فرش

کتابفروشیپگاه
وفروشگاههاومراکزمعتبرایرانی

paid til nov1:60

پیر

Pir-Gueda PRESS

پیر گدا پرس :نشریه ای از نوع دیگر...

اول هر ماه منتشر می شود:



 به تعدادی کارگر خانم و آقا
درناحیه وست آیلند
 و همچنین به تعدادی کودک
یار ،پرستار و کمک پرستار
نیازمندیم:

مرکز شهر مونتریال:

کبک سیتی و اوتاوا:

نوشیـن



استخدام

تعمیراتساختمانی

به چند ویترس برای کار در
رستورانشیــراز
در  NDGفورا نیازمندیم.
لطفا با خانم خدیجه تماس
بگیرید.

استخـدام

مراکز پخش پیوند

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

از ساعت 9صبح تا  7بعدازظهر

(514) 272-8684

کیمیـا
مسکونی  -جتاری
>> کلی * * جزیی <<
------------------------با لیسانس RBQ CCQ
------------------------با جتربه  25ساله
 -با ضمانت --و با کمترین قیمت
در خدمت هموطنان

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

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

فال قهوه وکارت

(514) 266-1355

شرکتساختمانی

bagherinov-janUPak

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.

gholamisep0115UP

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

یک گروه موزیک پاپ برای اجرای
برنامه ،در جشن های عمومی و
خصوصی،به یک خواننده پسر یا
دختر نیازدارد.

jalilh2001@yahoo.com UpAKsep15oct1

nov0115PAk

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

جویای خواننده

hooman:nov15

(514) 685-4178

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

جای شما در این •
صفحه خالی است!
با ما تماس بگیرید• .
514-996-9692

X
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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
--------------

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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اطالعیه...
ازطرفجامعۀبهائیکانادا

هم میهنان گرامی
بیش از یک و نیم قرن است که ایرانیان بهائی در کشور عزیزمان
در میان شما زندگی می کنند و شما بخوبی آنان را می شناسید.
آنان از اقوام ش��ما ،همکاران ،همسایگان و دوستان شما بوده و
هستند .ایرانیان بهائی در تمامی این دوران به گواه تاریخ همواره
میهن خود و فرهنگ پرش��کوه و ارزشمند ایران را ستوده و در
خدمت به آن آب و خاک و ملت همدوش سایر میهن دوستان
کوشا بوده و هستند.
با این حال ،متأسفانه در تمامی این دوران طوالنی ،هموطنان
بهائی شما هیچگاه از امکان بهره مندی از وسائط ارتباط جمعی
در میهن خود و رس��اندن صدای خویش به مردم زادگاهشان
برخوردار نبوده و بالعکس ،مخالفین شان تمامی تریبون های
اجتماعی را در دس��ت داش��ته و با تمام توان علیه اعتقادات و
اندیش��ه های بهائی به مقابله پرداخته و در این تالش از هیچ
ترفند و ریا و جعل و دروغی پروا نداشته اند.
آنچه امروز برهمگان روش��ن است ،اینست که در این سه دهۀ
گذشته اقدامات مخالفین دیانت بهائی از مرز حرف گذشته و
قدم به مرحلۀ اعمالی گذاشته که میرود تا اعتبار و حیثیت ایران
و ایرانیان را در انظار جهانیان کام ً
ال مخدوش سازد.
در سالهای اخیر دامنۀ این اعمال وسیعاً گسترش یافته و شدت
عمل آن��ان در برابر جامعۀ ایرانیان بهائی ب��ه اوج کم نظیری
رسیده است .ممنوعیت بهائیان از استخدام رسمی ،تحصیل در

____________________ ____________________ www.paivand.ca

The current economic crisis & The Encyclopaedia Iranica
of commitment to this
most ambitious of projects
that seeks to preserve and
celebrate our remarkable
culture? Please do what
you can to help us out.
Kindly make your check
payable to the Encyclopaedia Iranica Foundation and
mail it to the above address.
No matter the size, I appreciate your gift. Every gift
counts, and all donations
are subject to tax exemption according to law.

دانشگاهها ،تحقیر کودکان بهائی در مدارس و اهانت به دین و
مقدسات آنان ،تهدید دائمی افراد و خانواده ها ،تخریب منازل
و وگورستان های بهائیان ،بازداشت و بازجوئی های درازمدت
و حبس مسئولین جامعۀ بهائی و تهدید وکیالنی که در صدد
دفاع از آنان هس��تند و ...به موازات هم��ۀ این اقدامات  ،جعل
اکاذیب در جهت تخدیش افکار عمومی و زمینه س��ازی برای
اقداماتی بسیار شوم با شدت و حدت هرچه تمامتر ادامه دارد
و این در حالی است که ایرانیان بهائی هیچگاه نه در فعالیتهای
سیاسی شرکت جسته و نه هیچگاه و در هیچ برهه ای از تاریخ
به مقابله با قانون و حکومت پرداخته اند زیرا اعتقاد راسخ دارند
که تنها راه سعادت انسان بر روی زمین خیرخواهی عالم انسانی
و خدمت به همۀ انسانهاست بویژه به مردم و میهن خود.
اما چنانچه اطالع دارید افترائاتی چون؛ کفر و ارتداد ،فساد  ،بی
وطنی و جاسوس��ی برای بیگانگان از جمله اقداماتی است که
هر روزه با بوق و کرنا توسط برنامه های رادیوئی و تلویزیونی ،
روزنامه ها ،کتب و ویژه نامه ها علیه جامعۀ ایرانیان بهائی انجام
می ش��ود و این در حالی اس��ت که مرجع جهانی بهائی یعنی
بیت العدل اعظم بطور دائم بهائیان را از سوئی به استقامت در
برابر تضییقات و فشارهای دائم التزاید و از سوئی دیگر به ادام
ۀ خدمت به ایران وایرانیان و ترویج خیرخواهی و توسعۀ رویۀ
گفتگو و رفع سوء تفاهمات موجود دعوت می نماید.
از این روی در ادامه ،آخرین پیام مرجع انتخابی جهانی بهائی “
بیت العدل اعظم” را به نظر همۀ هم میهنان گرامی می رسانیم
تا هرچه بیشتر با طرز تفکر و بویژه طرز عمل بهائیان آشنائی
بیشتری حاصل گردد.

 $50 ------$100 ------$150----- $200 ------$300 ------$500
----- $1000 ----- Other ---With my best wishes and
sincere thanks,

Ehsan Yarshater

اح ّبای ممتحن ایران
مالحظهفرمایند

>> دوستان عزیز و محبوب،

مس��رت
در چند ماه اخیر بهائیان عالم با
ّ
و امتنان فراوان ش��اهد اقدامات شجاعانه
و بیس��ابقۀ ایرانیان روشنضمیر در دفاع
از حقوق شهروندی هموطنان بهائی خود
عدۀ
بودهاند .از طرفی دیگر به قرار ّاطالعّ ،
معدودی از م��ردم آن س��رزمین بازیچۀ
تعصب قرار گرفته و
دست نیروهای عناد و ّ
وسیلهای برای ایجاد محدودیّتهای بیشتر
موقعیتی که
برای جامعۀ بهائی شدهاند .در ّ
اکاذی��ب و افترائات مختلف در بارۀ دیانت
شدتی بیسابقه منتشر میگردد و
بهائی با ّ
بهائیان از دسترسی به رسانههای عمومی
برای دفاع خود محرومند ،چنین اقدامی را
نمیت��وان حمل بر قصور کامل این قبیل
افراد نمود.
شما عزیزان که به درایت ملّت شریف ایران
ایم��ان دارید ،علیرغم مش��اکل فراوان با
رعایت حکمت به رفع این سوء تفاهمات
همت گماش��تهاید .در انجام این کار از پا
ّ
شدت این گونه حمالت نگران
ننشینید ،از ّ
نباشید و ناامیدی به خود راه ندهید .اشاعۀ
تهمت و افترا و اثرات زیانآور آن به نحوی
است که خنثی نمودن آن مستلزم تکرار و
استمرار و صبر و بردباری است ولی نتیج
ۀ نهایی روشن است .سرانجام نور صداقت
بر ظلمت کذب فائق آید و شمس حقیقت
ابرهای تیرۀ فریب را زائل سازد.
از جمله اتّهامات وارده این است که دیانت
بهائی وابس��تگی سیاس��ی به دولتهای
خارجی دارد و بهائیان ایران در جهت مصالح
کش��ور و دولت خود حرکت نمیکنند .به
مک��ررًا توضیح دهید
هموطنان عزیزتان
ّ
ک��ه هر نوع دخالت در سیاس��ت حزبی و
یا جبههگیری سیاس��ی در تمام سطوح
محلّی ،ملّی و بینالمللی در دیانت بهائی
اکیداً و ش��دیداً منع و نهی ش��ده اس��ت.
مفهوم حکومت در مقام نهادی برای تأمین
رفاه و ترّقی جامعۀ بش��ری و اصل اطاعت
تبعی��ت از قوانی��ن مدنی از جمله
از آن و ّ
ویژگیهای بارز آیین بهائی است .بهائیان
به ایران عشق میورزند و بر اساس تعالیم
دیانت خ��ود ،خیرخواه همگان هس��تند
و در هر کش��وری که زندگی میکنند ،از
جمل��ه موطن جمال مب��ارک ،به جان و
دل میکوشند که شهروندانی مفید برای
پیشبرد رفاه عمومی باشند .به همکاری
با دیگ��ران در راه ایجاد الفت و یگانگی و
برقراری صلح و عدالت اجتماعی مأمورند.
حق خ��ود و دیگران از طرق
برای احقاق ّ
صلحآمیز و با استفاده از مجراهای قانونی
موجود با امانت و صداقت میکوش��ند .از
نزاع و تهاجم شدیداً برکنارند ،از کشمکش
برای دسترس��ی به سلطه و اقتدار دنیوی
پرهیز میکنند و برای براندازی هیچ دولتی
نه خود دس��ت به اقدامی میزنند و نه در
توطئه و دسیس��ۀ دیگران وارد میشوند.
تاریخ صد و شصت سال گذشته مؤیّد این
ا ّدعا است.
ع��دهای یا از روی بیخبری و یا به منظور
ّ
خ��اص خود وجود مرکز
پیشبرد مقاصد
ّ
جهانی بهائی در کش��ور اسرائیل را امری
سیاس��ی و نوعی وابس��تگی ب��ه نهضت
صهیونیسم به ش��مار میآورند .هر طفل
سبقخوان مکتب تاریخ میداند که علّت

مقدسه
وجود مرکز جهانی بهائی در اراضی ّ
این اس��ت که صد و چهل سال پیش ،به
تحریک دولت ایران حض��رت بهاءالله به
این منطقه که در آن زمان تحت س��لطۀ
امپراطوری عثمانی بود تبعید شدند و بدین
ترتیب هشتاد سال قبل از تأسیس کشور
اس��رائیل ،مرکز جهانی بهائ��ی در اراضی
مقدسه تثبیت یافت .روابط مرکز جهانی
ّ
بهائی با اس��رائیل مانند سایر کشورهای
جهان ،بر اس��اس اطاعت از قوانین مدنی
آن مملکت و عدم وابس��تگی و دخالت در
امور سیاسی اس��توار است .شاید مناسب
باش��د که یادآور شوید که در سال 1947
میالدی ،یک سال قبل از تأسیس کشور
اس��رائیل ،هنگامی که کمیس��یون ویژۀ
فلس��طین در سازمان ملل متّحد خواهان
نظر ادیان و گروههای مختلف راجع به آیند
ۀ این سرزمین شد ،رئیس این کمیسیون،
عالیجناب قاضی امیل سندستروم ،ضمن
نامهای به مرجع امر بهائی ،حضرت شوقی
افن��دی ،نظر و دیدگاه بهائی��ان را در این
زمینه جویا ش��د .آن حض��رت در تاریخ
 14ج��والی  1947در مکتوبی خطاب به
ایشان فرمودند که دیانت بهائی به کلّی از
مبرا است و در مجادالت و
سیاست حزبی ّ
منازعاتی که در م��ورد آیندۀ ارض اقدس
در می��ان اس��ت وارد نمیش��ود .هیکل
مبارک در همان نامه توضیح میفرمایند
که “بسیاری از پیروان دیانت ما از اعقاب
مسلمان و یهودی هستند و ما هیچ گونه
تعصبی نسبت به هیچ یک از این دو گروه
ّ
نداری��م و به جان و دل مش��تاقیم که به
منظ��ور حفظ منافع متقابل آنان و خیر و
صالح این مملکت ،بین آنها صلح و آشتی
برقرار گردد”.
تأس��ف است که اهل افترا بهائیان را
جای ّ
مخالف و حتّی دشمن اسالم میشمرند.
بدون ش��ک ش��ما آمادهاید که آثار بهائی
را ب��ا این قبیل اف��راد در میان گذارید که
در آن از اسالم به عنوان “شریعت مبارک
محمد (ص)
غرا” یاد میش��ود ،حضرت ّ
ۀ ّ
را “س��راج و ّهاج نب ّوت کبری”“ ،س��رور
“نیر آفاق” که “به ارادۀ الهی از
کائنات” و ّ
افق حجاز اشراق نمود” وصف مینماید و
از حضرت امیرالمؤمنین (ع) به “بدر منیر
افالک علم و معرفت” و “س��لطان عرص
ۀ عل��م و حکمت” یاد میکند .زیارتنامۀ
دالشهداء را که از قلم
سی ّ
مخصوص حضرت ّ
نفس شارع امر ابهی نازل شده با آنها زیارت
کنید ک��ه در آن حضرت بهاءالله مقام آن
“نیر
حضرت را با القاب “فخر ّ
الشهداء” و ّ
االنقطاع من افق سماء االبداع” میستایند.
خطابات حضرت عبدالبهاء را که حدود صد
س��ال پیش در اروپا و امریکا در کلیساها،
کنیسهها و در جمع دانشمندان راجع به
اهم ّیت اسالم ایراد فرمودند برایشان
مقام و ّ
بخوانید .ش��رح مراسم تش��ییع و تدفین
عدۀ کثیری
حضرت عبدالبهاء را که در آن ّ
از اهالی منطقۀ ش��ام ،از جمله هزاران نفر
مسلمان ،برای ادای احترام به مقام ایشان
حضور داشتند و سخنان مفتی شهر حیفا
و دیگر رهبران مسلمانان در بزرگداشت آن
حضرت را با آنان در میان گذارید.
مقابله با اش��اعۀ اکاذی��ب و مفتریات تنها
ش ش��ما عزیزان نیس��ت .فشارهای
چال 
اقتصادی و اجتماع��ی گوناگون از جمله
محرومیتجوانانازتحصیالتدانشگاهیو
ّ
ایجاد مشکالت برای برخی از دانشآموزان
عدۀ
مدارس همچنان ادامه دارد .در مقابلّ ،
فزایندهای از مردم آن مرز و بوم شجاعت،
ش��هامت ،صبر و استقامت شما را در برابر

of a cultural history that is
an inseparable part of each
one of us. I wish I could
avoid bothering you during
this time of trouble, but it
is my hope that you will
share my conviction that
the Encyclopaedia must
persevere
The current economic
crisis has reduced the
amount of our Endowment
Fund and has adversely
impacted both the quantity
and level of contributions
we typically receive from
the friends of the Encyclopaedia.
I know that it may not
be a rosy time financially
for you either, but what can
one do in such cases other
than appeal to one’s friends
and to our shared sense

Dear friend,

There are times when
one has no alternative but
to appeal to one’s friends.
You have helped us with
your support in the past,
which has enabled us to
continue the publication of
the Encyclopaedia Iranica,
in print and electronically,
and I am most grateful to
you. Without such support
progress on the Encyclopaedia could not continue.
The Encyclopaedia
Iranica is a collective
undertaking, one of those
rare human endeavors that
is larger than the sum of its
parts. Through the internet,
we have introduced our
Persian heritage to an international audience, elevating
worldwide understanding

pétition on line

پیاممرکزجهانیبهائیخطاببهبهائیانایران
 16شهرالعلم  31( 165اکتبر )2008
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واقعیت را
امواج بالیا میس��تایند و ای��ن ّ
که اکثریّت بهائیان زندگی پرمش��قّت در
مقدس را بر جالی وطن
آن آب و خ��اک ّ
ترجیح میدهند ارج نهاده آن را نشانهای از
وطندوستی شما میدانند.
عدهای
اخیراً چنین استنباط میشود که ّ
مترصدند ت��ا از وجود کوچکترین عالئم
ّ
ن
احبا آگاهی یافته به آن دام 
کدور 
ت بین ّ
زنند و به تص ّور خ��ود در جامعه اختالف
و انش��قاق ایجاد نمایند و از این طریق به
روحیه پردازند .شما عزیزان البتّه
تضعیف ّ
واقفید که حفظ و استحکام وحدت جامعه
از اعظم امور است .اسالف روحانی شما در
طی یک قرن و نیم گذش��ته در رویارویی
ّ
با حمالت مداوم دشمنان ،چه کسانی که
علناً به مخالفت با امر الهی قیام نمودند و
چه نفوسی که چون گرگ در لباس میش
مقاصد مز ّورانۀ خود را برای ایجاد تشتّت
احباء الله دنبال کردند،
و اختالف در بین ّ
مقاومت نموده به ق ّوت میثاق بر قوای ظلم
و تاریکی فائق ش��دند .شما نیز به خوبی
میدانید که ب��ه فرمودۀ مبارک “اختالف
هادم بنیان است و سبب تأخیر در انتشار”
و بیان حضرت مولیالوری را هادی اعمال
و رفتار خود قرار دادهاید که میفرمایند “...
الیوم یوم اتّحاد اس��ت و وقت وقت اتّفاق
به اتّحاد و اتّفاق کمر اهل نفاق شکس��ته
گردد”....
اگر مردم دنیا هنوز برای رسیدن به مراحل
ا ّو ّلیۀ همزیستی در تالشند شما در مکتب
حضرت عبدالبهاء اتّحاد و یگانگی بین اقوام
را میآموزید و به قوای س��ازندۀ آن ایمان
دارید .پس بیش از پیش در بارۀ آنچه الزم
احبا در
محبت بین ّ
ۀ تحکیم روابط الفت و ّ
شرایط س��خت کنونی است تف ّکر و تأ ّمل
فرمایید و طلب تأیی��دات الهی نمایید .با
توجه به هدایات
تمس��ک به آیات ربّانی و ّ
ّ
مرجع امر ،به وحدت نظر در مورد خدمت
تمدنی
امر الله و کمک به استقرار پایههای ّ
روحانی موّفق شدهاید .قدر این دستآورد
ارزش��مند را بدانید و ارج و بهای آن را کم
نش��مرید .به این نکتۀ مه��م و عملی نیز
احبا در استعداد و کارآیی،
آگاهید که افراد ّ
در ط��رز عمل ،در فهم و رعایت حکمت و
انضباط روحانی و در میزان تع ّهد و آمادگی
برای گذش��ت و فداکاری و همچنین در
س��لیقه و اولویّتهای زندگ��ی متفاوتند.
پس به عنوان اعضای جامعهای متّحد ولی
متن ّوع ،همچون رشتههای حبل میثاق ،کل
مرتبط و متّصل بمانید .در جمیع شئون
مش ّوق و پش��تیبان یکدیگر باشید تا به
برکت آن هر روز باب جدیدی از خدمت به
روی شما گشوده شود و با کمک دوستان
و همسایگان و آشنایان خود ،ظلمت جور
حب و وفا زائل نمایید .به
و جف��ا را به نور ّ
توجه نکنید و از ق ّوۀ اتّحاد و نفوذ و
شایعات ّ
مقدسه”
طیبه و اعمال طاهرۀ ّ
تأثیر “کلمۀ ّ
یاری جویید تا بتوانید بیش از پیش اسباب
محبت و یگانگی در جامعه و در بین
الفت و ّ
هموطنان عزیز خود گردید .هر قدمی که
احبای الهی با خلوص ّنیت در راه
هر یک از ّ
حق بردارد مطمئ ّنًا به طراز قبول در آستان
ّ
مبارک مزیّن و با عنایات مخصوصهاش به
فیوضات آسمانی مؤیّد خواهد شد .اوست
ذره را آفتاب
که “قطره را حکم دریا دهد و ّ
کند”.
مقدسۀ علیا همواره به یاد شما
در اعتاب ّ
عزیزان به دعا مشغولیم.

•

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,
The leaders of the Islamic
Republic of Iran have never
represented the Iranian people.
Otherwise, there would have
never been so many dissidents, political prisoners, and
arbitrary executions within
the country and as many Iranian political refugees living
abroad, all around the world.
Furthermore, to maintain
their judiciary, legislative,
and executive powers, the
leaders of this republic will
never refrain from committing
crimes against humanity and
this in the name of religion
and with respect to all age
categories: adults, teenagers,
and children.
There were many who foresaw 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
----------------------

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, SecretaryGeneral of the United Nations
--------------------

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
?PROPRE constitution
------------Monsieur Ban Ki-moon, Le
Secrétaire général de l’ONU
Les Excellences/ Les Très
honorables/ Les Honorables/
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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

 GARAGE SALEهمه چیز باید فروش بره ،حتی شوهرم!  12دسامبر

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

(ص)15 :

ختنه کودکان تا  9ماهگی

برجن مرغوب
جهان:
>> سفید

4کیلو

14
12

.99

>> سیـال

4کیلو

.99

