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k ...افغانستان

...98, 99,100...
...تابوت های سربازان کانادا می رسند

گهای
  جن:طالبان
!بیشرتی در راه است

...ایران

درس هایی
که از پریوزی
امیــر باید
گرفت

2008 انتخابات کبک

نگاهی به نتایج

احزاب و رهبران آنها منی توانند و نباید
با چنین درصد کمی از شرکت مردمی از
!نتایج انتخابات اخیر خرسند باشند

5 >>

چشم انداز تیره
و تار اقتصاد
9 >> ...کانادا

Joyeux
Noël!

«Ce soir,
le Québec
est un peu
plus solidaire!»
Un premier élu pour
Québec solidaire
- Amir Khadir...

هفته
مه آلــود شصتمین سالگرد تصویب اعالمیه
17 >>
...جـو حقوق بشر
در
ّ
!سیاسی هنوز راه درازی در پیش است
کانادا

!یکی از بدترین کارنامههای حقوق بشری

...شب یلدا

13

امری

!!خودمان
!براوو

>>

:کانادا/کبک
>>

!ماهی درشت؟

4 : >>

19 >>

دکترانصاری

پزشــکی

19

سیروس

 شادپور.ا.ع

یحیـیآبادی

22: >>

(تورونتو) ویژه پیوند

>>

بیتابینش:طرح
BITA BINESH

6

...انتخاباتکبک

5>>حسینصمیمی

Go Habs go!...
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MONTREAL

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

www.pars.ca

GESTION FINANCIERES EXACTE

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island , N D G
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Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.
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1006, De La Montagne, Suite 201, Montréal, Qc H3G 1Y7
Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029 www.
Toll Free:1-866-989-2229
khazarexchange
Email: info@khazarexchange.com
.com

Luciene
l'Allier

VANCOUVER

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

Ninous Givargiznia, BSc.

South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
}f£¨† z çœÂ¼±› !
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TORONTO

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

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX
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ç¿†£‹ xÂ £¿

1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337
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groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
Agent Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com
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3535 St-Charles, Suite 304
Kirkland, Quebec H9H 5B9
ninousgivargiznia@hotmail.com

D.D.S.

1973

D.M.D.
vZ®¥œÂ›y£½²œZd

1998

5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443

Metro: CDN

Cell

(514) 694-0840
(514) 694-4291
(514) 696-5169

(514) 816-4080
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ایران ...

بازار بورس
تهران یک سوم
ارزش خود را
از دست داد

در پ��ی بروز بح��ران مال��ی جهانی،
ش��اخص های بورس تهران به شدت
س��قوط کرده و معاون سازمان بورس
گفته است که بازار سرمایه ایران بین
 ۱۵تا  ۲۰میلیارد دالر از ارزش خود را
از دست داده است.
در هفته های اخیر شاخص های بازار
بورس همواره رو به کاهش بوده و در
آخری��ن روز معامالت بورس در هفته
گذشته ،شاخص سهام به مرز  ۹هزار
واحد نزدیک ش��ده اس��ت و احتمال
میرود که شاخص بورس به زیر ۹هزار
واحد سقوط کند.
در سالهای اخیر مقامات بورس سعی
کرده اند تا با بس��تن نماد معامالتی
ش��رکت ها از آنها در مواقع بحرانی و
کاهش شدید شاخص حمایت کنند
اما این بار مانع روند طبیعی آن نشده
اند.
ارزش بازار بورس ایران تا یک س��ال و
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نیم پیش حدود چهل میلیارد دالر بر
آورد شده بود اما با ورود شرکت های
بزرگ ،ارزش این بازار به  ۶۷میلیارد
دالر رسید.
با اج��رای اصل  ۴۴قانون اساس��ی و
عرضه شرکت های بزرگی که تاکنون
در کنت��رل دولت بود ،تحولی در بازار
س��رمایه ایجاد ش��د و تعدادی از این
شرکت ها در بورس عرضه شدند.
شرکت ملی پتروش��یمی ،مخابرات،
فوالد خوزستان ،ملی مس ،کشتیرانی،
پاالیش نفت اصفهان ،ایرالکو و فوالد
مبارکه ازجمله شرکت هایی بودند که
سهام آنها در بازار بورس عرضه شد و
ارزش بازار سرمایه را باال برد.
شواهد نشان می دهد که این شرکت
ها که زمانی باعث رونق بورس و عامل
افزایش ش��اخص سهام بودند ،اکنون
باعث سقوط شاخص بازار بورس شده
اند.
تحلیلگران بازار سرمایه می گویند که
بی اعتمادی به قیمت واقعی سهام و
کمبود نقدینگی از جمله دالیلی است
که باعث شده تا شاخص بورس افت
کند.
اما مس��ئله فقط این نیست ،کاهش
قیم��ت جهانی نفت و فوالت س��بب
شده تا سهام شرکت های تولید کننده
این محصوالت در بازار بورس به شدت

کاهش پیدا کند.
قیمت سهام ش��رکت های فوالدی،
معدن��ی و پتروش��یمی ک��ه قیمت
محصوالت آنها در جهان کاهش یافته،
همچنان در حال کاهش است.
تولیدات این شرکت ها عالوه بر بازار
داخلی در بازارهای خارجی نیز صادر
می ش��ود  ،ب��ه همی��ن دلیل پیش
بینی می ش��ود که با کاهش قیمت
محصوالت این واحدهای تولیدی ،از
حجم صادرات غیرنفتی نیز کاس��ته
شود.
افت شاخص سهام بازار بورس تهران
نشان می دهد که برخالف نظر کسانی
که معتق��د بودند بحران مالی جهانی
تاثیری ب��ر اقتصاد ایران ن��دارد ،این
بحران به شدت بورس تهران را تحت
تاثیر قرار داده است.
به طوری که اکنون گفته می شود که
ارزش بازار س��رمایه ایران بین  ۱۵تا
 ۲۰میلیارد دالر کم ش��ده است و در
واقع در فاصله ای کوتاه بازار س��رمایه
یک س��وم ارزش خود را از دست داده
است.
برخ��ی تحلیلگران بازار س��رمایه می
گویند ک��ه به دلیل رک��ود حاکم بر
اقتصاد جهانی ،بازار س��رمایه منتظر
چنین افتی بود و احتمال افت بیشتر
نیز وجود دارد.

•

کافهرستــوران

پرشیــا

& Take-Out
W Wهدف ما مثل همیشه عرضه >> جدید :از این پس شیرینی های مرغوب خانگی را
ی با طعم و
غذاهای اصیل ایران 
با قیمت مناسب در پرشیا تهیه کنید.
کیفیت مطلوب خانگی میباشد.
_______________

ی تازه و خشک
W Wانواع شریین 
و مرغوبترین آجیل موجود
است.

ساعــات کار:

او شیرینی
رشات غذ
می شود.
سفا س پذیرفته
برای مجال

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

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

Tel.: (514) 489-8484

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

hlcmortgages.com

1 866 452 1821

HLC Home Loans Canada.
Mortgage solutions for every
customer, home & budget.
MS Picture

سپاس:پیونداینشمارهوامدارخامنهاتینافرشادگهر،بیتابینشودوستعزیز،مجیدجوانیاست.

Whether you're buying your first home,
considering a renovation or looking to
refinance, HLC Home Loans Canada
has the options, choice and flexibility to
meet your personal needs.
HLC Home Loans Canada. Your mortgage solution.

حمیراقاسمنژاد روانکاو

ناتوراتراپیسیتو
هیپنوتراپیست

>> مشاوره و درمان:

Behrooz Aghababakhani
HLC Mortgage Specialist

514-606-5626

)Homeira (Sedighe

Regional Office:

Ghassemnejad

Montréal
1010 de Sérigny
Ste 300
Longueuil, PQ J4K 5G7

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

HLC Home Loans Canada is a division of CIBC Mortgages Inc. in Saskatchewan; in all other provinces, 3877337 Canada Inc., a subsidiary of CIBC Mortgages Inc.
™ Trademark of CIBC.

__________________
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
Bank
• VehicleFinancing
Delivery thru. Canada
•
___________

وکیل دعاوی

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

___________
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

امیرکفشداران

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

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی (سیویل) و شرعی
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

شیخ صاحل سیبویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی
نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین) تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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افغانستان و کاناداk ...

طالبان:
جنگهای
بیشرتی در راه
است

در حال��ی ک��ه آمری��کا در نظ��ر دارد
نیروهای خود در افغانستان را افزایش
دهد ،رهبر طالبان اعالم کرد در سال
آینده میالدی ش��ورشهای بیشتری
این کشور را فراخواهد گرفت .
مالمحمدعمر،رهبرطالبان،ازنیروهای
غربی خواست «پیش از این که هزاران
تن از سربازانشان در افغانستان کشته
شوند» ،از آن چه وی «فرصت طالیی»
برای خروج از افغانستان نامید استفاده
کنند.
به گزارش رویترز ،بس��یاری معتقدند
که رهب��ر طالبان در منطق��ه مرزی

سیروس
یحیی آبادی

برسانند».
در ماههای گذشته ربودن
افغانستان-پاکستان که تحت کنترل اتب��اع خارجی در افغانس��تان افزایش
قبایل بسیار محافظهکار است مستقر چشمگیری یافته است.
است.
ایاالت متحده در نظر دارد اوایل سال
در بیانیهای که از طریق ایمیل پخش آینده میالدی سه هزار سرباز دیگر را
شد ،مال محمد عمر میگوید ،افزایش به افغانستان بفرستد.
نیروهای آمریکا در افغانستان شورش را به گ��زارش روزنامه نیوی��ورک تایمز،
گستردهتر خواهد کرد.
بیشتر نیروهای تازهنفس آمریکایی در
م�لا عمر ه��ر گونه مذاکره ب��ا دولت اطراف کابل مستقر خواهند شد زیرا با
افغانس��تان را تا زمانی ک��ه نیروهای گسترش شورش طالبان ،ایاالت متحده
خارجی در خاک این کشور هستند رد نگران آسیبپذیری پایتخت افغانستان
کرده است.
است.
حامد کرزی ،رییس جمهور افغانستان ،در حال حاضر  ۶۰هزار نیروی خارجی
از مال عمر برای مذاکرات صلح دعوت برای حمایت از دولت افغانستان در این
کرده و متعهد شده بود که امنیت وی کشور حضور دارند که  ۳۲هزار نفر از
را تضمین میکند.
آنها آمریکایی هستند.
رهبر طالبان همچنین از
ب��ا افزایش خش��ونت و
جنگجویانخودخواسته
حمالت نیروهای طالبان
شمار تلفات
تا کسانی را که به خاطر
در دو س��ال گذشته در
ب��اج گرفتن دس��ت به
افغانس��تان ،فرماندهان
سربازان
آدمربای��ی میزنن��د
آمریکای��ی مس��تقر در
کا
نا
دایی تا
«به مجازات اس�لامی
افغانستان خواستار حضور
امروز به 100
 ۲۰هزار سرباز دیگر در آن
کشور شدهاند.
نفر رسیده
در همی��ن ح��ال مرک��ز
است.
«ش��ورای
پژوهش��ی
بینالمللی امنیت و توسعه»
در گزارشی از حضور دائمی
طالبان در  ۷۲درصد خاک افغانستان
خبر داده اس��ت .به گزارش این مرکز
پژوهشی ،سال گذشته نیروهای طالبان
فقط در  ۵۴درصد خاک افغانس��تان
حضور داشتند.
نات��و اعالم کرده اس��ت ک��ه گزارش
ای��ن مرکز اعتب��اری ن��دارد و طالبان
امکان کنترل چنین بخش وسیعی از
افغانستان را ندارند.
شمار تلفات سربازان کانادایی تا هفته
پیش به یک صد نفر رسیده است.

ع
جما
کلبه
م
و
ل

سایت مجموعه آثار

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

________________
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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یرالکلی

برای پیروزی چشمگیر امیر خودمان

اما این لباس کمی ..نه؟!

آژانس مسافرتی یونی گلوب

ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..

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

>>باشادباشصمیمانه

Voyages Lexus

انواع ساندویچ های سرد و گرم
نوشابه های الکلی و غیر الکلی

4




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
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انتخابات کبک:امیر خدیر..

وقایع به حس��اب آید .آنها دیدند که یک
ایرانی هوش��مند و با پشتکار ،یک تالشگر
جوان و همیش��ه در صحنه ،موفق شد در
مقابل رقیبانی با پشتوانه ی بسیار ،در یک
مبارزه انتخاباتی همه جانبه ،جان سالم بدر
برده و به بهترین سخنگوی مردمان حوزه
انتخاباتی خود بدل شد.
حال چه درسی از این واقعه باید بگیریم؟
امیر خدیر را پیش از این در مصاحبه ها و
گفتگوهای رادیو -تلویزیونی دیده بودیم و
سخنان او را شنیده بودیم.
شاید همه عقاید حزبی و رادیکال او مورد
تائید همه ایرانیان این منطقه نباشد ،ولی
این چه اهمیت دارد.
تنها کافی است نظاره گر تالشهای پیگیر
اجتماعی -سیاسی او باشیم تا قوانین مبارزه
مدنی را بیاموزیم؛
تا بیاموزیم که مسئله اصلی هم عقیده بودن
نیست؛ مهم آن است که بازیگران صحنه

مب��ارزه نخس��ت
مدنیت اجتماعی را
درک کنند ،یعنی
به یکدیگر احترام
بگذارن��د؛ ح��ق
دیگری را پایمال نکنند ،تا بخاطر مخالفت
کردن با یک عقیده ،یک نظر ،یک گرایش
سیاسی یا اجتماعی ،کسی به ناحق محکوم
نشود و کس��ی را به ناحق به گوشه زندان
نیفکنن .د
ای��ن همه را می ت��وان  -در عین حال  -از
قوانین اولیه حقوق بش��ر که این روزها در
همه کشورها سالگرد آن را برگزار میکنند،
نیز آموخت.
این احترام ب��ه عقاید مقابل (حتی اگر در
مخالف��ت با نظرات ما باش��د) ،این احترام
به آزادی دیگری ،ت��ازه دارد راه خود را در
فرهنگ سیاسی ما می گشاید.
ت��ازه داریم می آموزیم که ش��رط مبارزه
اجتماعی و سیاس��ی آن است که نخست
قواعد بازی متقابل را قبول کنیم ،و قواعد
بازی آن اس��ت ک��ه طرف مقاب��ل ،با هر
عقیده و گرایشی ،تا زمانی که جزء میدان
این بازیس��ت ،باید مورد حمایت همگان
قرار گیرد .زی��را هدف اصلی تنها پیروزی
خود نیست ،بلکه حفظ میدان مبارزه نیز
هست.
بنابر این مسئله “حمایت” ،تنها حمایت
خود و همراه��ان و هم عقیده های خود
نیس��ت .حمایت رقیب نیز هس��ت .او نه
همچون یک هم عقی��ده ،بلکه به عنوان
یک مبارز باید حمایت شود.

فرح ،مراحل س��اخت سد کرج ،تصاویری
از ش��هر تهران و اصفهان و شیراز در دهه
های  ۲۰و  ۳۰خورشیدی
و عکس های��ی از اداره
اطالع��ات و رواب��ط
فرهنگی آمریکا در تهران
دیده می شود.
ای��ن عکس ه��ا متعلق
به پنج عکاس است اما
بیش��ترین تعداد عکس
های ایران اثر "دمیتری
کسل" عکاس اوکراینی
االاصل است.
عکس هایی ک��ه آقای
کس��ل از درب��ار و برخی
مهمانی ه��ای خصوصی مقام های ایرانی
گرفته ،نش��ان می دهد ک��ه او تا چه حد
آزادان��ه در خلوت رهبران وقت ایران نفوذ
داشته و فعالیت می کرده است.

حسن سربخشیان ،عکاس ایرانی در مورد
این عکس ها به بخش فارسی بی بی سی
گف��ت که پس از گذش��ت  ۵تا ۶
دهه هن��وز ه��م کادربندی و
کیفیت عکس های آقای کسل،
منحصر به فرد است.
گوگل اعالم کرده درحال اسکن
کردن  ۱۰میلیون قطعه عکس
دیگر از آرش��یو مجله
الیف اس��ت ک��ه به
مرور ،به آرش��یو این
وب سایت اضافه می
شود.
گفته می شود بیش از
 ۹۰درصد از عکس های
موجود در آرشیو این مجله هرگز
ب��رای عموم م��ردم نمایش داده
نشده اند و برای اولین بار گوگل
این عکس ها منتشر می کند.

درس هایی که
از پریوزی او
باید گرفت

دکتر عطا هودشتیان
>> هدف اصلی تنها پیروزی خود
نیست ،بلکه حفظ میدان مبارزه نیز
هست.
قاعده بازی آن است که طرف مقابل،
با هر عقیده و گرایشی ،تا زمانی که
جزء میدان این بازیست ،باید مورد
حمایت همگان قرار گیرد.

امیر خدیر ،پ��س از یک تالش پیگیر و
مبارزه ای خستگی ناپذیر ،سرانجام موفق
شد تا به مقام شایسته نمایندگی مجلس
ایالت کبک نائل شود و این موفقیت شگفت
انگیز برای یاران او و نیز ایرانیان ایالت کبک
خبری خرسند کننده و بسیار خوش آیند
بود.
این موفقیت ،ب��اری از همه مهمتر ،برای
میه��ن ما ایران ،و ایرانی��ان از همه َجرگه
ه��ا و گرایش��ات باید یک��ی از مهم ترین

گوگــــل؛

راوی تصویری
خبشی از
تـــاریخ ایران

ش��رکت گوگل با استفاده از آرشیو عکس
مجله الیف ی��ک گالری عکس راه اندازی
ک��رده و میلیون ها عک��س تاریخی را در
اینترنت منتشر کرده است.
در میان دو میلیون عکس��ی که گوگل تا
به حال از آرشیو مجله الیف منتشر کرده،
بی��ش از صد قطعه عکس مربوط به ایران
است.
در ای��ن مجموعه عک��س هایی از محمد
مص��دق در دادگاه نظامی ،عکس هایی از
مراسم عروسی محمدرضا پهلوی با ثریا و

اسفندیارباهری

پریوزی امری عزیز را به خانواده
و همراهان و یاران او تربیک
میگوئیم.

Association de la défense
des droits de l’homme en
I r a n - M o n t r e a l

--------------------Ata Hoodashtian
hoodasht@yahoo.com
www.hoodashtian.com
-------------------

گوگل برای هر یک از عکس ها ،سه اندازه
با سه قیمت متفاوت در نظر گرفته است.
مجله الیف در س��ال  ۱۹۳۶توسط تیم
انتش��اراتی هفت��ه نامه آمریکای��ی تایم
منتشر ش��د که تماما به عکاسی خبری
میپرداخت .این مجله پس از چندین بار
وقفه از اواسط سال  ۲۰۰۷تاکنون منتشر
نشده است.

•

خدمات حســـابداری لوئی
>> کلیه امور حسابداری ومالیاتی >> مشاوره و ثبت شرکت ها
>>تهیهاظهارنامهمالیاتیشخصیوشرکتهابصورتکامپیوتری
(با تعینی وقت قبلی)
>> سرمایه گذاری وامور مهاجرت

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

فتو شاپ

با  20سال سابقه

La Photoshop

با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

مشاور امالک:
مسکونی و جتاری

• ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن

این احترام و حمایت متقابل ،مدنیت است
و اساس آن را “حقوق بشر” بخوبی نشان
داده است .و طبیعت و ماهیت مبارزاتی
انتخاباتی در کانادا نیز از این واقعیت دور
نیست.
ما مهاجران ایرانی در کانادا می بایس��ت
این همه را بخوبی بیاموزیم تا برای فردای
مان درسی باشد .تا شاید بتوانیم در میهن
مان ایران ،این قواعد مبارزه دمکراتیک را
متحققکنیم.
و زمانی که مشاهده می کنیم یک ایرانی
تالش��گر ،با مب��ارزه ای پیگی��ر ،در این
صحنه مبارزه دمکراتیک شرکت کرد و
قواعد آن را بخوبی درک نمود ،و به مقام
یکی از ارزنده ترین جایگاه های سیاسی-
اجتماعی کشور کانادا و ایالت کبک صعود
کرد ،به خود می بالیم.
در ایال��ت کبک ،امی��ر خدی��ر بارها با
بس��یاری از قوانین و تصمیمات دولت و
احزاب حاکم به روشنی و با زبانی زنده و
برنده مخالفت کرده است .حال اگر این
موجود نازنین در ایران بود ،چگونه دوام
می آورد؟

حلظه های شیرین زندگی خود را

Cell.: (514) 573-9128

•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

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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پاسداشت آئین ها ی ایرانی...
و
یلدا
شب
م
ر
ا
س
م
آ
ن

 000تسلیت 000

آجیلی به نام

هوالبــــاقی

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای عباس علی ساملی و خانواده محترم

در گذشت همسر بزرگوارتان ،بانو محبوبه وفاجو ما را بسیار اندوهگین كرد.
از خداوند منان صبر و شكیبایی را برای شما و فرزندان محترمتان خواهانم و
طلب رحمت و مغفرت را برای این مادر مهربان.

ما را در غم خود غمخوار بدانید.
دست اندر كاران مركز اسالمی ایرانیان

شیخ صاحل سیبویه

یلدا واژه ای ست ُسریانی که به
زبان تازی تولد و میالد و به
زبان پارسی زایش است و این
آخرین شب پاییز ،و نخستین
شب زمستان یا آغاز چله بزرگ
و درازترین شب سال می باشد.
میدانیم که ایرانیان پیش از
آیین پاک زردشت بزرگ،
دارای کیش میترایی بوده اند و
مهر یا میترا را خدای خورشید
و آفریدگار گیتی و هستی
میدانستند و به گمان برخی
پیدایش این آیین را از هوشنگ
پادشاه پیشدادی می دانند و در
شاهنامه فردوسی خرد ورز نیز
همین روایت آمده است:
که ما را زین بهی ننگ نیست
به گیتی به از دین هوشنگ
نیست
همه راه دادست و آیین مهر
نظر کردن اندر شمار سپهر
به همین دلیل این شب که از دیدگاه
ستاره شناسان ،مبارک نیست ،نزد
ایرانیان گرامی ست و برای دوری از
نامبارکی آن را جشن و سرور همراه
میکنند و باز میدانیم که ایرانیان شب
و تاریکی را نماد اهریمن و روز و
روشنایی را نشان اهورامزدا میدانستند
و پارسیان امروز نیز بر همان باورند و
همه کارها برای پیروزی اهورامزدا بر
اهریمن انجام می گرفته است
چون پس از شب یلدا روزها کم
کم بلند و شبها کوتاه میشوند ،آن
را چیرگی روشنایی بر تاریکی و
تباهی و پیروزی اهورامزدا بر اهریمن
به شمار می آوردند .چنین است
که هنوز ایرانیها آن را به جشن و
شادمانی برگذار میکنند .بدین ترتیب
که خانواده ها و بستگان و دوستان
به دور کرسی یا کنار بخاری گرد هم
می آیند و رسم بر این است که برای
شام خورش فسنجان می پزند و با
شیرینی و میوه های گوناگون به ویژه

قصـه
یلـدای ما

حسن گل محمدی
(فریاد)

در شب یلدایی
به درازی همه تاریخ
به انتظار سپیده و سحر نشسته ایم
در س�تیز همیش�گی ب�ا تاریکی و
ظلمت

مشکل گشا و میوه هایی چون انگور،
انار ،ازگیل ،خرمالو و نیز هندوانه و
خربزه از یکدیگر پذیرایی میکنند
در مازندران و گیالن اگر این هنگام
برف باریده باشد مقداری برف را با
شیره یی به نام کف که از پختن
نیشکر برای ساختن شکر سرخ در
روستاها فراهم میسازند ،میخورند
و باورشان این است که با خوردن
هندوانه و آمیخته برف و شیره
نیشکر ،انسان در زمستان دچار
سرماخوردگی نخواهد شد .در این
شب بزرگترها همراه با گفتگوها برای
کوچکترها داستان های شیرینی
میگویند از سده های پیش ،گرفتن
فال با دیوان حافظ نیز به این رسم
افزوده شده است

اما چرا این شب یلدا
نامیده شد

یلدا به زبان پارسی به معنای زایش
است که به آنچه در تاریخ و فرهنگ
ها آمده ،در اصل جشن پیدایش
میترا یا مهر بوده است که در دنیای
آیین مسیح آن را با میالد حضرت
عیسی برابر کردند و در سده چهارم
میالدی آن را هنگام زایش عیسای
مسیح قرار دادند.
آنچه آشکار است این است که
میتراییسم وسیله لژیون های رومی از
راه آسیای کوچک «ترکیه امروز»
در اروپا گسترش پیدا کرد و چند
سده نیز آیین رسمی امپراتوری
روم بود و مهرابه های فراوانی که
پرستشگاه مهریان بود در اورپا
ساخته شد تا آن که کنستانتین
امپراتور روم که به پدر کلیسا
مشهور است در آغاز سده چهارم
میالدی به طرفداران آیین مهری را
شکست و آیین مسیح را جانشین
میتراییسم کرد و برای جلوگیری از
برگزاری جشن آیین مهری به این
بهانه که چون مسیحیان ،عیسی
را مظهر نور میدانند ،شب یلدا را
که با زایش حضرت مسیح برابر شده
و به نام میالد مسیح جشن بگیرند.
کلیسای روم نیز به طور رسمی
بیست و پنج دسامبر را برای برگزاری
جشن میالد مسیح پذیرفتند ،مگر
یک فرقه از آنان که ششم ژانویه را
هنگام زایش مسیح برای خود قرار
داد
به هر روی با این که طرفداران آیین
مهری «میتراییسم» شکست خوردند
ولی آیین مسیح نتوانست از نفوذ
میتراییسم بر کنار بماند ،چنانکه
باور داشتن به رستاخیز و پل صراط
و استفاده از ناقوس در کلیساها و
نشانه صلیب و غسل تعمید و آرایش
درخت کاج در کریسمس (که همان
سرو آریایی است) و کاله اسقف ها به
نام میترایی و همزمان ساختن جشن
کریسمس با جشن یلدا در دیانت
مسیح راه پیدا کرد.
گرد آورنده :هرمز انصاری

همان گونه که در باال اشاره رفت ،واژه
پدر بزرگ پیر
برایمان قصه می گوید
از روزگار یلدایی نسل ما
حکایت�ی ب�ه بلندای س�یاهی همه
شبها
با چشمی در حسرت صبح
و نگاهی
به افق نامعلوم.
اما افسوس
دیگر نه با فال حافظ
و نه با قصه پدر بزرگ
امید در دل بی قرار ما
راه نمی یابد.

گویی در این روزگار یلدایی
گریستن بی امان
و کتاب خاطره ها
تسالیی باشد در غربت
که سنگ ها ناله می کنند
و ستارگان گریه.
اما ،ما از شب قویتریم
آفتاب را در مشت داریم
و طلوع را
اراده می کنیم.

----------تورنتو2008/12/110 :

>> خانه ایران سفری یکروزه به هتل یخ
در کبک سیتی را در روز  18ژانویه در نظر
Montreal, QC H3B 1H9
گرفته است .به علت محدودیت ،لطفا تا Tel.: 514-544-5962
Fax: 514-544-5963
تاریخ  6ژانویه با ما متاس بگیرید و جای
خود را رزرو مناییدTel.: 514-951-4721 :

1117, Ste- Chaterine W.
Suite 420

>> از منایشگاه بزرگ ما دیدن کنید.

(با سوپ یا نوشابه)

)H2V 4J1

Fax: 514-271-8873

Tel.: 514-271-7750

ساعات کار :دوشنبه تا
شنبه 9 :تا  5بعدازظهر

بامدیریت

485-2929
5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

خدیجه
سیاح

514

_______________________________________
(Montreal, QC

رستوران

ساندویچ کباب

½ ½ یکی از بزرگترین کلکسیون های فرش های نفیس ایرانی،
چینی ،پاکستانی ،افغانی و هندی
½ ½پیش از خرید فرش ،دیدار از نمایشگاه ما به سود شماست
½ ½ برای آگاهی بیشتر با مشاور فارسی زبان :فریبرز تماس بگیرید.

6681 Ave. Du Parc

 7.99شیراز
3.99

انواع خورش ها
و کوبیده:

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

RAYMOND & HELLER LTEE CARPET

6

Vendome:
Bus 105

کیترینگ شیراز در خدمت





�





میهمانی های شما

7
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 25آذر 1387

____________________ ____________________ www.paivand.ca

انتخابات کبک  :2008نتایج و...
حسینصمیمی

(مونتریال)

نگاهی
به نتایج
انتخابات
اخری کبک

کامال م��ورد قبول کبکی ها
ب��ود ،بوراس��ا در عین اینکه
سمبل فدرالیسم کانادائی در
کبک بود اما دفاع سرسختانه
او از «هویت کبکی» طیف عمده
ناسیونالیست های معتدل را بسوی
لیبرال ها کشانیده بود.
ژان شاره در مدت دو سال گذشته
و حرکت در این مسیر و ارائه برنامه
های سیاسی که با دقت پرداخته
شده و قابل قبول اکثریت بود از وی
نخست وزیری محبوب و در عین
حال پر تجرب��ه که به قبولی
همگان قادر به هدایت ایالت
در دوران سخت اقتصادی بود >> دولت اکثریت شاره فقط
ساخت.
با رای ¼ مردم به قدرت

دست یافته و ¾ مردم یا به
آغاز مبارزات
_______________
انتخاباتی  2008او رای نداده اند!
احزاب و رهبران آنها
منی توانند و نباید با
چنین درصد کمی از
شرکت مردمی از نتایج
انتخابات اخیر خرسند
باشند!

___________________
ژان ش��اره با پی��روزی در انتخابات 8
دس��امبر و دس��تیابی به اکثریت ،هر
ق��در هم ضعیف بار دیگر نش��ان داد
سیاس��تمداری وقت شناس و زیرک
بوده و توانست از دلواپسی عمومی در
رابطه با بحران اقتصادی جهانی موجود
به نفع خود و لیبرال ها استفاده کرده و
برای نخستین بار در  50سال گذشته
و پ��س از موریس دوپله س��ی ،اولین
نخست وزیری باشد که به سه ماندای
پیاپی حکومتی دست یابد.
مبارزات انتخابات��ی در زمان کوتاهی
پس از انتخابات فدرال و هنگامی که
مردم ایالت هیچ عالقه ای به حضور در
پای صندوق های رای گیری نداشتند
اعالم شد .ریسکی محاسبه شده حتی
با توجه به نتایج انتخابات فدرال .ژان
ش��اره موضوع اصلی مب��ارزات را نیاز
بوجود دولت اکثریت که بتواند قاطعانه
با مشکالت موجود و در زمان بحران
جهان��ی اقتصادی روبرو ش��ود اعالم
نم��ود ،در حالی که ضعف اکس��یون
دموکراتیک بعنوان اپوزیسیون رسمی
و حزب کبکی  PQکه هنوز دریافتن
موقعیت خود پ��س از انتخاب رهبر
جدی��د بود نی��ز از محاس��بات اعالم
زودرس انتخابات بود.
چهار سال نخس��تین دولت اکثریت
ش��اره توام ب��ا برخورد با گ��روه های
مخالف بخصوص سندیکاهای دولتی
بود .ارائه برنامه های گسترده محدود
نمودن قدرت سندیکاها ،واگذاری به
بخ��ش خصوصی بعض��ی از کارهای
دولتی بخصوص در زمینه بهداش��ت
و درم��ان همگانی و دیگر برنامه های
راست طیف سیاسی نقطه عطف این
درگیری ها بود .اشتباهات سیاسی در
نحوه ارائه این برنامه ها و عدم تجربه
کافی در مدیریت دولت نیز چاش��نی
دیگری در تقلیل محبوبیت سیاسی
ژان شاره در کبک بود.
انتخاب��ات  2007در حال��ی که می
بایس��ت به دولت لیبرال خاتمه دهد،
اما به دلیل عمق درگیری داخلی PQ
در انتخاب رهبر جدیدش آندره بواکلر،
و قبولی نس��بی برنامه های اکسیون
دموکراتیک باعث شد مردم بار دیگر
ژان شاره را به نخس��ت وزیری ،اما با
دولت اقلیت برگزینند.
اما این بار نخست وزیر به تغییر کامل
شکل و شمایل و ترکیب خود و حزب
لیب��رال دس��ت زد .م��دل حکومتی
نخس��ت وزیر فقید لیبرال کبک روبر
بوراس��ا ،نمونه انتخابی بود این نمونه

دو هفت��ه آغازی��ن بدلی��ل
خس��تگی عمومی از هر چه
انتخابات بود با عدم حضور چشمگیر
عمومی در مبارزات همراه بود .در حالی
که احزاب اپوزیس��یون سعی داشتند
تمرک��ز موضوع اصلی مب��ارزات را از
«اقتصاد عمومی» به مساله «بهداشت
و درم��ان» که نقطه ضعف لیبرال ها
بود بکشانند ،اما کناره گیری عمومی
بی تفاوتی خاصی به این کوشش ها
میداد.
تا آنک��ه بطور ناگهان��ی بمب بحران
سیاس��ی و احتمال سقوط دولت تازه
بر س��ر کار آمده اقلیت محافظه کار
اس��تیون هارپر ،در اتاوا ترکید .خارج
کردن بزور حکومت از دس��ت هارپر
و تشکیل دولت نس��بتا چپ توسط
ائتالف لیب��رال های فدرال و  NDPبا
حمایت بالک کبکی  BQدر پارلمان
فدرال و نهایتا تعطیل کردن مجلس
به گونه ای غیردموکراتیک از س��وی
نخست وزیر و با استفاده از وسیله های
قانونی که هیچگاه در عمر سیاس��ی
کان��ادا مورد اس��تفاده ق��رار نگرفته
ب��ود همه و همه باعث ش��د که تمام
توجهات به س��وی اتاوا جلب گردد و
در واقع رای دهندگان کبکی خریدار
بحث ژان شاره که می گفت در چنین
شرایط بحرانی وجود دولت اقلیت چه
خطراتی را همراه خواهد داشت ،باشند
و نهایتا به آرامش سیاسی رای دهند.
در ای��ن بین اتخاذ اس��تراتژی حمله
محافظه کاران به بالک کبکی و جدائی
طلبان و گره زدن سرنوشت کانادا به
رای و تو دس��ته ای جدائی طلب در
پارلمان ف��درال (که بهرح��ال با 51
کرس��ی نماینده اکثریت مردم کبک
بودند) تبدیل به احس��اس نامطلوب
مخالف��ت «کانادا» با «کبک» ش��د و
مردم این حم�لات را در واقع به نفی
مردم کبک و خاس��تگاه های هویتی
آن قلمداد کرده و احتماال بزرگترین
کمک به پی��روزی غیر مترقبه حزب
کبک��ی  PQو حتی دول��ت اکثریت
بسیار ضعیف ژان شاره گردید.
نتیجه حمالت لفظی (نخس��ت وزیر
کانادا در س��خنرانی خود به مدت 5
دقیقه بی��ش از  6بار از کلمه جدائی
طلبان یاد کرد!) یاد شده باعث شد که
دولت اکثریت با نمایندگان باال (پیش
بینی حدود  80نماینده لیبرال وجود
داشته) تبدیل به دولتی با  66نماینده
شد (حداقل برای یک دولت اکثریت
 63کرسی اس��ت) و همانطوری که
سخنرانی های نسبتا ناسیونالیستی
ژان ش��اره در دفاع از فرهنگ ،هنر و
هویت کبکی در هفته آخرین مبارزات
اکتبر گذشته فدرال به قیمت از دست
دادن دولت اکثریت استیون هارپر شد،
بحران اخیر نیز به ضرر ژان شاره تمام
شد.
اینک آقای ژان ش��اره باید نشان دهد
که نخس��ت وزیر واقعی همه کبکی

هاست و از آنجائی که بحران اقتصادی
موجود جهانی را مرکز ثقل پالتفورم
انتخابات��ی خود قرار داد می بایس��ت
س��ریعا با تش��کیل هیات وزی��ران و
گش��ایش مجلس ایالتی تصمیمات
س��ریع و برنامه های پایه ای را اعالم
داشته و بدون هراس از کسری بودجه،
س��عی در تزریق مبالغ گسترده مالی
در بدنه اقتصادی ایالت نماید تا ضمن
جلوگیری از ایست سیستم اقتصادی
و ورود به رک��ود عمیق از این بحران
جهانی جان سالم بدر برد.
از سوئی نیز دولت اکثریت ضعیف با
محل مانور کم باعث خواهد ش��د تا
ضمن ایجاد دیسیپلین محکم داخل
حزبی ،ش��نونده واقعی خواسته ها و
برنامه های اپوزسیون در مجلس باشد
و با همکاری ایشان برنامه های پایه ای
را به اجراء درآورد.
ژان ش��اره و لیب��رال ها با در دس��ت
داشتن دولت اکثریت قادر به مذاکرات
از موض��ع قوی تری ب��ا دولت فدرال
خواهند ب��ود و بخصوص ب��ا دفاع از
هوی��ت کبکی به ات��اوا این پی��ام را
خواهند رساند که با وجود اپوزیسیون
رس��می قوی حزب کبک��ی ،در واقع
هرگونه شکس��ت لیبرالها مساوی با
آلترناتیو جدائی طلب  PQدر مجلس
کبک خواهد بود.
آنچه مسلم اس��ت ژان شاره سرانجام
موفق گردیده چهره موجود «کانادائی»
خود را در بین اکثریت مردم به چهره
ای "کبک��ی" و "از خودمان" تبدیل
کند و مسلما موقعیت موجود در آینده
و در صورتی که ب��ار دیگر به صحنه
فدرال و کانادا باز گردد برگ برنده ای
برای او خواهد بود.
شکی نیس��ت دولت چهار ساله ژان
شاره فعال بحث استقالل و جدائی را
بطور کامل از جلوی صحنه سیاس��ی
بیرون برده و به عق��ب خواهد راند و
بنظر میرس��د این چیزی اس��ت که
اکثریت خواستار آنند.

ژورنال
دوم
ونترال
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تسلی برای امیر خدیر
احساسی
شورانگیز

والری دوفور:
 10دسامبر 2008
دیروز امیر خدیر ،همچنان هیجان
زده از پیروزی روز دوشنبه خود ،به سر
کارش بازگشته بود.
بی��ن دو مالق��ات ،او پذیرف��ت که با
روزنامه درب��اره اهمیت توفیق کبک
سولیدر در فرستادن نخستین نماینده
اش به مجلس ملی کبک گفتگو کند.

پرسش :در روز پس از انتخاب
خود چه احساسی دارید؟
پاسخ :خیلی مهیج و نشاط انگیز است
و من احساس سبکی می کنم .از ده
سال پیش تاکنون کسان بسیاری برای
تحقق این امر کار کرده اند .برای حفظ
و ت��داوم امید به این پیروزی نیاز بود.
این دلیلی مضاعف به مردم برای رای
دادن به ما داد .اکنون آنان می توانند
از دادن رای به حزب های قدیمی ،در
حالی که اینها راضی شان نمی کنند،
خودداری نمایند.
چپ اجتماعی همیشه در کبک به حد
کافی در کبک قوی بوده اس��ت .این
چپ موفق ش��د ژان شاره را در پروژه

های «س��وروآ» و خصوصی س��ازی
«مون اورفور» وادار به عقب نش��ینی
کند .چپ سیاس��ی ب��ود که ضعیف
شده بود .کمبودی که از دیرباز وجود
داش��ت ،یک بازوی سیاسی چپ در
مجلس ملی (کب��ک) بود و آرزوی ما
این است که مردم ما را به عنوان این
بازوی چپ ناموجود بنشاسند.

پرسش:آیابهخدماتپزشکی
خود ادامه خواهید داد؟
پاس��خ :در حال حاضر باید از مرحله
گذر عب��ور کنم .دوس��ت دارم هنوز
مدتی ادامه دهم و سپس شاید نصف
روز در هفت��ه یا هر دو هفته .پیش از
تصمیم گیری ،باید منتظر باشم ببینم
مس��ئولیت هایم به عن��وان نماینده
مجلس ملی چیست.
پرسش:آیاانتخابمشامدیریت
دوگانهکبکسولیدربافرانسوآ
داوید را زیر سئوال خواهد برد؟
پاسخ :نه .این اصل دموکراتیک حزب
ماس��ت .می دانید ،جامعه بشری به
ندرت دچار کمبود رییس بوده .مشکل،
داشتن ایده های خوب است .ما شیوه
عملکرد با دو سخنگو را برای اجتناب
از زیاده روی برگزیده ایم .نتیجه این
(زیاده روی) را در استفان هارپر ،زمانی
که یک رییس تصمیم می گیرد تنها با
فکر خود کار کند می توان دید.

اصالت ریشه ماست ،صداقت پیشه ماست!

حسین
فلسفی

حزب کبکی PQ

جدائی طلبان حزب کبکی  PQبعد
از پشت سر گذاشتن اختالفات داخلی
و سرانجام انتخاب (و یا انتصاب) خانم
پولین ماروا از چه��ره های قدیمی و
بس��یار با تجربه حزب بعنوان رهبر،
برنامه بازس��ازی حزب را آغاز نمودند
و با توجه به میزان بسیار پائین عالقه
عموم��ی در زمینه پروژه اس��تقالل،
اس��تراتژی صحبت در رابطه با پروژه
وطن��ی اس��تقالل در زم��ان دیگری
را اتخاذ نمودند .اجب��ار به اتخاذ این
روش دو مس��اله را به همراه داش��ت،
اول دلس��ردی و دور شدن قسمتی از
سطوح پایه ای حزب که در هر زمان و
{>> ادامه در صفحه}22 :

پــارتی بزرگ کریسمس و سال نو 26 :دسامبر
با دی جی مهمان کلگری2 >> H2 :

EF$PVSUSBJ $ÙUFEFT/FJHFT )4#

  /PPS$VMUVSBM$FOUFS5FM
  X X XO P P SDF OUF SDP N

پرسش :اولویت مشا به عنوان
منایندهکبکسولیدرچهخواهد
بود؟
پاسخ :ما از برنامه خود صحبت خواهیم
کرد .نخس��تین اولویت ما یک نظام
بهداشت و درمان فراگیر ،رایگان و در
دسترس همه است .باید از خصوصی
سازی بهداشت و درمان اجتناب کرد،
زیرا س��نگینی بار ای��ن کار بر گرده
مالیات دهندگان خواهد بود و سود آن
را مرفه ترها خواهند برد.
ما همچنین یک افزایش فوری حداقل
دستمزد را درخواست خواهیم کرد.
افزایش (حداقل دس��تمزد) به  9دالر
و چند س��نت ،چنان که آقای ش��اره
پیشنهاد می کند نه کافی است و نه
به اندازه الزم سریع.
حداقل دستمزد باید به  10دالر و 20
سنت در ساعت افزایش یابد .کمتر از
این ،فقر است.
پرسش :از دولت و حزب های
دیگرچهدرخواستیدارید؟
پاسخ :اگر آنان از پیچیدن نسخ های
قدیمی اقتصادی راس��ت گرا دس��ت
بردارند و اگر سرمایه داری را برای وادار
کردن بازار به در پیش گرفتن رفتاری
شایس��ته اص�لاح کنند ،م��ا همواره
همکاری خواهیم کرد.

•
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ایران :اقتصاد...
«ایران با موج
خنست سونامی
اقتصادی
روبهرو شده
است»
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فت ناشی
ین
سقوط شدید بها خ فعالیت
فتادن چر
سا

ان است!
از نف دی درجه
اقتصا

کاهش را شاهد
هستند.
اما این کاهش بهای
نفت برای اقتصادهای پیشرفته هم یک
خبر خوب است؛ هم یک خبر بد.
خبر خوب از این نظر که با کاهش
بهای نفت طبعاً یکی از دالیل نگرانی
کشورهای مصرفکننده از میان
میرود و مصرفکنندگان و همینطور
بنگاههایتولیدیمیتوانند
به سوخت ارزانتر دست پیدا
کنند.
این را مسئوالن بلندپایهی جمهوری
ولی در واقع سقوط بهای نفت
اسالمی با نگرانی ابراز میکنند.
یک خبر بد برای کشورهای
 کارشناسان پیشبینی کردهانددر پی کاهش شدید قیمت نفت در
صنعتی است .چون که این
که افت درآمدهای نفتی؛ بیثباتی
بازارهای جهانی و تأثیر عمدهای که بر
سقوط ناشی از نفسافتادن
سیاسی و اجتماعی را در
بودج ه و بخش تولید در ایران احساس
چرخ فعالیت اقتصادی در
کشورهایی مثل ایران و ونزوئال
میشود ،شمسالدین حسینی ،وزیر
اروپا ،آمریکا ،ژاپن و کشورهای که منبع اصلی درآمدشان نفت
اقتصاد جمهوری اسالمی ایران گفته
نوظهور است و در واقع
است ،بوجود میآورد .به نظر شما
است در صورت ادامهی کاهش قیمت
اقتصادهای پیشرفته در حال
این بیثباتی سیاسی -اجتماعی
نفت درآمد حاصل از صادرات نفت
حاضر نه فقط از خطر تورم
در ایران ،به خصوص در آستانهی
بسیار کاهش پیدا میکند.
جستهاند ،بلکه با خطر تازهای انتخاباتریاستجمهوریمیتوان
بهای نفت که تا چند ماه به بیش از
روبهرو شدهاند به نام تورم
گفت که جدی است؟
 ۱۴۰دالر رسیده بود ،به دنبال بحران
معکوس و قیمتها به شدت
 در صورت ادامهی وضع موجوداقتصادی در جهان ،به ویژه باال رفتن
پایین میرود.
در بازار نفت ،ایران به سمت کسری
بیکاری در کشورهای غربی و صنعتی،
پایین رفتن قیمتها به
بودجههای بسیار زیاد حرکت میکند
اکنون تا  ۴۰دالر سقوط کرده است.
اندازهی باال رفتن قیمتها
و برای تأمین این کسری هم نفتی
در این پیوند ،گفتگوی رادیوزمانه با آقای خطرناک است .چون که این
وجود ندارد .در نتیجه دولت آقای
دکتر فریدون خاوند ،استاد اقتصاد در
وضع پایین رفتن قیمتها
احمدینژاد مجبور به استقراض مبالغ
ونهدیتخ پاریس،حاوی نکات ارزنده ای
به این معناست که در
کالن از بانک مرکزی خواهد شد که
است .در زیر می خوانیم.
حال حاضر در کشورهای
نتیجهی آن رشد جهشی تورم خواهد
پیشرفتهی صنعتی همبازار
بود.
مسکن ،هم بازار اتومبیل و هم از طرف دیگر این امکان وجود دارد که
دیگر بازارهای مواد مصرفی با کاهش
اگر منابع ارزی ایران کاهش پیدا کند،
 فکر میکنید روند پایین رفتنشمار مصرفکنندگان روبهروست و در بهای ریال به شدت سقوط پیدا کند.
بهای نفت تا کجا ادامه پیدا کند؟
نتیجه طبعاً این بر فعالیت اقتصادی
یعنی در واقع قیمت ارزها در بازار ایران
 ببینید ،بهای نفت طی پنج ماه اخیر تأثیر میگذارد و حتی بهای نفت رابه شدت باال میرود و همین مسأله،
حدود  ۷۰درصد سقوط کرده است.
بیش از پیش پایین میکشد.
عامل دیگری برای دامن زدن به نرخ
تحول بهای نفت و تحول بازار انرژی
تورم است.
در گروی وضعیت اقتصادی دنیا ،به
 مرکز پژوهشهای مجلسسقوط هزینههای عمرانی هم یکی
ویژه اقتصاد کشورهای پیشرفتهی
شورای اسالمی به دنبال کاهش
دیگر از نتایج کاهش درآمدهای
صنعتی است.
بهای جهانی نفت از اثرات یک
نفتی ایران است .همراه با پدیدههایی
وقتی که اعالم شد در ماه نوامبر  ۵۳۳شوک اقتصادی منفی بر اقتصاد
مثل افزایش طرحهای نیمهتمام و
هزار فرصت شغلی در آمریکا از دست
ایران خبر داده است .به نظر
در نتیجه افت شدید نرخ رشد که بر
اساس پیشبینی بانک جهانی احتماالً
رفته ،بالفاصله بهای نفت کاهش
شما این بحران چه تأثیری روی
پیدا کرد؛ چون که افت فعالیت در
درآمدهای ایران و اقتصاد ایران
سال آینده دستکم به مرز فقط سه
اقتصادهای صنعتی به معنای کاهش
گذاشته و خواهد گذاشت؟
درصد سقوط میکند و این اوجگیری
تقاضای انرژی است.
 تأثیرش بسیار بسیار شدید است.بیکاری ،طبعاً چالشهای شدید
این کاهش تقاضا ،مهمترین عاملی
چون اگر وضعیت بازار نفت به روال ماه اجتماعی در ایران به وجود میآورد.
است که بر قیمت نفت تاثیر میگذارد .ژوئیه گذشته ،موقعی که قیمت نفت
و این مسئله را به خصوص مطرح
البته من اعتقاد دارم که در درازمدت
به هر بشکه  ۱۴۷دالر رسید ادامه پیدا میکند ،چه خود آقای احمدینژاد
قیمت نفت به عنوان یک مادهی
میکرد ،ایران میتوانست هر ماه روی باشند و چه کس دیگری به جای
اولیهی کمیاب باال خواهدرفت و گران  ۱۰میلیارد دالر درآمد نفتی حساب
ایشان باشد ،طبعاً در شرایط فعلی و با
خواهد شد و حتی به مرز  ۱۴۵دالر
کند.
تداوم رکود در بازار جهانی نفت ،دولت
و  ۲۰۰دالر هم خواهد رسید؛ ولی تا
در شرایط فعلی و با قیمت کنونی
بعدی با شرایط بسیار دشوار اقتصادی
وقتی که رکود در اقتصادهای بزرگ و درآمد ماهانهی ایران از محل نفت
و در نتیجه اجتماعی و سیاسی روبهرو
خواهد شد .ایرج ادیبزاده •
قدرتهای نوظهور مثل چین و هند
برمیگردد به زیر سه میلیارد دالر.
ادامه پیدا کند ،طبعاً رکود بازار نفت
یعنی به یکباره تنها درآمد ایران از
هم ادامه خواهد یافت.
محل صادرات حدود  ۷۰درصد سقوط
در این میان نهادهای کارشناسی حتی پیدا میکند و اگر این وضعیت
پیشبینی میکنند در وضعیت فعلی
ادامه پیدا کند ،حتی کاهش این
به نام خداوند بخشنده مهربان
بهای نفت به سوی مرز بشکهای ۳۰
درآمد بیشتر هم خواهد شد.
دالر و یا حتی  ۲۵دالر هم حرکت
البته آقای احمدینژاد اخیرا گفت
میکند.
که بدون پول نفت میتواند تا سه
بستگی به این دارد که بحران اقتصادی سال کشور را اداره کند.
جهان تا چه زمانی ادامه پیدا کند.
ولی پرسشی که از رییسجمهور
کسانی که خوشبین هستند ،معتقدند ایران مطرح است ،این است که
که از نیمهی دوم سال  ۲۰۰۹میالدی ،چرا دولت ایشان طی سه سال
کمکم ما شاهد به حرکت درآمدن
و چند ماه گذشته نتوانست به
چرخ فعالیت اقتصادی هستیم.
بودجههای ساالنهای که با نفت
ولی کسانی که بدبینتر هستند
بشکهای  ۳۵تا  ۴۵دالر برای او
معتقدند که این بحران دستکم دو یا تصویب میشد ،اکتفا بکند؟ چرا
ساعــات کار:
سه سال ادامه خواهد یافت.
هزینههای دولتش آن قدر افزایش
روزهای دوشنبه لغایت پنجشنبه
در این میان در حال حاضر به دشواری پیدا کرد که تقریباً تمامی مازاد
از ساعت  13لغایت 18
میتوان پیشبینی کرد که تا چه
درآمدهای نفتی را به باد داد؟
به مركز اسالمی ایرانیان مراجعه بفرما یند.
زمانی بحران اقتصادی جهانی و در
اعضایکمیسیونهایاقتصادی
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،هماهنگی
نتیجه رکود بازار نفت ادامه پیدا خواهد مجلس در حال حاضر میگویند
قبلی الزم میباشد.
کرد.
که در واقع بودجهی سال ۱۳۸۷
ل
خورشیدی ،یعنی بودجهی امسا 
210 St-Jacques
عم ً
ال با نفت باالی  ۸۰دالر تأمین
)(Lachine
 در اینجا این سؤال پیش میآید شده و حتی بعضیها میگویندTel.: 514-366-1509
که آیا پایین رفتن قیمت نفت بر
برای این بودجه حدود هر بشکه
514-364-5075
مصرفکنندگاناروپایی-آمریکایی  ۱۰۰دالر در واقع به مصرف
514-247-1732
تأثیر خواهد گذاشت؟ یعنی قیمت رسیده و صندوق بینالمللی پول
Fax: 450-638-4507
بنزین و گازوییل و ...پایین میآید؟ هم اخیراً گفت که ایران برای
 210سنت ژاک غربی
 در حال حاضر پایین آمده و هم درتأمین تعادل بودجهاش در سال
آمریکا و هم در اروپا کسانی که برای
آینده مجبور است که بر نفت
مترو واندوم :اتوبوس 90
های
پر کردن باک بنزینشان به ایستگاه
کند.
تکیه
دالر
۹۰
ای
ه
بشک
به مست غرب
تأمین سوخت مراجعه میکنند ،این
بنابراین در شرایط فعلی ،وضع از
این
نظر برای دولت
آقای احمدینژاد بسیار بسیار سخت
است و بودجهی سال آینده به یک
کالف سردرگم تبدیل شده است.
چون حتی اگر بخواهند بودجهی سال
آینده را با نفت بشکهای  ۴۰دالر هم
تنظیم کنند این یک شوک بسیار
شدیدی خواهد بود برای اقتصادی که
به حجم عظیم تزریق دالرهای نفتی
به شریانهای خودش عادت کرده و در
واقع به نفت گران معتاد شده است.

مركز اسالمی ایرانیان

آژانس مسافرتی

Maison de Voyages

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

فرنازمعتمدی

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

½
½
½
½

نشـــانیجدید:

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages

1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

آیا هرگز فرصت استفاده از زیبایی های
آب وهوای سرد کانادا را داشته اید؟

>> خانه ایران سفری یکروزه به هتل یخ
در کبک سیتی را در روز  18ژانویه در نظر
گرفته است .به علت محدودیت ،لطفا تا
تاریخ  6ژانویه با ما متاس بگیرید و جای
خود را رزرو منایید:

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

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

و
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کانادا :اقتصاد
افزایش بیکاری
وجود رکود-نه
چندان سخت-
را تایید می کند
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تبریک

درسی که آقای
دکتر امیر خدیر دادند

اعتبارات و سقوط ارزش دارایی ها
خورد دچار تکان شده است.
ضربه بعدی ناشی از افزایش سطح
زیان ه��ای نهادهای بازرگانی که
ب��رای پرداخت بدهی هایش��ان
دچار مشکل هستند خواهد بود.
همه این ها موجب از دست رفتن
مشاغل دیگر در بانک ها ،شرکت
های بیمه و کارگ��زاران صندوق
چش�م انداز اقتصاد کان�ادا ،هفته های سرمایه گذاری خواهند شد.
گذشته تیره و تار بود.
از این رو ،گسترش از دست رفتن
پ��س از اعالم آمار مش��اغل ماه نوامبر شغل ها در سراسر کانادا در سال
بسیار بدتر است .تمرکز وخامت اوضاع آینده غیرقابل اجتناب بنظر می
بیش از هر جا در انتاریو ،مرکز صنایع آید.
اتومبیل دچار التهاب است ،اما به دیگر آقای گواتیری می گوید:
جاها نیز سرایت خواهد کرد.
«م��ا ام��کان دارد تا اواخر س��ال
دگرگونی از وضعیت کندی معتدل به  ،2009صد یا دویست هزار شغل
نشانه های ضعف جدی به سرعت رخ را از دست بدهیم».
داد.
تنها نکت��ه مثبتی ک��ه او به آن
هفت��ه پیش ،کان��ادا می توانس��ت از اشاره می کند این است که با در
وضعیت اش��تغال ،ش��اید مهم ترین نظر گرفتن نسبت جمعیتی ،این
ش��اخص اقتصادی ،به خود ببالد زیرا مشاغل از دست رفته ،نصف میزان
دکتر سید ضیاءالدین
هنوز در حال رشد بود.
آن در آمری��کا خواهد بود که بنا
71000
کشور
که
این هفته خبر رسید
بانک
س��رمایه
بازار
بینی
پیش
بر
شادمان
ش��غل -بزرگترین ش��مار در  26سال مونترال می تواند حدود  3میلیون
گذش��ته -از دس��ت داده اس��ت .سل شغل باشد.
گواتیری ،اقتصاددان بازار سرمایه بانک یک نکته کوچک تس��لی دهنده
مونترال می گوید:
دیگر نیز وجود دارد.
کند که هارپر می تواند هزینه ها را تا
«کامال روشن است که کانادا وارد دوران اریک الس��لز ،رییس بخش اقتصادی  15میلیارد دالر ،ی��ا حدود  %1تولید
رکود شده است».
بانک تی .دی ،این نکته را چنین بیان ناخالص داخل��ی ،بدون اثری جدی بر
این تیره تر شدن اوضاع چندان شگفت می کند:
سطح بدهی کانادا افزایش دهد که این
انگیز نیس��ت .بهرحال ،ایاالت متحده شغل ها در کانادا چنان ناپایدار هستند میزان در مقایس��ه با دیگر کشورهای
تم��ام س��ال ( )2008را در حال رکود -شاید بخاطر این که اقتصاد ما در حال صنعتی خیلی کم است .این کار روند
بوده است .اما مش��اغل از دست رفته گذر از دگرگونی های بزرگ اس��ت ،یا رکود را که دیگر قطعا آغاز ش��ده و یا
شاید بخاطر اش��تباهات ساده کاهش سفارشات آمریکا به موسسات
انگارانه -که نبایدمنتظر تسلسل کانادایی شدیدتر هم خواهد شد ،کند
بودجه مرگ و زندگی یا
ماههای فاجعه آمیز مانند نوامبر می کند.
«خودزنی» دولت هارپر!
(امسال) باشیم.
مثال :هزینه ها باید در جاهای مصرف
الس��لز یادآوری م��ی کند که شوند که نتیجه سریع و سازنده داشته
«کامال روشن است که کانادا
تنها در دو ماه پیش ،سپتامبر ،باشند .به عنوان برنامه های زیربنایی
وارد دوران رکود شده است» .ما ش��اهد بزرگترین رقم ایجاد که ط��رح های آنها هم اکن��ون آماده
مش��اغل در  25س��ال گذشته اند .پرداخت یارانه برای بهبود وضعیت
«امکان دارد تا اواخر سال
بودیم و  107000شغل ایجاد ش��هرهای کوچک و افزایش پرداخت
 ،2009صد یا دویست هزار
کردیم.
ه��ای بیمه های بیکاری و برنامه های
شغل را از دست بدهیم».
نتیجه گیری او همین است:
کارآموزی.
جی برایان – گازت
وضعیت در کبک بهتر است زیرا ش��ما باید معدل چن��د ماه را
شنبه  6دسامبر 2008
ب��رای درک گرای��ش وضعیت
ما میلیاردها دالر برای بهبود
------------------------مورد توجه قرار دهید .با نگاه به
زیرساخت ها هزینه می کنیم .پست س��ر در  6ماه گذشته در
می یابیم که این گرایش ایجاد
میزان ناچیز  100شغل در ماه
ماه نوامبر ،بویژه تمرک��ز  66000آن بوده است.
در صنایع اتومبیل انتاریو تقریبا س��ه با نگاه به پیش
براب��ر آنچه بود که اقتصاد دانان انتظار رو ،او انتظار دارد
داشتند.
که این گرایش،
در جاهای دیگر ،نشانه های کوچکی از ن��ه بص��ورت
www.esthemedica.com
تقویت و رونق وجود داشت.
فاجعه بار ،منفی
مانند کبک که بیش��ترین نرخ رش��د باش��د و حدس
ایجاد شغل را در کانادا داشت.
م��ی زن��د که
ام��ا با تحلیلی صادقانه می توان گفت میزان از دست
که ایج��اد  2500ش��غل در یک بازار دادن ش��غل ها
کار  4200000نف��ری را می توان به در ه��ر م��اه تا
 سفت کردن پوست ENDERMOLOGIE«ثبات» تعبیر کرد.
پایی��ز آینده به
 زدودن سلولیتکه
دیگر،
های
استان
همین را در مورد
برسد.
15000
 لیف ماساژ برای چین و چروک صورت و گردنایجاد یا از دس��ت دادن شغل هایشان در چنین حالتی
با پیشرفته ترین متد و بدون تزریق
بیش از چند هزار نبود می توان گفت .باید انتظ��ار از
در خدمت هموطنان
همه اینه��ا در زمانی رخ داد که دولت دس��ت دادن
از بین بردن موهای زاید بدن با لیزر
هارپر در یک «خودزنی» یک گزارش  150000شغل
 لب باال هر بار 29 :دالرمالی را ارائ��ه کرد که نه تنها در آن از را داشت.
 زیر بغل و خط بیکینی  39:دالرمح��رک های اقتص��ادی خبری نبود خ��وب ،هارپ��ر
 سینه و پشت آقایان 179 :دالربلکه بر عکس کاهش  6میلیارد دالری زمانی که بودجه
 پا از زانو به پایین  159 :دالرهزینه ها را توصیه می کرد .اکنون ما مرگ و زندگی
 لیزر برای رگهای پا و صورت و قرمزی پوست از 99 :دالرمنتظریم ببینیم آیا او از ارائه بودجه در خود را ارائه می
ژانویه جان به در می برد.
دهد چ��ه باید  -بوتاکس برای تمام چین و چروک صورت و فرم دادن
درک هول��ت ،رییس بخش اقتصادی بکند؟
لبها با  Juvedermبا خانم دکتر ،مشاوره رایگان
بانک اسکوشیا ،هش��دار می دهد که پرهیز از کس��ر
 پیلینگ برای جوش ها و کک مک و چین و چروکعرصه بعدی از دس��ت رفتن مشاغل بودج��ه را ک��ه
ولکقهوهایصورتاز 99:دالر -فیشیال،پاکسازیبا
ساختمان خواهد بود.
دی��روز نی��از
 Produits Academieو Physiodermie
ساختمان همگام با لغو یا تعلیق پروژه ض��روری ب��ود
 Lazer Rejeunissementهای ماس��ه های نفتی یا مواد معدنی فراموش کند و
برای جوان کردن پوست ،کک مک
س��قوط می کند و این در حالی است دستور کار امروز
و قرمزی پوست  99 :دالر
که خانه سازی در سراسر کشور کاهش را که تحریک و
_____________
یافته است.
تقویت اقتصاد
Tel.: (514) 772-5787
وضعیت در کبک می تواند بهتر باشد اس��ت انج��ام
Tel.: (514) 482-3653
زیرا این اس��تان میلیارده��ا دالر برای دهد.
Tel.: (514) 290-5277
بهبود راهها ،پل ها و زیرس��اخت های کریستوفرراگان،
6584 Sherbrooke West
دیگر هزینه می کند.
ا قتص��ا د د ا ن
)(corner Cavendish
بخش
س�لامت
س��اختمان،
همراه با
مک
دانش��گاه
Metro Vendome
مالی نیز با ضربه هایی که از وضعیت گیل برآورد می

قبل از این که تبریک توفیق آقای
دکتر امیر خدیر که کاری بس خطیر
را انجام دادند ،و به نمایندگی مجلس
قانونگزاری کبک ،انتخاب شدند
بگویم ،متذکر میشوم که من با عقاید
سیاسی ایشان ،که تجزیه کبک است،
موافقت ندارم ،اما این اختالف عقیده
سیاسی که داشتن حق هر انسانی
است ،نباید مانع از آن گردد که متذکر
شوم ایشان نشان دادند که با پشتکار
و استقامت و نهراسیدن از شکست
های موقت ،و اعتقاد راسخ داشتن به
آنچه بیان می کنند ،می توان به هر
موفقیت و هدفی دست یافت.
رویه ای که ایشان در پیش گرفته اند
و به نتیجه مطلوب رسیدند ،می تواند
سرمشقی آموزنده برای هموطنان و
بخصوص جوانان باشد.
توفیق همگان و هموطنان را از
خداوند مسئلت دارد.

کلینیک زیبایی و اسپای
اسپشیال های ماه:

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

کالس های زبان فرانسوی مرکز:
>> شـــروع کالس ها:

www.centrecsai.org
با بیش از  60سال سابقه کمک به مهاجرین

>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½
½

 5ژانویه 2009

>> 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
تحصیل
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه
ORGANISMEمترو :ژولیکور
 5 COMMUNAUTAIREدقیقه فاصله تا
VENANT
EN AIDE AUX NOUVEAUX
ARRIVANTS
شرکت در
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و
مصاحبهکاری
AVEC PLUS DE 60 ANS D'EXPERTISE
COMMUNAUTAIRE
VENANT
AUPRÈSORGANISME
DES IMMIGRANTS
رسمی
دعوتنامه
½ تنظیم
AIDEgratuits
AUXdans
NOUVEAUX
offre EN
des services
plusieurs languesARRIVANTS
مدارک
کردن
(français, anglais, espagnol, arabe, dari, farsi, créole,
serbo-croate,
½ تایید اسناد و برابر اصل )...
AVEC PLUS DE
60
استفاده ANS
D'EXPERTISE
Un seul numéro de téléphone
932-2953از): (514
اینترنت (با
½ کالس آموزش کامپیوتر و
AUPRÈS DES IMMIGRANTS
)• Francisation (cours / ateliers de conversation
پرداخت هزینه ناچیز)
offre des services gratuits dans plusieurs langues
• Aide à la recherche de logement
(français,
anglais,
espagnol,
arabe,
dari,
farsi,
créole,
serbo-croate,
های
برنامه
دیگر
بسیاری
½ کالس های)...آشپزی و
)• Aide à la recherche d'emploi (cv, counselling, ateliers, placement
• Orientation et référence / ConseilsUn seul numéro de téléphone : (514) 932-2953
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های دسته
• Aide à l'intégration à la société d'accueil
• Interprétariat
et traduction
• Francisation
)(cours / ateliers de conversation
جمعی و سفر به کبک ،اتاوا،
__________________________________
• Certificat
d'hébergement
• Aide
à la recherche de logement
• Programme
d'accès
Internet
/ Cours
d'informatique
Centre
D’Aide
Aux
Immigrants
• Aide
àSocial
la recherche
d'emploi
سیب چینی و غیره )(cv, counselling, ateliers, placement

ساعات کار:

• 3 Commissaires
à l'assermentation
• Orientation
et référence / Conseils
6201
rue Laurendeau
(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)
• Cuisine
•collective
Aide à l'intégration à la société d'accueil
• Activités
et
sorties
(Québec,
Montreal, QC H4EOttawa,
)3X8 cabane à sucre, cueillette de pommes, ...

• Interprétariat et traduction
6201d'hébergement
rue Laurendeau, Montréal
• Certificat
)(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte St-Paul
• Programme d'accès Internet / Cours d'informatique
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et certains soirs
• 3 Commissaires
à l'assermentation
www.centrecsai.org
Jolicoeur
2445340
• Cuisine collective
)• Activités et sorties (Québec, Ottawa, cabane à sucre, cueillette de pommes, ...

Tel.: (514) 932-2953
6201 rue Laurendeau, Montréal

)(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte St-Paul
2445340

Jolicoeur

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

Masoud Nasr

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

38 Place du Commerce # 280
Île Des Soeurs, Verdun, QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
متخصص خرید و فروش امالک
Fax: (514) 769-7030
mnasr@sutton.com
تهیه وام مسکن
www.sutton.com

مسعود نصر

Free evaluation
& consultation

Cell.: (514) 571-6592

www.gam.ca
www.gamvacations.ca

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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ایــران...:
ایران :باالترین!!

½

پس از تولید بزرگترین
ساندویچ دنیا در تهران،
برخی رکوردهایی كه در كنار
½
ساندویچ شتر مرغ ایرانی
قابلیت عرضه به کتاب گینس
½
دارند بدین شرح می باشند:

½

½
½
½
½

½ ایران دارای بیشترین میزان فرار
مغزها در جهان است؛
½ ای��ران دارای کمتری��ن میزان
سرمایهگذاریخارجیدرمنطقه
است؛
½ ای��ران دارای باالتری��ن ن رخ
تلفات جادهای است؛
½ ایران یکی از پنج کشور دارای
بیش��ترین تعداد قت��ل در روز

½
½
½
½

است؛
½ ایران دارای بیش��ترین تلفات
وقت شهروندان در خیابانهای
شهر به دلیل ترافیک است؛
½ ایران دارای بیش��ترین تلفات
خاک در سال است؛
½ ایران دارای بیشترین اُفت آب
زیرزمینی در سال است؛
½ ای��ران دارای باالترین نرخ تورم
در منطقه است؛
½ ایران دارای بیش��ترین دعاوی
حقوقی در بین شهروندان خود
است؛
½ ایران دارای بیشترین نرخ نزاع
خیابانی در منطقه است؛
½ ای��ران دارای بیش��ترین میزان
ترک تحصیل در دوران متوسطه
است؛
½ ای��ران دارای بیش��ترین ن��رخ
دختران فراری در منطقه است؛

½
½
½
½
½
½
½

½ ای��ران دارای بیش��ترین تعداد
طالق و خودکشی در خاورمیانه
است؛
½ ایران دارای یکی از بیش��ترین
نرخ بیکاری در  20جهان است؛
½ ایران دارای باالترین آمار اعدام
(بعد از چین) در جهان است؛
½ پایتخت ایران یکی از آلودهترین
پایتختهای جهان است؛
½ محیط زیس��ت ای��ران یکی از
ناپایدارترین ،محیطزیستها در
جهان است؛
½ ایران از نظر توس��عه انسانی در
بین یکصد کشور نخست جهان
جای ندارد؛
½ ارزش واحد پول ایران ،یکی از
نازلترین واحدهای پولی منطقه
= 0 2است

•

کلیسای شاهراه مقدس

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

HOLY

HIGHWAY
CHURCH

یکشنبه ها ،از ساعت  2تا  4بعدازظهر

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

<

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

تلفن:

514-777-6421

رستوران
گورمه ِگرک
در خدمت شما از
سال 1976

با بهترین غذاهای

<

Restaurant Le
Gourmet Grec

هر  25دقیقه یک
ایرانی در اثر تصادف
رانندگی می میرد

پلی��س راهنمایی و رانندگ��ی ایران
گ��زارش داده ک��ه در این کش��ور در
هر  25دقیق��ه یک نفر بر اثر حوادث
رانندگ��ی جان خود را از دس��ت می
دهد.
سرتیپ کمال هادیان معاون فرمانده
پلی��س راهنمایی و رانندگ��ی ایران،
میزان حوادث جاده ای ایران را هفت
برابر کش��ورهای توس��عه یافته اعالم
کرده است.
به گفته آقای هادیان ،در کش��ورهای
توس��عه یافته در مقاب��ل هر هزار نفر
جمعیت ،سه نفر در اثر تصادفات جاده
ای جان خود را از دست می دهند در
حالی ک��ه در ایران در مقابل هر هزار
نفر جمعیت 32 ،نف��ر در اثر حوادث
رانندگ��ی جان خود را از دس��ت می
دهند.
تعداد کشته های حوادث رانندگی در
ایران ساالنه حدود  23هزار نفر اعالم
شده است که نسبت به سه سال پیش
کاهش چشمگیری نشان می دهد.
بر اساس گزارشی که وزارت بهداشت
منتش��ر کرده در س��ال  1384تعداد
کش��ته های حوادث رانندگی حدود
 27ه��زار و  764نفر بوده اما در س��ه
سال اخیر تعداد کشته های رانندگی
نزدیک به پن��ج هزار نفر کاهش پیدا
کرده است.
کاهش آمار تلفات انسانی در تصادفات
رانندگ��ی ،در چن��د س��ال اخیر کم
سابقه اس��ت با این حال کارشناسان
می گوین��د که جاده های ایران هنوز
یکی از مرگبارترین جاده های جهان
هستند.
س��االنه بیش از  ۴۰۰هزار تصادف در
ای��ران روی می دهد و ایران در ردیف
اول حوادث مرگبار ج��اده ای جهان
قرار دارد.
بر اس��اس آخرین گزارش ها ،در سال
گذش��ته با وجود کاهش شدید آمار
تلفات انس��انی نزدیک به 23هزار نفر
در تصادفات جان باخته و حدود ۲۰۰
هزارنفر نیز زخمی شده اند.
پلیس راهنمای��ی و رانندگی و وزارت

beautiful, huge
wood-burning
Fire-place

با قیمت و کیفیت باور نکردنی

آماده پذیرایی شما هموطنان عزیز است.

راه ای��ران در
س��ال ه��ای
اخی��ر برنامه
های متعددی
را برای کاهش
تصا د ف��ا ت
رانندگ��ی به
اجرا گذاشته
و ب��ه عقیده
هفت برابر
کارشناس��ان،
کشورهای
ت
و
از
بخش��ی
بعض��ی از خودروه��ا ب��ه علت
س
ع
ه
ی
ا
فته
کاهش تلفات انسانی به
ضعف س��اخت به گونهای است
این مس��ئله مربوط می
که با یک واژگونی باعث کش��ته
شود.
ی شود
شدن سرنشینان خودرو م 
با وج��ود این هنوز ج��اده های ایران و استاندارد نبودن ترمزهای قدیمی و
ناامن اس��ت و خودروهای تولیدی از عدم اس��تفاده از سیستم ترمز ABS
ایمنی کافی برخوردار نیستند و این شدت حادثه را در تصادفات رانندگی
مشکالت باعث شده تا آمار تصادفات چندین برابر میکند".
در ایران همچنان باال باشد.
برآورد خس��ارات تصادف��ات چندان
ب��ه تازگی محم��د رویانی��ان ،رئیس آسان نیس��ت اما برخی میزان آن را
پلیس راهنمای��ی و رانندگی ایران با ساالنه بیش از پنج هزار میلیارد تومان
انتق��اد از ضعف ایمنی در خودروهای (بیش از  5.5میلیــــارد دالر) برآورد
تولی��دی این کش��ور گفت ":س��قف می کنند.

•

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

www.skylawn.net

g
Brin n
ow
your wine
r/
bee

یونانی ،دریایی و ایتالیایی

آژانس هواپیمایی اسکای الن

شومینه ما با چوب طبیعی
در فضای خانوادگی

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

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

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

امیر

Room for
400 people

9

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

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

درزیباتریننقطــه
پرنس آرتور

به م
حتومانتریال می آئید،

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

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

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

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

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.

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

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

Toronto Office
14 Holloway Road
Markham , Ontario L3S 4P4
Phone: 416-748-1588
Toll free: 1-877-SKY)LAWN(759 5296
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ایــران...:

پارهای نیز مدعیاند حقوق مدنی
و سیاسی مندرج در اعالمیه،
صرفا متعلق به سنتها ،ارزشها و
راهکارهای غربی است
و پیوند چندانی با دیگر
سنتها و فرهنگهای
غیرغربی ندارد.
این موارد از جمل ه
بهانههای مخالفان حقوق بشر در
کشورهای جهان سوم ،به ویژه
در کشورهای مسلماننشین برای
مقاومت در برابر گسترش موازین
حقوق بشراند.
لوییز آربور در رد این ادعاها میگوید،
اعالمیه جهانی حقوق بشر ،محصول
قضاوت سنجیدهی گروهی از
تدوینگران خالق بوده است که
پیشینه متنوع داشتهاند و اهل منطق
گوناگونی بودهاند که طیف گسترده
ارزشهای حقوقی ،مذهبی و سیاسی
را شامل میشده است .آنان در پی
دستیابی به معیار مشترک ،برای
سهیم شدن همه مردمان جهان
بودند.
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60سالگی تصویب اعالمیهی جهانی حقوق بشر

ایـــران دارای یکی از بدترین کارنامههای حقوق بشری!
در طول  60سال گذشته ،ارزشهای حقوق بشری گسترش
چشمگیری در جهان داشته است.
ا
ما
.
..
دهم دسامبر ،روز جهانى
هنوز راه اعالمیه جهانی حقوق بشر
پیماننامهیبینالمللی
حقوق بشر ،سالروز تصویب اعالمیه
گفت:
است که دیدگاه سازمان
بدون شک در مسیری
جهانى حقوق بشر ،و امسال شصتمین ملل متحد ،باالترین و
درازی
سالگرد تصویب این اعالمیه است.
کهتهیهکنندگاناعالمیه
مهمتریننهادبینالمللی
سندی که در سال  ۱۹۴۸تحت
ترسیم کردهاند ،ما راه
را در مورد حقوق مدنی ،در پیش
طوالنی را طی کردهایم.
عنوان «اعالمیه جهانى حقوق بشر» به فرهنگی،اقتصادی،
تمامی کشورها دستکم
تصویب رسید ،مهمترین پیماننامهی سیاسی ،و اجتماعی
است!

بینالمللی در دوران معاصر در دفاع از
حقوق و کرامت انسان است.
پس از تاسیس سازمان ملل ،در
حالی که هنوز آثار فجایع انسانی
جنگ جهانی دوم ،جامعه بشری را
آزار میداد گروهی از پیشروان دفاع
از حقوق انسان ،دستاندرکار تهیه
نخستین اعالمیهی حقوق بشر شدند.
کمیتهای از سوی سازمان ملل مامور
این کار شد که سرپرستی آن را خانم
النور روزولت ،همسر فرانکلین روزولت،
رئیس جمهور وقت آمریکا بر عهده
داشت.
این کمیته پس از سه سال کار مداوم،
توانست سندی را در  ۳۰ماده تنظیم
کند.
این سند در تاریخ  ۱۰دسامبر ۱۹۴۸
در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح
شد و بدون مخالفت به تصویب رسید.
از  ۵۶کشور عضو سازمان ملل۴۸ ،
کشور به آن رای مثبت و  ۸کشور
رای ممتنع دادند .ایران یکی از ۴۸
عضو تأییدکننده اعالمیهی جهانی
حقوق بشر بود .از هنگام تصویب
اعالمیه تاکنون بیش از  ۱۴۰کشور
دیگر جهان به عضویت سازمان ملل
درآمدهاند که همگی این اعالمیه را
امضا کردهاند.
اعالمیه جهانی حقوق بشر ،یک

تمامیانسانهای
کرهی خاکی ما تشریح
میکند.
این سند میگوید:
«هر کس میتواند بدون هیچگونه
تمایز ،خصوصا از حیث نژاد ،رنگ ،
جنس ،زبان ،مذهب ،عقیده سیاسی
یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت،
وضع اجتماعی ،ثروت ،والدت یا هر
موقعیت دیگر ،از تمام حقوق و کلیه
آزادیهایی که در اعالمیه حاضر ذکر
شده است ،بهرهمند گردد».

هنوز راه درازی در پیش
است

در طول  60سال گذشته ،ارزشهای
حقوق بشری گسترش چشمگیری در
جهان داشته است.
اکنون در بسیاری از کشورهای
پیشرفته ،مفاد اعالمیهی جهانی
حقوق بشر وارد قوانین اساسی آنها
شده است ،با این حال تا شمول
حقوق پیشبینی شده در اعالمی ه
برای تمامی ساکنان زمین راه درازی
در پیش است.
لوییز آربور ،کمیسر کانادایی پیشین
حقوق بشر سازمان ملل ،سال
گذشته به هنگام آغاز فعالیتها برای
بزرگداشت شصتمین سالگرد تصویب

یکی از  ۹سند بینالمللی
حقوق بشر را و  ۸۰درصد از
آن ها چهار یا بیشتر از چهار
سند را تصویب کردهاند.
با اینحال و علیرغ م این به
رسمیتشناختنها،نقایصبسیار
جدی در اجرای معیارهای حقوق بشر
در تک تک کشورهای جهان وجود
دارد.
سرکوب و خشونت ،سوءاستفاده،
تبعیض و نابرابری هنوز به شدت
شایع است .سیستم قضایی در
بسیاری از کشورها ،فاقد توانایی در
رسیدگی قضایی هستند یا مرعوب
و سرسپردهی کانونهای قدرتاند.
این عوامل مانع از رسیدگی به جرائم،
دفاع از قربانیان و مجازات مجرمین
و متجاوزان به حقوق شهروندان
میشوند.

مانعبزرگ“جهانمشویل”!

یک مانع عمده در برابر گسترش
موازین حقوق بشر در زندگی
جوامع بشری ،مقاومت در برابر
“جهانشمولی” مفاد اعالمیه حقوق
بشر است.
برخی مدعیاند اصول جهانی اعالمیه
مغایر با کثرتگرایی و تنوع فرهنگی
است.

ایران ۶۰،سال پس از تایید

ایران جزو نخستین کشورهای
امضاکنندهیاعالمیهیجهانی
حقوق بشر است .با اینحال ۶۰
سال پس از این رویداد ،به گفتهی
نهادهای بینالمللی حقوق بشر از
جمل ه عفو بینالمل ،دیدهبان حقوق
بشر ،گزارشگران بدون مرز ،جامعهی
دفاع از حقوق بشر در ایران ،کمپین
بینالمللی دفاع از حقوق بشر در ایران
و خود کمیسیون حقوق بشر سازمان
ملل ،این کشور دارای یکی از بدترین
کارنامههای حقوق بشری است.
این نهادهای حقوق بشری میگویند،
در ایران از آزادیهای سیاسی و
مدنی در مفهوم واقعی آن خبری
نیست .بازداشتهای خودسرانه
افراد ،توقیف نشریات ،جلوگیری از
اجتماعاتمسالمتآمیزهمچنان
ادامه دارد و دانشجویان منتقد از
ادامهی تحصیل در دانشگاه محروم
میشوند .اقلیتهای دینی و قومی
مورد تبعیضاند و به شدت سرکوب
میشوند .دستگاه قضایی ایران
تابع کانون قدرت و فاقد استقالل

است .ایران از نظر شمار صدور و
اجرای احکام اعدام در مرتبه دوم در
سطح جهان قرار دارد و جزو معدود
کشورهایی است که نوجوانان بزهکار
را تحت عنوان قصاص اعدام میکند.
ایران از جمله کشورهایی است که در
مجامع بینالمللی با “جهانشمولی”
اعالمیهی حقوق بشر مخالفت
میکند.
ن کی مون
پیام با 
ن کی مون ،دبیر کل سازمان
با 
ملل متحد در پیامی به مناسبت
روز جهانی حقوق بشر و شصتمین
سالگرد تصویب اعالمیهی حقوق
بشر میگوید« :چالشهایی كه ما
امروز با آنها مواجه هستیم به همان
اندازه دلهرهآور هستند كه نگارندگان
پیشنویس اعالمیه در شصت سال
پیش با آنها مواجه بودند».
دبیرکل سازمان ملل در ادامهی
بیانیهی خود میگوید« :در این روز
حقوق بشر ،ما همچنین شصتمین
سالگرد تصویب اعالمیه جهانی حقوق
بشر را جشن میگیریم .اعالمیهای كه
پیشنویس آن در میان اوج تخریب و
فقر حاصله از جنگ جهانی دوم تهیه
شده بود ،آمال بشریت برای آینده
همراه با كامیابی ،منزلت و همزیستی
مسالمتآمیز را منعكس میكند.
تصویب آن اتفاقی برجسته بود .امروزه
اعالمیه به عنوان بخشی از جوهر
هویت صرف سازمان ملل باقی مانده

است.
چالشهایی كه ما امروز با آنها مواجه
هستیم به همان اندازه دلهرهآور
هستند كه نگارندگان پیشنویس
اعالمیه مواجه بودند .ما با وضعیت
اضطراری غذایی و بحران مالی جهانی
رو به رو هستیم .تعرض بشریت
به طبیعت و محیط زیست ادامه
دارد .سركوب سیاسی در بسیاری از
كشورها كماكان موجود است و مثل
همیشهآسیبپذیرترینهاهمواره
در خط مقدم سختی و سوء رفتار
هستند.
خوششانسترین افراد در میان ما كه
از اثرات مخرب بالیا ،فقر و بیثباتی
جان به در میبرند ،نمیتوانند چشم
بر واقعیت ببندند .اثرات جاری سوء
رفتار و بیتفاوتی میتواند نهایتاً تمام
سیاره زمین را در برگیرد .حقوق به
ویژه نقض آن ،باید موجب همبستگی
جهان شود.
در این روز حقوق بشر ،امیدوارم
همگی ما بر اساس مسئولیت
مشتركمان به منظور حفظ حقوق
مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشر
اقدام نماییم .ما تنها هنگامی میتوانیم
بر بلندای بصیرت آن سند الهامدهنده
افتخار كنیم كه اصول آن به گونهای
كامل در هر جا و برای همه اجرا
شود».
(دویچه وله)

دکتر رضا شریف نائینی

شادباش به دوست
پریوزی غرورانگیز دیگری برای
نسل جوان ایرانیان مونرتیال
education and research at a
center of excellence in their
field.
Reza Sharif-Naeini’s findings have greatly advanced
understanding of the central
mechanisms underlying
changes in electrical properties of sensory neurons
during chronic pain conditions, such as arthritis.
The Society for Neuroscience is an organization
of more than 38,000 basic
scientists and clinicians
who study the brain and
nervous system.

هرکویل جدید
از ایران؟
س��عید علی حسینی،
وزنه بردار جوان رده فوق
سنگین ایران رکوردهای
یک ض��رب ،دو ضرب و
مجموع جوانان جهان را
شکست و قهرمان آسیا
شد.

Dr. REZ
ASHARIF-NAEINI RECEIVES
INTERNATIONAL AWARD IN
NEUROSCIENCE

laire, Valbonne, France and
Ayumu Tashiro, PhD, of
the Norwegian University
of Science and Technology
(Kavli Institute). Awarded
during Neuroscience 2008,
the SfN annual meeting and
the world’s largest source
of emerging news on brain
science and health, the
award is supported by the
Peter and Patricia Gruber
Foundation.
The award includes $25,000
to each recipient and allows
promising young neuroscientists of all nationalities
the opportunity to pursue

The Society for Neuroscience (SfN) awarded the
Peter and Patricia Gruber
International Research
Award in Neuroscience to
Reza Sharif-Naeini, PhD, of
the Institut de Pharmacologie Moleculaire et Cellu-

ای��ن وزنه ب��ردار  19س��اله در جریان
مسابقات قهرمانی جوانان
آس��یا موفق ش��د در یک
ضرب وزنه  206کیلوگرم،
در دو ضرب  245کیلوگرم
و در مجموع  451کیلوگرم
را باالی س��ر ببرد و رکورد
پیشین جهان را که به خود
او تعلق داش��ت به میزان
چهار کیلوگرم ارتقاء دهد.
رک��ورد پیش��ین جوانان

جهان حدود یک ماه قبل در مسابقات
باش��گاه های آس��یا با باال بردن 205
کیلوگرم در یک ضرب 242 ،کیلوگرم
در دو ضرب و مجموع  447کیلوگرم به
دست آمده بود.
به این ترتیب اختالف این ورزشکار با
رکورد بزرگساالن جهان که در اختیار
حس��ین رضازاده است ،در یک ضرب
به هفت کیلوگرم ،در دو ضرب به 18
کیلوگرم و در مجموع به  25کیلوگرم
رسید.

Washington: 11/16/2008

COMMISSIONER
OF OATHS

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

تولدعیسیمسیح

پیـام
س
کریسم 

کریسمس برای ما چه
پیامی دارد؟

در چنین روزهایی مسیحیان در تمام دنیا
کریسمس را جشن میگیرند و در آن به
شادی و سرور میپردازند .ولی خیلی از این
شادیها چون پیام کریسمس را به فراموشی
سپردهاند ،عمق و معنی خود را از دست
دادهاند.
کلیسا برای اینکه بتواند در این ایام از یک
شادی واقعی و با معنی برخوردار باشد ،و نیز
تا بتواند این شادی خود را به گونهای مؤثر به
دنیایی که بدان نیاز دارد پیشکش کند ،باید
دیگر بار به پیام کریسمس گوش فرا دهد.
این پیام را در بخشهای مختلفی از
کتابمقدس میتوان یافت و مورد بررسی و
تفکر قرار داد.
بیشک ابعاد و وجوه مختلف این پیام در
قسمتهای مختلف کالم خدا مورد تأکید قرار
گرفته که هر یک در جای خود درخور تحقیق
و تفکر است .یکی از این قسمتها اشعیاء :۷۱۴
میباشد .متی در شرح واقعۀ تولد عیسیمسیح
به صراحت اعالم میدارد که در این واقعه
آنچه اشعیاء در آیه فوق پیشگویی کرده بود،
بهانجام رسیدهاست (متی:۱-۱۸.)۲۳
پس تالش برای راهیابی به معنی واقعۀ
کریسمس از رهگذر این آیه ،با گواهی خود
عهدجدید توافق و همخوانی دارد.
در اینجا الزم به تأکید است که نگرش ما
به این آیه و برداشتهای نتیجهشده از آن از
چشماندازبازخوانیوتعبیر(هرمنیوتیک)
عهدجدیدی صورت پذیرفته است .هر چند
این تعبیر از محدوده معنی آغازین آیه فوق در
چارچوب موقعیت تاریخی آن فراتر میرود،
ولی با چگونگی بسط و گسترش این معنی در
متن خود کتاب اشعیاء ،چنانکه خواهیم دید،
همآوا است.

اشعیاء نبی از آحاز میخواهد که نشانهای از
خدا طلب کند ،نشانهای که بر این حقیقت
صحه بگذارد که خدا خو ْد یگانه پناهگاه و
مددکار قوم خویش است و اگر بر او توکل
کنند ،با آنها خواهد بود و آنها را خواهد رهانید.
اما آحاز از طلبیدن نشانه سرباز میزند .پس
اشعیاء از جانب خدا پیامی برای آحاز میآورد
بدین عبارت که:
“بنابراین خود خداوند به شما آیتی خواهد داد:
اینک باکره حامله شده ،پسری خواهد زائید و
نام او را عمانوئیل خواهد خواند (که معنیاش
این است :خدا با ما)”.
صرف نظر از اینکه این طفل در موقعیت
بالفصل تاریخی به چه کسی اشاره دارد ،مسلم
آن است که او در ادامۀ پیام وحیانی کتاب
اشعیاء ،هویتی ایدهآلی و مسیحایی به خود
میگیرد .آنچه پس از این میآید ،تأمالتی
است در پیرامون پیام کریسمس چنان که این
پیشگویی بیانگر آن است.

 -۱پیام کریسمس ،پیام
فاعلیت خداست.

کریسمس با خود خدا و فعل و عمل او آغاز
میشـود.
چنانکهاشعیـــاءمیگوید:
“خود خداوند به شما آیتی خواهد داد”...
این ،نقطۀ مقابل مذهب است .در مذهب،
فعل انسان واقع میشود .انسان
خدا
ِ
مفعول ِ
است که خدا را جستجو میکند .انسان است
که به خدا عشق میورزد .انسان است که به
خدا معرفت حاصل میکند .انسان است که
میکوشد خدا را راضی کند .به عبارتی ،انسان
چه با توسل به عقل و چه از راه احساس و
تجربۀ دینی ،خدای خود را میتراشد و سپس
میکوشد با توسل به مناسک دینی او را
خشنود و در واقع تطمیع کند .در نقطۀ مقابل،
کریسمس صریحاً اعالم میدارد که انسان
نمیتواند با تکیه بر عقل خودبنیاد خویش
و یا احساس صرف به شناختی مطمئن از
خدا دست پیدا کند .انسان عصیانزده و
سقوطکرده در گناه و دور از خدا ،تا وقتی از
خویشتن بیاغازد ،چه از عقل و چه از احساس
خویش ،ره به خدا نخواهد برد.
در نقطۀ مقابل خدای مذهب ،خدای
کریسمس خدای همیشه فاعل است.
این خدا ،خدایی نیست که فالسفه بخواهند
او را در نظامهای فلسفی خود بگنجانند یا
دانشمندان بخواهند زیر میکروسکوپ علم
آحاز ،پادشاه یهودا ،در صدد است در مقابل
تجربی مشاهدهاش کنند .این خدا را نمیتوان
حملۀ متفق ارام و اسرائیل دست کمک
از مخفیگاهش بیرون کشید و یا به پاسخ دادن
بهسوی آشور دراز کند .در این برهۀ حساس،
به سؤاالت و
کنجکاویهای
توجه :درج بخش پایانی نوشتار دعا به دلیل همزمانی با
فلسفی و علمی

ایام کریسمس به فرصت بعدی موکول می شود.

بشر واداشت .خدای کریسمس خدایی است
که در صحنۀ تاریخ در مقابل انسان قد علم
میکند و پیش از آنکه انسان بخواهد او را در
معرض سؤاالت خود قرار دهد ،تمام موجودیت
و هویت خود او در حضور این خدای همیشه
فاعل زیر سؤال قرار میگیرد .پیش از آنکه
انسان بخواهد این خدا را جستجو کند ،اوست
که انسان گمشده و سرگشته را میجوید و
مییابد .پیش از آنکه انسان بخواهد به او عشق
بورزد ،اوست که عاشق است و در راه عشق
رنجکشیدن را برمیگزیند و تن به رسوایی و
جانبازی میدهد .این خدا ،خدای برخالف
انتظار است! چون او به میان آید ،بتهایی که
عقل و احساس دینی بشر از او تراشیدهاند،
یکسره فرو میشکنند و فرو میریزند.
در کریسمس با چنین خدایی سروکار داریم.
کریسمس کلیسا را برمیانگیزد که نه تنها
دیگر بار خود را با عمل خدا در میالد مسیح
روبه رو ببیند ،بلکه تا تفکر ،زندگی ،و خدمت
مفعول این عمل خدا دیده ،دائماً طالب
خود را
ِ
تداوم این عمل باشد و در مقابل آن سر تسلیم
و رضا فرود آورد.

 -۲پیام کریسمس ،پیام
تاریخیت خداست.
در کریسمس با یک رخداد تاریخی سروکار
داریم.
“باکره ...پسری خواهد زائید”.
کودکی به دنیا میآید .تاریخ از تولدها،
زندگیها و مرگها تشکیل شده است .در
کریسمس با یکی از این تولدها روبرو هستیم.
عمل خدا عملی است تاریخی که در صحنه
واقعی تاریخ به وقوع میپیوندد .در لوقا :۲،۱۲
در پیام فرشته به شبانان نیز ،که به همین
آیت و نشانه کریسمس اشاره دارد ،همین
تاریخیت خـدا را بـه گونهای ملموس شاهدیم:
نشانه این است که “طفلی در قنداقه پیچیده
و در آخور خوابیده خواهید یافت” .عمل خدا
در فضا و زمان واقعی به وقوع میپیوندد.
عمل او در کریسمس عملی نیست که در
عالم اندیشه و ایده و یا صرفاً در اعماق تجارب
احساسی و دینی ما رخ میدهد ،بلکه محل
وقوع آن اوضاع واقعی و ملموس تاریخی است.
قنداقه و آخور محل فعل خدا هستند .و این
چه عالی است! خدا با مخلوق خویش بیگانه
نیست .هر چند نسبت به خلقت متعال است،
ولی بین او و خلقت شکافی غیرقابل عبور برای
او وجود ندارد .او خدای فیلسوفان نیست که
نتواند یا نخواهد در عالم خلقت و صحنۀ تاریخ
دست به عمل بزند .نیز خدای اساطیر نیست
که عملش ماهیتی صرفاً فراتاریخی داشته
باشد .و چون خدای گنوسیها (ناستیکها)
نیز چنان پیراسته از آالیش ماده نیست که

هر شنبه
از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

)
514-999-5168

برای او وجود ندارد.
تنها اذعان به این ناتوانی و
دراز کردن دست ایمان برای
پذیرش عمل نجاتبخش
خداست که میتواند به
رستگاری او بیانجامد.

 -۴پیام
کریسمس ،پیام
سکونت خدا با ما
است.

“...و او را عمانوئیل خواهد خواند (که معنیش
این است :خدا با ما )” .خدا در اعمال خود در
تاریخ پرده از وجود و شخصیت خود برمیدارد.
تاریخ عمل خدا ،تاریخ انکشاف خدا نیز هست.
خدا در اعمال خود ،خویشتن را در دسترس ما
قرار میدهد و به ما مینمایاند .خدای نامرئی
هویدا میشود .خدای غیرمادی ملموس
میشود .اوج این مکاشفه ،انسان شدن خدا در
مسیح است .در این رخداد ،خدا به میان ما
میآید و با ما میشود .او بهصورت نوزادی در
دست مریم و یوسف قرار میگیرد ،کام ً
ال قابل
لمس و قابل دسترس .خدای همیشه فاعل،
فعل خود ،مفعول بودن را برمیگزیند و در
در ِ
دسترس مخلوقات قرار میگیرد.

 -۳پیام کریسمس ،پیام
فیض خداست.
“ باکره حامله شده پسری خواهد زائید”!...
در کریسمس با ناتوانی بشر روبرو هستیم ،با
عدم امکان تولد فرزند نجات .ولی این ناتوانی
و عدم امکان بشری ،در عین حال امکان و
قابلیت پذیرش عمل خدا و قدرت او را در
خود دارد .این باکره کسی جز مریم نیست،
و چنانکه در لوقا :۱ ۳۴مالحظه میکنیم،
مریم در مقابل پیام کریسمس که از فرشته
میشنود این سؤال را بر لبهای خود دارد
که “این چگونه میشود؟” این سؤال ،سؤال
شک و تردید نیست .بلکه اذعان به عدم
امکان طبیعی تولد نجات و نجاتدهنده
است .این سؤال بیانگر تنها حالتی است که
در آن ،ایمان واقعی به خدا مجال بروز و
بالیدن پیدا میکند.
مریم نماد قوم خدا یعنی کلیسا قلمداد شده
است .کلیسا در مقابل پیام کریسمس ،سؤال
“این چگونه میشود؟” را همیشه بر زبان
خود دارد و باید داشته باشد .زیرا در این
سؤال است که مریم و کلیسا هر دو خود را
با پاسخ کریسمس که از زبان فرشته بیان
میشود روبه رو میبینند“ :روحالقدس بر تو
خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه
خواهد افکند ”.پیام کریسمس با صدای رسا
اعالم میکند که بشر قادر به نجات خویش
نیست .بدون عمل خدا در مسیح ،امیدی

(خبش پایانی در مشاره آینده)

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



نتواند یا نخواهد دست به
این آلودگی بیاالید .این خدا ،در تمام
کتابمقدس خدای تاریخ و خدایی تاریخی
است.
او در زندگی افراد و قومها عمل میکند .او
بهخاطر عهد خود با ابراهیم ،نسل او را به
عنوان قوم خود برمیگزیند و در تاریخ این قوم
بارها دست به عمل میزند .رهایی از اسارت
مصر ،انعقاد پیمان کهن در پای کوه سینا ،فتح
کنعان ،بنیانگذاری پادشاهی اسرائیل ،داوری
الهی و گرفتار آمدن قوم به اسارتی دیگر و
باالخره وعده آزادی و سعادت مجدد به دست
پادشاه و نجاتدهندۀ آینده ،همه و همه نشان
از عمل این خدا در تاریخ قومش دارد .همین
عمل تاریخی و تاریخساز خداست که در تولد
عیسی به اوج میرسد.
در کریسمس ،کلیسا با خدایی روبرو است که
میتواند در اوضاع واقعی تاریخی که کلیسا
در آن قرار دارد عمل کند .دست او از اوضاع
و احوال واقعی که هر یک از ما مؤمنین در
آن قرار داریم ،به هیچ روی کوتاه نیست .او
خدای قنداقه و آخور است .او خدایی است که
میتواند و میخواهد در زندگی واقعی هر یک
از ما انسانها دست به عمل بزند.

خداوند محبت است

x
u
e
y
Jo
خجستهمولودمنجیعالمبشریتوسرورمسیحیانجهان
برکلیهایماندارانحقیقیوجویندگانراهحقیقتمبارکبادNoël! ...

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
کنید .ما پذیرای پیشنهادات مثبت و
سازنده شما هستیم.

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

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

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

----------کالس های فارسی

MEKIC
یلدا در" مکیک"

اجنمنفرهنگیایرانیان

روزیکشنبهبیستویکم
دسامبر "مکیک" شب یلدا
را با نمایش سفره ی واقعی آن
جشن می گیرد.

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

شبی همراه با شعر و شراب و
شمع وموسیقی و پذیرایی مثل
همیشه...

وست آیلند
برای کودکان :شنبه ها
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@gmail.com

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

کالس های 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

بیایید جشن های ملی را پاس بداریم

اجنمندوستدارانزرتشت
با همیاری :کانون فرهنگی چکاوک
و انجمــن ادبی مونترال

جشن شب یلدا

زمان :ساعت  ۷شب
ورودی ۱۵ :دالر
---------کادوی عیــد خود را
از"مکیک" تهیه کنید.

>> زمان :یکشنبه  21دسامبر 2008
ساعت  6پس از نیمروز
>> جا:

700 de
no.la gauchetiere

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

منایشگاهسرامیک
محمودبقائیــان

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

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

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.

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

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

(خیابان ویژه،
نرسیده به خیابان یونیورسیتی)

ماساژتراپی

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

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

www.paivand.ca

تیراژ گسترده

گرافیک عالی

Advertise with us

Sign

Plexi

†fd ouvert }Â¾…£
Øº• Ü¾¥ª› }£àœf

129.00

) 514-996-9692

)(+tax

Sandwich

}g£

†``Â`` ` ` `¾…£

›ië™ ç±¼¾ˆ gZ á¡£z äÅ¾˜ Í‹£ ®¼¥¤

Canopy

Board

فراخوانبهاهدایکتاب

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

˜¯Á¨› y£™f£
…xÂÉœ äÅ¾†ò ä

g
Awnin

آمـوزشموسیقی

بنیاد فرهنگی نیما برای

کالسهایموسیقی

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

Tel.: 514-485-3652

•¾¯}ä¥±‰®… ,xÂ`````Éœ ,

www.plexisign.com

E-mail:plexisign@videotron.ca

4629 Notre Dame O, Mtl, QC H4C 1S5
Tel.: (514) 931-7779,
Fax: (514) 931-9234,
Cell.:(514) 941-5220

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکــــا از آن
همه ماست

زیرنظراستادسایموننصر

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

}£`` Â¾…£†oZÂœZÌ³œzÍ‹£

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

>>درمقاطعمبتدیوپیشرفته<<
هنرجو می پذیرد:

5206 DECARIE #3

ان
جمن دوس�تداران
غیرانتفاعی است و زرتش�ت ،س�ازمانی
تن
ها
در راه ارتقاء میراث
ف
رهنگی ایرانی تالش
دالیل مال�ی توان می کند ،چنانچه به
ش�
رک
ت در برنامه های
ا
نجم�ن برای ش�ما و
نیست ،با ما تماس خانواده تان میس�ر
بگ
یرید و از ورودی ویژه
برخوردار شوید.

nov0115PAk

توجه :تعداد صندلی ها محدود است.

کتابخـــانهنیما

توجه:

ویدیوی گرامیداشت خاطره رفعت دانش

حمیــرا داوری

(514) 685-4178

زادش
(

>> همراه با دی جی

از روز  ۱۳دسامبر"مکیک" بازار کوچکی
ازاجناس زیبای ایرانی برپا می کند.
فرصت دیدن این بازار را از خود دریغ
نکنید! زمان ۱۲:تا  ۶بعد از ظهر

مـــاساژدرمانیویـــــژه
خانم های ایرانی
>>  12سال تجربه کاری

مهر)
ب

x£ÅœZ® Zç½À`®•ã¿¨œZ
›®˜¯ )ä¥±…Zz Ý‘£``À› z (Zz£``†zZ
…d£…d£Ž x£†gzfÂœ z ä¥±¨‹ x£†f£Á

™®Í¤£À› ä… ç¥ÅœÂÅ›£˜ ç™dZÂœ£‹ ç £¿d

gzfÂœã²‰

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

تلفنمونتـــریال:
514-651-7955

www.iranica.com

x£ÅœZ® Zç½À`®•ã¿¨œZ
›®˜¯ )ä¥±…Zz Ý‘£``À› z (Zz£``†zZ

Persian Cultural Association
National Capital Regions
P.O. Box 36082 Ottawa, Ont. K1Y 4V3

Tel.: 232-5900 Ext. 444,
www3.smpatico.ca/iranian.pca-ncr
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ایران :کوتاه...
فهرست رشوه پرداز
ترین کشورهای
جهان منتشر شد
گزارش شفافیت بین المللی
حاکی از رواج رشوه در معامالت
خارجی است
فهرست رشوه پرداز ترین
کشورها در مبادالت بین المللی
منتشر شده است.
سازمان شفافیت بین المللی،
که در زمینه بررسی فساد مالی
در سطح جهانی فعالیت دارد،
گزارش ساالنه خود حاوی
شاخص رشوه پردازی در بیست
و دو کشور جهان را انتشار داده
که براساس گرایش بازرگانان و
شرکت ها در کشورهای مورد
بررسی برای پرداخت رشوه در
معامالت بین المللی محاسبه
شده است.
در این گزارش کشورهای عمده
از نظر مبادالت خارجی مورد
مطالعه قرار گرفته اند که شامل
کشورهای ثروتمند جهان در کنار
چند کشور در حال توسعه است.
برای محاسبه شاخص رشوه
پردازی ،از چند هزار مدیر
شرکت های تجاری و بازرگانان
در کشورهای مختلف خواسته
شده است تا طرف های تجاری
خود از کشورهای مورد مطالعه را
از نظر آمادگی آنان برای پرداخت
رشوه طبقه بندی کنند.

____________________ ____________________ www.paivand.ca

ایرا

براساس تجزیه و
ن مدیران صنایع این
تحلیل نتایج این
در رده  141کشورها از وجود
نظرخواهی ،به
چنین توافقنامه ای
درمیـان
بیست و دو کشور
آگاهی ندارند.
مورد مطالعه
سازمانشفافیت
 180کشور
امتیازاتی از صفر تا
بین المللی در سال
ده داده شده که
 1993به عنوان یک
امتیاز کمتر به منزله تمایل بیشتر
سازمانغیرانتفاعی
به رشوه پردازی است.
در آلمان آغاز به کار کرد و هدف
در گزارش شاخص رشوه پردازی خود را تالش برای مبارزه با فساد
برای سال  ،2008کشورهای
در کشورهای مختلف جهان
بلژیک ،کانادا ،هلند ،سوئیس،
اعالم کرد.
آلمان ،ژاپن و بریتانیا از نظر
این سازمان از سال  1995تا
خودداری مدیران موسسات
کنون ،هر سال گزارشی را در
بازرگانی در پرداخت رشوه به
مورد میزان رواج فساد اداری و
طرف های خارجی رده های
سیاسی در کشورهای مختلف
اول تا هفتم را به خود اختصاص جهان منتشر می کند که شامل
داده اند.
جدول طبقه بندی این کشورها
در مقابل ،بازرگانان و مدیران
بر اساس “شاخص استنباط
شرکت های ایتالیایی ،برزیلی،
فساد” است.
هندی ،مکزیکی ،چینی و روسی در سال های اخیر ،این
برای پیشبرد هدف های خود در شاخص با اتکای به نظرخواهی
خارج ،بیش از سایرین آمادگی
از کارشناسان و متخصصان
پرداخت رشوه به طرف مقابل را
محاسبه می شود و در گزارش
داشته اند.
سال  ،2008دانمارک به عنوان
در این گزارش ،ایاالت متحده
سالمترین کشور در جهان
رده نهم را ،نزدیک به سنگاپور و رده اول و سومالی به عنوان
فرانسه در اختیار گرفته است.
فاسدترین کشور در رده 180
تمامی بیست و دو کشور مورد
قرار گرفتند.
مطالعه ،به استثنای روسیه ،هند ،در این جدول ،ایران رده
سنگاپور ،چین ،هنگ کنگ و
 ،141افغانستان رده  176و
تایوان از امضا کنندگان توافقنامه تاجیکستان رده  151را به خود
مبارزه با رشوه خواری تهیه شده اختصاص دادند.
توسط سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی هستند اما به نظر می
رسد که بسیاری از بازرگانان و

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

 ۱۵۰۰تومان رسیده است.
نان لواش که در س��ال  ۸۶بسته به
سقوط قیمت نفت در ن��وع آرد تحویلی به نانوایی و مکان
عرضه آن با قیم��ت هایی از  ۱۲تا
جهان
 ۲۰تومان به فروش می رس��ید ،در
افزایش قیمت نان
زمستان پارسال به  ۲۰تا  ۲۵تومان
افزایش قیمت یافت و هم اکنون تا
در ایران
 ۱۰۰توم��ان ب��ه فروش می
نان
هر چه قیمت نفت در جهان
رس��د .قیمت نان بربری نیز
پائین می آید ،قیمت نان در سنگک از  ۱۰۰تومان س��ال قبل به
تهران و برخی شهرهای دیگر  700تا  ۱۵۰تومان در ابتدای امسال
افزایش می یابد .تا چند روز  1500و  ۲۰۰تا  ۴۰۰تومان در حال
پیش ،قیمت نان سنگک که تومان! حاضر افزایش یافته است .نان
تا اواخر پاییز سال گذشته از
تافتون با آرد آزاد نیز اکنون
 ۷۵ت��ا ۱۰۰
تا  ۳۰۰تومان
توم��ان و در
عرض��ه م��ی
ز مس��تا ن
شود.
پارس��ال به
در ای��ران ۶۰
 ۱۰۰تا ۲۰۰
ه��زار واح��د
تومانافزایش
نانوایی وجود
یافته بود ،هم
دارد ک��ه 8
اکنون ۲۰۰
ه��زار واح��د
تا  ۴۰۰تومان
آن در ته��ران
فروخته می
است.
شود و حتی
در برخ��ی
منا ط��ق
شمالی تهران
ب��ه ۷۰۰
ت��ا بی��ش از

جواد داوری

رستوران چوپان کباب

Restaurant Choopan Kabab

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

>>  7صبح

برگشت :از مرکزشهر اوتاوا

 5بعدازظهر <<

Tel.:514-466-1327

_____
_____
___
________________ ایرانی
___
ی
_________ وران افغان تریال

تندهاررسسرتاسر ریو_س_و_د_مو_ن____
_______

در منطقه ریوسود
(حداقل سفارش 10 :دالر)

ساعات کار:

7روزهفتــــــــــه
 11صبح تا  10شب

سالن آرایش رورو

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

abehn082@uottawa.ca

Tel.:(514) 966-4572

فال قهوه:
روزهای شنبه

با مدیریت روژان

جنب
کو
ه نور

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

مردم كش��ورهای مختلف جهان با نزدیك ش��دن
كریسمس به منظور شادی ،جذب گردشگر ،جمع
آوری اعانه برای نیازمندان و كودكان یتیم دست به
كارهای جالبی می زنند.یكی از این كارها  ،ساخت
درخت طالیی كریسمس با وجود ركود اقتصادی
در سطح جهان است.
ژاپنی ها در آس��تانه سال نو میالدی از گران ترین
درخت كریسمس دنیا  ،پرده برداشتند.
ژاپن��ی ها ،درخت��ی را كه از 24
كیلو طال ساخته و با  240قطعه
الماس و مروارید به وزن بیش از
 21كیلو تزئین شده است امروز
رونمایی كردن��د .درخت طالیی
كه  150میلیون «ین» می ارزد
در جواهرفروشی «گینزا تاناكا»
ش��هر «ازاكا» به فروش گذاشته
شد.
سالگذشتهمیالدینیزبلندترین
درخت كریسمس دنیا در آستانه
سال نو میالدی  ،در «ریودوژانیرو» برزیل به نمایش
درآمد.
این درخت كه در آب ،ش��ناور ب��ود  37متر بلندا
داشت و با سه میلیون چراغ ،روشن شده بود!

بامابهاوتاوابیایید!

OTTAWA

کالس های:

گران ترین درخت
كریسمس جهان

در منطقه وست آیلند

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

Tel.: (450) 678-9322
__________________________________

ا
ینترنت)
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«رامسفلد در شکنجهها
سهیم بود»

سنای آمریکا در گزارشی دولت جرج بوش را مسئول
شکنجه در چندین زندان و بازداشتگاه دانست.
این خبر را روزنامه مترو هلند روز جمعه  12دسامبر منتشر
کرد .در این گزارش سنا ،دونالد رامسفلد ،وزیر دفاع سابق
آمریکا به خاطر اینکه اجازه اجرای فنون بازجویی خشن
را صادر کردهبود ،مس��ئول ش��کنجه و نیز سهیم در این
شکنجهها دانسته شدهاست.
در این گزارش همچنین آمدهاست:
«بدرفتاری با زندانیان ابوغریب تنها نتیجه عمل خودسرانه
چند سرباز نبود».
ای��ن گزارش میافزاید« :پس از اینکه آن دس��ته از فنون
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بازجویی که در آنها از عریان کردن ،شوک روانی و تهدید با
سگ استفاده میشود در افغانستان و گوآنتانامو مجاز اعالم
شد ،در عراق نیز شاهد آغاز این اعمال بودیم».
به نوشته روزنامه نیویورکتایمز ،این گزارش که کاملترین
گزارش در این زمینه در نوع خود اس��ت ،از س��وی کمیت ه
نیروهای مس��لح س��نای آمریکا تهیه شدهاس��ت .سناتور
دموکرات کارل لِوین و سناتور جمهوریخواه جان مککین
تدوی��ن این گ��زارش را بر عه��ده داش��تهاند .این گزارش
مقامات ارشد آمریکایی را مسئول بدرفتاری و شکنجه در
بازداشتگاههای گوناگون آمریکایی دانستهاست.
در س��ال  ۲۰۰۴عکسهایی از ش��کنجه و ارعاب جنسی
زندانی��ان در زن��دان ابو ُغ َریب بغداد به رس��انههای جهان
راه یافت .در پیوند با این ش��کنجهها تا کنون یازده سرباز
آمریکایی محکوم ش��دهاند ولی هیچیک از مقامات نظامی
آمریکا به دادگاه فراخوانده نشدهاست• .

ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ (0-%&/1"-.
ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻧﺪﻩ
 %100ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ

(514) 692-2049

ﻛﺸﻚ ﺧﺎﻟﺺ

ﻣﺎﻛﺎﺭﻭﻧﻲ

ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻏﺬﺍ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺎ
,

ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ

ﺳﻮﭘﺮ ﺍﺧﻮﺍﻥ ( ، /%ﺳﻮﭘﺮ ﺍﺧﻮﺍﻥ ﻭﺳﺖ ﺁﻳﻠﻨﺪ  ،ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺻﺎﺩﻕ
ﺳﻮﭘﺮ ﺳﻦ ﻟﻮﺭﺍﻥ  ، 3PDLZ.POUBOB ،ﺍﻻﻣﺎﻧﻪ  ،ﻣﻮﻧﺪﻳﺎﻝ

 ، .JMM4UBSﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻛﻮﻩ ﻧﻮﺭ  ،ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻭﻃﻦ  ،ﺳﻮﭘﺮ ﺍﻟﺸﻼﻝ

ﺗﻮﺭﻧﺘﻮ

ﺍﺗﺎﻭﺍ

ﺳﻮﭘﺮ ﺧﻮﺭﺍﻙ  ،ﺳﻮﭘﺮ ﺍﺭﺯﺍﻥ  ،ﺳﻮﭘﺮ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺳﻮﭘﺮ ﺟﺮﺩﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻓﻌﺎﻝ
ﺳﻮﭘﺮ ﺷﺎﻳﺎﻥ  ،ﺳﻮﭘﺮ ﻃﻼﺋﻲ  ،ﺳﻮﭘﺮ ﺯﻳﺘﻮﻥ  ،ﻫﻔﺖ ﺳﻴﻦ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻳﻢ

ﺣﻼﻝ ﮔﻮﺷﺖ ﻋﻠﻲ

 ،ﺳﻮﭘﺮ XIJUCZ

WHO WATCHES OVER
YOUR FINANCIAL
?SECURITY

کارواش الگانت

Life and disability insurance
Credit insurance
Critical illness insurance
)Retirement savings plans (RRSP
)Education savings plans (RESP
Investments

Elegant Carwash

›
›
›
›
›
›

اسپشیال ویژه تاکسی های
>> همه روزه

.99

75

Inside & Outside

.99

>> همه روزه

Outside

سرویس موتور شویی ،کامپلت
داخل ،وکسینگ ،شامپو و...
هر روز هفته از ساعت  7ونیم
صبح تا  6بعدازظهر

با مدیریت ایرانی

>> اتومبیل عادی9/99 :

Sohrab Mehmandoust
Financial Security Advisor

>> ون 14/99

7655 Newman Boulevard, Suite 207
LaSalle, Quebec H8N 1X7
Tel: 514 364-0179, ext. 252
Toll-free: 1 888 364-0179
Cell: 514 927-3504
Fax: 514 364-3697
soh.mehmandoust@agc.inalco.com

**** (همه روزه) ****

Inside & Outside

__________________________________
Elegant Carwash

398 st Jacques W.

www.inalco.com

Lacinel, QC H8R 1E8

Tel.: (514) 366-4050
Tel.: (514) 577-1450

P8485G

ساعات کار:

A PARTNER YOU CAN TRUST.
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Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

A PARTNER YOU CAN TRUST.

New

Samira Mozaffari Farouji
Financial Security Advisor

www.inalco.com

7655 Newman Boulevard
Suite 207
LaSalle, Quebec H8N 1X7
Tel: 514 364-0179, ext.271
Toll-free: 1 888 364-0179
Cell: 514 924-8368
Fax: 514 364-3697
samira.mozaffari@agc.inalco.com

P8476G

Invisalign





















































New
Rapid Orthodontics 













Implant










Root Canal 









Zoom 2 ACP





























































































































































Lumineers
Veneer

























بوفه بزرگ دونینی
AT

E
ALL YOU CAN

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
Montreal, Quebec H3H 1M1
Fax: (514) 933-2861

AD BAR

SOUP + SALA
Guy

سالن آرایش شهرزاد

8

.99

هرشب

Tel.: (514) 933-3337,

S
H
A
H
R
Z
A
D
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Life and disability insurance
Credit insurance
Critical illness insurance
Retirement savings plans (RRSP)
Education savings plans (RESP)
Investments































www.clinique-arya.com
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WHO WATCHES OVER
YOUR FINANCIAL
SECURITY?






























Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
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____
>> با م
•رنگ _____ ش دیریت
•ماکیاژ
هرزاد
•
ف
ر
•بند و ابرو
•
____________
ک
و
ت
اه کر
__ •هایالی د ن مو
____ ت
Unisex
_________________________
__
_
_
_
__
Coiff. Shahrzad 1001 coupes
آرایش
عروس برای
NDG H4B 1R1
جنب الیوال
عکسبرداری

انواع کبا
ب
ها
ی
م
د
یت
ر
ان
ه
ا
،ی
پیت
... پستا و،مرغ،زا

G

6963 ُSherbrooke W.
(514) 489-6901

علی سلیمی

هیپنوتراپیست

هیپنوتیزم

Fax. 450-689-1051

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

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

__________________
:بیماری هایی که با هیپنوتیزم درمان می شود
و ضعف روحیه
 سستی و تنبلی مداوم.9 ½
، غمگینی و بی ارادگی.10 ½
افسردگی و گوشه گیری
 خستگی های فکری و.11 ½
بی میلی بکار و زندگی
 انحراف جنسی و افراط.12 ½
در شهوترانی و بی میلی
)جنسی (سرد مزاجی
 لکنت زبان و ضعف.13 ½
اعصاب
، التهاب، هیجان.14 ½
 نگرانی و اضطراب،دلشوره
 وسواسهای فکری و.15½
 سر دردهای مزمن،عملی

½
½
½
½
½
½
½

، ناراحتی های بی دلیل.1½
مبهم و مجهول
 عصبانیت و عدم.2 ½
توانایی در کنترل رفتار
 خستگی و کسالت دائم.3½
وهمیشگی
 پریشانی و افسردگی.4 ½
دائم و ادواری
، بی میلی به کار.5 ½
تحصیل و فعالیت کردن
 احساس، زود رنجی.6 ½
 ترس و نگرانی،حقارت
های بی دلیل
 بدبینی و سوء ظن.7 ½
 ضعف حافظه، فراموشی.8 ½

½
½
½

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-

½
½
½
½
½

 دسامبر26 :پــارتی بزرگ کریسمس و سال نو
2 >> H2 :با دی جی مهمان کلگری

m
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6400-A St-Jacques W.

Montreal, Qc. H4B 1T6
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Tel.:

482-4500
________________
<< >>اینک بزرگتر از همیشه

بیمه

:اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما بجویید

ه شما

Leasing

رکت

رانی

و خان

HONDA CIVIC 2004

TOYOTA CAMRY LE-

Prix : $ 9400

FULLY EQUIPPED - 2007

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

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

Prix : $ 16900

EXPERIENCE
›
›
›
›

Lorem ipsum dolor sit amet
Ut wisi enim ad minim veniam
Lorem ipsum dolor sit amet
quis nostrud exerci tation ullam
corper suscipit

خنست

ـــ

ای

Leasing &
Financing

مبیل
ی اتو
ویس
برا
ن سر
برتری ن بها
کمتری

CAR & HOUSE
INSURANCE
with
monthly
instalment

A CENTURY-OLD COMPANY

SERVICE
For individuals: Benefit from a free financial
analysis. This analysis helps people realize
that it’s possible to save when you fix
realistic objectives.
For companies: Profit from a thorough
financial, tax and estate planning service free
of charge. This service gives you access to a
team of wealth management, tax and legal
specialists who have worked in the financial
planning sector for many years.

Founded in 1892, Industrial Alliance Insurance and Financial
Services Inc. is a life and health insurance company that offers a
wide selection of life and health insurance products, savings and
retirement plans, RRSPs, mutual and segregated funds, securities,
mortgage loans and other financial products and services.
A CANADA-WIDE COMPANY
Industrial Alliance has operations across Canada. It distributes its
products and services through its two life and health insurance
companies, Industrial Alliance and Industrial Alliance Pacific, as
well as through subsidiaries that operate in various sectors of the
financial services industry.
A LARGE-SCALE COMPANY
Industrial Alliance is at the head of a large financial group, which is
an industry leader in the Canadian insurance and financial services
sector. Industrial Alliance is:

› The fifth largest life and health insurance company in Canada
› One of the 100 largest public companies in Canada
with...
More than 3 million clients
2,900 employees
Some 14,000 exclusive financial advisors and brokers
Over $50 billion in assets under management and under
administration

›
›
›
›

A PARTNER
YOU CAN TRUST.

ین ش

With or

Without
Credit
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Industrial Alliance is first and foremost a partner you can trust that
will accompany you through each stage of your life.

Duis autem vel eum iriure dolor
quis nostrud exerci tation ullamcorper
Ut wisi enim ad minim veniam
Lorem ipsum dolor sit amet

سهرابمهماندوست
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INDUSTRIAL ALLIANCE IS MORE THAN
INSURANCE

CERTIFICATION
›
›
›
›
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Elegance

www.eleganceleasing .com

(2nd floor) 






(514)

1387  آذر25

PRODUCTS
INSURANCE
› Life, disability
› Accident, critical illness
› Mortgage, credit
SAVINGS
› Registered Retirement Savings Plans (RRSPs)
› Registered Education Savings Plans (RESPs)
› Segregated Funds
› Mutual Funds
OTHER
› Mortgage loans
› Auto and home insurance
› Securities brokerage services

18
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www.akhavanfood.com

مدیریت و کارکنان سوپراخوان تعطیالت،
کریسمس و سال نوی میالدی خوشی را
همراه با تندرستی و آرامش برای مشا

x
u
e
Joy
!
l
ë
o
N

هموطنا ن گرامی آرزو می کنند.

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551

>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

دکتر علی شفیعی
جراح دندانپزشک

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

 SPAو سالن زیبایی  Matisدر وست آیلند

Clinique Dentaire PEARL
افتتاح مطب در وست آیلند

با محصوالت زیبایی ماتیس پاریس

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

________________________
4531 Boul Des Sources

ما به کیفیت می اندیشیم
اعتماد شما افتخار ماست

نزدیک به آدونیس

DDO, QC H8Y 3C2

(514) 685-6222

پــارتی بزرگ کریسمس و سال نو 26 :دسامبر
با دی جی مهمان کلگری12 >> H2 :

½ ½ IPL hair removalبرای ازبنی بردن
مـــوهای بدن ،سریع و موثر ،ویژه خامن ها و
آقایان
½ ½ فیشال و جوان سازی پوست بدون عمل جراحی
باحمصوالتپارامدیکالObagie
½ ½ درمانا کنه
½ ½ روشن و یکنواخت شدن لکه های صورت با
ویتامنیثوهایدرکینون
½ ½ برنامههایویژهکاهشوزناضـــافیبامتد
طبی(طبیعی)پروتئنیمکمل
½ ½ ماسوتراپی:
ماساژ  relaxingو شیاتسو
(بادریافت رسید بیمه)
½ ½ بندوابرو،مانیکور،پدیکور،الکرتولیز

 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

Christmass & New Year Special
y
a
p
weour
y es
Taxcial
 با مدیریت ایرانی در خدمت هموطنان گرامی -e
Sp
ضمانت  6ماهه به باال برای اتومبیل های  1997به باال
بیش از  100اتومبیل با قیمت های مناسب

قبل از هرگونه خرید اتومبیل ،حتما با ما مشاوره منائید!

Laval H7T 1R3

2499 Boul. Curé Labelle,

(450) 505-3555
(514) 515-1888
514-983-0952
E-mail: daytodaycar@hotmail.com

www.daytodaycar.com

)

Stud
Disco ent
unt
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مروری بر رسانه های کبک و کانادا
______
علی اشرف
شــادپور

_______

دموکراسی تنها
حاصل جمع چند عدد
نیست ،مهم اخالق
دموکراتیک است.

هفته
مه آلود در
جوسیاسی
ّ
کانادا

اولین هفته ماه دسامبر  2008در
تاریخ سیاسی کانادا اگر بی نظیر هم
نباشد ،کم نظیر بود .هنوز چند روزی
از تصویب نطق افتتاحیهThrone ،
 ،Speechکه به منزله رای اعتماد
پارلمان به دولت اقلیت تازه انتخاب
شده کنسرواتور به حساب می آمد،
نگذشته بود که طوفانی در پارلمان
در گرفت.
ماجرا از آنجا آغاز شد (یا بهانه ای
برای آغاز شد) که جیم فالهرتی ،وزیر
دارائی فدرال ،یک برنامه مقدماتی
برای بودجه به پارلمان ارائه کرد که
اپوزیسیون به دو بند آن گیر داد.
نخست آنکه،
در آن بودجه موقت ،اعانه دولت فدرال
به احزاب قطع شده بود.
توضیح اینکه ،هر یک از احزاب فدرال،
اعم از اپوزیسیون یا دولتی ،به تعداد
آرائی که در انتخابات بدست می
آورند ،مبلغی نزدیک به دو دالر ار
بودجه فدرال اعانه دریافت می کنند.
کل این مبلغ بالغ بر  30میلیون دالر
می شود.
توجیه این اقدام برای من دشوار است،
چرا که ،احزاب باید هزینه هایشان
را خودشان تامین کنند ،نه آنکه به
مالیات دهندگان تحمیل نمایند.
اما چون این مبلغ زیادی نیست ،می

توان آن را یک س ّنت
نامید و از کنارش گذشت.
دوم آنکه،
اپوزیسیون مصر است که دولت
کنسرواتور ،برای مقابله با بحران
اقتصادی در راه ،محرک های الزم
را ،مانند آنچه در ایاالت متحده
آمریکا و اروپا منظور شده است ،در
بودجه نگنجانیده است.
تا اینجای مسئله طبیعی است و الزمه
دموکراسی و «فلسفه وجودی» احزاب
اپوزیسیون هم همین است.
اما آنچه باعث شد که عنوان «هفته
مه آلود» برای این نوشته انتخاب
شود ،رفتار غیردموکراتیک و دور از
اخالق سیاسی است که طرفین در
پیشگرفتند.
آنان ،به جای اینکه با زبان دیپلماسی
و با دالیل مبتنی بر علم اقتصاد و
ضرورت های پیش رو بکوشند به یک
راه حل معقول میانه برسند ،شروع به
داد و فریاد و انگ زدن نمودند.
سه حزب اپوزیسیون نئودموکراتیک،
لیبرال و بلوک کبکوآ در صدد برآمدند
دولت را که چند پیش تر به آن رای
اعتماد داده شده بود ،ساقط کنند.
به عنوان اقدام عملی ،احزاب سه گانه
تصمیم گرفتند در روز دوشنبه هشتم
دسامبر که قرار بود بودجه کذائی به
رای گذاشته شود ،رای مخالف بدهند.
این یعنی سقوط دولت هارپر.
این سه حزب ،برای اینکه همه را
در مقابل یک عمل انجام شده قرار
دهند ،هول هولکی یک دولت ائتالفی
به رهبری استفان دیون (رهبر آن
روز لیبرالها) که شامل  24وزیر بود
روی کاغذ تشکیل دادند .طبق مفاد
آن کاغذ ،وزرای کابینه ائتالفی بین
لیبرالها و نئود دموکراتها به نسبت
تقسیم شده بود .اما چون مجموع
تعداد نمایندگان این دو حزب باز هم
در اقلیت است ،لذا قرار شده بلوک
کبکوآ هم ،بدون شرکت در دولت
ائتالفی ،تا  18ماه رای موافق به برنامه
های آن دولت بدهد.
بدین ترتیب ،از مجموع آراء این سه
حزب یک اکثریت حاصل می شود
و ظاهرا دموکراتیک هم به نظر می
رسد .اما اگر این ائتالف را کاغذی
نخوانیم ،باید آن را ائتالف کور بنامیم.
دولت های ائتالفی پدیده تازه ای
نیستند .بعد از جنگ دوم جهانی،
در اروپا دولت های ائتالفی زیادی
به قدرت رسیدند که بسیاری از آنها
خیلی هم موفق بودند ،اما نه همه آنها.
این دولتها معایب و محاسن خود را

رستورانگیالن
اهای محلی گیالن
ذ

انواع غ

دارند که حاال وارد آن بحث نمی
شویم.
اما باید در نظر داشت که
دموکراسی تنها حاصل جمع چند
عدد نیست.
آنچه مهم است اخالق دموکراتیک
است.
معمول اینست که در هنگام ضرورت
تشکیل یک دولت ائتالفی ،اولین
فرصت به حزبی داده می شود که
اکثریت نسبی دارد .اگر آن حزب
نتواند چنین کاری بکند ،نوبت به
احزاب کوچکتر می رسد.
مثال هائی از این نوع حکومت ها در
دنیا کم نیستند .در آنجاها هم ممکن
است مجموع کرسی های احزاب
کوچکتر از تعداد کرسی حزب با
اکثریت نسبی بیشتر باشد .اما در آنجا
ها منافع و صالح عمومی به منافع
حزبی و جاه طلبی های شخصی
ارجحیت دارد.
بهرحال ،خبر تشکل دولت ائتالفی،
برخالف انتظار رهبران ائتالف ،موجب
عقب نشینی دولت نشد ،بلکه مانند
بنزینی شد که بر آتش پاشیده باشند.
استفان دیون ،رهبر آن روز لیبرالها،
در توجیه تشکیل دولت ائتالفی،
گفت دولتی که او رهبری خواهد کرد
جانشین مناسب و موثری برای دولت
کنسرواتور است و ثبات را به کانادا بر
خواهد گردانید .دیون اضافه کرد با
توجه به وضعیت بحرانی که شهروندان
کانادائی با آن روبرو ،هستند ،چون
دولت هارپر توانائی مقابله با آن را
ندارد ،لذا احزاب اپوزیسیون تصمیم
گرفتند که اکنون وقت عمل است.
گویا دیون خبر تشکیل ائتالف را به
دفتر فرماندار ،کل جهت صدور فرمان
الزم ،فرستاده بود.
هارپر را هم که همه مان می شناسیم
و می دانیم به این سادگی از میدان در
نمی رود .وی گفت من به هیچوجه
قادر نیستم در شرایط کنونی
اقتصادی ،دولتی را اداره کنم که در
آن اصول اقتصاد سوسیالیستی حاکم
باشد و زیر فشار و فرمایشات آمیخته
به تهدید و توی «سپارتیست»ها
(جدایی طلبان) قرار بگیرد.
او در مورد ائتالف هم گفت :ائتالفی
که در آن یک حزب جدائی طلب
شرکت دارد چه اعتباری می تواند
داشته باشد؟
البته جدائی خواهی یا «سپارتیست»
بودن در نفس خود عمل بد و خائنانه
ای نیست ،اما «به شرطها و شروطها».
از آن گذشته ،آنچه سوال برانگیز
است شرکت یک حزب جدائی طلب
در ائتالف فدرال است .حتی آن هم
ممنوع نیست .اما هنگامی چنین
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ائتالفی مشروع است که مملکت
در یک بحران عمیق و خطرناکی
باشد ،که در آن صورت دیگر
مسئله جدائی طلبی در مراحل
بعدی قرار می گیرد .ولی فعال
کانادا در چنان بحرانی قرار ندارد.
بحران فعلی با کمی تعقل و تفکر
و حسن نیت قابل حل است.
این یکی از نقاط کور ائتالف
است.
نقطه کور دیگر،رهبری آن بود.
حتی در همان زمان تشکیل
ائتالف هم زیر پای دیون سست
بود و او قبال از رهبری استعفا
داده و بر مبنای تصمیم شخصی،
موقتا تا دوم ماه می در آن مقام
باقی بود .این ابقاء هم چندان
پذیرفته شده نبود .اگر دیون تا دوم
ماه می هم در مقامش می ماند (که
نماند) ،یکبار حاال و یکبار هم در ماه
می ،میبایستی دولت عوض شود.
یعنی تعویض متوالی دولت در کمتر
از  6ماه آن ،هم در شرایط اقتصادی
کنونی و آینده.
نقطه کور بعدی عدم اشتیاق همه
لیبرالها به ائتالف بود.
در هر حال ،این کشمکش شروع شده
بود و نیازی به یک میانجی یا قاضی
داشت که آبی روی آتش بپاشد.
آنگونه که در شماره پیش گذشت،
این نقش بعهده خانم میکائیل ژان،
فرماندار کل کانادا بودف که در هنگام
جدال ،در جریان یک سفر رسمی
در اروپا بسر میبرد .وی با احساس
مسئولیت ،سفر خود را نیمه تمام
گذاشت و به کانادا برگشت.
هارپر در اولین فرصت به دیدار خانم
ژان رفت و ماوقع را تعریف کرد،
گرچه خانم ژان قبال از طریق رسانه
ها و سایر عوامل در جریان امر قرار
داشته است.
خانم ژان انتخاب های محدودی
داشت :اول آنکه ائتالف را بپذیرد و
دیون را به نخست وزیر تعیین کند .به
دالیلی که به عنوان نقاط کور به آنها
اشاره شد ،و شاید به دالیل دیگر هم،
این اقدام نه عملی تشخیص داده شد
و نه صالح.
دوم آنکه پارلمان را منحل و کانادائی
را به پای صندوق های رای بفرستد
که هنوز از انتخابات قبلی دو ماه
نگذشته بود .در آن انتخابات ،هارپر در
آرزوی رسیدن به یک دولت اکثریت،
 300میلیون دالر پول مالیات
دهندگان را به مصرف رساند .گرچه به
هدف خود دست نیافت ولی خیلی به
آن نزدیکتر شد .تکرار این سناریو فعال
ضروری نیست و در اولویت قرار ندارد.
خانم ژان ،یا با صالحدید هارپر ،و یا
بدون آن (کسی نمی داند) راه میانه را
انتخاب کرد.
بدین معنی که جلسات پارلمان را
تا  26ژانویه  2009معلق کرد .این
اقدام عامدانه و مدبّرانه به همه فرصت
خواهد داد قدری آرام شوند و رفتاری
درشان کانادائی ها ،که در دنیا حسن
شهرت دارند ،در پیش بگیرند.
خدا کند از این فرصت برای تجدید
قوا استفاده نشود.
بعد از اعالم تعلیق پارلمان ،جک
لیتون ،که سفت و سخت به ائتالف
چسبیده است ،در برابر سوال یک
خبرنگار که پرسید «چرا با دولت
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همکاری نمی کنید؟»،
گفت ما پیشنهادات
خود را دادیم ولی
قبول نکردند .در این
جواب نکته قابل بحثی
وجود دارد که به کوری
ائتالف کمک می کند.
دیون هم می گوید
چون نخست وزیر
اعتماد پارلمان را از
دست داده است ،بنابر
این ائتالف کامال قانونی و مشروع
است.
باب ری هم ،که در آن روزها
کاندیدای رهبری حزب لیبرال کانادا
بوف از ائتالف شدیدا طرفداری می
کرد.
وی اکنون هم ،که بقول خود بخاطر
مصالح حزب و کانادا ،از کاندیداتوری
منصرف شده است ،در موضع قبلی
خود باقی است.
در بحبوحه این ماجرا ،روزنامه ها هم
جنبه های مختلف آن را به بحث
گذاشته اند.
سرمقاله نویس گازت ،در شماره سوم
دسامبر ائتالف را فاقد پایه اصولی می
داند و می نویسد:
ائتالفیون تایید  5/2میلیون رای
دهنده به کنسرواتورها را ندارند.
سپس نویسنده رهبری دیون در
ائتالف را زیر سوال برده ،می نویسد:
وی حتی از سوی همه حزبی های
خود هم کنار گذاشته شده و برنامه
محیط زیست خود را هم از دستور
کار خارج کرده است.
در مورد  NDPهم می نویسد:
حامیان این حزب باید در ماتم
فراموشی  50میلیارد دالری که جک
لیتون ،قول داده بود از تجار بگیرد ،عزا
بگیرند ،چرا که این قول در دورنمای
وزارت به فراموشی سپرده شد.
بزعم سرمقاله نویس ،رای دهندگان
بلوک کبکوآ در هر رای اعتماد
به دولت ائتالفی باید ناظر قیام
نمایندگان خود به نفع قهرمان
فدرالیسم کانادا باشند.
نویسنده بعد می پرسد:
بعد از این همه ،اپوزیسیون چه بدست
می آورد؟
«اعانه» ای که از پول مالیات
دهندگان نصیب شان خواهد شد.
در مورد محرک های اقتصادی
هم نویسنده معتقد است وضع
اقتصادی کانادا خوبست و به برکت
پس اندازهای دولت های لیبرال و
کنسرواتور ،کانادا هم اکنون در میان

این محرک ها شناور است.
لیبرالها که خودشان هم به توفیق
ائتالف با شک و تردید نگاه می
کردند ،فورا دست بکار شدند .سایر
کاندیداهای رهبری به نفع میکائیل
ایگناتیف کنار رفتند و وی -به اتفاق-
به رهبری حزب لیبرال کانادا تعیین
شد.
ایگناتیف ،چه قبل از انتخاب شدن و
چه بعد ازآن ،موضع قاطع و مشخصی
در برابر ائتالف از خود بروز نداد .در
دو فقره مصاحبه با شبکه ،CTV
ضمن حمالت شدید به هارپر ،گفت
اگر دولت پیشنهادات آنان را قبول
نکرده و به روش قبلی خود ادامه دهد،
ائتالف پا بر جا خواهد بود.
او چند بار با یک لحن رئیس مابانه
گفت:
«نخست وزیر باید بفهمد»...
ظاهرا فقط نخست وزیر است که باید
بفهمد ،دیگران معافند!
هارپر ،پس از مالقات با خانم ژان،
لحن نسبتا آشتی جویانه بخود گرفته
بود .ولی قبل از انتخاب ایگناتیف،
اپوزیسیون چنین حالتی از خود نشان
نداد.
حال صبر کنیم ببینیم رهبر جدید
لیبرالها چه خواهد کرد.

محضردارایرانی
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گوناگون...

اوبامای

سیگاری و ...
س��یگاری ب��ودن باراک اوباما،
ریی��س جمه��ور منتخ��ب آمریکا،
به س��وژه ای ب��رای اولین مصاحبه
تلویزیونی او با ش��بکه ان.بی.س��ی
تبدیل شد.
باراک اوباما که در برنامه یو.اس تاک
شو شرکت کرده بود ،توسط مجری
برنامه در مورد کشیدن سیگار مورد
پرسش واقع شد و در جواب گفت:
من بارها س��یگار کش��یدن را کنار
گذاشته ام!
مجری برنامه که از جواب دیپلماتیک
رییس جمهور منتخب راضی نبود،
دوباره با کنایه پرسید :من در مورد
ترک س��یگار نپرس��یدم ،بلکه می
خواهم بدانم االن سیگاری هستید
یا نه؟
اوباما گفت :بله هستم!
مجری برنامه به سرعت گفت :شما
که با ش��عار تغییر سر کار آمدید و

در کش��وری زندگی م��ی کنید که
ی��ک پنج��م م��رگ و میرهایش به
دلیل استفاده از دخانیات است ،نمی
توانستید با انجام تغییری جزیی در
“عادت زش��ت” خود به مردم ثابت
کنید که واقعا ب��ه دنبال تحقق این
ادعایتانهستید؟
مجری سمج برنامه در ادامه از اوباما

پرس��ید :م��ی دانید
که در کاخ سفید نمی توانید سیگار
بکشید؟
اوباما جواب داد :بله!
مج��ری پرس��ید :برای کس��ی که
سیگاری است فکر نمی کنید سیگار
نکشیدن برای ساعت های متمادی
در کاخ سفید ،سخت یا بهتر بگویم
غیر ممکن است؟
اوباما جواب داد :برای من س��خت
هست اما غیر ممکن نیست!
رییس جمهور منتخب آمریکا که
در جریان انتخابات هم با مکیدن
تنباکو به جای س��یگار کشیدن
مورد انتقاد بود به مردم آمریکا قول
داده ای��ن عادت زش��تش را ترک
کند و به عنوان رییس جمهوری
سالم راس هرم قدرت این کشور
قرار بگیرد.
بنا به نوش��ته مطبوعات آمریکا،
جرالد فورد آخرین رییس جمهور
س��یگاری آمریکا بود که از سال
 1974تا  1977ریاست جمهوری
ررا بر عهده داشت و از آن تاریخ تا
کنون ،اوباما اولین رییس جمهور
سیگاری آمریکا به شمار می رود.

AMRO

قانون ممنوعیت
گفتنی است
اس��تعمال دخانیات در کاخ س��فید
توسط هیالری کلینتون همسر بیل
کلینتون رییس جمهور اسبق آمریکا
در کنگره به تصویب رسید.
(عصر ایران)

زیان های
چاقی

 90درصد دیابت های نوع
دوم با چاقی مرتبط اس��ت
كه البته می توان با كاهش
وزن ب��ه بهب��ود آن كمك
كرد.
چاقی منش��اء بس��یاری از
بیماری ها در انسان است و
افراد چاق نسبت به دیگران
بیش��تر در معرض بیماری
های قلبی -عروقی ،دیابت،
فش��ار خون و سرطان قرار
دارند.
چاقییكیازپیامدهایشهر
نشینی و كم تحركی است
و متاسفانه افزایش استفاده
از فس��ت فودهای��ی كه با
س��رخ كردن عمیق همراه
است و غذاهایی كه هرروز
چرب تر می شوند به رشد
چاقی دامن می زند.

)Puzzle 42 (Easy, difficulty rating 0.38

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

9

7

1

1-866-421-AMRO
1

5

6زور!!

سگ و خردل
4

برای آگاهی بیشتر
آورده اند که در
تهران روزی
در مورد کلیه کنفرانس 8
4
سفر به ایران:
چرچیل ،روزولت
نیازهایمسافرتی
از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
و استالین بعد از
خود با9مشاور مجرب
7
2
8
عمره
و
حج
متخصص در سفرهای
میتینگهای پی در پی
فارسی زبان تماس
شمالی
آمریکای
نقاط
بهترین نرخ به تمامی
آن روز تاریخی! برای خوردن شام
بگیرید.
4
6
1
3
7
با هم نشسته بودند .در کنار میز
یکی از سگهای چرچیل ساکت
نگاه میکرد.
 8-------------نشسته بود و2به آنها 54
■■ Ottawa
چرچیل خطاب به همراهانش
■■ Toronto
گفت چطوری میشه از این خردل
5
9
■■ Calgary
تند به این سگ داد؟
■■ Vancouver
روزولت گفت من بلدم و مقداری
■■ New York
3
1
بهتریننرخ4
گوشت برید و خردل را داخل
■
■
Washington
گوشت مالید و به طرف سگ
به تمامی
Angeles
رفت و گوشت را جلوی دهانش
KLM, LUFTHANSA,
1 6■■■■ Los
7
3
کشورهای
San Diego
گرفته و شروع به نوچ نوچ کرد،
AIR FRANCE, BRITISH AIRWAYS
دریای کارائیب
■■ Miami
سگ گوشت را بو کرد و شروع
SWISS AIR, EMIRATES, QATAR,
(کوبا،
■■ Seattle
به خوردن کرد تا اینکه به خردل
IRAN AIR, KUWAIT AIRWAYS,
دومینیکن
■■ Dallas
رسید ،خردل دهان سگ را
AUSTRIAN,AIR CANADA,
ریپابلیکو)...
■■ New Jersey
سوزاند و از خوردن صرف نظر
ROYAL AIR MAROC,
-------------کرد.
بعد نوبت به استالین رسید.
AMRO TRAVEL
AMRO TRAVEL
استالین گفت هیچ کاری با زبون
ساعــات کار:
MONTREAL:
OTTAWA
خوش پیش نمیره و مقداری از
11809, Pierrefonds Blvd.
1393 Carling Ave
روزهای هفته از ساعت
خردل را با انگشتهایش گرفته و
PFDS. Qc
Hampton, Park Plaza, K1Z 7L6
 9تا  18شنبه ها:
به طرف سگ بیچاره رفته و با
Tel:
)(514
421-0244
Tel.: (613) 792-1805
از ساعت  10صبح
(Easy,
)rating 0.41
 Puzzleمحکم
دستش44گردن سگ را
 difficultyیک
Fax: (514) 421-0326
Fax: (613) 792-1808
تا  3بعدازظهر
گرفته و با دست دیگرش خردل را
travel@amrotravel.com
travelinfo@amrotravel.com
به زور به داخل دهان سگ چپاند،
سگ با ضرب زور 6
1
5
خودش را از
دست استالین رهانید و خردل را
 9 3تف8کرد5 .
6
گرانیت،مرمر،سنگهای
در این میان که چرچیل به هر
بلند شد و
ساختمانی و کابینت
___________________ دوی آنها میخندید 3
7
گفت :دوستان هر دوتاتون سخت
4055 Ste-Catherine W.
نقــد و اقسـاط
در اشتباهید! شما باید کاری بکنید
Suite 99 9
2
3
_____________________
که خودش مجبور بشه بخوره.
Westmount, QC H3Z 3J8
NOW Financing Available
روزولت گفت چطوری؟
Metro: Atwater9
13 months, No payment
3
7
5
چرچیل گفت نگاه کنید!
را
قیمت
انتخاب
و
کیفیت
در
ایرانیان
سختگیری
و بعد بلند شد و با چهار انگشتش
No interest
مقداری از خردل را به مقعد سگ
وسیله1ای برای ارتقای خدمات خود می یابیم 4 6
_____________________
ی
مالید ،سگ زوزه کشان در حال 
تولید گرانیت مان به دست پرتوان
که به خودش میپیچید شروع به
1
9
هموطنان مان اجنام می شود.
لیسیدن خردل کرد!
چرچیل گفت دیدید چطوری
کابینت،گرانیتوسرامیک-7 8 1 4
می2توان زور را بدون زور زدن به
_____________________
مردمان تحمیل کرد!

رضا علیدوستی

حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب

20 PAYVAND: s Vol. 15 s No.868 s Dec. 15, 2008

مراقبت
از
پوست
در
هوای
سرد

 -1در طول روز
هشت لیوان آب بنوشید.
چون وقتی آب کافی
وارد بدن شود پوست از
این آب استفاده کرده و
خود را از داخل ترمیم
می کند و رطوبت آن
حفظ می شود.

خشکی حفاظت کند.
بهتر است بالفاصله پس
از دوش گرفتن و وقتی
هنوز پوست تان خیس
است آن را به کرم یا
لوسیون آغشته کنید.

>> هوای سرد و
خشک زمستان باعث
ترک خوردگی ،خارش،
قرمزی ،سائیدگی و
حتی در صورت عدم
 -4از صابون ها
معالجه منجر به زخم
یا شوینده های قوی
شدن پوست می شود.
 -2از قرار گرفتن به استفاده نکنید چون
راه های مختلفی برای
مدت طوالنی زیر دوش
باعث تحریک پوست
حفاظت از پوست بدن
آب داغ پرهیز کنید،
می شوند .بهتر است
در برابر سرما وجود دارد در عوض بهتر است که
از صابون های حاوی
که در صورت به کار
مدت زمانی کوتاه تر و با گلیسیرین برای حفظ
بستن آنها می توان در
آب ولرم دوش بگیرید.
رطوبت پوست استفاده
طول زمستان هم پوستی تماس طوالنی مدت با
کنید.
نرم و مرطوب داشت .در آب بسیار داغ باعث از
طول فصل سرما پوست
بین رفتن رطوبت پوست
 -5می توانید از یک
شما دائماً خشک و سفت شده و به خشکی آن
دستگاه مرطوب کننده
می شود و مستعد ابتال
کمک می کند.
در اتاق خواب خود نیز
به عفونت خواهد شد.
استفاده کنید .این راه
برای جلوگیری از بروز
 -3از لوسیون ها و
ها بهترین گزینه برای
Puzzle
41 (Easy, difficulty
این حالت چند راهکار
ratingاستفاده کنید تا
) 0.32کرم ها
شروع یک زمستان بدون
به عنوان الیه یی محافظ دردسر است.
وجود دارد.
از پوست شما در برابر

5

3

8

•

6
7
برای کاهش وز
ن
،
صب
ح
ان
ه
مف
ص
ل بخورید!
5
2
4 7
4
8

3

7
6

9
1

4

8

پژوهش��گران توصیه میکنند که برای
4
کاهش وزن صبحانه6مفصل بخورید.
این متخصصان میگویند؛ برای اینکه
دهید و این
کاه��ش 2
وزنتان را 9
بتوانید 5
وضعی��ت را ادامه دهی��د باید صبحانه
مفصل مملو از کربوهیدراتها و پروتئین
داش��ته باش��ید اما درع��وض در باقی
وعدههای غذای��ی روزانه از مواد غذایی
کم چربی و کم کالری استفاده کنید.
ب��ه گفته پژوهش��گران؛ رژیم غذایی با
صبحانه مفصل برای کاهش وزن کارآیی

دارد؛ چ��را که اش��تها را
 7کنترل 2
کرده و نیاز فرد را
به شیرینیها و نشاستهها
4برطرفمیکند9 .
ای��ن روش ه��م چنین
1س��المتر از رژیمه��ای
غذایی کم چربی متداول
اس��ت؛ چ��ون ب��ه افراد
ام��کان م9یدهد که3فیبر
بیش��تر و میوههای سرشار از ویتامین
مصرف کنند.
اکثر مطالعات انجام شده روی کاهش
وزن نش��ان داده اس��ت ک��ه رژیمهای
غذایی حاوی کربوهیدرات پایین روش
مناس��بی برای کاهش وزن نیس��ت با
این روش میل به مصرف کربوهیدراتها
شدیدتر شده و متابولیسم آرام میشود.
در نتیج��ه پس از م��دت کوتاهی کم
کردن وزن ناگهان بازگشت سریعی به
چاقی رخ میدهد.

)Puzzle 43 (Easy, difficulty rating 0.39
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زندگی...

ر کمر مهم است!
اندازه دو

شمار میروند.
این در حالیاست که متأسفانه نه تنها
بیماران ،بلکه گاهی پزشکان هم درباره
چاقی بحثی را پیش نمیکشند و افراد
در معرض چاقی را به درمان و پیشگیری
تشویقنمیکنند.
درمان چاقی به یک رویکرد همه جانبه
نیاز دارد .آیا انجام یک مشاوره تغذیه یا
به عبارت دیگر رعایت کردن یک رژیم
غذایی کم کالری برای درمان همیشگی
چاقی کافی است؟
آیا آن دسته از رفتارهای بیمار که احتمال
بروز چاقی و شاید برخی بیماریهای
دیگر را افزایش میدهد ،نباید شناسایی و
هدف درمان قرار بگیرند؟
بدیهی است که
شاخ
ص
ت
و
د
ه
توجه به عادات
بدن
خ
غذایی و میزان و
و
د
را
نحوه فعالیت بدنی
در م
ح
د
و
د
نه فقط در کانادا ،در سراسر
فرد از اهمیت زیادی
ه
زیر
5
جهان ،چاقی ،بهعنوان یک
برخوردار است .باید
2
ن
گه
مشکل سالمت همگانی
بیمار مبتال به چاقی،
د
ا
رید.
مطرح است.
آن دسته از رفتارهایی
چاقی چند علتی است و
را که سالمت وی را به
درمان آن ساده نیست.
مخاطرهانداختهاند،بشناسد
چاقی میتواند در ایجاد و وخامت برخی
تا بتواند از آنها دوری کند.
بیماریها تأثیر داشته باشد ،مانند:
بیماریهای قلب و عروق ،دیابت نوع
آیا آماده تغییر هستید؟
دوم ،پُر فشاری خون ،سکته مغزی،
شخص چاق باید بداند که وضعیت فعلی
برخی سرطانها و مشکالت مفاصل زانو
او نتیجه شیوه غلط زندگی روزمره وی
و کمر.
بوده است و بدون تغییر آن ،وزن هم
سهل انگاری در درمان چاقی رایج است.
تغییری نخواهد کرد .اگر در رفتارهای
متأسفانه در اغلب افراد ،تمام ریشههای
غذایی ،تغییری صورت نپذیرد ،کاهش
چاقی مد نظر قرار نمیگیرند ،از این رو
وزن تقریباً غیر ممکن است.
نتایج درمانها به سرعت رنگ میبازند.
دسترسی بی حد و مرز به غذاهای کم
حجم ولی پُر انرژی ،عدمتحرک کافی
به واسطه زندگی مدرن امروزی و تاثیر
وضعیت ژنهای به ارث رسیده از والدین ،آیا اضافه وزن دارم؟
اندازهگیری شاخص توده بدن یا BMI
از بارزترین موارد مؤثر در افزایش وزن به

عملیترین راه تعیین اضافه وزن یا
چاقی به شمار میرود.
پس نخستین قدم،اندازهگیری شاخص
توده بدن است .شاخص توده بدن به
هماناندازه مهم است کهاندازهگیری فشار
خون.
برایاندازهگیری شاخص توده بدن باید
میزان وزن بر حسب کیلوگرم بر مجذور
قد بر حسب متر تقسیم شود.
فرض کنید فردی  70کیلوگرم وزن و
 172سانتیمتر قد دارد.
اگر  1/72را در خودش ضرب کنیم
مجذور قد این فرد به دست میآید یعنی
حدود  .2/96حاال  70را بر  2/96تقسیم
میکنیم ،یعنی حدود .23/6
پس شاخص توده بدن وی  23/6است.
برای بزرگساالن اگر شاخص توده بدن
باالتر از  ،25ولی کمتر از  30باشد ،یعنی
فرد دچار اضافه وزن است.
کسی که دارای شاخص توده بدن 30
یا بیش از آن است ،به بیماری چاقی
مبتالست.
به عبارت دیگر همه بزرگساالن باید
تالش کنند شاخص توده بدن خود را در
محدوده زیر  25نگه دارند.

دور کمر

بیماریهای قلب و
عروق ،دیابت نوع دوم ،چربی باالی
خون و پرفشاری خون افزایش میدهد.
برایاندازهگیری دور کمر باید نوار
اندازهگیری را کمیباالتر از ناف و زیر
دندههای قفسه سینه قرار دهیم .اگر دور
کمر آقایان بیش از 102سانتیمتر و دور
کمر بانوان بیش از  89سانتیمتر باشد،
باید به آنها توصیه کرد ،تغییراتی را در
شیوه زندگی خود ایجاد کنند.

پژوهشگران چه
میگویند؟
پژوهشهای موجود ب ه طور کام ً
ال
واضح تاکید میکنند که اضافه وزن بر
احتمال مرگ و میر میافزاید و احتمال
مشکالت ناشی از سایر بیماریها را هم
افزایش میدهد و در مقابل کاهش وزن
مانند سدی ،از تاثیر عوامل خطرزای
بیماریهای مهم جلوگیری میکند.
در بزرگساالن چاقی و بزرگی شکم دو
عاملی هستند که جدا از هم خطر آفرین
هستند .پژوهشها نشان میدهد همین
طور که شاخص توده بدن از  25بیشتر
میشود ،احتمال مرگ و میر هم افزایش
مییابد .با فراتر رفتن این شاخص از مرز
 ،30سیر صعودی احتمال مرگ شتاب
بیشتریمیگیرد.
همین امر درباره دور کمر بیش از
 102سانتیمتر در آقایان و بیش از 89
سانتیمتر در بانوان صادق است.

اندازهگیری دور کمر از این رو مهم است
که تقریباً با میزان چربی موجود در تنه
و دور قلب نسبت مستقیم دارد ،به ویژه
شاید برخی از آقایان اضافه وزن زیادی
نداشته باشند ،ولی دور کمر آنها بسیار
بزرگ باشد .این هم خطرناک
 بااست .در واقع،اندازه دور
ه
د
ف
جل
وگ
یری از
کمر بهطور مستقل از
سرطان
چاقی میتواند یکی
از مکمل های غذ
ای
ی
ا
از عوامل خطرزا
ست
فا
ده
ن
ک
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 گوشت
قر
که
به شمار رود
مز
ک
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ف کنید
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سایر گوشت
پرهیز کنید
 نوشابه قنددار ننوشید
بعد از  21سالگی ،ا
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نید
هر روز ورزش کنید
 به کودکان شیر مادر بدهید

های فراوری شده

جدول جدول جدول جدول جدول

آرایش
غریمعمول
“اعرتاض به
وضعیت موجود
است”

یک اس��تاد دانش��گاه در ای��ران گفته
اس��ت که آرای��ش و وضعیت ظاهری
غیرمعمول جوانان به معنای اعتراض
آنان به وضعیت موجود است ،لذا نباید
فک��ر کنیم که تمام کاره��ای جوانان
تقلید کورکورانه است.
حسین باهر ،استاد دانشگاه “شهید

 -1غالب و مستولی  /ساز قدیمی  /گود و مقعر
 -2بس��یار حمله کننده  /عاب��د  /گرو  -3وزیر
فرعون  /آفت��اب  /نای  -4خال��ص  /دگرگون
 -5بی��ن حلقوم و معده پرن��ده  /روپوش زین
 -6درخت همیشه سبز  /حریف  /به اندازه -7
پارچه روپوشی  /میدانی در تهران  /خوش اندام
 -8بیماری  /دارای س��ر و وضع مرتب  /پژواک
صدا  -9گیاه سرشوئی  /سفیده تخم مرغ -10
بس��یار  /بی مو  -11ابتدا و آغاز  /حیله  /پرواز
 -12آج��ر خام  /زین و برگ  /درخش��ان -13
خودروی فرانسوی  /خوابیده  /شوخ .

 -1قطره  /باالی کوه  /نفیس  -2چین و چروک
پوست  /توان و نیرو  /تابناک  -3سربزیر  /ستاره
 /فن کشتی  -4مترسک  /خانه زنبور عسل -5
تارم  /نزدیک تهران  -6برهنه  /دشت وسیع /
زشت و ناپسند  -7سوپ روسی  /خباز  /عقیده
 -8ترشی آزمایش��گاهی  /نمایندگی  /استان
زیارتی  -9بلندی هایش اثری از برونته است /
کاروانسرا  -10قسمتی از دستگاه گوارش  /ابزار
 -11حیوان عظیم الجثه  /قرض و بدهی  /رمز
 -12دس��ت آموز  /اتکا کننده  /حرف استثناء
 -13الهه زیبائی  /حاال  /کفش ستور .

جدول جدول جدول ساده تر...

::افقی

 ::افقی

بهشتی” تهران گفت در برخی مقاطع
و از سوی برخی نهادها ،نگاه “ابزاری”
ب��ه جوانان و زنان وجود دارد و در ذکر
علت آن ،گفت چ��ون تا به حال پول
نفت داشته ایم و هر جا که گیر کردهایم
از پول نفت خ��رج کردیم و نیازی به
نیروی انس��انی فرهیخته در مدیریت
جامع��ه احس��اس
نکردهای��م ،جوان��ان
را مزاح��م و اضاف��ی
قلمداد میکنیم .باهر
در بخشی دیگری از
اظهارنظ��رش درباره
مس��ائل جوان��ان به
معرفی نکردن الگوی
اصیل ب��رای جوانان

دست نوشته های
اسکاروایلد پیدا شد

کلکسیونی از نامهها
و دستنوش��تههای
اسکار وایلد ،نویسنده
بریتانیایی که ۵۰سال
قبل مفقود شده بود،
اخیرا تحویل کتابخانه
مورگان در نیویورک
شد.
این مجموعه شامل ۹
دستنوشته و  4نامه از
این نویسنده است که
به اعتقاد کارشناسان
ادبیات ،روشنگر برخی
نقاط تاریک در زندگی اسکار وایلد است.
ای��ن مجموعه را زنی برزیلی به نام لوس��یا موریرا
سالز که از شوهر کلکسیونرش به ارث برده بود به
کتابخانه مورگان اهدا کرده است.
در میان این نامهها ،نامهای از اس��کار وایلد وجود
دارد که خطاب به معش��وقش لرد آلفرد داگالس
نوشته است.
اسکار وایلد همجنسگرا بود و معشوقش را بوسی
صدا میزده است.
وایل��د در این نامه که گویا به مناس��بت تولد لرد
داگالس برای او فرستاده شده ،مینویسد:
«بوس��ی عزیزم ،خیلی خوش��حالم که تو حالت
بهتر است و از جعبه کارتها خوشت آمده است.
آکسفورد در زمستان واقعا عذابآور است و من تا
 ۱۰روز دیگر به پاریس خواهم رفت.
دوست دارم با تو به یک جای گرم سفر کنم .االن
حسابی سرم شلوغ است و ...باید شعری را تا فردا
تمام کنم- .اسکار»
لرد داگالس بسیاری از نامههایی را که اسکار وایلد
برایش نوشته بود از بین برد .نامههایی هم که باقی
مانده است ،اکنون در کتابخانه کالرک در دانشگاه
 UCLAآمریکا نگهداری میشوند.
پدر داگالس که نهمین مارکیز کوئینزبری بود ،از
رابطه بین پسرش و نویسنده بریتانیایی خشمناک
بود و اسکار وایلد را به خاطر بینزاکتی شرمآورانه
به دادگاه کشاند.
نامه دیگر مربوط به مجموعهای از داس��تانهای
مربوط به کودکان اس��ت که وایلد در سال ۱۸۸۸
گردآوری ک��رده و درباره آنها به دوس��تش جرج
کرسلی توضیح میدهد.
قرار است کتابخانه مورگان نیویورک ،در ماه آوریل
آینده ،نامهها و دستنوشتههای اسکار وایلد را در
نمایشگاهی به معرض دید عموم بگذارد.

•

اش��اره کرد و گفت که ب��ه علت نبود
الگوس��ت که جوانان ایرانی از خارج از
کشور الگو می گیرند.
او ضمن بیان ای��ن نکته که وضعیت
ظاهری غیرمعمول جوانان به معنای
اعتراض به وضعیت موجود است ،گفت
که مسؤوالن نباید به سر و وضع جوانان
کاری داشته باشد،
این مسایل تا زمانی
که به نظم عمومی
جامعه خدش��های
وارد نکن��د ،ج��زو
مسایل خصوصی
و شخصی افراد به
شمار می رود• .
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خستگی،
استفاده از
دکتر عطا انصاری (کبک)
چندین بالش
Ata Ansari: Ancien Professeur de la Faculté de
Médecine de l’Université de Kisangani, R.D.C.
برای تنفس
راحت هنگام
خواب ،وجود
خلط خون آلود ،وجود خیز (تورم) در
ساق پا و مچ پا از عالئمی است که اگر
به آنها توجه نشود و به پزشک مراجعه
نشود ،می تواند باعث خیز حاد ریوی
بشود .با عالمات تنگی نفس شدید و
احساس خفگی ،باید بدون تاخیر به
بیمارستان مراجعه کرد.

نفس تنگی
با عامل قلبی

>> آنژین

نفس تنگی یا به سختی نفس
کشیدن یکی از عالمت های بیماری
های قلبی است ،ولی می تواند عامل
بیماری های غیرقلبی مثل بیماری های
ریوی -کم خونی ،نگرانی شدید و یا بدی
فرم هیکل شخص باشد (مانند اسکولیوز
شدید).
در مورد بیماری های قلبی تنگی نفس
به تازگی شروع شده (چند روز ،چند
هفته یا چند ماه) و ناراحتی ئی نیست
که به تدریج در طول چند سال پیشرفت
کرده باشد و اگر بر اثر فعالیت های بدنی
بروز کند ،بر اثر استراحت از بین میرود؛
اگر در حالت استراحت بروز کند و اگر
شخص را از خواب بیدار کند ،مشکل
قلبی جدی تر است.
خستگی ،درد قفسه صدری ،تندی
ضربان قلب و سنکوپ (از حال رفتن) از
عالئم دیگری هستند که در بیماری های
قلبی زیاد دیده می شوند.

>> علل:

>>

کم کاری قلبی
بیماری عروق قلبی ،فشار خون و سایر
بیماری های قلبی اگر درمان و کنترل
نشوند ،در مدت کوتاه یا طوالنی باعث
کم کاری قلبی می شوند که بعلت کم
شدن قدرت انقباض قلب یا کم شدن
مدت استراحت عضله قلب به علت
سخت شدن آن می باشد.
قلب ضعیف شده نمی تواند به اندازه
کافی خون را در رگها پمپ کند و باعث
فشار زیاد خون در ریه ها می شود که
عامل اصلی تنگی نفس قلبی است.
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نشانه بیماری عروق قلبی است ،که
بر اثر رسوب کلسترول طی چندین
سال در عروق باعث تنگی مجرای
خون بشود (یا حتی بسته شدن
کامل رگ) معموال با تنگی نفس،
درد قفسه سینه همراه با احساس
سنگینی ،فشار یا فشار خیلی شدید
معموال بر اثر فعالیت یا حتی در
حال استراحت و خواب دیده می
شود.
در بعضی افراد (مخصوصا دیابتی ها)
آنژین تولید درد نمی کند و فقط
نفس تنگی وجود دارد .آنژین در نزد
خیلی ها هشدار یک سکته قلبی
عن قریب است و به محض وجود
اولین عالمات بالفاصله با پزشک یا
بیمارستانتماسبگیرید.
اشخاصی که مصرف کننده دخانیات
هستند و کسانی که دچار کلسترول
زیاد ،فشار خون ،دیابت (مرض قند)
چاقی ،خانه نشینی و کم تحرک آمادگی
بیشتری برای بیماری دارند.
همین طور خانم های یائسه که هورمون
دریافت نمی کنند و کسانی که سابقه
فامیلی بیماری های قلبی دارند یا کسانی
که یک بیماری قلبی دارند.

>> ضربان نامنظم قلب

(آرتیمی)

آرتیمی برای تمام بیماری هائی که باعث
نامنظم شدن ضربان قلب می شوند ،از
ساده ترین آنها مثل استرس و نگرانی
و بعضی داروها تا جدی ترین آنها بر اثر
اشکاالت الکتریکی داخل قلب می باشد.
تند زدن قلب (تاکی کاردی) معموال
همراه تنگی نفس بعضی وقتها ضربان
خیلی شدید قلب باعث بی حالی و
سنکوپ می شود؛
آهسته زدن ضربان قلب (برادی کاردی)
نیز باعث تنگی نفس بی حالی شدید و
گاهی سنکوپ می شود.
ضربان نامنظم قلب می تواند همراه با
یک بیماری قلبی که قبال وجود داشته
همراه بشود.

>> چند راهنمائی

>>

اگر از پله ها به سرعت باال بروید
و دچار تنگی نفس بشوید طبیعی است
و جای نگرانی نیست.
اما مواظب باشید اگر هنگام فعالیت یا
استراحت ،حتی در شب ،دچار تنگی
شـدید ،بالفاصله به
نفس غیرطبیعی ُ
بیمارستان مراجعه کنید ،زیرا ممکن
است پوشاننده عالمات سکته قلبی باشد،
(حتی اگر هیچ گونه دردی احساس
نشود).

>>

عادات زندگی خوب داشته باشید.
ترک دخانیات باعث طوالنی شدن
عمر و کم شدن شانس مبتال شدن به
بیماری های عروقی قلب می شود .اغذیه
متناسب و ورزش روزانه و داشتن وزن
متناسب با قد باعث سالمتی بدن و قلب
است.
آقایان از  40سالگی باید یک
چک آپ کامل هر ساله برای اندازه
گیری قند و کلسترول و سایر آزمایشات
خون انجام بدهند.
خانم ها به علت هورمون های
زنانه که عروق قلبی آنها را محافظت می
کنند از  50سالگی باید این آزمایشات را
انجام بدهند ،حتی اگر هورمون دریافت
می کنند (این چک آپ فقط برای
بیماری های قلبی است و دلیل نمی
شود که قبل از  50-40سالگی چک آپ
انجام نشود).
خانم ها با مشورت با پزشک و تصمیم
خودشان می توانند هورمون تراپی بکنند
که آنها را از پوکی استخوان و بیماری
های عروقی قلبی و غیره محافظت می
کند.

>>

>>

>> چه موقع به پزشک
مراجعه کنیم

>>
>>

وقتی که دچار تنگی نفس
غیرعادی بر اثر فعالیت بدنی می شویم.
وقتی که دچار تنگی نفس در
حال استراحت می شویم و یا ما را شب
از خواب بیدار می کند.
اگر شخصی مرض قند دارد و
دچار تنگی نفس مهم و بدون سابقه
می شود.
اگر شخصی دارای فاکتورهای
شناخته شده بیماری های قلبی دارد.
اگر شخصی دچار یک بیماری
قلبی است و یا دچار بوده و خوب شده.

>>

>>
>>

>> بیمــاری های

دریچههای قلبی:

داخل قلب چهار دریچه وجود دارد که
باعث جریان طبیعی خون در بدن می
شوند .دریچه های ،Tricuspidienne

ریوی ،میترال و آئورتیک.
بیمارانی که دچار سوفل قلبی یا کسانی
که در کودکی دچار رماتیسم انفالماتوار
شده اند می توانند در بزرگی دچار تنگی
یک یا چند دریچه قلبی بشوند که وقتی
بیماری جدی و مهم می شود دچار
اشکال در تنفس در فعالیت و بتدریج
در حال استراحت و حتی خواب بشود
بعضی وقت ها می تواند همراه با تپش
قلب ،درد قفسه سینه و سنکوپ همراه
باشد.

زیارت
ایرامن
آرزوست

بدنی انجام میدهد و یکسری سواالت
می کند تا مطمئن شود که شما دچار
ناراحتی های ریوی ،کم خونی ،نگرانی و
یا مشکالت دیگر بدنی نیستید.
آزمایشات خون نوار قلبی ،عکسبرداری
از قلب و ریه ،اکوگرافی قلبی ،نوار قلبی
روی فرش متحرک (در حال راه رفتن
و دویدن و راه رفتن سرباالئی) و گاهی
آزمایشات طب رادیواکتیو الزم می شود
(مخصوصا اگر به بیماری های عروق
قلبی شک برده شود).
اگر الزم باشد می تواند بیمار را به
نزد متخصص قلب بفرستد و یا حتی
عکسبرداری از عروق قلبی الزم بشود.

سرودهدکترضیاءالدینشادمان
داند خدا زیارت ایرانم آرزوست
دیـــدار کعبه قبله ایمانم آرزوست
آن سرزمین که داد به ما عز و افتخار
تکریم آن ز عمق دل و جانم آرزوست
آنجا که مفتخر به زاده آن سرزمین شدم
تجدید خاطرات رفته به دورانم آرزوست
دانم که آب رفته نگــردد به جوی باز
از ایلغار آنچه مانده به جا آنم آرزوست
هرریزهسنگکشورمنفخرموزهایست
دیدار موزه ای به وسعت ایرانم آرزوست
دارالفنون و زیور آن لوحه های پند
منقـــــوش بر کتیبه ایوانم آرزوست
«همت بلنــددار که مردان روزگار»
«زرین» نـوشته بر در ایوانم آرزوست
سرمستعطربارشبارانبهخاکوکاه
گردش به کوچه باغ شمیرانم آرزوست
آنبادآتشینبهروزوفرحبخشدرشبان
ریزدبهجانخویشعطرفراوانمآرزوست
اینجا به فصل گل نرسد بوی خوش زگل
عطر گل شکفته به بستانم آرزوست
بسیار سیر انفــس و آفاق کرده ایم
کوه و کویر کشور ساسانم آرزوست
بی حد و حصر کافه به یک نام دیده ام
رفتن به چای خانه ویرانم آرزوست
از گرد ره رسیده به دنبال کنج دنج
آن قیل و قال مردم خندانم آرزوست
دراستـکانتنــگکمرلبگالبتون
آن چای پر ز مایه گیالنم آرزوست
گم کرده راه خانه معشوق و خوش خیال
آواز کوچــه باغی رندانم آرزوست
«زنهار تا گذر نکنی از دیار دوست»
هشدار صادقــانه مستانم آرزوست
حب الوطن که ضامن ابقاء کشور است
من مومنم به آن و عزت ایرانم آرزوست
گویند آرزو ن ُبــود عیـب بر جوان
پیرم به سن و آرزوی جوانانم آرزوست
باید وداع عالم فــانی نمود و رفت
خفتـن کنار گــور نیاکانم آرزوست
دانم که نا امید نگردم ز لـطف حق
الطاف و مهــر ایزد منّانم آرزوست
من با امید وصل ز یزدان طلب کنم
هجران بس است و دیدن یارانم آرزوست
خوش گفته است مولوی از سوز جان و دل
«کز دیو و دد ملولم و انسامن آرزوست»

>> درمان:

در حال حاضر نمی توان بیماری های
قلبی را درمان کرد ،پس باید از پیشرفت
بیماری جلوگیری کرد و باعث آرام شدن
عالمات بیماری و راحتی وضع بیمار و
بهتر شدن زندگی او شد و باید داروها را
تا آخر عمر استفاده کرد.

>>

کم کاری قلبی
در اکثر موارد احتیاج به دارو هست
(بعضی داروهای مدر ،آنزیم کم کننده
فشار عروق ،Lanoxin ،بتابلوکرها و
غیره) باید علت را دانست و درمان کرد.
مثل گشاد کردن عروق قلبی یا پونتاژ
عروق قلبی یا تعویض دریچه ها و در
حالت بسیار شدید بیماری تعویض و
پیوند قلب
آرتیمی
پزشک ممکن است پیشنهاد کند که
یک دستگاه  Pacemakerبرای کم
بودن ضربان قلب در سینه بیمار نصب
شود .برای تند بودن ضربان از داروهای
مخصوص و اگر بیماری حاد باشد
 defibrillateurدر بدن بیمار نصب
شود .اگر آرتیمی بر اثر دارو باشد پزشک
داروی دیگری تجویز می کند.

>>

>> بیماری های عروق
قلب

نیتروگلیسرین بصورت قرص یا اسپری
باعث کم شدن تنگی نفس و درد قفسه
سینه می شود .برای جلوگیری از حمله
آنژین از نیترات ،بتابلوکر ،بلوکر کلسیم
و در حاالت شدید و سخت گشادکردن
عروق قلبی و یا پونتاژ عروق قلبی الزم
می شود.
استفاده از آسپیرین (تحت نظر پزشک)
برای جلوگیری از حمله قلبی الزم است.

>> بیماری های
دریچههای قلب:

عمل جراحی برای ترمیم و یا تعویض
دریچه مربوطه الزم می شود
همین طور درمان تا آخر
زندگی احتماال با داروهای ضد
انعقاد خون الزم می شود.
تا شماره شاد و همیشه خوش
باشید

پارتی بزرگ کریسمس  26دسامبر
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ماریو دومون و ح��زب  ADQاین بار
پس از چهارده سال از تاسیس حزب با
شکستی خرد کننده مواجه گردیدند.
 ADQک��ه در انتخابات  2007موفق
ش��ده بود با مطرح کردن ای��ده ها و
برنامه های خود که مورد توجه مردم
قرار گرفته بود یک شبه راه صد ساله
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حزب اکسیون
دموکراتیک ADQ
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آینده آماده نمایند .از سوئی نیز سابقه
تاریخی که مردم هیچگاه چهار ماندای
حکومتی پیاپ��ی به نخس��ت وزیر و
حزبی ن��داده اند نیز کم��ک دیگری
برای  PQاس��ت تا امیدوار باشد دولت
بعدی را تش��کیل خواهد داد ،اما باید
دید ژان شاره با مدیریت و تجربه خود
قادر خواهد بود این س��ابقه تاریخی را
تعویض نموده و رکوردی جدید از خود
بجای گذارد؟
این چیزی است که آینده پاسخگوی
آن خواهد بود.
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سیاسی کبک با بدس��ت آوردن %35
مجموع آرای مردمی و  51کرسی در
پارلمان (بسیار بیش از آنچه پیش بینی
می شد) شگفتی آفرین این انتخابات
ب��ود و یکی از قوی ترین اپوزیس��یون
های رسمی در مجلس ایالت در تاریخ
پارلمانی کبک را بدست آورد.
قسمتی از این پیروزی مسلما مدیون
ذوب شدن کامل اکسیون دموکراتیک
و ع��دم قبولی برنامه های آن حزب از
سوی رای دهندگان بود (حزب کبکی
موفق شد  17کرس��ی از مجموع 41
کرسی اکسیون دموکراتیک را به دست
آورد) PQ .ب��ا انتظاراتی بس��یار پائین
در مبارزات ش��رکت نمود و به دست
آوردن  %30آرای مردمی و بازگشت به
اپوزیسیون رسمی نهایت آمال ایشان
بود .مسلما اینک با استفاده از امکانات
مالی و غیره که همراه با حضور بعنوان
اپوزیس��یون رس��می در اختیار حزب
قرار خواهد گرفت سعی خواهند نمود
تا خود را برای دس��ت یابی مجدد به
قدرت و تش��کیل دولت در چهار سال
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{>> ادامه از صفحه}7 :
هر شرایط فقط به این مساله عالقمند
بوده و هس��تند و دوم از دس��ت دادن
اس��تفاده از برگ دعوای
فدرالیس��م و استقالل در
مدت مبارزات انتخاباتی.
حل سودوکوی این شماره
اما علیرغ��م اینکه برنامه
مب��ارزات انتخابات��ی –
بسیار آرام و ضعیف پیش
می رفت بحران سیاسی
ات��اوا نیروی ت��ازه ای در
کالبد آن دمید و در هفته
آخر بسیاری از شرایط را
عوض نمود و چه بسا اگر
انتخابات یک هفته دیرتر
انجام ش��ده نتایج کامال
متفاوتی به بار می آورد.
به هر حال��ت خانم ماروا
بعنوان اولین «بانو» رهبر
حزبی عمده در س��اختار
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انتخابات کبک...

>>

پزشک شما امتحانات کامل

با دی جی مهمان کلگری:

را طی کند و ب��ا  41نماینده در مقام
اپوزیسیون رس��می قرار گیرد این بار
همه چیز را از دست داد .عدم تجربه
سیاسی کافی ،حضور نمایندگان جوان
و بی سابقه در گود سیاست و سیاست
بازی ،عدم استفاده صحیح و منطقی از
امکانات اپوزیسیون و نشان دادن چهره
مخالف واقعی و قاب��ل اعتماد بعنوان
آلترناتیو تشکیل دولت به مردم و باالتر
از همه عدم توانائی به قبوالندن این که
پیش داوری در م��ورد  ADQبعنوان
حزبی دست راس��تی که اصوال مردم
کبک خواس��تار آن نیستند به جامعه
کبکی باع��ث گردید تا رای دهندگان
بشکلیگستردهبهاکسیوندموکراتیک
پشت کرده و بار دیگر به احزاب قدیمی
و همان سیاست های قدیمی بازگردند
و با  7نماینده و  %12آرای مردمی و از
دست دادن موقعیت حزب رسمی در
پارلمان (حداقل  12کرسی الزم است)
به مجلس باز گردند.
ماریو دومون در ش��ب انتخابات تمام
مسئولیت شکس��ت حزبش را بعهده

گرفته و از سیاست کناره گیری نمود.
اینک سرنوش��ت  ADQزیر س��ئوال
اس��ت .با رفتن ماریو دومون ،تاسیس
کننده و ستون فقرات حزب از حزبی
که چه بخواهد و چه نخواهد چسبیده
و پیوند خورده به نام دومون است علت
وجودی ADQبه زیر سئوال رفته است
و باید دید آیا نیروهای جدید و جوان
قادرند این گروه سیاسی معتبر را نجات
دهن��د و یا به آرام��ی در احزاب دیگر
ذوب خواهند شد.
ش��کی نیس��ت که جایگاه حزبی در
س��مت راست مرکز طیف سیاسی در
کبک خالی اس��ت .ت��ا زمانی که تنها
موضوع بحث اح��زاب موجود دعوای
فدرالیسم و یا استقالل و جدائی باشد
کبک در تاروپود س��ردرگمی سیاسی
غوطه خواهد خورد .و فقط زمانی که
این بحث تبدیل به تالقی آرای چپ و
راست به صورت واقعی گردد کبک از
سکون سیاسی خارج خواهد شد و به
{>> ادامه در صفحه}23 :

5
6
9
1
4
2

7
8
3

7
1
8
3
9
6

4
2
5

4
5
6
2
1
9

3
7
8

8
7
2
5
3

4
1
9
6

9
3
1
8
6

7
5
4
2

2
8
5
6
7

1
9
3
4

6

1

9

4

7

3

4

9

8

2

3

5

2

8

5

6

1

7

)Puzzle 43 (Easy, difficulty rating 0.39

6

7

4

8

3

2

1

5

9

23

* سال * 15شماره * 868

 25آذر 1387

____________________ ____________________ www.paivand.ca

بازهم امیر...
بر شاخسار
طرب
دکتر محسن حافظیان

ورود دکتر امیر خدیر به مجلس
قانونگ��ذاری اس��تان کب��ک در پی
انتخابات اخیر حادثه و خبری خجسته
است .من نیز به مانند بسیاری دیگر از
ایرانیان مهاجر این پیروزی انتخاباتی
را ب��ه ایش��ان و ه��م حزبیهایش��ان
صمیمانه شاد باش می گویم و آرزوی
شادکامیشان را دارم.
ورود دکت��ر خدی��ر ب��ه مجلس خبر
خوبی اس��ت چرا که مهاجرین ایرانی
برای نخس��تین بار کسی که به زبان
آنها سخن می گوید ،و ریشه از همان
سرزمین مادریشان برگرفته است ،را
در نهادی تاثیرگذار و استانی می بینند
و این خود ،در نخست کار ،شورانگیز
و برانگیزاننده اس��ت .پدر و مادرهای
سخت کوش ما در این وانفسای غربت
باالخره تصویری خودی امروز بر دیوار
و فردا ب��ر صفحۀ تلویزی��ون دارند و
خواهند داشت و خواهند توانست به
آن اش��اره کنند و به نوجوانان سر به
هوایشان بگویند که اگر تالش کنند
و درس خوانن��د ب��ه همانجا خواهند
رسید که ایشان رسیده است .حضور
دکتر امیر خدیر در مجلس خبر خوبی

انتخابات کبک...
{>> ادامه از صفحه پیش}
این دلیل ادامه حیات  ADQبرای صحنه
دموکراتیک سیاس��ی کبک الزم خواهد
بود.

حزب جدید کبک
سولیدر QS
حض��ور ح��زب جدید کبک س��ولیدر با
یک نماین��ده (و آن هم دکتر امیر خدیر
فعال جامعه ایرانیان کبک) که موفق شد
نماینده عمده ای از حزب کبکی  PQرا در
قلعه محکم حزب کبکی شکست دهد و
به مجلس راه یابد به رنگارنگی موکراتیک
پارلمان ایالت افزود.
حزب چپگرا و اس��تقالل طلب  QSکه از
اتحاد نیروهای ترقی خواه در چپ طیف،
بخصوص  UFPو سوسیالیست ها حدود
 6سال پیش بوجود آمد و دکتر خدیر از
پایه گذاران و تاسیس کنندگان آن بود،
عمال حض��ور کامل چ��پ را در پارلمان
نشان خواهد داد .در انتخابات اخیر علیرغم
اینکه ای��ن حزب فقط هم��ان  %4آرای
مردمی را که در انتخابات  2007بدست
آورده بود تکرار نمود ولی موفق گردیده تا
جای خود را در بین جدائی طلبان کبکی
که معتقدند  PQاز آرمانهای سوس��یال
دموکراسی خود دور شده است را محکم
نماید و به همین دلیل دیده ش��د که در
چندی��ن حوزه انتخاباتی ب��ه مقام دوم و
سوم و حتی بدست آوردن  %12-15آرای
مردمی در آن حوزه ها دست یافتند.
اینک با همین یک کرس��ی چپ صدای
رس��اتری در پارلم��ان خواهد داش��ت و
پالتف��ورم آنها راحت ت��ر بازتاب خواهد
یافت.
حزب کبکی  PQعلیرغم از دس��ت دادن
حوزه مرس��یه به ( QSبقول ایشان چپ
خاویاری و ثروتمند پالتو مونترال!) اینک
برای حف��ظ موقعیت خود ن��زد جدائی
طلبان احتماال مجبور به حرکت بس��وی
چپ خواهد شد و لذا خطر از دست دادن
مرکز طیف را ب��ه لیبرالها همراه خواهد
داشت و این مکانی است که اکثر کبکی
ها در آن احساس آرامش می کنند.
البته لیبرال ها س��عی خواهن��د نمود از
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اس��ت چرا که هم انتظار ما از
خودمان را بیشتر می کند ،و به
تالشمان می افزاید ،و هم انتظار
ما مهاجرین از ایشان را .فردای
روز در مجلس ،ایشان را گفتن
به زبان ما مهاجرین نه مجالی
است و نه مناسبتی .انتظار آن
اس��ت که از زبان مهاجرین ،از
تند پیچهای مهاجرت به کبک
گفته شود .این انتظار آخری البته بار
گرانی خواهد بود ب��ر نمایندۀ حزبی
که کبک را مس��تقل آرزو می کند و
مهاجرین س��اکن کبک را هم کبکی
می داند و می خواند .حضور دکتر امیر
خدیر در مجلس آزمون خوبی است،
آزمونی که ،مستقل از نتایج مثبت و
منفی دور و نزدیکش ،به عنوان تجربه
ِ
ای اجتماعی و سیاس��ی در مهاجرت
برای همگی ما ،چ��ه بخواهیم و چه
نخواهیم ،درس آموز است.
رویۀ دیگر این آزمون ،فراز و نش��یبی
اس��ت که خ��ود دکتر امی��ر خدیر از
س��ر خواهد گذراند .گ��ذر از جایگاه
«روش��نفک ِر منتقد نابس��امانی های
اجتماعی» در بیرون از سامانۀ سیاسی
به جایگاه «منتق�� ِد دولتی» در درون
سرای قدرت برای آنان که به آرمانهای
خود باورمندند گذر آس��انی نیس��ت.
فعالیتهای پیگیرانۀ دکتر امیر خدیر
در زمین��ه های گوناگون سیاس��ی و
اجتماعی ،گشاده رویی و گشاده دستی
ایش��ان ،و حزبش��ان ،در برانگیختن
امیدهای زندگی بهتر در درون سامانۀ
سیاسی موجود در دو دوران انتخاباتی،
نگاههای امیدوار بسیاری را به سوی

مركز اســــالمی ایرانیان

به نام خداوند بخشنده مهربان

ماهمحرم،ماهایثاروجانفشانی
وی برگردانده است .در این امیدواریها
هم از هواخواهان فلس��طین مستقل
نشانی است هم از گروههای چپ و هم
از هواداران محیط زیست .از سویی ،در
این فضای از پیش ساخته ،دکتر امیر
خدیر فضا و مجال اندکی برای تغییر
رویه های کوتاه و دراز مدت دارد اگر
همچنان بخواهد سمبل امیدواری این
هواخواهان بماند .از دیگر سو ،پانهادن
و مان��دن در درون س��رای دولتی��ان
الزاماتی دارد؛ بیشینۀ این دولتیان را
شاید پسند نیفتد که چفیۀ آشکار و
پنهان تعهد دکتر خدیر را در مجلس
قانون گذاری کب��ک به جای کراوات
ببینن��د .می ماند راه ه��ای دیگر ،به
تناوب کراوات و چفیه را زینت بخش
رفتار و کردار پارلمانی خویش کند و
یا از چفیه اش کراواتی س��ازد که راه
میانبری باشد .دست و اندیشۀ نمایندۀ
هم میهن ما از این هر دو سالوس دور
باد.
>>>>>>>
فراسوی شاخسار
طرب و هلهلۀ نشاط امروزی،
دکتر امیر خدیر راه دشواری
پیش رو دارد .برایش صمیمانه
آرزوی توان و بهروزی دارم.

این سناریو
حد ا کث��ر
ا س��تفا د ه
را برده و با دادن محل مانور بیش��تری به
نماینده کبک سولیدر مایه آزار و ایذا در
چپ حزب کبکی گردند PQ .نیز احتماال
با نشان دادن چهره بسیار رادیکال چپ از
کبک سولیدر وسیله توجیه حضور خود را
در مرکز طیف را برای مقابله با لیبرال ها
ارائه خواهد نمود .قدر مسلم مجموعه چپ
ترقی خواه یعن��ی جدائی طلبان کبکی،
سوسیالیستها ،اکولوژیست ها ،فمینیست
ها و صلح طلبان که تشکیل دهنده بدنه
اصلی کبک س��ولیدر هس��تند و تا حال
نش��ان داده اند خیلی باز و غیرمتعصب
اند ،احتماال از این تریبون به نحو مثبت
استفاده خواهند نمود.
حضور پائین مردمی در انتخابات
حضور فقط  %56از م��ردم (پائین ترین
س��طح از  1927ب��ه ای��ن س��و) در این
انتخابات دلیلی اس��ت ک��ه هیچکدام از
احزاب در پارلم��ان فعلی نتوانند مدعی
پیروزی بدون چون و چرا باشند.
نگاهی اجمالی به اعداد نشان میدهد که
در واقع «غابئین انتخابات» با  %44مجموع
مردمی برن��ده اصلی ب��وده اند .چنانچه
درصد کس��ب ش��ده از مجموع آراء را به
نسبت  %56حضور تقسیم کنیم ،لیبرالها
با  ، %24حزب کبکی با  ،%19اکس��یون
دموکراتیک با  %9و کبک سولیدر با %2
آرای واقعی وارد مجلس شده اند.
به عبارتی دیگر دول��ت اکثریت فعلی و
نخست وزیر فقط با رای یک چهارم مردم
کبک به قدرت دست یافته و ¾ مردم یا به
او رای نداده اند و یا رای خود را به دیگری
داده اند .در یک دموکراسی عمیق و واقعی
چنین شرایطی قابل تامل و بررسی است
و از نظ��ر تاریخی چنین نتیجه ای برای
جامعه دموکراتی��ک پارلمانی کبک بی
سابقه است .وقت آن رسیده تا به گونه ای
جدی به این مساله توجه گردد.

پیروزی دکتر خدیر و
ایرانیان
جمع بندی نهائی خ��ود در رابطه با این
انتخابات را با تبریک به موفقیت و پیروزی
دکتر خدیر و ورود وی به مجلس ایالتی
به پایان میرس��انم .برای کس��انی که در

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند
روبه صفتان زشت خو را نکشند
گر عاشق پیری زمردن مهراس
مردار بود هر آنکه او را نکشند
ماه محرم ماه ایثار و جان فشانی،
ماه فریاد مظلوم در برابر ظالم،
ماه از خود گذشتن و جان و خانواده را
در راه معشوق فرا کرده ،ماه لرزه بر اندام هر چه ستمگر و استبداد سرشت انداختن
و باالخره ماه راز و نیاز عاشق و معشوق فرا رسیدن،

فعالیت های اجتماعی و سیاسی شرکت
کرده و حضور دارند روش��ن است که در
ورای خواس��ته های فردی و دستیابی به
رویاهای خود و تمایل به رسیدن به آنها،
صرف حضور در صحنه سیاسی و زندگی
اجتماعی بخصوص برای کسانی که دارای
خانواده جوان هستند بسیار سخت و نیاز
به از خود گذش��تگی و اعتقاد عمیق به
مبانی سیاسی و اجتماعی که در آن مسیر
فعالیت می کنند دارد.
در یک سیستم آزاد سیاسی و دموکراتیک
میبایست دید خود را به ماورای وابستگی
های گروهی ،حزبی و محفلی کشانید و
اعتراف نمود برای یک مهاجر متولد شده
در کشوری دیگر ،حضور در جامعه کبک
تحصیل کردن و رسیدن به مدارج حرفه
ای ب��اال ،نفوذ و حضور در بدنه س��خت
سیاس��ی موجود بس��یار مش��کل و گاه
غیرممکناست.
مه��م این نیس��ت ک��ه من و یا ش��ما با
باورهای سیاس��ی و یا دیدگاههای حزب
کبک سولیدر و دکتر خدیر نماینده آن در
پارلمان موافق یا مخالف باشیم ،کما اینکه
همه ما با سیاس��ت های لیبرالهاADQ ،
و ی��ا  PQنیز موافق یا مخالف نیس��تیم،
مهم آن اس��ت که قب��ول کنیم پیروزی
چشمگیر دکتر خدیر راه حضور در صحنه
سیاسی را برای بسیاری از جوانان ایرانی
هموار نموده است .اینک جوانان عالقمند
ما میتوانند این باور را داش��ته باشند که
چنانچه «بخواهند» و به تفکری «اعتقاد»
داشته باشند و حاضر به از خود گذشتگی
و پشتکار باش��ند «میتوانند» در صحنه
سیاس��ی حضور کامل داش��ته و به نفع
جامعه کل و کامیونیت��ی ایرانی کبک و
کانادا کمک و عمل نمایند.
امیدوارم بتوانیم شاهد حضور گسترده و
مداوم جوانان شایسته و باهوش ایرانی از
طرف احزاب گوناگون سیاسی و در تمام
سطوح تصمیم گیری باشیم .آنچه دکتر
خدیر موفق به این انجامش گردید درخور
تحسین و آفرین گوئی است.
به او خسته نباشی می گویم و امیدوارم در
خدمت به جامعه ایرانی از موقعیت بدست
آمده فعلی بیشتر بکوشد.

ایام و تعطیالت خوشی را برای مشا
آرزومندم،برقرارباشید.

هموطن ،شهادت ساالر شهیدان حسین (ع) بر تو تسلیت باد،

به همین مناسبت مجلس بزرگداشت آن پوینده حق و دادخواهی
به مدت  12شب در مرکز اسالمی ایرانیان برگذار خواهد شد.
حضور شما عزیزان تجدید عهدی با آن پیشوا
و ستیز با ستمکاران زمانه خواهد بود.

>> زمان :یکشنبه  29دسامبر لغایت  10ژانویه

از ساعت  7بعدازظهر لغایت  10شب

>> برنامه ها:

مداحی و سخنرانی و عزاداری با صرف شام
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تهران

یک اتفاق
ساده...

______________
210 St-Jacques
)(Lachine

که این مال عبارت از یکدستگاه
موتور سیکلت است .خودش که
نه ،بس��تگانش
میگویند که
موت��ور را از
دوس��تش به
امانت گرفته
بود تا در خیابان ها ویراژی بدهد
و حالی کن��د .بی خبر از دزدی
ب��ودن آن ،و حاال هم که امانت
دهنده فراری است و او هم زیر
ضرب.
مادر و ش��اید یکی از بستگانش
صندلی نزدیک م��ن را انتخاب
می کند .میگوی��م خود این آقا
پسر بهتر از همه ،جای طرف را
بلد است.
زن با بی تفاوتی میگوید:
“خودمون هم جاشو بلدیم”.
کم مانده اسفناج روی مخم سبز
شود.
و ادامه میدهد “ آخه پای داداشم
در میونه .میدونی ،داداشم تو کار
خالفه .خالف سنگین .اون پیغام
داده که اگه منو بفروشین ،تالفی
میکنم”.
یکباره دلم برای این پسر خیلی
میسوزد.
زن��ی را میآورند .بلند قد .مانتو و
روس��ری خوشرنگی بر تن و سر
دارد .س��ی و چند س��اله به نظر
میرسد .دست راستش با دستبند
به دس��ت چپ خواه��ر نیروی
انتظامیمتصلاست.بههمراهش
سه مرد نیز وارد میشوند .هر سه
شوهران او هستند!
بانو با شناس��نامه های جعلی با
هر س��ه این آقایان ازدواج کرده
است!
موقت یا دائم؟!
مگر مهم است؟
نمیدان��م جرمش جعل اس��ناد
دولتی اس��ت یا ازدواج ها .توی
دلم میگویم یکی هم پیدا ش��د
که جواب ما مردها را بدهد .چه
طور ما می توانیم چند زن داشته
باش��یم و او باید به یک ش��وهر
راضی باشد؟!
بگذریم .ش��غل مرد ه��ا جوری

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

و تکراری

نشستهبودیم
شرکت و در شش وبش
احوال خودمان بودیم که دوستی
زنگ زد:
چه نشس��ته ای که اتومبیلم را
بردند.
پرسیدم:
 در ماشین قفل نبود؟ چرا. قفل و زنجیر نکرده بودی؟ چرا. چرا و کوفت .پس حتمن یاروکلید داشته.
 تو اولین نفری نیستی که اینومیگ��ی .دوم این ک��ه دارم میرم
آگاهی .تو هم بیا.
آگاهی نگو محشر کبرا بگو .همین
طور راه به راه است که با دستبند
و مامور آدم میآورند.
ماموری که برای سرقت اتومبیل
دوستم پرونده تشکیل داد یک
کلمه نپرسید که به کسی شک
داری یا نه .که البته داشتیم و به
ض��رب و زور پارتی و این که من
و سرهنگ فالنی تو بچگی لگد
به یک توپ میزدیم ،اسم شخص
مش��کوک را محب��ت فرم��وده
پرسیده و درج نمودند.
در میانه این مذاکرات مهم (برای
دوستم) برادر نیروی انتظامی از
من با احترام خواس��تند که اتاق
را ترک کنم.
آخر مال باخته کس دیگری بود.
روی صندلی در راهرو نشس��ته
ام .ماموران پسری را با دستبند
میآورن��د .خیل��ی جوان اس��ت.
نباید بیش از  21-20سال سن
داشته باشد .با آمدن او دو زن و
یک مرد به اس��تقبالش میروند.
حتمن از بستگانش هستند .زیر
چش��م چپ پس��ر جوان متورم
اس��ت .به قول آگاه��ی چی ها
حتمن مورد پذیرائی قرار گرفته!
جرمش نگهداری مال غیراست.

بوده که هر از گاهی به تهران می
آمدند .لذا ،پذیرائی از ش��وهران
مختلف ب��ا فاصله ه��ای زمانی
ضمن تش��کر وافر از تکنولوژی
دیجیت��ال( موبایل ) امکان پذیر
بوده اس��ت .طرفه ای��ن که هر
سه مرد از شوهرداری بانو کمال
رضایت را داشتند!
یک باره راهرو پر از صدای فریاد
و جیغ و ضجه میش��ود .پس��ر
جوانی را دستبند زده میآورند که
ش��اید  18 -19ساله باشد .قد و
ب��االی بدی ندارد .زنی که ضجه
میزن��د ،از حال میرود .چند مرد
به سمت پس��ر یورش می برند.
ماموران به س��رعت پسر را وارد
اتاقی می کنند.
خانواده پس��ر و زن��ی که ازحال
رفته بود در یک بلوک ساختمانی
زندگی می کنن��د و به عبارتی
همس��ایه یکدیگر هس��تند .زن
دختری  13س��اله دارد .ادامه را
خودتان حدس بزنید....
لقمه را که نباید جوید و در دهان
خواننده گذاشت( .پیک نت)
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

م

شادی صدر
میدان زنان:

بی�ش از 1500
فمینیس�ت
فع�ال از تم�ام
کشورهای دنیا
در هش�تمین
مجم�ع جهان�ی انجمن حق�وق زنان
در توس�عه ( )AWIDکه از  24تا 27
آبان در کیپ ت�اون آفریقای جنوبی
برگزار ش�د ش�رکت کردند تا درباره
مسائل ،استراتژی ها و دستاوردهای
جنبش زنان در س�طوح ملی ،منطقه
ای و فراملیتی با یکدیگر تبادل فکری
کنند.
در دومین روز از این مجمع ،نشست
“مقاوم�ت ،چالش ،تاثی�ر :مواجهه با
بنیادگرایی ها در سراس�ر جهان” در
دو نوب�ت صبح و بعد از ظهر با حضور
یازده س�خنران از کشورهای برزیل،
فرانسه ،آرژانتین ،لبنان ،صربستان،
ای�ران ،بولی�وی ،ایتالی�ا ،مکزی�ک،
س�یرالئون و هند برگزار ش�د که در
آن ،ش�ادی ص�در ،از تجربه مواجهه
زنان با بنیادگرایی در ایران ،با تکیه بر
گفتمان و استراتژی های کمپین قانون
بی سنگسار سخن گفت.
آنچ�ه می خوانی�د ،متنی اس�ت که
خالصه آن در این نشست ارائه شده
است:

به طور بسیار خالصه ،بنیاد گرایی
مذهبی از رابطه بین مذهب سنتی،
قدرت و قوه قهریه به دست می آید.
در تمامی اشکال بنیادگرایی مذهبی
می بینیم که چگونه از مذهب به
شکلی تحمیلی برای دستیابی به
قدرت استفاده می شود .در واقع
بنیادگرایان ،مشروعیت خود را از
مذهب سنتی ،که به دالیل تاریخی
و اجتماعی ،از مشروعیت و به تبع
آن قدرت فراوانی برخوردار است می
گیرند و از قدرت ناشی از مشروعیت
به دست آمده برای تحمیل مذهب
سنتی به همگان و یکسان سازی
جامعه براساس آموزه های مذهب
سنتی با استفاده از قوه قهریه استفاده
می کنند .به این ترتیب ،در چرخه

زیر،
قدرت بنیادگرایان مذهبی
تقویت می شود.
پس از انقالب  1979در ایران و روی
کار آمدن یک حکومت مذهبی،
مهمترین برنامه آیت الله خمینی
و طرفدارانش “اسالمیزاسیون”
جامعه بود.
براساس این برنامه که بر
استراتژی اسالمیزاسیون استوار
بود ،همه جلوه های زندگی باید
اسالمی می شد.
گفتمان نظام اسالمی در دنیای
دوقطبی شده متاثر از جنگ سرد ادعا
داشت که نه شرقی و نه غربی است
و بدیلی در تقابل با دو نظام مسلط
موجود در آن زمان و همچنین نظام
سلطنت پهلوی عرضه می کند.
اسالمیزاسیون روندی بود که براساس
برداشت حاکمان سیاسی جامعه از
اسالم و با استفاده از قوه قهریه به
عنوان قانون و سیاستهای الزم االجرا
بر همگان تحمیل می شد .یکپارچه
شدن مذهب (شیعه اثنی عشری) و
سیاست در قالب “جمهوری اسالمی”
این امکان را به وجود آورد که برخی
از قواعد شرعی که تا به حال تنها در
موارد محدودی اجرا می شدند ،به
طور گسترده قانونی شوند و برخی
از قوانین موجود که ریشه در شرع
داشتند ،تقویت گردند.
حکومت مذهبی از سه راه ،کنترل
خود را بر سکشوالیتی (جنسیت)
اعمال کرد:
در حوزه عمومی ،تمامی زنان ،حتی
زنان غیر مسلمان را مجبور کرد که
از مقررات سختی در مورد حجاب
(پوشاندن تمامی بدن جز صورت و دو
دست و دو پا از مچ به پایین) تبعیت
کنند.
در حوزه خصوصی نیز با غیر اسالمی
دانستن تمامی امتیازهایی که زنان در
قانون خانواده پیشین به دست آورده
بودند و به خصوص از میان بردن
حق طالق از یکسو و جرم دانستن
تمامی روابط جنسی خارج از ازدواج از
سوی دیگر ،کنترلی دقیق و سخت بر
سکشوالیتی زنان برقرار ساخت.
به این ترتیب در ایران ،به دلیل یکی
شدن مذهب و دولت ،شکل خاصی از
بنیادگرایی شکل گرفت که می توانیم
آنها را بنیادگرایی دولتی-مذهبی
بدانیم .هرچند مقاومتهای فردی و

>> انقالب ایران با خود الگویی را
آورد که براساس آن اسالم بدون حکومت
معنایی ندارد.
>> در ایران ،دولت ،مهمترین عامل
اعمال بنیادگرایی مذهبی است
>> براساس این برنامه که بر استراتژی
اسالمیزاسیون استوار بود ،همه جلوه های
زندگی باید اسالمی می شد.

بی سنگسار...
انون

ن؛ مثال کمپین ق
ی در سراسر جها

جهه با بنیادگرای
وا
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گروهی
جامعه و به خصوص زنان در
مقابل سیاستهای اسالمیزاسیون در
طول چند دهه باعث تغییرات زیادی
در قوانین و سیاستهای بنیادگرایانه
شد اما روی کار آمدن دولت
بنیادگرای احمدی نژاد در 2005
دوران تازه ای از اسالمیزاسیون زندگی
زنان را آغاز کرد که می توان به آن نام
“نئو اسالمیزاسیون” داد.

نئواسالمیزاسیون
ا محدی نژاد!

نئواسالمیزاسیون در تقابل با اصالحات
آغاز شده پس از جنگ ایران و
عراق (در دوران ریاست جمهوری
رفسنجانی و خاتمی) شکل گرفته
و سیاست اصلی آن در مورد زنان،
بازگرداندن زنان به خانه است.
در روند نئواسالمیزاسیون ،نه تنها
دستاوردهای زنان در مورد قوانین
خانواده و حق طالق (هرچند به شکل
محدود) در شرف محو شدن است
بلکه دولت تازه در انتظار تصویب
قوانینی است که چند همسری برای
مردان را بسیار آسان می کند.
همچنین در زمینه مجازاتهای مربوط
به رفتارها و روابط جنسی خارج از
ازدواج ،قوانین سختگیرانه تری در
حال وضع شدن است .وضع قوانین
حول مفهوم “عفاف” ،به معنای
پاک سازی جامعه و یکدست سازی
آن براساس قواعد مذهب رسمی و
مسلط ،به شکلی سرکوبگرانه تمامی
ابعاد زندگی زنان ،از آنچه می پوشند،
تا رفتارهایشان در فضاهای عمومی و
حتی روابط کاری و دوستانه شان با
مردان را در بر می گیرد.
هرچند دولت با مقاومت جدی زنان
در زندگی روزمره و مقاومت سازمان
یافته فعاالن جنبش زنان رو به روست
اما روند نئواسالمیزاسیون ،به دلیل
قدرت سیاسی و نظامی دولت ،هرچند
کند شده اما متوقف نشده است.
در ایران ،دولت ،مهمترین عامل اعمال
بنیادگرایی مذهبی است.
با این همه ،سیاستهای دولت در
اعمال یا عدم اعمال بنیاد گرایی ،به
دلیل ساخت شبه دموکراتیک خود
تا حدود زیادی تحت تاثیر گروه های
فشار یا گروه های ذی نفوذ است.
درست به همین دلیل است که در
دوران اصالحات سیاسی ،دولت ،متاثر
از خواستهای انبوه زنان و جوانان رای

دهنده ناگزیر
به بازکردن
برخی
از فضاها
برای شنیده
شدن صداهایی علیه
بنیادگراییشد.

وحوزهعلمیه

به جز احزاب بنیادگرا که هم اکنون
اکثریت مجلس را در دست دارند،
مهمترین گروه ذینفوذ که قدرت
فراوانی در تاثیرگذاری بر سیاستهای
عمومی مربوط به اسالم و به خصوص
سیاستهای دولت درباره زنان دارد،
حوزه علمیه است .براساس قانون
اساسی ،رهبر و اعضای تعدادی از
مهمترین نهادهای حکومتی باید
روحانی باشند .اگرچه بسیاری از
مقامات حکومتی ،به دلیل روحانی
بودن ،از حوزه علمیه برخاسته اند اما
این نهاد تا حدود زیادی مستقل از
دولت باقی مانده است.
حوزه علمیه با وجود اینکه از بودجه
های دولتی استفاده می کند اما در
عمل ،به دلیل نفوذ فراوان در میان
بدنه سنتی جامعه ،قدرت بسیج گری
بسیار باالیی برای اعمال سیاستهای
بنیادگرایانهدارد.
بسیاری از برنامه های رسمی دولت
بنیادگرای احمدی نژاد در مورد
زنان ،در حوزه علمیه تدوین شده
است .همچنین حوزه علمیه همواره
در مقابل تغییر قوانین و سیاستهای
تبعیض آمیز به نفع زنان به عنوان
مهمترین مانع ایستاده است.

کمپنیبیسنگسار...

پیش از این دیدیم پس از انقالب در
ایران ،تمامی روابط خارج از ازدواج
جرم شناخته و مجازاتهای بسیار
سنگین برای آن وضع شد .براساس
قوانین اسالمی که پس از انقالب،
جزو قوانین دولتی به حساب می
آمدند ،رابطه جنسی زن و مرد متاهل
با فردی دیگر غیر از همسر خود،
مجازات سنگسار در برداشت.
اجرای این مجازات از همان ابتدای
انقالب اعتراض گروههای سیاسی
اپوزیسیون جمهوری اسالمی و
سازمانهای حقوق بشری را به همراه
داشت اما هیچگاه یک گروه داخلی
به شکلی سازمان یافته با آن برخورد
نکرده بود.
در اگوست  ،2005گروهی از فعاالن
جنبش زنان پس از آن که مطمئن
علیرغم اظهار نظرهای
شدند
رسمی مقامات قضایی
المیزاسیون مبنی بر توقف اجرای
اس
سنگسار در ایران،
نئو دی نژاد!
احم
یک زن و یک مرد
در شهر مشهد

سنگسار شده اند و حداقل  9زن و 2
مرد دیگر در زندانهای مختلف ایران
در انتظار سنگسار شدن به سر می
برند ،با همکاری شبکه ای از وکالی
داوطلب ،کمپین “قانون بی سنگسار”
را با هدف حذف مجازات سنگسار از
قوانین به راه انداختند.
فرق کمپین با حرکتهای دیگر این بود
که از زاویه دید فمینیستی و کنترل
سکشوالیتی به مجازات سنگسار می
پرداخت .فعاالن کمپین موفق شدند
نشان دهند که چگونه در حالی که
مجازات سنگسار برای زنان و مردان
یکسان است ،زنان بیشتر از مردان به
سنگسار محکوم می شوند.
همچنین ما توانستیم با استفاده
از موضوعی بحرانی مانند سنگسار
اسالمحکومتیایران!
که توجه و حساسیت باالیی را در
واقعیت این است که انقالب ایران و
عموم مردم جلب می کرد نشان
گفتمان ناشی از آن تاثیر غیر قابل
دهیم چگونه زنان به دلیل تبعیض و
مردساالری حاکم در قوانین و سنتها ،انکاری بر گسترش بنیادگرایی مذهبی
حداقل در جهان اسالم داشته است.
قربانی مجازاتی بنیادگرایانه مثل
در واقع تا پیش از انقالب ایران،
سنگسار می شوند .از نظر کمپین،
هیچگاه “اسالم سیاسی” ،آنچنان که
سنگسار نقطه تالقی بنیادگرایی
امروز هست ،صدای مسلط و غالب
مذهبی ،مردساالری و تبعیض (نه
میان مسلمانان نبود و طرفدارانی تا
فقط براساس جنسیت بلکه سایر
این حد متنوع ،از عادی ترین مردم
اشکال تبعیض) بود .کمپین از همان
ابتدا به دلیل سانسور شدید اخبار
{>> ادامه در صفحه بعد}25 :
مربوط به سنگسار در
ایران ،در جست و جوی
اتحاد با سازمانهای
فتــــوا:
بین المللی و فراملیتی
زنان و حقوق بشر بود ختنه صورت زنان را زیباتر
و توانست در
مدتچندین میكند!
کوتاهی حمایت
شیخ دكتر یوسف القره داوی ،رییس شورای فتوای
سازمان از جمله شبکه
اروپا ،در پاسخ به این پرسش كه با توجه به اینكه
زنان تحت قوانین
دربارهی “ختنه” زنان بین علمای اسالمی اختالف
مسلمانان ،سازمان عفو
نظر وج��ود دارد ،كدام نظر اس�لامی در این باره
بین الملل و ...را جلب
درست اس��ت؟ اظهارداشت“ :بهترین تصمیم در
کند .این اتحادهای
این باره تصمیمی متعادل اس��ت كه بر اساس آن
بین المللی که موجب
“تنها” بخش��ی از كلیتوریس یا تمام آن به اضافه
افزایش فشار بر دولت
ایران در مورد سنگسارها بخش بیرونی آلت جنسی ختنهشود”.
در وبسایت “الخلیج” ،از قول وی چنین استدالل
شد از یک سو و جلب
حمایت فعاالن نواندیش شده است كه گویا محمد ،پیغبر اسالم ،خطاب به
زنی كه ش��غلاش “ختنه” دختران بوده ،فرموده
مذهبی ،پس از اینکه
است“ :كمی ختنه كن ،نه زیاد”.
کمپین توانست سکوت
داخلی در مورد سنگسار القره داوی همچنین مدعی ش��ده اس��ت“ :كمی
ختنه ،صورت زن را زیباتر و نزد مردان محبوبتر
را بشکند ،از سوی دیگر
میكند”.
باعث موفقیت های
بای��د گفت كه در كش��ورهای اس�لامی بر س��ر
چشم گیری شد .در
ناقصس��ازی جنس��ی زنان ،بین علمای اسالمی
مجموع فعاالن کمپین
اختالف نظر وجود دارد.
توانستند پنج زن را از

مجازات سنگسار نجات دهند و باعث
انجام اصالحاتی در قوانین مربوط به
سنگسار در الیحه پیشنهادی مجازات
اسالمی بشوند .اما از آنجایی که
سنگسار زنان تنها مساله زنان در ایران
نیست و زنان در بسیاری از کشورها از
آن رنج می برند ،کمپین با مشارکت
در کمپین جهانی علیه کشتار و
سنگسار زنان که در فوریه  2008در
استانبول آغاز شد ،به دنبال تقویت
صدای خود و یافتن راهی برای توقف
سنگسار ،به عنوان یکی از نمادهای
بنیادگرایی مذهبی که توسط دولتها یا
گروههای افراطی و یا حتی اشخاص
در هر جای دنیا اعمال می شود بوده
است.

Affiliated Real Estate Agent

Office: (514) 731-7575

)Cell: (514) 562-SOLD (7653
Fax : (514) 731-8998

NUNS-ISLAND

SAINT-LAURENT

)Magnificent (2005 SF
condo unit on the
south-east corner,
extraordinary
panoramic view of river
& city. Sport center, 24h
security.
895 000$

Nice sunny & cozy
cottage 2+1 bedrooms,
big backyard. Near
supermarket, bus lines,
metro du College and
cegep Vanier and StLaurent.
249 500$

VERDUN

Good 3plex in good
condition with
additional loft and
garage with
income. Near
amenities.

375 000$

ST-HUBERT
)(LONGUEUIL
Superb new
commercial
)building (2006
lodging the
''Dépanneur
Martin''. 13 exterior
parkings.1103 SM.
!!Not to be missed

475 000$

DOWNTOWN

Spacious 6plex ( 6 x
4 ½ ) with parking
lots. 2 minutes from
metro and
amenities. Electrical
heating. Possibility
of rebuilding
(condos) or
extansionning

500 000$

DELSON

HUGE cottage with
big backyard! 13
bdrms, already
equipped for an
elderly house. Near
all amenities:
schools, train, bus,
hospital,
supermarket.
489 000$
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Entertainment
>> بریتنی اسپیرز،
آلبوم تازه سیرک و
ترانهای
در صدر فهرست بیلبورد

بریتنی اسپیرز ،سوپراستار موسیقی پاپ
آمریکا که سال گذشته به خاطر مسائل و

مشکالت خانوادگی تبدیل به جنجالی ترین
چهره خبری روز شده بود یکبار دیگر به
عنوان داغ ترین چهره موسیقی مطرح شده
است.
این بار بریتنی اسپیرز آلبوم جدیدی به
نام سیرک را به بازار ارائه داده است که
بخش هایی از موزیک ویدیوی مربوط به

اوپرا وینفری در صدر
لیست  ۱۰۰زن قدرمتند
دنیاى سرگرمى
اوپ��را وینفرى ،مجرى سیاهپوس��ت برنامه
تلویزیونى پرطرفدار «اوپرا» ،بار دیگر در صدر
فهرست  ۱۰۰زن قدرتمند دنیاى سرگرمى
و رس��انهاى مجله «هالیوود ریپورتر» قرار
گرفت.
در فهرست س��االنه  ۱۰۰فرد قدرتمند در
دنیاى س��رگرمى و رس��انهاى كه توس��ط
هالیوود ریپورتر انتش��ار یافت ،رتبه اول بار
دیگر به اوپرا وینفرى به عنوان قدرتمندترین
زن در دنیاى سرگرمى اختصاص داده شده
است.
ن��ام خان��م وینف��رى ی��اد آور برنامههاى
تلویزیونى ،كتابها و نشریات محبوب است
و در فهرست پردرآمدترینها جایگاه ویژهای
دارد.
برنامه گفتوگوى روزانه تلویزیونى او از ۲۲
س��ال پیش شروع شد و روزانه  ۱۴میلیون
بیننده دارد و در  ۱۳۲كش��ور جهان روى
آنتن مىرود.
در برنامههاى تلویزیون��ى اوپرا وینفرى كه
با نام خودش نیز مش��هور است ،ملغمه اى
از تمامى مس��ائل ،از مشكالت مردم عادى

آن همزمان با اجرای برنامه ای با شرکت
بریتنی از شبکه های مختلف تلویزیونی
جهان از جمله ام تی وی در آمریکا پخش
شد .در این برنامه هم چنین فیلم مستندی
درباره وقایع اخیر زندگی و چهره واقعی
بریتنی اسپیرز برای هواداران این ستاره
موسیقی پاپ پخش شد که در آن بریتنی
اعمال و رفتار جنجال برانگیز خود در ماه
های گذشته را توجیه کرده است.
آلبوم «سیرک» که پیش از پخش در آمریکا
ابتدا در اروپا و استرالیا منتشر شده است
مقدمه ای است برای تور جهانی تازه ای که
در بهار  ۲۰۰۹با شرکت بریتنی اسپیرز آغاز
خواهد شد.
اولین ترانه آلبوم سیرک به نام «وومنایزر»
یا « زن باره» که برای نخستین بار از یک
برنامه تلویزیونی بریتانیایی پخش شد هم
اکنون در صدر  ۱۰۰ترانه محبوب فهرست
بیلبورد قرار دارد.
بریتنی اسپیرز که در پی مشکالت طالق و
کوشش برای بدست آوردن حق حفاظت
از دو فرزندش دچار ناراحتی های روحی
شده بود با انتشار آلبوم تازه خود راه تازه ای
برای بازگشت به زندگی حرفه ای و شهرت
بازکرده است؛ بازگشتی ناگهانی و غیرمترقبه
برای طرفداران این خواننده که سال گذشته
به خاطر رانندگی بدون داشتن گواهینامه
معتبر به دادگاه فرستاده شد.
بریتنی اسپیرز همچنین پس از آنکه دو روز
در یک آسایشگاه روانی به سر برد موهای
خود را از ته تراشید و بارها و بارها عکس

گرفتهتاموفقیتهاى
افراد سرش��ناس و
بررسى ابعاد مختلف
زندگ��ى ای��ن افراد
دیده مىشود.
مجل��ه فورب��س در
س��ال  ۲۰۰۵اوپ��را
وینفرى را به عنوان
ش��خصیت مشهور
جه��ان برگزید و در
فهرس��ت  ۲۰زن
ثروتمن��د دنی��اى
سرگرمى كه توسط
همی��ن مجل��ه در
ژانویه  ۲۰۰۷انتش��ار یافت نام او هم دیده
مىشود.
وی در همان سال همچنین به عنوان یكى
از  ۱۰۰ش��خصیت معروف قدرتمند براى
دومین بار رده نخست را از آن خود كرد.
اپ��را وینف��رى همچنی��ن در فهرس��ت
سخاوتمندترین انسانهاى سال  ۲۰۰۶نیز
در كنار باربارا استرایسند ،خواننده ،و تایگر
وودز ،قهرمان گلف ،دیده مىشود.
اوپرا ك��ه اولین زن میلی��اردر آفریقایى –
آمریكایى به ش��مار میرود در سال ۲۰۰۶
نزدیك به  ۵۸میلیون و  ۳۰۰هزار دالر در راه
كمكهاى انسانى اهدا كرد كه بخش بزرگى
از ای��ن مبلغ صرف تأمی��ن هزینه احداث

زنان...
{>> ادامه از صفحه}24 :
کوچه و بازار تا بلندمرتبه
ترین رهبران سیاسی
نداشت.
انقالب ایران با خود الگویی را آورد که براساس آن اسالم بدون
حکومت معنایی ندارد.
امروزه در عمل ،حتی میان مخالفان بنیادگرایی نیز اسالم ،غالبا با
اسالم سیاسی یکی پنداشته می شود؛
همانگونه که بنیادگرایی و اسالم ،هم معنا به شمار می روند!
در چنین فضایی ،زنان در ایران آموخته اند چگونه با بنیادگرایی
که حاصل یکی شدن مذهب و سیاست است مبارزه کنند .این
تجربه طوالنی و سخت ،که کمپین قانون بی سنگسار مثالی از آن
است ،به زنان در کشورهای دیگر نشان می دهد چگونه در غیاب
هر نوع امکان مذاکره با دولت بر سر خشونت و تبعیض ساختاری،
باید به سوی اتحادهای منطقه ای و بین المللی بروند.
آنچه فعاالن جنبش زنان می توانند از کمپین قانون بی سنگسار
فرابگیرند ،درونی کردن این واقعیت است که نه فقط “بنیادگرایی
مذهبی” که مظاهر آن چون سنگسار و قتل زنان به دالیل
ناموسی ،نیز تنها مساله منحصر به فرد ما نیست.بنابراین مبارزه با
آن نیز از عهده ما به تنهایی بر نمی آید .بنیاد گرایی مذهبی در
همه جا هست اما مال هیچ جا نیست بنابراین بهتر است سرمان
را باال کنیم و ببینیم چگونه بنیادگرایان با سنگ هایشان همه ما
زنان را نشانه رفته اند! ••

شعر...

های او در شرایط نامساعد روحی و برخورد
با پاپاراتزی در مجالت جنجالی هنری به
چاپ رسید.
بریتنی اسپیرز  ۲۷ساله که دریک خانواده
فقیر در ایالت میسی سی پی به دنیا آمده
است به طور اتفاقی با شرکت در یک برنامه
تلویزیونی یافتن ستارگان جدید وارد عالم
موسیقی شد.
او در سال های  ۱۹۹۳و  ۱۹۹۴در برنامه
تلویزیونی کلوپ میکی ماوس بازی کرد و
مدتی بعد با خواندن ترانه ای به نام « یکبار
دیگر» و بازی در ویدیوی این ترانه در نقش
یک دختربچه سکسی در لباس مدرسه به
معروفیت جهانی رسید.
آلبوم یکبار دیگر که در آن زمان در سال
 ۱۹۹۹در صدر ۲۰۰آلبوم فهرست بیلبورد
قرار گرفت مورد انتقاد شدید مجله معتبر
موسیقی رولینگ استون قرارگرفت که آلبوم
اسپیرز را این گونه توصیف کرد «:این همان
نوع موسیقی بدون روح و سطحی است که
در سراسر مملکت در صدر فهرست های
ایالتی قرار می گیرد ،اما مفهومی بیشتر
از یک آدامس بادکنکی جویده شده برای
شنونده ندارد».
بریتنی اسپیرز امروز یکی از هشت خواننده
زن با بیشترین تعداد فروش آلبوم در آمریکا
به شمار می رود.

مدرس��هاى در آفریق��اى
جنوبى شد.
نلس��ون مان��دال ،ریی��س
جمهورى س��ابق آفریقاى
جنوبى ،ش��خصا به خاطر
این كمك بشردوستانه خانم
وینفرى از وى تقدیر كرد.
اوپرا ،با حمایت گسترده از
باراكاوباما،رییسجمهورى
منتخب آمریكا نقش بسیار
مهمى در انتخ��اب او ایفا
كرد.
بن��ا ب��ر گزارشه��ا ،ب��ه
مح��ض پیوس��تن ای��ن
ستاره تلویزیونى مشهور به ستاد انتخاباتی
اوباما ،نظرس��نجیها به نف��ع اوباما به طور
چشمگیرى باال رفت ،تا جایى كه بر اساس
پژوهش دانشگاه مریلند آمریكا ،پشتیبانى
اوپرا وینف��رى از باراك اوبام��ا ،بیش از یک
میلی��ون راى را در كل آمری��كا براى او به
همراه داشته است.
در فهرس��ت قدرتمندتری��ن زن دنی��ای
سرگرمى،آنسویینى،رییسبخشتولیدات
تلویزیونى شركت دیزنى ،رتبه دوم و ایمى
پاسكال ،رییس كمپانى سونى پیكچرز ،رتبه
سوم را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین ن��ام آنجلینا جولى ،هنرپیش��ه
هالیوود ،در رتبه  ۲۴دیده مىشود.

آیا هرگز فرصت استفاده از زیبایی های
آب وهوای سرد کانادا را داشته اید؟

>> خانه ایران سفری یکروزه به هتل یخ
در کبک سیتی را در روز  18ژانویه در نظر
گرفته است .به علت محدودیت ،لطفا تا
تاریخ  6ژانویه با ما متاس بگیرید و جای
خود را رزرو منایید:

به یاد
آمادئوس
موتزارت
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س��ال  1791می�لادی ولفگانگ
آمادئوس موتزارت ،موس��یقیدان
برجسته اتریشی در سن 35سالگی
در عنفوان جوانی درگذشت.
جس��د موتزارت در یك گور بی نام
و نشان در گورستان سن مارك در

چند كیلومتری شهر وین به خاك
سپرده شد.
هنگامی كه بعدها برای س��اختن
مقبره ای كه شایس��ته نام و نبوغ
این هنرمند باش��د به جستجوی
گور او پرداختند ،موفق به كش��ف
محل آن نشدند.
از موت��زارت بی��ش از  600اث��ر
موسیقی در تمام زمینه ها ،اپراها،
سونات ها ،كنسرتوها ،سمفونی ها
و كواتورها به یادگار مانده اند.
چند روز قبل از مرگ موتزارت یك
زن س��یاهپوش به او سفارش یك

ستاره

نامزدهایگلدن
گلوب مشخص
شدند

کیت وینسلت و لئوناردو دی کاپریو از
نامزدهای این دوره جوایز گلدن گلوب
هستند.فیلم های مورد عجیب بنیامین
باتون و فراست -نیکسون نامزد دریافت
 ۵جایزه گلدن گلوب شده اند.
رقیب این دو فیلم ،فیلم های خواننده،
میلیونر رذل و راه انقالبی هستند.
تمام این فیلم ها برای کسب مهم ترین
جایزه گلدن گلوب یعنی بهترین فیلم
درام با هم رقابت دارند.
جوایز گلدن گلوب هر س��ال توس��ط
اتحادیه مطبوعات خارجی هالیوود در
آمریکا اعطا می شود.
این جوای��ز معیار خوبی ب��رای پیش
بینی فیلمهای موفق در مراسم اسكار
محسوب میشود.
یکی دیگ��ر از نامزدهای جوایز گلدن
گلوب فیلم تردید به کارگردانی جان
پاتریک شانلی است .اما در گروه فیلم
های کم��دی و موزیکال هم نام فیلم
های ماما میا ،در بروژ و بی خیال دیده
می ش��ود .رقیب این سه فیلم بعد از
خواندن بسوزانید است.
هنرپیشه های مشهور آمریکایی مثل
جورج کلونی و برد پیت در این فیلم
کمدی بازی می کنند.
برد پیت و ش��ان پن هم از چهره های
شناخته ش��ده ای هس��تند که نامزد
دریافت جایزه بهترین هنرپیش��ه مرد
شده اند.
آنجلینا جولی هم ای��ن دوره به عنوان
یکی از نامزدهای بهترین هنرپیشه زن
برگزیده شده است.
او با مریل استریپ ،کیت وینسلت ،آن
هاتوی و کریستین تامس رقابت خواهد
کرد.
اسامی برندگان جوایزگلدن گلوب یک
ماه دیگر در مراسم ویژه ای در کالیفرنای
آمریکا اعالم خواهد شد.

•

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

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

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

«ركوئیم» را داد اما موتزارت مجال
ب��ه پایان رس��اندن آن را نیافت و
یكی از شاگردانش براساس آخرین
توصیه های اس��تاد آن را به پایان
رساند.
مردم اتریش و اروپا در زمان حیات
موتزارت ،نبوغ او را نش��ناختند و
موتزارت در فقر درگذشت.
اپرای «فلوت س��حرآمیز» پس از
مرگ موتزارت ب��ه نمایش درآمد
و با اس��تقبال فراوانی روبه رو شد،
اما هنرمند دیگر زنده نبود تا شاهد
این موفقیت باشد.

ویدا فرهودی

در خلوت خیال سرشتم ستاره ای
بر چشمکش ز اشک فشاندم شراره ای
تا خلق ،بی مالل به یادش بیاورند
او را به گاهِ خلق نهادم شماره ای
گفتم بنا به حادثه گر گم شود زچشم
پیداش می کنند کسان با اشاره ای
پس حلقه ای سرشک فکندم به گوش او
تا یوغ بندگی شـ َو َد ش گوشواره ای!
نشانـد ش َورای َوهـم
شهباز شد کالم و
َ
بر آسمانِشعرِ پر از استعاره ای...
دادم شماره اش که گذر گر کند ز”بنـد”
از او کسی به شک نبگیرد کناره ای
گویند آشنا است به پیچ و خمانِ درد
روشن کند به پرتو خود راه چاره ای
داالن مرگ رابگشاید به سـ ِـِحرِ نور
ـحر نکنـد استخاره ای
در زایـش َس َ
باری به کوکبی که امید آفریده بود
گفتم دهد به عشق حضورهماره ای
دادم رسالتش که َد َرد پرده های شب
حتا بگفتمش که کند مه دوپاره ای*!
سرکـش ولی چو بود به فرمان من نرفت
گفتا “وظیفه نیست مرا جز نظاره ای”!
خـفت
آوخ ! به بخت،
َ
اخترکـم پشت کرد و ُ
من ماندم و دریغ و ز رویا عصاره ای
وین واژگان خیس مرا یادگاری اند
زان شب که در خیال سرشتم ستاره ای
پاییز *( ۲۰۰٨اشاره به معجزه ی شق القمر که
مسلمانان به پیامبر خود نسبت می دهند ،بنا بر آیه ی:
تربَ ِ
َم ُر)
ت السا َع ُه َو َّ
انشق الْق َ
اْق َ

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

پارتی بزرگ کریسمس
 26دسامبر

با دی جی مهمان کلگری:

H2

>> 2

بزرگرتین فجایع
دنیا ،از ناحیه افراد
بی مناز

احمدی نژاد در هفدهمین اجالس سراس��ری
نماز با تأكید بر اهمیت و نقش كلیدی نماز در
اعتالی انس��ان و حركت به سمت كمال ،گفت:
اگر نماز واقعی برپا شود ،ظلمت و جهل ،به نور و
علم ،روشن خواهد شد.
رئیس جمه��وری افزود :اگر زورم��داران عالم و
قدرت طلبان اجازه می دادند ارتباط انسان با خدا
برقرار شود ،وضع امروز بشر عوض می شد.
وی ادامه داد :بدون تردید انسان بی نماز ،تسلیم
شیطان و هواهای نفسانی و دنیاست و این ریشه
همه بدبختی ها و هرمان بشری است.
احمدی نژاد با بی��ان اینكه می بینیم در طول
تاریخ چه فجایع ،جنایات و ظلم هایی از ناحیه
افراد بی نماز به جامعه بشری تحمیل شده است،
گفت :راه نجات بشر ،ارتباط با خداست.
رئیس جمهور افزود :ذك��ر ،عبودیت و پذیرش
دعوت پیامبران الهی عامل عزت ،سعادت ،كمال،
صلح و امنیت ،پیش��رفت و علم حقیقی است و
روح همة عبودیت در نماز تجلی می یابد.
احمدی نژاد ملت ایران را پرچمدار برپایی نماز
خواند و گفت :خدا را س��پاس م��ی گزاریم كه
امروز آوای توحید و اذان در سراسر این سرزمین
ازجمله دانش��گاه ها و مراكز علمی ،بلند است و
نماز اول وقت و ندای توحید و دعوت به عبودیت
در جای جای ایران اسالمی گوش را می نوازد.
وی تصریح كرد :جوانان ما امروز در مس��یر نماز
گام برمی دارند و عزت ،سربلندی ،پیروزی های
پی در پی ،شكست ناپذیری و الهام بخشی این
مل��ت مرهون و دس��تاورد اقامه نم��از و عدل و
توحید است.
احمدی نژاد در این مراسم همچنین به  6تن از
مسئوالن وزارتخانه ها و نهادهایی كه بیشترین
همت را در اقامه نماز اول وقت و ترویج فرهنگ
نماز داشته اند ،لوح سپاس اهدا كرد•.
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تبــــریک و تهنیت

دکرتامریخدیرارمجند،خانوادهحمرتم

صمیمانه ترین شادباش های ما در پیوند با حضور غرورانگیزتان در مجلس ملی کبک
نثار شما و خانواده محترم تان...
باشد تا این مهم سرمشق و الهام جوانان دیگر ما باشد.

بهبهانی (شرکت جتاری پاسیفیک)

دوست محترم جناب آقای دکتر امیر خدیر

انتخاب شما را به نمایندگی پارلمان کبک از طرف حزب «همبستگی کبک» به شما و جامعه ایرانیان
ایالت کبک تبریک می گوئیم .ما براین باوریم که تالش شما در تقویت فرهنگ چندصدائی به نفع
جامعه ایرانیان و سایر اقلیت های فرهنگی است .ما انتظار داریم با حضور ما در پارلمان کبک فعالین
حقوق بشر بتوانند نقش برجسته ای در دفاع از حقوق بشر در ایران ایفاء نمایند.
بار دیگر پیروزی چشمگیر شما را تبریک گفته،
موفقیت شما را در تمام زمینه های اجتماعی -فرهنگی و سیاسی آرزو داریم.

بنیاد سخن آزاد

جناب آقای دکتر امیرخدیر و خانواده محترم
ما نیز در شادی بزرگ و افتخارآمیر انتخاب دکتر خدیر نازنین در پارلمان ملی کبک
باهمه ایرانیان خود را سهیم می دانیم.
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جناب آقای دکتر امیرخدیر،
خانواده محترم

جامعه محترم ایرانیان کبک

با بهترین شادباش ها برای موفقیت شما در انتخابات ،آرزوی سالمتی و موفقیت هر چه
بیشتر شما را در صحنه سیاسی کبک داریم.
حضور شما در مجلس به عنوان یک ایرانی برای مردم ما افتخار آفرین است.

موفق و موید باشید
مدیریت و کارکنان سوپراخوان

امیر عزیز و نازنین
خانواده مهربان و دوست داشتنی خدیر
ایرانیانحمرتمکبک...
ما با این که از شما دوریم ،ولی عمیقا در شادی ورود یک ایرانی متعهد،
هوشمند و بسیار نیکوکار به پارلمان ملی کبک با تک تک شما شریکیم.
برای تو امیرجان آرزوی پیروزی های بیشتر داریم

دوستت داریم و به تو مفتخریم.

گیتیوداودحیدری
فلوریدا (ایاالت متحده)

و برای شما امیرجان آرزوی موفقیت و بهروزی داریم...

عباس،حممد،منصورهوفلورسعیدی  ،تهران(ایران)

دوست ارجمند ،آقای دکتر امیر خدیر

انتخاب شایسته شما به نمایندگی مجلس ملی کبک ،فزون بر یک توفیق سیاسی ،یک راهگشایی
پیشرو برای جامعه ایرانی  -بویژه نسل جوان -این دیار است.
گرمترین شادباش های ما بپذیرید.

>>شــادباش <<

زری و شهباز خنعی

جناب آقای دکتر امیرخدیر و خانواده محترم
ما توفیق آقای دکتر امیر خدیر را در انتخابات مجلس نمایندگان کبک تبریک گفته ،
امیدواریم در رسیدن به هدف های خیرشان موفق گردند.

سر کوی دوست عمری قدم وفا زدم من
به هوای وصل جانان پر وبال ها زدم من

فهیمه و منوچهر قربانیان

سالم به امیـــر عزیز

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

(صرافی  5ستاره)

و نوید به ایرانیان حمرتم کانادا،

امیــر عزیز

در این وادی نه چندان هموار ،گامهایت استوار،
آرمانت پایدار و چشم و چراغ وادی مهاجران برپیروزیت روشن با د

که چنین آزادمردی وارد پارلمان کبک شده است.
جای بسی شادمانی و خوشحالی دارد برای تمامی انسان ها!...
من و فرزندان عزیزم در اوج خوشحالی به امیر و تمامی کسانی که مدافع آزادی
انسان های در یوغ هستند ،تبریک و تهنیت می گوییم
و برای او آرزوی پیروزی های بیشتر داریم.

فرخنده هوروش ،زری ،محسن ،مسعود دکنما

خانه ی فرهنگ صبا

ی نژاد
نرگس شقاقی ،علریضا گرام 

امیرخدیر عزیز ،خانواده گرامی

پیروزی دکتر امیر خدیر را به تمامی هموطنان عزیزمان در کانادا و
مونترالتبریکمیگوییم.

ماندانا ،بهزاد

Winnipeg, Canada

جناب دکتر امیرخدیر ارجمند

با حضور شما ،بعنوان نخستین ایرانی تبار در مجلس ملی کبک،
غرق مباهات شدیم.
پیروزی های بیشتر شما را در راه پیش رو آرزو مندیم.

اجنمن زنان مونتریال

«من با نظر تو خمالفم اما حاضرم جامن را فدا کنم تا تو بتوانی حرفت را بزنی!»

جناب دکتر امیر خدیر

پیرو گفتگویی که با هم داشتیم در بسیاری از موارد همرای نیستیم.
ولی همواره میتوانیم نکاتی را که در آن دیدگاه مشترکی داریم بیابیم.
برنام یک ایرانی ،پیروزی شما در ورود به مجلس ملی کبک را شادباش می گویم.
به ِ
حضور شما در پارلمان کبک نشانه بارز توانمندی های هر ایرانی است.
چه نیکوست توان خود را در پیوند با باالبردن ارزش ها و میراث فرهنگ ایرانی
در این مرز و بوم بکا ربگیرید.

ولرت

دکتر شریف نائینی

دوست ارجمند ،جناب دکتر امیرخدیر
انتخاب شما را به نمایندگی مجلس ملی کبک از طرف به شما و فردفرد آحاد
جامعه ایرانیان کبک و کانادا تبریک می گویم و پیروزی های بیشتر شما را در
تمام زمینه های اجتماعی -فرهنگی و سیاسی آرزو دارم.

علی مختاری« ،کن پارس»
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شادباش به دکتر امیر خدیر
>> و تربیک به جامعه ایرانیان کبک

با پایان انتخابات  2008ایالتی ،و با حضور اولین ایرانی در مجلس ملی کبک،
بار دیگر شاهد توانمندی های ایرانی ها ،بویژه نسل جوان مان بودیم...

این پیروزی را تجلیل می کنیم،

و به دکتر امیر خدیر عزیز ،خانواده محترم شان
و همچنین به جامعه ایرانیان مقیم مونتریال و کبک شادباش می گوییم.

کلینیک دندانپـزشکی آریا

خانه فرهنگی ایرانیان کبک ،خانه ایران،

موفقیت دکتر امیر خدیر ،یکی از اولین اعضای خود را که از
روز نخستین در راه برپائی این مرکز از هیچ کوششی دریغ ننمود،
در انتخابات اخیر کبک و ورود به پارلمان ایالتی بعنوان اولین نماینده
ایرانی این پارلمان به ایشان و همسرشان دکتر نیما مشعوف ،عضو
هیات مدیره خانه ایران ،تبریک گفته ،امیدواریم از جایگاه جدید خود
حداکثر کمک و یاری در برپائی این مرکز را به خانه ایران بنمایند.
هیات مدیره
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شـادباش

امری خدیر عزیز

نیما مشعوف ،لیلی ،یلدا و دریای گرامی
انتخاب امیر عزیز را به نمایندگی پارلمان کبک به شما تبریک می گوییم
و از تالش تان در راستای تحقق عدالت اجتماعی حمایت می کنیم.

شریین مهربد ،مهرداد امریی
 ---مونرتیال  8دسامرب --- 2008

شــادباش

جناب آقای دکتر امیرخدیر و خانواده محترم
دوست ارجمند ،امیرخدیر و خانواده
با صمیمانه ترین و بهترین شادباش ها برای پیروزی شما در انتخابات  2008کبک ،آرزوی سالمتی و
موفقیت هر چه بیشتر شما را در صحنه سیاسی کبک داریم.
حضور شما در مجلس ملی این مرز و بوم به عنوان نخستین ایرانی برای ما غرور انگیز است.

دوستان شما منصور نصر و خانواده

جناب آقای دکتر امیرخدیر و خانواده،
انتخاب شما را به عنوان نخستین ایرانی کانادایی در پارلمان کبک
به شما ،خانواده محترمتان و جامعه ایرانیان مقیم کبک صمیمانه تبریک گفته،
برایتان آرزوی موفقیت روزافزون داریم.

کـتنه ،کامران منفرد و خانواده
ماریا ُ

جناب آقای دکتر امیر خدیر
همکار گرامی ،خامن دکتر نیما مشعوف

پیروزی غرورانگیز شما ،در پی تالشی بزرگ و ستودنی در انتخابات ایالتی ،2008
الهام بخش مهاجر ایرانی در هر گوشه جهان است.
ما به سهم خود این پیروزی را به شما ،به خانواده محترم شما و نیز به شهروندان
ایرانی تبا ر مونتریال صمیمانه شادباش می گوییم.

هیات مدیره مدرسه ایرانی دهخدا

راهیابی شما به عنوان اولین ایرانی به پارلمان ملی کبک ،برای هر یک از ما غرورانگیز و الهام
بخش است .کوشش پیگیر شما دوست عزیز را می ستاییم و به شما ،خانواده محترمتان و
جامعه ایرانیان مقیم کبک شادباش می گوییم،

باشد تا شاهد پیروزی های بزرگ تر شما و ایرانیان کبکی باشیم.

لوئیز داداش زاده ،تقی حجازی
دکتر بنفشه حجازی ،مهرداد نیکی راد
دکتر بابک حجازی ،پریسا سرندی

هرچهازدوستمریسدنیکوست...
هریک از فرزندان ایران زمین که در این دیار میهمان نواز و
سردسیر شور و گرمی برای خانوادۀ خود و جامعۀ ایرانی به
ارمغان بیاورد ،مایۀ خوشوقتی و دلگرمی و سرافرازی است.
من با وجود آنکه با جدائی کبک مخالفم زیرا آن را باعث تضعیف
مملکتمی دانم،
بویژه در این زمان که کشورهای متخاصم اروپائی همه با هم
متحد شده اند،
معهذا انتخاب آقای دکتر امیر خدیر را بسمت نمایدۀ پارلمان
کبک به ایشان و به خانواده ایشان تبریک میگویم و برای
شخص ایشان تندرستی وخوشی و موفقیت های بیشتری را
آرزو می کنم.

مجید کفائی

تبریک و شادباش
جنابآقایدکرتامریخدیر ،خانوادهحمرتم

جناب آقای دکتر امیر خدیر

سرکار خامن دکتر نیما مشعوف وخانواده محترم
موفقیت شما در انتخابات مجلس کبک بسیار چشمگیر

و سعی و تالش پیگیر شما درخور تقدیر است.
با آرزوی سال های پر بار در به ثمر رساندن باورها و ایده های انساندوستانه شما.

فیروز همتیان و خانواده

موفقیت انتخاباتی غرورانگیز شما را به عنوان نخستین نماینده ی ایرانی تبار مجلس ملی
کبک می ستاییم ،آرزوی پیروزی روزافزون شما را در صحنه سیاسی کبک داریم و به
عنوان یک هموطن امروز به خود می بالیم.
باشد این پیروزی الهام بخش ایرانیان عزیز بویژه نسل نوجوان و جوان برونمرزمان باشد.

هزار آفرین و درود بر مشا...

اجنمن ادبی ایرانیان مونتریال
جمعیت دوستان دانشنامه ایران (ایرانیکا)
محمد فاضل و خانواده

تدریسریاضیات

514

رستوران

485-2929
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

996-9692

استخدام

به یک نفر برای انجام
کارهایدفتریدرکمپانیحملونقل

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

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

(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

 ستاره5 صرافی

2178 Ste-Catherine W.

مجری مراسم
عقد ایرانی
514-825-3170

ناسیــونال

آموزشگاه رانندگی

www.nationaldrivingschool.ca

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

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

House keeping
company R&F

 سال تجربه15

 سرویس نگهداری از کودکانW W
و سالمندان عزیز در خانه شما
 تمیز کردن منازل مسکونی وW W
دفاتر تجاری
 فرستادن کودک یار و پرستارW W
، بصورت نیمه وقت، به خانه شما
تمام وقت و ماندن بطور هفتگی در
خانه شما
لطفا با شماره های زیر تماس
:بگیرید

دکتر کیـوان فرداد
514-476-2075
UPnov01

استخـدام

به چند ویترس برای کار در
رستورانشیــراز
. فورا نیازمندیمNDG در
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
 سودمند15 نوامبر

کیترینگ

R & F

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

استخدام

سوپراخــوان

 در2  و1 >> جهت شعبات
 و وست آیلند به چندNDG
 و کارگر سادهCashier نفر
.نیازمنداست
لطفا به شعبات اخوان
514-880-7171
:مراجعهکنید




















مشاور امالک

آموزش دف

خدمات

سحر کریمیان

تشکیل کالس های گروه نوازی دف

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

فرو

(514)
(514)

485-0739
993-0739

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

<<  صبح7 >>

 از مرکزشهر اوتاوا:برگشت

<<  بعدازظهر5 >>
--  دالر20 : یک طرفه---  دالر35 : دو طرفه--

abehn082@uottawa.ca

Tel.:(514) 966-4572

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

تدریس دروس فیزیک و
4010,4011,4012 ( شیمی
 ) به همراه5041,5042,5043 جزوه و نمونه سواالت امتحاتی
توسط سید مهدی شهرستانی
smm_sh@yahoo.com

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

!امتحان کنید

ما رازدار
!شما هستیم

برای اطالعات بیشتر
لطفا با شماره زیر
:تماسبگیرید

آموزش موسیقی
جواد داوری

9311570nader

1490 Maisonneuve W (X:Mackay)

متـرجم

رضانوشادجمــــال































 






















514-730-7462
514-624-7581












































514-768-9485

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

514-624-5609
514-889-3243



Tel.:
، حتی ویکندها،شبانه روز
 مدت514-80
) (همچنین در حومه مونترال و تورنتوEMAIL
KAVEHB@ACN
.نگهداری می کند

آرزو تحویلداری یکتا

ترجمهمدارک،دعوتنامهرسمی



،باغذاهای شمالی
خوشمزه

مــادری مهربان

،عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران

مترجم رسمی دادگستری

Vancouver:

CANADA & LO
FOR ENTHUS
INDEPEND
REPRESENTA
از سالمندان و کودکان شما در تمام

مترجم رمسی

شهریاربخشی

رستوران
Ramin Mahjouri: 




(604) 921-IRAN,

765 GREENWOOD Rd., 
گیـــــالن
W. Vancouver, B.C., V7S 1X

DOLLAR COM

SalimiPjul15

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




Richmond Hill, ON L4B 3Y7

callMsghafari-ok

(514) 984-8944

بعدازظهر2 ونیم صبح تا6 :شیفت کار





























 
514-488-3653
Toronto
Tel.:
647-429-003































Address:
360
Hghy
7 E. 


























Lower
Level
1,
Suite
15

514-487-9186EXPANDIN

 اداره مهاجرت و پلیس، جهت دادگاه

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














MULTI
MIL
باتجربه و دارای دیپلم

تدریس خصوصی زبان فرانسه
توسط فوق لیسانس آموزش زبان فرانسه
و مترجم کاخ دادگستری مونتریال
-----  با بهترین قیمت----)* سرویس ترجمــه (شفاهی

Cafe Depot
















مدارس
در
tutoring
سابقه
با
























Mailing
Address:
در موسسات
تدریس
و
مونترال
















Box 1122 STN. H.
تهران
کنکور


















H3GTel
Montreal,
Québec,
2N1
جلسه
رضایت
عدم
صورت
 *در,













Tel.:
514996-9692
.باشد514رایگان می
 اول,
581-5858





تدریس خصوصی
زبان فرانسه

استخدام




Montreal main Office:
1819 Maisonv. W., Suite 1






















H3H 1K1
University,
High-Shool
Montreal,
Quebec

College
:مقاطع
کلیه
tutoring







(High-School,







پرستارساملندان









(514) 620-4334

Tel.:514-466-1327



















 Tel
الکترونیک
مهندس
توسط
College, University) 
























Email:
Payvand@videotro


















 



514-827-6329
www.paivand.ca

Spiritual Advisor

UPdjuly-sep08

















ریاضیات
تدریس

 











 کشو
ر
ی
فیزیک
و


514-422-8996
Fax:
ثبتناممیشود
محدود
باظرفیت

تدریسفیزیکوشیمی

514-690-6343































paid to end of July

Astrologist &

farkhondehPmay/july




























































BabaiP/akmai08

!بامابهاوتاوابیایید

با مدیریت جدید
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- -  ترجمه کلیه مدارک- دعوتنـــــامهرسمی
514-575-7080



























































































:منایشگاه عکس صادق رضی




















 ترجمه رمسی
514-485-4744 










 























































514-620-5551
ترجمه رسمی اسناد و مدارک
کلبه
وج
مال
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www.youtube.com/user/rose1950S





























NDG





1625
Maisonneuve W.
سروران
نغمه

























ع
مرًا
514-583-9619
اگه
Suite: 308
Guy
لنگه شو
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 514-683-0707
:(514)
937-2888
پ
یدا
کن
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خدماتکامپیوتر












 
























•
مترجم رمسی
•
• آموزش از مبتدی تا پیشرفته
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Zarif
Catering

PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL
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514-333-7309


















































































محمودایزدی
5301 QUEEN MARY (Decarie
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Tel.: 514-745-0318
www.expertsystem.blogfa.com
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Cell.: 514-246-8486
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Fax:
514-745-1136
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514-294-8242





























































(514) 333-7309
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 روز7Oxford
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FOR PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Toronto, Ottawa,
)Victoria, Calgary & Vancouver

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

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

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

Vancouver:

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

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

کوتاه زیباتر است

سوپرآریا ،شیراز ،پردیس،
و دیگر فروشگاه های ایرانی

تورونتو:

بعدازظهر
صبح تا 7
از ساعت9
 50 ¢ﺗﺨﻔﻴﻒ
¢

ﺳﺒﺰﻱ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻩ
ﻗﻮﺭﻣﻪ ﺳﺒﺰﻱ

ﻗﺮﻩ ﻗﺮﻭﺕ
ﺷﻤﺸﻚ

نوشیـن

ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

¢

 50ﺗﺨﻔﻴﻒ

ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

ﺣﻠﻴﻢ)(%FMJDBDZ

 50ﺗﺨﻔﻴﻒ

ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

And all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگــویپیوند:

پیر گدا پرس :نشریه ای از نوع دیگر...

اول هر ماه منتشر می شود:

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

شرکتساختمانی

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

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

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

(514) 272-8684
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

Dec01

جویای خواننده

>> دعوت بازاریاب به همکاری <<

(هنرمند و نقاش معاصر)

پیر

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

bagherinov-janUPak

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
514-685-8326
514-813-8326

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

(514) 934-3192

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

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 :

پیتزایی در ناحیه مرکزشهر
با سال هاسابقه

 50ﺗﺨﻔﻴﻒ

farkhondehPmay/july

>> دعوت صاحبان مغازه به همکاری <<

می رسد

ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

(514) 677-4726

(514) 485-2929
azNov15

کتابفروشیپگاه
وفروشگاههاومراکزمعتبرایرانی

ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺨﺶ
(514) 692-2049



 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.

مرکز شهر مونتریال:

کبک سیتی و اوتاوا:

فال قهوه وکارت



استخدام

استخـدام

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...

ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ،ﻋﺮﺏ ،ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺧﻮﺩ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ

jalilh2001@yahoo.com UpAKsep15oct1

(514) 560-4534

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

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

49

ﻛﺸﻚ 500ﮔﺮﻣﻲ

514-996-9692

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

رستوران

davoodwestisland

nov0115PAk

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

(514) 685-4178

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.

4/

¢

مـــاساژدرمانیویـــــژه
خانم های ایرانی
>>  12سال تجربه کاری

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

ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮔﻠﺪﻥ ﭘﺎﻟﻢ
ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻧﺪﻩ

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ:
ﺯﻳﺘﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺩﻩ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ
ﺣﻠﻴﻢ ،ﺁﺵ ﺷﻠﻪ ﻗﻠﻤﻜﺎﺭ ،ﻛﻮﻓﺘﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰﻱ ،ﺧﻮﺭﺷﺖ ﻓﺴﻨﺠﺎﻥ،
ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻩ ،ﺩﻟﻤﻪ ﺑﺮگ ﻣﻮ ،ﺧﻮﺭﺍﻙ ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ ﻭ ﭘﻴﺎﺯ،
ﻣﺎﻛﺎﺭﻭﻧﻲ
ﻛﺸﻚ ﺧﺎﻟﺺ  ،ﺧﻴﺎﺭ ﺷﻮﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ،ﺷﺮﺑﺖ ﺁﻟﺒﺎﻟﻮ ﻭﭘﺮﺗﻘﺎﻝ
ﻗﺮﻩ ﻗﺮﻭﺕ ﻭ ﺗﻤﺮﺁﻟﻮﭼﻪ

حمیــرا داوری



514-996-9692

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

X

استخدام

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

•
•
•
•
•
•
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در خدم
ت ارتقای بیزنس شما!

vand.ca

www.pai
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خواندنی...
تلفنهای همراه
بیخطرند؟

نیوزویک :استفاده از تلفن همراه روز به روز
بیشتر می شود و در بعضی از کشورها آرام
آرام اس��تفاده از تلفن ثاب��ت دارد فراموش
میشود.

یکی از این کشورها آمریکاست ،به
طوری که مردم این کشور در سال
 2007بیش از یک تریلیون دقیقه با
تلفن همراه خود مکالمه کرده اند.

در آمریکا حتی کودکان نیز برای مکالمه از
تلفن همراه استفاده میکنند.
متناسب با همین گس��ترش ،تردیدها در
مورد عوارض اس��تفاده از تلفن همراه هم
بیش��تر میشود .سوال این جاست که این
میزان استفاده از تلفن همراه در بلند مدت
چه تاثیری بر روی س�لامتی افراد خواهد
داشت؟
متخصصان درباره تاثیر تشعش��عات تلفن
همراه بر روی انسان بسیار نگرانند.
تلف��ن های بیس��یم هن��گام ارتب��اط با
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ایس��تگاههای مرکزی مخابراتی امواجی با
فرکانس پایین ارس��ال میکنند و این نوع
امواج از نوع امواجی هستند که در فرهای
مایک��رو وی��و و رادیوه��ای اف ام و ای ام
استفاده می شود.
در مقابل این امواج امواج دیگری با فرکانس
باال وج��ود دارد که قرار گرفتن در معرض
آنها به عن��وان یکی دالی��ل اصلی ایجاد
سرطان شناخته شده است.
آنتن تلفن همراه منبع اصلی فرکانس های
رادیویی است که سیگنالهای ارتباطی را به
نزدیک ترین آنتن ایستگاه مخابراتی ارسال
می کند .هر چه تلفن همراه از ایستگاههای
مرکزی دورتر باشد سیگنال های بیشتری
را برای برقراری و حفظ ارتباط با ایس��تگاه
مرکزی ارسال می کند.
بنا بر این این نظریه وجود دارد که خطر این
ام��واج برای افرادی که در مناطقی زندگی
می کنند که تعداد ایستگاه های کمتری
دارد بیشتر است.
برخی از تحقیقات نشان می دهد که افرادی
که در مناطق روستایی برای مدت طوالنی
از تلفن همراه اس��تفاده میکنند ،نسبت
به افرادی که در مناطق ش��هری و حومه

هستند به ش��دت در معرض
ایجاد تومورهای پیش��رفته در
ناحیه غدد بناگوشی هستند.
اما این موضوع چندان هم قابل
استنادنیست.
زیرا نتای��ج تع��دادی از تحقیقات صورت
گرفت��ه در آمریکا ارتباطی بین اس��تفاده
از تلفن همراه و ان��واع مختلف تومورهای
مغزی نش��ان نمی دهد .بیشتر تحقیقات
بر روی افرادی متمرکز شده است که بین
 3تا  5س��ال از تلفن همراه استفاده کرده
اند .اما اس��تفاده بلند مدت از تلفن همراه
داس��تان دیگری دارد .تعدادی از مطالعات
صورت گرفته نشان می دهد که یک ساعت
اس��تفاده از تلفن همراه در روز برای مدت
 10س��ال میتواند خطر ایجاد تومورهای
مغ��زی نادر را در افراد افزایش دهد و نکته
جالب این جاست که این تومورها دقیقا در
جایی از سر تشکیل شده اند که در هنکام
استفاده از تلفن همراه در معرض امواج بوده
است.
گروهی معتقدند اینکه خطرات استفاده از
تلفن همراه را به صورت آمار و عدد و رقم
درآوریم چندان درست نیست ،اما به واقع
چه باید کرد؟
اگ��ر خطرات اس��تفاده از تلفن هم��راه را
بپذیریم اس��تفاده از وسایل س��اده که در
دسترس همه نیز هس��ت می تواند خطر

قرار گرفت��ن در معرض امواج تلفن همراه
را کاهش دهد .اس��تفاده از دس��تگاه های
هندز فری راه مناسبی است که شما قادر
خواهید بود میزان آسیب امواج تلفن همراه
را کاهش دهید زی��را در این صورت تلفن
همراه از سر شما دور است.
همچنیناطالعاتیکهدرمورداستفادهتلفن
همراه در ک��ودکان وجود دارد نیز چندان
درست نیس��ت زیرا آن ها مدت زیادی از
تلفن همراه استفاده نکرده اند اما به هرحال
باید پذیرفت هر چه سن آنها باالتر می رود
این خطرات به دلیل مدت استفاده از تلفن
همراه باالتر می رود .در عین حال بعضی از
محققان معتقدند استفاده از تلفن همراه بر
روی کودکان و نوجوانان تاثیر بیشتری دارد
و آنها بیش��تر در معرض تومور مغزی قرار
دارند زیرا سیستم عصبی آنها هنوز به طور
کامل رشد نکرده و استخوان جمجمه آنها
نیز کامال ضخیم نشده است .
آنچه در این میان مورد توافق همه اس��ت
این اس��ت که در ای��ن زمینه به تحقیقات
بیشتری نیاز است تا میزان جذب این امواج
در س��ر انسان مشخص شود ،ولی برای به
جلوگیری از آسیب های احتمالی استفاده
از هندز فری و دور نگهداشتن تلفن همراه
از سر راه مناسبی به نظر می رسد.

پــارتی بزرگ کریسمس و سال نو 26 :دسامبر
با دی جی مهمان کلگری2 >> H2 :

پردیس
ثابتی  ،این
خامن د کرت
نابغه !

پردیس ثابتی پردیس خانم ثابتی استاد دانشگاه هاروارد
که از طرف نشریه دیلی تلگراف در زمره یکصد نابغه برتر
جهان شناخته شده است به ایرانی بودن خود افتخار
می کند .پردیس ثابتی در سال  ۱۳۵۳در تهران زاده
شده است .او از دو سالگی به همراه خانوادهاش به آمریكا
مهاجرت کرد و در آنجا ساکن شد.وی دوره لیسانس را در
«مؤسسه تكنولوژی ماساچوست» ،ام.آی.تی ،سپری كرد
و پس از آن تحصیالت عالی خود را در دانشگاه آكسفورد
ادامه داد.
وی پس از آن به هاروارد رفت و تحصیالت خود را در
آنجا پایان رساند :او سومین زنی است که از هاروارد با
معدل  ۱۰۰فارغالتحصیل شده است .پردیس پس از
خاتمه تحصیل از طرف هاروارد به کار دعوت شد و اینک
سرپرستی یک طرح پژوهشی مهم پزشکی ،در باره تکامل
انسانی ،را در مركز سامانههای زیستهای تكاملی بر عهده
دارد.پردیس که از مدعوین سخنران در کنفرانس مشهور
"داووس سویس است از جمله برجسته ترین دانشمدان
بین المللی "ژن" شناسی است و در شناخت "ژنوم"
نقش مهمی داشته و روشهای جدیدی برای شناخت و
ارتباطهای ژنتیک با بیماری ماالریا ابداع کرده است .
پردیس به غیر از کار علمی دستی نیز در کارهای هنری
دارد و خواننده یک گروه راک ،به نام Thousand days
[هزار روز] اشت که تاکنون سه آلبوم منتشر کرده است .

یعقوب اکبری

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

Cell.: (514) 979-8200
سرویس رایگان برای خریداران
نرخ ویژه برای هموطنان گرامی

«ای تری غم
ت
را
د
ل
ع
شا
ق
ن
شانه»
ای کاش کن
د
ت
ری
ت
و
ای
ن
مس
تک
مانه!خرسندی
و احساسات خویش بخاطر كسب این
عنوان سخن گفت:

رونالدو:
رویای
كود كیام با
دریافت توپ
طال حتقق
یافت

بازیك��ن پرتغال��ی تی��م فوتب��ال
منچستریونایتد گفت :از كسب عنوان
مرد سال فوتبال اروپا بسیار خوشحالم،
چراكه رویای دوران كودكی ام باالخره
تحق��ق یافت .ب��ه گ��زارش خبرنگار
خبرگزاری فارس ،كریستیانو رونالدو
كه در رای گیری ورزش��ی نویس��ان
نشریه معتبر فرانس فوتبال موفق شد
عنوان مرد سال  2008اروپا را به خود
اختصاص دهد ،لحظاتی پس از احراز
ای��ن عنوان در گفت و گ��و با یكی از
خبرنگاران نشریه یادشده ،در انگلیس
شركت كرد و از تحقق رویای كودكی

 آقای رونالدو ،شما فاتح عنوان توپطالی مجله فرانس فوتبال سال2008
هستید .از  480رای ممكن توانستید
 446امتیاز را به خود اختصاص دهید
و جانشین كاكا،بازیكن برزیلی میالن
ش��دید كه فصل قبل ای��ن افتخار را
كسب كرد .چه احساسی دارید؟
 باید بگوی��م امروز ،یكی از زیباترینروزهای زندگی ام است.
كسب این افتخار و توپ
طال ،آرزوی همیشگی
دوران كودك��ی ام بود.
احس��اس خارق العاده
ای دارم .ب��اور كنی��د
نمی توانم احساسم را
توصیف كنم .زیرا شما
دری را اكنون گشوده
اید كه من انتظارش را
داشتم .مایلم در وهله
نخست از تمام كسانی
كه به م��ن رای دادند،
تشكر كنم .همه آنهایی
كه مرا می شناس��ند،
خوب م��ی دانند چه
رویای بزرگ��ی درمن
ش��كل عینی به خود
گرفته است.
 پ��س از اوزه بیو در س��ال  1965ولوئیس فیگو ،2000ش��ما س��ومین
بازیكن پرتغالی هستیدكه صاحب این
افتخار می ش��ود .در این باره چه نظر
دارید؟
 بع��د از دو بازیكن معروف و خیلیبزرگ صاحب این افتخار ش��دم .تنها
 23سال سن دارم و كسب این افتخار

V1

Yaghoob (Jacob) Akbari
Agent immobilier affilié
Royal LePage Village
Chartered Real Estate Broker
4000 Saint-Jean Boul. #2000
D D O, Quebec H9G1X1 Tel.: (514) 684-1141
Fax: 514-684-0118
jacoba@royallepage.ca
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به این خاطر خارق العاده اس��ت و در
عین حال غیر قابل تصور.دوران فوتبال
حرفه ای ام را در ش��رایطی كه با 17
سال عضو اسپورتینگ لیسبون بودم،
شروع كردم .وقتی می بینم كه باالتر از
بازیكنان بزرگی همچون لیونل مسی،
فرناندو تورس ،ژاب��ی و ...قرار گرفتم،
واقعا احس��اس غرور می كنم .در این
دنی��ای زیبا كه چنین موقعیتی را به
من داد ،برای رس��یدن به آن ،موانعی
وجود داش��ت؛ اما باالخره آنرا بدست
آوردم.
 در یك سال اخیر  ،آیالحظه ای پیش آمد كه
فكر كنید به این افتخار
نمی رسید؟
 هیچ ت��رس و واهمهای نداش��تم ،چون می
دانس��تم در این فصل
به هدف��ی كه دارم می
رس��م؛ ول��ی در دنیای
فوتبال ممكن اس��ت
خیلی اتفاقات بسرعت
رخ دهد.

! Avec l’éducation, tout devient possible… Oui, la vie est belle d’ici

*Cours de français langue seconde
Cursos de francès lengua segunda
Курс французского языка

 پ��س از كس��ب اینافتخار ،با چه احساسی
وارد مح��ل تمرین می
شوید؟
 مث��ل هم��ه روزهایی یعنی ب��رای انجام كار
كاری و عاد 
و فعالیت حاضر می شوم تا در اولین
هفته پس از ورودم به میدان عملكرد
خوبی داشته باشم .هر چند این افتخار
بدس��ت آمد؛ اما من هم��ان رونالدو
گذش��ته ام و باید پس از این بیشتر و
بهتر كار كنم.

DURÉE : cours de jour, 20 heures / semaine
30 heures / semaine

French Second Language courses

DÉBUT : entrée continue

Vous pouvez être éligible à une allocation de formation par Emploi Québec.

*

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Centre d’éducation des adultes Outremont
Renseignements et inscriptions : 514.273.3353
) 500, bd Dollard ( Outremont
Venez voir www3.csmb.qc.ca/ecoles/ceaoutremont
"5" x 7
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PARTNER YOU CAN TRUST.

www.inalco.com

WHO WATCHES OVER YOUR
FINANCIAL SECURITY?
Sohrab Mehmandoust
Michael
Newman

Sohrab Mehmandoust

FinancialSecurity
Security
Advisor
Financial
Advisor

Financial Security Advisor

مهماندوست

Michael Newman

Financial Security Advisor

www.inalco.com

P8485G

1000Newman
Rue deBoulevard,
la Ville,Suite
Suite
7655
207100
Quebec,
Quebec
G1G 1G1
LaSalle,
Quebec
H8N 1X7
Tel:
514 364-0179,
ext. 252
Phone:
000 000-000
Toll-free: 1 888 364-0179
Toll-free:
1
800
000-000
Cell: 514 927-3504
Fax:514
000
000-000
Fax:
364-3697
michael.newman@inalco.com
soh.mehmandoust@agc.inalco.com

Industrial Alliance financial advisors can help you find
effective solutions that correspond to your objectives
and budget, with personalized service delivered by…
a partner you can trust.

www.inalco.com

P8485G

My role as a financial advisor consists in
evaluating ways to preserve your financial
independence by protecting and increasing your
wealth. Thanks to a wide range of financial
products and services, I can guide you toward
solutions designed specifically for you.

A PARTNER
YOU CAN TRUST.

11A_ +Nomdefamille

›

of their everyday approach.

Confidentiality and discretion, firmly entrenched in
www.inalco.com
Industrial Alliance's corporate philosophy, are essential
to its advisors. All information that you provide or
which we gather is subject to a strict code of ethics
that all advisors adhere to.

Sohrab
Mehmandoust
Financial
Security Advisor

MY ROLE

7655 Newman Boulevard, Suite 207
LaSalle, Quebec H8N 1X7
Tel: 514 364-0179, ext. 252
Toll-free: 1 888 364-0179
Cell: 514 927-3504
Fax: 514 364-3697
soh.mehmandoust@agc.inalco.com

7655 Newman Boulevard, Suite 207
A CARING
LaSalle, Quebec
H8N COMPANY
1X7
Industrial Alliance
relies on its network of professional
Tel: 514 364-0179,
ext. 252
who respond to the specific needs of each
Toll-free: 1advisors
888 364-0179
Its advisors provide you with sound advice and
Cell: 514 client.
927-3504
identify
the products and services that best meet your
Fax: 514 364-3697
needs.
Consideration
and respect constitute the core
soh.mehmandoust@agc.inalco.com

P8485G

U CAN TRUST.

سهراب
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nce

(RRSP)
(RESP)

1387  آذر25

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
________________________


























































































































































































Tel.: 514-996-9692
ایراخنواه
جواد







Tel.: 514-996-9692













عینک فرهت

Fax:
-422-8996
Mailing Address: Box 1122 STN.
H.514
Montreal,
Québec, H3G 2N1
Fax:514-422-8996

Email: Paivand@videotron.ca
Vancouver:
(604) 921-IRAN R. Mahjouri
Email: Paivand@videotron.ca















NDG, H4A
1W6
Tel.:
514-481-0671
Tel.: 514-481-0671

since
1s9in9c3e
1993

www.paivand.ca
www.paivand.ca

NDG, H4A 1W6W.
5655 Sherbrooke
NDG, H4A 1W6
5655514-481-0671
Sherbrooke W.
Tel.:

Vancouver: (604) 921-IRAN R. Mahjouri
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پزشک خانواده

























































































































Mohammad Ajzachi
> تهیه وام ومسکن
Agent immobillier Afflie
> برآورد رایگان
Office: (514) 421-7888
Fax: (514) 421-7887
> خرید وفروش
majzachi@sutton.com
امالک جتاری
groupe sutton- royal inc.
و مسکونی
courtier immobilier agree
3869 des Sources, Suite 110
DDO QC H9B 2A2

محمداجزاچی

Nader نیاز وقت قبلی
Agent
Immobilier
Affilié
Fax:بدون
(514) 426-4546

Khaksar
Nader










Khaksar
 ماهگی9 ختنه کودکان تا










Cell: (514) 969-2492

Cell: (514) 969-2492

Bur.: (514) 426-4545
nkhaksar@sutton.com
(514) 426-4546
groupeFax:
Sutton-Expert
inc.
nkhaksar@sutton.com
courtier
immobilier agrée
groupe
Sutton-Expert
inc.
2869 boul.
Ste-Charles
courtier QC.,
immobilier
agrée
Kirkland.,
H9H 3B5
2869 boul. Ste-Charles
Kirkland., QC., H9H 3B5

Cell.: (514) 924-5055

H2
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Tel.:
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www.audiovideoquebec.com
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Financing Available Up To 24 Months No Payment- No Interests
Financing Available Up To 24 Months No Payment- No Interests
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