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جهان سکوت می کند:

چبههایغزهدرآتشوخونقتلعاممیشوند

بیش از هزار نفر

درغزه کشته شده اند

حبران غزه و آچنه امحدینژاد را خشنود میکند

پزشک،
شاعر،

"پرووکاتور!"

پارملان کبک:
خنستین روزها ی امیر
>> ص11 :

"ملت از گرسنگى
مبرید اما عزتش را
حفظ كند".

شیرین عبادی در کالم
سیمین بهبهانی >> 24

دولت نهم:
هزینه های
جنومی،
نتایج ویرانگر

وقتی آمریکا ،ایران را از
حمله اسرائیل جنات داد
پنجاهمین سالگرد انقالب
کمونیستیکوبا

بهتر است حرفی برای
گفنت داشته باشد!
جوایز گلدن گلوب
هیث جلر در فیلم
«شوالیه تاریکی،
بهترین بازیگر نقش
دوم مرد ،پس از مرگ

صرافی  5ستاره
5Star I.P.M. Inc.

عضو دائمی کانون مهندسین نفت

بـازار
نوروزی

>> ص14:

جل اخلالق!

شورشی و شهبانو:
فیلمی با شرکت

تقاضای  5میلیارد
دالر برای رونق
صنعتپورنوگرافی
در آمریکا>> ...

دکترانصاری

پزشــکی
>> 22:

کبک/کانادا:
>>

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

19

ع.ا .شادپور

جهت جابجایی ارز با سیستم ما درمتام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

فرح پهلوی >>
خسرو و...

سیروس

>> 4 :

یحیـیآبادی

2178 Ste-Catherine W.

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

2

PAYVAND: s Vol. 15 s No.872 s Jan. 15, 2009

________ www.paivand.ca ______

X 514-996-9692________

1387  دی26 s 872  شمارهs 15 سالs

2

3

________X 514-996-9692

 sسال s 15شماره  26 s 872دی 1387

______ ________ www.paivand.ca

خاورمیانه در آتش...
'مشار کشته ها
در غزه به بیش
از هزار نفر
رسید'
همزمان با ادامه تالش های مصر برای
میانجیگری یک توافق آتش بس میان
اس��رائیل و حماس در نوار غزه ،منابع
پزشکی در این منطقه می گویند که
ش��مار تلفات در میان فلسطینی ها
اکنون از هزار نفر گذشته است.
گزارش می شود که حدود یک سوم
کشته ها کودکان و زنان باشند و تقریبا
پنج هزار نفر نیز مجروح شده اند.
بان کی مون دبیر کل س��ازمان ملل
متحد گفته که او خواهان یافتن یک
آتش بس مان��دگار و قابل دوام میان
اس��رائیل و پیکارجویان فلس��طینی
است.
اما درگیری ها ظاهرا همزمان با آغاز
س��فر آقای بان به خاور میانه تشدید
شده است.
وزارت بهداش��ت در غ��زه گف��ت که
تاکنون  1013نفر در مناقشه ای که

سفر خود به کشورهای
اسرائیل ،اردن ،کرانه
 19روز پیش آغاز ش��د کش��ته شده
باختری و سوریه خواهد رفت.
اند.
گفته می ش��ود بی��ش از  300نفر از همچنی��ن در روز چهارش��نبه مقام
کش��ته ها ک��ودک و  76نفر آنها زن های حم��اس در قاهر حضور یافتند
باشند و بیش از  4500نفر نیز در غزه و ب��ا مذاکره کنندگان مصری گفتگو
زخمی شده اند که در میان آنها  1600کردند.
یک مقام سیاسی ارشد حماس پس از
کودک و  678زن وجود دارد.
در این مدت همچنین سیزده اسرائیلی این گفتگوها به رشدی ابوالف ،خبرنگار
از جمله س��ه غیرنظامی و یک سرباز بی بی سی در غزه ،گفت که حماس
با نظر مثبت ب��ه ابتکار عمل
در اثر ش��لیک راکت از غزه و
 9سرباز در نبردهای نوار غزه بیش از مصری ها م��ی نگرد اما وقت
بیشتری برای بحث درباره آن
کشته شده اند.
تایید آمار تلفات و زخمی ها به هزار نفر الزم است.
طور مستقل ممکن نیست زیرا در غزه حماس که غزه را کنترل می
اسرائیل اجازه ورود خبرنگاران کشته کند گفته اس��ت که هرگونه
موافقتنامه آتش بس��ی باید
بین الملل��ی به غ��زه را نمی
شده اند شامل توقف حمالت اسرائیل،
دهد.
عقب نشینی کامل نیروهای
فشاردیپلماتیک
اسرائیلی از نوار غزه و گشایش
مص��ر تالش ه��ای دیپلماتیک برای گذرگاه های مرزی برای پایان انسداد
میانجیگری ی��ک توافق آتش بس را غزه باشد.
رهبری کرده است که می تواند شامل دفترنخستوزیریاسرائیلاعالمکرده
یک نی��روی ت��ازه از صلحبانان برای است که آموس گیالد ،یک مقام ارشد
جلوگیری از قاچاق اس��لحه از طریق دفاعی اسرائیل ،قرار است پنجشنبه
مرز مصر به نوار غزه باشد.
برای گفتگو با مذاکره کنندگان مصری
ب��ان کی مون پ��س از گفتگوهایی با به قاهره سفر کند.
حس��نی مبارک رئیس جمهور مصر
{>> ادامه در صفحه}25 :
در قاهره ،گفت امیدوار است که ابتکار
عمل مصر به سرعت به نتیجه برسد.
دبیر س��ازمان ملل در مراحل بعدی

حمیراقاسمنژاد روانکاو

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:

936 Girouard

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

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

Tel.: (514) 489-8484

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

تهیه وام مسکن
با مناسب ترین شرایط
Behrooz Aghababakhani

بهروزآقاباباخانی

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

>> مشاور وام مسکن

ناتوراتراپیسیتو
هیپنوتراپیست

>> مشاوره و درمان:
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Cell.: 514-606-8626

)Homeira (Sedighe

Ghassemnejad
Psychotherapist

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

COPNN. Member
فارغ التحصیل از
دانشگاه مک گیل

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

Tel.:(514) 223-6542

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

h.ghassemnejad@gmail.com

زرین

www.zarinauto.com
منایشگاه
اتومبیل

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

••
••

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

__________
and leasing
• Sale
of imported vehicles
in European
• &Specialized
Japanese Imports
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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اوباما در آغاز...
بهرت است حرفی
برای گفتــن
داشته باشد
مقاله ای از تایمز درباره سیاست آینده
دولت آمریکا ( 13ژانویه)

مطمئن باشید که هفته آینده مردم ایران
مراسم رئیس جمهور شدن باراک اوباما را از
تلویزیون خواهند دید.
مقامات ایران هر چیزی که به اوباما مربوط
اس��ت را زیر نظر گرفته اند ،هر کاری که
انجام می دهد ،هر کلمه ای که از دهانش
بیرون می آید ،راهی است برای درک عقاید
او .بع��د مطبوعات ایران آن را با اش��تیاق
تحلیل می کنند و در رقابت با رسانه های
آمریکایی به آن بال و پر می دهند.
امیدوارم اقبالشان بلند باشد؛ بر خالف گفته
های اوباما مبنی بر تمایلش برای گفتگوی
مستقیم با مقامات ایرانی که سال هاست
با آمریکا قطع شده است ،سیاست های او
در قبال ایران شفاف نیست .او روز یکشنبه
گفت که می خواهد سیاس��ت جدیدی بر
پایه تعامل را با ایران آغاز کند.
اما او چه خواهد گفت؟
اظه��ارات او کوت��اه خواهد ب��ود به جز در
مواردی که سووال درباره آن زیاد است.
او روز یکشنبه ( 11ژانویه) گفت:
"گمان می کنم ایران یکی از چالش های
ما باشد".
این جمله مسخره ای است.
ایران در مرکز مهم ترین مشکالت خارجی
آمریکا قرار گرفته است .در مناقشه اسرائیل
و فلس��طین در مورد افغانس��تان و عراق،
ایران نقش کلیدی دارد که در دو مورد اول
بدجنسی می کند و اما در مورد افغانستان

کمک کرده اس��ت .هفت س��ال است که
ای��ران بلندپروازی های اتم��ی اش را آغاز
کرده کرده است و برخالف آنکه اصرار دارد
که این برنامه ها صلح آمیز است ،آمریکا و
اروپا اص��رار دارند که این برنامه ها تهدید
آمیز است.
آقای اوباما افزود" :ما انتظاراتی هم از ایران
داریم" .که معنای این جمله این است که
او کارش را با اصرار بر اینکه دست از برنامه
های اتمی اش بکش��د ،آغاز خواهند کرد.
خواسته دیگرشان بر می گردد به حمایت
ایران از تروریسم ،که منظورشان حماس و
حزب الله اس��ت .آقای اوباما حق دارد که
معتقد است سیاست های تنبیهی آمریکا
را در قب��ال ایران ،راه به جایی نمی برد .اما
خودش هم از ایران می خواهد که در قبال
تهدیدی که هنوز نکرده است یا در مقابل
تشویق هایی که هنوز هیچ چیز از آن نمی
دانیم ،دس��ت از سیاس��ت های اصلی اش
بردارد.
اآلن بهتری��ن موقع از زمانی که در س��ال
 2002برنامه های اتمی ایران فاش ش��د،
برای معامل��ه کردن با ایران اس��ت .ایران
نگران کاهش قیمت نفت و افزایش تعداد
کش��ور های عربی که با آمری��کا و اروپا بر
علیه برنامه های اتمی ایران متحد شده اند،
اس��ت .رهبران ایران به حضور کشور های
عرب در نشست  16دسامبر در نیویورک
اعت��راض کردند .در این نشس��ت ،آمریکا،
انگلستان ،فرانسه ،آلمان ،روسیه و چین نیز
برای گفتگو درباره برنامه های اتمی ایران
حضور داشتند.
عدم واکنش به حمله اسرائیل به غزه نشان
دهنده این موضوع اس��ت که رهبران این
کشور ها با احتیاط به تماشا نشسته اند و
با س��ر و ص��دا آن را محکوم می کنند ،اما
دست به اقدامی نمی زنند که باعث خشم
آمریکا و دولت های عرب بشود.تصویر تانک

های اسرائیل ،هدیه ای
اس��ت به احمدی نژاد
ک��ه بتواند در انتخابات
بع��دی دوب��اره پیروز
شود و با رای دهندگان
عصبانی که او نتوانسته
اس��ت پول نف��ت را بر
سر سفره هایشان ببرد،
مواجه ش��ود .مجلس
ایران هم آماده است تا
بودج��ه ای برای مردم
غزه به تصویب برساند.
ام��ا در عین ح��ال در
روز  30دسامبر ،پلیس
ای��ران مان��ع تظاهرات
دانش��جویان ایرانی در
مقابل دفتر حافظ منافع
مصر و س��فارت مصر و
اردن در تهران شد.
البته این ب��ه آن معنا
نیس��ت ک��ه رهبران
مخالف خوان ایران به
سیاستی شفاف دست
رخت بیـ
ر
و
پیدا ک��رده ان��د .از
ن
ب
ر
د
ا
ز
خاست بوش از جا کاخ سفید
لحاظ صحبت کردن
مبـدا ن
ش ،اوبا
و سرو صدا کردن،
با ظم نوین را بنگـــ ما نشست
ـرید
ب اس
ت
تهران واشنگتن را
ح
م
ا
ر
خ
پا برون
ود نگش
مغلوب می کند.
د از حلقه ی قدرت ن وده بست
هاد
ست دی
گ
اما رهبران ایران
ر
دی
د
ا
چون با
ز شما پ
با دق��ت گوش
ف رسید هر کس در الی دست
گذار
رق بی
ن
ب
می کنن��د که
و
ش
ای
ب
ن یارو
ی برو ب
چگون��ه اوباما
کله پ رگرد گویید این ج چه هست
واب
ز برخاس
سیاست "فقط
ت
س
گ
جای
گفتگ��و" را
(شاعرمونتریال ش نشست
ی!)
پیش خواهد
برد.
برانون مدوکس

ع
جما
کلبه
م
و
ل
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

رو مشریان
س

»یان عزیز
«چکاوک
یو

خ

گی رادیو

سه سال

ا مبارک!
بر مش
سیروس
یحیی آبادی

سایت مجموعه آثار

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

Voyages Lexus

آژانس مسافرتی یونی گلوب

و بهای عالی به سراسر دنیا
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)

Super special
ختفیف  25دالر

بر روی قیمت ها
ی رقابتی موجود ما
 -همچ

غذا آماده
برا
ی take
out

ش هــر
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انوا
نو ع سوسی
س
آل
م
ش
ان
اب
ه های الکلی و ی منقلی
غ
چای
قهوه

یرالکلی

نین کوپن 25
دالری برای پرواز
بعدی شما به ایران
ارائه خواهد شد.

نسرین پارسا

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

مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

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

________________________________

1253 McGill College, Suite155
Montreal, QC H3B 2Y5

Cell.: (514) 699-1760
Fax: (514) 397-2679
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com
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________X 514-996-9692
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آمریکا و اسرائیل...

سكوت اوباما در باره حملهی اسراییل
به غزه پیام خطرناكی با خود به
همراه دارد.
حسین باقرزاده
اسراییل مدعی است كه به زودی در
برابر یک ایران امتی قرار خواهد
آمریكایی داشته و مرتبا بر حفظ
گرفت و برای «دفاع از خود» ممكن
«امنیت» اسرائیل تأكید ورزیده
است به حمله علیه ایران دست بزند.
اس��ت .در ح��ال حاض��ر آقای
آیا اسراییل در صورت چنین حملهای
اوباما در انتظار انتقال قدرت از
در
ح
جورج ب��وش در  ۲۰ماه ژانویه
كو
م
ت
برخوردار
اوباما
آقای
كامل
حمایت
از
او
با
ما،
به سر میبرد .در این فاصله ،او
س
یا
خواهد شد؟
ست آمریكا در
نمیتواند بر سیاستهای آمریكا تأثیر
بگذارد و با ذكر این كه «در هر زمانی،
خاورمیانه به مانند
ی��ك رییس جمه��ور در آمریكا وجود
گ
ذ
ش
ته
ت
اب
ع منافع
دارد» خود را از مسئولیت بری میداند.
غزه
از
آن
نیروهای
خروج
و
اس��راییل
رایس
خاان��م
از
ا
در عین حال ،این امر مانع از آن نشده تقریبا از همه جا به گوش میرس��د .وزی��ر خارج��ه سراییل خواهد بود

سكوت معنادار
اوباما در مورد
محله اسراییل
 6ژانویه 2009

hbzadeh@btinternet.com

س��كوت معنادار باراك اوبام��ا در برابر
فجایعی كه این روزها در غزه میگذارد
چه معنا میدهد؟ آقای اوباما با ش��عار
«تغییر» در انتخابات نوامبر گذشته در
آمریكا به ریاست جمهوری انتخاب شد.
او همچنین از معدود سیاس��تمداران
آمریكایی بود كه با حمله آمریكا به عراق
مخالفت كرده بود و مرتبا از سیاست
ی بوش در منطقه خاورمیانه و به
خارج 
خصوص در رابطه
با ایران انتقاد
میك��رد.
در م��ورد
اس��رائیل
البت��ه او
موضع��ی
هما نن��د
سایرمقامات

است كه او در مورد مسایل مهم داخلی
و جهانی ،از بح��ران اقتصادی آمریكا
گرفته تا بمبگ��ذاری در بمبئی نظر
بدهد .ولی در مورد مهمترین مس��ئله
جهانی كه این روزها در صدر اخبار قرار
دارد و با سیاست خارجی آمریكا ارتباط
ی اوباما ساكت مانده
پیدا میكند ،آقا 
است .این س��كوت عالمت چیست و
حاوی چه پیامی برای آینده خاورمیانه
است؟
حمله اس��راییل به غزه تقریبا تمامی
مس��ا یل
جها ن��ی
دیگ��ر را
تحت الشعاع
خود قرار داده
اس��ت .تصاویر
فجیع كش��تگان
و مجروح��ان ،و به
خص��وص زن��ان و
ك��ودكان ك��ه همه
روزه در سراس��ر
جهان پخش میش��ود
دل هر بینن��دهای را به درد میآورد.
تظاهرات وس��یعی كه در گوش��ه و
كن��ار جهان در مخالفت با این حمله
و محك��وم ك��ردن اس��راییل صورت
گرفته نشان دهنده اهمیتی است كه
جامع��ه جهانی برای ای��ن واقعه قایل
اس��ت .نداهای آتشبس و قطع حمله

كمتر حكومت و كش��وری است كه از
این واقعه اظهار تأسف نكرده و خواهان
آتش بس نشده باش��د .نداهای آتش
بس عموما حول این مسئله میگردد
كه طرفین متخاصم ،یعنی اسرائیل و
حماس ،حمالت خود را علیه یكدیگر
ی دو كش��ور آمریكا و
قط��ع كنند .ول 
ایران ،هر ك��دام از یك طرف متخاصم
حمایت میكنند و خواهان شكس��ت
طرف دیگر هس��تند .حكومت ایران با
حمایت كامل از حماس خواهان قطع
حمالت اسراییل است و حكومت بوش
باحمایت از حمالت اسراییل ،حماس
را مسبب این فاجعه میداند و خواهان
قطع حمالت موشكی حماس به داخل
اسراییل است.

موضع آمریكا در واقع عمدهترین عاملی
اس��ت كه تا كنون شورای امنیت را از
اتخاذ یك موضع مش��ترك در باره این
واقعه باز داشته است .آقای بان كی مون
دبیر كل سازمان ملل حمله اسراییل و
كش��تار غیر نظامیان را محكوم كرده
است .اكثریت اعضای شورای امنیت به
ی برای صدور یك قطعنامه
دنبال فرمول 
آتشبس هستند ،ولی مخالفت آمریكا
مانع از موفقیت در این امر شده است.
هیئتهایی از اروپ��ا و جهان عرب به
تالش برای توق��ف جنگ پرداختهاند
و در اسراییل و فلسطین و كشورهای
مجاور آن به رفت و آمد مشغولند ،ولی

اسفندیارباهری
Cell.: (514) 573-9128

• ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن

ای��ن موض��ع آمریكا ك��ه ادامه همان
سیاس��ت فاجعهب��ار آقای ب��وش در
خاورمیانه است نتیجهای جز گسترش
احساس��ات ضد آمریكای��ی و تقویت
نفوذ نیروهای بنیادگرا در این منطقه
نخواهد داشت .ولی آقای بوش آخرین

{>> ادامه در صفحه}30 :

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

آمریكا و مقامات
دیگر آمریكای��ی در این تحركات
خبرینیست .خانم رایس شاید بیش
از هر مقام عمده دیگر غربی در طول
چند سال گذشته در خاورمیانه تردد
داشته و از اسراییل و فلسطین دیدن
كرده است .ولی در این شرایط خونبار
كه بیش از هر زمان دیگر به یك حركت
دیپلماتیك برای صلح نیاز وجود دارد ،از
ی بوش
او خبری نیست .حكومت آقا 
ب��ه صورت صری��ح و قاطع از حمالت
اس��راییل حمایت میكند و نیازی به
تالش برای صلح ،حتا به صورت ظاهر
نیز ،در خود نمیبیند.

روزه��ای حكوم��ت خود
را میگذران��د ،و جهان در
انتظار آن اس��ت كه ببیند
ریس جمهور جدید آقای
اوباما چه سیاستی در پیش
خواهد گرفت .اگر آقای اوباما
با مهمترین عنصر سیاس��ت خارجی
آمریكا در منطقه ،یعنی حمله به عراق،
مخالفت كرده اس��ت آیا نباید انتظار
داشت كه او در مورد سایر عناصر این
سیاست نیز روش دیگری اتخاذ كند؟

این س��ؤال از آن رو به جا است كه او
صریحا از تغییر سیاست آمریكا در برابر
جمهوری اسالمی سخن گفته است.
از این رو ،برای بس��یاری از جهانیان و
به خصوص در خاورمیانه این س��ؤال
پیش آمده است كه آقای اوباما در باره
حمالت مرگبار اس��راییل به غزه چه
میاندیش��د و چه موضعی دارد .آقای
اوباما ،اما ،از پاس��خ به این سؤال طفره

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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پنجاهمنی
سالگرد انقالب
کمونیستیکوبا

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

دلیل فارسی
بودن گوگل
مدیر ایرانی
آن است؟!

امید کردس�تانی ،نایبرئیس
ارش��د بخ��ش ف��روش و عملکرد
جهانی در شرکت اینترنتی گوگل
اس��ت.در حالی که یاهو ایران را از
لیست کش��ورهای موجود در این
سایت حذف کرده است اما گوگل

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

به لطف مدیر ایرانی خود همچنان
زبان فارس��ی را به رس��میت می
شناسد.
امید کردس��تانی در تهران به دنیا
آمده و در س��ن چهارده س��الگی،
پس از مرگ پ��درش به کالیفرنیا
رفتهاست.
وی مدرک کارشناس��ی مهندسی
ب��رق خ��ود را از دانش��گاه ایالتی
سنخوزهگرفتهاست.ویهمچنین
در سال  1991مدرک
کارشناسیارشد خود
را در رشته «مدیریت
بازرگانی» ()MBA
از دانشگاه استنفورد
گرفت.
ویبهدلیلداشتننام
خانوادگیکردستانی،
گاهی اشتباهاً چنان
پنداش��ته شدهاست
که کرد است ولی از
هر دو ط��رف مادری
و پ��دری اصلی��ت تهران��ی دارد و
همچنین متولد و بزرگ شده تهران
است و زبان مادری فارسی دارد.
و دارای س��ابقهای بی��ش از 12
س��ال در زمینه فناوری سطح باال
در شرکتهای پیشروی اینترنتی
مانند نتاسکیپ است.

او همچنی��ن نائبرئی��س بخش
توسعه ،کس��ب و کار و فروش در
این ش��رکت بود و توانس��ت بازده
مالی وبگاه «نتاس��کیپ» را در
عرض  18م��اه از  88میلیون دالر
در س��ال به بیش از 200میلیون
دالر در سال برساند.
او کارش را در نتاسکیپ در بخش
ف��روش  OEMآغاز کرد و در طی
دوره چهار ساله که در آن شرکت
حضور داش��ت مسئولیت برقراری
ارتباطاتتجاریباشرکتهاییچون
یبِی،سیتیبانک،آمریکنآنالین،
ا
آم��ازون ،تراوالس��یتی ،اینت��ل و
اکسایت را برعهده داشت.
کردس��تانی پیش از آغ��از کار در
نتاس��کیپ در بخشهایی چون
بازاریاب��ی ،مدیری��ت محص��ول و
توسعه،کسب و کار در شرکتهایی
چ��ون  3DO، Goو هیولت-پکارد
فعالیتمیکردهاست.
کردس�تانی در  8می  2006در
مجله تایم به عنوان یکی از صد
نفری که دنیا را ش�کل دادهاند
نام گرفتهاست .
وی هم اکن��ون یکی از بزرگترین
مدیران ارشد شرکت گوگل است.

اول ژانوی��ه  2009کوب��ا ،پنجاهمی��ن
س��الگرد انقالب کمونیستی به رهبری
فیدل کاسترو را جشن گرفت؛ رهبری
که همچنان در کش��مکش ب��ا ایاالت
متحده و درگیر با چالشهای اقتصادی
است.
ای��ن جش��نها توس��ط رییسجمهور
رائ��ول کاس��تورو 77 ،س��اله ،مدیریت
میش��ود .وی این مقام را در ماه فوریه
سال پیش رسماً پس از برادر بزرگترش
بدست آورد .روشن نیست چگونه فیدل
کاستروی  82ساله که حدود دو سال و
نیم به دلیل جراحیهای متعدد در منظر
عمومی ظاهر نمیش��د ،در این مراسم
شرکت خواهد کرد.
رییس جمهور چپگ��رای بولیوی ،اوو
مورالس ،از شرکت در مراسم پنجاهمین
س��الگرد انقالب کوبا خودداری کرده و
همچنین روشن نیست که هوگو چاوز،
رییسجمهور ونزوئال که خود را «برادر
معنوی» فیدل کاسترو میداند در برنامه
شرکت میکند یا خیر.
یکی از مقامهای دولتی کوبا به خبرگزاری
فرانسه گفته اس��ت« :به دلیل وضعیت
اقتصادی ،این مراس��م در حدی که ما
انتظار داشتیم مجلل برگزار نشد».
فیدل کاسترو زمانی که  32سال داشت
رهب��ری انق�لاب در کوبا را به دس��ت
گرفت .او پس از  25ماه جنگ چریکی
با نیروهای ژنرال باتیستا ،دیکتاتور وقت
کوبا ،پیروزی ای��ن انقالب را اعالم کرد.
این انقالب کمونیستی همچنین از سوی
چگوارا رهبری میشد.
باراکاوباما،رییسجمهورمنتخبایاالت
متحده که  20ژانویه قدرت را در دست
میگیرد از مالیم ترکردن تحریمهای 46
س��اله در رابطه با کوبا خبر داده و رائول
کاسترو گفته اس��ت که برای مذاکرات
بدون پیش شرط آماده است.

!PORN BAIL OUT

تقاضای  5میلیارد دالر
برای رونق صنعت
پورنوگرافی در
آمریکا...

بدنبال وضعیت بغرنج
اقتص��اد جهان��ی و
تصمیم دولت آمریکا
ب��رای دادن وامه��ای
کالن ب��ه صنای��ع
داخل��ی ،اینبار صنعت
پورنوگراف��ی نی��ز وارد
عرصه ش��ده و تقاضای
وام دارد .جو فرانسیس
 مدی��ر یک��ی ازکمپانی های معروف
پورنوگراف��ی ب��ه نام
لری فلینت و دختران
وحش��ی  -گفته است که
از دول��ت آمری��کا تقاضای
کمک��ی  5میلی��ارد دالری
جهت به رون��ق انداختن این
صنعت خواهد نمود ....صنعت
پورنوگرافی هم مانند بسیاری
از صنایع دیگ��ر بدنبال رکود
اقتصادی صدم��ه دیده و نیاز به
کمک فوری دارد ....بگفته فلینت و
فرانسیس مردم آنقدر افسرده
هستند که از لحاظ سکسی
فعال نیستند .این نشانه یک
ملت ناسالم است .آمریکائی
ها ممکن است بدون ماشین
بتوانن��د ادامه دهن��د اما بدون
سکس ادامه زندگی برایش��ان غیر ممکن است ....با این
همه مش��کل اقتصادی ،سکس آخرین چیزی هست که به
ذهن مردم می رسد .اکنون زمانی است که کنگره می تواند ذائقه
سکسی آمریکائی ها را جوان نماید .برای اینکار هم باید از صنعت
سکس حمایت کند و به سرعت هم باید اینکار را انجام دهد!

>> پخـــش وسیع <<

چراتنهامونتریال؟!
آبونه مان گسترده،
پخش ایمیلی وسیع،
وب سایت قدرمتند

با

بیزنس خود را

به اقصا نقاط جهان ببرید!

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

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
خرید و فروش امالک و مستغالت
½½ در سراسر مونتریال بزرگ

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

_______________
REZA NEJAD

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

cell.: (514) 865-7146
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جمهوری اسالمی و غزه...
حبران
غزه و آچنه
امحدینژاد را
خشنود میکند
فرید ذکریا سردبیر امور بینالملل
مجل��ه نیوزویک در س��تون هفتگی

شاخهای منش��عب از حزب ممنوعه

اخوان المسلمین میداند .اما در یک
چرخش موضع ،مصر که در نخستین
روزهای آغازین حمله اسراییل به غزه،
اسالمگرایان را سرزنش میکرد اکنون
اس��راییل را مقصر میدان��د .اردن و
عربستان سعودی هم به نحوی مشابه
تغییر موضع دادهاند.
به بیان��ی دیگ��ر ،این تک��رار همان
واکنشی است که همین کشورها در
نبرد  ٣سال پیش اسراییل با حزب الله
لبنان از خود نشان دادند.

سکوتمیانهروهایعرب،
صدایبلندایران

ه��ر چه کش��ورهای میان��ه رو عرب
س��کوت کردهاند ص��دای دولتمردان
جمهوری اسالمی بلندتر شده است.
محمود احمدی نژاد رییس جمهوری
اس�لامی ایران حمالت اس��راییل را
محکوم کرده است .آیت الله خامنهای
رهبر جمهوری اسالمی نیز در بیانیهای
که در روز هش��تم دیماه صادر کرد،
کش��ورهای عرب را به دلیل آنکه در
برابر مردم خود پاسخگو نیستند هدف
حمله لفظی خود قرار داده است و از
پژوهشگران و مسئوالن دانشگاه االزهر
پرس��یده آیا زمان آن فرا نرسیده که
خطری را که متوجه اسالم و مسلمین
است حس کنند؟
حس��ن نصرالله رهبر حم��اس نیز از
ای��ن نیز فراتر رفت و ب��ا خطاب قرار
دادن م��ردم مصر و ارتش آن کش��ور
گفت «من خواهان کودتا نیستم؛ اما
ب��ا رهبرانتان صحبت کنید و از آنان
بخواهید آنچه در غزه روی میدهد را
نپذیرند».
فرید ذکریا در ادامه مقاله خود با اشاره
به اینکه کسانی مانند حسنی مبارک
و ملک عبدالله در اردن نگرانیای بابت
برنده ش��دن در انتخابات ندارند ،بنابر
این میتوانند در مورد حمله اسرائیل
به غزه همچنان ساکت باقی بمانند،
اضافه میکند برای آنکه بدانیم افکار
عمومی منطقه امروز در چه وضعیتی
است ،باید به نظرات تنها رهبر جهان
عرب که به شکلی دموکراتیک انتخاب

>> از منایشگاه بزرگ ما دیدن کنید.

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

(Montreal, QC

Fax: 514-271-8873

6681 Ave. Du Parc

Tel.: 514-271-7750

ساعات کار :دوشنبه تا
شنبه 9 :تا  5بعدازظهر

برندگان جوایز گلدن
گلوب معرفی شدند

مراسم اعطای جوایز گلدن گلوب در ایالت کالیفرنیای
آمریکا برگزار شده اس��ت .فیلم "میلیونر زاغه نشین"
ت��ا کنون یکی از موفق ترین فیلم ه��ای این دوره بوده
است.
دنی بویل ،کارگردان "میلیونر زاغه نشین" Slumdog
 Millionaireجایزه بهترین کارگردان فیلم درام را از آن
خود کرده اس��ت .این فیلم در کل چهار جایزه به خود
اختصاص داده است.
اما جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن در یک فیلم کمدی
به سلی هاوکینز ،هنرپیشه بریتانیایی ،داده شد.
خان��م هاوکینز در فیلم کمدی "بی غم" Happy-Go-
 "Luckyنق��ش ی��ک معلم خوش بین را ب��ازی کرده
است.
جایزه بهترین بازیگر نقش دوم زن در یک فیلم درام به
کیت وینس��لت ،هنرپیشه بریتانیایی رسید .او در فیلم
"قرائت کننده"  The Readerنقش یک زن نگهبان در
زندان آلمان نازی را بازی می کند.
کیت وینسلت ،همچنین به خاطر بازی در فیلم "جاده
انقالبی" جایزه بهترین هنرپیشه زن در یک فیلم درام را
به خود اختصاص داده است.
اما در گروه فیلم های کمدی یا موزیکال ،فیلم "ویکی
کریس��تینا بارسلونا" س��اخته وودی آلن بهترین فیلم
شناخته شده است.
همین طور ،فیلم وال-ایی " "Wall-Eجایزه بهترین فیلم
انیمیشن را از آن خود کرده است.
کالین فارل 32 ،ساله ،به خاطر بازی در فیلم "در بروژ"
جایزه بهترین بازیگر مرد در یک فیلم کمدی یا موزیکال
را از آن خود کرد.

کالین فارل در سال  2004میالدی در فیلم "اسکندر"
نقش اسکندر مقدونی را بازی کرده بود.
جایزه بهترین بازیگر مردم در یک درام به میکی رورک
به خاطر بازی در فیلم "کشتی گیر" رسید.
جایزه بهترین موس��قی متن نیز به فیلم "کشتی گیر"
اعطا شده است.
"کش��تی گیر" داستان ورزشکاری پا به سن گذاشته و
بیمار که برای آخرین بار پا به میدان نبرد می گذارد را
به تصویر می کشد.
همچنین هیت لجر هنرپیش��ه اس��ترالیایی که ژانویه
گذشته فوت کرد ،به خاطر ایفای نقش منفی "جوکر"
در فیلم "شوالیه تیره" جایزه بهترین بازیگر نقش دوم
مرد در گروه فیلم های درام را از آن خود کرد.
هیت لجر در سن  28سالگی در ماه ژانویه  2008در اثر
مسومیت دارویی اتفاقی درگذشت.
جایزه او را کریس��توفر نوالن ،کارگردان فیلم "شوالیه
تیره" ،به طور نمادین از داوران جشنواره پذیرفت.
مراسم گلدن گلوب در هتل هیلتون در شهر بورلی هیلز
واقع در ایالت کالیفرنیا برگزار می شود.
جوایز گلدن گلوب هر س��ال توسط اتحادیه مطبوعات
خارجی هالیوود در آمریکا به برندگان اعطا می شود.

 7.99شیراز
3.99

انواع خورش ها
و کوبیده:

رستوران

ساندویچ کباب

(با سوپ یا نوشابه)

بامدیریت

485-2929
5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

خدیجه
سیاح

514

خود به تقویت موضع ایران و تضعیف
میانهروی در جهان عرب بر اثر حمله
اسرائیل به غزه میپردازد
وقتی از حمالت اسراییل به غزه سخن
به میان میآید ،بسیاری از چهرههای
برجس��ته اسراییلی چنین اظهار نظر
میکنند که دشمن اصلی اسراییل ،نه
حماس ،که جمهوری اس�لامی ایران
است.
در همی��ن مورد مای��کل اورن ،مورخ
اس��راییلی ،که در حال حاضر افس��ر
مطبوعاتی ارتش اس��راییل است ،در
گفته است که عملیات اسراییل علیه
حماس میتواند «ضربهای استراتژیک
ب��ه ایران» و «توس��عه طلبیهای آن
کشور» باشد.
فرید زکریا در پاس��خ به این اظهارات
مینویس��د برخ�لاف تص��ور ای��ن
کارشناس��ان ،حماس« ،پیاده نظام»
ایران نیس��ت .چرا که به نوش��ته وی
چندین دهه است که ایران یک گروه
فلسطینی دیگر به نام «جهاد اسالمی»
را بنی��اد نه��اده اس��ت .آق��ای زکریا
مینویسد این درست است که حماس
به تازگ��ی از ای��ران کمکهای مالی
و س�لاح دریافت کرده است ،اما این
بدان معنا نیست که این گروه ،از ایران
دستور میگیرد .آقای زکریا مینویسد
به عن��وان مثال تصمیم حماس برای
رد پیشنهاد آتشبس ،احتماالً بدون
راهنمایی تهران انجام گرفته است.
اما به راس��تی اقدامات اخیر اسراییل
علیه غزه تا چه حد منجر به تضعیف
ایران ش��ده است؟ این پرسش را ولی
نصر مولف کتاب «احیاء شیعه» چنین
پاسخ میدهد:
ایران در غزه یا مرزهای فلس��طینی،
منافع چندانی ندارد .نفوذی که ایران
در جهان عرب دارد از قدرت نرم این
کشور ناش��ی میشود؛ شهرتی که به
عنوان مدافع فلس��طین ب��رای خود
ساخته است.
فریدزکریادرادامهمینویسدکشورهای
عرب میانهرو در موضع دفاع هستند.
رژیم حسنی مبارک در مصر حماس
را تحقی��ر میکن��د و آن را به عنوان

ماه پیش بحث اصلی
در تهران پایین
آمدن قیمت نفت و
سوءمدیریتاقتصادی
بود ،اما اکنون بحث
در مورد فلسطین و
خشم جهان عرب است.
احمدینژاد این بحث
را بیشتر دوست دارد».

شده است ،توجه کنیم.
ن��وری المالکی نخس��ت وزیر عراق،
متحد وفادار آمریکا از تمام کشورهای
عرب و مس��لمان خواسته است «که
تم��ام روابط دیپلماتی��ک و نیز تمام
تماسه��ای ـ دولتی ی��ا خصوصی ـ
خود با این رژیم بیرحم که همچنان
ب��ه حمالت تلخ و ع��ذابآور خود به
غیرنظامیان بیسالح و صلحجو ادامه
میدهد را قطع کنند».
مقاله فری��د ذکریا در مجله نیوزویک
این گونه ادامه پیدا میکند:
آیتالل��ه علی سیس��تانی ب��ا ارج و
قربترین روحانی عراق��ی ،که مورد
تحس��ین بس��یاری
از نومحافظ��هکاران
آمریکای��ی اس��ت،
هفته پی��ش فتوایی
ص��ادر کرد ک��ه در
آن حمالت اسرائیل
«وحشیانه» خوانده
شده است.
اقدام��ات نظام��ی
اسرائیل موجی را که
به سود این کشور در
حرکت بود ،تضعیف
کرد .در طول دو سال
گذشته کشورهایی
مانند مصر ،عربستان
س��عودی و اردن به
این نتیجه رس��یده
بودند که مهمترین
عام��ل نگران��ی در
منطقه برآمدن قدرت ایران است ـ و
در این مورد دیدگاهها و منافع آنها با
اسرائیل مشترک است.
به عبارت دیگر اسرائیل برای نخستین
بار در تاریخ خود بر سر راهبردیترین
موضوعی که ام��روز در منطقه وجود
دارد ،وارد ائتالفی با دولتهای میانهرو
عرب می شود .کاندولیزا رایس  ،وزیر
امور خارجه آمریکا ،مش��وق و حامی
این ائتالف بوده است.
فرید ذکریا نقطهضعف چنین ائتالفی
را افکار عمومی عرب میداند و اضافه
میکن��د که ایران به خوبی بر این امر
واقف بوده اس��ت .ش��یوهای که ایران
برای شکست این ائتالف به کار برده
آن است که همیشه به افکار عمومی
جه��ان عرب گفته ک��ه حامی اصلی
آرمان فلسطینیها اس��ت و از این رو
نمیتواند دشمن اعراب باشد .با نشانی
تهران دشمن واقعی اعراب ،رژیمهای
حاکم بر کشورهای عربی است.
نکت��ه بع��دی در مقاله فری��د ذکریا
پرداختن به این موضوع در داخل ایران
است او مینویسد:
در ای��ران نیز توازن نیروه��ا در حال
تغییر اس��ت .نیروهای میانهرو اکنون
س��کوت اختیار کردهاند .روزنامههای
اصالحطلب بر روی صفحات نخست
خ��ود تصویر کودکان کش��ته ش��ده
فلس��طینی را چاپ میکنند .وی به
نقل از ولی نصر مینویسد:
«یک ماه پیش بحث اصلی در تهران
پایین آمدن قیمت نفت و سوءمدیریت
اقتصادی بود اما اکنون بحث در مورد
فلسطین و خش��م جهان عرب است.
احمدین��ژاد بحث جاری را بیش��تر
دوست دارد».
مقاله فرید ذکریا در آخرین ش��ماره
مجله نیوزویک با ای��ن عبارات پایان
میگیرد :اسرائیل اعتقاد دارد که درس
جنگ سال  ۲۰۰۶با لبنان این بود که
باید راهکارهای نظامی خود را تقویت
کند .نیروهای دفاعی اس��رائیل نیز به
خوب��ی خود را با ای��ن راهکار تطبیق
دادند .اما واقعیت این است که اسرائیل
از شکست و تحقیر غزه تنها خوراکی
ایدئولوژی��ک در
اختیار حکمرانان
تهران میگذارد،
خوراکی که از آن
لذت خواهند برد.
این ش��اید درس
سیاسی این جنگ
باشد• .

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

Vendome:
Bus 105

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما

اصالت ریشه ماست ،صداقت پیشه ماست!

حسین
فلسفی
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آژانس مسافرتی

...Cimema

ورشی و شهبانو

ش

فیلمی
با شرکت فرح
پهلوی

ف��رح پهل��وی در فیلم مس��تند یک
کارگردان کمونیس��ت شرکت کرده
است.
روزنام��ه بریتانیای��ی ایندیپندنت در
شماره روز جمعه 9 ،ژانویه گزارشی در
مورد ساخت یک فیلم مستند در باره
زندگی فرح پهلوی ،همسر شاه سابق
ایران ،چاپ کرده است.
در این گزارش که با عنوان "شورشی
و ش��هبانو" و به قلم جفری مک ناب
انتش��ار یافت��ه ،آمده اس��ت که فرح
پهلوی ،ممکن است به شکلی دور از
انتظار یکی از ستارگان فستیوال فیلم
س��اندنس باش��دکه در ماه ژانویه در
آمریکا برگزار می شود.
در ای��ن گزارش آمده اس��ت که فرح
پهلوی پس از اصرار زیاد ،با درخواست
های مکرر ای��ن روزنامه برای گفتگو
پیرامون فیلم مس��تندی در باره خود
موافقت کرده است.
این فیلم به کارگردانی ناهید پرسون
تهیه شده که از کمونیست های سابق
ایران است که در سال های نو جوانی
خود برای س��رنگونی حکومت ش��اه
مبارزه می کرد.
ایندپندنت می نویسد که قاعدتا باید
انتظار داشت این دو زن  -یعنی همسر
یک پادشاه سابق و یک انقالبی سابق
 از یکدیگر متنفر باشند اما در واقع،این دو وقتی با یکدیگر روبرو ش��دند
دریافتند که وجوه مش��ترک آنان به
مراتب بیش از آن است که تصور می
کردند.
ه��ر دو زن مادر هس��تند ،در تبعید
(ش��هبانو فرح در پاریس و پرسون در
سوئد) زندگی می کنند ،زنانی مصیبت
دیده ان��د (برادر نوجوان پرس��ون در
روزهای اول برقراری حکومت اسالمی
در ای��ران اعدام ش��د) ،هر دو دلتنگ
سرزمینی هستند که ترک گفته اند و
از شرایط جامعه ایران تحت حکومت
محمود احمدی نژاد ،سی سال پس از
انقالب و جمهوری اسالمی ،احساس
یاس می کنند.
فرح پهلوی در مصاحبه با گزارش��گر
ایندیپندنت گفته اس��ت که "ناهید
پرس��ون یک ایرانی و یک زن است و
اگرچه می دانستم که دیدگاه سیاسی
او ب��ا من تف��اوت دارد ،فکر کردم که
الزم است در مقطعی با یکدیگر گفتگو

پریاهنهای

"بامشادی"

"پیراهنهای هاوایی" مثل سازهای
کوبهای یک ارکستر میمانند که
به محض نواخته شدن همه نظرها
را به سمت خود میکشند .با این
پیراهنها همیشه "دیده" خواهید
شد.
اصوال پیراهنهای به اصطالح
"گلگلی" مخصوص خانمهاست
و اگر مردی در روزهای تابستانی
که گرمای  ۴۰درجه بیداد میکند،
پیراهن آستین کوتاه رنگیای
را بپوشد که سرتاسرش را طرح
گلهای درشت ،برگ یا درخت
پوشانده ،هر فردی بیاختیار به یاد
"بامشاد" (نقطه چین ،پاورچین و)...
میافتد.
به خصوص اگر سایز پیراهنش با
سایز پیراهنهای "بامشاد" یکی
باشد!
چنین لباس و ظاهری ،هر اندازه

که داش��ته ام ،بازهم کامال
نسبتبهنتیجهفیلممطمئن
نبودم و همانطور که در فیلم
هم دیدی��د ،در یک مرحله
خسته شده بودم و اطمنیان
نداشتم که کار درستی کرده
ام اما بعد تصمیم گرفتم به
کار ادامه دهم زیرا ،در نهایت،
من برای بیس��ت سال ملکه
کشورم بودم و هرچند سی
سال را در خارج زندگی کرده
ام ،هنوز هم احساس��م برای
کشورم برجاست".
فرح پهلوی می دانس��ت که
ناهید پرس��ون به ش��دت با
رژی��م ش��اه مخالف
فرح پهلوی بود اما می گوید که
کارگ��ردان در زمان
کنی��م و اختالف و تلخکامی می دانست انق�لاب تنه��ا یک
نوج��وان ب��ود و می
خود را برای ابد نگاه نداریم
دعوتو که فیلمساز
افزاید که پرسون "از
به همین دلیل بود که
او برای شرکت در این فیلم را به شدت با یک خانواده بس��یار
فقیر است و جوانان
پذیرفتم".
ایندپندن��ت می نویس��د که رژیم شاه
در آن س��ن و سال،
فرح پهلوی در س��ال  1979مخالف بود! معتق��د بودن��د که
کمونیس��م به آنان
همراه با همس��رش از ایران
خوشبختی و برابری
خارج ش��د و برای بسیاری از
مخالفان حکومت سلطنتی سابق ،نماد می ده��د و به همین دلیل من هنوز
رژیمی متهم به نقض حقوق بش��ر و هم نسبت به جوانان در ایران احساس
سرکوب آزادی بیان است در حالیکه همدردی می کنم".
برای هوادارانش ،حلقه ارتباط با نظامی ایندیپندنت می افزاید که فرح پهلوی
محسوب می ش��ود که امید دارند بار همچنان به خاطره همس��رش وفادار
اس��ت و در نظر ن��دارد برای آنچه که
دیگر به ایران بازگردد.
به نوشته این روزنامه ،در بخش هایی از برخ��ی زی��اده روی های رژیم ش��اه
فیلم ،کارگردان از فرح پهلوی تصویری دانسته اند عذرخواهی کند اما در این
ش��بیه به یک نوعی م��اری آنتوانت فیلم ،ناهید پرس��ون مردی را نشان
معاصر ترسیم می کند و عکس ها و می دهد که در زندان های زمان شاه
فیلم های مربوط به تاجگذاری را در ش��کنجه ش��ده بود و می گوید "اگر
کنار فیلم های خبری راجع به تبعید کسانی که فریاد زنده باد فرح سر داده
اجباری به خارج و تظاهرات خیابانی اند واقعیت را بدانند ،چنین ش��عاری
و به آتش کشیدن تصاویر ملکه سابق نخواهند داد".
ایران ق��رار می دهد تا به این ترتیب ،کارگردان فیل��م همچنین مصاحبه
تغییرات شگفت در زندگی ستاره فیلم مطبوعاتی ملکه سابق ایران در برلین
را در فیلم گنجانده است که می پذیرد
را به تصویر بکشد.
در ادام��ه این مطلب آمده اس��ت که که در زمان ش��اه ،در ایران فقر وجود
فرح پهلوی می دانست که به محض داشت و می گوید که "زندگی در ایران
موافق��ت با ش��رکت در فیل��م ناهید آن زمان بی عیب و نقص نبود" اما هم
پرسون ،قادر نخواهد بود چگونگی ارائه او و هم کارگردان تایید می کنند که
تصویری را که از او س��اخته می شود نقض حقوق بش��ر در ای��ران امروز به
کنت��رل کند و خ��ود او می گوید که مراتب بدتر از زمان شاه است.
کارگردان دوربین و اختیار تدوین فیلم نویس��نده گ��زارش ایندیپندنت می
نویس��د که آنچه که فیل��م "ملکه و
را در دست داشت.
من" را به اثری تاثیر گذار تبدیل می
تردیداولیهوعالقهمتقابل
کند دوس��تی غیر متعارفی است که
به نوش��ته ایندیپندنت ،فرح پهلوی در جریان س��اخت آن ،بی��ن این دو
حتی پ��س از آغاز فیلمب��رداری هم زن فیلم ش��کل می گیرد ،و هرچند
تردیدهایی داشت و در طول این فیلم ،فیلم ساز نگران آن بود که تحت تاثیر
گاه به نظر می رسد که مایل است کار حسن سلوک فرح پهلوی قرار گیرد و
را قطع کن��د و خود در این مورد می در مقابل ،فرح پهلوی نیز می دانست
گوید "پس از همه این سال ها و فراز که این فیلم به سادگی می توانست به
و نشیب های زندگی و مصاحبه هایی یک وسیله تخریبی مبدل شود ،اما هر

هم که این پیراهن خوشرنگ و
آب باشد ،قطعا از نظر بسیاری از
خانمها جذاب و دلپسند نیست و
مرد مورد نظر میتواند به هنگام
راه رفتن در خیابان کامال مطمئن
باشد که هیچ خانمی او را به عنوان
یک مرد خوش پوش و دلربا زیر
نظر نخواهد داشت و همه تنها
اعتماد به نفس باالی او را ستایش
میکنند.
اما این پیراهنهای گلگلی ،که
به اسم "پیراهنهای هاوایی"
یا " "Alohaشناخته میشوند،
زمانی به تن مردانی نشستهاند که
هنوز هم سمبل جذابیت به حساب
میآیند ،کافی است الویس پریسلی،
فرانک سیناترا یا تام ِسلِک را در یکی
از همین پیراهنها تجسم کنید.
مردانی که در زمان خود باعث شدند
این پیراهنها در نگاه خانمها نه تنها
نشان بدسلیقگی که خوشپوشی به
نظربیایند.
دهه  ۳۰تا پنجاه میالدی دوران اوج
پیراهنهای هاوایی بود .پیراهنهای
دوخته شده در آن زمان جزو
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پیراهنهای گرانقیمت امروز به
حساب میآیند که کلکسیونرها
حاضرند برای خرید آنها مبالغ کالنی
را بپردازند .در این بین پیراهنهایی
که عبارت  Made in Hawaiiرا با
خود داشته باشند ،بیشتر از همه
روی بورس هستند و هواخواه دارند.
پیراهن هاوایی برای خودش
شخصیت منحصر به فردی دارد و
جلب توجه کردن و به نوعی "به
چشم آمدن" صاحبش صد در صد

Maison de Voyages

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

دو نفر بر س��وء ظن متقابل خود غلبه
م��ی کنند و هنگامی که رو در رو قرار
می گیرند ،نمی توانند از احساس عالقه
متقابلبگریزند.
پرسون در جریان ساخت فیلم دریافت
که فرح پهلوی از آثار قبلی او (از جمله
مس��تندهایی مانند "خودفروشی در
پش��ت حجاب" و "یک م��رد  -چهار
زن") آگاه است و می گوید "زمانی که
او [فرح پهلوی] را مالقات کردم ،دیدم
که او هم یک فرد عادی است".
ملکه سابق ایران در مورد برداشت خود
از این فیلم می گوید "تصور می کنم
ک��ه فکر نویی اس��ت و مهمتر از همه
اینکه در نهایت ،پیامی مثبت را در بر
دارد" و م��ی افزاید "فکر می کنم که
فیلم ،منصفانه تهیه شده است اما البته،
ناهید امکان آن را داشته تا به تنهایی

تضمین شده است.
نکته غیر قابل انکار این پیراهنها،
طرحهای شاد و خوش آب و
رنگشان است که باعث شدند هر
مسافری که به این جزیره سفر
میکند ،چند تایی از آنها را به
عنوان سوغات در چمدان خود
جای دهد.
میوههای گوناگون ،گل ،درخت،
ماهی ،سازهای موسیقی یا تصویر
دختران زیبا و رقصنده ،طرح بیشتر
پیراهنهای هاوایی را تشکیل
میدهند.البتهمشخصههای
دیگری هم در این بین برای متمایز
کردن پیراهنهای هاوایی از دیگر
پیراهنها الزم هستند؛ مثال دکمهها
که از جنس پوست نارگیلاند یا
لبههای صاف و بدون برش که روی
شلوارمیافتند.
دهه  ۶۰و دهه هفتاد میالدی
پوشیدن پیراهنهای هاوایی کامال از
مد افتاد .دیگر کسی رغبتی را برای
پوشیدن آنها از خود نشان نمیداد
و مدل لباس پوشیدن هیپیها
طرفداران بیشتری پیدا کرد .اما با

در فیلم صحبت کند و نظرش را بیان
دارد در حالیک��ه همین فرصت به من
داده نشده است".
نویسنده گزارش ایندیپندنت می افزاید
که مس��تند "ملکه و من" قطعا باعث
قطبی شدن افکار عمومی خواهد شد
زی��را احتماال طرف��داران فرح پهلوی
ش��رکت نماد نظام مورد حمایت خود
در فیلم یک کارگردان کمونیست را با
سوء ظن تلقی می کنند ،و در مقابل،
همکاران ناهید پرسون هم ممکن است
بپرسند به چه دلیل در این فیلم نسبت
به نم��اد رژیمی که م��ورد نفرت آنان
است همدردی نشان داده است.
فرح پهلوی خود نس��بت ب��ه دیدگاه
های متضاد نگرشی فیلسوفانه دارد و
م��ی گوید "باید به نظرات هم وطنانم

شروع دهه " ۸۰هاوایی" بازگشت
قدرتمندانهای داشت .این ظهور
دوباره ،تنها مدیون کارآگاه جذاب
"توماس مگنوم" بود؛ شخصیت
اصلی یک سریال تلویزیونی با
بازی "تام سلک" که یک تنه این
پیراهنگلگلی را بار دیگر محبوب
کرد.
البته پیراهنهای هاوایی تنها
مختص مردان نیستند و مدلهای
زنانه آنها هم به بازار آمدند اما با این
حال هرگاه صحبت از این پیراهنها
به میان میآید ،ناخودآگاه تصویر
مردی به ذهن میآید که بر روی
یک صندلی حصیری بزرگ دراز
کشیده و در حالیکه یکی از همین
پیراهنها را به تن کرده ،در گرمای
تابستانی جزیره هاوایی با چشمان
بسته یک نوشیدنی خنک را در
ساحل مزه مزه میکند.
سمیرا نیک آیین
(دویچه وله)

گوش بدهم و نمی توانم از طرف آنان
اظهار نظ��ر کنم" و م��ی افزاید که از
شخصی پرسیدند رمز موفقیت چیست
و او گفت که رمز موفقیت را نمی داند
اما رمز شکست این است که بکوشیم
رضایت همه را به دست آوریم.
فرح پهلوی می گوید در نظر ندارد برای
دیدن این فیلم در فستیوال ساندنس
حضور یابد و توضیح می دهد که "این
فیلم ناهید است و واقعا فکر نمی کنم
که مناسب باش��د در این فستیوال ها
حض��ور یابم ام��ا برای ناهی��د آرزوی
موفقیت دارم".

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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ایران :اقتصاد..
دولت
نهم:
هزینه های
جنومی،نتایج
ویرانگر
*حاصل صرف هزینه ای برابر با
 225/8میلیارد دالر از دارایی
مردم در چهار سال اخری توسط
دولت ،رسیدن مشار فقرا به14
میلیوننفر،نرخبیکاری12/3
درصد،بدهیخارجیمعادل
 6.8درصدتولیدناخالص
داخلى،مشاربیکارانفارغ
التحصیل 20/7درصد و گسرتش
اعتیاد،قتل،جتاوزجنسی،
فرزند کشی و ....بوده است

---------------->>> دولت احمدی نژاد در
طی چهار سال اخیر بر اساس آمارها
هزین��ه ای برابر با  225/8میلیارد
دالر از دارایی م��ردم را "مصرف"
یا به عب��ارت دیگر "هزینه" کرده
است .صرف این سرمایه هنگفت و
نجومی چه حاصلی داشته است؟
آمارهایی ک��ه در دو هفته اخیر از
س��وی خبرگزاری های جمهوری
اس�لامی انتش��ار یافته اند ،پاسخ
روشنی به این پرسش می دهند.
بر اساس گزارش دستگاه حمایتی
ب��ه کمیس��یون برنام��ه و بودجه
مجل��س هم اکن��ون  14میلیون
نفر در کش��ور زیر خ��ط فقر قرار
دارند .بر اس��اس گزارش این نهاد
 19/3درص��د مردم ایران زیر خط
فقر هستند .این نهاد همچنین در

گ��زارش خود اعالم ک��رده که در
س��ال  80حدود  9میلیون نفر در
ایران زیر خط فقر بوده اند و در 6
سال اخیر این امار به  14میلیون
نفر رسیده است .به گفته مسووالن
این نهاد آمار اعالم شده بر اساس
گ��زارش بانک مرکزی به دس��ت
آمده است.
>> معاون پژوهشى مركز مطالعات
و پژوهشه��اى جمعیتى آس��یا
و اقیانوس��یه گفت :ع��دم كنترل
خانواده و توزیع باالى مواد مخدر
هر كدام به می��زان  50درصد در
ابتال به اعتی��اد جوانان نقش مؤثر
دارند.میانگین سنى ابتال به اعتیاد
در ایران كاهش یافته است.
>> نی��روى كار ای��ران در س��ال
گذش��ته  23میلیون و  700هزار
نف��ر و نرخ بی��كارى  12.3درصد
بوده است .پیش بینی می شود این
شاخصها در سال جارى به ترتیب
به  24میلی��ون و  300هزار نفر و
 12.5درصد برسد.
>> ب��رآورد بدهیه��اى خارجى
ایران در سال گذشته  21میلیارد
دالر بود كه پیش بینی می ش��ود
ای��ن میزان ب��ا  400میلیون دالر
افزای��ش در س��ال ج��ارى به 21
میلیارد و  400میلیون دالر معادل
 6.8درصد تولید ناخالص داخلى
برسد.
>> میزان س��رانه درمان سال 88
در وزارت رف��اه ب��ه مبلغ  6هزار و
 500توم��ان به تصویب رس��ید...
وزرات بهداش��ت کس��ری بودجه
 1600میلیارد تومانی دارد
>> جانش��ین ریی��س پلی��س
راهنمای��ى و رانندگ��ى نی��روى
انتظامى 17 :ه��زار و  333تن در
تصادفات رانندگى طى هشت ماهه
امس��ال جان خود را از دست داده
ان��د 70 .درصد تلف��ات تصادفات
رانندگى در جادههاى كشور بوده
است.

>> براساس آمار ایس��نا20 :هزار
ك��ودك كار و خیاب��ان در می��ان
اخت�لاف مس��ووالن ب��از ب��ه
خیابانها بازمیگردن��د .کودکان
خیابان��ی  %73بیماریه��اى
چش��می%61 ،بیماریه��اى
تنفسی%64،بیماریهای قلبی%69،
اختالل شنوایی %61،كمبود توجه،
 %82بیماری های پوس��تی%56 ،
بیسواد % 61 ،مشكالت گفتارى
ی
و %86فاقد هرگونه مهارت شغل 
هستند 90 .درصد از کودکان کار
خیابانی قربانی فقر مالی اند.
-------------->> ایرنا :بیكارى فارغ التحصیالن
دانش��گاهى طى پنج س��ال( -85
 )1380دو براب��ر ش��ده و از 10/3
به  20/7درصددر میان دیگر رده
هاى تحصیلى رسیده است.
>> ایسنا:آمار معاون پلیس آگاهی
در باره افزایش قتل ،تجاوز جنسی،
رواج فرزند کشی :وقوع قتل عمد
در  9ماه گذش��ته هش��ت درصد
افزای��ش و وقوع تجاوز به عنف در
این مدت س��ه ه��زار و  401فقره
بوده كه نس��بت به مدت مش��ابه
سال گذشته ،دو فقره افزایش یافته
اس��ت 64 .فقره فرزندكشى در 9
ماهه امسال به وقوع پیوسته است.
این آمارها که از رشد فقر ،بیکاری،
اعتیاد به انواع م��واد مخدر ،قتل،
تجاوز جنس��ی ،فرزند کشی ،خبر
می دهند ،حاص��ل واقعی هزینه
های نجومی مصرف شده در طول
چهار س��ال دولت نهم و تصویرگر
گوشه ای از عملکرد آن است .تازه
این عملکرد مربوط به زمانی است
که قیمت نفت باالی  100دالر در
هر بشکه بود .با سقوط قیمت نفت
به حدود  40دالر در هر بش��که و
در حال��ی که کف گیر به ته دیگ
خورده اس��ت ،دولت برنامه شوک
تراپ��ی و دس��تبرد "هدفمند" به
بقایای سفره های خالی مردم را در

______ ________ www.paivand.ca
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دستور گذاشته است و دور تازه
ای از "مهرورزی" در راه است.
اگر تاکنون بر اس��اس آمار رسمی
خودش��ان تع��داد فق��را را به 14
میلیون رسانده اند و جرم و جنایت
و بیکاری و اعتیاد در جامعه بیداد
می کند ،حاال که چشم اندازی جز
کاهش شدید عواید نفتی ،و تشدید
تحریم اقتصادی ایران وجود ندارد،
ابع��اد فالکت و تهیدس��تی مردم
ایران تا کجا خواهد رسید؟
چن��د روز پیش احم��دی نژاد در
حاش��یه بازدید از شركت صنایع
سیمان زابل گفت:

"ملت از گرسنگى مبرید اما
عزتش را حفظ كند".
و گف��ت ":هر نوع فش��ار و تحریم
اقتصادى را متحمل میشویم اما
عزت م��ردم را تحتالش��عاع قرار
نمیدهیم.
"مرگ از گرس��نگی"! پیام واقعی
احمدی نژاد برای مردم ایران است.
راستی اگر این نظام سرکوبگر در
اثر طغیان و اعتراض مردم ساقط
نشود ،سرانجام به نام حفظ عزت
کار را ب��ه مرگ انبوه م��ردم ایران
از گرس��نگی هم خواهد کش��اند.
(منبع:روشنگری)

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

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

مسعود نصر

Cell.: (514) 571-6592

un’s Island:
Occasion:In N
garages,
2 bdr condo, 2
et,
1100 square fe
59 000$.
corner unit, 2

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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در سراشیب سقوط...

بنیاد فرهنگی نیما برگزار می کند:

درخواست
اوباما از کنگره
در مورد حبران
اقتصادی

من متاشاگر سوخنت

سینمارکسآبــادان
بودم!

سخنران :رضا هومن
جمعه  23ژانویه 2009
از ساعت  9شب
کتابخـــانهنیما
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652

nima_librarymontreal@yahoo.ca
------------------------------On August 20, 1978, Cinema Rex in Abadan, Iran,
was set ablaze, killing approximately 500 individuals.
Mohammad Reza Pahlavi said that Islamic militants set the fire,
while the public believed that the Shah and the country’s intelligence service,
SAVAK, set the fire.

باراک اوبام��ا رئیس جمهور منتخب
آمری��کا خواس��تار اتخ��اذ "اقدامات
چشمگیر" برای جلوگیری از وخیم تر
شدن وضعیت اقتصادی شده است.
آقای اوباما در اولین س��خنرانی عمده
خود در مورد سیاست هایش از زمان
پیروزی در انتخابات ،از کنگره خواست
فورا برای تصویب بسته محرک 800
میلیارد دالری او وارد عمل شود.
او گفت":فکر نمی کنم که هنوز برای
تغییر مسیر دیر باشد ،اما اگر در اولین
فرصت ممکن اقدامات چش��مگیری
اتخاذ نکنیم ،چنین خواهد شد".
وی اف��زود" :اگ��ر کاری نکنیم ،رکود
فعلی می تواند سال ها ادامه یابد".
وی در سخنان خود که در ویرجینیا
ایراد شد گفت" :این بحرانی است که
در ط��ول زندگی خود نمون��ه اش را
ندیده ایم".
"جهان که به قوت اقتصاد ما وابسته
اس��ت اکنون درحال نظاره اس��ت و
منتظر است آمریکا بار دیگر پیشگام
شود ،و این کاری است که ما خواهیم
کرد".
آقای اوباما گفت که با توجه به اینکه

نرخ بهره در آمریکا نزدیک صفر است،
و فعالی��ت اقتص��ادی و پرداخت وام
همچنان در حال انقباض ،نوبت دولت
اس��ت که وارد عمل شود .این اشاره
ای ب��ود به اینکه بانک مرکزی هر
کاری می توانسته کرده
است.
او گف��ت" :تنها دولت
اس��ت که می تواند
کمک کوتاه مدت
الزم ب��رای خارج
ک��ردن کش��ور از
رک��ودی ب��ا این
عمق و شدت را
فراهم کند".
"هر یک روز که
ی��ا
بیشتر صبر کنیم،
انگشت اتهام بلند کنیم ،یا معطل
کنیم ،تع��داد بیش��تری از مردم
آمریکا ش��غل خ��ود را از دس��ت
خواهند داد ،خانواده های بیشتری
پس اندازشان را از دست خواهند داد،
رؤیاهای بیشتری ضایع خواهد شد ،و
ملت ما بیش��تر در بحران فرو خواهد
رفت ،بحرانی که ممکن اس��ت زمانی
برس��د که دیگر نتوانی��م از آن خارج
شویم".
"من از کنگره می خواهم در س��ریع
تری��ن زمان ممکن ب��ه نمایندگی از
مردم آمریکا وارد عمل شود".

نربدسیاسی

آق��ای اوباما ،ک��ه روز  20ژانویه زمام
امور را تحویل خواهد گرفت ،به تازگی
وارد واشنگتن شده است .او هفته اول
اقامت در واش��نگتن صرف طرحش
برای احیای اقتص��اد درحال تکاپوی
آمریکا کرده است.
اخطار شدیداللحن او درحالی صادر می
شود که انتظار می رود ارقام رسمی به
زودی نشان دهد که دو و نیم میلیون
نفر در سال  2008بیکار شده اند.
آقای اوباما گفت طرح او تا سال 2011
سه میلیون شغل ایجاد خواهد کرد.
اما او در تالش��ی برای جلب حمایت
فراحزب��ی از طرحش ،همچنین یک

بر نا م��ه
کا ه��ش
ما لی��ا ت
ب��رای افراد
معمولی و کسب و کارها را
به ع�لاوه برنامه بزرگی برای
نوسازی زیرساخت هایی مانند
م��دارس و جاده ها ،پیش بینی
کرده است.
پیش بین��ی های دفتر بودجه
کنگ��ره نیز کار آق��ای اوباما را
مش��کل تر کرده است .این دفتر
روز چهارشنبه در گزارشی گفت که
کس��ر بودجه در س��ال جاری به یک
تریلی��ون و  200میلیارد دالر خواهد
رس��ید و این بدون احتساب خرجی
است که بسته محرکه های اقتصادی
روی دست دولت می گذارد.
آقای اوباما اذعان کرد که تردید زیادی
در میان افکار عمومی درباره دخالت
دولت در اقتصاد وجود دارد.
وی گفت" :متوجه هس��تم که برخی
ممکن است نسبت به این طرح تردید
داشته باشند .دولت ما قبال پول زیادی
خ��رج کرده اس��ت ،اما هن��وز ندیده
ایم که این کار به افزایش اش��تغال یا
درآمدهای بیشتر یا بازگشت اعتماد به
اقتصاد منجر شود".
وی گفت که ه��ر تصمیمی در مورد
خرج پول بیش��تر از س��وی دولت به
طور ش��فاف و با کمک "کارشناسان
مس��تقل" اتخاذ خواهد شد و اینکه
او دس��ت به "تالشی بی سابقه" برای
"حذف مخارج غیرعاقالنه و غیرالزم"
خواهد زد.

بازارنوروزی
خانه ایران
>> شنبه ۱۴مارس
2009
تلفن)۵۱۴( ۵۴۴-۵۹۶۲ :

www.skylawn.net

This crime should never be forgotten

درجستجـوی بهشت موهوم
>> دکتر عبداملیثاق
قدیریان

" درجستجوی بهشت موهوم" نام
کتابی است که دکتر عبدالمیثاق
قدیری��ان پرفسوربرجس��ته روان
پزشکی و استاد ممتاز دانشگاه مک
گیل کانادا بزبان انگلیس��ی نوشته
و مورد استقبال فراوان قرار گرفته
اس��ت .این کتاب در  192صفحه
به قطع بزرگ اخیرا بفارسی ترجمه
ومنتشر شده است.
پس از دو قرن حذف روحانیت
از روانشناس��ی دکت��ر قدیریان از
پیشگامان س��خت کوشی است که
بر پایه تجربیات پزشکی و اعتقادات
روحانی خود شناخت اسیب شناسی
روان کژیها و بویژه اعتیاد به الکل و
مواد مخدر را تنها به واکنش های مغز
محدود نکرده است بلکه فقر اخالق
وزوال روحانیت را عامل مهمتری در
گسترش این بالی زمان میداند.
تئوری انسان خدائی بر پایه بی نیازی
از روح بر پا شده است .هدف نهائی
آن نفس پرستی و لذت جوئی منظور
شده اس��ت .دولت های خود کامه
نیز در بخش��ی از جهان دوام و بقای

خود را در سرکوب و خفقان مردم و
بخصوص جوانان میدانند .پیامد ان
تنش های روانی است که جوانان را به
مصرف الکل و مواد مخدر می کشاند
باین امید که آرامشی یابند و تسکین
پذیرند .س��وداگران سیه دل نیز بر
این آتش دامن زده مافیای هولناکی
براه انداخت��ه و جوانان محروم و بی
پناه را هر چه بیشتر الوده و اسیر و
در گیر مینمایند.
دکتر قدیریان از نظر علمی و بر پایه
اخ�لاق ثابت میکند که مصرف این
مواد عقل را زائل و مغز را تباه میکند

و س��رانجام با سس��تی و کاهلی
ناامی��دی س��ر بر می��آورد و خود
کشی پایان تلخ حیات اکثریت این
جوانان محروم است.
دکت��ر قدیریان در ای��ن کتاب نه
تنها به درمان بلکه به پیش��گیری
تأکید می کن��د .در حالیکه آثار
زی��ان بخش هر یک از این مواد را
با سابقه تاریخی آن بروشنی تصویر
می کند همزمان کوش��ش کرده
است تا جوانان را از ابتالء به ان بر
کنار دارد.
مطالعه این کتاب سالمت جامعه و
بوی��ژه حفظ و صیانت جوانان را از
ابتالء به الکل و مواد مخدر که اکنون
" طاعون زمان " خوانده شده است
تأمین می کند و جوانان را بفردائی
بهتر نوید می
دهد.

دکرتمنوچهرمفیدی

(عضو آکادمی روان پزشکی کودکان
و جوانان امریکا)
-------------------کتاب را در

www.amazon.com
سفارش دهید.

آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

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

9

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

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

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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کبک :امیر خودمان و...

خدیر
اهل
عافیت طلبی
نیست!

پزشک،شاعر"،پرووکاتور!"

سیاس��تمدار را نیز به این فهرس��ت
بیفزایید زیرا امیر خدیر آماده اس��ت
که فردا بر کرسی اش در مجلس ملی
کبکبنشیند.
و ی��ا اگر بر مبنای رفت��ار چند هفته
گذشته این تنها نماینده حزب کبک
سولیدر داوری کنیم می توان گفت که
او بیش��تر وقتش را در (مجلس) شهر
کبک ایستاده خواهد گذراند!.
امیر خدیر که در  8دس��امبر توس��ط
آراء «شورش��ی»های پالتومون رویال
انتخاب ش��د ،از آن پس بخاطر پرتاب
کفش به سوی تمثال جرج دبلیو بوش
و سخن گفتن بر علیه تهاجم اسراییل
به نوار غزه مورد حمله قرار گرفت.
یک سیاستمدار حرفه ای می کوشد از
امور مناقشه برانگیز پرهیز کند.
اما خدیر چنین نیست.
در مصاحبه ای در هفته گذشته او بر
این نکته تاکید کرد .خدیر  47س��اله
گفت:
«من نمی خواهم متعادل باشم ،متعادل
بودن در برابر تجاوز به مفهوم پشتیبانی
از تجاوز است ...مردم مرا انتخاب کرده
اند که ابراز عقیده کنم .کسانی که اینجا
در مرسیه به من رای دادند ،این کار را
با علم به این که من متفاوت هس��تم

پس از انتخاب شدن از حوزه
مرسیه در  8دسامبر ،امیر خدیر
از حزب کبک سولیدر به خاطر
پرتاب کفش به سوی متثال جرج
دبلیو بوش و سخنانش بر علیه
تهاجم اسراییل به نوار غزه مورد
حمله قرار گرفته است.
مناینده مجلس ملی کبک که
روز  13ژانویه بر کرسی اش در
مجلس قانونگزاری کبک می
نشیند می گوید که مردم مرا
برای ابراز عقیده انتخاب کرده
اند.
نوشته :کاترین سولیام
گازت 12 ،ژانویه
(گروه ترجمه پیوند)

یورو  10ساله شد

کردندو از من انتظار
دارن��د ک��ه موضع
گیری کنم».
خدیر می خواست
عضو «کمیته کبک
اسراییل» شود.
ام��ا ای��ن کمیته با
«اخالقا ورشکست»
خواندن ،عضویت او
را نپذیرفت.
وی می گوید:
«اما دفاع من از غزه
به معنای پشتیبانی
م��ن از حم��اس
نیست ،این امر تنها
ب��ه این معناس��ت
که تجاوز قابل قبول نیس��ت ...من در
هر مورد دیگری درباره کبک دقیقا به
همین نحو رفتار خواهم کرد».
«موضع گرفتن» کاری است که خدیر
شدیدا بدان عالقمند است.
در کب��ک ،وی از یک س��و با کارولین
پریش ،نماینده لیبرال معروف که در
تلویزیون عروس��ک بوش را لگد مال
کرد ،سنجیده می شود .و از سوی دیگر
برخی او را با رنه له وک ،کاریزماتیک
تری��ن سیاس��تمدار -و جدائی طلب-
کبک مقایسه می کنند.
خدیر می گوید« :به عنوان یک نماینده
مجلس من کامال ای��ن آزادی را برای
خود می بینم که هر آنچه را که مطابق
با مناف��ع موکالن خود ببینم بگویم و
این شامل پرتاب کفش به نماد دروغ،
ترفند بازی ،جنگ و ویرانگری هم می
شود».
او تاکید می کند که هرگز به س��وی
شخص بوش کفش پرتاب نمی کند.
دکتر خدیر که در س��ن  10س��الگی
از ایران به کانادا آمده ،چند س��ال بعد
کمیت��ه ای برای کمک ب��ه مهاجران
جدید ب��رای تطبیق خ��ود با زندگی
دانشجویی در کبک پایه گذاری کرد.
او ابتدا به تحصیل فیزیک در دانشگاه
های مونتریال و م��ک گیل پرداخت
و س��پس در دانش��گاه الوال در رشته
پزشکی تحصیل کرد.

مقامات بلندپایه بان��ک مرکزی اروپا
و پارلمان اروپا برای برگزاری مراس��م
دهمین سالگرد یورو ،پول واحد اروپا،
در استراسبورگ گرد آمده اند.
اول ژانویه  1999نرخ ارزهای بیش��تر
کشورهای مهم اروپایی ،از جمله مارک
آلمان ،فرانک فرانس��ه و گیلدر هلند
تثبیت و با یکدیگر مرتبط شد.
در حالی که  10سال پیش یازده کشور
در مراسم معرفی یورو حضور داشتند
اکن��ون این واحد پول به یکی از مهم
ترین واحدهای پول رایج دنیا تبدیل
ش��ده است و شانزده کشور اروپایی از
آن اس��تفاده می کنند .آخرین کشور
اروپایی که پ��ول رایج خود را به یورو
تغییر داد ،کشور اسلواکی بوده است.
بخش هایی از اروپا که واحد پول رایج
آنها یوروس��ت به منطقه یورو شهرت
یافته است.

طرفداران یورو م��ی گویند که واحد
پول اروپا به س��رعت توانسته خود را
به یک��ی از مهمترین واحدهای پولی
جهان تبدیل کن��د و نقل و انتقاالت
تجاری و مسافرتی را برای میلیون ها
اروپایی آسانتر کرده
است.
اما منتقدان یورو می
گویند که این طرح
کش��ورهای منطقه
یورو را از اب��زار اداره
اقتصاد خود محروم
کرده است.
منتق��دان م��ی گویند ک��ه برخی از
اقتصادهایی ک��ه در منطقه یورو قرار
دارند ،مانند اس��پانیا ،در حال حاضر
در وضعیت خوبی ق��رار ندارند چون
اختی��ارات تعیین نرخ به��ره خود را
واگذار کرده ان��د و در ضمن قادر هم
نیس��تند که ارزش واحد پول خود را
کاهش دهند.

نرخ بهره در منطقه یورو توسط بانک
مرکزی اروپا تعیین می شود.
سهم یورو در ذخیره های بانک های
مرکزی جه��ان به طور فزاینده ای رو
به افزایش بوده است گرچه که هنوز
به پای دالر آمریکا نرسیده
است.
یورو در طی عمر خود فراز و
نشیب های متعددی داشته
است .به طور مثال در حالی
که در سال  2000در مقابل
دالر خیلی ضعیف بود ارزش
آن در سال گذشته میالدی
قبل از آنکه بار دیگر افت کند ،تقریبا
دو برابر دالر شد.
منطقه یورو برای اولین بار از زمان به
گردش درآمدن یورو ،در حال حاضر با
رکود اقتصادی مواجه است•.

به دو زبان (فارسی و انگلیسی) برگزار می گردد ،شرکت نمایند.
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مشاور مهاجرت به کانادا
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تعلیم و تفسیر کتاب مقدس :برادر پیمان
نشانی1345 Lapointe, Ville St-Laurent :

•

>> خواهشمندم سری به وب سایت جدید من بزنید:

«م�ا او را محبت می نماییم زیرا ک�ه او اول ما را
(اول یوحنا)19:4 :
محبت نمود»
یکشنبه ها ،از ساعت  2تا  4بعدازظهر

حرفه ای خود زمینه چینی می کرد در
امور سیاسی و بشر دوستانه در خارج
نیز فعال بود.
والدین او با نظام شاهنشاهی در ایران
مب��ارزه ک��رده بودن��د و او و برادرش
مدتی طوالنی بر علیه نظام بنیادگرای
اسالمی که جایگزین نظام پیشین شد
فعال بودند.
او با اعتراض به پیشوند «ضد» اسراییل
یا «ضد» یهود که در موردش بکار برده
می شود می گوید:
«اما من هرگز ضد ایران یا ضد مسلمان
نامیده نشده ام».
از سال  2000خدیر ماموریت هایی را
در عراق ،افغانس��تان و فلسطین برای
پزشکان جهانی و به عنوان یکی از اعضاء
ائتالف پزشکان برای عدالت اجتماعی
انجام داده که بر علیه خصوصی سازی
نظام بهداشت و درمان در کبک است.
او ب��ه ویژه زمانی که درباره یکی دیگر
از پزشکانی که به سیاست روی آورده،
یعنی دکت��ر فیلیپ کوئیی��ار –وزیر
پیشین بهداشت و درمان کبک -سخن
به میان می آید تند و خشن می شود.
«من برای مدتی طوالنی از کوئییار دفاع
ک��ردم .من فکر می کردم زمانی که او
می گفت که از بخش عمومی بهداشت
و درمان پشتیبانی می کند حقیقت را
می گوید .من تص��ور می کردم که او
در کابینه -لیبرال -و هواداران خدمات
درمانی خصوصی نقش یک موج شکن
را دارد .بعد چه شد؟ .نه تنها در پایان
دوره ماموریت اش او دو قانون کوچک
ب��رای تس��هیل خصوصی س��ازی به
تصویب رساند ،بلکه دو ماه بعد شریک
صندوق سرمایه گذاری خدمات درمانی
خصوصی شد .او یک دروغگو و درست
خالف آن چیزی که درباره نمایندگی
منافع عمومی می گوید است».
خدیر م��ی گوید که اکن��ون باید در
حرفه پزشکی اش عقب نشینی کند،
اما حاضر نیست آن را بطور کلی کنار
بگذارد.
او م��ی گوی��د« :ه��ر کس بیم��اران
همیشگی ای دارد که به او عادت کرده
اند .من نمی خواهم آنان را رها کنم و
حرفه ام را دوست دارم».
او قصد دارد دس��ت ک��م هر دو هفته
ی��ک نصف روز به عنوان پزش��ک کار
کند 13/5 .روز بقیه را به کار سیاست

چیزی ک��ه او آن راپزشک،
پزش��کی در سطح
ش
اعر،
بزرگت��ر م��ی نامد-
"پ
رووکاتور!"
خواهد پرداخت.
نخس��تین اولویت
خدی��ر س��روکله زدن ب��ا بح��ران
اقتصادی ،با ارائ��ه طرحی به مجلس
کب��ک در روز  13ژانویه خواهد بود تا
محروم ترین عناصر جامعه را با هزینه
های گزافی که پیش بینی شده «شفا»
بخشد.
اگرچ��ه ،او می گوید که در دراز مدت
زم��ان تصور ک��ردن زندگ��ی پس از
سرمایه داری فرارسیده است.
او می گوید« :من نم��ی گویم که راه
حل را می دانم .سوسیالیزم سنتی نیز
خوب عمل نکرده اس��ت ...اما مطمئنا
جامعه انسانی از نظر فکری آنقدر غنی
هست که به راههای خروج از سرمایه
داری بیندیشد .چرا باید این نظام را که
هر باره همان الگوها را ارائه می کند که
در آن تمرکز قدرت و ثروت در روند آن
موجب از بین رفتن و استثمار میلیونها
انسان می شود را باید نگاه داشت» .این
نظام همچنین محیط زیست را نابود
می کند و ما نمی توانیم سرمان را زیر
برف کنیم».
امیر در پاس��خ این پرسش که آیا فکر
می کند به تنهایی در مجلس ملی به
عنوان یک صدای ضد س��رمایه داری
می تواند اثری داش��ته باش��د ،پاسخ
داد ک��ه او به هیچ وجه تنها نیس��ت:
«در مس��ائل مورد عالق��ه من -حتی
فلسطین -صداهای دیگری نیز هست.
من آدم های بس��یاری را می شناسم
که به حقوق و آرزوهای مشروع مردم
فلسطین به داشتن یک دولت و کشور
مستقل عالقمندند و از اینرو حتی در
این زمینه مناقشه برانگیز نیز من تنها
نیستم».
«اما در مسائل عدالت اجتماعی ،نظام
مالیاتی عادالنه تر ،در مس��ائل مربوط
به حفاظت محیط زیست ،بسیاری از
م��ردم با آنچه که ما می گوییم توافق
دارند .در مسائل مشخص من همواره
می کوشم تا متحدانی بیابم و امیدوارم
مردم ب��ا روی گش��اده با آنه��ا روبرو
شوند».

جهت کلیه امور مهاجرتی با زبان شیرین فارسی با من متاس بگیرید.

کلیسای شاهراه مقدس

_____________________________________
از تشنگان کالم خدا ،مشتاقان آرامش الهی ،دعوت می شود
در جلسات کلیسایی که هر هفته

امیر از سال  1997به عنوان متخصص
بیم��اری های عفونی در بیمارس��تان
لوگاردور (در رپانتینی) کار کرده است.
گفتنی است خدیر روز پس از انتخابات
ب��رای کار به بیمارس��تان رف��ت تا از
همکاران خود ک��ه در مدت مبارزات
انتخابات��ی ب��ه او کمک ک��رده بودند
سپاسگزاریکند.
او در سال  2000از سوی بالک کبکوآ
(برای مجلس فدرال) کاندیدا شد.
امیر می گوید« :من موافقت کردم که
کاندیدا شوم اما به شوخی می گفتم که
اگر انتخاب شوم درخواست باز شماری
آراء را خواهم کرد!».
(اشاره به بازشماری آراء بوش و ال گور
انتخابات سال -2000م).
او سپس بطور جدی وارد فعالیت شد
و یکی از دو بنیانگذار س��ازمان UFP
(اتحاد نیروهای پیشرو) بود .او در سال
 2003از س��وی این سازمان در حوزه
مرسیه کاندیدا ،اما انتخاب نشد .اتحاد
نیروهای پیشرو با کبک سولیدر ادغام
گردید و سرانجام خدیر از سوی آن در
ماه دس��امبر به کسب یک کرسی در
مجلس کبک ب��ا کمک  3دخترش و
 250داوطلب دیگر توفیق یافت.
بار چهارم تالش امیر نتیجه داد.
خدیر م��ی گوید که انتخاب او نتیجه
ت�لاش ه��ای سیاس��ی اش از س��ال
 2001در محور «ضد جهانی شدن»
و همچنین سخت کوشی بسیار بوده
است.
او می افزاید :حوزه مرسیه بطور سنتی
یک حوزه غیرس��نتی اس��ت .مرسیه
جایی است که هنرمندان و دانشجویان
جوان بسیاری در آن زندگی می کنند
و حوزه پر جنب و جوشی است».
پنجره دفت��ر او به خیابان مون رویال،
جایی که او رش��د کرده باز می شود.
امیر می گوید:
«روبرت بوراس��ا –نخست وزیر اسبق
کبک -دراین ح��وزه انتخابات را نه به
یک سیاستمدار یا شخصیت برجسته
بازرگان��ی بلکه به یک ش��اعر ،جرالد
گ��ودن ،که در زم��ان بح��ران اکتبر
 -1973در زندان ب��ود باخت .از اینرو در حافظه جمعی اینجا جایی است
ک��ه می توان چیزهای تازه را آزمایش
کرد».
در دوره ای که خدیر برای کار سیاسی
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کلیساهای اجنیلی فارسیزبان مونتریال

ش جالل عادل
کشی

h
توکل به خدا در همه چیز...

«
اگر کسی از
آب و
روح مولود
نگ
ردد ،ممکن
نیس
ت که داخل
ملکوت خدا
شود»

(یوحنا )5 :3
عیسی نمی گوید که اگر کسی
از مرحل��ه تولد دوب��اره عبور
نکن��د ،در ملکوت آس��مانی
نخواهد بود .او می گوید که
چنین کسی ممکن نیست
که داخل ش��ود .یک ماده
معدنی نمی تواند وارد حوزه
موجودات زنده گردد مگر
آنکه توس��ط آنها جذب
شود .یک گیاه نمی تواند
یک حی��وان ش��ود .اگر
حیوانی گیاه را بخورد ،گیاه جزوی از بدن
او می شود .یک حیوان نیز نمی تواند بَ َدل به
انسان شود .انسان به قلمرو برتری تعلق دارد.
حیوان فقط زمانی جزئی از بدن انس��ان می
گردد که توسط انسان خورده شود.
لذا یک انسان نمی تواند از طریق اعمال خود
فرزند خدا شود .فاصله میان یک فرزند خدا و
یک انسان خیلی عظیم تر از فاصله میان یک
انس��ان و یک میمون است ،چرا که انسان و
میمون هر دو مخلوق هستند ،حال آنکه فرزند
خدا شریک طبیعت الهی است .انسانها نمی
توانند از طریق تالشهایش��ان وارثین ملکوت
شوند .ایشان بواسطه محبت همه گیر کلیسا
به درون آن جذب می شوند.
آنگاه انسان باید بمیرد ،یعنی برای دنیا و قوانین
آن و برای گناه بمیرد .او نباید به عنوان یک
«من» وجود داش��ته باشد .عیسی می گوید
که ما باید خود را انکار کنیم .یک مس��یحی
پیش از مرگ می میرد .سپس توسط طبیعت
الهی جذب می گردد و بَ َدل با فرزند خدا می
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شود .تولد دوباره بدین
صورت اتفاق می افتد.
بمیرید تا زنده باشید.
کس��ی که مرده است
نس��بت ب��ه صداه��ای
انسانی اطراف خود وقوف
ن��دارد و به آنچه که روی
م��ی ده��د ،عالق��ه مند
نیست.
ما حتی بعد از
تول��د دوباره نیز
به قسمی انسان
باق��ی م��ی مانیم
و در ای��ن جهان زندگی می کنیم.
اما از یک حریم باطنی برخورداریم
جالل ،حرمت و قدرت،
که در آن برای هیجانات ،سرگرمی
ای خداوند،
ت ،زیرا تو آفریننده تمام
ها ،و مش��قات این جهان مرده ایم.
س
برازنده تو س��تی و همه چیز به
های
اگر فرزند خدا ،همان مش��غله
ه
موجودات ود آمد .پرستش ،نبض
قدیمی را داش��ته باش��د ،ش��بیه به
ج
جس��دی خواهد بود که در خانه نگاه
اراده تو بو �یحی است چرا که هر
س�
داش��ته اند ،جسدی که فقط تعفن را
زندگی م خدا آفریده ش��ده تا
فرد مومن به
می پراکندم.
پرستش کند.
برای تم��ام دیگر امور مذهبی اهمیت
ویرانی پرستش گردید
چندانی قائل نشوید .از نو مولود شدن
ب
گناه موج �بب ش��د که بش��ر از
مهم ترین امر است.
اه س�

h

ستش خدا چیست؟
ر

پ

تبارک خواهم گفت.
تم
در هر وق ما بر زبان من خواهد
تسبیح او دائ
ود».
ب برای او سرود بخوانیم:
باید
«برای خداوند سرود
مزمور 13 :6
زیرا که به من احسان
خواهم خواند
نموده است».

د.
خواهد ش س��تش همانا واکنش
بنابر این پر
اران به خدا و به کاری
مثبت ایماند
رای ایشان انجام داده
اس��ت که او ب
ش کتاب مقدس ،این
ست
است .پر شخص خدا را بپرستد
نیس��ت که
ن چیزی دریافت دارد،
ریق آ
جزء سوم:
ط
تا از ط ن س��بب است که فق
این است که پرستش
به ای
زء
بلکه وار پرستش می باشد.
سومین ج ساسات به خدا یا اجرای
خدا سزا
ح
اش��تیاق قلبی من این اس��ت که فقط ابراز ا تلف پرستش نیست،
زیرا گن
مخ
گردد و ارتباطش با او
خدایش جدا
جلسات پرستش ما در کلیسا باعث اش��کال ست که به عقل و اراده
بلکه «امری ا
خشنودی خدا گردد.
صوص نیز مربوط می شود».
قطع شود .به واس��طه مس��یح،
خ
��اب مقدس باره��ا در
اما فدیه الهی
کر انسان را سوی اسرار
بار دیگر برقرار کت
هشدار داده است پرستش ف
را
ی
قع
وا
می کند و ایماندار را با
پرس��تش س��طه عهد نوین در پرستش نادرست ویق می کند تا الهی هدایت
به وا
ش��
یبت الهی رودررو می
داش��ت .خون مس��یح است که و این امر ما را ت �ه درک موضوع صفات پر ه
توجه��ی جدی ب�
ش ایماندار را به توبه و
توانند
ست
گناه��کاران می به پرس��تش از دیدگاه کتاب مقدس کند ،پر اراده خدا فرا می خواند
م��د
از
اطاعت است به خدای ابدی
ابدی دیگران .این دعا ،دعای ب��ار دیگ��ر با ح یایند .داشته باشیم.
و واکنشی
حضور خداون��د ب
به واس��طه ش��خص
پرس��تش خواهد بود .خدا هرگ��ز از دادن روح
ن
که خود را
گا
�ت
ش�
عمیق تر پرستش به هر کسی که آن را طلب کند ،همانگونه که فر
جزاء اساسی پرستش
و کار او آشکار ساخته
آس��مان خداون��د را
ا
ح
امتناع نمی ورزد.
در
��د عتی��ق و عهد جدی��د برای مس��ی دا روح است و هر که او
��تایش و پرستش می عه
گوناگونی است .خ
«خدایا،
گفت:
چنین
عمرش
اواخر
در
کاترین قدیس
س
ستش خدا از کلمات
ش کند ،باید به روح و
نند ،انس��ان های مومن پر
تمام این را پرست
می دانی که در تمام این مدت سی و پنج سال هیچ
ک
می کنند وقتی
م ،راستیبپرستد.
چیز از تو تقاضا نکرده ام» در چنین حالت روحی،
هر به خدا باید دعا و پرستش استفاده کنار هم قرار می دهی
آنچه
چه را که بخواهید ،به شما عطا خواهد شد .هر
را
ت
د
ما
اون
کل
د
مورد قبول خ
��ویم که پرستش در
که باشد ،بدون محدودیت.
واقعی و مقرر ش��ده او ،متوجه می ش
مثرات پرستش
ع��روس در غزل غزلهای س��لیمان می گوید« :من را در خان��ه
س از س��ه جزء اساسی
ش خدا سبب می شود
مان کلیسا کتاب مقد
ست
مریض عشقم»
که همانا ساخت دایت روح تشکیل شده است.
پر قلب پرس��تش کننده
وی طالب هیچ دارو یا شفای معجزه آسایی نیست .می باش��د ،ب��ا ه
در
که
صل ش��ود .با اطمینان
جزء خنست:
خداوند این پرستش را
حا
مرتا و مریم به عیسی پیغام فرستادند که ایلعازر بیمار پاک
خست این است که پرستش ثم��رات ی توانی��م بگوئیم که
اس��ت .ایشان از او نخواستند که بیاید و بر او دست به او عرضه کنند .پرستش جزء ن
یعنی ف��راوان م��
قلبی است .پرستش
ح مرهمی است برای
ترام پرستش مسی
بگذارد .در رفیع ترین س��طوح ایمان ،تمامی امیال نشان فرارسیدن فرمانروائی حالتی
ح
ا
و
متوقف می شوند ،به جزء میل وحدت صمیمانه تر
س
تر
با
ود
خ
ش وظیفه
که در قلب
ب های نیازمند.
با او .چنین میلی و چنین دعایی مستجاب خواهد او است .لذا پرست چرا که این ضور خدا سجده کنیم.
قل خداوندمان با شما باد.
سیحی اس��ت،
در ح
فیض
شد.
جزء دوم:
چقدر وحشتناک می بود اگر خدا تمام چیزهایی را هر م ن به هنگام پرستش
ارا
د
مان
ای
ده ایم تا در حضور او
که پیش از دعا و غوطه ور شدن در این حالت طالب است که این امید خود را ابراز ما دعوت ش��
ش لبهای خود را بکار
دا فرمانروائی
آن بودیم و در دعا ابراز می کردیم ،به ما می داد.
تای
می دارند ک��ه خ اعدالتی به برای س�� ��ور « 34 :1خداوند را
شکسپیر چنین نوشته است:
د ک��رد و هر ن
ببری��م .مزم
«م��ا بی خبران از خود ،اغلب زی��ان خود را گدایی خواه خت سلطنت او آورده
حضور ت
می کنیم،

«و
هر آنچه با
ایمان به دعا
طلب کنید
خواهید یافت».

(متی )22 :21
به نظر میرس��د که این آیه به طرز نمایانی با
تجربه ما در تضاد است .هیچ انسانی ،هر چه را
که در دعا از خدا طلبیده است ،نیافته است.
به عقیده من ،ما این سخن خداوند را بد فهمیده
ای��م .معموال در دعا آنچه را که آرزو داریم ابراز
نکرده ،بلک��ه آن چیزی را تقاضا می کنیم که
پیش از زانو زدن در دعا آرزو داشته ایم .در مورد
متحقق شدن این تقاضاها ،به ما وعده داده نشده
است .عیسی در مورد آرزوهایی صحبت می کند
که به هنگام دعا به ذهنتان خطور می کنند.
اگر دعا به راستی ایستادن در مقابل ابهت مجید
خ��دا ،تعظیم به او ،و گفتگوی با او باش��د ،و اگر
در آغوش مس��تی آورش خود را فراموش کنید،
هیچ یک از امیالی که پیش از آن لحظه داش��ته
اید ،نقشی در دعا نخواهند داشت .تنها محبت باقی
می ماند محبت در قبال خدا و محبت برای نجات

و قدرتهای خردمند ،برای خیریت ما آن را از ما دریغ
می کنند،
لذا ،نفع ما در محو شدن دعاهایمان می باشد».

خداوند محبت است

h

h

هر شنبه
از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

)
514-999-5168

h
هر یکشنبه

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

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont Royal
Mont
Royal



ST-DENIS

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



h

h

Mary Anne
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درشهر...
فیلم زمستان است

در خانه صبا

 16ژانویه ساعت  7شب،
ساخته ی رفیع پیتز
ورودیه 7 :دالر

5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
Metro: Vendome

مدرسه دهخدا

>> از ساعت  1تا  5بعدازظهر

یتاششم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

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

اجنمنفرهنگیایرانیان
وست آیلند
برای کودکان :شنبه ها
تلفن)514( 626-5520 :

«مناشـــوم»

ی
باخانمدکترعطیهصمیم 

دوشنبه ها 7 :تا  9شب

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

جمعهشبهای
کتابخانهنیمـا

 8/30شب تا پاسی از نیمه شب
>> جمعه  23ژانویه 2009

فاجعه سینما رکس آبادان

سخنرانرضاهومن
---------------->> جمعه  30ژانویه 2009

تاریخچه جشن سده:

زمان ۶ :تا  ۹شب

اوتـــاوا

تازههای دهخدا:
ی <<
>> کلینیک پزشک 

جشنهای مدرسه دهخدا

>>> با احترام و صمیمانه از شمادعوت
می شود که در روز  ۱۵ژانویه درافتتاح
نمایشگاه عکس "مهراد اهری" عکاس
ایرانی شرکت کنید.
نمایشگاه تا روز  ۳۱ژانویه ادامه دارد.

----------کالس های فارسی

4976 Notre Dame W.
Metro: St-Henri

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

انـــدوه آبی

4255 Courtrai
Cote-Des-Neiges
Tel.: 514.962.3565

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

----------------------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
>>
ٔ
ملک
دکتر
با
حول مسائل تربیتی
کودکان و نوجوانان

» « La nostalgie bleue

مدرسه فردوسی

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

 ۲تا  ۴بعد از ظهر
اولین شنبه هر ماه ،در محل مدرسه
( ۶دسامبر ۱۰ ،ژانویه ۷ ،فوریه ۷ ،مارس۴ ،
آوریل ۲ ،می و  ۶جون)
از عالقمندن خواهش میشود کارت درمانی
خود را به همراه داشته باشند

MEKIC

سازنده شما هستیم.

>> کالس دانستنی ها
>> کالسهای فوق العاده
(رقص ،نقاشی ،صنایع دستی)
از  ۴تا  ۵هر شنبه

ی
بدون وقت قبل 

______ ________ www.paivand.ca
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La galerie d'art MEKIC a le
grand plaisir de vous inviter au
vernissage de l'exposition de
photographies de Mehrad Ahari:
» « La nostalgie bleue
Le jeudi 15 janvier 2009 de 18h
à 21h

Ottawa Persian Radio

عمر اکتوف

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

Halte au gâchis

رادیو همصدا اتاوا

بااحترام وصمیمانه ،مکیک ازشما
دعوت می کند تا در مراسم معرفی
کتاب" ایست به آشفتگی و مالل"
آخرین نوشته ی عمر اکتوف ،با حضور
نویسنده ،شرکت کنید.
عمر اکتوف استاد دانشگاه
""HECمونترآل است.
زمان :جمعه  ۱۶ژانویه ساعت ۶تا ۹

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

خانـه ایران

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

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

khanehiran@gmail.com

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

کالس های رقص

خورشید خانوم

>>>یکشنبـــهها:

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

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

C'est avec un grand plaisir
que MEKIC vous invite, le
vendredi 16 janvier 2009
de 18h à 21h, au lancement
»du livre «Halte au gâchis
d'Omar Aktouf.
___________
Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.

Susa Media Proudly Presents

کنسرت بزرگ کامران و هومن
>> نوروز <<1388

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

March 13th, 2009
 -----جزئیات در شماره آینده -----

ماساژتراپی
حمیــرا داوری

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

سخنرانحسینکوشفر
--------------

فراخوانبهاهدایکتاب

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

آمـوزشموسیقی

بنیاد فرهنگی نیما برای

کالسهایموسیقی

>>درمقاطعمبتدیوپیشرفته<<
هنرجو می پذیرد:

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

زیرنظراستادسایموننصر
کتابخـــانهنیما

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

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

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکــــا از آن
همه ماست

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

تلفنمونتـــریال:
514-651-7955

www.iranica.com
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جنگ...

«مویه بر
کشتههای
غزه»

روزنامه آلمانی فرانکفورته روندشاو
و روزنامه فرانسوی لوموند مطلبی
را از عبدالوهاب مددب ،شاعر،
مقالهنویس و فیلسوف تونسی،
منتشر کردهاند که از گفتار

______ ________ www.paivand.ca

و انتزاع آن به گونهای بهره میگیرند که
جنگافروزان را از گناه مرگ و نیستی
که در همه جا میگسترانند ،تبرئه کنند.
رادیویی او در برنامه هفتگیاش در
رادیو  ۱-Mediاقتباس شده است.
«سال نو شد؛ با غم و ماتم .با ماتم
و غم رویدادهای غزه ،رویدادهایی که
نشاندهنده شرمآورترین وجوه بشری
است .در برابر چشمانم سر بر میآورد با
تمامی عریانیاش ،بیزاری و انزجار مطلق
از آنچه بشر قادر به انجام آن است.
انزجار از کسانی که خود را به گونهای
تحملناپذیر«قربانی»میخوانند.
انزجار از آنانی که از جنگ الکترونیکی

انزجار و نفرت از خو ِد این جنگ،
که بررغم گزاف ه و مبالغه در دقت و
ظرافت هدفگیریها ،پیوسته کودکان و
ن آن است.
بیگناهان در شمار قربانیا 
نفرت و انزجار از حماس ،که با اعمال
تحریکآمیز بسیارش آتشبس را نقض
کرد ،با آتشبازی راکتهای بیقدرت
و بیارزش خود تنها آسیب حداقلی
به بار آورد .حماس میدانست که این
آتشبازی به تالفی و انتقامی وحشتناک
منتهی میشود ،اما هیچ هوشیاری و
دوراندیشی به کار نبست:
در همان نخستین روز جنگ ،مدرسه
پلیس حماس برای  ۱۵۰کارآموز
خود جشن فارغالتحصیلی بر پا کرده
بود .بدین ترتیب دشمن به سور
خوشامدگویی خود نشست:
حمله موشکی که  ۶۰نفر از ۱۵۰
کارآموز را به کام مرگ کشاند.
انزجار و نفرت از اسرائیل که
راکتهای مضحک و احمقانه حماس
را بهانه تالفی وانتقام وحشیانه خود
کرد.
پیشرفتهترین فناوریها صرف نابودی
دشمنی شد که ابزارهای جنگیاش
ابتدایی است.عامدانه میگویم که
آتشبازی حماس مضحک بود و
ابتدایی و احمقانه که عدد و رقمها

حذف «آواز
گنجشکها» از
لیست اسکار

فیلم «آواز گنجش��کها» س��اخته مجید
مجیدی که از سوی ایران برای شرکت در
بخش بهترین فیلم خارجی جوایز اس��کار
 ۲۰۰۸ارسال شده بود ،از لیست نامزدهای
دریافت این جایزه کنار گذاشته شد.
خبرگ��زاری جمهوری اس�لامی ،در خبر
امروز خود ،حذف فیلم مجیدی را ناش��ی

از «ش��رایط سیاسی کنونی و تهاجم رژیم
صهیونیس��تی به غزه» اع�لام کرده که به
اعتقاد این خبرگزاری «در انتخاب هالیوود
بیتاثیر نبوده است».
بر اس��اس آخرین انتخاب اعضای آکادمی
اسکار ۹ ،فیلم نامزد دریافت جایزه بهترین
فیلم خارجی هستند.
فیلم «گومورا» ساخته تحسین شده ماتیو
گارونه فیلمساز ایتالیایی درباره مافیای ناپل
که برنده جایزه بزرگ هیئت داوران فستیوال
کن امسال شده بود ،نیز از لیست نامزدهای
احتمالی دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم
خارجی کنار گذاشته شد.

فیلم انیمیش��ن مس��تند گونه
«والس با بشیر» ساخته فیلمساز
اس��رائیلی اری فولمن که چند
روز قبل جای��زه بهترین فیلم
خارجی گلدن گلوب را دریافت
کرد ،شانس زیادی برای دریافت
جایزه اسکار دارد.
فیلمهای «سه میمون» ساخته
نوری بیلگه جی�لان از ترکیه،
«انتق��ام» از اتریش« ،م��ردگان» از ژاپن،
«ضروریات زندگی» از سوئد« ،این قلب را
پاره کن» از مکزیک و «عقده بادرماینهوف»
ساخته اولی ادل از آلمان ،از جمله فیلمهایی
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خود گویا است :در چند سال گذشته
هزاران راکت حماس که به اسرائیل
آتش شد ثمری نداشت جز یک کشته و
چیزی حدود  ۲۰زخمی.
و من اینجا خود ،آلوده این نفرت و
انزجار شدهام که میبینم دلیلآوریام
همراه با بهرهگیری از این عدد و رقمهای
موحش و هولناک است.
نفرت و انزجار بر گفتار نصرالله که به
مصر ناسزا میگوید که گذرگاه رفح را
نگشود ،که اگر میکرد صحرای سینا به
اردوگاه آوارگان فلسطینی بدل میشد و
صحنه نبرد گستردهتر.
انزجار و نفرت دوباره از نصرالله
که در نطقهای آتشین خود پس از
شروع عملیات زمینی ،از اعضاء حماس
میخواهد که برای دست یافتن به
«پیروزی الهی» هر چه ممکن است از
سربازهای یهودی بکشند .البد از نوع
پیروزی کاذب و ساختگی که منجر به
ویرانی لبنان در سال  ۲۰۰۶شد ،و خود
«خداییاش» خواند.
انزجار و نفرت بر کشورهای عربی
ـ مصر ،عربستان سعودی ،امارات ـ که
گروههای پزشکی خود را به رفح اعزام
کردند تا زخمیهای فلسطینی را بین
خود تقسی م کنند ،تا جبرانی باشد بر
عجز و ناتوانیشان ،تا بدون آنکه تالش
چندانی به خرج داده باشند ،وجدانی
آسوده برای خود دست و پا کنند•».

هس��تند که از سوی
آکادمی اس��کار نامزد
دریافت جایزه بهترین
فیلم خارجی شدهاند.
فیلم «کالس» ساخته
لورن��ت کانت��ه برنده
نخ��ل ط�لای ک��ن
 ۲۰۰۸نی��ز در ای��ن
لیست قرار دارد.
روز  ۲۲ژانوی��ه  ۲۰۰۹لیس��ت نامزدهای
اصلی دریافت جایزه اس��کار بهترین فیلم
خارجی س��ال  ۲۰۰۸که پنج فیلم خواهد
بود ،اعالم می شود.

به پیشواز نوروز
قابل توجه عرضه کنندگان
تولیدات نوروزی:
با منایشگاه و بازارنوروزی

به پیشــواز بهار
برومی!

به یقین هم��ه ما نوروز را با خرید عید به
یاد داریم ،کفش��ی ویا شاید لباسی نو که تا
فرا رسیدن بهار حق پوشیدن شان را نداشتیم
وتنها با در آغوش گرفتن آنها شاد بودیم.
بوی اسپند وعود و مردی با قبای سرخ و دایره
زنگی و قطاب و پشمک و با قلوا که هوش از
سرمان میبرد....
«خانه ایران» در نظر دارد که در تاریخ

>> شنبه ۱۴مارس 2009

بازارنوروزی را تدارک ببیند.
به همین منظور از همه افرادی که تمایل به
عرضه و فروش تولیدات خود
(شیرینی ،سبزه ،کارت تبریک ،صنایع دستی
و کارهای هنری و غیره) و یا تمایل به همکاری
در تهیه وت��دارک این بازار را دارند ،دعوت به
عمل می آورد.
در نظر داشته باشید که برنامه ریزی نهایی با
توجه به تعداد شرکت کنندگان انجام خواهد
شد.
به همین منظور خواهشمندیم که تا تاریخ ۵
فوریه برای ثبت نام با دفتر خانه ایران تماس
بگیرید:
تلفن)۵۱۴( ۵۴۴-۵۹۶۲ :
فکس)۵۱۴( ۵۴۴ -۵۹۶۳ :

Email: khanehiran@gmail.com

نشانی:

1117 Ste.Chatrine west ،Suite
420 ،, Metro Peel

دوشنبهوچهارشنبه
از ساعت  ۹صبح تا  ۲بعد از ظهر
-------------------------

تپش دیجیتال
www.08tapesh.com

بامابهاوتاوابیایید!

>>  7صبح

برگشت :از مرکزشهر اوتاوا

 5بعدازظهر <<

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

OTTAWA

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

abehn082@uottawa.ca

Tel.:(514) 966-4572

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

آموزش موسیقی

جواد داوری

کالس های:

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

Tel.:514-466-1327

مژ
دریافت ک ده مژده
انال

ها
ی ایرانی

بدو
ن
ن
ص
(از طری ب دیش
ق

ا
ینترنت)
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افغانستان :سال 2009
اما بهرت از گذشته

وزارت دفاع افغانس��تان می گوید در س��ال ۲۰۰۹
میالدی با افزایش نیروهای ارتش این کشور فشار بیشتری
بر شورشیان مخالف دولت وارد خواهد شد.
ژنرال ظاهر عظیمی ،س��خنگوی این وزارت در نشس��ت
مش��ترک خبری با س��خنگویان نیروهای ناتو و آمریکایی
مستقر در افغانستان در کابل گفت ،سال  ۲۰۰۹در مقایسه
با سال  ۲۰۰۸برای افغانستان "سال بهتری" خواهد بود.
آقای عظیمی گفت در س��ال  ۲۰۰۹می�لادی حدود ۶۰
هزار تن به نیروهای افغان و خارجی افزوده خواهد ش��د و
همچنین به گفته او ،شمار نیروهای پلیس این کشور هم
افزایش خواهد یافت.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت وسایل و تجهیزات
نظامی بیشتری هم در اختیار ارتش افغانستان قرار خواهد
گرفت.
آقای عظیمی همچنین گفت که گسترش روابط منطقه ای
در زمینه نظامی در تامین امنیت و تحت فش��ار قرار دادن
مراکز آموزش و حمایت مالی شورش��یان در منطقه تاثیر
زیادی به جا خواهد گذاشت.
سخنگوی وزارت دفاع از توسعه روابط افغانستان و پاکستان
در سال  ۲۰۰۹و مبارزه مشترک با تروریسم به عنوان عامل
فشار بیشتر بر مراکز حمایت کننده شورشیان در منطقه
یاد کرد.
با این همه او می گوید س��ال  ۲۰۰۹از لحاظ نظامی برای
افغانستان "سال سختی" خواهد بود.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید سپر قرار گرفتن
غیرنظامیان از س��وی شورشیان بزرگترین چالش در برابر
نیروهای امنیتی افغانس��تان در س��ال  ۲۰۰۹میالدی به
حساب می آید.
او گفت در این سال شورشیان از غیرنظامیان به عنوان سپر
دفاعی و یک تاکتیک جنگی استفاده خواهند کرد.
آقای عظیمی گفت" :اگر ما آنها (شورشیان) را بزنیم ،چون
سپرشان غیرنظامیان هستند ،تلفات غیرنظامیان را خواهیم
داش��ت ،از این طریق (شورش��یان) هم دولت افغانستان و
ه��م نیروهای خارجی را تحت فش��ار قرار می دهند و هم
کشورهایی که در افغانستان نیرو دارند در وضعیت نامناسبی
قرار می گیرند و اگر از سرکوب شورشیان منصرف شویم ،در
واقع آنها جان خود را نجات داده اند".
س��خنگوی وزارت دفاع همچنین ادامه حمالت انتحاری
و بمبگذاری های کنار جاده ای از س��وی شورش��یان را ،از
نگرانی های سال  ۲۰۰۹میالدی در افغانستان دانست.

کلینیک زیبایی و اسپای
www.esthemedica.com

اسپشیال های ماه:

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

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

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

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

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

_____________

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

Metro Vendome

پریوزى پر گل ایران
برابر سنگاپور

تیم ملى فوتبال ایران در مرحله مقدماتى جام ملت هاى
آسیا ،با  ۶گل سنگاپور را شكست داد.
تیم ایران در نخستین بازى خود در چارچوب مسابقات
انتخابى جام ملت هاى آسیاى  ،۲۰۱۱مقابل تیم سنگاپور
در ورزشگاه آزادى به یك پیروزى پر گل قابل پیش بینى

رسید.
تیم سنگاپور در رتبه یكصد و سى و دوم جهان و هجدهم
آس��یا ق��رار دارد .این تیم با هدایت رادویك��و آوراموویچ،
س��رمربى صربس��تانى و به خدمت گرفتن پنج بازیكن
انگلیس��ى ،نیجریه اى و صرب براى صعود به جام ملت
هاى آسیا تالش مى كند.
تیم ایران در این دیدار لژیونرهاى خود را در اختیار نداشت
و با بازیكنان منتخب لیگ برتر به مصاف سنگاپور رفت.

رستوران چوپان کباب

Restaurant Choopan Kabab

خــوننی ....

سال گذش��ته میالدی برای نیروهای افغان ،بین المللی و
همچنین شورشیان سال خونینی بود.
در س��ال  ۲۰۰۸میالدی بیش از  ۳۰۰س��رباز خارجی (از
جمله  104س��رباز کانادایی) در افغانس��تان کشته شدند.
همچنین آقای عظیمی می گوید در  ۹ماه نخس��ت سال
جاری خورشیدی  ۲۱۵سرباز ارتش ملی افغانستان و بیش
از  ۲۲۰۰شورشی در نبرد علیه یکدیگر کشته شده اند.

_____
_____
___
________________ ایرانی
___
ی
_________ وران افغان تریال

تندهاررسسرتاسر ریو_س_و_د_مو_ن____
_______

جنب
کو
ه نور

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

در منطقه ریوسود
(حداقل سفارش 10 :دالر)

ساعات کار:

7روزهفتــــــــــه
 11صبح تا  10شب

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

Tel.: (450) 678-9322
__________________________________
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ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﻩ ،ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ
ﺷﻮﻳﻨﺪﻩ ی ﻓﺮﺵ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ١٩٢٩
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺩﺳﺘﻰ ﻭ
ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺣﺮﻓﻪ ﺍی
ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﺵ ﻫﺎی ﻧﻮ ﻭ ﺁﻧﺘﻴﮏ
ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﺰﺭگ ﻣﺎ ﺩﻳﺪﻥ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻠﻜﺴﻴﻮﻥ
ﻓﺮﺵ ﻫﺎی ﻧﻔﻴﺲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ،ﭼﻴﻨﻰ،
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻰ ،ﺍﻓﻐﺎﻧﻰ ﻭ ﻫﻨﺪی
ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﻓﺮﺵ ،ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺍﺯ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﺷﻤﺎﺳﺖ
ﺑﺮﺍی ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺯﺑﺎﻥ :ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﺗﻤﺎﺱ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﺭ :ﺩﻭﺷﻨــﺒﻪ ﺗﺎ ﺷﻨﺒﻪ
 ٩ﺗﺎ  ٥ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮ

      

  

 

           

16 PAYVAND:  Vol. 15  No.856  Sep. 15, 2008

D
L
O
S

S
آرایش شهرزاد
سالن
Rivage
H
A
Longueuil
Located at
Starting at
H
Sales Office
R
166 000$
Unisex
Z
G
A 6963 ُSherbrooke W.
D (514) 489-6901
__________
>
>
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
Corner St-Charles et Charles-Lemoyne
__ •هایالی د ن مو
____ ت
_________________________
__
_
Including
_
_
M to F : 12 pm to 7 pm
__
Coiff. Shahrzad 1001 coupes
آرای6 appliances
S-S : 12 pm to 5 pm
ش
Taxes and rebates included
T : 450 651-5732
عروس برای
NDG H4B 1R1
جنب الیوال
F : 450 651-6906
عکسبرداری
N

C O N S T R U C T I O N

TRUE NORTH
PROPERTIES LTD.

a
c
.
ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺑﯽ
ﺣﺮﺍﺝ
d
n
a
v
i
a
.p

www

ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺟﻨﺎﺱ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ
ت ارتقاء ب

در خدم

     

ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥﮔﯿﻼﻥ
ﻥ

www.truenorthproperties.com
www.blurivage.ca

 

RENOVATION SALE

زنس شما!
ی

45%

علی سلیمی

هیپنوتراپیست

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

ﺧﻮﺭﺷﺖ ﻫﺎ:
 ﺑﺎﻗﻼﻗﺎﺗﻮﻕﻣﻴﺮﺯﺍﻗﺎﺳﻤﻰ ﺗﺮﺵ ﺗﺮﻩ ﻓﺴﻨﺠﺎﻥ)ﺍﻧﺎﺭ ﺑﻴﺞ(
ﻣﻪ ﺳﺒﺰی

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

هیپنوتیزم

و ضعف روحیه
½  .9سستی و تنبلی مداوم
514-979-2120
Fax. 450-689-1051
½  .10غمگینی و بی ارادگی،
Email:
افسردگی و گوشه گیری
@ga_salimi
½  .11خستگی های فکری و
hotmail.com
بی میلی بکار و زندگی
½  .12انحراف جنسی و افراط
و یا موقتی
در شهوترانی و بی میلی
½ ½  .16الغر شدن
جنسی (سرد مزاجی)
½ ½  .17بی خوابی شبها و عدم
½  .13لکنت زبان و ضعف
تمرکز فکر ،یاس ،نامیدی،
اعصاب
حسادت و خودخوری
½  .14هیجان ،التهاب،
دلشوره ،نگرانی و اضطراب ½ ½  .18ترک اعتیادات به
مشروب ،سیگار و غیرهو
½ .15وسواسهای فکری و
مزمن)
ﺍ
ﺯ
ﻃ
دهها مورد دیگر
عملی ،سر دردهای
ﺮ
ﯾ
ﻖﺍ



ﻣﮋ
ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐ ﺩﻩ ﻣﮋﺩﻩ

ﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎ
ﯼ
ﺍ
ﯾ
ﺮ
ﺍ
ﻧ
ﯽ

ﺑﺪﻭ
ﻥ
ﻧ
ﺼ
ﺐ

ﺩﯾﺶ

ﯾﻨﺘﺮﻧﺖ(

________ www.paivand.ca ______
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________________
<< >>اینک بزرگتر از همیشه

X 514-996-9692________

بیمه

:اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما بجویید

رکت

رانی

ه شما

و خان

PORSCHE CAYENNE XENON HEADLIGHTS - 2005

TOYOTA CAMRY LE 2005

Prix : $ 28900
Kilométrage : 110000
Occasion Garantie : Disponible
Financement : Disponible
Mensuel : 460.00
Location/Bail : leasing available
Moteur : 3.2 Trans: Auto
Cylindres : 6 / Carburant : Essence
Motricité : AWD / Portes : 5
Passagers : 5 Couleur int: Tan
Couleur extérieure : Noir

Prix : $ 11700

Kilométrage: 89000
Occasion Garantie: Disponible
Financement: Disponible
Mensuel: 151.00
Location/Bail / Moteur : 2.4
Classification : Berline
Transmission : Automatique
Cylindres : 4 / Motricité: FWD
Portes: 4 / Passagers : 5
Couleur intérieure : Noir
Couleur extérieure : Noir
Type : Berline

**** )**** (همه روزه

Inside & Outside

__________________________________
Elegant Carwash

398 st Jacques W.
Lacinel, QC H8R 1E8

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

ـــ

ای

مبیل
ی اتو
ویس
برا
ن سر
برتری ن بها
کمتری

افتتاح مطب در وست آیلند

اسپشیال ویژه تاکسی های

14/99 >> ون

خنست

Clinique Dentaire PEARL

Elegant Carwash

9/99 :>> اتومبیل عادی

ین ش

.99

>> همه روزه

75

Inside & Outside

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

جراح دندانپزشک

1981 فارغ التحصیل
دانشگاه تهران
 سال سابقه27 با
- Licenced in
California
- member of National
board of America
- member of Associaton des Chirurgiens
Dentists du Quebc

________________________
4531 Boul Des Sources

.99

نزدیک به آدونیس

DDO, QC H8Y 3C2

>> همه روزه

Outside

کامپلت، سرویس موتور شویی
... شامپو و، وکسینگ،داخل
:ساعات کار

 ونیم7 هر روز هفته از ساعت
 بعدازظهر6 صبح تا

(514) 685-6222

ما به کیفیت می اندیشیم
اعتماد شما افتخار ماست

Open week-ends
& evenings
Financing Available

 در وست آیلندMatis  و سالن زیباییSPA

با محصوالت زیبایی ماتیس پاریس
باکادر مجرب

کنسرت بزرگ کامران و هومن
مشاوره رایگان

___________________________

<<1388 >> نوروز

دکتر علی شفیعی

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

Susa Media Proudly Presents

March 13th, 2009

17

CAR & HOUSE
INSURANCE
with
monthly
instalment

کارواش الگانت
با مدیریت ایرانی

1387  دی26 s 872  شمارهs 15 سالs

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

Tel.: (514) 626-0982

 برای ازبنی بردنIPL hair removal½ ½
 ویژه خامن ها، سریع و موثر،مـــوهای بدن
و آقایان
½ ½ فیشال و جوان سازی پوست بدون عمل
Obagieجراحیباحمصوالتپارامدیکال
½ ½ درمانا کنه
½ ½ روشن و یکنواخت شدن لکه های صورت با
ویتامنیثوهایدرکینون
½ ½ برنامههایویژه کاهشوزناضـــافیبامتد
طبی(طبیعی)پروتئنیمکمل
:½ ½ ماسوتراپی
 و شیاتسوrelaxing ماساژ
)(بادریافت رسید بیمه
الکرتولیز،پدیکور،مانیکور،½ ½ بندوابرو

18

 sسال s 15شماره  26 s 872دی 1387

________X 514-996-9692

جنگ غزه از دیدگاه ایرانی...
تاوان

محالت مشا
اسرائیلی ها
را ما ایرانی ها
می دهیم
نه عرب ها!
جناباسرائیل!

سالم عرض میکنم.
راستش ما از دست شما خیلی
دلخوریم.
چرا به نوار غزه حمله کردی و زدی
آنها را لت و پار کردی؟ ساختمانها را
خراب کردی و پلها و بنادر را داغون
کردی.
آخه هیچ فکر نمیکنی که پول این
خسارتها رو کی باید بده؟
هروقت که تو به حزب الله در لبنان
یا حماس در نوار غزه حمله میکنی٬
ما عزا میگیریم .البته نه بخاطر
فلسطینیها و لبنانیها بلکه بخاطر
خودمان .آخه پول این خسارتها نهایتا
از جیب ملت شریف ایران باید هزینه
شود.
تو با خیال راحت چند تا هواپیما
میفرستی باالی غزه و زرتی آنجا را

شعر؛
پرزیدنتی که
سوسک شد!

بمباران میکنی و همه چیز رو آش
و الش میکنی ولی هیچوقت
بفکر ما نیستی که
چطوری توی این اوضاع
و احوال کسادی بازار
باید به برادران و خواهران
فلسطینیکمککنیم.
آخه المصب اینقدر آنجا را
خراب نکن.
هرچی پول نفت داشتیم
رفت نوار غزه .یک کمی بفکر
ما مردم بدبخت ایران هم باش.
ما خودمان پول نداریم نان بخوریم
آنوقت تو هی زرت و زرت میزنی
ساختمانهای فلسطینی ها را داغون
میکنی و برای ما خرج میتراشی.
بابا انصاف هم خوب چیزیه.
اگر باور نداری ٬بگذار چند نمونه از
عواقب اینگونه حمالت شما که دود
آن مستقیما به چشم مردم ما میرود
را بطور خالصه عرض کنم:
>> از فردا مجروحان این حادثه را
با هواپیمای اختصاصی از سوریه و
لبنان به ایران منتقل میکنند و در
بیمارستانهای درجه یک تهران
بستریمیکنند.
فکر میکنی هزینه اینها را کی
میدهد؟ درست است که این یک
کار انساندوستانه است ولی نه
برای کشوری که امکانات درمانی
و پزشکیاش کفاف جمعیت خود
را نمیدهد و هرروزه هزاران بیمار
از شهرهای دور و نزدیک
جلویبیمارستانهایتهران
صف میکشند تا تحت مداوا
قرار گیرند.
>> بعد از هر حمله هوایی
شما به فلسطینیها کار
وزارتخانههای ما دو برایر
میشود .یکی میرود آنجا
پروژه راهسازی آغاز میکند.
دیگری مسکنسازی میکند.
آن یکی خیابانهای آنجا را
آسفالت میکند و پارکها را
جارو میکند و آب حوض
مردم را خالی میکند و
دیگری کفش آنها را واکس
میزند و همینطور بگیر
و برو.
>> توی این چند
ساله هرچی پتو و چراغ
عالءالدین داشتیم ،حکومت
ما همه را فرستاد به لبنان و

فارس :پس از پرتاب كفش به سمت
رییس جمهور آمریكا توسط خبرنگار
عراقی« ،علیرضا قزوه» در این باره
شعری با نام «پرزیدنتی كه سوسك
شد!» سروده است.
كفشی به او نخورد
ولی ُمرد

______ ________ www.paivand.ca

نصاف هم
ابا ا
ب ب چیزیه!
خو
فلسطین .االن
توی بازار یک قلم
از این جنسها
پیدا نمیشه و
اگر هم پیدا
شود نرخ خون
بابا جانشان را

میدهند.
>> از همه بدتر صدا و سیماست.
آقا شما نمیدانی اینها چه عذابی به
ما میدهند.
هر کانالی را که میزنی درمورد
جنایاترژیماشغالگرصهیونیستیه.
اینقدر سرودهای این فلسطینیها را
برای ما گذاشته اند که عربیام خوب
شده.
االن دیگه تمام سوراخ سلمبههای نوار
غزه را بلدم .اسم تمام کشته شدگان
روستاهای اطراف غزه و رفح و اریحا
را به همراه شماره شناسنامههایشان
از حفظم!
خالصه هربار که تو به نوار غزه حمله
میکنی ٬این صدا و سیما بیشتر مخ
ما را تیلیت میکند و روی اعصابمان
راه میرود.
>> از فردا برادران حزب اللهیمان
میریزند جلو سفارتهای خارجی و
آبرویمان را پیش غریبه و آشنا و در و
همسایه میبرند .خیابانها را میبندند.
ترافیک درست میکنند .اعصاب مردم
را خراب میکنند .مردم دیرتر به محل
کار و زندگی خود میرسند و با همکار
و یا زن و بچه خود بداخالقی میکنند
و کار به جاهای باریک میکشد.
>> از فردا توی تاکسی سر اینکه حق
با اسرائیل است یا با حماس بحث و
جدل میشود و راننده هم نرخ کرایهها
را باالتر میبرد.
>> از فردا توی بازار نرخ طال و دالر
باال میره .دالر که باال بره خودبخود
نرخ همه چیز هم باال میره حتی
سیب زمینی و سبزی خوردن ..وقتی
هم به سبزی فروش اعتراض میکنیم
میگه اوضاع خرابه .جنس نیست.
همه را فرستادند نوار غزه!

خالصهاینکهتاوانمحالت
مشا را ما میدهیم نه عربها
---------------------

و پیش از آن كه بمیرد
در نطق بچگانه خود گفت
كه نمرهات  10بود
اما تو  20گرفتی المنتظر!
حاال باران كفش میبارد در واشنگتن
و بغداد
المپیك كفش راه افتاده است در
خیابانهایدنیا
و در منا
شیطان عقبی را
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فلسطنی،
اسراییل و
آنهایی که
با هیچکس
نیستند!

آ م��د .
کس��ا نی
هس��تند ک��ه در
تریب��ون ه��ا و مقاالتش��ان همواره
س��خن از حقوق بشر است و آزادی
و دموکراس��ی ،اما در میدان عمل و
موقعیت و آنجا که باید ،هیچ خبری
از ایشان نیست.
در این میان متاس��فانه خیلی از ما
ترجیح میدهیم که کاری نکنیم.
بماند ک��ه بعضی ها آنچ��ه در غزه
میگ��ذرد را "حق؟!" س��اکنین آن
میدانند اما خیلی ه��ا نیز موضعی
ندارن��د و با بی تفاوت��ی از کنار یک
فاجعه انس��انی میگذرند .بدتر از آن
کسانی هستند که حمایت جمهوری
اسالمی از حماس را بهانه سکوتشان
می کنن��د و همچ��ون دیک چنی
(معاون اول بوش) مردم غزه را به این
دلیل که به حماس رای داده اند که
از سوی جمهوری اسالمی و سوریه
حمایت می ش��ود ،شایسته آنچه بر
سرشان می آید میدانند!
اما در میان ما ایرانیان مونترال کسانی
هستند که می توان به احترام شان
بر پا ایستاد و به ایشان افتخار کرد؛
کس��انی که شاید نسلی از نسل من
فاصله دارند اما آرمان و آرمان داری
را (که گم ش��ده نسل ماست) از یاد
نبرده اند.
بی گم��ان حت��ی اگر ط��ول دوره

رضا نامداری

(مونتریال)

میشل بن سایق ،نظریه پرداز فلسفه
آزادی و موقعیت در کتاب "مبارزه،
مقاومت و زندگی" می گوید:
"لحظه کذایی اخذ تصمیم افسانه ای
بیش نیس��ت .ما به تدریج و آهسته
آهسته آنچه میشویم که هستیم".
آنچه این روزها و در حاشیه جنگ
نابرابر در غزه در جهان رخ می دهد را
چه بسا می توان یکی از آن لحظاتی
دانست که انسان ها را تبدیل به آنچه
هستند می کند .آنچه این روزها از
می��ان آتش و خ��ون در غزه نمایان
است وجدان های بیداری است که
در هیچ کجای جهان تاب س��کوت
ندارند و در رس��وایی هرچه بیشتر
جانیانمیکوشند.
با وجود این ،هنوز هم آدمهایی در این
كره خاكی زندگی میكنند كه از هیچ
لحاظی در برابر فجایعی كه در غزه
میگذرد غیرتشان به جوش نیامده
و احتماال هرگز هم بجوش نخواهد

آرای
ش
گ
ر
م
شما :یا جرب
مسین

نخواهد رفت.
جایی که شاید خیلی از هموطنانم
ترجیح دادند نباشند تا مبادا در کمپ
جمهوری اسالمی تحلیل شوند!
آنچه میخواستم بگویم این بود که
اگر ام��روز و در این لحظه خاص در
مقابل جنایاتی که حتی رسانه های
برخوردار از ثروت البی جهانی یهود
نیز دیگر نمی توانند بر آن سرپوش
بگذارند ،سکوت می کنیم ،هرگز به
هیچ معیار انسانی و اخالقی و حقوق
بشری نمی توانیم که پایدار باشیم.
اگ��ر جنایات نئوکان ه��ا در عراق و
گوانتانامو را محکوم نمی کنیم ،اگر
حتی کالمی در محکومیت جنایات
اس��راییل در غزه نمی گوییم ،نمی
توانیم از خود انتظار داش��ته باشیم
اگر روزی در جایگاه مجریان کشتار
 67قرار گرفتیم ،منتظری باشیم و
س��کوت نکنیم و عطای قدرت را به
لقایشببخشیم.
آن روز اگر برسد یا در میان قربانیان
خواهیم بود ،یا در میان جانیان ،یا در
میان دسته بزرگتر سکوت کنندگان
و دم ب��ر نیاوران...هرچ��ه باش��یم
منتظری نخواهیم بود...همانگونه که
نخواستیم در کنار کسانی باشیم که
امیر خدیر همراهشان بود....

سالن آرایش

استودیو میوز

 y yکوتاه کرد ن مو
 y yاپیالسیون
 y yماکیاژ
 y yرنگ
 y yفر
 y yهایالیت
هر ساله بعد از این
با كفش های سنگی
خواهند زد
كوتاه نیا المنتظر!
سیاستمداران تنها میتوانند جا
خالی بدهند
و كفشهای گران و ّبراق بپوشند
و حرف مفت بزنند
كوتاه نیا در برابر كوتولهها
كه كفش تو فصیحتر است و

حضور کس��انی ،چون
امیر خدیر ،در مجلس
نمایندگی کبک کوتاه
هم باشد حضور فعال
و صمیمان��ه او در
گردهمایی های هفته
گذشته در همبستگی
با مردم فلسطین از یاد

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

Unisex

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

(514) 766-7776
یك لنگه كفش تو
از قیمت تمام كفشهای دیكتاتورها
باالتر است
مزایده كفش!
حراج فراگهای كابوی!
سقوط قیمت گاومیش!
سرگیجه فراكسیون دالر!
محاصره غزه!
موشك در برابر غذا
كفش در برابر دالر

دالر میشكند
و كفشهای منتظر
پیروز میشود
و بعد از این
قصههای شب یلدا
در ّ
مادربزرگها حكایت میكنند:
یكی نبود و یكی بود
كفشی بود و
پرزیدنتی كه سوسك شد!

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
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مروری بر رسانه های کبک و کانادا
______
علی اشرف
شــادپور

_______

در ناامیدی بسی امید است

پایان شب سیه سفید است

یک مثل ترکی می گوید:
«نیت به کجا؟ منزل به همانجا!»
و یک مثل عمومی دیگر هم می گوید:
«به نیمه پر لیوان نگاه کن ،نه به نیمه خالی
آن».
حاصل این دو گفته این است که اگر خوشبین
و امیدوار باشیم و مایوس نشویم و به فعالیت
ادام��ه بدهیم وبه جای کم کردن از آن ،بدان
بیفزائیم ،یقینا ش��اهد موفقیت را در آغوش
خواهیم گرفت.
مثـل هستند و در
نگوئیم که این عبارات فقط َ
عمل درست درنمی آیند .ممکن است
عالم َ
در مواردی استثنائی چنین باشد ،ولی عموما
چنین نیس��ت .چرا که ای��ن مثل ها حاصل
تجربیات س��الها و بلکه قرن های گذشتگان
است چه ایرانی و چه غیر ایرانی.
در آغاز سال  2009میالدی ،که تقویم اغلب
کشورهای جهان بر مبنای همین سال است
نکاتی و مواردی برای بدبینی و ناامیدی وجود
دارد.
در این باره تنها کانادائی ها نیستند که نگرانند،
بلکه این نگرانی عالمگیر شده است .گرمایش
زمین ،بحران غول آسای اقتصادی که اولی را
تحت الشعاع قرار داده است ،آشفتگی سیاسی
در کانادا ،تجدید خونریزی ها در خاورمیانه،
اسباب های انفجاری دست ساز و حتی پیاده
روهای یخی مونترال از جمله مواردی هستند
که نه امیدوار کننده هستند و نه خوش آیند.

خوشبختانه علیرغم این همه موارد نگران
کننده به اس��تناد س��ر مقاله گازت دوم
ژانویه 58 ،درصد کانادائی ها نس��بت به
وقایع س��ال  2009خوش بین هستند
و تنه��ا  21درصد بدبی��ن و بقیه نمی
دانس��تند که بای��د منتظر چه چیزی
باشند.
خوش بینی و امیدواری از خصوصیات
پس��ندیده و عالی انس��انی است و
همین روحیه اس��ت که باعث این
همه پیشرفت شده است.
اکثریت بزرگی از کانادائی ها ،چه در درون و
چه در برون ،بطور مداوم تالش می کنند تا
زندگی را برای خود و دلبسته گان خود بهتر
و بهتر سازند .زیر یک دیسیپلین معقول ،همه
به سر کار یا به مدرسه و دانشگاه می روند .از
کودکان و سالمندان مراقبت های الزم بعمل
می آمد .حتی بعضی ها بیشتر از حد معمول
کار می کنند.
آیا این فعالیت ه��ا دالیل کافی برای خوش
بینینیستند؟
از س��وی دیگر ،این سال نو ،به زودی رئیس
جمهور جدیدی برای ایاالت متحده آمریکا
خواهد آورد که نه تنها امید را به بسیاری از
مردم کشور خود به ارمغان آورده است ،بلکه
تخم امید را در سایر نقاط جهان نیز پراکنده
است.
پیام اصلی انتخاباتی باراک اوباما این بود که
«اگ��ر آمریکائی ها با ه��م کار کنند ،چه در
جنگ و چه در صلح ،شگفتی می آفرینند».
او کت��اب خود را «ش��جاعت امی��د» نامیده
است.
اکنون آمریکائی ه��ا امیدوارند که وی گفته
های خود را به مرحله عمل درآورد.
البته کانادائی ها هم نقاط امید خود را دارند و
باید به نقطه های قوت کارهای مشترک خود
تکیهکنند.

______ ________ www.paivand.ca
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چیزی ب منتظر چه
اشند.

هارپر وعده
سختگریی
می دهد

ریزش وسیع
برف در ش��ب های نوئل
نهادی برای همبستگی در کشوری محسوب
می شود که در پایان سال گذشته ،تنش های
محلی و رفتار ناراحت کننده رهبران احزاب
فدرال کمکی به آن همبستگی نکردند.
ام��ا ،نطق خانم میکائی��ل ژان ،فرماندار کل
کان��ادا را می توان عامل محرکی برای ایجاد
همبستگی و خوش بینی تلقی کرد.
وی می گوید« :این بس��یار مهم است که ما
با هم کار بکنیم ،اع��م از ملت ها ،دولت ها،
اجتماعات،صاحبانتجارتومشاغل،سازمانها
و افراد ،دوش به دوش و در کنار هم».
یقینا پاسخ دهندگان به نظرسنجی یاد شده
بی توجه به س��ر تیتر بعضی مقاالت مایوس
کننده ،و با تکیه بر واقعیت های اساسی ،نقاط
امیدوارکنندهای برای وحدت و همبستگی
یافته اند.
کانادا کش��وری اس��ت در صلح و آرامش .در
آنجا ه��ر کس دنبال کار میگردد ،آن را پیدا
می کند .سیستم بهداشت و درمان ،با وجود
نقایصی ،در آن بطور قابل قبولی کار می کند.
از پتانس��یل های فردی و جمعی خوبی هم
برخوردار است .بنابراین با رگه هایی از امید به
استقبال سال نو برویم.

به نقل از گازت 10 ،ژانویه

نخست وزیر استفن هارپر می گوید:
«ب��ه منظور کمک به کش��ور در اواخر ژانویه
بودجه جامع��ی را به پارلمان ارائه خواهد داد.
هارپر ،ضمن اظهار نگرانی از بیکاری شهروندان
که افق را تیره می کند ،گفت کانادائی ها حق
دارند در  3تا  5سال آینده منتظر اقدامات ویژه
مالی از سوی دولت باشند».
وی با توجه به قرار گرفتن دولتش در آستانه
سقوط در اواخر پائیز ،با لحن آشتی جویانه ای
می گوید عالقمند است عقاید اوپوزیسیون و
همچنین نظرات اس��تانها را قبل از  27ژانویه
بشنود.
هارپ��ر ،بعد از مالقات ب��ا گردانندگان صنایع
کانادا گفت ما با آگاهی از اینکه اوقات سختی
در پیش خواهیم داشت ،نباید نیاز به اقدامات
اساسی را دست کم بگیریم .هارپر معتقد است
شرایط سخت پیش رو ،احتماال و نه الزاما3 ،
الی  5س��ال طول خواهد کش��ید .بنابراین به
گفته او بودجه آینده ش��امل یک طرح جامع
خواه��د بود ،ن��ه تنها برای مس��ائل و چالش
های اقتصادی ،بلکه جهت ایجاد فرصت های
اقتصادی هم.
نخست وزیر ،ضمن اشاره به چالش های ناشی
از حذف شدن شغل ها می گوید حتی شنیدن

 شرایط سخت پیش رو،احتماال و نه الزاما 3 ،الی
 5سال طول خواهد کشید.
 در ایاالت متحده آمریکا،در یکی دو سال اخیر،
بیش ازدو میلیون شغل از
بین رفته که  400000مورد
آن تنها در چند ماه گذشته
اتفاق افتاده است.
 یقینا کانادا هم از این بلیهبی نصیب خنواهد ماند.

اینکه یک نفر شغل خود را از دست داده است
نگران کننده است.
این اظهار نگرانی نخست وزیر از ناپدید شدن
شغل ها بی ماخذ نیست و از آمار وارقام منتشر
ناشی می شود.
در ای��االت متحده آمریکا ،در یکی دو س��ال
اخیر ،بیش ازدو میلیون شغل از بین رفته که
 400000مورد آن تنها در چند ماه گذش��ته
اتفاق افتاده است.
یقینا کانادا هم از این بلیه بی نصیب نخواهد
ماند ،گرچه گفته می شود که در جریان سال
 100000 ،2008ش��غل در کانادا ایجاد شده
است.
با این حال ،هارپر ضمن سخنان خود از بیان
جزئیات بودجه خ��ودداری کرد و فقط گفت
ما همه عقاید پیشنهادات را بررسی خواهیم
کرد و حاال وقت آنس��ت که همگی با هم کار
بکنیم.
اما ،جیم فالهرتی ،وزی��ر دارائی فدرال ،اعالم
داش��ت که یک کسر بودجه اساس��ی در راه
خواهد بود .او می گوید این کسر بودجه برای
مواجهه و مقابله با رکود همزمان اقتصادی بین
المللی اضطراری است .ولی وی گفت این کسر
بودجه برای مدت طوالنی نخواهد بود.
از سوی دیگر ،هارپر می گوید بعد از تبادل نظر
با دست اندرکاران اقتصاد کانادا به این نتیجه
رس��یده است که کانادا فرصت این را دارد که
خ��ود را تقویت کند و از این بحران قوی تر از
پیش بیرون بیاید.
قرار است هارپر با رهبران اوپوزیسیون و نخست
وزیران استانها مالقات کند.
او امیدوار اس��ت ک��ه این دیداره��ا منجر به
هم��کاری های فکری و عملی همگان ،اعم از
سطح حزبی ،استانی ،کش��وری و حتی بین
المللی گردد.

رستورانگیالن
اهای محلی گیالن
ذ

انواع غ

توحش دینی
ّ
با نام ِ اهلل و یهوه،

پاریس ۱۳.۱.۲۰۰۹

فال قهوه:
روزهای شنبه

در منطقه وست آیلند

نام الله و یَه َوه نامِخـــداست
لیک این هر دو نام ،دامِخداست
آن یکی خنجری ست در کفِ کین
نامِوحشــت نهاده ،دولت دین
ملـــــتی دیوار
تا کِشد گِر ِد
ّ
تاج شــاهی نهاده بر دستار
ساز و برگ َُمدرن همدستش
تیغ در دستِزنگیِمستش
وان دگر نامِ یَه َوه را به یهود
وانهاده ست مثلِآتش و دود
تا به نامِ حکـــــومتِدینی
نـدریشهءفلسطینی
برکــ َ
َ
گر بپرسید« :کـاین چه آئینی ست؟»
راست گویم :توحش دینی ست!

کلچهاشنی ها
ک
ز باب
یتو
و
ر
بادمجن پر ده
ماس انبرانی
ساالت و خیار
د

سالن آرایش رورو

شعری از م .سحر
با یاد قربانیان نوار غزه

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

با مدیریت روژان

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...

برای پرهیز از
آنفلوآنزا 'رژمی
را کنار بگذارید'

یک مطالعه علمی اخطار می دهد که
رژیم گرفتن در این فصل سال می
تواند توانایی ب��دن برای مقابله با
ویروس آنفلوآنزا را مختل کند.
محققان آمریکای��ی دریافتند که
مقابله با عفونت برای موش هایی
که کالری مصرفی آنها کنترل می
شد  -در مقایسه با آنهایی که رژیم
عادی داشتند  -دشوارتر بود.
این یافته ها که در نشریه "تغذیه"
چاپ شده است حاکیست افرادی
که ت��ب دارن��د باید خ��وب غذا
بخورند.
موارد ابتال به آنفلوآنزا در انگلس��تان
و ولز اکنون درحال نزدیک ش��دن به
باالترین حد در  9سال اخیر است.

تی��م محقق��ان در دانش��گاه ایالتی
میشیگان دریافت حتی وقتی به موش
هایی ک��ه تحت رژی��م غذایی بودند
ویتامین و مواد معدنی الزم داده می
ش��د ،بدن آنها باز هم ق��ادر به تولید
مقدار کافی سلول های کشنده برای
مقابله با عفونت نبود.
ع�لاوه بر آنکه احتم��ال مرگ موش

هایی  -ک��ه تنه��ا  40درصد کالری
همتایان دیگر با رژیم عادی را دریافت
می کردند  -در اثر ویروس افزایش می
یافت ،دوره بهبودی آنها نیز طوالنی تر

بود ،وزن بیشتری از دست می دادند
و عالئم بیشتری از ضعف سالمتی در
آنها دیده می شد.
پروفسور الیزابت گاردنر نویسنده مقاله
تحقیق��ی در نش��ریه "تغذیه" گفت:
"تحقیقات ما نش��ان می دهد که اگر
ب��دن آم��اده مقابله با ویروس باش��د
دوره بهبودی سریع تر و آثار بیماری
خفیفتر از زمانی اس��ت ک��ه کالری
مصرفی محدود شده باشد".
محققان توصیه کردند حتی کسانی
که واکن��ش آنفلوآن��زا زده اند باید
از رژی��م گرفتن در ماه های س��رد
زمستان پرهیز کنند.
تیم محققان تاکید کرد که نباید این
مطالعه را به معنی لزوم پرهیز از رژیم
غذایی در تمام سال دانست ،و اینکه
کنترل وزن را باید به هشت ماه سال
که ویروس آنفلوآنزا خیلی خطرناک
نیست سپرد.

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

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

سفر به ایران:

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

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

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

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

دیدنی ها :م��رد جراحی از ناحیه ی
«الن��گ آیلند» ک��ه نزدیک به چهار
سال است که مراحل جدایی از همسر
خود را طی می کند ،از همسر سابقش
خواست تا کلیه ای را که به او اهدا کرده
بود به وی بازگرداند .این درحالیست
ک��ه وی تقاض��ای  1.5میلیون دالر
خس��ارت نیز کرده
است.
«دکت��ر ریچ��ارد
باتیستا» ،جراحی
در مرکز پزشکی
دانشگاه ، Nassau
بهخبرنگارانگفت
که تصمیم دارد تا
جزئیات تقاضای
خس��ارت کلیه ی خود را به نشریات
اعالم کند زیرا مذاکراتش با همس��ر
سابق خود بی نتیجه بوده است.
وی ادع��ا کرد که چندین ماه اس��ت
از دی��دن فرزندان خود ک��ه  11 ،8و
 14س��اله هستند منع ش��ده است.

باتیستا گفت« :چاره
ی دیگری ندارم؛ نمی
خواستم این مسئله
در نظ��ر عم��وم قرار
گیرد».
او گفت در ماه ژوئیه
ی  2001کلی��ه ی
خود را به همس��رش
«دانل باتیس��تا» ،که
اکنون  44ساله است ،بخشیده است.
همس��ر وی در جوالی س��ال 2005
تقاضای طالق کرد ،هرچند باتیستا
مدعی اس��ت که همس��رش پس از
دریافت کلیه ب��ه وی خیانت کرده و
با مرد دیگری رابطه
داشته است.
پ��س از ای��ن
اظه��ارات ،وکالی
ازدواج احتم��ال
موفق شدن باتیستا
را رد کردند.
«س��یمور ج��ی.
رایسمن» ،وکیلی
از النگ آیلند ،گفت« :من  40س��ال
است که در این حوزه فعالیت می کنم
و تا به حال چنین چیزی نشنیده ام.
این جزء دارایی های ازدواج نیست که
بتوان روی آن قیمت گذاشت».
«سوزان ماس» ،وکیلی از منهتن ,نیز

در ای��ن باره گف��ت« :این
دکتر خوب بدون شانس و
بدون کلیه است .این شبیه
به پرونده هایی است که در
آن ها شوهر پرداخت هزینه
ی جراحی ب��زرگ کردن
سینه و غیره را تقاضا می
کند .قاضی های ما تمایل
ندارند چنین چیزهایی را
قیمت گذاری کنند».
باتیس��تا ی  49ساله اعالم کرد که از
اهدای کلیه ی خود پشیمان نیست
و تنها بابت ازدواج شکس��ت خورده
اش ناراحت اس��ت .این زوج در سال
 1990ازدواج کردن��د و در خان��ه ای
چند میلیون دالری در Massapequa
زندگی می کردند.
باتیستا می گوید هنوز روزی که این
عمل جراحی انجام ش��د را به خاطر
دارد« :هیچ احساس بهتر از آن وجود
ندارد .همان طور که خداوند ش��اهد
من است ،احساس کردم که می توانم
عیس��ی مس��یح را در آغوش بگیرم.
باورکردن��ی نب��ود؛ روی ابرها راه می
رفتم .حتی امروز نیز همان کار را می
کردم•».

ممنوعیت
خرید سکس
در نروژ

AMRO

AMRO TRAVEL

مردی خواستار
پس گرفنت کلیه ی
خود از همســـر
«خیانتکار» شد
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)Tel.: (514
996-2725

از اول ژانویه سال نو میالدی در نروژ
خرید سکس جرم محسوب میشود.
اما موافقان ممنوعیت خرید سکس
هنوز در م��ورد دلیل و کارآیی این
اقدام دولت تردید دارند.
گفت��ه میش��ود تعداد زی��ادی از
روسپیهایی که از کشورهای دیگر
برای کار به نروژ آمده بودند ،حال این
کشور را ترک کردهاند.
خبرنگاری که چند هفته پیش برای
تهیه گزارشی در این مورد به دروازه
کارل یوهانس ،محله معروف خرید و
فروش س��کس در اسلو رفته بود ،در
گزارش خود نوش��ته است ،در طی
یک ربع س��اعت  ۱۷م��ورد فروش
س��کس به او پیشنهاد شد .در هفته
های آینده در این محله وضع به گونه
ای دیگ��ر خواهد ب��ود .از اول ژانویه
خرید س��کس در نروژ ممنوع است.
در واق��ع مردانی که در هنگام خرید
سکس دستگیر شوند ،مجازات تا یک
سال زندان در انتظارشان خواهد بود.
به عقیده اوالف لگدنه ،نماینده کلیسا
در امور شهر« ،به نظر میآید که بعد
از به اجرا در آمدن این قانون ،نیمی از
روسپیها از کشورهای اروپای شرقی
و نیجریه اسلو را ترک کنند».
به نظر بجورگ نورلی ،جامعه شناس
و یکی از پژوهش��گران مرکز تحقیق

و کمک به روسپیها« ،زنان روسپی
ن��روژی روی ای��ن موضوع حس��اب
میکنن��د که مش��تریهای خود را
حفظ خواهند ک��رد و قانون جدید
بیشتر ش��امل زنان خارجی خواهد
شد» .تعداد روسپیهای خارجی در
نروژ در پنج سال گذشته بیش از دو
برابر ش��ده و همین موضوع به بحث
طوالنی در م��ورد ممنوعیت خرید
سکس در این کشور دامن زده است.

جمازات مردان خریدار
سکس

خرید و فروش سکس از سال ۱۹۰۲
در نروژ آزاد اعالم شد .در  ۱۹۸۲اولین
مخالفتها از س��وی فمینیستهای
نروژی مطرح شد .آنان خواستار تغییر
قانون مجازاتعمومیوشناختهشدن
خرید و فروش سکس به عنوان عملی
مجرمان��ه بودن��د .در  ۱۹۹۹با اعالم
ممنوعیت خرید س��کس در کشور
همس��ایه ،س��وئد ،بحث در اینباره

دوباره در نروژ هم آغاز شد .بهویژه این
خواس��ت با کار تعداد زیادی روسپی
نیجری��های در خیابانه��ای اطراف
دروازه کارل یوهانس که در نزدیکی
دفتر چند روزنامه و سیاس��تمداران
این کشور است ،بر بحث ممنوعیت
خرید س��کس در ن��روژ دام��ن زد.
فمینیستهای نروژی روسپیگری را
به عنوان خشونت علیه زنان ،عملی
قابل مج��ازات میخوانند .به عقیده
ماریانه توایت ،پژوهش��گر وس��ایل
ارتباط جمعی در دانش��گاه اس��لو،
زمانی که روسپیهای نیجریهای در
خیابانهای اسلو دیده شدند ،بحث
درباره ممنوعیت خرید س��کس باال
گرفت .تا جایی که در پارلمان موضوع
به شکل محدود کردن ورود زنهای
نیجریهای مطرح ش��د .او می گوید:
«مثل این است که این مردان نروژی
نیستند که خریداران سکس هستند
و موضوع به عنوان مش��کل وارداتی
از س��وی زنان نیجریهای و یا اروپای
{>> ادامه در صفحه}20 :
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گوناگون...
قبل از  5سالگی
از چاقی بچه ها
جلوگیریکنید!

بریتانیا مانند دیگر کشورهای
پیشرفته جهان با مشکل چاقی
مفرط کودکان دست به گریبان
است و به رغم تالش هایی که
برای باالبردن سطح آگاهی
والدین به عمل می آید ،یک سوم
از تمام کودکان زیر پنج سال
دچار چاقی مفرط هستند.
نتیجهتحقیقاتپزشکان
بریتانیایی که در مجله پزشکان
اطفال انتشار یافته است ،حاکی
است که چاقی مفرط کودکان
نتیجه باال رفتن وزن آنها قبل از
سن پنج سالگی است.
حال پزشکان اطفال از والدین
می خواهند که در تغذیه کودکان
خود در سنین پایین تر از پنج
سال دقت بیشتری بکار ببرند و
غذای سالم و به میزان کمتر به
آنها بدهند.
پزشکان هشدار می دهند که اگر

________X 514-996-9692

______ ________ www.paivand.ca

غذای تند بخورید
تا الغـــــر شوید!

دانشمندان در تازهترین تحقیقات خود به
این نتیجه رسیدهاند كه مصرف گیاهان و
غذاهای تند به الغر شدن كمك میكند.
آنها معتقدند از آنجایی كه غذاهای تند ،مزه
مالیمی ندارند ،نمیت��وان به مقدار زیاد از
آنها مص��رف كرد و به همین دلیل موجب
الغری میشوند .از سوی دیگر غذاهای تند
سوخت و ساز بدن را نیز باالمی برند و از این
راه به كاهش وزن كمك می كنند.
برخی كارشناس��ان توصی��ه میكنند در
صورتی كه به ناراحتی معده یا فشار خون
باال مبتال نیستید و پزشك شما را از مصرف
غذا های تند منع نكرده است ،روی آوردن
به فلفل برای الغری را امتحان كنید.
حتی اگر دیگر اعضای خانواده نمی توانند
غذاهای تند بخورندیا كودكان شما این مزه
را نمیپسندند ،فلفل آن هم از نوع قرمز و
س��یاهش را میهمان میز شام و ناهار خود
كنید و بهجای نمك كه مضرات آن بارها به
اثبات رسیده است ،از مقدار متعادلی فلفل
استفادهكنید.

برای رفع بوی
بد دهان ،چای
بنوشید

در تغذیه کودکان دقت نشود،
وقتی به سن مدرسه می رسند
دیگر برا ی جلوگیری از چاقی
مفرط بسیار دیر خواهد بود .
دلی��ل واقعی بوی ده��ان ،مواد خاص
آماندا برومهال ،یک مادر
محتوی س��ولفور اس��ت .باكتریهای
بریتانیایی این مسئله را تجربه
خاصی كه در ده��ان این مواد را تولید
کرده است  .او می گوید که به
میكنن��د در مكانهایی كه اكس��یژن
راحتی نمی تواند سایز لباس
به آنها نمیرس��ند ،مانند زی��ر زبان یا
فرزند خود را در بریتانیا پیدا کند
الیههای عمیق پوشش مخاطی دهان
و تنها جایی که برای کودکان
زندگی كنند.
زیاده از حد چاق پوشاک تولید
دانش��مندان آمریكایی به كمك «پلی
می شود  ،آمریکاست .آماندا می
فنل» یكی از اجزای چای توانستند رشد
گوید وقتی مجبور شد جهت
حشرات موذی خیلی كوچك را متوقف
خریدن شلوار برای پسرش به
سازند.
آمریکا برود ،فهمید که باید چاره
محققان حدود 48ساعت با بررسی تاثیر
ای پیدا کند و از اینکه جلوی
پلی فنل چای بر این باكتریها دریافتند
چاقی پسرش را زودتر نگرفته
غلظت زیاد این ماده به طور كامل رشد
بود ،احساس پشیمانی کرد.
آنه��ا را متوقف میس��ازد و میزان كم
"سر لیام دونالدسون" ،رئیس
آن مانع تولید آنزیمی میش��ود كه در
اداره مشاوره پزشکی بریتانیا
ساخت مواد بد بو نقش موثر دارد.
در مقاله خود در سایت خبری
بنابراین گزارش؛ مواد شیمیایی كاتچین
بی بی سی هشدار می دهد که
و تی فالوین جز پلی فنلها هس��تند.
بسیاری از والدین حاضر به قبول
كاتچین در چای س��بز و س��یاه و تی
این واقعیت که کودک آنها دچار
کشف 7
فالوین فقط در چای سیاه وجود دارد.
چاقی مفرط است ،نیستند.
تحقیقات جدید نشان میدهند؛ چای
سر لیام دونالدسون
ژن دردسر ساز بدن
س��یاه بر رش��د این باكتریها تاثیر
همچنین به این
دانشمندان انگلیسی موفق به كشف  7نوع ژن جدید مؤثر در چاقی
میگذارد .هنگامی كه ش��خص 5
موضوع اشاره می
شدند.
ب��ار در روز با چای دهان خود را
کند که با رژیم
صحیح می شود یافتههای جدید حاكی از آن است كه مغز نقش عمدهای در كنترل اشتها دارد شستشو دهد الیه كمتری روی
دندانها ایجاد میشود.
و چاقی تنها به علت نقصان در سیستم سوخت و ساز بدن نیست.
جلوی چاقی
در این تحقیقات ،هزاران نفر از نظر تغییرات ژن الغری مورد بررسی قرار گرفتند؛
مفرط را به
كه نتایج حاكی از آن است كه  7ژن جدید در مغز فعال هستند.
موقع گرفت
بر اساس این تحقیقات بین المللی كه در «نیچر ژنتیك» منتشر شده است ،تأثیر
در غیر این
مغز بر اشتها و عادتهای غذایی مهمتر از تغییرات ژنی دگرگون كننده توانایی
صورت ممکن
بدن در ذخیره كردن یا سوزاندن چربیهاست.
است کودک
این تحقیقات نشان میدهد كه  70درصد از متغیر شاخص توده بدن
به بیماری های
بیش از آنكه یك عامل محیطی باشد ،یك عامل ژنتیكی است.
قلبی ،سرطان،
تقریباً از هر  4نفر در انگلستان ،یك نفر چاق است و
دیابت و آرتروز مبتال
متخصصان پیشبینی میكنند این روند به
شود.

•

•

سرعت افزایش یابد.

جدول جدول جدول جدول جدول
کتابخـــانهنیما
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افراد باالی 45
سال مراقب
افسردگی فصلی
باشند

دارو درمان��ی را رای��ج تری��ن و
مهمترین روش درمان افسردگی
و شیدایی فصلی عنوان می کنند،
استفاده از دارو های آرامبخش و
ضد افسردگی می تواند به تنظیم
خلقی افراد كمك كند.
بای��د به یاد داش��ت افس��ردگی
فصل��ی تنها ب��ه فص��ل پاییز و
زمستان ارتباط ندارد و معموال در
آغاز فصل های جدید شیوع پیدا
می كند اما در زمستان به دلیل
كمبود نور  ،كم شدن تحرك و در
محیط های بس��ته بودن بیشتر
مش��اهده می شود .تغییر عادات
خلقی در زمس��تان به دو حالت
افسردگی و شیدایی خود را نشان

می دهد كه ب��ه وضعیت روانی
افراد بستگی دارد و عالئم ونشانه
های متفاوتی نسبت به انواع دیگر
این بیماری ندارد.
رئیس انجمن روانپزشكان ایران
می گوید :شیوع افسردگی های
فصلی در سنین باالی  45سال
بیشتر است .واكنش بیوشیمیایی
بدن در برابر تغییرات آب وهوایی
در این سنین به ایجاد تغییرات
خلقی دامن می زند ضمن اینكه
این ن��وع از افس��ردگی در زنان
نسبت به مردان شیوع بیشتری
دارد.
وی خاطر نشان می كند :استفاده
درست از دارو های ضد افسردگی
و آرام بخ��ش در مبتالی��ان ب��ه
اختالالت خلقی در زمان سالمت
م��ی توان��د از ابت�لای آن��ان به
افسردگی یا شیدایی در تغییرات
فصلی جلوگیری كند.

ایــــران

>> در یک چشم بندی دولتی

هزینه نصب تلفن  10برابر شد
تا پیش از این از متقاضیان تلفن ثابت ،مبلغ 100
هزار تومان گرفته می شد که از این میزان 95 ،هزار تومان
ودیعه ب�ود و  5هزار تومان دیگر هزینه نصب .به عبارت
دیگر ،آن  95هزار تومان جزو بدهی ش�رکت مخابرات به
مشترکان بوده به گونه ای که هر مشترکی می توانسته با
انصراف از ادامه قرارداد با ش�رکت مخابرات ،آن  95هزار
توم�ان را دریافت کند .اما اینک ،آن  5هزار تومان هزینه
نصب 50 ،هزار تومان ش�ده است و دیگر ،خبری از ودیعه
قابل استرداد نیست!
در واقع ،اگر آنگونه که ش�رکت مخابرات تبلیغات کرده
اس�ت ،ودیعه تلفن ثابت حذف شده ،می بایست با حذف
آن  95ه�زار تومان از متقاضی�ان ،تنها  5هزار تومان می
گرفتند ولی اینک  50هزار تومان مطالبه می کنند .به بیان
دیگر ،هزینه نصب تلفن ثابت را  10برابر کرده اند.

بازارنوروزی خانه ایران

من متاشاگر سوخنت
سینمارکس آبادان بودم!

>> شنبه ۱۴مارس 2009

>> جمعه  23ژانویه 2009

Email: khanehiran@gmail.com
1117 Ste.Catherine West, Suite 420
>> Metro Peel

سخنران :رضا هومن

تلفن)۵۱۴( ۵۴۴-۵۹۶۲ :
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پزشکــی....

دکتر عطا انصاری

______ ________ www.paivand.ca

>> سردرد بر اثر مواد
مسمومکنندهیاکمبود

مصرف زی��اد الکل ،کمبود
قهوه برای معتادان به قهوه،
مسموم شدن با منوکسید
کربن

(کبک)

س�ردرد
و میگ�ر ن

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

سردردهایمربوطبه
متابولیسمبدن

نامرتب بودن وقت غذا خوردن و
یا نخ��وردن یک وعده غذا ،هیپو
گلیس��می ،کمبود اکسیژن (در
ارتفاعات زیاد)

دارو

>> سردرد بر اثر مصرف

مصرف م��داوم بعض��ی داروها مانند
آسپیرین ،استامینوفن ،آرام بخش ها،
خواب آورها ergotamine ،فرکانس و
شدت درد را زیاد می کند.
بعضی داروهای بکار رونده در بیماری
هایقلبیوعروقیمانندنیتروگلیسرین
و anticalciques

>> سردرد با منشاء عروقی

فش��ار خون ش��دید ،انوریسم رگهای
داخل جمجمه (گش��اد شدن رگهای
داخل جمجمه) ،خونریزی مغزی

سردردبامنشاءعفونی

تب ،بیماری های عفونی مختلف مانند
مننژیت ،سینوزیت و غیره

چندین نوع سردرد وجود
دارد:
میگ��رن ه��ا ،س��ردردهای عضالنی،
سردردهائی که منش��ا گردنی دارند،
سردردهائی که منشا آنها ضربه به سر
و یا بدالئلی بیماری های مش��خصی
بوجود می آیند.
سردردها می توانند موقتی و یا دائمی
حاد باش��ند که در این صورت بر روی
زندگی بیمار اثر بد دارند.
میگرن ها سردردهای بسیار شدید و
از پای درآورنده هس��تند زیرا همراه با
تهوع و اس��تفراغ یا عدم تحمل نور و
صدا هستند.
 16درص��د خانم ها و  6درصد آقایان
دچار میگرن می شند و در  60درصد
موارد این مشکل سابقه فامیلی دارد.

میگرن

علل:

نوسانات هورمونی در خانم ها مانند:
بلوغ ،تخمک گذاری ،یائسگی
حاملگ��ی ،زایم��ان ،قاعدگی ،مصرف
داروهای ض��د حاملگ��ی خوراکی یا
تزریقی
استرس بر اثر مرگ یک عزیز ،مشکالت

خاله مشعل!!

مردم عادی
و فاجعه غزه

سوار تاكسی كه شدم راننده داشت
میگفت :بابا ایول .بببین یه زن
چطور این اسرائیلی های نامرد را
عاصی و منتر خودش كرده.
 كدوم زنو میگی؟راننده پشت فرمان جا به جا شد و
گفت:
همین خاله مشعل كه دمش خیلی

خانوادگی ،مبتال شدن به یک بیماری
خطرناک ،مش��کالت مالی و کاری و
غیره

بعضی اغذیه ها و نوشابه ها
بوهایشدید

مانند ب��وی دخانیات ،عطرها و یا دود
کارخانجات
سرما ،قرار گرفتن سر در هوای سرد و
یا خوردن بستنی
فعالیت شدید بدنی (دویدن ،فوتبال،
هالت��ر زدن ،تنیس) ی��ک کار مغزی
طوالنی و یا فعالیت های سکسی

>>سردردهایعضالنی

نگرانی شدید ،دیپرشن
>>سردردهایبامنشاگردنی
بد قرار گرفتن مهره ها و عضالت گردن
بر اثر بی حرکت ماندن طوالنی ،تکرار
حرکات م��داوم طوالنی ،روی ش��کم
خوابی��دن ،بالش بد (خیلی ضخیم یا
خیل��ی نازک) و یا بر اثر تاب داش��تن
مهره ها

>> سردردهای با منشاء ضربه
بهمججمه

ضربه به س��ر می توان��د باعث صدمه
به مهره های گردنی و حرکت ش��دید
مغزی بشود.

گرمه دیگه.
مرد مسافر لبخندی زد و گفت:
اول این كه زن نیست و مرده ،دوم
این كه اسمش خاله مشعل نیست و
خالدمشعله.
 حاال هر چی ولی كارش درسته.مسافر دیگری گفت:
ما همیشه چراغمون به خونه حرامه
و به دیگران روا .مگه نشنیدی
كه کفگیر قیمت نفت به ته دیگ
خورده و آوردن نفت سر سفره
پیشكش كه از سال دیگه میخوان
قیمت بنزینو آزاد كنن؟
مسافر دیگری گفت:

برای تشکیل گروه ُکر
مبنظور همکاری با گروه
دستنوازان از عالقمندان
خامن و آقا دعوت
به همکاری می شود.

>> چند راهنمایی

مصرف زیاد داروهای ضد درد
اگر گاهی س��ردرد وجود دارد مصرف
ی��ک ی��ا دو ق��رص آس��پیرین و ی��ا
استامینوفن موثر است ولی مصرف زیاد
و طوالنی این داروها ش��دت و مدت و
فرکانس س��ردرد را بیشتر می کند و
ب��دن به آن عادت ک��رده و باید مقدار
بیشتری مصرف کرد و مدت کمتری
راحت بود و کمبود مقدار دارو در خون
هنگام خواب باعث سردرد بعد از بیدار
ش��دن خواهد بود که باید باز مقداری
دارو مصرف کرد تا موقتا درد را حس
نک��رد ولی درد بزودی خود را نش��ان
خواهد داد.
 داروه��ای  Decongestifsمص��رفنکنید.
ای��ن داروها هن��گام مبتال ب��ودن به
س��ینوزیت برای رفع سردرد بکار می
رود ولی نباید بعنوان داروی س��ردرد
مصرف شود.
 از فعالیت های بدنی خیلی شدیدخودداریکنید.
 در مدت درمان از کارهای سنگنیخودداریکنید(خانهتکانیشب
عید!)
 سر و صدای زیاد می تواند فشار براعصاب آورده و تولید سردرد کند.

ما كه رقمی نیستیم كه راضی و
ناراضی بودنمون اهمیتی داشته
باشه ،خاله مشعل آقای راننده و آسد
حسن ازمون یه دفعه ناراحت نشن.
گرونی هم شد كه شد .دالر هفت
تومنی شد هزار تومن مگه آب از آب
تكون خورد؟
راننده دستگاه صوتی اش را روشن
كرد و خواننده خواند:
"به خدا رفته بودم سقا خونه دعا
كنم!!"...
گفتم :آقا نگهدار همین جا پیاده
میشم! سیامک زند (پیک نت)

آمـــوزش دف
کالس های گروه نوازی دف

آموزش آواز اصیل ایرانی ودف

(ردیف و تصنیف)

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

در یک ساعت معینی غذا خبورید
مثال هر روز 7صبح صبحانه میل کنید
و  12ظهر ناهار و غریه.
اسرتاحتکنید.در بیش��تر مواقع مبتالیان به سردرد
دچار بی حالی و خس��تگی هستند و
نمی توانند به فعالیت های روزانه خود
برسند .استراحت اجباری و خوابیدن
باعث از بین رفتن سردرد می شود.
و باالخره خوردن غذای س��الم .ورزش
مرتب روزانه (نه ورزش خش��ن) مانند
راهپیمائی و نرمش و ورزش مخصوص
گردن و پشت
نگذارید که اس��ترس های روزانه روی
هم انبار ش��ده و تولی��د نگرانی بکند.
سعی کنید که آنها را روزانه حل کنید
و هر روز مدتی آرامش داشته باشید.
نگذارید که س��ردرد زندگی شما را به
هم بریزد .فعالیت های تفریحی خود
را بیشتر کنید.
غمگیننباشید.
برنامههایتفرحییبیشرتبرایخود
درستکنید.
در یک دفترچه اطالع��ات مربوط به
سردرد خود را یادداشت کنید .در چه
موقع شروع می شود ،کی تمام می شود،
چه غذائی یا چه عاملی باعث شروع آن
می ش��ود با مطالعه این اطالعات می
توانید از سردرد جلوگیری کنید.

مواظبگردنتانباشید.

اگر سردرد بر اثر بدکار کردن مهره ها و
عضالت گردنی است از ورزش هائی که
به آن کمک می کند استفاده کنید.
(مثل باال و پائین بردن شانه ها ،گردش
سر به چپ و راست و باال و پائین)
این حرکات را می شود زیر دوش آب
گرم انجام داد البته اگر درد ایجاد شد
باید ورزش را قطع کرد .مواظب بالش
خود باشید که نه زیاد ضخیم باشد و
نه خیلی ن��ازک .بالش باید زیر گردن
قرار بگیرد ،نه زیر سر (برای پر کردن
قسمت خالی زیر گردن) .از کوله پشتی
و باندولی یر (نوارهائی که شلوار را نگه
میدارد و از روی ش��انه رد می ش��ود)
استفادهنکنید.

 مواظب اغذیه هائی که باعثسردردمیشوندباشید.
اغذیه های شناخته شده عبارتند از:
الکل ،تیرامی��ن (در پنیرهای کهنه و
قوی وجود دارد).
ماهی دودی ی��ا نمک زده ،جگر مرغ،
انواع و اقس��ام ژامبونه��ا و کالباس ها،
گلوتام��ات منوس��دیک (در غذاهای
چینی وجود دارد)
کافئین زیاد (قهوه ،چای ،نوش��ابه ها
و ش��کالت ،آجیل ها ،پیاز ،اسپارتیم
(شیرین کننده نوشابه های بی شکر)
هر چ��ه ک��ه دو روز قب��ل از میگرن
مصرف شده یادداشت شود و بعد آنها
را از غذاهای خود خارج کنید و عکس
العمل آن را نس��بت ب��ه میگرن خود
مطالعه کنید( مدت ،فرکانس ،شدت)
-عــــوضکردن

رکورد
جدید
در تولید
تلویزیون های
باریک

رکورد تولی��د باریکترین تلویزیون
جهان با استفاده از دیودهای نوری
به یکی از بزرگترین تولید کنندگان
ل��وازم الکترونی��ک در جهان تعلق
خواهد گرفت.
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متـــدضــدحاملگی
مص��رف داروی ضد حاملگی در خانم
هائی که ش��روع به استفاده از آن می
کنند باعث ش��روع میگرن می ش��ود
و میگ��رن آنهائی را ک��ه مبتال بودند،
شدیدتر می کند ولی همه قرص های
ضد حاملگی اینطور نیس��تند .قرص
های مشهور به  mini-piluleاستروژن
ندارن��د با پزش��ک خود در ای��ن باره
مشورت کنید.
سردرد شما بهر علتی باشد اگر ریتم
سریع زندگی را ادامه دهید بهتر نمی
شود
فعالیت های بی خودی را کم کنید و
عواملی که باعث شروع سردرد شما می
شوند زاید از شما دور نیستند.

با پزشک مشورت کنید

اگر سردرد باعث می شود که نتوانید
به کارهای روزانه خود برسید با پزشک
مش��ورت کنید تا عل��ت آن را یافته و
درمان کنید .زیرا س��ردرد یک مسئله
طبیعینیست.
این تقدیر نیس��ت که ش��ما باید درد
بکشید .علم طب و مطالعات پزشکی
ه��ر روز پیش��رفت می کن��د و یک
تشخیص  5سال قبل شاید امروز بی
ارزش باشد .ضمنا در چند سال اخیر
داروهای جدیدی برای میگرن به بازار
آمده در  90درصد م��وارد می توانید
امیدوار باشید که درمان جدیدی برای
رفع سردرد شما وجود دارد.

چه موقع به پزشک
مراجعه کنیم

 ا گر قبال سردرد نداشته اید. ا گر جمبور می شوید از کار خودغایب بشوید و یا فعالیت های روزانه
رابشدتپائنیبیاورید.
ا گرسردردهامرتبامیایندوفاصلهبنی دو سردرد کمرت می شود و درد
شدیدترمیشود.

پزشک شما پس از پرسیدن یکسری
س��واالت و امتح��ان کام��ل فیزیکی
(سیستم عصبی ،ستون فقرات ،گرتنی،
سینوسها و غیره) بندرت ممکن است
که ی��ک آزمایش مای��ع نخاعی الزم
باش��د تا به بند آیا مویرگی پاره شده
و خ��ون در مایع نخاعی وج��ود دارد.
طبق تش��خیص که میدهد خودش
ش��ما را درمان می کند و یا شما را به
پزشک متخصص دیگری معرفی می
کند (فیزیاتر ،متخصص اعصاب ،چشم
پزش��ک ،متخصص گ��وش و حلق و
بینی ،دندان پزشک و غیره).

درمان

درمان های روزمره
به گزارش خبرگزاری مهر ،شرکت
الکترونیکی سامس��ونگ قصد دارد
طی برگ��زاری نمایش��گاه مصرف
کنندگان بین الملل��ی الکترونیک
باریک تری��ن تلویزیون جهان را به
نمایش بگذارد.
بر اساس جزئیات ارائه شده توسط
مقامات سامس��ونگ ،این تلویزیون
مسطح ضخامتی در حدود  6.5الی
 7میلیمتر داشته و در ساختار آن از
دیودهای نوری استفاده شده است.
به دلیل استفاده از دیودهای نوری به
جای نورهای فلورسانت متخصصان
موفق ب��ه تولید ای��ن تلویزیون در
ابعادی بسیار باریک شده اند .باریک

>>> حل جدول های این شماره ...

درمان س��ردردها بیمار را مجبور می
کند که عادات زندگ��ی اش را عوض
کند .برطرف کردن عوامل تولید کننده
و تصحی��ح کردن وضع ب��دن هنگام
خواب و کار
درمان پزش��کی برای همه یکسان
نیست و بستگی به تشخیص و شدت
و فرکان��س درد دارد .ب��رای درم��ان
س��ردردهائی که بر اثر فش��ار زندگی
تولید می ش��ود داروهای مختلف ضد
درد که یا نسخه یا بی نسخه می شود
تهیه کرد .مانند :آسپیرین ،استامینوفن
(تایلن��ول) ،کدئی��ن و داروهای آنتی
آنفالماتوار برای س��ردردهای سبک و
متوسط بکار می رود ولی برای بی اثر
نشدن دارو بیش��تر از دو روز در هفته
استفاده نشود .برای درمان حمله های
ش��دید میگرن و یا س��ردرد هورتون
( Hortonبعدا توضیح داده می شود).
پزش��ک داروهائ��ی مانن��د تارتارات
دگروتامی��ن یا تراپتن��س جهت فلج
کردن دریافت کننده های سروتونین
تجوی��ز می کند این داروها اثر معجزه
آس��ا بر روی میگرن دارند و آثار ثانویه
آنها کم اس��ت .بعضی مواقع پزش��ک
داروهائی جهت پیشگیری تجویز می
کند .مانند آنتی دپرسورتری سیکلیک،
بتابلوکان.
اگر سردردها باعث تولید ناراحتی های
روانی می کن��د .روان درمانی توصیه
می شود .پزشک یا روان شناس عوامل
تولید کننده استرس ها را پیدا کرده راه
رفع آن را پیشنهاد می کنند.
سردردهای مزمن بر اثر مصرف دارو
کم کردن تدریجی مص��رف دارو (بی
نس��خه یا با نس��خه) در بعضی مواقع
توصیه می ش��ود .بر طرف کردن آثار
س��می دارو باید با همکاری پزشک و
بیمار باشد.

 -سردردهای با منشاء گردنی

فیزیاتر ( )Physiatreمی تواند علل آنرا
بررسی کرده و درمان می تواند شامل
فیزیوتراپی ،درمانبوسیلهگرما یا سرما،
کش��ش گردن ،ماس��اژ تراپی ،ورزش
های درمانی برای گردن استئوباتی یا
تزریق داروهای بی حس��س کننده یا
کورتیزون باشد.
درمان طب سوزنی ممکن است موثر
باشد از نظر علمی ثابت نشده.

سردردهورتون

نوعی سردرد است که معموال مصرف
کنندگان ش��دید دخانیات و معموال
مردها پنج تا هشت بار بیشتر از خانم
ها به آن دچار می شوند.
درد ش��دید چشم و گاهی با قرمزی و
آب ریزش بسته ش��دن بینی و عرق
کردن صورت همراه است .ترک سیگار
و مانند هر س��ردرد دیگر عامل تولید
کننده را باید شناخت و درمان کرد.
------------------

تری��ن تلویزیونی که تا به حال ارائه
ش��ده ب��ود از  8میلیمتر ضخامت
برخوردار بوده که س��ال گذش��ته
توسط شرکت فیلیپس ارائه شد.
بر اس��اس گزارش پی س��ی ورلد،
نمایش��گاه مصرف کنن��دگان بین
المللی الکترونیک از روز سه شنبه
و در ش��هر الس وگاس آغاز به کار
کرده و ط��ی این نمایش��گاه رتبه
احتمال��ی باریک تری��ن تلویزیون
جهان به سامس��ونگ تعلق خواهد
گرفت.

•
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ما در حدیث دیگران...
It's the
clothes
از زمان روی ,
!stupid
کار آم��دن
!
(not the
رژیم اس�لامی
n
مشکل
لباس است!
نه اقتصاد!

نیر بامز و شایان آریا
واشنگتن تایمز ۲۶دسامبر ۲۰۰۸
مس��ئله اتمی و رشد نرخ تورم و رشد
بیکاری و شکس��ت ه��ای اقتصادی
قاعدتا می بایست تمام وقت و انرژی
رهب��ران ایران را ص��رف خود کنند و
اولویتهای دولت را تشکیل دهند.
اما به نظر می رس��د که کار چندانی
برای حل این مشکالت از طرف دولت
انجام نمی شود.
احتم��اال این به خاطر آن اس��ت که
دولتمردان ایران مسائل مهمتری دارند
که به آنها بپردازند.
از دید آنان گویا مشکل اقتصاد نیست
بلکه لباس است!
به گزارش روزنامه تلگراف پلیس ایران
به تازگی  ۴۹نفر را آنچنان که محمود
رحمانی رئیس پلیس شهر قائم شهر
اعالم کرده به جرم پوشیدن لباسهای
مدل غربی و داشتن مدل موی غربی
دستگیر کرده اند .در بیانیه ای که به
دنبال این دستگیری از طرف پلیس
انتش��ار یافته آق��ای رحمانی توضیح
داده که پلیس با ارازل و اوباشی که با
مدل لباس و موی شیطانی در خیابان
ظاهر شده بودند برخورد کرده و آنها

را دس��تگیر کرده .آق��ای رحمانی در
توضیح ادامه داده اس��ت که دشمنان
ایران می خواهند با اش��اعه فرهنگ
بیگانه جوانان را از داشتن زندگی سالم
و آبرومند محروم کنند!
در س��ال گذش��ته نیز رژیم اسالمی
پوشیدن چکمه را برای بانوان ممنوع
اعالم کرده بود و در میان بهت بسیاری
از ایرانیان سردار رادان رئیس نیروهای
انتطامی این ممنوعیت را اعالم کرد و
اضافه نمود که بانوان تنها در صورتی
می توانند چکمه بپوشند که زیر شلوار
پنهان باشد .سردار رادان توضیح داد
که چکمه ای که توس��ط پاچه شلوار
پوشیده نباشد فرم ساق پای بانوان را
ب��ه نمایش می گذارد و این بر خالف
شئون و استانداردهای پوشش اسالمی
است!
رادی��و فردا نیز از ندا دختر  ۲۴س��اله
تهرانی خبر می دهد که به تازگی به
جرم پوشیدن پالتو سفید رنگ رنگی
که پلی��س منکرات آنرا ب��رای بانوان
مناسب تشخیص نمی دهد دستگیر
ش��ده .ندا معترضانه به رادیو فردا می
گوید که هیچ چیز پلیس منکرات را
راض��ی نمی کند و می پرس��د که آیا
واقعا پلیس کار مهمتری ندارد؟
این سوالی است که برای ما هم مطرح
شده!
تالش وقفه ناپذیر رژیم اسالمی برای
تحمیل آنچه اس��تاندارهای اسالمی
لب��اس می دان��د تازگی ن��دارد .زنان
در ایران موظفند ب��ه رعایت حجاب
اس�لامی و وشیدن لباس��های حتی
المقدور گشادی که اندام آنها را نشان
ندهد.مردان هم از پوشیدن لباسهای
مدل غربی از جمله بعضی تی شرتها
و داشتن موهای مدل سیخی منع می
شوند.

)ssue

uclear i

در سال ۱۹۷۹
ممانعت مردم از
پوشیدنلباسهای
مدل غربی یکی
با وجود سقوط بهای نفت و
از مشغولیت ها و
رشد بیکاری و تورم باال و
دردسرهای عمده رژیم و سر
کسری بودجه و حتریم های
منشاء بسیاری از تنش ها در
جامعه ایران بوده است.
اقتصادی در خالل بدترین
نپوش��یدن
به گون��ه ای که
بحران اعتبارات مالی در جهان
لباس��های مورد پسند رژیم
و انزوای بین املللی و...
برای بس��یاری از ایرانیان به
آیا واقعا رژیم کار مهمتری
یک مبارزه منفی و س��مبل
نش��ان دادن مخالف��ت و
ندارد؟
مقاومت علنی ش��ان در برابر
نپوشیدن لباسهای مورد پسند
رژیم تبدیل شده.
اگ��ر به خاط��ر ه��زاران تن رژیم ،یک مبارزه منفی است!
از بان��وان بیگن��اه ایرانی که
«دموکراسی در ایران= صلح
م��ورد اذی��ت و آزار پلیس و
در جهان»
نیروهای امنیتی نظام قرار می
اینشتین :جنون چیزی جز
گیرند نبود حتی تصور اینکه
نیروه��ای گس��ترده امنیتی تکرار دوباره و توقع نتیجه ای
نظام کاری بهتر و مفیدتر از
متفاوت گرفنت ،نیست!
تعیین نحوه پوشیدن چکمه
برای بانوان ندارند مضحک و
خنده آور می نمود.
ول��ی از ق��رار ای��ن راه و روش رژی��م مردم از مشکالت واقعی است؟
جمهوری اسالمی ایران است!
آیا تالشی برای زنده نگه داشتن شور
اما در هنگامی که مقامات اس�لامی انقالبی است؟
نگران پوش��ش های مدل ش��یطانی هر چه باشد از روی عملکرد دانشجویان
(غربی) بودند هزاران دانشجو سرگرمی دانشگاه تهران می توان قضاوت کرد و
های دیگری داشتند .در سرتاسر ایران به روش��نی دید که این روشها اثرات
دانشجویانمشغولبرگزاریتظاهراتی جادوئی خود را از دست داده اند.
آلبرت آینشتاین در تعریف جنون
گفته بود که جن��ون چیزی جز
تکرار دوباره و دوباره کاری و توقع
نتیجه ای متفاوت گرفتن نیست!
این نصیحتی اس��ت ک��ه به درد
مقامات نظام در رابطه با سیاست
هایشان و آنانی که می خواهند با
این رژیم گفتگو و همکاری کنند
می خورد.
رئیس جمهوری منتخب آمریکا
اوباما در یکش��نبه هفتم دسامبر
گفت ک��ه قصد دارد به ش��تاب
مذاکراتی س��خت ولی رو در رو با
تهران بیافزاید و به تهران بفهماند
که س��اخت س�لاح ه��ای اتمی
توسط آنان (برای جامعه جهانی)
بودند که هر س��ال به مناس��بت روز غیر قابل قبول خواهد بود!
دانشجو برگزار می ش��ود .این روز به چه خوب می بود اگر او نحوه برخورد
یاد تظاهرات دانشجوئی که پنجاه سال رژیم اسالمی با ایرانیان را نیز به لیست
پی��ش برگزار و پلیس ب��ا آن برخورد اعمال غیر قابل قبول این نظام اضافه
می کرد! •
کرده بوده نامگذاری شده.
ب��ا وجود حض��ور گس��ترده پلیس و ___________________
نیروهای امنیتی در دانش��گاه چندی آقای نیر بامز نایب رئیس مرکز آزادی
پیش دانشجویان موفق می شوند یکی برای خاورمیانه و
از دروازه های ورودی دانشگاه را از جا ش��ایان آریا یک فع��ال ایرانی و عضو
کنده و سیل تظاهر کنندگان بیرون حزبمشروطهایرانپژوهشگرموسسه
دانش��گاه را به درون دانش��گاه تهران نظارت بر صلح و تساهل فرهنگی در
آموزش مدارس است.
ممکن سازند.
در دانش��گاه تهران بیش از س��ه هزار
دانشجو با بدست داشتن پالکاردهائی
که بر روی آن نوشته شده بود «مرگ
بر دیکتاتور» و «دموکراسی در ایران=
صلح در جهان» تظاهراتی بر قرار می
کنند که رهبر جمهوری اسالمی آیت
الله خامنه ای را مجبور به لغو برنامه از
پیش تعیین و اعالم شده حضورش در
دانشگاه به مناسبت روز دانشجو شود.
برنامه حضور خامنه ای در دانشگاه علم
و صنعت دانشگاهی که احمدی نژاد
در آن درس خوان��ده و مدتی تدریس
کرده نیز با اینکه از قبل اعالم شده بود
بدون هیچ توضیحی از طرف مقامات
رسمی لغو می شود.
در حالی که دولت ایران با سقوط بهای
نفت و رش��د بیکاری و نرخ دو رقمی
تورم و جمعیتی جوان و خشمگین و
کسری بودجه ای بی سابقه و تحریم
های اقتصادی در خالل بدترین بحران
اعتبارات مالی در جهان و انزوای بین
المللی روبروس��ت نمی ت��وان به این
مسئله فکر نکرد و از خود نپرسید که
براستی منطق نظام برای توجه اش به
نوع پوشش شهروندانش تا به این حد
از کجا سرچشمه می گیرد؟
آیا روش��ی برای گم��راه کردن توجه
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شـــادباش
آقای دکتر شهسان شریف نائینی
موفقیت علمی مشا را که منجر به دریافت جایزه بنی املللی شده و باعث افتخار همه

ایرانیان می باشد به مشا و خانواده حمرتم تان تربیک گفته ،پیشرفت و موفقیت روزافزون
برای مشا و همه جوانان ایرانی آرزومندمی.

فرشته و مرتضی صادقی

ساخت قویرتین
میکروسکوپ
جهان در آملان
مدرسه عالی فنی آخن و مرکز پژوهشی
"یولیش" موفق به س��اخت قویترین
میکروس��کوپ الکترونی جهان شدند.

متر اس��ت ،دقتی ک��ه در تصور آدمی
نیز نمیگنجد .از ای��ن طریق نه تنها
اتمهای منفرد قابل رویت هستند ،بلکه
میتوان به تولید تصاویری از اجزای اتم
و حرکت اتمها نیز دست یافت .پیکو با
دقتی کمنظیر قادر به ثبت حرکات اتم
در فعل و انفعاالت شیمایی است.
در اوایل سال  ۲۰۰۸میالدی ،دانشگاه
برکل��ی کالیفرنیا اعالم ک��رد که قادر
به س��اخت قویترین میکروس��کوپ
جهان شده است .دقت میکروسکوپ
آمریکای��ی ی��ک دهم
نانومت��ر اس��ت .بدین
ترتیب "پیک��و" (پنج
صدم نانومتر) از دقت و
توانایی بیشتری نسبت
ب��ه رقی��ب آمریکایی
خود برخوردار است.

کاربرد"پیکو"
در کنرتل
نیمههادیها

این میکروسکوپ "پیکو" نام دارد و با
دقت  ۵۰پیکومتر قادر به نمایش اتم
و حرکت آن اس��ت .از آن میتوان در
ساخت میکروچیپ استفاده کرد.
نمای��ش جزئی��ات ذرات اتم��ی برای
نخستین بار از طریق میکروسکوپهای
الکترونی میس��ر گشت .در کشورهای
مهمصنعتی،رقابتیشدیدبرایساخت
این میکروسکوپها در جریان است .به
تازگی مدرسه عالی فنی آخن در آلمان
با همکاری مرکز پژوهشی "یولیش"،
خبر از ساخت قویترین میکروسکوپ
الکترونی جهان را داده است.
این میکروسکوپ قادر به تولید تصاویر
ذرات��ی به بزرگی  ۵۰پیکومتر اس��ت.
بدین خاطر س��ازندگان آنرا "پیکو"
نامیدهان��د ۵۰ .پیکومت��ر برابر با پنج
صدم نانومتر و هر نانومتر یک میلیاردم

هیالری
کلینتون:
در برابر ایران
هیچ گزینهای
منتفینیست
هی�لاری کلینت��ون ب��ه
عنوان وزی��ر خارجهی باراک اوباما،
خواهان اعادهی نقش رهبری ایاالت
متحدهی آمریکاست .درعینحال او
میخواهد همکاریهای بینالمللی
را تقویت کند.
هیالری کلینتون روز سهشنبه ۱۳
ژانویه ( ۲۴دیماه) در س��خنرانی
خود در جریان تایید صالحیتاش
به عنوان وزیر امور خارجه در کميته
روابط خارجی سنای آمریکا ،گفت،

یکی از کارشناس��ان
پژوهش��ی
مرک��ز
"یولیش" در توضیحی پیرامون کاربرد
"پیک��و" گفت که این میکروس��کوپ
میتوان��د کم��ک بزرگ��ی در زمینه
ساخت میکروچیپهای جدید باشد.
میکروچیپه��ا قطع��ات الکترونیکی
بس��یار کوچکی هستند که در وسایل
مختلف از جمله رایانهها به کار گرفته
میشوند .در جهان کامپیوتر ،ساخت
میکروچیپه��ای کوچکت��ر و قویتر
در دس��تور کار ش��رکتهای مختلف
ق��رار دارد .میکروچیپهای جدید در
برگیرنده میلیاردها ترانزیستور بر روی
ورقهای بسیار کوچک هستند.
میکروچیپه��ا بهط��ور معم��ول از
ورقههای نازک سیلیس��یوم تشکیل
ش��دهاند .بینظمی در کریستالهای
اتم ،سبب اختالالتی در حرکت جریان
برق میشود .افت جریان ،سبب ایجاد

ایاالت متحدهی آمریکا به تنهایی قادر
نیست مشکالت مبرم جهان را حل و
فصل نماید ،اما جهان نیز بدون آمریکا
قادر به حل این مشکالت نیست.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری آلم��ان از
واش��نگتن ،نامزد ب��اراک اوباما برای
پست وزارت خارجهی آمریکا گفت،
برای کاهش تهدیدها علیه آمریکا باید
"راهحلهای جهانی" پیدا ش��وند ،از
جمله ،با اس��تفاده از همهی ابزارهای
سیاسی ،دیپلماتیک ،اقتصادی و نیز
حتی نظامی.
در براب��ر ایران هیچ گزینهای منتفی
نیست
هیالری کلینتون که خطوط اساسی
سیاس��ت خارج��ی آین��دهی ایاالت
متحدهی آمریکا را تش��ریح میکرد،
گزینهی نظامی را ب��رای جلوگیری
از دس��تیابی ایران به فنآوری تولید
سالح اتمی منتفی ندانست .او گفت،
در برابر ایران ما هیچ گزینهای را از نظر
دور نمیداریم .با اینحال تاکید کرد،
دولت باراک اوباما همهی تالشهای

گرم��ا و کاهش ب��ازدهای میکروچیپ
میش��ود .در مقاب��ل ،ترتی��ب معین
اتمهای سیلیس��یوم ،سرعت حرکت
الکترونها را افزای��ش داده و کیفیت
میکروچیپه��ا را بهبود میبخش��د.
مهندسان مواد به کمک "پیکو" قادر
ِ
به رویت کریس��تالهای سیلیسیوم و
شبکه اتمی و برطرف کردن ایرادهای
احتمالی خواهند شد.

اندازهگرییحرکتامتها

گرچ��ه در ح��ال حاض��ر روش��ی
برایاندازهگی��ری حرکت اتمها وجود
دارد ،اما دس��تیابی به آن ،پیششرط
ساخت پردازندههای پرقدرت و سریع
در رایانههاس��ت .به نظر کارشناسان،
ترانزیستورهایمستقردرمیکروچیپها،
در آیندهی نزدیک ابعادی به اندازه یک
اتم خواهند داش��ت .ای��ن روند مورد
تأیید اکثر سازندگان میکروچیپ است.
برای عایقبندی این ترانزیستورها که
ضخامتی به اندازه  ۱۰تا  ۲۰برابر اتمها
دارند ،تنها با کمک میکروسکوپهایی
نظیر "پیکو" میتوان مواد مناس��ب را
بررسی ،آزمایش و انتخاب کرد.

بهایمیکروسکوپجدید

بنا به گفته سازندگان "پیکو" ،تاکنون
مراکز متعدد پژوهش��ی و دانشمندان
فراوان��ی از حوزهه��ای ان��رژی و
نیمههادیها ،خواستار استفاده از این
میکروسکوپ ش��دهاند .هزینه ساخت
"پیکو" را مدرسه عالی فنی آخن ،مرکز
پژوهش��ی "یولیش" و مرکز تحقیقی
"ارنس��ت روس��کا" پرداختهاند .بنا بر
برآورد کارشناسان ،هزینه ساخت این
میکرس��کوپ بالغ بر  ۱۵میلیون یورو
است• .

ممک��ن را به کار خواه��د گرفت تا از
راههای دیپلماتیک و با کمک سازمان
ملل متحد ،از تجهیز ایران به س�لاح
هستهای جلوگیری کند.
وزی��ر خارج��هی آین��دهی آمری��کا
همچنین گفت ،دول��ت اوباما پس از
بدست گرفتن قدرت در بیستم ژانویه،
بررس��ی خواهد کرد که آیا برقراری
ی��ک گفتوگوی مس��تقیم با تهران
امکانپذیر اس��ت یا نه .دولت جورج
بوش گفتوگوی مستقیم با تهران را
رد میکرد.
هیالری کلینتون در ادامهی اظهارات
خود گفت ،او میخواهد سیاستی را
پیش بگیرد که ایران و س��وریه قانع
شوند رفتارهای مخاطرهآمیز خود را
کنار گذاشته و به بازیگری سازنده در
منطقه تبدیل شوند .در این ارتباط او
گفت که تالش خواهد کرد مناسبات
بهتری را با روسیه و چین برقرار سازد.
(دویچه وله)
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

گفتگوی
نوشنی امحدی با
سیمنیبهبهانی
درمورد محله به
شریین عبادی
مدرسهفمینیستی:

«سالی که بهدنیا آمدم ،شیرین عبادی ،جامهی
قضاوت بر تن کرد و از اولین زنان قاضی
در ایران شد تا جامعه ،حق قضاوت زنان را
بهرسمیت بشناسد و در کسوت قضاوت ،حقوق
زن ایرانی را فریاد زند و به نوشته در آورد
و آن را طلب کند ...وقتی هنوز نمیدانستم
شجاعت در ابراز اندیشه چیست و چطور آن
را مینویسند اشعار شجاعانه و زنانهی سیمین
بهبهانی را خواندم و متوجه شدم ادبیات را
چگونه میتوان به متن زندگی و دردهای
اجتماعی زنان پیوند زد ...هنوز به مدرسه
نمیرفتم و سواد خواندن نداشتم که نوشتههای
ماندگار مهرانگیز کار در دفاع از حقوق زنان
ایران در نشریات وقت منتشر و افقهای نوین
برای زنان ایرانی را نوید میداد »...این جمالت
را پیشترها در زمانه بهار جنبش زنان به قلم
آوردم ولی امروز در این دنیای دیوانه و مملو
از خشونت ،با چشمانی اشک بار از بی رحمی،
دوران پاییزی جنبش خود را با سختی و با
مرارت پشت سر می گذاریم ،می دانم که این
دوران نیز می گذرد و بار دیگر اوج ها و باز هم
فرودهایی دیگر در پیش است ،تنها غصه ام
از آن روست که این سه یاری که به ما مبارزه
آموخته اند ،یکی در آن سوی آبهاست و آن
دیگری به خاطر سوی چشمان اش به زحمت
می تواند اشعارش را بخواند و این یک که
همیشه پشت و پناه بی پناهانی همچون ما
زنان بوده است ،امروز در معرض هتک حرمت و
بدترین خشونت ها آن هم از سوی «هموطنان»
اش قرار گرفته است .دلم گرفته است که امروز،
مایی که آن سه را همواره ستوده ایم و هر
کدام شان برای ما نماد و نشانه ای از چهل تکه
مبارزات مان است ،چنین ناخواسته در مشقت
و سختی قرار گرفته اند.

دلم گرفته است اما هنگامی که می بینم
شیرین عبادی ،این ستون ماندگار جنبش زنان،
همچنان شجاعانه و یک تنه در برابر همه این
تندبادها می ایستد و با ایستادگی اش نیز به ما
درس های جدیدی می آموزد ،پر از امید می
شوم .امید به این که شیرین عبادی این زن یکه
و سرافزار ،زنی تنها در آستانه فصلی سرد ،فصل
های سرد را به خاطر همه ما و با یاری همه ما
به کناری خواهد زد.
امید به این که سیمین بهبهانی ،به رغم
چشمانی که فروغ اش کاهش می یابد ،هنوز
می سراید و می خواند و با اشعارش با ظلم
می ستیزد .امیدم آن است که شیرین عبادی
و سیمین بهبهانی همان گونه که سینه سپر
کردند و با حرکت و قدم مبارک خود ،الیحه
حمایت از خانواده را از «صحن علنی مجلس»
زدودند ،امروز نیز با همبستگی ما زنان ،می
توانند سینه سپر کنند و همه این تندبادها را به
کناری بزنند.
مصاحبه زیر را هنگامی که روز گذشته پای
صحبتسیمنیبهبهانیبهخاطریاردیرینش
(شریینعبادی)نشستهبودمیباایشان
اجنام دادم که حا کی از نگرانی او در مورد
برخوردهایاخرینسبتبهشریینعبادی
است:

>> نوشین احمدی خراسانی :خانم بهبهانی،
حتما اطالع دارید که کانون مدافعان حقوق بشر
را پلمب کردند و متاسفانه حمالت خشونت
آمیزی را در مورد خانم شیرین عبادی آغاز
کرده اند .می خواستم نظر شما را در این مورد
بدانم .و این که چرا خانم عبادی مرکز چنین
برخوردهایی قرار گرفته است؟
>> سیمین بهبهانی :من از این
بابت قلبا بسیار متاسفم .تا مدت ها
پیش می شد احساس کرد که یک
سلسله کارهای عاقالنه ای به چشم
زمان :یکشنبه یکم فوریه
می خورد ،اما مدتی است که می
 10:30 --صبح تایک و نیم بعدازظهر -----بینم که آنچه انجام می گیرد گاه
به همه شما خوشامد میگوییم.
حتا خالف عقل سلیم است و گاه
به شکل چشم گیری ،حتا به نوعی
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry

جلسه ماهیانه اجنمن زنان

حالت لجبازی پیدا می کند .من بیشتر جلسات
عمومی که کانون مدافعان حقوق بشر برگزار
می کرد شرکت داشتم و در آن جا هیچ بحثی
که صدمه ای به امنیت کشور بزند یا این که
یک جنبه شورشگری داشته باشد مشاهده
نکردم .همان روز هم که دفتر کانون را پلمب
کردند ،من داشتم حاضر می شدم که به این
جلسه که به مناسبت سالگرد اعالمیه حقوق
بشر برگزار می شد شرکت کنم که منصوره
شجاعی با من تماس گرفتند و گفتند که
چنین مسئله تاسف باری اتفاق افتاده و من
تعجب کردم و باورم نمی شد که چرا باید این
کار خشونت آمیز را بکنند .فعالیت های کانون
مدافعان و شخص شیرین عبادی ،همگی به
نفع کشور و سربلندی مملکت است .فعالیت
های حقوق بشری گاهی اوقات جنبه راهنما
و راهگشا و کمک به حال دارد و در همه عالم
همه می دانند که دولت ها که خودشان به
تنهایی نمی توانند تصمیم درستی اتخاذ کنند
و همین سازمان ها هستند که راهگشای
تصمیمات و اعمال درست دولت ها هستند .من
فکر می کنم تعطیلی چنین سازمان هایی و
سرکوب آدم هایی مثل شیرین عبادی که فکر
و نظری دارند واقعا به ضرر مملکت است.
>> نوشین احمدی :خانم بهبهانی ،همانطور
که اطالع دارید یک عده بسیجی ریخته اند
جلوی خانه خانم عبادی و تابلوی وکالت ایشان
را کنده اند و با شعارهای عجیبی که آدم حیرت
می کند ،ایشان را مدافع جنگ معرفی کرده
اند!!! نظرتان در مورد چنین اعمالی چیست؟
سیمین بهبهانی :به صراحت می گویم که خانم
عبادی مایه افتخار زنان ایران است .او جایزه
نوبل را از آن خود کرده و تالش و کوشش
عملی شیرین عبادی است که تمام هم و غم
اش را در این چند ساله در دفاع از حقوق بشر
گذاشته و جلوی بسیاری از مفاسد را گرفته
پرونده هایی را که در رابطه با افراد بی پناه ،قتل
های زنجیره ای ،پرونده های فعاالن دانشجویی
و زنان و دراویش گنابادی به طور رایگان قبول
کرده و از آنان دفاع می کند و به سرنوشت
قضایی شان رسیدگی می کند .بنابراین فکر
می کنم چنین زنی را باید قدرش را دانست
و ازش سپاسگذار بود نمی دانم چرا یک عده
ریخته اند در خانه ایشان و در و دیوار را کثیف
کرده اند .نمی دانم این کارها و حرکات یعنی
چه؟ این کارهای زشتی است و اگر هر کسی
حرفی دارد بزند ولی رفتن و سیاه کردن دیوارها
و اینجور کارها کار آدم عاقل نیست .آن هم
وقتی که طرف آدم ،کسی است مثل شیرین
عبادی که فرد منطقی و اهل گفتگوست ،مدافع
صلح است و دانشی دارد و می تواند جوابگوی
اعمال خودش
باشد .بنابراین اگر
کسی در مورد
رفتار و گفتار خانم
عبادی حرفی
دارد می تواند

{>> ادامه در صفحه}24 :

خودسوزی
زنان؛
فجیعترین
شیوه
خودکشی

ح��دود ی��ک م��اه پی��ش
رس��انههای ای��ران خب��ر
خودس��وزی زنی باردار ،به
نام گوهر و اهل روس��تای
«دورگه» از توابع شهرستان
نقده ،را منتشر کردند.
دو هفته پیش زنی دیگر در
ایران اقدام به خودس��وزی
کرد.مهن��از در سردش��ت
زندگی میک��رد و به گفته
همسایگانش ،با همسر خود
اختالف داشت.
تا کنون هیچ آمار رس��می
شمار خودس��وزی زنان در
ایران را منتشر نکرده است.
دکت��ر ش��هال اع��زازی،
جامعهشناس ساکن تهران،
درباره خودکشی میگوید:
«خودکش��ی ی��ک فری��اد
استمداد اس��ت .فردی که
دست به خودکشی میزند،
میگوی��د :م��ن نمیتوانم
برای خود در زندگی کاری
کنم ،کس��ی به من کمک
برساند».
جامعهشناس��ان میگویند
خودکشی پدیدهای مخفی
است و حتی اگر مرکز آمار
هم در این مورد آماری ارائه
دهد ،چندان دقیق نخواهد
بود.
به گفته این جامعهشناسان،
یک��ی از دالی��ل غیردقیق
ب��ودن چنین آم��اری این
اس��ت که در بس��یاری از
مواقع ،بازمان��دگان تالش
میکنن��د تا خودکش��ی را
مرگ طبیعی جلوه بدهند.
ش��هال اعزازی در این باره
میگوید« :انتخاب ش��یوه

رتبه خودکشی در ایران در دنیا۴۳ :

هر

جا سری است م

ی کوبند ،هر جا

ی است می بندند
در

مرگ در خودکشی بین
زنان و م��ردان متفاوت
اس��ت و زن��ان راحت
تری��ن راه ،مانند قرص
خ��وردن ،را انتخ��اب
میکنند .ب��ه نظر من
خودسوزی فجیعترین
روش خودکش��ی است
و حتی اگ��ر فرد در اثر
خودسوزی فوت نکند،
در آینده با مش��کالت
بسیار بد جسمی مواجه
خواهد شد .انتخاب این
شیوه پدیدهای است که
برای من هم نامشخص
است».
ذبیح��ی،
پروی��ن
کارشناس مسایل زنان
در ایالم ،نی��ز در مورد
پدیده خودس��وزی به
رادی��و ف��ردا میگوید:
«عم��ل خودس��وزی
در یک لحظ��ه خاص
بحران��ی که ب��ه دلیل
استرس و فشار عصبی
خیلی ش��دید به وجود
میآید و البته به خاطر
جل��ب توج��ه دیگران
انجام میگیرد .کسی که تا
آن موقع تحقیر شده و مورد
آزار و اذیت قرار گرفته است
در آن لحظ��ه میخواه��د
جل��ب توجه کند .بیش��تر
افرادی که بعد از خودسوزی
زن��ده ماندهاند ی��ا پس از
چن��د روز ف��وت کردهاند،
در مصاحب��ه میگویند که
پشیمانهستند».
یک ش��اهد عینی مراحل
روی دادن یک خودسوزی
را س��اده و س��ریع تعریف
میکند « :ابتدا صدای جر
وبح��ث از پش��ت دیوارها
میآمد؛ بعد دعوا به حیاط
کش��یده ش��د .صدای پدر
منصوره را میش��نیدم که
انگار منصوره را کتک میزد،
چون او جیغ میکشید .بعد
هر دو ساکت شدند و حس
کردم اتفاقی افتاده اس��ت.
بوی دود که آمد ،فهمیدم
منصوره خ��ود را آتش زده
است».
پروین ذبیحی ،که خود نیز
شاهد عینی یک خودسوزی
بوده است ،میگوید« :طی
س��ال جاری ،تا بعد از قتل

فرش��ته نجاتی ،حداقل
هشت مورد خودسوزی
داش��تهایم .ح��اال هم
س��ه مورد دیگر به آن
اضافه ش��ده است؛ که
در مجم��وع  ۱۱م��ورد
میشود».
خانم ذبیحی این شیوه
خودکشی را در محدوده
غرب کشور بررسی کرده
است و ش��هرهایی که
بیشترینآمارخودسوزی
زنان را دارند برش��مرده
اس��ت « :در غرب ایران
آمار خودس��وزی بسیار
باال است و از این میان
مریوان ،سقز ،پیرانشهر،
کامیارانوایالمبیشترین
آمار را دارند».
پروی��ن ذبیحی معتقد
اس��ت ک��ه مهمترین
دالیل خودسوزی زنان
در غ��رب کش��ور فقر
مال��ی ،فق��ر فرهنگی،
خش��ونت خانوادگی و
اعتیاد است.
اع��زازی،
ش��هال
جامعهشناس در تهران،
نی��ز خودس��وزی زن��ان را
محصول شرایط اجتماعی
آنه��ا میدان��د و میگوید:
«مناطقی که طالق یا قطع
رابطه خانوادگی س��ختتر
و کمت��ر در آنه��ا ص��ورت
میگی��رد ،خودکش��ی و
خودس��وزی بیش��تر انجام
میگیرد .این مسألهای است
که باید با دقت بیش��تری
مورد تحقیق قرار گیرد».
بر پایه برخی آمارها ،ساالنه
به ازای هر  ۱۰۰هزار نفر در
ایران ش��ش نفر خودکشی
میکنن��د .البت��ه در ای��ن
آمار خودکشیهایی که به
مرگ نینجامیده محاسبه
نشدهاند.
در ایران بیش��ترین ش��مار
خودکشی بین مردان مجرد
و زنان متأهل بوده است.
ایران بین کش��ورهای دنیا
رتبه  ۴۳خودکش��ی را به
خود اختصاص داده است.
اس��تان لرس��تان نی��ز
سالهاس��ت ک��ه باالترین
آمار خودکشی را به اعتبار
خودس��وزی زنان تصاحب
کرده است( .رادیوفردا)
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ایران ،آمریکا و جنگ...
گزارش
نیویورک تامیز
از جنـــگی که
رخ نداد

اسرائیل در تابستان گذشته آزمایشی
نظام��ی را به انجام رس��اند که باعث
نگرانی بسیاری از کارشناسان و حتی
مقامهای آمریکایی ش��د.فاصله زیاد
انجامعملیاتجنگندههایاسرائیلیبر
فراز آبهای مدیترانه نسبت به خاک
این کشور ،این ایده را تقویت میکرد
ک ه اس��رائیلیها دارند خ��ود را آماده
حمله به نقطهای با همین فاصله ،اما
در جهتی دیگر میکنند.
نیویورک تایمز در گزارشی تاکید کرد
که اسرائیل قصد داشته است به مراکز
هستهای ایران در نطنز حمله کند.
اس��رائیل تا پیش از انتش��ار گزارش
امنیت ملی آمریکا ،منتظر بود آمریکا
آغازگر حمله باشد.
وقتی با انتشار گزارش برآورد امنیت
ملی مراک��ز امنیتی آمریکا ،مقامهای
کاخ سفید مجبور شدند از برنامه خود
برای حمل��ه نظامی به اهداف خاصی
در ای��ران صرفنظر کنند ،اس��رائیل
که منتظر بود با همکاری بزرگترین
متحدش ،دس��تیابی ایران به س�لاح
هستهای را به تعویق اندازد ،مجبور شد
دربرنامههایشتجدیدنظرکند.
به گزارش نیویورک تایمز ،اس��رائیل
قصد داشته خود به صورتی یکطرفه
این اقدام را تا پیش از کنار رفتن جورج
بوش انجام دهد.
از سوی دیگر ،اسرائیل چند بار از آمریکا
تقاض��ای در اختیار گرفتن بمبهای
بتونش��کن کرد که میتوانس��ت به
تاسیسات زیر زمینی در نطنز آسیب
جدی وارد کند ،اما آمریکا از دادن این
بمبها به اسرائیل سر باز زد.
اس��رائیل برای زدن مراکز هس��تهای
ای��ران ،احتیاج به چراغ س��بز آمریکا
داش��ت.آمریکا بای��د اج��ازه میداد

اینجاکنیاست

زنان زمحت
میکشند،مردان
پول پس انداز
می کنند!

هانا وامیتا کشاورز زن کنیایی با دست
های بزرگ و زمخت خود محل پول هایش
را که از ش��وهرش پنهان کرده نشان می
دهد  .پ��ول هایی که باید برای خرید بذر
،تهی��ه غذا برای خانواده و پرداخت هزینه
تحصیل چهار فرزند و دو نوه اش  ،صرف
ش��ود  .او تالش می کند ک��ه این پول را
در قفسه های اشپزخانه و هر جای دیگری
مخف��ی کند  .اما بهترین و مطمئن ترین
روش مخفی ک��ردن آن زیر لباس هایش
است .
" این کار را برای این می کنم چون ممکن
اس��ت ش��وهرم بو ببرد که پ��ول در کجا
مخفی شده است  ".این را وامیتا می گوید
 .او  63سال سن دارد و مراقبت از حیوانات
و انجام کار زراعت در مزرعه کوچکشان را

هواپیماهای اس��رائیلی از روی خاک بوش علیه ایران از س��وی باراک اوباما
است.
عراق عبور کنند.
به عالوه اسرائیلیها از آمریکا خواست ه در آمری��کا باره��ا دولته��ای جدید
بودن��د ب��ه س��وختگیری هوای��ی مجری برنامههای عملیاتی دولتهای
جنگندههایش هم پاسخ مثبت بدهد .قبلی بودهاند.
عدم مقاومت آمریکا در برابر پرواز یک به عن��وان مثال ج��اناف .کندی در
گروه از هواپیماهای جنگی اس��رائیل رابطه با کوبا مسیری را دنبال کرد که
از دول��ت قبلی
از روی خاک عراق ،به معنای
برج��ای مانده
همکاری با اسرائیل را میبود
که از نظر امنیتی برای منافع وقتی آمریکا ،بود.
اوباما که مدعی
آمریکا در عراق میتوانس��ت ایران را از
ت�لاش ب��رای
خطرناک باشد.
پس از انتشار گزارش «برآورد حمله اسرائیل گف��ت و گو با
ایران است ،در
امنی��ت ملی»  -گ��زارش
 ۱۶جنات داد
صورتپیگیری
سازمان اطالعاتی آمریکا  -که
ت
عملی��ا
میگفت ایران فعالیتهایش را
برای س��اخت سالح هستهای از سال خرابکاری س��ری ب��وش ،خالف قول
 ۲۰۰۳متوق��ف ک��رده ،تقابل میان خ��ود عمل خواهد ک��رد که به حتم
رابت گیت��س ،وزیر دفاع بوش که در اعتبار حرفهایش را زیر سوال خواهد
کابینه اوباما نیز حضور خواهد داشت ،برد.
با طرف��داران حمله نظام��ی به ایران گفته میش��ود عملیات م��ورد نظر
دول��ت بوش ب��ه اطالع ب��اراک اوباما
افزایش یافت.
رابرت گیتس این گزارش مهم را عامل رسیده است ،اما مسووالن دفتر اوباما
تغییر سیاست خارجی آمریکا دانسته از هرگون��ه اظهارنظ��ری در این باره
خودداری کردهاند.
است.
وجود کس��انی چ��ون رابرت گیتس نکته مهم این اس��ت که اگر اوباما به
و دری��ادار مولن باعث تجدید نظر در طور یکجانب��ه ،برنامههای موجود را
برنامههای نظامی علیه ایران شد.چ ه متوق��ف کند ،از نظر امنیتی میتواند
حمله به ایران میتوانست جان  ۱۴۰آسیبپذیری دولتش را افزایش دهد
هزار نفر سرباز آمریکایی در عراق و نیز و متهم به کمک به تسریع برنامههای
سربازان این کشور در افغانستان را به هستهای ایران ش��ود.نیویورک تایمز
این امر را باعث تغییر توازن قدرت در
خطر اندازد.
اما به نظر میرس��د ک��ه جورج بوش منطقه خاور میانه میداند.
به این گ��زارش و همچنین ایرانیها
اطمینانچندانینداشتهاست.براساس حمسن فخریزاده ،و
گ��زارش نیویورک تایمز ،جورج بوش عملیات ۱۱۰و۱۱۱
دستور آغاز عملیات پنهانی خرابکاری در گ��زارش نیوی��ورک تایم��ز به نام
در برنام ه هستهای ایران را داده است یک کارش��ناس هستهای ایران به نام
تا با نفوذ در شبکه رایانهای این برنامه ،محس فخریزاده اشاره شده که ظاهراً
و خرابکاری در سانتریفوژها ،رسیدن مجری طراحی بمبی هستهای است
ایران ب ه اورانیوم غنی شده الزم برای که در ارتفاع  ۶۰۰متری زمین منفجر
تولیدبمبهستهایرابهتاخیربیندازد .میشود .مشابه بمب هیروشیما که در
این عملیات از اوائل س��ال  ۲۰۰۸به ارتفاعی مشابه منفجر شد.
منظور خراب کردن سامانههای برق ،بخشی از برنامههای دولت آمریکا در
رایانه و دیگر شبکههایی که ایرانیها گذش��ته ،فش��ار آوردن و به هم زدن
برنامههای پروژههای فخریزاده بوده
به آنها وابستهاند آغاز شد.
است.پروژههایی که دولت ایران منکر
اوباما،وارثعملیاتسری وجود آنهاست و آن را زاییده تخیل
جورج
آمریکاییهامیداند.
بوش
به هر ص��ورت گزارشهای آمریکا در
ش��ا
ید مورد عملی��ات  ۱۱۰و  ۱۱۱به اطالع
مهمتر ی��ن مقامهای آژانش بینالمللی انرژی اتمی
نکت��های که رسیده است.
از این به بعد
باید ب��ه آن
_______________________
توج��ه کرد،
دیوید سنگر ،نویسنده این گزارش
پیگی��ر ی
است که کتابش در باره میراثی که
ی��ا ع��دم
نصیب اوباما میشود ،بزودی منتشر
پیگی��ر ی
خواهد شد.
برنامهه��ای
سری دولت
در شیب های کوهستانی مرکز کنیا برای
تمام عهمر خود بر عهده داش��ته است  .او
می گوید " :ش��وهران ما طرز تلقی شان
از زنانش��ان این است که ما برده های انها
هستیم ".
وقتی " وامیتا" هر روز ش��یر را به کارخانه
ش��یر می برد کارمند ش��رکت شیر آن را
به حساب ش��وهرش می نویسد و پول را
ب��ه او نمی دهد  ،وقت��ی او محصول قهوه
درختان زمین کوپکش را به تعاونی محل
می فروشد  ،به او فقط مبلغ کمی داده می
شود و دوباره تمام پول به حساب شوهرش
واریز می ش��ود  .انها برای افزایش حساب
بانکی شوهرانشان مثل یک برده کار می
کنند .
در اثنای کمبود شدید مواد غذایی که به
خاطر ش��ورش های گسترده از سنگال تا
سومالی ادامه داشت  ،متخصصان و تحلیل
گران در تالش هستند تا مشکالت مربوط
به بازدهی اندک کشتزارها و مزارع آفریقا
را پیدا کنند .آنها دریافتند که مشکل پول
بس��یار کم زنانی مثل "وامیتا " می تواند
عامل اصلی مش��کل گسترده مواد غذایی
جهان باش��د  :فغرهنگی ک��ه در آن مرد
صاحب دارایی ها اس��ت و کنترل سرمایه
گذاری را دراختیار دارد  ،دولت برنامه های
اموزش��ی خود را برای مردان و بر اس��اس
خواست مردان انجام میدهد و حتی کمک
های بین المللی به نیروهای کار کشاورزان
ب��ه مردان تعل��ق می گی��رد  .مردانی که

کمترین کاری در مزارع و کشتزارها انجام
نمی دهند .
"روث انیانگ " مدیر ارشد و موسس بنیاد
برنامه توس��عه روستایی کنیا می گوید ":
زنان کنیا کسانی هستند که عمده غذای
کشور را تهیه می کنند  .اما آنها به خوبی
ای��ن کار را انجام نمی دهند  .بر ای اینکه
انها از کمترین حمایت مناسب و شایسته
برخوردار نیس��تند  .چالش اصلی در کنیا
این اس��ت  .بر اساس فرهنگ اجتماعی و
سنت های به شدت رسوخ کرده در اجتماع
 ،زنان صاحب زمین نیستند و به مردانشان
وابسته اند  .در حالیکه آنها بیشترین کار
را در ای��ن زمین های کش��اورزی انجامی
دهند ".
بر اساس براورد های اداره غذا و کشاورزی
سازمان ملل متحد بیش از  80درصد مواد
غذای��ی کنیا را زنان تولی��د می کنند .در
حالیکه بر اس��اس سنت ها زمین و فواید
آن به مردان تعلق دارد  .بانک ها وام های
کم بهره کش��اورزی خود را به مردان می
دهند و زنان به دلیل این که فاقد اس��ناد
مالکیت زمین هس��تند از این امکان بی
بهره ان��د  .دولت هم آموزش های مربوط
به افزایش تولید را به مردان ارائه می دهد
 .مردانی که کمترین کار را در زمین های
کش��اورزی انجام میدهند  .خرید و یا در
اختیار گرفتن ابزار و ادوات کشاورزی برای
زنان هم معموال بس��یار پر هزینه و زمانبر
است و از این باین انها نمی توانند در مزاذع

کمپین یک
میلیون امضاء
برندۀ جایزۀ
سیمون دو بووار
در ص��د و یکمین س��الگرد تولد
سیمون دوبوار ،فمینیست فرانسوی،
جای��زه یادمان وی ب��ه کمپین یک
میلیون امضا در ای��ران تعلق گرفت.
این جایزه بهخاطر «حرکت شجاعانه و
اصولی» زنان ایران برای تغییر قوانین
تبعیضآمیز به این کمپین اهدا شد.
دومین جایزهی "س��یمون دوبوار" به
خاطر ش��جاعت و ابت��کار عمل زنان
ایرانی در مبارزه برای رسیدن به برابری
جنس��یتی به “کمپین جم��عآوری
یک میلیون امضا برای تغییر قوانین
تبعیضآمیز“تعلق گرفت.
این جایزه به ابتکار جولیا کریس��توا،
فیلسوف فمینیست فرانسوی ،از سال
گذش��ته و بهخاطر صدمین سالگرد
تولد س��یمون دوبوار پایهگذاری شد.
کریستوا جایزهی "سیمون دوبوار" را
برای زنان و حرکتهایی که در شرایط
مخاطرهآمیز به مبارزه با تبعیض علیه
زنان میپردازند ،در نظر گرفت.
اولین جای��زه ،درنهم ژانویهی س��ال
 ۲۰۰۸میالدی و همزمان با صدمین
س��الگرد تول��د س��یمون دوب��وار به

غزه...
{>> ادامه از صفحه}3 :

25 PAYVAND: s Vol. 15 s No.872 s Jan. 15, 2009
طور مش��ترک به تس��لیمه نسرین،
نویسندهی بنگالدشی ،و آیان هرسی
علی ،نمایندهی افریقاییاالصل سابق
پارلمان هلند ،اعطا شد.
امس��ال هیئ��ت داوران جای��زهی
"سیمون دوبوار" که متشکل از بیست
فمینیست از سراسر جهان است ،بعد
از ماهه��ا بررس��ی و تحقیق ،کمپین
یک میلیون امضای ایران را مستحق
دریافت جایزهی سال  ۲۰۰۹دانست.
جولیا کریس��توا علت انتخاب امسال
هیئ��ت داوران را «ش��جاعت و ابتکار
عمل» کمپین دانسته و میگوید:
«این حرکت بسیار شجاعانه و اصولی
است و برای رسیدن به آزادی حقوقی
زنان تالش میکند .فعاالن این کمپین
علیه تبعیضهایی که در قوانین ایران
نس��بت به زن��ان وج��ود دارد مبارزه
میکنند و ما میخواهیم از طریق این
جایزه همبستگی خود را با زنان ایرانی
اعالم کنیم».
نس��رین س��توده ،حقوقدان و یکی
از کنش��گران کمپین ی��ک میلیون
امضا ،در پاس��خ به اعالم همبستگی
فمینس��یتهای جهان با زنان ایرانی
میگوید«:منبهعنوانکسیکهافتخار
دفاع از بسیاری از فعاالن این جنبش
را در ایران داش��تهام ،ضمن تشکر از
خان��م جولیا کریس��توا در این اعالم
همبس��تگی ،اعالم میکنم که تعلق
چنین جوایزی به چنین جنبشهایی
در سراسر جهان بسیار کمک میکند.
در جامع��های که فعاالن این کمپین
به اتهام انج��ام عمل غیرقانونی مورد

تهمت ،ممنوعالخروجی ،بازداش��ت،
زندان و حتا شالق قرار میگیرند ،در
گوش��های دیگر از جهان انس��انهای
فرهیختهای هس��تند که هم حرکت
آنها را میستایند و هم به این تالش
آنها جایزه اعطا میکنند .بنابراین شما
میبینید که این قضاوت جهانی چه
قدر میتواند در بالندگی این حرکت
در کشورهای مختلف و از جمله ایران
موثر باشد».
به گفتهی جولیا کریس��توا ،مراس��م
اه��دای این جایزه قرار اس��ت در ۲۱
ژانوی��ه در پاریس برگزار ش��ود .وی
با اش��اره به ممنوعی��ت خروج برخی
از فع��االن کمپین ،اظه��ار امیدواری
میکند که اعضای این حرکت بتوانند
در روز اهدای جایزه در مراسم حضور
داشته باشند .او میگوید« :ما برای ۲۱
ژانویه مراس��م اهدای جایزه را ترتیب
دادهایم و امیدواریم که اعضای کمپین
بتوانند برای دریافت این جایزه حاضر
شوند .ما منتظر دیدار آنها هستیم».
از دیگر اعضای هیئت داوران جایزهی
"س��یمون دوبوار" ،میتوان از آلیس
شوارتزر ،فمینیست آلمانی ،و سیلویا
بون دوبوار ،س��ردبیر مجلهی "اما" و
دخترخواندهی س��یمون دوبوار ،کلود
النزم��ن ،مدیر مجلهی "عصر مدرن"
که س��یمون دوبوار و ژان پل س��ارتر
پایهگذار آن بودند ،یوالندا پاترس��ون،
مس��ئول انجمن س��یمون دوبوار در
دانشگاه کالیفرنیا ،و چندین نویسنده
و فعال سرشناس دیگر فمینیست نام
برد.

و عرب دامن می زند.
وی در مصاحبه ای با بی بی سی
گف��ت" :آثار جنگ از خود جنگ
خطرناک تر اس��ت .ای��ن باعث
کاش��تن بذر افراط گرایی در اطراف
منطقه می شود".

جنگ شهری تمام عیار در شهر غزه
خ��ودداری کند ،حرکت��ی که باعث
تلفات سنگین در هر دو طرف مناقشه
خواهد شد .به عالوه درحالی که کمتر
از یک ماه به زمان برگزاری انتخابات
در اسرائیل مانده است ،این می تواند
عمل��ی از لحاظ سیاس��ی خطرناک
باشد.
رس��انه های اس��رائیلی وجود تفرقه
های��ی در داخ��ل دولت اس��رائیل را
گزارش داده اند .براساس این گزارش
ها اهود باراک وزیر دفاع گفته اس��ت
ک��ه از یک آتش ب��س یک هفته ای
در غ��زه حمایت می کن��د تا امکان
تحویل تدارکات به آنجا فراهم ش��ود
و سیاس��تمداران نی��ز فرصتی برای
آم��اده کردن جزئیات یک آتش بس
درازمدت پیدا کنند.
اما اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل
می گوید خواهان ادامه عملیات نظامی
تا زمانی که الزم باشد است.
نگرانی ها در مورد وضعیت مردم غزه
افزایش یافته است هرچند اکنون در
پی وقفه های سه ساعته در نبردها که
اسرائیل رعایت می کند ،برخی کمک
ها به غزه راه پیدا کرده است.

'بذر افراط گرایی'
اس��رائیل روز  27دس��امبر عملیات تفرقهدردولتاسرائیل؟

خود علیه نوار غزه را آغاز کرد و گفت
هدف��ش پایان دادن ب��ه راکت پرانی
فلسطینی ها به جنوب اسرائیل است.
وزارت خارجه اسرائیل گفته است که
هیچ تضمینی وجود ندارد که حماس
به هر گونه توافق آتش بس��ی احترام
بگذارد.
اس��رائیل و حماس ه��ر دو قطعنامه
هفته قبل شورای امنیت سازمان ملل
که خواستار آتش بس فوری می شد
را رد کردند.
تهاجم اسرائیل به دلیل هزینه باالی
آن ب��رای غیرنظامیان با محکومیت
گسترده بین المللی روبرو شده است.
ایوو مورال��س رئیس جمهور بولیوی
گفت او روابط با اس��رائیل را به دلیل
آنچه "نسل کشی" در غزه خواند رد
می کند.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه اخطار
داد که عملیات اس��رائیل ب��ه افراط
گرایی و تروریسم در جهان اسالمی

روز چهارش��نبه همزم��ان ب��ا نبرد
نیروهای اس��رائیلی با افراد مس��لح
حماس در نزدیکی شهر غزه ،ساکنان
از ش��نیدن صدای آتش��بار سنگین
مسلسل ها سخن گفتند.
اسرائیل پس از انجام  60مورد حمله
هوایی در طول ساعات شب همچنان
بمب��اران غزه را ادامه داد که به گفته
مقام ها تونل های قاچاق اسلحه زیر
منطق مرزی با مصر را هدف قرار داد.
دیگر هدف بمباران ها قبرستانی در
غزه بود که اسرائیل ادعا می کند از آن
برای پرتاب راکت استفاده می شود.
در همین حال س��ه راکت از جنوب
لبنان به سوی ش��هر کریات شمونا
در شمال اس��رائیل پرتاب شده و در
محیطی باز فرود آمد .هیچ تلفات یا
خس��اراتی در اثر این حمله گزارش
نشده است.
تحلیلگ��ران م��ی گویند اس��رائیل
ممکن اس��ت از دس��ت زدن به یک

خود از این ابزارها استفاده کنند .
" اونیانگ" می گوید :اگر شما  20شیلینگ
به یک زن بدهید در پایان روز شما خواهید
دید که با این  20شیلینگ چه کارها کرده
است  .اما اگر همین پول را به مرد کنیایی
بدهید و با او به خان��ه اش بروید به گونه
ای رفتار می کند که گویا هرگز ش��ما را
ندیده است .
پروفسور ماما از بنیاد " اونیانگ" می داند
که در میان کش��اورزان استان غربی کنیا
و در زمانی که هنوز یکی از مس��تعمرات
انگلستان محس��وب می شد فقر در حال
رشد بود  .اما زندگی نسبت به حاال خیلی
بد نبود  .تپه های سرسبز به سمت ساحل
دریاچه بزرگ ویکتوریا کش��یده شده اند
و در میان این سرزمین پربار ترین زمین
های کش��اورزی شرق افریقا قرار دارد  .در
دهه  80میالدی بنیاد "اونینگ" ئتوانست
که از یک فرصت مطالعاتی در زمینه تغذیه
و عل��وم غذای در آمریکا اس��تفاده کند و
این ش��انس به " ماما " داده ش��د  .وقتی
در ابت��دای دهه  90به کنیا بازگش��ت او
به ش��دت شوکه شد  .جمعیت به صورت
انفجاری افزایش یافته بود فقر و سوء تغذیه
فراگیر شده بود  .ایدز در حال کشتن تعداد
زیادی از مردم در هر نقطه از کنیا بود .
"ماما " با ناراحتی می گوید:
"در اینجا زنان و بچه ها کشت و زرع می
کنند و زحمت می کشند و در نهایت این
مردان هس��تند که پ��ول را پس انداز می

کنند " .
هم اکن��ون بنیاد آنها در ح��ال آموزش
مبازره با ایدز آموزش سالمت و بهداشت
به کارگران اس��ت و به زودی مرکزی را
برای توس��عه مراقبت و آموزش کودکان
راه اندازی خواهد کرد .در حقیت انها روی
کشاورزی کار می کنند .
"اونیانگ" معتقد اس��ت ":اگر یک مادر
باید از فرزند بیمارش پرس��تاری کند ،
او هرگ��ز نمی تواند یک کارگر خوب در
مزرعه خودش یاشد ".
هم اکنون صدها زن با پیوس��تن به این
بنیاد برای گروهای خودشان اساسنامه
می نویسند  ،رهبران محلی و شوراهای
محلی را انتخ��اب می کنند و مهمتر از
همه بانکی را تاس��یس کرده اند که هر
ماه هر کدام از اعضا  50سنت در آن پس
انداز می کند .
" م��ا اکنون با پولی ک��ه در جیب های
خودمان داریم می خوابیم " این را "سلفا
سناح "  50ساله که یکی از زنان وابسته
به گروه است می گوید " با  300دالری
که آنه��ا از طریق این برنامه به دس��ت
آوردند توانستند یک مزرعه با تعدادی گاو
تهیه کنند که گروه هایی ازفقیرترین افراد
را در خود جای می داد  .در سال 2005
آنها با قرض گرفتن  900دالر توانس��تند
یک محل برای نگهداری محصوالت زراعی
خو بس��ازند و آنها را در زمانی که قیمت
باال است بفروشند  .سه سال بعد این گروه

Offre d'emploi
Patisserie Iranien est à la
recherche d'un patissier
ayant un minimum de 2
années d'experience de
la patisserie du moyen
orient et européenne.
Capacité de production
de grandes quantités.

>> Exigences:
Certificat de pâtissier
exigé et ainsi la connaissance de l'anglais.
Veuillez faire parvenir
votre CV par télécopieur
au

(514)484-1657
تمان قرض خود را پ��س داد و  300دالر
هم سود کرده بود .

منبع انگلیسی http://www.womensenews.org:
(ترجمه ی کانون زنان ایرانی )
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فعلی کش��ور و برخ��ی از آیت الله ها
نیز به چشم می خورند .سردار صادق
محصولی یکی از وام گیرندگان لیست
 200نف��ری ،مته��م اس��ت که 400
میلیارد تومان از دولت وام گرفته و به
سیستم بانکی بازنگردانده است .صادق
محصولی یار دیرین محمود احمدی
نژاد همچنین متهم است که در سال
 78باغی را به وسعت ده هزار متر در
خیابان یاسر (نیاوران) خریداری کرده
که طب��ق قانون می بایس��ت هنگام
تفکیک زمین به علت تغییر کاربری از
مزروعی به مسکونی  70درصد از آن
یعنی در حدود  ۷۰۰۰متر به شهرداری
تعلق می گرفت ،در حالی که نامبرده
با کمیسیون ماده  5شهرداری تبانی
کرده و کل زمین را تغییر کاربری داده
و در آن س��اخت وس��از نموده است.
جالب اینجاست که بدانیم از قضا این
اتفاق در زمان تصدی محمود احمدی
نژاد به عنوان شهردار پایتخت افتاده
است .کیهان بر عکس مشی فعلی اش
برای اولین بار اتهام فساد مالی صادق را
فاش ساخت و نمایندگانی چون عماد
افروغ و علی عسگری نماینده مشهد
که نام "سردارمیلیاردی" را بر صادق
محصولی نهاد ،مشروعیت ثروت 160
میلیاردی وی را ،آن هم در عرض 10
سال مورد ش��بهه قرار دادند .از همه

حشمت اهلل
طبرزدی:
بنام نامی "امام
زمان" 27 ،هزار
میلیارد تومان از
سیستم بانکی کشور پر
زد!
مطلب زیر به قلم مهندس حشمت الله
طبرزدی ،اخیرا برای بسیاری از سایت
های خبری ارسال شده است.
علت ضعف و بی پولی سیستم بانکی
کش��ور ،خروج مبلغ  27هزار میلیارد
تومان ،عمدتا تحت عن��وان وام برای
"طرح های زود بازده" تا اواخر س��ال
 86می باشد.
این میزان مبلغی اس��ت که دریافت
کنندگان آن از بازپرداخت به سیستم
بانکی امتناع م��ی ورزند .مظاهری به
هنگام اس��تعفا در نامه خود به رهبر،
 200نف��ر از آن��ان را به عن��وان وام
گیرندگان کالن نام برده است .جالب
است که در میان این اسامی ،دوستان
آقای محمود احمدی نژاد مانند وزیر

سیمینبهبهانی

{>> ادامه از صفحه}24 :

نگاه می کردم و دیدم یک مردی
نمی دانم از کدام گروه بود یا حماس
یا اسرائیل فرقی نمی کند ،ولی
آنچنان زار می زد و نشسته بود سر
خرابی هایش و بچه اش را نشان می
داد که کشته شده بود و می گفت
آخر این بچه چه گناهی کرده ،من
این صحنه ها را می بینم واقعا دلم
به درد آید و جگرم خون شده است.
وقتی آدم ها می توانند بنشینند و
در مورد مشکالت شان با هم گفتگو
بکنند چرا باید مرتکب چنین جنایت
هایی بشوند و خشونت راه بیاندازند.
حاال به فرض حماس هم از بین برود،
ولی مسئله و مشکل اصلی تروریسم
است که گسترش پیدا کرده و با
چنین جنگ هایی ،ریشه تروریسم از
بین نمی رود .ممکن است جنگ یک
قوانینی داشته باشد ولی تروریسم
دیگر هیچ قانونی ندارد

با منطق صحبت کند ولی چنین
اعمال جنجال برانگیزی واقعا شایسته
نیست.
>> نوشین احمدی :آنها که جلوی
در منزل خانم عبادی اجتماع کرده
بودند شعارشان این بود که« :اسرائیل
جنایت می کند ،عبادی حمایت می
کند» .با توجه به شناخت شما از
فعالیت های خانم عبادی ،نظرتان در
مورد این شعارشان چیست؟
>> سیمین بهبهانی :به نظر من این
شعار را احتماال برای درست شدن
«قافیه اش» ساخته اند وگرنه هیچ
استناد واقعی ندارد و همه ما خانم
عبادی را می شناسیم که ایشان
همیشه صلح طلب و مخالف خشونت
بوده اند .همه ما و همه مدافعان
حقوق بشر ،ضد جنگ و خشونت و
نابرابری هستیم .حاال هر جنگی و
زیر هر پوششی که باشد .وقتی دنیا
می تواند با صلح و صفا و گفتگو امور
خودش را بگذارند و تنظیم کند ،چه
لزومی دارد که باید یکی نیزه بپراند
و یکی هم بمب در جواب بریزد .هر
دوی این دو دسته که خشونت ایجاد
می کنند کارهای ناشایستی مرتکب
شده اند و البته در این میان قربانیان
این خشونت ها یعنی کودکان و زنان
گناهی ندارند .من داشتم تلویزیون

>> نوشین احمدی :خانم بهبهانی
عزیز ،شما پیشترها شعری در مذمت
جنگ سروده اید ،آیا ممکن است و
حوصله آن را دارید که بار دیگر آن
را برای ما با صدای گرم و ماندگار
خودتانبخوانید؟
>> سیمین بهبهانی :اتفاقا این شعر
وصف حال مادری است که در جنگ
کودکش را از دست داده است و شعر
اینطور شروع می شود:

______ ________ www.paivand.ca

جالبتر پاسخ محصولی در مقابل این
اعتراض ها ست :محصولی ثروت خود
را امانتی در دس��ت خود و متعلق به
آق��ا امام زمان! بیان کرد .ماجرای این
دزدی بزرگ که در طول تاریخ بیش از
 100ساله نظام بانکی کشور بی سابقه
است همچنان در پشت پرده می ماند
و علی رغم افشایش ادامه ماجرا نه بر
رسیدگی متهمین و محاکمه مجرمین
بلکه ب��ر تص��دی دزدان در مقامات
مهم دولتی نظیر سمت مشاور عالی
رئیس جمهور و س��پس وزیر کشور
برای یک��ی از  200نف��ر خاطی رقم
م��ی خورد ..بدون ش��ک دیگر اعضاء
لیس��ت نیز شرحی ش��نیدنی دارند،
البته اگر نمایندگان مردم در مجلس از
سرگرمی موضوعاتی نظیر صیغه فارغ
شوند و به رسیدگی این مهم بپردازند.

جویای خواننده

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

آشفته حال و سودایی
اندوهگنیوافسرده
چادربهسرنپوشیده
رخ با حجاب نسپارده
سودای گری و بندش نه
وز گزمگان گزندش نه
فکر بپوش و پنهان کن
خاطر از او نیازرده
چشم اش دو دانه انگور
از خوشه ها جدا مانده
دست زمانه صد خم خون
از این دو دانه افشرده
دیوانه،پا کدیوانه
باخلقوخویشبیگانه
گریم برد جهان را آب
او خوابش از جهان برده
یک جفت اشک نفرین را
سربازمردهپوتنیرا
آویزه کرده بر گردن
بندش به هم گره خورده
گفتمکهچیستاینمعنی
خندیدوگفتفرزندم،طفلکنشسته
بر دوشم
پوتنیبروننیاورده
پوتنیبروننیاورده

>> نوشین احمدی :خانم بهبهانی
با سپاس از شما و با امید به صلح و
برابری .

•

کنسرت بزرگ کامران و هومن
March 13th, 2009

{>> ادامه از صفحه}20 :

شرقیمطرح شد».
با وجود اینکه دولت نروژ بودجه یک
میلی��ون یوروی��ی را ب��رای کمک به
روس��پیها برای ش��روع یک زندگی
جدید اختصاص دادهاست ،ولی برنامه
مش��خصی در این مورد ارائه نش��ده
است .بجورگ نورلی ،جامعه شناس و
از پژوهشگران مرکز تحقیق و کمک
به روسپیها معتقد است« :با توجه به
بحران مالی فعلی ،امکان یافتن محل
کار جدی��د ب��رای این ن��وع از زنان با
دشواریهای زیادی توأم است».
تنها ممنوعیت خرید سکس مشکل
روسپی گری را حل نخواهد کرد
برخ��ی از فع��االن و مدافعان حقوق
زنان مانند بعاته هالند ،از سازمان زنان

جویای
شریـــک
پیمانکار برق

نیاز به شریک وارد به کارهای
برقی دارد.
عالقمند لطفا پیام بگذارند:
(514) 824-4505
jalini:jan01

ابوجعفر خدیر
(مونتریال)

نورمان بتیون:
مردی بزرگ از قافله
ساالران راه انسانیت
اغل��ب م��ا ایران��ی ه��ای
س��اکن مونت��رال باره��ا از
خیاب��ان ه��ای  GUYو
MAISONNEUVEگذشته
و مجسمه سفید رنگی را دیده
ایم که ماوای کبوترهاست .اما
هرگز به مقام شناسائی و دلیل
بر پائی آن بر نیامده ایم.
در ش��هر گ��راون هرس��ت
 Gravenhurstنزدیک انتاریو
خانه ای هست که با درختان
احاطه ش��ده و ب��ا دو پالک
برنجی یکی به زبان انگلیسی و
دیگری به زبان چینی از دیگر
خانه ها متمایز گردیده است.
این دو پالک اختص��ارا نام و
شخصیت کسی را معرفی می
کنند که در آنجا بدنیا آمده و
امروز بنام دکتر نورمن بتون،
شهره جهان گشته است .این
خانه اکنون ب��ه موزه تبدیل
شده که زیارتگاه روشنفکران است.
پنجاه سال بعد ،دوازده هزار کیلومتر
دورتر در استان هوپی واقع در جمهوری
خلق چین او وقتی در اقامتگاه لین بار
ابدین خود جای گرفت ،باز هم خانه او
به موزه بدل شد و یک مجسمه غرق
در گل او زین��ت بخش آنجا گردید و
نیز در کنارش بیمارستانی بر پا شد که
بنام او مفتخر است و در آن شاگردان
و پیروانش به راه او یعنی نجات جان
انسان ها تداوم می بخشند.
اینجا یعنی «بیمارستان دکتر نورمن
بتیونبرای صلح» ه��م اکنون به یک
مرکز درمانی بزرگ در چین شناخته
شده است.
دکتر بتیون یکی از بزرگترین قهرمانان
چین به حس��اب م��ی آید که چینی
نیست.
مائوتس��ه تونگ ،رهب��ر انقالب چین
( )1949-1976در بزرگداش��ت
ای��ن ج��راح عالیق��در کانادائ��ی و
انترناسیونالیس��ت بزرگ ج��زوه ای
نوشته است که در مدارس چین جزء
دروس اجباری است.
بتی��ون س��رباز ب��ه هن��گام جن��گ
جهانی اول در فرانس��ه ب��رای انتقال

مجروحی��ن و بیماران گماش��ته می
شود ( )Brancardierسپس به کانادا
برگش��ته و تحصی�لات خ��ود را در
دانشگاه تورنتو به پایان میبرد.
در ارتش انگلیس بعن��وان جراح وارد
خدمت می ش��ود و باالخره شش ماه
پایانی جنگ را بعنوان جراح خلبانان
کانادائ��ی ب��ه پایان
میبرد .با پایان جنگ،
مرحله اول اقدامات
بزرگ انسانی او برای
نجات جان انسان ها
نیز به پایان میرسد.
در ای��ن وق��ت او به
مونت��رال برمیگردد
و اولی��ن کلینی��ک
مجانی را برای درمان
تهیدستان تاسیس
می کند.
بتیون به م��وازات خدمات درمانی به
برکتقابلیتهایدستیواستعدادهای
هن��ری ی��ک
س��ری وسائل
جراحی اختراع
و در تکمی��ل
آنها می کوشد.
بط��وری ک��ه
تعدادی از آنها
هنوز در دنیای
جراحی کاربرد
دارند.
او آتلیه نقاشی
برای کودکانی
بنی��اد نهاد و از
خ��ود نقاش��ی
های با ارزشی
بج��ای م��ی
گذاشت.
دکتر بتیون در
 1936در راس
یک گروه 120
نف��ره درمانی
برای کمک مجروحی��ن و حمایت از
دولت مردمی جمهوریخواهان اسپانیا
که ه��دف توطئه و هجوم س��رمایه
داری حریص قرار گرفته بود شتافت
در ای��ن زمان جنبش های کارگری و
سندیکائی سراسر اروپا و حتی امریکا
را ف��را گرفته بود تا جائی که اکثریت
هنرمندان هالی��وود از جمله چارلی
چاپلی��ن به این جنبش ها پیوس��ته
بودند.
س��رمایه داران ب��رای مقابل��ه با این
وضع ،راسیس��ت های فاشیس��ت را،
به سرکردگی هیتلر و موسولینی ،در
آلمان و ایتالیا یاری کرده و به قدرت
رس��اندند .و حتی برای ارضای خاطر
هیتل��ر و جب��ران حقارت شکس��ت
گذش��ته ،چاملبرلند ،نخس��ت وزیر
انگلیس ،چکس��لواکی را زی��ر پای او
قربانی کرد و به هن��گام مراجعت به
لندن درباره این حادثه شوم گفت:
ام��روز در اروپا واقع��ه ای رخ داد که
صلح و امنیت را برای همیشه در اروپا
تضمین کرد!»
او چنین می اندیش��ید که چپ ها و
س��ندیکاها امنیت اروپا را تهدید می
کنند .بهرحال در اسپانیا نیز وارد عمل

به مناسبت هفتادمین
سال درگذشت
دکتر نورمان بتیون
شده و ژنرال فرانچس��کو فرانکو را بر
علیه دولت مترق��ی جمهوریخواهان
علم کردند .جنگ داخلی
راه افت��اد ،ارت��ش ایتالیا
و نی��روی هوائ��ی آلمان
هیتلری فعاالنه وارد عمل
شدند.
از ط��رف دیگر داوطلبان
روش��نفکر انقالب��ی از
سراسر جهان (بریگادهای
بی��ن الملل��ی) به کمک
جمهوریخواه��ان وارد
اس��پانیا ش��دند .جنگ
داخل��ی جنبه بین المللی
پیدا کرد .گروه پزش��کی دکتر بتیون
در چهارچوب بریگاد بین المللی وارد
اسپانیا ش��د و مصدر خدمات بزرگ
درمانی گش��ت .با اب��داع و راه اندازی
کلینیک س��یار انتقال خون به نجات
جان مجروحین قبل از انتقال آنان به
بیمارستان در صحنه نبرد شتافت.
اما دولت جمه��وری خواهان در برابر
ارتش ایتالیا و بمباران های سخت از
طرف ن��ازی های آلمان تاب مقاومت
نیاورد و بعد از  6سال مقاومت سقوط
کرد و دیکتاتوری سیاه ژنرال فرانکو در
راس فاالنژها حاکم گشت (.)1939
شنیدنی است س��رمایه داری بعد از
س��قوط هیتلر و مجازات نازی ها به
متحد آنها ،یعنی فرانکو ،کاری نداشت
و حضور او را در راس دولت اس��پانیا
برای س��رکوب چپ ه��ا ضروری می
دید.
دکتر بتیون در سال  1938عازم چین
ش��د تا ارتش آزادیبخش چین را در
جنگ با اشتغالگران ژاپنی یاری رساند.
آنجا به فقدان شدید امکانات درمانی
و کادر پزش��کی پی برد و به سرعت
به تربیت کادرهای درمان های اولیه،
جراحی های س��اده ،مراقبت و ایجاد
ش��رائط بهداش��تی برای مجروحین
اقدام نمود و کلینیک های س��یار به
وجود آورد و آنها را با اسب به مناطق
کوهستانی فاقد جاده و راه ماشین رو
گسیل داشت.
بتیون در اکتب��ر  1939هنگامی که
یک سرباز مجروح را در جبهه جراحی
می کرد ،انگشت خود را برید ،خونش
آلوده ش��د و در  12نوامبر  1939به
عل��ت عفون��ت خ��ون Septicemie
درگذشت.
ش��خصیت بزرگ و احترام برانگیز و
خدمات فوق العاده او به عالم پزشکی
مخصوص تخصص و شهرت جهانی
او در درمان مسلولین در بیمارستان
رویال ویکتوری��ای مونترال آن چنان
عظیم و سنگین است که حتی سرمایه
داری یعنی دش��من قس��م خورده او
مجسمه اش را در مرکزی ترین نقطه
ش��هر مونترال بر پا میدارد و بر او سر
تعظیم فرود می آورد.
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سکس در نروژ...

”اوتار“ در نروژ بر این عقیدهاند که تنها
ممنوعیت خرید سکس در این کشور
مشکل روس��پی گری را حل نخواهد
کرد .او میگوید ،خرید و فروش زنان
و دختران و بازار روسپیگری مشکلی
جهانی است اما ما می توانیم الاقل در
نروژ تعیین کنیم که در چه جامعهای
می خواهیم زندگی کنیم.
سوئد اولین کشور اروپایی بود که در
س��ال  ۱۹۹۹خرید سکس در آنجا به
عنوان جرم ش��ناخته شد .در فنالند
نی��ز از س��ال  ۲۰۰۷ای��ن عمل قابل
مجازات است .حال نروژ نیز به این دو
کشور پیوسته و خرید سکس را برای
شهروندان در داخل و خارج از کشور
ممنوع اعالم کرده است .در دانمارک
نیز هم اکنون این بحث جاری است.
در سوئد در ده سال پیش این موضوع
مطرح ش��د که هیچکس حق ندارد
جسم انسان دیگری را خریداری کند.

روسپیگری باید به عنوان یک مشکل
اجتماعی شناخته و راههای مقابله با آن
جستجو شود .ممنوعیت خرید سکس
میتواند اولین قدم باشد ،اما همزمان
باید در ترویج آگاهی در جامعه و بویژه
در میان خریداران سکس کوشید.

Henry Norman Bethune
(March 4, 1890 – November 12, 1939), a Canadian
physician and medical innovator; best known for his
service in war time medical
units during the Spanish
Civil War and with the Chinese Communists during
the Second Sino-Japanese
War; developed the first
mobile blood-transfusion
service in Spain in 1936.
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abehn082@uottawa.ca

Tel.:(514) 966-4572

برای ما بنویسیداما
کوتاه زیباتر است

•
•

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی
کنید نامه ها از  200تا کلمه بیشتر نشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا بامایکرو
سافت وردفارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
--------------------------

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا

دكتر پرویز قدیریان؛ اپیدیمیولوژیست ،استاد دانشگاه مونتریال در تغذیه
در مونتریال تهیه کتاب در تپش دیجیتال514-223-3336 :

EPIDEMIOSEARCH@yahoo.com
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همدردی

بدینوسیله از کلیه دوستان ،یاران و سرورانی که در ایام دشوار
ازدست رفنت مادر عزیزمان در مونرتیال

شادروان بانو بهجت صارمی (ابراهیمی)

با حضور گرم خود در مراسم خا کسپاری و با تلفن ،ارسال گل و درج
پیام های تسلیت ،ما و خانواده های ما را در کانادا و ایران تسلی
دادند ،صمیمانه سپاسگزارمی؛
خباطر این روزهای سخت ،ا گر فرصت تشکر حضوری دست نداد،
عذر ما را بپذیرید.
برای فردفرد مشا دوستان تندرستی

دوستان ارجمند محمد و فرشید ابراهیمی

غم از دست دادن مادر عزیزتان ما را نیز غرق اندوه و تاثر نمود.
برای شما عزیزان و خانواده محترمتان دراین ماتم سنگین
صبر و شکیبایی و بردباری آرزو می کنیم

یاران و همکاران شما در فرودگاه دوروال

و بقای عمر آرزو می کنیم.
_____________________

خانواده های
ابراهیمی،
مص ّفا،
حکیمی

همدردی

دوست دیرین جناب آقای سیفی صادقی

همدردی

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

از دست رفتن تاثرانگیز

شادروان خامن اعظم السادات میرزادگان (دانشمند)
باعث تاسف فراوان مان گردیده است.
ما نیز با شما دوستان گرامی صمیمانه همدردیم
و برای فردفرد شما سالمتی و آرامش آرزومندیم.
روان شان شاد باد.

خانواده های فلسفی

خانواده های محترم سوگوار

ما نیز در انـــــدوه درگذشت مادر و عزیزخاندان ارجمند تان در ایران
با شما همدردیم و برایتان آرزوی شکیبایی و تندرستی داریم.

محمد رحیمیان ،خانواده و دوستان شما در پیوند

تازههای نشر:
شماره جدید مجله
بخارا منتشر شد.

علی دهباشی س��ردیبر این مجله در
سرمقاله این شماره (ش��ماره  )۶۷با
عنوان «...و من بعد» مش��کالت مالی
این نشریه و دشواریهای انتشار آن را
با خوانندگان در میان گذاشته است.
در بخشی از این سرمقاله میخوانیم:
ل
ن و اه 
ت اکث��ر کتابخوان��ا 
«ذهنی�� 
ت ک ه مجل ه
ن اس�� 
گ ما اینچنی 
فرهن 
ب باشد .در
ت ارزانتر از کتا 
میبایس�� 
ت
ی ب ه تعداد صفحا 
ی ک ه اگر کتاب 
حال 
ت دارید
ی ک ه در دس 
ن ش��مارها 
همی 
ل
ی باید حداق 
منتشر کنیم ،در بازار فعل 
ی جلد
ن رو 
ش هزار توما 
ش را ش 
قیمت 
س مالحظ ه میفرمایید
ت کنیم .پ 
ثب 
ت بازار
ی مجل ه زیر قیم 
ی فعل 
ک ه بها 
ل روبرو
ن امر ما را با مشک 
ت و همی 
اس 

کرده است».
وی در ادام��ه از
بدحسابی مشترکین
گالیه کرده و نیز خبر
از تخلی��ه زودهنگام
دفتر این نشریه داده
است.
ای��ن ش��ماره بخارا
ش��امل مطالب��ی
چون «نویس��نده و
کمونیس��م» نوشته
ج��ور ج اس��تاینر و
ی
ترجمه دکتر عزتالل ه فوالدوند« ،آوا 
سنگها نوش��ته دکتر ژال ه آموزگار»،
ی
ل سرخ» از دکتر شهال حائر 
«راز گ 
ی ایرانشناس��ی »
« ،تازهه��ا و پارهها 
از ایر ج افش��ار« ،از چش��م ه خورشید
ی از ژاپن) نوشته دکتر
(یادداشتهای 
ی
هاش�� م رج��بزاده« ،در جس��تجو 
ن با ترجمه
ل دورفم 
فِردی» اثر آری�� 
ت
ت و عشر 
عبدالل ه کوثری« ،عس��ر 

در شهر مسکو» از
ی
دکت��ر محمد عل 
نو
ی ندوش 
اس�لام 
دیگران است.
در بخ��ش ش��عر
فارسی نیز اشعاری
از م .ع .سپانلو ،دکتر
س شمیسا و
سیرو 
ی ارائه
پروی��ز خائف 
شده است.
ک
ش ی�� 
«گ��زار 
زندگی» (گفتگو با
س علینژاد،
ن صنعتی) از سیرو 
همایو 
چ
ل سیمونووی 
گفتگو با پروفسور دانیا 
س محمدیپور و
ف از نرگ 
کمیس��ارو 
س ترجمه
ل اُت 
کار 
گفتگو با جوی�� 
س ُ
ن معاصر از بخشهای خواندنی
افشی 
شماره جدید بخارا است.
ن آغداشلو نیز از دیگر
جشننام ه آیدی 
بخشهای این مجله است.

کتابخـــانهنیما

من متاشاگر سوخنت سینمارکس آبادان
بودم!

سخنران :رضا هومن
>> جمعه  23ژانویه 2009

س�پاس از مهر ش�ما
بدینوسیله از کلیه دوستان ،یاران و سرورانی که در غم ازدست رفتن
عزیز خانواده ما در ایران ،با حضور مهربان و گرم خود ما را به انحاء
گوناگونهمراهی

و با تلفن ،ارسال گل و درج پیام های همدردی ما را تسلی دادند
صمیمانه سپاسگزاریم؛ اگر فرصت تشکر حضوری دست نداد،
دست تان را می فشاریم

و برای فردفردتان آرزوی بهروزی و تندرستی داریم.
_____________________

علی چنگیزی و خانواده های سوگوار
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رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
رفت :از مرکزشهر مونتریال:

abehn082@uottawa.ca

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.

Tel.:(514) 966-4572

جویای شریک

پیمانکار برق نیاز
به شریک وارد به
کــــــارهایبرقیدارد:

______ ________ www.paivand.ca

House keeping
company R&F

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

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

 15سال تجربه

با مدیریت جدید

(514) 824-4505

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

jalini:jan01

514-827-6329
514-488-3653

Spiritual Advisor

تدریسفیزیکوشیمی

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

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

رستوران
گیـــــالن

باغذاهای شمالی،
خوشمزه

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.

تشکیل کالس های گروه نوازی دف

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

فرو

485-0739
993-0739
BabaiP/akmai08

)(514
)(514

برای تشکیل گروه ُکر
مبنظور همکاری با گروه
دستنوازان از عالقمندان
خامن و آقا دعوت
به همکاری می شود.

شیراز

رستوران

485-2929

>> 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

آموزش دف

514

باظرفیتمحدودثبتناممیشود

& Astrologist
امتحان کنید!

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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(Montreal, Toronto, Ottawa,
)Victoria, Calgary & Vancouver

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

Mailing Address:

استخدامفوری

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



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

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

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

Patisserie Iranien est à la
recherche d'un patissier
ayant un minimum de 2
années d'experience de
la patisserie du moyen
orient et européenne.
Capacité de production
de grandes quantités.

>> Exigences:
Certificat de pâtissier
exigé et ainsi la connaissance de l'anglais.
Veuillez faire parvenir
votre CV par télécopieur
au

(514)484-1657

Vancouver:

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

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

X

______ ________ www.paivand.ca

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

کوتاه زیباتر است

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

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

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...

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

تورونتو:

پیوند را مشترک
شـــوید:
514-996-9692

جویای شریک
به یک نفر شریک جدی در
کار فروش اتومبیل در ناحیه
الوال (کبک) نیازمندیم.

لطف متقاضیان جدی
متاس بگیرند.
Tel.: 514-515-1888
Tel.: 514-983-0952

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

فال قهوه وکارت

از ساعت 9صبح تا  7بعدازظهر

نوشیـن

لوگــویپیوند:

 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:

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

استخـدام
davoodwestisland

استخدام

(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

ماساژتراپی
حمیــرا داوری

رستوران

برای فروش

مـــاساژدرمانیویـــــژه
خانم های ایرانی
>>  12سال تجربه کاری

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

(514) 685-4178

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

nov0115PAk

Dec01

اجنمن دوستداران زرتشت

جشن سده

همراه با دی جی

نیاز به شریک وارد به کارهای
برقی دارد.
عالقمند لطفا پیام بگذارند:
(514) 824-4505
jalini:jan01

شرکتساختمانی

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

>> صفحه13 :

>> زمان :یکشنبه  31ژانویه 2009

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

پیمانکار برق

(514) 934-3192

Restaurant Arya: 700 de la gauchetiere

ارزشریف

جویای
شریـــک

فروش اکازیون
فـرش هـای

شخصی

مجموعه ای از فرش های
ایرانینفیس
در اندازه های مختلف
به علت مسافرت

با قیمت های بسیار
مناسب
بفرو ش می رسد

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

جویای خواننده

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

محضردارایرانی
مونــا گالبی

اولین محضردار ایرانی
در مونتریال
Chambre des notaires
du Québec

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

514-318-6373

>> پخـــش وسیع <<

آبونه مان گسترده،
وب سایت قدرمتند

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

با

بیزنس خود را

به اقصا نقاط جهان ببرید!

کار استاد علی اصغر معصومی

گـ ـ ـداپرس
514-685-8326
514-813-8326

با فروش بسیار خوب

استخدام

(514) 560-4534

پیتزایی بفروش

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

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

jalilh2001@yahoo.com UpAKsep15oct1

رستوران

پیتزایی در ناحیه مرکزشهر
با سال هاسابقه

& all Major Cities

(514) 266-1355

ajamitonov15PAk

کتابفروشیپگاه
وفروشگاههاومراکزمعتبرایرانی

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

(514) 512-8935

می رسد

Distributed Free

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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ایران :اقتصاد...
«قيمت نفت
در الحيه
بودجه ۸۸
کمرت از ۴۰
دالر است»

اقتصاد ،گفت :قيمت نفت در اين
اليح��ه کمت��ر از  ۴۰دالر پيش
بينی شده است.
بعضی نمايندگان م��ی گويند:
برخ��ی مق��ام ه��ای دولت نهم
اعالم کرده اند که اليحه بودجه
 ۸۸بر اساس طرح نقدی کردن
يارانهها تنظيم خواهد شد و پس
از بررسی اين طرح اليحه بودجه
ارائه خواهد شد.
اين در حالی است که نمايندگان
در حالی که محمود احمدی بهاي��ن تصميم دول��ت معترض
ن��ژاد ،رييس جمهوری اي��ران ،از هستند و می گويند :بررسی طرح
نهايی ش��دن اليحه بودجه سال نقدی کردن يارانهها زمانبر است
 ۱۳۸۸در هفت��ه آينده خبر داده و ممکن اس��ت تا پايان سال هم
است ،شمس الدين حسينی ،وزير نهايی نشود.
با توجه به نوس��انات اخير
به��ای نف��ت در بازارهای
Offre d'emploi
جهان��ی ،صاح��ب نظران
اقتصادینسبتبهدستيابی
 Patisserie Iranien est à laاي��ران ب��ه در آم��د نفتی
 recherche d'un patissierمتوس��ط  ۳۷/۵دالر برای
 ayant un minimum de 2هربشکه در سال آينده ابراز
 années d'experience deترديد می کنند.
 la patisserie du moyenاليحه بودجه سال ۱۳۸۸
 orient et européenne.آخرين اليحه بودجه دولت
 Capacité de productionمحمود احمدی نژاد خواهد
 de grandes quantités.بود ک��ه در صورت انتخاب
نش��دن مجدد وی ،دولت
>> Exigences:
بعدی اجرای آن را بر عهده
 Certificat de pâtissierخواهد داشت.
exigé et ainsi la connaisدر همين زمينه ،ش��مس
 sance de l'anglais.الدي��ن حس��ينی روز
Veuillez faire parvenir
چهارشنبه در پايان جلسه
 votre CV par télécopieurهيات دولت در پاس��خ به
 auس��ئوال خبرنگاران درباره
بهای نفت در اليحه بودجه
(514)484-1657
گف��ت «:قيمت نف��ت در

اعالمیه حزب مشروطه ایران
مردم رای خود را درباره
جنگ در غزه داده اند

صدا های مستقلی که در ایران درباره جنگ در غزه
بلند شده هشداری است که س��ران رژیم ناگزیر به
ش��نیدن آن هس��تند .شعار "فلس��طین را رها کن
فکری به حال ما کن" اکنون در اعالمیه دفتر تحکیم
وحدت و مقاله روزنامه کارگزاران بازتاب خود را می
یابد .روزنامه کارگزاران بهای اس��تقالل نظر دلیرانه
خود را با توقیف پرداخت و لی دفتر تحکیم وحدت
پای موضع مسئوالنه و میهن دوستانه خود ایستاده
است و دستگاه سرکوبکری رژیم را چالش می کند .
مسئولیت آشکار سازمان بنیادگرای اسالمی حماس
در مصیبتی که بر مردم غزه تحمیل کرده واقعیتی
اس��ت که در زیر سانسور و س��رکوبگری جمهوری
اسالمی نیز ابراز می شود.

دیدگاه...

 "دیگر در ایران افکار خمینی رامردم قبول ندارند!"
 "اینطور نباشد که زاغهنشینهارا دعوت به جهاد کنید و خودتان
کاخنشینی!"
 آقای خدیر من انتخاب شما رادر پارملان کبک تبریک منی گویم!
 شیخ نگاهی مهربان کرد و گفت:همه که امام حسین منی شوند!

اليحه بودجه سال  ،۱۳۸۸کمتر از
 ۴۰دالر پيش بينی شده است».
پیشتر غالمحس��ين نوذری ،وزير
نفت ايران ،در روز يکشنبه گفته
بود :قيمت پيش��نهادی دولت به
مجلس برای بودجه س��ال آينده
برای هر بش��که نفت  ۳۷/۵دالر
نهايی شده است.
بخش مهمی از بودجه ايران به در
آمدهای نفتی متکی است و نوسان
بهای نفت در بازاهای جهانی می
تواند بر بودجه تاثير بگذارد.
صندوق بينالمللی پ��ول نيز ،در
گزارش م��اه اکتبر خ��ود درباره
چش��مانداز اقتصادی خاورميانه
و آس��يای مرکزی ،ايران را بعد از
عراق وابستهترين کشور منطقه
به درآمدهای نفتی ارزيابی کرده
است.
با توجه به نوسانات اخير بهای نفت
در بازارهای جهانی ،صاحب نظران
اقتصادی نسبت به دستيابی ايران
به در آمد نفتی متوس��ط ۳۷/۵
دالر برای هربشکه در سال آينده
ابراز ترديد می کنند.
اين در حالی است که دولت ايران
در س��ال  ۱۳۸۷با بيش از شش
هزار ميليارد ريال کسری بودجه
مواجه است.

رفته اس��ت و با گفتن این كه «در هر
زمانی ،یك رییس جمه��ور در آمریكا
وجود دارد» از خود س��لب مسئولیت
كرده است .او چنین وانمود كرده است
كه اظهار نظ��ر در این باره دخالت در
سیاست خارجی فعلی آمریكا است كه
ی رییس جمهور فعلی دنبال
باید از سو 
شود.
ای��ن روش البت��ه راه س��ادهای برای
فرار از پاس��خ و مسئولیت پاسخگویی
است ،ولی قانعكننده نمیتواند باشد.
همان طور كه گفته ش��د ،آقای اوباما
از هنگام انتخ��اب (و حتا پیش از آن)
در باره بس��یاری از مسایل مربوط به
سیاستهایداخلیوخارجیآمریكا،به
خصوص در مواردی كه با سیاستهای
حكومت فعلی متفاوت بوده ،نظر داده و
سیاستهای آینده خود را تشریح كرده
است .این اظهار نظرها و برنامهریزیها

دخالت در سیاستهای فعلی آمریكا
تلقی نش��ده و م��ورد اعت��راض قرار
نگرفته اس��ت .در مورد حوادث اخیر
در فلسطین نیز آقای اوباما میتوانست
نظر و موضع خود را ابراز كند .او نه تنها
ت خارجی خود در باره اسراییل
سیاس 
و فلسطین را مطرح نكرده است و بلكه
از دید انساندوس��تی نیز تنها پس از
چندین روز حاضر شده است در مورد
تلفات غیر نظامیان اظهار تأسف كند
و از طرفی��ن مخاصم��ه بخواهد كه از
حمله به غیر نظامیها اجتناب كنند.
به ج��ز این ،او ترجیح داده اس��ت در
این مورد هیچ س��خنی نگوید  -و این
ی كه آمریكا صریحا
سكوت در شرایط 
طرف اسراییل را گرفته است عالمتی
جز «رضا» نمیتواند باشد.
ی اوباما تلویحا
به عب��ارت دیگر ،آق��ا 
سیاس��ت آقای ب��وش در مورد حمله
جاری اسراییل به غزه را مورد تأیید قرار

دومین نامه
سرگشاده،
به رهبر جمهوری اسالمی،
حضرت سید علی خامنه ای

پن��اه میبرم به پروردگار آدمیان ،پادش��اه

«دک��ور»ی بیش نمی
باشد ]...[ ،بیشتر دولت
ها دین را وسیله فریب
بندگان ق��رار داده اند.
دولت [ ]...آقای بوش در
آخرین روزهای عمرش
دستور آخرین جنایت
[ ]...خ��ود را صادر کرد.
[]...
دولتی که از ش��یطان
پیروی کند .ش��یطان
آن دول��ت را ب��ه آتش
اقتصادی گرفتار کند و
خداوند برکت را بر آنها

حرام کند.
(ای مردم آگاه باشید که بیشترین وقت خود
را صرف دولت ها نکنید ،زیرا اگر دولت ها پیرو
خدا باشند خدا پیروان خود را ضایعه نکند و
وای اگر دولت ها پیرو ش��یطان باشند ،تمام
عمر خود را صرف پیروان شیطان کرده اید).

آدمی��ان ،الله یکت��ا معبود آدمیان ،از ش��ر و راهپیماییمحرم

وسوسه ی دولت های ستمکار ،چه آن دولتها
غربی ،شرقی ،عربی و غیره باشند.
با سالم و صلوات بر سید شهیدان حسین (ع)
و جد بزرگوارش محمد مصطفی (ص)
ایام ماه مبارک محرم ،ماه خون و شهادت ،بار
دیگر بدست فرزندان یزید زمان ،دولت خون
آشام اسراییل خونین تر شد.
و این بار دس��ت های جنایت��کار دولت ها از
آستین کش��ور جنایت پیشه اسراییل بیرون
آمد .مردم جهان ،ش��روع س��ال نو مسیحی
را ش��اهد جدیدترین بی رحم ترین جنایات
اسراییل گوساله پرست بودند.
چن��د روزی در غم و اندوه عزاداری حس��ین
(ع) و کشتار کودکان بی گناه مردم مسلمان
فلس��طین فرو رفته ،و خشم سرا پای وجودم
را از ب��ی غیرتی دولت های عربی ،گرفته بود.
در هم��ان هنگام یاد یکی از آیات قران کریم
افت��ادم و وجود خداوند باری تعالی را ناظر بر
اهل زمین دیدم .خشمم فروکش کرد و برای
مردم مظلوم فلسطین ،از خداوند طلب کمک
و یاری بوسیله مردان حزب الله آرزو کردم.
خاک هس��ته ای بر س��ر دولت های غربی و
شرقی و عربی و دیگر کشورهای نوکر صفت
ک��ه نمی خواهند یا ق��درت مافوق ،که قالب
ش��دن بر هر چیزی بر او آس��ان میباشد ،به
جنگ در آیند.

راهپیمائی حمایت از غزه

همدردی با مردم غزه که قربانیان ناگزیر جنگ شده
اند ایرانی��ان آگاه و آزاد از تبلیغات چپ و مذهبی را
از شناسائی مسئوالن آغاز این درگیری های خونین
باز نداشته است .آنها که از گرفتن مواضع یک سویه
خودداری می کنند نه کمتر از دیگران بش��ر دوست
هستند و نه بیش از آنها جنگ افروز .حمص و امثال
آن برای فلسطینی ها ارمغانی جز کشتار و محرومیت
نداشته اند واین حقیقتی است که صدا های روز افزونی
در خود دنیای عرب نیز آن را بازتاب می دهند.
اکنون در ایران هم گروه های بزرگی پیدا می شوند
که نه از سرکوبگری جمهوری اسالمی می ترسند نه
باکی از تکفیر سیاسی کسانی دارند که از ریختن اشگ
تمساح برای فلسطین خسته نمی شوند ،ولی کشتار
دویست هزار مسیحی و آنیمیست دارفور و آوارگی دو
میلیون تن آنها به دست عرب های مسلمان سودان
ذره ای در دل های پاک و نازک آنها اثر نمی کند.
پاینده ایران ،زنده باد ملت ایران

اوباما ،اسرائیل و ...
{>> ادامه از صفحه}5 :
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روز  4ژانویه  ،2009خبردار ش��دم قرار است
عده ای از کشورهای مختلف برای پشتیبانی
مردم غ��زه در میدان  Atwaterدور هم جمع
ش��وند .وقتی که به آن مکان رسیدم عده ای
از مردم کشور کانادا ،شهر مونترال را در میان
جماعت دیدم.
آنها آمده بودند که هم صدا شوند با دیگر ملت
های جهان و محکوم کنند ،جنایت دولت []....
اسراییل را .آنها در این گردهمایی خواستن به
گوش دولت های پیرو شیطان برسانند ،نفرت
خود را نس��بت به کشتار وحشیانه کودکان و
زنان بی گناه مردم غزه ،ابراز کنند .دولت های
فریب خورده «اسالمی نما» ،مانند عربستان
سعودی نوکر اصلی اس��راییل و آمریکا و نیز
دولت خود فروش مصر .حافظ اسد ،که نمی
داند نوکری آمریکا و یا اسراییل را قبول کند.
اس��د اگر مثل س��گ از حزب الله لبنان نمی
ترسید سالها پیش مثل پدرش خودش را به
فروش می گذاش��ت .عباس ،رهبر عروسکی
فلسطین از خودفروش باالتر می باشد .همگی
در مقابل جنایات هولناک اسراییل [ ]...سکوت
اختیار کردند ،پیرو هوای نفس شیطانی خود
ش��دند و از ش��یطان آمریکا پوشالی پیروی
کردند و به مردم جهان نشان دادند اسالمشان

داده است .این امر با مواضعی كه در
گذشته او در باره اسراییل و فلسطین
گرفته است میخواند و همآهنگی
دارد .او بارها از حق اسراییل به امنیت
و جلوگیری از حمالت فلس��طینیان
سخن گفته است بدون این كه به ریشه
این مناقش��ات و اشغال سرزمینهای
فلس��طینی از سوی اس��راییل اشاره
كند و خواهان رفع آنها بش��ود .این
موضعگیری البته خاص او نیس��ت ،و
در بین سیاس��تمداران آمریكایی و به
خصوص در حزب دموكرات عمومیت
ی حمایت سیاسی از اسراییل
دارد .ول 
یك مسئله است و حمایت از عملكرد
نظامی این كشور و فجایعی كه اكنون
این حمالت برای فلسطینیان در غزه
به دنبال آورده اس��ت مسئلهای دیگر.
سیاست فعلی آمریكا در این خصوص،
ادعاهای آمریكایی��ان در مورد ایفای
نق��ش میانج��یصلح بین اس��راییل
و فلس��طین را به ش��دت خدشه دار
كرده اس��ت .آقای بوش عمال در مورد
سیاست نظامی اسراییل در منطقه (تا
آنجا كه این سیاست بر اساس «دفاع

در هم��ان روز  4ژانوی��ه ،دس��ته ای دیگر از
مس��لمانان ،نیز در میدان «پالس دو کانادا»
گردهم شده بودند.
به آن دس��ته نزدیک شدم .عرض ادب کردم
و سئوال کردم برای پشتیبانی مردم فلسطین
آمده اید؟
یکی از آنها گفت ما فقط برای عزاداری حسین
(ع) در اینجا جمع شده ایم.
گفتم مردم فلسطین نیز مسلمان میباشد.
یکی دیگر از آن برادران مس��لمان گفت آنها
سنی هستند .به نزد شیخی که از قبل او را می
شناختم ،رفتم .این برادر شیخ مردی لبنانی
و خیلی مهربان میباش��د .از او سئوال کردم
چرا شما و این گروه که همراه شما میباشند،
سیاست اسراییل را محکوم نمی کنید؟!
گفت با عرض معذرت ما در سیاست دخالت
نداریم!
گفتم ش��یخ ،امام حس��ین (ع) سیاسی بود.
او با سیاس��ت ظلم یزید زمان خود جنگید و
سازش نکرد و در راه دین حق شهید شد تا به
پیروانش بفهماند در هر زمانی که هستید اگر
ظلمی دیدید در مقابل ظالمان جهاد کنید.
گفتم ش��یخ ،مرا ببخش��ید ،امام حسین (ع)
عزاداری نمایش��ی نمی خواهد ،نوه رس��ول
حق ش��هید نش��د که پیروانش هر سال در
«فستیوال» عزاداری برگزار کنند.
نگاهی مهربان کرد و گفت:
همه که امام حسین نمی شوند!
از او خداحافظ��ی کردم و ب��ه جمع عده ای
که برای محکوم کردن اس��راییل آمده بودند
پیوستم .با شعار «ماشالله حزب الله!» مردم به
حرکت درآمدند و با شعارهای ضد صهیونیسم
ادامه پیدا کرد.
در میان مردم حضور افراد حزب الله ،با پرچم
زیبای مخصوص خودشان را حاضر دیدم .در
می��ان مردم تا دلت��ان بخواهد پلیس مخفی
ه��ا ،خبرنگار و عکاس و افراد منافق نیز دیده
میشدند.
در ای��ن میان ،جالب ت��ر از همه حضور آقای
دکتر امیر خدیر بود.
باز هم آقای خدی��ر حداقل وجود یک ایرانی
سرش��ناس در این تظاهرات معنی داش��ت.
امیدوارم حضور آقای خدیر برای رس��یدن به
کرسی مقام و منزلت نباشد.
آقای خدیر بدانید انتخاب شما را در پارلمان
کب��ک تبریک نمی گویم ،زیرا دولت هارپر از
جنایات دولت اس��راییل [ ]...طرفداری کرد.
دست ش��یطان در دس��ت یکدیگر میباشد.
حضور شما را در صحنه سیاست ،اگر طرفداری
از خلق ،در برابر ظالمان باشد؟
با وجود اینکه پشیزی در این عرصه هستی به
حس��اب نمی آیم ،برایتان تبریک و تهنیت و
بزرگداشت و شادباش ایمیل خواهم فرستاد.

از خود» قابل توجیه باشد) چك سفید
داده است ،و آقای اوباما با سكوت خود
ظاهرا این سیاست را تأیید كرده است.
ای��ن امر اگر واقعیت داش��ته باش��د،
عواقب به مراتب بس��یار خطرناكتری
از درگیریهای فعلی به دنبال خواهد
داشت .جنگ فعلی اسراییل با حماس
از سوی بس��یاری از ناظران به عنوان
صحنه نبرد بین اسراییل/آمریكا با ایران
تلقی شده است و بسیاری از مقامات
اسراییلی و آمریكایی نیز تلویحا آن را
تأیید كردهاند .اس��راییل تحت عنوان
«دف��اع از خود» به غ��زه حمله كرده
اس��ت .این توجیه را آمریكاییان بدون
چون و چرا پذیرفتهاند و بر اساس آن
به تأیید كامل اس��راییل برخاستهاند.
به عبارت دیگر ،وقتی اسراییل بتواند
عملی��ات نظامی خ��ود را بر اس��اس
«دفاع از خ��ود» توجیه كند میتواند
اطمینان داشته باش��د كه از حمایت
آمری��كا برخ��وردار خواهد ب��ود .ولی
اس��راییل فقط در برابر حماس نیست
كه خ��ود را ضربهپذیر میبیند و برای

دفاع از خود به عملیات تعرضی دست
میزند .این كش��ور دشمن بزرگتری
در منطق��ه به نام جمهوری اس�لامی
دارد و مدعی اس��ت كه دیر یا زود در
برابر یك جمهوری اس�لامی اتمی قرار
خواهد گرفت و ب��رای «دفاع از خود»
ممكن است الزم ببیند پیش از آن به
حمالت تعرضی علیه ایران دست بزند.
آیا اسراییل در صورت چنین حملهای
در دوران ریاست جمهوری آقای اوباما
نی��ز از حمایت كامل آمریكا برخوردار
خواهد شد؟
س��كوت آق��ای اوباما در ب��اره حمله
جاری اسراییل به غزه و فجایعی كه به
دنبال آورده است این پیام تلویحی را
ب��ه همراه دارد كه او نیز همانند غالب
رییس��ان جمهور آمری��كا از عملیات
نظامی اسراییل كه تحت عنوان «دفاع
از خود» صورت بگی��رد بدون چون و
چرا حمایت خواهد كرد .باید پرس��ید
كه این پیام بر سیاس��ت اعالم ش��ده
آقای اوباما در برابر جمهوری اسالمی
یعنی مذاكره چه تأثی��ری میگذارد.

این مطلب ،بدون
اظه��ار نظر در باره
محتوای آن ،صرفا
ازآن رو منتش��ر
میشود که بازتاب
دهن��ده یک��ی از
نگاهه��ای موجود
در ارتباط با بحران
اخیر غزه است.

انشاالله.
ح��دود 10
هزار نف��ر در این
تظاه��رات ب��ر
ضد دول��ت های
خودفروش عرب
زب��ان ش��رکت
داشتند.
حضرت سید علی
خامن��ه ای ،این حقیر بیاد دارم امام خمینی
رضوان اله در یکی از سخنرانی هایشان خطاب
به بعضی از این آقایان روحانیت فرمودند:
«نکند خدا نکرده جوانها را راهی بهشت کنید
و خودتان راهی دوزخ ،اینطور نباشد که زاغه
نش��ین ها را دعوت به جهاد کنید و خودتان
کاخ نشینی ،و وای به حالتان اگر چیزی که به
مردم می آموزید خودتان از یاد ببرید».
«چه بس��ا کس��انی ک��ه با احس��ان و نعمت
خداوندی ،کم کم به عذاب او نزدیک شوند و با
پوشیده داشتن گناهانشان فریب می خورند و
از اینکه مردم آنها را به نیکی و بزرگی یاد کنند
فریفته گردند ،خداوند هیچ کس را به چیزی
چون مهلت دادن به او نیاموزیده».
حضرت س��ید علی خامنه ای ،بعضی از این
آقایان که در پس��ت های مهم مملکتی قرار
گرفته اند ،عافیت طلبی را اختیار کرده اند و
دنیای دو روزه را انتخاب نموده اند و با دیدن
ظلم به راحتی از کنار آن گذر می کنند.
« چه بس��یار روزه داری ک��ه از روزه اش جز
گرسنگی و تش��نگی بهره ای نبرد و چه بسا
نمازگ��زاری که از نمازش ج��ز بیداری و رنج
نصیبی حاصل نکند».
در همین ماه محرم ،شیخی روحانی از ایران
به کانادا شهر مونترال تشریف آورده بود برای
عزاداری .در یکی از این شبهای ماه محرم در
جمعی صحبت میک��رد و می گفت دیگر در
ایران افکار خمینی را مردم قبول ندارند ،این
حقیر از این برادر روحانی سئوال کردم یعنی
چه؟ افکار امام خمین��ی (ره) را قبول ندارند.
گفت کلمه امام را بر دار و خمینی خالی صدا
کن و ...و...
و آن ش��خص که همراه ایش��ان بود گفت در
ایران دیگه نوه های امام خمینی نیز شلوارهائی
به پا می کنند که چهار انگشت از ساق پایشان
بیرونمیباشد.
از گفتار این آقایان در تعجب مانده بودم.
حض��رت خامنه ای بعضی از این دوس��تان و
آش��نایان یا آگاهانه و ی��ا از روی هوای نفس
سخن می گویند که این ضربه ای به اسالم و
پیکر نظام اسالمی میباشد و مردم را نسبت به
دین اسالم بدبین می کنند.
امید است حضرت عالی مردم مسلمان ایران
را برای جهاد ،در مقابل دش��منان قرآن آماده
س��ازید ،انشاالله و دس��ت این فرصت طلبان
داخلی و خارجی را کوتاه نمائید.
ای لش��گر صاحب زمان آماده ش��دید آماده
شدید بهر نبردی هسته ای با دشمنان آماده
شدید آماده شدید
[]...
با عرض پوزش ،سخن را کوتاه کنم و همگی
دلباختگان عاشق را می سپارم بدست
معشوق (معشوقی) چو الله اعظیم.
تا وقت معین شاد باشید اگر با خدا باشید
از طرف

علی اصغر محمدی

و جمعی از مسلمانان و طرفداران راه حق
محرم 11 :ژانویه 2009

بی قدرترین علم ها ،علمی است که بر سر زبان
شاد و ارجمندترین علم ها علمی است که بر
اعضاء و ارکان آدمی آشکار شود

پاسخ شاید این باش��د كه آقای اوباما
میخواهد از مذاكره ب��ه عنوان دادن
اولتیماتوم به رژیم ایران استفاده كند.
و گرنه به س��ختی میتوان تصور كرد
كه آق��ای اوباما به مذاكره به ش��كل
وقت كش��ی آن كه اروپاییان در چند
س��ال اخیر درگیر آن بودهاند تن دهد
و در عی��ن حال از عملیات غافلگیرانه
اسراییل علیه ایران حمایت كند .آقای
اوباما میخواهد به دشمنان اسراییل (از
جمله ،جمهوری اسالمی ایران) بگوید
كه مذاكره آری ،ولی وقتی پای منافع
و «امنیت» اسراییل پیش بیاید آمریكا
از هر اقدام اسراییل در «دفاع از خود»
حمایت خواهد كرد .سكوت فعلی آقای
اوباما پی��ام تلویحی خطرناكی با خود
به هم��راه دارد  -در حكوم��ت اوباما،
سیاست آمریكا در منطقه خاورمیانه
به مانند گذش��ته تابع منافع اسراییل
خواهد بود ،منافعی ك��ه از زاویه دید
اسراییل تعریف خواهد شد .یعنی كه
در این جا از «تغییر» خبری نیس��ت،
و در همچنان بر پاش��نه پیشین خود
خواهد چرخید.
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هفتمینکارناوالنوروزیایرانیانمونتریال
دوستان و هم میهنان گرامی

سازمان پاراد نوروز برگزار می کند

بیائید دست در دست هم
نام ایران و ایرانی را سرفراز نگه داریم...

یکشنبه  29مارس 2009

همبسته باشیم تا رویت شویم!

پاراد نوروز نمایشگاه غرور و افتخار ایران در
قلب مرکز شهر مونتریال است
شما نیز به ما بپیوندید
و این حضور غرورانگیز را هرچه عظیم تر
برگزارکنیم...

7th annual parade
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----------------------------------امسال نیز چون سال ها ی قبل ایرانیان مقیم
مونتریال
از هر زبان ،دین ،آئین و قومیت
همراه با سایر پارسی زبانان کشورهای دیگر،
که نوروز جشن باستانی و ملی آنان است،

روز یکشنبه  29مارس 2009
از  11صبح
در محل پالس دوکانادا

فرارسیدن سال نوی 1388
را شادی کنان و پایکوبان
جشن خواهند گرفت.
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گی ماست!

شما هم به ما بیپوندید:

مجید کفائی

غربت

و من
همچون برگی هستم خشکیده
که از درختی
کهنسال
و پربار
جدا
و در هوا
رها
شده باشد...
و سپس
چرخ زنان
گیج وار
بر زمین
افتاده باشد...
و آنگاه
بادهای سرد جدائی
با بی اعتنائی
آن را
پیوسته
به این سوی
و آن سوی
رانده باشند
و
به زیر پایِرهگذران
افکندهباشند.
داستان آن خشکیده برگ
داستان غربت ماست
و حدیثِ حسرت و حیرت ما
که چه بودیم
و چه شدیم!..

W

جشن سده

اجنمندوستدارانزرتشت
همراه با دی جی

>> صفحه13 :

>> زمان :یکشنبه  31ژانویه 2009
Restaurant Arya:
700 de la gauchetiere

آگاهی نامه اجنمن
جهانیزرتشتیان
کوشش های اهریمنان در
ستیز با مناد باستانی فروهر
و دیگر ارزش های فرهنگ
کهن ایران زمین

هم میهنان گرامی همانگونه که آگاه
می باش��ید  ،ساختن هر گونه فیلم
سینمایی ،سریال و برنامه
های تلویزیونی درایران،
زیر نگر و ب��ا یاری های
مالی و پروانه جمهوری
اسالمی می باشد.
سال ها است که کوشش
می ش��ود در فیل��م های
ساخته ش��ده ،همواره هنرپیشگانی
را که در فیل��م ها نقش بد (منفی)
را ب��ازی می کنند ،با نام های ایرانی
بنامند ،و در برابر ،هنرپیش��گانی که
دارای نقش های خوب (مثبت) می
باش��ند ،با نام های عربی و اسالمی
نامیده می شوند.
این روش ما را به یاد فیلم های غربی
و سینما گران هالیود می اندازد ،که
خوبان را با کاله های سفید ،و بدان را
با کاله های سیاه نمایش می دادند ،و
این روش سال ها است که در دستور
کار وزارت ارشاد اسالمی ،و دیگر نهاد
های وابسته به دولت می باشد.
گرای��ش روز افزون ایرانی��ان ،بویژه
جوان��ان ،به جایگزین ک��ردن نماد
های بیگانه ،با نماد های باس��تانی و
فرهنگی ایران ،چون فروهر ،بیگانه
پرستان را هراسان نموده ،و ازاینرو به
روش ه��ای گوناگون به چاره جویی
پرداخته اند.
بتازگی در یک فیلم سینمایی بنام
«چهار چنگول��ی» ،جوانی که نقش
یکی از ولگردان و اوباش مردم ستیز
را بازی می کند ،همواره هنگام نقش
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وازندگان
عالقمند به ارائ و هنرمندا
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ه هنر
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اراد نوروز می باشن مع بزرگ
د
با هم شود با ما تماس بگی ،تقاضا می
رند:
تالش کن
ایرانیان را در یم تا حض
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ن
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و
ز
م
ی
یان کانادائ
گسترد
ه تر و شکوهمندتر ی ها هرچه
ب
ر
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آفرینی،پیراهنیراکهبانمادسپندینه
فروهر ،نماد زندگی بخش مردم ایران
زمین  ،آذین شده بر تن دارد.
و در بخشی از این فیلم ،چامه های
کهن ادب پارس��ی  ،با دستکاری به
بازیچه گرفته می شود.
پخش این فیل��م در هنگامی انجام
می ش��ود ،که در چند ماه گذشته،
شمار بس��یاری از جوانان ایرانی ،زیر
نام اوب��اش و اراذل به چوبه های دار
سپرده شده اند.
بی ش��ک تنی چن��د از هنرمندان
ایرانی که ندانس��ته
ب��ه دام فریب ایران
ستیزان افتاده اند ،با
این کار ناستوده گام
دیگری در بی ارزش
نش��ان دادن خود ،در
نگ��ر م��ردم فرهنگ
دوست ایران برداشته اند.
این کارهای نابخردان��ه و کوردالنه،
در راس��تای ب��ی ارج ک��ردن ارزش
های فرهنگ کهن ایران ،و نشانه ی
ناکامی بیگانه پرس��تان درگسترش
اندیش��ه های اهریمنی آنان است،
و زمینه س��از گس��تاخی و فرهنگ
س��تیزی بیگانگان ب��ه ارزش های
فرهنگی ایران زمین می گردد.
انجمن جهانی زرتشتیان ،با سپاس از
مهر بی پایان ایرانی فرزانه ،سرهنگ
دکتر رس��تم خس��رویانی ،فرنشین
انجمن زرتشتیان تهران ،دربازگویی
ناخشنودی از کار ناستوده ی دشمنان
فر و فرهنگ ایران  ،از ایرانیان آزاده
که ب��ه واالیی و فروش��کوه فرهنگ
نیاکان خود می اندیشند ،فراخوانی
می کند ،که در رسانه های همگانی،
خشم خود را در ناسپاسی جمهوری
اسالمی به ارزش های فرهنگ ایران
زمین به آگاهی همگان برسانند.
مدیر انجمن جهانی زرتشتیان
فرامرز دادرس
هفتم ژانویه 2009

«چهار
چنگولی»

سازمان فرهنگی و غیرانتفاعی پاراد نوروز:

Tel.: 514-993-7085

Nortel Network
بزرگترین شرکت جتهیزات
مخابراتی آمریکای شمالی،
اعالم ورشکستگی می کند
 Nortel Networkبزرگتری��ن ش��رکت تولی��د کننده
تجهیزات مخابراتی آمریکای شمالی  ،روز چهارشنبه14 ،
ژانویه ،پرونده محافظت از ورشکس��تگی خود را در یک
دادگاه در ایالت  Delawareآمریکا گشود.
ش��رکت مذکور اعالم کرده ،نظیر چنی��ن پرونده ای را
بزودی در دادگاه عالی انتاریو ایجاد خواهد کرد.
این اق��دام تنها یک روز قبل از موع��د بازپرداخت بهره
 107میلیون دالری وام دریافتی توسط شرکت مخابرات
کانادایی انجام می شود.
هیأت مدیره ش��رکت سه شنبه شب طی جلسه ای در
تورنتو این تصمیم را به اتفاق آرا اتخاذ کرد.
نورتل میزان دارایی های خود را  2.3میلیارد دالر و بدهی
های خود را  4.5میلیارد دالر اعالم کرده است.
رییس شرکت دلیل گش��ودن فایل را  ،اقدامی اجتناب
ناپذیر برای بازس��ازی محکم س��اختار اصلی شرکت به
منظور دستیابی به اهداف خود و جلب رضایت مشتریان
دانست.
گفتنی است تنها  8سال قبل سهام «امپراتوری» نورتل
نزدیک به  140دالر خرید و فروش می ش��د؛ این مبلغ
اینک به حدود  12سنت افت کرده است! (ایرانتو)

بازارنوروزی خانه ایران
>> شنبه ۱۴مارس 2009
تلفن)۵۱۴( ۵۴۴-۵۹۶۲ :

Email: khanehiran@gmail.com
1117 Ste.Catherine West, Suite 420
>> Metro Peel

>>> سینمارکس آبادان
سخنران :رضا هومن
>> جمعه  23ژانویه 2009

كانادا ،تنها مخالف قطعنامه
حقوق بشر سازمان ملل عليه
اسرائيل ،در ميان  ۴۷عضو

روزنامه تورنتو اس��تار :در حاليكه  ۴۷كشور عضو شوراي
حقوق بش��ر س��ازمان ملل ،از جمله روسيه ،چين ،برزيل،
انگليس ،فرانس��ه و ژاپن ،به قطعنامه نقض حقوق بش��ر
توس��ط اسرائيل در غزه ،راي مثبت يا ممتنع دادند ،كانادا
تنها كشوري بود كه در حمايت از اقدامات اسرائيل ،با اين
قطعنامه مخالفت كرد.
دولت محافظه كار اس��تفن هارپر ،ب��ا دادن راي منفي به
چنين قطعنام��ه اي  ،براي چندمين ب��ار  ،با حمايت بي
چون و چراي خود از اسرائيل ،اصل بي طرفي در مناقشات
خاورميانه را زير پا گذاشت.
 ۳۳كشور با اين قطعنامه موافقت كرده و  ۱۳كشور عمدتا
اروپايي هم به آن راي ممتنع دادند.
آمريكا متحد اصلي اسرائيل ،عضو اين شورا نيست.
"ماريوس گرينيوس" ،نماينده كانادا در شوراي حقوق بشر،
با عنوان اينكه ،لحن تند قطعنامه غير ضروري و مشكل ساز
است ،گفت ":در متن پيشنهادي مي بايست به اين نكته
اشاره مي شد كه راكت هاي حماس باعث شعله ور شدن
بحران شده است".
اما كارشناسان معتقدند حمايت شفاف اتاوا از اسرائيل در
جريان درگيري هاي اخير ،ادامه نقض آش��كار موضع بي
طرفي كانادا در گذشته است.
"پول هين بيكر" نماينده سابق كانادا در سازمان ملل در اين
زمينه گفت" :اگر چه كانادا همواره خود را دوس��ت نزديك
اسرائيل مي نامد ،اما مواضع اخير اين كشور در سازمان ملل
بجاي رعايت اصول بي غرضي و بي طرفي ،به جانبداري از
اسرائيل تغيير يافته است.
هين بيكر در عين حال با اشاره به اينكه  ،قطعنامه مذكور
جانب تعادل را نس��بت به دو طرف رعايت نكرده  ،افزود":
دول��ت كانادا نيز تالش نكرده  ،موض��ع متعادلي در قبال
تحوالت اخير اتخاذ كند ،بويژه اينكه از  ۹۰۰قرباني حمالت
اسرائيل نيمي از آنها را غيرنظاميان و كودكان تشكيل مي
دهند و بدليل بس��ته بودن مرزها ،امكان فرار از مهلكه را
نداشته اند".
"پول دوار" نماينده نئودمكرات اتاوا نيز دولت محافظه كار را
به سكوت و كم كاري در زمينه ايجاد آتش بس و كمك به
غيرنظاميان متهم كرد.
آمريكا پيش از اين ،با متهم كردن ش��وراي حقوق بش��ر
س��ازمان ملل به اتخ��اذ مواضع ضد اس��رائيلي ،حاضر به
عضويت در آن نشده است.
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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

بازارنوروزی خانه ایران>> ص14:

وست آیلند

www.akhavanfood.com
NDG

لیموشیرین
عالی رسید
فقط c
>> 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

99

برجن مرغوب.99
India gate

 40پوندی

49

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

12

.99

12

.99

