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ارز

259B Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8
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Tél.: (514) 561-6408
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کبک:انتخابات...
اقتصادی موج��ود را دلیلی برای
ش��روع مبارزات دانسته و معتقد
اس��ت برای عب��ور از این بحران
میباید سکان کشتی ایالت فقط
در دستان یک ناخدا قرار داشته
باشد! با دقت و موشکافی وقایع

ایالت کبک به پ��ای صندوق ها
میرود و این در صورتی است که
نه احزاب اپوزیسیون خواستار آنند
و نه جو عمومی بدان اش��تهایی
دارد ....اما ژان ش��اره نخست ویر
کبک ،شرایط اس��تثنائی بحران

رس��یدند .کم تجربگی شاره در
مدیریت ایالت و ناآش��نائی وی با
زدوبندهای خاص سیاسی پشت
پ��رده کبک باعث ش��د که نیمه
اول دولت وی با مشکالت متعدد
روبرو گردد5 >> .

سیاس��ی چند س��اله گذشته در
خواهیم یافت که آنقدرها نیز در
ای��ن اعالم واقعیت وج��ود ندارد.
آقای ش��اره و لیبرالها در س��ال
 2003و با شکست حزب کبکی
 PQبا دولت��ی اکثریت به قدرت

>>

17

>>
دوبی...
درفرودگاه

6

جامعـ

>>

احمدی نژاد:
کشور را حتی با
نفت  ۵دالری هم
اداره می کنیم!

>>
تهران یکی از
 13شهر بزرگ
آلوده جهان
>> 9

نطـقافتتاحیه
پرنده های
مهاجر
وطن...

کبک/کانادا:
>>

19

ای روانی

>>
پایان کابوس
فاطمه...

5

Go Habs
...go
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مببئی:
چهارشنبه
خونین...

k
>>

8
19

10

>>

7

11

>> وزارت خارجه
ایران« :کانادا
شایستگی ابراز
نظر درباره کشور
متمدنیمانند
ایران را ندارد!»

>>

4

19

ع.ا .شادپور

طنز
خرسندی
25

صرافی  5ستاره
5Star I.P.M. Inc.

انتخاباتکبک...

حسینصمیمی>>5

دکترانصاری

خدیرخودمان!

>> 22:

یحیـیآبادی

پزشــکی

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

سیروس

>> 4 :

2178 Ste-Catherine W.

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

پارتیبزرگ کــریسمس

Donini

شبی شاد و پرشور
 دسامبر25

25th of December,
Door open @ 11 pm
Entrance: $10

دیجی

همراه با

تیمور

__________________

405 Sherbrooke E.
(corner: St-Denis)

Metro: Sherbrooke
Tel.:
514-281-6565
________________________
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ایران و کانادا...

کانادادرمصاف
مجهوری
اسالمی

حس��ن قش��قاوی ،سخنگوی
وزارت ام��ور خارج��ه ای��ران ،روز 26
نوامبر از اظه��ارات وزیر خارجه کانادا
درباره وضعیت حقوقبشر در ایران به
شدت انتقاد کرد.
الورنس کان��ون ،وزیر ام��ور خارجه
کانادا ،پس از تصویب قطعنامه ای علیه
ایران در کمیته حقوق بش��ر سازمان
ملل متحد ،نسبت به وضعیت حقوق
بشر در ایران ابراز نگرانی کرده بود.
وی از دولت ایران خواسته بود تا گام
هایی در راستای احترام به حقوق بشر
در این کشور بر دارد.
س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران
با «ج��وان و ب��ی تجرب��ه» خواندن
آقای الورنس گفت :برای اظهارات او
اهمیتی قائل نیست.
س��خنگوی وزارت امور خارجه ایران
گفت«:متاس��فانه برخ��ی از مقامات
کانادایی با اظهار نظرات نسنجیده خود
و در جه��ت خوش خدمتی به اربابان
خویش ،مطلبی را بیان می کنند که

در شان خودشان است».
آقای قش��قاویی در روزی به اظهارات
وزی��ر امورخارجه کانادا اعتراض کرده
است ،که فاطمه حقیقت جو به همراه
 ۹م��رد در زندان اوین به دار آویخته
شدند .حکم اعدام فاطمه حقیقتپژوه،
که به اتهام قتل صادر شده بود ،از سه
سال پیش اعتراض فعاالن حقوق بشر
را به دنبال داشت.
کمیت��ه حقوق بش��ر مجمع عمومی
س��ازمان مل��ل متح��د در قطعنامه
خود «نقض حقوق بش��ر» در ایران را
محکوم کرده بود.
این کمیته همچنین نسبت به مجازات
شالق و قطع اعضای بدن در ایران ،به
شدت ابراز نگرانی کرد.
ایران درصدد ب��ود که از تصویب این
قطعنامه در کمیته حقوق بشر مجمع
عمومی سازمان ملل جلوگیری کند اما
نتوانست نظر دست کم  ۱۰عضو دیگر
را ب��رای رای ن��دادن به این قطعنامه
جلب کند.
سرانجام این قطعنامه با «ابراز نگرانی
عمیق نس��بت به نقض جدی حقوق
بش��ر» ب��ا  ۷۰رای مواف��ق ۵۱ ،رای
مخالف و  ۶۰رای ممتنع علیه ایران
به تصویب رسید.
این قطعنامهها قرار اس��ت ماه آینده
ب��رای رایگی��ری نهای��ی به مجمع

حمیراقاسمنژاد روانکاو
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کافهرستــوران

k

پرشیــا

عمومی سازمان ملل فرستاده شود.
این قطعنامه غیر الزام آور از ایران می
خواهد تا تبعیض علی��ه اقلیت های
دینی به ویژه بهاییان ،شکنجه و اجرای
ت های خشن ،سنگسار ،اعدام
مجازا 
افراد زیر  ۱۸سال ،را متوقف کند.
کان��ادا در جری��ان تصویب قطعنامه
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد
که ایران را به دلیل نقض حقوق بشر
محکوم کرد ،نقش اساسی داشت.
رواب��ط دیپلماتیک کانادا و ایران پس
از قتل زهرا کاظمی در سال  ۱۳۸۲با
چالش هایی جدی همراه بوده است.
زهرا کاظمی ،عکاس خبری ایرانی ـ
مونتریالی در دوم تیرم��اه  ۱۳۸۲در
مقابل زندان اوین و در حال عکاس��ی
از تجمع خانواده های زندانیان ناآرامی
های خرداد ماه بازداشت و در نوزدهم
تیرماه اعالم شد که در زمان بازداشت
ب��ه علت «ض��رب دیدگی جمجمه»
جان باخته است.

& 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:

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

_______________

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

Tel.: (514) 489-8484

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

•

ناتوراتراپیسیتو
هیپنوتراپیست

>> مشاوره و درمان:

)Homeira (Sedighe

Ghassemnejad
Psychotherapist

 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

COPNN. Member
فارغ التحصیل از
دانشگاه مک گیل

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

Tel.:(514) 223-6542

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

h.ghassemnejad@gmail.com

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
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ترم زمستانی

کالس های رایگان فرانسوی

انتخابات کبک :2008

 11 ---هفته :از  5ژانویه تا  22مارس ---2009

خُداما،اوبامری!!

>> نامنویسی :از  17نوامبر تا  12دسامبر 2008

امری خودمان!
او از ماست!

مبتدی 1و2و 3متوسط1 :و 2پیشرفته1 :
_____________________________

>>

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

!oui, we can
)!(maybe this time

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
______________________________

>>
>>

سیروس
یحیی آبادی

سایت مجموعه آثار

>>

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

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
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سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
بر روی ختفیف  25دالر
فروش بلیت کلیه شرکت های
قیمت ها
ی رقابتی موجود ما
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
همچنین کوپن 25
دالری برای پرواز
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
بعدی شما به ایران
ارائه خواهد شد.
 و بسیاری دیگر..

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

4
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کبک:انتخابات....

ایران :اقتصاد نفت و...
اداره كشور با
نفت  ۵دالری؟!

__________
حسینصمیمی

___________

دانس��ته و معتقد است برای عبور از
این بحران میباید سکان کشتی ایالت
فقط در دستان یک ناخدا قرار داشته
باشد!
با دقت و موش��کافی وقایع سیاسی
چند ساله گذشته در خواهیم یافت
که آنقدرها نیز در این اعالم واقعیت
وج��ود ندارد .آقای ش��اره و لیبرالها
در س��ال  2003و با شکست حزب
کبکی  PQبا دولتی اکثریت به قدرت
رسیدند .کم تجربگی شاره
در مدیری��ت ایال��ت
80
و ناآش��نائی وی ب��ا
میلیون
زدوبنده��ای خ��اص
سیاسی پش��ت پرده
دالر
کبک باعث ش��د که
هزینه
نیمه اول دولت وی با
در دموکراس�ی ه�ای انتخابات مشکالت متعدد روبرو
پارلمانی ،انتخابات
گردد.
عموما در برای
دو زمان انجام می گیرد:
برنامه های اعالم ش��ده
چه؟
با دولتی اکثری��ت در قدرت در
در دوره مب��ارزات و
پایان دوره عم��ر دولت ( 4یا 5
تغییرات که بر پایه تفکر
سال)
سیاس��ی محافظه کارانه
و یا با حکومت اقلیت ،در صورت رای ژان شاره قرار داشت ،مایه درگیری
عدم اعتماد اپوزیسیون.
با س��ندیکاهای دولتی و غیره شد.
متاس��فانه در تمام این دموکراسی ها ولی علیرغم ماهیت عمومی سوسیال
نی��ز قدرتمندان سیاس��ی و رهبران دموکراسی در کبک ،مردم خواستار
احزاب از موقعیت ضعیف مخالفین
(اپوزیس��یون) هم اس��تفاده کرده و >> ظاهرا در انتخــابات
در بسیاری موارد با ایجاد مصنوعی
ش��رایط حاد و بدون در نظر گرفتن  8دسامبر شاهد پائین ترین
خواس��ته عمومی ،م��ردم را به پای درصد حضور مردم خواهیم
صندوق ها می کشانند تا با
استفاده بود .این عمال به سود
از ه��ر ترفندی م��دت باقی ماندن
در راس ه��رم ق��درت را طوالنی تر لیبرالهاست.
نمایند.
>> اگر آمار پیش از
و این درس��ت دقیق��ا همان علتی
است که شاهد انتخابات اخیر فدرال مناظــره درست بگوید،
بودیم و اینک نیز ایالت کبک به پای لیبرال ها به سومین دولت
صن��دوق ها میرود و این در
صورتی اکثریت دست خواهند یافت.
اس��ت که نه اح��زاب اپوزیس��یون
خواستار آن میباشند و نه جو عمومی >> با سقوط آزاد ،ADQ
بدان اشتهایی دارد.
سوپرماریو شاید کرسی خود
ام��ا ژان ش��اره نخس��ت ویر کبک،
شرایط اس��تثنائی بحران اقتصادی را نیز از دست بدهد!
موجود را دلیلی برای شروع مبارزات

اعتماد ملی :

صادق زیباكالم

آق��ای احمدین��ژاد در جدیدتری��ن
سخنان اقتصادیشان گفتهاند كه اگر
قیمت نفت حتی به بشكهای  ۵دالر
هم سقوط نماید ،ایش��ان قادرند كه
كشور را اداره نمایند.
ش��خصا امیدوارم كه به��ای نفت به
بشكهای  ۵دالر سقوط نكند تا معلوم
شود كه رئیسجمهور محترم چگونه
كشور را تحت آن شرایط اداره خواهند
كرد.
البته اس��تناد ایش��ان ب��ه مقطعی از
دهه  ۱۳۶۰اس��ت كه بهای نفت در
بازارهای جهانی به زیر  ۱۰دالر رسیده
بود و مسووالن آن روز كشور توانستند
علیرغم جنگ كشور را اداره نمایند.
اما در ضرب و تقسیمهایش��ان ،آقای
تغییرات بودند و لذا حتی با میزان
محبوبیت بسیار پائین در بین مردم،
آقای شاره موفق گردید تا بسیاری
از برنامه های خود را اجرا نماید و از
سوئی نیز پیروزی و روی کارآمدن
دولت محافظ��ه کار هارپر در اوتاوا
نیز تا اندازه ای قدرت لیبرال های
کبک را افزای��ش داده و موقعیت
بهتری را بوجود آورد.
در سال  2007و پس از حدود چهار
سال و نیم از دولت اکثریت ،کبک
به پای صندوقهای رای رفت.
حزب جدائ��ی طل��ب کبکی که
عمیق��ا درگیر اختالف��ات داخلی
ب��ود و پس از انتخاب آندره بواکلر،
شدت درگیری های درونی افزایش
{>> ادامه در صفحه}30 :

اسفندیارباهری

احمدین��ژاد چند نكته اساس��ی را
ظاهرا در نظر نگرفتهاند.
>> او ال در زمان��ی ك��ه مس��ووالن
توانس��تند كش��ور را ب��ا نف��ت
بش��كهای  ۵ت��ا  ۸دالر اداره نمایند

جمعیت كش��ور حول و حوش ۳۵
میلیون نفر بود در حالی كه امروز این
رقم دو برابر شده و به  ۷۰میلیون نفر
رسیده.
>> ثانی��ا ،نمیخواهی��م كه روحیه
آن روز مردم ایران را با امروز مقایس��ه
نمایی��م .در ده��ه  ۱۳۶۰روحی��های
سرش��ار از ف��داكاری،ایثارگ��ری ،از
خودگذشتگی و سادهزیستی در میان
مردممان حاكم بود كه معلوم نیست
چنی��ن گرایشهایی ام��روزه به چه
میزان در جامعه وجود دارد.
>> ثالثا ،این درس��ت است كه كشور
با نفت زیر  ۱۰دالر اداره میش��د اما
مس��ووالن قادر بودند ب��ا آن بودجه
صرف��ا مخارج جنگ را تامین كنند و
یك حداقلی از مایحتاج مردم را فراهم
نمایند .طی آن سالها پروژههای
سنگین زیربنایی كشور یا راكد
مانده بود یا با س��رعتی بس��یار
مح��دود و در ابع��ادی بس��یار
محدودتر اجرا میشد.
>> رابعا در آن مقاطع هزینههای
دولت كه عمدتا هزینههای جاری
بود به زحمت به  ۵هزار میلیارد
تومان در سال میرسید.
حتما آقای احمدینژاد میدانند
كه بودجه جاری دولت فخیمه
ایشان در سال جاری به  ۷۰هزار
میلیارد تومان رس��یده است و
حتما میدانید كه بخش عمدهای
از این  ۷۰هزار میلیارد تومان از
محل فروش نفت تامین میشود
و ن��ه برخ�لاف آنچه ك��ه آقای
احمدین��ژاد فرمودهاند «مولود

فتو شاپ

درآمد اقتصاد درونزای كشور» است.
اقتصاد ایران نهتنها درونزا نیست بلكه
برخالف تصور ایشان تا مغز استخوان
به صادرات نفت وابسته است.
چقدر خوب میش��ود كه ایش��ان یا
مسووالناقتصادیشانمیتوانستندبه
مردم نشان دهند كه  ۷۰هزار میلیارد
تومان هزینههای جاری دولتشان را
از كجا دارند تامین میكنند؟
خوب بود ایشان به مردم نشان میدادند
كه چه می��زان از  ۷۰ه��زار میلیارد
تومان هزینههای جاریشان ۱۶ ،هزار
میلیارد تومان هزینههای عمرانیشان
و نزدیك به  ۸هزار میلیارد تومان هزینه
واردات بنزین مصرفی امسال را (بماند
هزینههای س��نگین دیگر را) دارند از
محل آنچه كه ایشان آن را به اصطالح
«اقتص��اد درونزای ای��ران» توصیف
میكنند تامین مینمایند و چه میزان
از این مخارج را دارند از محل فروش
درآمد نفت تامین میكنند؟
احتیاج��ی نیس��ت ك��ه قیمت نفت
به بش��كهای  ۵دالر برس��د ت��ا آقای
احمدین��ژاد ب��ه م��ردم ای��ران و به
مس��تكبران جهان نش��ان دهند كه
چگونه خواهند توانست اقتصاد كشور
را اداره نمایند .س��الی كه نكوست از
{>> ادامه در صفحه}30 :

با  20سال سابقه

La Photoshop

حلظه های شیرین زندگی خود را

Cell.: (514) 573-9128

با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

مشاور امالک:
مسکونی و جتاری

• ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن

>> با نفت بشكهای  ۸۰دالر،
شما  8هزار میلیارد تومان
به وزارختانههای آموزش و
پرورش و بهداشت بدهكارید،
 ۱۵هزار میلیارد تومان به
بانکهای كشور بدهكارید،
آن وقت چگونه انتظار دارید با
نفت بشكهای  5دالر كشور را
اداره منایید؟
>> اقتصاد ایران نهتنها
درونزا نیست بلكه تا مغز
استخوان به صادرات نفت
وابسته است.
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به پای
صندوق های
رای گریی
می رود

•مشاور در امور سرمایه گذاری
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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
زن
س
ی
به نازلترین
نرخ
تا
0
40
د
الر:
 10دالر
از 0
40
دالر 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

5

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

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

 g gفیلمبرداری از مجالس عروسی و میهمانی ها
 g gتهیه هرگونه عکس های پاسپورتی ،سیتی زنی،
شناسنامه ،مدیکر ،کارت ملی ،مهاجرتی
g gپرتره های فردی و خانوادگی و تحصیلی
_______________________
2178 Ste-Catherine W,

Tel.: (514) 846-0221
Metro: ATWATER

آموزشگاهرانندگی FUTURE

>>

Drivinogol
Sch

مربی ایرانی:
با  19سال سابقه کار

12hr driving

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

295 .00

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

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

برای خامن ها:
مربی خامن

ل های
ا
سو اکسی
تست ت

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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شماره  11 d 866آذر 1387

به یاد مختاری و پوینده

 ۱۳آذر:
روز مبارزه با سانسور

کانون نویس��ندگان ایران با انتشار
اطالعی��ه ای  ۱۳آذر را به عنوان روز
مبارزه با سانسور اعالم کرده است.
کانون نویسندگان ایران ،روز  ۱۳آذر را
به یاد محمد مختاری و محمد جعفر
پوینده ،دو نویس��نده عضو این کانون
ک��ه آذرم��اه س��ال  ۱۳۷۷در جریان
“قتل های زنجیره ای” کشته شدند،
روز مبارزه با سانسور نامگذاری کرده
است.
کانون نویسندگان ایران ،یکی از تشکل
های نویس��ندگان ایرانی است که در
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سال  ۱۳۴۷خورشیدی
تاسیس شد.
در اطالعیه این کانون ،به
روند رو به رشد سانسور و محدودیت
آزادی اندیش��ه و بیان در ایران اشاره
شده و آمده است:
“جامعه ایران بهویژه نویس��ندگان و
هنرمندان آن سالهاست که با پدیده
ِ
سانسور دست به گریبانند ،اما ظرف دو
سه سال اخیر این پدیده چنان دامن ه
گس��تردهای یافته است که جز قلع و
قمع فرهنگی نامی بر آن نمیتوان نهاد.
انبوه کتابهایی که ماهها و سالها در
انتظار اخذ مجوز در ساختمان ارشاد
بر روی هم انباشته میشوند گواه این
مدعاست”.
رضاخندانازاعضایکانوننویسندگان
ایران ،به بخش فارس��ی بی بی سی،
گفت که وضعیت سانسور در دو دهه
اخیر تش��دید شده اما در دو سه سال
اخیر بسیار شدت یافته است .برخی از

ناشران ایرانی ماه ها است کتاب های
خ��ود را برای دریافت مجوز به وزارت
ارشاد ارسال کرده اند ،اما این وزارتخانه
هیچ جوابی به آنها نمی دهد.
کانون نویسندگان ایران می گوید که
به پیروی از اصول مندرج در منش��ور
خود ،در برابر این موج رو به گسترش
سانس��ور که “بسیاری از نویسندگان
و هنرمن��دان را در عمل خانهنش��ین
کرده و آثار آنان را در محاق فرو برده”
است“ ،اعتراض و انزجار” خود را اعالم
میکند.
کانون در طول  ۴۰سال فعالیت خود
همواره از منتقدان حکومت های وقت
محسوب می شده است.
احمد شاملو ،محمود اعتمادزاده ،جالل
آلاحمد و سیمین بهبهانی از جمله
موسس��ان کانون نویس��ندگان ایران
هستند.

•

درفرودگاه دوبی...

بقچهبهدستها،
ُ
تراخمی ها
و دیگران!...

پس از انتش�ار اخبار و گزارش
های��ی متعدد در رس��انه ه��ا در باره
تفتیش بدنی توهین آمی��ز اخیر در
ف��رودگاه دوب��ی و خبر احض��ار وزیر
خارجه به مجلس برای توضیح درباره
این حادثه ،سایت پیک نت نکته هایی
را به نق��ل از یکی از خوانندگان خود
منتشر کرد که خواندنی است .خالصه
ای از این نامه در زیر می آید.
 ...مسافران ایرانی را که برای گردش به
دوبی می آیند ،با مسافران پاکستانی
و افغانی که اغل��ب برای کاری درجه
س��وم و چهارم می آیند در یک صف
می کنند و می فرستند برای معاینه
چشم .با یک جنگولک بازی همه را به
صف می کنند .یک به یک باید چشم
را دم یک سوراخ بگذارند .مثال از قرنیه
چش��م آنها عکس می گیرند .دنبال
تراخم می گردند!
دوست دخترم پلیس امارات است .می
گفت این دستگاه اصال کار نمی کند و
عکسی هم نمی گیرد! چون پاکستانی
ها و افغانی ها تروریس��ت هس��تند و
قاچاقچی مواد مخدر ،ایرانی ها را هم
بغل اینها به صف می کنند .ش��ما به
برداشت و تصور پلیس دوبی را درباره
کارگران نگونبخت افغانی و پاکستانی
دقت کنید که چگونه همآهنگی دارد
با تبلیغات امریکا و حتی اروپا نسبت
به کشورهای منطقه .انگار همه عضو
القاعده اند.
البته اگر با پرواز ش��یک ام��ارات وارد
دوبی شده باشید وضع فرق می کند.
از صف معاینه چشم معاف هستید ،اما
اگر با پرواز ماهان و یا پرواز کیش ایر و
الباقی پروازهای ارزان ایران آمده باشید
باید تا طلوع آفتاب بعد ،در کنار افغانی
ها و پاکستانی های بقچه به دست و
دمپایی به پائی که مثل برده برای کار

به دوب��ی آورده اند ،در فرودگاه
در صف معاینه چشم بایستید.
خواهر بزرگم  67سال دارد .مثل
خیلی از مردم ایران که زیر انواع
فشارهای عصبی هستند قرص
اعصاب می خورد و همیشه در
کیفش یک بسته قرص اعصاب
دارد .آخ��ر همین تابس��تان او هم به
دوبی آمده بود و من هم از امریکا رفته
ب��ودم دوبی تا همدیگر را ببینیم .من
زودتر رس��یده بودم و برای استقبال
از او رفته بودم ف��رودگاه .من با پرواز
امارات وارد دوبی ش��ده بودم و بدون
هیچ تفتیش و معاینه ای و با احترام از
ترمینال عبور کردم .اما خواهرم چند
ش��ب بعد از ایران آم��د دوبی .بالئی
سرش آوردند که تا رسیدیم به هتل
گریه می کرد .پلی��س زن فرودگاه با
توهین لختش کرده بود .کیف و مانتو
را خ��ودش کنده بود و بقیه را پلیس
زن .باالخره با هزار بدبختی توانست به
آنها ثابت کند که این قرص ها که در
کیفش هست ،قرص اعصاب است.
البته او را در این سفر دوبار لخت کرده
بودند .یکبار در ایران و یکبار در دوبی.
باور کنید .در ف��رودگاه امام خمینی
بر س��ر حجاب با پاس��دارها دهان به
دهان ش��ده بود و آنها هم لج کرده و
گفته بودند باید تفتیش بدنی بشود.
لخت مادرزادش کرده و تفتیش اش
کرده بودند .چند س��اعت بعد هم در
دوبی لختش کردن��د .در ایران بعد از
تفتیش ،چند دقیقه ای با لباس زیر او
را جلوی دیگر زن ها نگهداشته بودند
تا تحقیرش کنند .می گفت داش��تم
سکته می کردم .وقتی لباسم را دادند و
آنها را پوشیدم گفتم سوار هواپیما نمی
شوم تا مسئول پاسدارهای فرودگاه را
ببینم .باالخره یک مرد پاسدار آمد و
گفت من رئیس پاسدارها هستم .به او
گفتم که چه بالئی سر من و چند زن
دیگر آورده اند .او هم آن پاسدار زن را
که دستور تفتیش من را داده و لختم
کرده بود صدا کرد و به او گفت“ :غلط
کردی با مردم ای��ن رفتار را کردی”.
بعد هم من را ت��ا لب پلکان هواپیما
بدرقه کرد و جنجال خوابید.

فرودگاه دوبی االن شده سه ترمیناله.
تا ماه قبل دو ترمیناله بود.
ترمین��ال  1مال پروازه��ای خارجی
شرکت هواپیمائی امارات است.
ترمین��ال 2پروازه��ای افغانس��تان و
پاکس��تان و کیش ایر و ماهان و چند
کشورها فلک زده منطقه مثل سودان
و حبشه است.
االن تمام پروازهای ش��یک ش��رکت
هواپیمائی امارات را برده اند ترمینال
 3که تازه است.
ترمین��ال  1را اختص��اص داده اند به
همان پروازه��ای خارج��ی از اروپا و
تنها “ایران ایر” حق نشستن در این
ترمینال را دارد.
ترمینال  2همچن��ان برای پروازهائی
بقول خودش��ان تراخمی هاست که
ایرانی که با پروازی غیر از ایران ایر می
آیند از این ترمینال باید عبور کنند.
صف تراخمی ها را باید از داخل سالن
انتظار ببینید تا متوجه شوید چگونه
ایرانی ها را تحقیر می کنند .نه فقط
ایرانی ها که افغان ها و پاکستانی ها و
بنگالدشی ها و هرکس دیگری که از
کشورهای منطقه به دوبی آمده باشد.
خودتان صف فش��رده و امکان دست
درازها و به هم چس��بیدن ه��ا را در
این صف و عذاب مس��افران را حدس
بزنید.
همه باید درنوبت بمانند و تراخمی و
غیر تراخمی چشمشان را بگذارند دم
آن سوراخ برای عکس تراخم!
عکس ب��رداری در ف��رودگاه ممنوع
است ،اما سعی می کنم یک عکس از
وضع برایتان بگیرم و بفرستم.
غم انگیز تر از همه این که اکثر پلیس
ه��ای اماراتی ایرانی االصل هس��تند
و فارس��ی را با لهجه جنوبی خودمان
حرف می زنند!

•

½ ½ واردکننده ،توزیع کننده و شوینده ی فرش از سال 1929
½ ½متخصص شستشوی دستی و ترمیم حرفه ای
½ ½همه گونه فرش های نو و آنتیک

>> از منایشگاه بزرگ ما دیدن کنید.

½ ½ یکی از بزرگترین کلکسیون های فرش های نفیس ایرانی،
چینی ،پاکستانی ،افغانی و هندی
½ ½ پیش از خرید فرش ،دیدار از نمایشگاه ما به سود شماست
½ ½ برای آگاهی بیشتر با مشاور فارسی زبان :فریبرز تماس بگیرید.
_______________________________________
RAYMOND & HELLER LTEE CARPET
)H2V 4J1
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(Montreal, QC

Fax: 514-271-8873

6681 Ave. Du Parc

Tel.: 514-271-7750

اصالت ریشه ماست ،صداقت پیشه ماست!

حسین
فلسفی

ساعات کار :دوشنبه تا
شنبه 9 :تا  5بعدازظهر
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ترور در تاج...
گروگان گریی
های خوننی
در هتل های
مببئی
نیروهای امنیتی هند سرانجام موفق
شده اند کنترل کامل یکی از سه محلی
را در بمبئی که مردان مس��لح اشغال
کرده بودند ،به دست بگیرند.
فرمانده عملیات کماندویی برای پایان
دادن به اشغال هتل اوبروی ،گفت دو
نفر از مهاجمین مسلح کشته شده اند
و اجساد  24نفر از مسافران و کارکنان
هتل در داخل س��اختمان پيدا ش��ده
است.
نیروهای امنیتی هند هنوز برای بیرون
راندن مردان مسلح از هتل تاج محل و
نیز یک مرکز یهودیان در بمبئی تالش
می کنند.
در حال��ی که کماندوه��ا در اتاق های
هتل تاج محل س��رگرم جست و جو
بودند ،ص��دای انفجارها از داخل هتل
شنیده می شد.
یک افسر پلیس که مامور عملیات برای
پایان دادن به اش��غال مرکز یهودیان
اس��ت ،گفت موفق به پی��دا کردن 5
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جسد ش��ده اند و به نظر می رسد دو
جسد متعلق به گروگان هاست.
در همین حال به نقل از یک دیپلمات
اسرائیلی گفته شده که  5نفری که در
مرکز یهودیان به گروگان گرفته شده
بودند ،به قتل رسیده اند.
منابع پلیس بمبئی پیشتر گفته بودند
که مهاجمان یک روحانی اسرائیلی و
خانواده او را در یکی از مراکز یهودیان
بمبئی به گروگان گرفته اند.
تع��داد قربانیان یک رش��ته حمالت
هماهن��گ در بمبئی ،ت��ا کنون 140
نفر اعالم شده ،و لی انتظار می رود با
یافتن اجساد بیشتر ،شمار قربانیان نیز
افزایش یابد.
بی��ش از  300نفر نیز در این حمالت
مجروح شده اند.
مانموهان سینگ نخس��ت وزیر هند
قول داده اس��ت که مس��ببان حادثه
را ردگی��ری و مج��ازات کند و نیروی
دریایی هند دو کشتی پاکستانی را به
ظن ارتباط با حوادث اخیر در بمبئی،
توقیف کرده است.
به گفته منابع هندی ،به نظر می رسد
که مهاجمان مسلح را یک یا چند فروند
کش��تی به آب های س��احلی بمبئی
منتقل کرده اند و آنان با اس��تفاده از
قای��ق های موتوری ،در س��واحل این
شهر پیاده شده اند.
روز  27نوامبر یک گروه ناشناخته که
خود را “سازمان مجاهدان دکن” می
نامید مسئولیت این عملیات را برعهده

گرف��ت ،ام��ا
هنوز این ادعا
تایید نش��ده
و اطالع��ات
جامعی در مورد این گروه در دس��ت
نیست.
در حمالت چهارشنبه 26نوامبر ،افراد
مسلح به اس��لحه خودکار و نارنجک
تقریب��ا به طور همزمان نقاط مختلف
ش��هر بمبئی ،از جمله ایستگاه های
قط��ار ،یک بیمارس��تان و چند محله
تجاری را هدف قرار دادند و با ورود به
دو هتل مجلل شهر ،افراد داخل هتل
را به گروگان گرفتند.
این بدتری��ن حادثه در ن��وع خود در
پایتخت تجاری هن��د از بمب گذاری
های س��ال  2006به بعد است .بمب
گذاری های س��ال  2006باعث مرگ
تقریبا  200نفر شد.

«نیروه��ای خارجی» را مس��ئول این
رش��ته حملهها معرفی کرد .عبارتی
ک��ه به طور معمول به ش��بهنظامیان
پاکستانی اشاره دارد.
اما احمد مختار ،وزیر دفاع پاکستان ،در
واکنش به این سخنان هرگونه دخالت
پاکستان را در این حملهها رد کرد.
مسئولیت حمالت تروریستی بمبئی
را یک گروه ناشناس به نام «مجاهدین
دکن» بر عهده گرفته است اما ،با توجه
به گستردگی و نوع سازماندهی این
حمالت ،برخی کارشناسان امنیتی به
آن با دیده تردید مینگرند.

•

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
خرید و فروش امالک و مستغالت

انگشت اتهام به سوی
پاکستان

روز جمع��ه پراناب موخرج��ی ،وزیر
خارجه هن��د« ،عناص��ری در داخل
پاکس��تان» را مس��ئول حملهه��ای
تروریستی بمبئی معرفی کرد.
وزیر خارجه هند به خبرنگاران گفت:
«برپایه اطالعات اولیه ،برخی عناصر در
پاکستان مسئول حملههای تروریستی
بمبئی هس��تند ».وی افزود« :در این
برهه نمیتوان شواهد را علنی کرد».
هند همواره پاکس��تان را متهم کرده
است که به شبهنظامیان مسلح مخالف
هند پناه میدهد.
روز پنجش��نبه نیز مانموهان سینگ،
نخستوزیر هند ،طی نطقی تلویزیونی

½½ در سراسر مونتریال بزرگ

Agent Immobilier Affilié
Office Phone: (514) 426-4545
Office Fax: (514) 426-4546
Groupe Sutton-expert
courtier immobilier agrée
2869 boul. St-Charles
Kirkland, QC H9H 3B5
reza@nejad.ca
rezan@sutton.com
www.sutton.com

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

cell.: (514) 865-7146
انواع غذاهای ایرانی

مینا صاحلی

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

بامدیریت

خدیجه
سیاح

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما

5625 Sherbrooke W.

• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

Montreal Qc H4A 1W4

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

Vendome:
Bus 105

متخصص خرید و فروش امال ک

CONDO FOR RENT IN
LASALLE

شیراز

514

485-2929

مشاور امالک:مسکونی و جتاری

_______________
REZA NEJAD

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

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
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آژانس مسافرتی

ایران :روح و روان...
جامعـه ایرانی
و افــزایش
بیماری های
روانی

روی موزائیک های رنگ و رو
رفته طاق باز خوابیده بود .بی آنکه
پلک بزند ،با چشمانی بی فروغ به
مهتابی ای زل زده بود که باالی
سرش پرپر می زد .المپ مهتابی
معیوب بود و با روشن خاموش شدن
های مداومش راهرویی را که در آن
جای گرفته بود  ،تاریک و روشن می
کرد .راهرویی که برای عبور از آن باید
از در بزرگی می گذشتی .دری فلزی
با میله های قطور و نزدیک به هم
که قفلی سنگین بر آن نهاده بودند.
وقتی از مسئول اطالعات جایش
را پرسیدم ،با صدایی که انگار از ته

چاه می آمد  ،پاسخ داد ”:طبقه آخر.
انتهای راهرو سمت چپ”.
درآغاز راهرو با خط خوش نوشته
بودند:

”بخش اعصاب و روان”.

بخشی که این روزها بیش از همیشه
میزبان تعداد بیشماری از شهروندان
ایرانی است .بنا به اظهارات معاون
سالمت وزارت بهداشت  ،اکنون از
هر چهار شهروند ایرانی یکی دچار
اختالالت روانی شده است.
حسن امامی رضوی ،معاون سالمت
وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش
پزشکی در نشست کميته کشوری
بهداشت و روان در این وزارتخانه
گفته است “ :بر اساس گزارش
انجمن روانپزشکان ايران ۲۵ ،درصد
جمعيت کشور مبتال به اختالالت
رواني شدهاند.
اختالالت روانی در گروه سني ۱۵تا
۲۵سال رو به افزايش بوده و بسيار
خطرناک است”.
به نوشته خبرگزاری شهر وی
با اشاره به اينكه اين روند باعث
ميشود بيماریهای اختالالت
روانی در ميان ساير بيماریها
در رتبه اول کشور قرار گيرد
 ،تصریح کرده است “ :اين
افزايش بيسابقه تهديد بزرگی
برای سالمت جامعه است”.
در بخش اعصاب و روان وقت
مالقات بود .سکوت حاکم هر

از گاهی با گفتگویی آرام یا خنده ای
کوتاه شکسته می شد .سنگینی فضا،
اندک مالقات کنندگان را هم در بر
گرفته بود.
اتاق هایی که در به راهرو با مهتابی
معیوب می گشودند  ،پنجره های
بزرگی داشتند .اما پنجره هایی بی
آسمان .نرده ها و توری های سنگین
قرار گرفته بر پنجره ها  ،آسمانی برای
تماشا نگذاشته بود.
بیماران بی آسمان با لباس های
خاکی رنگ بر تخت هایی سر می
گذاشتند که با برخوردهای گاه و
بیگاهشان  ،بر سینه دیوار زخم نهاده
بودند .دیوارهایی به رنگ طوسی که
سال ها قلم مویی بر آنها نیامده بود.
با این حساب شاید عجیب نبود که
برخی از بیماران آرمیدن در راهرو
را به ماندن در اتاق ها  ،حتی برای
ساعت یا ساعاتی  ،ترجیح می دادند!
دکتر احمد جلیلی  ،رئیس انجمن
روانپزشکان ایران  ،با اشاره به وضعیت
نامناسب درمان بیماران روانی ،
تصریح کرده است “ :متاسفانه سرانه
درمان در کشور کافی نیست و نباید
انتظار بهبود وضعیت سالمت را
داشته باشیم .سهم بیماران روانی از
این سرانه به لحاظ اولویت بندی در
مرتبه اخر قرار دارد .اما در صورت
درمان به موقع  ،بیش از نود درصد
بیماری های روانی قابل پیشگیری و
درمان هستند”.
{>> ادامه در صفحه}30 :

HIGH SCHOOL OF MONTREAL
3711 de Bullion, Montreal, QC, H2X 3A2
Tel. (514) 788-5937

انگلیسیمقدماتی

>>

اطالعات نامنویسی

>> کالس های انگلیسی مقدماتی :روزانه
تاریخنامنویسی:

		

زمان نامنویسی:

دسامبر ،4 ،3 ،2 ،1
دسامبر ،11 ،10 ،9
 9تا  11صبح

2008
2008

>> کالس های انگلیسی مقدماتی :شبانه

دسامبر ،4 ،3 ،2 ،1
تاریخنامنویسی:
دسامبر ،11 ،10 ،9
		
 5تا  7بعدازظهر
زمان نامنویسی:
___________________________________________
توجه :نامنویسی به ترتیب نوبت حضور متقاضی انجام میشود.
حق محدودیت ثبت نام برای موسسه محفوظ است.
2008
2008

>> مدارک مورد نیاز:
متولدینکبک:
متولدینکانادا:
متولدین خارج از کانادا:

 )1شناسنامه کبک (نسخه کامل)
 )1شناسنامه

		
		
		

>> روزانه:

		

>> شبانه:
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 )1مدارک مهاجرت کانادا و کبک
 )2کارت شهروندی (سیتی زنی) کانادا
 )3شناسنامه کانادا (اگر دارید)

کالس های انگلیسی مقدماتی

2009
ژانویه  5تا مارس 27
 8:30صبح تا  12:30بعدازظهر
دوشنبه تا جمعه:
2009
ژانویه  5تا مارس 26
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :تا  9:30بعدازظهر

شهریه 120 :دالر باید تماما و نقدا پرداخت شود
>> شهریه شامل کتاب می شود.
		
>> برای کالس های روزانه و شبانه.
		
__________________________________
مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی
مترو سن لوران ،اتوبوس  55شمالی

Website: www.hsmontreal.com
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Maison de Voyages

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½
½

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
½ سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
و کشتیرانی (کروز)
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

فرنازمعتمدی
نشـــانیجدید:

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages

1170 Place Frere Andre
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

علی غالمپور وکیل دادگستری
½
½
½
½

½ حقوق خانواده
½ تصادفات و دعاوی مالی
½حقوق پزشکی
½امور مهاجرت

Avocat-Lawyer

_________________________
Law Firm of Ali Gholampour
180 Rene Levesque E., Suite 109
Montreal, QC H2X 1N6
Tel.: (514) 395-0522
Fax: (514) 395-0524
E-mail: aligholampour@bellnet.ca
www.aligholampour.pj.ca
Metro: Place-des-Arts

شهردار
تهران برای
انتخابات
ریاست
جمهوری
‘آماده میشود’
گفته می ش��ود محم��د باقر قالیباف
ش��هردار تهران که اخیرا در سفرهای
بین المللی خود به انتقاد از وضعیت
داخل��ی و سیاس��ت خارج��ی ایران
پرداخت��ه بود ،درحال مقدمه چیینی
برای ش��رکت در انتخابات ریاس��ت
جمهوری سال آینده است.
شبکه انگلیسی زبان “پرس تی وی”
وابس��ته به صدا و سیمای جمهوری
اس�لامی و “ایرنا” خبرگزاری رسمی
ایران از فعال شدن ستادهای انتخاباتی
آقای قالیباف در سراس��ر کشور خبر
داده اند.
تاکنون تنه�ا مهدی کروبی ،دبیر
کل ح�زب اعتماد ملی ،عزم خود
را برای شرکت در انتخابات رسما
اعالم کرده است.
گفته می ش��ود آقای قالیباف که در
انتخابات سه سال قبل نیز نامزد شده
بود اخیرا مالقات هایی با کارشناسان
اقتصادی ترتیب داده است.
در ای��ن حال و در فاصله حدود هفت
م��اه به انتخابات ،بس��یاری در انتظار
اعالم تصمیم نهای��ی محمد خاتمی
رئیس جمهور س��ابق و میر حسین
موسوی نخس��ت وزیر اس��بق ایران
درباره ش��رکت در انتخابات هستند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور نیز
هنوز قصد خود را برای شرکت مجدد
در انتخابات اعالم نکرده است.
آقای قالیباف ماه گذشته میالدی
ب�ه خاطر خدمات�ش در تهران از
سوی وبسایت “شهردار جهان”
( )World Mayorدر می�ان ده
شهردار برتر جهان جای گرفت.
وی ک��ه محافظ��ه کاری میان��ه رو
شناخته می شود با توسعه ساخت و

ساز بزرگراه ها ،پارک ها و برج های
بلند در تهران ،از خود تصویری به
عنوان یک مدیر نوگرا ترسیم کرده
است.
آق��ای قالیباف در م��اه های اخیر
به کشورهای مختلف جهان سفر
کرده و با خبرنگاران درباره مسائل
ایران گفتگو داشته است.
او همچنین |هفته گذشته در برج
میالد ته��ران میزبان کنگره کالن
شهرهای آسیا بود.
آقای قالیباف در نیمه دوم ماه اکتبر
به شهرهای توکیو و سیدنی سفر
کرد.
به گزارش خبرگزاری ژاپنی کیودو،
وی در جریان س��فر به ژاپن نس��بت معتقدم که دولت بعدی ،صرفنظر از
به سیاس��ت خارج��ی دولت محمود اینکه چه کسی سر کار می آید ،باید
احمدی ن��ژاد اب��راز نارضایتی کرد و به مسائل اقتصادی و توسعه توجه کند
گفت“ :ما باید به طور آشکار از طریق به ش��کلی که کشور ،توسعه ای همه
آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان جانبه را تجربه کند”.
دهیم که برنامه اتمی را در چارچوب
---------------------------پیمان منع اشاعه توسعه می
دهیم”.
به نام خداوند بخشنده مهربان
شهردار تهران افزود“ :همزمان
ایران باید برای اعتمادسازی
بیش��تر ت�لاش کن��د .برای
دیالوگ با جه��ان راه بهتری
وجود دارد”.
ب��ا ای��ن ح��ال او از آنچ��ه
“اس��تاندارد دوگانه” آمریکا
درقبال برنامه اتمی کشورش
خواند نیز انتقاد کرد.
هرچند آقای قالیباف در آن
زمان از ارائه پاس��خ صریح به
ساعــات کار:
این س��وال خبرنگاران که آقا
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
قصد ش��رکت در انتخابات را
از ساعت  13لغایت 18
دارد یا نه طف��ره رفت ،اما از
به مركز اسالمی ایرانیان مراجعه بفرما یند.
سیاست های اقتصادی دولت
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،هماهنگی
احمدی نژاد انتقاد کرد و گفت
قبلی الزم میباشد.
واردات بیش از حد و ناکامی
در بهبود وضعی��ت تولید به
210 St-Jacques
تورم شدید منجر شده است.
)(Lachine
وی گفت“ :رئیس جمهور و
Tel.: 514-366-1509
من دوستان خوبی هستیم و
514-364-5075
قبال با هم کار کرده ایم .من
514-247-1732
می توانم از او انتقاد کنم دقیقا
Fax: 450-638-4507
به این دلیل که برایش احترام
 210سنت ژاک غربی
قائلم”.
بناب��ه گزارش ه��ا وی در آن
مترو واندوم :اتوبوس 90
سفر همچنین در مورد دولت
به مست غرب
بع��دی ای��ران گف��ت“ :من

مركز اسالمی ایرانیان
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تهران :پارکینگ بزرگ...

تهران یکی از
 13شهر بزرگ
آلوده ی جهان

سازمان ملل متحد با هشدار نسبت
به آلودگی هوا در سراسر جهان،
 ۱۳شهر جهان را از نظر آلودگی ،از
خطرناکترینها توصیف کرده است
که تهران یکی از این خطرناکترین
شهرها برای زندگی با هوای سمی ،پر
دود و غبار و آمیخته با مواد شیمیایی
است.
در گزارش سازمان ملل آمده است که
غباری قهوهای رنگ که گاه ضخامت
آن به بیش از یک مایل هم میرسد،
آسمان تهران ،پایتخت ایران را
پوشانده است.
از سوی دیگر مقامات رسمی در
جمهوری اسالمی گفتهاند آلودگی
هوای تهران نسبت به سال پیش
سه برابر بیشتر شده و هر سال بیش
از  ۱۰هزار نفر بر اساس آلودگی
هوا جان خود را در تهران از دست
میدهند.
در این رابطه دکتر اسماعیل کهرم،
استاد دانشگاه و از فعاالن محیط
زیست می گوید:

هرانی
ند ت
>> یک شهرو است،
بور
گاهی مج ساعت
در سطح تهران دو میلیون و
روزی سه باشد.
هشتصد هزار اتومبیل داریم
شت ترافیک ومبیل
 ۸۰۰ات
پ
که فقط  ۳۰درصد از اینها
ی
طبق آماری که به ما رسیده،
>> روز تهران
ر
یشود.
معاینهی فنی میشوند.
د ری م 
ر هگذا
میلیون
دیگر اینکه حدود سه
شما
موتورسیکلت در سطح شهر
کارخانههایصنایع
وجود دارد .موتورسیکلتها چون
موتورهای دو زمانه دارند ،بنزین را با
روغن مصرف میکنند و دود بسیار
غلیظی از اینها بیرون میآید.
در نتیجه این موتورسیکلتها به هیچ
عنوان زیر بار هیچگونه معاینهی فنی
نرفتهاند .به تازگی دارند اقداماتی
میکنند و میگویند مجبور هستیم،
این موتورسیکلتها را مانند اتومبیلها
معاینهکنیم.
اما تا جایی که بنده میدانم اگر به
همین کندی پیش برویم ،شاید ،۱۰
 ۱۵سال طول میکشد تا مث ً
ال ۸۵
درصد از وسایل نقلیهی ما در تهران
معاینهی فنی بشوند.
در این صورت مالحظه بفرمایید انواع
و اقسام آلودهکنندهها از اتومبیلهای
بسیار قدیمی ۳۵ ،۳۰ ،ساله که در
سطح تهران با مصرف بنزین بسیار باال
در حرکت هستند ،وارد هوای تهران
میشود.
همچنینکارخانههاییمانند
پاالیشگاههای نفت در جنوب تهران یا

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
www.centrecsai.org

 5ژانویه 2009

>> شـــروع کالس ها:

>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½

وضعیتجغرافیاییتهران

½
½

روزی  ۸۰۰اتومبیل در تهران
شمارهگذاری میشود .از طرفی تعداد
موتورهایی که توسط کمپانیها و
شرکتها در ایران ساخته میشود
و روانهی خیابانها و کوچههای ما
میشود ،از دست ما خارج است و
تعدادشان را نداریم.
در نتیجه ،اگر به همین صورت پیش
برود و تعداد اتومبیلها آنقدر زیاد
شود که به قول مردم ،تهران تبدیل
به یک پارکینگ بزرگ شود ،در این

CSAI

کالس های زبان فرانسوی مرکز:

با بیش از  60سال سابقه کمک به مهاجرین

نظامی ،تنها سرب را به حلق
خلقاللهمیفرستد.

مساله دیگر ،وضعیت جغرافیایی
تهران است که داخل یک کاسه قرار
گرفته است .اطرافش کوه البرز است
و جریان هوا نمیآید تا این آلودگیها
را ببرد و باد غالب که از شرق به غرب
است ،توانایی حرکت دادن اینها را
ندارد.
از طرف دیگر ،فضای سبز که در واقع
تامینکنندهی هوای پاک و اکسیژن
است به اندازه کافی در تهران وجود
ندارد .در سال های اخیر هر چه باغ
و بستان بوده تخریب شده و تبدیل
به آسمانخراش و ساختمان و ویال
شده است.
در نتیجه ،وقتی مجموع این عوامل
را در شهری مانند تهران که حدود
 ۱۰میلیون جمعیت دارد ،با هم
مخلوط بکنید ،میبینید به راستی هوا
س ُکش و غیر قابل استفاده خواهد
نف 
شد.
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½
½
½
½

>> نامنویسی و تست سطح بندی:
 4دسامبر

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

ساعات کار:

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953
صورت چشمانداز ،بسیار تاریک و تیره
خواهد بود.
تهران به عنوان شهری که در گذشته
دارای آب و هوای مساعد بوده و به
همین دلیل به عنوان پایتخت انتخاب
شده ،دارد این جذابیتها را از دست
میدهد.
از طرف دیگر ،یک شهروند تهرانی
مجبور است به طور متوسط ،روزی
سه ساعت پشت ترافیک باشد .به
قول معروف وای به حال شهروندان
تهرانی که یک نمه هم باران بیایید که
در این صورت ترافیک خیلی شدید
خواهد شد.
این است که اگر با همین سیستم
پیش برویم با کمال تاسف چشمانداز

بسیار تیره و تار خواهد بود .مگر
آنکه اقداماتی را مشابه راهکارهای
کشورهای بزرگ دنیا که با این معضل
درگیر بودند ،در پیش بگیریم.
 ...باعث تاسف است که ما در تهران
شاهد یکی از آلودهترین هواها در بین
شهرهای بزرگ جهان هستیم.
تهران ،به عنوان یکی از  ۱۳شهر
آلودهی جهان انتخاب شده و این
مساله تازهای نیست .ولی وقتی از
زبان سازمان ملل عنوان میشود واقعاً
شدت و وخامت اوضاع را میرساند.
میدانیم همه ساله تعدادی از
همشهریهای ما از بین میروند و یا
به بیماریهای ریوی و دستگاه تنفس

مبتال میشوند که به خاطر همین
آلودگی هوا است.
ولی این  ۱۰هزار نفر به راستی گویای
کسانی نیست که از این آلودگی هوا
آسیب میبینند .اگر سری به مطب
پزشکان متخصص بیماریهای ریوی
و دستگاه تنفسی بزنید ،آنوقت عمق
فاجعه را بیشتر احساس خواهید کرد.
به خصوص در افراد مسن که برخی
از روزها ،اساساً به خاطر آلودگی هوا،
اجازه نخواهند داشت از منزل خارج
بشوند.
فرض کنید این هوا با ریهی کودکان
ما چه میکند .وضع بسیار وخیمتر از
آن چیزی است که از سوی دولت ما
عنوان میشود.

•

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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واتیکان ،لنون ،گالیله...

واتیکان ،جان
لنون را خبشید

واتیکان سرانجام و بعد از  ۴۲سال،
جان لنون ،خواننده گروه موسیقی
بیتلز (بیتلها) را به خاطر گفتن
جمل��ه «ح��اال ما از مس��یح هم
معروفتریم» بخشید؛ واتیکان تا
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امروز معتقد بود که این جمله جان
لنون ،مسیحیان را آزرده است.
جان لنون بعد از شهرت وصفناپذیر
گروه بیتلز ،این جمله را در یکی از
مصاحبههایخود
«مــا از
ب��ا ی��ک روزنامه
مسیح هم
بریتانیایی گفته
معروفتریم» بود؛ آن هم درست
در اوج ش��هرت
گروه بیتلز ،زمانی
که حتی هوای فضا و سالنهایی که
اعض��ای این گ��روه در آن جا نفس
کشیده بودند را در بالنهای کوچکی
میفروختند.
ای��ن جمل��ه خش��م گروه��ی از
مسیحیان کاتولیک در سراسر جهان
را برانگیخت.
بعضی از آنه��ا در آمریکا تصاویر،
تندیسها ،کتابه��ا و صفحههای
گروه بیتلز را آتش زدند و روزنامههای
محلی آمریکای��ی ،خرید آلبومهای
این گروه را تحریم کردند.

حدود  ۴۰ایستگاه رادیویی هم،
به پیش��نهاد رادیویی در بیرمنگام،
پخ��ش ترانههای بیتل��ز را تحریم
کردند.
پس از آنکه اعتراضها باال گرفت،
جان لنون در ش��یکاگو و در حضور
خبرنگارانگفت:
«م��ن در مورد انگلس��تان صحبت
کردم .منظورم این بود که ما کارهای
بیشتری از مس��یح و یا مذهب در
انگستان انجام دادهایم .من مذهب را
تحقیر نکردم .من نگفتم ما از مسیح،
بهتر و یا بزرگتریم و خودمان را با او
یا خدا مقایسه نکردم .من آن جمله
را گفتم و اش��تباه کردم و یا اشتباه
برداشت شده است».
اما واتیکان  ۴۲سال بعد از آن که بر
جان لنون غضب کرد ،او را بخشید.
بخشایشی ،که با چهل سالگی انتشار
آلبوم «سفید» همزمان شده است.
این زمان در مقایسه با زمان بخشایش
برخی دیگر از غضبشدگان واتیکان
کوتاهتر است.

فاطمهحقیقت
پژوه اعدام شد

حدود چهار قرن پیش ،کلیس��ای
کاتولیک گالیله ،س��تاره ش��ناس
معروف ایتالیای��ی ،را وادار کرد تا از
حرف خود مبنی بر چرخش زمین
به دور خورشید ابراز پشیمانی کند.
از آن زمان  ۳۵۹س��ال گذش��ت ،تا
س��رانجام واتیکان در سال ۱۹۹۲
میالدی به طور رسمی پذیرفت که
در تمام این مدت اشتباه می کرده و
حق با گالیله است .در نهایت واتیکان
از او اعاده حیثیت کرد.
به هر ح��ال جان لنون هم که تنها
 ۴۲سال برای بخشده شدن انتظار
کشید ،مانند گالیله زنده نیست تا
بخشیده شدنش را شخصا ببیند.
در س��ال ۱۹۸۰میالدی ( ۲۸سال
پیش) فردی که خود را جان لنون
واقعی می پنداشت ،او را در نیویورک
به ضرب گلوله کش��ت .در آن زمان
جان لنون  ۴۰ساله بود.
اندکی پس از این واقعه ،گروه بیتلز از
صحنه موسیقی خداحافظی کرد.

حک��م اعدام فاطم��ه حقیقت
پژوه به جرم قتل ش��وهر که با
اعتراض گسترده فعاالن حقوق
بش��ر روبرو ش��ده بود روز 26
نوامبر اجرا شد.
وکیل مدافع خانم حقیقت پژوه،
که گفته می شد شوهر صیغه
ای خود را به خاطر تالش برای
تجاوز به دختر چهارده س��اله
اش به قتل رس��انده بود ،اعدام
موکلش را تایید کرده است.
حکم اعدام فاطمه حقیقت پژوه سه سال پیش از سوی محمود هاشمی شاهرودی،
رئیس قوه قضائیه متوقف شد اما قضات دیوان عالی کشور این حکم را مجددا تائید
کردند .او پیشتر دو بار تا پای چوبه دار پیش رفته اما به دنبال اعتراض های گسترده
فعاالن حقوق بشر و با دخالت رئیس قوه قضائیه اجرای حکم به تعویق افتاد.
حکم اعدام که در دادگاه بدوی و در دیوان عالی کشور مورد تائید قرار گرفته بود با
اعتراض گس��ترده فعاالن حقوق زن و سازمان های بین المللی حقوق بشر از جمله
عفو بین الملل روبرو شد.
خانم حقیقت پژوه در فروردین سال  1380شوهر صیغه ای خود را به قتل رساند و
جسد او را مثله کرد .او در شهریور همان سال بازداشت و مورد محاکمه قرار گرفت.

•

کلیسای شاهراه مقدس

منایش فیلم کوتاه :خروس

«م�ا او را محبت می نماییم زیرا ک�ه او اول ما را
(اول یوحنا)19:4 :
محبت نمود»

(به زبان انگلیسی)

ساخته حسین آریان

_____________________________________
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

www.skylawn.net

g
Brin n
ow
your wine
r/
bee

beautiful, huge
wood-burning
Fire-place

یونانی ،دریایی و ایتالیایی

با قیمت و کیفیت باور نکردنی

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

در برنامه هفتگی کافه ادبی
با حضور فیلمساز و گفتگو در باره فیلم
>> مکان :کافه فرهنگی صبا
 5124شربروک غربی (مترو وندوم)
زمان :پنجشنبه  11دسامبر ساعت 19
>> ورودی :رایگان

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

11
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ایران :اقتصادِنفت...

امحدی نژاد با
 ۲۶۳ميليارد دالر
درآمد نفت چه
کرده است؟

در چهار سال گذشته دولت احمدی
نژاد در بدبينان��ه ترين حالت ممکن
بي��ش از  ۲۵۰ميلي��ارد دالر درآم��د
حاصل از فروش نفت داشته است.
موجودی حساب دخيره ارزی دولت
خاتمی که به دولت احمدی نژاد رسيد
هم چيزی در حدود  ۱۳ميليارد دالر
گزارش شده بود.
اگر ادعای دولت نهم مبنی بر اين که
هم اکنون موجودی حس��اب ذخيره
ارزی  ۲۵ميليارد دالر است را بپذيريم،
هم اکنون و با احتساب درآمد نفت تا
پايان سال  ۸۷اين دولت بيش از ۲۳۸
ميليارد دالر درآمد نفت داشته است.
پرسشی که اين دولت بايد به آن پاسخ
دهد اين است که با اين همه پول که
بيش از دوبرابر کل درآمد هشت ساله
دولت خاتمی است ،چه کرده است؟
دولت و بويژه ش��خص رئيس جمهور
در تم��ام اين چهار س��ال هم��واره از
آبادانی اي��ران ،کار کردن بيش از هر
دولت ديگر و تبدي��ل کردن ايران به
يک کارگاه بزگ خبر داده و به آن هم
افتخار کرده است .خودشان می گويند
که در  ۱۰۰سال گذشته دولتی بهتر
و پر کارت��ر از دولت فعلی در ايران بر
سر کار نبوده و از فرط کار و خستگی
بس��يار  ،رئي��س دولت و تع��دادی از
وزراي��ش دچار بيماری ش��ده اند .اما
اثبات تمام اين ادعاه��ا و پرکاری ها
که شايد واقعيت هم داشته باشد ،تنها
در چن��د رقم مربوط به اقتصاد کالن
ايران خود را نشان می دهد  :نرخ تورم،
بيکاری ،صادرات غير نفتی و نرخ رشد
اقتصادی.
درآمد نفت دولت که در س��ال  ۸۲و

 ۸۳برابر  ۱۶/۹۴و  ۲۰/۵ميليارد دالر
بود .در س��ال  ۸۴به  ۴۵ميليارد دالر
رسيد و با افزايش خيره کننده قيمت
ها در س��ال  ۸۵به باالی  ۶۰ميليارد
دالر  ،در سال  ۸۶به  ۷۰ميليارد دالر
رسيد  .برآورد امسال نيز نزديک به ۹۰
ميليارد دالر اعالم شده است .درآمدی
ک��ه هرگز ملت اي��ران در تمام طول
تاريخ خود نداشته است.
متوس��ط درآمد نف��ت در برنامه دوم
( ۱۵/۴ ) ۷۸ -۷۴ميلي��ارد دالر و در
برنامه سوم (  ۲۶/۱ )۸۳-۷۹ميليارد
دالر گ��زارش بود  .ام��ا اگر ميانگين
درآمد نفت  ۸۴ت��ا  ۸۷را برای دولت
احم��دی نژاد برآورد کني��م اين رقم
حدود  ۵۹/۵خواهد بود .يعنی دو برابر
برنامه سوم و سه برابر برنامه دوم .
نرخ تورم در سال  ۸۲و  ۸۳که دوسال
پايان��ی دولت خاتمی ب��ود به ترتيب
 ۱۵/۶و  ۱۵/۲درصد بود  .اين نرخ در
سال  ۸۴به  ۱۲/۱رسيد .اگر اين سال
را محصول مش��ترک دولت خاتمی و
احمدی نژاد فرض کنيم (چون دولت
نهم از ش��هريور ماه رسما کار خود را
ش��روع کرد) بر اساس پيش بينی ها
می بايستی اين نرخ در سال های بعد
هم روند کاهشی خود را ادامه می داد
 .اما از س��ال  ۸۵به  ۱۳/۶رسيد و در
سال  ۸۶رقم  ۱۸/۴را ثبت کرد و هم
اکنون در آبان ماه س��ال  ۸۷به حدود
 ۲۸درصد رس��يده است .پيش بينی
ها نيز از اين حکايت دارد که اين رقم
در پايان س��ال به باالتر از  ۳۰درصد
خواهد رفت.
نرخ بيکاری هم که در س��ال  ۸۳برابر
 ۱۰/۴درصد بود در سال  ۸۴به ۱۲/۴
رسيد و هم اکنون با تغييراتی که در
تعريف ن��رخ بيکاری بوج��ود آمده و
افرادی را که در هفته دو س��اعت کار
می کنند را ش��اغل به حس��اب می
آورن��د اين رقم هنوز باالی  ۱۰درصد
است .اگرچه کارشناسان مستقل آن
را بسيار باالتر ارزيابی می کنند .تمام
اين اتفاقات در حالی روی داده که بر
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تهران :سفارت کانادا...
اساس برنامه چهارم و با توجه به قيمت
های پائين نفت که بر اساس آن پيش
بينی های برنامه را نوشته بودند ،بايد
نرخ بيکاری از  ۱۲/۳سال  ۸۳در پايان
برنامه چهارم به  ۸/۴درصد می رسيد.
ش��اخص ب��ورس و رک��ودی که هم
اکنون حتی با اعمال فشار و نظری که
مسئوالن آن در بازار به عمل می آورند
ت��ا به صورت مصنوعی نش��ان دهند
وضعيت شاخص در حالت خوبی قرار
دارد ،هم جواب قابل قبولی حتی برای
سرسخت ترين مدافعان دولت احمدی
نژاد ارائه نمی کند.
بنا براين اين دولت در حرف بهترين
دولت  ۱۰۰س��ال اخير ايران اس��ت
و در عي��ن حال پرکارتري��ن آنها .اما
آنچه عايد ملت ايران ش��ده نتايجی
کامال شکس��ت خورده است که تنها
با مراجعه به آمارهای گاه دس��تکاری
شده و مشکوک دولت به راحتی برای
آنهايی که اهل تعقل و انصاف هستند
قابل درک است.
ش��ايد به جرات بتوان گفت که ملت
اي��ران در چهار س��ال دولت احمدی
نژاد به اندازه تمامی فرصت ها و ندانم
کاری هايی که از س��ال  ۵۷از دست
داده ،ضرب��ه خورده و اي��ران و ايرانی
را در چن��ان جايگاهی ق��رار داده که
تصورش هرگز نمی رفت.
زمان��ی مارتين لوترکين��گ به مردم
هش��دار داده بود ”:ما با اين حقيقت
مواجه ايم که فردا همين امروز است
و چيزی هس��ت به نام از دست دادن
فرصت ه��ا .بر اس��تخوان های رنگ
باخته و خرابه های بسياری از تمدن
ها عبارت “دير کرده” با واژه های تاثر
برانگيز حک شده است .داستان سهل
انگاری ها و هوشياری های ما با تمام
جزئيات ،در کتاب نامريی حيات ثبت
خواهد شد”.

بهمن امحدی امويی

>>

نامه
ماریا...

با قلبی پر احساس و کلی
خاطرات زیبا و دلگرم کننده از
کشور دلربایتان ایران با وجود
مردمی خونگرم و میهمان
نواز به شهر خود مونترال و به آغوش
گرم جامعه محترم ایرانی با سرافرازی
و خشنودی بازگشته ام و در همه
حال و هر مکانی که بودم جای شما
عزیزان را خالی نمودم و از بازگشتم
نیز خوشحال می باشم.
در مدت اقامتم در تهران بزرگ،
همان گونه که در مقاله ماه نوامبر
خویش به اطالع شما رساندم ،بعد
از تماس های زیاد موفق شدم که
به داخل سفارت کانادا در تهران راه
پیدا کنم و در همین مالقات بود که
از رابط دریافتم که مدیر برنامه ریزی
در سفارت کانادا خانم محترمی است
به نام سوزان اسکارلت (SUSAN
 )SCARLETTکه مسوول مدیریت
و برنامه ریزی کارمندان و گردانندگان
سفارت است و ایشان هستند که
مسؤلیت اداره امور اجتماعی و
عمومی سفارت را بعهده دارند.
پس از دیدار آن روز ،من به دفعات
سعی کردم که با ایشان تماس
تلفنی مستقیمی داشته باشم که
هر بار شخص کانادائی دیگری که با
من تلفنی صحبت می کرد و فقط
به جای اسم خود کد داخلی تلفن
خویش را به من می داد ،ادعا کردند
که خانم سوزان اسکارلت بسیار
مشغول و گرفتار میباشند و در حال
حاظر نمی توانند با من مستقیما
صحبت کنند و پس از ان که من
کامال و بروشنی هدف و قصدم را
برای تماس با ایشان ارائه دادم ،ایشان
هر بار قول دادند که پیغام من را به
خانم سوزان اسکارلت خواهند داد
و می بایست منتظر جواب تلفن
ایشان بمانم تا هرگاه او فرصت کرد

با من تماس بگیرد؛ ولی
هزاران افسوس ،با این که
مشغول و درگیر کار خود
بودم ولی بیصبرانه به
فکر ایشان و تماس شان
بودم و تا آخرین روز
کاریم در دفتر نمایندگی
خود در تهران ،در انتظار
ماندم و دریغ از تماس خانم سوزان
اسکارلت و آخرین بار که با ناامیدی با
سفارت کانادا در تهران تماس گرفتم
و با شخص کانادائی که با کد داخلی
تلفن ایشان را می شناختم ،صحبت
کردم ،ایشان که از قصد و هدف من
کامال آگاه بودند فقط در کمال تاسف
و مودبانه و عذرخواهی آخرین پیغام
من را دریافت نمودند و بعد از این
اینک مطمئن هستم که تا به حال
هم بدون دلیل در انتظار تلفن خانم
سوزان اسکارلت وقت گذراندم.
هم اکنون که در حال بازگشت به
مونترال میباشم در اولین فرصت
از محل کارم ،نامه مفصلی را که
درحال تهیه آن هستم به قصد خانم
سوزان اسکارلت به آدرس سفارت
کانادا در تهران خواهم فرستاد ،به
انضمام مدارک و شواهدی که روشن
کننده قصد و هدف من در راه
سروسامان دادن به این وضع اسفناک
و تحقیرآمیز سفارت کانادا در تهران
نسبت به ایرانیان محترم و ارجمند
میباشد.
در مدت اقامتم در تهران از بستگان
و دوستان بسیاری از شما عزیزان
تلفن های متعددی داشتم که در
حمایت از من در این راه بود و خود
نیز با بیان شواهد و ناراحتی هائی که
با حضورشان در مقابل سفارت کانادا
در تهران بودند ،مشوق من در این
راه شدند و من به آنها قول دادم که
خودم و دیگر عزیزان ایرانی که در
کانادا ،خصوصا در مونترال ،در این راه
فعالیت داریم ،از پای نخواهیم نشست
و این اعتراض ها را با صدای رساتری
به جامعه کانادائی اعالم خواهیم نمود.

قبل از
سفرم به ایران به
دعوت رادیو  CKUTکه صدای
دانشگاه مک گیل می باشد ،مصاحبه
ای پانزده دقیقه ای انجام دادم که
مجددا از من دعوت کردند که بعد از
بازگشتم از ایران دوباره در این مورد
با آنها مصاحبه ای داشته باشم که
با کمال میل دعوت مدیر رادیو را
پذیرفتم که به زودی درد دل هایم را
در این ایستگاه رادیوئی اظهار خواهم
نمود.
بعد از تهیه مدارک الزم به همراه نامه
مفصل و فرستادن جهت خانم سوزان
اسکارلت کپی این مدارک و نامه را به
واسط خود در سفارت خواهم فرستاد
و همچنین جهت وزیر منتخب
تابعیت و مهاجرت آقای جیسون کنی
( )JASON KENNEYکه ایشان
بعد از انتخابات سراسری به این مقام
نائل شدند خواهم فرستاد و همینطور
این مدارک را برای وزیر منتخب
جدید امور خارجه آقای الرنس کنون
()LAWRENCE CANNON
پست خواهم نمود.
در پایان آرزو دارم که تعطیالت
کریسمس که در پیش داریم به همه
شما خوش بگذرد و امیدوارم که در
سال آینده بتوانیم دست در دست
هم ،جامعه محترم ایرانی را سربلندتر
و موفق تر از پیش بگردانیم و در
رابطه با سفارت کانادا در تهران به
اتفاق هم به نتیجه و پیروزی برسیم
تا بتوانیم در مقابل عزیزانمان در
ایران سربلند و سرافراز نمایان گردیم،
با امید فراوان تعطیالت تان را در
سالمتی و امنیت بگذرانید و همیشه
دلتان شاد و لبتان خندان باد.
ماریا کتنه:مشاور مهاجرت به کانادا
@MARIACOTTONE
HOTMAIL.COM

گروهاسرائیلی:ارتشطی ۷سالدوهزارفلسطینیراکشتهاست
یک گروه حقوق بش��ری اسرائیل می
گوید اسرائیل بیش از دو هزار شهروند
غیر نظامی فلس��طینی را طی هفت
سال کشته است.
گروه “یی��ش دین” می گوید که این
تعداد فلسطینی طی سال های ۲۰۰۰
تا  ۲۰۰۷میالدی کش��ته شده اند اما
تنها در سیزده مورد علیه سربازان اقامه
دعوی شده است.
این گروه حقوق بشری می گوید تنها
پنج سرباز اسرائیلی به علت مشارکت
در م��رگ ش��هروندان غیرنظام��ی
فلسطینی محکوم شده اند.
ارتش اسرائیل در پاسخ گفته است که
نمی توان از طریق آمار و ارقام در مورد
استانداردهای اخالقی این نهاد نتیجه
گیری کرد.
“ییش دین” می گوی��د از زمان آغاز
قیام (انتفاضه) دوم فلسطینی ها ،بیش
از  ۱۲۰۰مورد تحقیق بر روی سربازان
اسرائیلی صورت گرفته اما تنها در ۷۸
مورد علیه سربازانی که در کشتار غیر

نظامیان دست داشتند ،اتهامی مطرح
شده است.
این گروه حقوق بشری ،گزارش خود
را بر مبنای آمار ارتش اس��رائیل تهیه
کرده است.
در گ��زارش این گ��روه آمده حتی در
مواردی که س��ربازان اسرائیلی مقصر
شناخته شدند ،حکم صادر شده برای
این سربازان با عمل انجام شده تناسب
نداشته است.
به گفته ییش دین ،در موردی که یک
سربازاسرائیلی،یکشهروندغیرنظامی
فلسطینی را از فاصله نزدیک با گلوله
الس��تیکی کشت و این اقدام از سوی
وزیر دفاع اسرائیل علنا مورد انتقاد قرار
گرفت ،در نهایت به محکومیتی جزئی
مانند “ رفتار نامناس��ب” منجر شد.
تنها در چهار مورد سربازان اسرائیلی به
اتهام قتل و آدم کشی محکوم شدند.
گروه حقوق بشری “ییش دین” که بر
وضعیت حقوقی فلسطینیان در کرانه
غربی اشغالی و غزه نظارت می کند در

س��ال  ۲۰۰۵تاسیس شده است .این
گروه به ادامه نقض حقوق فلسطینی
ها در اراضی اشغالی معترض است.

‘ترور افراد تحت تعقیب’

در همی��ن ح��ال روزنامه اس��رائیلی
هاآرتص در شماره امروز خود گزارشی
را منتش��ر کرده که در آن گفته شده
س��ربازان اس��رائیلی به توصیه های
دادگاه عال��ی در م��ورد پیگیری افراد
تحت تعقیب فلس��طینی عمل نمی
کنند.
در این گ��زارش آمده ک��ه نیروهای
دفاعی اس��رائیل ،ترور افراد در کرانه
غربی را تائید ک��رده اند در حالی که
این امکان وجود داش��ت که این افراد
بازداشت شوند .این گزارش می گوید
افسران عالی رتبه اسرائیلی مجوز قتل
این افراد را ص��ادر کرده اند ،حتی در
شرایطی که امکان کشته شدن افراد
بی گناه نیز وجود داشت.

•

Maison Culturelle de l’Iran

متبر روز جهانی دیانت کانادا
Iranian Cultural Cenre
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COMMISSIONER
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MARIA
COTTONE

ماریا کـتُنه

مشاور مهاجرت به کانادا
CANADIAN IMMIGRATION CONSULTANT
TRUSTWORTHY, DEDICATED,COMPASSIONATE
Certified Member of CSIC
Registered member of CAPIC
-----------------------------------------

Contact me in English, French, Italian or PERSIAN
با دلی مملو از عشق به ایران،به اتفاق همسرم ،كامی منفرد ،با كوله باری از
خاطرات خوش و با موفقیت به مونترال باز میگردیم و از یكایک عزیزانی كه
در این سفر معرف و پشتیبان ما بودند ،از صمیم قلب سپاسگزاریم و از طرف
مناینده خویش در تهران آقای سعید مظفری از شما متشكریم.

اولین مشاوره رایگان خواهد بود
ساعــــاتکار

 10صبح تا  6بعدازظهر
دوشنبه تا جمعه

با تعیین

وقت قبلی

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

Tel.: 514-656-8178
Fax: 514-656-8179
mariacottone@hotmail.com
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کلیساهای اجنیلی فارسیزبان مونتریال
کشیش جالل عادل
>> نمونه پنجم

فواید دعا

دانیال 23 – 22 : 6

شاگردان با وجود گرفتار یها و مشکالت فراوان که داشتند
و وقت کم داشتند اما فهمیده بودند که که در دعا  ،رابطه
شیرین با خدا خواهند داشت .

یوحنا 1 : 18و2

ف
ن طر 
ن را گفت ،با شاگردانخود ب ه آ 
ی ای 
ن عیس 
چو 
ن خود
ی بود ك ه با شاگردا 
ت و در آنجا باغ 
ن رف 
ِدرو 
واد 
یقْ
ن موض ع
ی بود ،آ 
ن در آمد .و یهودا ك ه تسلی م كننده و 
ب ه آ 
ن خود بارها
ی در آنجا با شاگردا 
را میدانست ،چونك ه عیس 
نمینمود.
انجم 

 - 1دعا رابطه انســــان را با خدا
شریین می کند .

>> نمونه اول

دانیال با اینکه وزیر بو د و گرفتار یها و مشکالت فراوان داشت
و وقت کم داشت اما فهمیده بود که در دعا ،رابطه شیرین با
خدا خواهد داشت.

دانیال 11 : 6

ت ب ه خان ه
ت ك ه نوشت ه امضا شده اس 
ل دانس 
ن دانیا 
اما چو 
ت اورشلی م باز
ی باالخان ه خود را ب ه سم 
خود درآمد وپنجرهها 
نموده ،هر روز س ه مرتب ه زانو میزد و دعا مینمود و چنانك ه
ش دعا میكرد و
ی خوی 
ت میداشت ،نزد خدا 
ن عاد 
ل از آ 
قب 
حمیخواند.
تسبی 

دعاپیوندقلبانسانباخداست.

>> بخش یکم (از  2بخش)

 -2در دعا انســـان شجاعت
پیدا می کند
دانیال نترسید وشجاعت پیدا کرد.

ب داد:
ل ب ه پادشاه جوا 
آنگاه دانیا 
ن فرشت ه خود را
یم 
ی پادشاه تا ب ه ابد زنده باش! خدا 
«ا 
ی نرسانند
ن ضرر 
ت تا ب ه م 
ن را بس 
ن شیرا 
فرستاده ،دها 
ت نشد و ه م
ی یاف 
ن گناه 
ی در م 
چونك ه ب ه حضور و 
ی نورزیده بودم».
ی پادشاه تقصیر 
درحضور تو ا 
عدالت داود پادشاه مثل روز روشن شد .پس خداوند
داور باشد و میان من و تو حكم نماید و مالحظه كرده،
دعوی مرا با تو فیصل كند و مرا از دست تو برهاند.
و چون داود از گفتن این سخنان به شاؤل فارغ شد،
شاؤل گفت:
«آیا این آواز توست ای پسر من داود؟»
و شاؤل آواز خود را بلند كرده ،گریست .و به داود گفت:
«تو از من نیكوتر هستی زیرا كه تو جزای نیكو به من
رسانیدی و من جزای بد به تو رسانیدم».
عدالت یعقوب مثل روز روشن شد.

پیدایش 42: 31

ن
ق با م 
ت اسحا 
ی ابراهیم ،و هیب 
ی پدرم ،خدا 
و اگر خدا 
ت روان ه مینمودی .خدا
ی دس 
ن نیز مرا ته 
نبودی ،اكنو 
ی مرا دید و دوش ،تو را
ت دستها 
ت مرا و مشق 
مصیب 
خ نمود.
توبی 
عدالت پولس مثل روز روشن شد.

دانیال  11 : 6و  17و18
ت ب ه خان ه
ت ك ه نوشت ه امضا شده اس 
ل دانس 
ن دانیا 
اما چو 
ت اورشلی م باز
ی باالخان ه خود را ب ه سم 
خود درآمد و پنجرهها 
نموده ،هر روز س ه مرتب ه زانو میزد و دعا مینمود و چنانك ه
>> ونمونه دوم
ش دعا میكرد و
ی خوی 
ت میداشت ،نزد خدا 
ن عاد 
ل از آ 
قب 
حمیخواند.
موسی مثل دو دوست با خداوند صحبت میکرد ،موسی هم با تسبی 
ن
ل را بیاورند و او را در چاه شیرا 
س پادشاه امر فرمود تا دانیا 
تمام سختیها ومشکالت وکار زیاد به خداوند وقت میداد چون پ 
درک کرده بود ،دعا رابطه اورا به خداوند شیرین تر میکند .
ب كرده ،گفت:
ل را خطا 
بیندازند؛ و پادشاه دانیا 
ل شخص 
ن میگفت ،مث 
ی روبرو سخ 
و خداوند با موس 
ی
ی تو را رهای 
ت مینمای 
ی تو ك ه او را پیوست ه عباد 
ی ك ه با «خدا 
س ب ه اردو برمیگشت.
ن گوید .پ 
ت خود سخ 
دوس 
خواهد داد18 ».
ن را
ن را بر دهن ه چاه نهادند و پادشاه آ 
ی آورده ،آ 
و سنگ 
ت تا امر
ش مختو م ساخ 
ی خوی 
ب ه ُمهر خود و ُمهر امرا 
>> نمونه سوم
ل نشود .شاگردان در دعا شجاع شدند و
ل تبدی 
داود با آنکه پادشاه بود و گرفتار یها و مشکالت فراوان داشت درباره دانیا 
نترسیدند.
و وقت کم داشت اما فهمیده بود که که در دعا  ،رابطه
شیرین با خدا خواهد داشت .
اعمال رسوالن  13 :4و31
س و یوح ّنا را دیدند و دانستند
ی پطر 
ن دلیر 
س چو 
پ 
مزامیر 4 : 27
ن را
ب كردند و ایشا 
تعج 
ك ه مرد م بیعل م و اُّم 
ی هستندّ ،
ن را خواه م طلبید :ك ه تما م
ك چیز از خداوند خواست م و آ 
ی
ی بودند31 .
ن عیس 
شناختند ك ه از همراها 
ایا م عمر م در خان ة خداوند
ن جم ع بودند
ی ك ه در آ 
ن دعا كرده بودند ،مكان 
ن ایشا 
و چو 
ل او
ل خداوند را مشاهده كن م و در هیك 
ن باش م تا جما 
ساك 
س پر شده ،كال م خدا را ب ه
ت آمد و هم ه ب ه روحالقد 
ب ه حرك 
تفكرنمایم.
یمیگفتند.
دلیر 

باز ُ
ن گفت:
ن آمده ،ب ه ایشا 
س بیرو 
پیالط 
ن
ك او را نزد شما بیرو 
«این 
چ
آورد م تا بدانید ك ه در او هی 
ینیافتم».
عیب 

>> نمونه چهارم

و مرقس 10 : 15و11

افسر رومی با اینکه افسر بود و و گرفتار یها و مشکالت فراوان
داشت و وقت کم داشت اما فهمیده بود که که در دعا ،رابطه
شیرین با خدا خواهد داشت .

 –3در دعا خداوند عدالت انسان را
مثل نور در روز روشن میکند .

اعمال 1 : 10و2

خداوند در مزامیر 5 : 37و 6میفرماید:
ّ
ن را
ن ك ه آ 
لك 
ی توك 
ق خود را ب ه خداوند بسپار و بر و 
طری 
ن خواهد آورد و
ل نور بیرو 
ت تو را مث 
انجا م خواهد داد ،و عدال 
ف تو را عدالت دانیال مثل روز روشن شد .
انصا 

ی ك ه
ی فوج 
س نا م بود ،یوزباش 
ی كرنیلیو 
و در قیصری ه مرد 
یو
ش متق 
ل بیت 
ی اه 
ی مشهور است .و او با تمام 
ب ه ایطالیان 
س بود ك ه صدق ه بسیار ب ه قو م میداد و پیوست ه نزد
خداتر 
خدا دعا میكرد.

هر شنبه
از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

)
514-999-5168

یوحنا 4: 19

ن
ب ایشا 
س در جـوا 
پیالط 
گفت :آیا میخواهیـد پادشاه
ی شما آزاد كنم؟
یهود را برا 
ی
زیـرا یافت ه بود ك ه رؤسا 
كهن ه او را از راه حسد تسلی م
كرده بودند.

بخش پایانی در شماره
آینده

هر یکشنبه
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:



اعمال 6 -3 : 28

ش مینهاد،
ی هیز م فراه م كرده ،بر آت 
س مقدار 
ن پول 
چو 
ش
ن آمده ،بر دست 
ی بیرو 
ب حرارت ،افعیا 
بهسب 
ش آویخت ه دیدند،
ن جانور را از دست 
ن بَرب ِریا 
چسپید .چو 
با یكدیگر میگفتند:
ت ك ه با اینك ه از دریا
ی اس 
ن شخص ،خون 
«بالشك ای 
ت كند».
ل نمیگذارد ك ه زیس 
رست ،عد 
چ ضرر نیافت.
ش افكنده ،هی 
ن جانور را در آت 
اما آ 
عدالت مسیح خداوند مثل روز روشن شد.

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:
ی <<
>> کلینیک پزشک 
ی
بدون وقت قبل 

ی
باخانمدکترعطیهصمیم 

 ۲تا  ۴بعد از ظهر
اولین شنبه هر ماه ،در محل مدرسه
( ۶دسامبر ۱۰ ،ژانویه ۷ ،فوریه ۷ ،مارس،
 ۴آوریل ۲ ،می و  ۶جون)
از عالقمندن خواهش میشود کارت درمانی
خود را به همراه داشته باشند

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

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

>> جمعه  5دسامبر
عقل در شبکه عادت ها
سخنران :ترانه جوانبخت
>> جمعه  12دسامبر
نمایش فیلم مستند الفبای افغان
اثرمحسنمخملباف
>> جمعه  19دسامبر
تاریخچه شب یلدا
سخنران :حسین کوشفر
>> جمعه  26دسامبر

جشن پایان سال 2008

بهمراه موسیقی زنده و بوفه
غذای گرم وسرد
>> ورودی 25 :دالر
>> درمحل کتابخانه نیما
بلیت برنامه از کتابخانه نیما و
تپش دیجیتال تهیه کنید.
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کنید .ما پذیرای پیشنهادات
مثبت و سازنده شما هستیم.

>> تلفن های تماس:
)۵۱۴( ۲۲۰-۱۵۵۹
)۵۱۴( ۸۲۷-۶۳۶۴
-------------------------

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

----------کالس های فارسی

اجنمنفرهنگیایرانیان
وست آیلند
برای کودکان :شنبه ها

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

اجنمن ادبی
ایرانیانمونتریال
--131 --

>> گل و گیاه در
هزار سال شعر
پارسی

بیایید جشن های ملی را پاس بداریم

اجنمندوستدارانزرتشت

>> سخنران مهمان:

با همیاری :کانون فرهنگی چکاوک
و انجمــن ادبی مونترال

دکتربهرام گرامی

جشن شب یلدا

یکشنبه 7 ،ماه دسامبر 2008
ساعت  6/30تا  8/30شب
نشـــــانی:

1257 Guy Room: 245

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

(زادشب مهر)
>> همراه با دی جی

514-651-795

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

اوتـــاوا

«مناشـــوم»

Ottawa Persian Radio
دوشنبه ها 7 :تا  9شب

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

رادیو همصدا اتاوا
--- 97.9FM -پخشزندهیکشنبهها:

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

خانـه ایران

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

Tel.: 514-544-5962
Fax: 514- 544- 5963
Tel.: 514-951-4721
khanehiran.montreal
@gmail.com

------------------------کالسهای رقص

خورشید خانوم
>>>یکشنبـــهها:
خـــــردساالن  11 :تا 12
بزرگساالن  12.15 :تا 2.00
5347 cote des niege
)(Metro: Cote des niege

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

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

MEKIC

700 de la gauchetiere

منایشگاهسرامیک
محمودبقائیــان

گالری مکیک ،با خوش��حالی شما را برای
دیدن نمایش��گاه “ هزارتوه��ای زندگی” ،
کارهای س��رامیک محمود بقائیان ،دعوت
می کند.
پس از غیبتی طوالنی و داش��تن نمایشگاه
های متع��دد در خارج از مونترآل ،هنرمند
برای نش��ان دادن مجموعه ای بی نظیر از
کارهای تازه ی خود به این شهر باز میگردد
و ما را به کشف دوباره ی فرهنگی چندین و
چند هزار ساله همراه با دانشی بی همتا در
هنر سرامیک ،می نشاند.
گالری مکیک ش��ما را ب��رای دیدن و لذت
بردن از س��رامیک های محمود بقائیان ،در
روز جمعه  28نوامبر از س��اعت  18تا ،21
دعوت می کند .نمایشگاه تا  11ژانویه ادامه
خواهد داشت.
______________
Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Montreal (Quebec) H2J 3J1
Tel: (514) 373-5777
Fax: (514) 373-7555
E-Mail: info@mekic.ca
-------------------------

ماساژتراپی

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

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

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

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

(خیابان ویژه نرسیده به خیابان یونیورسیتی)

دو سال گذشت...

ویدیوی گرامیداشت خاطره رفعت دانش

از گروه خورشیدخانوم

Memoriam: Rafat Danesh, Two years have passed.
We miss you immensely. Forever in our hearts.

http://ca.youtube.com/watch?v=KF-kL6Z2W4E&fmt=18
-------------------------------------

حمیــرا داوری

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

توجه :تعداد صندلی ها محدود است.

فراخوانبهاهدایکتاب

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

آمـوزشموسیقی

بنیاد فرهنگی نیما برای

کالسهایموسیقی

>>درمقاطعمبتدیوپیشرفته<<
هنرجو می پذیرد:

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

زیرنظراستادسایموننصر
کتابخـــانهنیما

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca
-------------------------------

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

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...

ادبیـات
امحدی نژادی
چاقـوی زجنان!!

نحوه س��خن گفتن محمود احمدی
نژاد ،رئیس جمهوری ایران ،طی سال
های گذشته همواره مورد بحث محافل
خبری و مردم بوده است.
در اینکه ادبیات و جمالت او با رؤسای
جمهوری پیش��ین ایران بویژه محمد
خاتمی متفاوت است ،شکی نیست؛
ولی این موضوع که آیا س��خن گفتن
به این شیوه برای یک رئیس جمهور
مناسب است یا نه ،همواره مطرح بوده
است.
خبرگزاری رسمی ایران ،ایرنا ،درمقاله
ای با اش��اره به س��خنان اخی��ر آقای
احمدی ن��ژاد در زنجان ،به نقد نحوه
پوشش رس��انه ها از گفته های آقای
احمدی نژاد پرداخته است.
تا قطعنامه دان تان پاره شود !!

رئیس جمهور ای��ران در زنجان گفته
ب��ود“ :اگر بدخواه��ان به حقوق ملت
ایران تجاوز کنند ،این ملت با چاقوی
زنجان دس��ت و پای آنها را قطع می
کند”.
یا اینکه در خوزستان اظهار داشته بود:
“وقتی کشورهای غربی شاهد پیشرفت
ایران بودند ،هر روز یک قطعنامه تهیه
و در شورای امنیت علیه ما صادر می
کنند .من امروز به آنها می گویم آنقدر
قطعنامه بدهید تا قطعنامه دان شما
پاره شود”.
گفته ش��ده ک��ه برخی کارشناس��ان
معتقدند این نوع ادبیات در شأن یک
رییس جمهوری نیست .عجبا ،حیرتا!

نارضایتیجنسی
‘از مهمترین دالیل
طالق’ در ایران

مع��اون رئی��س جمه��وری و رئیس
سازمان ملی جوانان ایران ،گفته است
که نارضایتی جنسی یکی از مهمترین
دالیل طالق در این کشور است.
محمد ج��واد حاج عل��ی اکبری ،این
موضوع را در جشنواره “مطلع عشق”
در دانشگاه ایالم ،اعالم کرد.
به گفته آقای حاجی علی اکبری ،ایران
 ۲۵میلیون جوان  ۱۴تا  ۲۹ساله دارد
که تعداد زیادی از آنها در سن مناسب
ازدواج هستند.
مقام های ایرانی در سال های اخیر در
چندین نوبت نس��بت به افزایش آمار
طالق به علت مشکالت ناشی از مسائل
جنسی هشدار داده اند.
اظهار نظر درباره مس��ائل جنسی در
ای��ران از س��وی مقام های رس��می،
همواره خط قرمز محس��وب می شده
اما با افزایش آسیب های اجتماعی آن
در س��ال های اخیر ،اظهار نظر درباره
آن به حیطه های عمومی نیز کشیده
شده است.
برخی از کارشناسان مسائل خانوادگی،
س��ه دلیل نبود آموزش های جنسی

بامابهاوتاوابیایید!

>>  7صبح

برگشت :از مرکزشهر اوتاوا

 5بعدازظهر <<

 -یک طرفه 20 :دالر -- --دو طرفه 35 :دالر --

OTTAWA

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

abehn082@uottawa.ca

Tel.:(514) 966-4572

الزم در مدارس و دانشگاه ها ،مشکالت
فرهنگی از جمله بی رغبتی مردان به
حل اختالالت جنسی شان و مشکالت
اقتصادی که فرصت حل مس��ائل را از
همس��ران می گی��رد ،از عوامل عمده
نارضایتی های جنس��ی در ایران می
دانند.
کاظم فروتن ،دبی��ر همایش خانواده
و س�لامتی در ایران ،س��ال گذش��ته
در جریان برگزاری س��ومین همایش
سراسری خانواده و سالمت ،گفته بود
که بین  ۵۰ت��ا  ۶۰درصد طالقها به
علت مش��کالت و اختالالت جنس��ی
است.
در جریان برگزاری این همایش “ناتوانی
جنسی درمردان” و “بی میلی جنسی
در زنان” به عنوان شایعترین اختالالت
جنسی در ایران اعالم شده بود.
کارشناسان مسائل خانواده می گویند
بسیاری از خانوادههای ایرانی از وجود
این مش��کالت آگاهی ندارند و همین
امر موج��ب مش��اجرات و اختالفات
خانوادگی و در نهایت طالق میشود.

ماهـــواره
برای رادیو و تلویزیون
دول��ت ای��ران ب��رای خری��د ماهواره
اختصاصی  ۲۵۰میلیون دالر در اختیار
رادیو و تلویزیون این کش��ور قرار داده
است .این مبلغ از محل حساب ذخیره
ارزی تامین خواهد شد.
ای��ن ماهواره ک��ه  DBS2ن��ام دارد،
قرار اس��ت در مدار  ۲۶درجه ش��رقی
مستقر شود که به سازمان صداو سیما
اختصاص داده شده است.
ایران همواره نگران بوده که اگر نتواند از
این نقاط فضایی استفاده کند این نقاط
فضایی به کشورهای دیگر واگذار شود.
برخی کارشناسان می گویند که برای
حفظ نقاط مداری ساالنه بودجه کالنی
صرف می شود و به همین جهت بهتر
است بودجه چند سال آن برای اجرای
پروژه پرتاب ماهواره اختصاص یابد.
آنان چنین روشی را مقرون به صرفه تر
از ادامه استفاده از ماهواره های فرسوده
می دانند.
در مقابل ع��ده ای نیز می گویند که
ای��ران نمی تواند از ظرفیت کامل یک
ماهواره استفاده کند و اجاره دادن آن
نیز بسیار دشوار است.
با این همه ،با اختصاص بودجه خرید
ماهواره ،یک��ی از این نقاط فضایی در
اختیار رادیو و تلویزیون دولتی قرار می
گیرد

قانون مجـازات

سنگسار ،گردن زدن،
شالق زدن و دست بریدن

گزارش ه��ا از ایران حاکی اس��ت که
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به
تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات
اسالمی برای یک سال دیگر رای داده
اند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،نمایندگان
مجلس ب��ا  ۱۹۴رای مواف��ق ،دو رای
مخال��ف و دو رای ممتن��ع از ۲۴۴
نماینده حاضر تمدید این قانون را به
تصویبرساندند.
اجرای آزمایشی قانون مجازات اسالمی
ک��ه مصوبه س��ال  ۱۳۷۰در مجلس
شورای اسالمی است ،تا کنون سه بار
تمدید شده است.
بر اساس اصل  ۸۵قانون اساسی ایران،
مجلس تنها بای��د در موارد ضروری و
استثنائی قوانین آزمایشی را تصویب
کند .قانون مجازات اسالمی ،به دلیل
مغایرت آن با اس��تانداردهای کنونی
مجازات در جهان ،از جمله مهم ترین
مواردی است که س��بب انتقاد گروه
های مدافع حقوق بش��ر از جمهوری
اسالمی شده است.
مدافع��ان حقوق بش��ر ،ش��یوه های
مجازاتی همچون سنگسار ،گردن زدن،
شالق زدن و دست بریدن را که در این
قانون در نظر گرفته شده ،غیرانسانی
می دانند و در عین حال ،در س��ال ها

گذشته دادگاه های
ایران پیوسته از در
نظر گرفتن چنین
مجازات هایی برای
مجرم��ان فاصل��ه
گرفت��ه اند ،تا آنجا
که رئی��س کنونی
قوه قضائی��ه ایران
از قضات خواس��ته
از ص��دور حک��م
سنگسار خودداری
کنند.

روز کتاخبوانی
درسرانه کتاخبوانی
در ایران باال رفته
است؟

همزمان با روزی که در ایران با عنوان
“کتاب و کتابخوانی” نامگذاری ش��ده
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داده
است که بر اساس نتایج یک پژوهش،
سرانه کتابخوانی در تهران نزدیک یک
ساعت است و در برخی موارد بیش از
نیم ساعت.
به گفته محمد حسین صفارهرندی در
بعضی مناطق تهران این زمان کمتر از
 ۱۵دقیقه است و میانگین کلی باالی
 ۱۵دقیقه است.
او گفته است که ایران بیش از از ۱۸۰۰
کتابخانه عمومی دارد و کتابخانه هایی
که در اختیار مردم اس��ت تعدادشان
بیشتر شده است .او گفت که این رقم
جدا از کتابخانه های مساجد است .به
گفته او  ۴۰هزار مسجد در ایران وجود
دارد و “کمتر مسجدی است که یک
کتابخانه باز نداشته باشد”.
به گفته آقای صفارهرندی “یک آمار
قدیمی س��ایه خ��ود را در ذهن و دل
برخ��ی اهالی رس��انه انداخته بود که
مربوط به  ۳۰یا  ۴۰سال قبل است”.
احتم��اال منظور وزی��ر ارش��اد ایران
آمارهایی است که پیشتر درباره سرانه
کتابخوانی در ایران داده می شد که از
یک تا پنج دقیقه متغیر بود.
از جمله ،چند ماه پیش خبرگزاری ایرنا
به نقل از رئیس سازمان کتابخانه ملی
ایران اعالم کرد که هر شهروند ایرانی
در شبانهروز تنها دو دقیقه از وقت خود
را به خواندن کتاب اختصاص میدهد.
علیاکبر اشعری گفته بود در صورتی
که مطالعه کتابهای درسی را هم در
نظر بگیریم ،س��رانه مطالعه در ایران
به حدود ش��ش دقیقه در ش��بانه روز
میرسد.
در سال های گذشته ،صنعت نشر کتاب
به ویژه مس��اله ممیزی کتاب از بحث
برانگیزترین موضوعات فرهنگی بوده
است .اتحادیه ناش��ران و کتابفروشان
بارها مخالفت خود را با ممیزی کتاب
اعالم کرده و خواهان لغو ممیزی شده
است .ناشران از کتاب های بسیاری می
گویند که در وزارت ارشاد توقیف شده
یا معطل شده اند.

حنوه مبارزه با مصرف
سیگار در ایران؟
وزارت بهداشت ایران جایزه ای را برای
کنترل مصرف س��یگار در نظر گرفته
است و آن را به کسانی می دهد که در
زمینه مبارزه با مصرف سیگار فعالیت
چشمگیری انجام داده باشند.
مصطفی غفاری رئیس مرکز سالمت
محیط وزارت بهداشت ،گفته است که
در ستاد کنترل دخانیات”جایزه بین
المللی میرزای ش��یرازی” به تصویب
رسیده است و این جایزه به افراد موفق
در مبارزه با دخانیات اهدا خواهد شد.
این جایزه در هفته اول خرداد همزمان
با روز جهانی مبارزه با دخانیات هر سال
به یک نفر خارج��ی و یک نفر ایرانی
اهدا خواهد شد.

قطع گاز مشترکان
پرمصرف
با نزدیک ش��دن فصل سرما ،شرکت
مل��ی گاز ایران به مص��رف کنندگان

هش��دار داده که در
مص��رف گاز صرف��ه
جویی کنند و کسانی
که بیشتر از حد مجاز
گاز مصرف کنند ابتدا
جریمه و سپس گاز
آنها قطع خواهد شد.
البته برای مشترکانی
ک��ه گاز بیش��تری
مصرف م��ی کنند،
جریمه هایی در نظر
گرفته شده است ولی
قطع گاز به دلیل مصرف بیش��تر تا به
حال اتفاق نیفتاده است.
در ایران معم��وال در صورتی آب ،برق
و گاز مشترکان قطع می شود که آنها
نتوانن��د بدهی های خ��ود را به موقع
پرداخت کنند.
برخ��ی کارشناس��ان م��ی گویند که
هدف ش��رکت گاز این است که با این
هش��دارها ،مشترکان گاز را به مصرف
کمتر ترغیب کند اما برخی دیگر می
گویند که شرکت گاز حق ندارد چیزی
را اعالم کند که قانونی نیست.
سوای این ایراد حقوقی ،مصرف گاز در
ایران به سرعت در حال افزایش است
و با توجه به تجربه زمستان سرد سال
گذشته و قطع گاز در مناطقی از ایران،
نگرانی ها از کمبود و قطع دوباره گاز رو
به افزایش است.

چه کسی باید با
دزدان دریایی
برخورد کند؟

ب��ا ربوده ش��دن یک کش��تی تجاری
دیگردر دری��ای عدن ک��ه در اختیار
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران بوده
و برای ایران بار گندم می آورده است؛
آمار کشتی های دزدیده شده در سال
جاری میالدی به  95فروند رسید.
ای��ن رخ��داد باع��ث ش��ده اس��ت تا
کارشناسان از آن به عنوان یک فعالیت
اقتصادی نوظه��ور نام ببرند .هر چند
بر خالف میل دولتمردان و س��رمایه
داران��ی که از این باب��ت در ناراحتی و
سردرگمی هستند مردم بندر ایل در
کشور سومالی که پایگاه دزدان دریایی
و استقرار کشتی های ربوده شده است،
از این وضعیت بسیار خرسند هستند
و رونق زندگیش��ان را در ش��جاعت و
مهارت مردان جوانی می دانند که در
این عملی��ات دزدی دریایی – که به
نظر برخی ،نقشه این دزدی ها در دبی
و نایروبی طراحی می شود – شرکت
دارند.
اکنون بحث جهانی بر س��ر اس��تفاده
از یگانهای نیروی دریایی کش��ورهای
قدرتمند برای امنیت بخشیدن بیشتر
ب��ه دری��ای س��ومالی اس��ت و حتی
سخنگوی وزارت امورخارجه ایران نیز
بصورت تلویحی به این امر اشاره داشته
است.

هشدار درباره انتقال
ایدز از طریق روابط
“نامشروع”

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت گفته
است که در چند سال اخیر تعداد موارد
ابت�لا به ویروس ای��دز از طریق رابطه
جنسی افزایش یافته است.
عباس صداقت به خبرگ��زاری فارس
گفت که جمعیت ایران جوان اس��ت

بانکها 31
میلیارد دالر
طلبکارند

محم��ود بهمنی رئیس کل
بانک مرک��زی ایران میزان مطالبات
بانکها را  31هزار میلیارد تومان (31
میلیارد دالر) اعالم کرده است.
به گفته آقای بهمنی ،بانک مرکزی
ت�لاش می کن��د با ف��روش دارایی
های م��ازاد ،واگذاری ش��رکت های
تحت پوشش بانکها و ایجاد خطوط
اعتباری بدون افزایش حجم نقدینگی
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اطالعیــه

و “بای��د پیشبینی
الزم را انج��ام دهیم
اجنمن دفاع ازحقوق بشر در
تا به سرنوشت برخی
کشورهایغربیدچار
ایران -مونترال
نشویم”.
به مناسبت شصتمین سال اعالم منشور جهانی
به گفته آقای صداقت،
شواهد نشان میدهد
حقوقی ،بشر از شما دعوت می كند تا در مراسمی
که شیوه انتقال ایدز
كه روز
در ای��ران از س��رنگ
جمعه  ١٩دسامبر  ،ساعت  ٧تا  ٩بعدازظهر
مش��ترک به سمت
رواب��ط جنس��ی در در خانه فرهنگ صبا برگزار می شود ،شركت فرمایید:
-----------------حال تغییر اس��ت و
>> نشانی :خانه فرهنگ صبا
بسیاریازمتخصصان
)5124 Sherbrooke W (Metro: Vendome
برجسته بیماریهای
>> ورودی  ١٠دالر همراه با شام
عفونی نیز در کمیته
تلفن اطالعات:
کشوری ایدز به این
نکته اذعان کردهاند
Tel:514-299-1787
که در م��وارد جدید
E-mail:addhi2005@yahoo.ca
بیم��اری ای��دز ک��ه
شناس��ایی میشود،
است و مجازات آن  ۸۰ضربه شالق و
ابت�لا از طریق رابطه
جریم ه نقدی است.
جنسی بیشتر خودنمایی میکند.
رئیس اداره ایدز گفت که چالش بزرگ ب��ا وج��ود مجازاتهای س��ختی که
در این مس��یر باورهای غل��ط درباره در قوانی��ن جمهوری اس�لامی برای
بیم��اری ایدز اس��ت“ ،انگ و تبعیض نوشیدن مش��روبات الکلی وضع شده،
علی��ه بیماران مبتال به ای��دز و اینکه مش��روبخواری به ش��کل پنهانی در
هنوز عده زیادی از مردم این بیماران میزان گستردهای در ایران وجود دارد.
را گناهکار و مج��رم میدانند مانع از آم��ار و گزارشهای پلی��س حاکی از
کنترل مناسب این بیماری میشود زیرا حجم انبوه کشف مشروبات الکلی است
موجب میشود این بیماران از خانواده که به ایران قاچاق ،یا به صورت پنهانی
و اجتماع طرد شوند و در خفا و پنهانی در داخل کشور تولید میشود.
به گسترش این بیماری بپردازند”.
به گفت��ه وی ویروس ای��دز از طریق
مبب جنسی
روبوس��ی ،دس��ت دادن ،غذا خوردن
در یک ظرف ،کنار هم نشس��تن ،هوا" ،خطرناکتر از مبب
استخر ،استحمام در محل مشترک یا
دشمن"!
حتی نیش حشرات منتقل نمیشود،
بنابراین دوری جستن از افراد مبتال به رئیس سازمان ملی جوانان ایران گفته
اچ آی وی هیچ ضرورتی ندارد و اشتباه اس��ت که “بمب جنس��ی در کشور،
خطرناکتر از بمب و موش��ک دشمن
است.
بر اس��اس آماری که وزارت بهداشت اس��ت و نیازهای جنسی نیز با ازدواج
ایران در مهر ماه اعالم کرد ،تعداد آلوده حل میشود”.
شدگان به ویروس  HIVدر این کشور به گزارش ایس��نا ،محمدج��واد علی
تا اول مه��ر ۱۸ ،هزار و  ۳۲۰نفر بوده اکبری ،رئیس سازمان ملی جوانان (و
ان��د .از این تع��داد  ۹۳/۷درصد مرد و معاون رئیس جمهور ایران) در جلسه
 ۶/۳درص��د زن هس��تند .در این آمار ای درباره مس��ائل جوانان شهر ایالم،
دالیل ابتال به ویروس اچ آی وی تزریق گفت که پنج اولویت مربوط به جوانان
با وسایل مشترک در مصرف کنندگان انتخاب شده اس��ت که شامل هویت،
م��واد  ۶۹درصد ،رابطه جنس��ی  ۷/۹ازدواج ،اوقات فراغت ،مش��ارکتهای
درصد ،دریافت خ��ون و فرآوردههای اجتماع��ی و مب��ارزه با آس��یبهای
خونی  ۱/۳درص��د و انتقال از مادر به اجتماعی است.
وی گفت در سال گذشته ،تعداد ازدواج
کودک  ۰/۶درصد اعالم شده است.
های صورت گرفته  8درصد رشد نشان
داده اس��ت .او پیشبین��ی کرد که در
س��ال جاری نیز رشد “بسیار خوبی”
مشروب دستساز
وجود داش��ته با ش��د به بیش از ۹۰۰
هزار مورد برسد.
چهار نفر را کشت
او با اش��اره ب��ه ط��رح “ازدواج نیمه
مصرف مش��روب دستس��از در یک مستقل”  -که سازمان ملی جوانان آن
عروسی در بندرعباس منجر به مرگ را پیگیری می کند و طبق آن جوانان
چهار نفر و مسمومیت  ۲۹تن شد.
بعد از ازدواج همچنان با خانواده زندگی
به گفته پزشکان علت مسمومیت این می کنند تا زمانی که زمینه استقالل
افراد ،وجود الکل چ��وب (متانول) در آنها فراهم ش��ود – گف��ت که باید به
مشروبات مصرفی بوده است.
جوان��ان وقت بدهیم و در طول دوران
درصد قاب��ل توجه��ی از الکل چوب عقد نیز با آسیبشناسی و حمایتهای
(متان��ول) در الکل ،منج��ر به کوری ،مش��ورتی و آموزش این امکان را برای
مسمومیت و مرگ و میر میشود.
آنها فراهم کنیم که با هم بوده و ارتباط
علت مرگ چهار تن از این افراد «ایست و رفت و آمد داشته باشند.
قلبی و تنگی نفس» اعالم شده است .آقای علی اکبری افزود :یکی از مسائل،
در ای��ران همهس��اله ب��ر اث��ر مصرف ب��اردار ش��دن در ایام عقد اس��ت که
مشروبات الکلی دستس��از و تقلبی ،متاسفانه جامعه و خانوادهها دید بسیار
تعداد زیادی مسموم و برخی جان خود بدی نس��بت به آن دارد ،در حالی که
را از دست میدهند.
نباید این گونه باشد ،چون این دو نفر
بر اس��اس قوانین جمهوری اسالمی ،همسر شرعی یکدیگر هستند.
مصرف مشروبات الکلی در ایران ممنوع

و افزایش تورم منابع بانکی را تامین
کند.
یکی از دالی��ل افزایش میزان طلب
بانکها ،بنگاه های زود بازده هستند
که متقاضیان تشکیل این بنگاهها یا
پولهایش��ان را در جای دیگری خرج
کرده ان��د و یا به دلیل بی تجربگی،
بنگاه تولیدی آنها شکس��ت خورده
است و آنها اکنون نمی توانند اقساط
وام بانکی را بپردازند .همچنین شش
ه��زار میلیارد تومان (معادل ش��ش
میلیارد دالر) برای سرمایه در گردش
واحدهای تولید اختصاص داده شده
است .با آنکه دولت ایجاد بنگاههای
زود بازده را راه حل مش��کل بیکاری
می داند اما آقای بهمنی گفته است”:

از طریق افزایش سرمایه در گردش
می توان عالوه بر حفظ اش��تغال با
مبالغ کمی ش��غل جدید هم ایجاد
کرد”.
بانک مرکزی امیدوار اس��ت تعدادی
از کسانی که قبال وام گرفته بودند با
دریافت وام تازه ،بدهی های گذشته
خود را تسویه کنند.
ب��ه گفته وزی��ر کار ،بنگاههایی می
توانند تس��هیالت جدید بگیرند که
بدهی های گذشته خود را پرداخت
کنند.
بر اس��اس گزارش وزی��ر کار1400 ،
واحد تولیدی به بانک ها بدهکارند و
همین بدهی مانع گرفتن وام جدید
شده است.

•

15

 dسالd 15

شماره  11 d 866آذر 1387

____________________ ____________________ www.paivand.ca

ایران :پایان خودکفایی...
بازگشت
ایران به صدر
واردکنندگان
گندم جهان

 6ميلي��ون و  ۸۰۰ه��زار ت��ن گندم
بزرگتري��ن وارد کنن��ده گندم جهان
بود و سه س��ال بعد از آن نيز به طور
متوسط ساالنه چهار ميليون تن گندم
خارجی وارد کرد.
بع��د از آن برنام��ه ای ب��رای افزایش
تولید گندم به اجرای گذاش��ته شد و
چهار س��ال پیش ایران اعالم کرد که
در تولی��د این محصول به خودکفایی
رسیده است.
اما امسال با اولین خشکسالی گسترده،
وضع دوباره به  10سال پیش برگشته
و تولید گندم از حدود  15میلیون تن
به کمتر از ده میلیون تن کاهش یافته
است.
زمين های زير کشت گندم در ايران
 6ميليون  ۲۰۰هزار هکتار است که
4ميليون هکتار آن زير کشت ديم و
 2ميليون  ۲۰۰هزار هکتار آن کشت
آبی است.
اي��ران برای دس��تيابی به خودکفايی
گندم ،اعتبارات و منابع مالی گسترده
ای اختصاص داده بود و برای تشویق

وزارت بازرگان��ی ایران اعالم کرده که
ق��رارداد خرید  6میلی��ون تن گندم
وارداتی را امضا کرده است که نزدیک
به نیمی از آن به بنادر ایران حمل شده
است.
گزارش هفت م��اه اول گمرک ایران
نش��ان می دهد که گندم وارداتی از
کشورهای س��وئیس ،کانادا ،فرانسه،
آلمان ،روسیه ،اتریش و قزاقستان وارد
شده است.
واردات این حجم گندم یک بار دیگر
ای��ران را در ردی��ف بزرگتری��ن وارد
کنندگان گندم قرار می دهد.
در س��ال  ۱۳۷۷ايران ب��ا وارد کردن
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گند م��کا ر ا ن ،
بخش عمده ای از
گندم تولیدی را به صورت تصمینی و
با قیمت های باال خریداری می کرد.
یارانه گندم و آرد در حالی افزایش می
یابد که دولت ایران درصدد اس��ت با
اجرای طرح تحول اقتصادی ،یارانه ها
را حذف و ای��ن یارانه ها را به صورت
نقدی در اختیار خانوارها قرار دهد.
الیحه پرداخت یارانه های نقدی تهیه
شده اما اشاره ای به موارد غذایی نشده
و به گفته برخی مقامات دولتی ،این
برنامه مواد غذایی نظیر گندم و آرد را
در بر نمی گیرد.
نان به عنوان مهمترین ماده غذایی در
سبد خانوارهای ایرانی است و بخش
عمده نان مصرفی به ش��کل سنتی و
در انواع مختلفی نظیر بربری ،سنگک،
تافتون و لواش تولید می شود.
بر اس��اس گزارش ه��ا نزدیک به 30
درصد نان تولی��دی به دلیل کیفیت
نامطلوب دور ریخته می شود و هدف
از اجرای این طرح جلوگیری از حجم
گسترده ضایعات نان است.

•

علی سلیمی

هیپنوتراپیست

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

½
½
½
½
½


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

مژ
دریافت ک ده مژده
انال

ها
ی ایرانی

بدو
ن
ن
ص
ب دی
(از

طریق ا
ینترنت)

ش

آموزش موسیقی
کالس های:

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

جواد داوری

Tel.:514-466-1327

رستوران چوپان کباب

Restaurant Choopan Kabab

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

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

هیپنوتیزم

_____
_____
___
________________ 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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یعقوب اکبری

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

Cell.: (514) 979-8200
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

سرویس رایگان برای خریداران
نرخ ویژه برای هموطنان گرامی

!در خدمت ارتقای بیزنس ش��ما

www.paivand.ca

.. مژده مژده.. مژده مژده.. مژده مژده.. مژده مژده.. مژده مژده.. مژده مژده..مژده مژده

...بوفه بزرگ دونینی گشایش یافت

EAT
N
A
C
U
O
Y
L
L
A
D BAR
A
A
L
A
S
+
P
U
SO

ا
ن
و
ا
ع
ک
ب
ا
ب
ه
ا
،یمدیترانهای
پ
ی
ت
ز
ا
،
م
ر
غ
،
پ
...ستا و
هرشب

8

.99

Mon-Sun: 6-9 pm
Sat & Sun: Brunch
ALL YOU CAN EAT
11:00 am - 3:00 pm

__________________

405 Sherbrooke E.
(corner: St-Denis)

Metro: Sherbrooke

________________________
281-6565
Tel.: 514-

17
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بحران اقصتادی جهان...

جان آسیب
پذیرترین مردم
جهان را تهدید
می شود
امدادگران هشدار داده اند قطع کمک
های نقدی بشر دوستانه ناشی از رکود

پیش بینی های
زنده یاد مصدق

درست از آب
در آمد!!

>> پیون��دی های عزیز ،دوس��تی
نوشته زیر برایم فرستاده است ،فکر
کردم شاید بد نباشد ،با خوانندگان
شما در لذت خواندن این نامه سهیم
شوم:
(بخشی از گفتگوی دکتر مصدق با
آندره بریس��و ،خبرنگار فرانسوی در
 15ژوئیه )1951
مص��دق ب��ه من گف��ت :در مورد
ملی کردن نفت رودرروی انگلیسی
ها قرار گرفته اس��ت و گفتگویش با
هریم��ن ،رئیس جمه��ور آمریکا و
جنگ سازمان های جاسوسی علبه
ایران را پیش کشید.
پس از لحظاتی افزود :من پیر شده
ام .فکر نمیکنم به سن هشتاد برسم
(در آن زم��ان  71س��اله ب��ود و 87
سال عمر کرد) .شاید هرگز نتوانم به
آنچه برای کشورم آرزو میکنم جامه
عمل بپوشانم ولی مطمئنم دیگران
خواهند آمد ،که پس از من این کار
ها را به انجام خواهند رس��انید .آنها
امپریالیست ها و شوروی ها را بیرون
خواهند کرد .شاه را یا از بین میبرند
و یا اخراج میکنند.

شـاه

او با ای��ن که نرم خوس��ت ،آرزوی
بزرگش این است که جای کورش را
بگیرد و همه کاره مملکت شود.
فکر نمیکن��م حزب توده ق��ادر به

جهانی اقتصاد ،پیامدهای مرگباری
برای پناهن��دگان به هم��راه خواهد
داشت.
همزمان با تش��دید بحران انسانی در
جمهوریدموکراتیککنگو،امدادگران
هشدار داده اند بحران جهانی اقتصاد
آسیب پذیرترین ملت های جهان را نه
تنها در کنگو بلکه در سایر کشورها در
شرایط دشواری قرار می دهد.
ه��م اکن��ون برخی از س��ازمان های
امدادی بشردوستانه پیش بینی کرده
ان��د به احتم��ال زیاد
همزم��ان با تش��دید
بحران جهانی اقتصاد،
آم��ار م��رگ و میر در
فقیرترین کشورهای
جهان به شدت افزایش
خواهد یافت.
س��ازمان پناهندگان
سازمان ملل در سراسر
جهان ،از افغانس��تان
ت��ا آفریقای جنوبی و
مناطق��ی در دارفوردر
گرفتن و حفظ قدرت باشد.

ارتش

همینط��ور ارت��ش را توان��ا ب��رای
بر خاس��تن و ب��ر پایی ی��ک نظام
دیکتاتوری نمی بینم.

شیعیان

امیدوارم سر کرده های شیعه قصد
جدی برای ورود به عرصه سیاست
نداشته باشند .اگر چنین شود ،ایران
در آستانه وضعیت فاجعه آمیزی قرار
خواهد گرفت که بدوا همس��ایگان
ای��ران (عراق ،س��وریه و اردن) را در
حالت جنگی با ما قرار میدهد .من
واقعا از این تشکیالت مذهبی هراس
دارم .درست اس��ت که ما مسلمان
هستیم ،ولی در واقع عرب نسیتیم
و رودرروی سنی ها قرار داریم .بدین
ترتیب تشکیالت آخوند های شیعه
با آن سلسله مراتب و امکانات اگر به
قدرت دست یابد ،ما در داخل مواجه
با انقالبی خونین خواهیم ش��د و در
خارج باید نتایج جهاد علیه عراق و
اردن و س��وربه را تحمل کنیم .فکر
نمیکنم مصر و حتا اسرائیل مداخله
کنند.

وخمینی؟

به هر ح��ال اگر این ف��رض آخری
تحقق پیدا کند ،یک آیت اللهی وارد
عرصه میش��ود و نهضتی ماالمال از
نفرت علیه غرب و حتا ضد یهود و در
دشمنی با عرب های سنی راه خواهد
انداخت و ای بسا که خیابان ها جای
جسد و خون خواهد شد.
Andre Brissaud, le Crapouillot. Nouvelle serie. Decembre 1986, La France

سالن آرایش رورو

در منطقه وست آیلند

فال قهوه:
روزهای شنبه

با مدیریت روژان

س��ودان ،ب��رای پناهندگان
اردوگاه برپا کرده است.
رون��د افزایش بی��کاری در
س��طح جهان نی��ز از دیگر
پیامدهای نگران کننده رکود اقتصادی
ست .سازمان جهانی کار هشدار داده
است به احتمال زیاد در نتیجه بحران
جهانی اقتصاد  ۲۰میلیون نفر کار خود
را از دست خواهند داد.
بیکاری یکی از ج��دی ترین نگرانی
های کشورهای در حال توسعه است.
این امر روند بر خالف رش��د و توسعه
ای را ط��ی می کند ک��ه با صادرات
محصوالت چین و هند به کشورهای
ثروتمند شاهد بوده ایم .در واقع تاثیر
معکوس آن این اس��ت که با کاهش
شدید تقاضا ،مش��اغل نیز از بازار کار
حذف می شوند.
وضعیت کنونی چرخه ای منفی است
که مقامات امدادرس��ان و امدادگران
نهادهایبشردوستانهشاهدآنهستند
و ممکن است آسیب پذیرترین ملت
های جهان را به طور اس��ف باری در
شرایط بحرانی قرار دارند.
(صدای آمریکا)

•
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 SPAو سالن زیبایی  Matisدر وست آیلند

با محصوالت زیبایی ماتیس پاریس

½ ½ IPL hair removalبرای ازبین بردن
مـــوهای بدن ،سریع و موثر ،ویژه خانم ها و
آقایان
½ ½ فیشال و جوان سازی پوست بدون عمل جراحی با
محصوالت پارامدیکال Obagie
½ ½ درمان اکنه
½ ½ روشن و یکنواخت شدن لکه های صورت با
ویتامین ث و هایدرکینون
½ ½ برنامه های ویژه کاهش وزن اضـــافی با متد
طبی (طبیعی) پروتئین مکمل
½ ½ماسوتراپی:
ماساژ  relaxingو شیاتسو
(بادریافت رسید بیمه)
½ ½ بند و ابرو ،مانیکور ،پدیکور ،الکترولیز

 25دالر خرید،
مبر :با  50تا 0
ویژه ماه دسا
یا کرم مرطوب
یا کرم دورچشم
کرم شب
ن دریافت کنید.
ده بدن را رایگا
کنن

باکادر مجرب

مشاوره رایگان

___________________________

Spa, institut beaute matis:
وبروی
15755 de Pierrefonds Blvd
ر
Pierrefonds, QC H9H 3X6
اخوان

Tel.: (514) 626-0982
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امیر خدیر

<<<<<<
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سخنگوی کبک سولیدر -مرسیه

تعهدات سیاسی

کبکی های عزیز،

مانند شما ،کبک سولیدر هم خواستار
سازندگی یک کبک کارساز و دارای
محیط زیست سالم تر است؛
مانند شما ،کبک سولیدر نیز خواهان
اقتصادی در خدمت همگان ،و نه در
رهن و گرو گذاشته شده ،است؛
مانند شما ،کبک سولیدر هم کبکی
را می خواهد که از منافع جامعه خود
نگاهبانیکند؛
مانند شما ،کبک سولیدر می اندیشد
که سیاست بایستی دگرگون شود؛
در برابر بحران اقتصادی و محیط
زیستی که ما را احاطه کرده ،حزب
های دیگر چه برنامه هایی را برای
ارائه به کبکی ها دارند؟
>> در حزب لیبراال ژان شاره،
بصورتی آب زیرکاه و بی سروصدا،
اقدام به خصوصی سازی و برنامه
هایی تردید برانگیز در زمینه های
اقتصادی و محیط زیستی می کند:
برنامه هایی چون اورفورد (،)Orford
سوروآ ( ،)Suroitراباسکا ()Rabaska

و «شوم» ( )Chumرا به یاد آوریم.
حزب لیبرال اجرای َنـرم برنامه هایی
را پیشنهاد می کند که اکثریت کبکی
ها با آنها مخالفند.

>> در (حزب) اکسیون
دموکراتیک ماریو دومون ،برروی

کینه و تقابل تاکید و سعی می شود
که ما را رو در روی یکدیگر قرار
دهند .در برابر بحران اقتصادی هیچ
پیشنهادی جز همان نسخه قدیمی
که ما را بر لب پرتگاه قرار داده ،وجود
ندارد.
پس از نمایش نابردباری خود در
زمان بحران «مدارای معقول» و دفاع
جانبدارانه از خصوصی شدن بهداشت
و درمان.
این بار از  ADQچه انتظاری می
توان داشت؟
>> در حزب کبکی های پولین
ماروآ ،تغییر جهت دستور کار روزانه
است.
یک روز سوسیال دموکرات ،روز
دیگر نئولیبرال ،یک ساعت حاکمیت
طلب ،ساعت بعد پیرو سیاست صبر
و انتظار!
در مورد یک چیز می توان اطمینان
داشت :حزب کبکی ها در هم ریخته،
در هم ریخته و در هم ریخته است.

>> انتخاب نمایندگان کبک
سولیدر ،سرمایه گذاری در یک
اقتصاد محلی و سبز و برخاستن در
برابر متروک شدن مناطق است.
انتخاب نمایندگان کبک سولیدر،
تعهد به جانب یک حاکمیت همبسته
و طغیان بر علیه اقتصاد قمارخانه
ای است.
انتخاب نمایندگان کبک سولیدر،
انتخاب دستمزد شایسته و رد
سودهای سوءاستفاده گرانه است.
انتخاب نمایندگان کبک سولیدر،
انتخاب مکتب کبک و پایان بخشیدن
به وابستگی به نفت است.
انتخاب نمایندگان کبک سولیدر،
تامین یک نظام بهداشت و درمان
عمومی و پایان بخشیدن به
سودجویی از بیماری است.
______________________

 8دسامبر ،به حزبی اعتماد
کنید که در ارزش هایی
چون عدالت ،محیط زیست و
کارآمدی با شما سهیم است:

کبــــکسولیدر

امری خدیر

سخنگوی کبک سولیدر-
مرسیه

سالن آرایش شهرزاد

دکتر علی شفیعی
جراح دندانپزشک

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

فارغ التحصیل 1981
دانشگاه تهران
با  27سال سابقه
- Licenced in
California
- member of National
board of America
- member of Associaton des Chirurgiens
Dentists du Quebc

Open week-ends
& evenings
Financing Available

آرا
ی
ش
گ
رم
شما :یا جرب
مسین
yکوتاه کرد ن مو
y
 yyاپیالسیون
 yyماکیاژ
 yyرنگ
 yyفر
 yyهایالیت

- Porcelain Veneers - Whitening
- Crowns & Bridges
- Mini-implants

________________________
4531 Boul Des Sources
نزدیک به آدونیس

ما به کیفیت می اندیشیم
اعتماد شما افتخار ماست

DDO, QC H8Y 3C2

(514) 685-6222

سالن آرایش

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

Unisex

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

(514) 766-7776

__________
>
•مانیکورپدیکور
>
تاتوی
_
>> بادی دائم:
_
•اپیالسیون
_
•رن____
ماس
_
ا
ژ
_
ب
_
ک
ا
ا
_
م
•ماکیاژ
گ
مل
دیریت
•فر
شهرزاد
•بند و ابرو
____________ •ک
• وتاه کر
د
ن
م
و
ه
_____ای_الیت
Unisex
_________________________
_
__
____
Coiff. Shahrzad 1001 coupes
آرایش
عروس برای
NDG H4B 1R1
جنب الیوال
عکسبرداری

G

6963 ُSherbrooke W.
(514) 489-6901

رستورانگیالن
اهای محلی گیالن
ذ

انواع غ

S
H
A
H
R
Z
A
D

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

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

با کیفیت
و به استثنائی
ا
ی مناسب

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

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

) 514-807-8747

19

 dسالd 15

شماره  11 d 866آذر 1387

____________________ ____________________ www.paivand.ca

مروری بر رسانه های کبک و کانادا
______
علی اشرف
شــادپور

_______

کانادا در تیررس
بحران مالی
جهانی و
Throne Speech
بنا بر یک رسم حکومتی در کانادا،
در آغاز گش��ایش ه��ر دوره پارلمانی،
خطابه ای قرائت می ش��ود که نامش
 Throne Speechاست.
واژه  Throneبه معنای اریکه یا تخت
سلطنتیاست،
و  Speechیعنی نطق و خطابه.
گویا این رسم از دوران تسلط انگلیس
بر کانادا بجای مانده است که در خود
انگلستان هم مراسمی ،کم و بیش ،با
همین کیفیت اجرا می شود و پادشاه
وقت نطق یاد شده را ایراد می کند.
در کانادا نه ش��اهی وج��ود دارند و نه
اریکه ای.
اما این کش��ور هنوز خ��ود را یکی از
کش��ورهای مش��ترک المنافع سابق
وابس��ته ب��ه بریتانیا می داند و ش��اه
انگلیس ،به تعبیری ،شاه کانادا هم به
حساب می آید.
بنابر این فرماندار کل کانادا که پادشاه
انگلیس را نمایندگی می کند در حالی
ک��ه روی ی��ک صندلی ش��بیه اریکه
نشسته است ،این خطابه را می خواند.

>> کـانادا و
کمبود پزشک
خانواده

تا جائی ک��ه بخاطر دارم

اس��ت برای بنا کردن یک اقتصاد
مقاوم و در عین حال انعطاف پذیر.

آخرین پادشاه ایران اکثرا نطق های خانم ژان گفت:

رسمی خود را در حال ایستاده ایراد
می کرد و در س��ایر موارد هم حتی
بدون یادداشت حرف می زد.
ش��اید به همی��ن دلیل باش��د که
اصطالح فارسی معادل برای Throne
 Speechساخته نشده (یا من نمی
دانم) .پس آن را نطق افتتاحیه اصطالح
می کنیم.
ولی یادمان باش��د ک��ه این یک نطق
افتتاحیهمعمولینیست.

آخریننطقافتتاحیه
بهرحال ،نطق افتتاحیه اخیر کانادا را
که توسط دولت و در راس آن نخست
وزیر هارپر ،تهیه و تنظیم ش��ده بود،
خانم میکائیل ژان ،فرماندار کل کانادا
ایراد کرد.
در این نطق سختگیرانه که اصول کلی
سیاس��ت های دولت در چهار س��ال
آینده در آن منظور شده است ،دولت
محافظه کار هارپر ،پذیرفته است که به
منظور مقابله با بحران اقتصاد جهانی،
کانادائی ها را زیر سپر محافظتی قرار
دهد ،به این معنا که تمام هزینه های
همگانی را زیر میکروسکوپ گذاشته و
برای بخش آسیب دیده صنعتی ،مانند
اتومبیل س��ازی ،کمک ه��ای الزم را
فراهم نماید.
شایان یادآوری است که خطابه تحت
تاثیر مسائل و مشکالت ناشی از بحران
اقتصاد جهانی و راه حل های احتمالی
آنه��ا قرار دارد و دولت احتمال کس��ر
بودجه برای سال آینده را هم رد نکرده
است.
نطق افتتاحیه بر این نکته تاکید دارد
که یک مبنای محک��م مالی بخودی
خود پایان کار نیس��ت ،بلکه راهکاری
انجمن پزش��کان خانواده کان��ادا ،در
آخرین گزارش خود  ،نمره  Dرا برای
سیستم بهداشتی و درمانی این کشور
به دلیل ناتوانی در آموزش ،استخدام و
حفظ پزشکان فامیلی و متخصصین،
در نظر گرفته است.
در س��ال  ،2007انجم��ن مذکور از
دولت و مسئولین بهداشتی خواست،
ت��ا س��ال  ،2012دس��ت ک��م برای

خطابه یادآوری م��ی کند که صنایع
کانادا مخصوص��ا بخش های اتومبیل
و هوائی ،در یک حالت فرسایشی قرار
دارند .بنابر این دولت متعهد می شود
که حمایت ه��ای الزم را از آنها بعمل
آورد .ولی جزئی��ات این حمایت ها را
مشخص نساخته است.
دول��ت می گوی��د معام�لات تجاری
زیادی با کشورهای آمریکائی ،آسیائی
و اروپائ��ی را پیگی��ری خواه��د کرد.
همچنین سرمایه گذاری های خارجی
را نیز تشویق خواهد نمود .اما در عین
ح��ال ،از مراقبت های هوش��یارانه از
اقلیت ملی هم غافل نخواهد ماند.
اما به نظر برخی ناظرین خطابه دقیقا

کس��ر بودجه دائمی برای کانادائی ها
پذیرفتنی نیست ،اما در شرایط بحرانی
و با توجه به سقوط مالی کنونی ،اصرار
به داش��تن یک بودجه متعادل به هر
قیمت اش��تباه خواهد ب��ود ،چرا که
عواق��ب «به هر قیمت» را هم خانواده
های کانادائی تحمل خواهند کرد.
خطابه هشدار می دهد که تصمیمات
سختی اتخاذ خواهد شد و هزینه های
فدرال و نتایج حاصله از آنها بش��دت
زیر کنترل خواهند ب��ود .اعطا کردن
ها ،کمک های مالی و خرید تجهیزات
کامال زیر مراقبت های مسئوالنه قرار
خواهند گرفت و همه موظف خواهند
ش��د در بودجه بندی های خود تنها
ضرورت ها را منظور نمایند و نه بیشتر
(تصمیمات کامال محافظه کارانه).
دولت هارپر ،برای اینکه نش��ان دهد
تمامی اقتصاد کانادا تحت نظارت است،
وعده می دهد که با همکاری استانها
مقررات��ی درباره امنی��ت ملی تنظیم
نماید.
ولی جیم فالهرتی ،وزیر دارائی فدرال،
بعدا به خبرنگاران گفت که اس��تانها
می توانند خود را از این مقررات کنار
نگهدارند.
اشاره وی به منزله موافقت با مقاومت
کبک در برابر یک نظارت مرکزی تلقی
شد.
همانگونه که انتظار می رفت ،از تخفیف
های مالیاتی خبری نبود.
نه ب��رای افراد و نه برای مش��اغل .در
مقابل ،دولت از کارگرانی که شغل خود
را از دس��ت می دهند حمایت خواهد
کرد .به این معنی که یا آنان را به بخش
های دیگر منتق��ل خواهد نمود ،یا به
آن��ان کمک مالی خواهد کرد ،ولی در
شرایط کامال ضروری.

ش��ایان توجه اس��ت که اگ��ر «نطق
افتتاحیه» تصویب نشود ،دولت سقوط
می کند.
این دو رهبر مخالف می گویند در این
نطق ،عمق نگرانی آنان از وضع صنایع
کارخانه های و جنگلی منعکس نشده
است.
یک نماینده لیبرال هم نطق را گنگ و
مبهم خوانده است .ولی استفان دیون،
رهبر لیبرالها گفته است با اینکه هیچ
چیز تازه ای در این خطابه وجود ندارد،

95درصد جمعیت ،پزش��ک خانواده
تامیننمایند.
عالوه بر این ،سیستم درمانی کانادا با
مشکالت دیگری نظیر بازنشستگی
انبوهی از پزش��کان و سختگیری در
مورد نحوه عملکرد پزش��کان جوان
روبرو است.
آماره��ا حاکیس��ت ،هن��وز بیش از
 4.6میلیون نفر  ،یعن��ی14 ،درصد

از کانادایی ها ،فاقد پزش��ک خانوده
هس��تند .این در حالیس��ت که ،بین
س��ال های  2002ت��ا  ،2006حدود
22درصد بر میزان پذیرش دانشجوی
پزش��کی در  17دانش��کده موجود،
افزوده شده است.
به رشته پزش��کی فامیلی ،کم بودن
33درصدی دس��تمزد آنها نسبت به
سایر متخصصین است •

معروف ایران :تواضع -
 خشکبارهای ویژه باربکیو...
 ماهی و میگوک ونکوور موجود است.
 نان سنگت ،انواع برنج باسماتی
جا
 ترشیعرق شوید ،عرق زیره،
زبان ،عرق چهل گیاه،
 عرق گل گاوج ،گالب و نعنا دو آتشه
ق کاسنی ،عرق بهارنارن
عر
(بدون گوشت) رسید
ش قرمه سبزی جدید
 -خور

مشخص نمی کند که دولت چگونه با
مشکالت پیش رو مقابله خواهد کرد.
طبیعتا چنین خطابه مهمی در چنین
شرایط بحرانی نمیتواند بدون عکس
العمل باشد.
جک لیتون و ژیل دوس��پ بالفاصله
موضع مخالف گرفتند و گفتند به این
نطق رای مخالف خواهند داد.

ده زعفرانی آماده،
ن گوشت کباب کوبی
 بهتریجه کباب زعفرانی
ت کباب برگ و جو
گوش
شامپو و حنا صحت
شامپو و سدر صحت،
 تازه از ایران:جلوگیری از ریزش مو
مخصوص تقویت مو و
 ماست تغاری ایرانی -خرمای مضافتی

حـــــالل

سالمی
ذبح ا

بر .99

جن
817

59

 40پوندی

کله پاچه
گوسفندوگوساله
سیرابی گوسفند
زبان گوسفند و...

ولی ما ب��ه آن رای
موافق خواهیم داد،
زیرا س��اقط کردن
دول��ت نهایت بی
مسئولیتی خواهد
بود.
وی م��ی گوی��د
لیبراله��ا عالقمند
هس��تند که اجازه
داده ش��ود ک��ه
پارلم��ان ب��ه کار
خ��ود ادام��ه دهد.
عکس العمل ها در
کبک توام با نگرانی
احتیاط آمیز بوده

نطـقافتتاحیه

مژده ...بوفه بزرگ دونینی ...

محصوالت یک و یک
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آب انار
طبیعی،
بدون شکر

3/99

>> 16

19

است.
ش��اره تاکید کرده است که در مقابل
تضعی��ف موقعیت کب��ک در پارلمان
کانادا ایستادگی خواهد کرد .گویا قرار
است با توجه به دموگرافی استانها در
تعداد نمایندگان هر استان تجدیدنظر
بعمل آید که این کار به دلیل نقصان
نس��بی جمعیت در کبک به ضرر این

استان خواهد بود.
کاریکات��ور گازت هم خال��ی از لطف
نیس��ت که خانم ژان را در حال قرائت
خطابه نش��ان می دهد ک��ه در باالی
س��رش لُب مطل��ب آن را خطاب به
کانادائی ها چنین خالصه می کند:
«بروید در زیر رختخواب های خود
پنهان ش�وید و تا یکی دو س�ال
بیروننیایید»•

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)

 -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

W Wپنیر ل
یقوان کم منک رسید
W Wگز اصفها
ن و سوهان قم رسید
W Wسبزی
سرخ شده قرمه سبزی
WW
بادمجان سرخ شده
W Wمواد فسنجان
W Wخاویار بادمجان
W Wتن ماهی
ایران جدید رسید
 W Wکلوچه نوشین
 W Wخرمای
«مسترپاور» رسید
 ،دوغزال،
انواع چای :احمد و الکوزی
تی ،زرین
دف ،تاپ
ص

20
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گوناگون...

به چه کسی

افسرده

می گویند؟

عالئم روانی
افسردگی:

 )1افت عملکرد شخص
(افت کاری یا تحصیلی)
 )2اختالل در روابط بین
فردی یا روابط اجتماعی
شخص

خوشبختانه میزان ش��ناخت مردم
جامعه از بیماری های روانپزشکی در
مقایسه با سال های قبل بسیار بهبود
یافته است و این طرز تفکر که بیمار
روانی معادل مث ً
ال دیوانگی فرض می
شد ،تغییر کرده است.
امروزه مردم دریافته اند که اضطراب یا
افسردگی بیماری است که به صورت
شایع گریبانگیر خود یا اطرافیان آنها
می باشد.

البته عالئم افس��ردگی باید حداقل
بیش از چند هفته طول بکش��د و با
مشاهده ی این عالئم به مدت یکی
دو روز نم��ی توان گفت ف��رد دچار
افسردگی شده است .اگر فردی مث ً
ال
بر اثر یک اتفاق ،یکی دو روز احساس
غمگینی کند و ی��ا در ایامی خاص،
احساس دل گرفتگی داشته باشد و
بعد خوب شود ،افسردگی محسوب
نمی گردد.

افسردگی

نشانه های افسردگی

بین افس��ردگی و احساس غمگینی
موقت باید تفاوت قائل شد.
اصوالً در علم روانپزش��کی زمانی به
یک احساس ،بیماری اطالق می شود
که یکی از عالئم مهم زیر را به وجود
آورد:

عالئم افسردگی در دو بخش فردی و
اجتماعی قابل بررسی است.
در بخش عالئم فردی افسردگی ،در
دو قس��مت روانی و جسمی ،شاهد
تغییراتی خواهیم بود.

یک احساس مستمر و قابل درک از
غمگینی وجود فرد را فرا می گیرد،
به خصوص در تنهایی و هنگامی که
فرد از شرایط کاری زیاد یا از جمع
همکاران و دوستان فارغ می شود،
این احساس غمگینی نمود بیشتری
پیدا می کند.
بس��ته به میزان ش��دت افسردگی،
کم کم عالئم مش��غله های فکری
شروع می شود و دائم افکار گذشته،
به خصوص افکار منفی و یا نگرانی
نس��بت به آینده ذهن فرد را درگیر
می کند .گاهی فرد متوجه می شود
که دقایق زیادی طی ش��ده است و
او همچنان با یک اتفاق گذش��ته ی
خود درگی��ری ذهنی دارد .این افکار
به خصوص هنگام خوابیدن بیش��تر
به ذهن فرد هجوم می آورد و همین
مسئله باعث می شود که احساسات
فرد تحریک شود و گریه یا بغض نیز
با آن همراه شود (اصطالحاً اشکشان
دم مشکشان است).
چنین فردی ،بسیار حساس و زود رنج
می گردد و با کوچک ترین مسئله ای
تحریک ش��ده و واکنش تند یا حتی

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

نقــد و اقسـاط

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

No interest

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

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

___________________
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

داشنت رئیس
بد ،برای قلب
کارمندان مضر
است!

پرخاشگرانه از خود بروز می دهد.
ای��ن بیماری در خانم ها نس��بت به
آقایان شایع تر است.
اضطراب و دلهره یک عالمت بس��یار
شایع این بیماری است .کم کم تمرکز
و دقت فرد در کارها و تصمیم گیری
ها کم می ش��ود ،یا مردد اس��ت و یا
دائ��م فکر می کند ک��ه چه کار می
خواسته انجام دهد و کاهش حافظه
و فراموشی به مرور زمان به آن اضافه
می شود.
این گونه افراد ابراز می دارند دس��ت
و دلش��ان به کار نمی رود و صبح که
از خواب بلند می ش��وند ،انگار روز از
نو ،روزی از نو ،یعنی یک احس��اس
یکنواختی در زندگی به آنها دس��ت
می دهد .کاری که قب ً
ال به آن عالقه
داشته اند ،دیگر خوشحال شان نمی
کند و بعضی از آنها ،دیگر از هیچ چیز
لذت نمی برن��د .در انجام کارها زود
خسته می شوند و احساس خستگی
و ضعف ممکن اس��ت با آنها همراه
باشد .
خودخ��وری و غص��ه خ��وردن ،بی
میلی در مسائل زناشویی ،احساس
بی ارزش��ی  ،افکار مرگ و یا داشتن
آرزوی مرگ ،حساسیت به سر و صدا
و نیاز به تنهایی ،بی قراری و کالفگی
و  ...از دیگر عالئم این بیماری روانی
است.

نشانه های جسمی
افسردگی:
عالئم جسمی نیز معموالً با افسردگی
همراه هستند .این گونه افراد معموالً
کم اش��تها می شوند و یا بعضی نیز
پُراشتها .مشکالت خوابیدن از قبیل
دیر به خواب رفتن و یا داشتن خواب
سبک ،و یا دیدن خواب های پریشان
و کابوس ،و زود از خواب بیدار شدن
به صورت متنوع دیده می ش��وند و

)Tel.: (514
996-2725

صبح ها افراد احس��اس کس��الت و
کوفتگی دارند.
درده��ای مختل��ف بدن��ی مث��ل
سردردهای مکرر و یا عود سردردهای
میگرنی ،احساس درد یا تپش قلب،
احساس لرزش درونی یا لرزش اندام
ها و یا تش��دید عالئم بیماری هایی
مانند دیابت ،فش��ار خون باال ،آسم و
مشکالت گوارشی ،مانند زخم معده
نیز دیده می شود.

عالئم اجتماعی
افسردگی:
دردرازمدت،افسردگیخالقیتذهنی
را از فرد می گیرد و سیر پیشرفت او را
در زندگی کند می کند.
فردی که به راحت��ی موانع مختلف
کاری و تحصیلی را طی می کرد ،هم
اکنون در برابر هر مانعی مستأصل می
شود .آدم خوش رو به آدم خنثی یا بد
اخالق تبدیل می شود.
افس��ردگی باعث تن��ش در زندگی
می شود ،احساس بدبینی نسبت به
اطرافیان و همکاران را تشدید می کند
و سوء ظن ها را افزایش می دهد.
بخش��ی از طالق ها مرب��وط به این
بیماری است.
در فرد مبتال به افس��ردگی ،سرعت
واکن��ش ها کند می ش��ود و میزان
ح��وادث ف��رد (حت��ی در رانندگی)
افزای��ش می یاب��د ،پرخاش��گری و
احتمال سوء مصرف مواد مخدر نیز
بیشتر می شود.
مردد بودن در تصمیم گیری و کاهش
اعتماد به نفس و نیز خودکشی ،ارتباط
تنگاتنگی با این بیماری دارد و حتی
در اف��ق دورتر ،اعتقادات و رفتارهای
مذهبی و دینی یک فرد ممکن است
تح��ت تأثیر این بیم��اری دچار افت
آشکاری گردد.

بوفه بزرگ دونینی
گشایش یافت...

AMRO TRAVEL

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت
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کارشناسان معتقدند که رؤسای بی
مالحظه ،نه تنها سبب پراسترس
شدن محیط کاری می شوند ،ممکن
است خطر بیماری قلبی در کارمندان
خود را نیز افزایش دهند.
یک گروه از محققان سوئدی موفق
شده است که ارتباطی قوی بین
مدیریت ضعیف و خطر بیماری جدی
قلبی و یا سکته قلبی در کارکنان
بیابد .این نتیجه گیری پس از
پژوهشی با شرکت  ۳۰۰۰کارمند مرد
به دست آمده است.
این خطر به تناسب مدت کار کارمند
برای آن اداره یا سازمان ،بیشتر می
شود .نتیجه این پژوهش در نشریه
“طب محیط و کار” ( )JOEMبه
چاپ رسیده است.
به گفته پژوهشگران ،این حس که
در محل کار به یک کارمند ارزش
کافی گذاشته نمی شود یا از حمایت
برخوردار نیست ،می تواند سبب
ایجاد فشار روحی در او شود و
به رفتارهای ناسالم مانند سیگار
کشیدن دست بزند که سرانجام به
بیماری قلبی می انجامد.
تحقیقات قبلی نشان داده بود که
رؤسای غیرمنصف باعث باال رفتن
فشار خون کارمندان خود می شوند
و فشار خون باال و دائمی می تواند
خطر بیماری قبلی را افزایش دهد.
در پژوهش اخیر که توسط محققانی
از دانشگاه استکهلم و موسسه
“کارولینسکا” انجام گرفت بر
وضعیت سالمت قلب کارمندان مرد
سنین  ۱۹تا  ۷۰سال تمرکز شد که
در استکهلم کار می کنند .این گروه
به مدت ده سال زیر نظر بودند.
کسانی که فکر می کردند مدیران
ارشد آنها صالحیت ندارند ،احتمال
بیماری قلبی در آنان  ۲۵درصد
بیشتر از دیگران بود و این احتمال
در کسانی که چهار سال یا بیشتر در
محیط کاری خود سابقه داشتند۶۴ ،
درصد بیشتر بود.
یافته های این تحقیق در همه موارد
صدق می کند :صرفنظر از وضعیت
تحصیلی،طبقهاجتماعی،درآمد،
حجم کاری و شیوه زندگی ،مانند
سیگار کشیدن یا ورزش کردن ،و نیز
سایر عوامل مربوط به بیماری قلبی
نظیر فشار خون باال یا دیابت.

•

خلیج فارس

یک ایده
دبش!
پیشنهادیجالب
از یک هم میهن

چرا اس��م خیابان ظفر
را ب��ه (خلی��ج فارس)
ع��وض نمیکنن��د ت��ا
امارات مجبور بشه برای
آدرس سفارتش از این
اسم استفاده کنه ؟ در
ضمن یه بخشنامه هم
به پست بدهند که هر
نامه ای ب��ه این آدرس
ب��ود اگ��ر اس��م خلیج
فارس را ننوشته بود با
ذکر علت به فرس��تنده
ارجاع بدهند...

برای حل سودکو :ورق بزنید!
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سیب

زندگی...

ره سرماخورد گی
10باور غلط دربا

در مونتریال ،آنقدر در زمستان
و پاییز  -و گاهی حتی بقیه سال!
– سرماخوردهایم و خانهنشین
شدهایم كه حاال دیگر هر كدام از
ما ،ذخیره ای از تجربیات ریز و
درشت درباره عطسه ،سرفه ،گلودرد،
آبریزش بینی ،كسالت ،بیحالی
و سرماخوردگی داریم و به محض
ف
دیدن كوچك ترین عالئمی از طر 
مقابل ،یكی از این تجربیات را كه به
بهای كوهی از دستمال كاغذیهای
مچاله شده و روزهای كسالتبار
خانهنشینی به دست آورده ایم ،رو
میكنیم تا دوست و همنشینمان
مبتال نشود ،یا اگر مبتالست ،زودتر
خوب شود.
اما واقعیت این است كه این دستگاه
تنفس عریض و طویل ما ،كه از
اول پاییز خودش را برای میزبانی
انواع و اقسام آلودگیها ،ویروسها
و باكتریها و قارچها آماده میكند،
گاهی از این درمانها و توصیهها
چندان فایدهای نمیبرد ،یا برخی از

این توصیهها
با تمام شدن طول دوره بیماری
همزمان میشود و ما گمان میكنیم
كه توصیه مناسب و كارآمدی بوده
است.
ما هم چند تا از این توصیههای
اشتباه را مرور میكنیم:

 -1از خانه بیرون نرو ،هوا
سرده ،سرما میخوری.

این جمله و مشابهاتش را در این
فصل زیاد میشنویم ،به خصوص
از زبان آنهایی كه كمی پا به سن
گذاشتهاند و كمی هم دلسوز ما
هستند .حتی گاهی وقتی از دوستی
میپرسیم «چرا سرما خوردهای؟»
جواب میدهد« :هوا سرد شد ،رفتم
بیرون ،سرماخوردم!» البته هوای
سرد میتواند تا اندازهای سیستم
ایمنی را ضعیف كند ،ولی چندان
هم زیاد نیست.
نكته در اینجاست كه عامل
سرماخوردگی چند نوع ویروس
است ،نه هوای سرد! و اتفاقاً
محیطهای بسته بیشتر باعث انتشار
ویروسها بین افراد میشوند تا هوای
بیرون.
چطوری؟ یك نفر حامل ویروس

>>پنیسیلینطبیعی
با مصرف روزی یک
سیب ،دكتر را از خود
دور كنی د

است ،در اتوبوس ،در
محل كار ،در مهمانی ،كنار بقیه
مینشیند ،كار میكند و راه میرود.
در و پنجرهها بسته اند و هیچ
تهویهای هم نیست .ویروسی كه با
ترشحات تنفسی بیمار خارج شده و
سرگردان مانده ،خودش را در بدن
میزبان دیگری (یكی از افراد حاضر
در جمع) جا میدهد!

 -2عطسه میكنم! آنفلوانزا
گرفتم!

به خصوص از وقتی كه كلمه اپیدمی
آنفلوانزا و آنفلوانزای پرندگان را زیاد
میشنویم و ترس داریم كه نكند
آنفلوانزا بگیریم ،انگار بیشتر مبتال
به آنفلوانزا میشویم! حاال دیگر از
نظر ما یك عطسه كردن ،معادل
آنفلوانزاست ( .البته چون درمانی
برای آن نمیشناسیم ،فقط با حالت
تاسف و دلسوزی ،به بیمار روبهروی
خود نگاه میكنیم و سر تكان
میدهیم).
اما آنفلوانزا با سرماخوردگی فرق
دارد ،هر چند كه ممكن است خیلی
شبیه هم باشند و فقط با كشت
ترشحات تنفسی بتوان مطمئن شد
كه بیماری از كدام نوع است.
عامل بیماری آنفلوانزا ،یك نوع
ویروس است كه طبیعتاً نامش

جدول جدول جدول جدول جدول

آنفلوانزاست ،در حالی كه صدها
نوع ویروس میتوانند انواع و اقسام
سرماخوردگیها را ایجاد كنند (متهم
ردیف اول در اینجا رینو ویروسها
هستند).
شاید عطسه ،آبریزش بینی
و چشم ،بیحالی و كسالت
سرماخوردگی خیلی بیشتر توجه
و ترحم ما را جلب كند ،اما در
آنفلوانزا به جای این مشكالت،
عالئم ناراحتكنندهتری مثل تب
باال ،سردرد و درد شدید عضالت و
مفاصل را داریم و فرق دو بیماری
هم در همینهاست .عالوه بر این
شروع آنفلوانزا ناگهانی و بیمقدمه
است و آدم را غافلگیر میكند ،در
حالی كه سرماخوردگی آرام آرام
تشدید میشود و بعد هم فروكش
میكند.

 -3سرماخوردهام ،فقط سوپ
جوجه خوبم میكند.

در مورد سوپ جوجه و تأثیر آن بر
سرماخوردگی حرف و حدیثهای
زیادی بین اصحاب علم پزشكی
مطرح است ،حتی در مورد اینكه

کدام یک
بدتر است:

آیا مصرف یک کالریچربی شما را چاق تر
می کند یا یک کالری
کربوهیدرات؟

W

Wافقی

اگر ش��ما یکی از میلیونها افرادی
هس��تید ک��ه س��عی در کاهش
وزن خود دارند ،ش��اید دلتان می
خواس��ت رژیم موثرتری داش��ته
باشید .و اگر دچار تردید هستید
که رژیم کم چربی بهتر اس��ت یا
رژیم کربوهیدرات ،پاس��خ ساده
است .دانشمندان امروزه می دانند
که در یک مقیاس مولکولی انواع
مختلف نشاس��ته و انواع مختلف
چربی ه��ا تاثی��رات متفاوتی در
متابولیس��م بدن دارند اما در رده
کاهش وزن تاثیر آنها
برابر است.
دکت��ر والت��ر ویلت
از مرک��ز آموزش��ی
بهداش��ت و تغذیه
ه��اروارد ب��ه ای��ن
سئوال پاس��خ داده
است.

 -1وسیله قدیمی تیراندازی  /اتحادیهای از چند
كشور برای تس��هیل امور بازرگانی  -2جواب
ندادن  /زیاد و بس��یار  -3لباس بلند و كشیده
 /سال گذشته  /خدمتكار پیر  /لحظه  -4عطر
و رایحه  /اولین كلمه تلفنی  /اش��اره به نزدیك
 /از بی��ن رونده و زودگ��ذر  -5الهه زیبایی روم
باستان  /نام مجموع طرحهایی كه دولت آمریكا سئوال :آیا
در س��ال  1931برای مهار بحران اقتصادی و
بیكاری بكار برد  /همان س��یب اس��ت  -6نام
مردانه  /وسیله برش چوب  /هدف بلند و عالی
 -7مقابل و پیشرو  /یگانه و بینظیر  /رفتگر -8
ضربه سر در فوتبال  /هماهنگی نیروی انتظامی،
قوه قضائیه و گمرك برای مبارزه با آن ضروری
ت  /نقشه انگلیس��ی  -9آدمكش و جانی /
اس 
خویش��ان و فامیل  /ماه میالدی  -10پوشش
و لباس زنانه  /عقاید و نظرات  /امیر سپاه -11
كلم��ه كار خرابكن  /رنجور و ندار  /س��حر و
س��احری  -12یكی از گلها  /مادربزرگ  /مادر
تركزبان  /رنگ موی شیمیایی  -13مساوی و
برابر  /فرزانه و آگاه  /پاك از تهمت  /بستنی ارزان
 -14ضروری و الزم  /به هرحال از طریق سران
كشور باید پاسخ گفته شود  -15پیوستن به این
سازمان از ضروریات اقتصادی كشورمان است /
سرایتكننده.

جدول جدول ساده تر...

 -1داستانی كه هرساله بر سر دولت تكرار می
شود  /از منابع مهم درآمد دولت  -2رستوراندار
آمریكایی كه در بیش��تر كشورها شعبه ایجاد
كرده است  /علم اعداد و نمودارها  -3صدا و نوا /
تكرار یك حرف  /شیرینیپز  /حرف همراهی -4
زبان جهانی موسیقی  /شهر یاسوج بیسر و ته /
قنات میانتهی  /فقیر و بیچیز  -5چاق خیلی
خودمانی  /گیاه ذرهبینی دریا به شكل غبار كه
خوراك ماهیهاست  /نشانه و عالمت  -6شركت
بینالمللی فرانسوی تولیدكننده محصوالت و
دستگاههای بهداشتی  /طاس و بیمو  /مركز
استان كردستان  -7رودی در آلمان  /مؤسسه
بینالملل��ی حمل و نقل هوایی  /آتشفش��ان
مشهور ایتالیا  -8همسر مرد  /قرار است سرمایه
حاصل از فروش آن در بازارهای جهانی صرف
پرداخت بدهیهای خارجی شود  /عضو دونده
 -9چش��م و نگاه  /پاچه گاو و گوسفند  /مركز
كشور سوئیس  -10دیوانه و مجنون  /دستگاه
متصل به آمپلیفایر در اتومبیل  /گویش ایرانی
 -11ق��وم تاریخ��ی  /فیزیك��دان و ریاضیدان
فرانسوی و مؤلف كتاب مكانیك آسمانی  /سالح
عقرب و مار  -12نورانی و بدون خط  /شایسته و
سزاوار  /امیدواری  /فلز الكتریسیته  -13عالمت
صفت تفضیلی  /گندمگون  /پیشدرآمد اصول /
چین و چروك پوست  -14جهان و گیتی  /ایران
هزینه هنگفتی برای مبارزه با آن میپردازد -15
اتومبیل حمل بار  /از صنایع زیربنایی ایران.

T

Tعمودی
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کالر

اگر جوجه مرغ باشد یا خروس ،چه
تاثیری بر سرماخوردگی دارد هم
تحقیقاتی انجام شده است!
ماحصل بحث این است كه سوپ
جوجه از دو طریق به كم كردن
عالئم سرماخوردگی كمك میكند:
اول متوقف كردن حركت سلولهای
التهابی (به نام نوتروفیلها) به طرف
مجاری تنفسی ،و دوم سرعت دادن
به حركت مخاط ترشح شده ی
اضافی به طرف خارج ،كه این دو
كار باعث كم كردن التهاب احتقان
مجرای تنفسی میشود.
اما نكته در اینجاست كه انواع
دیگر سوپها و آشها ،به دلیل
آن كه حجم اصلی آنها را مایع
تشكیل میدهد ،آن هم مایعی گرم
و مطبوع ،میتوانند چنین اثری
داشته باشند .این نوع غذاها كه هم
حاوی سبزیجات الزم و هم محتوای
پروتئینی مناسب هستند ،همه جوره
و البته خیلی مالیم و خوشایند،
به بدن كمك میكنند كه التهاب و
ویروس را از خود دور كند.
{>> ادامه در صفحه}22 :

سیب میوهایست بهشتی،
سرشار از ویتامینهای «آ»،
«ب»« ،ث» و پتاسیم كه
در درمانهای طبیعی یا
طب ناتوروپتی ،دارویی برای
پیشگیری از بیشتر امراض
شناخته شده است.
سیب در از بین بردن عفونتها بسیار
مهم است .در واقع یك نوع پنیسیلین
طبیعی است .سیب نه تنها برای
یبوست مفید است ،بلكه برای اسهال نیز
بسیار موثر میباشد.
آب سیب تازه سموم بدن را دفع كرده و
برای اطفال خیلی مفید است.
سیب میوهایست كه ویتامین «ب»
زیادی دارد و به همین دلیل برای
اعصاب و روان بسیار مهم میباشد و
افراد عصبی بهتر است هر روز یك لیوان
آب سیب تازه با كمیگالب میل كنند.
سیب درجه تب را پایین میآورد و برای
بهبود گلو درد و سینه درد بسیار مؤثر
میباشد.
این میوه به علت خاصیت دفع اسید
اوریك ،در درمان بیماریهای نقرس،
آرتروز و رماتیسم بسیار مفید و مؤثر
شناخته شده است.
سیب با دفع اسید اوریك داروی
روماتیسم و نقرس است و درد مفاصل
است و برای تقویت قلب و هضم غذا
موثر است .خوردن سیب با پوست
یبوست را از بین می برد و برای كبد
مفید است.
خوردن سیب قبل از خواب كمك
موثری در راحت تر خوابیدن است .

طوالن��ی مدت در این
یا ک ی چرب
ی
ه
ا
باره بیندازیم  .در این
ربوهی
د
ر
ا
حال��ت ما اش��خاصی
ت
ها؟
مصرف یک
را بص��ورت تصادف��ی
کالری چربی شما را چاقتر
انتخ��اب کردی��م که
می کند یا یک کالری کربو آنها دارای رژی��م غذایی پرچرب/
هیدرات؟
ک��م کربوهیدرات یا ک��م چرب/
پاس��خ :بعد از س��الها مطالعه ما پرکربوهیدرات بوده اند و وضعیت
تقریبا مطمئنی��م که یک کالری شان را حداقل یک سال یا بیشتر
همانقدر باعث باال رفتن وزن می دنبال کرده ایم.
شود که یک کالری کربوهیدرات .در این مطالعات مشاهده شد که
اما بر اساس آنچه شما در دهانتان با کالری یکسان ،افرادی که چربی
می گذارید ،کام ً
ال مشخص است اشباع نشده بیشتری مصرف می
که این منبع کال��ری در افزایش کنند افزایش وزنشان بیشتر است.
و کاه��ش وزن اهمی��ت چندانی از آنج��ا که اندازه گیری کالری ها
ندارد.
برای انسان دش��وار است و حتی
این سئوال همیشه وجود داشته خود فرد گاه��ی در گزارش آنچه
است که کدام یک چاق کننده تر می خورد اش��تباه م��ی کند ،این
است؟
آزمایشات به میزان پنج سال بروی
بهترین راه برای رسیدن به جواب میمون ها بصورت کنترل ش��ده
اینس��ت که نگاهی ب��ه مطالعات انج��ام گرفت (زی��را کنترل رژیم
غذایی حیوانات آسان تر
اس��ت) و مشخص شد
آنهایی که چربی اشباع
نشده مصرف می کنند،
هف��ت درص��د افزایش
وزن داش��تند و آنها که
رژیم شان کم چرب بود
یک و نیم درصد افزایش
وزن داشتند.
دلیل این امر آن اس��ت

که وقتی ش��ما رژیم پر از چربی
اشباع نشده استفاده می کنید انگار
کال��ری ها را بزور وارد س��لولهای
چربی تان م��ی کنید بجای آنکه
آنها را وارد ماهیچه ها کنید .زیرا
ماهیچ��ه ه��ا در بیس��ت و چهار
ساعت شبانه روز در حال سوخت
و سازند.
در این مطالعات دویست و پنجاه
ه��زار زن و م��رد بمدت بس��یار
طوالنی مورد بررسی قرار گرفتند
و تفاوت��ی بین تاثیر کالری چربی
و کال��ری کربوهیدرات موجود در
رژیم غذایی بر بیماری های قلبی
یا انواع س��رطان و سکته مشاهده
نشد.
گفته ش��د که نوع چربی مصرف
ش��ده یا کربوهیدرات بسیار مهم
اس��ت .چربی اشباع نش��ده برای
بیماریه��ای قلب��ی و دیابت نوع
دوم بس��یار مض��ر اس��ت .درباره
کربوهیدرات نیز همینطور است.
جذب باالی نشاسته و شکر برای
قلب و دیابت مضر است و از سوی
دیگر فیبر و دانه های کامل ریسک
کمتری دارند.
پس این کیفیت رژیم اس��ت که
اهمی��ت دارد نه مقدار آن و نباید
تمام توجه خ��ود را به منبع این
کالری ها معطوف کنید.
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پزشکــی....

دکتر عطا انصاری

(کبک)

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

نشان
دهنده پنوموتراکس است.

درد قفسه سینه
(که علت قلبی ندارد)
های قفسه سینه که علت
قلبی ندارند ،معموال در
حالت استراحت احساس می شوند و
بر اثر تماس یا تنفس ،حرکت بدن یا
غذا خوردن ،ممکن است خفیف تر
یا شدیدتر بشوند.
این دردها جای مشخصی ندارند و
ممکن است در همه قسمت های
قفسه سینه مانند قسمت فوقانی
سینه ،شانه ها و قسمت فوقانی
ستون فقرات بصورت کامل قفسه
سینه و یا یک قسمت مشخص دیده
شود و به حاالت زیر خود را نشان
دهند.
از گرفتگی تا احساس سوزش،
درد ناگهانی (مثل فرو کردن چاقو
در سینه) و چون گاهی همراه با
سنگینی و فشار در قفسه سینه
است ،ممکن است با بیماری های
قلبی اشتباه شود.
بنابراین بهتر است بدانیم که دردهای
قلبی با حرکت بدن و یا خوردن غذا
کم و زیاد نمی شود.

درد

علل:

علل مختلفی دارد که مهمترین آنها
را بررسی می کنیم:

-دردهایعضالنیاستخوانی

g
g

g
g

 gممکن است عامل آن
استخوان ،غضروف و یا عضله
باشد.
 gمعموال در ناحیه دنده ها یا
بین مهره ها یا مفاصل مانند
مفصل استخوان ترقوه و جناغ
سینه
 gدر یک محل مشخص قفسه
سینه وجود دارد.
 gبر اثر تماس و تغییر دادن
جهت بدن شدیدتر می شود.

 -دردهای ریوی

 g gمعموال همراه سرفه ،خلط،
تنگی نفس و گاهی تب و از
نشان دهنده یک عفونت ریوی
است.
 g gمی تواند ناگهانی خیلی
شدید و حاد ،تنگی نفس با
کوچکترین فعالیت های بدنی

سرماخودگی...
{>> ادامه از صفحه}21 :

 -4نه ،چیزی نمیخورم ،آخه
سرماخوردهام!

این هم از آن جمالتی است كه بعضی
وقتها به خصوص وقتی مریض ،سن
كمی داشته باشد یا سالمند باشد،
خیلی میتواند خطرناك باشد .بعضی
وقتها این حرف را موقع اسهال هم از
مبتالیانشنیدهایم.
در هر حال ابتال به سرماخوردگی،
دلیلی بر نخوردن غذا نیست و هیچ
سرماخوردگیای با كم خوردن غذا
بهبود نمی یابد .بلكه بهتر است از
مصرف غذاهای چرب  ،دارای ادویه
تند و سرخ شده در این مدت پرهیز
كنیم و مایعات بیشتری از جمله آب
میوههای طبیعی  ،شیر ،چای كمرنگ
و آب بنوشیم ،اما هیچ نیازی به پرهیز
كامل از غذا نیست ،زیرا این كار باعث
میشود دفاع بدن در مقابل عوامل
بیماری زا كمتر شود.

 -5سرماخوردهام ،تا یك
پنیسیلین نزنم خوب نمیشم.
این جمله در ذات خود تناقضی بی
حد و حصر دارد .هنوز معلوم نشده

>> دردهای گوارشی

* عامل آن مری و یا معده می باشد.
معموال با آروغ ،حالت تهوع ،استفراغ
و سوزش باالی معده همراه است.
* اگر اسپاسم معده وجود داشته
باشد همراه فشار و سنگینی در
قفسه سینه می باشد که با بیماری
های قلبی اشتباه می شود.

>> دردهای عروقی

معموال همراه با تنگی نفس ،سرفه،
خلط همراه با خون و درد با تنفس
عمیق می باشد.

>> دردهای پوستی

(زونا )ZONA
معموال همراه با قرمزی پوست،
حالت زخم شدن و یا تاول در محل
درد می باشد.

علل:
>> دردهای ریوی

 g gعفونت های ریوی ،بر اثر
ویروس یا باکتری مانند سینه
پهلو یا عفونت نای و برنش ها
 g gپنوموتراکس به علت وجود هوا
بین روکش ریه و خود ریه بر
اثر ضربه ،آمفیزم یا آسم بطور
ناگهانی بوجود می آید.

>> دردهای گوارشی

g
g

g
g
g
g
g
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 gزیادی اسید معده .مصرف
دخانیات و کافئین اسید معده
را زیاد می کند.
 gریفالکس اسید ،بازگشت اسید
معده در مری .معموال بر اثر
چاقی و یا وجود هرنی هیاتال
()Hernie Hiatal
( gقسمت اولیه معده که در
حفره شکمی باید باشد وارد
قفسه سینه شده است).
 gمصرف مواد غذائی خیلی داغ
یا خیلی سرد
 gنگرانی
 gانقباض قوی و طوالنی عضالت
مری (اسپاسم).
 gاین درد درست مانند درد و
سنگینی و فشار قفسه سینه
مانند دردهای قلبی است.

اولین كسی كه باعث
رواج این باور غلط شد،
چه كسی بود .شاید هم
اگر تحت تعقیب قرار
بگیرد ،پرونده سنگینی پیدا كند!
علت هم این است كه عامل
سرماخوردگی همانطور كه گفتیم،
ویروس است و ویروسها هیچ كدام به
داروهایی كه تحت عنوان آنتیبیوتیك
میشناسیم،مثلپنیسیلین،
آموكسیسیلین،آمپیسیلین،
كوآموكسی كالو و  ...هیچ پاسخی
نمیدهند .این داروها اختصاصاً
ضدباكتری هستند ،آن هم انواع
خاصی از باكتریها.
مصرف خودسرانه و بیرویه این
آنتیبیوتیكها ،نه تنها كمكی به درمان
سرماخوردگی و آنفلوانزا نمیكند ،بلكه
یك اثر منفی هم دارد و آن این است
كه باعث میشود باكتریها به این
داروها عادت كنند و در نتیجه بتوانند
راههایی را برای مقاومت در برابر آنها
پیدا كنند.
پیدا شدن باكتریهای مقاوم به دارو
همانا و بیدفاع شدن بدن ما در
برابرشان ،همان!

 -6شكمم سرماخورده ،دائم
دارم باال میآورم.

البته اعتقاد به این باور كه
سرماخوردگی شكمی هم نوعی
سرماخوردگی رایج است ،چندان

 g gزخم معده
درد در محل زخم
معده و یا زخم اثنی عشر که بر
اثر از بین رفتن قسمتی از مخاط
که ترمیم آن به سختی انجام می
پذیرد بوجود می آید .زخم ها
معموال بر اثر یک نوع باکتری بنام
هلی کوباکترپیلوریHelicobacter
 Pyloriتولید شده و بر اثر استرس
تشدید می شود.

>> دردهای عروقی

 -g gآمبولی پولمونر
Embolie Pulmonairs
 g gمعموال بر اثر بسته شدن یک
یا چند شاخه سرخرگ ریوی
بر اثر وجود لخته های خون
تولید می شود.
 g gبستری بودن طوالنی و یا هر
عاملی که باعث شود جریان
خون بخوبی انجام شود .مانند
یک عمل جراحی

>> دردهای پوستی

 g gزونا ،یک بیماری عفونی است
که بر اثر ضعف سیستم دفاعی
بدن باعث فعال شدن ویروس
آبله مرغان است و برای مبتال
شدن به زونا ،بیمار باید در
کودکی به آبله مرغان دچار
شده باشد.

چند راهنمائی

g gدرجه حرارت بدن تان را اندازه
بگیرید.
تب معموال نشان دهنده یک بیماری
عفونی است .دقت کنید اگر درد بر
اثر سرفه ،خارج کردن خلط یا فشار
دادن با دست کم می شود.
g gدقت کنید آیا رنگ پوست
عوض شده (قرمز شده) و
یا خراش و زخم و یا تاول
در محل حساس وجود دارد
(زونا).
g gدقت کنید که وجود بعضی
عوامل مانند بعضی غذاها،
ادویه ها ،الکل می توانند باعث
درد و یا تشدید آن بشوند و
یا برعکس باعث از بین رفتن
درد بشوند.
حالت بدن را تغییر داده (اگر خوابیده
اید بنشینید) و یک چیز سبک میل
کنید تا متوجه شوید آیا درد شما
علت گوارشی دارد و از همه مهمتر

فکر نکنید که اگر درد سبک است
چیز مهمی نیست ،زیرا هیچ رابطه
ای بین سبکی درد و کم خطر بودن
بیماری وجود ندارد.
g gاستراحت کنید .فعالیت های
بدنی می تواند شدت درد را
زیادتر کند.
g gدرد را آرام کنید.
 g gاز استامینوفن (تایلنول)
استفاده کنید که اگر درد را
آرام کرد منشاء درد عضالنی
استخوانی است .اگر درد
گوارشی باشد به هیچ وجه
از آسپیرین ،کدئین ،آنتی
انفالماتوارهایغیراستروئیدی
مانند  Ibuprofenاستفاده
نکنید.
g gنوشیدن شیر می تواند درد را
کم کند.
 g gاگر منشاء درد عضالنی باشد
کمپرس های گرم و سرد
کمک می کند اگر بر اثر
آرتریت باشد بالشتک های
گرم درد را کم می کند .اما
اگر درد شدید و در یک نقطه
همراه قرمزی و تورم مانند
شکستگی از کیسه یخ استفاده
کنید.
چه موقع به پزشک مراجعه کنیم

>> اگر فکر می کنید درد شما
منشاء قلبی دارد (درد شدید همراه
فشار و سنگینی قفسه سینه که
ممکن است به پشت هم تیر بکشد
همراه درد در بازوها مخصوصا سمت
چپ) بدون تلف کردن وقت بالفاصله
به بیمارستان بروید.

>> اگر
بیشتر از  48ساعت تب شما بیشتر
از  38/3درجه سانتی گراد است.
>> اگر تب شدید همراه با سرفه و
خلط است.
>> اگر خلط خونی دارید.
>> اگر در حال استراحت و یا
کمترین تحرک بدنی تنگ نفس
دارید.
>> اگر درد به طرف پشت تیر می
کشد.
>> اگر درد بیشتر از  3روز طول
کشیده و شدیدتر شده.
پزشک شما سواالتی می کند درباره
نوع درد و شروع آن ،محل آن ،کم
و زیاد شدن آن و آزمایشات فیزیکی
کامل انجام می دهد و برحسب
آنچه که فکر می کند الزم باشد
آزمایشات خون ،عکسبرداری ،نوار
قلب (الکتروکاردیوگرام) درخواست
می کند و یا مستقیما شما را پیش
متخصص قلب می فرستد.

>> دردهای عضالنی
استخوانی

پزشک به شما استراحت میدهد و
پیشنهاد می کند از بالشتک های
سرد و گرم استفاده کنید و بنابه
علت درد ،مسکن (تایلنول) یا آنتی
انفالماتواربدهد.

>> دردهای ریوی

نوشیدن کافی مایعات ،استراحت،
داروهای ضد سرفه و در صورت لزوم
آنتیبیوتیک

>> دردهای گوارشی

خوردن غذا به مقدار کم و عدم
مصرف محرک ها مانند قهوه ،چای،
توتون ،الکل .در صورت لزوم دارو
برای زخم و یا دارو برای خنثی
کردن اسید و یا کم شدن ترشح آن

>> دردهای عروقی

آمبولی ریوی باید بالفاصله بیمار در
بیمارستان بستری شود.

>> دردهای پوستی

برای اینکه پالک های زونا زیاد
نشود ،داروهای ضد ویروس هر چه
زودتر با دیده شدن اولین پالک ها
تجویز می شود.

مضر و خطرناك نیست .اما بهتر است
بدانیم به ندرت میتوان سرماخوردگی
را یافت كه تنها عالمت شاخصه آن
تهوع ،استفراغ و اسهال باشد .عامل
ایجاد این عالئم بیشتر مسمومیتهای
غذایی و انواع دیگری از ویروسها
هستند .راه پیشگیری از این بیماری،
شستشوی مرتب دست ها و نخوردن
غذای مانده و غیر بهداشتی است.
البته باید گفت یك سوم از ویروسهای
سرماخوردگی میتوانند عالوه بر ایجاد
عالئم تنفسی ،باعث درجاتی از اسهال،
تهوع و استفراغ ،یعنی عالئم گوارشی
هم شوند.

 -7واكسن آنفلوانزا نمیزنم،
چون ممكنه مریض بشم.

 -8سرماخوردهام ،فقط باید
توخونه بخوابم تا خوب بشم.

اول فصل پاییز ،زمان تزریق واكسن
آنفلوانزاست.كودكان،سالمندان،
دیابتیها  ،آنها كه پیوند شدهاند،
دیالیزیها ،آنها كه هر بیماری مزمنی
دارند ،یا به ویروس ایدز مبتال هستند،
یا به هر دلیلی دستگاه ایمنی ضعیفی
دارند ،از جمله كسانی هستند كه باید
این واكسن را بزنند .به لطف الهی االن
این واكسن به تعداد مناسبی در كشور
وجود دارد و این افراد میتوانند به
مراكز بهداشتی  -درمانی مراجعه كنند
و آن را رایگان دریافت كنند.
اما بعضیها سختشان میآید این
كار را بكنند و وقتی علت را از آنها
میپرسی میگویند میترسم مریض

ایران
در میان
،128
در رده
۱۱۶

درمان

بشوم .واكسن آنفلوانزا عوارض جانبی
ناچیزی دارد ،ولی آنچه كه مسلم
است به هیچ عنوان باعث ابتال به
آنفلوانزا و هیچ بیماری دیگری
نمیشود.
ویروس موجود در این واكسن ،یك
ویروس غیرفعال است كه باعث
میشود سیستم ایمنی بدن او را
بشناسد و به حال آماده باش علیه آن
دربیاید ،ولی نمیتواند بیماری ایجاد
كند .پس آنهایی كه واجد شرایط
هستند ،میتوانند با خیال راحت
واكسن بزنند و امیدوار باشند كه
امسال سرما نخورند.

اشتباه نشود ،كار زیاد ،انواع استرس،
آلودگی هوا  ،كمخوابی و همه موارد
مشابه آن میتواند سیستم ایمنی
را تحت فشار بگذارد و اجازه ندهد
كارش را درست انجام دهد ،بنابراین
میتوان گفت كه این حق شماست
كه حداقل در یكی دو روز اول
بیماریتان كمتر كار كنید و بیشتر
استراحتكنید.
اما همه درمان این نیست ،گرچه هیچ
كدام از بیماریهای ویروسی درمان
قطعی ندارند .ولی داروهای آنتی
ویروس خاصی هستند كه میتوانند
تا حد زیادی تكثیر ویروسها را
كنترل كنند .پزشك میتواند شما را

گزارش ساالنه
نابرابریهای
جنسیتی

تا شماره آینده شاد و
همیشه خوش باشید

مجمع جهانی
اقتصاد گزارش
سالیانه خود را
درباره نابرابری های
جنسیتی در ۱۲۸
کشور جهان منتشر
کرده است.
بر اساس این گزارش
کشورهایاسکاندیناوی
در صدر جدول قرار گرفته
اند چون از جمله در دادن
مرخصی زایمان به زنان و
مرخصی به مردانی که به
تازگی پدر شده اند ،دست
و دل باز هستند ،و همچنین
استاندارد آموزشی باالیی
دارند و یارانه های چشمگیری
برای نگهداری از کودکان در
نظر گرفته اند.
اما در حالی که کشورهای
جهان در حال توسعه همچنان
در رده هایی پایین جدول قرار
دارند ،برخی کشورهای غربی
نیز عملکرد شایانی نداشته
اند.
ایران در این جدول در رده
 ،۱۱۶تاجیکستان در رده ،۸۹
سوریه در رده  ،۱۰۷و ترکیه
در رده  ۱۲۳قرار دارند.
آمریکا بعد از کوبا و باربادوس
در رده  ۲۷و بریتانیا بعد از
سریالنکا در رده  ۱۳جدول
مقایسه فاصله زنان و مردان
در فرصت های اقتصادی،
آموزشی ،بهداشتی و سیاسی
قرار گرفته اند .چین در جدول
رده بندی مجمع جهانی
اقتصاد در رتبه  ۵۷و هند در
رده  ۱۱۳قرار دارند .عربستان
سعودی در این جدول در رده
 ۱۲۸یعنی تقریبا در پایین
ترین مرتبه دسته بندی ها
قرار گرفته است.

•

حل سودوکوی این شماره

در این باره راهنمایی كند .البته
یادتان باشد كه شروع مصرف این
داروها در دو روز اول بعد از شروع
بیماری تأثیر دارد و بعد از آن
دیگر بیفایده است.
داروهای دیگری هم هستند كه با
كم كردن عالئم بیماری ،به شما
كمك میكنند كمتر از این ویروس
موذی آزار ببینید.

 - 9روزی یك قرص ویتامین C
میخورم تا سرما نخورم.

همه باورهای غلط از یك اندیشه
درست به وجود آمدهاند .در اینجا
اندیشه درست آن است كه اگر در
رژیم غذایی شما مقادیر كافی ویتامین
 Cوجود داشته باشد ،مثال به اندازه
كافی فلفل سبز  ،مركبات و میوههای
تازه مصرف كنید ،سیستم ایمنی قوی
تر و آمادهتـری خواهید داشت.
اگر به بالی سرماخوردگی هم دچار
گشتید ،قرص ویتامین  Cاز دو راه به
شما كمك میكند :در دوزهای پایین
میتواند طول دوره بیماری را كم كند
و در دوزهای باال عالئم را تخفیف
بدهد،
اما متأسفانه خوردن قرص ویتامین
 Cنمیتواند شما را در برابر ابتال به
سرماخوردگی مصون كند .ضمن
اینكه زیاد خوردن این قرص هم مثل
هر داروی دیگری میتواند عوارضی
مثل استفراغ و اسهال داشته باشد.

 -10برای پیشگیری از
سرماخوردگی فقط كافیه
نزدیك آدم سرماخورده نروم.

البته دوری از قطرات تنفسی بیمار
(در عطسه و سرفه) ،راه مؤثر و خوبی
برای پیشگیری از سرماخوردگی است،
اما فراموش نكنید این قطرات ممكن
است روی دست بیمار هم وجود
داشته باشند .آن وقت هرجا كه او
دستش را بگذارد ،اعم از دستگیره در،
گوشی تلفن ،صفحه كلید كامپیوتر و
نوشتافزارها میتواند آنها را ویروسی
كند و هنگامی كه شما دستتان را
به آنها بزنید ،دست شما هم منبع
ویروس میشود.
پس یادتان باشد با آب و صابون روزی
چند بار دستتان را بشویید .دست
آلوده را به دهان و چشمتان نزنید.
صفحه كلید كامپیوتر و میز كارتان
را هم میتوانید با محلولهای الكلی
رقیق هر روز پاك كنید

•
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ایران:اجتماعی...
هشدار مقام
های ایران
درباره
افزایش تعداد
زندانیان این
كشور

هماكنون در زندانهای ایران دوره
حب��س خ��ود را طی م��ی كنند،
جرمه��ای مربوط ب��ه موادمخدر
دارند .این جرائم شامل نگهداری،
خرید و فروش ،حمل و یا استفاده
از موادمخدر میشود.
ایران همچنین م��ی گوید كه در
این كش��ور زندانی سیاسی وجود
ندارد .رئیس س��ازمان زندان های
ای��ران اخیرا گفته اف��رادی كه به
عنوان “نشر اكاذیب و ایراد و افترا”
حكم زندان می گیرند ،تعدادشان
“شاید كمتر از  ۱۰نفر” باشد .جرم
سیاس��ی در ایران
قربانعل��ی دری نج��ف آبادی،
تعریف مش��خصی
پس از
دادستان ایران گفته است كه
ندارد.
انقالب
از هر  ۱۰۰هزار ایرانی ۲۰۰نفر
مق��ام ه��ای ق��وه
اسالمی
زندانیهستند.
قضائی��ه ایران طی
جمعیت
(میانگینجهانیتعدادزندانیان
هفته ه��ای اخیر
ایران
از ه��ر  ۱۰۰هزار نفر جمعیت
نس��بت به افزایش
 ۱۴۰نفر)
پرونده های قضایی
دو برابر
ایران
قضایی
ارش��د
این مقام
نیز هشدار داده اند.
اما شمار
گفت“ :متاس��فانه در ایران با
عباسعلی علیزاده،
هم��ه تدابیری كه اندیش��یده زندانیان
معاون اداری و مالی
شده اس��ت میزان زندانیان از به  ۱۰برابر قوه قضائی��ه ایران،
اس��تانداردهای جهانی بسیار شده است! اواخر آبان امس��ال
بیشتر است و هنوز با جامعهای
گفت��ه ب��ود كه به
ك��ه در آن حقوق افراد به طور
طور میانگین از هر
كامل رعایت شود و مرزهای قانونی هشت ایرانی ،یك نفر در قوه قضائیه
حرمتمدار باشد ،فاصله داریم”.
پرونده دارد.
در جری��ان همایش��ی كه س��ال آق��ای علیزاده ،اظه��ارات محمود
گذشته با هدف “كاهش استفاده هاش��می ش��اهرودی ،رئیس قوه
از مجازات زندان” در تهران برگزار قضائیه ایران را یاد آور شد كه گفته
شد ،مقام های قضایی ایران نسبت با وجود جمعیت  ۷۰میلیون نفری
ب��ه افزایش آمار زندانیان هش��دار در ای��ران حدود  ۹میلیون پرونده
دادند و اعالم كردند
قضایی در ایران وجود دارد.
١٣٠زن��دان قدیم��ی در كش��ور آقای شاهرودی از  ۹سال پیش كه
نیازمن��د تعمیر و مرمت اس��ت و به ریاست قوه قضائیه ایران رسید،
ساخت  ٤١زندان نیز به زودی آغاز دست به تالش هایی برای اصالح
می شود.
قوانین و سازكارهای قضایی زد اما
گفته میش��ود باالترین آمار جرم برخی از كارشناسان و حقوقدانان
در این كشور مربوط به موادمخدر م��ی گویند اصالح��ات مورد نظر
اس��ت و  ۴۸درص��د زندانیانی كه آقای ش��اهرودی به دلیل برخورد
با موانع حاشیه ای دیگر،
كه عمدتا در خارج از قوه
قضائیه است ،با موفقیت
همراه نبود.
از دوره پن��ج س��اله دوم
ریاست آقای شاهرودی
بر قوه قضائیه ،حدود یك
س��ال دیگر باق��ی مانده
است.

•

املنار سید حسن نصراهلل و
خلیج ا ل ع رب ی (فارس سابق!!)

به گزارش تابناک ،به رغم تأکید دبیرکل حزبالله لبنان در استفاده از واژه
«الخلیج الفارسیه» شبکه ماهواره ای «المنار» وابسته به حزب الله لبنان در
اقدامی عجیب از نام جعلی «الخلیج ا ل ع ر ب ی» استفاده کرد.
این اقدام در حالی صورت گرفت که سید حسن نصرالله ،دبیرکل حزبالله
لبنان ،بارها و بارها در س��خنان خود بر اس��تفاده از واژه «خلیج فارسی»
تأکید کرده است تا به هیچ عنوان از واژه جعلی «الخلیج ا ل ع ر ب ی»
استفاده نشود.
در زبان فارس��ی هر گاه بخواهیم از ناسپاس��ی و وقاحت کسی یاد کنیم
می گوییم “فالنی پستان مادرش را گاز گرفته است” .جالب اینجاست
برخی از کسانی که نه پدر دارند ،نه مادر -و اگر بی سرپرست رها شوند از
گرسنگی و بی کسی تلف می شوند -پستان مادر خوانده ی مهربان شان
را گاز می گیرند .مادر ایران ،گاه به میل خود ،و گاه از روی اجبار ش��یره
ی تن��ش را که قاعدتاً باید نصیب فرزندان خودش می ش��ده ،به رایگان
تالش ایران
دراختیار یتیمان بیگانه گذاش��ته است .فراموش نمی کنیم ِ
را برای بیرون راندن قوای ش��وروی از خاک افغانستان از طریق کمک به
مجاهدین افغان .نتیجه ی آن کمک ها و تالش ها چه ش��د؟ دش��منی
مسلمان افغان با ایران در زمان طالبان.
حاکمان
ِ
حزب اهلل لبنان بدون کمک و تغذیه مالی و تسلیحاتی ایران،
ِ
طلب عرب که س��رش به زو ِر
یعنی هیچ .اکن��ون این
کودک فرصت ِ
حاکمان جمهوری اس�لامی به پستان مادر ایران چسبانده شده ،پستان
مادرخوانده اش را گاز می گیرد ،چگونه ،با بی شرمی خلیج فارس را ،خلیج
ع ر ب ی می نامد؟؟! (گویا)

آمـــوزش دف
کالس های گروه نوازی دف

آموزش آواز اصیل ایرانی ودف

(ردیف و تصنیف)

(514) 626-5520 (514) 485-0739
(514) 993-0739

MARYMOUNT ADULT CENTRE
5785 Parkhaven Avenue, Côte St. Luc, QC. H4W 1X8

www.emsb.qc.ca/marymountadult
Tel.: 514-488-8203
)>> Plamondon Metro Station, Bus 161(Van Horne
)>>Vendôme Metro Station, Bus 104 (Cavendish
)>> Villa Maria Metro Station, Bus 162 (Westminister

• کالسهای انگلیسی مقدماتی • پیش متوسطه • متوسطه •
فرانسوی زبان دوم ،آشنایی با کامپیوتر
(متام وقت:صبح /متام وقت :شبانه)

 sکالسهای انگلیسی :مقدماتی ،پیش متوسطه –آکادمیک (سیکل اول):
 8:40صبح :تا  12:40دوشنبه تا جمعه ( 20ساعت در هفته)
 1تا  4بعدازظهر،

s

دوشنبه تا جمعه ( 15ساعت در هفته)

کالسهای فرانسوی زبان دوم:
مبتدی تا متوسطه

 9صبح :تا ،12

دوشنبه تا جمعه ( 15ساعت در هفته)

 1تا  4بعدازظهر ،دوشنبه تا جمعه ( 15ساعت در هفته)

s

کالسهای انگلیسی مقدمات ،پیش متوسطه ،آکادمیک (سیکل اول)
 فرانسوی زبان دوم: 6:30تا  9:30شب ،دوشنبه و چهارشنبه ( 6ساعت در هفته)

s

کالسهای آشنایی با کامپیوتر:

 1تا  3بعدازظهر ،دوشنبه و چهارشنبه ( 4ساعت در هفته)

 7تا  9شب،

دوشنبه و چهارشنبه ( 4ساعت در هفته)
________________________________

* هزینه نامنویسی:

 30دالر نامنویسی  +هزینه کتابها*
(* هزینه کتابها بستگی به سطح کالس ها دارد:
از  69تا  85دالر برای کالس های انگلیسی تمام وقت؛ و از  45دالر برای کالس های انگلیسی پاره وقت
و  34دالر برای کالس های فرانسوی زبان دوم)
توجه :هزینه ها پیش از شروع کالس ها باید تماما پرداخت شوند .چک پذیرفته نمی شود.

*

>> زمان نامنویسی 1 :دسامبر تا  5دسامبر 2008
روزانـــه 9 :صبح تا  4بعدازظهر (دوشنبه تا جمعه)
شبـانه 6 :بعدازظهر تا  9شب (دوشنبه تا جمعه)
همه کالس ها  5ژانویه  2009شروع می شوند.
________________________________

_______________________________________________

>> TRANSPORTATION:

“Special Bus 162” from Villa Maria Metro
Station to Marymount Adult Centre
Daily shuttle service directly to Marymount, and back, as follows:
8:10 a.m. departure from Villa Maria to Marymount Centre
12:50 p.m. departure from Marymount Centre to Villa Maria
6:00 p.m. departure from Villa Maria to Marymount Centre
9:35 p.m. departure from Marymount Centre to Villa Maria
_______________________________________________

مدارک مورد نیاز:

 چنانچه متولد کانادا هستید ،باید شناسنامه کبکی یا کانادایی خود را همراه داشته باشید. چنانچه محل تولد شما خارج از کانادا باشد ،به یکی از مدارک زیر نیاز است:کارت سیتی زنی کانادایی( ،)1ویزای اقامت دایم اداره مهاجرت( )2و یا قبولی کبک( )3یا پاسپورت کانادایی
 برای دیگر موارد الزم است مدرک اقامت دایم و یا ویزای خود را همراه داشته باشید.بعالوه  :ترجمه شناسنامه ایرانی
 هزینه نامنویسی مسترد نخواهد شد ،مگر آن که آموزشگاه کالسها را لغو کند.هزینه کتابها فقط با ارایه رسید اصلی آنها مسترد می شود .چنانچه تعداد دانشجویان به حد نصاب نرسد،
این مرکز حق خود میداند کالسها را منقضی و یا تاریخ شروع کالسها را تغییر دهد.
_____________________________________________________________________

برای آگاهی بیشتر میتوانید با شماره تلفن زیر متاس بگیرید:
)514( 488-8203
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شنتشرکتفعالدرصحنهانتخاباتیست
برایجامعهنوپایماحائزاهمیتاست،دا
ه

آنچ

انتخابات 8
دسامبر کبک

طی روزهای اخیر در اینجا شاهد بر
گزاری انتخابات فدرال بودیم که هنوز
جوهر آن خشک نشده با انتخابات در
آمریکا خود را مشغول دیدیم و چند
روز بعد هم آقای شاره از باال بودن
نظرسنجی ها نسبت به حزب لیبرال
فرصت را غنیمت شمرد هر چند
که فقط یکسال و نیم از حکومتش
گذشته با علم به اینکه در دوران رکود
اقتصادی بسر میبریم و بیش ار صد
میلیون دالر هزینه انتخابات خواهد
بود ،به بهانه عدم همکاری اپوزیسیون
و مشکالت اقتصادی  8دسامبر را
برای انتخابات در کبک اعالم داشت.
هر چند بیش از هفتاد در صد از مردم
با برگزاری این انتخابات موافق نبودند
(که خود میتواند به بیتفاوتی مردم و
در نتیجه عدم شرکت آنان دامن زند؛
چنانچه در انتخابات کانادا شاهد آن
بودیم) اقدام به این امر کرد ،اما آنچه
برای جامعه نوپای ما حائز اهمیت
است ،داشتن شرکت فعال در صحنه
انتخاباتی ست ،حال که این شانس
به ما روی کرده که بتوانیم ،بخوانیم،
تحقیق کنیم و آگاهانه یکی از احزاب
مورد نظرمان را انتخاب کنیم ،بدون
هیچگونه ترس یا وحشتی به وظیفه
شهروندی خود عمل کنیم
اما فراموش میکنند که نه تنها این
نهادهای دموکراتیک را که بسیار
هم شکننده اند برای بسیاری گویی
دموکراسی به خودی خود و بطور
طبیعی پیش میرود باید مورد حمایت
قرار داد تا روز بروز از کیفیت برتری
برخوردار شوند؛ و این امر میسر
نخواهد شد مگر با حضور فعال
شهروندان که آن هم نه هر چهار سال
یک بار آرائی را به صندوق بیاندازند و
با خیال راحت به دنبال کار و زندگی
شان باشند تا چهار سال دیگر ،بلکه
مشارکت مردم در پائین جامعه برای
حفظ دستاوردها و رسیدن به آرمان
های برتر تعیین کننده است

بسیاری از دست اندرکاران
در زمینه معرفی احزاب قلم
خواهند زد در اینجا قصدم
براین است که بعنوان زن
و زن مهاجر بگویم کدامین
حزب جوابگوی نیازهای
ماست و به بررسی حزبی که
بیشترین نزدیکی به نیازهای
ما را داراست ،بپردازم.

شیوه انتخابات در کانادا
سیستمپارلمانیبریتانیائی
و عقب گراست که در شمار
محدودی از کشورهای
جهان حاکم است
در این سیستم ،همواره دو
حزب رقیب هر بار یکی
از آنان انتخاب میشود و
شهروندان برای اینکه آراء
شان محاسبه گردد ،رای
استراتژیک میدهند و بین
بد و بد تر یکی را انتخاب
مینمایند لذا شانسی برای
احزابی نو پا با ایده های
جدید باقی نمی ماند.
چنانچه در آمریکا همیشه
یا دموکرات ها و یا
جمهوریخواهان در صحنه
بوده ،اینجا میان لیبرال یا
حزب کبک .
(در ایران که دیگر جای خود
دارد بین آقای احمدی نژادو
کروبی حق انتخاب داریم!)
در انتخابات گذشته کبک
سولیدر و حزب سبزها 10
در صد آرا را بدست آوردند،
ولی هیچ کجا بحساب نیامد.
در حالی که اگر سیستم
انتخاباتی درصدی و نسبت
به کل آراء هر حزب باشد
(نظیر بسیاری از کشورهای
پیشرفته جهان) هیچ یک از آراء به
هدر نمیرود.
بدین ترتیب احزاب نامبرده می
توانستند تا ده نماینده داشته باشند.

زنان...

مسئله دیگر که باید به آن توجه
داشت اینکه هر چند از سالها پیش
زنان پس از مبارزاتی پیگیر حق رای را
بدست آوردند
در انتخابات
هم شرکت
کردند تازه 52
درصد جامعه
زمان :یکشنبه  7دسامبر
را تشکیل
 10:30 --صبح تایک و نیم بعدازظهر -----میدهند ،ولی
به همه شما خوشامد میگوییم.
نمایندگیآنان
در سطوح
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry

جلسه ماهیانه اجنمن زنان

باالی تصمیم گیری ها
به کندی پیش میرود ،یعنی
در بهترین حالت فقط حدود
 30درصد آنان در مجلس
نمایندگی وارد میشوند ،هر
چند برابری زن و مرد در قانون
در نظر گرفته شده است باز
هم میان تصویب و پیاده کردن
آن راهی بس طوالنیست.
بدین منظور قانون گذار
اقداماتی نظیرتشویق زنان
برای مشارکت در نمایندگی،
حمایت از احزابی که نیمی
از کاندیداهای آنان را زنان
تشکیل دهند ،جریمه نقدی به
احزابی که این اصل را رعایت
نمیکنند،ترتیبکالسهای
آموزشی برای زنان در زمینه
نمایندگی ،برقراری لیست
اجباری یک در میان زن مرد،
تا نهایتا مجموعه این اقدامات
در برابری حقوق از رای به
عمل بیانجامد در فاصله پس
از هر انتخابات ارزیابی شده و
اصالحات الزم برای رسیدن
به این هدف که زن و مرد
در تصمیم گیری مشترک
نمایندگی کلی جامعه را دارا
باشند بعمل در خواهد آمد
گزارش سالیانه احزاب به
رئیس دائره انتخابات از
راهکارهائی در زمینه برابری
زن و مرد و از دیگر سو
حمایت از تنوع فرهنگی
ناشی از مهاجرت تا آنان هم
بتوانند جایگاه خود را در این
جامعه بعنوان شهروندانی تمام
عیاربدست آورندو یک یک
مهاجرین حول محور یک
پروژه مشترک برای این جامعه
هر چند پیچیده از ضروریات
دیگریست که به ساختن جامعه
ای مدرن ،چند فرهنگی و جمع گرا
خواهدانجامید.
با حمایت از کمپین سراسری برای
مبارزه علیه خشونت بر زنان ،تصویب
اقدامات الزم قانونی برای مبارزه با
خشونت ،ایجاد آگاهی در زمینه
خشونت ،امکانات کافی و همه جانبه
همانگونه که برای مبارزه با سرعت،
الکل در حین رانندگی ،یا سیگار بکار
می رود.

برای رسیدن به این اهداف
انتظارات زیر از دولت به
عمل می آید:

½ ½ حمایت مالی به گروه هائی که
در زمینه مبارزه با خشونت
فعالند
½ ½پرداخت حقوق همگانی به
والدین

½
½
½
½

½
½
½
½

½
½
½
½

½برپائی خدمات کمک به خانواده،
نظافت با قیمت متناسب با
درآمد
½ اقدامات الزم برای حمایت از
کسانی که مدتی طوالنی از بازار
کار بدور بوده اند
½به رسمیت شناختن اجتماعی
اقتصادی کار افراد سالمند یاناتوان در خانواده
½ تاریخ ثابت برای انتخابات نه
اینکه به انتخاب رهبران حاکم
هر گاه که به نفع شان بود ،آن
را اعالم نمایند
½ اصالحات در شیوه انتخابات و
تغییر آن به نسبیتی
½ تضمین تعادل میان زن و
مرد و نمایندگی افراد ناشی از
مهاجرت و اقلیت ها
½کمپین مبارزه بر علیه فقر
½ باالبردن تدریجی حقوق پایه
(مینیموم) به  10دالر در
ساعت ،همراه با حمایت از
سرمایه گذاری های کوچک و
متوسط ،کوآپراتیوها
½ باال بردن حمایت اجتماعی برای
پوشش به نیازهای اساسی
½ مبارزه با مشکل مسکن و
خانه بدوشی
½ ساختن خانه های
ارزان قیمت و زیست
محیطی
½ دادن امکانات دموکراتیک به
احزابی که هنوز نمایندگانی
در مجلس ندارند نظیر مناظره
تلویزیونیوغیره

بدین ترتیب با حمایت از حزب نوبنیاد
«کبک سولیدر» به روند دموکراسی
مشارکتی با هم به ساختن بر نامه
سیاسی و پروژه تغییر در جامعه کبک
یاری رسانیم.

•

(به بهانه  6دسامبر)

زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
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باید سکوت را شکست!

هفته مبارزه با خشونت
در کبک

از  25نوامبر که روز جهانی مبارزه با خشونت تا  6دسامبر،
که روز ملی آن بیاد کشتار پلی تکنیک در مونترآل است،
فعالیت هائی در سراسر کبک صورت میگیرد.
در همین یک سال گذشته ،باز هم هزاران زن با ترس و وحشت با
خشونت دست و پنجه نرم کرده اند
زنان و دختران مان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته خشونت جسمی
روانی را متحمل شده و حتی کشته شده اند
میدانید که بی عملی و اکتفا به دادن شعار نه ایمنی آفریده و نه جان
دوباره می بخشد ،با ایمان به پایان دادن به خشونت بر زنان و ساختن
دنیائی عاری از این بی حرمتی به بشریت
باید سکوت را شکست!
باید از تمامیت و حرمت و حقوق انسانی زنان به دفاع برخاست
باید که دولت امکانات الزم برای پیش��گیری از خشونت و کمک به
آسیب دیدگان و همچنین ایجاد برنامه های آموزشی بمدت حد اقل
یک دهه بودجه هائی در اختیار حقوق دانان محققین و گروه های
زنان گذاشته تا نتنها به باال بردن سطح آگاهی اجتماعی یاری رساند،
بلکه به یافتن ریشه های آن در جامعه و در نهایت به راه کار هائی
برای پایان دادن به اشکال مختلف خشونت دست یابد
روز  6دس��امبر بیاد چهارده دختری که در آن روز بدست مردی از
قافله مردساالران خاموش شدند با زدن روبان سفیدی بر یقه و روشن
کردن شمعی در پشت پنجره مان یاد آنان را زنده داریم !
االهه شکرائی مشعوف (مونترآل)

زن

زن ،عشق می کارد و کینه درو می کند
دیه اش نصف دیه توست
و مجازات زنایش با تو برابر
می تواند تنها یک همسر داشته باشد
و تو مختار به داشتن چهار همسر هستی
برای ازدواجش – در هر سنی – اجازه ولی الزم است
و تو هر زمان بخواهی – به لطف قانونگزار می توانی ازدواج کنی
...در محبسی به نام بکارت زندانی است و تو
او کتک می خورد و تو محاکمه نمی شوی
او می زاید و تو برای نوزادش نام انتخاب می کنی
او درد می کشد و تو نگرانی که کودک دختر نباشد
او بیخوابی می کشد و تو خواب حوریان بهشتی را می بینی
او مادر می شود و همه جا می پرسند:
نام پدر؟!
و هر روز ،او متولد می شود،
عاشق می شود ،مادر می شود ،پیر می شود و بعد می میرد
و قرن هاست که او:
عشق می کارد و کینه درو می کند
چرا که در چین و شیارهای صورت مردش
به جای گذشت زمان ،جوانی برباد رفته اش را می بیند
و در قدم های لرزان مردش
گامهای شتاب زده جوانی برای رفتن
و دردهای منقطع قلب مرد
سینه ای را بیاد او می آورد که تهی از دل بوده
و پیری مرد ،رفتن و فقط رفتن را در دل او زنده می کند
و اینها همه کینه است که کاشته می شود
(هانیه نعمتی)
در قلب ماالمال از درد او
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ایران :اقتصاد...
قانونپرداخت
نقدییارانهها
>> آخرین ضربه
احمدی نژاد بر پیکر
زخمی و درهم شکسته
اقتصادایران
آقایان نماینده ،قانون پرداخت
نقدی یارانه ها را تصویب نکنید
آقایان نماینده! آقایان وکیل مجلس!
ای چند ده نفری که به رغم حکم
حکومتی و تائید رهبری ،به ندای
وجدان تان گوش دادید و در جلسه
رای اعتماد ،به وزارت علی کردان
رای ندادید!
ای چند ده نفری که وجدان و
شرف تان را به پنج میلیون تومان
نفروختید و نماینده ی دولت را که
می خواست به شما رشوه دهد با
فضاحت از مجلس بیرون راندید!
برای این که بدانید طرح تحول
اقتصادی آقای رئیس جمهور چه
بالیی بر سر کشور و مردم ایران می
آ َو َرد نیازی به داشتن تخصص آن
چنانینیست؛
نیازی به دانستن نظ ِر اقتصاددانان و
اهل فن نیست؛
نیازی به مطالعه ی نامه های
کارشناسانه ی اهلِ عدد و رقم
نیست.
برای این که بدانید طرح تحول
اقتصادی آقای رئیس جمهور چه
بالیی بر سر کشور و مردم ایران می
آ َو َرد نیاز به عقل سالم است؛
نیاز به مشاهده ی نتیجه ی طرح
های ضربتی مشابهی ست که آقای
رئیس جمهور در طول سه سال

داد گاه کیفری
مردی را به
قصاص دو
چشم با اسید
حمکوم کرد

دادگاه��ی در ايران م��ردی را که با
پاش��يدن اس��يد روی صورت دختر

عتیق رحیمی
و سنگ صبور در
مونتریال

هفت��ه ای ک��ه گذش��ت ایرانی��ان و
کتابدوس��تانی که از نمایشگاه بزرگ
کت��اب  Salon du Livresمونتری��ال
دی��دار میکردن��د ،در میان بس��یاری
س��ورپریزهای دیگر ،با عتیق رحیمی
برن��ده جایزه ادب��ی فرانس��ه را دیدار
کردند.
همانگونه که میدانید ،رمان “س��نگ

________________ م ،نکنید!
__
کن
_________ ایرانی تقاضا می دد و بس!
ن یک
ی گر
به عنوا اد به دنبال رای م چهارتا می
پیکر زخمی و
ی نژ
وتا
درهم شکسته ی احمد سرانگشتی و دو د  ،کمترین
انی ،فقر
اقتصاد ایران وارد با حساب تورم ،گر
د!
آورد.
شود فهمی رح است.
ب این ط
سخنانبیمارگونه آسی

گذشته به موقع اجرا گذاشته است؛
نیاز به حساب سرانگشتی و دو دوتا
چهار تای بچه های دبستانی است.
این طرح به همان جایی خواهد
رسید که طرح عدم تغییر ساعات
تابستانی و زمستانی رسید.
این طرح به همان جایی خواهد
رسید که طرح تغییر ساعت کار بانک
ها رسید.
این طرح به همان جایی خواهد
رسید که طرح سهمیه بندی بنزین و
سوخت رسید.
این طرح به همان جایی خواهد
رسید که طرح به روی کار آوردن
وزرا و مدیران جوان و بی نام و نشان
رسید.
ساعات تابستانی و زمستانی به جای
خود برگشت.
ساعت کار بانک ها به جای خود
برگشت.
سهمیه بندی بنزین که نتیجه ای
جز اتالف میلیاردها تومان پول برای
نصب دستگاه و صدور کارت؛
نتیجه ای جز میلیون ها ساعت
اتالف وقت مردم در صف های
دریافت کارت و صف های مقابل
پمپ های بنزین؛
نتیجه ای جز پرشدن جیب آقازاده
های مسئول اجرای پروژه؛
نتیجه ای جز شکرگزاری مردم
به خاطر آزاد شدن بنزین ۴۰۰
تومانی(!) نداشت،
بزودی به دست خود شما حذف
خواهد شد.
و باالخره تاجی که وزرا و مدیران
جوان و بی نام و نشان بر سر مملکت
زدند ،ما را در بهترین حالت به همان
جایی که مثال در سال  ۱۳۷۰بودیم
باز خواهد گرداند؛ بدون هیچ شکی؛
بدون هیچ تردیدی.
اکنون طرح تحول اقتصادی و حذف
یارانه ها و واریز مبلغ معینی به
حساب مردم ،آخرین ضربه ای ست
که آقای احمدی نژاد قصد دارد بر

ی او را در جمع
کارشناساندقیقا
گوش کنید.
پند و اندرزهای
ایشان که:
نترسید؛ در راه
های صلب محدود
نمانید؛ به الگوی
بیگانگانکاری
نداشتهباشید؛
خود گویای
بسیاریچیزهاست.
به این می مانَد که
چاقوی جراحی
را به دست کسی
که پزشک نیست
بدهیم و بگوییم
این بیمار را عمل
کن؛ نترس؛ به
مسیر صلبی که
استادان می گویند
توجه نکن؛ به درس
هایی که در کتب
بیگانگانآمده
است ،کاری نداشته
باش؛ مریض به
لطف خدا شفا
خواهد یافت!
اگر شما حاضرید بیمارتان را به
دست چنین پزشکی بسپارید ،طرح
تحول اقتصادی را هم به ِ
دست
رئیس جمهور و مدیران بی کفایت
اش بسپارید .آن مریض نگونبخت به
هر کجا برسد ،اقتصاد ما و معیشت
میلیون ها ایرانی به همان جا خواهد
رسید.
آقای رئیس جمهور اصرار دارد که
این طرح سریع و ضربتی اجرا شود.
دلیل آن معلوم است؛ می خواهد در

مورد عالق��هاش باع��ث نابينايی و
جراحات شديد بر بدن او شده است،
به قصاص دو چش��م و پرداخت ديه
محکوم کرد.
به گزارش روزنامه های ايران ،نورالله
عزي��ز محمدی ،رييس ش��عبه ۷۱
دادگاه کيفری روز چهارشنبه ،مجيد
 ۲۷س��اله را به قصاص دو چش��م با
اسيد محکوم کرد.
اي��ن دادگاه همچنين مته��م را به
پرداخت «ديه س��اير اعضای بدن»
آمنه بهرامی که به آن آس��يب وارد
شده محکوم کرد.
متهم ،که تنها با نام مجيد در اين
گ��زارش ها معرفی ش��ده ،اعتراف
کرده است که در  ۱۲آبان ماه سال
 ۸۳به ص��ورت دختر مورد عالقه
اش اسيد پاشيده است که در نهايت
به نابينایی و جراحت شديد بدن و
صورت او منجر شده است.
به گزارش روزنامه کارگزاران ،متهم
در «بازجويی ه��ای اوليه به اتهام
منتسبی اقرار داشته و عنوان کرده
که با آمنه بهرامی در يک دانشگاه
تحصيل میکرده اس��ت و پس از
عالق ه مندی نس��بت به او اقدام به
ی کند که با جواب
خواس��تگاری م 

منفی او رو بهرو میشود».
متهم ،که تنها با ن��ام مجيد در اين
گزارش ها معرفی شده ،اعتراف کرده
است که در  ۱۲آبان ماه سال  ۸۳به
صورت دختر مورد عالقهاش اسيد
پاشيده است که در نهايت به نابينایی
و جراحت ش��ديد ب��دن و صورت او
منجر شده است.
آمنه بهرامی روز  ۱۲آبان ماه پس از
خ��روج از محل کار خود در نزديکی
پل س��يد خندان توس��ط مجيد به
صورتش اسيد پاشيده می شود که
توس��ط مردم به بيمارستان منتقل
می شود.
ت�لاش برای م��داوای و درمان آمنه
بهرامی پس از چهار سال نتيجه ای
در بر نداشت و وی نتوانست بينايی
خود را بار ديگر به دست آورد.
در نهاي��ت آمن��ه بهرامی طی کيفر
خواستی خواستار قصاص مجيد می
شود.
مجيد در دادگاه با اش��اره به اين که
نيتش «خير» بوده گفته اس��ت که
«اين خانم خودش باعث اين ماجرا
ش��د .آمنه اگر به من نگفته بود که
ی
نام��زد دارد من اصال اين کار را نم 
کردم .من به خاطر اينکه نامزدش را

صبور” ،نوشته عتیق ،جایزه ادبی سال
فرانس��ه را به خود اختصاص داد ،این
جایزه ک��ه به جایزه “آکادمی گنکور”
معروف است ،هرسال یک بار به برترین
اثر ادبی که به زبان فرانس��وی نوشته
شده باشد ،داده می شود.
سنگ صبور نخستین اثر عتیق رحیمی
نویسنده افغان مقیم فرانسه است ،که
به زبان فرانسه نوشته شده.
آقای رحیمی می گوید :در رمان سنگ
صبور “گوش��ه هایی از زوایای زندگی
خصوصی یک زن افغان روایت ش��ده
است”.
عتیق رحیمی درمورد اینکه چه چیزی
وادارش کرد تا این داس��تان را به زبان

__________
__________
_____
طول یک سال

باقی مانده ،به حساب هر
“ایرانیمستضعف” چهل
ِ
پنجاه هزار تومان ماهیانه
واریز کند ،تا آن ها ضمن
دعای خیر ،رای شان
را در انتخابات بعدی به
نام ایشان در صندوق ها
بیندازند.
شبُرد این امر ،هر
برای پی 
که را بر سر راهش قرار
می گیرد ،کنار می زند.
برای او فرقی نمی کند
که این شخص
منتخب خود اوست،
کارشناس است،
آینده نگر است،
متخصص است،
دلسوز است.
یا طرح را می پذیرد ،یا
کنار گذاشته می شود.
تورم ،گرانی ،فقر،
کمترین آسیبی ست
که این طرح ،در نظام
به شدت فاسد و آلوده
ی کنونی به تن رنجور
جامعه ایران وارد خواهد کرد.
این را مسئوالن اقتصادی که طی
چند ماه اخیر کنار گذاشته شده اند
پیش بینی می کنند.
به عنوان یک ایرانی از شما می
خواهم که این طرح را قاطعانه رد
کنید و مانع خرابکاری بزرگ رئیس
جمهور شوید .تاریخ ،نام کسانی را
که به مقابله با این حماقت بزرگ
برخیزند فراموش نخواهد کرد.

دلزده کنم اسيد پاشيدم تا آمنه برای
هميشه زن من بشود».
مجيد می تواند به اين حکم اعتراض
کن��د ت��ا در دادگاه تجديد نظر اين
پرون��ده مورد بررس��ی مج��دد قرار
گيرد.
از آنجا که ديه مرد و زن در «ش��رع
اسالم» برابر نيس��ت ،دادگاه از آمنه
بهرامی خواسته است تا تفاضل ديه را
به صندوق دولت واريز کند.
در اي��ران س��الها اس��ت که برخی
ت خوردگان روابط عاشقانه
شکس�� 
می کوشند از طريق اسيدپاشی به
ص��ورت دختران م��ورد عالقه خود
انتقامبگيرند.
تا کنون آمار دقيقی از ميزان اس��يد
پاش��ی از سوی مس��ئوالن انتظامی
و قضایی ايران ارائه نش��ده اس��ت و
مشخص نيست که تشديد مجازات
اسيدپاشی در
ل های اخير
سا 
به چ��ه ميزان
بر کاهش اين
نا هنج��ا ر ی
اجتماعی تاثير
گذاشته باشد

فرانسه بنویسد ،می گوید:
“من نوش��تن را به زبان مادری ام (
فارس��ی) دوست دارم اما در مواردی،
در زبان م��ادری من ،تابوهایی (خط
قرمزهایی) به ن��ام عفت کالم وجود
دارد ک��ه حف��ظ آنه��ا در ذهن من
نهادینه ش��ده اس��ت و و قتی شما
بخواهید این تاب��و ها را حفظ کنید
بیان خیلی چیزها دشوار می شود”.
پی��ش از این ،دو رم��ان دیگر عتیق
رحیم��ی ب��ه نامهای “خاکس��تر و
خاک” ( ک��ه از روی آن فیملی نیز
ساخته شده است )“ ،هزارخانه خواب
و اختناق” و همچنین یک داس��تان
به نام “بازگشت تصوری” ،به فارسی
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طنـــــز
خرسندی

شعرمربوطبهامامزادهدرکامیون!

این امامزاده خیلی درویشه
مثل پیتزا دلیوری میشه!
کامیونی پر امامزاده
از برای زیارت آماده
صاحب کامیون که راننده س
از سوی رهبری نماینده س
کارش اول امامزاده نبود
صاحب بار فوق العاده نبود
کامیون را نموده تعمیرش
سیب زمینی نیامده گیرش
در نتیجه امامزاده زده
از همونجا به چاک جاده زده
داده بر بیت رهبری پیغام
که ضریحی دارم علیه سالم
حضرتش دوره گرده و سیار
یادگار ائمه ی اطهار
این امامزاده خیلی درویشه
مثل پیتزا ،دلیوری میشه
آمده پاسخ از ولی فقیه
«باریکال به کامیون ضریح
ببرش پارک کن سر چارراه
بگو ملت اینم زیارتگاه
بگو ملت بیا امامزاده
واسه زوار حاضر آماده
معجزاتش بگو هزارجوره
خبره تر از رئیس جمهوره
زن نازا رو حامله میکنه
خودشم کار قابله میکنه
کمر مردا رو قوی میکنه
مثل دوران پهلوی میکنه
هست مثل خمینیِ ثانی
میکنه آب و برقو مجانی
هم غنی میکنه اورانیومو
هم به انبار میبره اتمو
میره زندونی هارو چک میزنه
به اسانلو خودش کتک میزنه
هرکجا خانقاه درویشه
آقا اونجاس با دیلم و تیشه
اون حسینیه رو خراب میکنه
دل درویشارو کباب میکنه
آقا با هر کسی که درگیره

نداره رحم ،تا تهش میره
میکنه ظلم بر بهائی ها
که گناه داره بیگناهی ها
معجزات آقا فراوونه
توی هر کار مرد میدونه
کسی که قلوه هاشو میفروشه
موقع معامله ،آقا توشه
میره و کلی میزنه چونه
آقا بی معجزه نمیمونه
به دوبی که یه دختری میره
آقا اونو نشونه میگیره
نمیذاره که مفت بره به فروش
میکشه یک هزارتا هم روش
آقا میگه مجله روزنامه
دربیادش ،ولی رو برنامه
بیخودی هیچکی انتقاد نکنه
سردبیرم روشو زیاد نکنه
از نویسنده ها دلش خونه
خصوصاً اونکه عضو کانونه
میگه اینها باید حیا بکنن
یک کمی شرم از خدا بکنن
اگه نه ،راه حلِ آسون هست
هم طناب هست ،هم بیابون هست»
آقا کی هست؟ بی نشون هستش
بار یکدونه کامیون هستش
آقا یک مشت آهن آالته
که فرآورده ی خرافاته
نسبش میرسه به ذوب آهن
آب طال هم تو کارشه گاهاً
آقای اصلی توی فارسیجان
داره میخنده قاه قاه االن
میگه اینها دیگه چقد ساده ن
عاشق آهن امامزاده ن
میگه اصل قضیه ی در اینجاس
که منم اون امامزاده روراس
ولی اونها ضریحو برداشتن
چونکه قصد کلک ملک داشتن
آش اینجاست ،اون فقط ظرفه
تازه در اصل مطلبم حرفه!
مورچه و کله پاچه شد خیرات
بر محمد و آل او صلوات!

www.paivand.ca

در خدمت ارتقای بیزنس شما!

چاپ شده است.
داس��تان بازگش��ت تصوری ،روایت
افسانه مانندی است از بازگشت یک
مهاجر ب��ه وطن خ��ود ،اما رحیمی
در س��ال  2002عمال به افغانستان
بازگش��ت و در آنجا به فعالیت های
هنری از جمله ساخت فیلم و سریال
تلویزیونی مشغول شد.
عتیق رحیمی در سال  1962میالدی
در کابل متولد شد ،تحصیالت ابتدایی
اش را در مکتب مسعود سعد و پس از
آن در لیسه استقالل تمام کرد.
در س��ال  1980به فرانس��ه رفت و
در دانش��گاه “ران” در شمال فرانسه
به تحصی��ل ادبیات مدرن فرانس��ه

مشغول شد و از آن دانشگاه لیسانس
گرفت .سپس تحصیالتش را تا سطح
فوق لیسانس در همان جا ادامه داد و
سرانجام از دکترایش را در رشته سینما
در دانشگاه سوربن دفاع کرد.
عتیق ازدواج کرده و یک پس��ر و یک
دختر دارد.
وی در س��ال  1382برنده جایزه ادبی
یلدا در ایران ش��د که از جوایز معتبر
ادبی در این کش��ور به شمار می رود.
وی این جایزه را به عنوان نویسنده برتر
غیـــــــــر ایرانی فارسی زبان از آن
خود کرد.
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جهان....
یک کشتی
دیگر در

خلیج عدن

ربوده شد

دزدان دریایی سومالیایی روز جمعه
 28نوامب��ر یک تانک��ر لیبریایی،
حامل مواد شیمیایی ،را در آبهای
خلیج عدن ربودند.
به گزارش آسوش��یتدپرس به نقل
از مناب��ع دیپلماتی��ک ۲۵ ،تبعه

هندی ،دو بنگالدشی و دو محافظ
بریتانیایی سرنشینان کشتی ربوده
شده بودهاند.
گزارشه��ا همچنی��ن حکایت از
آن دارد ک��ه کش��تی لیبریای��ی
«بیسکاگلیا» نام دارد.
ش��مار راهزنان پنج نفر اعالم شده
است.
حمالت راهزنان دریایی در اطراف
خلیج س��ومالی در سال جاری ۷۵
درص��د افزایش داش��ته و باجهای
چن��د میلیون دالری باعث ش��ده
است که آنها فعالیت دریایی خود
را گستردهتر کنند و برای  ۲۰هزار
تانکر و کشتی تجاری که ساالنه از

گرانبهاترینکتاب
جهان منتشر شد

یک ناشر ایتالیایی با چاپ کتابی در مورد زندگی
و آث��ار میکلآنژ آن را به عنوان «گرانبهاترین و
زیباترین کتاب جدید در جهان» معرفی کرده
است.
به��ای این کتاب  ۱۰۰هزار ی��ورو (حدود ۱۳۰
میلیون تومان) اعالم ش��ده اس��ت و حدود ۳۰
کیلوگرم وزن دارد.
این کتاب در مورد زندگی و آثار میکلآنژ ،نقاش
و مجسمهساز نامدار ایتالیایی ،است و به کتابخانه
ملی شهر نیویورک اهدا شده است.
قرار است کتابخانه ملی نیویورک این کتاب را از
روز سهشنبه دوم دسامبر ( ۱۳آذر) ،به نمایش
عمومی بگذارد.
ماریلنا فراری ،ناش��ر ایتالیایی ای��ن کتاب ،به
آسوش��یتدپرس گفته اس��ت که هدف از تهیه
و انتش��ار چنین کتابی اعت��راض به بازار فعلی
نش��ر است که «تحت تأثیر اینترنت رو به زوال
گذاشته است».
خانم فراری مدیر انتش��ارات  FMRدر ش��هر
بولونیای ایتالیا است.
این مرکز انتش��اراتی به تهیه و نش��ر کتاب به
شیوههای قدیمی ،با مواد بسیار اعال و بهرهگیری
از کار هنرمندان و صنعتگ��ران ماهر ایتالیایی

مونترال
اول آذر ماه 2567
 21نوامبر 2008

مجید کفائی
___________
درودبرشاهزاده!

این مسیر
عبور میکنند ،مشکالت بیشتری
پدید بیاورند.
بر پایه گزارش��ی که اخیرا دبیرکل
س��ازمان مل��ل متح��د در اختیار
ش��ورای امنیت ق��رار داد ،دزدان
دریایی س��ومالیایی در سال جاری
می�لادی  ۳۰میلی��ون دالر از
صاحبان کشتیهای ربوده شده باج
گرفتهاند.
تنها در ده روز پایانی آبانماه هفت
کشتی در آبهای خطرناک حوالی

شهرت دارد.
به گفته ماریلنا فراری ،با انتشار و توزیع اینترنتی
کتابه��ا در دوران معاصر ،ارزش واقعی کتاب
نابود ش��ده اس��ت و دورههای کتابسوزی در
تاریخ را تداعی میکند.
این ناش��ر ایتالیای��ی میگوید ک��ه در چنین
ش��رایطی ،هر کتاب و نوش��تهای پیش از آنکه
ارزش واقعیاش درک شود نابود میشود.
بنگاه انتشاراتی خانم فراری برای اثبات عالقه به
ارزش ماندگار کتاب ،این اثر جدید را  ۵۰۰سال
تضمین کرده است.
این کتاب «دس��ت دانا» نام دارد و نگاهی دارد
ب��ه زندگی و آثار میکلآن��ژ به قلم معتبرترین
زندگینامهنویس او ،جیورجیو واساری.
از آنتونیو پاولوچی ،مدیر هنری موزه واتیکان،
نیز مقالهای در این کتاب هست.
ای��ن کتاب عالوه بر متن حاوی ش��مار زیادی
عکس و طراحیهای میکلآنژ است؛ از تصویر
مجس��مههای وی گرفته تا تصویر نقاشیهای
عظیم دیواری و دستنوش��تهها و چکامههای
او.آم��اده کردن هر نس��خه از این کتاب حدود
ش��ش ماه زمان میبرد و ماهرترین صنعتگران
ایتالیایی آن را به شیوههای رایج در  ۵۰۰سال
پیش ،بدون اس��تفاده از هیچ ماش��ینی تولید
میکنند.
م��واد به کار رفت��ه در جلد کت��اب پارچههای

نکتههاى
زندگی...

>> اگر امروز صبح سالم از خواب
برخاستید،
قدر سالمتى خود را بدانید زیرا
یک میلیون نفر تا یک هفته دیگر
زنده نخواهند بود.
>> اگر تاکنون از آسیبهاى
جنگ،
تنهایى در سلول زندان ،عذاب
شکنجه،
یا گرسنگى در امان بودهاید،
وضعیت شما از وضعیت ٥٠٠
میلیون نفر در دنیا بهتر است.
>> اگر میتوانید بدون ترس از
زندانى شدن یا مرگ ،وارد مسجد

الظواهری:

خلیج سومالی ربوده شد.
از جمله این کش��تیها ،کش��تی
هنگکنگ��ی «دیالی��ت» بود که
ب��ا  ۲۵خدمه در اج��اره جمهوری
اسالمی قرار داشت و روز سهشنبه
 ۲۸آبان ماه در راه بندرعباس و در
نزدیکی سومالی ربوده شد.
در س��ال جاری میالدی دست کم
 ۹۶کش��تی مورد حمل��ه دزدان
دریای��ی قرار گرفتهاند ک��ه از این
تعداد  ۳۹مورد در آبهای سومالی
ربوده شدهاند.
هم اکنون  ۱۵کشتی با نزدیک به
 ۳۰۰سرنشین در اس��ارت دزدان
دریایی قرار دارد.

•

ابریش��می دس��تباف و گرانقیمت و همچنین
قطعاتی از س��نگ مرمری است که  ۵۰۰سال
پی��ش میکلآنژ مجس��مههای خ��ود را از آن
میساخته است.
صفحههای این کتاب از کاغذهای دستس��از
قدیمیترین کارگاه کاغذسازی در ایتالیا تهیه
میشود و ش��یوه صفحهبندی و جلدسازی آن
درس��ت مثل کتابهایی اس��ت که در دوران
رنسانس تولید میشده است.
ای��ن کتاب عالوه بر متن حاوی ش��مار زیادی
عکس و طراحیهای میکلآنژ است؛ از تصویر
مجس��مههای وی گرفته تا تصویر نقاشیهای
عظیم دیواری و دستنوشتهها و چکامههای او.
مای��کل اینمان ،مس��ئول بخش نس��خ نایاب
کتابخانه ملی نیویورک ،میگوید این کتاب در
طول قرنهای متمادی الگوی��ی خواهد بود از
نحوه تهیه کتابهای نفیس در دوران رنسانس.
آقای اینم��ان همچنین میگوی��د این کتاب
بخوبی به ظرایف صفحهبندی و جلدس��ازی به
شکل اعالیی توجه کرده است.
تاکنون بیش از  ۲۰نس��خه از این کتاب زیبا و
نفیس در سراس��ر جهان به فروش رفته است
و ع�لاوه بر نس��خه اهدایی ب��ه کتابخانه ملی
نیویورک ،نس��خهای نیز به موزه پرادا در شهر
مادرید و نسخه دیگری هم به موزه شهر بولونیا
در ایتالیا اهدا شده است

(یا کلیسا) شوید،
وضع شما از  ٣میلیون نفر در
دنیا بهتر است.
>> اگر در یخچال شما خوراکى
و غذا وجود دارد،
اگر کفش و لباس دارید،
اگر تختخواب و سرپناهى دارید،
در این صورت شما از  ٪٧٥مردم
جهانثروتمندترهستید.
>> اگر در بانکى حساب دارید ،و
اگر در جیبتان پول دارید،
شما به  ٪٨مردم دنیا که چنین
شرایطى دارند تعلّق دارید.
>> اگر شما این نوشته را بر روی
وبسایتمیخوانید،
از سه خوشبختى بهرهمند
هستید:
 -1یک کسى به فکر شما بوده

•

است.
 -2شما به  ٢٠٠میلیون نفرى
که قادر به خواندن نیستند تعلّق
ندارید.
 -3و  ...شما جزو  ٪١از مردم دنیا
هستید که کامپیوتر دارند.

به قول آن دوست:
طورى کار کنید که انگار نیازى
به پول ندارید،
طورى عشق بورزید که انگار
هرگز آزرده خاطر نشدهاید،
طورى برقصید که انگار هیچکس
شما را نمیبیند،
طورى آواز بخوانید که انگار
هیچکس صداى شما را
نمیشنود،
و باالخره طورى زندگى کنید که
انگار زمین ،بهشت است.

•

اوباما “کا کا سیاه”
کاخسفید!

ایسنا :مرد شماره دو القاعده ،باراک اوباما را به
خیانت به نژاد و میراث مسلمانی پدرش متهم
کرد و حمالت بیشتر این گروه را علیه منافع
آمریکا خواستار شد.
ایمن الظواهری ،معاون اسامه بن الدن ،باراک
اوباما ،رییسجمهور منتخب آمریکا را “کاکا
سیاه” کاخ سفید و “برده” خواند و در نواری
 ۱۱دقیقهای اظهار داشت:
تو نشانگر وجه مخالف سیاهپوستان پرافتخار
آمریکا نظیر مالکوم ایکس هستی.
مالک��وم ایکس ،مدافع حقوق سیاپوس��تان
آمریکا در دهه  ۱۹۶۰بود.
الظواهری در س��خنان خ��ود از لفظ “عبید
البیت” اس��تفاده کرده است.
مالک��وم ایک��س از عبارت
کاکا س��یاه ب��رای انتقاد از

سیاهپوس��تانی که
در مقابل س��فیدها
نایستاده و حق خود
را از آنه��ا نگرفتند،
استفاده میکرد.
الظواهری ب��ا انتقاد
شدیدازحمایتاوباما
از رژیم صهیونیستی
و طرحهای��ش برای
اع��زام نیروه��ای
بیشتر آمریکایی به
افغانس��تان تاکید کرد :هم��هی این طرحها
محکوم به شکست هستند.

محضردارایرانی
مونــا گالبی

اولین محضردار ایرانی
در مونتریال
Chambre des notaires
du Québec

خدمات ما شامل:
وصیت نامه ،وکالتنامه ،گواهی
امضاء ،امور مستغالت،
ازدواج و عقد رسمی
در مرکز شهر مونتریال
mona.golabi@gmail.com
www.MonaGolabi.com

514-318-6373

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

>> تصویری که به اندازه هزار مقاله می ارزد! ؟
فرستنده :بهروز (مونتریال)

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

وی از مبارزان این گروه خواست به حمالت
خودبهآمریکایجنایتکارتازمانعقبنشینی
کامل نیروهای این کش��ور از سرزمینهای
مسلمانان ادامه دهند.
او با اش��اره به پدر کنیایی و مس��لمان اوباما
ا ظه��ا ر
...گوشت
تو از یک
داشت:
پ��د ر سربازان شما به مسلما ن
دهان سگهای متو ل��د
ام��ا در
شد ی
افغانستان
صفشمنان
د
خوش آمده!
مسلمانان
ایستادی.
ب��رای تو و افرادی نظیر کالین پاول ،رایس و
دیگرانی نظیر ش��ما ،اظهارات مالکوم ایکس
که افرادی از جنس شما را “کاکا سیاه” لقب
میداد ،کامال درست است.
الظواهری همچنین گفت :آمریکا در چهرهای
تازه نمایانگر شده است ،اما قلبش هنوز پر
از نفرت است و ذهنش پر از حرص و طمع و
روحش اشاعهی قتل ،سرکوب
و دیکتات��وری ب��ه هم��ان
شیوهی گذشته است.
وی اف��زود :آگاه باش��ید که
گوشت سربازان شما به دهان
سگهای افغانستان خوش
آمده ،بنابرای��ن هزاران هزار
س��رباز برای آنها بفرستید.
اگر هن��وز هم فکر میکنید
میتوانید شکست آمریکا در
افغانستان را نادیده بگیرید ،به
سرنوشت بوش و پرویز مشرف (رییسجمهور
سابق پاکس��تان) به دقت نگاه کنید و یا به
سرنوشت ش��وروی و انگلیسیها در مدتها
قبلتر.
وی در سخنان خود تهدید به حملهای خاص
نکرد ،اما به اوباما هشدار داد که با یک جنگ
سراس��ری و مقاومتی جدی که ستونهای
کل جهان اسالم را به لرزه در میآورد روبهرو
خواهد ش��د و این حقیقتی اس��ت که وی و
دولت وی و کش��ور آمری��کا نمیتواند آن را
نادیده بگیرد.

•

ƤâǂǣǂȀǋ

این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست
این خاک چه زیباست ولی خاک وطن نیست
آن دختر چشم آبی گیسوی طالیی
طناز سیه چشم چو معشوقه من نیست
آن کشور نو آن وطن دانش و صنعت
هرگز به دل انگیــزی ایران کهن نیست
در مشهد و یزد و قم و سمنان و لرستان
لطفی است که در کلگری و نیس و پکن نیست
در دامن بحر خزر و ساحل گیــالن
موجی است که در ساحل دریای عدن نیست
در پیکر گلهای دالویز شمــــــیران
عطری است که در نافه ی آهوی ُختن نیست
آواره ام و خسته و سرگشته و حیران
هرجا که روم هیچ کجا خانه من نیست
آوارگی و خانه به دوشی چه بالییست
دردی است که همتاش در این دیر کهن نیست
من بهر که خوانم غزل سعدی و حافظ
در شهر غریبی که در او فهم سخن نیست
هر کس که زند طعنه به ایرانی و ایران
بی ُشبهه که مغزش به سر و روح به تن نیست
پاریس قشنگ است ولی نیست چو تهران
لندن به دالویزی شیراز کهن نیست
هر چند که سرسبز بود دامــنه آلپ
چون دامن البرز پر از چین و شکن نیست
این کوه بلند است ولی نیست دماوند
تجن نیست
این رود چه زیباست ولی رود َ
این شهر عظیم است ولی شهر غریب است
این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست
خسرو فرشیدور
(مجلهاینترنتیآریامهن)

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

رضا پهلوی! بر تو از من درود
بگویم تورا یک ُسخن رهنمود
لبل تو َچه َچه ُمدام
زنی همچو بُ ُ
ولی َچه َچه ات ،کارِ شیر کی نمود؟
*
بگفتی سخن های نیکو بسی
در ایران هنوز نیست فریادرسی
یکی شیر باید بمیدانِ رزم
لبل ،که َچه َچه َزنَد هر کسی
نه بُ ُ
*
گرفتاری ی تو خردمندی است
خردمندی ی تو بدان! بَندی است
ُگسسته همه بَند هارا حریف
به حرف دلخوشیم ما ،نگر! چندی است
*
به باغ ارکه بودیم باکی نبود
اگر خواند بلبل یکی خوش سرود
به زندانیم اما به کوروش دیار
یکی شیر باید که در ها گشود
*
گرفتار دیو ایم در ایران زمین
که تازی پرست است و خونریز یقین
لبلی
نترسد چنین دیو از بُ ُ
یکی شرزه شیر َآر َدش زیر ،همین!
-----------------

دزدان دریایی
امسال  ۳۰میلیون
الر درآمد داشت هاند
د
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abehn082@uottawa.ca
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مراسم یادبود
با نهایت تاسف درگذشت

پروفسور پیما ن گوهری مقد م
را به اطالع هموطنان عزیز می رسانیم.
مراسم یادبود آن مرحوم در محل دانشگاه کنکوردیا

>> در ساعت سه ( )3بعد از ظهر
>> روز چهارم دسامبر

برگزار می شود.
_________________________________

>> آدرس:

1515 St. Catherine West
Engineering and Visual Arts Building
2nd Floor, Room Number 260
Concordia University
_________________________________
Further information may be obtained from:
Department of Electrical and Computer Engineering
Concordia University
Contact Phone Number: (514) 848-2424 x 3104

همکاران پیمان درگذشت او را به خانواده های گوهری مقدم و
هادوی ،خصوصا همسر او خامن نوری هادوی و فرزند شان آرمین
تسلیت می گویند.
_________________________________

عاصم خلیلی ،امیر اقدم ،خشایار خراسانی،
مجتبی کهریزی ،محمد رضا سلیمانی ،یوسف شایان،
شاهین هشترودی زاد ،پویا ولی زاده

به نام پروردگار مهربان
بیهمگانبهسرشودبیتوبهسرمنیشود

داغتوداردایندلمجایدگرمنیشود
بازگشت همه به سوی اوست

سپاسگزاری

از تمامی دوستان و عزیزانی که
در ایام سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن پدر مهربان و بزرگ خاندان بزرگوارمان

شادروان حاج محمد حسین زرعیان
که در مونتریال به هستی ابدی پیوست،
با دیدار و حضور گرم و مهربان خود
با ما در این ایام سخت همراهی نمودند،
صمیمانهسپاسگزارینموده،
از این که در حال حاضر فرصت تشکر حضوری در اختیار نیست،
از حضورتان پوزش می خواهیم.
با آرزوی سالمتی و شادمانی شما و خانواده های عزیزتان

خانواده های زرعیان ،فالح خیر ،صمدی
------------------------------------------تلفن اطالعات514-942-2727 :

سرمایه سیاه و سفید و زرد منی شناسد!

جابر کلیبی

djaber_ka@yahoo.ca

درحاشیه
انتخاب اوباما،
خنستنی
رئیس مجهور
سیاهپوست

ایاالت متحده
امــریکا

بحث های داغی که در مـــــــــــورد
“ب��اراک اوباما” طی رون��د طوالنی مبارزه
انتخابات��ی می��ان او و رقبای��ش در حزب
دموکرات و ح��زب جمهوری خواه جریان
یافت ،نشان می دهد که تا آخرین لحظه
در م��ورد پیروزی اوباما ناباوری و ش��ک و
تردید جدی وجود داشته است .این شک
و تردید و ناباوری در واقع نتیجه ی سابقه
ای است که نظام حاکم بر امریکا ،در اذهان
عمومی جهان از خود به جا گذاشته است.
نظام��ی که در آن بردگی و تبعیض نژادی

تا گذش��ته ای نه چندان دور ،رسماً برقرار
بوده و تحت چنین نظامی ،سیاه پوستان
چه مذلت ها و تحقیرها که ندیدند .سلسله
قتل ه��ای نژادی و سیاس��ی ،فصل های
تاریک��ی از تاریخ نه چن��دان طوالنی این
کشور را تشکیل می دهد“ .مک کارتیسم”
یا بهتر بگوییم نوعی فاشیس��م امریکایی
که با برق��راری یک نظام تفتیش عقاید و
سرکوب اندیشه های مترقی به بهانه مبارزه
با کمونیسم سلُطه سیاه خود را بر جامعه،
بویژه علیه روشنفکران و هنرمندان مترقی
در س��ال ه��ای  60قرن گذش��ته اعمال
کرد .در این س��ال ها چه بسا نویسندگان،
هنرمندان ،روزنامه نگاران و فعاالن سیاسی
تح��ت پیگرد قرا گرفتن��د .من باب نمونه
چارلی چاپلین در این سال ها ،تحت عنوان
کمونیسم از امریکا اخراج گردید.
بازتاب سیاست حاکم بر این کشور ،در اغلب
مناطق جهان ،از قبیل عراق ،افغانستان و ،...
آشکارا تجاوزکارانه و غیر انسانی است .گروه
سیاس��ی حاکم بر ایاالت متحده ،اتحادی
اس��ت از بنیادگرای��ان مذهب��ی و نظریه
پردازان جن��گ که برای تضمین و تأمین
منافع منوپل های فراملیتی ،هر وسیله ای
را جایز می دانند!
همه ی ای��ن حقایق و بس��یاری واقعیت
های دیگر موجب نوعی بدبینی نسبت به
نتای��ج انتخابات گردید و بس��یاری بر این
باور بودن��د که نظام سیاس��ی و فرهنگ
حاکم بر این کشور ،بهر وسیله ی ممکن
از انتخاب یک “س��یاه پوست” به ریاست
جمهوری جلوگیری خواهد کرد .گویا چند

توطئه ترور علیه اوباما هم هنگام مبارزات
انتخاباتی ،کشف شده بود!
حال که “اوباما” با کس��ب آراء اکثریت به
عنوان چهل و چهارمی��ن رئیس جمهور
انتخاب ش��ده اس��ت برای بس��یاری این
انتخاب دوران جدی��دی از تاریخ امریکا را
رق��م زده و به نوعی بر ای��ن باورند که در
این کشور یک تحول اساسی اتفاق افتاده
اس��ت ،زیرا برای اولین بار در تاریخ امریکا،
یک “سیاه پوست” به ریاست جمهوری آن
رسیده است.
همه این بحث ه��ا و پیش بینی ها بدون
ش��ناخت از موقعیت ش��خص “اوباما” در
نظام حاکم و بدون توجه به ش��رایطی که
در آن ایاالت متحده امریکا هماکنون دست
و پا میزن��د ،ره به جایی
نخواهن��د ب��رد .این
شرایط ،یعنی بحران
اقتص��ادی و مال��ی،
توس��عه عدم اعتماد
در میان مردم نسبت
ب��ه دول��ت امریکا،
ورشکستگی بانگ ها
و مؤسس��ات بزرگ،
از ماش��ین س��ازی
که صنع��ت پایه ای
امریکاست گرفته تا
تأمین کنندگان وام
و ،...رشد سرسام آور
بی کاری و فقر ،فرو
رفتن در باتالق جنگ
عراق و افغانس��تان
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از یک س��و و نفرت و انزجار عمومی مردم
جه��ان از سیاس��ت ه��ای تجاوزکارانه و
قلدرمنشانه ی امریکا و  ...همه و همه بیان
وضعیت نابسامان این کشور ،هم در داخل
و هم در مقیاس بین المللی است.
در چنین ش��رایطی جز یک مانور شوک
آور ،هیچ عامل دیگری نمی تواند تناقضات
شکننده ی داخل و تصویر وحشتناکی را
که از امریکا در مقیاس جهانی وجود دارد،
اندکی بهبود بخشد.
درس��ت در چنین ش��رایطی است “رنگ
پوست” آقای اوباما ارزش می یابد.
شاید به توان ادعا کرد که در عین حال که
تفاوت های صوری ،اخالقی ،هوشمندی و
ش��خصی میان بوش و اوباما وجود دارد و
انتخ��اب اوباما به عنوان
رئیس جمهور امریکا
به خودی خود تاثیر
مهموالبتهمحدودی
از نظ��ر فرهنگی و
سیاس��ی بر جامعه
امریکا م��ی گذارد،
ب��ا این هم��ه نباید
فرام��وش کنیم که
در همین انتخابات،
اکثریت کسانی که
به اوباما رای دادند،
علی��ه ح��ق ازدواج
همجن��س گرایان،
که مدتها در برخی
از ایاالت امریکا انجام
می گرفت و همواره

مورد مخالفت نیروهای مرتجع و راس��ت،
بویژه کلیسا قرار داشت ،رأی دادند و به این
ترتیب آن را ممنوع س��اختند .صرفنظر از
این که در مورد مقوله “ازدواج” چه نظری
داشته باشیم ،نفس مخالفت با چنین امری
نقض یکی از اصول اساسی دموکراسی در
یک کش��ور است .این به این معناست که
انسان ها در امریکا نمی توانند شیوه زندگی
و نوع رابطه انسانی خویش را ،خود تعیین
کنند .بدون تردید ای��ن رخداد بر جامعه
امریکا ،که بهر حال جامعه ای محافظه کار
است ،تاثیری منفی خواهد گذاشت.
از جانب دیگ��ر ،اگر بپذیریم که در مقابل
یک نظام تاریخی مس��تقر از قبیل ایاالت
متح��ده ی امری��کا ،که همه چی��ز آن بر
پایه منافع سرمایه می چرخد ،نقش افراد
چندان تعیین کننده نیست ،باید بپذیریم
که این اوباما نیست که سرنوشت جامعه را
می تواند تغییر دهد بلکه بر عکس این نظام
حاکم بر جامعه است که امثال اوباما را در
خود حل خواهد کرد.
سرمایه داری ،بویژه سرمایه داری متاخر که
دوران کنونی را رقم می زند ،دوران سلطه
سرمایه بر انسان هاست.
از این گذشته نباید فراموش کنیم که اوباما
عنصری نیست که از خارج از این سیستم
و بر حسب تصادف سر از صندوق رای در
آورده باش��د ،او س��ال ها به عنوان سناتور
مهره ای در این حاکمیت بوده است.
باید یادآور ش��د ک��ه دوران کنونی ایاالت
متحده امریکا با س��ال های  50و  60قرن
گذشته که جریانات رادیکالی چون “پلنگان

سیاه” ( )black panthersمجموعه نظام را
مورد سوال قرار داده بودند ،متفاوت است.
از آن پس و طی سالیان متمادی بورژوازی
امپریالیس��تی امریکا موفق ش��د تا بخش
معینی از سیاه پوستان را در خود ادغام کند
و آن ها را تبدیل به عناصر مرتجعی نماید
که برای تامین س��ودهای کالن خویش از
هیچ جنایتی رویگردان نیستند .کوندالیزا
رایس ،وزیر امور خارجه کنونی ،کولین پاول
رئیس ستاد و وزیر جنگ سابق ارتش امریکا
و صدها “سیاه پوست” دیگر که در مقامات
دولتی ،مؤسس��ات بزرگ تجاری ،مالی و
صنعتی مش��غولند ،بخشی از حاکمیت را
تشکیل می دهند .حساب این ها با زحمت
کشان سیاه پوستی که در فقر و مذلت ،در
محله هایی چون هارل��م و یا در زندانهای
مخوف امریکا (مومیا ابوجمال) سال ها در
داالن مرگ بسر می برند ،جداست.
و حرف آخر این که سرمایه سیاه و سفید و
زرد نمی شناسد!
از هر رنگی برای سود آوری خود استفاده
می کند!
اوباما ش��اید بتواند ب��رای مدتی ،همچون
محمد خاتمی در ایران ،افکار داخل و خارج
را تحت تاثیر قرار دهد ،ولی رشد بحران و
تشدید تناقضات اجتماعی و بغرنج تر شدن
اوضاع جهان��ی ،به او فرصت چندانی برای
مانور نخواهد داد و خواهیم دید در دوران
اوباما نی��ز در حول همان پاش��نه خواهد
چرخید!
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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

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

 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:

 15سال تجربه

با مدیریت جدید

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

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/rose1950S

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 رسمی اسناد و مدارک

نغمه سروران

مترجم رسمی و عضو انجمن
مترجمانکبک

514-889-8765
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

درمان بیماری ها با

هیپنوتیـزم

علی سلیمی
514-979-2120

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

ترجمه رمسی

سیروس

514-476-2075

لطفاپسازساعت 6شبتماسبگیرید.

farkhondehPmay/july

سالن آرایش

دکتر کیـوان فرداد

 7روز
هفته

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

استخدام

سوپراخــوان

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

استخــدام

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

استخدام
Auto Elegance Leasing
به یک نفر خانم برای انجام
کارهای دفتری
>> مسلط به فرانسوی و انگلیسی
>> آشنا به مایکروسافت آفیس و
اینترنت نیازمندیم.
>> با شرائط عالی <<
لطفا رزومه خود را به نشانی زیر
ایمیلکنید:
info@eleganceleasing.com
ویا با شماره تلفن زیرتماس بگیرید.

(514) 482-4500

استخدام
به یک خانم فارسی زبان برای
نگهداری از یک بانوی سالمند
ایرانی فورا نیازمندیم.
>> با شرائط خوب <<
(514) 830-1840
SaeddRazaghipaidAkavan:jan01,15

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:

استخدامفوری

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

حمیــرا داوری

مـــاساژدرمانیویـــــژه
خانم های ایرانی
>>  12سال تجربه کاری
nov0115PAk



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

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

Vancouver:

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

514-996-9692

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

کوتاه زیباتر است

سوپرآریا ،شیراز ،پردیس،
و دیگر فروشگاه های ایرانی

تورونتو:

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

لوگــویپیوند:

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

پیر گدا پرس :نشریه ای از نوع دیگر...

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

تعمیراتساختمانی
مسکونی  -جتاری
>> کلی * * جزیی <<

hooman:nov15

محضردارایرانی

اکازیون فروش فرش

مونــا گالبی

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

پیتزایی بفروش

با فروش بسیار خوب

 با شـــرایط عالی-بفروشمیرسد
(514) 297-7371
heidaroct15UP

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

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

Chambre des notaires
du Québec

ajamitonov15PAk

رستوران

ارزشریف

اولین محضردار ایرانی
در مونتریال

(514) 512-8935

paid til nov1:60

Pir-Gueda PRESS

کیمیـا

(514) 272-8684

(هنرمند و نقاش معاصر)

پیر

شرکتساختمانی

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

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

خدمات ما شامل:
وصیت نامه ،وکالتنامه ،گواهی
امضاء ،امور مستغالت،
ازدواج و عقد رسمی
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

بوفه بزرگ
دونینی
>> 16

به اقصا نقاط جهان ببرید!

کار استاد علی اصغر معصومی

گـ ـ ـداپرس

Dec01

جویای خواننده

>> دعوت بازاریاب به همکاری <<

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

And all Major Cities

(514) 884-9455
(514) 670-8400

bagherinov-janUPak

پیتزایی در ناحیه مرکزشهر
با سال هاسابقه

Ottawa, Toronto, Vancouver

رستوران فست فود درناحیه
وردان ،به علت مسافرت
بفروش می رسد:

(514) 934-3192

کتابفروشیپگاه
وفروشگاههاومراکزمعتبرایرانی

Distributed Free

برای فروش

------------------------با لیسانس RBQ CCQ
------------------------با جتربه  25ساله
 -با ضمانت --و با کمترین قیمت
در خدمت هموطنان

اگر به فروش مبلمان به صورت امانی عالقمند هستید،
با آقای مهندس مجید کهربائی تماس بگیرید514-335-0433 :

می رسد

اول هر ماه منتشر می شود:

farkhondehPmay/july

مرکز شهر مونتریال:

کبک سیتی و اوتاوا:

514-685-8326
514-813-8326

(514) 677-4726

(514) 485-2929

مراکز پخش پیوند

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،ماهی سن لوران،
کافه پرشیا ،رستوران گیالن ،عموجمال،
شیراز ،کوپلی2:و ،1فرحت ،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...

نوشیـن



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

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

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

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

از ساعت 9صبح تا  7بعدازظهر



استخدام

استخـدام

>> دعوت صاحبان مغازه به همکاری <<

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.

فال قهوه وکارت

jalilh2001@yahoo.com UpAKsep15oct1

(514) 560-4534

azNov15

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

•
•
•
•
•
•

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

رستوران

davoodwestisland

(514) 685-4178

پیوند را مشترک
شـــوید:

استخدام

به یک نفر پیتزامیکر
 -و باتجربه --برای کار در منطقه وست ایلند
>> شرایط و حقوق خوب <<
فورانیازمندیم.

(514) 266-1355

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

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

X

استخدام
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در خدم
ت ارتقای بیزنس شما!

vand.ca

www.pai

30

 dسالd 15

شماره  11 d 866آذر 1387

____________________ ____________________ www.paivand.ca

راه افتادن کانال تلویزیونی ماهواره ای
راه اندازی ده
این  10هزار هم
“بی بی سی” احساس خطر می کنید
هزار وبالگ
و حتی از فیلتر کردن سایت “ الف”
بسیجی ،پس از
روی آن  100هزارها
احم��د توکلی و “امروز” مش��ارکتی
فیلتر کردن پنج
>> بسیج سپاه پاسداران در تبلیغی
ها هم ابا ندارید ،چگونه می خواهید
میلیون وبالگ و
پر س��ر وصدا راه اندازی  10هزار وبالگ بسیجی
با راه ان��دازی این ده هزار وبالگ که
سایت !
را خبر داده اس��ت .مس��ئوالن س��پاه و بسیج به
نویسندگان کم سواد بسیجی مطالب
شدت نگران “براندازی نرم” شامل روزنامه نگاری،
آن را خواهند نوش��ت و خوانندگانی
وبالگ نویس��ی و هر نوع اعتراض غیر مسلحانه
کم شمار و کم سوادتر از نویسندگان
و صلح آمیز هس��تند و با  10هزار وبالگ بس��یجی می بس��یجی این مطالب را خواهند خواند ،عصای موس��ی
خواهند با تهدیدات اینترنتی مقابله کنند و اهداف خود را بسازید و از براندازی نرم بگذرید؟ این سخنان اگر خریدار
در فضای مجازی تبلیغ کنند .کسی نیست بپرسد شما داشت و بر واقعیت جامعه منطبق بود ،همان دهها میلیون
که با داشتن چندین شبکه رادیو و تلویزیونی و ماهواره و ساعت برنامه تلویزیونی و رادیویی کافی بود تا “حقیقت”
هزاران منبر در مساجد تقریبا خالی وتریبون نماز جمعه را در اذهان مردم بنش��اند .ب��ه قول یکی از خردمندان”
و ه��زاران هزار مداح و پا منبری خوان در امام زاده ها و دروغ اگر میلیونها بار هم تکرار شود به هر چیزی تبدیل
سقاخانه ها نتوانس��ته اید این اهداف را نفوذ بدهید و از خواهد شد مگر حرف راست!” (پیک نت)

ایران :روانی...
{>> ادامه از صفحه}8 :
دولت نهم سرانه بهداشت و درمان
شهروندان ایرانی را در سال جاری ،چهار
هزار و چهارصدتومان قرار داده است.

ایران در آمار اعالم شده از سوی
سازمان بهداشت جهانی برای
تامین سالمت مردم در رتبه
۱۲۳قرار دارد.

بهارش پیداس��ت .درآمدهای نفتی كشور
در سال  ۸۶بالغ بر  ۸۱میلیارد دالر بود و
حسب قانون بودجه همان سال دولت مجاز
بود تا  ۳۷میلیارد آن را برای هزینههایش
برداش��ت نماید .الباقی یعنی  ۴۴میلیارد
دالر دیگر باید در صن��دوق ذخیره ارزی
ق��رار میگرفت .اما در عمل و اجرا ،بخش
ناچیزی از این  ۴۴میلیارد دالر در صندوق
ذخی��ره ارزی باقی میمان��د و باقی آن از
سوی دولت هزینه میشود.
این روند همانطور كه میدانیم شیوه جاری
دولت آقای احمدینژاد از ابتدای تصدی آن
بوده .حسب آمار بانك مركزی درآمدهای
نفتی ایران ظرف سه سال گذشته نزدیك
به  ۲۰۰میلیارد دالر بوده و با وجود كاهش
ش��دید قیمت ظرف هفتههای گذش��ته،
درآمده��ای نفتی امس��ال دولت نیز باید

یافته بود در موقعیتی نبود که نیروی
بازدارنده پیروزی مجدد لیبرالها باشد.
اما در این میان ،اکسیون دموکراتیک
 ADQو رهبر جوان آن ماریو دومون
با ارائه برنامه های بس��یار مش��خص،
بسیاری از آرای سرگردان و همینطور
آرای طرفداران دو حزب اصلی لیبرال
و  PQرا ک��ه در مخالفت با حزب خود
بودن��د ،جل��ب ک��رد و در نهایت ،به
پیروزی غیرمترقبه ای دس��ت یافت
(افزایش از  4کرس��ی به  41کرسی!).
این حزب باعث شد لیبرالها از دستیابی
به دولت اکثریت محروم ش��ده و برای
نخس��تین بار پس از یک صد و اندی
س��ال در کبک س��یتی دولت اقلیت
لیبرال مسئولیت امور را بعهده بگیرد.
همانطور که در خاط��ر دارید ،در آغاز
کار دول��ت آقای ش��اره ق��ول داد تا با
همکاری با س��ایر احزاب امور ایالت را
اداره نماید .ام��ا جنگ داخلی جدائی
طلبان  PQو شکس��ت شدید آنها در
انتخابات و خ��روج بوآکلر از صحنه و
آمدن خانم پولین م��اروا در راس این
حزب از ایش��ان عمال اپوزیسیونی بی
خاصیت بوجود آورد.
از سوئی  ADQنیز که اینک اپوزیسیون
رس��می بود ،ب��ه دلیل ب��ی تجربگی
رهبر آن و تیم بس��یار جوانی که اکثرا
نمایندگانی بودند ک��ه برای اولین بار
وارد مجلس ش��ده بودند نشان داد که
ایشان هنوز تبحر الزم برای اداره کشور

Auto Elegance Leasing
به یک نفر خانم برای انجام کارهای دفتری
>> مسلط به فرانسوی و انگلیسی
>> آشنا به مایکروسافت آفیس و اینترنت
نیازمندیم.
>> با شرائط عالی <<
لطفا رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل کنید:
info@eleganceleasing.com
ویا با شماره تلفن زیرتماس بگیرید.
(514) 482-4500

روزنامه سرمایه در حالی
که سرانه بهداشت و درمان
در کشور افغانستان را
بیشتر از ایران دانسته  ،هشدار داده است :
”در نظر نگرفتن تورم موجود در جامعه
و تصویب سرانه ای کمتر از پانزده هزار
تومان برای بهداشت و درمان چالشی
غیرقابل مهار را در بخش بهداشت و
درمان به وجود می آورد .این هشدار سال
های پیش هم داده شد ولی سیستم
بهداشت و درمان کشور ما هنوز هم به
دور از استانداردهای روز دنیا به کار خود

ادامه می دهد”.
به گفته کارشناسان مسائل اجتماعی ،فقر
فزاینده  ،بیکاری گسترده و فشارهای بی
رویه اجتماعی از سوی حاکمیت که این
روزها جامعه ایرانی دست به گریبان آن
است از جمله اصلی ترین دالیل افزایش
تعداد مبتالیان به بیماری های روانی در
کشور محسوب می شود.
روزنامه « اعتماد» نرخ تورم در مهرماه
سال جاری را نسبت به سال گذشته
۳۱درصد اعالم کرده و بنا به اظهارات
چندی قبل محمد عباسي  ،وزير تعاون

به ح��دود  ۷۰میلیارد دالر
برس��د .یعنی دولت ظرف
قریب به چهار سال عمر آن
در حدود  ۲۷۰میلی��ارد دالر درآمد ارزی
داش��ته در حالی كه مجوز برداشت آن در
ح��دود  ۱۳۰میلیارد بوده .یعنی در پایان
عمر آن باید در حدود  ۱۴۰میلیارد دالر از
محل مازاد درآمدهای ارزی فروش نفت در
صندوق ذخیره ارزیاش موجود باشد .آیا
در عالم واقعیت نیز چنین است؟
بودجه كشور در سال جاری براساس نفت
بشكهای  ۵۵دالر بسته شده در حالی كه
تا قبل از كاهشهای اخیر ،ما نفتمان را
حت��ی تا بیش از دو براب��ر این قیمت نیز
فروختیم.
در ش��ش ماهه نخست امس��ال ،متوسط
فروش نف��ت بش��كهای  ۸۰دالر بوده در
حالی كه در بودجه  ۵۵دالر در نظر گرفته
شده .مابقی  ۲۵دالر باید به صندوق ذخیره
ارزی ریخته میشد .به عبارت دیگر ،طی
شش ماهه نخست امسال به تنهایی ما باید
قریب به  20میلیارد دالر به حساب ذخیره

ارزیم��ان وارد میكردیم .در حالی كه به
گفته مسووالن بانك مركزی ،كل موجودی
در حساب ذخیره ارزی از ابتدای كار آقای
احمدینژاد در تیرماه س��ال  ۱۳۸۴تا به
امروز هم به این میزان نمیرسد.
دولت نهم كه با فروش نفت بشكهای ۵۰
ت��ا  ۱۰۰دالر و بهطور متوس��ط  ۸۰دالر
ظرف  ۴۱ماه گذش��ته نتوانستهاست ۱۰
درصد این درآمد را پسانداز نماید و همه
آن را كم و بیش مصرف كردهاید ،چگونه
میتوانید ادعا كنید كه با نفت بش��كهای
پنج دالر قادر خواهید بود كه كشور را اداره
نمایید؟
اگر شما دستكم موفق شده بودید ظرف
 ۴۰ماه گذش��ته كش��ور را حتی با نفت
بش��كهای  ۵۰دالر هم ادارهكنید و مابقی
درآمده��ای نفتی را همچون عربس��تان،
امارات یا نروژ پسانداز كنید ،میشد تصور
كرد كه ش��اید ممكن بود با نفت زیر ۱۰
دالر هم بتوانید كشور را اداره نمایید.
اما جنابعالی با نفت بشكهای  ۸۰دالر هم
نتوانستهاید پسانداز نمایید و همه آن را

خرج كردهاید ،آن وقت چگونه انتظار دارید
ادعای اداره كشور با نفت پنج دالر از سوی
شما جدی گرفته شود؟
با نفت بش��كهای  ۸۰دالر ش��ما قریب به
هشت هزار میلیارد تومان به وزارتخانههای
آموزش و پ��رورش و بهداش��ت و درمان
بدهكارید؛ با نفت بشكهای  ۸۰دالر ظرف
س��ه سال گذشته ش��ما  ۱۵هزار میلیارد
تومان به بانكهای كش��ور بدهكارید ،آن
وقت چگونه انتظار دارید با نفت بشكهای
پنج دالر كشور را اداره نمایید؟
با نفت بشكهای  ۸۰دالر ،سرانه بهداشت
در ای��ران با میزان پنج هزار تومان یكی از
پایینترینها و كمترینها در دنیا اس��ت.
كش��ورهای توس��عهیافته كه بعضا سرانه
بهداشتشان  ۱۰برابر ایران است به كنار،
س��رانه بهداشت در ایران حتی از برخی از
كش��ورهای آفریقایی هم كمتر است .آن
وقت اگر نفت بش��كهای پنج دالر ش��ود،
سرانه بهداشت چقدر از این هم كه هست
كمتر خواهد شد؟

کبک:انتخابات....
{>> ادامه از صفحه}5 :

استخــدام

دولت نهم  ،جمعيت جويای کار در کشور
بالغ بر ده ميليون نفر است .در همین
حال هر روزه تالش های تازه ای از سوی
حاکمیت برای کنترل رفتارهای اجتماعی،
به ویژه در جوانان ،صورت می گیرد.
وقت مالقات رو به پایان بود اما همانطور
طاق باز به مهتابی سکته ای باالی سرش
نگاه می کرد .بی آنکه پلک بزند .با
چشمانی بی فروغ . . .

نفت  5دالری ...
{>> ادامه از صفحه}5 :
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را ندارند.
لیبرالها ب��ا سیاس��تمداری و ظرافت
توانستند بسیاری از برنامه های ADQ
را در دس��تور کار خود قرار داده ،عمال
هم بس��یاری امتیازات را به نفع خود
جمع کنند.
در چنی��ن مجلس��ی که با ش��رایط
موج��ودش ،ادامه حکوم��ت اقلیت با
هیچ مش��کلی روبرو نبود «وسوسه»
دستیابی به سومین «ماندا»ی پیاپی
و احتماال اکثریت -باعث شد تا روشهای سیاسی برای رسیدن به بن بست
و انحالل مجلس بکار گرفته شود.
ژان ش��اره که اینک پس از  6سال در
راس ق��درت تجربه کام��ل آموخته و
دریافته بود که جذب ناسیونالیس��ت
های معتدل ضمان��ت پیروزی مجدد
اکثریت اوس��ت با انجام مانورهائی که
نش��ان میداد او و لیبراله��ا -و نه -PQ
بهترین گروه برای حفظ منافع کبک
میباشند چهره ای ناسیونالیست کبکی
را به معرض نمایش قرار داد.
انتخابات زودرس فدرال ،که خود نیز بر
پایه محاسبات سیاسی محافظه کاران
و اس��تیون هارپر اعالم شده بود ،و نه
بر پایه ض��رورت ،و نزدیکی  ADQبه
محافظه کاران و حمایت غیررس��می
ایش��ان از هارپر (که بنظر من اشتباه
ب��زرگ تاکتیکی ماریو دوم��ون بود)،
وس��یله ای در اختیار شاره قرار داد ،تا
در موقعیت های الزم و زمانی که هارپر
با خواسته های رای دهندگان کبکی
در مقابل یکدیگر قرار گرفتند ،به گونه

ای واض��ح و از خاس��تگاه
ناسیونالیس��تی ،سخنرانی
هائی را ایراد نماید که توجه
بس��یاری از ناسیونالیست
های کبکی و حت��ی جدائی طلبان را
بخ��ود جلب نمود؛ ت��ا جائی که عمال
و ب��ه دلیل عدم پی��روزی پیش بینی
ش��ده محافظه کاران در کبک ،دولت
اکثریت در آخرین هفته از دست هارپر
نیز خارج شد (گو اینکه دالیل بسیار
دیگری نیز وجود داشت).
ام��ا حرکت تاکتیک��ی لیبرالها و ژان
شاره در نزدیک شدن به خواسته های
استقالل طلبان ،اشتباهات عملی و کم
تجربگی  ADQو ضعف ش��دید ،PQ
مجموعه ای از عوامل��ی بود که اجازه
نمی داد از وسوس��ه انج��ام انتخابات
چشم پوشی شود و در نهایت نیز پس
از انتخ��اب رئیس ای��ن دوره مجلس
توس��ط احزاب اپوزس��یون و علیرغم
عدم موافقت شاره ،آقای نخست وزیر
انتخابات زودرس را اعالم نمود.

نتایج نظرسنجی ها

ش��عار انتخاباتی لیبراله��ا« :آری» به
مس��اله اقتصاد ،قبل از هر چیز نیز با
ظرافت خاصی آماده شده است.
همه می دانیم که در کبک اصوال کلمه
«آری» در مجموعه سیاس��ی همواره
ارتباط خاصی با جنبش ناسیونالیستی
داشته و دارد.
گو اینکه نکته اصلی در ش��عار مبارزه
انتخابات��ی این��ک «مس��اله بح��ران
اقتصادی» است.
ام��ا «آری» نی��ز وس��یله جلب توجه
آرای س��رگردان که براس��اس آخرین
نظرسنجی ها حدود« %33بالتصمیم»

•

صدقه ،گدا
پروری ،ترس از
آخرت

سواربر
اسبمراد
“حجتیه”

را نشان میدهد ،میباشد.
آخرین آمار بدست آمده قبل از مناظره
تلویزیونی س��ه ش��نبه گذشته نشان
میداد که لیبرال ه��ا ،%38 PQ ،%46
 %12 ADQو سایر احزاب کوچک -4
 % 5آراء را بخود اختصاص میدهند و
در چنین شرایطی لیبرالها به سومین
دولت اکثریت دست خواهند یافت.

حزب کبکی ها

برنامه انتخاباتی PQتا این مرحله بسیار
ناموفق بوده است و عمال نتوانسته است
هیجان الزم را بین طرفداران آن حزب
بوجود آورد .ش��اید یکی از دالیل آن
باشد که عمال انجام رفراندم ،در صورت
پی��روزی  ،PQدر اولی��ن «مان��دا»ی
حکومتی حذف شده اس��ت .چرا که
بنظ��ر نمی آید به هیچ عن��وان مردم
با توجه به بحران عظیم و بی س��ابقه
جهان��ی اقتصادی موج��ود عالقه ای
به ورود به بحران جدید و کش��مکش
جدائی طلبی را با دولت فدرال داشته
باشند و از طرفی نیز شخصیت فردی
خانم م��اروا م��ورد قبول بخش��ی از
طرفداران  PQنیست و علیرغم سالهای
طوالنی حضور ولی در پارلمان ،نسبتا
از ب��ی تجربگی رهب��ری در مبارزات
انتخاباتی نیز رنج میبرد.

آکسیوندموکراتیک

آکس��یون دموکراتیک  ADQکه در
مدت  18ماه حضور بعنوان اپوزیسیون
رسمینتوانستبررویپیروزیاعطایی
از سوی مردم و ش��انس داده شده به
ایشان س��رمایه گذاری نماید ،اعتماد
بس��یاری از آنهائی را که به ایشان رای
دادند ،از دست داده ،اینک با سناریوی

برویم به مساجد...

هرکس می خواهد بفهمد
در این  30سال انجمن
مافیائی حجتیه چگونه ایران
را تسخیر کرده باید مروری
بکند بر نفوذ خرافات ،ذهنیت
های عقب افتاده ،صدقه،
گدا پروری ،ترس از آخرت
 شبح آقا امام زمان ،قربت بهپروردگار...
در ایران ،پا را که از چند شهر
بزرگ بیرون می گذارید ،در
هر ثانیه با این پدیده ها روبرو
هستید .در اتوبوس ،در اداره،
در راهها ،در تلویزیون .
سری به مدارس شهرستان
ها باید زد تا از نزدیک دید
نیمی از بچه ها نوار سبز رنگی
به بازو دارند تا اقا از آنها
محافظتکند!
این توصیه معلمان است.
به رختکن فوتبالیست ها
بروید و ببینید چه خبر است.
حتی سر انگشت هایشان را
هم نوار سبز سیدی بسته می
بندند .این نتیجه تعلیمات
مربی های ایرانی دوره احمدی
نژاد است.
به آنها می گویند با یاد آقا
بروید توی زمین تا پیروز
بیآئید بیرون و هر وقت که

•

مرگ و زندگی مواجه است.
دو هفته اول مبارزات نشانگر سقوط آزاد
ای��ن حزب در بین رای دهندگان بود؛
بطوری که با  %12محبوبیت موجود،
شاید امکان بدست آوردن فقط  1یا 2
کرس��ی وجود دارد؛ که در این صورت
به احتمال زیاد کرس��ی شخص ماریو
دومون یکی از این ها نخواهد بود!
در این ش��رایط دس��تیابی ب��ه دولت
اکثریت خارج از واقعیت نمی باش��د
و البته نه بدلی��ل آنکه رای دهندگان
بط��ور کامل به لیبرالها و آقای ش��اره
اعتماد خواهند نمود ،بلکه به این دلیل
که عدم حضور طرفداران سایر احزاب
در انتخابات (پیش بینی میش��ود این
انتخاب��ات پائین تری��ن درصد حضور
مردم در سالهای اخیر باشد) عمال به
نفع لیبرالها خاتمه یابد.

مناظره سه شنبه...

مناظره تلویزیونی س��ه شنبه شب تا
ان��دازه ای نی��روی ت��ازه ای در کالبد
 ADQس��رریز ک��رد و پویایی برنامه
مبارزاتی این حزب را عوض نمود.
اینک تیم ماریو در پی آن خواهد بود
تا الاقل  10تا  12حوزه انتخاباتی را که
در آنها مبارزات بسیار نزدیک است و
در حال حاضر در اختیار ایشان است،
حفظ کنند.
اما در هر حالت آینده سیاس��ی ماریو
دومون در ابهام است؛ چه بسا بهترین
موقع برای سوپرماریو فرارسیده تا برای
سه یا چهار سال بطور کامل از سیاست
کناره گرفته و سپس با تجربه بیشتری
به صحنه بازگردد.
جدائی طلبان  PQنیز با شدت هرچه
بیش��تر به دنبال طرفداران که فعال به

شکست خورده بیرون می
آیند -که اغلب نیز همینگونه
است -مربی می گوید با
خلوص نیت بنام آقا نرفتید
توی زمین و همین باعث
شکست شد!!
در تمام لیگ های فوتبال
استانی و سراسری همین فضا
حاکم است.
مسجدها را پر کرده اند از
روضه خوان های بی عبا و
عمامه و مداحانی كه شبیه
روحانیون لباس نمی پوشند.
وقتی هم که آنها نیستند ،مثل
کافه های شهری نوار موسیقی
روضه پخش می شود و
رهگذران برای شنیدن به
داخل مساجد دعوت میشوند.
وضع به گونه ایست که گویا
روحانیون را از مساجد بیرون
کرده اند.
باور کنید این را برای دلسوزی
برای روحانیون نمی گویم،
خودم هم چشم دیدن آنها را
ندارم ،فقط فکر می کنم یک
برنامه ای در کار است.
ما ایرانی ها همیشه دنبال
کشف توطئه ایم ،البته بیشتر
مواقع هم به هدف می زنیم.
مسیر  300کیلومتری  ...تا...
را با اتوبوس رفتم .باور نمی
کنید ،شاید هر  10کیلومتر
تابلویی در باره صدقه نصب
شده:

صدقه رفع بال
صدقه رفع قضا
صدقه شفای بیماران
صدقه همراهی با
مسافران
صدقه فالن و بهمان

کافی است کمی دقت کنید
و حواستان به دور و برتان
باشد و کمی هم درباره افکار
حجیته اطالع داشته باشید،
آنوقت متوجه می شوید که
حجتیه همه جا را گرفته و
کاری به هیچ بحران و مشکل
اجتماعی ندارد .همه را حواله
به ظهور قریب الوقوع امام می
دهد .وا ویال!!

•

کناری رفته اند خواهند رفت تا ایشان
را راض��ی کنند که ب��ه پای صندوقها
بازگردند و به همین دلیل اس��ت که
مجددا کلمات و اشارات ناسیونالیستی
و جدائی طلبی از جانب ایشان شنیده
میشود و بهر حالت نتیجه این انتخابات
شاهدی از موفقیت نسبی خانم ماروا
خواهد بود ،گو اینک��ه جدائی طلبان
میدانن��د که در ای��ن انتخابات پیروز
نخواهن��د ش��د و دولت را به دس��ت
نخواهندگرفت.

و لیبرال ها...

در این ش��رایط ش��اره و لیبرالها می
بایست در دو هفته باقیمانده از مبارزات،
فاصله موجود را حفظ کنند و لذا نباید
مرتکب اشتباهی شوند که نتیجه نهائی
را ع��وض کند و ضمن اینکه فش��ار و
اتهامات از جانب  PQو  ADQافزایش
خواه��د یافت ،لیبرال ها می باید تم و
پی��ام اصلی انتخابات را بر روی بحران
اقتصادی همچنان نگهدارند؛ چرا که
به نظر میرسد شرایط بحرانی به نفع
ایشان است.
اما اولین نظرسنجی ها بعد از مناظره
تلویزیونی که در آخر هفته اعالم خواهد
شد نشان خواهد داد که آیا عقیده رای
دهندگان س��رگردان پ��س از مناظره
عوض ش��ده و یکبار دیگ��ر با نتیجه
غیرمترقب��ه ای در  8دس��امبر مواجه
خواهیم شد یا کماکان مردم برای آنکه
سیاس��تمداران به قول معروف دست
از س��ر ایش��ان برای چهار سال آینده
برداش��ته و آنها را راحت گذارند دولت
اکثریت ناخواسته ای را به لیبرالها و ژان
شاره هدیه خواهند نمود.

•
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سهراب

مهماندوست

درخواست خروج
پرونده امتی ایران
از شورای امنیت
یک مقام ایرانی خواستار خروج پرونده هسته ای
این کشور از شورای امنیت سازمان ملل شده
اس��ت در حالی که کشورهای غربی جمهوری
اسالمی را به بی احترامی به آژانس بین المللی
انرژی اتمی متهم کرده اند.
محمد سعیدی ،معاون س��ازمان انرژی اتمی
ای��ران ،روز جمعه  28نوامب��ر ( 8آذر) ،اظهار
داشت با توجه به گزارش مدیرکل آژانس بین
المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت هسته ای
جمهوری اسالمی ،شرایط حقوقی و فنی الزم
برای بازگشت موضوع هسته ای ایران به آژانس
فراهم شده است.
سخنان آقای سعیدی همزمان با جلسه شورای
ح��کام آژانس بین المللی انتش��ار می یابد که
بررس��ی گزارش محمد البرادعی ،مدیر آژانس
بین المللی ،در مورد ایران در دس��تور کار آن
قرار دارد.

در فوری��ه س��ال  2006و در حالیک��ه ایران از
اج��رای قطعنامه های مصوب ش��ورای حکام
آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تعلیق غنی
سازی اورانیوم خودداری می کرد ،شورای حکام
پرونده اتمی این کش��ور را به ش��ورای امنیت
سازمان ملل ارسال داشت.
ش��ورای امنیت نیز از ماه مارس همان س��ال
تا کنون ،ب��ا صدور یک بیانیه و پنج قطعنامه،
خواستار توقف بخش هایی از برنامه های هسته
ای ایران و از جمله تعلیق غنی سازی اورانیوم
شده و برای وادار کردن این کشور به اجرای این
خواس��ت ،یک رشته تنبیه های بین المللی را
علیه جمهوری اسالمی به اجرا گذاشته است.
ایران این قطعنامه های را غیرقانونی خوانده و از
اجرای آنها خودداری ورزیده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران  -ایرنا  -آقای
سعیدی در توضیح شرایط الزم برای بازگشت
پرون��ده اتمی ایران به آژانس بین المللی گفته
اس��ت که این کش��ور به توافق با آژانس برای
پاس��خگویی به س��ئواالت باقی مانده در مورد
برنامه های هس��ته ای خود عم��ل کرده و در
نتیجه ،الزم است مدیرکل آژانس عادی بودن
موضوع هسته ای ایران را اعالم کند.
به گفته معاون سازمان انرژی اتمی ایران ،آقای
البرادعی در س��خنان خود در جلس��ه شورای
حکام در روز پنجشنبه تصرح کرده که انحرافی
در فعالیت های اتمی ایران مش��اهده نش��ده

است.
هفته گذشته ،مدیرکل آژانس بین المللی انرژی
اتمی گزارش خود را در مورد فعالیت های اتمی
ایران در اختیار اعضای شورای حکام قرار داد.
ب��ه گفته منابع آگاه ،محم��د البرادعی در این
گزارش گفته است که شواهدی حاکی از تالش
برای س��اخت اس��لحه اتمی در ایران به دست
نیامده اما در عین حال ،این کشور از همکاری
الزم ب��ا بازرس��ان آژانس در بررس��ی موضوع
مطالعاتی که گفته می شود در ایران برای بهره
برداری نظامی از فن آوری هسته ای انجام شده،
خودداری ورزیده است.
مدیرکل آژانس بین المللی همچنین از ایران
خواس��ت تا به قطعنامه های مصوب ش��ورای
امنیت در مورد تعلیق غنی سازی اورانیوم عمل
کند.
‘بی احترامی’ ایران و ‘گرته برداری’ سوریه
همزمان ،سه کشور اروپایی عضو شورای حکام
آژانس بین المللی انرژی اتمی برخورد ایران با
این نهاد را مورد انتقاد قرار داده اند.
گزارش شده است که در جلسه روز پنجشنبه
شورای حکام ،نمایندگان آلمان ،بریتانیا و فرانسه
در آژانس بین المللی انرژی اتمی با صدور بیانیه

رایمثبتپارملان
عراقبهپیمان
امنیتیباآمریکا
گزارش ها از عراق حاکی است که پارلمان این
کشور به پیمان امنیتی با آمریکا رای مثبت
داده است.
سیاستمداران ارشد عراقی ،پیش از رای گیری
در پارلمان ،مذاکراتی فشرده درباره این پیمان
انجام داده بودند.
طبق این قرارداد نیروهای آمریکایی سه سال
دیگر عراق را ترک خواهند کرد .آنها همچنین

ای ایران را به خ��ودداری از همکاری با آژانس
متهم کردند.
در بیانیه این س��ه کش��ور که توسط سایمون
اس��میت ،نماینده بریتانیا ،در جلس��ه شورای
حکام قرائت شد خودداری ایران از پاسخگویی
به س��ئواالت آژانس بین المللی پیرامون انجام
مطالعاتی که گفته می شود در این کشور برای
اس��تفاده نظامی از فن آوری هس��ته ای انجام
ش��ده ،به بی احترامی نسبت به آژانس تعبیر
شده است.
اشاره آقای اسمیت به گزارش هایی اطالعاتی
است که از سوی آمریکا در اختیار آژانس قرار
گرفته و به گفته مقامات آمریکایی نش��ان می
دهد ایران در گذش��ته مطالعات��ی را در مورد
اس��تفاده از فن آوری صلح آمیز هسته ای در
ساخت تسلیحات اتمی انجام داده است.
ایران پاس��خگویی به گزارش مرب��وط به این
“مطالع��ات ادعای��ی” را جزو وظای��ف خود به
عنوان یک عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی
ندانسته است.
به گفته نماین��ده بریتانیا ،گ��زارش مدیرکل
آژانس نشان می دهد در حالیکه مقامات آژانس
ابتدا اطمینان می دادند که ایران برای روش��ن
شدن این مساله با آنان همکاری خواهد کرد،

جمهوری اسالمی نسبت به حسن ظن آژانس
بی اعتنایی کامل نشان داده است.
در مقابل ،علی اصغر سلطانیه ،نماینده ایران در
آژانس بین المللی انرژی اتمی ،انتقاد کشورهای
غربی را رد کرد و گفت که جمهوری اس�لامی
اطمینان الزم را در مورد صلح آمیز بودن برنامه
هسته ای خود به آژانس داده است.
وی هشدار دادکه آژانس بین المللی نباید تسلیم
خواست کش��ورهای غربی شود زیرا در چنین
صورتی ،اعتبار و استقالل این نهاد خدشه دار
خواهد شد.
در اج�لاس روز جمعه ،نماینده ایاالت متحده
در آژانس دولت سوریه را متهم کرد که به گرته
ب��رداری از ایران پرداخت��ه و مانع از تحقیقات
آژانس بین المللی در مورد فعالیت های هسته
ای این کشور شده است.
در حالیکه سوریه با تقاضای آژانس بین المللی
برای بازرس��ی از مراک��ز نظامی خود مخالفت
می کند ،گریگوری شولته ،نماینده آمریکا در
آژانس ،گفت که “به نظر می رس��د سوریه نیز
همان نوع تاکتیک های س��نگ اندازی و عدم
همکاری را به کار می گیرد که ایران آنها را به
خوبی ساخته و پرداخته است”.

از اواخر سال آینده درخیابانها حضور نخواهند
یافت و ب��دون اجازه عراقی ها نمی توانند به
بعضی اماکن یورش ببرند.
طرح خروج نیروهای آمریکایی تا پایان سال
 ،2011بعد از یک سال مذاکره با آمریکایی ها
به ثمر رسیده است .
این طرح از س��وی کابینه عراق تایید ش��ده
بود ،اما مذاکرات بین ش��یعیان و عراقی های
اهل سنت که حامی دولت نیستند ،همچنان
ادامه داشت .برخی سیاستمداران سنی برای
حمای��ت از پیمان امنیتی با آمریکا ،خواهان
امتیازات بیشتری از دولت بودند.
این طرح همچنین با مخالفت شدید گروههای
دیگر از جمله گروه تندروی ش��یعه ،موسوم
ب��ه “صدری ها” روبرو ش��د که می خواهند
نیروهای آمریکایی تا پایان امس��ال عراق را

ترک کنند.
هزاران نفر تا به حال در تظاهراتی در مخالفت
با این طرح شرکت کرده اند.
اما به گفته محمود المش��هدانی سخنگوی
پارلمان عراق ،اکثری��ت قابل مالحظه ای از
اعضای پارلمان به این پیمان رای مثبت داده
اند.
به گفته وی ،از مجموع  198نماینده حاضر
در جلسه پارلمان 144 ،نفر از آنها به این طرح
رای مثبت دادند.
دولت عراق اين نشس��ت سرنوشت ساز را به
عنوان مقدمه رسیدن به تمامیت ارضی تلقی
می کند .پیمان امنیتی عراق با آمریکا اکنون
باید به تایید شورای ریاست جمهوری عراق
برسد.

•
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دکترریموندرضایی
پزشک خانواده

بدون نیاز وقت قبلی

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

ختنه کودکان تا  9ماهگی

(ص)17 :

www.akhavanfood.com
NDG

وست آیلند

بِهوانار

لیموشیرین
عالی رسید
فقط c
>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)(PFDS.) H9H 3P6 (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551 Fax.: 514-620-5371

>> NDG: 6127 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744 Fax.: 514-485-7009

99

درشت
عالی
رسید

برجن مرغوب
India gate

 40پوندی

.99

برجن مرغوب
جهان:
>> سفید

49

4کیلو

14
12

.99

>> سیـال

4کیلو

.99

