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ارز

259B Cote-Vertu

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

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

اوباما:ایرانمشتگرهکردهراکناربگذارد

رئی��س جمه��وری آمری��کا از ایران
خواسته است مش��تهای گره کرده
را کن��ار بگذارد تا از دوس��تی آمریکا
برخوردار شود.
باراک اوباما ،رئیس جمهوری آمریکا،
در مصاحب��ه ای با ش��بکه تلویزیون
ماهواره ای العربیه ،مس��تقر در دوبی،
ضمن تشریح سیاست دولت خود در
مورد منطقه خاورمیانه و جهان اسالم،
گفته است که اگر ایران ابراز دشمنی
را کنار بگ��ذارد ،آمریکا آماده برقراری
ارتباط دوستانه با این کشور است.
در پاسخ به سئوالی در مورد سیاست
دولت جدید ایاالت متحده نسبت به
ایران ،آقای اوباما گفت "همانگونه که در
سخنرانی مراسم تحلیف خود گفتهام،
اگر کشورهایی مانند ایران مایل
باشند نخست مشت های گره
کرده خود را کنار بگذارند ،دست
دوستی ما را خواهند دید که به
سوی آنها دراز شده است".
آق��ای اوباما ،که یک هفته پس
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از مراس��م تحلی��ف خود
سخن می گفت ،افزود که
در خالل چند ماه آینده،
چارچوب سیاس��ت خود
نس��بت به ایران را معین
خواهد ساخت.
رئیس جمه��وری آمریکا
گفت "بس��یار مهم است
که ما اطمینان حاصل کنیم که تمامی
ابزار قدرت ایاالت متحده ،از جمله در
زمینه دیپلماس��ی را در روابط خود با
ایران به کار می گیریم".
س��خنان آقای اوباما س��اعاتی پس از
اظهارات سوزان رایس ،نماینده جدید
آمریکا در سازمان ملل متحد ،در مورد
رویکرد ایاالت متحده نسبت به ایران

پخش شد.
خان��م رای��س گف��ت که
ایاالت متحده دیپلماسی
"مقتدرانه و مستقیمی" را
در مورد برنامه هسته ای
ایران دنبال خواهد کرد اما
هشدار داد که اگر جمهوری
اسالمی برنامه غنی سازی
اورانیوم را متوقف نکند ،فش��ار بر آن
کشور افزایش خواهد یافت.
خانم رایس گف��ت "ما هر آنچه راکه
برای ادامه فش��ار در راس��تای هدف
خاتم��ه دادن ب��ه برنامه هس��ته ای
ایران الزم و مناس��ب باش��د در نظر
میگیریم".

با بولـدوزر در
گورستان خاوران

الاقل رژمی شاه
با مرده ها کاری
نداشت! >> 10
---------
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انقالب  57امسال
خرسندی به بهبهانی:
 30ساله می شود
تو سیمین سهبواری !
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صرافی  5ستاره
5Star I.P.M. Inc.

k

فهرست
اسکار
2009

ردّی
بیسابقه
ویــزا
در سفارت
کـانادا
در ایران!

ص14:

عضو دائمی کانون مهندسین نفت

>> حزب  NDPبرای
توضیح این که چرا
به این بودجه رای
منفی می دهد ،دچار
مشکل است و لیبرال
ها برای این که
چرا رای مثبت
می دهند!

:%61

آذر نفیسی
در مونترال

غزه ی ویران...

Canada budget 2009

«یک میلیارد انسان
گرسنهاند»

k

Go Habs go!...

دکترانصاری

پزشــکی
>> 22:

گزارش «فائو»  :برای میلیون
ها نفر در کشورهای در
حال توسعه ،داشنت حداقل
خوراک روزانه برای بهره
داشنت از یک زندگی سالم،
رویایی دست نیافتنی است!

گاردین:اوبامابرایمقامات
ایران نامه می فرستد >> 5 :

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

خسرو و...

سیروس

>> 4 :

یحیـیآبادی

2178 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221
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گزارش صندوق پول...
بزرگترین
سقوط
اقتصادی
جهان پس از
جنگ جهانی
دوم

صن��دوق بینالمللی پول ،زیان
ناش��ی از بحران مالی را در سراس��ر
جهان  ۲/۲بیلی��ون دالر برآورد کرد.
با این همه ،کارشناسان این نهاد نوید
میدهندکهچشماندازاقتصادیجهان
از اواخر امسال روشنتر شود.
گزارش صن��دوق بینالمللی پول روز
چهارش��نبه ( ۲۸ژانویه ۹ ،بهمن) در
واشنگتن انتشار یافت .در این گزارش،
از بح��ران مالی فعلی جهان به عنوان
بزرگترین سقوط اقتصادی دوران پس
از جنگ جهانی دوم یاد شد .صندوق
بینالمللی پول مجبور شد برای دومین
بار پیشبینی رشد اقتصادی جهان را
به سمت پائین تصحیح کند .اکنون،
میانگین رشد اقتصادی سراسر جهان،
برای س��ال جاری میالدی ،تنها نیم
درصد پیشبینی میشود.
مدی��ر بخ��ش تحقیق��ات صن��دوق
بینالملل��ی پ��ول حت��ی از "توقف
کامل" رش��د اقتصادی سخن گفت.
اما این ب��دان معنا نیس��ت که همه
کش��ورهای جهان به گونهای یکسان
تهدید به رکود میشوند .کارشناسان
صندوقبینالملل��ی پ��ول پی��ش
بینیمیکنن��د که میانگی��ن تولید
ناخالص ملی کش��ورهای صنعتی ۲
درصد کاهش خواهد یافت .این کاهش
در آلمان منهای دو و نیم درصد و در
آمریکا منهای یک و شش دهم درصد
پیشبینی شده است.

نوری در تاریکی؟

صن��دوق بینالمللی پول زیان بحران
مال��ی جهان��ی را  ۲/۲بیلی��ون دالر
ب��رآورد ک��رد .ای��ن زیان قب�لا ۴/۱
بیلیون دالر تخمین زده ش��ده بودبه
رغم این تصویرهای تیره ،بسیاری از
کارشناسان معتقدند که بحران فعلی
در برخی زمینهه��ا دارای جنبههای
مثبت نیز هس��ت .این بحران سبب
شده است که بحث کنترل بازارهای
مالی و جلوگیری از ریختوپاشهای
مدیران کنسرنها و بانکها جدیتر
از همیشه شود .از سوی دیگر ،بحران
فعلی میتواند فاصله میان کشورهای
پیشرفته صنعتی و کشورهای درحال
توسعه یا شکوفائی را کاهش دهد.
برپایه تحلیل صندوق بینالمللی پول،
در حالی که رش��د کشورهای توسعه
یافت��ه منفی اس��ت ،میانگین رش��د
کشورهای درحال توسعه یا شکوفائی،
بیش از س��ه درصد خواهد بود .علت
حفظ این رش��د آن است که بسیاری
از کشورهای درحال توسعه ،نسبت به
گذشته ،دارای ساختارهای اقتصادی
مستحکمتری شدهاند .این ساختارها
امکان اجرای سیاستهای اقتصادی
کالن را فراهم میکنند.

گسرتشبیشرتفقردرآفریقا

ی بحران اقتصادی
یک��ی از اثرات منف 
میتواند گسترش بیشتر فقر در آفریقا
باشد .معاون بخش تحقیقات صندوق
بینالمللی پول میگوید« :بس��یاری
از کش��ورهای آفریقائی در موقعیتی
نیس��تند که بتوانند مثل کشورهای
آمریکای التین و آسیا ،در برابر بحران
از مردم خود پشتیبانی مالی کنند .به
این دلیل کمکهای بینالمللی برای
آفریقا باید محفوظ بماند».
کارشناس��ان صندوق بینالمللی پول
بر این عقیدهاند که چین بهتر از همه
کشورهای دیگر ،بحران اقتصادی را از
سر خواهد گذراند .رشد اقتصادی این
کشور برای سال  ۲۰۰۹بیش از شش
و نیم درصد پیشبینی ش��ده است.
سیاس��ت مالی و ارزی قوی چین ،در
کنار رونق پایدار مصرف ،زمینهساز این

حمیراقاسمنژاد روانکاو

کافهرستــوران

خوشبینی اس��ت .اما نباید فراموش
کرد که چین در س��الهای گذش��ته
همواره از رش��د اقتص��ادی دو رقمی
برخوردار بوده است.

روسیهآسیبپذیرترازهمه

در گزارش صن��دوق بینالمللی پول،
شدیدترین کاهش رشد برای روسیه
پیشبینی شده است .کارشناسان ،در
ماه نوامبر سال گذشته رشد اقتصادی
روسیه را برای سال  ۲۰۰۹سه و نیم
درصد پیشبینی کردن��د ،اما اکنون
انتظار میرود که میزان رشد به هفت
ده��م درصد کاهش یاب��د .دلیل این
وضعیت آن اس��ت که روسیه مجبور
ش��ده اس��ت عالوه بر عوارض بحران
بورس خود ،کاهش بهای نفت خام را
نیز تحمل کند.
آغاز دوران بهبودی
بهنظر کارشناسان صندوق بینالمللی
پول ،اگ��ر برنامههای نجات اقتصادی
دولتها در سراس��ر جهان به مرحله
اجرا درآید و بازار مس��تغالت آمریکا
تثبیت ش��ود ،میتوان انتظار داشت
که اوض��اع اقتصادی جهان از آخرین
ماههای س��ال جاری می�لادی رو به
بهبود نهد .در این صورت ،ممکن است
میانگین رشد اقتصادی جهان در سال
 ۲۰۱۰به سه درصد برسد.
کارشناسان رشد اقتصادی کشورهای
درحال توسعه یا شکوفائی را برای سال
 ۲۰۱۰پنج درصد پیشبینی میکنند،
اما معتقدند که میانگین رشد اقتصادی
کشورهای صنعتی ،حتی در این سال
نیز ،بیشتر از یک درصد نخواهد بود.
بحران مالی جهانی س��بب شکست
اعتماد در سراس��ر جهان و به ویژه در
آمریکا شده است .یکی از کارشناسان
برجسته صندوق بینالمللی پول می
گوید « :اگر اعتماد مصرفکنندگان و
شرکتها بازسازی شود ،رشد اقتصادی
آمریکا میتواند در سال آینده به یک و
شش دهم درصد برسد».

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

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

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

Cell.: 514-606-5626

مژده مژده گشایش یافت
نان سنگک

قیقه :نان
قه تا  7د
فره شما!
ی
یک دق غ بر سر س
سنگگ دا

کیفیت عالی ،بهای مناسب
در قلب NDG
>> ساعات کار:

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6شب
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  5شب
دوشنبه:تعطیل
___________________

ناتوراتراپیسیتو
هیپنوتراپیست

>> مشاوره و درمان:
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)Homeira (Sedighe

Ghassemnejad
Psychotherapist

COPNN. Member
فارغ التحصیل از
دانشگاه مک گیل

__________________
4823 Sherbrooke W.,
Suite 160

>> NDG:
6925 Sherbrooke W.
Tel.: 514-894-8372

____________________

وکیل دعاوی

امیرکفشداران

Westmount, Qc., H3Z 1G7

Tel.:(514) 223-6542
h.ghassemnejad@gmail.com

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

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
به دلیل هماهنگی در انتشار پیوند مونتریال و ونکوورر
>>>>>> توضیح:
(که بصورت هفتگی منشتر میشود) ،شماره این نسخه به  886تغییر یافته است.
>> پیوند مونتریال

۴
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ﺣﺘﯽ...

باز ماییم و این
بهمن

ﺳﻴﺮﻭﺱ
ﻳﺤﻴﻰ ﺁﺑﺎﺩی

ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﺑﺎﻧـــﮏﻣﺸﺘﺮﮎ
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﻮﺭﯾﻪ
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ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﺎﻝ ﺗﺎﻳﻤﺰ ﺑﻪ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ

ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﻣﺸﻖ ﺍﺳﺖ.
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غیرﻛﻨﻴﺪ..
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________________ $٥٫٠٠
ﺩﻝ ﻭ ﺟﮕﺮ ﻣﺮﻍ ..............................................................

ﺩﺭ ﻗﻠﺐ NDG

کار :ﻭ  7روز
ﺍﺧﻮﺍﻥ
ساعاتﺗﭙﺶ
ﺩﺭﭼﻨﺪﻗﺪﻣﯽ
 11و نیم صبح
ﺭﻭﺑﺮﻭﯼهفته :از
ﻭﯾﺪﺋﻮﺗﺮﺍﻥ

ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻛﺎﺭ ٧ :ﺭﻭﺯ
ﻫﻔﺘﻪ :ﺍﺯ  ١١ﻭ ﻧﻴﻢ ﺻﺒﺢ

ــ
ﺁﺑﮕﻮ ــﺎﺭ:
ﺷﺖ
ﮔﺮﺩﻥ

آبادی
سیروس
Habs
یحییbeat
Flyers
5-3

gowww.sirousart.com
!!habs go

Voyages Lexus
Voyages Lexus

گلوب
یونی
مسافرتی
آژانس
ﺁﮊﺍﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﯾﻮﻧﯽ ﮔﻠﻮﺏ

ﮔﺮﻡ
ﻫﺎﯼراﺳﺮﺩ
ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ
ﺍﻧﻮﺍﻉ
کنید..
نوش ﻭجان
ایرانی ما
ایرانی و غیر

.....................................................................
ﺧﻮﺭﺍک
6107
W.ﻟﻮﺑﻴﺎSherbooke
 $٤٫٠٠ش هــر
$٦٫٠٠
.....................................................................
ﻣﻴﺮﺯﺍﻗﺎﺳﻤﻰ
ن
Tel.:
514-484-8072
به و ی
________________
________________
ــ کشنبه
ن
ﻫ
ا
ه
6107 Sherbooke
ــﺮ
W.در قلب NDG
ﺷﻨگﺒوﻪ ﻭ ﯾ ــار:
آ
ب
514-484-8072وTel.:
________________
درچندقدمی تپش
اخوان ﻧﺎ شتﮑﺸﻨ
گردﺒﻪن
روبروی ویدئوتران
ﻫ

(رهرب جدید حزب
لیربال کانادا)

سایت مجموعه آثار

•

انواع ساندویچ های سرد و گرم

$5.00 .....................................................................
ساندویچ
مرغﺍﻟﮑﻠﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺍﻟﮑﻠﯽ
ﻫﺎﯼ
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ
ساندویچ زبان $5.00 .....................................................................
$٥٫٠٠
.....................................................................
ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ
$5.00
.....................................................................
ﻣﺮﻍمغز
ساندویچ
$5.00
....................................................
ﺯﺑﺎﻥکوکوسبزی
ساندویچ
$٥٫٠٠
.....................................................................
ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ
$5.00$٥٫٠٠
.........................................
ساندویچ سوسیس بندری
.....................................................................
ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ ﻣﻐﺰ
$5.00
............................................................
ساندویچ
$٥٫٠٠
مارتادال....................................................
ﻛﻮﻛﻮﺳﺒﺰی
ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ
$5.00
...........................................................
بوقلمون
ساندویچ
$٥٫٠٠
ﺑﻨﺪﺭی .........................................
ﺳﻮﺳﻴﺲ
ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ
$5.00$٥٫٠٠
...................................................................
ساندویچ
الویه............................................................
ﻣﺎﺭﺗﺎﺩﻻ
ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ
$5.00
................................................................
ساندویچ
$٥٫٠٠
کتلت...........................................................
ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻥ
ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ
$5.00
مرغ......................................................
ﺍﻟﻮﻳﻪکتلت
ساندویچ
$٥٫٠٠
...................................................................
ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ
جوجه کباب $5.00 .......................................................................
ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ ﻛﺘﻠﺖ $٥٫٠٠ ................................................................
فیله کباب $6.00 ...........................................................................
ﺳﺎﻧﺪﻭﻳﭻ ﻛﺘﻠﺖ ﻣﺮﻍ$٥٫٠٠ ......................................................
کشک و بادمجان $5.00 ..........................................................
$٥٫٠٠
زرد.......................................................................
ﻛﺒﺎﺏ
ﺟﻮﺟﻪ
$2.00
..............................................................................
شله
$٦٫٠٠
...........................................................................
ﻛﺒﺎﺏ
$4.00
..........................................................................
رشته
ﻓﻴﻠﻪآش
$٥٫٠٠
ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ ..........................................................
ﻛﺸﮏ ﻭ
$4.00
...........................................................................
سوپ جو
..............................................................................
ﺷﻠﻪ ﺯﺭﺩ
$4.00$٢٫٠٠
.................................................................................
عدسی
..........................................................................
ﺭﺷﺘﻪ
$6.00$٤٫٠٠
....................................................................
چین مرغ
ﺁﺵ ته
...........................................................................
ﺳﻮپ ﺟﻮ
$6.00$٤٫٠٠
.................................................................
کوفته تبریزی
$٤٫٠٠
.................................................................................
ﻋﺪﺳﻰ
$6.00
................................................................
شنیتسل مرغ
....................................................................
ﭼﻴﻦ وﻣﺮﻍ
$5.00$٦٫٠٠
..............................................................
جگر مرغ
ﺗﻪ دل
$4.00$٦٫٠٠
.....................................................................
لوبیا
خوراک
.................................................................
ﺗﺒﺮﻳﺰی
ﻛﻮﻓﺘﻪ
$6.00$٦٫٠٠
.....................................................................
میرزاقاسمی
................................................................
ﺷﻨﻴﺘﺴﻞ ﻣﺮﻍ

ایگی وارد
می شود!

سیروس
یحیی آبادی

ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ،ﺑﻪ  ٣ﻭ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ

ع
جما
کلبه
م
و
ﻋ
ﺟﻤﺎ
ﮐﻠﺒﻪ ﻤﻮ ﻝل

ﮐﯿﺘﺮﯾﻨﮓﺟﻤﺎﻝ

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻮﺳﻴﺲ ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ ﻣﻨﻘﻠﻰ

ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﻏﻴﺮﺍﻟﻜﻠﻰ ﭼﺎی ﻗﻬﻮﻩ

•
•
•
•
•

Super specciailal

ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮﺥ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻫﺎﯼ ﲡﺎﺭﯼ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺑﺮﺗﺮ
ﻭ ﺑﻬﺎﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﯿﺎ
بر روی ختفیف  25دالر
ﺳﻔﺮﻫﺎﯼ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﺭﺯﺍﻥ
قیم
ﲣت
ﻔﯿها
قابتﺩی
ﻒی۵ر۲
ﻻﺭموجود ما
ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻠﯿﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ
همﯼچنی
ﻗﯿنﻤ ک
ﺑﺮ
ﺭﻭﺖوپن
ﻫﺎ 5
ﯼ2ﺭ د
ی بﻣﻮرای
ﻗﺎﺑﺘ
ﺟﻮپﺩروﻣﺎاز
الرﯽ
ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﻭ ﮐﺸﺘﯿﺮﺍﻧﯽ )ﮐﺮﻭﺯ(
بعد
ش
ماﮐبهﻮﭘایﻦرا۵ن۲اﺩرا
 ﻫﻤیﭽﻨﯿئه
ﻦ
خﺑواﺮﺍه
د ﭘش
د.
ﻻﺭ
ﺑﻬﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺘﻞ ﻭ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
ﯼ ﯼ ﺮﻭﺍﺯ
ﺑﻌ
ﺪ
ﯼ
ﺷ
ﻤﺎ
ﺑﻪ
ﺍﯾ
ﺮﺍ
ﻥ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
limited time:

Super spe

نسرین پارسا

ﻧﺴﺮﯾﻦ ﭘﺎﺭﺳﺎ

مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

is for a

this promotion

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

Tel.:

ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺑﺎﲡﺮﺑﻪ ،ﺻﺪﯾﻖ ﻭ ﮐﺎﺭﺁﺯﻣﻮﺩﻩ

(514) 397-9221

Tel.:

397-9221بلیت
حتویل
)(514
در محل کار شما
وقت
اسرع
در
ﺑﻠﯿﺖ
ﲢﻮﯾﻞ

ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ
ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ

4

ﺗﺐ ﻫﺎ ﻛﯽ

ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣــﻰ ﺭﻭﺩ ﺑﺎ ﺑﺮﮔــﺰﺍﺭی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﻼﻗﺎﺕ ،ﻣﻬﺪی ﻛﺮﻭﺑﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺖ.
ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻭﻗﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺸــﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﺍی ﺷﺮﻛﺖ ﺑــﺎﺭﺍک ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺣــﺰﺏ ﺩﻣﻜﺮﺍﺕ ﺩﺭ
ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺩﺭ ﺍﺟﻼﺱ ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺁﻗﺎی
ﺷﻮﺩ.
ﻧﻴﻮﻳﻮﺭک ﺳــﻔﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺑــﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﭘﺴــﺖ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ
عیشهای شیک.
بهمن زنهای سیهپوش ،زلفها در زجنری.
ِ
ﭼﻨﺪی ﭘﻴﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺳــﻔﺮ ﻧﺎﻧﺴﻰ ﻣﻮﺯﻩ ﻣﺘﺮﻭﭘﻮﻟﻴﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺳﻨﺎﺗﻮﺭﻫﺎی ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺮﻭﺯی
بهمن یک زن که هر چه داشت ،فروخت
بهمن حجاب با مچاق" ،یا روسری یا تو
ِ
ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ
ﭘﻠﻮﺳــﻰ ،ﺭﻳﻴﺲ ﻣﺠﻠــﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ِﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﺷــﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ
زندگی.
سری"!
متدیدﻭﮔﻮﻳﻰ
برایﮔﻔﺖ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﺭﻳﻪ ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺳﻔﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑــﺮﺍی
ﻛﻮﺗﺎﻩ ﭘﺎﺳــﺦ ﺁﻗﺎی ﺑﺎﻳﺪﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﻥ ﺣﺰﺏ
ِ
ِ
فریاد.
کشیدن
برای
نبودن
آزاد
بهمن
ﮔﻮینرفت،
زیربار
که
زن
یک
بهمن
ﻭی ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺍﺩِ .
ﺩﻣﻜﺮﺍﺕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﮔﻔﺖ ﻭ
جای عشق،
نفرت به
ﺍﻳﺮﺍﻥزن که
ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎیک
ِ
ﻛﺮﻭﺑﻰ ﺩﺭ
بهمن ﺁﻗﺎی
ﺍﻗــﺪﺍﻡ
ﺍﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﻳــﻦ
سالﺍﻧﺠﺎﻡ
سیﺑﺮﺍی
ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ
شد.ﻭ
سنگسارﺷﻮﺩ
ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰ
است
که
حقیقت،
جای
به
دروغ
ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ.
سیاهی خاموش بر وطن .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺗﻼﺵ ﻫﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ
میریزد از
ِ
ﺍﺯ ﺯﻣــﺎﻥ ﮔﺮﻭﮔﺎﻧﮕﻴــﺮی ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺕ ﻫﺎی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪبیداد
بهمن یک خنده که بر لب نشکفت،
ِ
جایﻣﺴﺌﻮﻻﻥ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁبهﻣﻴﺎﻥ
برابری،ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
بهمن عمامههای بزرگ ،ریشهای دراز،
ِ
درستی،
فریب به جای
ساحل سر کوفت.
موج که
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺧﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪیک
ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻗﻄﻊ ﻛﺎﻣﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ
نومیدﺍﺯبهﺩﻳﺪﺍﺭ
ﭘﻴﺸــﺘﺮ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
اندیشههای ُخرد.
صلح،
جای
عداوت به
جز ﻭمرگ نبود،
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥیک مجله
بهمن
ِ
ﻣﻰ ﺷﺪ.
ﻣﺤﺴﻮﺏ
ﺩﻭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻴﺎﻥ ﻗﺮﻣﺰ ﺍﻳﺮﺍﻥ،
ﻣﺠﺎﻟــﺲکهﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ
بهمن یک دیو که از خانه برون شد ،یک
ِ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ
کهﺍﻣﺎ
شعرﺑﻮﺩ
یکﻛﺮﺩﻩ
عفو،ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺳﻨﺎﺗﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﻣﻼﻗﺎﺕبه جای
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﺎﻟــﺲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﺥ ﺩﻭﻣﻴﻦانتقام
کشت.
شاعر را
ختت
ﻧﺪﺍﺩﻩ که بر
دیو
ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﺭﺋﻴﺲ
نشست.ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺩﻭ ﺟﻮﺯﻑ ﺑﺎﻳﺪﻥ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪکهﺍیدرﺑﺮﺍی
آبادی،
جای
ویرانی به
مبرد،
ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ قلب
بهمن یک
ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ِ
شهر ُ
دمید!
ماه
در
که
امام،
یک
بهمن
ِ
ﻣﺤﻤﺪ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
ﺩﻳﺪﺍﺭی
آزادی،
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎبهﺑﺎجای
ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺭﺳــﻤﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﺳــﻨﺎیزندان
خانه گرخیت،
مغز که از
ﺟــﻮﺍﺩ ﻇﺮﻳﻒ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭼﻨﻴﻦ یک
بهمن آخوند یعنی اسالم،
ِ
ﺑﻮﺩ.
ﻣﻠﻞ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺩﺭ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺳﺎﺑﻖ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﺑﺮﺍی
ﺍﻳــﺮﺍﻥ
ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺗﻨﻬــﺎ
ﻫﺎی ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩتقلید به جای حتقیق،
یک بوسه که ناکام مباند،
است و
جایﺭﻳﺎﺳﺖ
ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ
ﺷﺪ.دگر هیچ ،والسالم.ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻛﻪ
همنیﻫﻤﺮﺍﻩ
اسالم ﻫﺎﻳﻰ
ﻭﺍﻛﻨﺶ
ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻛﺸــﻮﺭ،
ﻧﻤﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﻭ
حتقری به
نرسید،
پایان
شب که به
حتبیب،ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺑﻴﺸــﺘﺮ یک
ﮔﺮﻓﺖ،
ﺻــﻮﺭﺕ
ﻧﮋﺍﺩ
ﺍﺣﻤﺪی
ﻣﺤﻤــﻮﺩ
ﺗﺸــﻜﻴﻞ
ﺑﻪ
ﻫﻔﺘﻢ
ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ
افیون به جای می،
یک ننگ که بر نام نشست.
بهمن فریب:
ِ
ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺁﻗﺎی
ﻛﺮﻭﺑﻰ ،ﻭﺍﻛﻨﺶ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮﺩ
مامت به جای رقص،
ﻣﻼﻗﺎﺕ
ﻫﺎﯾﯽنفت و گاز مفت :ﻣﻨﻔﻰ ﭼﻨﺪﺍﻧــﻰ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﺪﺍﺷــﺖ ﺍﻣﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭ
"آب و برق رایگان،
رهرب به جای رب جلیل،
بهمن یک سفره که از نان خالیست.
ِ
ﺩﺭﺯ ﻛــﺮﺩﻥ ﺧﺒــﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﺳــﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺎﺡ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ ،ﺩﺭ ﻋﻤﻞ
ﻏﯿﺮﺭﲰﯽدرب خانهها"!
توی کوچهها،
زور به جای دلیل.
بهمن فقر ،تورم و دروغ!
ِ
تارخیی او .ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﺴﻜﻮﺕ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪ.
نادانی
بهمن یک میهن و
ِ
ِ
ِ

پیشانی مردان بزرگ.
بهمن شرم به
ِ
ِ
بهمن یک قوم که در ِگل بنشست.
ِ
بهمن اوین! که هیچگاه رونقی چننی
بهمن محله به گورستانها.
ِ
ِ
بهمن زایش یک چبهی ناقص و علیل.
ِ
ﻳﮏقدرت.
ﮔﻮﻳﻨﺪپای
تاریخ به
بهمن
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ِ
ِ
بهمن یک جنگ که گفتند نعمت است .ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ
کشنتﻣﻰ
ﻛﻪ
نداشته:ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﻣﻨﺰﻭی ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ
ِ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪتوامنند
دستان
بند بر
بپسندد ،خوشنام،
که رهرب
عاشقان،ﻭ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ِ
ﻫﺴــﺘﻪ ﺍی ﺍﺵ
ﺧﺎﻃﺮ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ
ﺍﻣﻀﺎ ﺷﺪﻩ
چهﺑﺎﺭﻩ
بهمنﺩﺭهرﺍﻳﻦ
بهمن مردن به نام حق ،به کام دیو.
ِ
شاعران.
ﺑﻪ ﺍﻧﺰﻭﺍقفل بر
دمشن.
نپسندد،
ﻧﺸــﺪﻩکهﻛﻪرهرب
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻭﻟﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢهر چه
هرنمندﻛﺸﻮﺭ
زبان ﻫﺮ ﺩﻭ
ﻛﺸــﺎﻧﺪﻥ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ،
ﺑﺎﻧﮏ
بهمن هر روز یک جنازهی تشییع در میان
ِ
بهمن ِ
ﻣﺸﺘﺮک ِ
نقد،
گلولهﻫﺎدرﺍﺯ پاسخ
یک
بهمن
ﺧﻮﺍﻫﺪفقری.
عشق
مرگ حقری،
ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺑﻪ ِ
ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻳﮏ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭِ
ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ
ﺩﻟﻴﻞ
ﺑﺎﻧﮏ
کوچه و مردم.
پشت
ﻛﺸــﻮﺭ ُمﺍﺯشت
ﺩﻭ یک
...
یکﻃﻠﺐ
ﺟﻨﮓ
ﮔﺮﻭﻩبهﻫﺎی
مرد،ﺩﺭ ﺑﻮﺩ.
بهمن فرزند مردگان ،کودکان یتیم،
ِ
بهمنﺍﺭﺯﺵ
ﺧﻮﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ
ﺍﺳﺖ.تری که در سینهای از عشق ﺩﺭ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻓﺎﻳﻨﻨﺸﺎﻝ ﺗﺎﻳﻤﺰ ﭼﺎپ ﻟﻨﺪﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪیک
ﻣــﻰو این
ﻣﻘﺎﻟﻪماییم
نشست.ﺍﺩﺍﻣــﻪ باز
بیوههای جنگ!
ﻣﻘﺎﻟﻪریاﺍﺯو ﻗﻮﻝ
ﺳﻮﺭﻳﻪ
بهمنﺍﻳﺮﺍﻥ ِﻭ
تظاهر،
بهمن
ﻣﻌﺎﺩﻝوطن
ویرانی
آبادی قبور،
ﺷــﻤﺎﺭﻩ  ١٤ﺍﻛﺘﺒﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍی ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ِ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺩﺭﺩﺍﺭی ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ِ
ِ
بازار.
سیاهی
در
جان
قیمت
بهمن نان به
ِ
ﺳــﻮﺭﻳﻪ
دینﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ
مردم.ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ  ٤٠٠ﻣﻴﻠﻴﻮﻥکهﺩﻻﺭ
تودهی
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﺎﺳــﻴﺲ ﻳﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻌﺎﻭﻥبازی با
ﺍﺳــﺖ.است
سی سال
ﻧﺨﺴــﺖ ِ
نان.
و
رزق
گری
س
نف
های
ف
ص
بهمن
ِ
ﺷﺪﻩ” :
ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ریزدﻭازﺗﺮﻛﻴﻪ
ﺳــﻌﻮﺩی
عقاید،
تفتیش
بهمن
ضحاک بر وطن.
آشیانهی
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ می
ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ-ﺳــﻮﺭی ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ِ
بهمن گرانی مسکن ،پول کمبها ،مرگ
ِ
ﺗﺠــﺎﺭﺕ
ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺭﺍ
ﺗﻮﺟﻬﻰ زندگی.
ﻗﺎﺑﻞبه جای
ﺟﺎﻧﺒﻪ باد"
ﺩﻭ"مرده
بر"،
ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺩﺍﺭﺍی "مرگ
مردمان که زندهاند هنوز
سختند
ﮔﺬﺍﺭیچهﺩﺭجان
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و
ها.
چبه
ﻛﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺑﺎﻧﮏ
ﻭ
ﺳﻮﺭﻳﻪ
ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ
ﻳﮏ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ
ﺳﻮﺭﻳﻪ
ﻭ
ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ
ﺩﻭ
ﻫﺎی
ﮔﺬﺍﺭی
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺧﺎﻃﺮ
بهمن دشنام،
به انتظار گشایش ،در طلیعهی یک صبح،
ِ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ
ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎ
ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯیبرﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭ
ﻧﻈﺮغرب.
ﻣﺪباد
مرده
والیت،
ﺗﺠــﺎﺭﺕضد
ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩمرگ بر
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪآغاز یک بهار...
ﻳــﮏمهر در
دمیدن یک
یا
ﺳــﺮﮔﺮﻡ
ﻳﮏ
ﺗﺎﺳﻴﺲ
ﺍﻧﺪﺍﺯ
ﭼﺸﻢ
ﺍﺳﺖ.
ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻃﺮﺡ ﻣﺸﺘﺮﻛﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ
ﺳﻴﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻩ
فساد:
بهمن
ِ
بهمن سیلی به گوش خالیق در کوچه و
ِ
ﮔﺴــﺘﺮﺵ
ﺑــﺮﺍی
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ
شیک،ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮک ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﻨﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﮏ
خهای
شیک ،کا
با زنان
بازار.
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غزه ویران...

تقاضا برای کمک  600میلیون دالری به مردم غزه

کمک های گسرتده
س��ازمان ملل متحد در صدد «ویرانی
نیاز عاجل دارند.
مجع آوری بیش از  600میلیون
تکان
بان کی-مون گفت
دالر ب��رای کم��ک ب��ه مردم
دهنده»!
کمک ه��ای نقدی
غزه جهت ترمیم خس��ارات
ص��رف خرید همه
و صدمات ناش��ی از تهاجم
سه هفته ای اس��رائیل به نوار غزه چی��ز از دارو گرفت��ه ت��ا تهیه آب
آشامیدنی برای مردم غزه به مدت
است.
بان کی-مون ،دبری کل سازمان ملل  6تا  9ماه خواهد شد.
متحد که در اجالس ساالنه جممع دب�یر کل س��ازمان مل��ل متح��د
جهانی اقتص��ادی در داووس در افزود که درخواس��ت کمک های
س��وئیس صحبت م��ی کرد گفت درازمدت تر ،بعدا عنوان خواهد
سفر به غزه به ش��دت او را تکان شد.
داده است و س��اکنان نوار غزه به جان هوملز ،رئیس دفرت س��ازمان

مل��ل متح��د ب��رای ه��م آهنگ
ساخنت فعالیت های بشردوستانه،
گفت سازمان ملل متحد همچننی
خواس��ته اس��ت ک��ه اس��رائیل به
حماصره نوار غزه پایان دهد چون
بدون باز ش��دن کامل گذرگاه ها،
سازمان ملل متحد قادر به اجرای
برنامه های کمک رسانی به یک و
نیم میلیون فلسطینی خنواهد بود.
اس��رائیل م��ی گوی��د حمدودیت
دسرتس��ی ب��ه ن��وار غ��زه ب��رای
جلوگریی از رس��یدن اس��لحه به
دست گروه محاس الزم است.
تهاجم اسرائیل به نوار غزه موجب
کشته شدن حدود  1300فلسطینی
از مجله  412کودک شد.
در جریان عملیات اسرائیل در نوار
غ��زه 21 ،هزار خانه کامال ختریب
شده یا به شدت صدمه دید.
در طول این عملیات سه هفته ای
 13اسرائیلی کشته شدند.

در غزه  1300فلسطینی

از جمله  412کودک کشته شده اند!

شش نفر دیگر در
ایــران اعدام
شدند

شش نفر در استان خراسان شمالی
به اتهام «قاچ��اق موادمخدر ،تجاوز،
شرب خمر و آدمربایی» اعدام شدند.
خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه
 25ژانویه گزارش کرد که حکم اعدام
این اف��راد در محوطه مرکزی زندان
بجنورد به اجرا درآمده است.
هویت هی��چ یک از اعدام ش��دگان
اعالم نشده است.

جرایمی همچون سرقت مسلحانه،
قاچاق مواد مخ��در و قتل ،در ایران
مجازات مرگ دارد.
جمهوری اسالمی هفته گذشته نیز
 ۲۰نفر را با اتهاماتی مش��ابه به دار
آویخته است.
فع��االن حق��وق بش��ر و نهاده��ای
بینالملل��ی مخال��ف اعدامه��ا ب��ه
خصوص اعدام افراد زیر  ۱۸سال در
ایران هستند ،اما مقامهای جمهوری
اس�لامی بیاعتنا به این اعتراضها
همچن��ان ای��ن اح��کام را ب��ه اجرا
میگذارند.
سال گذشته در ایران در حدود ۳۱۷
نفر اعدام شدهاند.

جمهوری اسالمی بعد از چین ،دومین
کش��وری اس��ت که آمار اعدامهای
باالیی در میان سایر کشورها دارد.
در ای��ران از زم��ان آغاز طرح امنیت
اجتماعی که از دو س��ال پیش آغاز
ش��ده ،تعداد اعدامها افزایش یافته
است.
در این ط��رح برخی اف��راد به جرم
«اخ�لال در نظم عموم��ی ،قاچاق
مواد مخدر ،تجاوز و »...دستگیر و به
صورت دستهجمعی اعدام شدند.
فعاالن حقوق بشر به نحوه رسیدگی
به پرون��ده این اف��راد و روند صدور
احکام اعدام برای آنها اعتراض دارند.

اسفندیارباهری
Cell.: (514) 573-9128

• ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن

گاردین:اوبامابرایمقاماتایراننامهمیفرستد

"فاش شد"

یک روزنامه بریتانیایی از تدوین
نامه ای از س��وی باراک اوباما ،رئیس
جمهوری جدید آمریکا ،برای مقامات
ایران خبر داده است.
این گزارش با عنوان "فاش ش��د :نامه
ای که گروه همکاران اوباما انتظار دارند
باعث ترمیم اختالف با ایران شود" در
شماره روز  29ژانویه گاردین چاپ شده
و در آن آمده است که مقامات دولت
ب��اراک اوباما پیش نویس نامه رئیس
جمهوری برای مقامات ایران را تدوین
کرده اند که ه��دف از آن ،آب کردن
روابط منجمد دو کشور و گشودن راه
برای مذاکرات رو در روست.
به نوشته گاردین ،وزارت امور خارجه
آمریکا از زمان انتخاب آقای اوباما در
 4نوامبر سال گذشته مشغول کار بر
روی این نامه بوده که در پاسخ به نامه
تبریک محمود احم��دی نژاد ،رئیس
جمهوری ایران ،برای باراک اوباما تهیه
شده است.
گاردین به نق��ل از منابع دیپلماتیک
می افزاید که این نامه به منزله حرکتی
نمادی��ن و تغییری در لحن خصومت
آمیز دولت جورج بوش نسبت به ایران
است که این کشور را یکی از اعضای
"محور ش��رارت" توصیف کرده بود و
هدف از ارسال آن ،از میان بردن سوء
ظن رهبران ای��ران و هموار کردن راه
برای تماس مستقیم آقای اوباما با آنان
اس��ت که به نوبه خود ،تغییر جهتی
اساسی در سیاس��ت خارجی ایاالت
متحده خواهد بود.
به نوش��ته گاردین ،تا کنون مقامات

وزارت ام��ور خارج��ه
آمریکا دس��ت کم س��ه
پیش نویس ب��رای این
نامه تهیه کرده ان��د که در آن تاکید
شده که این کشور در صدد سرنگونی
رژیم اسالمی نیست بلکه تنها خواستار
تغییر رفتار آن است و انتظار می رود
متن نهایی به عنوان نامه سرگش��اده
خطاب به ملت ای��ران تنظیم و برای
آی��ت الل��ه عل��ی خامن��ه ای ،رهبر
جمهوری اسالمی ،ارسال شود.
ای��ن روزنامه می افزاید که در یکی از
پیش نویس های پیشنهادی ،توصیه
شده است که مردم شرایط معیشتی
نس��بتا نا مناس��ب خود را با وضعیت
برخی کشورهای همس��ایه مقایسه
کنند و به منافع ناشی از خارج شدن
از فهرست کشورهای غیر قابل اعتماد
برای غرب توجه داشته باشند هر چند
در همین متن ،در کنار لحنی مصالحه
جویانه ،از دولت ایران خواس��ته شده
است که دست از حمایت از تروریسم
بردارد.

گاردی��ن می نویس��د ک��ه هیالری
کلینتون ،وزیر ام��ور خارجه آمریکا،
شخصا پیش نویس های پیشنهادی
را به عنوان بخش��ی از تحولی اساسی
در سیاس��ت خارجی این کشور مورد
مطالعه قرار داده اما متن تایید ش��ده
تا تکمیل بررس��ی آن انتشار نخواهد
یاف��ت .این روزنامه یادآور می ش��ود
که باراک اوباما در مصاحبه اخیر خود
با تلویزی��ون العربیه به احتمال اتخاذ
روشی دوستانه تر نسبت به جمهوری
اس�لامی اشاره کرد و روز چهارشنبه،
محمود احم��دی نژاد گف��ت که در
انتظار تغییر سیاست دولت اوباماست
و اظهار داش��ت که معلوم نیست که
آیا دولت جدید آمریکا در صدد تغییر
اساسی سیاست های این کشور است
و یا اینک��ه تنها تغییر در تاکتیک ها
را در نظر دارد و خواستار عذرخواهی
آمری��کا برای نحوه رفتار ب��ا ایران در
خالل شصت سال گذشته شد

•

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
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با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

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

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

برای تازه واردین به کانادا

مرکزخدماتارزی
بانکبیناملللی

اولین مرکز خدمات ارزی در مونترال

بامدیریتبیژناحمدی
groupe Golden
International Bank
 نقد کدولت ردن چک های شما
ی
و
بی
زن
س
ی
به نازلترین
نرخ
تا
0
40
د
الر:
 10دالر
از 0
40
دالر به باال :فقط %2

 انتقال ارز به متام نقاط دنیا،در کمتر از چند دقیقه با کمترین هزینه
 مرکز تبدیل ارزهای معتبر با بهترین نرخ -انتقال ارز به ایران و برعکس با بهترین نرخ در کمترین زمان

استفاده از کارتهای اعتباری برای جابجایی ارز

پول به دست عزیزان تان هرگز دیر خنواهد رسید

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

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

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

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

آموزشگاهرانندگیآریا
>>

ing ol
v
i
o
Dr 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

________________________
C.P. 63597 Van Horne

Plamondon

Montreal, QC H3W 3H8

6

________X 514-996-9692

 sسال s 15شماره  13 s 886بهمن 1387

______ ________ www.paivand.ca
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جهان گرسنه....
نشست ویژه در
مادرید؛امنیت
غذایی جهان
در خطر است

بان کی مون ،دبیرکل سازمان ملل
متحد و خوزه لوئیس رودریگز زاپاته
رو ،نخست وزیر اس��پانیا از افزایش
تعداد گرسنگان جهان ابراز نگرانی
کرده اند.
در همین حال نشست سازمان ملل
درباره افزایش به��ای مواد غذایی از
امروز در مادرید ،پایتخت اسپانیا آغاز
می شود.
بان کی مون و خوزه لوئیس رودریگز
زاپات��ه رو در مقال��ه مش��ترکی که
درروزنامه هرالد تریبون منتشر شد از
کاهش ذخیره غالت و افزایش بهای
آن ابراز نگرانی کردند .آنها همچنین
نگرانی خود را از کاهش کمک های
بین المللی برای توسعه و گسترش
کشاورزی اعالم کرده اند.
دبیرکل سازمان ملل و نخست وزیر
اسپانیا دراین مقاله خواهان آن شده
اند تا جامعه جهانی توجه خود را به
جای بحران اقتصادی ،بر روی امنیت
غذایی معطوف کند.
پیش از این دو س��ازمان بریتانیایی
در گزارشی هش��دار داده بودند که
تغییر وضعیت آب و هوایی و افزایش
جمعیت جهان به معنای این است
که تعداد بیش��تری از مردم ،غذای
کافی برای خوردن در آینده نخواهند
داشت.
در نشست مادرید ،شرکت کنندگان
در مورد افزایش بهای مواد غذایی به
بحث خواهند نشست.
ژوزت ش��یران ،رئیس برنامه غذایی
سازمان ملل می گوید جهان به نقطه

یعقوب اکبری

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

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

Yaghoob (Jacob) Akbari
Agent immobilier affilié
Royal LePage Village
Chartered Real Estate Broker
4000 Saint-Jean Boul. #2000
D D O, Quebec H9G1X1 Tel.: (514) 684-1141
Fax: 514-684-0118
jacoba@royallepage.ca

>> 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

سقط جنین در ایران
سالی  90هزار کودک

سقط جنین ،الاقل در شهر های بزرگ ایران
 بویژه تهران -امری بسیار متداول است.دختران جوان و یا زنانی که به دالیل متفاوت
دچار حاملگی ناخواسته شده اند  ،برای نجات
خود به زیر زمین های مخفی می روند و خود
را بدس��ت قابله های ناشی می سپارند و یا
برای تهیه دارو هائی که به این کار اختصاص
دارد در خیابان ناصر خسرو تهران سرگردان
میشوند.
طبق ماده  182قانون مجازات عمومی زنی
که سقط جنین کند مجرم است و از یک تا
سه سال زندان می شود.
س��ن ازدواج در ایران باال رفته و روابط قبل
از ازدواج بس��یار گسترش یافته و در نتیجه
بس��یاری از آنها که سقط جنین می کنند
دختران جوانی هس��تند ک��ه به خانه بخت
نرفته اند.
با آن که آمار رسمی وجود ندارد ،اما برآوردها
نشان میدهد که ساالنه  90هزار سقط جنین
غیر قانونی در ایران انجام می شود.
(این آمار را "بنفشه سام گیس" داده و رادیو
فرانسه اعالم کرده است).

کمک کانادا
برای مقابله
با گرسنگی در
افغانستان

کان��ادا بی��ش از یازده میلی��ون دالر
ب��رای مبارزه با کمبود مواد غذایی در
افغانستان ،کمک کرده است.
بیورل��ی اودا ،وزیر همکاری های بین
المللی کانادا در نشس��تی خبری در
کابل اعالم کرد که کشورش این پول
را به درخواس��ت افغانستان از جامعه
بین المللی برای کمک به کمبود مواد
غذایی می پردازد و کمکهای بشری در
افغانستان از اولویت های دولت کانادا
است.
پیش از این دولت افغانستان از جامعه
جهانی و نهادهای بین المللی خواسته
بود ک��ه بی��ش از  ۴۰۰میلیون دالر
برای مقابله ب��ا کمبود مواد غذایی به
افغانستان کمک کنند.
خانم اودا گفت" :در پاسخ به تقاضای
دولت افغانس��تان  ۱۴میلی��ون دالر
کانادایی به این کشور کمک می کنیم.
ش��ش میلیون آن به سازمان جهانی
غذا برای تهیه مواد خوراکی به افغانها
پرداخت خواهد ش��د .سه میلیون در
اختیار ه�لال احمر و کمیس��اریای
عالی سازمان ملل در امور پناهندگان
قرار می دهی��م و دو میلیون دیگر را
به وزارت زراعت افغانستان می دهیم
که برای تهیه علوفه حیوانات مصرف
خواهد شد".

ای رسیده که وضعیت
موجود دیگر جوابگوی
تعدادگرسنگانجهان
نیست .او گفت در این
وضعیت،کشورهادیگر
نمی توانند مواد غذایی
کافی برای سیر کردن
مردم خود تولید کنند
یا از بازارهای جهانی
بخرند.
نفر در کش��ورهای در حال توسعه،
س��ال پیش ب��ه دنبال
افزایش بهای مواد غذایی در بازارهای داش��تن حداقل خوراک روزانه برای
بین المللی ،برنامه غذای سازمان ملل بهره داش��تن از یک زندگی سالم و
با سی میلیون گرسنه جدید مواجه پویا یک رویای دست نیافتنی است.
به گفته فائو هر سال به میزان افراد
شد.
بحران اقتصادی باعث ش��ده تا این گرسنه در جهان افزوده می شود.
نهاد س��ازمان ملل ب��ا چالش های
جدیدی روبرو شود .خانم
شیران می گوید سیستم
موجود برای تامین غذای
مردم در برخی نقاط در هشدار درباره افزایش
حال فروپاشی است.
تعداد گرسنگان در جهان
بینی
همچنین پی��ش
دو س��ازمان غری دولتی در بریتانیا هش��دار
ه��ا حاکی از آن اس��ت
داده اند ک��ه در صورت بی توجهی دولت
ک��ه در ص��ورت ع��دم
ها صدها میلیون نفر در دنیا گرسنه خواهند
س��رمایه گ��ذاری در
ماند.
بخش کش��اورزی ،بهای
سازمان خرییه آ کسفام در گزارشی با اشاره
م��واد غذایی بیش��تر از
ای��ن افزای��ش خواه��د
به حبران در اقتصاد جهانی ،هش��دار داده
یافت که ای��ن منجر به
که تغی�یرات آب و هوا و نیز عدم س��رمایه
بروز مشکالت بیشتری
گذاری کافی در طرح های کشاورزی منجر
خواهد شد.
به تش��دید معضل گرسنگی در دنیا خواهد
سازمان خوار و بار جهانی
شد.
(فائ��و) در گزارش��ی که
"موسسه سلطنتی برای امور بنی املللی"،
دسامبرسالپیشمنتشر
یک گروه حتقیقاتی مستقر در لندن ،نیز در
کرد گفت که بهای باالتر
گزارشی جداگانه پیش بینی کرده است که
برای مواد غذایی منجر به
گرسنگی چهل میلیون
افزایش مجعیت دنیا تقاضا در جهان برای
نفر دیگر در دنیا ش��ده
م��واد غذایی را به ش��دت افزایش خواهد
است.
داد.
فائو در این گزارش گفت
ک��ه ب��رای میلی��ون ها

بر اس��اس برآوردها ،مجعیت دنیا تا س��ال
 2050میالدی از حدود ش��ش و نیم میلیارد
نفر به حدود نه میلیارد نفر خواهد رسید.
این در حالیست که سازمان ملل متحد روز
دوش��نبه ( 26ژانویه) کنفرانسی در مادرید،
پایتخت اس��پانیا ،برای رسیدگی به معضل
گرسنگی در دنیا برگزار می کند.
منایندگان  95کشور عضو سازمان خواروبار
جهانی (فائو) وابسته به سازمان ملل متحد
در این کنفرانس دو روزه معضل گرسنگی
در جهان را بررسی خواهند کرد.
فائو در ماه دسامرب گذشته هشدار داده بود
که بهای باالتر ب��رای مواد غذایی منجر به
گرسنگی حدود چهل میلیون نفر دیگر در
دنیا طی سال  2008میالدی شد.
ای��ن نهاد م��ی گوید افزایش به��ای خورد
و خوراک به معنای آن اس��ت که نهصد و
ش��صت میلیون نفر از م��ردم جهان غذای
کافی برای خوردن ندارند.
این س��ازمان می گوید هدف برنامه توسعه
هزاره س��ازمان ملل متح��د برای به نصف
رس��اندن مشار اف��راد دچار س��وء تغذیه تا
سال  ،2015بیش از هر زمان دیگری دست
نیافتنیاست.
به گفته فائو هر سال به میزان افراد گرسنه در
جهان افزوده می شود.

وزیرکمکهایبینالمللی
کانادا همچنین اعالم کرد
که این کش��ور پس از این
در زمینه های کشاورزی
و آموزش و پرورش بیشتر
کمک خواهد کرد.
آصف رحیمی ،وزیر زراعت
افغانستان در این نشست
گفت از  ۴۰۰میلیون دالر
که درخواس��ت شده بود
ت��ا اکنون ح��دود نیم آن
از س��وی جامعه جهانی از
طریق سازمان جهانی غذا
به این کشور کمک شده
است.
آقای رحیمی ابراز نگرانی
کرد که هنوز مقدار کمی
از کمکه��ای غذای��ی به
مناطق نیازمند افغانستان
منتقل شده است .او ابراز
امی��دواری کرد ک��ه کار
انتق��ال م��واد خوراکی به
خصوص گندم تا رسیدن
فصل بهار به مناطق آسیب
دیده انجام شود.
وزارت زراعت افغانس��تان
می گوی��د قرار اس��ت  ۲۴۰هزار تن
گن��دم که به طور رای��گان در اختیار
نیازمندان قرار داده خواهد ش��د ،وارد
افغانستان شود .به گفته آقای رحیمی
از این مقدار تا ح��ال حدود  ۳۵هزار
تن آن ،به مناطق آسیب دیده منتقل
شده است.
از س��وی دیگ��ر ادامه ناامن��ی ها در
بخشهایی از افغانستان عملیات امداد
رسانی به خانواده های نیازمند به مواد
غذایی را با دشواری روبرو کرده است.

بر اس��اس آمار رس��می ،از آغاز سال
جاری خورش��یدی تا حاال بیش��تر از
 ۲۶کاروان غذایی مربوط به س��ازمان
جهانی غذا در افغانستان هدف حمله
قرار گرفته است.
با فرارس��یدن فصل س��رما و بس��ته
شدن راه ها نگرانی ها در باره افزایش
گرسنگی و مختل شدن برنامه انتقال
مواد خوراکی به مناطق کوهستانی و
برفگیر افغانستان افزایش یافته است.
بر اساس گزارش سازمان جهانی غذا
ح��دود  ۹میلیون نفر در افغانس��تان
به کمکهای غذای��ی نیاز دارند،
در حال��ی ک��ه وزارت زراعت
افغانستان شمار افراد نیازمند
را شش میلیون نفر اعالم کرده
است• .
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مجاهدین...
جماهدین از
فهرست سیاه
اروپا خط
خوردند

گزارش لوموند از بروكسل
( 27ژانویه)
رئیس جمهور چك كه در حال حاضر
ریاست اتحادیه اروپا را برعهده دارد روز
دوش��نبه  26ژانویه اعالم كردكه در
گردهم آئی وزرای خارجه كشورهای
اروپائی در بروكسل تصمیم گرفته شد
نام مجاهدین خلق ایران ازفهرس��ت
سازمان های تروریستی اتحادیه اروپا
حذف شود .این سازمان كه مهم ترین
گروه مخالف رژیم ایرانبه شمار می
رود مدت های مدید است كه از طرق
حقوق��ی برای حذف نام خ��ود از این
فهرست مبارزه می كند.
مبانی حقوقی برای نگه داش��تن نام
مجاهدین در این فهرست كه یك سال
پس از حادثه  11سپتامبر 2001تهیه
ش��د و هر شش ماه یكبار تجدید می

ش��ود ،از تاریخ چهارم دسامبر
سال گذشته به شدت تضعیف
ش��د زی��را در اینتاری��خ دیوان
عدالت اروپا در نخس��تین جلسه
رسیدگی به پرونده مجاهدین به لغو
انسداد دارائی های مجاهدینرأی داد.
انسداد دارائی ها نخستین پی آمد ثبت
را برسر پرونده
نام یك تشكیالت در فهرست سازمان
هس��ته ای و موقعیت
های تروریستی به شمارمی رود.
انفجارآمیزخاورمیانه"تخفیف"دهند.
اعالم حذف نام مجاهدین خلق در روز بعضی از دیپلمات هایاروپائی خاطر
دوشنبه برای این سازمان كه بیش از نشان می كنند كه گرچه نتوانسته اند
سه س��ال است در این جهت ازطرق برای متقاعد كردن دیوان عدالت اروپا"
قضائی مبارزه می كند یك پیروزی به مدرك" ارائه دهندا ّما همچنان به این
ش��مار می رود .سازمان مجاهدین در سازمان "سوءظن" دارند.
س��ال  1965با هدفسرنگونی نظام از شواهد چنین بر می آید كه مبارزه
شاهنشاهی بنیان گذاشته شد و پس حقوقی مجاهدین هنوز تمام نش��ده
از انق�لاب نیز برای س��رنگونی رژیم است زیرا فرانسه روز جمعه اعالم كرد
اسالمی ایران دست بهمبارزه زد .این كه خواستار تجدید نظر در رأی چهارم
س��ازمان به رهبری مریم رجوی كه دس��امبر دیوان عدالت شده است .به
ساكن حومه پاریس است و آزادانه در گفته یكی از دیپلمات های فرانسوی
ش��هر رفت و آمد میكند ،مجدانه از اگ��ر پاریس بتواند تا كمتر از ش��ش
طریق مطبوعات و نمایندگان اتحادیه ماه در مرحله تجدید نظر پیروز شود
اروپا خواستار حذف نام خود از فهرست بعید نیست دوباره خواستار ثبت نام
مذكور شده بود.
مجاهدین در فهرست جدید اتحادیه
مجاهدی��ن اع�لام كرده ان��د كه به اروپا كه اواخر ژوئن انتش��ار می یابد
هیچ وجه فعالیت تروریستی ندارند و شود.
كش��ورهای اروپائی از جمله و به ویژه منبع :لوموند  26ژانویه
فرانسه را متهم می كنند كه نام سازمان
را فقط به این خاطر در فهرست نگاه
داشته اند كه بحران رابطه خود باتهران

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

>> از منایشگاه بزرگ ما دیدن کنید.

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

(Montreal, QC

Fax: 514-271-8873

6681 Ave. Du Parc

Tel.: 514-271-7750

ساعات کار :دوشنبه تا
شنبه 9 :تا  5بعدازظهر

مینا صاحلی

مشاور امالک:مسکونی و جتاری
• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

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

un’s Island:
Occasion:In N
garages,
2 bdr condo, 2
et,
1100 square fe
0
59 00$.
corner unit, 2

Cell.: (514) 571-6592

SOL
IN
13 DAYDS

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

کالس های زبان فرانسوی مرکز:

www.centrecsai.org

 5ژانویه 2009

>> شـــروع کالس ها:

>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½
½

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

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

ساعات کار:

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

براندازی نرم
"مردگان"
مانند براندازی
رنگی زندگان

چهاردهمین س��الروز درگذش��ت
مهن��دس مه��دی ب��ازرگان اولی��ن

رستوران

ساندویچ کباب

(با سوپ یا نوشابه)

حسینه ارشاد اطالع دادند
و نیروی انتظامی با محاصره
حسینیه ارشاد و خیابانهای
اطراف ،مراجعین را متفرق و
از برگزاری مراسم جلوگیری
کردند.
در چهارده س��ال گذش��ته
مراسم س��الگرد درگذشت
بازرگان بصورت آرام برگزار
ش��ده بود و به همین دلیل
تصمیم امسال دولت برای جلوگیری
از برگزاری این مراس��م از سوی ستاد
برگزاری مراسم وضعیت جدید ارزیابی
شده است.

 7.99شیراز
3.99

انواع خورش ها
و کوبیده:

بامدیریت

485-2929
5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

خدیجه
سیاح

514

با بیش از  60سال سابقه کمک به مهاجرین

>> نامنویسی و تست سطح بندی:
 4دسامبر

سالگرد مهندس
بازرگان ممنوع شد

نخست وزیر جمهوری
اسالمی که قرار بود روز
پنجشنبهسومبهمندر
حسینیه ارشاد برگزار
شود ،با ممانعت امنیتی
روبرو شد و برگزار نشد.
برگزاری این مراسم با
مدیریتحسینیهارشاد
هماهنگی ش��ده و روز
برگزاری مراسم هفته
گذشته در رسانهها اعالم شده بود.
چند س��اعت قبل از برگزاری مراسم،
مقامات انتظامی دولت مخالفت خود
را با برگزاری این مراس��م به مدیریت

Vendome:
Bus 105

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما

اصالت ریشه ماست ،صداقت پیشه ماست!

حسین
فلسفی
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آژانس مسافرتی

اقتصاد...

اوباما
درباره آینده
اقتصاد
آمریکا
هشدار داد
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا
در اولی��ن نطق هفتگی رادیویی خود
دولت را مسئول موفقیت یا شکست
ط��رح او برای نجات اقتص��اد آمریکا
دانست.
این طرح ش��امل مجموعه س��رمایه
گ��ذاری هایی ب��ه ارزش حدود 825
میلیارد دالر می شود و به گفته آقای
اوبامامیتواندبرایتقریباچهارمیلیون
نفر کار ایجاد کند که بر اساس طرح
موجود بیش از  40درصد فرصت های
شغلی جدید به زنان اختصاص خواهد
یافت و  90درصد مشاغل ایجاد شده
در بخش خصوصی خواهد بود.
آقای اوباما در س��خنرانی خود گفت
کلیه تمصم ها در باره اینکه این مبلغ
در کدام عرصه ها سرمایه گذاری شود
به اطالع مردم خواهد رسید و جزئیات
آن بر روی یک سایت اینترنتی منتشر
خواهد شد.
او همچنین کنگره آمریکا را فراخواند
تا هر چه سریعتر طرح احیاء اقتصاد
آمریکا را تصویب کند.
آق��ای اوباما آمری��کا را "در میانه یک
بحران غیر منتظ��ره که برای حل به
اقدام هایی غیرمنتظره نیز نیاز دارد"
توصیف کرد.
او گفت" :شاهد بودیم که تنها در یک
هفته گذشته بیش از هر زمانی در 26
سال گذش��ته مردم خواستار دریافت
حقوق بی کاری شدند و کارشناسان
بر س��ر این مس��ئله توافق دارند که
اگر کاری انجام نش��ود نرخ بی کاری
احتماال دو رقمی خواهد شد".
"ممکن است گردش اقتصاد ما تا هزار
میلی��ارد دالر پایینتر از ظرفیت خود
کاهش یابد که معادل کس��ری بیش
از  12ه��زار دالر در درآم��د خانواده
ای چهار نفره اس��ت .و ممکن اس��ت
با مجبور شدن مردم آمریکا به چشم
پوشی از دنبال کردن رویای رفتن به
دانش��گاه یا صرفنظر ک��ردن از بخت
کس��ب آموزش برای شغلی در آینده
یک نسل ظرفیت را از دست بدهیم".
پس از آنکه در ماه دسامبر سال 2008

 524هزار نفر بیکار شدند نرخ بیکاری
آمریکا به  7.2درصد رسیده است.
در سرتاسر سال  2.6 2008میلیون
نف��ر در آمریکا کار خود را از دس��ت
دادند که باالترین رقم از جنگ جهانی
دوم محسوب می شود.
آقای اوباما همچنین از طرح هایی برای
افزایش  3000مایلی و ارتقاء خطوط
انتقال قدر ،بهینه سازی مصرف انرژی
در بیش از  75درصد ساختمان های
اداری دولت��ی ،بهینه س��ازی مصرف
انرژی در بیش از  2.5خانه و اختصاص
منابع مالی برای بازسازی و ترمیم 10
هزار مدرسه خبر داد.

•

تعداد بیکاران
آمریکایی رکورد
شکست

آمار جدیدی که در آمریکا انتشار یافته
نشان می دهد که شمار کسانی که در
سال  2008در آمریکا شغل خود را از
دس��ت دادند ،از سال  1945تا کنون
بی سابقه بوده است.
در سال گذشته میالدی 2 ،میلیون و
 400هزار نفر در آمریکا بیکار شدند و
تنها در ماه دسامبر تعداد بیکاران 524
هزار نفر در این کشور افزایش یافت.
بیش��تر کس��انی که در ماه دسامبر
شغل خود را از دست دادند در بخش
خدمات کار می کردند
ساعات کار شماری از کسانی هم که
بیکار نشده اند کاهش یافته است.
در همین حال تعداد کس��انی که به
ص��ورت پاره وقت کار م��ی کنند در
طی  12ماه گذشته بیش از  3میلیون
افزایش یافته و به حدود  8میلیون نفر
رسیده است.
یک چنین آماری نشان دهنده تشدید
رکود اقتصادی ب��زرگ ترین اقتصاد
جهان است.
ب��اراک اوباما ،رئیس جمهور منتخب
آمریکا گفت این آمار نش��ان دهنده
لزوم مقابله عاجل با بحران اقتصادی
ویران کننده ای اس��ت ک��ه مهار آن
مشکل تر می شود.
آقای اوباما افزود که این آمار یادآوری
می کند که برای رشد اقتصادی باید
برنامه هایی که مستلزم هزینه است
افزایش یابد.
باراک اوباما گفت ک��ه مذاکرات او با
کنگره آمریکا در مورد مجموعه کمک
های جدید به ارزش  800میلیارد دالر
در حال پیشرفت است.
ی��ک مقام کاخ س��فید در واکنش به
ای��ن موضوع گفت موثر واقع ش��دن
تدابیر اقتص��ادی جورج بوش ،رئیس
جمهوری آمریکا به زمان احتیاج دارد.

برخی از کارشناسان اقتصادی آینده
اش��تغال را نگران کننده ارزیابی می
کنند و م��ی گویند دلیلی برای بهتر
شدن وضعیت نمی بینند.

ایران و چین قرارداد
یک میلیارد و 760
میلیون دالری امضا
کردند

ایران و چین روز  24ژانویه قراردادی
برای توسعه اولیه میدان نفتی آزادگان
شمالی در جنوب غربی ایران به ارزش
یک میلیارد و  760میلیون دالر امضا
کرده اند.
به گ��زارش منابع خبری ای��ران این
قرارداد میان شرکت ملی نفت چین
(سی ان پی سی) و شرکت ملی نفت
ایران (ان آی او س��ی) امضا شده و به
گزارش خبرگزاری فرانسه یک مقام
وزارت نفت ایران گفته است که پیش
بینی می شود تولید نفت این میدان
ظرف چهار سال به  75هزار بشکه در
روز برسد.
میدان نفتی آزادگان شمالی در استان
خوزستان در مجاورت مرز عراق قرار
دارد و میزان ذخایر آن حدود ش��ش
میلیارد بش��که نفت تخمین زده می
شود.
سینوپک ،بزرگترین شرکت پاالیش
نفت در چین ،در ماه دس��امبر 2007
ق��راردادی ب��ه ارزش دو میلیارد دالر
برای توسعه میدان نفتی یادآوران امضا
کرده بود.
ش��رکت های نفتی در غرب اخیرا از
س��رمایه گذاری در ای��ران خودداری
کرده اند که به برنامه جنجال آفرین
اتمی ایران مربوط می ش��ود و در این
شرایط ایران بیش از پیش برای توسعه
صنعت نفت به کش��ورهای آسیایی
روی آورده است.
این معامله نشان دهنده روابط محکم
تجاری چین با ایران علیرغم فشارهای
آمریکا بر سر برنامه اتمی ایران است.
در یک خبر دیگر اقتصادی در ارتباط
با ایران گزارش شده است که شرکت
ارتباطات امارات موسوم به "اتصاالت"
اعالم کرد کنسرسیومی به رهبری این
شرکت به میزان یک میلیارد دالر یک
ش��بکه تلفن همراه در ایران سرمایه
گذاری خواهد کرد.
ایران پیش��تر تایید کرده بود که این
کنسرسیوم یک مناقصه بین المللی
را برای ایجاد یک شبکه تلفن همراه
برده است.
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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

چند سرباز ایرانی در "عملیاخترابکاری"
در مرز پاکستان کشته شدند
خبرگزای های ایران گزارش داده اند که چند پلیس این کشور توسط
"اشرار" در مرز این کشور با پاکستان کشته شده اند.
بر اس��اس این گزارش ،مهاجمان روز شش��م بهم��ن ،وانت تدارکات
پاس��گاههای مرزی ایران را در مرز پاکستان مورد کمین قرار دادند و
پس از کشتن چند پلیس ایرانی دوباره به خاک پاکستان بازگشتند.
خبرگزاری های ایران از قول نیروی انتظامی ایران اعالم کرده اند که
ایران آمادگی دارد در صورت ناتوانی پلیس پاکس��تان ،اقدامات الزم را
برای "قلع و قمع اشرار ،قاچاقچیان و باندهای بینالمللی در پاکستان"
آغاز کند .استان سیستان و بلوچستان ایران هم مرز پاکستان است و
طی ماه های اخیر صحنه برخ��ی از درگیری ها میان مهاجمانی که
داخل خاک پاکستان پناه گرفته اند و پلیس ایران بوده است .در یکی
از تازه ترین درگیری ها که  9دی صورت گرفت ،چهار نفر کش��ته و
 ۱۲نفر مجروح ش��دند .خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی مسئول
انجام این عملیات انتحاری را گروه جندالله به رهبری عبدالمالک ریگی
معرفی کرد.

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 (La)chine
Tel.: 514-366-1509
514-364-5075
514-247-1732
Fax: 450-638-4507

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

اطالعیه اموركنسولی سفارت جمهوری اسالمی ایران
به نام خداوند بخشنده مهربان

با سالم و آرزوی توفیق برای شما عزیزان ،جهت رفاه و آسایش شما هموطنان
و انجام كلیه امور كنسولی و رسیدگی به خواسته ها و شكایات
در روز شنبه  1387/11/19برابر با 2009/2/7
با توكل بر ایزد منان در مونتریال خواهیم بود.
امید واریم بتوانیم با آمدن خود گوشه ای از مشكالت شما هموطنان را حل كنیم.

سفارتمجهوریاسالمیایرانخبشكنسویل
-------------------------------------------

در تاریخ :شنبه 7 ،فــــوریه 2009
زمان  10 : 00:صبح لغایت  6 : 00بعدازظهر
---------------

>> مكان  :مركز اسالمی ایرانیان مونتریال

)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..
در جستجوی
سرمایه
ایرانیان
خارج از کشور

فریدون خاوند
(تحلیلگراقتصادی)
___________
>>>> بحران اقتصادی غرب و
گسترش آن به قدرتهای نوظهور
و کشورهای عرب خلیج فارس این
امید را در دس��تگاه تصمیمگیری
اقتص��ادی جمهوری اس�لامی به
وجود آورده که میتوان با استفاده
از فرصت ،بخشی از سرمایه ایرانیان
مقیم خارج را به کشور باز گرداند.

فرارسرمایه

ش��نبه پنجم بهمن ماه ،در مراسم
اختتامی��ه همای��ش «بررس��ی
بحران اقتصادی غ��رب :چالشها
و فرصته��ا» ،که در جزیره کیش
برگزار شد ،شمسالدین حسینی
وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی
جمهوری اسالمی گفت کشورش
آماده جذب سرمایه ایرانیان مقیم
خارج اس��ت و پوش��ش ریس��ک
سیاسی و انتقال وجوه آنها را تأمین
میکند.

______ ________ www.paivand.ca

آ قا ی گذشته خورشیدی از سوی معاونت
پژوهششرکتسرمایهگذاریبانک
حس��ینی که در جمع ش��ماری از خصوصی پارس��یان انجام گرفت،
س��رمایهگذاران ایرانی مقیم خارج خروج ساالنه سرمایه از ایران ،سه
س��خن میگفت ،اف��زود که اینان میلیارد و  ۳۰۰میلیون دالر در سال
برآورد شده بود.
دارایی ایرانیان مقیم خارج :اگر ای��ن ارزیابی
را م�لاک ق��رار
 ۱۳۰۰میلیارد دالر
دهی��م ،و آن را
با آمار س��ازمان
میتوانند یا به عنوان ایرانی یا تحت «آنکتاد» در مورد س��رمایهگذاری
پوشش قانون س��رمایهگذاریهای خارج��ی در جمه��وری اس�لامی
خارجی در ایران فعالیت کنند.
مقایسه کنیم ،حجم خروج سرمایه
ارزیابی حجم واقعی
از ایران در طول سه
دارایی ایرانیان و یا خروج سرمایه از سال  ۲۰۰۵تا ۲۰۰۷
ایرانیتباران مقیم ایران ،سه میلیارد میالدی پن��ج برابر
خارجاگرغیرممکن
حجم ورود س��رمایه
نباش��د ،دس��تکم و  ۳۰۰میلیون
مستقیم خارجی به
بسیار دشوار است.
کش��ور ط��ی همان
دالر در سال
مرکز پژوهش های
مدت بوده است.
مجل��س ش��ورای
آیا در شرایط کنونی،
اسالمی س��ال گذشته با استناد به با توجه به بیثباتیهای ناش��ی از
ارزیابی مس��ئول بازرسی و نظارت بحران اقتصادی جه��ان ،میتوان
س��ازمان نخبگان کش��ور ،دارایی بخش��ی از این همه س��رمایه را به
ایرانی��ان مقی��م خ��ارج را  ۱۳۰۰کشور باز گرداند؟
میلیارد دالر ب��رآورد کرد که  ۹۰۰تردیدی نیست که در حال حاضر،
میلی��ارد دالر آن ،ب��ه گفته همان با توج��ه به بحران و رکود ،فعالیت
منبع ،به ایرنیان مقیم آمریکا تعلق اقتصادی در آمریکا و اروپا و بسیاری
دارد.
دیگ��ر از مناطق پوی��ای جهان با
ش��مار دیگری از منابع جمهوری دشواریهای فراوان روبهرو است.
اس�لامی ،و نیز مناب��ع خبری در بازار های سهام ،مسکن ،ارز و مواد
کش��ور های عرب خلی��ج فارس ،اولیه تکانهای ش��دیدی را تجربه
حج��م دارایی ایرانی��ان را در دبی میکنند و پیشبینی تحوالت آتی
چن��د صد میلی��ارد دالر و ش��مار نیز کار آسانی نیست.
شرکتهای متعلق به آنها را در این
امارت چند هزار واحد سرچشمهبیاعتمادی
دولت جمهوری اس�لامی امیدوار
ارزیابیمیکنند.
س��نجش درستی یا اس��ت که با استفاده از این فرصت،
نادرستی این دادهها شماری از س��رمایهگذاران را قانع
آس��ان نیس��ت ،ولی کند به کشور خود بازگردند.
تردیدی وجود ندارد اگ��ر این بازگش��ت تحق��ق یابد،
که فرار سرمایه یکی بخش��ی از نیازهای عظیم ایران به
از پیامده��ای ثاب��ت سرمایهگذاری برآورده خواهد شد،
ش��رایط اقتصادی و ب��ه ویژه در ش��رایطی که به دلیل
کاهش ش��دید درآمده��ای نفتی،
سیاسی ایران است.
بر پایه تحقیقی که در ابهام حاکم بر س��رمایهگذاریهای
س��ه ماهه سوم سال عمرانی در جمهوری اسالمی رو به

افزایش میرود.
آیا فضای جمهوری اسالمی ،در
ش��رایط کنون��ی ،از جاذبه الزم
برای فراهم آوردن زمینه بازگشت
س��رمایه ایرانیان مقی��م خارج
برخوردار است؟
تردی��دی نیس��ت ک��ه فعالیت
اقتص��ادی در ح��ال حاض��ر در
بس��یاری از مناطق پویای جهان
آس��ان نیس��ت ،ولی دش��واری
فعالیت در ایران اگر بیشتر نباشد،
مسلماًکمتر نیست.
فض��ای سیاس��ی جمه��وری
اس�لامی و آش��فتگی حاکم بر
سیاستگذاری اقتصادی در ایران،
همچنان سرچشمه بیاعتمادی
است و بیش از آنکه زمینه جذب
سرمایه را فرهم آورد ،عامل فرار
سرمایههاست.
به ع�لاوه دش��واریهای موجود
در فضای کسب و کار نیز مانعی
بزرگ بر سر بازگشت سرمایهها به
ایران است .بر پایه آخرین شاخص
کسب و کار ،که هر سال از سوی
بانک جهانی انتشار مییابد ،ایران
از لحاظ «سهولت کسب و کار»
در میان  ۱۸۱کش��ور جهان در
ردی��ف صد و چه��ل و دوم قرار
دارد.
شاخص کسب و کار ،در ارزیابی
بان��ک جهان��ی ،موانع��ی را که
س��رمایهگذاران در فعالیت خود
با آنه��ا روبهرو میش��وند ،مورد
توجه قرار میدهد ،از جمله زمان
الزم برای تأسیس و راهاندازی یک
ش��رکت ،هزینه استخدام و اخراج،
ش��مار اس��ناد الزم برای واردات و
صادرات و غیره...
عامل دیگری که راه را بر بازگشت
سرمایه ایرانیان مقیم خارج به کشور
میبندد ،ناکامی جمهوری اسالمی
در پیش��برد فرآین��د آزادس��ازی
اقتصادی است.
ش��اخص آزادی اقتصادی در سال
 ۲۰۰۹میالدی ،که از س��وی بنیاد
معروف «هریتیج» انتش��ار یافته،
نش��ان میدهد که اقتصاد ایران از
لح��اظ درج��ه آزادی اقتصادی در
میان  ۱۷۹کش��ور مورد بررسی در
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رتبه صد و ش��صت و هش��تم قرار
گرفته و اقتصادش ،حتی نسبت به
گذشته ،بستهتر شده است.
حتی در می��ان  ۱۶کش��ور مورد
بررس��ی بنیاد «هریتیج» در خاور
میانه و شمال آفریقا ،ایران از لحاظ
درج��ه آزادی اقتص��ادی در ردیف
ماقبل آخر قرار گرفته ،درست پیش
از لیبی.
اقتصادی چنین بس��ته نمیتواند
س��رمایههایی را که در جستجوی
فض��ای آزادت��ر به خارج ب��ال و پر
کشیدهاند ،به کشور باز گرداند.

فروش اکازیون فـرش
هـای شخصی

مجموعه ای از فرش های ایرانی نفیس
در اندازه های مختلف

با قیمت های بسیار مناسب
بفرو ش می رسد

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

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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هراس از مردگان...
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www.skylawn.net

ختریب گورستان خاوران

آیت اهلل منتظری
در اعرتاض به برگزار
نشدن مراسم سالگرد
مهندس بازرگان
الاقل رژیم شاه
با مرده ها کاری
نداشت!

کار به ویران کردن قبرستان ها رسیده
و م��ی خواهند قبر کس��انی را ویران
کنند که به یکس��ال حبس محکوم
ش��ده بودند اما  -در آن قتل عام سال
 -67اعدامشان کردند .حتی در مورد
کفار هم اهانت بر میت جایز نیس��ت.
اینها چه کس��انی هستند که اینگونه
عمل می کنند؟
ش��ماری از «ملی مذهبی ها» و دیگر
اف��راد سیاس��ی که با ه��دف یادکرد
مهن��دس ب��ازرگان در س��الگرد در
گذش��ت وی به قم رفته بودند پس از
حض��ور در مزار بازرگان به دیدار آیت
الله منتظرى رفتند.

آیت الله منتظری دراین دیدار گفت:
تشکر مىکنم که به فکر بزرگداشت یاد
و نا مبزرگان هستید ،گرچه متأسفانه
متصدیان امور فراموش��کار شده اند و
نرفته که در اول انقالب شعار
یادشا 
"استقالل  ،آزادى  ،جمهورى اسالمى
" یک شعارهمگانى بود و همه مردم از
صمیم دل آن را فریاد مىکردند.
در آن زمان رهب��ر انقالب در پاریس
اعالم نمودند که حتى کمونیستها هم
آزادن دو مىتوانند حرفش��ان را بزنند،
ولى حاال وضع به گونه اى ش��ده که
سبزرگداش��ت مهندس
مثال با مجل 
بازرگان با آن هم��ه خدمات ارزنده و
ىغزه مخالفت
یا بزرگداشت ش��هدا 
مىکنند!
در رژمی سابق با مرده ها دیگر کارى
نداشتند.
نقبرستانهایى که خراب مىکنند
آیا ای 
قبرس��تان کفار بوده است؟ حتى در
م��ورد کفارهم اهان��ت بر میت جایز
نیست .بعضى از کسانى که به یک سال
زندان محکو مبودند و اعدام شدند حاال
با قبرهاى آنها هم برخورد مىشود و
ىخانواده هایشان مشکل درست
برا 

مىکنند .اینها چه کسانى هستند که
این گون هعمل مىکنند؟
در س��الگرد انقالب باید مس��ئولین
انعطاف بیشترى نشان دهند و با مردم
آشتىکنند و بپذیرند که مردم همه
کاره اند و حاکمیت مال مردم اس��ت
 .ام��روز همه جهان با ه��م در ارتباط
هس��تند و مردم مىبینند که در اکث ر
کشورها مردم آزادانه مىتوانند انتخاب
کنن��د .اس��تقالل ،آزادى یعنى مرد م
آزادند که فرضا جلسه بگیرند و حرف
خودش��ان را بزنند و هر کسى را ه م
خواستند انتخاب کنند.
من از شما تشکر مىکنم که به وظایف
س
خود عمل کرده و براى بزرگان مجل 
بزرگداش��ت مىگیرید .ح��اال کار به
جایى رسیده که جلوى برگزارى آن را
مىگیرند ،روسیاهى به زغال مىماند.
خداوند انشاءالله مرحوم آقاى مهندس
ت
بازرگان را که درجاتش��ان عالى اس 
متعالى بگرداند ،و به ما هم توفیق دهد
لنماییم .
بتوانیم به وظایفمان عم 
(پیک نت)

شخم بر گــور زندگان رانید
م .سحر

ِ
چشم نام مشاست
خاوران خار
ِ
ِ
قوام مشاست
خونی
دمشن
ُحکم ویرانی مشا بی شک
ُحکم بی ّ ِ
شک انهدام مشاست
بولدزر هایتان بر این گلزار
ِ
ننگ بی جلام مشاست
راوی
یک جهان وحشتید و حق دارید
زانکه مستید و خون به ِ
جام مشاست
سروها را به خاک افکندید
تلخی یادشان به ِ
کام مشاست
گو گیاه و درخت بنشانند
هر درختی که ُرست ،دام مشاست!

هر درختی که ُرست ،انسانی ست
ِ
ِ
دوام مشاست
دمشن
که به دل
هی بسوزید ،هی ستم توزید
آدمی نیست آن که رام مشاست
جان آنان درخشش ِ
دل ما
آفتاب مشا به ِ
ِ
بام مشاست
و
زنده گانند و مرگ نپذیرند
ُمرده آن قاتل ،آن ِ
امام مشاست!
شخم بر گور زندگان رانید
گور آنان نه زیر گام مشاست
گور آنان چراغ تاریخ است
روز آزادگان و شام مشاست!
زندگی در کالم آنان زیست
ِ
کالم مشاست!
مرگ ،دروازهء

بولدزر دارویی نهائی تان
ِ
شوق التیام مشاست!
واپسنی
عاشقان زنده اند ،و بر خاکند
ِ
ِ
ِ
خام مشاست
طبع
تدبری
مرگ،
ِ
ِ
بازتاب حضور آنان است
ِ
ِ
انتقام مشاست
قصد
آچنه در
ِ
باغ عشقند و میوهء تاریخ
ِ
ِ
حرام مشاست
نوش آنان ویل
حفظ مسند کنید و شخم زنید
ِ
ِ
مقام مشاست!
قصه ها
دوزخ ّ
پاریس ۱۹.۱.۲۰۰۹ ،

http://msahar.blogspot.com

کبک :زمستان بار دیگر شبیخون زد!
آه زمستان در آستانه قطب ...فصلی که ما
ایرانیان بخصوص همیشه مشتاقانه منتظر نزول
اجالل قدومش بوده و هستیم(!) ،حضور خود
را بار دیگر با انواع نشانه ها از جمله بارش برف،
طوفان و سوز سرد در شرق کشور نشان داد.
سراسر مونتریال و کبک با بارشی نزدیک به 30
سانتی متر تور زیبای سفید بر سر کشید.
اما با وجود هوای سرد و بارش برف اما زندگی
ادامه دارد...

بارش برف طی دو روز گذشته ،ده ها پرواز
فرودگاه های بین المللی مونتریال و پی یرسون
تورنتو را لغو و یا با تأخیرهای طوالنی مواجه
ساخت.
یادتان باشد قبل از شروع به پارو زدن ،حتما
بدن خود را با نرمش های مختلف گرم کنید تا
دچار گرفتگی عضالت نگردیم.
به یاد خوش روزهای گرم تابستان.

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
برای

آگاهی بیشتر در
مساف مورد کلیه نیازهای
رتیخود
با مشاور
مجرب فارسی زبان
514-242-0448

امیر
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8-1588
Phone: 514-38
Ex.: 240

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

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

مکینتاش ۲۵
ساله شد

Phone: 514-38

 25س��ال از عمر مکینت��اش ،اولین
کامپیوت��ری که با نام "اپ��ل" به بازار
عرضه شد ،گذشت.
این دستگاه اولین بار در روز  24ژانویه
 1984به فروش رسید و فعالیت خط
تولیدی را آغاز کرد که تا سالها ،پیش
از ایج��اد آی فون و آی پاد ،محصولی
بود که اپل با آن شناخته می شد.
همچنین مکینتاش باعث شد ترکیب
محی��ط گرافیکی (برای دسترس��ی
به برنامه ه��ا و قابلیت های مختلف
کامپیوتر) و ماوس ام��روزه به پدیده
هایی تبدیل شود که تنها غیبت آنها
جلب توجه کند.
این کامپیوتر با یک آگهی گرانقیمت
که توس��ط ریدلی اسکات ،کارگردان
سرش��ناس هالیوود ساخته شده بود
در روز  22ژانوی��ه  1984و در جریان
مسابقه فینال فصل فوتبال آمریکایی
به مردم آمریکا معرفی شد.
طرح س��اخت مکینتاش توسط جف
رس��کین ،اس��طوره کامپیوتر سازی
محقق ش��د؛ دس��تگاه اولیه صفحه
تصویری  9اینچی و جعبه ای عمودی
ب��ه رن��گ نخ��ودی 128 ،کیلوبایت
حافظه ،دس��تگاه خواننده دیس��ک
فالپی و صفحه کلید و ماوس��ی تک
کلیدی داشت و قیمتی معادل 2495
دالر برای آن تعیین شده بود.
اپ��ل پی��ش از تولی��د مکینتاش هم
کامپیوترهای��ی س��اخته ب��ود که از
محیطی گرافیکی برای اجرای برنامه
ها بهره می بردن��د (همانند اپل لیزا
  )Lisaاما قیمت آن دس��تگاه بسیاربیشتر از مکینتاش بود.

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

وضعیت مهاجران
افغان در ایران

ه��ر چند مایکروس��افت
سیستم عامل MSDOS
را در سال  1981به بازار
عرضه کرد اما ارائه نسخه
در هفته های گذشته اعالم شد که مقامات
گرافیکی سیس��تم عامل
ایران��ی توافق کرده اند که مهاجران افغان را
این شرکت (مایکروسافت
در فصل زمستان از این کشور اخراج نکنند.
ویندوز) تا یک سال پس
در م��اه های اخیر ه��زاران مهاجر افغان به
از ارائه مکینتاش محقق
صورت اجباری از ایران اخراج شدند .اخراج
نشد.
ای��ن مهاجران باعث نگران��ی فزاینده دولت
با این وجود این سیستم
افغانستان و مهاجران افغان در ایران شد.
عامل مایکروس��افت هم
موضوع نحوه رفتار با مهاجران افغان در ایران،
تا س��ال  1990و فروش
از جمله روند اخراج آنان همواره مس��اله ای
ویندوز سری  3مورد اقبال
بحث انگیز بوده است.
عمومی قرار نگرفت.
بعضی از مهاجران افغان از بدرفتاری ایرانیان
مکینتاش به دس��تگاهی
گله داشتند هر چند برخی از مهاجران افغان
پرطرفدار تبدیل شد و به
نیز می گویند که روزگار خوش��ی در ایران
مدت چندین س��ال بازار
سپری کردند و خواستار بازگشت به کشور
کامپیوترهای رومیزی را از
خودشاننیستند.
شرکت آی بی ام ربود.
در ح��ال حاضر بی��ش از یک و نیم میلیون
گفته م��ی ش��ود عنوان
مهاجر افغان در ایران به سر می برند و دولت
مکینت��اش از ی��ک گونه
افغانستان کوش��ش می کند دولت ایران را
س��یب مورد عالقه آقای
متقاعد کند تا دست از اخراج دسته جمعی و
رسکینبههمیننامگرفته
اجباری پناهجویان افغان بردارد.
شد ،اما شکل کلمه برای
اجتناب از بروز دعواهای
حقوقی از  McIntoshبه
 Macintoshتغییر کرد.
در اثر آن تراش��ه ه��ای حافظه درون
در اولی��ن س��ری س��اخته ش��ده از کامپیوت��ر به تدریج دچار فس��اد می
مکینتاش امضاء ه��ای تیم طراح در شوند و عمال امکان عملکرد را از دست
داخل جعبه دستگاه حک شده است می دهند.
و پ��س از به بازار آمدن س��ری های با این ح��ال و حتی اگر اکنون امکان
بعدی ،سری اولیه به نام  128Kتغییر یافتن یک دستگاه مکینتاش نو وجود
نام یافت.
می داشت ،استفاده از آن ساده نبود؛
شرکت اپل کماکان حق استفاده از نام از جمل��ه هارد دیس��ک خارجی که
اپل را برای بسیاری از محصوالت خود برای نس��خه های بع��دی مکینتاش
محفوظ داشته است و نام کوتاه شده عرضه ش��د را حتما می بایس��ت در
آن در سال  1998و با ساخت  iMacسمت چپ کامپیوتر قرار داد تا امواج
دوباره استفاده شد.
الکترومغناطیس ایجاد ش��ده توسط
جیس��ون فیتزپاتریک از مرکز تاریخ منب��ع تغذی��ه آن در عملک��رد هارد
کامپیوت��ر
در دیسک اختالل ایجاد نکند.
هاورویل می گوید همچنین فقدان هارد دیسک به این
اکنون یافتن یک معنی بود که همه چیز بر روی فالپی
مکینتاش 25ساله ضبط می شد و رد و بدل کردن فالپی
که هنوز کار کند امری رایج بود.
دشوار است.
با این وجود بسیاری خاطراتی فراموش
او دلیل این مسئله نش��دنی از زمانی که با نس��خه اولیه
را ب��روز پدیده ای مکینتاش گذرانده اند دارند.
موس��وم ب��ه "bit
 "rotدانس��ت که
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________X 514-996-9692

ایران...
آلودگی
هوا

در م��اه های گذش��ته روز و هفته ای
نبوده که در اخبارهای مربوط به ایران،
گزارشی درباره آلودگی محیط زیست،
به ویژه آلودگی هوای تهران و س��ایر
شهرهای بزرگ ایران و تاثیر منفی آن
بر سالمت شهروندان نخوانیم.
در نشس��تی که اخیرا برای بررسی
آلودگ��ی ه��وای تهران برگزار ش��د،
محمدهادی حیدرزاده ،مشاور شهردار
تهران در امور محیط زیست ،گفت
که آلودگی هوای تهران به وضعیت
بحران رسیده است.

مطابق برخی آمارها ساالنه ده هزار نفر
بر اثر آلودگی هوا در تهران جان خود
را از دست می دهند.
به گ��زارش خبرگزاری ایس��نا ،مدیر
عامل ش��رکت کنترل کیفیت هوای
ته��ران نیز اع�لام کرد که در س��ال
جاری خورش��یدی تاکنون روزهایی
ک��ه آلودگی هوای تهران بیش از حد
استاندارد بوده 58 ،روز بوده است ،در
حالی که در کل سال گذشته تنها 15
روز هوای آلوده ثبت شده بود .وسایل
نقلیه موتوری مهمترین آلوده کننده
شهر تهران به حساب می آید.
البته آلودگی هوا تنها به تهران محدود
نمی شود ،بسیاری از شهرهای بزرگ
ایران مانند اصفهان ،مش��هد ،شیراز و
تبریز نیز با مشکل آلودگی هوا رو به
رو هستند.
ش��هر کابل در همسایگی ایران نیز با
مش��کل آلودگی روبه روست .بتازگی

______ ________ www.paivand.ca

ساالنه ده
هزار نفر بر
اثر آلودگی
هوا در تهران
جان خود را
از دست می
دهند.

مقا م��ا ت
ا فغا نس��تا ن
ب��رای مبارزه
با آلودگی هوا
در این کشور،
خو ا س��تا ر
پرداخت صد
میلیون دالر
از کشورهای
کمک دهنده
شدند.
تاثیر آلودگی های زیس��ت محیطی
مانن��د آلودگی هوا ی��ا آب بر زندگی
روزمره ش��ما چیست؟ فکر می کنید
چ��ه اقداماتی م��ی توان ب��رای رفع
آلودگی انج��ام داد؟ مهمترین عوامل
آلودگی را چه می دانید؟ اگر شما یک
مقام مسئول بودید نخستین اقدامی
که ب��رای رفع آلودگی هوا می کردید
چه بود؟

خط فقر کجاست؟

>>> وزیر رفاه ایران می گوید در س��ال گذش��ته حدود  ۱۸۰هزار نفر زیر
خط فقر زندگی کرده اند در حالی که به گفته بانک مرکزی این کشور ،تعداد
افراد زیر خط فقر 14 ،میلیون نفر است .برآوردها هم نشان می دهد که دست
کم دو میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر شدید و در خطر گرسنگی
قرار دارند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران ،در سال گذشته نرخ خط فقر برای هر فرد
که در شهر زندگی می کند بیشتر از  100هزار تومان بوده است .با این حساب،
اگر یک خانواده چهار نفره در ماه کمتر از  400هزار تومان درآمد داشته باشد
زیر خط فقر قرار می گیرد .به نظر شما حداقل درآمد افراد باالی خط فقر باید
چقدر باشد؟ آیا به نظر شما فقر در ایران در حال گسترش است؟
به گفته مقامات در افغانستان ،در این کشور هم  20میلیون نفر زیر خط فقر
زندگی می کنند.

درمان بیماری ها با

هیپنوتیـزم

علی سلیمی
514-979-2120

تولید
کاالهای
تقلبی

>>> چی��ن اعالم کرده اس��ت
برای مقابله با کپی برداری از کاالهای
مختل��ف تجاری با کش��ورهای دیگر
همکاری می کند.
ای��ن موضوع پ��س از آنکه س��ازمان
تجارت جهانی گفت تدابیری که چین
ب��رای محافظت از حق نش��ر و تولید
کااله��ا به اجرا درآورده اس��ت ،کافی
نیست ،روز سه شنبه ( 27ژانویه) ،در
چین اعالم شد.
سازمان تجارت جهانی بخش بزرگی از
شکایت آمریکا از چین در این زمینه
را تائی��د کرده و گفته اس��ت در این
خصوص تحقیقاتی را آغاز کرده است.
خریدنDVDغیرمج��از در چین کار
سختینیست.
در شانگهای شما می توانید تازه ترین
فیلم های پرفروش هالیوود را در ازای
کمتر از یک دالر خریداری کنید.
ش��ما همچنین می توانید پوشاک و

>>> چیــن
کیف و کفش لوکس و همچنین نرم شوید.
افزارهای مع��روف را با قیمتی خیلی برخی تحلیلگران به این نکته اش��اره
کمتر از ارزش واقعی آنها بخرید.
دارند که در کشوری مانند آمریکا برای
معامله جن��س های تقلب��ی در این ارتکاب جرمی مشابه ،حبس طوالنی
کش��ور ،صنعتی بزرگ محسوب می تری در نظر گرفته شده است.
شود تا جایی که یکی از فروشندگان منتقدان چین می گویند آنچه در این
این ن��وع کاالها اخیرا ب��ه من گفت کشور وجود ندارد اجرای قانون است.
کس��ب و کارش نه ب��ه خاطر اجرای فروشگاه هایی که  DVDهای تقلبی
قانون بلکه ب��ه خاطر
می فروش��ند علنی این کار را انجام
م��ی دهند و به غیر از م��واردی که
بیشتر ش��دن رقابت ،سـه
کساد شده است.
مقامات عالی رتبه خواستار برخورد
بنا به تخمین "ائتالف میلیارد پلیس چین می شوند ،فروشندگان
بی��ن الملل��ی حقوق و هفتصد این نوع کاالها از بازرسی این نیروها
معن��وی کااله��ا" ،که میلیون ترسی ندارند.
شامل حوزه
اوایل ماه ژانویه رهبر یک باند تبهکار
موسیقی ،دالر
فیل��م ،کت��اب و ن��رم
به ج��رم کپی کردن ن��رم افزارهای
افزاره��ای صنعتی می ضرر
مایکروس��افت به شش س��ال و نیم
ش��ود ،کپی برداری از
حبس و پرداخت دویس��ت و بیست
کاالها توسط چینی ها
هزار دالر جریمه محکوم شد.
برای تولید کنندگان اصلی این کاالها برخی محکومیت او را شروع مقابله ای
س��االنه بالغ بر سه میلیارد و هفتصد جدی تر با این معضل دانسته اند.
میلیون دالر هزینه در بر دارد.
چی��ن تاکید دارد ک��ه در این ارتباط
چین استدالل می کند که این موضوع پیش��رفت هایی داش��ته است .اغلب
را خیلی جدی گرفته اس��ت .اگر در ناظران هم با این که با این ادعا موافقند،
چین بیش از دو هزار و پانصد نسخه می گویند چین برای حل این مشکل
کپی ش��ده از کاالیی را تولید کنید ،هنوز راه درازی در پیش دارد.
گزارشگر بی بی سی در توکیو
ممکن اس��ت تا هفت س��ال زندانی

کلیسای شاهراه مقدس

یکشنبه ها ،از ساعت  2تا  4بعدازظهر

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

<

تلفن:

514-777-6421

اخبار جدید
مهاجرتی
استان کبک

خ�وب ،باالخره س��ال  2009هم
وارد ش��د و از تعطیالت لذت بردیم و
میرویم که زمس��تانی سرد در پیش
داشته باشیم ،ولی خوشبختانه تا بهار
نیز فاصله چندانی نداریم که این خود
نیز باعث گرم شدن و امیدوار بودن ما
میباشد.
یادداشت این ماه را اختصاص داده ام
ب��ه برنامه جدیدی ک��ه از طرف اداره
مهاجرت استان کبک برای مهاجرینی
که از طریق س��رمایه گذاری خود را
نامزد میکنند ،طراحی و از دوم فوریه
 2009به اجرای عمل در خواهد آمد.

>>جتربهمدیریتی:

هر متقاضی که م��دارک کافی برای
ثبوت تجربه مدیریت��ی خویش ارائه
ده��د به ط��ور اتوماتیک در ش��بکه
مهاجرتی دارای 10امتیاز می شود.
درجه اهمیت تجربه مدیریت بستگی
ب��ه توانائی ش��ما دارد که با معرفی از
کارفرم��ا ی خود قدرت ت��ان را در با
هدف بودن و توسعه دادن همینطور
کنترل کردن و غیره را به عنوان معیار
مدیریت خویش ارائه دهید.
داوطلب مهاج��رت باید ثابت کند در
حرف��ه خویش حداق��ل مدیریت دو
نفر را بطور تم��ام وقت تحت کنترل
خویش داش��ته است و از این گذشته
میباید عضویت در انجمن حرفه ای که
دارا میباشد را در کشور خویش ثابت
بنماید.

>> دارائی همسر:

در حقیقت سرمایه دار است که باید
دارای س��رمایه کافی جه��ت ورود به

برنام��ه مهاجرت بش��ود ،ولی قوانین
جدید به س��رمایه دار ای��ن امکان را
خواه��د داد -که در ص��ورت کمبود
س��رمایه -بتواند دارائی خالص همسر
را نیز گزارش کرده و ضمیمه پرونده
بنماید؛ با قوانی��ن جدید چند درصد
از دارائی همس��ر میتواند اعالم شود،
مشخص نشده است ولی حتما دارائی
خالص متقاض��ی میباید بیش��تر از
همسرش باشد.

>> ثروت اهدائی:

اگر به ش��ما دارائی یا سرمایه ای اهدا
یا پیش��کش شده باشد مدارک الزمه
آن میباید حداقل شش ماه و بیشتر از
زمان دریافت آن گذشته باشد و میباید
محل دریافت هدیه را با کلیه مدارک
ثبوت ،ارائه دهید و انتظار داشته باشید
که در این مورد سئواالت و تحقیقات
زیادی انجام خواهد گرفت.
برای اف��رادی که تا قبل از دوم فوریه
 2009درخواس��ت مهاج��رت نموده
باشند ،پرونده آنها طبق قوانین روال
قدیم اجرا خواهد شد ولی برای پرونده
هائ��ی که تا ب��ه حال ب��ه نتیجه ای
نرسیده اند ،آنها را تجدید نظر خواهند
نم��ود و با مطالعه مجدد پرونده آن را
به قوانینی سوق می دهند که به نفع
متقاضی می باشد.
بط��ور مثال ف��رد س��رمایه داری که
فعالیتش را قبل از س��ه سال میتواند
نشان بدهد قوانین قدیم بیشتر به نفع
او خواهد بود.
خوش��بختانه بعد از ای��ن تاریخ کلیه
پرونده های مهاجرتی کبک در مونترال
مورد بررسی قرارخواهند گرفت و کلیه
مدارکی که بع��د از اول ژانویه 2009
به س��فارت کانادا در سوریه (دمشق)
فرس��تاده شده اس��ت ،با مهر و تاریخ
دریافت آنها را به مونترال ارسال نموده
و رس��ید آن را برای متقاضی خواهند
فرستاد.
در م��وارد زیر به پرونده هائی اش��اره
میشودکهبهمونترالفرستادهنخواهند

که
ش��د ،اشخاصی
ب��ه آنها تاریخ مصاحبه برای اوائل
سال  2009ابالغ شده باشد ،یا افرادی
ک��ه در انتظار ج��واب نهائی خویش
میباشند.
در قوانی��ن جدید دول��ت مجبور به
انجام مصاحبه نمی باشد و قادر است
بدون مصاحبه مهاجر سرمایه گذار را
انتخاب کند و تنها کسانی از مصاحبه
معاف خواهند ب��ود که کلیه مدارک
و پش��تیبان آنها کامل و بدون نقص
تنظیم و فرستاده شده باشد.
اداره مهاجرت کبک نکات برجس��ته
ای را بعالوه فرم های جدید و لیست
تکمی��ل کردن آنه��ا را در تاریخ دوم
فوری��ه  2009به اطالع عموم خواهد
رساند.
ش��رایط جدید به دول��ت کبک این
امکان را خواهد داد که س��رعت عمل
بیشتری در دستور کاری خود داشته
باشد و عقب افتادگی ها را نیز جبران
بنماید.
در پای��ان از روزنامه محترم پیوند که
این س��تون را در اختیار من میگذارد
بی نهایت سپاسگزارم و امیدوارم شما
عزی��زان هم م��اه فوری��ه را در کمال
س�لامتی و موفقیت سپری نمائید و
همیشه دلتان شاد و لبتان خندان باد.

ماریا کتنه

مشاورمهاجرتبهکانادا
WWW.MARIACOTTONE.CA

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

ماریا کـتُنه

مشاور مهاجرت به کانادا

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

Contact me in English, French, Italian or PERSIAN

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

www. mariacottone.ca

HOLY

HIGHWAY
CHURCH

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

کانادا :مهاجرت...

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

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

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

Tel.: 514-656-8178
Fax: 514-656-8179
www. mariacottone.ca
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________X 514-996-9692

______ ________ www.paivand.ca
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کلیساهای اجنیلی فارسیزبان مونتریال
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جالل
بر خداوند مسیح باد
ح-
ر -دریارام (مونترال)

دل بگشا
صد به هزار میزنم ُمهر بُتان خویش را
دل به کسی گشوده کن تا که گشوده خویش را
گر که دری گشوده شد بهر نیاز هر دلی
دل بسپارد آنکه دید عشق نهان خویش را
شاد شود به عشق او تا که خدا نظر کند
هم به خدا سپارد و هم به مسیح چو خویش را
عشق مسیح در دلم ،سایه او چو بر سرم
دست مسیح میدهم جان و جهان خویش را
تا که شبان سخن بگفت از سر بخشش مسیح
پای طبیب میدهم خون و بهای خویش را
چون که مسیح خون دهد بهر من و گناه من
روی صلیب با پدر گفته ثنای خویش را
دیده گشا سه روز بعد تا که مسیح زنده شد
هر که جالل میدهد نه تو خدای خویش را
مرغ دلم پریده شد تا قفس زمانه مرد
پر کشد اندر سماء به ز هوای خویش را
عشق من و خدای من هست مسیح به راه من
جان بدهد «حمید» بس بهر خدای خویش را
با تو مسیح جلوه ای داشت دل و امید من
روشنی سرای دل داشت هوای خویش را
روز من از شب گذشت بهر تو و به پای تو
چون که مسیح دل دلم داشت صدای خویش را
جان جهان خود کنم بهر خدای خود فدا
چون که مسیح به هر گنه کرد فدای چو خویش را

2008-08-20

جالل بر خداوند
ح-ر -دریا رام (مونتریال)

مید دهنده می گوید:
باشیم ،یحیی تع
خدا که گناه جهان
که نزد عیسی نیامده حدی «اینک بره
ی
دارد» ،به چش�مان
ی را به مغازه نزد کسی که قدرت ب د .اگر را ب�ر می
ج�ات کل جهان دار
دک
>> اگر کو بفرستید تا در ن
خواربار فروش�ی
ی تواند کل جهان را نجات یحیی ش�مان یک میگسار
ی را بخرد ،و او م
چ
دهد؟
با ی�ک دالر چیز
حالت ن حال�ت آن ق�در
دالر مطالبه دهد ،چرا مرا نجات ن ست :را داد .ای�
فروشنده از او دو
ستین چنین نوشته ا
بود که برخی گمان
کودک را به آگو
ص
کن�د ،نمی توانید
گر تنه�ا یک گناه�کار در مش�خ او  Bacchusخدای
ادمانه بردند ک�ه
ادن ماموریت «ا
خاطر انجام ن�د
ن می بود ،عیسی ش
نقاشی کرده است.
جها
را
مان فداکاری را برای او انجام شراب مید دهنده هنگامی
تنبیهکنید.
تع
م�ی تواند از ه
یک معل�م نیز ن
ی داد که ب�رای کل جهان یحیی ت ک�ه چنین نجات
�ای ابتدایی م�
اف
ش�اگرد کالس ه
که دری ظاهر ش�ده است،
انجام داده است».
د که دهنده ای
ده
چی
پی
ل
�ائ
اه
بخواهد که مس
سی هرگز نمی خو
ی بایس�ت مس�ت
انجام قاعدت�ا م
عی
جبری را حل کند.
برای خود کاری را
شادی شده باشد.
�ز از ما شما
نم�ی توانید .فقط
ت از تمامی گناهان
ب�ه همان گونه خدا نی ود را دهید ک�ه
را در برای نج�ا
خواهد که ج�ان خ
است که جان خود
سی متوسل شوید.
نمی
افی
کار را تان ،به عی
ک ار او بگذارید .بقیه
م.
هی
د
ت
نجا
اختی
ما توانای�ی انجام ای�ن کار را او انجام خواهد داد.
ت ندادن
داوینچی به هنگام
نداریم و به خاطر نجا مانمی لئون�اردو
توجه
صحن�ه ک�ه در آن
جانمانتقصیریم ن است نقاش�ی
شود .تنها قصور ما ای

هر شنبه
از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

)
514-999-5168

جلوه نور خدا

ح ای جلوه نور خدا
ای مسی
اه تو دهد تصویرها
ای نگ
ب صلیبی در جهان
ای مصلو
ن تو بهر گناه ما بها
خو
درتت سر بر کشند
کوه ها از ق
در پیش تو بی انتها
رودها
خترانش در سکوت
آسمان با ا
سرور اختری از نورها
چون تو
ت بر سر هر منتظر
ای که دست
ما را همی پیش خدا
میبرد
فرزند خداوند جهان
ای تو
ح ،ای اول و ای انتها
ای مسی
جاوید در دنیـا توئی
زنده و
د با تو جدا از هر بال
هر که ش
ی تو در هر که دمید
روح قدس
از شیاطین شد جدا
از گناه و
حامی ام دستم بگیر
ای مسیح ای
م با تو در پیش خدا
تا که باش
م بگذر و شادی بده
از گناه
در بندم تو آزادی بده
من چو
ن در وجود ما بکش
شر شیطا
بریز کن این قلب ما
از خودت ل
شقم توئی با من بمان
ای مسیح ع
ستم از شروع تا انتها
با تو ه
من میکنم ای یاورم
خدمتت
قلب اندر عمـق ها
از درون
مر من بود باقی بدان
تا که ع
دمم از ابتــدا تا انتها
خا
جالل به خداوند
ح-ر -دریا رام

h
hh

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

Mary Anne

خداوند محبت است

در حضور
ت ای خداوند مسیح
آمدم تا
بنــد از دل وا کنم
من پشیمانم
ز بد کردن بخویش
پیش تو خواه
م که این حاشا کنم
از بدیها ب
گذرم تا خویش دل
با محبــ
ت در برویت وا کنم
ای خدا ب
گذر تو از اندیشه ام
تا که بهر
ت رود دل دریا کنم
ای مسی
حا جان من اندر رهت
ارزشی
نبود که آن اهدا کنم
گه «حمید»م
در ره عیسی مسیح
دل سپا
رم دیده را دریا کنم
ای مسیحا
قدرتم ده تا که من
از غـرو
رم این بدن را واکنم
در خدا گم
گشته و در عشق او
دیـــده
کورم همی بینا کنم
ای عزیز از
این حقیرت پند دار
هر که در ر
اه مسیح دل واکند؟
در تمام ع
مر همچون روشنی
نور عی
سی در خور آوا کند
همچو «در
یارام» از خود بگذرد
چون «حمید»
رود دلش دریا کند

h

ش جالل عادل
کشی
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درشهر...
خانه صبا

5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
Metro: Vendome

مدرسه دهخدا

شنبه ها :ساعت  1تا  5بعدازظهر

یتاششم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

>> کالس دانستنی ها
>> کالسهای فوق العاده
(رقص ،نقاشی ،صنایع دستی)
>> هر شنبه  :از  ۴تا ۵
4976 Notre Dame W.
Metro: St-Henri

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

ی
باخانمدکترعطیهصمیم 

 ۲تا  ۴بعد از ظهر
اولین شنبه هر ماه ،در محل مدرسه

( ۷فوریه ۷ ،مارس ۴ ،آوریل ۲ ،می و  ۶جون)

لطفا کارت درمانی خود را همراه بیاورید.

----------------------کالس خوش آمد classe d’accueil
ی نمی دانند.
ی که فارس 
برای بچههای 
شنبه آخر هر ماه ۳-۵ :بعدازظهر
ٔ
جلسه سخنرانی و مشاوره
>>
ٔ
با دکتر ملک حول مسائل تربیتی
کودکان و نوجوانان

جشنهای مدرسه دهخدا

مدرسه قصد دارد جشنهای زیر را
برگزار کند:
 17مارس :جشن چهار شنبه سوری
 ۲۱مارس :جشن نوروز
 ۱۴جون :جشن آخر سال مدرسه

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

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

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

----------کالس های فارسی

اجنمنفرهنگیایرانیان
وستآیلنـــد
برای کودکان :شنبه ها

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

تلفن)514( 626-5520 :

اوتـــاوا

«مناشـــوم»

Ottawa Persian Radio
دوشنبه ها 7 :تا  9شب

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

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

خانـه ایران

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

Tel.: 514-544-5962
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
----------------------

MEKIC

______ ________ www.paivand.ca

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

به پیشواز
بهار برومی!

ب��ه یقین همه ما نوروز را با خرید
عید به یاد داریم ،کفش��ی ویا ش��اید
لباس��ی نو که تا فرا رسیدن بهار حق
پوش��یدن 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 س��رمان میبرد« ....خانه
ایران» در نظر دارد که درتاریخ

>> شنبه ۱۴مارس 2009

بازارنوروزی را تدارک ببیند.
این نمایش��گاه و بازار فرصتی خواهد
بود تا با ایجاد غرفه های متعدد بتوانیم
به معرفی بخش��ی از تاریخ و فرهنگ
و سنت های باستانی نواحی مختلف
ای��ران بپردازی��م .به همی��ن منظور
خانه ی ای��ران از همه ی عالقمندان
به ش��رکت در همکاری جهت برپایی
این ب��ازار و یا عرضه وفروش تولیدات
خود (شیرینی ،سبزه ،کارت تبریک،
کتاب ،صنایع دستی وکارهای هنری
و غیره…) دعوت به عمل می آورد.
در نظر داشته باشید که برنامه ریزی
نهای��ی ب��ا توجه ب��ه تعداد ش��رکت
کنندگان انجام خواهد شد.
به همین منظور خواهشمندیم که

>> تا تاریخ  ۵فوریه

برای ثبت نام با دفتر خانه ایران
تماسبگیرید:
تلفن)۵۱۴( ۵۴۴-۵۹۶۲ :
فکس)۵۱۴( ۵۴۴ -۵۹۶۳ :

__________
Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.

Email: khanehiran@gmail.
com

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

1117 Ste.Chatherine W,
Suite: 420
)(Metro: Peel
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اجنمندوستداران
زرتشت

بیایید جشن های ملی را پاس بداریم

انجمن دوستداران زرتشت تاریخ برگزاری جشن های ملی را
به آگاهی هم میهنان گرامی میرساند.
 ۱ .۱جشن یلدا (زادشب مهر) شنبه  20دسامبر 2008

۲.۲جشن سده  ،شنبه  31ژانویه 2009
 ۳.۳جشن چهارشنبه سوری ،سه شنبه  17مارس 2009

۴.۴سیزده بدر ،یکشنبه  5آوریل 2009
۵ .۵جشن زادروز زرتشت ،شنبه  28مارس 2009
 ۶ .۶جشن مهرگان  ،شنبه  11اکتبر 2009
همچنین از سازمانها و انجمن های دانشجوئی و فرهنگی که مایلند در
برگزاری این جشن ها با ما همکاری و یا همیاری نمایند ،دعوت می شود
به ما بپیوندند تا با یاری یکدیگر ،گوشه ای از فرهنگ ایران را ،که مجموعه
ایست از آداب و رسوم آن که در ذهنیت ملی ما نهادینه شده ،به نسل
آینده شناسانده و انتقال دهیم.
___________________________________
در این راستا مهر ورزیده با روابط عمومی اجنمن پیوند بگیرید:

)514( 865-7146
)514( 325-3012

Susa Media Proudly Presents

کنسرت بزرگ کامران و هومن
>> نوروز <<1388
March 13th, 2009

شبــــی فراموش نشدنی وزیبا

نشانی:

دوشنبهوچهارشنبه
از ساعت  ۹صبح تا  ۲بعد از ظهر

www.paivand.ca

تیراژ گسترده

گرافیک عالی

Advertise with us

) 514-996-9692

جمعهشبهای
کتابخانهنیمـا
 8/30شب تا پاسی از نیمه شب
---------------->> جمعه  30ژانویه 2009

تاریخچه جشن سده:

سخنرانحسینکوشفر
--------------

فراخوانبهاهدایکتاب

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

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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زندگی و سینما...
میلیونر زاغه
نشین :فیلمی که
در هند جنجال به
پا کرد

این مسابقه پیش میرود اما
وقت مسابقه به پایان میرسد و
ادامه آن به برنامه آینده موکول
می شود .در این هنگام پلیس
که به پاسخهای صحیح جمال
شک کرده و موفقیت وی را

دنی بویل ،فیلمساز انگلیسی
و بازیگران اصلی اش ،دِو پاتل
و فریدا پینتو ،هنگامی که در
ت و ششمین دوره
مراسم شص 
جایزه گلدن گالب شرکت می
کردند ،انتظار این همه استقبال
از فیلمشان« ،میلیونر زاغه
نشین» را نداشتند.
«میلیونر زاغه نشین» که وقایع
آن در هند میگذرد و در آن
بازیگران هندی بازی میکنند،
توانست چهار جایزه گلدن گالب
را از آن خود کند و بعد از آن
در  ۱۰رشته نیز نامزد جایزه
اسکار شود.
اما چنین موفقیت غافلگیر
کنندهای در غرب ،ظاهرا چندان
باب میل همه نبوده است.
به گزارش فیگارو ،انجمنی
هندی از نمایندگان یک حلبی
آباد ،شکایت نامه ای علیه
«هتاکی» دو هنرمند سرشناس
هند که در این فیلم همکاری
کردهاند تنظیم کرده است.
این دو هنرمند ،آنیل کاپور،
بازیگر و تهیه کننده  ۵۰ساله
سینمای هند و الله رخا رحمان،
آهنگسازفیلمهستند.

تقلب میداند و او را دستگیر
می کند...آنیل کاپور یکی از
معروفترین بازیگران بالیوود
است که با بازی در «میلیونر
زاغه نشین» نخستین تجربه
بینالمللی خود را آزموده است.
الله رخا رحمان که با نام «ای.
آر .رحمان» معروف است نیز
از زمره مهمترین آهنگسازان
سینمای هند است ،که موسیقی
او برای «میلیونر زاغه نشین»
جایزه گلدن گالب را از آن خود
کرده و همن موسیقی نیز نامزد
دریافت اسکار بهترین موسیقی
فیلم شده است.
شاکیان «میلیونر زاغه نشین»
بر این نظرند که این فیلم به
حقوق بشر و «وقار» تهیدستان
«تجاوز» کرده است.
تپشوار ویشواکارما ،رئیس
این انجمن معتقد است کلمه
«( »Slumdogکه به فارسی
«زاغه نشین» ترجمه شده) به
لحاظ ادبی «سگ حلبی آباد»
معنی میدهد و استفاده از این
کلمه برای توصیف دهها میلیون
ساکن مناطق حلبی آباد در هند
توهین آمیز است.
وکیل مدافع تپشوار ویشواکارما،
با اشاره به استعمار بریتانیا قبل
از استقالل هند در سال ،۱۹۴۷
میگوید« :آقای ویشواکارما
به روشنی گفت هیچ انتظار
بیشتری از یک فیلمساز
بریتانیایی نمیرود چرا که
نیاکان او ما را "سگ" توصیف
میکردند».
الولین تاندون ،یکی از دستیاران

میلیونرزاغهنشنی:

داستان جوانی به نام جمال است
که کودکی خود را در خیابانها
و حلبی آبادها گذرانده و عشقی
رؤیایی به دختری به نام لتیکا
دارد .جمال فرصت این را
مییابد که در مسابقه تلویزیونی
«چه کسی میلیونر میشود»
شرکت کند .او تا آخرین سئوال

دنی بویل ،کارگردان فیلم این
اتهام را بی پایه میداند .وی در
گفتوگو با روزنامه انگلیسی
زبان«میل تودی» چاپ دهلی
نو میگوید« :عنوان فیلم را نه
باید توهین قلمداد کرد و نه
بیحرمتی».
سیمونبیوفوی،فیلمنامه
نویس «میلیونر زاغه نشین»
نیز توضیح داد که این کلمه را
بدون هیچ منظوری «ابداع»
کرده است.
دنی بویل و دستیارانش
همچنین به دلیل « به تصویر
کشیدن بی پرده زندگی روزمره
ساکنین بسیار فقیر حلبی
آبادهای هندوستان» مورد
انتقاد قرار گرفتهاند.
به گزارش آسوشیتدپرس،
در حلبی آباد «نهرو نگار» در
شمال شهر بمبئی (مومبای)
که بخشی بزرگی از این فیلم
کمخرج در این محله ساخته
شده است ،با بی اعتنایی از
«میلیونر زاغه نشین» استقبال
شد.
سالن سینمای این محله
فقیرنشین نسخه هندی زبان
فیلم را به نمایش نگذاشت و
ساکنین محل اغلب ترجیح
دادند پول خود را برای فیلم
های محصول بالیوود خرج کنند.
روز پنجشنبه هفته گذشته نیز
ساکنین مناطق فقیر بمبئی
علیه فیلم دنی بویل دست به
تظاهرات زدند.
تظاهرکنندگانکهپالکاردهایی
با مضمون «من یک سگ
نیستم» و «فقر برای فروش»
در دست داشتند در برابر منزل
مسکونی آنیل کاپور گرد آمدند.
با این وجود ،آنیل کاپور در
نشست مطبوعاتی گروه سازنده
فیلم در روز چهارشنبه گذشته
«میلیونر زاغه نشین» را فیلمی
«امید برانگیز و الهام بخش
کودکان» دانست.
در هر حال مطرح شدن
«میلیونر زاغه نشین» با دو
برخورد متفاوت در هند مواجه
گردیده است.
از سویی اغلب مطبوعات هند
موفقیت فیلم در گلدن گلوب و
نامزدی آن برای اسکار امسال
را با افتخار «واقعه ای بی نظیر»
خواندهاند و از سوی دیگر
گروهی آن را به دلیل برجسته
کردن فقر در هند فیلمی منفی
ارزیابی کردهاند.

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

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

>>  7صبح

برگشت :از مرکزشهر اوتاوا

 5بعدازظهر <<

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

OTTAWA

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

بامابهاوتاوابیایید!

abehn082@uottawa.ca

Tel.:(514) 966-4572
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ردّی بی سابقه

ویـــزا

شعر...

در سفارت
کانادا در ایران
000$ CAD in processing fees daily.
The PLAQ estimates
that several millions of
dollars in processing
fees has therefore been
received by the Canadian Embassy solely
for the processing of
visitor visas. Considering these amounts, the
Canadian Government
has an obligation to take
necessary measures in
order to ensure quality
of service, a respect of
the notion of equality,
and to be mindful of the
dignity of the applicants.
The abnormally
high rate of temporary
visa refusals has been
acknowledged by senior
officials of Citizenship and Immigration
Canada. In fact, even if
the officials in question
seem concerned about
the Canada’s image,
they are not inclined
to take the necessary
measures in order to put
in place procedures, or
to issue new directives
to remedy the situation.
In an email obtained
by the PLAQ dated
August 2008, a senior
official, with the Citizenship and Immigration’s department, in
charge of operations,
wrote the following to
the consulate in Tehran:
``…. I’d be really
interested in what ideas
you might have for
improving things (...) I
know the environment
in which you operate is
a difficult one, and it is
difficult to be objective is any post with
significant refusal rates
(...) But then again we
should not content with
offering services which
meets the local standard
because it does say
something about our
`` country.
The PLAQ is asking
the Canadian government and the senior
officials of the Minister
of Citizenship and
Immigration to take,
without delay, urgent
measures required to
ensure the fair treatment
of the requests, and a
uniform application of
the law and regulations.
The Persian law association of Quebec,
based in Montreal, is a
non for profit organization created in April of
2007 and includes as
its members lawyers,
notaries, law professors
and students of Iranian
descent in the Province
of Quebec
____________
Contacts:
www.ajpq.qc.ca

k

______________

>> Several
millions of
dollars fees has
been received by
the Canadian gov!ernment
______________
Persian Law Association of Quebec
			
ajpq.qc.ca
>> Press Release

RECORD
NUMBER OF
VISA REFUSALS AT CANADIAN EMBASSY IN IRAN
Montreal
)(Jan. 26, 2009

According to documents obtained by the
Persian Law Associa)tion of Quebec (PLAQ
by way of the Access
to Information Act, the
rate of visa refusals for
Iranian visitors reached
a record 61% in 2008.
The PLAQ had already asked, to no avail,
the Minister of Citizenship and Immigration,
Ms. Finley in September 2008 to conduct an
audit and evaluation
of the visa section of
the Canadian Embassy in Iran, following
numerous complaints
regarding the abusive
processing of temporary
visas applications.
The PLAQ has been
contacted by Canadian citizens wanting to
denounce the abusive
treatment towards members of their family in
Iran who had presented
requests for visitor
visas to Canada at the
Canadian Embassy in
Tehran.
The PLAQ believes
that the processing
of visitor visas at the
Canadian Embassy in
Iran seems to indicate
an inconsistency in the
application of the Law
and a discriminatory
treatment of requests
by potential visitors of
good faith.
It is worth noting that
each application for a
visitor visa is accompanied by a 75$ processing fee payable to the
Canadian Government
(150$ for multiple visa
requests). According
to documents obtained
by the PLAQ from the
Minister of Citizenship
and Immigration, the
visa section receives
between 150 to 200 requests a day, totaling 15

محمدرضاعلیدوستی
مونتریال...

تا به مغز استخـوان
یخ کرده امی!
تا به مغز استخـــوان یخ کرده امی
رفته رفته میل دوزخ کرده امی
دوزخ از اینجا عذابش بیش نیست
پول برق و تکس آبش بیش نیست ()1
برف در دوزخ نبــــــارد هیچگاه
از خدا خــــــواهیم توفیق گناه!
ِ
دولــت آجنــا نگیــــرد مالیات
از حساب جاریات و باقیات
سوز و سرما در جهنم نیست نیست
هیچ جز آتش فراهم نیست نیست
لیکن آجنا نیست خورشـید امید
نیست دیگـر یاد از صبح سپید
نیست آجنا فرصت شور و تالش
نیست رجن و لذت کسب معاش
نیست در دوزخ حمبت نیست دوست
جای می آجنا خجالت در صبوست
نیست پیوند و ،چکاوک سوخته
چشم هـا کور است ،لبها دوخته
پس همنی جا روی هم بعد از حساب
آنقدر هم نیست پر رجن و عذاب
با حمبت دست بر هــم می دهیم
شعـــــله ی امید را دم می دهیم
ترک خواب و ترک رخوت میکنیم

باز از نوروز دعوت می کنیم!

قصر سرما را خرابش میکنیم
کـــوه یخ را جوی آبش میکنیم
زین زمستان هم گذر خواهیم کرد
خاک را با هم گهر خواهیم کرد
آجر آجر خشت خشتش می کنیم
ما همینجــــا را بهشتش میکنیم
________________
دی ماه  2009میالدی مونرتآل

____________________________
 )1از آجناییکه آب در مونرتآل ارزان و گاه رایگان است شهرداری
مالیاتی سرسام آور به نام  Water Taxاخرتاع کرده است.

سپـــــاس

بدینوسیله از کلیه یاران و دلسوزان که در
باروری نهال موسسه خیریه نیکوکاری ایرانیان
مونترال «نیکو» همکاری کرده اند،
کمال تشکر و قدردانی را داریم.
به امید برچیده شدن بساط فقر و بی عدالتی
تلفن تماس:
514-624 4579

هیأت مدیره «نیکو»

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

مژ
دریافت ک ده مژده

انال ها
ی
ا
ی
ر
ا
ن
ی

ب
د
و
ن
ن
صب دی
(
از طریق
ا
ی
ن
ت
ر
ن
ت)

ش

سهرابمهماندوست

کلینیک زیبایی و اسپای
www.esthemedica.com

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

Metro Vendome

اجنمن ادبی
ایرانیان مونرتیال
--133 --

نگاهی به خاقانی

و اشعار او

سخنران:

نشانی :دانشگاه کنکوردیا

د کرت کاوه سعیدی

1455 Maisonneuve W.
Room; 620
>> Metro: Guy

یکشنبه 8 ،ماه فوریه 2008

Info: 514-651-795
_________________

ساعت  6/30تا  8/30شب

>> با همیاری اجنمن دوستداران
زرتشت

رستوران چوپان کباب

Restaurant Choopan Kabab

15
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_____
_____
___
________________ 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
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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(
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ایران :اقتصاد
بودج ه
۱۳۸۸؛

انباشته از ابهام
فریدون خاوند
(تحلیلگراقتصادی)

( ۵۵هزار میلیارد تومان به عالوه تورم
بیست و پنج در صدی).
به بیان دیگر دولت احمدی نژاد ،در
الیحه بودجه  ،۱۳۸۸سطح هزینههای
جاری را نس��بت به سال  ۱۳۸۷عمال
نوزده هزار میلیارد تومان کاهش داده،
بی آنکه توضیح دهد با چه معجزهای
به این هدف دست خواهد یافت.

برداشت دوباره از حساب
الیحه بودجه  ۲۸۳هزار میلیارد تومانی ذخریه ارزی

کل کشور ،که روز سه شنبه از سوی
محمود احمدینژاد ،رییسجمهوری
ایران ،به دستگاه مقننه تقدیم شد ،در
شکل کنونی خود ،بودجهای انقباضی
به نظر میرسد و این تصور را به وجود
م��یآورد که دولت نهم ،ب��ا توجه به
بحران اقتص��ادی جهان و تاثیر آن بر
درآمد های نفتی ایران ضرورت پذیرش
ریاضت را برای مقابله با س��ختیهای
سال آینده پذیرفته است.
با این حال نگاهی عمیقتر به هزینهها
و درآمدهای پیشبینی ش��ده در این
الیحه نش��ان میدهد ک��ه مهمترین
ویژگی بودجه پیشنهادی دولت ،غیر
واقعی بودن آن است.
از هزینههای ج��اری آغاز میکنیم
که در الیحه دولت ۴۹ ،هزار میلیارد
تومان در نظر گرفته شده است.
در بودجه سال  ،۱۳۸۷هزینه جاری
مصوب مجلس ۴۶هزار میلیارد تومان
بود که عمال به  ۵۵هزار میلیارد تومان
رسید .اگر نرخ تورم ساالنه ایران را ،که
بر پایه آمار رسمی حدود  ۲۵در صد
اس��ت ،در نظر بگیریم ،حجم هزینه
جاری دولت برای س��ال آین��ده ،در
صورت ثابت ماندن نسبت به امسال،
باید به  ۶۸هزار میلیارد تومان برسد

اما در بخش درآمده��ا ،الیحه دولت
هزین��ه ارزی بودج��ه  ۱۳۸۸را ۳۷
میلیارد دالر محاسبه میکند که ۱۴
میلیارد دالر آن از موجودی حس��اب
ذخیره ارزی برداش��ت خواهد ش��د و
 ۲۳میلیارد دالر آن ،بر پایه نفت بشکه
ای  ۳۷.۵دالر ،از محل صدور نفت به
دست خواهد آمد.
نکته قابل توجه ،سرنوش��ت حساب
ذخیره ارزی اس��ت که حتی ته مانده
آن ،در پایان چهارمین سال زمامداری
محمود احمدی نژاد ،از دستبرد دولت
برای پر کردن کسری بودجه در امان
نخواهد ماند.
و اما دستیابی به  ۲۳میلیارد دالر در
آمد از محل صادرات نفت ،در وضعیت
کنونی ،امکان پذیر به نظر میرسد .با
این حال س��قوط باز هم بیشتر بهای
نف��ت را ،با توجه به احتمال ش��دت
گرفتن بح��ران اقتصادی جهان ،نمی
توان نادیده گرفت .بس��یاری از منابع
معتب��ر ،از وزارت انرژی آمریکا گرفته
تا س��ازمان بینالمللی انرژی و حتی
«اوپک» ،کاه��ش تقاضای نفت را در
سال جاری میالدی حتمی میدانند.
در این صورت اگر سناریو های بدبینانه
تحقق یابد و بهای نفت به زیر بشکه

دکتر علی شفیعی

ای ۳۰دالر سقوط کند ،بخش مهمی
از در آمدهای مورد انتظار دولت ،بر باد
خواهد رفت.
در بخ��ش در آمده��ا ،رقمی که در
الیحه بودجه دولت کامال غیر واقعی به
نظر میرسد ،مربوط به مالیاتها است
که قرار اس��ت حجم آنها سال آینده
خورشیدی ،نس��بت به سال جاری،
پنجاه و چهار درصد افزایش یابد.
این خوشباوری یک��ی از مهمترین
ضعفهای الیح��ه بودجه  ۱۳۸۸کل
کش��ور به شمار میرود ،به ویژه از آن
رو که در ایران ،همانند بسیاری دیگر
از کشورهای نفت زده ،بخش مهمی از
در آمدهای مالیاتی دولت نیز به نفت
بس��تگی دارد و در صورت کاهش در
آمد نفت ،مالیات نیز کاهش مییابد.

کسری بودجه بیش از رقم
اعالمی

محمود احمدی نژاد کس��ری بودجه
سال آینده را پنج هزار و پانصد میلیارد
تومان پیش بینی میکند ،اما کسری
واقعی در خوش��بینانهترین ارزیابیها
بین بیست تا سی هزار میلیارد تومان
نوسان خواهد کرد.
بای��د دید مجلس به ارقام غیر واقعی
الیح��ه بودجه  ۱۳۸۸چه واکنش��ی
نش��ان خواه��د داد ،هر چند تصمیم
مجلس و دستکاریهای احتمالی آن
در این الیحه ،برای دولت احمدینژاد
چن��دان مهم نخواهد ب��ود .انتخابات
آینده ریاس��ت جمهوری ب��ه زودی
برگزار خواهد شد .اگر محمود احمدی
نژاد بار دیگر بر کرسی ریاست ریاست
دس��تگاه اجرایی تکیه زند ،بودجه را
آنگونه که خود می خواهد باز نویسی
خواهد کرد.
و اگر در رویارویی با رقیب احتمالی از
صحنه خارج شود ،بودجهای را با ارقام
غیر واقعی برای جانشین خود به ارث
خواهد گذاشت.

بهپیشوازنوروزبزرگ...

شیرینیپزی پری

با کیفیت عالی ،بهای مناسب
در خدمت هموطنان گرامی

>> نون خشک یزد ی
>> نون سنتی تازه یزدی
>> انواع شیرینی خشک
>> شیرینی و کیک یزدی
>> کیک و شیرینی با شیره ی

خرمای خانگی (ویژه دیابتی ها)
ساعات متاس همه روزه:

از ساعت  4بعدازظهر

)

Tel.: (514) 562-6546

•

کارواش الگانت

Clinique Dentaire PEARL

جراح دندانپزشک

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

Open week-ends
& evenings
Financing Available

______ ________ www.paivand.ca
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افتتاح مطب در وست آیلند

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

________________________
4531 Boul Des Sources

ما به کیفیت می اندیشیم
اعتماد شما افتخار ماست

نزدیک به آدونیس

اسپشیال ویژه تاکسی های
>> همه روزه

Inside & Outside

،کامپلت
تور شویی
رویس مو
امپو و...
س
سینگ ،ش
داخل ،وک

DDO, QC H8Y 3C2

(514) 685-6222

 SPAو سالن زیبایی  Matisدر وست آیلند

با محصوالت زیبایی ماتیس پاریس

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

Elegant Carwash

باکادر مجرب

ساعات کار:

هر روز هفته از ساعت  7ونیم
صبح تا  6بعدازظهر

با مدیریت ایرانی

__________________________________
Elegant Carwash

398 st Jacques W.
Lacinel, QC H8R 1E8

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

در خدمت ارتقای بیزنس ش��ما!

www.paivand.ca
Susa Media Proudly Presents

کنسرت بزرگ کامران و هومن
مشاوره رایگان

___________________________

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

Tel.: (514) 626-0982

>> نوروز <<1388

March 13th, 2009
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خانه شاملو به
یغما رفت..

شوکاصحرایی
سال گذشته
درست در
چنینروزهایی
که برف سپید
بهمن ماه زمین
را پوشانده
بود ،گزارش
خانه بامداد را
تهیه کردم .آن
زمان حتا فکر
نبودن وسایل
و یادگارهای
شاملو در آن
خانه هم برایم
تصورناشدنی
و باور نکردنی
بود .اما امروز
با گذشت یک سال از آن روزها ،و بازهم با
برف سپید بهمن ماه ،آن تصور ناشدنی ،در
تصویر آمد.
در روز هاى پنجشنبه و جمعه  ۲۶و  ۲۷دی
ماه ،آن چه از احمد شاملو یکی از بزرگ
ترین شاعران فارسی زبان در قرن بیستم
به جا مانده بود و بنا بود موزه ای شود برای
گرامیداشت یاد و خاطره او ،از این خانه
برده شد.
سیاوش ،پسر ارشد شاعر ،در مزایده ای
(که خود نیز در آن سهیم بود) برنده
شد ،و وسائلی را که از شاملو در خانه و
محل سکونت همسر شاعر ،آیدا شاملو
(سرکیسیان) ،واقع در دهکده پردیس کرج،
به جا مانده بود ،برد.
آیدا ،که این روزها سخت غمگین است ،می
خواهد بار دیگر خانه اش را درخور کسی
چون احمد شاملو بازآرایی کند .آیدا می
گوید:
"ما با تالش ،همیاری و هم فکری دوستان و
دوستداران شاملو در صددیم که با هر آنچه
یادمان شاملو باشد ،در همین فضا با ظرافت
و آراستگی محیطی در خور نام او فراهم
کنیم".
به گفته اکتاویوپاز "خاطره شعله ایست
شناور  ".از همه این خانه و وسایل آن،
خاطرات بسیار دارم .تمام وسایلی که هر
یک به نوعی تداعی کننده یاد اوست و
روزهای با او بودن.
از صفحه های موسیقی که به آنها عالقه
خاصی داشتیم و چه شب ها که تا صبح در
کنار هم به شنیدن آن دل می سپردیم و
یا فیش ها و یاداشت های کتاب کوچه که
روزها و سال های متمادی وقتمان را صرف
آن کردیم ،تا خاطره هدایایی که از دوستان
هنرمندمان به ما اهدا شد و نزد ما امانت بود
و متاسفانه . ...
به هر شکل جای جای این خانه و جزء جزء
آن برای من بو و یاد شاملو را زنده نگه می
دارد.
و حاال به هر دلیل بیشتر یادگارهای او در
خانه اش نیستند.
در هر حال این خانه از سال ها پیش قرار بود
با یادگارهای شاملو حس حضور او را تداوم
بخشد ،مانند خانه موتزارت در سالزبورگ و
یا گوته در فرانکفورت و ...اگرچه این خانه
حتى اگر خالى باشد نیز مى تواند حس
حضور شاملو را تداعى کند ،همچون خانه ى
خالى نیما در یوش..

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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کانادا...
بودجه فالهرتی

بودجه ای
لیربال
در کسوت
حمافظه کار!

بودجه جیم فالهرتی بخوبی از عهده
دریافت فوریت وضعیت اقتصادی که
اکنون در آن قرار داریم برآمده است.
تنها مسئله این است که آیا این همه
پولی که او در این محور می پراکند ،اثر
«تحریکی» مطلوب را خواهد داشت و
امسال اقتصاد را از رکود خارج خواهد
کرد.
این مسئله خیلی مهم تر از سرنوشت
دولت هارپر اس��ت .سالمت اقتصادی
مردم کانادا در گرو این است که اوتاوا
این موض��وع را درک کند .و حتی در
چنی��ن حالت ،کش��ور  G7کوچکی
همچون کانادا ،توانایی محدودی برای

استفن هارپر ،نخست وزیر کانادا ،اعالم
کرده است که به صنعت خودروسازی
در کش��ورش تا سقف  4میلیارد دالر
کانادا کمک خواهد کرد.
او تاکید ک��رد که حدود  20درصد از
خودروهای س��اخته شده در منطقه
آمریکای شمالی ،در کانادا تولید می
شوند.
هر سه شرکت خودروس��ازی بزرگ
آمریکا یعنی کرایسلر ،فورد و جنرال
موتورز در کانادا کارخانه هایی دارند و
کمپانیهاییبهعنوانشعبهنمایندگی

'حبران
اقتصادی
موجب بیکاری
 51میلیون نفر
خواهد شد'

et
Canada budg09
20
بهبود فروپاش��ی و رکود مالی جهانی
دارد.
این وضع بروش��نی در طرح عملکرد
اقتصادی فالهرتی توصیف شده است:
«اقتصاد جهانی در بدترین رکود همه
گیر ،پ��س از جنگ (جهانی دوم) قرار
دارد و بازاره��ای مال��ی جهان ،درگیر
بدترین بح��ران خ��ود از دهه 1930
تاکنونهستند».
ب��ه این ترتیب ،بدتری��ن رکود پس از
جن��گ جهان��ی دوم و بدترین بحران
مال��ی پس از س��قوط بازار س��هام در
 ،1929سبب س��از رکود بزرگ دهه
 1930گردید.
دس��ت کم ،ای��ن به درک بهت��ر ما از
ش��رایطی که پدر و پدر بزرگ های ما
از سر گذراندند و تاثیری که بر زندگی
آنان گذاشت ،کمک می کند.
شعار مادر بزرگ خود من این بود:
«مواظب پنی هایتان باشید»!
در ش��رایط کنونی ،من سرانجام می
فهمم چرا.
اما اقتصاددان��ان و مورخان این را نیز
هش��دار می دهند که از زیاده روی در
مقایسه با دهه  1930پرهیز کنیم.
شرایط کنونی ،تجدید وضعیت 1933
نیست؛ بخشی به خاطر این که سیاست
گ��ذاران پولی و مالیاتی از تاریخ درس
گرفته اند ،و لذا ما محکوم به تکرار آن
نیستیم.

وظیفه سیاست پولی این است
که ب��ه نظام مال��ی نقدینگی
تزریق کند.
وظیفه سیاست مالی این است
که نظام مالی را تحریک کند.
وظیفه رهبران نیز این است که
اعتماد به نظام تزریق کنند.
سیاست پولی از پیش کارش را
انجام داده است.
نرخ بهره پول هیچگاه به این
پائینی نبوده اس��ت .مشکل،
مس��ئله اعتبار است که هرگز
این هم��ه محدودیت و تنگنا
نداش��ته است .در بودجه دیروز ،دولت
به بانک های تجاری پیامی فرس��تاد
که با «در اختیار گذاردن  200میلیارد
دالر از طریق چهارچوب تس��هیالت
مالی فوق العاده ،دستیابی خانواده ها
و کس��ب و کارهای کانادایی به منابع
مالی» را تسهیل کنند.
به عبارت دیگر ،اتاوا به بانک ها تضمین
برگشت پول را می دهد.

حمرکهایاقتصادی

در مورد محرک ه��ای اقتصادی ،اتاوا
در دو س��ال آینده رقم قابل توجه 40
میلیارد دالر را اختصاص داده که 20
میلی��ارد آن صرف س��اخت و مرمت
سیستم زیرساخت ها و مسکن و 20
میلیارد دیگر صرف کاهش مالیات افراد
و کمپانی های بزرگ خواهد شد.
 12میلیارد دالر از مبلغ ساخت و ساز
زیر بنایی (در  36بخش) از جمله 212
میلیون دالر برای بازسازی پل شامپلن
در مونتریال تخصیص می یابد.
(س��اکنان زجردیده ی «ریوس��ود»
(ساحل جنوبی مونتریال) شاهد بوده
اند که این پل از تاریخ ساخته شدنش
در دهه  60همواره در حال بازس��ازی
بوده است!).
حتی دو میلیارد دالر نیز به دانش��گاه
ها اختصاص داده شده که می بایست
بین اس��تان ها تقس��یم ش��ود ،ولی
بهرحال اقدام مبارکی است.

در کانادا تاسیس کرده اند.
کمک جدید در نظر گرفته ش��ده از
سوینخستوزیرکانادامعال 3میلیارد
و سیصد هزار دالر آمریکاست.
قرار اس��ت بخش عمده این مبلغ به
دو شعبه کانادایی شرکت های جنرال
موتورز و کرایسلر داده شود.
جورج بوش ،رئیس جمهوری آمریکا
پیش��تر اعالم ک��رد که ب��رای نجات
صنعت خودروس��ازی وامی به ارزش
 17میلی��ارد و  400میلیون دالر در
نظر گرفته است.
بخ��ش عمده این مبلغ ک��ه از محل
بودجه کمک اضطراری مش��روط به
موسس��ه های مالی تامین شده ،طی
دو ماه دس��امبر و ژانویه به دو شرکت
جنرال موتورز و کرایسلر پرداخت می
شود.

بر اس��اس ی��ک ب��رآورد ،در صورت
ورشکستگی این دو شرکت ،دست کم
 600ه��زار نفر هم در کانادا طی پنج
سال ش��غل خود را از دست خواهند
داد.
نخس��ت وزیر کانادا نگران اس��ت که
هرگون��ه تغیی��ر در س��اختار و نحوه
فعالیت های شرکت های خودروسازی
آمریکایی در آینده به تعطیلی کارخانه
های آن ها در کشورش منجر شود.
او کم��ک کالن ب��ه ش��رکت ه��ای
خودروسازی در کانادا را تاسف بار اما
الزم دانسته است.
طرح کمک دولت او شامل کمک به
تولید کنندگان قطعات یدکی و ارائه
تسهیالت مالی به خریداران خودرو نیز
می شود.

در گزارش س��ازمان بی��ن المللی کار
تاکید ش��ده که قبل از هرگونه نشانه
بهبود اقتصادی ،وضعیت بدتر خواهد
ش��د و به همین جهت احتمال بیکار
شدن عده بیشتری وجود دارد.
تهیه کنندگان گزارش خاطر نشان می
سازند که بسیاری از کسانی که شغل
خود را حفظ می کنند یا حقوق کمتر
دریافت خواهند کرد یا امنیت شغلی
شان کمتر خواهد بود.

اقتصاد کشورهای پیشرفته منقبض
شده و رشد سایر کشورها نیز به شدت
کند خواهد شد.
در گ��زارش صندوق بین المللی پول
آمده است که رشد تدریجی اقتصادی
از سال  2010شروع خواهد شد ولی
خبرنگار بی بی سی می گوید تحقق
ای��ن پیش بینی ،بس��تگی زیادی به
وجود یک برنامه ری��زی قوی و موثر
بخصوص در زمینه احیای ثبات مالی
خواهد داشت.
در همین حال پاسکال المی ،رئیس
س��ازمان تجارت جهان��ی ،در مجمع
جهان��ی اقتص��ادی داووس ،درب��اره
خطرهای حمایت دولت ها از اقتصاد
داخلی ،هشدار داده است.

هشدارصندوقبنیاملللی
سازمان بین المللی کار هشدار داده که پول

بحران اقتصادی جهانی ممکن است
به بیکاری بیش از  51میلیون نفر در
سال جاری میالدی بیانجامد.
در گزارش این سازمان گفته شده که
در خوش بینانه ترین حالت ،در صورتی
ک��ه برنامه هایی که ب��رای متحول و
متحرک کردن اقتصاد کشورها تهیه
شده موفق از کار درآید ،شمار بیکاران
در سال  2009نزدیک به  18میلیون
نفر افزایش خواهد یافت.

k

در تحولی دیگر ،صندوق بین المللی
پول هش��دار داده اس��ت که جهان با
ش��دید ترین افت اقتصادی از جنگ
دوم جهانی تا کنون روبروست.
این نه��اد پولی در ت��ازه ترین پیش
بینی خ��ود درباره وضعیت اقتصادی،
گفته اس��ت انتظار می رود نرخ رشد
اقتصادی جهانی در سال  ،2009تنها
نیم درصد باشد.
صندوق بین المللی پ��ول می گوید

آقای المی به بی بی سی گفت تاریخ
نشان می دهد که سیاست حمایتی
دولت ها ممکن است بحران های مالی
را وخیم تر کند.

____________________

 «مواظب پنی هایتان باشید»! اتاوا به بانک ها تضمین برگشت پولرا می دهد.
 حزب  NDPبرای توضیح این که چرابه این بودجه رای منفی می دهد،
دچار مشکل است و لیبرال ها برای این
که چرا رای مثبت می دهند!

___________________

تنها دانشگاه های کبک ،برای نیازهای
خیلی ضروری ش��ان به  400میلیون
دالر نیاز دارند.
از میان حدود  8میلیارد دالر سرمایه
گذاری در عرصه مس��کن 2 ،میلیارد
دالر به ساخت مسکن برای قشرهای
کم درآمد ،از جمله سالمندان و بومیان
اختصاص یافته است.
حزب  NDPبرای توضیح این که چرا
به ای��ن بودجه رای منف��ی می دهد،
دچار مش��کل خواهد شد و لیبرال ها
نیز برای توضیح این که چرا به بودجه
رای مثبت می دهند همین مشکل را
خواهند داشت.
این چی��زی بجز یک بودجه لیبرال از
سوی یک دولت محافظه کار نیست.
بیشتر پولی که صرف ساخت و سازهای
زیربنایی می شود در شهرها به مصرف
می رس��د که محل تمرکز آراء لیبرال
ها هستند.
برای مایکل ایگناتیف  ،به جز در مورد
اعتراض��ش به کاهش ه��ای مالیاتی،
دلیلی نمی ماند تا امروز پشتیبانی خود
از این بودجه اعالم نکند.
اکن��ون باید صبر کنی��م تا ببینیم آیا
کاهش ه��ای مالیات��ی در زمانی که
کانادایی ها به پس انداز برای روزهای

خاکس��تری (ک��ه اکن��ون
دررس��یده اند!) ی��ا پرداخت
بدهی های کهنه ش��ان بیشتر تمایل
دارند ،اثر محرک الزم را دارد.
اما قصد و نظر نهایی روشن است.
س��قف مالیاتی (حداکثر درآمدی که
مش��مول مالیات می شود) برای افراد
با درآمدهای پایین و متوسط باال برده
شده اس��ت .برای افراد طبقه متوسط
حداکث��ر س��قف مالیاتی ب��ه نزدیک
 82000دالر افزایش یافته است؛ این
افراد اینک بج��ای  %22 ،%26مالیات
خواهند پرداخت.
از دید فالهرت��ی ،هرگز زمانی بهتر از
اکنون برای خرید آن تلویزیون «نازک»
مدل جدید وجود نداش��ته اس��ت؛ در
شرایط کنونی او ترجیح می دهد شما
پول خود را در حس��اب های معاف از

مالیات (که در آغاز این ماه ارائه و مورد
استقبال فراوان قرار گرفته) پس انداز
نکنید.
ب��رآورد فالهرتی این اس��ت که رکود
عمی��ق ،ام��ا کوتاه م��دت خواهد بود
و اقتصاد پس از تنها س��ه فصل رشد
منفی ،در نیمه دوم سال جاری از آن
به سالمت جان بدر خواهد برد.
وزیر امور مالی حساب کرده است که
بودجه کانادا نزدیک به دو درصد رشد
تولید ناخالص داخلی خواهد داشت و
 200هزار شغل ایجاد خواهد کرد که
در میان آنها ش��غل خ��ودش نیز قرار
دارد!
نوشته :یان مک دانلد
گازت 28 ،ژانویه 2009
(گروه ترجمه پیوند)

سالن آرایش رورو

در منطقه وست آیلند

کمک کانادا به
شرکت های
خودروسازی

________X 514-996-9692

______ ________ www.paivand.ca
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فال قهوه:
روزهای شنبه

با مدیریت روژان

رستورانگیالن
اهای محلی گیالن
ذ

انواع غ

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

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

با کیفیت
و به استثنائی
ا
ی مناسب

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

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

) 514-807-8747
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گوناگون...
ثرومتند ترین افراد
جها
ن در سال 2008
>> در تازه

ترین رده بندی مجله فوربس سال 2008
ثروتمند ترین فرد جهان وارن بافت آمریکایی میباشد و
مانند سالهای پیش بیل گیتس دیگر ثروتمندترین فرد
در
جه��ان نمیباش��د و در این رده بندی در رتبه س��وم
میبا
شد.در
این
رده
ب
ندی
کارلوس اسلیم حلو ،مکزیکی
نیز
در جایگاه دوم میباش��د و پس از آن بیل گیتس در
جایگاه سوم میباشد.
رتبه چهارم نیز متعلق به الکش��ی میتال هندی و رتبه
پنجم متعلق به موکشی آمبانی هندی است.
در زیر می توانید لیست  25نفر از ثروتمند ترین افراد
جهان را ببیند.

رتبه نام ملیت سن ثروت محل زندگی

 1وارن بافت آمریکا  62.0 77آمریکا
 2کارلوساسلیمحلووخانوادهمکزیک 60.068مکزیک
 3بیل گیتس آمریکا  58.0 52آمریکا
 4الکشمی میتال هند  45.0 57بریتانیا
 5موکش آمبانی هند  43.0 50هند

 6آنیل آمبانی هند  42.0 48هند
 7اینگوار کامپراد و خانواده سوئد  31.0 81سویس
 8کی پی سینگ هند  30.0 76هند
 9آلگ دریپاسکا روسیه  28.0 40روسیه
 10کارل البرت آلمان  27.0 88آلمان
 11لیکاشینگهنگکنگ 26.579هنگکنگ
 12شلدون آدلسون آمریکا  26.0 74آمریکا
 13برنارد آرنالت فرانسه  25.5 59فرانسه
 14الورنس الیسون آمریکا  25.0 63آمریکا
 15رومن ابراموویچ روسیه  23.5 41روسیه
 16تئو آلبرت آلمان  23.0 85آلمان
 17لیلین بتنکورت فرانسه  22.9 85فرانسه
 18آلکسی مارداشو روسیه  21.2 42روسیه
 19ولید بن طالل عربستان  21.0 51عربستان
 20میخاییل فرایدمن روسیه  20.8 43روسیه
 21ویالدیمیر لیسین روسیه  20.3 51روسیه
 22آمانیکو اورتگو اسپانیا  20.2 72اسپانیا

 23ریم
وند،توماسووالترکوکهنگکنگ 19.9NAهنگکنگ

 24میخاییل پروخورو روسیه  19.5 42روسیه
 25ویالدیر پوتین روسیه  19.3 47روسیه

(منبع :وبالگ گینس)

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

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

سفر به ایران:

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

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

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

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

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

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

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

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت
نقــد و اقسـاط

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

No interest

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

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

کابینت،گرانیتوسرامیک-_____________________

رضا علیدوستی

حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب

)Tel.: (514
996-2725

زنی كه در كالیفرنیا
 8قلو زایید باعث
تعجب پزشكان شد كه
انتظـــار  7قلو را
داشتند
به گزارش س��ی ان ان  ،دكتر ماندیر
گوپت��ا گفت 3 :تا  7روز اول برای این
ن��وزادان حیاتی اس��ت .حال عمومی
بچهها خوب اس��ت فق��ط  3تا ازآنان
ب��رای تنفس به كمك نیاز دارند و جز
این به نظر نمیرسد هیچكدام مشكل
جدی داش��ته باش��ند .بچهها صبح
دوش��نبه  26ژانویه  9هفته زودتر با
سزارین در یبمارس��تانی در بلفالور،
جنوب كالیفرنیا به دنیا آمدند.
ای��ن دومین  8قلوهایی هس��تند كه
تاكنون زنده در آمریكا به دنیا آمدهاند.
وزن این  6پس��ر و  2دختر بین 680
گرم تا  1/474كیلوگرم است.
خانم دكتر كارن ماپلز گفت:
چشمهایم از دیدن هشتمی از تعجب
بازمان��د 46 .كارمند بیمارس��تان به

مشكل
تپش
قلب

>> تپ��ش قلب ،همان چیزی
اس��ت كه همه ما را زن��ده و امیدوار
نگاه داش��ته اس��ت ،اما همین تپش
دوستداش��تنی اگر به ط��ور واضح
احس��اس شود نش��انه چندان خوبی
نیست .این احساس واقعی تپش قلب
همانند كوبیدن قفس��ه سینه است و
فرد مبتال را وحشتزده میكند.
اگر میخواهید بدانید چرا بعضی افراد
تپش قلبش��ان را احساس میكنند،
گفتگوی زی��ر را با یک فوقتخصص
قلب و ع��روق و عضو هی��ات علمی
دانشگاه علوم پزشكی تهران بخوانید:
>> چه موقعی ضربان قلبمان را
بهطور واقعی احساس میكنیم؟
>> ای��ن احس��اس تپش قلب كه
اش��اره میكنید دالیل متفاوتی دارد،
مث�لا اختالل ه��راس میتواند تپش
قلب ایجا كند.
بهطور معمول اخت�لال ترس (فوبیا)
شامل احساس وحشت بهطور ناگهانی
است و بی اختیار و اغلب بدون دلیل
تكرار میشود.
در ط��ول مدتی كه میترس��ید قلب
ش��ما تند میزند و ممكن است عرق
كنید یا تنفس سریع ،احساس ضعیف
بودن ،بیهوش شدن و سرگیجه داشته
باشید.
>> عالی�م بدن�ی این اختالل
ترس چیست؟
>> عالیم بدنی آنقدر شدید است
كه ممكن اس��ت فكر كنید در حال
مرگ هستید و نشانههای آن میتواند
همانند عالیم یك حمله قلبی باش��د.
ممكن است در قفسه سینه احساس
درد كنی��د ،آهس��ته نفس بكش��ید،
احساس خفگی كنید و حتی كنترل

تایلند ایران را
متوقف كرد

تیم مل��ى فوتبال ای��ران در دومین
دیدار خود در مرحله مقدماتى جام
ملت هاى آسیا ،با تساوى بدون گل
برابر تایلند متوقف شد.
تیم ایران پس از پیروزى پر گل ۰-۶
مقابل سنگاپور در تهران ،در دومین
دی��دارش در چارچ��وب مس��ابقات
انتخابى جام ملت هاى آسیاى ۲۰۱۱
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زایمان بچهها در  4اتاق زایمان كمك
كردن��د .پس از تولد هر بچه كاركنان
ن��وزاد را ب��ه اتاقی دیگرم��ی بردند و
منتظر بعدی میماندند.
دكتر هارولد هنری گفت :درست است
كه اوضاع از هفتهها پیش تحت نظر
بود اما سونوگرافی همه چیز را نشان
نمیدهد به این دلیل تولد هش��تمی
خیلی غیرمنتظره بود.
دكت��ر ماپل��ز گفت :بچهه��ا احتماال
حداقل  2ماه در بیمارستان خواهند
ماندولی ما در طی یك هفته مرخص
خواهد شد.
میراسوآرزسخنگویبیمارستانگفت:
نمیتواند هیچ اطالعاتی درباره مادر ،از
جمله این ك��ه داروی باروری مصرف
كرده یا نه ،بدهد .چنین داروهایی یكی
از دالیل اصلی چند قلوزایی هستند.
اولین نوزاد ساعت  10/43دقیقه صبح
و هشتمی در س��اعت  10/48دقیقه
صبح به دنیا آمد.
دكت��ر هنری گفت :هم��ه آنان جیغ
میزدند و بس��یار پرجن��ب و جوش
بودند .نخس��تین هش��ت قلوی زنده
سال  1998در هوستون آمریكا به دنیا
آمدند كه یكی از آنان حدود یك هفته
تان را از دس��ت بدهید .حمله
میتواند در خانه یا بیرون خانه
روی ده��د و حتی ش��ما را از
خواب عمیق بیداركند.
یك حمله تنها چند دقیقه به
طول میانجام��د ،اما برای ده
دقیقه یا بیشتر ادامه مییابد و
بعد از آنكه متوقف شد ،شما
احساس كوفتگی و خستگی
میكنید.
از آنجایی كه زمان بروز حمله
غیرقابلپیشبینیاست،اغلب
باعث ایجاد ت��رس و هیجان
شدید یا نگرانی مداوم میشود
و احتمال میدهید حمله در
هر زمانی به وجود آید.
>> وج�ود مش�كل قلبی هم
میتوان�د تپش قلبم�ان را دچار
اختالل كند؟
>> بل��ه .فیبریالس��یون دهلیزی
قلب یكی از مواردی اس��ت كه تپش
قلب را تشدید میكند .مشخصه این
بیماری ،ضربان قلب نامنظم و اغلب
س��ریع است .این حالت یك بینظمی
شایع قلب است كه اغلب افراد مسن
را مبت�لا میكند .در فیبریالس��یون
حفرههای باالیی قلب بسیار سریع و
نامنظم میتپند .سرعت ضربان بطنها
نیز افزای��ش مییابد و یك ریتم قلبی
سریع و نامنظم ایجاد میكنند.
انقباضات زودرس قلب نیز میتوانند
احس��اس تپ��ش و ضرب��ان قل��ب را
ملموسكنند.
انقباضات ی��ا ضربانه��ای زودرس،
اغلب ضربانهایی هس��تند پراكنده
كه گاهی فرد آنها را اینگونه توصیف
میكند":انگار بند قلبم پاره میشود".
این ضربانها معموال خطری را متوجه
فرد نمیسازند.
همچنین برخ��ی اوقات ب��ا افزایش
فعالیت بدنی مثل ورزش ،ضربان قلب
تند میشود كه فرد به خوبی تپش قلب
خود را احساس میكند ،اما مشكلی
برای شخص به وجود نمیآید.
>> آیا مش�كالت تیروئید هم
میتواند موجب احس�اس تپش
قلبشود؟
>> بله ،به نكته خوبی اشاره كردید.

در بانك��وك به مصاف
تیم تایلند رفت.
تیم تایلند با سرمربى
گرىپیترریدانگلیسى
در اولین بازى خود در
این مرحله توانس��ته
ب��ود تیم اردن را در خانه با تس��اوى
بدون گل متوقف كند و كسب نتیجه
مساوى برابر ایران ،این تیم را به صعود
از گروه و چهارمین حضور پیاپى در
جام ملت هاى آسیا امیدوار كرد.
رییس فدراسیون فوتبال تایلند پیش

بعد از دنیا رفت .دو برادر و پنج خواهر
بازمانده دسامبر گذشته دهمین سال
تولد خود را جشن گرفتند.
والدین آنان ك��ه از نیجریه به آمریكا
مهاجرت كردهاند گفتن��د از این كه
بچههایشان سالم و فعال هستند خدا
را شكر میكنند.
آن��ان به خبرگزاری آسوش��یتدپرس
گفتند والدی��ن  8قلوهای جدید باید
از ای��ن فرصت لذت ببرن��د زیرا این
یك نعمت اس��ت« .ما ب��رای آنان دعا
میكنیم».
مادر 23هفته حامله بود كه هفت هفته
پیش بس��تری و قرار ش��د استراحت
مطلق داش��ته باش��د .در این دوره 7
هفتهای گروهی متشكل از  46پزشك،
پرس��تار و كاركنان بیمارستان راه را
برای تولد نوزادان هموار میكردند.
دكت��ر گوپتا گفت حال مادر بس��یار
خوب است و او از این كه صاحب این
همه بچ ه سالم شده بسیار هیجانزده
است.

پركاریتیروئیدمیتواندچنینعالمتی
داشته باش��د .در این بیماری ،ضربان
س��ریع و نامنظم قلب یا تپش قلب را
احس��اس میكنیم .البته باید به یاد
داشته باشیم كه ضربان قلب در چنین
بیماری یك موقعیت اورژانس است و
با حالتهای طبیعی متفاوت اس��ت،
بنابرای��ن اگر دچار پ��ركاری تیروئید
هستید باید حتما درمان شوید و گرنه
میتواند عوارض شدیدی در پی داشته
باش��د .این عوارض ش��امل مشكالت
قلبی نظیر ضربان سریع قلب ،ضربان
نامنظم قلب یا فیبریالس��یون بطنی
است.
در برخی موارد نیز نارسایی احتقانی
قلب روی میده��د .این بیماری نزد
زنان در مقایسه با مردان بیشتر است.
اگر چه این بیم��اری میتواند در هر
س��نی ایجاد ش��ود ،ام��ا در جوانان و
میانساالن بیشتر روی میدهد.

تعدادایدهآلضربانقلب

ضرب��ان قلب حاصل یك دوره انقباض
كامل قلب یعنی پر و خالی شدن آن
از خون اس��ت .هر دوره این انقباضات
در یك فرد بزرگسال سالم كمتر از یك
ثانیه طول میكش��د .به همین دلیل
تعداد ضربان قلب طبیعی در هر دقیقه
برای آقایان حدود  70و برای خانمها
حدود  75ضربه است .این تعداد برای
ن��وزادان كه گردش خون س��ریعتر و
تنفس تندتری دارند تا  130ضربه در
دقیقه هم طبیعی است.

•

از بازى گفته بود گرفتن
یك امتیاز از تیم قدرتمند
ایران نتیجه خوبى براى
این تیم محس��وب مى
شود.
على دایى در طول هفته
گذشته بارها تاكید كرده بود كه تایلند
اصال حریف آسانى نیست" :وضعیت
تایلند شبیه به سنگاپور نیست ،آن ها
در اردن از میزبان خود امتیاز گرفتند
و این نش��ان مى دهد كه تیم خوبى
هستند".
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گوناگون...
همه چیز
در مورد
داروی
ویا گرا
()viagra

تاریخچه ویاگرا
 Sildenafil citrateكه به نام ویاگرا
شناخته شده و فروخته می شود دارویی
است كه برای نقص  erectشدن آلت
تناسلی مردان( )impotenceاستفاده می
شود.همچنین تحقیقات جدید نشان می
دهد كه به دلیل افزایش خونرسانی به آلت
تناسلی زن می تواند باعث رضایت بیشتر
زن از رابطه جنسی خود شود.
نام ویاگرا ممكن است از زبان سانسكریت
vyāghraگرفته شده باشد كه به معنی ببر
است.همچنین تلفظ آن یادآور  Vigorو
 Virileاست.
به تركیب ویاگرا و اكستازی،
سكستازی( )Sextasyگویند و در زبان
غیررسمی به آن ویتامین Vهم می گویند.
این دارو توسط شركت دارویی Pfizer
ساخته شده است.قرصهای آن آبی رنگ
هستند كه در یك طرف آن نام  Pfizerو
در طرف دیگر آن  VGR xx(xxبه معنی
دوز قرص است كه  25یا  50یا  100میلی
گرم است) وجود دارد.حق ساخت
انحصاری ویاگرا توسط این شركت تا سال

________X 514-996-9692

 2011-2013اعتبار
دارد.
ویاگرا برای اولین بار برای
درمان آنژین صدری(بیماری
قلبی) مورد استفاده قرار
گرفت كه طی آن افزایش
 erectشدن آلت تناسلی
مردان مشاهده شد كه از
آن به بعد از  27مارس
 1998به عنوان اولین داروی
 impotenceدر آمریكا استفاده
شد.
مصرف این قرص بدون تحریك جنسی
معموال هیچ اثری ندارد و برای اثر آن حتما
باید تحریكات جنسی وجود داشته باشد.
این قرص به راحتی و به سرعت از دستگاه
گوارش جذب می شود .ویاگرا توسط
آنزیمهای كبدی متابولیزه می شود و كبد
و كلیه در دفع آن نقش دارند.اگر به همراه
یك رژیم غذایی پر جرب استفاده شود
باعث كاهش جذب و سرعت اثر و غلظت
آن در خون می شود.
در بعضی موارد استفاده از ویاگرا منع شده
است:
استفاده از تركیبات نیتروژنی مثل
glyceryl trinitrate, sodium
،nitroprusside, amyl nitriteنارسایی
های كبدی شدید ،نارسایی كلیه،
فشارخون پایین ،سكته مغزی یا قلبی و یا
مشكالت ارثی شبكیه چشم.
عوارض جدی ویاگرا هم بدین قرارند:
آلت تناسلی با  erectدائمی و
دردناك،كاهش فشارخون ،سكته قلبی
و مغزی ،مرگ ناگهانی و نا منظم شدن
ضربان قلب.
عوارض معمولی ویاگرا عبارتند از:
عطسه ،سردرد ،ترس از نور ،احساس نبض
و دیدن اشیا به رنگ آبی.

______ ________ www.paivand.ca

داروئهایی مثل  Cialisو  Levitraهم مانند
ویاگرا عمل می كنند.
دوز دارو توسط پزشك مشخص می شود
اما  30دقیقه تا  4ساعت قبل از ارتباط
جنسی باید مصرف شود.
هرچند این دارو بدون نسخه پزشك
نباید استفاده شود اما در تلویزیونهای
خارجی(خصوصا آمریكا) و بسیاری از
سایتهای اینترنتی تبلیغ شده و حتی
فروش اینترنتی هم دارد به طوریكه در
فاصله بین سالهای  1999تا  2001نزدیك
به 1میلیارد دالر فروش داشته است.
ویاگرا نام تجارتی داروی سیلدنافیل
( )Sildenafil citrateاست .این دارو به
مردانی كه دچار اختالل نعوظاند ،كمك
میكند تا توانایی جنسی خود را بازیابند
و در واقع این دارو پایه اصلی تمامی
داروهایی است كه در این زمینه در بازار
دارویی وجود دارند.
 این دارو به صورت قرص یك ساعت قبلاز تصمیم به مقاربت مصرف میشود و طی
یك ساعت ،نباید بیش از یك قرص مصرف
شود.
{>> ادامه در صفحه}22 :
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سردردها
را جدی
بگریید
سردرد های شدید و ناگهانی
ممكن است نشانه بروز برخی
بیماری های خطرناك همچون
آنوریسم باشد و باید جدی
گرفته شود.
آنوریسم با سردردهای مزمنی
همچون میگرن تفاوت دارد
زیرا میگرن سردردی است
كه همواره به سراغ شخص
می آید و نشانه هایی نیز دارد
برای نمونه برخی از زنان در
دوران قاعدگی به این سردرد
مبتال می شوند یا عواملی
خاص باعث ایجاد این سردرد
می شود ولی آنوریسم مغزی
مساله ای متفاوت و پاره

شدگی رگ های مغزی به
علت ضعف در دیواره های
سرخرگی است.
آنوریسم معموال بدون عالمت
است و فرد از آن آگاهی
ندارد ولی در صورتی كه
سردردهایی گاه به گاه به
سراغ فرد می آید یا فرد در
سخن گفتن دشواری هایی
دارد بهتر است به پزشك
مراجعه و پیش از پارگی
شدید در سرخ رگ های
مغزی ،این مساله را شناسایی
كند.
البته همه سردرد ها را در
صورتی كه بدون توضیح و
توجیه باشند نباید نگران
كننده دانست.

آنورسیمساالنهدرآمریكا
باعث مرگ 25هزار نفر
می شود.
گفته می شود حدود 6
میلیون آمریكایی به این
عارضه دچار هستند كه

معموال كوچك و تهدید
كننده نیستند ولی در
صورتی كه این پارگی از
یك چهارم یك اینچ كمتر
باشد در  50درصد از موارد
باعث مرگ ناگهانی فرد می
شود و در صورتی كه فرد از
این عارضه جان به در برد،
همواره با عوارض ناشی از
آن دست به گریبان خواهد
بود.
گ
ت از بزر 
آنوریس م عبار 
ی دیواره
ن یا بیرونزدگ 
شد 
ف
گ در اثر ضع 
ك سرخر 
ی
ی
دیواره آن است؛ این بیمار 
ی
س از حمل ه قلب 
بپ 
اغل 
ی میدهد و معموالً در
رو 
ی ك ه از
گ بزرگ 
ت (سرخر 
آئور 
ب منشاء گرفت ه و در سین ه
قل 
ت
ن حرك 
ت پایی 
و شك م ب ه سم 
ی
میكند) یا سرخرگهای 
ب
ك ه مغز ،پاها ،یا دیواره قل 
را تغذی ه میكنند ،ایجاد
میشود.
ك
وجود آنوریس م در ی 
ث سردرد
ی باع 
گ مغز 
سرخر 
( بیشت ر ضرباندار) ،ضعف،
ت
ج یا كرختی ،درد پش 
فل 
ی
ی یا نابینای 
چشم ،تغییر بینای 
ن اندازه
ی نبود 
نسبی ،و مساو 
مردمكها میشود.
ن آنوریس م عالی م
پارهشد 
ن آنوریس م
بست ه ب ه مكا 
عبارتند از :سردرد شدید ،درد
شدید و تند و تیز در قفس ه
ت
صدری ،شك م یا پا ،از دس 
داد ن هوشیار ی است• .

جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

>> حل جدولها در همین شماره :لطفا ورق بزنید:

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

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

د پر یم

دکتر عطا انصاری

(کبک)

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

افسردگی

«دپریم» یا احساس افسردگی،
حالتی است که هر کس در طول
زندگی دچار آن شده یا خواهد شد
و معموال واکنشی است در برابر
شکست.
خوشبختانه بازگشت به حالت خوش
بینی معموال سریع است و برعکس
«دپرسیون» که عالئم آن در طول
زمان شدیدتر می شود ،نشانه های
«دپریم» بطور موقتی دیده می شود و
معموال عبارتند از:
 کم شدن یا عدم عالقه برایانجام کارهای روزانه

 بی خوابی کم شدن اشتها -حواس پرتی و زودرنجی.

این عالئم می توانند چند ساعت،
چند روز ،حتی چند هفته و بیشتر
طول بکشند .برعکس بیماران مبتال
به دپرسیون ،بیماران دپریمی عالقه
مند هستند که از بعضی تفریحات در
زندگی لذت ببرند.

عــلل

>> یک حادثه ناراحت
کننده یا ضربه روانی مانند
طالق ،مرگ یک عزیز ،از دست
دادن کار (که این روزها فراوان
است)؛ حتی یک عامل ساده
مانند دعوای ساده فامیلی

>> ج ّو اقتصادی سخت

(که این روزها در آغاز آن هستیم)،
از دست دادن شغل ،مخارج سنگین
زندگی و درآمد کم و غیره که باعث
می شوند وضع عمومی بدن ضعیف
بشود.
>> عکس العمل های بدبینانه
به حوادث زندگی ،بطوری که شخص
فکر می کند که در زندگی دچار
مشکالت پی در پی می شود و تمام
بدبختی های دنیا مربوط به اوست
و به غمگینی و بدبینی او اضافه می
شود و زندگی را تیره می بیند و
میخواهد فقط قسمت های منفی را
بنظر بیاورد.

چند راهنمائی

>> به مسائل و عوامل خوش
حال کننده اهمیت بدهید.
آنها را بصورت تجربه زندگی حساب
نکنید و مشکالت زندگی را بعنوان
عوامل آموزنده زندگی تجربه کنید
که باعث می شوند آمادگی بیشتری
داشته باشیم .برای مشکالت آینده در
زندگی و اشتباهات گذشته را تکرار

______ ________ www.paivand.ca

>> برنامه های دلپذیر طرح
و اجرا کنید.

این باعث می شود که لحظات لذت
بخش داشته باشید و کمی انرژی
برای آن مصرف کنید.

>> از گوشه گیری و تنهائی
خودداری کنید.

حوادث تلخ زندگی اثر منفی کمتری
در زندگی شما خواهد داشت اگر
مدتی را با دوستان و اعضای فامیل
بگذرانید و می توانید از آنها کمک
و همراهی برای احتیاج شما به حل
مشکل خود بخواهید.
>> از اشخاص و یا مسائلی که
باعث می شوند زندگی بر شما
تلخ شود دوری کنید.

سالم آقا «پی ون»!!

دکتر آرش عالیی و دکتر کامیار عالیی

..........................................
بانگ ناقوسید در زندان بپوسید
ضد ویروسید ،در زندان بپوسید
جرمتان انسانیت بود ست و جان را
نام و ناموسید در زندان بپوسید
دانشی مردید  ،ازین رو جهل و کنی را
عنی کابوسید  ،در زندان بپوسید
از پزشگانید و از آزادگانیـــــــــد
ِ
نوع خمصوصید  ،در زندان بپوسید
مرد تیمارید و بر احـــــوال انسان
غرق افسوسید  ،در زندان بپوسید
دردمندانید و از دردآشنــــــایان
نقش معکوسید  ،در زندان بپوسید
شرقی و غربی ست انساندوستی تان
ـ«عامل روسید»  ،در زندان بپوسید
زنده بادا میکرب  ،پریوز بادا ایدز
ضد ویروسید  ،در زندان بپوسید !
....................................
پاریس 21.1.2009 ،

م.سحر

>> عزاداری و سوگواری:

دقایق غمگینی که در دوران از دست
دادن یک عزیز بوجود می آید به ما
اجازه می دهد که حقیقت را بپذیریم.
بخود اجازه گریه کردن بدهید و دقایق
سخت را بپذیرید هرچند حقیقت تلخ
است و گذشتن از آن آسان نیست.
این ناراحتی و غمگینی بر اثر گذشت
زمان تسکین می پذیرد.

>> چه موقع به
پزشک مراجعه کنیم

>> حرف بزنید.

مشکالت را برای خود نگه داشتن
بدترین چیزی است که می توانید
انجام دهید .گوشه گیری طوالنی
باعث غرق شدن در مشکالت می
شود .برعکس مشکالت خود را با
شخص قابل اطمینانی در میان
بگذارید .مشورت کردن و اینکه
احساس کنید کسی مشکالت شما
را گوش می کند باعث می شود که
سبک تر شوید و اطمینان بیشتری به
حل مشکالت پیدا کنید.

در حاشیه جمله زیبای اوباما:
«ایران مشت گره کرده اش را باز کند ،دست
دوستی ما به سویش دراز است».

برای :

گذراندن لحظات سخت بدون ناامید
شدن داشته باشید.

نکنیم.
>> علت بدبینی های
خود را جستجو کنید.
واقع بین باشید و فقط
قسمت های منفی را
نبینید .به ضعف خود
بعنوان دلیل شکست فکر
نکنید ،بلکه فکر کنید به
توانائی هائی که در موقعیت
های خود داشتید .به کارهای خوبی
که انجام داده اید و موفقیت های خود
در زندگی فکر کنید.
مخصوصا خود را مسئول ندانید و
مالمت نکنید ،زیرا فقط کنترل کمی
روی مسائل دارید.

>>> جوادآقا...

برای دو برادر دانشمند  ،دو پزشک انساندوست
و پژوهش��گر ایرانی که به سائقهء انساندوستی و
ب��ا تکیه بر امکانات و ابتکارات اندک خود ،بدون
برخورداری از حمایت دولت در راه مبارزه با ایدز
تالش می کرده اند...
اما حاکمان بی وطن دین ساالر ،بی هیچ جرم و
گناه��ی آنان را با اتهام «براندازی نرم » به زندان
افکنده اند تا این دوپزش��گ دانشور و شرافتمند
را ک��ه در راه براندازی وی��روس ایدزقدم بر می
داشتند ،در زندان بپوسانند :
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ببخشنی میدومن که تو فرهنگ ما خوش بنی بودن و گفنت
چیزای مثبت کول نیست و تعریف از بزرگان خوبیت ندارد
و روشنفکر به کسی میگن که با عجله و اول از همه مثل اون
ش��اعری که امسشم نداده بود ،اول می ِکشه وبعد می مشُ ره
(داس��تان روباه و خرگوش رو میگم!!) ویل حقشه واسه این
«حاج حسنی» آمریکا ،ولو فقط به خاطر حرفای خوبش یه
پپسی باز کنیم!
خملص مشا ،جوات مهرعلی (مونرتیال)

چاکر مهر و صفایت حاج حسنی
باشد اجرت با خدایت حاج حسنی
مرحبا بر نقشه و تدبیـــــــــر تو
آفرین بر مکر و رایت حاج حسنی
دوستی آواز کردی نازنـــــــنی
ناز شست و ناز نای ات حاج حسنی
هر چه نفرین کرده ام بــرآن یکی
می کــنم دائم دعایت حاج حسنی
حاج علی را هم به چایی خوانده ای
گرم و شریین باد چایت حاج حسنی
ارچه این حممود دارد هارت و پورت
نرم گردد در هوایت حاج حسنی
اکرب آقا هم از اول گفتـــــــــه بود
گر رفیقی ،جان فدایت حاج حسنی
مشت ما را باز می خـــواهی؟ بیا!
با حمبت بی نهایت حاج حسنی
بی کلک باشی اگر با قـــــــوم ما
جان فشاند از برایت حاج حسنی
گر به دنبال فریبی خود بــــــــدان
حق بسوزاند دو جایت حاج حسنی!
__________________

>> وقتی دپریم بیش از چند
هفته طول می کشد.
>> بی خوابی و کم خوابی
وجود دارد.
>> اگر فکر خودکشی داریم.
پزشک شما سواالتی از شما می کند
و پس از امتحانات بدنی اگر تشخیص
دپرسیون داد به درمان آن می پردازد.
افرادی که باعث دلسردی شما هستند
و یا می خواهند که متکی به آنها
باشید و از خود اراده نداشته باشید.
>> مشکالت مالی و استرس.
اگر «دپریم» شما بر اثر مشکالت مالی
است ،با طلب کاران خود تماس گرفته
و مشکالت خود را با آنها در میان
بگذارید و راه حلی برای پرداخت پیدا
کنید .اگر شغل خود را از دست داده
اید به تحصیالت و تجربیات شغلی
خود که دیگران ندارند اعتبار بیشتری
بدهید تا شغل جدیدی پیدا کنید.

>> ورزش کنید.

ورزش کردن بهترین راه مبارزه با
دپریم است .راه رفتن ،دوچرخه
سواری ،گلف ،سالن های ورزشی
انرژی جسمی و فکری میدهند که

مخلصشوما،
جواتمهرعلی
(مونتریال)
ویاگـــــرا
{>> ادامه از صفحه}21 :
عوارض جانبی شایع ویاگرا شامل
سردرد ،قرمزی و احساس گرما در
صورت ،ناراحتی معده ،آبریزش
بینی ،عطسههای مكرر ،تغییرات
بینایی و آبیرنگ به نظر رسیدن
اجسام است.
 در صورتی كه نیتروگلیسیرینیا داروهای نیتراتی زیرزبانی
یا ایزوسورباید یا برچسب
نیتروگلیسیرینمصرفمیكنید،
نباید از ویاگرا استفاده كنید.
 مصرف این دارو در افراد مسن ،به خصوص كسانی كه از داروهای
خاصی مثل نیتراتها (كه در
داروهای بیماران قلبی استفاده
میشود) استفاده میكنند ،باید با
نظر مستقیم پزشك مربوطه و تجویز
او صورت گیرد ،در غیر این صورت
میتواند خطرآور باشد.
 در صورتی كه نعوظ بیشتر ازچهار ساعت به طول انجامد ،به
دلیل احتمال آسیب به آلت تناسلی،
مراجعه به پزشك ضروری است.
 مصرف سیلدنافیل در بیماران مبتالبه اختالالت خونریزیدهنده یا
زخم معده و دوازدهه باید با احتیاط
صورت گیرد.

بتوانید آینده بهتری را برنامه ریزی
کنید.

>> زود بخوابید.

اگر دچار دپریم و ناامیدی هستید
شاید باندازه کافی نمی خوابید .از
برنامه های جالب دیر وقت تلویزیون
خداحافظی کرده و زودتر بخوابید.
بدینوسیله روز بعد با انرژی و آمادگی
بیشتر از خواب بیدار می شوید.
>> از نوشیدن قهوه و
غذاهای شیرین که انرژی کاذب
میدهند خودداری کنید.
مصرف زیاد آنها باعث بدتر شدن حال
بیمار می شود.

>> شوخ باشید.

بخندید .لحظات لذت بخش برای
خود بسازید تا انرژی الزم را برای

درمان:

پزشک شما داروهائی برای
درمان دپریم تجویز می کند و برای
بی خوابی کمک داروئی کوتاه مدت
برای استراحت شما می دهد ولی
داروهائی مانند Benzodiazepines
(آرام بخش ها) در مدت زمان طوالنی
باعث اعتیاد به آن می شوند و می
توانند باعث مخفی شدن عالئم
بیماریبشوند.
پزشک راهنمائی می کند که بطور
طبیعی و عادی با بی خوابی مبارزه
کنید .مثل ورزش ،نخوردن غذا قبل
از خواب ،گرفتن حمام گرم ،مطالعه و
خوابیدن سر ساعت معین هر شب.
همیشهشاد
و خوش باشید

آمـــوزش دف
کالس های گروه نوازی دف

آموزش آواز اصیل ایرانی ودف

(ردیف و تصنیف)

برای تشکیل گروه ُکر مبنظور همکاری با گروه
دف نوازان از عالقمندان خامن و آقا دعوت
به همکاری می شود.
(514) 485-0739 >> (514) 993-0739

 در صورتی كهدر خالل نزدیكی،
عالیمی مثل منگی ،گیجی ،تهوع ،یا
دردهای قلبی (درد سینه ،احساس
سفتی و فشار در سینه ،كرختی،
گزگز و درد در قفسهسینه یا شانه و
فك تحتانی) در مصرفكننده پدید
آید ،باید از ادامه فعالیت جنسی
خودداری و سریعا به پزشك مراجعه
كرد.
 مصرف بیشتر از یك قرصسیلدنافیل در روز توصیه نمیشود.
 با توجه به احتمال بروز عوارضقلبی شدید ناشی از مصرف این دارو،
توصیه میشود كه فقط تحت نسخه
پزشك مصرف شود.

هشدارجدیددربارهویا گرا

قرار است ویاگرا و سایر داروهای
همگروه آن كه برای رفع ناتوانی
جنسی به كار میروند ،حاوی
هشدارهای جدیدی درباره
احتمال بروز ناشنوایی ناگهانی در
مصرفكنندگانشوند.
به گزارش آسوشیتدپرس گرچه
روشن نیست كه این گروه داروها
حقیقتا باعث ناشنوایی شوند ،اما
سازمان غذا و داروی آمریكا ()FDA
تصمیم گرفت با توجه  26گزارش
در مورد بروز این مشكل در میان
مصرفكنندگان این داروها ،این

هشدار جدید را به بروشور این داروها
اضافه كند.
در داروهای برطرفكننده ناتوانی
جنسی "ویاگرا"" ،سیالیس" و
"لویترا" این هشدار جدید درج
خواهد شد .همچنین داروی"رواتیو"،
كه بر درمان پرفشاری خون ریوی
به كار میرود ،و همان ماده موثره ی
ویاگرا را دارا است ،نیز این هشدار را
خواهد داشت.
در بروشور داروی ویاگرا قبال
ناشنوایی به عنوان یك عارضه جانبی
احتمالی ذكر شده بود ،زیرا در هنگام
آزمایشهای اولیه بر روی آن موارد
معدودی از بروز این عارضه گزارش
شده بود.
اما با توجه به اینكه افزایش سن و
برخی از بیماریها مانند دیابت و
بیماری قلبی كه ممكن است ناتوانی
جنسی ایجادكنند ،ممكن است
به ناشنوایی هم منجر شوند ،هنوز
مشخص نیست كه آیا رابطه بین
مصرف قرصهای رفع ناتوانی جنسی
و ناشنوایی واقعی است یا به بیماری
زمینهای آنها مربوط میشود.
 FDAبه بیماران توصیه میكند در
صورتی كه دچار مشكالت شنوایی
شدند ،مثل كمشنوایی یا زنگزدن
گوش ،فورا به پزشك خود اطالع
دهند و مصرف دارو را قطع كنند• .
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خواندنی ها...
ستایش
فیدل کاسرتو
از اوباما

فیدل کاسترو در بستر بیماری ناشی
از کهولت ،به نوش��تن روزنوشتهای
کوتاهی مش��غول اس��ت ب��ا عنوان
«تفکرات رفیق فی��دل» ،که به طور
منظ��م در رس��انههای همگانی کوبا
منتشر میشود .روزنوشت کوتاه زیر را
که پس از سوگند خوردن باراک اوباما
نوشته است.
رضا عالمه زاده ،نویسنده و سینماگر
معروف این متن را آن به شکل کامل
ترجمه کرده اس��ت ک��ه در زیر می
خوانیم:

( ۲۰ژانویه )۲۰۰۹
باراک اوباما به عنوان یازدهمین رئیس
جمهور ای��االت متح��ده ،از پیروزی
انقالب کوبا در ژانویه  ۱۹۵۹تا کنون،
ریاست حکومت را به عهده گرفت.
کسی نمیتواند به صداقت
س��خنان او شک کند
آنجا ک��ه تاکی��د کرد
کشورش را به نمونهای
ب��رای آزادی ،احترام به
حقوق بش��ر در جهان
و اس��تقالل ملتهای
دیگ��ر تبدی��ل خواهد
کرد .پیداس��ت که این،
کس��ی را ب��د نمیآید
مگر مردمگریزان را در
هر گوش��ه از جهان .او
هم اکن��ون به صراحت
تائید ک��رد که زندان و ش��کنجه در
پایگاه غیرقانونی گوانتانامو را بالفاصله
تعطیل میکند ،کاری ک��ه آغاز بذر
ش��ک پاش��یدن اس��ت ب��ر فرهنگ
کسانی که اس��تفاده از ترور را بعنوان
وسیلهاجتناب ناپذیر سیاست خارجی
کشورش میدانند.
چهرهی نجی��ب و آگاه اولین رئیس
جمهور سیاهپوست ایاالت متحده ،از

کتاب...

حدود دو قرن و نیمی که از تاس��یس
آن به عنوان یک جمهوری مس��تقل
میگذرد ،که با الهام از آبراهام لینکلن
و مارتین لوتر کینگ شکل گرفته بود،
حاال به سمبل زندهی رویای آمریکائی
بدل شده است.
با این وجود ،علیرغم همه آزمایشات
موف��ق ،اوباما هن��وز اصلیترینش را
پ��س نداده اس��ت .او چه خواهد کرد
وقتی معلوم ش��ود ق��درت عظیمی
که به دس��تش رس��یده اس��ت توان
حل تناقضات حل ناش��دنی سیستم
کشورش را ندارد؟
همانطور که پیشنهاد شده ،من نوشتن
«تفکرات» را در س��ال جاری تقلیل
میدهم تا برای رفقای حزبی و دولتی،
در تصمیم گیریهای مداومی که در
مقابله با مش��کالت عینی منشعب از
بحران اقتصاد جهانی باید بگیرند ،نه
دخالت کنم و نه مشکل بیافرینم .من
حالم خوب است ،اما تاکید میکنم که
آنها نبای��د از «تفکرات» من ،خراب
شدن حالم ،یا مردنم تاثیر بپذیرند.
م��ن دارم تم��ام

بسته شدن
گوانتانامو

بحثها و اسنادی را
که در طول این نیم
قرن داشتهام بررسی
میکنم
م��ن این ش��انس را
داش��ته ام ک��ه در
چنی��ن
دورهای
طوالنیشاهدماجراها
باش��م .اطالع��ات
دریافت میکنم و به آرامی به حوادث
میاندیش��م .فکر نمیکن��م همین
ش��انس را برای چهار سال دیگر هم
داش��ته باش��م ،وقتی که اوباما اولین
دوره ریاست جمهوریاش را به پایان
میبرد.

فیدل کاسترو

به نوش��ته روزنامه دیلی میل تفسیر
سایمون جیمز از این واقعه که اواسط
قرن سوم میالدی روی داده این است
که« :سپاه ساسانی با حفر تونل قصد
داش��ت دفاع این شهرک نظامی روم
را در هم بشکند .در مقابل گروهی از
سربازان رومی نیز با حفر تونل دیگری
قصد داشتند به سپاه دشمن شبیخون
بزنند .در یک مقطعی آنها با یکدیگر
روبهرو شده و سربازان ساسانی با شعله
ور ساختن فضای داخل تونل به رومی
ها حمله کردند».
روزنام��ه دیلی میل از قول س��ایمون
جمیز مینویسد« :سپاه ساسانیان از
روشه��ای مختلف و زیرکانهای برای
در هم شکستن دفاع شهرها استفاده
میک��رد و از جمله در ش��علهافکنی
مهارت فراوان داشت .از قرار طی این
نبرد سپاه ساسانی برای جلوگیری از
پیشروی رومیها در تونل ،دامنه آتش
را با ترکیب شیمیایی سولفور و بیتومن

Azar Nafisi in Montreal
Wednesday, February 11, 2009

Things I’ve Been
Silent About

آذر نفیسی
در مونرتال

چهارشنبه 11 ،فوریه2009 ،

باراکراسی!

س��ی و اندی س��ال پی��ش ،وقتی
جیم��ی کارتر به ریاس��ت جمهوری
آمریکا انتخاب شد ،و مسئوالن رژیم
ش��اه در زندانه��ای سیاس��ی ایران
زیر فش��ار او رفتار نرمتری با زندانیان
سیاسی پیش گرفتند ،در زندان قصر
ته��ران اصطالح��ی رایج ش��د به نام
«جیمیکراسی» ،که ترکیبی خالق و
کمی هم طنزالود بود از جیمی کارتر
و دموکراسی.
وقتی ب��اراک اوبام��ا ،رئیس جمهور
تازهی آمریکا ،دس��تور بس��ته شدن
زن��دان گوانتانامو را صادر کرد یکباره
لغت «باراکراس��ی» به ذهنم رس��ید.
هرچند در ش��رائط خاص میان رژیم
اسالمی ایران و ایاالت متحده آمریکا،
سیاس��ی در
نمیدان��م آی��ا زندانیان
ِ
بن ِد این حکومت بوئی از باراکراس��ی
خواهند ش��نید یا نه ،ول��ی تردیدی
ندارم که زندانیان سیاس��ی امروز در
بسیاری از کشورهای خاورمیانه و به
طور کلی در سرزمین های دیکتاتور
زدهی جهان ،در دورهی باراکراس��ی،
کمی فرصت نفس کشیدن خواهند
انس��ان در بند
یافت ،که همین برای
ِ
چیز کمی نیست.

ساسانیانباسالحشیمیاییبهجنگرومیهارفتهاند
روزنام��ه دیلی میل چاپ لندن در
شماره روز بیستم ژانویه به تازهترین
ش��واهدی میپ��ردازد ک��ه احتمال
اس��تفاده از نوعی س�لاح شیمیایی
توسط امپراطوری ساسانی علیه ارتش
روم را تقویت میکند.
بهگفتهباستانشناسان،اینکهنترین
شاهدازبهکارگیریترکیباتشیمیایی
در جنگ اس��ت و احتم��اال در آن از
ترکیبهایی نظیر سولفور و بیتومن
استفاده شده است.
ب��ه نوش��ته روزنامه دیل��ی میل این
شواهد مربوط به  ۲۰جسد از سربازان
رومی است که در جریان حمله سپاه
ساس��انی به دورائوروپوس  -ش��هری
در حاش��یه رودخانه ف��رات واقع در
در س��وریه امروزی -قصد داش��تند با
حفاری یک تونل به مواضع دش��من
ش��بیخون بزنند .اجساد این سربازان
حدود  ۷۰سال پیش کشف شد ولی
نحوه کشته شدن اس��رارآمیز آنها در
این تونل کوچک تا کنون مش��خص
نشده بود.
مبنای اطالع��ات ارائه ش��ده در این
مطلب تحقیقات اخیر یک باس��تان
ش��ناس بریتانیایی است به نام دکتر
س��ایمون جیمز .روزنامه دیلی میل
سپس می نویسد« :دکتر جیمز محقق
ارشد دانشگاه لیستر انگلستان اخیرا در
یک اجتماع باستان شناسی در آمریکا
تحلیل و پاس��خ خود به این معما را
ارائه داده اس��ت .وی معتقد است که
این س��ربازان رومی نه با شمش��یر و
نیزه بلکه بر اثر تنفس یک گاز سمی
کش��ته ش��دهاند چون هیچ نشانی از
زخمهای مرگبار در این اجس��اد پیدا
نشده است».
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گسترش میدهد که باعث تولید گاز
س��می و خطرناکی میشود .سربازان
رومی داخ��ل تونل به فاصله کوتاهی
بیهوششدهوسپسبراثرمسمومیت
شیمیاییکشتهمیشوند».
به نوشته دیلی میل« :سربازان ساسانی
از طریق حفر تونل نتوانس��تند دفاع
شهر دورائوروپوس را در هم بشکنند
ولی ش��واهد تاریخی نش��ان میدهد
که به هر شکل آنها در نهایت شهر را
تصرف کرده و پس از نابودی رومیها
و آواره کردن ساکنانش این شهر برای
همیشه فراموش شد».
بهگفتهسایمونجمیزهرچنداسنادی
وج��ود دارد حاکی از بهکارگیری دود
و گازهای س��می در تونلها توس��ط
سربازان یونانی علیه رومیان است اما
این مورد مربوط به س��پاه ساسانی تا
کنون قدیمیترین نمونه از بهکارگیری
مواد شیمیایی در جنگ است.

بنی��اد بلومتروپلیس افتخار دارد
ش��ما را به یک نشس��ت ویژه ادبی با
حضور آذر نفیسی ،نویسنده سرشناس
ایرانی ،دعوت کند.
خانم نفیس��ی ک��ه به دلی��ل کتاب
پرف��روش اش "لولیت��ا خوان��دن در
تهران" از شهرت بین المللی برخوردار
است ،روز  11فوریه برای اولین بار به
مونترال می آید تا بخش هائی از کتاب
ت��ازه اش "آنچه درباره اش س��کوت
کرده بودم"
()Things I’ve Been Silent About
را بخواند.

زمان شروع این برنامه
ساعت 30:30بعدازظهر
و ژیان قمیش�ی ،مجری برنامه
هنری و فرهنگی "کی��و" در رادیوی
سی بی سی ،میزبان آن خواهد بود.
محل برنامه سالن 110-H
دانشگاهکنکوردیا

واق��ع در  1455بلوار مزن نو غربی
است.
نفیس��ی که از صاحب نظران مطرح
درباره ایران است ،دریافت ویژه خود
را از ای��ن کش��ور که از نقش��ی مهم
در ثب��ات جهانی برخوردار اس��ت ،با
مخاطبین خود در ش��هر مونترال در
میان می گذارد.
او متول��د ته��ران و اس��تاد ادبیات
دانشگاه تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی
و دانشگاه عالمه طباطبائی در ایران
بوده است.
در س��ال  1981نفیس��ی ب��ه دنبال
خ��ودداری از پوش��یدن حج��اب از
دانش��گاه تهران اخراج شد و در سال
 1997ای��ران را به همراه خانواده اش
ترک کرد.
کتاب تازه آذر نفیس��ی "آنچه درباره
اش س��کوت کرده بودم" (انتش��ارات
رندم ه��اوس  )2008کاوش و تاملی
س��ت عمیقا ش��خصی ،درب��اره رنج
ه��ای دختری جوان درگیر با اس��رار
خانوادگی.
کتاب نفیس��ی با پرداخت��ن به دوره
های پرتح��ول از زندگی او که منجر
به انقالب اس�لامی  1978-79ش��د،
تصویری پرقدرت از تاریخچه خانواده
ای را ارائ��ه می دهد ک��ه برای آزادی
خود در کش��وری دستخوش بحران
های سیاسی بهای گزافی می پردازد.
چهارشنبه 11 ،فوریه  ،2009ساعت

 30:5بعدازظهر
سالن ،110-Hهال بیلدینگ،
دانشگاهکنکوردیا
 1455بلوار مزن نوو غربی
ورودیه :رایگان
ای��ن برنام��ه با هم��کاری دانش��گاه
کنکوردیا،
انتشارات رندم هاوس کانادا و رادیوی
سی بی سی یک برگزار می شود.
>> آذر نفیسی در مونترال اولین برنامه
از مجموعه «نویس��نده در مخاطره»
است که به عنوان بخشی از یازدهمین
جشنواره ساالنه بین المللی ادبی بنیاد
بلومتروپلیس از تاریخ  22تا  26آوریل
در هتل دلتا ( 777خیابان یونیورسیتی
در شهر مونترال برگزار خواهد شد.
برای اطالعات بیشتر:
www.bluemetropolis.org

افغانستان...

گیتس:
افغانستان
بزرگترین
چالش ارتش
آمریکا

مأموریتافغانستان،بهگفتهرابرت
گیتس،وزیردفاعآمریکا،بزرگترین
چالشارتشاینکشوراست.مبارزه
باطالبانازاولویتهایبرنامه
اوبامااست.دولتآمریکامیگوید
با اعضای این گروه تروریستی ،هر
کجاکهباشند،مقابلهمیشود.

>> راب��رت گیت��س ،وزی��ر دف��اع
آمری��کا ،روز سهش��نبه  ۲۷ژانویه در
براب��ر کمیس��یون نیروهای مس��لح
سنای این کشور اعالم کرد که جنگ
ب��ا افراطگرایان اس�لامی طالبان ،از
اولویته��ای برنامه رئی��س جمهور
جدید ایاالت متحده است ،هر چند که
این نبرد« ،جنگی طوالنی و دش��وار»
خواهد بود.
به گفته وی ،هدفهای اس��تراتژیک
قابل دسترسی هستند با این شرط که
مردم افغانستان طالبان را طرد کنند و
از پشتیبانی تشکیالت القاعده دست
بردارند.
گیتس در ادامه تأکید کرد که آمریکا
همچنان مواضع گروههای افراطی در
پاکس��تان را مورد حمله قرار خواهد
داد.

اوباما نیز همچون سلف خود ،جورج
بوش ،آش��کارا گفته اس��ت که با
القاعده مبارزه خواهد کرد ،هر کجا
که این گروه مستقر باشد.
گیتس در پاسخ به پرسش یکی از
سناتورها افزود که این موضع اوباما
به دولت پاکستان نیز منتقل شده
است.
واشنگتن معموال در مورد حمالت
موش��کیای ک��ه در پاکس��تان
اعتراضهای گسترده در پی دارند،
سخنینمیگوید.
بنا بر آماری که خبرگزاری رویترز ارائه
کرده ،در س��ال میالدی گذشته ۳۰
مورد از این حمالت انجام شده است.
اوباما در رقابتهای انتخاباتی خود قول
داده بود ک��ه نیروهای آمریکایی را از
ع��راق خارج کرده و در مقابل ،تمرکز
قوای نظامی خود را به جنگ با طالبان
در افغانستان منتقل کند؛ جنگی که از
سال  ۲۰۰۱در جریان است.
بر این اس��اس باید بی��ش از  ۳۰هزار
نی��روی جدید ب��ه افغانس��تان اعزام
شوند .ارتش ایاالت متحده اعالم کرد
که نخستین یگانهای پشتیبانی در
ایالتهای شرقی "لوگر" و "ورداک" به
خدمت گرفته شدهاند.

امکــــانبروزاختالفدر
میانمتحدان

اظه��ارات وزیر دف��اع آمریکا در مورد
افزایش نیروهای نظامی در افغانستان
در حالی مطرح میشود که بر اساس
پژوهشهای یک موسسهی انگلیسی،
بحران مالی و اقتص��ادی بینالمللی
ممکن اس��ت برنامهی ایاالت متحده

حل جدول عادی:

را برای مبارزه با افراطگرایان با کندی
روبرو کند .در گزارش نظامی س��االنه
موسس��هی بینالمللی پژوهشهای
اس��تراتژیک در لن��دن ( )IISSآمده
است که طرح اوباما برای عقبنشینی
گامب��هگام از عراق و افزایش همزمان
این نیروها برای بهبود وضع افغانستان،
با تنشهای��ی در چارچوب ناتو روبرو
میشود.
متح��دان اروپایی آمری��کا با توجه به
بحران موجود قصد دارند در هزینهها
صرفهجویی کند .جیمز این پژوهش
همچنین افزایش نیروهای آمریکا را
در عراق در دوران ریاس��ت جمهوری
ب��وش موفقیتآمی��ز ارزیاب��ی کرده
است .بر همین اساس شمار قربانیان
خش��ونت در عراق کاهش یافتهاند و
ع��راق به یک جنگ داخلی کش��یده
نشده است .اعزام نیروها به افغانستان
ممکن است موجب اختالفهایی در
زمینهی تقس��یم هزینههای موجود
میان متحدان گردد .گذش��ته از این
دش��واریهایی نیز در م��ورد اجماع
پیرامون هدفها از مأموریت افغانستان
به چشم میخورد• .

>>>  <<< ...حل جدول ویژه:
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

اض به کشتار فلسط
زمانی که اعرت

حکومت می شود
ی ها هم احنصاری
ین

گزارشی از حمله لباس
شخصی ها به صلح
طلبان ایرانی
( 22دی )1387
کانون زنان ایرانی
عکس :مریم مجد
گزارش :بهمن احمدی امویی

ساعت  11امروزصبح (بیست و دوم دی
ماه )گروهی از فعاالن زن مقابل سفارت
فلسطین در تهران با پالکاردهایی که بر آنها
شعارهایی در محکومیت حمله اسرائیل به
غزه نوشته شده بود با یک بلند گوی دستی
شعار صلح و پایان دادن به نسل کشی در
غزه را فریاد می زدند .آنها به دعوت گروه
مادران صلح خود را به آنجا رسانده بودند.
در ضلع غربی خیابان فلسطین تجمع کرده
بودند و به رهگذران و خودروهایی که از
خیابان عبور می کردند بروشور می دادند و
از آنها می خواستند جنایت اسرائیل در غزه
را محکوم کنند .مردانی از فعاالن جنبش
های اجتماعی و سیاسی نیز دقایقی بعد به
آنها ملحق شدند.
تعدادی عکاس روبروی در سفارت
فلسطین که چند سرباز و افسر نیروی
انتظامی هم آنجا ایستاده بودند ،از
معترضین عکس و فیلم می گرفتند.
جمعی از حقوقدانان ،اعضای کانون
نویسندگان ،برخی از اعضای جنبش زنان
ایران و روزنامه نگاران نیز به دعوت جمعیت
مادران صلح برای دفاع از مردم غزه به
مقابل سفارت فلسطین در تهران آمده
بودند و خواستار پایان نسل کشی اسرائیل
در غزه شدند.
رییس موزه صلح که خود یک جانباز جنگ
است ،فریبرز رییس دانا ،اقتصاددان و عضو
کانون نویسندگان ،شرف الدین ،رییس
سازمان دفاع مقدس ،احمدزاده ،فیلمنامه

نویس
جنگ ،سیمین بهبهانی ،شاعر
و حبیب الله پیمان از فعاالن سیاسی ایی
بودند که در میان جمعیت حضور داشتند.
بر پالکادرهایی که در دست این جمعیت
بود ،جمالتی چون:
آیا باید فلسطینی ها را به دریا رخیت؟ و
جنگوخونریزیاسرائیلحمکوماست،
دیده می شد .اغلب سخنرانان این جمع هم
همراهی آمریکا با اسرائیل را در این نسل
کشی محکوم کردند.
حدود ساعت یازده و نیم شعارهای
"الله اکبر ،خامنه ای رهبر" در میان
شعارهای صلح خواهانه معترضین شنیده
شد .تعدای از لباس شخصی ها که مشخص
بود روابط حسنه ای با پلیس دارند کمی
باالتر از معترضان جمع شده بودند و مرتب
خود را به آنها نزدیک می کردند.
آنها با شعارهای" مرگ بر امریکا" و "خامنه
ای رهبر" مانع شنیده شدن گفته های
سخنرانان می شدند که با یک بلندگو
دستی صحبت می کردند .صدای بلندگو به
حدی ضعیف بود که به راحتی شنیده نمی
شد؛ چه برسد به این که با شعارهای لباس
شخصی ها که با تمام توانشان فریاد می
زدند ،در هم بیامیزد.
زمانی مهندس سحابی در گفت و
گو با خبرنگاری گفته بود که" برخی از
تماشاچیان و نمایندگان در مجلس اول
برای جلوگیری از سخن گفتن آنها مرتب
شعار الله اکبر ،خمینی رهبر سر می دادند
و صلوات می فرستادند .همینجوری هم شد
که با پررویی و الت بازی همه را از صحنه
بیرون کردند" .
آیا پس از این همه سال صاحبان این طرز
تفکر راه های جدیدتری به ذهنشان نمی
رسد؟
شاید هم چون از این روشهای قدیمی
نتایج مورد نظر خود را گرفته اند ،همان ها
را تکرار می کنند.
تعدادی از آنها با شکم های برآمده و گردن
های کلفت و چفیه بر گردن و شلوارهای
نظامی ،در حالی که شعار می دادند ،با تنه

زدن به زنان و
هم که خودش
اند .کسی
معرفی می کرد
مردان خود را به میانه جمعیت رساندند .را پلیس
معلوم بود که چندتایی از آنها تازه از محل
از جمعیت خواهش می کرد خودشان را
کارشان به اینجا برای ماموریت آمده بودند .کنترل کنند تا دوربین این عکاس را پس
برای همین هم وقت نکرده بودند لباس
بگیرد .اما لباس شخصی ها توجهی به او
های نظامی شان را عوض کنند .انگار با بچه نمی کردند ،حاال یا واقعا زورش به لباس
های محل هم تماس گرفته بودند و یک
شخصی ها نمی رسید و یا سعی می کرد
جمعی را تشکیل داده بودند.
نقش یک پلیس خوب را بازی کند".
تعدادی از زنان ضمن
جمعیتبرایجلوگیری
>> "مرگ بر
همراهی نشان دادن با شعار
از هرگونه برخورد و
"مرگ بر اسرائیل" لباس
درگیری ،یکی دوبار
صلح طلب"!!
شخصی ها ،سعی کردند تا
محل استقرار خود را
حدودی مانع بر هم خوردن
>>"بابا این چه تغییر داد .در مقابل
جو و از بین رفتن فضای آرام
لباس شخصی ها هم
حاکم بر مراسم شوند .اما به
مملکتی است؟" مرتب آنها را تعقیب می
نظر می رسید آنها برای بر
کردند.
هم زدن مراسم ،به سبک
در میان لباس شخصی
خودشان،عمل می کنند و توجهی به
ها یک مرد ژنده پوش با لباس هایی
اطرافشاننداشتند.
بسیار کثیف مرتب شعار مرگ بر اسرائیل
صدای "حاجی به گوشم" از پشت سرم
می داد.
از او پرسیدم تو هم می خواهی با
شنیده شد .یکی از آنها داشت احتماال
اسرائلجبنگی؟
با فرمانده و یا یکی از باالدستی هایش
فقط خندید.
صحبت می کرد.
جمعیت برای جلو گیری از برخورد به ضلع با خودم گفتم شاید پولی به اوداده اند که
شرقی خیابان رفتند و لباس شخصی ها در بیاید .به یکی از بچه های عکاس گفتم بد
ضلع غربی .دو گروه روبروی هم قرار گرفته نیست از او هم یک عکسی بگیرد.
چندتایی از لباس شخصی ها مرتب با الفاظ
بودند.
رکیک زنان را خطاب قرار می دادند.
خانمی گفت " :ما که نمی توانیم سر
به نظر می رسید آنها می خواهند هر طور
موضوع قتل عام فلسطینی ها با هم کنار
شده کار را به درگیری برسانند .یادم آمد که
بیائیم ،پس چه امیدی به کارهای دیگر
همین چند روز پیش قشقاوی ،سخنگوی
است".
وزارت خارجه در باره کسانی که به محل
جمعیت شعار "صلح" سر می داد و لباس
کار و خانه شیرین عبادی یورش برده بودند
شخصی ها و نیروهای امنیتی شعار "مرگ
و بر در و دیوار خانه اش شعارهای توهین
بر صلح طلب"!!
آمیز نوشته بودند ،گفته بود که آنها تعدادی
کسانی می خواستند که توجهی به لباس
دانشجو با نظرات مخالف خانم عبادی بودند،
شخصی ها نکنند و رویشان را به طرف
سفارت فلسطین برگردانند ،شاید که آنها را خانم عبادی و دوستانشان باید تحمل
با بی اعتنایی خود از میدان به در ببرند .اما شنیدن سخنان منتقدین را داشته باشند.
"آیا اینها هم از همان دانشجویان بودند
انگار نه انگار !گوش آنها بدهکار این حرفها
؟ نمی دانم .اما هر چه هست انگار فقط
نبود.
منتقدین حکومت باید تحمل شنیدن
یکی از تظاهر کنندگان گفت:
نظرات مخالف خود را داشته باشند و نه
"فکر کنم همان هایی هستند که برای
خود حکومت.
مبارزه با اسرائیل و عملیات انتحاری ثبت
زنی از میان جمع فریاد زد :
نام کرده اند .اما چون جرات رفتن به آنجا
"بابا این چه مملکتی است ؟ یک روز
را ندارند تالفی اش را سر ما درمی
می گویند اسرائیل جنایت می کند،
آورند".
کمی دورتر از جمعیت یکی  -دوتا از شیرین عبادی حمایت می کند .یک روز
لباس شخصی ها به راحله عسگری هم که ما شعار پایان جنگ و جلوگیری از
خون ریزی در غزه توسط اسرائیل را فریاد
زاده عکاس وبسایت "تغییر برای
می زنیم ،باز هم ما را می زنند " .و کسی
برابری" حمله کردند .او را زدند و
دیگر از میان جمع گفت ":باید هم این کار
دوربینش را گرفتند.
رابکنند.
جمعیت به دور آنها حلقه زده بود.
{>> ادامه در صفحه}30 :
چون تا
یکی می گفت:
"به چه حقی
با مردم اینگونه
برخورد می
کنید؟"
یکی هم موضوع
زمان :یکشنبه یکم فوریه
پول نفت را به
 10:30 --صبح تایک و نیم بعدازظهر -----این
میان کشید و
به همه شما خوشامد میگوییم.
که آنها با پول
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
نفت اجیر شده

جلسه ماهیانه اجنمن زنان

مراسم اهدای جایزۀ
سیمون دوبووار به
سیمینبهبهانی

به منایندگی از سوی کمپنی یک
میلیونامضا

( 21ژانویه )2009

جایزۀ س��یمون دوبووار ،که در سال جاری به
کارزار یک میلیون امضا تعلق گرفته است ،امروز
طی مراسمی ،در کافۀ مدوف ،در پاریس ،جایی
که پایگاه س��یمون دو بووار و ژان پل سارتر و
دیگر روشنفکران زمان آنها بود ،به خانم سیمین
بهبهانی ،شاعر نامدار ایرانی که به همین منظور
به عنوان نماین��دۀ کارزار یک میلیون امضا به
پاریس سفر کرده است ،اهدا شد.
دراین مراسم ،عالوم بر اعضای داوران و از جمله
خانم ژولیا کریتوا ،نویسندۀ بنام فرانسه ،خانم
کریستین آلبانل ،وزیر فرهنگ فرانسه نیز حضور
داشت.
جایزۀ سیمون دو بووار در سال دوهزار و هشت
میالدی بمناس��بت صدمین سال تولد خانمم
سیمون دوبووار ،نویسندۀ نامدار فرانسوی و یکی
از سرس��خت ترین مبارزان حقوق زنان بوجود
آمده اس��ت و به اقدامات و کارهایی استثنایی
زنان و مردانی تعلق می گیرد که در راس��تای
مبارزات دوبووار به احقاق حقوق زنان در جهان
کمک کرده اند.
خانم س��یمین بهبهانی بهن��گام در یافت این
جایزه ،با سپاسگذاری از این انتخاب برای جایزۀ
سیمون دوبووار ،از ش��هامت و استقامت زنان
کش��ورش در فعالیت در کمپینی که آنها را در
خطر قرار داده سپاسگذاری کرد .خانم بهبهانی
همچنین از تمامی رسانه ها و بویژه رادیوی بین
المللی فرانس��ه که به خبرهای کمپین توجه
خاصی نموده است ،تشکر کرد.
کریستین آلبانل ،وزیر فرهنگ فرانسه ،نیز که
در این مریاس��م حضور داشت خطاب به خانم
بهبهانی گفت ":ما همگی بسیار خوشحالیم که
شما را در اینجا می بینیم چون تا لحظات آخر
نمی توانس��تیم چندان به این حضور مطمئن
باشیم".
وی همچنی��ن از فعالیت های خانم س��یمین
بهبهان��ی تقدیر بعمل آورد که هم��راه با زنان
دیگر در کمپین یک میلیون امضا علیه قوانین
تبعیض آمیز علیه زنان برپا خواسته اند.
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اسکار...

'بنجامنیباتن'
در صدر نامزد
های اسکار
قرار گرفت

فیلم "سرگذشت عجیب بنجامین
بات��ن" در  13م��ورد نامزد کس��ب
دریافت جایزه اسکار شد.
میلیونر زاغ��ه نش��ین (Slumdog
 )Millionaireبا نامزدی در  10ماده
پس از "بنجامین باتن" قرار گرفت و
پس از آن فیلم های "شوالیه سیاه" و
"میلک" (داستان هاوارد میلک ،فعال
حقوق همجنس گرایان در آمریکا)
با هشت نامزدی اسکار از مهم ترین
فیلم های سال  2008قلمداد شدند.
در میان هنرپیشگان نقش اول زن
مریل استریپ بخاطر بازی در فیلم

"ش��ک" ( )Doubtبرای پانزدهمین
بار نامزد دریافت جایزه اسکار شد و
کیت وینسلت در فیلم "کتاب خوان"
( )The Readerاز استفن دلدری نیز
دیگر نامزد دریافت ایکار در این رشته
است.
جمشید اکرمی کارشناسان سینما
در آمری��کا در گفتگ��و با
تلویزیون فارس��ی بی بی
س��ی گفت به اعتقا او در
میان نامزدهای اعالم شده
برای دریافت جایزه اسکار
موارد غیرمنتظره چندانی
وجود نداشت.
او انتخاب ریچارد جنکینز
به عنوان نامزد هنرپیشه
نق��ش اول م��رد (فیل��م
"میهمان") و ملیسا لئو به
عنواننامزدهنرپیشهنقش
اول زن (فیل��م "رودخانه
یخزده") را از معدود موارد
شگفتی منتخبان بهترین
های هالیوود در س��ال  2008اعالم
کرد ولی یادآور شد که تعداد زیادی
از اعضاء آکادمی اس��کار را بازیگران
تشکیل می دهند و از این رو تاکید
بر اج��را بالقوه بیش از س��ایر موارد
فیلمسازیاست.
نام برندگان جایزه در روز  22فوریه
در مراسمی در س��الن کداک شهر
لس آنجلس اعالم می شود.

مهمترین رده بندی ها به
شرح زیر است:

بهرتینفیلم:

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

 سرگذشت عجیبپنجامینباتن
فراست/نیکسون میلک کتاب خوان میلیون��ر زاغ��هنشین
بهرتین کارگردان:

 دنی بویل  -میلیونر زاغه نشین استیفن دلدری  -کتاب خوان دیوید فینچر  -سرگذشت عجیببنجامینباتن
 ران هاوارد  -فراست/نیکسون گاس ون سنت  -میلکبهرتینهرنپیشهمردنقشاول:
 ریچ��ارد جنکینز  -میهمان (The)Visitor
 فرانک النگال  -فراست/نیکسون شان پن  -میلک ب��رد پی��ت  -سرگذش��ت عجیببنجامینباتن
 -میکی رورک  -کشتی گیر

بهرتینهرنپیشهنقشاولزن:
 ان ه��داوی  -ریچ��ل عروس��یمیکند
 آنجلینا جولی Changeling - ملیسا لئو  -رودخانه یخزده مریل استریپ  -شک -کیت وینسلت  -کتاب خوان

طنـــــز
خرسندی

فیلیپسیمورهافمن  :شک
 هیت لجر:شوالیه سیاه
 مایکل شنون:جاده انقالبی

تو سیمنی سه بواری !

بهرتینهرنپیشهنقش
دوم زن:
 ایمی آدامز :شک پن��ه لوپه ک��رو :ویکیکریستیناباسلونا
 ویوال دیویس :شک ترج��ی پی هنس��ون:سرگذشتعجیب
بنجامینباتون
 ماریسا تومی :کشتی گیر

جشن سال نوی چینی
امسال چینیها و بوداییها از روز  26ژانویه ( 7بهمن) سال
نوی چینی را جشن میگیرند .جشن سال نوی چینی،
پانزده روز طول میکشد.سال جدید چینی ،سال گاو نام
گرفته است .سال نوی چینی از مهم ترین تعطیالت سنتی
مردم چین است .گاهشماری چینی ،گاهشماری ترکیبی
شمسی-قمری است و حرکت خورشید ،ماه و ستارگان،
تعیین کننده روزها ،ماهها و سالها هستند .سال نو ،با
پدیدار شدن ماه در نخستین روز سال آغاز میشود و به
همین علت گاه به آن سال نوی قمری نیز گفته میشود.
جشن سال نو ،عموماً پانزده روز به طول میانجامد و با
جشن فانوس پایان می یابد .در بیشتر کشورهایی که
چینیها اکثریت را تشکیل میدهند یا اقلیت قدرتمندی
هستند ،سال نوی چینی جشن گرفته میشود؛ از آن
جمله میتوان به چین ،هنگ کنگ ،تایوان ،برونئی ،کره،
مغولستان ،نپال ،بوتان ،ویتنام ،سنگاپور ،اندونزی ،مالزی،
فیلیپین و تایلند اشاره کرد.

مراسم
اهدای
جایزۀ سیمون
دوبووار به
سیمین
بهبهانی

تو بانوی آزادهی آن شهر و دیاری ---
تو سیمنی سه بواری
			
تو کار و کس آن وطن بیکس و کاری ---
تو سیمنی سه بواری
			
در میهن خاموش نمایندهی مائی  ---آواز رسائی
به منایندگی
از فاجعه فریادی و از درد هواری  ---تو سیمنی سه بواری
از سوی
تو با قلم و با قدمت ،ظلم ستیزی  ---سیمین عزیزی
کمپین یک
با زور گالویزی و با جامعه یاری  ---تو سیمنی سه بواری
بادا که سالمت همه بادا تن و جانت  ---آنسان که روانت
میلیون امضا
کز جان خود و از تن خود مایهگذاری  --تو سیمنی سه بواری
با دیدهی کمسوی و تن خسته و رنجور  ---از ما نشدی دور
یک لحظه نه غایب ز نظر نه به کناری  --تو سیمنی سه بواری
زنهای وطن را تو کشی جانب میدان  ---پرشور و غزلخوان
در کار رسیدن به تحقق ز شعاری  --تو سیمنی سه بواری
گه سعدی و گه فرخی یزدی و جامی  ---فکری و کالمی
گه هادی خرسندی طنزینه نگاری  --تو سیمنی سه بواری
ویراسته شد از تو دوبیتی ی من آن شب ( --در بارهی عقرب)
دیدم که چه حاضر به یراقی ،چه سواری--تو سیمنی سه بواری
در طنز مرا هم بنهی پشت سر خویش  --خوش میروی از پیش
انگار که من واگن اسبی تو قطاری - -تو سیمنی سه بواری
با اینهمه خوشذوقی و شوخی ،گه پیکار  -سرسختی و پر کار
غیر از الفی ،هیچ نه کم از چهگواری! - -تو سیمنی سه بواری
گفتند بهاران برسی جانب لندن  ---پس زنده شوم من
چون من بُ َـزکام ،کمبیزهای تو ..... ،و خیاری  ---تو سیمنی سه بواری
نه کمبیزه ای تو ،نه خیاری ،چه خطائی  --بخشنده شمائی
من آن بزک منتظرستم تو بهاری  -تو سیمنی سه بواری

بهرتینفیلم
خارجی:

 روانچ��ه:اتریش
 کالس فرانسه گ��روهب��ا د ر
ماینهوف  -آلمان
 عزیمت  -ژاپن والس با بشیر  -اسرائیل----------------------

بهرتینهرنپیشهنقشدوممرد:
 جاش برولین  -میلک راب��رت داون��ی جونی��ور  -توفانحاره ای

سال گاو
آغاز سال نوی چینی
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چرا باید سازمان مجاهدین از لیست ترور در میآمد؟!

درجستجـوی
بهشت موهوم
>> دکتر عبداملیثاق
قدیریان

-------------------کتاب را در

www.amazon.com

سفارش دهید.

اعضای احتادیه اروپا روز دوشنبه در نشست خود در بروکسل
به حذف نام سازمان جماهدین خلق ایران از فهرست گروههای
تروریستی رای مثبت دادند .خربش را یک هواداری از سوئیس
به من داد .خوشحال شدم که احتادیهی اروپا روی من را زمنی
نیانداخته اس��ت!! چند سال پیش یک نامهای را امضا کردم
که جماهدین را از لیس��ت تروریست دربیاورند! استدالل من
برای خودم چننی بود که تا وقتی مجهوری اسالمی و اسرائیل
و آمریکا تروریس��ت خوانده منیشوند ،جماهدین هم نباید در
لیستباشند.
ظاهر ًا حرف من و مینا اسدی و پرویز صیاد و گروهی دیگر بعد
از چهار پنج سال به کرسی نشست!!
از آجنا که رسانههای اپوزیسیونی و خمالف مجهوری اسالمی
(!) ع��ادت دارند در اینگونه موارد س��کوت کنند من خربش
را نوشتم با ش��ادباش به هموطنانی که هواداران این سازمان
هستند.
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اوباما و ایران...

اطالعیه سازمان فرهنگی پاراد نوروز

اوباما مششری را زیر شنلش پنهان میکند!
گفت و گو با علیرضا
نوریزاده ،روزنامهنگار
و حتلیلگر امور
خاورمیانه

نوریزاده :آمریکا
منتظرانتخابات
ایران است

دولت جدید ایاالت متحدهی آمریکا
به ریاست باراک اوباما در یکی از اولین
گامهای سیاست خارجی خود اعالم
کرد که حاضر است پس از مشورت
با متح��دان اروپایی خود بدون هیچ
پیشش��رطی با مقام��ات جمهوری
اسالمی به مذاکره بنشیند.
دول��ت قبلی آمریکا ش��رط مذاکره
مس��تقیم با ایران را توقف غنیسازی
اورانی��وم در ایران ،قطع حمایت ایران
از گروهه��ای تندرویی چون حماس
و حزبالله و کنار گذاش��تن مخالفت
با روند صلح خاورمیانه از سوی ایران
اعالم کرده بود.
رادیوزمانه در گفت و گویی با علیرضا
نوریزاده ،روزنامهنگار و تحلیلگر امور
خاورمیانهمیپرسد:
>> در حالی که آمریکا تغییری در
مواضع خود در قبال ایران نداده،
مذاک�رات بدون پیشش�رط چه
تفاوتی با مذاکرات قبلی دارد؟
>> اوالً م��ن معتقدم مذاکرات بدون
شرط معنایی ندارد .به هر حال وقتی
مذاک��رات را در چارچ��وب سلس��له
مسایل مشخصی انجام میدهید ،خود
به خود این مذاکرات مرتبط با مسایلی
اس��ت و اینها خودش شرطی است
و برای حل آن مش��کالت گفت و گو
میکنید.
آنچه آقای اوباما ب��ه عنوان مذاکرات
بدون قید و شرط میگوید به این معنا
است که برخالف گذش��ته مث ً
ال این
شرط را نگذاشتهاند که برای نشستن
س��ر میز مذاکره ایران سریعاً دست از
غنیسازی بردارد.
ولی ه��دف مذاک��رات جلوگیری از
ادامهی غنیس��ازی اس��ت .بنابراین
خود این یک ش��رط مذاکره اس��ت و
اگر مذاکره نتواند به این نتیجه برسد
منتفی است .در عین حال حرفهایی
ک��ه آقای اوباما زد بای��د در چارچوب
اهدافی که در نظر داشته ،مورد بررسی
قرار بگیرد.
وقتی ایش��ان ب��ه نظامهایی که تمام
شکس��تهای خود را به گردن غرب
میاندازد اشاره میکند .نظامهایی که
باید در نظر داشته باشند که مردمان
ش��ان عملکرد آنه��ا را ب��ر مبنای
سازندگیشان قضاوت خواهند کرد ،و
نه ویرانگریشان.
یا باز هم اش��اره میکند کسانی که با
تروریس��م و حمایت از تروریسم و در
واقع ویرانگ��ری میخواهند به بقای
خودشان کمک کنند.
ب��ه اعتقاد من نگرش آق��ای اوباما به
جمهوری اس�لامی چن��دان تفاوتی
با نگرش آقای ج��ورج بوش نخواهد
داشت.
به این معنا که اوالً مبارزه با تروریسم
در سرلوحهی برنامههای ایشان است.
اگر ایش��ان گوانتانام��و را میبندد به
معنای این نیست که دست از تعقیب
تروریس��تها و مب��ارزه با تروریس��م
برمیدارد.
منتها در آغاز ریاست جمهوری آقای
اوبام��ا نمیت��وان ی��ک نتیجهگیری
کلی کرد که آق��ای اوباما فردا میآید
ت و گو
و با آقای احمدین��ژاد به گف 
مینشیند.

 به اعتقاد من نگرش آقایاوباما به جمهوری اسالمی
چندان تفاوتی با نگرش آقای
جورج بوش خنواهد داشت.
 مککین شمشیر را از رومیبندد ،اوباما شمشیر را زیر
شنلش پنهان میکند!
 «هویج را شیرینتر کرد اماچوب را کلفتتر و سنگینتر».
 بطور سنتی حزب دموکراتبیشتر به اسرائیل نزدیک است.

به اعتقاد من اولویتها مقداری جابجا
ش��ده اس��ت .اما مجم��وع اولویتها
همانهاهستند.
>> مقامات جمهوری اسلامی
ایران و رس�انههای ای�ران هم به
همین نتیج�های که ش�ما به آن
اش�اره کردید رسیدند ،به عنوان
مثال حسین شریعتمداری ،مدیر
مس�ئول روزنامه کیه�ان هم در
یک گفتو گو که با خبرنگار دیلی
تلگراف در تهران داشتند گفتند
این ش�یطان بزرگ حاال چهرهی
س�یاه دارد .با این ن�وع افکار چه
پیش�رفتی در رواب�ط دو کش�ور
حاصل خواهد شد؟
>> همانق��در ک��ه در جمهوری
اسالمی انتظار داشتند که ببینند در
انتخابات ریاس��ت جمه��وری ایاالت
متح��ده چ��ه خواه��د ش��د و آقای
مککین برنده میشود که شمشیر را
از رو میبندد یا آقای اوباما که شمشیر
را زیر شنلش پنهان میکند ،تا همین
اندازه ایاالت متح��ده متوجهی ایران
است که ببیند جهت سیاست ایران به
کدام سو خواهد رفت و آیا ولی فقیهای
که میبینیم دولت آمریکا او را مسئول
اول میبیند نظرش بر این اس��ت که
تحول آرامی در ایران صورت بگیرد؟
رییس جمهوری با زبان و نگاه دیگری
به میدان بیاید یا اینکه این بازی ادامه
خواهد داش��ت .بنابراین آمریکاییان
هم خیلی عجله نخواهند داش��ت که
بیایند و با جمهوری اسالمی گفتو
گو کنند.
چون نتیجهی گفتو گوهای س��ابق
عم ً
ال به این صورت بوده که جمهوری
اس�لامی برای خودش زمان خریده و
ت و
آمری��کا هیچ امتی��ازی از این گف 
گوها به دست نیاورده است.
اگر جمهوری اس�لامی در مذاکراتی
که در عراق داشتهاند کوتاه آمده است
و از اعزام افراد دس��ت آموزش به آنجا
خودداری کرده یا آن تعداد کمتر شده،
به دلیل ضربههایی است که متحمل
شده است نه اینکه سر میز مذاکرات
با خواستهای ایاالت متحده موافقت
کرده باشد.
>> نکت�هی دوم ای��ن اس��ت که
ش��خصیتی مث��ل س��ناتور میچل،
ف��ردی ب��ا آن تجارب و آن گذش��ته
مسئول پروندهی خاورمیانه میشود،
همینطور اظهاراتی که اینجا و آنجا
میشود که در پس همهی اینها آقای
دنیس راس هم حضور دارد.
دنیس راس ،یک دیپلمات باسابقه در
امور خاورمیانه و صاحب نظر در امور
ایران است که اعتقاد دارد باید «هویج
را شیرینتر کرد اما چوب را کلفتتر
و سنگینتر» .بنابراین به نظر من در
این چند ماههی آینده ،دولت ایاالت
متحده ضم��ن اینک��ه از اتخاذ یک
تصمی��م عاجل و تند علیه جمهوری
اس�لامی خودداری میکند ولی هیچ
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نوع مالیمتی هم نشان نخواهد داد.
فقط مینگرد که جمهوری اس�لامی
چه میکند؟ مث ً
ال آنچه پس از درگیری
غ��زه رخ میدهد ،برای ایاالت متحده
خیلی اهمیت دارد.
>> به عالوهی این صحبتهایی
کهشماکردید،مواضعسنتیحزب
دموکرات در نزدیکی با اسرائیل و
صحبتهایی هم که آقای اوباما و
خانم هیالری کلینت�ون تا کنون
در مورد دفاع از اسرائیل در مورد
هر گونه خطری کردند ،به هر حال
تأثیر مثبتی در مذاکرات ایران و
آمریکا نخواهد داشت؟
>> بدون شک اشارهی شما کام ً
ال
درست است.
به طور سنتی حزب دموکرات بیشتر
به اسرائیل نزدیک است.
من باز ه��م باید به یک نکتهی دیگر
اشاره کنم که آن هم انتخابات اسرائیل
است.
یعنی انتخابات اسرائیل و میزان تأثیر
اسرائیل روی سیاست منطقهای ایاالت
متحده و به ویژه سیاستش نسبت به
ای��ران هم خیلی موثر اس��ت .اگر در
اسرائیل آقای نتانیاهو روی کار بیاید و
دولت اسرائیل لباس آشتیناپذیر را بر
تن کند .در این صورت این بر فرآیند
انتخابات ریاس��ت جمهوری در ایران
تأثیر میگذارد.
در مجم��وع همهی اینه��ا میتواند
تنظیمکنندهی روش آینده در نگرش
و رفت��ار ای��االت متحده نس��بت به
جمهوری اسالمی و جمهوری اسالمی
نسبت به ایاالت متحده باشد.
م��ن بر این باورم که در ایران ،رهبری
جمهوری اس�لامی به این امر ملهم
و آگاه اس��ت ک��ه نمیتوان��د با آقای
احمدینژاد راه مذاکره را دنبال کند.
ولی اگر مسیر رویدادهای خاورمیانه
به جهتی برود که متأس��فانه من هم
تصور میکنم چنان خواهد ش��د و ما
شاهد یک نوع نگرش تند در اسرائیل
و ادامهی نگرش فعلی در ایران باشیم،
در آن صورت روزگار روابط جمهوری
اس�لامی با ایاالت متحده از این هم
تیرهتر خواهد ش��د ،به ویژه که آقای
اوبام��ا به یک اولویت به طور س��نتی
پایبند است و آن مسألهی حقوق بشر
است.
مسألهی حقوق بشر در مورد ایران ،که
در س��خنان ایشان به طور عام مطرح
است و کس��ی که زندان گوانتانامو را
میبندد نمیتواند بر گوانتاناموهایی در
اوین و جاهای دیگر و دیگر کش��ورها
مهر تایید بزند ،این اس��ت که در آن
مورد هم جمهوری اسالمی با مشکل
بیشتری روبهرو خواهد بود

•

>>> سازمان فرهنگی پاراد نوروز
به این وسیله به آگاهی میرساند که
گردهمآئی همه س��اله نوروزی در
س��ال جاری (مارچ  )2009برگزار
نخواهد ش��د و تصمیم بر آن است
که این همایش با شکل و نحوه ای
کامال تازه در نوروز سال آتی (مارچ
 )2010بار دیگر انجام گردد.
همانگون��ه ک��ه آگاهید س��ازمان
پارادنوروز در س��ال  2002فعالیت
های خود را با هدف اصلی شناساندن
فرهنگ ،هنر و سنت کهن ایرانی در
مونترال آغاز نمود.
ب��ا توجه ب��ه عدم ش��ناخت کافی
مسئولین شهرداری با جامعه ایرانی
و علیرغم مشکالت متعدد که در سر
راه این حرکت خواسته یا ناخواسته
ایجاد نمودند ،توانستیم با کمک و
یاری داوطلبین ،سازمان ها و گروه
های فرهنگی ش��هرمان در این 6
س��ال و در حد امکان��ات ،با برپائی
جش��ن نوروز س��رمای زمستانی را
حتی برای یکروز به گرمائی در مرکز
ش��هر تبدیل کرده و در عین حال
مایه ای برای حرکت های مشابه در
سایرشهرهایشمالآمریکامنجمله

بازی
فوتبالیست
های دخرت
و پسر تیم
استقالل ماجرا
ساخت

( 27ژانویه)
شکست  7-0می تواند موقعیت هر
مدیر باشگاهی را به خطر بیاندازد .اما
این بار تعداد امتیاز ها دلیل برکناری
احتمالیعلیرض��ا منصوریان ،مدیر
یکی از بزرگترین باشگاه های فوتبال
ایران ،نیست .بازی کردن اعضای تیم
نوجوانان و تیمبزرگساالن این باشگاه
به عن��وان صحنه نب��رد دو جنس
مخالف در پشت درهای بسته  ،بهانه
ای شد برای نقض قوانینایران که پر
است از تبعیض های جنسیتی.
گفته می ش��ود که مص��اف دو تیم
زنان و نوجوانان باش��گاه استقالل،
باشگاه پر طرفدار تهرانی برگزار شد
که این مغایر بانظر رهبران جمهوری
اسالمی ایران است.
اع�لام این خب��ر باع��ث آبروریزی
مدیریت این باشگاه شد که برگزاری
چنین ب��ازی را تکذیب کرده بودند.

نیویورک گردیم.
سرافرازیم توانستیم بعضا تا 3500
نفر را در جش��ن ن��وروزی دور هم
جمع کنیم و بگونه ای قابل قبول به
اهداف خود که ارتقاء فرهنگ و هنر
ایرانی است برسیم و حرکتی جدید
با خصوصیت ه��ای کامال ایرانی را
در این شهر پایه گذاری کرده و این
س��نت کهن خود را در این گوشه
جهان تثبیت نمائیم.
همانطور که در باال متذکر ش��دیم
راهی پ��ر فراز و نش��یب را با یاری
اف��راد و گروههای مختلف با عقاید
گوناگون ولی همه بر روی یک اصل
یعنی شناس��اندن نوروز پشت سر
گذاریم و موفق هم بودیم.
اینک که بسیاری از مشکالت اداری
آسان شده و مسئولین شهر نیز به
اهمیت این جش��ن پی برده اند ،بر
آنیم تا با تغییری بنیادین در شیوه
برگزاری این جش��ن ملی شکل و
هوائی دیگر ب��ه آن داده و آن را به
رژه ای که در خیابان های مونترال
به حرک��ت درآید تبدی��ل نمائیم،
چرا ک��ه از روز آغازین هدف ما راه
اندازی و برگزاری چنین رژه ای بود
که متاس��فانه در سالهای گذشته و
بدلیل مشکالت یادشده باال موفق

به انج��ام آن نگردیدیم .بکارگیری
این تغییرات نیاز به برنامه ریزی و
هماهنگی های گسترده تری دارد
که در فاصله ای کوتاه اعالم خواهد
شد.
در اینج��ا الزم م��ی دانی��م ضمن
ش��ادباش زودرس نوروزی به تمام
هموطنان صمیمان��ه از تمام افراد،
گروه ها و س��ازمان ها که در طول
این  6س��ال م��ا را ی��اری نمودند،
سپاس��گزاری نم��وده و امیدواریم
بتوانی��م با ی��اری مجدد ایش��ان و
ش��ما هموطنان اولین رژه نوروزی
را در بهار  2010در مونترال برگزار
نمائیم.

نوروزتان پیروز
سازمان پاراد نوروز

حساس��یت اینموضوع ب��ه دلیل
موفقیت ه��ای تاریخی و اعتبار این
تیم ،بیشتر شده است؛ تیم استقالل
دوبار قهرمان آس��یا ش��ده است و
زمانی که نامش باش��گاه تاج بود،
رابطه نزدیکی با دربار ش��اه ایران
داش��ت .بعد از انق�لاب ایران در
سال  ،1979اینباشگاه در اختیار
حکومت قرار گرفت و نامش را را
به استقالل تغییر داد.
این واقعه س��ریعا م��ورد تحقیق
داخلی قرار گرفت .بعد از نشس��ت
تنبیهی ،باش��گاه اعالم کرد که سه
مقام این باشگاه را بهحالت تعلیق
اردین
در آورده اند ،این سه
ارش گ
ز
ای در
نفر شامل مربی این گ
بانوان و نوجوانان این  حادثه
باش��گاه هم می شود .از
ایران
بو د ند
ل
ا
در عین حال اینباشگاه فوتب
ک��ه بالفاصل��ه به
دس��تورمامورحراس��ت
عذر خواهی رسمی اش
باشگاه ،از سالن بیرون می روند.
را هم منتشر کرد.
تحقیق��ات از این باش��گاه توس��ط او گفت«:م��ن در اس��تادیم حضور
سازمان تربیت بدنی که توسط دولت نداشتم اما شنیده ام که چنین اتفاقی
اداره می ش��ود ادامه دارد .س��ازمان افتاده است .با این حال ،باید بگویم
تربیت بدنی طرفدارجداسازی زنان و که این اتفاق به آنصورتی که اعالم
مردان در رقابت ها و مراسم ورزشی شد ،نیافتاده است .باشگاه استقالل
متعهد به ارزش های معنوی اس��ت
است.
اگر این موضوع ثابت بشود ،ممکن و مطابق قانون با این واقعهبرخورد
اس��ت باعث برکن��اری منصوریان ،خواه��د کرد .این اق��دام بدون فوت
بازیکن ملی پوش ایران که در جام وقت در م��ورد عوامل و افراد مقصر
جهانی  98درفرانس��ه ب��ازی کرد ،در این واقعه صورت می گیرد و آنها
بشود .او گفته است که مدیر باشگاه ،مطابق قانون تنبیه می شوند».
امیر واعظ ن��ژاد ،او را تحت فش��ار فوتبال یکی از ورزش های محبوب
گذاشته اس��ت تا مجازات زنان ایران اس��ت اما قوانین مذهبی
سختیرا برای عامالن این تیم فوتب��ال زنان را مجب��ور کرده
است که در فضاهای بسته و بدور از
واقعه در نظر بگیرد.
رس��انه های ایران ،اعالم چشم مردان بازی کنند .دیدن بازی
کردند ک��ه این رقابت روز مردان هم برای زنان ممنوع اس��ت.
س��ه ش��نبه در ورزشگاه در سال  ،2006محموداحمدی نژاد
مرغوبکار ب��ا نتیجه  7-0درخواست کرد که به زنان اجازه داده
به سود نوجوانان بهپایان شود که وارد استادیوم بشوند که این
رسید .مس��ئوالن باشگاه درخواست توسط روحانیونمحافظه
اصرار دارند که این دو تیم کار که عقیده دارند زن باید عفیف و
به دلیل تداخل س��اعات پاکدامن باشد ،رد شد.
منبع :گاردین  26ژانویه
تمرین در زمین ،با یکدیگر
برخوردکردهاند.منصوریان
گفت که تیم نوجوانان به
مدت  10دقیقه هم زمان
با تیم بانوان داخل س��الن
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ایران :کودکان کار...

 ۱ / ۵میلیون
کودک زیر ۱۸
سال در ایران
کار میکنند

دویچهوله
>> بر اس��اس آمار رسمی ،در حال
حاض��ر یک میلیون و نیم کودک زیر
 ۱۸سال در ایران کار میکنند .سعید
مدنی جامعه شناس ،میگوید با توجه
به تعداد کودکان ثبت نام نش��ده در
مدارس ،تعداد واقعی کودکان کار در
ایران بسیار بیش از این است.
مطابق قانون کار ایران ،به کار گماردن
کودکان زیر  ۱۵سال ممنوع است.
این قانون همچنین برای کار کودکان
 ۱۵تا  ۱۸س��اله نیز شرایط خاصی را
پیشبینی کرده .با این وجود ،سعید
مدنیمیگویدکارفرمایانبهدلیلسود
ناشی از کار کودکان ،حاضر به پذیرش
جریمه نقدی این جرم هستند ولی از
این کارگران کم دستمزد ،چشمپوشی
نمیکنند.
سعید مدنی همچنین میگوید آمار
رس��می کودکان کار شامل کودکانی
ک��ه در کارگاههای خانگ��ی یا مزارع
مشغول به کارند نمیشود .همچنین
کودکانی ک��ه کارهای غیرقانونی و یا
مش��اغل کاذب مثل سیگار فروشی و
گل فروش��ی در خیابان را دارند نیز از
شمول این آمار خارجند.
به گفتهی مدن��ی اصلیترین نهادی
که قانونا بای��د با کار کودکان برخورد
کند ،وزارت کار اس��ت ،اما به گفتهی
وی آموزش و پرورش نیز میتواند با در
اختیار گذاشتن امکان تحصیل رایگان
که در قانون اساسی آمده از رویآوری
کودکان به کار جلوگیری کند.
سعید مدنی اصلیترین عامل به وجود
آمدن کودکان کار را شرایط نابسامان
اقتصادی دانس��ته و نهادهایی چون
سازمان بهزیس��تی و کمیته امداد را
مسئول رسیدگی به وضع خانوادههای
کمدرآمد میدان��د .به اعتقاد وی این
نهاده��ا باید ب��ا دادن امکانات به این
خانوادهها از اجبار کودکان آنها به کار
جلوگیریکنند.

>> دویچهول�ه :آقای مدنی آیا
آمار دقیقی از تع�داد کودکان
کار در ایران وجود دارد؟

>> س��عید مدنی :نه .متاس��فانه
بسیاری از مشکالت اجتماعی مربوط
به این است که هیچ تعریف و همین
طور آمار دقیقی از وضعیت کار کودکان
در ایران وجود ندارد .در شمارشهایی
که به طور معم��ول صورت میگیرد
البته کودکانی که در فاصلهی س��نی
 ۱۰تا  ۱۴سال و همین طور  ۱۴تا ۱۸
سال مشغول به کار هستند ،تعدادشان
مش��خص میش��ود ولی در وهلهی
اول این که اوال کودکان زیر ده س��ال
مشخص نمیش��وند ،ثانیا کودکانی
که ب��ه صورت غیرقانون��ی و در واقع
به صورت پنهان کار میکنند هم در
این شمارش در نظر گرفته نمیشوند.
بعالوه بخش عمدهای از کار کودکان
در خارج از کارگاههای رسمی صورت
میگی��رد که اصوال این ش��مارشها
متمرک��ز بر کارگاههاییس��ت که به
صورت رس��می فعالیت دارند و احیانا
بخش قابل توجهی از کارکنانش��ان
تحت پوشش بیمهها هستند.

>> و همی�ن تع�دادی را ک�ه
اعالم میشود حدوداً میتوانید
االن برای ما بگویید چه رقمی
است؟

>> براساس آمار سال  ۸۵حدود یک
میلیون نفر ازشاغلین ایرانی در دامنهی
سنی  ۱۰تا  ۱۹سال بودهاند.
در واقع میشود گفت که رسما حدود
یک میلی��ون و چهارص��د و پنجاه و
چهار کودک ایرانی مطابق آمار رسمی
شاغل بودند و تحت پوشش آمار قرار
گرفتند که البته با درنظر گرفتن بیش

همدردی

از سه میلیون کودک سنین
مدرس��ه که در مدرس��هها
حضور ندارند ،میشود گفت
که این آم��ار فقط نیمی از
اینها را تحت پوش��ش قرار
داده اس��ت .در می��ان این
نزدیک به یک و نیم میلیون
نفر کودک ش��اغل ،حدودا
صد و هش��تاد و پن��ج هزار
نفر در دایرهی س��نی  ۱۰تا
 ۱۴سال بودند و مابقیشان
یعنی ح��دود یک میلیون و
دویست و هفتادهزار نفرشان
در سنین  ۱۵تا  ۱۹سال قرار
داشتند.
>> در آم�اری ک�ه از
کودکان کار ارائه میشود،
آی�ا کودکان�ی ک�ه در
کارگاهه�ای خانوادگی هم
مشغول به کار هستند مدنظر قرار
گرفته میشوند یا نه؟ چون بیشتر
ک�ودکان در این گون�ه کارگاهها
مشغول به کار هستند.
>> به طور کلی بخشی از مشکلی
که برای سرش��ماری کودکان شاغل
وج��ود دارد ،برمیگردد به همین که
تعداد قاب��ل توجهی از ک��ودکان در
محیطهای خانگی و ب��دون دریافت
دستمزد مشغول به کار هستند و در
عین حال اینها بعنوان شاغل محسوب
نمیشوند .نمونهی خیلی مشخص آن
دخترانی هس��تند که در کارگاههای
قالیبافیمشغولفعالیتهستند.
بعالوه بخش قابل توجهی از کودکانی
ک��ه در مزارع و در کنار والدینش��ان
مشغول فعالیت هستند هم در گروه
کودکان شاغل به حساب نمیآیند و
از آمار حذف میش��وند و این در واقع
مشکلیست که اصوال برای سرشماری
کودکان ش��اغل ،آن گروه��ی که در
کارگاههای خانوادگی فعالیت میکنند
نادیده گرفته میشوند.

>> و مش�اغل کاذب چ�ه
طور؟ کودکانی که به مش�اغل
کاذب مث�ل آدامسفروش�ی
یا گلفروش�ی س�رچهارراهها
مش�غولند .آیا اینها جزو آمار
میآیند یا خیر؟

>> مطلقا .همان طور که گفتم آنچه
تحت عنوان آمار کودکان شاغل ،یعنی
 ۱۰تا  ۱۴س��ال ،در آمار رسمی درج
میشود به طور مشخص فقط متمرکز
بر کودکانیس��ت ک��ه در کارگاههای
رسمی فعالیت دارند .بنابراین کودکان
خیابان��ی ،یعن��ی کودکان��ی که در
خیابانها به نوعی فعالیت شغلی دارند
مثل همین ف��روش گل یا آدامس یا
چیزهایی ش��بیه به اینه��ا ،مطلقا در
آمار محسوب نمیش��وند .به عبارت
دیگ��ر اگر ما بخواهیم آمار جامعتری
از وضعیت کودکان کار داشته باشیم،
شاید مناسبتر این باشد که به صورت
غیرمستقیم ،تعداد کودکان در سنین
مدرس��ه را ک��ه در خ��ارج از مدارس
فعالیت دارند مورد توجه قرار بدهیم.
چ��ون بخش قاب��ل توجه��ی از این
کودکان کس��انی هستند که به دلیل
اشتغال و به دلیل این که کمک خرج
خانواده هستند ،طبیعتا بر سر کالس
درس حاضر نمیشوند یا امکان حضور
را ندارند.

>> ک�ودکان افغ�ان چ�ه طور
آقای مدنی ،در آمارها محاسبه
میشوند یا خیر؟

>> نخی��ر .در سرش��ماریها فقط
اتب��اع ایرانی مورد نظر قرار میگیرند
و طبیعت��ا اتباع کش��ورهای دیگر در
این آمار مالحظه نمیشوند و بنابراین
در مورد ک��ودکان افغانی هم موضوع
منتفی است و آنها هم در آمار لحاظ
نمیشوند.

>> متول�ی جلوگی�ری از کار
کودکان چه نهادی است؟

>> میشود گفت که در واقع برخی
نهادها متولی مس��تقیم این موضوع
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عرض تسلیت به خانواده محترم مرحوم آقای نصرت اله پیرو
با نهایت تأسف و اندوه در گذشت جناب آقای نصرت اله پریو را

به آن خانواده حمرتم و کلیه دوستان و آشنایان تسلیت عرض می مناییم.

شهریار خوشپور،
رویا جعفرزاده

هس��تند ،مثل وزارت کار که در واقع
مجری قانون کار است و مطابق قانون
کار اصوال اشتغال و بهکارگیری کودکان
کمتر از  ۱۵سال غیرقانونی محسوب
میشود .وزارت کار موظف است که در
صورت مشاهدهی بهکارگیری کودکان
زیر  ۱۵س��ال ،از ادامهی اشتغال آنها
در کارگاهها جلوگیری کند .در مورد
کودکان  ۱۵تا  ۱۸سال هم قانون کار
محدودیتهایی را قائل ش��ده است و
کارفرماها موظف شدهاند که آنها را به
کارهای سخت نگمارند و همین طور
در صورتی که ادامهی فعالیتش��ان و
اشتغالش��ان با ادامهی تحصیلشان
مغایرت داشته باشد ،از آن جلوگیری
بکنند .در واقع میشود گفت متاسفانه
همی��ن قوانین و مقررات��ی که به آن
اشاره کردم مورد توجه قرار نمیگیرد
و ب��ه همین دلیل هم م��ا در واقع در
سالنامههای آماری ،یک فعالیت کامال
غیرقانونی را رسما گزارش میکنیم و
آن کار کودکان  ۱۰تا  ۱۴سال است.
بنابرای��ن در وهلهی اول اولین متولی
ممانعت از اش��تغال کودکان ،وزارت
کار اس��ت .بع��د از آن دس��تگاههای
حمایتکننده مثل سازمان بهزیستی
و کمیتهی امداد مسئولیت دارند که
با تحت پوشش قراردادن خانوادههای
فقیر از رفع نیازهای مالی آنها از طریق
کار کودکان جلوگیری کنند.
>> وزارت آموزش و پرورش چه
ط�ور؟ با توجه به این که تحصیل
طب�ق قان�ون اساس�ی ای�ران تا
مقطعی اجباریست ،آیا آموزش و
پرورش وقتی که کوددکی مطابق
آمار در س�ن مدرس�ه است و در
هیچ مدرسهای ثبتنام نمیشود،
نباید این را گزارش بکند؟
>> اساسا یکی از علل این که گروهی
از کودکان ،زودتر از س��ن  ۱۸س��ال
وارد بازار کار میش��وند ،دسترس��ی
نداشتنش��ان به امکان��ات تحصیلی
است .این در دسترس نبودن امکانات
تحصیلی برمیگردد به این که مدارس
یا مراکز آموزش��ی در دس��ترس آنها
نیست که این وضعیت االن بیشتر در
بخش محدودی از روس��تاهای ایران
رخ میدهد و بخشی از آن هم مربوط
میش��ود به امکانات م��ورد نیاز برای
تحصیل مثل هزینههای مربوطه که باز
خانوادههایی امکان تامین آن را ندارند.
در مورد اول بیشتر آموزش و پرورش
مسئولیت دارد ،اما به طور کلی وزارت
آموزش و پرورش مسئولیت مستقیمی
در مورد کار کودکان ندارد ،جز این که
موظف است امکانات آموزشی مدارس
را در دس��ترس کودکان قرار بدهد و
هزینههایی را از این بابت ایجاد نکند تا
به این دلیل کودکان نتوانند به مدرسه
بروند و طبیعتا وارد بازار کار بشوند.
>> آموزش و پرورش آماری دارد
از کودکان�ی که هر س�ال باید در
مدرسه ثبت نام بشوند و اگر ببیند
کودکی در س�ن مدرس�ه است و
ثبت نام نش�ده ،آیا نبای�د این را
گزارش بکند؟
{>> ادامه در صفحه}30 :

سپاسگزاری

از شما دوستان و عزیزانی که
در ایام سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن مادر ،مادربزرگ
وعزیز مهربان مان

شادروان بانو اعظم السادات میرزادگان (دانشمند)
که در مونتریال به هستی ابدی پیوست،
با دیدار و حضور گرم و مهربان خود در مراسم خاکسپاری و مجلس یادبود
و نیز با درج پیام های همدردی وارسال و...
با ما در این ایام سخت همراهی نمودند،
صمیمانهسپاسگزاریمینماییم.
از این که در حال حاضر فرصت تشکر حضوری در اختیار نیست،
از حضورتان پوزش می خواهیم.
با آرزوی سالمتی و شادمانی شما و خانواده های عزیزتان

خانواده های دانشمند ،میرزادگان ،غفوری

به یاد دوست...
ایرج عماد خراسانی
روزنامه نگار ،نویسنده و
دوست
تاب تبعید به درازکشیده
را نیاورد و رخت به دیاری
دیگر کشید
جایش خایل ...و سبز
فقدان او را به اعضای
خانواده اش و همه اهل
ادب و فرهنگ این دیار به
ویژه به طایفه ی روزنامه
نگاران کانادا صمیمانه
تسلیت می گوییم.

__________
ری را ...ری را...
دارد هوا که خبواند
در این شب سیا
او نیست با خودشاو رفته با صدایش -اما
خواندن منی تواند.
........

یادش گرامی.
همه دوستان ایرج
در پیوند مونرتیال و ونکوور
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خدمات

بامابهاوتاوابیایید!

>>  7صبح <<

برگشت :از مرکزشهر اوتاوا

>>  5بعدازظهر <<

تدریس ریاضیات
کشوری
و فیزیک

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

OTTAWA

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

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

متـرجم

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 نفر  Cashierو دلیور
برای کار در دپانور و کافی
شاپدراولدمونتریال
نیازمندیم.
(514) 293-1251
فقط برای 1و15فوریه اخوان وست

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
دف نوازان از عالقمندان
خامن و آقا دعوت
به همکاری می شود.

شیراز

رستوران

485-2929

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

www.nationaldrivingschool.ca

(514) 813-1971
نوامبر  15سودمند

کیترینگ

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

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

آموزشگاه رانندگی

باغذاهای شمالی،
خوشمزه

ما رازدار
شما هستیم!

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

مجری مراسم
عقد ایرانی
514-825-3170

سحر کریمیان
514-880-7171
درمان بیماری ها با

کلبهعموجمال
عمرًا اگه لنگه شو
پیدا کنی!

هیپنوتیـزم

علی سلیمی
514-979-2120

• 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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orient et européenne.
Capacité de production
de grandes quantités.

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

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

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.

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

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:

کتابفروشیپگاه
وفروشگاههاومراکزمعتبرایرانی

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

(514) 529-8433

به یک نفر فروشنده برای
کار در فروشگاه بزرگ لوازم
صوتی تصویری در ناحیه
شاتوگینیازمندیم:
>> وقت شناس ،باتجربه،
خوش برخورد ،مسلط به
انگلیسیوفرانسوی
با خانم سیلوی تماس بگیرید:
(450) 691-8801
azfeb01

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

X



آپارمتان یک خوابه ( 3و نیم )
در ناحیه شرق مونرتیال
>> مرتو :شربروک
با کلیه لوازم خانه
>> با شرایط عایل
 750دالر درماه (شامل همه
سرویس ها) به علت مسافرت
واگذار میشود.

استخـدام

Distributed Free

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

(514)484-1657

& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگــویپیوند:

استخدام

به تعدادی کارگر خامن و آقا در
ناحیه وست ایلند
و همچننی به تعدادی کودکیار،
پرستار و کمک پرستار
نیازمندمی
(514) 677-4726
farkhondehPmay/july

استخـدام

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

رستوران

برای فروش

رستوران فست فود درناحیه
وردان ،به علت مسافرت
بفروش می رسد:
(514) 884-9455
(514) 670-8400
Dec01

جویای خواننده

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

جویای شریک
پیمانکار برق

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
(514) 934-3192
bagherinov-janUPak

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

(514) 272-8684

جویای شریک

ایلیا زنگ زد  ،در جلسه بودم،
می گفت کار فوری دارد ،گوشی را
برداشتم ،گفت :فعالیت بی بی سی
فارس��ی غی��ر قانونی اعالم
ش��ده اس��ت ،مراقب باش
مصاحبهنکنی!
به سایتها مراجعه کردم.
دیدم همکاری با آنها ممنوع
اس��ت نه مصاحبه .این که
یک خبرگزاری با شخصی
مصاحبه می کند همکاری
نمی شود ،اگر این مصداق
هم��کاری باش��د احمدی
ن��ژاد همکار پ��ر و پا قرص
خبرگزاری های ش��یطان
بزرگ است!
ایلیا می گفت :عزیز
من ت��ا بیای��ی این
اس��تدالل ها را بیان
کنی مثل پالیزدار 8
ماه گذشته است!
در ثانی مگر حکایت روباه و شغال را
نشنیده ای؟
شغال هراسان فرار می کرد .روباه از
او پرسید:
"کجا با این عجله"؟
ش��غال گفت" :مگر نشنیده ای هر
که سه تخم داشته باشد یکی را می
کشند"!
روباه گفت" :مگر تو  3تخم داری؟"
شغال جواب داد" :نه ،ولی آنها اول
می کشند و بعد می شمارند!"
دیدم راست می گوید تا من بخواهم
با مواد قانونی از خود دفاع کنم ،هفت
کفن پوس��انده ام و اگر خودکشی
نشده باش��م ،هفت بار قانون عوض
شده است.
هن��وز دالی��ل رد صالحیت من در
س��ال گذش��ته را ابالغ نکرده اند و
ش��کایت کیفری از هیات اجرایی و
نظارت بالتکلیف مانده است .شورای
نگهبان به س��ه برگ��ه اخطار مقام
قضایی نه تنها پاسخ نداد ،بلکه برای

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

مقام قضایی تره هم خرد نکرد !
اما خودمانیم ،بی بی سی هم چوب
دو سر خال است.
قب��ل از انقالب ش��اه آن را تحمل
نمی کرد و بعد از انقالب جمهوری
اسالمی .این از ضریب هوشی پایین
انگلیسی هاس��ت و گرنه ما در قم
روحانیونی داری��م که قبل از
انقالب با شاه مشکل نداشتند
و بعد از انق�لاب مدعی اول و
آخر انقالب شدند .بسیاری از
آقایان خود و فرزندانش��ان از
بالیای جنگ مصون و محفوظ
ماندند و امروز سمبل مقاومت
و دفاع هستند !
یادش به خیر.
قبل از انقالب در خانه ما رادیو
و تلویزی��ون ممنوع بود .فقط
یک رادیو کوچک در کمد پدر

بود و در آن همیشه قفل بود .موقع
اخبار بی بی سی پدر آن را از کمد
در آورده با دقت اخبار را شنیده و در
دفتر مخصوص بی بی سی ثبت می
کردند و دو باره این شیئ ممنوعه در
کمد جای می گرفت.
نمی دانم چگونه است آنروز بی بی
سی خوب بود و امروز بد!
و چگونه برخورد دو رژیم (استبدادی
و انقالب��ی) با این موضوع یکس��ان
اس��ت! نکند ما به دیدگاه های شاه
نزدیک ش��ده باش��یم! نکند می
هراسیم! نکند نگران پایگاه خود در
قلوب مردم هستیم!
اگر به پشتوانه ملت اطمینان داشته
باشیم و بر دل های مردم حکومت
کنیم از بی بی سی که هیچ از بی بی
چهل هم نمی هراسیم ! چرا امروز از
بی بی تنها هم می هراسیم؟
مهدی خزعلی
(پیک نت)

•

فروش اکازیون محضردارایرانی
فـرش هـای

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

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

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

بی بی
خوفنا ک شده

شخصی

hooman:nov15

لطف متقاضیان جدی
متاس بگیرند.

بی بی سی فارسی غیر قانونی اعالم شد؟!

بی بی سی هم چوب
دو سر طالست!

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؟...

______ ________ www.paivand.ca
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با قیمت های بسیار
مناسب
بفرو ش می رسد

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

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

کار استاد علی اصغر معصومی

گـ ـ ـداپرس

(هنرمند و نقاش معاصر)

پیر

Pir-Gueda PRESS

پیر گدا پرس :نشریه ای از نوع دیگر...

اول هر ماه منتشر می شود:

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

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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معرفی کتاب...
افتاد و یا تحلیل نادرست خود عامالن
بحران ها را از انظار عمومی و داوری
مردم پنهان کردند و تاریخ را آنگونه
که می خواستند وارونه جلوه دادند و
دش��منان و بدخواهان ایران را بجای
دوس��ت نشاندند و دوستان آن مرز و
بوم را بجای دشمن.
دکتر صدرالدین الهی با هوشمندی و
درایت و تحلیل علمی و دادن نمونه
های روش��ن ،پرده از بعضی حوادث
تاریخ��ی و اثرگذار آن س��الها ،چون

دوری ها و
دلگریی ها
فریدون مردکار (مونتریال)
>>>> کتابی با یک دریا س��خن
به روش��نایی آفتاب و روان��ی آب اثر
دکت��ر صدرالدین الهی بن��ام دوری و
دلگیری ها مشتاقی و مهجوری» در
 360صفح��ه با  30عنوان و  3بخش
از انتشارات شرکت کتاب شهر لوس
آنجلس (آمریکا) ،بهاء  25دالر منتشر
شد.
شاید کمتر کسی از اهل کتاب و قلم
و مطبوعات نسل گذشته را باور داشت
که با نام و قلم دکتر صدرالدین الهی
آشنایی نداشته باش��د .او از سن 17
سالگی از ستون نویسان روزنامه کیهان
و بنی��ان گ��زار هفتگی نام��ه کیهان
ورزشی بود .استعداد او و ذوق شاعرانه
و نویسندگی و تسلط به زبان فرانسه
و انگلیس و ادبیات کالسیک فارسی
و علوم جامعه شناسی و روانشناسی و
فلس��فه تربیت بدنی و اشراف کلی به
دنیای ورزش جهانی موجب گردید که
وی یکی از برگزیدگان و کارشناسان
و تفس��یر نویس��ان ورزش ایران و (با
اطمینان خاطر می توان گفت) ورزش
جهان بشمار آید.
دکتر الهی عالوه بر چیره دس��تی در
نگارش و تفسیر ورزشی ،دستی گشاده
و ذهنی آماده و پر توان در ادبیات قدیم
و م��درن ایران دارد؛ در ش��عر و هنر،
سخن و سخنوری ،داستان نویسی و
نگارش بس��یاری از لطایف ادبی و یا
ورقی مجالت استادی ماهر و صاحب
قلم و دارای سبک خاص است.
دوری این ادیب و ش��اعر و نویسنده
چون دوری بس��یاری از نویسندگان
ش��اعران پر مایه و بلند آوازه از ایران
موجب گردید که نس��ل جوان امروز
ایران از خواندن آثار ادبی او بی اطالع
و محروم مانند.

بخت یاری کرد توانس��تم اثر نفیس
و تازه آق��ای دکتر صدرالدین الهی را
بخوانم؛ آنچنان ش��یرین و دلپسند و
جذاب که به صد دفتر نش��اید گفت
وصف حال مشتاقی ...و چند شبانه روز
نتوانستم کتاب را زمین گذارم.
با خواندن این شیرین کتاب و اثر گویی
این دراز عمر پیموده را دوباره و دوباره
دوره می کنم و نه تنها فقط س��الها
و روزها بلکه تاریخ و حوادث برجسته
عمر را با همه ی زنجموره اش ،کتاب
«دوری ها و دلگیری ها :مش��تاقی و
مهجوری» بخش��ی از خاط��رات ایام
عمر کودکی ،جوانی و تالمات و تاثرات
حوادث اجتماعی در نویسنده است که
با قلمی توانا و استادانه نویسنده برشته
تحریر درآمده.
و دیگر اینکه نویسنده بخشی از تاریخ
س��الهای  1320-57که خود ناظر بر
حدوث جنبش ه��ا و بیداری ها و در
عین حال تضادهای اجتماعی میهنش
بود با روش��ن بینی و تحلیل علمی و
یا ارایه روش��ن آموزنده به خوانندگان
کتاب عرضه داشت.
شیوه بررسی نویسنده از وقایع تاریخی
بس��یار علمی و آگاهانه و گویا است.
سخن در این نکته است که بسیاری
از قلم بدستان و دولتمداران و تحلیل
گران اجتماعی سالهای یاد شده وقایع
و ح��وادث که در آن س��رزمین اتفاق

دیدگاه...

شرم بر پیوند

ش�عر مزخ�رف و توهی�ن آمی�ز
«کله پز برخاس�ت »...مندرج در
صفحه 4پیوند ،مرا شوکه کرد....
ش�ما ه�ر دیدگاه�ی نس�بت به
پایان دوران بوش و آغاز ریاس�ت
جمه�وری ب�اراک اوباما داش�ته
باش�ید ،به هی�چ عن�وان اجازه
ندارید در نش�ریه جامعه ایرانیان
چنی�ن ش�عر س�خیفی را چاپ
کنید ...من شاعر را نمی شناسم،
اما از سردبیر محترم ،جناب آقای
رحیمیان توقع داشتم...
جالل ضیایی (مونتریال)

لنگه کفش امیر!
کفش پرانی به جای
لیدرشیپ
واقعا وای بر ما!

 ...من هم مثل شما در این چند هفته

واقعه  15بهمن ماه سال  ،27کودتای
 28مرداد  32و تیراندازی سال 1344
در کاخ شاه ...با ظرافت هر چه تمامتر
و منطق و قلم خاص خویش عامالن
آن ح��وادث را ب��ه خوانندگان کتاب
شناس��اندن و ی��ا دقیق تر ب��ه تاریخ
معرفی کرد.
در بس��یاری از موضوعات و یا عنوان
های یاد شده در کتاب خوانندگان با
نثری شعرگونه و حتی عاشقانه و بسیار
دلپذیر و شیرین مواجه می شوند که
جای سزاواری و تحسین دارد.
خواندن ای��ن کتاب ارزش��مند را به
هموطنان گرامی توصیه می کنم.

{>> ادامه از صفحه}24 :

حاال افرادی مثل ما را همراه اسرائیل
و حقوق بگیر آمریکا و غرب خطاب
می کردند .حاال نمی توانند مخالفت
ما را با اسرائیل ببیند و گرنه تمام
دروغ هایشان نقش بر آب می شود" .
معلوم بود کاری هم از آن کسی
که خود را پلیس معرفی کرد برای
بازپس گیری دوربین عکاس که به
سختی هم کتک خورده بود بر نمی
آید .شخصی ای را که دوربین را
گرفته بود پیدا کردیم و از او خواستیم
آن را پس بدهد .شروع به داد و

نازیالفت

بازارنوروزی خانه ایران
>> شنبه ۱۴مارس 2009
تلفن)۵۱۴( ۵۴۴-۵۹۶۲ :
Email: khanehiran@gmail.com
1117 Ste.Catherine West, Suite 420
>> Metro Peel

و اشعار او

_________
>> کتاب را در نشانی زیر (تورونتو)
سفارش دهید:

سخنران:

www.sarayebamdad.com
------------------------

د کرت کاوه سعیدی

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

1455 Maisonneuve W.
Room; 620
>> Metro: Guy

گروه کامکارها 20 ،فوریه ؛ گروه دستان (همراه
همایون شجریان)  6ماه جون  2009در  UQAMو
موسیقی دریا دادور 5 :ماه مارس
---------------------

زنان و غزه...

ما در حس��رت عقل و منطق س��لیم
و بح��ث و رهبریت مان��ده ایم؛ وحاال
نماین��ده مجل��س مل��ی م��ا در این
مهاجرت مس��ائل ما را می خواهد با
پرتاب کفش حل کند.

 ...راستی آن نوشته آقای شمیرانی
ک��ه گفته ب��ود ،ما نم��ی خواهیم از
اشپیگل و گاردین و تایمز و ...مطلب
بر بگیریم ،آنها باید بیایند و مطالب ما
را ترجمه کنند ،شوخی بود یا جدی؟!
نکند شمیرانی فکر می کند،
پیشنهادمیکنمشمیرانییکباردیگر
مطالب نشریه اش را مرور کند.
امضاء محفوظ

نگاهی به خاقانی

برنامه های هنـــری سال نو:

>> چ��را .وزارت آم��وزش و پرورش
موظف اس��ت که آمار کودکان تحت
پوش��ش خودش را هرس��اله منتشر
بکند .نکتهی مهمی که ب��از باید در
مورد وظیفهی آم��وزش و پرورش به

واقعــــاوایبرما!

گاردین ،هفته و
خسروشمیرانی

--133 --

بنیاد سخن آزاد تقدیم می کند:

{>> ادامه از صفحه}27 :

گذشته در هر محفل و مجلسی بوده
ام ،حرف و حدیث به انتخاب دکتر امیر
خدیرکشیدهاست،بخصوصبُرخوردن
او در گروه کوچک تظاهراتی مشکوک
و گمنام در برابر کنسولگری آمریکا در
مونتریال و مساله کفش پرت کردن او
به تصویر بوش ...فکر می کردم ما چه
بدبختیم که رئیس جمهوری و رژیم
حکومتی در وطن مان ما را خاک برسر
و توس��ری خور و زش��ت و خرافاتی و
بدبخت و مفل��وک و چادرچاقچوری
و قمه و زنجی��رزن و ...می خواهند و
بعد در خارج هم گل های سرس��بد و
جوان های پرش��ور و فهمیده مان در
گروهی داخل می شوند که می خواهد
مس��ائل پیچیده ی جهان را با پرتاب
لنگه کفش حل کند!

اجنمن ادبی
ایرانیان مونرتیال

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

کودکان کار...
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تلفن اطالعات:

514-651-795

>> با همیاری اجنمن دوستداران زرتشت

آن اشاره کرد ،مسئلهی افت
تحصیلی در مدارس اس��ت.
یعنی کودکان��ی که به دلیل
عدم موفقیت تحصیل��ی از چرخهی
آموزش خارج میشوند .این کودکان
بیشتر مهیا و مستعد ورود به بازار کار
هستند .متاسفانه متناسب با افزایش
سطوح مختلف تحصیلی از ابتدایی تا
متوسطه ،میزان ریزش دانشآموزان
در مقاطع تحصیلی باالتر افزایش پیدا

میکند و این ارتباط خیلی مستقیمی
با عملک��رد نظام آموزش��ی در ایران
دارد که نمیتواند متناسب با شرایط
کودکان ،آموزشه��ای الزم را به آنها
بدهد .به همین دلیل هم بخش قابل
توجهی از ک��ودکان در مراحل باالتر
و س��طوح باالتر تحصیلی از چرخهی
آموزش خارج میشوند و این کودکان
ه��م وارد حوزهی اش��تغال و فعالیت
میشوند ،یا در خیابانها به فعالیتهای

مختلفی اشتغال پیدا میکنند .ولی به
هر ترتیب همان طور که گفتم ،ورود
کودکان به اشتغال از آنجایی که بخش
عمدهاش با مس��ئلهی فقر و نابرابری
سروکار دارد ،اصوال حاصل ناکارآمدی
نظام اقتصادی و هم��ان طور ناتوانی
نظام رفاهی در کاهش آالم و مشکالت
خانوادهی فقیر و کمدرآمد است.
>> آق�ای مدنی آی�ا مجازاتی هم
قانونابرایکارفرمایانیکهکودکان

فریاد کرد و با فحش دادن
چندتایی از همکارانش را دور
خود جمع کرد.
یک دفعه یکی از آنها با مشت به
بینی من کوبید .خون از صورمت
جاری شد.
یکیدیگرشانقوطیاسرپیفلفل
را به طرفم گرفت و برصورت و چشم
هامیپاشید.
دو -سه ثانیه که گذشت احساس
کردم چشم ها و صورتم می سوزد.
یکی از مادران صلح برایم دستمال
کاغذی آورد و خون ها را پاک
کرد .وارد یک مغازه شدم و آبی به
سرو صورتم زدم تا شاید از سوزش
چشمهایم کم کند .اما بدتر شد .به
زحمت می توانستم ببینم .دو سه نفر

از تظاهرکنندگان مرتب به من توصیه
می کردند که بهتر است زود محل را
ترک کنم.
بعد از چند دقیقه که با چند نفر از
مادران صلح به طرف شمال خیابان
رفتیم ،آنجا هم نیروهای لباس
شخصی با زنان درگیر شده بودند.
همان پلیس که نقش پلیس خوب
را بازی می کرد ،با یکی دوتا از زنان
درگیر شده بود .ظاهرا دیگر نمی
توانست بیش از این نقش بازی کند
و آیدا سعادت ،روزنامه نگار را نیز
مضروب کرده بودند.
خدیجه مقدم از فعاالن کمپین مرتب
می گفت :
"شناختمش .او آقای .. .یکی از
بازجوهای پرونده زنان است .برویم

پزشکی قانونی و با گرفتن گواهی
ضرب و جرح ،از آنها شکایت کنیم" .
یکی گفت:
"بابا کدام قانون؟ آن همه دانشجو
را در کوی دانشگاه زدند و کشتند
آخرش فقط یک سرباز را به جرم
دزدیدن یک ریش تراش حمکوم
کردند .مگر تا به حال کم شکایت
کردمی ،فایده ای داشته است؟ اینجا
که قانون حا کم نیست" .
یکی از لباس شخصی ها هم مدام
در حال فیلم برداری بود .کسانی
دست تکان دادند و عالمت پیروزی
را با انگشتان خود به آنها نشان
دادند .شاید حاال دارند فیلم کارهای

زیر  ۱۵س�ال را ب�ه کار میگیرند
وجود دارد؟
>> بل��ه .در م��ادهی  ۷۹قانون کار
به صراحت اش��اره ش��ده اس��ت که
بهکارگماردن افراد کمتر از  ۱۵س��ال
تمام ممنوع است و کسانی که تخلف
کنند و کودکان کمتر از  ۱۵س��ال را
بهکار بگیرند مشمول جریمهی نقدی
خواهند ش��د .بنابراین در مقایسه با
امروزشان را نگاه می کنند .باالخره
باید برای کارهایی که می کنند سند
و مدرک داشته باشند .تا حقوقی را
که به قول آن آقا از بابت نفت می
گیرند ،حالل باشد و با راحتی خاطر
نوش جان کنند.
در ادامه مراسم خانم ها برای نشان
دادن اعتراض خود نسبت به برخورد
اسرائیل با مردم غزه همگی در یک
اقدام نمادین به سازمان انتقال خون
رفتند و خون دادند .تعدادی از لباس
شخصی ها دست از تعقیب آنها حتی
به هنگام خون دادن برنداشتند.
وقتی نظر یکی از تجمع کنندگان را
در باره برخورد لباس شخصی ها جویا
شدم ،گفت:
"ماموریت آنها این است که مانع

سودآوری بهکارگیری کودکان کمتر
از  ۱۵س��ال ،به دلیل دستمزد بسیار
پایین��ی که به آنه��ا داده میش��ود،
جریمهی ناچیزی به کارفرمایان تعلق
میگیرد ک��ه اغل��ب متمایلاند این
ریسک را انجام بدهند.
(مصاحبهگر :میترا شجاعی )

هرگونه تظاهراتی از سوی منتقدین
حکومت حتی نسبت به اسرائیل
شوند .حکومت می خواهد همه
مسائل را به نفع خود مصادره کند و
حتی اعتراض به کشتار فلسطینی ها
را هم موضوع انحصاری خود می داند،
درست مثل خیلی چیزهای دیگر".
____________________

>> در حاشیه :

به علت حمله لباس شخصی ها به
عکاس ها فعالعکسی از حمله پلیس
ایران به طرفداران فلسطین و صلح
طلب ها پیدا نکردیم.

•

31 PAYVAND: s Vol. 15 s No.886 s Fev. 01, 2009

________ www.paivand.ca ______

X 514-996-9692________
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فروشگاه کوه نور

ُب
راسارد

عینک فرهت

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

جوادایراخنواه

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

____________________
5655 Sherbrooke W.

Fev. 01, 2009

kVol. 15 k No.886 k

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
انواع کارت تلفن
½ CDو  DVDافغانی تازه...

دکترریموندرضایی

ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

پزشک خانواده

____________________
)2550 Lapiniere (Brossard

بدون نیاز وقت قبلی

Tel.: (450) 676-9550

دریادادور در مونتریال 5 ،مارس :ص18 :

ختنه کودکان تا  9ماهگی

آدیوویدئوکبک

______________________
Audio Video Quebec
46 Saint-Jean-Baptiste Blvd
Chateauguay, QC J6K 3A4
Tel.: (450) 691-8801
Fax: (450) 691-4086
______________________

www.audiovideoquebec.com

W
W
W
W
W
W
W

Wمناینده پاناسونیک و سونی در «ریوسود»
Wآدیوویدئوکبک ،بزرگترین فروشنده پاناسونیک در
سراسر کبک
Wمناینده رمسی پاناسونیک ،سونی و...
Wگنجینه ای از بهترین و برترین سیستم های صوتی
Wتصویری ،دوربین فیلمبرداری و آننت و...
Wفروش به اقساط بدون بهره!
Wبرای هموطنان عزیز ایرانی

زماسیب

وست آیلند

www.akhavanfood.com
NDG

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

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

ِ
ی قلمی
بهوانار
چا
ی
ت
و
ر
د
و با حصول
رشت عالی
البی م
م
گ دوستان رسید وجود است
هن

>>> زمستان سردامسال :بهرتین حلیمداغ
وکلهپاچهرادرسوپراخواننوشجانکنید!

لیموشیرین
عالی رسید
فقط c

99

برجن مرغوب.99
India gate

 40پوندی

49

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

12

.99

12

.99

