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حمله گسترده اسرائیل

پدر جدّ
ابوتراب
دستگیر شد!
52میلیارد
ناقابل!

در آخرین روزهای 2008

غزه در میان
آتش و خون

>>

فراخوان بین املللی
برای آتش بس

>> رهرب
جدید
حزب
لیربال!
>>ص19 :

2009

با آرزوی
جهانی بدون جنگ
سرشار از عشق
صلح ،آزادی،
عدالت و...

میکائیل
ایگناتیف

>>ص 3 :و 4

Bonne
!Année

ص9 :

وقتی
قانون
جنایت

امیر،
ماجرای آن
لنگه کفش
معروف و...

>>

میآفریند
>> ص 5

دکترانصاری

پزشــکی
>> 22:

صرافی  5ستاره
5Star I.P.M. Inc.

کبک/کانادا:
>>

ع.ا .شادپور

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

19

ص7 :

لنگه کفش ما؟!
سیروس

>> 4 :

یحیـیآبادی

2178 Ste-Catherine W.

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

آری ،آری
زندگی زیباست
از شما دوستان و هم بستگانی که پیروزی اخیر کبک
سولیدر را زیبا دانسته و شریک خوشحالی ما بودید تشکر
می کنیم.
به شما آشنایان ،یاران و خویشاوندانی که طی بیش از دو
دهه در فعالیت اجتماعی با ما همراه بودید ،یا فقط تلفن
کردید ،تبریک گفتید و به این موفقیت افتخار کردید،
می گوییم این پیروزی ،پیروزی مشترک ماست.
تک تک شمایی که در مبارزۀ انتخاباتی ،در سرما و شرایط
دشوار از هیچ تالشی دریغ نکردید ،پالکارد زدید ،اعالمیه
پخش کردید ،مقاله نوشتید  ،بحث کردید  ،قانع کردید،
انتقاد کردید ،کمک مالی جمع کردید
و همواره امیدبخش بودید:
این پیروزی را مدیون شمائیم!
 8دسامبر ،با ورود کبک سولیدر به پارلمان کبک،
قدم اول ولی بی شک مهمی در راه عدالت اجتماعی،
حفظ محیط زیست و برابری برداشته شد.
امید ما اینست که این پیروزی -هر چند کوچک-
نویدی باشد که جامعۀ نوپای ایرانی و فرزندان ما در میهن
نوگزیدۀ خود هر چه بیشتر از حاشیه به طرف کانون
جامعه و میدان تصمیم گیری گام بردارند.
همبستگی گام های ما این میدان را بازتر خواهد کرد.
آری ،آری زندگی زیباست...
گربیافروزیش
رقص شعله اش در هر کران پیداست

امیر خدیر

نیما مشعوف
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اسرائیل و آمریکا...
آیا اوباما نیز
مانند بوش،
بیچون و چرا
از اسرائیل دفاع
خواهد کرد؟
در ای��ن روزه��ا که حمالت
هوایی اسرائیل به نوار غزه جریان دارند،
از جانب آمریکا ب��ه عنوان مهمترین
شریک سیاسی اسراییل هیچ واکنشی
نشان داده نشده است.
از جرج دبلیو ب��وش ،رئیس جمهور
آمریکا که فقط چند روز بیش��تر در
مس��ند قدرت نخواهد بود ،خبری به
گوش نمیرسد و اوباما ،رئیس جمهور
جدید ،نیز در مورد مسئلهی خاورمیانه
سکوت اختیار کرده است.
از روز شنبه ۲۷ ،دس��امبر ،و از زمان
شروع حمالت هوایی شدید اسرائیل
به ن��وار غزه ،جرج ب��وش در مجامع
رس��می ظاهر نشده است .به گفتهی
گوردن جاندرو ،س��خنگوی بوش ،او
دوران تعطیالت خود را در در تگزاس
س��پری میکند و در آنجا از خبرهای
خاورمیان��ه مطلع میش��ود .جاندرو
در این مس��ئله تردیدی ب��ه خود راه

نمیدهد که بوش س��ازمان تندروی
اس�لامی حماس را مسئول گسترش
آتش جنگ در نوارغزه میداند.
بنا به نظر س��خنگوی ب��وش ،رئیس
جمهور آمریکا عملیات نظامی اسرائیل
را در نوار غزه ب��ه عنوان دفاع از خود
درک میکند .او در توضیح میگوید،
در واق��ع ب��وش دفاع این کش��ور در
مقاب��ل حمالت دائمی حم��اس را با
وج��ود توافقنام��هی آتشبس میان
اسرائیل و حماس میپذیرد .به گفتهی
سخنگوی بوش ،حماس بار دیگر با رد
حق موجودیت اسرائیل چهرهی واقعی
خود را به عنوان سازمانی تروریستی
نشان داد .او میگوید ،برای پایان دادن
به خشونت باید حماس ادامهی پرتاب
موشک به خاک اس��رائیل را متوقف
کند و آتشبس دائمی را بپذیرد.
هیچکس در واش��نگتن در این مورد
شکی به خود راه نمیدهد که اظهارات
سخنگوی بوش بتواند کمترین تأثیری
در منطقه داش��ته باشد .بوش بهطور
رسمی تا بیس��تم ژانویه قدرت را در
دست دارد .او بسیار دیر ،یعنی تازه در
هفتمین سال ریاست جمهوری خود،
سعی کرد به بحران خاورمیانه بپردازد.
بوش تا پایان زمامداریاش نتوانست
قرارداد صلحی را میان فلس��طینیان
و اس��رائیل به امضا برساند .حال این
وظیفه ب��ه عهدهی رئی��س جمهور
جدید آمریکا ،باراک اوباما ،گذاش��ته
شده است.

حمیراقاسمنژاد روانکاو
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اوباما تا بهح��ال در مورد آتش جنگ
جدید در خاورمیانه س��کوت اختیار
کرده است .دیوید اکسلرود ،سخنگوی
اوباما ،تأکید کرد ،آمریکا در حال حاضر
و تا بیس��تم ژانویه تنه��ا یک رئیس
جمه��ور دارد و آن ه��م جورج دبلیو
بوش است.
در این مورد که سیاست اوباما در منطقه
چه خواهد بود ،نظرات در واشنگتن و
حتی در اسرائیل متفاوتاند .آیا او نیز
مانند بوش ،بیچون و چرا از اسرائیل
دفاع خواهد کرد؟ برخی میگویند که
انتخاب هیالری کلینتون به مقام وزیر
امور خارجه نشانهای از این موضعگیری
است .کلینتون به سیاست حمایت از
اسرائیل ش��هرت دارد .از آن گذشته،
اوبام��ا در دیدار ماه ژوئی��هی خود از
اسرائیل ،از حق این کشور در دفاع از
خود حمایت کرد.
به نظر برخی از کارشناسان خاورمیانه،
اسرائیل آگاهانه از خالء قدرت فعلی
در آمری��کا ب��رای اج��رای طرحهای
نظامی خود استفاده کرده است .تا سه
هفتهی دیگر ،تا زمانی که اوباما رسما
زمام امور را در آمریکا در دست گیرد،
به دلیل باال گرفتن آتش خشونت در
خاورمیانه قدرت عمل وی در منطقه
بس��یار محدود خواهد بود .و بسیاری
از خود میپرس��ند که آیا تا آن زمان
چیزی از نوار غــــــزه باقی خواهد
ماند؟!

ناتوراتراپیسیتو
هیپنوتراپیست

>> مشاوره و درمان:

)Homeira (Sedighe

Ghassemnejad
Psychotherapist

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

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.

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

ساعــات کار:

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.

با آرزوی صمیمانه ترین شادباش ها
سال نوی میالدی ،سراسر تندرستی و بهروزی
بر فرد فرد شما هموطنان گرامی مبارک باد!

بهروزآقاباباخانی
مشاور وام مسکن

COPNN. Member
فارغ التحصیل از
دانشگاه مک گیل

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

Tel.:(514) 223-6542

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

h.ghassemnejad@gmail.com

زرین

www.zarinauto.com
منایشگاه
اتومبیل

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

••
••

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

__________
and leasing
• Sale
of imported vehicles
in European
• &Specialized
Japanese Imports
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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خاورمیانه در آتش...
احتماالت پیش
روی محاس
و اسرائیل در
جنگ غزه
در حال��ی ک��ه حم�لات هوایی
ارتش اس��رائیل به مواضع حماس در
نوار غزه ادام��ه دارد ،رهبران حماس
همچنان بر ادامه «مقاومت» در برابر
اسرائیل تاکید می کنند.
در حقیق��ت اس��رائیل و حماس هر
دو قاطعانه می گویند تا دستیابی به
اهداف خود ،جنگ و مقاومت را ادامه
خواهند داد.
مقامهای اس��رائیلی در ب��اره اهداف
خود در جنگ علیه نوار غزه ،سخنان
متفاوتی گفته اند.
برخی از آنان ه��دف نهایی جنگ را
س��رنگونی حکومت حم��اس در نوار
غزه و یا فروپاش��ی س��ازمان حماس
میدانند و برخی دیگر تلویحا نابودی
توان موش��کی حماس و وادار کردن
آن به امضای یک آتش بس مستحکم
با دولت عب��ری را هدف اصلی جنگ
اعالم میکنند.
بدین ترتیب ،دولت اس��رائیل ظاهرا
دو هدف حداکث��ری و حداقلی را در
جنگ با حماس دنبال میکند ،هدف
حداکث��ری نابودی حم��اس و هدف
حداقلی تحمیل شرایط یک آتش بس
سفت و سخت به این سازمان است.

در مقاب��ل ،حم��اس ک��ه در موضع
تدافعی قرار گرفته اس��ت ،پیروزی
خود را در ناکامی ارتش اس��رائیل در
دس��تیابی به اهدافش در مقابل این
گروه تعریف میکند.
به عب��ارت دیگر ،حماس در مقابله با
اسرائیل هدفی سلبی را دنبال میکند
و آن عدم پیروزی اسرائیل در نوار غزه
است.
این تقریبا همان استراتژی حزبالله
لبن��ان در جنگ  ۳۳روزه تابس��تان
 ۲۰۰۶با اسرائیل است.

احتمال ها

بدین ترتیب ،سناریوهای مختلفی در
مورد نتیجه جنگ نوار غزه بر حماس
و اسرائیل قابل فرض است که میتوان
در باره برخی از آنها گمانه زنی کرد.
سناریوی نخست این است که ارتش
اس��رائیل به حمالت هوای��ی خود تا
زمان اعالم آمادگی حماس برای پایان
دادن به شلیک موشک های قسام به
شهرکهای اسرائیلی و پذیرش آتش
بس ادامه دهد.
تحقق این س��ناریو محتمل است ،اما
قطعی نیس��ت چرا که از یک طرف،
حماس در برابر حمالت هوایی صرف،
امکان مقاوم��ت دارد و از طرف دیگر
کش��ته ش��دن غیرنظامی��ان در این
حمالت ،افکار عمومی جهان را علیه
اسرائیل بر می انگیزد و ادامه نامحدود
حمالت هوای��ی را برای دولت عبری
بسیار مشکل میکند.
ب��ا این حال ،اگر این س��ناریو صورت
عملی به خود بگی��رد ،آن را میتوان
پیروزی اس��رائیل و تسلیم حماس به
شمار آورد.

ه
دف نه
ا
ی
ی
سرنگونی جنگ:
ح
حما کومت
س؟!

سیروس
یحیی آبادی

سناریوی

آه در این جهان
لنگه کفشی...
سهم ما چه شد؟!!

دیگر

س��ناریوی دوم این است که اسرائیل
ادام��ه حمالت هوایی علیه نوار غزه را
بیثمر ببیند و اقدام به حمله زمینی
به نوار غزه کند.
حمله زمین��ی به نوار غ��زه برای هر
دو طرف مشکل س��از اما برای طرف
اس��رائیلی با مخاطرات بیشتر همراه
است.
اگر ارتش اسرائیل بتواند در یک حمله
زمینی احتمالی ،حکومت حماس در
نوار غزه را به کلی برچیند و این منطقه
را به دولت خودگردان فلس��طین به
رهبری محمود عباس تحویل دهد ،در
آن صورت طرف پیروز جنگ خواهد
بود ،اما میزان تلفات ارتش اسرائیل در
چنین جنگی بر داوری در باره نتیجه
جنگ تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.
به عبارت روشن تر ،اگر اسرائیل بدون
تحمل تلفات س��نگین ،نوار غزه را به
اش��غال دوباره خود در آورد ،میتواند
اعالم پیروزی کند ،اما اگر این اشغال
با تلفات قابل توجه همراه باشد ،در آن
صورت ،حماس حتی به رغم از دست
دادن حکومت خود ،پیروزی نمادین را
نصیب خود خواهد کرد.
با این حال ،حمل��ه زمینی احتمالی
ارتش اسرائیل به نوار غزه ،ممکن است
فرصتی برای قدرتنمایی حماس پدید
آورد و ارتش اسرائیل را در گرداب این
منطقه منزوی اما با جمعیت بس��یار

سایت مجموعه آثار

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

{>> ادامه در صفحه}26 :

ع
جما
کلبه
م
و
ل

Voyages Lexus

آژانس مسافرتی یونی گلوب

انواع ساندویچ های سرد و گرم

ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..

نوشابه های الکلی و غیر الکلی

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

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

ساعات کار 7 :روز
هفته :از  11و نیم صبح
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سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
بر روی ختفیف  25دالر
فروش بلیت کلیه شرکت های
قیمت ها
ی رقابتی موجود ما
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
همچنین کوپن 25
دالری برای پرواز
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
بعدی شما به ایران
ارائه خواهد شد.
 و بسیاری دیگر..

Super special

نسرین پارسا

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

مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

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

________________________________

1253 McGill College, Suite155
Montreal, QC H3B 2Y5

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

5

 sسال s 15شماره  12 s 870دی 1387

____________________ ____________________ www.paivand.ca

ایران :قانون...
وقتی
قانون
جنایت
میآفریند

حسین باقرزاده

شده اس��ت .آمنه برای تمام عمر خود
بینایی و چهره و زندگی عادی خود را از
دست داده است.

ی نوا ،زن جوانی اس��ت که
آمن��ه بهرام 
در شرایط س��خت ایران توانسته است
تحصیالت دانشگاهی خود را در رشته
الکترونیک به پایان برس��اند و مشغول
کار ش��ود و با ه��زاران امی��د و آرزو به
آینده خود بیندیش��د .ای��ن آینده ،اما،
با حرکت جنایتکاران��ه مرد جوانی که
ادعای دوستی او را داشته یکباره به هم
میریزد .این مرد خواهان ازدواج با آمنه
بوده ،ولی آمنه خواست او را رد میکند.
مرد جوان به جای این که با پاسخ «نه»
آمنه راه خ��ود را در پیش گیرد و برود،
در بع��د از ظه��ر روزی در آبان ۱۳۸۳
بر س��ر راه آمنه ظاهر میشود و ظرف
اس��یدی را که در دست داشته بر سر و
روی آمنه میپاشد .آمنه میسوزد ،و تا
به بیمارستان برسد و چند ساعت بعد
تحت معالجه قرار گیرد دو چشمش را
کامال از دس��ت داده و چه��ره زیبای او
کامال به صورت وحش��تناکی دگرگون

در طول چهار س��ال گذش��ته ،آمنه از
یک سو برای معالجه چهرهاش در ایران
و اس��پانیا بارها تحت عمل قرار گرفته
اس��ت و از س��وی دیگر برای تعقیب و
مجازات جنایتکاری که زندگی او را به
این صورت تباه ک��رده در نظام قضایی
ایران دوندگی کرده اس��ت .او تا به حال
 ۱۷عمل جراحی داش��ته است و هنوز
نیاز به این دارد که تحت چندین عمل
جراحی دیگر قرار بگیرد .این معالجات
هزینههای سنگینی در بر داشته که با
کمک افراد خیری فراهم ش��ده و آمنه
هنوز ب��رای ادامه معالجه به کمک نیاز
دارد .در دادگس��تری نی��ز او تا به حال
توانسته است فرد اسیدپاش خود را سه
بار به دادگاه بکش��اند و او را در جایگاه
متهم بنشاند .آخرین دادگاه او در هفته
گذش��ته انجام شد و دادگاه که متهم را
مجرم تشخیص داده ،قرار محکومیت او
را صادر کرده اس��ت .مجید موحدی به
جرم اسیدپاشی بر روی آمنه و از جمله
کور کردن چشمهای او به قصاص چشم
محکوم شده است.

پدی��ده اسیدپاش��ی ب��ر روی زنان به
خصوص از س��وی مردانی که به دالیل
عش��قی یا ناموس��ی میخواهند انتقام
بگیرن��د و زندگی زنی را ب��رای ابد تباه
کنند در ایران شیوع کمیندارد .این
پدیده نیز ،همانند سایر نابسامانیها و
بدهنجارهای اجتماعی و خشونتها و
جنایتهای فیزیکی و جانی ،در ایران
تحت جمهوری اس�لامی گس��ترش
به یک نفر شریک جدی در کار
وسیع یافته است .صفحات روزنامهها
فروش اتومبیل در ناحیه الوال
پر از حوادث دردناکی است که هر روز
(کبک) نیازمندیم.
در گوشه و کنار کشور اتفاق میافتد،
زندانهای ایران از متهمان به ضرب و
لطف متقاضیان جدی
جرح و تجاوز پر است ،و آمار اعدامهایی
ک��ه به عنوان قصاص در ایران صورت
متاس بگیرند.
میگی��رد رو به فزونی اس��ت .و نظام
پوسیده و فاسد حقوقی و قضایی ایران
به جای این که برای این همه خشونت
Tel.: 514-515-1888
و رنج و درد عالجی بیندیشد ،خود به
Tel.: 514-983-0952
گسترش آنها کمک میکند .قانون

جویای شریک

در ایران از ارتکاب جنایت مانع نمیشود
و بلکه خود جنایتزا است.
مجی��د موحدی پ��س از ارتکاب عمل
وحش��یانه خود ظاهرا هیچ احس��اس
پشیمانی نداش��ته و بلکه به آن افتخار
میکرده اس��ت .در دادگاه اول ،به گفته
آمن��ه ،وقتی از تصوی��ری از او پیش از
اسیدپاشی سخن به میان آمده ،مجید
گفته است که آن تصویر را فراموش کنید
و وضع فعلی او را ببینید که باید تا ابد با
ی مجید
آن زندگی کند .در مورد دیگر 
وقتی با احتمال حکم قصاص روبرو شده
ظاهرا به دادگاه اعتراض کرده است که
دهه��ا نفر دیگر مرتک��ب چنین عملی
شدهاند و مجازات نشدهاند و اکنون چرا
او باید قصاص شود .آمنه مصمم بوده که
این فرد از مجازات فرار نکند و از سوی
م��ردم کوچه و خیاب��ان و در اتوبوس و
مترو از او خواس��تهاند که نگذارد مجرم
از مجازات فرار کن��د .از این رو ،آمنه از
قصاص صورت و بقیه صدماتی که دیده
گذشته است ولی خواستار قصاص چشم
ش��ده و دادگاه حکم کرده است که دو
چشم مجرم با ریختن اسید کور شود -
ی نوا مبلغ
مشروط بر این که خانم بهرام 
 ۲۰میلیون تومان برابر با نصف دیه مرد
به آقای موحدی بپردازد.
از نکت��ه آخر میگذری��م که به موجب
نظ��ام حقوقی ایران ،قربان��ی باید برای
مجازات مجرم به او پول پرداخت کند.
یعن��ی در این نظام مبتن��ی بر «عدل
اس�لامی» قربان��ی جریمهمیش��ود و
مجرم پ��اداش نقدی میگیرد .در باره
این جنبه وحشتناک و مسخره نظام
حقوقی ایران که تابعی از ارزشگذاری
تبعیضآمیز مردم بر اساس جنسیت
آنان است بارها در همین ستون سخن
گفته ش��ده است .ولی در این جا باید
این نکته را که در باال به آن اشاره شد
اضافه کرد ک��ه خانم بهرامی نوا هنوز
نیاز به معالجه دارد و حتا کوری او نیز
تا حدی معلول تأخی��ر در جراحی و

اسفندیارباهری
Cell.: (514) 573-9128

• ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن

ی چرا خانم بهرامی خواهان قصاص
ول�� 
چشم اس��ت و به دنبال آن است که به
هر وسیله شده پولی فراهم کند تا بتواند
در دو چشم آقای موحدی اسید بریزد؟
او در مصاحبه با ص��دای آمریکا در ۳۰
آذر به این س��ؤال پاس��خ داده است .او
میگوید که خواهان خش��ونت نیست،
و نمیخواهد ش��اهد کور ش��دن هیچ
کسی باش��د .ولی او چارهای ندارد :اگر
قصاص نخواه��د ،دادگاه حکم میکند
که مج��رم  ۲۰میلیون تومان به عنوان
دیه به خانم بهرامی بدهد و بعد مجرم
آزاد میش��ود و قضیه به پایان میرسد.
این سخن برای گویندگان صدای آمریکا
به س��ختی باورناکردنی میرس��د و از
خانم س��توده وکیل دعاوی میپرسند
که آیا واقعا چنین اس��ت و اگر قصاص
در کار نباش��د هیح مجازات دیگری در
انتظار مجرم نیست؟ خانم ستوده پاسخ
میدهد که اگر قاضی تشخیص دهد
که ممکن اس��ت مجرم ب��از مرتکب
جرم شود «میتواند» برای او مجازات
تعزیری (یعنی غیر از حد یا قصاص)
تعیین کند .به مفهوم مخالف ،مجرم
ممکن است بدون مجازات رها شود -
همچنان که در مورد قتل و جرحهای
زیادی تا به حال پیش آمده است.

تنها قاضی میتواند اگر الزم تشخیص
داد (ج��ز قصاص و دیه ک��ه در اختیار
قربانی یا بس��تگان او است) مجرم را به
زندان بفرستد .تصور این مسئله بسیار
وحشتناک است .امنیت جانی و فیزیکی
یکیازمهمتریندغدغههاییکشهروند
در جامعه است ،و تعرض فیزیکی به جان
و حیات انسان از بزرگترین جنایات یک
جامعه بشمار میرود .از این رو تقریبا در
همه جوامع ،این گونه خشونتها جرم
عمومی تلقی میش��وند و جامعه برای
جلوگیری از تکرار آنها و تنبیه مجرمان،
مجازاتهای سنگینی برای آنها تعیین
میکند .در جمهوری اسالمی ،اما ،این
جنایات س��نگین جرم خصوصی تلقی
میشوند و مسئله رسیدگی به جنایاتی
از ای��ن قبیل به حد دع��اوی مالی بین
افراد تقلیل مییابد .سرنوشت مجرم به
ی دم سپرده میشود
دست قربانی یا ول 
ت��ا قصاص کند و یا اگر ب��ه اعمال این
خشونت ضد انسانی راضی نیست عفو
کن��د یا دیه بگیرد و بعد ش��اهد آزادی
فوری یا قریب الوقوع مجرم باشد .جامعه
هیچ مسئولیتی در قبال جنایات ضرب
و جرح و قتل برای خود نمیشناسد
و ب��رای پیش��گیری از آنها و تنبیه
مرتکبان آنها اقدامی نمیکند.

به عب��ارت دیگر ،در کش��وری که تا
ای��ن حد خش��ونت و جنای��ت رواج
دارد ،قانونگ��ذار در م��وارد ضرب و
جرح و قتل ،از سویجامعه مجازاتی
برای مج��رم تعیین نکرده اس��ت ،و

ی نوا ،با
آمنه بهرام 
حركتجنایتكارانه
مردی كه بر سر و روی
او اسید ریخته دو
چشمش را از دست
داده و چهره زیبایش
به صورت وحشتناكی
دگرگون شده است .او
خواهان قصاص هر دو
چشم مجرم شده است.
آمنه با خشونت مخالف
است ،ولی احساس
یك مسئولیت اجتماعی
سنگین به او حكم كرده
كه نگذارد مجرم از
مجازات فرار كند  -و
قانون عمال راه دیگری
برای مجازات مجرم باز
نگذاشته است.
{>> ادامه در صفحه}26 :

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

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی
لیلیصمیمی

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

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

حلظه های شیرین زندگی خود را

مشاور امالک:
مسکونی و جتاری

•مشاور در امور سرمایه گذاری

فقدان امکانات مالی است .در این شرایط
او اگر بتواند پولی فراهم کند باید بیش
و پیش از هرچیز به درد معالجات خود
بزند ،ولی نظام حقوقی ایران با سنگدلی
تمام به او حکم میکند که اگر خواهان
مجازات مجرم اس��ت چارهای ندارد جز
ی فراهم کن��د و به جای
ای��ن که پول�� 
معالجه خود آن را به اسیدپاش بدهد.
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با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

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

آموزشگاه رانندگی
>>

Drivinogol
Sch

مربی ایرانی:
با  19سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی

ل های
ا
سو اکسی
تست ت

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

621-3456

&

)(514

________________________
7370 Cote-Ste-Luc, # 118

Villa Maria

Montreal, QC H4W 1P9
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دبی :بحران مالی

حبران
مستغالت:
ورشکستگی
هزاران ایرانی
در دوبی

بازار مستغالت دوبی ،پس از ده سال
رونق بینظیر ،ناگهان دستخوش رکود
شده است.
در ای��ن می��ان ،ه��زاران ایران��ی که
س��رمایههای خ��ود را در معام�لات
ساختمان و مسکن به کار انداختند در
آستانه ورشکستگی قرار گرفتهاند.
دوبی ،ظ��رف ده س��ال ،از یک بندر
کوچک در حاش��یه خلی��ج فارس به
یک متروپل جهانی برای فعالیتهای
س��اختمانی تبدیل ش��د .اما به نظر
میرس��د که این دوران به پایان خود
رس��یده باش��د .این دگرگونی ،بسیار
ناگهانی صورت گرفت:
در ماه اکتبر امسال ،امیر دوبی در یک
نمایشگاه ساختمانی پرده از طرح جاه
طلبانه ایجاد "باغ جمیره" برداشت و
اع�لام کرد که " ونیز خلیج فارس" با
 ۷۰میلیارد دالر س��رمایه گذاری ،در
ساحل الجمیره بنا خواهد شد .مجمع
الجزایری مرکب از آس��مانخراشها،
پارکه��ا و کاناله��ای مصنوعی ،که
بخشی از آن در خشکی و بخشی دیگر
از آن در دریا خواهد بود.
همزمان ب��ا اعالم این خبر ،هش��ت
کشتی خاکبرداری عظیم ،در ساحل
الجمیرهلنگرانداختند.
این کشتیها ،قرار بود میلیونها متر
مکعب خاک و س��نگ را از خش��کی
ب��ه دریا بریزند تا باغ جمیره بر آن بنا
شود.
اما در آغاز ماه نوامبر ،کشتیها ناگهان
در می��ان حی��رت س��اکنان مناطق
ساحلی الجمیره ناپدید شدند.
ح��دس و گمانها ،درب��اره علت آمد
و رفت کش��تیها ،ادامه یافت تا این
که مسئوالن ش��رکت دولتی توسعه
ساختمانی دوبی معما را گشودند .آنها
اعالم کردند که طرح ایجاد باغ جمیره،
به دلیل سرایت بحران مالی جهانی به
دوبی ،فعال اجرا نخواهد شد.

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

پایاننا گهانییکرویا

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

همراه با توقف اجرای طرح عظیم باغ
جمیره ،طر ح ساختمان آسمانخراشی
با ارتفاع هزار متر ،یک مجموعه بزرگ
هتل و بخش بزرگی از ویالهای لوکس
جزیره نخل نیز ،متوقف شد.
شرکت ناکهید هم ،به عنوان مجری
این طرحها ،ناگزیر  ۵۰۰نفر از  ۳هزار

و  ۳۰۰همکار خود را
اخراج کرد.
رون��ق
دوران
کمنظیر فعالیتهای
ساختمانی دوبی ،به
گونهای پایان مییابد
ک��ه در هی��چ نقطه
دیگر جهان ،مش��ابه
آن دیده نشده است.
ظرفدهسالگذشته،
شیخهایدوبی،شبانه
روز چنان مش��غول
ساختن بودند که به
نظر میرسید ذخیره
س��یمان و آه��ن و
شیش��ه جه��ان ،به
زودی به پایان خواهد
رسید.
اما اکن��ون این ذخیره پ��ول جهان
است که به پایان میرسد .بدهیهای
سنگین روی دست امیر دوبی مانده
اس��ت .بحران مالی جهان��ی ،چنان
غافلگیرکننده به سراغ امارات متحده
عربی رفته است که تا چند هفته پیش
هیچکس آن را تصور نمی کرد.

پایاندورانطالئیایرانیان

نشریه اشپیگل آنالین اخیرا نوشت:
«کسی که در سال  ۲۰۰۳پانصد هزار
یورو ب��رای یک ویالی لوکس جزیره
نخل پرداخت ،در تابس��تان امس��ال
میتوانس��ت  ۲میلیون و  ۵۰۰هزار
یورو بابت آن دریافت کند».
هزاران ایرانی نیز توانستند با معامالت
قولنامهای ،در بازار مس��تغالت دوبی
به س��ودهای کالن دست یابند .اما از
تابستان امسال ،سیر نزولی قیمتها
آغاز ش��د و آنها نیز ،به تدریج خطر
ورشکستگی را لمس کردند.
حبیب مس��توفی بازرگان  ۴۳ساله،
اخیرا به خبرگزاری رویترز گفت:
«همه پس انداز خانوادهام را در امالک
دوبی سرمایهگذاری کردم .حاال چطور
میتوانم به خانوادهام بگویم که اشتباه
کردم و همه پولمان از دست رفت»؟
دلیل اصلی س��رمایهگذاری ایرانیان
در دوبی ،ناامنی سیاسی و اقتصادی
جمهوری اسالمی ایران بود .بسیاری
از آن��ان نی��ز ،به امید کس��ب اقامت
دوبی ،در مس��تغالت این امیرنشین
سرمایهگذاریکردند .اما تغییر قوانین،
امسال این امید را نیز بر باد داد.
به گزارش رویترز ،حمید رضا آصفی
س��فیر ایران در امارات متحده عربی،
نوامبر امس��ال به ایرانیان هشدار داد
که از خرید امالک در دوبی خودداری
کنن��د ،زیرا این کار نه تنها س��ودی
نخواهد داشت ،بلکه منتهی به دریافت
اقامت نیز نمیشود.
(منبع :دویچه وله)

>> پخـــش وسیع <<

آبونه مان گسترده،
وب سایت قدرمتند

بیزنس خود را

با

به اقصا نقاط جهان ببرید!

>> از منایشگاه بزرگ ما دیدن کنید.

_______________________________________
)H2V 4J1

(Montreal, QC

Fax: 514-271-8873

6681 Ave. Du Parc

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

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.
RAYMOND & HELLER LTEE CARPET

رستوران

ساندویچ کباب

(با سوپ یا نوشابه)

تنها فرزند باقی مان��ده از جان اف
کندی ،رئیس جمهوری پیش��ین
آمریکا احتماال جانش��ین هیالری
کلینتون در مجلس سنای آمریکا
می شود.
این گزارش ها خاطرنشان می کنند
کارولی��ن کندی آمادگ��ی خود را
برای این کار اعالم کرده است .جان
اف کندی ،پدر خانم کندی ،س��ال
 1963ترور شد.
ظبق قانون اساسی آمریکا ،فرماندار
نیوی��ورک بای��د جانش��ین خانم
کلینتون را که از سوی باراک اوباما،
رئیس جمهوری منتخب آمریکا به
عنوان وزیر امور خارجه دولت آتی
انتخاب شده ،تعیین کند.
انتخاب هی�لاری کلینتون باید به
تائید مجلس سنا برسد.
خانواده کندی ،در عرصه سیاس��ی
آمریکا نامی شناخته شده هستند.
کارولی��ن کندی پس از س��ال ها
اجتناب از صحنه سیاسی ،تصمیم
گرفته وارد کارهای سیاس��ی شود.
برخی اعضای خان��واده کندی ،اورا
به انجام ای��ن کار ترغیب کرده اند
اگرچه این اقدام مخالفانی نیز دارد.
کارولین کندی از حامیان سرسخت
باراک اوبام��ا در انتخابات اخیر بود
و در رقاب��ت ه��ای مقدماتی حزب
دموکرات نی��ز ار رئیس جمهوری
منتخب حمایت کرد.
رابرت اف کن��دی ،یک عضو دیگر
خانواده کندی نیز س��ال ها پیش
کرسی نیویورک را در مجلس سنا
در اختیار داش��ت .رابرت کندی در
سال  1968ترور شد.
س��ناتور ادوارد (تد) کن��دی دچار
س��رطان مغزی اس��ت و نیویورک
تایمز گزارش داده که بیماری او این
احتم��ال را به وجود آورده که برای
اولین بار در پنجاه س��ال گذشته،
سنای آمریکا بدون وجود فردی از
خانواده کندی ادامه کار دهد.

 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

کنـدی
یــک ِ
دیگر در
جملس سنای
آمریکا؟

Vendome:
Bus 105

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما

6
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امیر وانتخابات کبک 2008
می تواند
دگرگونی
اجیاد کند

ژوزه لگو
گازت :جمعه  19دسامبر 2008
هنگامی که امیر خدیر ،تنها نماینده
منتخبحزبکبکسولیدردرمجلس
ملی روز چهارش��نبه گذشته سوگند
یادکرد ،پارادوکس جالبی از انتخابات
گذشته را به نمایش گذاشت.
نرخ پائین مشارکت  57درصدی رای
دهندگان ،که بس��یاری از آنان چنان
از قدرت اثرگذاری خ��ود در انتخاب
نمایندگانشان دلسرد بودند که حتی
به پای صن��دوق ه��ای رای نرفتند،
مایوس کننده بود .با این حال ،وقتی
امیر خدی��ر در حوزه مرس��یه پیروز
شد ،به بسیاری –چه هواداران کبک
سولیدر یا دیگران -این احساس دست
داد که این تنها نماینده مجلس ملی
می تواند صدایی متفاوت در مجلس

راهپیمایی ماه محرم
شهادت ساالر شهیدان امام حسین (ع)

>> زمان :شنبه  4ژانویه در پالس دوکانادا
>> از ساعت  12ظهر

او در عوض ترجی��ح داد که در درون
 PQی��ک جناح کوچ��ک چپ به نام
 SPQآزاد ،بوجود آید.
در ای��ن معن��ا ،اگر حزب اکس��یون
دموکراتیک و حزب کبکی ها از بطن
حزب لیبرال متولد شدند و می توان
گفت که کبک س��ولیدر فرزند حزب
کبکی هاست.
آنچه باقی می ماند این است که ببینیم
پولین ماروآ ،با وضعیت حساس انتخاب
خدیر چگونه برخورد می کند.
لیب��رال ها هرگز ماری��و دومون و رنه
له وک ،را بخاطر تاسیس حزب های
رقیب نبخشیدند .در مورد حزب کبک
سولیدر ،با آنکه حزب بسیار کوچک
تری اس��ت ،حوزه رای مرس��یه را از
چنگ حزب کبکی ها بدر آورده است.
در حوزه های دیگری نیز رقابت کبک
سولیدر موجب شد که حزب کبکی
ها کرسی هایی را در مجلس از دست
بدهد.
ژان ش��اره اعالم کرد که آماده اس��ت
س��هم منصفان��ه ای از مناب��ع مالی
پارلمان��ی و زمان طرح س��ئوال را به
اکسیون دموکراتیک دارای  7نماینده
در مجل��س و امی��ر خدیر اختصاص
دهد.
اما خانم م��اروآ در این زمنیه رفتاری
تردیدآمیز دارد زیرا بیمناک است که
منابع مالی و در دید بودن بیشتر امیر
خدیر این خطر را داش��ته باش��د که
هواداران بیش��تری را از اطراف حزب
کبکی ها بپراکند.
اما با حمایت چهره های ش��اخصی
چون ریشار دژاردن (هنرمند) و رییس
پیش��ین (بانک) دژاردن ،کلود بالن
از انتخاب امی��ر خدیر و حزب کبک
س��ولیدر ،ش��اید بهتر باشد که رهبر
حزب کبک��ی ها رفتار مهربانانه تری
با این دیگر حزب حاکمیت طلب در
مجلس ملی کبک داشته باشد.

••

>> خانه ایران سفری
یکروزه به هتل یخ در کبک
سیتی را در روز  18ژانویه
در نظر گرفته است .به علت
محدودیت ،لطفا تا تاریخ 6
ژانویه با ما متاس بگیرید و
جای خود را رزرو منایید:
----------------1117, Ste- Chaterine W.
Suite 420
Montreal, QC H3B 1H9

Tel.: 514-544-5962

شکایت

...ولی دل را خنک می کند!

امری خدیر

ملی باشد و نظریه "وزنه و ضد وزنه" را
مصداق بخشد.
و البت��ه صدای خدیر متفاوت خواهد
بود.
با حزب اکسیون دموکراتیک راست گرا
و حزب های لیبرال و حزب کبکی ها
که در بیشتر موضوع ها مواضع مشابه
میانه دارند ،خدیر دیدگاهی پیشروتر
از آنچه که برخی به طنز «چپ خاویار
خوار!» پالتو مون رویال می نامند ،ارائه
خواهد کرد.
حت��ی وضعیت زمانی ای��ن انتخابات
–مقارن با یک بحران اقتصادی ناشی
از نظام مالی یک دولت معتقد به عدم
مداخله -گفتمان انتقادی بیشتری را
طلب می کرد.
بسیاری از کبکی ها نیز ممکن است
به دفاع پیگیر و آگاهانه خدیر از نظام
همگانی بهداش��ت و درمان (سانته)
عالقمند شده باشند.
آم��وزه های خدی��ر در ای��ن زمینه،
به عن��وان یک مبلغ توانا و پزش��ک
متخصص در میکروبیولوژی از بنیاد
با آنچه که اخیرا فیلیپ کوئییار( ،وزیر
پیشین بهداشت و درمان) در مورد به
گفته خودش غیرقابل اجتناب بودن
خدمات درمانی انتفاعی بیشتر گفته
متفاوت خواهد بود.

ام��ا ،ب��رای ( PQح��زب کبکی ها)
انتخاب خدیر زنگ های دیگری را به
صدا درمی آورد.
ح��زب خدی��ر (کبک س��ولیدر) در
سال  2006از بهم پیوستن فرانسواز
دیوید ،از گ��روه Option citoyenne
)انتخاب ش��هروندان( ،و  UFPاتحاد
نیروهای پیش��رو که خدی��ر در آن
همراه با روش��نفکران مورد احترامی
چون گی تان برت��ون و عمر اکتوف
چهره ای شاخص بود بوجود آمد.
بس��یاری از ه��واداران حزب کبک
سولیدر رای دهندگان پیشین حزب
کبکی ها هستند که آن را یا بخاطر
ای��ن که زی��ادی میانه رو ش��ده و یا
برای این که به قدر کافی بر مس��ئله
حاکمی��ت تمرکز ندارد روی��ا هر دو
دلیل ،ترک کرده اند.
گفتن��ی اس��ت عاملی که س��رانجام
موجب شد بهم پیوستن دو گروه در
س��ال  2006تحقق یابد ،آن بود که
فرانس��واز دیوید ک��ه آن زمان به این
موضوع که حاکمیت کبک خط مشی
اصلی حزب کبکی ها باش��د ،اشتیاق
نداش��ت؛ حاال س��رانجام به خواست
 UFPگردن گذاشت.
به عب��ارت دیگر ،اگر چنان که خدیر
تاکید کرد اکنون کبک سولیدر دومین
حزب حاکمیت طلب در مجلس کبک
است ،این عمدتا بخاطر این است که
( UFPاتحاد نیروهای پیشرو) خدیر و
دیگران این را یک پیش ش��رط برای
تاس��یس حزب کبک س��ولیدر قرار
دادند.
و ای��ن کار را برای این کردند که فکر
م��ی کردند ( PQحزب کبکی ها) در
این زمینه بقدر الزم مصمم نیست.
پیش از آن ،نخس��ت وزیر وقت ،برنار
الن��دری ،عالقه بس��یار کم��ی برای
پذی��رش خدیر ،که در س��ال 2000
هم��راه با  2یا  3تن دیگر از نیروهای
پیشرو از س��وی ( BQبلوک کبکوآ)
نامزد شده بود ،نشان داد.

>>> کبک سولیدر اینک
دومین حزب حاکمیت طلب
در مجلس ملی شده است.
نظاره بر چگونگی واکنش
حزب های دیگر می تواند
جالب باشد.
>>> اگر  ADQو  PQاز بطن
حزب لیبرال متولد شدند،
می توان گفت کبک سولیدر
فرزند  PQاست.
>>> پالین ماروآ می ترسد
امیر خدیر هواداران بیشتری
را از اطراف  PQبپراکند.
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از امیرخدیر

مونرتال:
بازتاب
لنگه کفش
امری در
Le député de
Québec Solidaire,
Amir Khadir
s’est joint à
la manifestation.
Violaine Ballivy
La Presse
-------cover Photo:
Bernard Brault,
La Presse

رسانه ها!

الپرس :نیروی همدردی با روزنامه نگار
عراقی که کفش هایش را بطرف س��ر
بوش رئیس جمهور آمریکا پرتاب کرد
روز بروز قوی تر می ش��ود و دورتر می
رود و حتی به کانادا هم رسیده است.
هفته پیش تظاهرکنندگان در سرمای
س��خت ،در جلوی دفات��ر نمایندگی
س��فارت آمریکا در تورنت��و و مونترال
جمع شده و مجهز به کفش ،چکمه و
صندل بودند آنها را بطرف عکس سیاه
و س��فید رئیس جمهور آمریکا پرتاب
کردند.
خانم کریس��تینا بله Christina Blais
اولین پرتاب کنن��ده در مونترال فریاد
زد« :کلب»! (سگ به عربی) و توضیح
داد که از فحش بدتر است و اضافه کرد
این مس��ئله احتماال چی��زی را عوض
نمی کند ولی دلمان خنک می شود!
نماینده مجل��س کبک از حزب کبک
س��ولیدر که اخیرا انتخاب ش��ده امیر
خدی��ر که جزو پرت��اب کنندگان بود
اعالم داشت:
«بطور حتم هزاران نماینده مجلس در
دنی��ا آرزو دارند که همین کاری را که
من کردم بکنند!» وی افزود ولی ایشان
جرئ��ت اینکه جلوی ش��خص رئیس
جمهور بوش این کار را بکنند ،ندارند.
این گ��روه کوچ��ک تظاهرکنندگان
سپس بطرف مرکز سربازگیری ارتش
کانادا رفته و کفش ها را بطرف تمثال
استفان هارپر (نخست وزیر محافظه کار
کانادا) پرتاب کردند!
فعال سیاس��ی معروف Jaggi Singh
اعالم کرد که این عمل بخاطر همکاری
کانادا در جنگ خونریز تروریسم آمریکا
انجام شد.

@khanehiran.montreal
gmail.com

اصالت ریشه ماست ،صداقت پیشه ماست!

______________

Date: January 04th 2009
Time: 12:00pm

Start: Place du Canada Park
)(Peel & Rene-Levesque
)End: Atwater Park (Ste-Catherine & Atwater
Contact: (514) 806-2461
______________________
The council of Shia Muslim Communities

حسین
فلسفی

 ،Le Soleilکبک:
سرخورده از شرکت امیر خدیر ،نماینده
کبک س��ولیدر در مجل��س کبک ،در
تظاهرات ضد پرزیدنت دبلیو بوش ،یک
معلم  CEGEPدر س��نت فوآ (کبک)
به ن��ام ژیلبرت گانیون تصمیم گرفت
علیه وی به رئیس مجلس ملی کبک
شکایت کند.
دکتر خدیر و گروهی از تظاهرکنندگان
به تقلید از روزنامه نگار عراقی منتظر
الزی��دی هفته گذش��ته در برابر دفتر
نمایندگی س��فارت آمریکا در مونترال
کفش هائی را به س��وی عکس رئیس
جمهوری آمریکا پرتاب کردند.
آقای گانیون می گوید:
«من هم همین طور پرزیدنت بوش را
دوست ندارم ولی فکر می کنم که این
عمل قابل قبول نیست و باعث تشویق
به خشونت می شود .این کار به عقیده
من پائین آورنده شدید مقام و منزلت
یک نماینده مجلس اس��ت .وی اضافه
می کند که مجل��س ملی کبک باید
تصمیم جدی در این باره بگیرد».
اس��تاد دپارتمان تصاویر پزش��کی از
پیامی که این عمل نشان می دهد نیز
خوشش نمی آید:
«من نمی خواهم که دانش��جویانم به
طرف من کفش پرتاب کنند؛ شاید این
کار در عراق قابل قبول باش��د ولی نه
در اینجا».
آقای گانیون امیدوار است که نماینده
مرسیهکهنخستینوکیلکبکسولیدر
می باشد از طرف رئیس مجلس رسما
توبیخ شود.
«من پیامی
برای فرانسوا باید به امیر
ژ ا ن��د ر و
رئیسن مسئو لیتش
ک��ه
مجلس قبل را فهماند»!
از انتخابات
بود فرستادم
و ایش��ان در جواب دریاف��ت پیام مرا
مطمئ��ن کردند که پی��ام را به رئیس
جدی��د مجلس که بعد از ش��روع کار
مجلس در  13ژانویه انتخاب می شود
خواهد داد».

مانند «میشو»!

وی این مسئله را با ماجرای ایو میشو
 Yves Michaudکه نماینده قبلی در
زمان نخست وزیری دولت «پکیست»
لوسین بوشارد بعلت سخنانش درباره
اقلیت ها نس��بت به وضع زبان فرانسه
در سال  2000توبیخ شد ،مقایسه می
کند.
آقای میش��و گفته ب��ود که کلیمی ها
فکر می کنند که تنها ملتی در جهان
هستند که در تاریخ زجر کشیده اند.
میشو همچنین انجمن  Bnai Brithرا
فاالنژ افراطی صهیونیزم جهانی خوانده
بود.
«آقای میشو با اینکه نماینده نبود وقتی
این سخنان را بر زبان راند در حالی که
آقای خدیر وکیل مجلس است ،باید به
این مرد مسئولیتش را فهماند».
در پایان آقای گانی��ون اضافه کرد که
فکر کرده به نظام پزش��کی کبک نیز
شکایت کند.

•
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اصول ژورنالیسم؟
ار

آژانس مسافرتی

نامه
ک روز

أن ی
ش
ی دور از ؟؟!
لمن
تمدنانه رجنت
ها برده است ،گفتم شاید
غیرم
نگا
بد نباشد عکس هایی را از رفتار

Maison de Voyages

ک
یادم
های متمدنانه ی سربازان و افسران
رفته است رییس جمهوری محترم مورد بی ادبی
برای نفی چه چیزی قرار گرفته پیدا کنم و به جای این دو
و اثبات چه چیزی .درست یا
کاریکاتور بگذارم .منظورم عکس های
غلط ،اینطور توی ذهنم مانده است که معروف زندان ابوغریب نیست.
موضوع بر می گشت به برنج یا گندم
عکس های بسی مهیب تری هم
ذرت روسی.
هستند.
یا ّ
چیزی که یادم نرفته است ا ّما کله ی
تا جایی که به سایت خودم مربوط
کچل خروشچف است که حتی از
می شود ،مشکلی در کار نبود .اما سه
توی صفحات کاهی روزنامه هم برق
چهار تا سایتی که من اینجور مطالبم
می زد.
را به آن ها هم می دهم ،زیاد از عکس
نمی دانم که این منتظر زیدی ما چه
های گنده خوششان نمی آید .البد جا
ا ّما چه قدر کار قشنگی کرد این
طور آدمی است و چه طور
ندارند .به من چه!
ً
منتظر زیدی!
فکر می کند و چه مرامی
لنگه کفش گفتم پس مثال حکایت
حاال بگذار بگویند که این کار ها
دارد .اما آدم حسابی ها را
مهربانی های افراد
غیرمتمدنانهاست.
از همه جورشان خوانده ام
بوش را با زنان و مردان
خروشچف
مخصوصاً وقتی که در پاسخ به انسان و دیده ام در رسانه های
و کودکان و کهنساالن
متمدنی مثل جرج دبلیو بوش انجام
عربی و فرنگی که خیلی
در سازمان عراقی بنویسم .منظورم
می شود .آن هم در کنار نخست وزیر از او خوششان آمده است.
ملل یادتان حکایت آن نظامی
منتخب مردم عراق:
کمونیستها.سوسیالیست
عاشق شاعر مسلک و
هست؟!
نوری المالکی.
ها .الئیک ها .باخدا ها .بی
نازنین نیست که دختر
و بد تر از آن:
خدا ها .مسیحی ها .مسلمان
بچه ی دوازده ساله
در جلو چشم احتماالً چند ده هزار
ها .غیرمسلمان ها .س ّنی
ی عراقی را در جلو
بیننده ی علی الحساب ،و چند ده
ها .شیعه ها .عراقی ها .خاورمیانه یی
چشمان خواهر و پدر و مادر او مورد
میلیون بیننده ی بعدی.
ها .اروپایی ها .آمریکایی ها .آمریکای
تجاوز قرارداد ،و بعد هم خود دخترک
التینی ها...
را و خواهر و پدر و مادرش را همراه
>>> ا ّول:
و اص ً
ال از همه بیشتر:
با خانه ی محقرشان به آتش کشید
لنگه کفش نمی دانم چپ یا راست؛
خود من که خیلی از او خوشم آمده
و رفت و از قهرمانی خود ترانه یی
که:
است .آن قدر که نمی توانم بگذارم و
ساخت و با گیتار برای دوستانش زد و
ـ بگیر ای سگ! این را از طرف
بروم و بخوابم و چیزی در ستایش او
خواند تا کمی از غم غربتشان در عراق
مردم عراق ،به عنوان بوسه ی وداع به ننویسم.
کم کند .ماجرا های بسی مهیب تر
تو تقدیم می کنم!
منظورم در ستایش کار اوست البته.
دیگری هم هستند.
البته منتظر زیدی این را می داند
همین کار غیرمتمدنانه یی که دور از
هیچ وقت ،در میانه ی اینگونه انتخاب
که فرق است میان حیوان نجیب و
شأن یک روزنامه نگار جنتلمن است.
ها گرفتار شده اید؟
باوفایی مثل سگ ،با انسانی که سگ
اما من خودم هم نه آن وقت ها که
و هیچ وقت شده است که ندانید چه
شده باشد .اولی حیوانی است که
روزنامه نگاری می کردم جنتلمن
باید بکنید که قادر شوید آنچه را باید
خودش است ،و دومی انسانی است که بودم ،و نه بعد ها که روزنامه ام را
بکنید از خاطر ببرید و نکنید؟
خودش نیست.
دست به دست چرخاندند و آخر سر
نیچه گفته است که آدمیزاد ،در برابر
حیوانات ـ به طور طبیعی ـ حیوانند ،و هم دادندش به حسین شریعتمداری
واقعیت ،آن قدر بیچاره بود که در فرار
ـ به طور طبیعی ـ به اقتضای طبیعت که از اینجا دستم نمی رسد یک لنگه از تلخی آن ،خنده را از خود ساخت.
خودشان و بر مبنای غرایز خودشان
کفش ناقابل هم به طرفش پرت کنم .یا کشف کرد.
عمل می کنند .ا ّما وقتی که یک
ولی این که من دلم بخواهد چیزی
البته می گویند که نیچه یک مقدار
انسان ،به یکی از آن ها تبدیل می
بنویسم و بعد بروم بخوابم کافی
عقلش پاره سنگ بر می داشت .پاره
شود ،دیگر ،این امر ،یک امر طبیعی
نیست .آدم همیشه نمی تواند راحت
سنگ را نمی دانم .اما لنگه کفش را
نیست:
بنویسد .همانطور که همیشه نمی
چرا .نه این که عقلش لنگه کفش بر
انسانی اگر چون کبوتری پر کشید ،نه تواند راحت بخوابد .چند تا مقاله و
می داشت نیچه .نه .ا ّما خودش لنگه
کبوتر ،بلکه انسانی است که پر و بال
چند تا شعر هم دیدم که عرب ها و
کفش بر می داشت نیچه .اگر زنده
گشوده است؛ و اگر چون سگی مبتال
فرنگی ها در ستایش کار منتظر زیدی بود و در عراق بود و در کنفرانس
به بیماری هاری ـ بر خالف سگان
نوشته اند .خواستم یکی دوتاشان را
مطبوعاتی «سپاسگزاری ملّت عراق از
شریف و مهربان ـ پاچه گرفت و درید ترجمه کنم اما نشد .یعنی می شد که بوش» شرکت می کرد .چه به عنوان
و این و آن را پاره پاره کرد ،نه سگ،
نشود ،ولی نشد که بشود .نمی دانم
فیلسوف .و چه به عنوان خبرنگار .آن
بلکه انسانی است که پاچه گرفته است چرا؟ احتماالً محض ارا.
هم ،نه یک لنگه کفش .که دو تا لنگه
و دریده است و این و آن را پاره پاره
و حاال مانده ام که چه بکنم امشب.
کفش.
کرده است.
دو تا کاریکاتور توی بخش
و ا ّول :لنگه کفش نمی دانم چپ یا
و میان این دو ،فرق است!
فرانسوی زبان سایت پرفسور میشل
راستش را به طرف میهمان ناخوانده
شوسودوسکی خوب خودمان یعنی
پرتاب می کرد که:
و بعد:
همان سایت گلوبال ریسرچ دیده بودم ـ بگیر ای سگ! این را از طرف مردم
لنگه کفش نمی دانم راست یا چپ؛
که فکر می کردم بهترین کار این باشد عراق به عنوان بوسه ی وداع به تو
که:
که فارسی بکنمشان و بگذارمشان
تقدیم می کنم!
ـ این هم از طرف خانواده های عراقی اینجا و سر و ته قضیه را به هم بیاورم .و بعد :لنگه کفش نمی دانم راست یا
یی که تو بی سرپرستشان کردی!
ولی بعد ،وقتی که دیدم یک نوع دیگر چپش را که:
خوشم آمد .احسنت!
از «آدم حسابی» ها ـ «آدم حسابی
ـ این هم از طرف خانواده های عراقی
هشت نه ساله بودم که خروشچف در ها» ی خیلی حسابی ما ـ خیلی
یی که تو بی سرپرستشان کردی!
وسط جلسه ی رسمی سازمان ملل
ناراحت این عمل بی ادبانه ی یک
(اخبار روز)
متحد ،لنگه کفشش را درآورده بود و
روزنامه نگار عراقی هستند که آبروی
کوبیده بود روی میز.
جهان س ّومی ها را در برابر جهان اولی

لنگه کفش هم،
لنگه کفش
منتظر زیدی!

جراحان قلب تاکی��د کرد که یکی
از علته��ای اصلی افزای��ش موارد
بیماریهای قلبی ،غذاهای چرب و
غنیش��ده است که در ایران بهدلیل
داش��تن چربی باال ،غیراس��تاندارد
هستند.
دکتر پراپاس در نخستین سمپوزیوم
بینالملل��ی جراحی
عمل جراحی آئورت در خاورمیانه
قلب نسبت به توصی��ه ک��رد ،برای
گذشته افزایش پیش��گیری از ای��ن
نوع بیماریه��ا باید
چشمگیری
ریی��س انجمن جراحان قلب
از خ��وردن غذاهای
جهان هشدار داد که غذاهای داشته است .چرب پرهیز کرد و به
سنتی ایرانی ب ه دلیل داشتن
غذاهای طبیعی روی
چرب��ی ب��اال ،عامل تش��دید
آورد.
بیماریهای قلبی و عروقی در
س��ازمان جهان��ی
ایران است.
بهداشت اعالم کرده است که تا سال
س��وتیریوس پراپاس رییس انجمن  2020می�لادی ،رتبه بیماریهای

هشدار:
غذای چرب
ایرانی ،عامل
بیماریهای
قلبی
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قلبی از بیماری ای��دز باالتر خواهد
رفت و به قاتل ش��ماره یک انس��ان
تبدیل خواهد شد.
به گفته سوتیروس پراپاس ،آلودگی
ه��وا و اضط��راب در کن��ار تغذی��ه
نامناس��ب ،به تش��دید بیماریهای
قلبیمیانجامد.
درنتیجه وجود همه عوامل تش��دی
کننده بیماری قلبی در ایران ،عمل
جراح��ی قلب نس��بت به گذش��ته
افزایش چشمگیری داشته است.
گفتنی است شمار عمل جراحی قلب
در کشورهای توسعه نیافته چهار برابر
بیش��تر از جوامع توسعه اعالم شده
است.
از هر  100هزار بیمار قلبی وعروقی،
 167نف��ر ج��ان خ��ود را ازدس��ت
میدهند که ش��مار آنها س��االنه به
حدود  50هزار نفر میرسد.

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½
½

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

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

افزایش نگرانی از مصرف بیرویهی
آنتیبیوتیک در ایران
مصرف بیرویهی آنتیبیوتیک در
ایران ،به بیاثرش�دن برخی از انواع
این دارو منجر شده است.
این ام�ر تهدی�دات ج�دی برای
سلامت م�ردم در پ�ی دارد .در
همین حال ،گزارشها از تأثیر منفی
تحریمه�ا ب�ر واردات دارو حکای�ت
دارند.
ب�ه عقیدهی کارشناس�ان ،ب�ه علت مصرف ب�ی رویه آنتی
بیوتیکها در ایران و مقاومت میکروبی نسبت به این داروها،
نسل اول آنها (مانند آمپیسیلین و پنیسیلین) در ایران در
حال بی اثر ش�دن اس�ت و این مسئله میتواند در آینده به
شدت سالمت اهالی کشور را تهدید میکند.
دبیر کمیته کشوری تجویز منطقی داروی وزارت بهداشت
اعلام کرد که از یک س�و" ،ش�اهد مصرف بی�ش از حد و
افراط�ی آنتی بیوتیکها ،داروهای تزریقی و مس�کنها در
ایران هستیم" و از طرفی با وجود شیوع باالی بیماری دیابت
و فش�ار خون ،داروهای این بیماریها به اندازه کافی مصرف
نمیشوند و نوعی تفریط در استفاده از آنها وجود دارد.
تجوی�ز بدون نس�خه آنتیبیوتیکه�ا ،مصرف ب�ی رویه و
خودس�رانه ،خود درمانی ،تجویز بی از حد و غیرضرور آنتی
بیوتیکها از س�وی برخی پزش�کان ،ارتباط سوداگرانهی
پزشکان با داروخانهها ،عفونتهای کنترل نشده بیمارستانی
و مصرف غیرمنظم این داروها توسط بیماران از جمله عوامل
یادشدهاند.

بررس��یهای آماری در ایران نشان
میدهد ک��ه حدود  38درصد مرگ
و میرهای کشور در اثر بیماریهای
قلبی است.

رواج بیماریهای قلبی

هشدار رییس انجمن جراحان قلب
جهان درباره غذاهای چرب ایرانی از
عادت نادرست غذاخوردن مردم ایران
و افزای��ش نگرانکننده بیماریهای
قلبی در سراسر کشور حکایت دارد.
در ای��ن می��ان بر میزان اس��تقبال
کودکان و نوجوانان از غذاهای آماده
و س��ریع افزوده ش��ده و از «س��فره
خانواده» کمتر استقبال میشود.
در برخی از خانوادههای ایرانی حتی
مصرف هفتگی لبنیات و سبزیجات
هم وجود ندارد.
این درحالی است که سازمان جهانی

بهداش��ت هش��دار داده بود ،عوامل
ی قلبی از دوره
احتمالی ب��روز بیمار 
کودکی آغاز میش��ود و باید از سن
زیر  10س��ال با تغذیه درست از آن
پیشگیریکرد.
مص��رف کم میوه و س��بزی ،چاقی،
ع��دم فعالی��ت ،مص��رف دخانیات،
دیابت ،فش��ارخون و کلسترول باال،
هفت عامل خطرس��از بیماریهای
قلبی و عروقی اعالم شدهاند.

ایست قلبی در ایران

ایس��ت قلبی در هفت سال گذشته
بیش از هر عامل دیگری سبب مرگ
شهروندان تهرانی شده است ،اما آمار
دقیقی از آن در دست نیست•.

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
تماس بگیرید و جای خود را رزرو نمایید:
1117, Ste- Chaterine W.
Suite 420
Montreal, QC H3B 1H9

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

khanehiran.montreal
@gmail.com

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

به نام خداوند بخشنده مهربان

مركز اسالمی ایرانیان
ساعــات کار:

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

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

 210سنت ژاک غربی
مترو واندوم :اتوبوس 90
به مست غرب
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کالهبرداری آشنا!...
>>بـــرنارد ِمیداف
مظنون به کالهبرداری در
«والاستریت» بازداشت شد

 19دسامبر 2008
در آمریکا ،برنارد مِیداف  Bernard Madoffیکی
از واس��طه ها و دالالن امور پولی و سرمایه گذاری،
به اتهام طراحی و رهبری یک کالهبرداری پنجاه
میلیارد دالری ،در آپارتمانش در محله «مانهاتان»
نیویورک ،بازداشتِ خانگی شد.
ِ
برنارد میداف متهم اس��ت که از پول نو س��رمایه
گذاران برای پرداخت بهره به دیگر سرمایه گذاران،
سودجویی می کرده است.
بر پایه گزارش ها ،آقای میداف به طراحی و اجرای
این کالهبرداری کالن اعتراف کرده است.
کریستوفر کاکس ،دبیر کل «کمیسیون مبادالت و
تضمینات» از این که برغم وجود نشانه های اخطار
دهنده ،برای مقابله با این کالهبرداری بزرگ ،زودتر
اقدامی انجام نگرفته ،ابراز نگرانی کرده است.
هِرم کالهبرداری آقای میداف زمانی فرو ریخت که
مش��تریان او ،در پی بروز بحران در جهان اقتصاد،
خواستار بازپرداخت پول خود شدند.

•
--------------------فروش اکازیون
فـرش هـای

شخصی

مجموعه ای از فرش های ایرانی
نفیس
در اندازه های مختلف
به علت مسافرت

با قیمت های بسیار
مناسب
بفرو ش می رسد

Tel.: 514-515-1888
Tel.: 514-983-0952
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مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین

4000

قربانی!!
50میلیارد
ر شیادی!
دال

CSAI

کالس های زبان فرانسوی مرکز:

www.centrecsai.org

 5ژانویه 2009

>> شـــروع کالس ها:

با بیش از  60سال سابقه کمک به مهاجرین

>> خدمات رایگان ما شامل:

½

کلینیک زیبایی و اسپای
www.esthemedica.com

اسپشیال های ماه:

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

از بین بردن موهای زاید بدن با لیزر

½
½
½
½
½
½
½

>> نامنویسی و تست سطح بندی:
 4دسامبر

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

ساعات کار:

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

 لب باال هر بار 29 :دالر زیر بغل و خط بیکینی  39:دالر سینه و پشت آقایان 179 :دالر -پا از زانو به پایین  159 :دالر

Tel.: (514) 932-2953

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

Masoud Nasr

 بوتاکس برای تمام چین و چروک صورت و فرم دادنلبها با  Juvedermبا خانم دکتر ،مشاوره رایگان

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

 پیلینگ برای جوش ها و کک مک و چین و چروکولکقهوهایصورتاز 99:دالر -فیشیال،پاکسازیبا

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

_____________

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

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

)(corner Cavendish

Metro Vendome

www.gam.ca
www.gamvacations.ca

و

آژانس هواپیمایی گام

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

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

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

 514-344-8888 236

Local

1-888-458-9939

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

Cel.: 514
-47
(on wee 3-7424
ken

_________________________
Garth Allen Marksted Travel

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

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

)ds

ختفیف ویژه برای دانشجویان
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ایــران...:
 ۲۵۰هزار
صندلی خالی
در دانشگاههای
ایران

ظرفیت دانشگاههای ایران سال آینده
ی��ک میلیون و پانصدهزار نفر اس��ت
در حال��ی که تعداد داوطلبان ورود به
دانشگاهها یک میلیون و ۲۵۰هزار نفر
است.
بر اساس گزارشی که سازمان سنجش
آموزشکشورمنتشرکردهیکمیلیون
و  ۲۵۰هزار نفر برای شرکت در آزمون
سراسری دانشگاههای دولتی ثبت نام
کرده اند که این رقم نس��بت به سال
گذشته کاهش نشان می دهد.

جمعیت جهان 7
میلیاردی می شود

س��ال گذش��ته تعداد واقعی شرکت
کنن��دگان در کنک��ور سراس��ری
دانشگاهها یک میلیون و  ۲۹۸هزار نفر
بود که در مقایسه با شرکت کنندگان
امسال  ۴۸هزار نفر بیشتر بوده است.
بر اساس گزارش وزارت علوم ،مجموع
ظرفیت دانش��گاههای دولت��ی و آزاد
یک میلیون و پانصد هزار نفر است و
اگر همه کس��انی که در دانشگاههای
دولتی ثبت نام کرده اند ،در دانشگاه
آزاد نیز ثبت نام کنند ،نزدیک به ۲۵۰
هزار صندلی موجود دانشگاهی خالی
خواهد ماند.
پیش بینی ش��ده در س��ال آینده از
طریقکنکور سراسری در دانشگاههای
دولتی اعم از روزانه ،ش��بانه ،پیام نور،
و غیرانتفاعی  ۶۰۰هزار نفر پذیرفته
شوند.
عالوه ب��ر این۲۵۰ ،ه��زار نفر نیز در

دانشگاه جامع علمی کاربردی که به
صورت غیرانتفاعی فعالیت می کند،
پذیرفته خواهند شد.
وزارت علوم ایران پیش بینی کرده که
یکصد هزار نفر نیز در آموزشکده های
فنی و حرفه ای و مراکز تربیت معلم و
یکصد هزار نفر نیز در دوره های فراگیر
پیام نور و مجازی و رادیو و تلویزیونی و
مناطق آزاد پذیرفته شوند.
ای��ن وزارتخانه همچنین پیش بینی
کرده که  ۴۵۰هزار نفر نیز در دانشگاه
آزاد اسالمی پذیرفته شوند.
بر اساس قانونی که به تصویب مجلس
رسیده کنکور از سال  ۱۳۹۰یعنی تا دو
سال دیگر حذف خواهد شد و پذیرش
دانشجو در دانشگاهها بر اساس سوابق
تحصیلی انجام خواهد شد.

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

جمعیت جهان در اوایل سال آینده
میالدی به شش میلیارد و هفتصد و
پنجاه میلیون نفر خواهد رسید.
جهان که در ش��هر
بنی��اد جمعیت ِ
هانوفر آلمان واقع است با اعالم این
خبر افزود :جمعیت جهان در س��ال
ج��اری میالدی به اندازه هش��تاد و
دو میلیون نفر افزایش یافته اس��ت
و پیش بینی می ش��ود که جمعیت
جهان در ماه ژانویه سال نوی میالدی
به شش میلیارد و هفتصد و پنجاه و
یک میلیون و ششصد و چهل و سه
هزار و ششصد نفر برسد.
بنیاد جمعیت جهان همچنین اعالم
ک��رد افزای��ش جمعیت بیش��تر در
کش��ورهای در حال توسعه رخ داده
اس��ت زیرا زنان این کشورها کمتر
از روش های پیش��گیری از بارداری
اس��تفاده می کنن��د و بدین ترتیب
میزان تولد فرزندان ناخواسته یا چند
قلو در این کشورها بیشتر است.
اینمرکزآماریهمچنینخاطرنشان
کرد به علت رشد فزاینده جمعیت در
کشورهای در حال توسعه ،بیشتر این
کشورها با کمبود امکانات آموزشی و
بهداشتی مواجه هستند.
ام��روزه کودکی که در آلمان به دنیا
می آید به طور متوس��ط هفتاد و نه
سال عمر خواهد کرد ،این در حالی
است که امید به زندگی در کشورهای
آفریقایی اکثرا پنجاه و چهار س��ال
است.
رنِیت بِه��ر ،دبیر کل بنیاد جمعیت
جهان م��ی گوید اگ��ر بخواهیم به
صورت ریشه ای با فقر مبارزه کنیم
باید ابتدا به زنان جهان کمک کنیم
تا آنان دچار حاملگی های ناخواسته
نشوند.
انجام این کار نیز مس��تلزم سرمایه
گ��ذاری ه��ای بیش��تر در زمین��ه
آموزش مسائل جنسی و روش های
پیش��گیری از بارداری به زوج های
جوان است• .

beautiful, huge
wood-burning
Fire-place

با قیمت و کیفیت باور نکردنی

آماده پذیرایی شما هموطنان عزیز است.

فهرست «100برند»
برتر جتاری جهان
در سال 2008

نش��ان تج��اری ( )brandیكی از
دارائیه��ای نامش��هود بنگاههای
صنعتی و اقتصادی اس��ت .نشان
تجاری همان نام و شهرت یك بنگاه
است كه در ذهن و ضمیر جامعه
جای می گیرد و ارزش می یابد.
این دارائی در فهرس��ت دارائیهای
فیزیكی ش��ركت نمی آید و نمی
تواند بیاید .نه دیده می شود و نه
قابل سرقت و كپی كردن است .در
تراز نامه و ارزش دفتری ش��ركت
جائ��ی ندارد ،اما س��هم زیادی در
ارزش بازار شركت دارد.
گاه ارزش ای��ن ن��ام و نش��ان به
میلیاردها دالر می رس��د و بیش
از درامد نفتی و غیرنفتی چندین
كشور ارزش می یابد.
 100نشان برتر جهانی در كسب
و كار از سوی  interbrandمعرفی
ش��دند .كوكاكوال چون س��الهای

پیش در صدر فهرست با ارزش نشان
تجاری ح��دود  67میلیارد دالر جای
دارد .یعنی شیرینی شربت كوكاكوال در
كام مش��تریان پر و پا قرص آن ،دهها
میلیارد دالر ارزش مادی برای شركت
به ارمغان آورده است.
آی بی ام ،مایكروسافت ،جنرال الكتریك،
نوكیا ،تویوتا ،اینتل ،مك دونالد ،دیسنی
و گوگل  10نش��ان اول هس��تند كه
فقط نام و نشان آنها جمعا حدود 460
میلیارد دالر ارزش دارد! (بنز یازدهم و
یاهو شصت و پنجم است)
از 10نشانبرتر،هشتشركتآمریكائی
و دو شركت ،ژاپنی و فنالندی هستند
كه طیف وس��یعی از كسب و كارها را
پوش��ش می دهند ،از نوشابه سازی تا
خودروس��ازی و نرم افزار و سخت افزار
و خدمات رایانه ای و اینترنتی و تلفن
همراه و مواد غذائی.
ارزش برندس��اندویچ(مك دونال��د) و
نوشابه(كوكاكوال) در جهان حدود 100
میلیارد دالر است.

(سایت ایرانیان مالزی)

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

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 .:لنگه کفش...
در ایران ،خبر حادثهدر تیترهای بزرگ
مذکور توسطپلیس عراق دستگیر و بعد
در صفحات اول کیهان و حزب الله
از یک ماه به آمریکایی ها تحویل داده
جشن ملی چاپ می شد ،فیلم پرتاب
می شد ،وی پس از بازگشتبه آمریکا
کفش توسط صدا و سیمای جمهوری
شغلش را از دست می داد ،بتدریج زنش
اسالمی پخش می شد و بعدا توسط
از او جدا می شد ،بعد از مدتی به دلیل
هیاتهای موتلفه،آبادگران ،ایثارگران،
الکلی شدن بیخانمان می شد ،وی در
وفاداران ،هواداران ،طرفداران ،سینماگران ،یک شب تاریک خودکشی می کرد و کال
ذوب شدگان ،درماندگان،جاماندگان و
از صحنهروزگار محو می شد.
واماندگان تکثیر و در ابعاد وسیع با بودجه
حالت هشتم:
سازمان تبلیغات منتشر می شد.
اگر همین خبرنگار عراقی در ایران به
ابراهیم نبوی درهمین حال سه روزنامه اصالح طلب
احمدی نژاد کفش پرتاب می کرد.
به دلیل اهانت به پابرهنگان صدراسالم
تعطیل و تعدادیاز اصالح طلبان زندانی سه دقیقه بعد دستگیر ،سپس زندانی،
در راستای اینکه باالخره جرج دبلیو
و دوازده ساعت بعد اعترافاتش مبنی بر
می شدند .عراق ضمن عذرخواهی از
دیکتاتور
بوش رفت .و پس از پرتاب سه
اینکه به دستورموساد به سوی رئیس
آیت الله خامنه ای سهمیهزائران ایرانی
زباله
به
هم
به زباله دانیتاریخ خودش
جمهور ایران کفش پرت کرده است،
دانی تاریخ پرتاب شد ،از این به بعد دیگر را دو برابر می کرد و دولت ایران نیز ده
پخش می شد .سپس کلیه مخالفان
کارخانه کفش سازی برای پابرهنگانو
معلوم نیست که همه اورا لعن و طعن
جدی رئیس جمهور بر اساس اعترافات
خبرنگاران کربال ،نجف ،سامرا ،کاظمین
جدال
و نفرین کنند ،برسیم به موضوع
و کاراکاس ایجاد می کرد .یکی از روزنامه منتظرالزیدی به عنوان عوامل و همکاران
لنگهکفش ها.
" شبکهجهانی اسرائیلی  -هلندی
هایهوادار اصالح طلبان خبر چاپ این
احتماال
و
عراق
تاریخ
در
ماجرائی که
خبر در صفحه اول کیهان را منعکس می کفش" دستگیر می شدند و آنها هم
دنیای عرب ماندگار خواهد ماند و کفش
به جرائم خود اعتراف می کردند.بعد
کرد .روز بعدشحسین شریعتمداری در
های بسیار از این پس به سویافرادی
رهبری ضمن محکوم کردن کفش
کیهان به آن روزنامه به شدت حمله می
خاطر
بسیار پرت خواهد شد و تاریخ به
اندازان بی دین و کفاشان کوردل از
خواهد سپرد کفشی که از دست خبرنگار کرد که ما اصال قصد توهین بهخاتمی
دولت حمایت میکرد و مجلس کلیه
عراقی به طرف رئیس جمهور آمریکا پرت نداشتیم و روزنامه ...قصد نقاق داشته
سوواالت ،استیضاحات و غیره مربوط
شد ،چه سرنوشتی پیدا کرد و احتماال اگر است.
به دولت را پس گرفته و حمایتقاطع
اما در همان روزنامه ای که سرمقاله اش
اینحالت اتفاق نیفتاده و حالت دیگری
خود را از رئیس جمهور اعالم می کرد.
توسط شریعتمداری نوشته شده یک
اتفاق افتاده بود ،چه اتفاقی می افتاد.
منتظرالزیدی پس از یک ماه بدون هیچ
گزارش مفصل چاپ می شد درباره این
خبریآزاد می شد ،وی پس از مدتی در
که در چه حالتیاعراب به کفار لنگه
حالت فعلی:
عراق با دوچرخه تصادف کرده و پس از
کفش می انداختند .دو سال بعد حسین
جمهور
رئیس
سمت
به
خبرنگار عراقی
خودکشی توسطشیعیان عراق ،می مرد.
شریعتمداری با اشاره به همین نوشته
آمریکا کفش پرتاب کرد.
در یک کنفرانس خبری رسمی ،در کاخ اش ادعا می کرد که در جریان لنگه
حالت نهم:
کفش کیهان تنها نشریه ای بود که از
رسمی رئیس جمهور عراق ،در منطقه
اگر خبرنگار مهاجر ایرانی در ایران قصد
تحت نظارتپلیس عراق و ارتش آمریکا ،خاتمی دفاع کرد.
داشت کفشش را پرتاب کند.
یک خبرنگار عراقی که در دوران صدام
فرض کنیم خبرنگار ایرانی که مدتی در
حالت پنجم:
خارج زندگی کرده بود ،به دلیل انحراف
کارمند رسمی تلویزیوناین کشور بود ،و اگر همین خبرنگار عراقی سه سال قبل
قبال دو بار به عنوان فرد مشکوک توسط
ذهنی ناشیاز دیدن تصاویر پرتاب کفش
به سوی صدام حســــین کفش پرت
نیروهای آمریکایی دستگیر ،و آزادشده
از سوی خبرنگاران به سوی روسای
می کرد.
الزیدی،
بود 29 ،ساله شیعه ،با نام منتظر
جمهور فکر می کرد علیآباد چون
فرض کنیم منتظرالزیدی در
شهر شده پس
با پرتاب یک جفت کفش به طرف رئیس دادگاه صدام عصبانی می شد
جمهور آمریکا که دو روز آخر ریاست
آسفالت شده و
و به سوی او کفش پرتاب می
خود
جمهوری اش را می گذراند ،نفرت
چون آسفالت
کرد.در این حالت وکالی صدام
و
تجار
را از آمریکانشان داد .بسیاری از
شده پس البد
دستگیر و منتظرالزیدی مورد
آدم می تواند در
بازرگانان عرب و موسسات ایرانی و دختر تشویق قرار می گرفت ،اما به
قذافی و حکومتایران و ونزوئال از این
حینمصاحبه
محض اینکه از دادگاه بیرون
کفش
خبرنگار تقدیر کردند .وی پس از
با رئیس جمهور
می آمد ،آدم ربایی شده و
تا
احتماال
پراکنی مذکور دستگیر شد و
کفشش را
سرش را می بریدند و پرت
حاال آزاد شده است.
دربیاورد.
می کردندتوی بیابان های
خبرنگار
اطراف تکریت.
حالت دوم:
مذکور پس از
صدام
به
قبل
سال
ده
عراقی
اگر خبرنگار
حالت ششم:
پانزده سال از
.

کرد
می
پرت
کفش
حسین
اگر رئیس جمهور آمریکا به
کانادا به ایرانبازمی گشت
منتظر الزیدی در محل کنفرانس
کفش
عراقی
خبرنگار
سوی
و قبل از اینکه بتواند
دستگیر ،شکنجه ،ذوب ،بخار و بطور کلی پرتاب می کرد.
کارتش را به ماموران
محو می شد .کلیهخبرنگاران موجود
فرض می کنیم منتظرالزیدی به
نشان بدهد ،یا بتواند
(حداکثر
در کنفرانس دستگیر و حداقل
عنوان خبرنگار گیر سه پیچ می
در دوره صدام مرگ نبود ).کشتهمی
دوربینش را ازکیفش
داد به جورج بوش و او همکفشش
شدند .کلیه دوربین های موجود در
بیرون بیاورد ،یا خدای
را درمی آورد و پرت می کرد به طرف
ذوب
محل ،صندلی ها ،میکروفون ها
ناکرده عکس بگیرد ،قاضی وی را
خبرنگار عراقی (طبیعتا احتمال اینکه
پدر
فرزندان،
می شد.خبرنگار ،همسر،
دستگیر و زندانی و بازجوییکرده
رئیسجمهور آمریکا به عنوان جنگ
خانوادگی
نام
و مادر و کلیه کسانی که
کند
حمله
خبرنگار
یک
به
زورگو
طلب
و اتهامات را با لنگه کفش چنان به
می
زندانی
و
دستگیر
شان الزیدی بود
منطقا بیشتر است تااینکه یک خبرنگار
او تفهیم می کرد که قبل از سئووال
بمباران
مذکور
خبرنگار
تولد
شدند .محل
که معموال موجود مظلومی است با کفش کردن از رئیسجمهور هفت تا کفن
برای
کفش
پوشیدن
شد.
می
شیمیایی
به رئیس جمهور آمریکا حملهکند).
بپوساند .
خبرنگاران عراقی به مدت یک دهه
در این حالت ،فیلم مذکور در همه رسانه
ممنوع می شد و واژه کفش از کتابهای
ها روزی  36ساعت پخش می شد،
حالت دهم:
درسی عراقحذف می شد.
سازمانگزارشگران بدون مرز ،سازمان
اگر خبرنگار ایرانی به طرف احمدی نژاد
عفو بین الملل ،انجمن جهانی قلم،
کفش پرتاب می کرد.
حالت سوم:
دیده بان حقوق بشر،احزاب سبز تمام
خبرنگار مربوطه دستگیر و به دلیل
اگر همین خبرنگار در همین محل به
اروپا ،سازمان کنفرانس اسالمی ،کفش
شکایت نیروی انتظامی و توسط بخش
احمدی نژاد کفش پرت می کرد.
منتظرالزیدی توسط پلیس عراق دستگیر نایک و آدیداس و ریبوک ،کفش ملی
مواد مخدردادستانی بازداشت و توسط
ایران ،کفش گام ،اتحادیه اروپا ،اتحادیه
ضداطالعات سپاه به دلیل ارتباط با
می شد ،فیلم مذکور توسط شبکه های
نویسندگان هالیوود از منتظر الزیدی
عناصر چپ بازجویی می شد.فیلم مذکور
خبری عراقسانسور و چون شبکه
پشتیبانی میکردند و القاعده و حماس
به دقت مونتاژ شده و در فیلمی که از
خبری دیگری هم نبود ،طبیعتا در جای
دیگری هم پخش نمی شد .درعرض  24و حزب الله اعالم عزای عمومی در تمام
صدا و سیما پخش می شد ،گروهی از
دنیای اسالم می کردند،پرچم های
خبرنگاران چپ و دموکراسی خواه به
ساعت کلیه وابستگی های منتظرالزیدی
دنیای اسالم به حالت نیمه افراشته در
خاتمی حمله کرده و صدا و سیما به
به آمریکا و اسرائیل کشف می شد و
می آمد .آمریکایی ها در عرض یک هفته مدت دو دهم ثانیهآن را نشان می داد.
درایران به عنوان پیرو سلمان رشدی
آینده  18فیلم سینمایی به نام های "
خبرنگاران دیگر طی گزارشاتی همه
شناخته می شد .از طرفی در عراق به
کفش های رئیس جمهور" ،کفش های
اجماعا اعالم می کردند که اصوالچنین
عنوان یک قهرمانعرب مورد ستایش
بغداد" " ،بازگشتکفش ها" " ،آخرین
اتفاقی نیفتاده و کسی کفشش را در
مردم عرب قرار می گرفت .دولتین ایران
پرتاب" و ....تولید می کرد .مصاحبه با
حضور احمدی نژاد از پایش درنیاورده،
و عراق در هر حال روابط شانتیره می
منتظرالزیدی در بی بی سی ،سیان ان ،فقط مسیحعلی نژاد گزارش خرید یک
شد ،در فکر برخی می گذشت که به
ان بی سی پخش می شد و هفته بعد
کفش را توسط یک عاشق پابرهنه تشنه
بصره حمله برند و عراقی ها هم مناطقی
را درایالم بمباران می کردند .از کردهای کتابش به نام " کفشهایی به قلب من" با
عدالت در لندن منتشر میکرد .بعد از
تیراژ ششمیلیون به چهل زبان منتشر
دو سال خبرنگار مذکور از زندان آزاد
عراقی و ایرانی کسانی کشته می شدند.
می شد .اورهان پاموک ،مارکز ،بارگاس
شده و به واشنگتن می رفت و در اولین
رفت و آمدایرانیان و عراقی ها به مدت
یوسا ،نوام چامسکی،اکبر گنجی ،شیرین مصاحبه تلویزیونی با صدای آمریکا می
سه سال قطع می شد و احتماال اگر
آمریکا در عراق نبود ،جنگایران و آمریکا عبادی ،خالد حسینی از او حمایت می
گفت که اصال لنگه کفشی در کار نبوده
کردند و جایزه نوبل ادبی سال 2009به
و او چون باتانک به بیت رهبری حمله
به مدت هشت سال دیگر آغاز می شد.
منتظرالزیدی تعلق می گرفت.
کرده بود ،دستگیر و زندانی و شکنجه
شده .از همان طریق صدایآمریکا به
حالت چهارم:
حالت هفتم:
وکالی دعاوی خبر می داد که حاضرست
اگر همین خبرنگار در همین محل به
اگر یک خبرنگار آمریکایی در عراق به
کیس خود را بفروشد و از دولت ایــــران
خاتمی کفش پرتاب می کرد.
طرف مالکی کفش پرتاب می کرد.
غرامتبخواهند.•
منتظر الزیدی توسط پلیس عراق
تصویر مذکور یک بار از بی بی سی
دستگیر و یک ثانیه بعد آزاد می شد.
پخش و بطور کلی محو می شد .خبرنگار

جدال

کفش ها
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کانادا :مهاجرت...
لیست جدید
شاغل (فدرال)

سرانجام پس از مدتها انتظار لیست
جدید مشاغل جهت مهاجرت به
کانادا از طریق تحصیلی و تخصصی
در تاریخ  28نوامبر  2008اعالم
گردید.
این لیست شامل افرادی که قبل از
این تاریخ ثبت نام نموده اند نمی
شود.
برای این اشخاص نامه هائی فرستاده
شده است و از آن ها خواسته شده
که تا تاریخ معینی در صورت تمایل
میتوانند پرونده قبلی خویش را فسخ
نموده و وارد برنامه جدید بشوند،
بدون اینکه هزینه دولتی را از دست
بدهند ،ولی افرادی که مطمئن نبودند
که حرفه آنها در لیست باشد ،صبر
نمودند تا لیست جدید بیرون آید تا
بتوانندتصمیمبگیرند.
مهمترین مسئله در این لیست
جدید سرعت زمانی آن میباشد
که بصورت شگفت انگیزی به زمان
کوتاه تری تبدیل شده است که این
چشمگیرترین علت تغییرات در این
گروه مهاجرتی میباشد.
اداره مهاجرت و تابعیت کانادا انتظار
دارد که این گروه تحصیلکرده و
متخصص را از طریق برنامه فدرال به
مدت زمانی بین  6تا  12ماه به کانادا
وارد نماید.
البته ناگفته نماند لیست جدید هیچ
ربطی به دیگر گروه های مهاجرتی
یا برنامه مهاجرتی کبک و یا استانی
ندارد.
به گفته آقای جیسون کنی Jason
 Kenneyاین قدم های جدیدی
که دولت جهت ثابت نمودن امور
مهاجرتی برداشته است ،باعث میشود
که کانادا در مورد گزینش مهاجرین،
که با رقابت های بین المللی مواجه

است ،با دقت و شتاب بیشتری انجام
دهد تا بازار کار داخلی را خشنود
نماید.

لیستکاملمهاجرینبهکانادااز
طریقحتصیلیوختصصیبدین
شرح می باشد:

 -1مدیران امور مالی
 -2مدیران سیستم های کامپیوتری
و اطالعاتی
 -3مدیریت امور بهداشتی و درمانی
 - 4مدیریت رستوران و مواد غذائی
 -5مدیریت هتل و میهمانسرا
 -6مدیران ساختمان سازی
 -7بازرسین مالی و حسابداران
 - 8زمین شناسی "شیمی زمین"
ژئوفیزیکدان
 -9مهندس معادن
 -10مهندس زمین شناسی
 -11مهندسین نفت وصنایع نفتی
 -12دکترهای متخصص
 -13پزشکان عمومی و خانواده
 -14سنجش شنوائی و گفتار درمانی
 -15درمانگران
 -16فیزیوتراپی
 -17سرپرستاران
 -18نرس رسمی
 -19رادیولوژیست ،پرتو پزشكی و
درمانی
 -20بهیاران وكمك پرستاران
 -21استادان دانشگاه
 -22آموزگاران كالج و آموزشگاههای
حرفه ای وفنی
 -23سرآشپز
 -24آشپز
 -25پیمانکار وناظر بر لوله های
تجاری
 -26پیمانکار وناظر برصنایع چوب
و نجاری
 - 27پیمانکارو ناظر بر وسائل نقلیه
سنگینساختمانی
 -28برقکار
 -29برقکار صنعتی

 -30لوله کش
 -31متخصص نصب و کار با سیستم
های آبی و بخاری
 -32گرداننده ماشین آالت و دستگاه
های صنعتی
 -33جوشكار وگرداننده ماشین آالت
مربوطه
 -34گرداننده جرثقیل سنگین
ساختما نی
-35كارگر ساختمانی و معدن ‘مته
ودریل فشار قوی
 -36سرپرست مین گذاری و
استخراج معدن
 -37متخصصین وكارگران ‘حفاری
وبهره برداری معادن سطحی
وزیرزمینی
 -38سرپرست پاالیشگاههای نفت
وگاز
کشورهائی نظیر انگلستان و استرالیا
سعی دارند که تعداد بیشتری مهاجر
در سال های آینده جذب کشور
خویش کنند و کانادا که یکی از
باالترین ارقام را جهت دریافت مهاجر
دارا می باشد نیز مصمم است که
حتی بیشتر از سال های گذشته رقم
جلب مهاجرین را باال ببرد.
برای مهاجرینی که شرایط مهاجرت
به کانادا را دارند ،کانادا هنوز هم یکی
از جذاب ترین مکان ها برای ساختن
زندگی جدید می باشد.
----------------

در پایان من و همکارامن ورود
به سال جدید میالدی را به مشا
تهنیت عرض منوده و امیدوارمی
که در سال  2009در کمال
سالمتیوشادمانیباموفقیت
زندگیرابگذرانیدوهمیشه
دلتان شاد و لبتان خندان باد.
ماریاکتُنه

ماریا کـتُنه

مشاور مهاجرت به کانادا

CANADIAN IMMIGRATION CONSULTANT
-----------------------------------------

Contact me in English, French, Italian or PERSIAN
سال نوی میالدی را به اتفاق همکارامن به همه شما عزیزان تبریک میگوییم،
شادمانی و سالمتی شما را آرزومندیم.
>> خواهشمندم سری به وب سایت جدید من بزنید:

www. mariacottone.ca

مناینده رمسی ما در تهران:
سعید مظفری:
تلفن /فکس88700145 :
88700156

__________________
980 St-Antoine W.
با تعیین وقت قبلی Suite 308
Montreal, Quebec H3C 1A8

Tel.: 514-656-8178
Fax: 514-656-8179
www. mariacottone.ca
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!Bonnée
Ann
 -۴پیام کریسمس،
پیام سکونت خدا با ما
است.

او خواهد بود و اسم او
مشاور عجیب و خدای
قدیر و پدر سرمدی و سرور
صلح خوانده خواهد شد .ترقی
سلطنت و صلح و سالمتی او را
بر کرسی داود و بر مملکت وی
انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف
و عدالت از اآلن تا ابداآلباد ثابت و
استوار نماید .غیرت یهوه ،خدای
لشکرها ،این را به جا خواهد آورد»
(:۹-۶.)۷
برخی از علمای شکاک کتابمقدس
کوشیدهاند تا القاب عجیب این نوزاد
را به گونهای تعبیر و تفسیر کنند که
دربردارنده الوهیت شخصیت او نباشد.
صرفنظر از اینکه یهودیان زمان اشعیاء
و یا حتی بعد از آن ،تا چه حد به عمق
معنای آنچه در این سطور توصیف
گردیده شناخت حاصل کرده بودند،
جای تردید نیست که در چارچوب
چگونگی بسط و تفصیل زنجیرۀ
پیشگوئیهایمسیحایی،سخناشعیاء
معنایی جز این ندارد که در این پادشاه
به گونهای اسرارآمیز و سرنوشتساز
خدا خود به سراغ قومش میآید تا
با آنها باشد و بماند و تا آنها را برای
همیشه از تنگی و تاریکی ،و ظلم و
بندگی رهایی بخشد.
فرصت نیست که چگونگی بسط این
موضوع را در مابقی کتاب اشعیاء به
تفصیل بررسی کنیم .این بخش را با
ذکر یک پیشگویی تکاندهنده دیگر
از این زنجیره که مفهوم “عمانوئیل” را
روشنتر میکند به پایان میبریم.
در باب  ،۵۹پس از اینکه اشعیاء
نخست گناه قوم را که باعث افتادن
جدایی بین آنها و خدا و پوشانیده
شدن روی او از آنها شدهاست توصیف
میکند (:۵۹-۱ ،)۱۵چنین ادامه
میدهد:
«چون خداوند این را دید در نظر او
بد آمد که انصاف وجود نداشت .و او
دید که کسی نبود و تعجب نمود که
شفاعتکنندهای وجود نداشت.
از این جهت بازوی وی برای او نجات
آورد و عدالت وی او را دستگیری نمود.
پس عدالت را مثل زره پوشید و خود
نجات را بر سر خویش نهاد و جامۀ
انتقام را به جای لباس در برکرد و
غیرت را مثل ردا پوشید.
بر وفق اعمال ایشان ،ایشان را جزا
خواهد داد .به خصمان خود حدت
خشم ...را خواهد رسانید .و از طرف

هر شنبه
از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

نمیتوان با زور ایجاد کرد .چنین
مغرب از نام یهوه و از طلوع آفتاب از
صلحی ناپایدار خواهد بود ،چه در درون
جالل وی خواهند ترسید زیرا که او
مثل نهر سرشاری که باد /روح خداوند خود حاوی تضاد و کشمکش است.
خدا در کریسمس با زور به سراغ ما
آن را براند خواهد آمد .و خداوند
نمیآید .او هرگز نمیخواهد ما به زور
میگوید که نجاتدهندهای برای
فرمانبردار او باشیم .او با محبت به سراغ
صهیون و برای آنانی که در یعقوب از
معصیت بازگشت نمایند خواهد آمد» .ما میآید ،با محبتی که آسیبپذیر
طفل در قنداقه پیچیده ،به
در اینجا خدایی را میبینیم که به وضع استِ .
آسیبپذیری اشاره دارد و محبت
قوم خود نظر میکند و کسی را که
همیشه آسیبپذیر است .میتوان
بتواند درد آنها را درمان کند نمییابد.
پس خود آستین باال میزند و شخصاً
آن را رد کرد و خوار شمرد .میتوان
به ریشخندش گرفت .ولی در همین
وارد کارزار میشود ( .)۱۶اشعیاء او را
به سان مردی جنگاور توصیف میکند محبت ،باالترین قدرت نهفته است.
کتابمقدس میگوید که محبت از
که خود شخصاً سالح برمیگیرد تا
مرگ زورآورتر است .در کریسمس
برای قوم خود ،که برای بشریت ،نبرد
کند .او “عدالت” را چون زره میپوشد ما با فروتنی و رنجپذیری محبت
و “نجات” را چون خود بر سر مینهد و خدا روبروییم .بدین سان ،نشانۀ
این بار شخصاً به میدان کارزار میآید .کریسمس چیزی جز همان صلیب
نیست ،صلیبی که مسیح بر آن
انجیل یا خبر خوش همین است
محبت خدا را به عالیترین شکل به
(مقایسه کنید با اشعیاء :۴۰-۱۹ ،۵-
نمایش گذاشت .ولی برای کسانی که
:۵۲ ،۱۱-۷.)۱۰
جز زور قدرت دیگری نمیشناسند،
همین است “انجیلی” که پولس از
خدایی که چون طفلی آسیبپذیر
آن عار ندارد چونکه قوت خداست
برای “نجات” هر کس که ایمان آورد ،در آخوری به دنیا میآید و بر صلیبی
چوبین جان میسپارد حماقتی بیش
چرا که در آن “عدالت /صداقت خدا”
نمیتواندباشد.
آشکار شده است .او به عهد خود وفا
ولی کلیسایی که بارها به چشم جان
کرده و این بار شخصاً برای شکست
به این طفل نگریسته و در او خدای
دادن بزرگترین دشمن قوم خود و
محبت را بازشناخته است ،کلیسایی
نسل بشر ،یعنی گناه ،به میدان آمده
که پیام کریسمس را به گوش جان
است .پیام کریسمس ،پیام بهجوش
آمدن غیرت خداست ( )۱۷برای نجات شنیده و بدان دل سپرده است،
پروای این ندارد .برای او صلیب،
بشریت .پیام کریسمس ،پیام آمدن
قدرت و حکمت خداست.
عمانوئیل یعنی “خدا با ما” است،
برای او طفل در قنداقه پیچیده،
پیام نزدیک شدن و در دسترس قرار
گرفتن خود خدا .کریسمس یادآور این نشان از محبت خدایی دارد که در
حقیقت است که کلیسا نه فقط با عمل مقابل ریشخند دنیا ،که جز سلطه و
خدا ،بلکه با خود خدا سروکار دارد .در زور حقیقت دیگری نمیشناسد ،در
آخوری به دنیا میآید تا محبت خود
کریسمس ،خدا با ما است.
را به انسان پیشکش کند.

•

 -۵پیام کریسمس،
پیام قدرت محبت است.

طفل در
نشانۀ کریسمس ،یعنی ِ
قنداقه پیچیده و در آخور خوابیده،
نشانۀ قدرت خدا نیز هست.
چنانکه دیدیم ،در پیشگوئیهای
کتابمقدس در بارۀ مسیح ،پادشاه
بودن او جای بسیار مهمی دارد .پادشاه
صاحب قدرت است و از نظرگاه دنیایی
بیگانه از خدا ،قدرت مترادف با زور
است .ولی قدرتی که در مسیح جلوه
کردهِ ،
قدرت محبت است .مسیح
پادشاه صلح است و صلح واقعی را
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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:

ش جالل عادل
کشی

Mary Anne

خداوند محبت 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 ،در
فعل خود ،مفعول بودن را برمیگزیند و
ِ
در دسترس مخلوقات قرار میگیرد.
درک درست مفهوم عمانوئیل مستلزم
نگاهی به تاریخ رابطه خدا با انسان
است.
کتابمقدس به ما میآموزد که خدا
انسان را آفرید تا با او مصاحبت و
همنشینی داشته باشد .انسان را آفرید
تا با او باشد .اما این رابطۀ آغازین
به علت گناه قطع شد .تاریخ عمل
نجاتبخش خدا ،بواقع تاریخ تالش
پیگیر خدا برای برقراری این رابطه
است.
خدا از میان نسل بشر یک نفر ،یعنی
ابراهیم را برمیگزیند و با او عهد
میبندد که او و نسلش را برکت دهد
و از آنها قومی برای خود بهوجود آورد.
آنها قوم او خواهند بود و او خدای
ایشان خواهد بود .و این رابطه در
سکونت خدا در میان آنها تحقق پیدا
میکند .هدف خدا از انتخاب این قوم
آن بود که از طریق آنها همۀ اقوام
و ملتها را برکت دهد .اما تاریخ قوم
اسرائیل ،تاریخ شکسته شدن این عهد
توسط آنهاست ،که عاقبت به مجازات
خدا میانجامد .حکومت اسرائیل
سرنگون میشود و قوم به اسارت
در بابل گرفتار میآید .بدین ترتیب،

حضور خدا قوم
را ترک میگوید،
و اسرائیل از این حضور به
دور میافتد.
اما انبیای اسرائیل وعده
میدهند که خدا دیگر بار
به سراغ قوم خود خواهد
آمد .او خواهد آمد تا با قومش
باشد و آنها را از اسارت و
بندگی رهایی دهد .او میآید
تا آنها را به نوری برای
همۀ ملتها بدل سازد .و
در این کار رهاییبخش،
پادشاهی برگزیده از نسل
داود که بعدها “مسیح” لقب
مییابد نقشی کلیدی ایفا میکند.
اشعیاء :۷ ،۱۴که تولد عمانوئیل را
نوید میدهد ،یکی از این پیشگوئیهای
مسیحایی است .در این نوزاد ،به نحوی
اسرارآمیز خدا با قوم خود خواهد بود.
همین موضوع دوباره در بابهای  ۸و ۹
کتاب اشعیاء مطرح میشود.
اشعیاء نخست اعالم میدارد که
مجازات خدا بر قومی که از اعتماد و
توکل بر خدای خود سرباز میزنند
نازل خواهد شد ،مجازاتی که به صورت
پوشانیدهشدن روی خداوند از خاندان
یعقوب بیان گردیده است (:۸.)۱۷
نتیجه این است که اسرائیل به تنگی و
تاریکی غلیظ دچار خواهد شد (:۸.)۲۲
اما پس از تجربۀ مجازات خدا ،اشعیاء
نوید میدهد که “غیرت یهوه” برای
رهانیدن قومش به جوش خواهد آمد
(:۹)۷
«قومی که در تاریکی سالک میبودند،
نور عظیمی خواهند دید و بر ساکنان
زمین سایۀ موت نور ساطع خواهد
شد»(:۹.)۲
خدا دیگر بار قوم را بسیار خواهد
ساخت و به آنها شادمانی خواهد
بخشید ،مانند شادمانی وقت درو و
زمان تقسیم غنیمت .زیرا “یوغ بار
او را و عصای گردنش یعنی عصای
جفاکننده بر وی را” خواهد شکست.
و این همه به واسطه پادشاهی صورت
خواهد پذیرفت که اشعیاء دیگر بار از
تولد او خبر میدهد ،پادشاهی که در او
:۱۰.)۸
“خدا با ما” خواهد بود ( 
این موضوع در توصیف تکاندهندهای
که اشعیاء از این نوزاد به دست میدهد
آشکار است:
«زیرا که برای ما ولدی زائیده و پسری
به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش

>> بخش پایانی
(از  2بخش)
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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

____________________ ____________________ www.paivand.ca

4255 Courtrai
Cote-Des-Neiges
Tel.: 514.962.3565

----------کالس های فارسی

اجنمنفرهنگیایرانیان
وست آیلند
برای کودکان :شنبه ها

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

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

اوتـــاوا

«مناشـــوم»

Ottawa Persian Radio
دوشنبه ها 7 :تا  9شب

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

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

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

کالس های رقص

مدرسه فردوسی

خـــــردساالن  11 :تا 12
بزرگساالن  12.15 :تا 2.00

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

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

فراخوانبهاهدایکتاب

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

آمـوزشموسیقی

Fax: 514-544-5963
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MEKIC

داریــوششـایگان
چه می گوید؟

سخنـــران:
دکتر عطا هودشتیان
زمـــــان:
جمعه  9ژانویه 7 ،شب

داریوش شایگان را شاید بتوان تنها
فیلسوف برجسته و شناخته شده ی
ایرانی در جهان دانست .آثاراین فیلسوف
در فرانسه و سراسر جهان غرب ،بارها
وبارها به چاپ رسیده و در محافل
روشنفکری به بحث گذاشته شده است.
در ایران اما ،افکار شایگان آنگونه که
باید به جدل کشیده نشده است .مراد
ما ازگذاشتن جلسه ی روز نهم ژانویه،
شناخت بهتروبیشترداریوش شایگان است
ونیزصحبت درباره ی برخی از مهم ترین
و کلی ترین نظریات او  .هم چنین تالش
خواهد شد در حد توان برخی دیدگاه های
او به جدل کشیده شود و مورد سنجش
قرار گیرد .داریوش شایگان در ایران در
دهه ی  50با کتاب" آسیا در مقابل غرب"
شناخته شد و بعد از آن دیگر هرگزبه
فارسی ننوشت...
___________
Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Montreal (Quebec) H2J 3J1
Tel: (514) 373-5777
Fax: (514) 373-7555
E-Mail: info@mekic.ca
-------------------------

khanehiran@gmail.com

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

خورشید خانوم
>>>یکشنبـــهها:
5347 cote des niege
)(Metro: Cote des niege

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

ماساژتراپی
حمیــرا داوری

مـــاساژدرمانیویـــــژه
خانم های ایرانی
>>  12سال تجربه کاری

اجنمن ادبی ایرانیان

مونتریال 132

حتلیلی بر سینمای
ایران :پیش و پس از
انقالب
دکترعطاهودشتیان

یکشنبه  11ماه ژانویه 2009
ساعت  6/30تا  8/30شب

>> نشانی دانشگاه
کنکوردیا:

1455 des Maisonnuve W.
Room: 620

تلفن اطالعات:

514-651-7955

2009 e
!Bonnée
Ann

(514) 685-4178
nov0115PAk

بنیاد فرهنگی نیما برای

کالسهایموسیقی

>>درمقاطعمبتدیوپیشرفته<<
هنرجو می پذیرد:

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

زیرنظراستادسایموننصر
کتابخـــانهنیما

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

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

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

www.paivand.ca

ایرانیکــــا از آن
همه ماست

>> گرافیک عالی

تلفنمونتـــریال:

تیراژگسترده

Advertise with us

) 514-996-9692

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

www.iranica.com
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کـــوتاه...

کبک:
کالس های
جدید دینی

«استفاده از شتر به جای
خودرو در جادههای ایران!»

حمید بهبهانی وزیر راه ایران میگوید« :اگر قرار است نتیجه
حمل و نقل جادهای در ایران ،به وجود آمدن این همه کشت و
کشتار جادهای باشد ،همان بهتر که از شتر استفاده کنیم».
پلیس راهنمایی و رانندگی ،بهتازگی در گزارشی اعالم کرده است
که در هر  ۲۵دقیقه ،یک نفر بر اثر س��وانح رانندگی جان خو را
از دست میدهد.
به گفته سرتیپ کمال هادیانفر جانشین رئیس پلیس راهنمایی
و رانندگی ،روزانه در ایران ۷۰ ،نفر جان خود را بر اثر تصادفات
جادهای از دست میدهند.
وی با مقایسه شمار قربانیان سوانح جادهای ایران و سوئیس افزود:
«تعداد کشتههای جادهای در سوئیس ۴۵۰ ،نفر در سال بود ،در
حالی که تعداد راههای شریانی آنها از ایران بیشتر است».
در پنج سال اخیر ،حدود  ۱۰۰هزار نفر در اثر تصادفات جادهای
در ایران جان خود را از دست دادهاند.
مدیر عامل ستاد دیه ،پیشتر ،از جان باختن بیش از  ۷۰۰هزار
نفر و زندانی شدن  ۴۵۰هزار راننده در  ۳۰سال گذشته به علت
تصادفات رانندگی خبر داده بود.

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

جواد داوری

رستوران چوپان کباب

Restaurant Choopan Kabab

بامابهاوتاوابیایید!

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

>>  7صبح

برگشت :از مرکزشهر اوتاوا

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

 5بعدازظهر <<

 -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:

Former broadcaster Pamela Wallin,
Olympian Nancy
Greene Raine and
CTV personality
Mike Duffy were
among 18 people
Prime Minister
Stephen Harper
named to the Red
Chamber.
--------------

سالن آرایش رورو

OTTAWA

کالس های:

آید.
کالس های جدی��د ،گام دیگری
از سوی دولت محلی کبک برای
س��کوالریزه کردن مدارس ایالتی
است .کاری که از  10سال پیش و
بدنبال حذف هیأت مدیره مذهبی
مدارس آغاز شده است.
پیش از برگ��زاری انتخابات اخیر
محل��ی ،ماری��و دوم��ون ،رهب��ر
مستعفی حزب ( ADQاقدام برای
دمکراسی کبک) ،قول حذف امور
مذهبی از مدارس را داده بود.
دروس جدید ،به معرفی عمومی
ادیان مه��م جهان و آش��نایی با
فرهنگ های گوناگون اختصاص
دارد.
والدین بیش از  1،100دانش آموز
با ارسال نامه ای به دولت محلی،
خواستار معاف شدن فرزندان شان
از حضور در کالس یادشده اند ،اما
دولت ب��ا هیچیک موافقت نکرده
است.
اداره آموزش و پرورش تهدید کرده
است در صورتی که دانش آموزان
باز هم در کالس ها شرکت نکنند
ممکن اس��ت این امر ب��ه اخراج
آنها از مدرس��ه بیانجامد و والدین
آنها مجبور به طی کردن مراحل
قضایی خواهند شد.
( ایرانتو)

مج��ری گفت و گوهای تلویزیونی
شبکه  ، CTVنامزد ناکام محافظه
کارپارلمان،قهرمانالمپیکوتعداد
دیگری از شخصیت های برجسته
محافظ��ه کار از جمله حامی مالی
آنها  ،امروز از سوی استفن هارپر،
نخس��ت وزیر ،به عن��وان اعضای
جدید مجلس سنا  ،معرفی و توسط
فرماندار کل منصوب شدند.
"مایک دافی" روزنامه نگار باسابقه
پارلمان��ی و مج��ری برنامه گفت
و گوی سیاسی ش��بکه  CTVبه
نمایندگ��ی از ایالت جزیره پرنس
ادوارد وارد مجل��س س��نا ش��د.
همچنی��ن همکار س��ابق او خانم
"پامال والین" به عنوان عضو جدید
سنا ،در پست کنس��ول عام کانادا
در شهر نیویورک ،مشغول فعالیت
شد.
"فابی��ن منین��گ" نام��زد ناکام
پارلمان از حوزه نیوفانلند " ،اروین
گرس��تین" مس��ئول جمع آوری
کمک ب��رای ح��زب محافظه کار
و نیز "نانس��ی گرین رین" دارنده
مدال نقره المپیک  ،1968نیز در
بین  18نفری هستند که امروز از

سوی هارپر معرفی شدند.
هارپ��ر با دفاع از اقدام خود گفت":
اگر قرار باش��د کرسی های خالی
مجلس سنا با افراد مناسب تکمیل
شوند ،آن افراد می بایست از طرف
دولتی باش��د که به انتخاب مردم
به روی کار آمده اس��ت نه از سوی
ائتالفی که هیچک��س به آن رأی
نداده".
نماین��دگان جدید نیز نس��بت به
حمایت از برنامه های جدید دولت
محافظه کار برای ایجاد تحول در
مجلس سنا تأکید کردند.
مخالف��ان دولت ،هارپ��ر را متهم
کردند که با سوء استفاده از تعطیلی
پارلمان ،نمایندگان جدید را بدون
کسب موافقت پارلمان معرفی کرده
است.
اضافه می ش��ود ،مجلس س��نا در
کان��ادا ،با  105عضو که از س��وی
فرماندار کل منصوب می ش��وند،
به عنوان شورای مشورتی نخست
وزیر عمل می کند و دارای برخی
اختیارات خاص از جمله رد مصوبات
پارلمان در صورت تقابل آن با قانون
اساسی است( .ایرانتو)

Wallin,
Duffy
among 18
named to
fill Senate
seats

در منطقه وست آیلند

آموزش موسیقی

مسئولین یک مدرسه در کبک،
 6دان��ش آموز را بدلیل غیبت در
کالس های جدید دینی ،از حضور
در مدرسه معلق کردند.
دروس جدی��د ،جایگزین کالس
های کاتولیک ،پروتستان یا درس
اخالق ش��ده اند که پیش از این
دانش آموزان می توانستند انتخاب
کنند.
بعضی از خان��واده ها بدلیل عدم
امکان انتخ��اب کالس مورد نظر،
بچه ه��ای خ��ود را از حضور در
کالس های جدید برحذر داشتند.
گروهی از والدی��ن در اعتراض به
برنامه جدید ،در مونترآل دست به
تظاهرات زدند.
م��ادر یک��ی از دانش آم��وزان به
خبرنگار  CTVگفت ":آنان قصد
دارن��د جای پدر م��ادر را بگیرند،
اعتقادات مذهبی چیزی است که
از درون خانواده سرچش��مه می
گیرد".
ب��ه گفته برخی ناظ��ران بیش از
80درصد م��ردم کبک کاتولیک
هس��تند و اعتقاد دینی جزئی از
هویت ش��خصی آنها بحساب می

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

Tel.: (450) 678-9322
__________________________________

ا
ینترنت)
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اقتصاد ...
چرا اقتصاد
جهانی دچار
آشوب شده
است

باال گرفتن دامنۀ تشنج در مورد مسأله سالح
هستهای و شایعه بروز جنگ میان آمریکا یا
اسرائیل با ایران ،همه این عوامل در باال رفتن
بیدلیل بهای نفت تأثیرگذار بودهاند .از سوی
دیگر در اوایل تابستان گذشته دیگر برای
کمتر کسی جای تردید باقی مانده بود که
اقتصاد جهانی بتواند نفت را در آن سطح از
قیمت برای مدت طوالنی تحمل کند.
مسلم بود که دیر یا زود حباب تسلسل باال
رفتن قیمت نفت و باال رفتن سود شرکتهای
نفتی و بورس و بهای مسکن فرو خواهد
ریخت .این که شروع خرابی کار از وامهای
کماعتبار یا بهاصطالح  Subprimeآغاز شد،
چندان مهم نیست چون اگر از آنجا شروع
نشده بود از بورسهای سهام و یا سقوط دالر
یا ورشکست شدن یکی از کشورهای در حال
رشد مانند مکزیک و یا دهها نقطه ضعف دیگر
در اقتصاد جهانی آغاز میشد .امروز شما به
هرکجا که بنگرید انگشت اتهام را خواهید دید
که بهسوی این یا آن عامل اقتصادی یا شرکت
یا دولت بهعنوان مقصر اصلی نشانه میرود اما
در واقع هیچ کدام از اینها بهتنهایی پاسخگوی
کامل سؤال بنیادی مذکور نخواهد بود .اگر
هنوز برای تجزیه و تحلیل کامل دالئل این
بحران اطالعات کافی در دسترس نداشته
باشیم حد اقل میتوانیم پارهای از عواقب آن
را ،هم مشاهده و هم پیشبینی کنیم.

دکتر شاهین فاطمی

(استاد اقتصاد در دانشگاه
امریکائی پاریس)

دنیای اقتصاد و سیاست روزهای جالب اما در
عین حال خطرناکی را میگذراند .آنچه امروز
در سطح جهانی میگذرد توشهای خواهد بود
برای تحقیق و نگارش طی پنجاه تا یکصد
سال آینده .همان گونه که پس از گذشت
بیشتر از سه ربع قرن از بحران اقتصادی
سال  1929هنوز همه درباره دالئل و نتایج
آن رویداد سخن میگویند ،سال  2008نیز
بهعنوان یک سال تاریخی در اذهان بهثبت
خواهد رسید.
یکی از جالبترین موضوعهای بحث و تحقیق
در آینده ،ارتباط سیاسی و اقتصادی میان
حوادث سالهای اخیر خواهد بود .در واقع شاید
بتوان ادعا کرد که در قرن بیست و یکم جهان
متحمل یک تحول بنیادی شده است و حادثۀ
یازدهم سپتامبر  2001را باید مبدأ تاریخی
این تحول شمرد .از سوی دیگر جمعی مدعی
هستند که شروع قرن بیست و یکم را با همه
مشخصاتش از سالهای هشتاد میالدی در قرن
پیش باید محاسبه کرد .در واقع این جمع
آنچه را که امروز میگذرد با سقوط دیوار برلن
و اضمحالل کمونیسم بیارتباط نمیدانند.

همه در یک قایق هستیم

البته اگر کسی بخواهد به این گونه
نظریهپردازیهای تاریخی تن دردهد سرانجام
باید به مبدأ تاریخ یعنی خلقت آدم برای
مذهبیها و «بیگ بنگ» برای المذهبان
برگشت!بهنظر من توفان اقتصادی و مالی و
پولی امروز را شاید بشود به حوادث بسیار
نزدیکتر در حافظه تاریخی نسل کنونی ارتباط
داد .اما در هر صورت آنچنان که در مورد
نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری در
آمریکا مشاهده شد ،ارتباط میان اقتصاد و
سیاست از آنچه در نظر اول بهنظر میرسد،
بسیار عمیقتر و استوارتر است .این که
دالئل اقتصادی بحران کنونی تا کجا با
سیاست مرتبط میشود و چه مقدار رابطه
اجتنابناپذیر بین این دو وجود دارد ،بحث
بسیار جالبی خواهد بود ولی برای این ستون و
بحث امروز ما نه مفید است و نه ممکن.

شایداساسیترین درس این بحران،آموزشی
باشد برای پارهای از سران گردنکش و
تازهبهدورانرسیدۀ کشورهای صادرکننده نفت.
رهبران روسیه ،ایران و ونزوئال آنچنان با ثروت
بادآوردۀ خود سرمست شده بودند که دیگر
پایانی برای این دوران طالئی در ذهنشان
متصور نبود .آقای پوتین سخن از بازگشت
دوران عظمت امپراتوری شوروی میراند و
کشورهای مجاور را تهدید به اشغال میکرد.
آنچه در گرجستان گذشت محال بود با نفت
بشکهای  30دالر امکانپذیر باشد .از سوی
دیگر آقای هوگو چاوز یار غار احمدینژاد
میخواست برای ایجاد «سوسیالیزم قرن
بیست و یکم» در سراسر آمریکای التین از
درآمد نفت متعلق به ملت ونزوئال حاتمبخشی
کند .هم اکنون حد اقل نیم دوجین از
حکومتهای چپنما در آمریکای التین
جیرهخوار چاوز و احمدینژاد هستند.
از همه این جمع مضحکتر رئیس جمهوری
اسالمی است که احتماال روزی که حساب
درس میدادند سر کالس دبستان حاضر
نبوده است .او گمان میبرد که پول نفت
تمامی ندارد و هرچه خرج کند با باال رفتن
دائمی بهای نفت جبران خواهد شد .از نفت
بشکهای دویست دالر سخن میگفت و
دامنه ولخرجی را از سوریه و لبنان فراتر برده
در نیکاراگوئه و دیگر کشورهای وابسته به
کمپ کاسترو ـ چاوز دستور خانهسازی و
سرمایهگذاری کالن صادر میکرد .در مورد
ولخرجیهای افسارگسیختۀ احمدینژاد در
درون کشور و تأثیر زیانبار این نوع بیبند و
باریهای مالی بر اقتصاد ایران در این ستون
بسیار نوشتهایم و نیاز به تکرار آن نیست.
آنچه در این میان بیش از همه چیز جلب
توجه میکرد بیاطالعی و بیاعتنائی
احمدینژادهای این دنیا نسبت به سالمت

عامل اصلی غیر اقتصادی که در بحران کنونی
تأثیر عمیق و بنیادی داشته جنگ عراق است.
بدون شک اگر جنگ عراق و اشغال افغانستان
صورت نگرفته بود دلیلی برای جهش بیسابقه
بهای نفت به مرز یکصد و پنجاه دالر وجود
نداشت .فضای متشنج خاور میانه ،بهویژه با

«هزینۀ
بدمست 
یها
وا
شتباهات
رهبران»

اقتصاد جهانی بود.
احمدینژاد و چاوز هر
روز و در هر سخنرانی
آرزوی زوال و
ورشکستگیآمریکای
جهانخوار را میکردند بدون آن که از
حد اقل شعور اقتصادی برخوردار باشند تا
بفهمند که دود عدم سالمت اقتصاد آمریکا،
اروپا ،ژاپن و دیگر کشورهای پیشرفته بیش
از همه به چشم کشورهای در حال توسعه
و از همه مهمتر کشورهای صادرکننده
نفت خواهد رفت .سی سال است جمهوری
اسالمی خواهان مرگ آمریکاست اما امروز
که اقتصاد آمریکا عطسه کرده بودجه دولت
آقای احمدینژاد در حال نزع است .ارتباط
مستقیم همه کشورها در جهان امروز اولین
درسی است که هر کودک دبستانی آموخته
است اما متأسفانه احمدی نژادهای جهان سوم
هنوز که هنوز است از درک آن عاجزند .نفرین
به آمریکا از سوی کشورهایی مانند ایران که
شیشۀ عمر اقتصادشان را درآمد نفت تشکیل
میدهد ،بی شباهت به مغازهداری نیست
که آرزوی مرگ مشتریهای خود را در سر
بپروراند.
امروز که اقتصاد آمریکا در سراشیب سقوط
است ،بیش از همه چین و هندوستان نگران
شدهاند .برای اولین بار چین که تاکنون
از رشد اقتصادی دوازده تا چهارده درصد
برخوردار بوده نگران سقوط رشد اقتصادی
خود به پنج درصد است.احمدینژاد گمان
میبرد اگر آمریکا نفت نخرد چین خواهد
خرید ولی نمیدانست چین و آمریکا به
یکدیگروابستهاند.

شکست اوپک

همان گونه که در اخبار مالحظه فرمودهاید
دیروز سران اوپک در یک جلسۀ اضطراری
بیش از دو میلیون بشکه از تولید خود کاستند
به این امید که شاید بتوانند از سقوط آزاد
بهای نفت پیشگیری کنند .اولین عکسالعمل
بازار نفت در جهت عکس بود ،یعنی برای
اولین بار طی چهار سال گذشته امروز صبح
بهای هر بشکه نفت به زیر چهل دالر سقوط
کرد! البته آنهایی که از این سقوط غیر منتظره
احساس شادی موقت میکنند در درازمدت
پشیمان خواهند شد .از آنجا که سرمایهگذاری
در صنایع نفت همانند
هر سرمایهگذاری
دیگری باید سودبخش
باشد واال کسی به
سراغش نخواهد رفت،
سقوط بیسابقه بهای
نفت طی روزهای
اخیر موجب نقصان
سرمایهگذاری در
این صنعت و در
نتیجه کمبود نفت در
سالهای آینده خواهد
شد.کمبود آینده به
افزایش مجدد بهای
نفت خواهد انجامید و
این دور باطل همچنان
ادامه خواهد یافت.
اگر رهبری کشورهای
صادرکنندۀ نفت در
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دست زمامداران دلسوز و اندیشمند بود
در بر پاشنه دیگری میچرخید.
در مرحله اول از افزایش بیرویه و
کوتهبینانه اجتناب می شد و درآمد
نفت را در عوض تلف کردن و مصرف
بینتیجه ،برای سرمایهگذاری مورد
استفاده قرار میدادند و از همه مهمتر سعی
میکردند اقتصاد کشور را از وابستگی به
درآمد نفت نجات دهند .متأسفانه هیچیک
از این موارد در برنامه کار امثال چاوز و
احمدینژاد قرار ندارد زیرا این رهبرها خود
را در برابر ملت و تاریخ مسؤول نمیدانند .از
آنجا که در کشورهای در حال توسعه همیشه
خطر ظهور رهبران عوامگرا و عوامفریب وجود
دارد ،شاید یکی از راههای فرار از این مهلکه،
خصوصیسازی صنایع نفت در این کشورها
باشد ،اما متأسفانه با فساد و عدم لیاقتی
که بر سراسر این نوع رژیمها حاکم است،
خصوصیسازی نیز دردی خواهد شد مزید
بر علت.
امروز کسی پایانی در دورنمای نزدیک برای
این بحران نمیبیند.
حد اقل یک سال تا دو سال طول خواهد
کشید تا مجدداً بتوان صحبت از رشد و رونق
اقتصادی کرد .شهروندان کشورهای پیشرفته
از چنان وسائل و امکاناتی برخوردارند که
کمتر در معرض خطر قرار دارند.
در اقتصادهای غرب سیستمی وجود دارد
بهنام  .Automatic Stabilizersاجزای این
سیستم عبارتند از عوارض بیکاری و کمکهای
مالی به خانوادههای کمدرآمد از بودجه دولت.
این نوع مکانیزمها بهصورت اتوماتیک و
خودکار هرگاه رکود اقتصادی رخ دهد و مردم
بیکار شوند به کار خواهد افتاد و نیازی به
اتخاذ تصمیم و سیاست جدید نیست.
بنابراین ،این بار هم مردم کشورهای در
حال توسعه از قبیل ملت ایران هستند که
بدون برخوردار شدن از مواهب دوران وفور
اقتصادی ،اکنون باید هزینه بدمستیها و
اشتباهات رهبران عوامفریب و فاسد خود را
بپردازند.
تاریخ نشان داده است که اغلب تحوالت
سیاسی و اجتماعی پیامد بحرانهای شدید
اقتصادی بودهاند .اکنون باید دید آیا این بار
هم تاریخ تکرار خواهد شد.

•

(برگرفته از نشریه ایران و جهان)

ساموئلهانتینگتون
درگذشت

خالق
س��اموئل هانتینگت��ون «ب
رخورد
نظریهپرداز سیاسی بانفوذ و
تاثیرگذار آمریكا در سن  ٨١متد 
نها»

سالگی درگذشت.
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه ،دانش��گاه
هاروارد امروز با انتشار اطالعیهای در وبسایت
خود ،مرگ هانتینگتون را اعالم كرده است.
خبر درگذشت هانتینگتون امروز در شرایطی
منتشر شد كه وی روز سهشنبه  ٢٤دسامبر
در ماساچوست درگذشته بود.
علت م��رگ این
نظر یهپ��ر د ا ز
سیاسی برجسته
هنوز اعالم نشده
است.
ها نتینگت��و ن
مولف یا ویراستار
 ١٧كت��اب در
ز مینهه��ا ی
سیا س��ی ،
نظامی،حکومت
و دولت در ایاالت
متحده و توسعه دموکراسی بود.
معروفترین اثر وی ،کتاب «برخورد تمدنها»
نام داشت.
شهرت هانتینگتون شاید به این دلیل باشد
که وی معتقد بود مناقش��ات خشونتآمیز
پس از جن��گ جهانی دوم ،ب��ه تفاوتهای
فرهنگی و مذهبی و نه افتراقات ایدئولوژیک
باز میگردد.
هانتینگتون این ایده را بهطور مفصل در کتاب
مشهور «برخورد تمدنها» تشریح کرده است.
این کتاب به  ۳۹زبان دنیا ترجمه شده است.
س��اموئل هانتینگت��ون در س��ال  ١٩٢٧در
نیوی��ورك در یك خانواده مهاجر بریتانیایی به
دنیا آمد.
وی در دانشگاههای ییل و شیكاگو تا مقطع
فوق لیس��انس تحصیل كرد و دكترای علوم
سیاسی خود را از دانشگاه هاروارد اخذ کرد.
وی بعدها در دانش��گاه ه��اروارد به تدریس
پرداخت و در س��ال  ،٢٠٠٧پس از  ٥٨سال
كار در هاروارد بازنشسته شد.
هانتینگتون از س��ال  ١٩٨٩تا  ۷۰س��الگی،
ریاست مركز مطالعات اس��تراتژیك دانشگاه
هاروارد را عهدهدار بود.
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دکتر علی شفیعی

____________________ ____________________ www.paivand.ca

Clinique Dentaire PEARL

جراح دندانپزشک

افتتاح مطب در وست آیلند

• دندانپزشکی زیبایی
• جراحی دندان های عقل
• درمان بیماری های لثه
• درمان ریشه دندان ها
• دیجیتال رادیوگرافی و پانورکس

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

Open week-ends
& evenings
Financing Available
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- Porcelain Veneers - Whitening
- Crowns & Bridges
- Mini-implants

________________________
4531 Boul Des Sources

ما به کیفیت می اندیشیم
اعتماد شما افتخار ماست

DDO, QC H8Y 3C2

(514) 685-6222

ALL YOU CAN

AD BAR

انواع کبا
بهایمدیترانهای،
پیت
زا،مرغ ،پستا و...

8

SOUP + SALA

.99

هرشب

بوفه بزرگ
دونینی

EAT

نزدیک به آدونیس

سالن آرایش شهرزاد

__________
>
>
ب
پدیکور
•مانیکور
ا
دی ما
س
ا
ژ
_
ک
_
•اپیالسیون
امل
____
>> 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

G

6963 ُSherbrooke W.
(514) 489-6901

S
H
A
H
R
Z
A
D

علی سلیمی

هیپنوتراپیست

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

__________________

½

405 Sherbrooke E.

½

)(corner: St-Denis

Metro: Sherbrooke

________________________
281-6565
Tel.: 514-

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

½
½
½

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

½
½
½
½
½
½
½

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

هیپنوتیزم

Fax. 450-689-1051

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

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

17

 sسال s 15شماره  12 s 870دی 1387

17 PAYVAND: s Vol. 15 s No.870 s Jan. 01, 2009

____________________ ____________________ www.paivand.ca

سهرابمهماندوست
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 SPAو سالن زیبایی  Matisدر وست آیلند

با محصوالت زیبایی ماتیس پاریس

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

نوی میالدی بر
سال
گان مبارک باد!
هم

باکادر مجرب

Elegant Carwash
اسپشیال ویژه تاکسی های
>> همه روزه

.99

75

Inside & Outside

.99

>> همه روزه

Outside

مشاوره رایگان

___________________________

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

Tel.: (514) 626-0982

سرویس موتور شویی ،کامپلت
داخل ،وکسینگ ،شامپو و...

با مدیریت ایرانی

>> اتومبیل عادی9/99 :
>> ون 14/99

**** (همه روزه) ****

Inside & Outside

__________________________________
Elegant Carwash

398 st Jacques W.
Lacinel, QC H8R 1E8

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

ساعات کار:

هر روز هفته از ساعت  7ونیم
صبح تا  6بعدازظهر

New Year Special
 با مدیریت ایرانی در خدمت هموطنان گرامی -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

)

y
a
p
weour
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Entertainment
صدمین جایزه
بیناملللی برای
مخملبافها
جای��زه «دوچرخه طالیی»
جش��نواره بینالملل��ی
فیلمه��ای آس��یایی وزول
فرانسهبهمحسنمخملباف،
سینماگر سرشناس ایرانی،
تعلقمیگیرد.
به نوشته وبسایت «خانه
فیلم مخملباف» ،این جایزه

صدمی��ن جای��زه خانواده
مخملباف ،ش��امل محسن
مخملباف،همسرشمرضیه
مشکینی،ودخترانشسمیرا
و حنا ،به شمار میرود.
به گزارش وبسایت رسمی
جش��نواره وزول ،بخ��ش
ویژهای از جشنواره امسال
ب��ه نمای��ش  ۱۸فیل��م از
خانوادهمخملبافاختصاص
مییابد و ضم��ن تقدیر از
آنها« ،دوچرخ��ه طالیی»
این جشنواره به خاطر آنچه
«فعالی��ت ارزن��ده هنری»
محسن مخملباف
عنوان شده ،به او
اهدا میشود.
« جش��نو ا ر ه
بین ا لملل��ی
فیلمهایآسیایی»
از دهم تا هفدهم
فوری��ه ۲۰۰۹
( ۲۱تا  ۲۷بهمن
امس��ال) در شهر
وزول ()Vesoul
فرانس��ه برگ��زار
میشود.
جای��زه افتخاری

حمکومیت
بازیگر کره ای
اوکبه
ج
رم
ز
نا
؟!
س��و
ری،
ی
ک��ی
از
مش
��هور
ترین

بازیگ��ران تلویزیونی در کره جنوبی ،به
جرم داشتن ارتباطی خارج از چارچوب
ازدواج ب��ه  8ماه زندان تعلیقی محکوم
ش��د .او به جرم خود اعت��راف کرد و به
همی��ن دلیل محکومیتش  2س��ال به
تعویق افتاد.
خب��ر ار
تباط
او
با
ف
ردی
غیر
از
هم
س��ر
خود،
ماه
ه
است
که
رسانه
ها
و
اتا
قهای
گفت
گوی
اینت
رنتی
را
به
خود
مش�
�غول
کرده
ا
ست.
این
ب
ازیگر
سرش
ناس
پس
از
آنکه ش��وهرش از او شکایت کرد ،مورد
پیگرد قانونی قرار گرفت.
پیش از برگزاری دا
دگاه،
اوک
س��و
ری

«دوچرخ��ه طالی��ی» در
نخستین روز جشنواره طی
مراسمی با حضور محسن
مخملباف به او اهدا خواهد
شد.
در وبس��ایت رس��می
جش��نواره وزول از محسن
مخملباف (به همراه عباس
کیارس��تمی) ب��ا عن��وان
«هدایت کنن��ده موج نوی
سینمای ایران» یاد شده که
با ساختن حدود  ۲۰فیلم،
جوای��زی از «معتبرتری��ن
جشنوارههای سینمایی به
دست آورده است».
نش��ریه تایم��ز ،فیل��م
«س��فرقندهار» محس��ن
مخملباف را در فهرست صد
فیلم برتر تاریخ س��ینمای
جهان خود قرار داد .روزنامه
گاردیننیزسمیرامخملباف
را در دو س��ال پی در پی به
عنوان یکی از چهل فیلمساز
برتر سال ،معرفی کرد.

تالش کرد قانونی را که بر اساس آن زنا
غیر مجاز است ،لغو شود اما موفق نشد.
این قانون در س��ال  1953وضع شد و
تاکنون چهار بار به چالش کشیده شده
است .لغو این قانون نیاز به تایید  6قاضی
از مجموعه  9قاضی در کش��ور را دارد،
ام��ا این بار تنها  5قاضی به لغو آن رای
مثبت دادند.
کره جنوبی یکی از معدود کش��ورهای
غیر مسلمان است که داشتن ارتباط با
فردی غیر از همس��ر در آن غیر قانونی
است و فرد متهم امکان دارد به مدت 2
سال به زندان محکوم شود.
قضات��ی که از اجرای این قانون حمایت
می کنند م��ی گویند داش��تن ارتباط
خارج از چارچوب ازدواج اساس جامعه
را سس��ت می کند .اما به نظر مخالفان
این قانون پیش و پا افتاده ای است که
دود آن فقط در چشم زنان می رود.

گران ترین
طالق های
جهـان

طبــ��ق ب��رآورد
کارشناسان ،دارایی مدونا حدود
 300میلیون پوند استرلینگ
و دارای��ی همس��ر س��ابق وی
تنها ح��دود  30میلیون پوند
استرلینگاست.
مدونا خواننده موس��یقی پاپ
آمریکا نه تنها در ش��مار  5نفر
اول "فهرست گرانترین طالق
ها" قرار گرفت ،بلکه اولین زنی
اعالم ش��د که پس از طالق به
همسر سابقش پول می پردازد
و چیزی از او نمی گیرد.
ب��ه گ��زارش «ریا نووس��تی»
از مجل��ه  ،Forbesمدون��ا به
همس��ر س��ابق خود بین 76
ت��ا  92میلی��ون دالر "هدیه
آرام��ش دهنده" می پ��ردازد.
مدونا و "گای ریچی" اواس��ط
اکتبر پس از هفت سال و نیم
زندگی مش��ترک اعالم کردند
که درصدد طالق هس��تند و
یک ماه بعد دادگاه عالی لندن
طالق آنها را ثبت کرد .بررسی
این پرونده بیش از یک دقیقه
وقت نگرفت ،چرا که آنها هیچ
اعتراض مالی نسبت به یکدیگر
نداشتند.
طبق برآورد کارشناسان ،دارایی

مدونا حدود  300میلیون پوند
استرلینگوداراییهمسرسابق
وی تنها حدود  30میلیون پوند
استرلینگاست.
در ص��در فهرس��ت گرانترین
طالق ه��ا" ،مای��کل جردن"
ستاره بس��کتبال قرار دارد که
سال گذشته همسر وی تصمیم
به طالق گرفت .انتظار می رود
که او به "خوآنیتا وانا" کارمند
بان��ک که س��ال  1989با وی
ازدواج کرده بود 168 ،میلیون
دالر بپردازد.
در جایگاه دوم "نیل دایموند"
خواننده و هنرپیش��ه قرار دارد
که به همسر سابق خود که 25
سال با هم زندگی کرده بودند،
 150میلیون دالر می پردازد.
طالق "اس��تیون اسپیلبرگ"
کارگ��ردان و تهی��ه کنن��ده
هالیوودی با همسرش که سال
 1985ازدواج کرده و  4س��ال
بعد جدا ش��ده بودن��د100 ،
میلیون دالر تمام ش��د .از آن
زمان تا کنون دارایی اسپیلبرگ
تنها ح��دود  3میلی��ون دالر
برآورد می شود.
در جایگاه چهارم طالق مدونا
قرار دارد .پنجمین طالق گران،
جدایی "هریسون فورد" بازیگر
آمریکایی است که پس از 21
سال زندگی از همسرش جدا
شده و  85میلیون دالر به وی
پرداخت.

چرا خدا مرا برای این
بیماری انتخاب کرد؟!

خون
آرتور اش ،قهرمان افسانه ای تنیس ویمبلدون به خاطر ِ
آل��وده ای ک��ه در جریان یک عمل جراحی در س��ال 1983
دریافت کرد ،به بیماری ایدز مبتال شد و در بستر مرگ افتاد.
او از سراسر دنیا نامه هایی از طرفدارانش دریافت کرد .یکی از
طرفدارانش نوشته بود :چرا خدا تو را برای چنین بیماری ای
انتخاب كرد؟
اش در جواب گفت :در دنیا 50 ،میلیون کودک بازی تنیس را
آغاز می کنند 5 .میلیون نفر یاد می گیرند که چگونه تنیس
ب��ازی کنن��د 500.هزار نفر تنیس را در س��طح حرفه ای یاد
می گیرند 50.هزار نفر پا به مسابقات می گذارند 5 .هزار نفر
سرشناس می شوند 50 .نفر به مسابقات ویمبلدون راه پیدا می
کنند ،چهار نفر به نیمه نهایی می رسند و دو نفر به فینال ...و
آن هنگام که جام قهرمانی را روی دستانم گرفته بودم ،هرگز
نگفتم خدایا چرا من؟ و امروز که از این بیماری رنج می کشم،
نیز نمی گویم خدایا چرا من؟
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ده فیلم
پرفروش
سینمای
آمریکا در
سال ۲۰۰۸

فیلم «شوالیه تاریکی» ،از مجموعه
فیلمه��ای بتمن ،با فروش��ی در
ح��دود  ۵۳۱میلیون دالر در صدر
پرفروشترین فیلمهای سال۲۰۰۸
آمریکا قرار گرفت.
در روزه��ای پایانی س��ال ،۲۰۰۸
فهرس��ت ده فیل��م پرف��روش
س��ینماهای آمریکا در این س��ال
منتشر شده است.
فیلم «ش��والیه تاریکی» ،محصول
کمپانی برادران وارنر و با بازی هث
لج��ر در نقش جوکر ،نه تنها مقام
نخست این فهرس��ت را به دست
آورده اس��ت ،با فروشی حدود یک
میلی��ارد دالری در س��ینماهای
جهان ،مقام دومین فیلم پرفروش
تاریخ سینما بعد از فیلم «تایتانیک»
را نیز از آن خود کرده است.
منتقدان یکی از دالیل فروش خیره
کننده فیلم «ش��والیه تاریکی» را
مرگ ناگهانی هث لجر ذکر کردهاند.
این بازیگر پس از پایان فیلمبرداری
این فیل��م ،به علت آن چه مصرف
تصادف��ی دارو عنوان ش��د ،در ۲۷
سالگی درگذشت.
هث لجر پیش از بازی در «شوالیه
تاریکی» ،یک بار برای بازی در فیلم
«کوهستان بروکبک» ،نامزد جایزه
اسکار شده بود .بسیاری از منتقدان
س��ینمایی او را بخت اصلی اسکار
بهتری��ن بازیگر مرد س��ال ۲۰۰۹
یدانند.
م
فیلم ش��والیه تاریکی ،با فروش��ی
در ح��دود ی��ک میلی��ارد دالر در
سینماهای جهان ،به مقام دومین
فیلم پرفروش تاریخ سینما بعد از
فیلم «تایتانیک» رسیده است.رتبه
دوم فهرس��ت پرفروشهای سال
 ۲۰۰۸نیز ب��ه فیلم «مرد آهنی»،
با فروشی حدود  ۳۲۰میلیون دالر،
اختصاص یافته است.
«مرد آهنی» ،س��اخته جان فاورو،
بر اساس کمیک استریپ معروفی
س��اخته شده اس��ت و رابرت دانی
جونیور در آن بازی میکند.
مقام س��وم فهرست نیز به فیلمی

از استیون اس��پیلبرگ ،کارگردان
مشهور آمریکایی رسیده است .فیلم
«ایندیانا جون��ز و قلمرو جمجمه
بلورین» ،محصول کمپانی پارامونت
و با بازی هریس��ون ف��ورد ،بازیگر
میانسال هالیوود ،با فروشی حدود
 ۳۱۷میلیون دالر  ،س��ومین فیلم
پرفروش سینماهای آمریکا در سال
 ۲۰۰۸بوده است.
رتبه چهارم این فهرس��ت به فیلم
«هن کوک» ،با بازی ویل اسمیت،
بازیگ��ر سیاهپوس��ت و محب��وب
آمریکایی ،اختصاص یافته اس��ت.
ویل اسمیت در این فیلم نقش یک
ابرمرد را بازی میکند.
در رتبههای پنجم ،ششم و هفتم
این فهرست نیز سه انیمیشن قرار
دارن��د« :وال -ای» داس��تان ی��ک
روبات عاش��ق؛ «پان��دای کونگفو
کار» داس��تان خ��رس پاندایی که
در آرزوی قهرمان کونگ فو شدن
اس��ت؛ و «ماداگاسکار  »۲که ادامه
انیمیش��ن ماداگاس��کار یک است
و پیدا ش��دن خانواده ش��یر جوان
و سرنوش��ت دوس��تان او (اس��ب
آبی ،زراف��ه و گورخر) را به تصویر
میکشد.
فیل��م «ذره ای آرام��ش» ،آخرین
فیلم از سری فیلمهای جیمز باند،
ساخته مارک فوستر ،در رتبه هشتم
این فهرست قرار گرفته است.
«ت��وا الیت» ،فیلمی عاش��قانه در
مورد عشق دختری نوجوان به یک
خونآش��ام ،نیز رتبه نهم را از آن
خود کرده است.
سرانجام انیمیشن «هورتون صدایی
میش��نود» ،با صداپیش��گی جیم
کری ،کمدی��ن معروف آمریکایی،
به جای هورتون (فیل داس��تان)،
دهمین فیلم پرفروش سینماهای
آمریکا در سال  ۲۰۰۸بوده است.
البته دو فیلم مطرح «جاده انقالب»،
با بازی لئوناردو دی کاپریو و کیت
وینسلت،زوجمحبوبفیلمتایتانیک
و همچنین فیلم «والکیری» با بازی
تام کروز ،ستاره هالیوود که در این
فیلم نقش یک افس��ر ارتش نازی
را ب��ازی میکند ،که اکران آنها در
روزهای آخر سال آغاز شد در این
فهرست لحاظ نشدهاند.
از دیگ��ر فیل��م ه��ای پرف��روش
س��ینماهای آمریکا و جه��ان در
س��ال  ۲۰۰۸میتوان به فیلمهای
«مامامیا»« ،تحت تعقیب»« ،نارنیا،
شاهزاده کاس��پین»« ،مومیایی»
و «دبیرس��تان موزیکال  ،»۳اشاره
کرد.

شادباش
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مروری بر رسانه های کبک و کانادا

_______

میکائیلایگناتیف

>> رهرب جدید
حزب لیربال
کانادا
س��رانجام ب��ا کنار گذاش��ته ش��دن
شهیدگونه ی استفان دیون از رهبری
حزب لیب��رال کانادا و کن��اره گیری
دو مدع��ی دیگر رهب��ری آن حزب،
باب ری و دومینیک لبالن ،میکائیل
ایگناتیف در مق��ام رهبری آن حزب
جای گرفت.
بعض��ی مفس��ران خب��ری میکائیل
ایگناتیف را با پی یرالی��وت ترودو ،از
نخس��ت وزیران پیشین و صاحب نام
کانادا ،سنجیده ،پیش بینی می کنند
که وی ب��زودی ( PLCحزب لیبرال
کانادا) را از وضعیت نابس��امان کنونی
رهانی��ده و ضمن ایج��اد اتحاد میان
اعضای حزب ،در نخستین انتخابات
ف��درال آینده با کس��ب آراء اکثریت
کانادائی ها پست نخس��ت وزیری را
تصاحب خواهد کرد.
کسب مقام نخس��ت وزیری از سوی
میکائیل ایگناتیف چندان دور از ذهن
نیس��ت و این همان هدفی است که
احزاب برای رسیدن به آن فعالیت می
کنند؛ بخصوص که  PLCاکثر دولت
های کانادا در ادوار گذشته را در اختیار
داشته است.
اما پیش بینی اینکه ایگناتیف خواهد
توانست خود را در ردیف کسانی مانند
الیوت ترودو قرار دهد ،چندان آس��ان
نیست.
جواب این س��وال بستگی به عملکرد
وی در مق��ام رهبری  PLCو احتماال
در مقام نخست وزیری کانادا خواهد
داشت.
بخاطر اهمیت  PLCدر سیاست کانادا
و همچنین اهمیت نخست وزیری این
کشور ،خوبست که خوانندگان پیوند با
این شخص کمی آشنا شوند.
به روایت خانم آنیس گرود در روزنامه
فرانسوی زبان کبک ،الپرس ،میکائیل
ایگناتی��ف ،همانگونه که از اس��مش
پیداست ،از تبار اشراف روسیه است.
پدر ب��زرگ وی ،پ��ل ایگناتیف ،وزیر
آم��وزش و پ��رورش ت��زار ب��ود .پل
ایگناتی��ف ،بعد از انقالب بلش��ویکی
روس��یه از آنجا گریخت��ه و به همراه
پسر  6ساله خود ژرژ ،از کانادا سر در
آورده است .وی و همسرش ناتاشا در
گورس��تانی در  Estrieاز نواحی کانادا
مدفونهستند.
پس��ر آنان ژرژ ،که یک بچه تبعیدی
بحس��اب می آمد ،موفق می شود در
کش��ور میزبان موقعیتی ب��رای خود

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

!!iggynomics

______
علی اشرف
شــادپور

فراه��م آورد .به ای��ن معنی که به
عنوان یک دیپلم��ات کانادائی در
یکی از ادارات س��ازمان ملل متحد
در پاری��س به مقامی منصوب می
ش��ود .چیزی نمانده ب��ود که ژرژ
ایگناتیف ،مقام فرمانداری کل کانادا
را هم کسب کند.
میکائیل ایگناتی��ف و برادرش آندریو
ثمره ازدواج ژرژ ایگناتیف با آلیس��ون
گرانت ،دختری از یکی از خانواده های
بزرگ کانادا هستند.
بدین ترتیب می توان گفت «نژاد از دو
سو دارد این نیک پی»!
خان��واده جدید ایگناتیف زیاد
س��فر می کردند .میکائیل ،با
بی��اد آوردن خاط��رات دوران
کودکی خود در یوگس�لاوی
سابق و مقایسه آنها با اجساد
خون آل��ود جنگ اخیر در آن
کشور ،که منجر به تالشی آن
شد ،می گوید:
«مالحظه می کنم که چقدر
مهم است که وحدت کشورمان
را حفظ کنیم».
در سال  ،1959زمانی که 12
س��اله بود ،میکائیل پانسیونر
کالج��ی در تورنتو می ش��ود.
در س��ال  1968به نفع الیوت ترودو
به فعالیت سیاس��ی می پ��ردازد .وی
هنگامی که در دانشگاه تورنتو تحصیل
می کرده ،با رقیب آینده خود باب ری،
در ی��ک کالس درس تاریخ روس��یه،
آش��نا می ش��ود .ابتدا با هم دوست
صمیمی ،بعدها رقیب کسب رهبری و
پس از کناره گیری باب ری ،دوباره با
هم دوست می شوند.
در زمنیه آکادمیک ،در اوایل سالهای
 80مدتیدردانشگاهکمبریجانگلستان
تدری��س و کار می کند .مدتی هم در
دانشگاه هاروارد بکار مشغول می شود.
ولی بزودی محیط دانشگاه را خفقان
آور م��ی یابد و خ��ود را به جـَرگه ی
روشنفکری عام می اندازد.
در س��الهای  ،90میکائیل ایگناتیف
اولین اثر خود را با نام «آسیا» منتشر
م��ی کند .این اثر ُرمانی اس��ت که از
سوی منتقدین کوبیده و تخریب می
ش��ود .این اولین شکس��ت او در اوج
شکوفائی بود.
اما خیلی زود این شکست با موفقیت
های متوالی مانند «خون و تعلقات»
جب��ران می ش��ود .اثر اخی��ر درباره
ناسیونالیس��می است که الهام بخش
جنگ های بالکان شد.
از دید روشنفکری ،میکائیل ایگناتیف
در زمره کس��انی مانند برنارد کوشنر،
وزیر خارجه فعلی فرانس��ه ،است که
معتقدند وقتی که پیش بینی می شود
در کشوری قتل عامی در شرف وقوع
است،بدوندرنظرگرفتنموانعقانونی،
باید با مداخالت نظامی هم که ش��ده
جلو آن گرفته ش��ود .آنان می گویند
آنگونه که دیده ش��د در یوگسالوی و
رواندا ،اقدامات بشردوستانه به تنهائی
نتوانست جلو قتل عام را بگیرد.
دوستان میکائیل او را آدمی پیچیده
و پ��ر از تناقض می دانن��د .اغلب او را
شخصی روش��ن بین ،جذاب ،پر شور

آیا بازسازی کانادا به منزله یک راه رهایی از
حبران اقتصادی است؟
دولت فدرال از امتام
مطالعه خود برای حل
مشکالت زیرساخت پنج
سال عقب است .مرمت ها
هرچه دیرتر صورت بگیرد،
هزینه های بیشتری مورد نیاز
خواهد بود.

آدمی پیچیده و
پرتناقض،روشنبین،
جذاب ،پرشور،
کاریزماتیک،
دموکراتمنش،
مصاحلهگر و ...
پنهان در سنگر
خونسردی!
و کاریزماتی��ک توصیف می کنند .به
گفته آنان ،گاهی هم خود را در سنگر
خونسردی پنهان می کند.
برادرش آندریو ،بر مبنای خاطراتش از
میکائیل م��ی گوید او گاهی با گفتن
حکایت ها همه را می خنداند و گاهی
هم بطور خیلی ج��دی نگران وقایع
دنیاست .آنگونه که نگارنده از ایگناتیف
فهمیده اس��ت ،وی آدمی دموکرات
منش و مصالحه گری هم به نظر می
رسد.
این خصوصیات نشانه های خوبی برای
یک رهبر یا یک نخس��ت وزیر است.
ام��ا برای انجام کارهای بزرگ و اتخاذ
تصمیمات کالن ،چیزی بیشتر از این
خصوصیات الزم است و آن عبارتست
از درای��ت و بصیرت که خدای نکرده
«از هول حلیم توی دیگ نیفتد»!
اکنون که میکائیل ایگناتیف فصل تازه
ای در زندگی خود و حزبش را شروع
می کند با مس��ائل و دش��واری های
چندی روبروست:
بحران مالی دنیا (از جمله کانادا)،
ایجاد رابطه فی مابین کانادا و س��ایر
کشورها (مخصوصا آمریکا)
جنگ در افغانستان،
مذاکره با هارپر برای رسیدن به توافق
و تعیین تکلیف «ائتالف».
و...
در مورد ائتالف ،ذکر نکته ای از «ایان
مک دونالد» (مقاله نویس گازت) هم
خالی از لطف نیست.
او ائتالف را به کودتای شکست خورده
ای تشبیه می کند که اولین پیامد آن
اعدام رهبر آن است!
روزافتتاحمجددپارلماناولینآزمایش
برای میکائیل ایگناتیف خواهد بود که
چگونه با چالش های پیش رو مقابله
خواهد کرد.

•

سالن آرایش

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

Unisex

19 PAYVAND: s Vol. 15 s No.870 s Jan. 01, 2009

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

(514) 766-7776

دول��ت ها می گوین��د آم��اده اند ،با
تخصیص میلیاردها دالر به بازسازی
زیرس��اخت های جاده ای و شهری،
به مقابله با بحران اقتصادی بروند .اما
پرسش کلیدی اینست که آیا خواهیم
توانس��ت به موقع و با س��رعت کافی
عمل کنیم؟
خرابی تاسیس��ات و ساختمان ها در
کانادا به نقطه بحرانی می رسد.
برگرفته از گازت  15دسامبر
شهرهای در حال تالشی کانادا نیازمند
پروژه های بازس��ازی چندین میلیارد
دالری هستند .تنها دولت فدرال می
تواند عه��ده دار چنی��ن هزینه های
سنگینی باشد .صرف این مبالغ تنها
برای دادن شوک به اقتصاد بحران زده
نیست ،بلکه برای تحرک بخشیدن به
برنامه های بازسازی شهرها و جاده ها
و همچنین برای ترمیم خرابی هائی
هم است که مدتهاست پرونده آنها در
کشوها انتظار می کشند.
سالهاس��ت ک��ه س��ایر اولوی��ت ها
موضوع تاسیس��ات را در ردیف های
بعدی نش��انده بودند .اما حاال اندیشه
واردکردن ش��وک ب��ه اقتصاد فرصت
خوبی فراهم کرده است و این موضوع
ورد زبان همه سیاس��تمداران است و
آن را اقدامی کلیدی برای جلوگیری از
رکود اقتصادی تلقی می کنند ،چرا که
باور دارند به این طریق ش��رکت های
ساختمانی می توانند برای مردم کار
ایجاد کنند.
به گفته «جان بی یرد» ،وزیر تاسیسات
و جوامع در دولت فدرال ،با این تدبیر
دالرهای فدرال بسوی شهرها سرازیر
خواهد شد.
از س��وی دیگر ،ش��هرداران شهرهای
مختل��ف کان��ادا ک��ه انجم��ن های
مهندسین راه و ساختمان ،بنگاههای
مسافرتی و ترانزیت و مدافعان محیط

زیس��ت را مد نظ��ر دارند
معتقدند ک��ه خرابی های
کهن��ه ،سیس��تم بیم��ار
آبرس��انی ،جاده ه��ای در
حال خرد شدن ،پل هایی
که ب��ه گونه روزاف��زون از
حیز انتفاع می افتند ،شبکه
ّ
پرازدحام ترانزیت همگانی
ش��هرها را در ی��ک حالت
بحرانی قرار م��ی دهند و
سالمت شهروندان کانادائی
را به خطر می اندازند.
هنوز خاطره ریزش روگذر
 De la Concordدر الوال
در س��ال  2006و فاجعه
آب آشامیدنی «واکرتون»
انتاریو در س��ال  2000از یادها نرفته دانش��گاه مک گیل ،می گوید دولت
اس��ت .دولت کنس��رواتور یک طرح کانادا متوجه بحرانی نیست که ما هم
تاسیس��اتی  33میلی��ارد دالری ب��ا اکن��ون هم با آن روبرو هس��تیم .این
نام «نقش��ه س��ازندگی کانادا» را در «تحفه»ی دولت هارپر ،به اندازه کافی
بودجه س��ال  2007خ��ود ارائه نمود خوب نیست!
که میبایستی در مدت هفت سال به س��عید میرزا می گوید هر چه مرمت
مرحله اجرا گذاشته می شد.
دیرتر صورت بگیرد به همان نس��بت
اما کارشناسان کلیدی تردید دارند که هزینه های بیشتری مورد نیاز خواهد
این طرح بتواند جوابگوی همه مسائل بود.
باشد.
مهندس میرزا روی نکاتی تاکید می
ژان پرو ،ش��هردار ش��ربروک و رئیس گذارد که خالصه آنها در «عالج واقعه
فدراسیون شهرهای کانادا می گوید:
بعد از وقوع» را تداعی می کند.
همه چیز در حال فرس��ودگی است :مسائل زیس��ت محیطی تنها یکی از
خیابان ها ،پل ها ،مراکز ورزشی ،تمام مش��غله های فکری است که دست
س��اختمان های فرهنگی و هنری و کم  20میلیارد دالر س��رمایه گذاری
غیره.
می خواهد که سیستم های آبرسانی
با وجود تمام هش��دارهائی که از سال و فاضل آب بازسازی شوند تا از نتایج
 1990داده ش��ده ،مبن��ی ب��ر اینکه فاجع��ه بار ب��رای بهداش��ت عمومی
بسیاری از زیرساخت ها و تاسیسات به جلوگیری شود.
پایان عمر مفید خود نزدیک می
شوند ،هنوز دولت فدرال از اتمام
مطالعه خود برای حل این مسائل
پنج سال عقب است.
به عقیده ژان پرو ،دست کم 123
مونــا گالبی
میلیارد دالر الزم اس��ت تا بتوان
اولین محضردار ایرانی
تاسیسات عمومی را به یک سطح
در مونتریال
پذیرفتنی درآورد و  115میلیارد
Chambre des notaires
دالر اضاف��ی ه��م الزم اس��ت تا
du Québec
تاسیساتی ایجاد شود که جوابگوی
خدمات ما شامل:
جمعیت در حال افزایش باشد.
صفح��ه ما گنجای��ش ذکر نمونه وصیت نامه ،وکالتنامه ،گواهی
امضاء ،امور مستغالت،
هایی از خرابی های موجود و ریز
ازدواج و عقد رسمی
هزینه های مورد لزوم برای ترمیم
در مرکز شهر مونتریال
و بازسازی آنها را ندارد.
mona.golabi@gmail.com
مهندس سعید میرزا ،استاد رشته
www.MonaGolabi.com
مهندس��ی راه و س��اختمان در
514-318-6373

محضردارایرانی

رستورانگیالن
اهای محلی گیالن
ذ

انواع غ

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

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

با کیفیت
و به استثنائی
ا
ی مناسب

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

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

) 514-807-8747
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گوناگون...
چاقیشكـــم
خطرناک تر است

چرخه معیوب!!
تازهترین مطالعات نشان میدهد بافت
چربی ،ب ه خصوص در نواحی دور شكم،
میتواند باعث ترش��ح هورمونی شود
كه این هورمون تحریككننده رش��د
س��لولهای بافت چربی و نیز اشتهای
فرد است.
به این ترتیب ،چاقی ،آن هم چاقی دور
ی
شكم ،باز هم برای فرد بیمار ،چاقی م 
آورد.
این هورمون ،كه نوروپپتید  Yنام دارد،
برای محققان ناش��ناخته بود .آنها در
مطالعات پیشین خود ساز و كار اصلی
این هورمون را دریافته بودند ،اما گمان
ی كردند تنها منش��اء آن ،خود مغز
م
است.
اما مطالعه جدی��د كه روی موشهای
آزمایش��گاهی انجام ش��ده ،نشان می
دهد كه چربیهای دور شكمی هم می

توانند این هورمون را تولید كنند.
ی ت��وان گفت عالوه
ب��ه این ترتیب م 
بر دانس��تن عوارض چاقی ،مهم است
بدانیم این چاق��ی در كدام نقطه بدن
متمركز است ،چون چاقی دور شكم و
كمر ،خطرناك تر است.
مطالعهای در گذشته نشانداد كه دور
كمر 80سانتیمتر به باال برای زنان و
94س��انتیمتر به باال برای مردان ،می
تواند هشداری برای وقوع حمله قلبی با
احتمال باال باشد.
اهمیت موضوع تا آنجا بود كه حتی در
كسانی كه وزن آنها نسبت به قدشان
در مح��دوده طبیعی بود ،اما دور كمر
باال داشتند ،احتمال رسوب چربی در
رگها و تصلب شرائین (آترواسكلروز)
بیشتر بود و این همان چیزی است كه
متخصصان قلب را نگران وقوع حمله
قلبی میكند.
محقق��ان ،با تصویرب��رداری خاصی از
پراكندگ��ی چربی در نق��اط مختلف
بدن و مقایس��ه تصاویر به دست آمده
با احتمال خطر وقوع بیماریهای قلبی
در درازم��دت ،دریافت��ه بودند كه هر
چقدر میزان چربیهای رسوبكرده در
ارگانهای حیاتی بدن مانند قلب و كبد

بیشتر باشد ،فرد بیشتر در معرض
خطر این بیماریهاست؛
حتی اگر وزن او هم طبیعی باش��د و
چاق ب ه نظر نرس��د و حاال این مطالعه
جدید ،توانس��ته اس��ت تا حد زیادی
مطالعات پیشین را در مورد چربیهای
تجم�� ع یافته در نق��اط مختلف بدن،
ب�� ه خص��وص در نواحی دور ش��كم و
كمر،تایید كند .این چربیها ،با تولید
هورمون نوروپپتید  ،Yچرخه معیوبی
ی س��ازند كه باعث مضاعف ش��دن
م
ی شود.
عوارض چاقی م 
اما محققان كانادای��ی كه مجری این
مطالعه جدید ب��وده اند ،قصد دارند از
این نتایج ،نه برای ناامید كردن بیماران
مبتال ب��ه چاقی ،بلكه در جهت یافتن
راههایی مناس��ب برای پیش��گیری و
درمان مشكالت آنها استفاده كنند.
ی گویند :كشف نقش بافت چربی
آنها م 
درتولیداینهورموندردسرساز،ممكن
است س��رنخهایی را جهت تشخیص
سریعتر و زودهنگام افراد مستعد چاقی
در اختیار پزشكان قرار دهد.
ب��ا انجام یك آزمایش خون س��اده ،در
آینده ،ش��اید بتوان این افراد را زودتر
و قب��ل از اینكه در این چرخه معیوب
گرفتار شوند ،شناسایی كرد•.

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

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

سفر به ایران:

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

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

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

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

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

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

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

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت
نقــد و اقسـاط

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

No interest

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

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

کابینت،گرانیتوسرامیک-_____________________

رضا علیدوستی

حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب

چگونه
کود کان را
برای طالق
آماده کنیم؟
متاس��فانه به دلی��ل عوامل مختلف
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی طالق
در کشور ما رو به افزایش است و آنه در
این میان فراموش شده است ،آمادگی
و سرنوشت کودکانی است که بعد از
این واقعه تلخ باید زندگی بدون یکی از
والدین خود را تجربه کنند.
کنار آمدن با موضوع طالق با در نظر
گرفت��ن عناصری لطیف ب��ا نام بچه
دچار پیچیدگی بغرنجی می شود که
پرداختن ب��ه آن نیازمند تاملی ژرف
است .این که چگونه می توان فرزندان
را با این اتفاق ناخوشایند وقف داد و به
آنها شیوه کنار آمدن با این موضوع را
آموخت  ،امکان پذیر اس��ت .فراموش
نکنید که فرزندان با وجود این شرایط
بیش از پیش به پدر و مادر خود نیاز
پیدا می کنند .ایجاد امید ،اطمینان و
احساس توانایی در فرزندان باعث می
شود که آنها در هر سنی بهتر بتوانند با
این واقعه کنار بیایند.

باید ها و نباید ها

AMRO

)Tel.: (514
996-2725

20 PAYVAND: s Vol. 15 s No.870 s Jan. 01, 2009

یک متخصص روانشناس��ی خانواده
معتقد است که اگر بچه ها در عشق
ورزیدن به والدین کامال آزاد باشند و
هیچ مشاجره ای راجع به خلوص این
احس��اس وجود نداشته باشد و اینکه
بتوانند بدون ترس از دست دادن یکی
 ،به دیگری دسترس��ی داشته باشند
باعث می شود که رشد آنها با موفقیت
بیشتریصورتبگیردوبهراحتیجذب
بازار کار شوند.
و ام��ا 9
مورد
از

سرطان
و گوشت
های فرآوری
شده

مه��م تری��ن روش هایی ک��ه باعث
کاهش تاثیرات سوء طالق بر فرزندان
می شود:

دیروقت بیدار بماند و.....در حالیکه اگر
محکم و با ثبات باشید  ،بچه ها بیشتر
احساس امنیت خواهند کرد.

 -1با کودکان راجع به مش��کالت
و نگرانی بزرگس��االن صحبت نکنید.
صحبت کردن در مورد مسائلی مثل
عدم توافق باهمسر و یا ابراز مشکالت
مالی صحیح نیست .در این مورد بهتر
است با یک دوست و یا مشاور صحبت
کنید.

 -6ک��ودکان را تش��ویق کنید تا
با همسرتان تماس بگیرند و آنها را از
امور و خبرهای جدید با خبر کنند و یا
حتی گفتگوی ساده ای داشته باشند.
اجازه دهید که ش��ریک قبلی تان از
وقایع مدرسه و سایر فعالیت های بچه
ها با خبر باشند.

 -2راجع به همس��ر خود بدگویی
نکنید .اگر با همس��ر خود مش��اجره
داری��د ،ک��ودکان را در مع��رض این
مشاجرات قرار ندهید.

 -7س��عی کنی��د راجع به اینکه
چگون��ه می توان بچه ه��ا را با پدیده
طالق وفق داد ،مطالب جدید بیاموزید.
بسیاری از موسسات مشاوره خانواده
بهتر و بیشتر می توانند در این زمینه
شما را یاری کنند.

 -3از کودکان خود راجع به همسر
خود س��وال نکنید .ی��ا در مورد آنچه
در خان��ه دیگ��ری رخ می دهد پرس
و جو نکنید .ش��ما تنها اجازه دارید از
کودک خود بپرسید که اوقات خود را
در خانه همسر سابقتان چگونه سپری
کرده و یا س��واالت عمومی دیگری از
این دست .ولی کنجکاوی در مورد
مسائل دیگر جایز نیست.

 -4س��عی نکنید تفاوت
ش��گرفی در زندگی بچه
ایجاد کنید.س��عی کنید
تمام امور روتین قبل را
حفظ کنید و ارتباطات
بر اس��اس گزارش سایت پزش��كان بدون مرز بنیاد خود را حفظ کنید.
جهانی تحقیقات س��رطان ،مص��رف روزانه  ۱۵۰گرم
گوشت فرآوری شده مانند سوسیس و كالباس ،خطر
 -5به خاطر طالق
ابتال به س��رطان روده را  ۶۳درصد افزایش می دهد .ب��ه کودکان خ��ود باج
 ۱۵۰گرم گوش��ت فرآوری ش��ده مع��ادل دو عدد ندهید و یا آن ها را بیش
سوسیس یا سه برش كالباس است.
از ان��دازه محق نکنید.
به گفته محققان مصرف این گونه غذاها كه جزو ممک��ن اس��ت راجع به
غذاهای پركالری نیز محسوب می شوند ،سبب
آنچه اتفاق افتاده احساس
چاقی نیز می شود ،كه یكی از عوامل خطر
گناه کنید و برای جبران و
ابتال به سرطان است.
یا سرپوش گذاشتن به این
واقعه به فرزند خود بی دلیل
هدیه بدهید و یا اجازه دهید تا

 -8به کودکانی که با مسئله طالق
دچار مشکل شده اند کمک کنید .بچه
های جوان تر در مقابله با این رخداد
ممکن است وابستگی شدید پیدا کنند
ویا دچار شب ادراری شوند و بچه های
بزرگترممکناستعصبانی،پرخاشگر،
گوشه گیر و افسرده شوند و در مدرسه
دچار مشکل شوند .روان پزشک می
تواند بهترین کسی باشد که احساسات
کودک شما را به درستی درک کند و
بچه ها احساس خود را بیان کنند.
 -9اگ��ر نتوانی��د ارتباط خود را
با همسر سابق بدون کینه و دشمنی
و به خاط��ر بچه ها حفظ کنید بهتر
است با یک مش��اور و یا روان شناس
مشورت کنید .آنها به شما کمک می
کنند که ارتباط دوستانه تری داشته
باشید و تاثیر منفی کمتری بر بچه ها
بگذارید.
{>> ادامه در صفحه}30 :

زندگی...

خنده و اثرات

خنده
باعث می شود انرژی از
منبع دورنی وجود شما به سطح بیاید.
انرژی همانند سایه ای خنده را دنبال
می کند و بدنبال آن جاری می شود.
آیا تا کنون توجه کرده اید اوقاتی که
واقعاً و از ته دل می خندید به طور
عمیق در حالت مدیتیشن قرار دارید؟!
در واقع در این لحظات فکر کردن
ال متوقف می شود .اص ً
ال کام ً
کام ً
ال
غیر ممکن است که در یک زمان
هم فکر کرد و هم خندید .خندیدن
و فکر کردن دقیقاً متضاد یکدیگرند.
اگر واقعاً بخندید ،فکر کردن متوقف
می شود ولی اگر فکر کردن ادامه
پیدا کند خنده ،واقعی و از ته دل
نخواهد بود .هنگامیکه شما عمیقاً می
خندید ،ناگهان فکر ناپدید می شود.
خندیدن یکی از بهترین ،ساده ترین
و طبیعی ترین راههای خالصی از شر
ناآرامیهای ذهن می باشد .خندیدن
می تواند مقدمه ای شورانگیز برای
وارد شدن به مرحله توقف افکار و بی
ذهنی باشد.

مدیتیشنخندیدن

هر روز صبح پس از بیدار شدن از
خواب قبل از باز کردن چشمانتان به
خوبی بدنتان را کش و قوس دهید
و خستگی احتمالی را به این ترتیب
از تن خود بیرون کنید .پس از سه
یا چهار دقیقه همانطور با چشمان
بسته شروع به خندیدن کنید .برای
مدت پنج دقیقه فقط بخندید .در
ابتدا ممکن است خنده شما واقعی
نباشد ولی پس از مدتی صدای این
خنده مصنوعی باعث خواهد شد تا

انشناختی آن
رو

واقعاً بخندید .خود
را کام ً
ال رها کنید و به این خنده
بسپارید .شاید چند روزی طول بکشد
تا این حالت بطور واقعی اتفاق بیفتد.
این مدیتیشن تاثیر بسایر خوبی
خواهد داشت و باعث می شودتا کل
روز شما تغییر کند.

چرا خنده بر هر درد
بی درمان دواست؟
تاثیر بر هورمون ها
خنده موجب کاهش هورمون
های استرس زا مانند :کورتیزول،
آدرنالین(اپی نفرین)  ،دوپامین
و هورمون رشد می شود .در اثر
خندیدن ،میزان هورمون کورتیزول،
 39درصد و میزان هورمون آدرنالین
 70درصد کاهش می یابد.
همچنین باعث افزایش مقدار هورمون
های سالمتی از قبیل :آندورفین و
نوروترانسمیتر می گردد.

آزادسازی احساسات
تا به حال برایتان پیش آمده که
بگویید ،دلم گرفته و نمی دانم
باید گریه کنم یا بخندم؟ آیا بعد از
خندیدن ،این اتفاق برایتان رخ می
دهد؟ به طور کلی ،خنده باعث آزاد
سازی احساسات می گردد .خندیدن،
یک احساس آرامش را برقرار می
کند .جالب است بدانید کسی که می
خنداند ،بیشتر از شنونده اثر مفید بر
بدن خود به جای می گذارد.

کارکرد درونی بدن
وقتی می خندید ،ورزش انجام می
دهید .شکم شما شروع به حرکت می
کند ،شانه هایتان شروع به لرزش می
کند و عضالت شما آرامش می یابد و
باالخره برای سالمت قلب بهترین و
آسان ترین کار است.

از بین برنده گیجی و
حواس پرتی

با خندیدن ،عصبانیت ،مجرم بودن،
استرس و دیگر احساسات منفی را از
خود دور می کنید.

اثرات اجتماعی خنده

خنده باعث ایجاد ارتباط اجتماعی
بهتر و بیشتر با مردم می شود و مردم
دوست دارند که با آن فرد رابطه
داشته باشند .از همه مهم تر باعث
کاهش درد دیگران می شود ،پس
اثر خوبی برای فردی که مردم را
می خنداند ،دارد.

تاثیر خنده بر
بیماریهایجسمی

خنده ،گنجایش ریه را باال می برد
و باعث می شود اکسیژن بیشتری
وارد خون شود ،بنابراین ،بیماری های
ریوی مثل برونشیت را از بین می برد.
خنده ،میزان قند خون را کم می
کند.خنده ،قاتل بیماری ها می باشد،
بیماری هایی از قبیل :سرطان ،
بیماری قلبی  ،دیابت  ،ورم مفاصل ،

جدول جدول جدول جدول جدول

خنده بر هر درد بی درمان دواست
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گرفتگی عضالنی  ،بی
خوابی  ،میگرن ،آلرژی
 ،زخم معده و روده،
روماتیسم و . ...خنده
موجب افزایش اکسیژن
رسانی وماده غذایی به
سلول می شود.
اگر شما  1دقیقه
بخندید ،آن خنده45 ،
دقیقه باعث آرامش شما
می شود ،خطر بیماری
قلبی را از شما می گیرد
و محرکی برای اشتها و
هضم مواد غذایی خورده
شده می باشد.
خندیدن ،موجب افزایش
آنتی بادی ها(عوامل
دفاع کننده از بدن در
برابر عوامل بیماری زا)
می گردد ،یعنی باعث افزایش قدرت
سیستم ایمنی بدن می گردد.

سایر اثرات مفید خنده

تقویت کننده روح و روان می باشد.
باعث ترقی و پیشرفت در زندگی می
گردد.
کاهش دهنده گرسنگی است.

وقتی می خندیم،
چه اتفاقی رخ می دهد؟
وقتی می خندیم ،عضالت صورت و
بدن را می کشیم .فشار خون باال می
رود .تندتر نفس می کشیم و اکسیژن
بیشتری را به بافت ها می رسانیم.
اگر خندیدن و ورزش کردن را با هم
انجام دهیم ،سرعت ضربان قلب باال
رفته و موجب سالمتی می گردد.
تحقیقات ثابت کرده که برای سالمت
قلب  10دقیقه راه بروید و یا  1دقیقه
بخندید.
در کودکی و جوانی ،ورزش اثر مثبت
بر قدرت عضالنی و استحکام بدن در
مقابل بیماری ها دارد ،ولی وقتی پیر
می شوید از آنجا که انرژی کمتری
می سوزانیم ،برای تناسب اندام و
جلوگیری از ضعف ،بخندید 10 .تا 15
دقیقه خندیدن ،باعث سوختن 50
کالری در بدن می گردد.
هرگاه بخندیم ،یکی از بزرگ ترین
و مهم ترین اندام بدنمان شروع به
فعالیت می کند که کبد می باشد.
کبد مواد زائد را دور می ریزد ،مواد
غذایی مازاد بر نیاز بدن را به شکل
قند(گلیکوژن) در خود ذخیره می
سازد تا وقتی بدن نیاز به انرژی
داشت ،قند را بسوزاند و تبدیل به
انرژی کند و به خون تحویل دهد.
همچنین کبد محل ذخیره پروتئین
های خون ،ویتامین ها و عناصر
معدنی می باشد .ببینید خندیدن
چقدر خوب است!

راه و روش هــایی
برای خندیدن
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لیمو شریین و
قلب

لیمو ش��یرین میوه ای سرشار از
كلس��یم اس��ت كه می تواند در
جلوگیری از پوكی اس��تخوان به
خص��وص در زن��ان نقش موثری
ایفا كند.
لیمو ش��یرین باعث حفظ كلسیم
بدن می شود .
لیمو ش��یرین میوه ای است که در
مقایس��ه با بعضی از میوه ها انرژی
كمت��ری دارد( .در حدود  28كیلو
كالری)
مهمترین تركیبات قابل توجه لیمو
ش��یرین از جمله ،اس��ید سیتریك
و ویتامین  Cمی باش��د که نقش
پیشگیری كننده ویتامین Cموجود
در این میوه از بروز سرماخوردگی و
سرطان ها به اثبات رسیده است.
اسیدفولیك موجود در لیمو شیرین
نس��بت به میوه های دیگر بیشتر
است و نقش موثری در پیشگیری
از كم خونی ایفا می كند.
از دیگر خواص میوه لیمو ش��یرین
را اث��ر مفید ب��ر روی معده ،هضم
دس��تگاه گ��وارش ،خنثی ش��دن
مقداری از اسید معده ،جلوگیری از
تخمیر غذا در معده و پیشگیری از
نفخ معده عنوان كرد.
لیمو ش��یرین ب��رای مبتالیان به
ناراحتی معده مفید است
بررس��ی ها نش��ان می دهد ،لیمو
شیرین برای مبتالیان به ناراحتی
معده مفید است.
معموالتوصیه پزش��كان ب��ه افراد
مبتالبه زخم و ورم معده و یا سایر
بیماری های گوارشی ،قطع مصرف
هر گونه میوه و سبزیجات خام است،
زیرا به علت افت كارایی معده ،این
افراد توانایی هضم فیبر موجود در
این مواد را ندارند و متعاقب مصرف
میوه و سبزی خام ،دچار معده درد
شدید می شوند.
اما بررس��ی های مكرر نش��ان می
دهد ،مصرف لیمو شیرین نه تنها
برای چنین افرادی مضر نیس��ت،
بلكه به ترمیم هرچه سریعتر معده
نیز كمك می كند.
گفتنی است ،مصرف روزانه یك عدد
لیموشیرین در مبتالیان به ناراحتی
معده ضروری است.
كارشناسان علم تغذیه می گویند:
برای شما سخت است که بخندید؟
با عمل به روش هاس زیر به راحتی
می توانید خندان باشید:
 .1از موقعیت های خندیدن آگاه
شوید.
 .2با افراد دیگر دور یک میز
بنشینید و برای همدیگر وقایع خنده
دار را بازگو کنید.
 .3اگر یک واقعه خنده دار و یا یک
طنز به دستتان می رسد ،آن را برای
دیگران بازگو کنید.
 .4فیلم ها یا تئاترهای خنده دار
ببینی .د
 .5کتاب ها یا مجالت خنده دار
بخوانید.
 .6یکدیگر را بخندانید.

جدول جدول جدول ساده تر...

مصرف
لیم��و
ر ش��د

ش��یرین در
كودكان بسیار موثر است.
این كارشناس��ان با اشاره به اینكه
لیمو شیرین حاوی برخی از انرژی
های مورد نیاز بدن اس��ت ،تاكید
كردند:
جایگزینی مص��رف یك لیوان لیمو
شیرین در روز به جای تنقالت فاقد
ارزش غذایی ،برای سالمت كودكان
بسیار مفید است.

چند نکته در مورد
لیمو شیرین

لیم��و ش��یرین دارای ویتامین C
ویتامی��ن  Bو م��واد معدنی چون
كلسیم وآهن است.
لیمو شیرین خاصیت ملین دارد .
ادرار آور است وسبب دفع سموم از
بدن می شود.
بیماری كه تب دارد پس از خوردن
آن احس��اس راحتی و سبكی می
نماید چون می��وه ای خنك كننده
اس��ت كه در رفع التهاب و عطش
بیماران تب دار كمك می كند .
لیموشیرینبهعلتداشتنویتامین
 Cو پتاسیم ،بهترین تنطیم كننده
قلب است.
اعمال دس��تگاه بدن را تنظیم می
كن��د و ماهیچه ه��ا را تقویت می
كند.
لیمو شیرین جزو آن دسته مركبات
است که سبب رفع تصلب شرائین و
آنژین می شود.
لیمو شیرین دارای عناصر تشكیل
دهنده خون اس��ت پ��س میوه ای
مفید برای قلب وخون می باشد.
این میوه س��ر گیجه  ،اضطراب  ،و
دلهره را برطرف می كند .
مص��رف لیم��و ش��یرین در زمان
سرماخوردگی و گلودرد بسیارمفید
اس��ت ومص��رف آن درآنفلوآنزا و
افرادی كه دچار تب ناشی از بیماری
شده اند توصیه می شود چرا كه این
میوه خاصیت سم زدایی داخل بدن
را از خود نشان داده است.
 .7به جای شکایت کردن از زندگی،
به آن بخندید .فکر کنید چگونه می
توانید واقعه ای را که برای شما اتفاق
افتاده است ،به دوستان تان بگویید که
آن ها هم بخندند.
به هر موقعیت بدی که برمی خورید،
آن را به شکلی خنده دار برای خود
تعریف کنید .این روش سخت است،
اما با سعی و کوشش بسیار آسان می
شود .با این روش می توانید سختی ها
را تحمل کنید و به آسانی از آنها عبور
می کنید .خنده از بین برنده رفتارهای
منفی ،چه جسمی و چه روانی می
باشد• .
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مردمى
با پیامک
هاى بسیار

پزشکــی....

هدف از
استحمام
شستن گرد
دکتر عطا انصاری (کبک)
و خاک و
Ata Ansari: Ancien Professeur de la Faculté de
Médecine de l’Université de Kisangani, R.D.C.
کثافات روی
پوست است
نه زدودن
چربی پوست و سلولهای زنده (از کیسه
کشیدن شدید خودداری کنید).
>> از اضافه کردن کف در حمام
خودداری شود.
زیرا تمام مواد کف کننده که تولید حباب
می کنند ،دارای صابون هستند و زیاد
وقتی که پوست خشک است چین
در آب و صابون ماندن توصیه نمی شود،
و چروک های آن بهتر دیده می شود
مخصوصا اگر پوست خشک باشد.
و پوست در این مناطق آسیب پذیرتر
>> از صابون های مالیم استفاده کنید.
است .این مشکل بیشتر در بازوها و ساق (صابون  Doveتوصیه می شود)
>> از صابون های ضد عفونی کننده،
پا یا در مناطقی که غدد عرق کمتر
وجود دارند مانند صورت دیده می شود .ضد باکتری و دارای مواد ضد بو که قوی
از بین رفتن قشر سطحی پوست ،خارش ،هستنداستفادهنکنید.
>> از کرم های مرطوب کننده بالفاصله
اگزما ،ترک خوردن سطحی یا عمیق
پوست و عفونت میزان خشکی پوست را پس از استحمام ،دوش و مخصوصا
استخر استفاده کنید زیرا باعث می شود
باال می برد.
که آب پوست در پوست باقی مانده ،بخار
اگزما همراه با قرمزی پوست می تواند
نشود و اثر صابون و گرما را خنثی کند.
بر اثر تشدید خشکی پوست توام با از
>> نوشیدن مایعات زیاد باعث مرطوب
بین رفتن قشر سطحی پوست و خارش
زیاد حتی ترک های عمیق مخصوصا در شدن پوست نمی شود و باید از خارج
پوست را مرطوب کرد.
دست ها و پاها دیده شود.
این مسئله در مورد کسانی که از داروی
در زمستان خشکی پوست همراه با
 Accutaneاستفاده می کنند بسیار مهم
خراش می تواند بر اثر تغییر حرارت
است.
پوست مانند تعویض لباس گرم و
>> از کرم استفاده کنید نه از لوسیون
پوشیدن پیژامای خنک تولید شود که
ها ،زیرا کرم ها مواد چرب کننده
خارش زمستانی نامیده می شود.
بیشتری دارند.
کرم هائی که دارای اوره یا اسید الکتیک
علل:
هستند ،بهتر در پوست نفوذ می کنند و
>> خشکی هوا مخصوصا در زمستان
مرطوب کننده ترند.
هوای بیرون خشک تر است و هوای
>> اگر پوست شما حساس و تحریک
پذیر است از کرم های غیر معطر استفاده
داخل خیلی گرمتر،
>> حمام کردن و دوش گرفتن مداوم و کنید.
مصرف صابون زیاد
>> از کاالمین  Calamineبرای رفع
خارش استفاده نکنید.
>> استفاده از صابون های خیلی قوی،
مانند صابون های ضد میکروب و ضد
>> اگر پوست خشک دارید ،خشکی
هوای محل کار یا منزل از عوامل مهم
عفونیکننده
خشکی پوست می باشد یک دستگاه
>> بعضی داروها مانند Accutane
مورد استفاده برای اکنه (جوش های
مرطوب کننده هوا ،چاره این مشکل
صورت)،
است.
>> عدم استفاده از حوله پس از حمام و >> از دستکش استفاده کنید.
برای محافظت دستها از مواد مسموم
دوش (صبرکردن که بدن با هوا خشک
بشود)
>> مصرف زیاد پودر تمیز کننده و
خوشبو و یا نرم کننده های لباس
>> مصرف فراوان مواد شیمیائی مانند
 Varsolیا مواد تمیز کننده،
آرایشگرها ،کسانی که منازل یا هتل ها
را تمیز می کنند ،کسانی که در رستوران
ها ظروف را می شویند می توانند
پوست دستها را شدیدا در خطر بگذارند
و پوست خراب شده همراه با اگزما و
یا ترک های پوستی شدید با درد زیاد
داشته باشند.
میزان چربی پوست در اشخاص متفاوت
است همین طور بر اثر باالرفتن سن
بعلت کم کاری غدد ،پوست خشک تر
می شود.

خشکی پوست
و خارش های
پوستیزمستانی

کننده پوست مانند آب ژاول ،صابون
های قوی تمیز کننده ظروف و مواد تمیز
کننده از دستکش استفاده کنید.
پوشیدن لباس های کتانی (پنبه ای)
بهتر از لباس های پشمی است ،زیرا به
پوست اجازه نفس کشیدن میدهد.
>> پشم باعث خشکی و خارش می
شود و تحملش سخت تر است.
>> برای مرطوب کردن پوست صورت،
(برخالف توصیه آگهی های کارخانجات
تولید کننده محصوالت زیبائی) الزم
نیست که از کرم های گرانقیمت و کرم
روز و کرم شب استفاده کنید.
از کرم های غیرمعطر و غیرتحریک
کننده ،که تولید آکنه و آلرژی برای
پوست های حساس نمی کنند ،استفاده
کنید.
خانم های جوان کرم هائی را که با آب
درست شده اند ترجیح می دهند و خانم
های مسن کرم های چرب تر را ترجیح
می دهند.

چه موقع به پزشک
مراجعه کنیم:

>> اگر خارش زیاد دارید و مرطوب
کننده پوست بی اثر یا دارای اثر کم بوده
>> اگر خارش پوست باعث بی
خوابی می شود
>> اگر قرمزی یا زخم در پوست
شما ایجاد شده

BONNE ANNE

آلرژی

بر اثر بعضی مواد یا فلزات مانند نیکل که
در بعضی محصوالت آرایشی و یا بعضی
گوشواره ها یا دست بندها وجود دارد می
شود دچار اگزمای آلرژیک شد.
بیماری هائی که روی تمام بدن اثر دارند،
مانند دیابت (مرض قند) ،کم کاری کلیه
ها ،بدی تغذیه و مخصوصا مشکالت
تیروئیدی ،در بعضی موارد خشکی
پوست از عالئم اولیه بیماری است.

چند راهنمایی:

>> بجای دوش گرفتن استحمام کنید.
به مدت  20تا  30دقیقه در آب ولرم،
تا پوست انگشتان پا چروک بخورد .در
صورت لزوم از روغن های مخصوص
حمام و یا آرد جو در آب بریزید و در آخر
از صابون استفاده کنید.
>> از شستشوی زیاد و آب داغ
خودداری کنید.
هرچند که حمام کردن در فرهنگ
های مختلف متفاوت است ولی معموال
یکبار حمام یا دوش در روز کافی است
و نوزادان احتیاج به حمام روزانه ندارند.

>> اگر بخش هایی از پوست متورم و یا
دچار عفونت شده
پزشک شما پوست را بدقت معاینه
کرده تا دریابد آیا پوست مورد حمله
پارازیت های مختلف قرار گرفته یا دچار
اگزما و عفونت شده و یکسری سواالت
می کند تا دریابد آیا پوست مرطوب می
شود یا چگونه استحمام می کنید؛ همین
طور علل دیگری که می تواند باعث
خشکی و خارش پوست بشود را مورد
نظر قرار می دهد.

درمان

برای درمان خشکی پوست معموال
بهتر مرطوب کردن پوست و کم کردن
تماس با مواد تحریک کننده پوست و
خشکی زمستانی آن کافی است .برای
درمان سریع خارش پزشک میتواند از
کرم های حاوی مانتول که اثر خنک
کننده دارد استفاده کند و یا در صورت
لزوم از کرمهای حاوی استروئید یا ضد
حساسیت برای کم شدن تحریکات
پوستی و تورم ثانوی خشکی آن استفاده
کند.
همیشه شاد و همیشه خوش باشید

دوستان را یاد کردن عار
نیست یک  SMSکمتر از
دیدار نیست
این نمونه ای از پیامک یا
 SMSاست که با کاربرد
جدید ترین تکنولوژی در
قالب سنت های ایرانی
تدوین شده و بومی شدن
آن می تواند توجه مخاطب
ایرانی را جلب کند.
با تعداد حدود  9میلیون در
روز تعداد متوسط  SMSیا
پیامک رد و بدل شده در
ایران از تعداد آن در کشور
انگلستان که محل اختراع
آن است (نزدیک به شش
میلیون پیام در روز) بیشتر
است.
 SMSکه مخفف سه واژه
Short Message Service
و به معنی “سرویس پیام
کوتاه” است از اواخر سال
 ۱۳۸۱در ایران فعال شد.
در حال حاضراین سرویس
در فعالیت های تبلیغاتی،
اطالع رسانی ،رادیو و
تلویزیون ،انجام امور بانکی
همچون پرداخت قبوض
آب و برق و تلفن ،تجارت
الکترونیکی و خدمات شهری
از قبیل “موبایل پارک” مورد
استفاده قرار می گیرد.
بسیاری از ایرانی ها،
بخصوص جوانان برای تماس
با دوستان و آشنایان خود
از این امکان سریع تکنیکی
استفاده می کنند تا آنها را
در جریان اخبار گوناگون
قراردهند یا بطریقی موجب

شادی آنها شوند.
از موارد دیگر استفاده از
پیامک ،ارسال پیام برای
مناسبت های سیاسی-
اجتماعی و فردی است که
در صدر آنها بعضی اعیاد ملی
و مذهبی قرار دارند .مراکز
اقتصادی نیز از این پدیده
به عنوان ابزاری برای تبلیغ
و آگاهی رسانی محصوالت
خود استفاده می کنند .در
این راستا مؤسساتی ایجاد
شده اند که ارسال پیام های
دسته جمعی را عهده دار
هستند.
بنا به تحقیقات “دکتر
محموداکرامی” بیشترین
تعداد پیامهای رد و بدل
شده در ایران بمناسبت
اعیادی مانند قربان ،غدیر،
فطر و پیش از همه عید
نوروز ارسال شده است.
در نوروز گذشته بیش از
 118میلیون پیامک ارسال
شد و تعداد پیامکی که به
مناسبت عید غدیر فرستاده
شد 72 ،میلیون بود.
در همین زمان ،تعداد تلفن
همراه در ایران بالغ بر ۱۵
میلیون و پانصد هزار بوده
است.
به نظر می رسد این پیام
ها امروزه جایگزین کارت
تبریک هایی شده اند که در
دهه های گذشته رد و بدل
می شده اند:
• امروز دو نفر شمارتو
ازم گرفتن .یکی شون
خوشبختی بود ،اون یکی
موفقیت .امسال دو تاشون
می یان سراغت .سال نو
مبارک!
• آبروی آب ها را برکه
ای کوچک خرید/
هفت دریا ناگهان افتاد در
پای غدیر
{>> ادامه در صفحه}26 :

مركز اســــالمی ایرانیان

به نام خداوند بخشنده مهربان

ماهمحرم،ماهایثاروجانفشانی
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،

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

به نام خداوند بخشنده مهربان
مژده ای دل كه مسیحا نفسی می آید
كه زانفاس خوشش بوی كسی می آید
والدت نور و عدالت حضرت مسیح و سال
نو میالدی بر تمامی مردم جهان بخصوص
هموطنان مسیحی مبارك باد امیدواریم
سالی پر بركت آمیخته با صلح آرامش برای
تمامی مردم جهان باشد .

مركز اسالمی ایرانیان
سیخ صاحل سیبویه

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
سخنران  :دانشمند محترم فاضل توانا حجة األسالم و المسلمین سید رضی علم الهدی
مداح اهل بیت :ادیب عالیقدر برادر ارجمند حاج آقا محسن طاهری

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

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

ُبرقع  +بیکینی
= بورکینی

اگر کس��ی از ش��ما بپرسد بورکینی
چیست؟
فکر میکنید چند در صد این احتمال
وجود دارد که پاس��خ ش��ما این باشد
که:
بورکینی لباس شنا یا مایویی است با
آمیزهای از دو جلوه،ش��رقی افراطی و
غربی افراطی ،که همانا بُرقع و بیکینی
باشند.
استخری در شهر نسبتا کوچک بروس
در  ۶۰کیلومتری گوتنبرگ در سوئد،
د س��ت به اقدامی جالب زده و مایوی
مخصوصی را برای دختران مس��لمان

____________________ ____________________ www.paivand.ca

محجبه به کار گرفته است.
ّ
مبتکرانسوئدیناممایویاسالمی
خود را «بورکینی» گذاشتهاند که
به گفته تلویزیون ملی سوئد ،که با
چند دختر بورکینی پوش گفت و
گویی انجام داده است این مایو «
آمیزهای است ازُ برقع و بیکینی».
همانطور که می دانید بُرقع ،که از
جمله در افغانستان مورد استفاده
قرار میگیرد ،پوششی است که از
سر تا پای زنان را میپوشاند.
استفاده از بورکینی در این شهر
کوچک در س��وئد ،تالشی است
برای کمک به دختران محجبهای
که یا از رفتن به استخر سر باز میزنند
ی��ا س��راپا پوش��یده در گرمکنهای
ورزش��ی در جلس��ههای درس��ی در
استخر شنا شرکت میکنند.
بورکین��ی درس��ت مث��ل لباسهای
غواصی کالهدار اس��ت ک��ه در برخی
از نمونههای آن چیزی ش��بیه به یک
شنل نیز بر آن درست شده است.
بورکینی که به زودی س��رو کلهاش
در دیگر اس��تخرها هم پی��دا خواهد
شد را باید تازهترین راهکار برای ایجاد
هماهنگی بین فرهنگهای مذهبی و
نظام آموزشی غرب تلقی کرد.
بزودی مایو اسالمی بُرقع -بیکینی،
یا همان«بورکینی» برای فروش هم به
بازار عرضه شود.

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

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

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

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

s

مبتدی تا متوسطه

 SPAMو دردسر اینترنت !...
روزانه:
 ۲۰۰میلیارد
SPAM

تقریبا  ۹۰درصد کل ایمیلها ،اسپم (ایمیلهای مزاحمی) است که با روشهای
زیرکانه و همیش ه جدید رخنهگران (هکرها) ،هر روز برای میلیونها کاربر اینترنت
در جهان فرستاده میشود.
براساسگزارشساالنه«سیسکو»(،)Ciscoشرکتآمریکاییتولیدکنندهتجهیزات
شبکه ،هکرها از کامپیوترهای آلوده به ویروس برای حمله به کامپیوترهای دیگر
استفاده میکنند .آنها با ارسال ایمیلهای تبلیغاتی به آدرس پست الکترونیکی
افراد ،عمال کاربرها را سرکیسه میکنند.
براساس گزارش تازه سیسکو ،ایمیلهایی که اصطالحا به آنها مزاحم () Spam
گفته میشود حدود  ۹۰درصد کل ایمیلهای ارسالشده در هر روز -بالغ بر ۲۰۰
میلیارد پیام -را شامل می شود.
آمریکا با حدود  ۱۷.۲درصد از کل این ایمیلها ،بزرگترین منبع ارسال اسپم است
و پس از آن کشور ،ترکیه با بیش از  ۹درصد و روسیه با حدود  ۸درصد از نظر
تعداد ارسال اسپم ،در مقامهای دوم و سوم قرار دارند.
براساس گزارش سیسکو ،در سال گذشته یکی از موارد مهم تبهکاری و آلودگی
در محیط اینترنت ،فرستادن تدریجی کدهای مخرب به وب سایتهای ثبتشده
و مرجع بود .طوری که این وبسایتها را آلوده کرده و هر ورود به آن ،عمال راه را
برای انتقال ویروسهای مخرب به کامپیوتر کاربر واردشونده میگشود.
در کن��ار همه اینها ،تب��هکاران و خرابکاران اینترنتی به اس��تفاده از روشهای
قدیمیتر مثل ارس��ال ایمیلهای مزاحم و س��رقت اطالع��ات از کامپیوترهای
شخصی نیز ادامه میدهند.
البته کارکرد شرکتهایی مانند سیسکو ،که کار آنها یافتن تکنولوژی بهتر برای
محافظت از کامپیوترهای شخصی است ،بهبود یافته و آگاهی کاربران کامپیوتر
برای پرهیز از باز کردن ایمیلهای مشکوک و یا مراجعه به سایتهای ناشناس نیز
باال رفته است .با این همه ،تبهکاران اینترنتی توجه خود را بیش از گذشته روی
نفوذ به ایمیلهای شخصی افراد روی شبکه اینترنت متمرکز کردهاند.
به گفته مسوول سیسکو ،هکرها میکوشند با کشف رمزهای ورود «ساده» ،راه
خود را به ایمیلهای ش��خصی افراد باز کنند .منظور از اسم رمزهای «ساده» یا
«ضعیف» ،رمزهایی اس��ت ،که افراد اس��امی یا نام خانوادگی خود یا خانواده یا
بخشی از آدرس و تاریخ تولد را در آنها به کار میگیرند .کشف چنین رمز ورودی
برای هکرها آسانتر است .هکرها با نفوذ به ایمیلهای شخصی ،از آن برای ارسال
ایمیلهای مزاحم (اسپم) به کامپیوترهای دیگر استفاده میکنند

•

حل جدول این شماره:

دوشنبه تا جمعه ( 15ساعت در هفته)

کالسهای فرانسوی زبان دوم:
 9صبح :تا ،12

 %۹۰ایمیلها
در تصرف ارتش
«هکرها»
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دوشنبه تا جمعه ( 15ساعت در هفته)

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

s

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

s

کالسهای آشنایی با کامپیوتر:

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

 7تا  9شب،

دوشنبه و چهارشنبه ( 4ساعت در هفته)
________________________________

* هزینه نامنویسی:
 30دالر نامنویسی  +هزینه کتابها*

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

*

>> زمان نامنویسی 2 :تا  5ژانویه 2009
روزانـــه 9 :صبح تا  4بعدازظهر (دوشنبه تا جمعه)
شبـانه 6 :بعدازظهر تا  9شب (دوشنبه تا جمعه)
همه کالس ها  5ژانویه  2009شروع می شوند.
________________________________

_______________________________________________

>> TRANSPORTATION:

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

مدارک مورد نیاز:

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

برای آگاهی بیشتر میتوانید با شماره تلفن زیر متاس بگیرید:
)514( 488-8203
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زنان...

____________________ ____________________ www.paivand.ca

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

یشوم
یک جرم م 

با سکوت ،شر
گفت و گو با
سیرن اتس،
نویسنده و
حقوقدان
ترکتبار:

ترجمه :نینا وباب ( 9دی )1387

سرین اتس در خانوادهای
ترک به دنیا آمد و در سن شش
سالگیازاستانبولبهبرلنیرفت.
اوا کنوننویسندهوحقوقدانی
موفق است ،و سالهای زیادی
برایحقوقزنانفعالیتکرده
و حتی سوءقصد به جانش،
تهدیدهای فیزیکی مداوم او را از
بیاننظراتشدرجامعهبازنداشته
است.

خانوادگی
آنها ،پیشرفت را
برای یک زن،طوری
که خانواده بپذیرد،
بسیارمشکل
میسازد ،مثل اینکه
زنی بدون مراسم
رسمی ازدواج ،با
مردی زندگی کند،
مثل زندگی خودم.
زندگی من با کسی
پیوند خورده و
یک بچه دارم .در حالیکه هرگز بهطور
رسمی ازدواج نکردهام .حاال یک مادر
مجرد هستم .االن ،خانواده من ،همهی
اینها را پذیرفته است .در حالی که اگر
با خانوادهام میماندم ،هیچ وقت این
مسایل را نمیپذیرفتند.

چرا؟

>> خانوادهی من شوکه شدهاند.
این برایشان ،رنجآور بودو دورهای
بحرانی را پشت سر گذاشتند .یک روز
خواستم تا دوباره ببینمشان .وقتی آنها
را دیدم ،با آغوش باز از من استقبال
کردند .ما خیلی حرف زدیم؛ بحثهای
زیادی کردیم و به تفاهماتی هم
نعیمه املوسوی با او در برلین
رسیدیم .سالها اینگونه گذشتند.
گفتگو کرده است:
فراموش نکنید که سال  ۱۹۸۱از خانه
فرار کردم .آن روزها ،سنم کمتر از ۱۸
خانم اتس ،کتابتان «سفر
سال بود .امروز ۴۵ ،ساله هستم .به
طوالنی در تب و تاب» را به زنانی
مرحلهای رسیدهام که میتوانم بگویم
که نمیتوانند یا اجازه ندارند در
خانوادهام هشتاد درصد مسیری را که
آزادی زندگی کنند ،تقدیم کردهاید .آمدهام ،پذیرفتهاند .همیشه چیزهایی
قبل از  ۱۸سالگی از خانه فرار
هست که ترجیح میدهند از آنها
کردید تا اختیار رشد خودتان را در اطالع نداشته باشند.
دست داشته باشید .قدم برداشتن
تصمیم به فرار از خانه ،یک ریسک
در جهت آزادی ،بیشتر اوقات
است .حتی اگر آن شخص صبور
مترادف با دور شدن از خانواده به
باشد .معلوم نیست که روزی ،اعضای
نظر میرسد.
خانوادهاش با او آشتی کنند.
البته ،یک ریسک است .زنها و
>> پیشرفت در خانوادهای به
خانوادههایی هستند که بعد از آن ،هیچ
سنتی مثل خانوادهی من ،بسیار دشوار رابطهای با هم نداشتند .هر چند ،تجربه
است .در دورهی کاریام ،با زنانی آشنا
نشان داده است که این در موارد کمی
شدهام که  ۱۸سالگی را هم رد کردهاند ،اتفاق میافتد .اما کسانی که حاضر
اما هنوز در خانه و با خانوادهشان زندگی نیستند این ریسک را بکنند ،هرگز
میکنند ،به یک دلیل ساده ،چون
نخواهند توانست راهشان را برای زندگی
مسلمانهستند.
آزاد در زندگی شخصی پیدا کنند.
خانواده انتظار دارد آن زن تا زمانی که
یک زن در چنین موقعیتی ،با دشواری
ازدواج نکرده و هنوز در چشم خانواده،
انتخاب بین خانوادهی خوشحال و
بچه است ـ با آنها زندگی کند .امروزه
زندگی مستقل مواجه میشود .هر زنی
خانوادههای زیادی هستند که ساختار
مجبور است چنین تصمیمی را در
زندگیاش بگیرد.
فکر میکنم تصمیم
درست این است که
در درجه نخست
بگوییم من خوشحال
زمان :یکشنبه  11ژانویه
هستم ،پس روزی
 10:30 --صبح تایک و نیم بعدازظهر -----خانوادهی من هم
به همه شما خوشامد میگوییم.
خوشحال خواهد
بود .برای اینکه
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry

جلسه ماهیانه اجنمن زنان

به مرحلهای برسیم که هر دو طرف
خوشحال باشند ،در درجه نخست ،یک
زن باید خودش را پیدا کند.
او باید از فضای فکری «ما» بیرون بیاید
و مفهوم فردیت را پرورش دهد ،چیزی
که بیشتر مسلمانها ندارند .وقتی آن
را به دستآوردند ،میتوانند به گروه
برگردند.
زمانی بین دو فرهنگ ترکی و
آلمانی مانده بودید .این احساس
به ویژه ،وقتی به مدرسه میرفتید،
قوی بود .دورهی طوالنی را سپری
کردید تا از فرهنگ ترکی فاصله
گرفتید.
>> برای من ،این دورهی زمانی،
خیلی اهمیت داشت ۱۵ .سال از
فرهنگ ترکی فاصله گرفتم ،ارزیابیاش
کردم و دوباره به آن نزدیک شدم .این
کار را کردم چون متوجه شدم۱۵ ،
سال ،بخشی از خودم را نادیده گرفته
بودم.
از آن فرهنگ فاصله گرفته بودم ،چون تا
آن موقع ،فقط چیزهای منفی فرهنگ
ترکی را تجربه کرده بودم .من ـ حتی به
عنوان زنی با تفکر آزاد ـ پذیرفته نشده
بودم ،این مساله مهمترین فاکتور بود.
همهی اینها را در اندازهی بزرگتری در
فرهنگ آلمان پیدا کردم.
هر چند ،شاید درست نبود فرهنگ
ترکی را ک ً
ال پشت سر بگذارم .چون
چیزهایی را از دست دادم .فهمیدم آن
فرهنگ ،بخشی از وجود من است،
عمیقاً در من ریشه دوانده و اگر به آن
پشت کنم ،چیزی را از روحم پاک
خواهم کرد.
در کتابتان «اشتباه چند فرهنگی»
نوشتید برخالف تعدد فرهنگی،
که فرهنگهای مجزا ،در کنار
هم زندگی میکنند ،اشتراکات
فرهنگی جایی به وجود میآید که
فرهنگهای گوناگون با یکدیگر
روبهرو شوند و به یکدیگر تبدیل
شوند .وقتی یک نفر بین فرهنگها
در جریان است ،این فرهنگهای
مجزا ،آمیخته میشوند و در نتیجه
هویتهای«مشترکفرهنگی»
جدید را خلق میکنند که متعلق
به همان شخص است .هویتهایی
کهدستورالعملیبرایطبقهبندی
و درگیری درونی به نظر میآیند.
با این وجود ،حاال میگویید دو
فرهنگی بودنتان را واکاوی
میکنید تا به جای اینک ه به یک
بیمار مبتال به اسکیزوفرنی پنهان
باشید ،بر مایههای خود بیفزایید.
>> اگر کسی بپذیرد بخشی از هر
فرهنگ و هویتی با گذشته ،حال و
آیندهاش وابسته است؛ وقتی در آن
فرهنگ زندگی کند و کام ً
ال تجربهاش
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انگ رمسی یک مقام مسؤول به
"زنان مطلقه" چرا

صورت این تز

کند ،در آن
جواب میدهد.
 ۴۰سال در آلمان زندگی کردهام و
بیشتر از  ۲۰سال از عمرم را صرف
پرداختن به این نکتهکردهام تا به جایی
برسم که امروز هستم .برای اینکه
بفهمم چه کسی هستم اندیشههای
زیادی را به خورد خودم دادهام .هر
کسی که میخواهد زندگیاش را مانند
زندگی من ،غنی سازد ،باید به این نکته
توجه کند.
برای دختر کوچکتان چه نصیحتی
دارید؟
>> دختر من با دو زبان مادری
بزرگ میشود .از این طریق ،به او دو
فرهنگ میبخشم .من هویتی میان
فرهنگی دارم و میبینم که دخترم هم
میتواند دو فرهنگ داشته باشد .این
دو فرهنگ را با خوشحالی میپذیرد ،و
معلومات و تجربه را از این تنوع کسب
میکند.
به او میگویم هر دو فرهنگ ،بخشی
از او هستند ،چون بخشی از وجود
من هستند و من بسیار خوشحالم که
میتوانیم در این دو فرهنگ شریک
باشیم .ما یک خانوادهی بزرگ ترکی
زبان و یک محیط آلمانی زبان داریم.
برای من بسیار مهم است که دخترم هر
دو زبان را یاد بگیرد و هر دو فرهنگ را
تجربه کند و بفهمد که هر دو فرهنگ
دارای ارزش یکسان هستند و میتوانند
کنار یکدیگر وجود داشته باشند.
هیچ پالکی جلوی درب ورودی
منزلتان نصب نکردهاید و آدرس
خانهتان را اعالم نمیکنید .شما
از یک سوءقصد جدی،جان سالم
به در بردهاید ،مورد حمله قرار
گرفتهاید و بارها تهدید به مرگ
شدهاید .آیا بارها فکر نکردهاید که
عواقب کار شما ،به ویژه به عنوان
یک مادر ،دیگر قابل دفاع نیست؟
>> تصمیم بسیار سختی است.
مجبورم هر روز این تصمیم را بگیرم  .به
معنای واقعی کلمه میدانم که سخت
است .در  ۲۱سالگی ،وقتی به جانم
سوءقصد شد ،این واقعیت را با تمام
وجودم حس کردم .با این وجود ،فکر
میکنم اگر نتوانم به کارم ادامه دهم،
کام ً
ال افسرده خواهم شد .و نسبت به
االن ،حس بدتری خواهم داشت .چون
از دیگران جدا میشوم ،چون کمکی را
که میتوانم به بسیاری از آدمها بکنم ،از
آنها دریغ خواهم کرد.
اگر همه ساکت باشند و چیزی نگویند،
اتفاقی نخواهد افتاد .ترجیح میدهم
متعلق به آنهایی باشم که چیزی
میگویند .نمیخواهم ساکت بمانم،
چون سکوت مرا ،شریک جرم میسازد.
(رادیو زمانه)

 7دی 1387
عصرایران  -جمعیت جوان ،عدم آموزش مهارت های زندگی،
ازدواج های دیمی ،مشکالت گویا بی پایان اقتصادی و دهها
عامل ریز و درست دیگر که در اینجا مجال پرداختن به آنها
نیست -همه و همه دست به دست یکدیگر داده اند تا طالق-
همانند موشکی شلیک شده از سایت معضالت اجتماعی و
اقتصادی ،همچنان روندی رو به صعود داشته باشد به گونه ای
که طبق برخی آمارها ،فقط در روستاهای یزد و قم ،آمار طالق
باال نیست!
طبیعتا نتیجه طالق نیز وجود پدیده ای به نام "زنان مطلقه"
است که از شوی سابق شان جدا شده و با پدر و مادر یا به
تنهایی زندگی می کنند .حمایت اجتماعی از این قشر ،آن هم
در جامعه مرد ساالر ایران و در شرایطی که بسیاری از مردان،
متاسفانه نگاه های ناپاکی به زنان دارند ،یک وظیفه بزرگ است
که بر دوش خانواده ها ،نهادهای اجتماعی ،صاحبان قلم و در
نهایت مسووالن سیاسی جامعه و مشخصا مسووالن مرتبط با
امور زنان ،سنگینی می کند.
در چنین شرایطی و بر خالف انتظار یکی از مسووالن که به
واسطه سمتش درباره زنان ،از بیت المال حقوق می گیرد و
روزگار می گذراند ،در آماری عجیب ،انگ رفتارهای غیراخالقی
به زنان مطلقه زده و مدعی شده که یک سوم زنان مطلقه
تهرانی  9ماه پس از جدایی به خاطر موارد اخالقی در دادگاه
ارشاد دارای پرونده اخالقی می شوند!
خانم فرحناز قندفروش ،مشاور استاندار تهران در امور بانوان،
البته مستندات این ادعای وحشتناک را اعالم نکرده و آن طور
که خبرگزاری مهر خبر داده ،فقط تاکید کرده است که این
یک واقعیت تلخ است! معنای عمیق تر سخن ایشان ،این است
که بسیار بیشتر از یک سوم زنان مطلقه تهرانی دچار انحرافات
اخالقی می شوند که یک سوم شان گیر می افتند و کارشان به
دادگاه و این قبیل جاها می کشد.
این نوشتار درصدد به چالش کشیدن درستی یا نادرستی آمار
یک سومی خانم مشاور نیست  -هر چند که آن را مبالغه آمیز
می داند -بلکه سخن اصلی یادداشت حاضر ،اصل مطرح کردن
چنین آماری از سوی یک مقام مسوول در امور بانوان است.
به راستی آیا ایشان به عنوان مشاور استاندار تهران در امور بانوان
خبر ندارند که زنان مطلقه ،به صرف اینکه از همسرشان جدا
شده اند ،در جامعه ما به اندازه کافی مورد سوءظن قلب های
مریض هستند و این در حالی است که بسیاری از آنان ،همانند
اکثر زنان ایرانی پاک و پاکدامن اند و فقط بازی سرنوشت آنها را
به فروپاشی زندگی مشترک کشانده و روحشان را آزرده است؟
حال در چنین فضای آمیخته با سوءتفاهمی ،یک مسوول آن هم
یک مسوول خانم که باید هم جنسان خود را بیشتر درک کند،
با صدای بلند اعالم می کند که ایها الناس ،وضع زنان مطلقه
آنقدر خراب است که یک سومشان در دادگاه ارشاد پرونده
اخالقی دارند.
آیا این سرکار خانم با این خبر (واقعی یا کذب)شان به زنان
آسیب دیده و آسیب پذیر مطلقه  ،خدمت کرده یا بدانها ستم
کرده است؟
آیا وقتی یک مقام رسمی از یک تریبون عمومی چنین انگ
زشتی را متوجه بخش قابل توجهی از زنان جامعه می کند ،زنان
مطلقه در معرض طمع ورزی ها و آسیب پذیری های بیشتری
قرار نمی گیرند و قلب های مریض با جسارت بیشتری درصدد
آزار آنها برنمی آیند؟!
آیا با این شاهکار ،ترو خشک با هم نمی سوزند و ذهنیت جامعه
به زنان مطلقه آلوده تر نمی شود؟
آیا اگر خود خانم قندفروش جزو این زنان بود یا از نزدیکانش
دچار طالق بودند ،چنین بی پروا و راحت ،انگ انحراف اخالقی
به زنان مطلقه را آن هم فقط پس از  9ماه پس از طالق را می
زد؟
به راستی وقتی خانم مشاور امور بانوان چنین اتهامی را متوجه
زنان مطلقه می کند از دیگر مسووالن چه انتظاری می توان
داشت؟
ای کاش مسووالن ما یاد بگیرند که خیلی وقت ها می توانند
حرف نزنند .به خدا آسمان به زمین نمی آید اگر گاهی اوقات
هم زبان به کام بگیرند تا مردم از سکوت شان لذت ببرند!
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یادبود

همدردی

هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد
داند که سخت باشد قطع امیدواران

دوستان ارجمند
تسلیت های ما را قبول فرمائید

____________________________
بازگشت همه به سوی اوست

سرکار علیه خامن رویا دانشمند (غفوری)،
جناب آقای مهندس مهدی غفوری،

در نهایت اندوه و تاسف
درگذشت مادر و مادربزرگ خاندان دانشمند

شادروان اعظم السادات میرزادگان (دانشمند)

بازماندگانمحترم

مرگ زودرس

در مونتریال را به اطالع یاران و دوستان می رسانیم

مرحوم خامن اعظم السادات دانشمند

بدین مناسبت مجلس یادبودی
-----------------------------در روز جمعه  2ماه ژانویه 2009
از ساعت  2تا  5بعدازظهر
--------------------------------در محل:

که مظهر اصالت و نجابت و یار قدیم و ندیم جمع ما بودند،
باعث تاسف و تاثر فراوان مان گردیده است.
فقدان شان ما را به غم بی پایان و محرومیت دائمی از آن همه صدق و صفا مبتال
کرده است ،که غمی است بزرگ .روان شان شاد باد.

دوستداران فرهنگ و ادب ایران

______________________________________________
فقدان تاثرانگیز شادروان خامن اعظم السادات میرزادگان (دانشمند)
را به سرکار خامن رویا دانشمند ،مهدی عزیز ،ایلیا و بیژن نازنین و همه اعضای فامیل

Kane and Fetterly Funeral Home
5301 Decarie blvd.
Montreal, QC H3W 3C4,
(514) 481-5301

برگزار خواهد شد.

و بستگان ایشان صمیمانه تسلیت می گوییم.

محمد رحیمیان و دیگر دوستان شما در پیوند

______________________________________________

خانواده های
دانشمند،
میرزادگان،
غفاری ،پاکزاد،
و غفوری

______________________________________________

کامبیز عزیز ،خانواده های ابراهیمی ،حکیمی ،مصفا
ما نیز در اندوه بزرگ درگذشت مادر گرامی و عزیز خاندان تان با شما صمیمانه همدردیم و
برای فرد فرد شما آرزوی آرامش و تندرستی داریم.

محمدرحیمیان

______________________________________________

همــدردی
این جان عاریت که به حافظ بداده دوست
روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم
دوست عزیز ،دکتر علی چنگیزی
در گذشت خواهر گرامی و برادر زاده تان را به شما یار همیشگی تسلیت می گوییم .می دانیم که واژه های تسلیت ما
به سختی توان کاهش این اندوه بزرگ شما را دارد اما در این هنگامۀ سوگ ،برخود می دانیم تا همدلی مان را به شما
ابراز داریم و برایتان بردباری آرزو می کنیم.

شاهین شفیع پور ،النا شفیع پور ،محمود حجازی ،حمید حجازی ،فیروز همتیان ،علیرضا
گرامی نژاد ،نرگس شقاقی ،زری عظیمی ،ویکتوریا برزی ،مهران اسدی ،کیوان رضوی ،جعفر
خدیر ،شهریار بخشی ،الهه شکرایی ،احمد مشعوف ،شهریار طاهری ،غالم قهوه رخی ،خسرو
خسرو آبادی ،اسفندیار بخشی ،خسرو بخشی ،فریده خدیر ،نیما حجازی ،جواد رستمی ،زری
رستمی ،تورج محمدی ،راضیه رضوی نیا ،سعید بهشتی ،خجسته قامسلو ،علی امساعیلی ،رضا
حکیمی ،پیمان جباری ،پرویز چنگیزی ،حسین سیم یاب ،خسرو شمیرانی ،یوسف تیزهوش،
حسین صمیمی ،بیژن دهقان پور ،مهدی خانباباتهرانی ،حمید شوکت ،شهاب سیستانی ،موسی
سیستانی ،شهرزاد ارشدی ،حسین پاشا ،محمدجاویدی ،محمد سلیمانی ،حسن ادهمی،
هوشنگ االسوند طغیان ،کمال میرعظیمی ،اکبر طوسی ،ناصر باجگیران ،نادر باجگیران،
رضا امیری ،محمدرحیمیان ،کاظم اسدی ،امیر خدیر ،نیما مشعوف ،محمد شکیب نیا،
حجت جلینی ،حسین جلینی ،منصور نصر ،فرزاد موالیی ،آیدین زرکاری ،نوید زرکاری ،نادر
زرکاری ،طاهره متبسم ،مهدی متبسم و هادی متبسم،
مدرسه دهخدا ،بنیاد فرهنگی سخن آزاد
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نامه /پیام  /ایمیل /فکس و...رسیده
ما همه را شاد می
خواهیم ،شرکت در
جشن کریسمس بد
نیست؛ یادتان باشد کاج
نوئل همان سرو آریایی
ماست!
ژانویه و کریسمس هرگز
جایگزین نوروز و یلدا
خنواهند شد و ما ایرانی
باقی خواهیم ماند.

دکتر شریف نائینی
با درود و شادباش فراوان به هم میهنان
برای زادش��ب مهر ،شب آغازین چله
بزرگ ،شب یلدا.
بهانه نوشتن این نوش��تار کوتاه نامه
الکترونیکی (ایمیل) است که به دنبال
فرستادن ش��ادباش زادش��ب (تولد)
مسیح برای دوس��تان دریافت داشته
ام که در آن آمده اس��ت «کریسمس
به ش��ما ربطی ندارد ن��وروز در پیش
است».
بایسته دیدم دیدگاهم را در این زمینه
برای مهربانان یاران بگویم شاید آنها
هم با من هم رای شوند.
همگان می دانند که نوئل و کریسمس

مسخ شده زادشب مهر یا میترا است
(ایزد خورشید) وگرنه زادشب مسیح
از دید مس��یحیان نیز نمی تواند در
زمستان باشد.
فرمانروایان روم باس��تان برای مبارزه
با میترائیسم از مسیح سمبلی چون
میترا س��اختند و زادش��ب اش را 25
دسامبر قرار دادند.
(که در آن هم همرایی ندارند و از 21
دس��امبر تا  6ژانویه ،بس��ته به شاخه
های گوناگون آن ،فرق دارد).
و به همین فرنود (دلیل) ،سالمه (تقویم
و سال) خود را نیز جابجا کردند.
برای نمونه سپتامبر از ریشه  .Septبه
آرش (معن��ای) هف��ت و  Octoberاز
ریشه  Octavبه آرش هشت ،ماه های
نهم و دهم هستند.
آگاهیم که بیشتر جشن ها ریشه در
باورهای پیشینیان دارند که ایرانیان به
برنام (عنوان) یکی از کهن ترین آنها،
دارای بزرگی ویژه ای هستند.
برای نمونه مهرگان (جشن برداشت
کاشته ها) برای اروپائیان و آمریکائی
ها  Thanks Givingاس��ت؛ زادشب
مهر برایشان زادشب مسیح می شود
و جشن س��ده ما  St- Valantinآنها
است.
با این گوناگونی که ریشه باورهای ما
در طبیعت اس��ت و به هیچ شخص و
آن
گروه و مذهبی وابستگی ندارد و از ِ
آنان چنین نیست.
نوروز آغاز بهار است.

«کریسمس به شما
ربطی ندارد نوروز
در پیش است»؟!
یلدا اول زمس��تان و اول
چله بزرگ و س��ده ،اول چله کوچک
و...
از س��وی دیگر ش��ادی کردن ،شادی
آفریدن ،شاد کردن در خون هر ایرانی
نژاده (اصیل) است.
ما همه باشندگان کره زمین را شاد می
خواهیم و در شادی آنها خود را شریک
می دانیم و می خواهیم بدانیم چه بدی
ای در ش��رکت در جشن کریسمس
وجود دارد؛ بویژه اگر آگاه باش��یم که
کاج نوئل آنها همان سرو آریایی ماست
که بر دیواره تخت جمشید سنگتراشی
(حک) شده است.
دوستان ،من باورم بر این است که ما
ایرانیان بایستی زادشب مهر را جشن
بگیریم و در جشن های مسیحیان در
 25دس��امبر و اول ژانویه هم شرکت
جس��ته؛ هم خود ش��اد باش��یم و در
شادی دیگران سهیم شویم.
ژانویه و کریس��مس هرگز جایگزین
نوروز و یلدا نخواهند ش��د و ما ایرانی
باق��ی خواهیم ماند .تا باور ش��ما چه
باشد.
درود بر همه شما .مهرتان افزون

بنیاد سخن آزاد تقدیم می کند:
برنامه های هنـــری سال نو:
گروه کامکارها 20 ،فوریه ؛ گروه دستان (همراه همایون شجریان)
 6ماه جون  2009در  UQAMو موسیقی دریا دادور 5 :ماه مارس
>>>>> جزئیات در شماره آینده <<<<<

قانون در ایران...
{>> ادامه از صفحه}5 :
ی
اص��وال از دی��د قانونگ��ذار جمهور 
اسالمی جان و اعضای انسان همچون
مال و اموال او است که اگر کسی آن
را گرفت فرد میتواند آن را (نه البته
به معنای دقیق کلمه و بلکه به صورت
تقاص) بازپس بگیرد .در واقع میتوان
گفت که از دید این قانونگذار تعرض
به جان و اعضای انسان حتا به اندازه
تعرض به مال او اهمی��ت ندارد .چرا
که قانون دس��ت ک��م دزدی را یک
جرم عمومی میشناس��د و از این رو
عالوه بر باز گرداندن اموال مس��روقه
به صاحب آن این عمل را مس��تحق
مجازات سنگین و خشن بریدن دست
میداند .ولی در مورد ضرب و جرح و
قتل حتا تا این حد نی ز صفت مجرمانه
بر آنها بار نمیشود ،و بلکه مسئله به
عنوان یک امر خصوصی بین مرتکب و
قربانی تلقی میگردد .از دید قانونگذار
ی اسالمی ،اگر کسی مال
در جمهور 
شهروندی را بدزدد ،شهروند حق دارد
مالش را پس بگیرد و جامعه حق دارد
دس��ت دزد را ببرد .ولی اگر کسی به
ی بزند ،قربانی
شهروندی صدمه جان 
(ی��ا ولی دم او) تنها حق دارد قصاص
کند یا دیه بگیرد ،ولی جامعه دیگر به
فرد متجاوز کاریندارد (و تنها قاضی
ی
در مواردی ممکن اس��ت او را زندان 
کند).
به این ترتیب ،تعجب��یندارد اگر در
جمهوری اسالمی همچنان خشونت
رو به گس��ترش اس��ت ،آمار جنایات
باال میرود ،و مجازاتهای ضد انسانی
اعدام و قطع عضو و امثال آن افزایش
مییاب��د .قانونگذار جرایم س��نگین
اجتماعی را به حد دعاوی خصوصی
تقلیل داده و قربانی��ان و بازماندگان
آنان را بین اعمال خش��ونت و مبادله
مخیر کرده است.
مالی یا گذشت ّ

در مورد قصاص نفس ،من در نوشته
دیگری توضیح دادهام که قانون چگونه
تهیدستان را به کام مرگ میفرستد
و به توانگران چک س��فی د امضا برای
قتل میدهد .1در این جا نیز میتوان
دید که قانون قصاص عموما نتیجهای
جز افزایش خشونت و جنایت ندارد.
اگر قربانی (ی��ا ولی دم) قصاص کند
خ��ود به حد ی��ک آدمکش یا ضارب
تنزل کرده است .اگر دیه بگیرد جان
و حیثت انس��ان را ب��ه ثـَمن بَخثی
فروخته اس��ت ،و اگر عفو کند البته
انس��انیت بزرگی از خود نشان داده و
گذش��ت زیادی کرده اس��ت .ولی در
هر دو صورت اخیر ،احیانا مجرم را در
ارتکاب مجدد جرم جری کرده است.
دس��ت کم این که در دو حال اخیر،
مجرمان بالق��وه دیگر درس و عبرتی
نمیآموزند و احتمال تکرار فجایعی از
این قبیل بیشتر میشود.
یعن��ی قانون در جمهوری اس�لامی
جنایتزا و خشونتزا است .این قانون
یا قربانیان را وامیدارد که به خشونت
قصاص متوسل شوند که خود عملی
خش��ونتبار و رفت��اری بیرحمان��ه،
ناانس��انی و اهانتبار اس��ت ،و بنا به
اصل  5اعالمیه جهانی حقوق بشر (و
ملحقات آن) که ای��ران آنها را امضا
کرده و به آنها متعهد اس��ت ارتکاب
آن از س��وی حکومت جرم محسوب
میشود .یا از قربانیان میخواهد دیه
بگیرند یا عفو کنن��د و بعد مجرم را
غالبا در جامعه رها میکند تا دیگران
ببینند ک��ه میتوان جنای��ت کرد و
دست باال با پرداخت مقداری پول از
عواقب آن فرار کرد .در هر دو حالت،
قانون به گسترش خشونت و جنایت
کمک کرده اس��ت .و این قانون است
ی نوا را وام��یدارد تا
که آمن��ه بهرام 
بر خ�لاف میل قلبی خ��ود و نفرتی
ک��ه از اعمال خش��ونت دارد خواهان

کور کردن چش��مان کسی باشد که
با جس��ارت فراوان و به انتظار فرار از
مجازات به صورت وحشیانهای بینایی
او را گرفته و چهره و آینده او را برای
همیشه تباه کرده است.
ی نوا میگوی��د که یک
آمنه بهرام�� 
احساس وظیفه سنگین اجتماعی به
او حکم کرده اس��ت که این قصاص
را بخواه��د .او دیده اس��ت که مجرم
چگونه در دادگاه هیچ احساس شرم
و گناه یا تأسفی از خود نشان نداده و
همچون بسیاری از اسیدپاشان دیگر
که از مج��ازات ف��رار کردهاند به کار
خود افتخار میکرده اس��ت .او از قول
همه کسانی که در کوچه و خیابان و
اتوبوس و مترو وض��ع او را دیدهاند و
همدردی نشان دادهاند نقل کرده که
از او خواس��تهاند از خواس��ت قصاص
کوت��اه َنیای��د .او و همه این کس��ان
دیدهاند و میدانند که نظام حقوقی و
قضایی جمهوری اسالمی این مجرمان
را تعقی��ب و مجازات نمیکند و بلکه
به صورت بیرحمانهای مجازات آنان را
بر دوش قربانی (یا بازماندگان او) قرار
ی نوا راه دیگری
داده است .آمنه بهرام 
نمیشناسد .او مجبور است به خاطر
عدالت و انسانیت و برای جلوگیری از
تکرار جرم و عبرت دیگران (کارهایی
که وظیفه جامعه اس��ت) متوسل به
یک خش��ونت ضد انسانی ش��ود .او
احساس میکند که اگر چنین نکند
به گسترش جنایتهایی از قبیل آن
چه که بر سر خود او آمده کمک کرده
است .هر دو گزینه او خشونتزا است
و این گزینههای خش��ونتزا را نظام
حقوقی و قضایی جمهوری اس�لامی
ب��ر او تحمیل کرده اس��ت .این نظام
خش��ونتزا و جنایتزا است  -و کلید
افزایش مس��تمر جنایت و خشونت
در جمهوری اس�لامی را باید در این
واقعیت دید.
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پیامک های ایرانی...

شادباش 2009

{>> ادامه از صفحه}26 :

سال نو میالدی مبارک!

با آروزی سالی سرشار از بهروزی و
تندرسـتی برای فردفرد شما عزیزان

شــریف
موسسه مالی

____________________________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu
St-Laurent, QC H4N 1C8

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

گزارش جشن
یلدا

انجمن دوستداران زرتشت با همیاری
کان��ون فرهنگی چ��کاوک و انجمن
ادبی مونترال ،جشن یلدا را در سالمه
 21دس��امبر  2008در رستوران آریا
واق��ع در De la Gauchetiere 700
برگزار کرد.
سالن زیبای رس��توران هر لحظه از
عالقمندان حفظ جشن های ملی پر
میشد.
آم��ده بودیم تا در کن��ار هم طوالنی
ترین شب سال را به شادی بگذرانیم
و با این خواست که بر مبنای فلسفه
درونی آن ،اندیشه مان را از تیرگی و
ناآگاهی به سمت نور و آگاهی سوق
دهیم.
اع�لام برنامه ها را یاور جش��ن های
انجمن آق��ای درویش��علی به عهده
داشتند.
جشن با سرود ای ایران توسط خانم
آناهیتا مدیر روستا  12ساله آغاز شد.
آقای رضا نژاد به باشندگان در جشن
خوش آمد گفتن��د و آقای مهندس
صادقیان فلسفه برگزاری جشن یلدا
را بیان نمودند.
سپس آقای دکتر شریف نائینی بشرح

گزارشی از فعالیت های انجمن برای
باشندگانپرداختند.
ش��ام سه نوع غذای انتخابی گوشت،
مرغ ،ماهی همراه با پس��تا و س��االد
و دس��ر کیک و چای و قهوه بود که
مدیریت رس��توران با سرویس بسیار
خوب تدارک دیده بود.
دی جی تیمور با انتخاب آهنگ های
خود رقص و شادی را در فضای جشن
بوج��ود آورده ب��ود .از طرف انجمن
تعداد  50س��ی دی آهنگ های شاد
ایرانی ،یک عدد به هر خانواده هدیه
داده شد.
همچنین با انار و هندوانه و شیرینی از
باشندگان پذیرائی شد.
سپس با قرعه کشی شماره های بلیت
جشن کادوهائی از طرف افرادی که
انجمن را مورد حمایت خود قرار داده
بودند داده شد.
ای��ن انجم��ن بدین وس��یله از آقای
درویشعلی یاور انجمن ،آقای فرشاد
(تپ��ش دیجیت��ال) آق��ای قربانیان
فتوشاپ ،کلبه عمو جمال ،آقای امید
امیدوار ،آقای باباخانیان ،خانم مهناز
معتمدی ،آقای پاکنژاد ،آقای شریفی
و دوهفت��ه نامه پیوند که این انجمن
را ب��ا هدایای خود مورد حمایت قرار
دادند سپاسگزاری می نماید.

روابط عمومی

جنگ فلسطین و اسرائیل...
{>> ادامه از صفحه}4 :
متراکم فرو ببرد.
قاعدتا حمله زمینی ارتش اس��رائیل
بدون دس��تیابی به هدف سرنگونی
حکومت حماس ،به معنای شکست
اس��رائیل و پیروزی حم��اس تلقی
میشود و در چنین شرایطی ،موقعیت
حماس در بین فلس��طینیها بسیار
تقویت میشود.
بر این اس��اس ،اس��رائیل با توجه به
تجربه عملیات زمینی علیه حزبالله
در جن��گ  ۳۳روزه ،بعید اس��ت به
سادگی وارد جنگ زمینی با حماس
در نوار غزه شود ،مگر آنکه به پیروزی
قطعی خود مطمئن باشد.

سناریوی سوم

سناریوی سوم اما این است که جنگ
نتیجه قاطعی در بر نداش��ته باشد و
سرانجام دیپلماسی سرنوشت منازعه
بین حماس و اسرائیل را تعیین کند.
دو سازمانی که میتوانند بر سرنوشت
جن��گ در ن��وار غزه تاثی��ر بگذارند،
اتحادیه عرب و شورای امنیت سازمان
مللهستند.
هنوز مش��خص نیس��ت که اتحادیه
عرب تا چه اندازه عالقمند اس��ت که
ب��رای پایان جنگ در ن��وار غزه وارد

عمل ش��ود و یا در این باره راه حلی
ارائه دهد ،اما این اتحادیه میتواند از
طریق رایزنی نهان و آشکار با اعضای
شورای امنیت سازمان ملل ،این شورا
را به صدور قطعنامه ال��زومآوری در
باره نوار غزه متقاعد سازد ،نکتهای که
قاعدتا قدرتهای بزرگ جهانی نیز به
آن میاندیشند.
قطعنامه احتمالی شورای امنیت به
احتمال زیاد ش��امل توقف همزمان
حمالت متقابل اس��رائیل و حماس،
ضرورت فوری آغاز مذاکرات مربوط
ب��ه آتش ب��س و اس��تقرار نیروهای
بینالملل��ی در مرزهای ن��وار غزه و
اس��رائیل به منظور نظارت بر اجرای
آتش بس خواهد بود.
با توجه به ضربات وارد آمده به حماس
در حمالت چند روز گذش��ته ارتش
اسرائیل ،بعید است این گروه قطعنامه
احتمالی ش��ورای امنیت را نپذیرد،
اما پذی��رش آن را به معنای پذیرش
شکس��ت تلقی نخواهد کرد چرا که
میتواند اعالم کند ماش��ین نظامی
اس��رائیل قادر به تعیین سرنوش��ت
منازعه نشد و در نهایت شورای امنیت
در این باره تصمیم گرفت.

•

محتوای پیام های ارسالی ،گاه
پند و اندرز است ،گاه هجو و طنز
و گاه جنبه برخورد با مسائل
سیاسی و اجتماعی را دارد:
• بن الدن تهدید کرده تا فردا
دو جا را بزنه :ریش و زیر بغل.
• می دونی فرق سازمان آب با
صدا و سیما چیه؟ سازمان آب به
مردم آب می ده ،صدا و سیما برنامه
های آبکی.
• مهم نیست که یک دیونه
نگاهت می کنه ،مواظب باش که
یک نگاه دیونه ات نکنه.
غیرمستقیمبودنپیامکنیز
موجب پیدا شدن ویژگی های
خاصی برای آن شده است و
گاهی به خطوط قرمز اخالقی،
فرهنگیواجتماعینزدیکمی
شود.محتوایبسیاریازپیام
های ارسالی چه بصورت نوشته،
چه به صورت صوتی ،فیلم یا
عکس با تخیل همراه است:
• درسته که امروز روز
سرشماریه ولی نترس تو رو قراره
آخر پاییز بشمارن.
• این روزها مواظب خودت باش،
جونت در خطره ،عید قربان مبارک.
• با در نظر گرفتن قیمت جدید
سکه ،دیه از مهریه ارزان تر تمام می
شه .تصمیم با خودتونه.
پیامکهاگاهینیزمحتوایی
جدی و ادبی دارند:
• خورشید باش که اگر خواستی
بر کسی نتابی نتوانی.
• خوشبختی مثل پروانه است
که اگه دنبالش بری پرواز می کنه
ولی اگه بایستی و حرکت نکنی میاد
و روی سرت می شینه .برات یک
دنیا پروانه آرزو می کنم.
استفاده از اس ام اس برای رساندن
پیام های فردی ،خبری یا مناسبتی
پدیده ای عمومی است ،اما استفاده
از این امکان تکنولوژیک ،بخصوص
با تعدادی که در ایران امروز گزارش
می شود ،برای ارسال خبرها یا
نظراتی که امکان بازتاب در مجامع
عمومی را نمی یابند ،پدیده ای است
که در چارچوب محدودیت های
رسانه ای در ایران امروز قابل بررسی
است.
بسیاری از پیام ها نکاتی را در بر
دارند که طرح آنها از نظر اجتماعی
یا سیاسی با محدودیت روبرو می
شود .به نظر می رسد که اگر امکان
بازتاب بسیاری از مسائل مطرح
شده در پیام ها در رسانه ها وجود
داشت ،استفاده از پیامک در این حد
و با محتوای فعلی اهمیت خود را از
دست می داد.
در کنار این مسئله تحوالت در
جامعه معاصر ایران و گرایش به
استفاده از تکنیک و امکانات مدرن
در سنت های اجتماعی نیز قابل
توجه است .عالوه براین بر اثر
تحوالت و شتاب جامعه که امکان
رعایت سنت ها را محدود می کند،
بخشی از جامعه پیامک را به عنوان
ابزارى براى انجام آداب اجتماعى از
جمله تبریک و تسلیت به کار مى
گیرند.
در زندگی جوانان امروز ایرانی که
مسائل تکنیکی را بطور جدی
تری دنبال می کنند ،پیامک های
نوشتاری ،صوتی و تصویری نقش
مهمی دارند .در گزارش مصور حاضر
چند تن از آنان علل و موارد استفاده
از این پدیده را توضیح داده و پیام
ها و عکس های دریافتی خود را
برای ساختن این گزارش در اختیار
ما قرار داده اند.
_______________
در نوشتن این متن از پژوهش های دکتر
محمود اکرامی در کتاب “مردم شناسی
ارتباطات خودمانی”* استفاده شده است.
* دکتر محمود اکرامی ،مردم شناسی
ارتباطات خودمانی ،پژوهشی در پدیده اس
ام اس ،نشر ایوار

(علىعطار:جدیدآنالین)
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شـادباش

شـادباش

شادباش به دکتر امیر خدیر

جناب آقای دکتر امیرخدیر،
خانواده محترم

>> 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...

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 پیروز باشید
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مقدادی و خانواده

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.

اسحاق جوادی

پارس تورز :مونرتیال ،تورونتو ،ونکوور

آقای د کرت امری عزیز

درود بر تو که با تالش خستگی ناپذیرت راه موفقیت را به هم میهنان جوان
شناساندی و در آستانه ی این سال نوی میالدی هدیه بزرگی را به هموطنان
عرضه داشتی.
غرورآفرینی پیروزی تو در این است که اگر سایر وکال با سوار شدن
بر دوش احزاب خود به مجلس راه یافتند ،تو بار سنگین حزب خود را که
بنیانگزار آن بودی ،به دوش کشیدی و آن را به مجلس راه دادی...
اطمینان داریم تو در مجلس کبک نیز یکی از سردمداران برجسته آن
گردیده ،راه خود را برای نیل به مقام وزارت بهداشت و درمان جهت خدمت به
مردم ادامه خواهی داد.

خانواده واالئی

شــادباش

جناب آقای دکتر امیرخدیر و خانواده محترم
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.

کمپانیمتالیاژ
موفقیت دکتر امیر خدیر در انتخابات اخیر کبک و ورود
ایشان را به پارلمان ایالتی بعنوان اولین نماینده ایرانی این
پارلمان به ایشان و خانواده محترم شان ونیز جامعه ایرانیان
کبک و کانادا تبریک گفته ،برای ایشان آرزوی بهروزی و
پیروزی های بیشتر داریم.

حسین فکور

(کوپولی )2

شـادباش

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.

موسسه مالی شریف

جناب آقای دکتر امیر خدیر
خانواده 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.

یحیی هاشمی (موسس مالی خضر)

به نام خداوند بخشنده مهربان
دوست و برادر ارجمند جناب آقای دكتر امیر خدیر
خبر مسرت بخش انتخاب و عضویت جنابعالی در مجلس ملی ایالت كبك به بنده رسید ،بسیار خرسند
گردیدم و مایه مباهات است كه یك هموطن پاك سیرت از خانواده ای پاك سرشت با سعی و كوشش
طاقت فرسایی پا به عرصه مجلس ملی كبك بگذارد و مایه سربلندی هر ایرانی در هر نقطه جهان شود.
امیدوارم در این مقام بسیار حساس نهایت سعی و كوشش خود را جهت اعتالی كلمه حق و دفاع از
حق و خدمت به همنوع ،خصوصا جامعه محترم ایرانی مبذول فرمایید؛ همانگونه كه پدر بزرگوارتان یك
عمر در این دیار خدمتگذار مردم بودند.
جناب دكتر امیر خدیر تبریكات صمیمانه بنده و كلیه دست اندركاران مركز اسالمی ایرانیان را پذیرا
باشید .از خداوند منان توفیق روز افزون شما را خواهانم خداوند یار و پشتیبان شما باشد.

شیخ صاحل سیبوی

(مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال)

تبریک و شادباش
جنابآقایدکرتامریخدیر ،خانوادهحمرتم
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.

رضا امیری (اتوپارت )NDG
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آموزش دف

خدمات

تشکیل کالس های گروه نوازی دف

آموزش آواز اصیل ایرانی ودف
(ردیف و تصنیف)
ش دف
BabaiP/akmai08

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

 15سال تجربه

)(514
)(514

بامابهاوتاوابیایید!

توسطمهندسالکترونیک
کلیه مقاطعCollege :
University, High-Shool

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

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

>>  7صبح <<

برگشت :از مرکزشهر اوتاوا

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

OTTAWA

تدریس ریاضیات
کشوری
و فیزیک

abehn082@uottawa.ca

Tel.:(514) 966-4572

با مدیریت جدید

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

باظرفیتمحدودثبتناممیشود

& Astrologist

514-827-6329
514-488-3653

Spiritual Advisor

تدریسفیزیکوشیمی

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

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

امتحان کنید!

رستوران
گیـــــالن

باغذاهای شمالی،
خوشمزه

ما رازدار
شما هستیم!

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

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

مــادری مهربان

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

514-768-9485

UPdjuly-sep08

آموزش موسیقی
جواد داوری

تدریس خصوصی
زبان فرانسه

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

Tel.:514-466-1327

استخدام
Cafe Depot
9311570nader

)1490 Maisonneuve W (X:Mackay

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

(514) 984-8944
SalimiPjul15

مترجم رمسی

شیفت کار6 :ونیم صبح تا 2بعدازظهر

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

آرزو تحویلداری یکتا

عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران،

مترجم رسمی دادگستری

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

514-690-6343

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

شهریاربخشی

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

514-730-7462
514-624-7581

منایشگاه عکس صادق رضی:

ترجمه رمسی

www.youtube.com/user/rose1950S

ترجمه رسمی اسناد و مدارک

نغمه سروران

مترجم رسمی و عضو انجمن
مترجمانکبک

514-889-8765
Pd:jun08

مترجم رمسی
محمودایزدی

عضوجامعهمترجمینکبک

دعوتنامه و تصدیق امضاء

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

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

514-476-2075
UPnov01

استخـدام

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

استخـدام

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

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) 482-4500

>> یک آپارتمان برای زندگی در
اختیار شما قرار خواهیم داد.

استخدام

(514) 813-1971

به یک نفر برای انجام
کارهایدفتریدرکمپانیحملونقل

کیترینگ

(و آشنا به زبان انگلیسی)

نوامبر  15سودمند

>> مسلط به زبان فرانسوی <<

R & F

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

استخدام

سوپراخــوان

>> جهت شعبات  1و  2در
 NDGو وست آیلند به چند
نفر  Cashierو کارگر ساده
نیازمنداست.
لطفا به شعبات اخوان
مراجعهکنید:
514-485-4744
514-620-5551

خدماتکامپیوتر

صرافی  5ستاره

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

2178 Ste-Catherine W.

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

جویـــای کار

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

مشاور امالک

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

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

آموزشگاه رانندگی

متـرجم

farkhondehPmay/july

دکتر کیـوان فرداد

شیراز
514

House keeping
company R&F

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

فرو

485-0739
993-0739

تدریسریاضیات
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ناسیــونال

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308
Guy

X :(514) 937-2888

• آموزش از مبتدی تا پیشرفته

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

www.expertsystem.blogfa.com

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

بنیاد سخن آزاد تقدیم می کند:

برنامه های هنـــری سال نو:
گروه کامکارها 20 ،فوریه ؛ گروه دستان (همراه همایون شجریان)
 6ماه جون  2009در  UQAMو موسیقی دریا دادور 5 :ماه مارس
------------------------------------>>>>> جزئیات در شماره آینده <<<<<

سالن آرایش

سیروس

 7روز
هفته

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

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

Mailing Address:

استخدامفوری

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

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

حمیــرا داوری

مـــاساژدرمانیویـــــژه
خانم های ایرانی
>>  12سال تجربه کاری

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

nov0115PAk



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

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

Vancouver:

514-996-9692

به یک نفر پیتزامیکر
 -باتجــربه --برای کار در منطقه وست آیلند
شرایط و حقوق خوب
فورانیازمندیم.

استخـدام
davoodwestisland

(514) 685-4178

پیوند را مشترک
شـــوید:

استخدام

(514) 560-4534

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




استخدام

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

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

>> دعوت صاحبان مغازه به همکاری <<

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

•
•
•
•
•
•

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

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

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

کوتاه زیباتر است

تورونتو:

>> دعوت بازاریاب به همکاری <<

فال قهوه وکارت

از ساعت 9صبح تا  7بعدازظهر

نوشیـن

لوگــویپیوند:

مونــا گالبی

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

اولین محضردار ایرانی
در مونتریال
Chambre des notaires
du Québec

(514) 512-8935
ajamitonov15PAk

رستوران

پیتزایی بفروش

با فروش بسیار خوب

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

(هنرمند و نقاش معاصر)

paid til nov1:60

پیر

Pir-Gueda PRESS

پیر گدا پرس :نشریه ای از نوع دیگر...

اول هر ماه منتشر می شود:

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

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

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

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

بوفه بزرگ
دونینی
>> 16
1117, Ste- Chaterine W.
Suite 420

>> 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:

Montreal, QC H3B 1H9

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

khanehiran@gmail.com

کار استاد علی اصغر معصومی

گـ ـ ـداپرس
514-685-8326
514-813-8326

محضردارایرانی

اکازیون فروش فرش

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

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

کیمیـا

hooman:nov15

پیتزایی در ناحیه مرکزشهر
با سال هاسابقه

And all Major Cities

شرکتساختمانی

(514) 272-8684

کتابفروشیپگاه
وفروشگاههاومراکزمعتبرایرانی

Ottawa, Toronto, Vancouver

Dec01

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 :

می رسد

Distributed Free

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

جویای خواننده

مرکز شهر مونتریال:

سوپرآریا ،شیراز ،پردیس،
و دیگر فروشگاه های ایرانی

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

bagherinov-janUPak

مراکز پخش پیوند

کبک سیتی و اوتاوا:

برای فروش

(514) 934-3192

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

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...

رستوران

------------------------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 :

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

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

X

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

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

با قیمت های بسیار
مناسب
بفرو ش می رسد

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

در خدم
ت ارتقای بیزنس شما!

vand.ca

www.pai
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مونتریال :حقوق بشر
فریدون مرد کار
(مونترال)
به مناسبت تقارن
شب یلدا و جلسه
بزرگداشتشصتمین
سالروز تصویب
اساسنامه حقوق بشر
در سازمان ملل متحد
صحبتحکام،ظلمتشبیلداست

نوروزخورشیدخواهبوکهبرآید

(حافظ)

انجمن دفاع از حقوق بشر در شهر
مونترال به مناسبت بزرگداشت
شصتمین سالروز تصویب اساسنامه
حقوق بشر در مجموعه سازمان
ملل و اهمیت این رویداد بزرگ
جهانی جلسه سخنرانی در «خانه
صبا» برگزار کرد که الزم است به
بانیان برپایی این جلسه که مقارن
با شب یلدا بود ،دست مریزاد گفت
و همچنین از سردبیر مجله هفتگی
«هفته» که بدین مناسبت متن
اساسنامه حقوق بشر یا مقدمه آن را
که از جمله یادگاران قلمی و ترجمه
شهید راه آزادی «محمد پوینده»
است ،به جهت «درک ضرورت»
تاریخی این اقدام تشکر کرد.
تصویب اساسنامه حقوق بشر در
مجموعه سازمان ملل ره آوردی
گرانبها و ارثیه ماندگار این سازمان
است و برای عالقمندان و دوستداران
و مدافعان کل حقوق بشر کتاب یا
جزوه «بالینی» است.
زمان تصویب این اساسنامه به
سالهای برمیگردد که دنیا بطور عام
اروپا بطور خاص از زیر بار جنگ
خانمان برانداز دوم جهانی که انبوهی
ویرانی و کشتار و درد و دربدری
و ستم و نابودی شهرها و مزارع و
دانشگاه ها و باالخره خسارات مادی و
فرهنگی رهایی یافته بود.
پیروزی بر فاشیسم در جنگ دوم
جهانی پیروزی تام بشریت بر این
شیوه اندیشیدن که ماالً به جنگ
افروزی منجر می شود ،نبود .پیروزی
بر عوامل پیدایی فاشیزم را در آینده
موجب نگردید زیرا حوادث تاریخی
نشان داد و نشان میدهد تا «ریشه در
آب است امید ثمری هست».
شصت سال پس از تصویب اساسنامه
حقوق بشر جنگ های دیگری در
نقاط مختلف جهان با مهابت افزون
تر و با صعوبت گسترده تر و با سالح
های مخرب تر درگرفت و شعله ور
شد که قربانی های آن کمتر از قربانی
های جنگ دوم جانی نبود .خون
های زیادی ریخته شد .به چه دلیل؟
به جهت آنکه ریشه جنگ افروزی
ریشه کن نشده بود و جنگ افروزان
توانستند با تبلیغات زهرآگین گسترده
و نفوذ فرهنگی در مذاهب و ادیان و
ادب و فرهنگ ملت ها و رواج فلسفه
های ویرانگر ،خود را در پس ابرهای
تیره و فریبنده پنهان کنند و به ترویج
و تزاید ظاهرا سرمایه و استیال بر
بازارهای جهانی و وعده به گسترش
تمدن نوین ،اعمال ضد انسانی خود را
موجه جلوه دهند.
زیاد دور نرویم.
جنگ ایران و عراق نمونه ای از
دسیسه های پنهانی جنگ طلبان
جهانی است که رهآوردی بسیار اندوه
بار برای ملت ایران و عراق بجای
گذاشت و بزرگترین بهانه ای شد
برای تجاوزات دیگر و اشاعه تروریسم
و بسط سلطه نظامی در این منطقه و
افغانستان و پاکستان و باالخره تسلط
بر منابع حیاتی و نفتی در این گوشه
از جهان و حاکمیت حکومت های
بی نهایت ارتجاعی ،فاسد و واپسگرا و
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پیروزی،
ط
شر ی دادن و
ر
هشیا و اتفاق و
اندن
شناس است...
احتاد

تعطیلی
فعالیت های دمکراتیک
ملت ها و نهادهای مترقی فرهنگی
و اجتماعی و مدنی و سازمان های
حقوق بشری ،که هیچ فرد و نهادی
مصون از تعقیب و مراقبت سازمان
های پلیسی و امنیتی در کشورهای
نامبردهنیست.
در جزء خاص نگاه کنیم به ترور خانم
بوتو در پاکستان:
با وجود آنکه چندین ماه از ترور او
گذشته است ،هنوز قاتالن حقیقی
او را نه ُجسته اند و نه می خواهند
پیدا کنند؛
و یا اگر هم پیدا شده و شناخته اند
برمال نشده است.
و یا نظیر این کشتارها را در ایران پی
گیریم.
چون قتل های زنجیره ای ایران
و مباشران آن همان دست های
پنهانی هستند که بانیان و برافروزان
جنگ های ویرانگر عراق و افغانستان
و پاکستان می باشند ،با سیماهای
متفاوت و ملیت های گوناگون و
با انگیزه بظاهر مختلف و در اصل،
اصول «هو هویه» این همانی ،یعنی
جلوگیری از هرگونه مظاهر آزادی و
دمکراسی و استقالل کشورها.
و اما سوال در این است کدامیک
از نیروهای جهانی و یا قدرت های
جهانی از سرکوب و قانون شکنی و
کشتار و زندانی کردن آزادیخواهان
و طالبان صلح و دوستی سود می
برند ،جنگ طلبان اسلحه فروش و
نفت خوار و جنگ افروز و استعمارگر
و حامیان آنان؟ یا مردم صلح طلب و
آزادیخواه و در واقع مدافعان حقوق
بشر؛
راستی را کدامین؟
این قضاوت و نگرش زیاد مشکل
نیست؛ تاریخ یک قرن و نیم میهن
بالزده ما آیینه روشنی است از آنچه
بر ما گذشته است و هم اکنون با آن
دست به گریبان هستیم را دوباره و
چند باره مرور کنیم.
چشم ها را از تیرگی ها و آلودگی
ها بزدائیم و از خالل شکست ها و
حوادثی که مسبب شکست ما در
انقالب مشروطیت ،جنبش ملی
شدن صنعت نفت و انحراف انقالب
سال  57با دیدی روشن پیدا خواهیم
کرد و تشخیص خواهیم داد.
راقم این سطور را قصد بر آن نیست
که به تحلیل وقایع گذشته بپردازد،
بلکه مراد این است که به داشتن و یا
خواندن مواد منشور حقوق بشر ،که
الحق بسیار جامع و گویا است ،اکتفا
بکنیم ،بلکه وارسی کنیم که چرا
قانون شکنان حقوق بشر در سراسر
دنیا دولت های پرقدرت و زورمند
هستند که با ایجاد موانع بزرگ چون
تحریم و یا ترفندهای دیگر و حمایت
از دولت های فاسد به هر لحاظ مانع
از اجراء حقوق بشر ،چه در کشور
خود و چه در کشورهای دیگر می
شوند.
ذکر نمونه ها موجب اطاله کالم می
گردد؛ اما می ماند چگونه باید این
منشور بزرگ را احترام گذاشت و
مرعی کرد.
سخن در این نکته است.
در ره منزل لیلی که خطرهاست به
جان
شرط اول قدم آنست که مجنون
باشی
قدم اول آن است که دشمنان حقوق
بشر را بشناسیم .طبیعت و جوهره
نظام های سلطه گر در گام نخست
اجحاف بر ملل کوچک و ضعیف
است.
بی جهت نیست که آقای دیک
چینی ،معاون آقای بوش فریاد برمی
دارد که باید روسیه کنونی به چهار

قسمت دیگر تقسیم شود.
و یا خانم آلبرایت وزیر امور خارجه
آقای کلینتون در مصاحبه خویش
می گوید:
معاون عظیم نفت و گاز و طال روسیه
فقط متعلق به این کشور نمی باشد.
بشریت هم در آن سهیم هستند.
و یا نفت خواران جهانی را عقیده
براین است که معادن عظیم گاز و
نفت نباید بی مباشرت ما استخراج و
بفروش رود ما هم باید در این معادن
سهیم شویم!
سخنانی روشن تر از این می توان
گفت که حقوق ملت ها ،ثروت ملت
ها بدون اذن و اجازه ما نباید صرف
هزینه آبادی و آزادی صاحبان آن
شود و یا اینکه عمال و به صراحت
از حاکمان متجاوز به «حقوق بشر»
حمایت می کنند.
چه تراژدی مایوس کننده تر از این
گفتار و اعمال کشورهای بزرگ و
زورگو بر علیه قوانین و اساسنامه
حقوق بشری می توان گفت و به
تعمیم حقوق بشری امیدوار شد.
زمانی که دایره شمول و زورگویی
و تسلط بر سرزمین های قانونی و
جغرافیایی را ،حقوق مسلم غاصبان
می دانند ،آیا می توان به حدوث و
رعایت قوانین حقوق بشری دلبستگی
پیدا کرد ،ولی از پس این اگر و مگرها
و ابرهای ظلمانی و تضادهای آشکار و
پنهان در اعمال غاصبان حقوق ملت
ها یک اصل مسلم و استوار وجود
دارد که نباید مایوس شد و به اتحاد
و اتفاق و روشنگری و شناسایی و
پیروزی ملت ها برای برقراری صلح و
دوستی و ایجاد رابطه قانونی مصرح
در اساسنامه حقوق بشری اصیل
بی اعتنا شد و سالیان درازیست که
خفته گان تاریخ از خواب دقیانوسی
خود بیدار شدند و دشمنان برهم
زن آزادی و استقالل و امنیت ملی را
شناخته اند؛ ولی شناسایی فقط کافی
نیست ،هشیاری تنها کافی نیست،
بلکه هشیاری دادن و شناساندن و
اتفاق و اتحاد شرط پیروزی است.
موفق باشید
------------------------------

طـــالق...

{>> ادامه از صفحه}20 :

چگونه می توان تاثریات
ســـوء طالق را در
کود کان کمرت کرد؟

حت��ی اگر فض��ای خانه به خاطر
ازدواج نا صحیح و عدم عالقه طرفین به
یکدیگر دچار سردی شده باشد ،با این
حال بچه ه��ا از طالق گرفتن والدین
می ترسند ،چون احساس می کنند که
امنیت آنها دچار مخاطره شده است .از
نظر کودکان طالق یعنی تکه شدن دو
دنیا به دو نیمه ،که یکی در دست پدر
و دیگری در دس��ت مادر است .سعی
کنید دیدگاه و نظر کودکان را در این
رابط��ه عمیقا درک کنید تا کمتر آنها
را تحت فش��ار خواسته های خود قرار
دهید و مجبور کنید که احساساتشان
را مخفی کنند و یا حتی نادیده بگیرند.
کودکان دوست دارند که در محیطی
آرام و شاد رشد کنند  ،حتی اگر والدین
از ه��م ط�لاق گرفته باش��ند .از نظر
متخصصان  ،طالق نباید مثل سایه ای
زندگی کودک را تحت تاثیر قرار دهد و
مانع از داشتن ارتباط او در آینده شود.
والدین باید در ای��ن زمینه کامال به
فرزندان کمک کنند تا آنها به بهترین
سبک و بدون هیچ تاثیر سوء با این
اتفاق ناخوشایند کنار آمده و از عهده
شرایط جدید برآیند.
اغل�ب متخصص�ان راج�ع به دو
فاکت�ور مهم که تاثیر به س�زا در
دیدگاه فرزندان نس�بت به طالق
دارد ،موافق هستند.

عراق...
نزا کت
دیپلماتیکیا
پرتاب کفش؟
___________
رضا نامداری
(مونتریال)

______________
ای��االت متح��ده و ه��م
پیمانان آن در س��ال  2003با وجود
مخالفت ش��ورای امنی��ت و اکثریت
کشورهای صلح طلب جهان به عراق
حمله نموده ،با شعار تحقق دموکراسی
و آزادی و سرنگونی صدام حسین و به
بهانه نابودی سالح های کشتار جمعی
خاک آن کشور را تصرف کردند.
اما به راس��تی کدام یک از این اهداف
متحقق شد؟
باید پذیرفت دوران حکومت صدام با
وجود هزینه های فراوانی که در طول
چنددههاستبدادبرمردمعراقتحمیل
کرده بود ،همچون همه حکومت های
خودکام��ه تاریخ برای همیش��ه نمی
توانست ادامه یابد و قوس نزولی خود
را طی می کرد .مردم عراق در مقابل
این همه هزینه ،فش��ار و سختی در
دوران استبداد چیزهایی نیز به دست
آورده بودن��د .به عنوان مثال در عراق
بعثی مسئله نابرابری زن و مرد تا حد
زیادی حل ش��ده و بس��یاری قوانین
نابرابر ملغی گشته بود .عراق بعثی از
لحاظ نُرم های اجتماعی از بس��یاری
از کشورهای منطقه خود جلوتر بود.
البته این به معنای تبرئه صدام حسین
از جنایاتی که انجام داده است نیست
زیرا نمیتوان باور نداشت که اگر یک
حکومت ملی و مترق��ی (مثل دوران

 -1میزان دمشنی و مشاجره بنی
والدین

شته با چه
ار ک
در میان صدها هز تگو کرد؟
ی توان گف
ادبیاتی م
و ج��و د ی

عبدالکری��م قاس��م که
با توطئه انگلیس��ی ها
سرنگون گشت) بر عراق
حکم می ران��د با هزینه
های بسیار کمتری مردم ع��راق
می توانستند به این دستاوردها برسند.
موضوع این است که عراقی ها این همه
هزینه را پرداخته بودند ،ولی به وجود
آمدن ش��رایطی که آن دستاوردهای
پرهزینه را ه��م از آنها بگیرد ظلمی
مضاعف به آن ها بود.
با دخالت نظامی ای��االت متحده نه
تنها مردم عراق به آزادی و دموکراسی
دست نیافتند ،که دستاوردهای زمان
صدام را نیز از دست دادند!
تضاد شیعه و س��نی دوباره همچون
دملی چرکین س��ر باز کرد .با قدرت
گرفتن متحجرین و واپ��س گرایان،
قوانین مترقی موجود به محاق رفتند.
تمامی زیرساخت های این کشور غنی
(و در عین حال فقیر) از بین رفت ،به
طوری که عراق را به  150س��ال قبل
پرتاب کرد.
حال معلوم نیست عراقیان باید درآمد
چند سال نفت خود را به جیب شرکت
های آمریکایی بریزند تا بتوانند دوباره
به سال  2003بازگردند.
در ای��ن پنج س��اله هر روزه ش��اهد
انفجارهای متعدد با کشته های چند
ده نف��ره بوده ایم .مطابق آمارها بیش
از  100هزار عراقی در این مدت جان
خود را از دست داده اند .این کشور االن
بیشازیکمیلیونیتیمدارد!متأسفانه
هنوز کسانی هستند که می گویند این
خود عراقی ها هستند که به جان هم
افتاده اند و به آمریکایی ها چه .اما به
واقع اگر کاله خود را قاضی قرار دهیم
باید بپذیریم که دخالت نظامی در یک
کشور و دستکاری در روند اجتماعی
طبیعی آن ،مناس��بات را به س��متی
می برد که کسی را یارای پیش بینی
آن نیست .بنابراین آمریکایی ها حق
نداشتند این چنین یک کشور را نابود
کنند .تازه اگر کام ً
ال خوش بین باشیم
و دخال��ت های ای��االت متحده برای
شعله ور کردن تضاد شیعه و سنی که
باعث می شود بتواند همچنان فلسفه

اتفاق قریب الوقوع طالق باید با در نظر
گرفتن سن فرزندان و با در نظر گرفتن
شرایط زندگی تازه و میزان تنش شما
با همسرتان همراه باشد .اگر فرزندان
تقریبا بزرگی دارید  ،بهتر است یک ماه
قبل از جدایی با آنها راجع به این اتفاق
قریب الوقوع صحبت کنید .اگر فرزند
ش��ما نوجوان است و یا حتی جوان تر
ی��ک هفته قبل از ای��ن جدایی با آنها
صحبت کنید .اگر فرزند ش��ما خیلی
کوچ��ک اس��ت با این ح��ال صحبت
کردن با او چندان بی فایده نیس��ت ،
ممکن است آنها دقیقا آنچه بیان می
کنید را متوجه نشوند و یا نفهمند اما
متوجه خواهند شد که اتفاقی در حال
رخ دادن است.

 -2توافق و سازگاری والدین با
اینجدایی
متخصصان توصیه می کنند که والدین
طالق گرفته سعی کنند که روی جنبه
مثبت این اتف��اق و ایجاد یک زندگی
نو بعد از طالق متمرکز ش��وند و فکر
کودکان را نیز به همین س��مت سوق
دهند .درست اس��ت که چیزی تمام
شده و ارتباطی به آخر خط رسیده  ،اما
به موازات آن شرایطی جدید خلق شده
که هر دو طرف می توانند به بهترین
شکل ممکن ش��رایط جدید را ایجاد
کنن��د و به فرزندان خود نیز اطمینان
>>> اگر ممکن اس�ت هر دو
دهند که آینده خوب و آرامی خواهند
طرف ب�ا فرزند خ�ود راجع به
داشت.
این اتفاق گفتگو
ش��یوه صحب��ت
کنید.
کردن والدین
>>>
با فرزندان
راجع
رونـق
به
د
ف
ت
دولت ای��ران درها
ی
ه
م
س
ر
ی
ر
همس��ریابی اس��ت.حال تهیه طرحی ب��راابی
افزای
همس
ی ایجا
غیر س ریابی هم نشان می د ش تعداد وب س��ایت د دفترهای
ه
ه
ت
�
د
�ا
نی
ک
به گزارش و غیرمعمول برای ازد ه برخی از جوانان ای ی اینترنتی
خب
رانی
واج
طرح ایجاد دف رگزاری مهر ،رئیس استفاده می کنند .از روشهای
سا
ز
ات
ر
ما
ه
ن
محم
ملی جوا
مسریابی
م د حاج علی اکبری ،ه تا سه ماه آینده به دول نان ایران گف
ت
ه
ا
س
ت
ک
ه
شاو
ت
مسریابی از
ارائه می ش
ره خوب اس
خانواده نیازمن ت ولی به صورت مس طریق مراکز تعیین ش ود .به گفته
ت
د
د
یادتان هس�� حمایت والدین است .قل توصیه نمی شود ه و در کنار
زی
ت
را
ا
تشکیل
و پیش��تر
خ
طرناکتر از بمب و مو گفته بود ک
ه
“ب
م
ب
ج
ش
ن
با
س
ک
ا
��
د
ز
د
ش
من است و نیازهای ی در کشور،
واج حل م 
یشود”.
ج
ن
ح
ا
س
ال
ی
ب
ن
ای
ی
ز
د دید س
کشیده م رنوش�ت
ای
ن
ط
ر
ح به کجا
ی شود!!..

حض��ور نظامی خ��ود در
منطقه را حفظ کند ،نادیده بگیریم.
این روزه��ا خبر پرتاب لنگه کفش از
س��وی خبرنگار عراقی به طرف جرج
ب��وش ،رئیس جمه��وری آمریکا ،به
سوژه داغی برای رسانه ها بدل گشته
و در جامعه ما نیز هر کس از زاویه دید
خود به آن نگریست.
در تحلیل این ماجرا و در میان وبالگ
نویس��ان و روزنامه نگاران عده زیادی
آن را ام��ری غیر فرهنگی و برخالف
اصول اخالقی دانستند و به تخطئه آن
پرداختند.
وقت��ی از دیک چنی ،مع��اون رئیس
جمهور آمریکا پرسیدند چرا با وجودی
که خطر کره شمالی بیشتر بود ،شما
به عراق حمله کردید وی پاس��خ داد:
نفت ،نفت ،نفت.
حال عده ای می گویند کار خبرنگار
عراقی ب��ه دور از نزاکت بود ،راه های
بهتری هم برای گفتگ��و وجود دارد،
او باید با گفتگو خواسته های خود را
مطرح می کرد ،این کار به دور از نظم
مدرن بود و بس��یاری چیزهای دیگر.
حال ش��ما بگویید با کسی که برای
ارضای ایدئول��وژی مبتنی بر اصالت
فای��ده خود و ب��رای بدس��ت آوردن
نفت حاضر است صدها هزار نفر را به
کش��تن داده و یک میلیون کودک را
یتیم س��ازد با چه ادبیاتی می توان و
باید گفتگو کرد؟
در سفر اخیر بوش به افغانستان ،کرزای
گفته بود مردم افغانستان خیلی وقت
بود منتظر ش��ما بودند تا حرف های
خود را به گوش شما برسانند .اما بوش
پاسخ داده بود همسرم در کاخ سفید
جشنی برپا کرده و باید به آنجا برسم،
بنابراین وقتی برای این کار ندارم.
به راس��تی س��وال از مدعیان ادب و
اخالق دیپلماتیک اینست که پرتاب
کفش به چنین کس��ی دور از نزاکت
است؟

زم�ان مناس�بی را ب�رای صحبت
کردن در نظر بگیرید.
>>> از زب��ان س��اده برای توصیف
ش��رایط اس��تفاده کنید .مثال " من و
پدرت می خواهیم جدا از هم زندگی
کنیم .ما مراقب هم هستیم  ،اما دور از
هم خواهیم بود.
>>> اعتراف کنید که اتفاق ناراحت
کننده ای است و کودک شما احساس
دردناک و بزرگی را تجربه خواهد کرد.
اجازه دهید آنها گریه کنند ،عصبانی
شوند و یا واکنش طبیعی خود را نشان
دهند.
>>> اجازه دهید بچه ها بدانند که
شما نیز احس��اس بدی دارید  ،اما در
عین حال به آنها اطمینان دهید که هر
دو شما آنها را دوس��ت دارید و کامال
مراقب آنها خواهید بود.
>>> بچ��ه ها اغلب فکر می کنند
که در مورد طالق به نوبه خود مقصر
هستند .به آنها اطمینان دهید که آنها
هیچ تقصیری در این پیشامد ندارند.
>>> اگ��ر می توانید جزئیات قابل
لمسی از موقعیت جدید برای آنها شرح
دهید .مثال " تو قراره آخر هفته ها بری
پیش پدرت"

از س�رزنش کردن همدیگر در
حضورفرزندانبپرهیزید.

حتی اگر یک نفر از طرفین به خاطر
مشکلی که ایجاد کرده مثل اعتیاد
باعث این جدایی شده است ،اما بهتر
است این نکته را به کودک یادآوری
نکنید .اجازه دهید به موازات بزرگتر
شدن کودک از جزئیات واقعه باخبر
شود.
س��عی کنید به تمام سواالت بچه ها
پاسخ دهید و حتی آنها را تشویق کنید
که هر سوالی دارند بپرسند.

•
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 000همــدردی 000
دوستان گرامی و ارجمند

سرکار خامن پری کاویانی
جناب آقای اکبر خجسته
درگذشت غم انگیز مادر عزیز شما را در ایران به شما و دیگر بستگان ایشان
صمیمانه تسلیت می گوییم و برایتان آرزوی صبر ،تندرستی و شکیبایی داریم.
از طرف دوستان شما ،کتی و ناصر باجگیران ،رضا و دانا امیری،
نادر و لورین باجگیران ،صدیقه و سعید بهشتی

 000همــدردی 000
دوستان گرامی و ارجمند

سرکار خامن رویا دانشمند
جناب آقای مهندس مهدی غفوری
ما نیز در اندوه بزرگ از دست رفتن بانوی فرهیخته سرکار خانم دانشمند
با شما صمیمانه همدردیم و برایتان آرزوی بردباری داریم.
دکتر شریف نائینی و خانواده

بنیاد سخن آزاد تقدیم می کند:

برنامه های هنـــری سال نو:
گروه کامکارها 20 ،فوریه ؛ گروه دستان (همراه همایون شجریان)
 6ماه جون  2009در  UQAMو موسیقی دریا دادور 5 :ماه مارس
------------------------------------>>>>> جزئیات در شماره آینده <<<<<

 000همــدردی 000

جناب آقای مهندس مهدی غفوری
سرکار خامن رویا دانشمند ،خانواده های سوگوار
_________________________

فقدان تاثر انگیز شادروان خامن دانشمند را به شما دوستان گرامی صمیمانه

تبریک کریسمس و سال نو

ستایش خالقی که خلق کرد ،پیامبری عظیم
الشان همچو عیسی
تولد عیسی (ع) را به تمامی مسلمانان سراسر
ایران و جهان ،بخصوص مسلمانان شهر مونترال
و نیز به همگی ارامنه ایران و جهان تبریک و
تهنیت گفته و ظهور آن حضرت را در کنار
حضرت مهدی (عج) آرزو داریم.
«خوشا بحال شما که فقیرید ،زیرا پادشاهی خدا
از آن شماست .خوشا بحال شما که برای خدا
گرسنه اید ،زیرا شما سیر خواهید شد .خوشا
بحال کسانی که تن به ذلت نمی دهند ،زیرا آنها
رستگار خواهند شد.
وای بحال شما ثروتمندان ،زیرا بزودی ناتوان
خواهید شد .وای بحال شما وقتی مردم از شما
تعریفکنند»
خوشا آنان که الله یارشان بی
بهشت جاویدان بازارشان بی
خوشا آنان که دائم در نمازند.

>> سفر زیارتی،
سیاحتی و همیشگی

آخرت

----

به نام خداوند
خبشنده مهربان
>> هشدار به كسانی كه نه تنها
دل به این دنیا بسته و خداوند یكتا را
از یاد برده اند،
بلكه انسانیت را ،مهر را محبت را،
یكدیگر دوست داشتن را ،دست

تبریک و تسلیت

«یاران حسین زنده به آنند که آرام نگیرند
آرامش شان راه حسین است (شهادت)»
ستایش علمی که جهان از علم او پر است و
جهان از او بی خبر
ماه محرم ،ماه شهادت استاد علم و معرفت،
آموزگار شهادت ،حسین (ع) را به تمامی
شیعیان ایران و جهان ،بخصوص مردان حزب
الله لبنان تبریک و تسلیت گفته و امید است
پیروان حقیقی آن حضرت ادامه دهنده راهش
باشند.
(اگر دین ندارید آزاده مردم باشید)
روزی که آمدی ز مادر عریان
جمعی همه خندان و تو بودی گریان
در راه خدا چنان عمل کن ،که وقت رفتن
جمعی همه گریان و تو باشی خندان

از طرف علی اصغر محمدی و جمعی
از مسلمانان و طرفداران راه حق

گیری را و به جای این همه صفت
زیبا غیبت را و گوشت یكدیگر خوردن
را ،ظلم را ،دل شكستن را ،تهمت
زدن را ،كاله بر سر مردم گذاشتن را،
نمك خوردن و نمكدان شكستن را،
از پشت خنجر زدن و ...را پیشه خود
قرار داده اند...

خداوندا به تو پناه می برم.
>> سفر زیارتی ،سیاحتی و
همیشگی آخرت

ابتدا گذرنامه زیر را تكمیل فرمایید
نام  :انسان
نام خانوادگی :آدمیزاد

تسلیت گفته ،برایتان صبر و آرامش آرزومندیم.
_____________________

اجنمن دوستداران زرتشت در مونتریال

 000همــدردی 000

خانواده های نوروزی ،پورشفیعی ،برجیان
خامن ها ناهید و عاطفه ارجمند ،دوستان سوگوار ،وابستگان محترم
ما نیز در اندوه تلخ از دست رفتن عزیز خانواده شما با شما همدردیم.
برایتان صبر و آرامش آرزومندیم.

محمد رحیمیان و خانواده

مونترال  19دسامبر 2008

نام پدر :آدم
نام مادر :حوا
لقب :اشرف مخلوقات
نژاد :خاكی
صادره از :دنیا
ساكن :كهكشان راه شیری ،منظومه
شمسی ،زمین
مقصد :برزخ
ساعت حركت و پرواز:
هر وقت كه خدا صالح بداند
مكان :بهشت اگر نشد جهنم
وسایل مورد نیاز:
 -1دو متر پارچه سفید
 -2عمل نیك
 -3انجام واجبات و ترك حرام

 -4امر به
معروف و نهی از منكر
 -5دعای پدر و مادر و دوستان و
آشنایان
 -6عبادت پروردگار در اول
وقت
 -7ایمان به خدا و معصومین
 -8گفتار نیك و پندار نیك و رفتار نیك
توجه:
 -1خواهشمندم جهت رفاه حال خود
حق و حقوق مستمندان(خمس و
زكات) را قبل از پرواز پرداخت نمایید
 -2از آوردن ثروت  ،مقام  ،منزل ،
ماشین  ،حتی داخل فرودگاه جدا
خودداری نمایید.

 -3حتما قبل از حركت به بستگان
خود توضیح دهید تا از آوردن دسته
گلهای سنگین  ،سنگ قبر
گران و تجمالتی و نیز مراسم های پر
خرج و غیره خودداری نمایند
 -4جهت یادگاری قبل از پرواز اموال
خود را بین فرزندان و امور فقرا و
مستمندانمشخصنمایید
 -5از آوردن بار اضافی از قبیل
حق الناس ،غیبت  ،تهمت و غیره
خودداری فرمایید
برای كسب اطالعات بیشتر به قران و
سنت پیامبر (ص) مراجعه نمایید
تماس و مشاوره بصورت شبانه روزی
–رایگان– مستقیم و بدون وقت قبلی

میباشد.
در صورتی كه قبل از پرواز به مشكلی
برخوردید با شماره های زیر تماس
حاصلفرمایید:
 186سوره بقره 45 ،سوره نساء129 ،
سوره توبه 55 ،سوره اعراف 2 ،و3
سوره طالق.
امیدواریم همگی ما سفری آسوده در
پیش داشته باشیم
سرپرست كاروان:
حضرت عزراییل

مركز اسالمی ایرانیان
شیخ صاحل سیبویه

فروشگاه کوه نور

ُب
راسارد

بزرگترین و کاملترین فروشگاه مواد غذایی
افغانی و ایرانی
>> کیفیت عالی و قیمت مناسب
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عینک فرهت
جوادایراخنواه

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

____________________
5655 Sherbrooke W.

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
½
½
½
½

NDG,

H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

½ گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله جات،
ترشیجات ،مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج باسماتی،
میوه جات خشک
½ حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان و
پاکستانپذیرفتهمیشود.
½ انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا در اندازه
های مختلف
انــواع
½ CDو  DVDافغانی تازه...

دکترریموندرضایی

کارت تلفن

ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

پزشک خانواده

____________________
)2550 Lapiniere (Brossard

بدون نیاز وقت قبلی

Tel.: (450) 676-9550

ختنه کودکان تا  9ماهگی

جشن سده اجنمن زرتشت >13

2009 e
n
n
o
!B ée
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وست آیلند

www.akhavanfood.com
NDG

:2009

سال نوی میالدی
بر همگان مبارک باد!
سالی سراسر بهروزی
و تندرستی برای شما
آرزومندیم.
>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551

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

ی قلمی
چا
اروتی
و ب حصول
م
گالبی ن رسید
دوستا
هن

بِهوانار

درشت
عالی رسید

لیموشیرین
عالی رسید
فقط c

99

برجن مرغوب.99
India gate

 40پوندی

49

برجن مرغوب
جهان:
>> سفید (4کیلویی)
برجن مرغوب
>> سیال

14

.99

12

(سفید) 4کیلو .99

