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اوضاع حقوق بشر در ایران و جهان وخیمتر شده است

سركوببهاییان-چرا؟

سالی
سخت در
انتظار
اقتصاد
ایران

اوباما
به مردم
آمریکا قوت
قلب داد

مضمون نطق اوباما
در برابر منایندگان دو
جملس آمریکا ،نریودهی
به مردم کشورش برای
غلبه بر حبران بزرگ
مایل بود .سیاست
خارجی در حاشیه
قرار داشت .اوباما در
اشارهای تلوحیی به ایران
گفت که منیتوان از میز
مذاکره اجتناب کرد.

>> چهارشنبه سوری امسال با دهخدا و اجنمن زرتشت

>>

>>

رقص در

>>

میدان آزادی

Forbidden
Sun Dance

دکترانصاری
پزشــکی
>> 30:

11

خامتی و آمریکا
حسین باقرزاده
>> 5:

صرافی  5ستاره
5Star I.P.M. Inc.

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

>>

در روز گار سقوط!

آرامشپسازطوفان!

ص6 :

منایشگاه

من این کشور را
دوست دارم!
مرگ و تب...

سیروس

هشدارکلونی
8

مدیریت مالی...

5

8

دارفـــور

>>

>>

طور جدی محدود» ش��ده اس��ت
و نیروه��ای امنیتی ب��ا انگیزههای
سیاسی به طور منظم به «خشونت
و شکنجه» روی میآورند.
گ��زارش ،پاکس��تان و مص��ر ک��ه
مهمترین متحدان آمریکا در جهان
اسالم به حساب میآیند را نیز هدف
انتقاد ش��دید خود قرار داده است.
طب��ق این گزارش ،در مصر «نقض
جدی حقوق بش��ر» و ش��کنجه و
سانسور وجود دارد و دولت احترام
چندانی برای این حقوق قائل نیست.
در پاکس��تان نیز وضعیت مشابهی
حکمفرما اس��ت و تغییر دولت در
سال گذشته به رعایت حقوق بشر
کمکی نکرده است.
ای��ن گ��زارش
میگو ی��د ،
سونامی هرویین در ایـران >> 14
وضعیت حقوق

>>

31

7

گزارش س��االنه حقوق بشر وزارت
خارج��هی آمری��کا در واش��نگتن
منتشر ش��د .در این گزارش آمده
که وضعیت حقوق بشر در سراسر
جهان روندی معکوس را طی کرده
اس��ت .در کشورهایی مانند ایران و
چین وضعیت بدتر از پیش است و
در کشورهای همپیمان آمریکا مانند
پاکستان و مصر نقض شدید حقوق
بشر دیده میشود.
کارشناسان آمریکایی
معتقدند که در ایران
حقوق بش��ر به شدت
نقض میشود و اوضاع
«ب��از هم بدتر ش��ده
است» .در گزارش آمده
که در ای��ران ،حقوق
مدنی ش��امل آزادی
بیان و اجتماعات «به

بش��ر در جمهوری خل��ق چین در
برخی عرصهها بدتر ش��ده اس��ت.
شدت عمل دولت در برابر مخالفان
روز ب��ه روز بیش��تر میش��ود و به
ویژه در تبت که اعتراضات مردمی
در مارس  ۲۰۰۸به ش��دت در آن
سرکوب شد ،اوضاع «به طور جدی
رو به وخامت» گذارده است.
پک��ن ب��ه آزادی رس��انهها احترام
نمیگ��ذارد و اقلیته��ای قومی و
مذهبی در س��ال  ۲۰۰۸سرکوب
بیش��تری را تحمل کردند .فعاالن
مدنی ،خبرن��گاران و وکال زیر نظر
دول��ت چین قرار دارن��د و با آزار و
اذی��ت و خطر دس��تگیری مواج ه
هستند.

 ۸مارس،روزجهانیزنگرامیباد

>> 4 :

یحیـیآبادی

یامسن
عامرى

>> 32

حسین انصاری

جهت جابجایی ارز با سیستم ما درمتام نقاط دنیا،
>> با بهترین نرخ و هزینه <<

>>

9

تازه ترین کارهاى

مدیریتمالی...

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

>>

32-33

در مکیک >>
>>

23

2178 Ste-Catherine W.

Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221
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ایران وآمریکا...
رويکرد اوباما در قبال ايران:

ماموريتیصبورانه

روزنامه روزنامه «واشينگتن پست»
در شماره روز پنجشنبه در مطلبی
به قلم ديويد ايگناشيس به موضوع
رويکرد دولت ب��اراک اوباما ،رييس
جمه��وری آمريکا ،در قب��ال ايران
پرداخته است.
در آغاز اين مطلب آمده است:
اگر اين روزها از کاخ سفيد بپرسيد
رييس جمهوری اوباما به چه کسی
درم��ورد ايران گ��وش فرامی دهد،
نام لی هاميلتون ،نماينده پيشين و
دموکرات مجلس نمايندگان امريکا
به گوش می خورد.
ديويد ايگناشيس پس ازتماس با لی
هاميلتون ،به نقل ازاين سياستمدار
کهنه کار و بانفوذ نوشته است :امريکا
پ��س از آغاز گفت وگو با ايران نبايد
درانتظار يک نتيجه مطلوب سريع و
ناگهانی در روابط خود باتهران باشد.
به گفت��ه اقای هاميلتون روند گفت
وگو ومذاکره واش��نگتن ب��ا تهران،
قابل مقايسه با ديپلماسی آمريکا با
شوروی سابق است ،ديپلماسی که
در دراز مدت به نتيجه رسيد.
«واش��ينگتن پس��ت» به نق��ل از
مقامهای دولت اوباما نوشته است که
آنه��ا نيز به يک رويکرد محتاطانه و
داهيانه با ايران اعتقاد دارند.
نويس��نده اين مقاله سپس به نقل
از لی هاميلتون خاطر نش��ان کرده
است نقطه اغاز اين گفت وگوها بايد
ازسوی آمريکا عالوه بر اعالم و ابراز
احترام برای مردم ايران ،نفی و انکار
سياس��ت تغيير رژيم را نيز همراه
داشته باشد.
آقای هاميلتون عالوه بر اين دو عامل
می گويد آمريکا بايد همچنين در پی
ايجاد فرصتهايی باشد تا يک رشته از
مسائل مهم ميان دو کشور به بحث
و گفت وگو گذاش��ته شود و ضمن
پذيرفت��ن حق ايران برای داش��تن
انرژی هسته ای غيرنظامی ،نگرانی
های امنيتی تهران نيز رفع شود.
«واشينگتن پست» درادامه نوشته

امد.
اينروزنامهمعتبرآمريکايیهمچنين
نوشته است درراس مقام های دولت
آمريکا که مسئول پرونده ايران اند،
و يلي��ام برن��ز ق��رار دارد که معاون
وزيرامورخارجه درامور سياسی است
.
«واشينگتن پست» درهمين زمينه
نوش��ته اس��ت گرچه دنيس راس
در مس��ئوليت اخير خود به عنوان
مش��اور وزارت امورخارجه امريکا با
ديدی وسيع و استراتژيک به منطقه
خاورميانه وخليج فارس می نگرد ،اما
فرد اصلی درمورد ايران و سياستها
ی مربوط به ان کسی بجز ويليام برنز
نخواهدبود.
لی هميلتون به «واشينگتن پست»
گفته است :باراک اوباما در خصوص
مسئله هسته ای ايران با سه گزينه
رو به رو است:
وضعيت فعلی را بپذيرد و قبول کند
که ايران به سالح اتمی دست خواهد
ياف��ت ،با حمله نظامی اين برنامه را
متوقف کرده يا از طريق ديپلماسی
عمل کند.
«واشينگتنپست»میافزاید:آخرين
گزينه ،گزينه ای اس��ت که ترجيح
داده می ش��ود ،اما «پيش��رفت در
جهت دستيابی به یک توافق تا حد
زيادی دشوار خواهد بود».

اس��ت آقای هاميلتون در پاسخ اين
پرس��ش که روابط چگونه بايد آغاز
شوند ،گفته است:
گام های نخس��ت به منظ��ور آغاز
گفتگوها بايد پشت پرده باشد ،و اين
گفت وگوهای پشت پرده و محرمانه
بايد توس��ط کسی صورت گيرد که
هم از س��وی رييس جمه��ور اوباما
انتخاب شده و هم مجاز باشد تا برسر
هر مسئله ايی با ايران بحث و تبادل
نظر کند.
واشنگتن پس��ت ضمن اش��اره به
تجربه موفقيت آميز آقای هاميلتون
در نامه نگاری به آيت الله خامنه ای،
رهبر جمهوری اس�لامی ،در س��ال
 ۲۰۰۷برا ی آزادی هاله اسفندياری
پژوهش��گر ايرانی-امريکايی که در
تهران دستگيرشده بود ،نوشته است
ع�لاوه بر تجارب سياس��ی زياد لی
هاميلتون ،وی دارای ديدگاه ويژه ای
نسبت به ايران است.
واشنگتن پست دربخش ديگری از
اين مقاله خاطرنشان کرده است که
دولت جديد آمريکا ديگر اش��اره ای
به عبارت تش��ويق وتنبيه که دولت
بوش تحت عنوان «سياس��ت هويج
وچم��اق» از ان مرتبا اس��تفاده می
کرد ،نخواهد کرد.
واشنگتن پست درعين حال افزوده
اس��ت  :بايد توجه داش��ت که اوباما
خو ا ه��ا ن
گفت وگو با
تهران است
ودر صورت
بی اعتنايی
>> به وقت مونتریال
اي��ران ب��ه
ساعت  7و  44دقیقه صبح،
خو ا س��ت
مجعه  20مارس 2009
ش��و ر ا ی
امنيت وی
>> به وقت تهران:
در پی اعمال
ساعت  15و  13دقیقه و  39ثانیه،
تحريم��ات
مجعه  30اسفنـد ۱۳۸7
شد يد تر ی
-----------------------عليه ايران
بر خو ا ه��د
به روایت تقومی غیاث آبادی
www.taghvim.com

حتویل سال نوی 1388

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

پرشیــا

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

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

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

ساعــات کار:

936 Girouard

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

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

Tel.: (514) 489-8484

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

تهیه وام مسکن
با مناسب ترین شرایط
Behrooz Aghababakhani
Regional Office MONTREAL:

بهروزآقاباباخانی

1010 de Sérigny, Suite 300
Longueuil, PQ J4K 5G7

>> مشاور وام مسکن

Cell.: 514-606-5626

نسرین عین الهی

درخدمت هموطنان گرامی

$500
<< Gift Certifica
te

Redeemable w
ith the purchase
or sale
of an immovab
le with Nasrin
Eynollahi

ش ملک،
د و یا فرو
باخری

مشاور امالک:

>>

ت دارید:
دریاف

مسکونی و جتاری

_______________
Nasrin Eynollahi

خرید و فروش
امالک و مستغالت

½½

در سراسر مونتریال بزرگ

cell: (514) 839-7978

Agente Immobilier Affilié
1564 Heron
Dorval, QC H9S 1B7
Office.: 514-636-2981
n.eynollahi@adresz.com
www.adresz.com

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

INDSOR
<< JARDINSMW+ DEN

Cell.: (514) 571-6592
حمیراقاسمنژاد روانکاو
>> مشاوره و درمان:

وکیل دعاوی

امیرکفشداران

-1BEDROO
, GYM
CKER, POOL
-GARAGE, LO
$

BLE 225 000
-UNBELIEVA
CQUES
GNE & ST-JA
TA

-DE LA MON

ناتوراتراپیسیتو
هیپنوتراپیست

 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

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

)Homeira (Sedighe

Ghassemnejad
Psychotherapist

COPNN. Member
فارغ التحصیل از
دانشگاه مک گیل

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

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

_________________________
2348, rue Jean-Talon Est,
Bureau 206
Montreal, QC H2E 1V7
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  890تغییر یافته است.
>> پیوند مونتریال

4
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ایران :حقوق بشر..

k

اعدام  ۲۸۲نفر در سال  ۲۰۰۸در ایران

س��ایت حقوق بشر ایران در گزارش
سالیانه خود اعالم کرد که جمهوری
اس�لامی در س��ال  ۲۰۰۸میالدی،
 ۲۸۲نفر را اعدام کرده است.
ای��ن وبس��ایت در گ��زارش روز
چهارش��نبه  25فوریه خ��ود آورده
اس��ت که این آمار ،تصویر دقیقی از

اعدا م در ای��ران ارائه نمیدهد،
زیرا به گفته یک مقام رسمی،
خبر برخی از اعدامها هرگز در
رسانهها انتشار نمییابد.
حقوقبش��ر ای��ران همچنین
افزوده است که گزارشها درباره
اعدام  ۷۰نفر را تائید نمیکند و
در صورتی که این گزارش تائید
ش��ود ،شمار اعدامش��دگان در
سال  ۲۰۰۸در ایران به بیش از
 ۳۵۰نفر میرسد.
در این گزارش ،تهران در توزیع
جغرافیایی اعدامها با  ۹۵مورد
در مقام نخس��ت ق��رار دارد و
ش��هرهای زاهدان با  ۳۲مورد،
اصفهان  ۲۳مورد ،قم  ۱۹مورد
و مش��هد  ۱۲مورد ،در ردههای
بعدی قرار گرفتهاند.
این گزارش از نظ��ر زمانی نیز
ماههای جوالی (تیر)
با  ۷۱اع��دام ،ژانویه
(دی) ب��ا  ۳۶مورد،
دس��امبر (آذر) ۳۰
مورد ،نوامب��ر (آبان)
 ۲۸و اوت (شهریور) با
 ۲۷مورد را ماههایی اعالم
کرده که در آنها بیشترین
احکام اعدام به اجرا گذاشته
شده است.
سایت حقوق بشر ایران در
گزارش خود نوشته است که
هویت بسیاری از این اعدام

شدگان مشخص نیست و اعالم نشده
ک��ه این افراد در چه زمانی و در چه
سنی مرتکب چه جرمی شدهاند.
براساس این گزارش ،بیشتر این افراد
به جرمهایی از قبی��ل قتل ،قاچاق
موادمخ��در و تجاوز ب��ه دار آویخته
شدهاند.
در بی��ن این  ۲۸۲نفر ،چهار زن که
همگی در زندان اوین به دار آویخته
شدند نیز دیده میشوند.
این گ��زارش همچنی��ن میافزاید
که دس��تکم هفت نوجوان در بین
اعدامیهای سال  ۲۰۰۸قرار دارند.
آخرین آماره��ا درب��اره اعدامها در
ایران از سوی سازمان عفو بینالملل
منتشر شده است.
براس��اس این گ��زارش ،تعداد ۳۱۷
نفر در س��ال  ۲۰۰۷در ایران به دار
آویخته شدهاند.
سازمانهای جهانی
حقوق بش��ر ،در سال
 ٢۰۰۷می�لادی اعالم
کردهاند که  ۸۸درصد
اعدامه��ای جه��ان
در پنج کش��ور چنی،
ای��ران ،عربس��تان
سعودی ،پاکستان و
آمریکا اجنام ش��ده
است.

سیروس
یحیی آبادی
 خاله جان ،چرا خودتو این ریختیآرایش کردی؟

 آخه ننه شنیده ام به چینی هاراحتتر ویزا می دن!

GO HABS
GO! GO
HABS GO

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

ساعات کار 7 :روز
هفته :از  11و نیم صبح

مجری مراسم زیبای
عقد ایرانی
لیلیصمیمی

Voyages Lexus

آژانس مسافرتی یونی گلوب

•
•
•
•

ش هــر
نبه و ی
ک
ش
ن
ب
ه
ناهـ
ـ
ـ
ـ
ار:
آب
گوشت
گ
ر
د
ن

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

514-825-3170

انواع ساندویچ های سرد و گرم
ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..
نوشابه های الکلی و غیر الکلی

غذا آماده
برا
ی take
out

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

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

سایت مجموعه آثار

•

ک
یـــ
ت
ر
ی
ن
گ
جمـ
ــال

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

یرالکلی

Super special

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
بر روی ختفیف  25دالر
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
قیمت ها
فروش بلیت کلیه شرکت های
ی رقابتی موجود ما
هم
چ
نی
ن
ک
وپ
ن
5
2
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
دالری برای پرواز
بع
د
ی
ش
ما
به
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
ای
را
ن
ارائه خواهد شد.

نسرین پارسا

ited time:

is for a lim
this promotion

مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

Tel.:

&

(514) 397-9221

Ext.: 243
حتویل بلیت
در محل کار شما
در اسرع وقت

________________________________

1253 McGill College, Suite155
Montreal, QC H3B 2Y5

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

4

 sسال s 15شماره  11 s 890اسفند 1387

سركوببهاییان-چرا؟

5

<<به پیشواز نوروز ______ ________ www.paivand.ca

ایران:حقوق بشر...
حسین باقرزاده
 ۲۹بهمن ۱۳۸
hbzadeh@btinternet.com
در گرماگرم صفآراییهای جناحهایمختلف حكومتی
برای تصرف قوه مجریه جمهوری اسالمی ایران ،در سایه
زمزمههای رسمی و نارسمی برای ارتباط و تماس و گفتگو
با آمریكا كه این روزها شدت گرفته است ،و در برابر بحران
شدید اقتصادی كه اكثریت مردم را تحت فشار قرار داده
و آینده سختی را در برابر آنان نهاده است ،رژیم جمهوری
اس�لامی به یكی از ترفندهای همیشگی خود دست زده
و موجی از بهاییستیزی به راه انداخته است .این موج از
ی پیش با دستگیری دهها نفر از بهاییان آغار شده و
چند 
تا به امروز به اتهام جاسوسی برای هفت تن از آنان منجر
ش��ده است .در آخرین مرحله از این موج بهاییستیزی،
آقای قربانعلی دری نجفآبادی دادستان كل كشور طی
نامهای خطاب به خلف خود در وزارت اطالعات خواستار
آن شده است كه با «تشكیالت بهائیت» برخورد شود.
چند خبرگزاری وابسته به حكومت از این نامه تحت عنوان
مجوزی از سوی دادستان كل كشور برای «برخورد قاطع با
عناصر تشكیالت» بهائیان «تا انهدام كامل آن» یاد كردند
و عوامل حكومتی در نماز جمعه برای «انحالل فرقه ضاله
ی امضا پرداختند.
و تشكیالت بهائیت» به جمع آور 
این اقدامات كه از ش��دیدترین نوع خود در طول حیات
 ۳۰س��اله جمهوری اس�لامی بش��مار میرود میتواند
بهاییس��تیزی موجود را به سركوب وسیع تبدیل كند و
فاجعهبیافریند.
بهاییستیزی در جمهوری اسالمی سابقهای به اندازه
عمر این نظام دارد .قانون اساسی این نظام با نام بردن از
چند مذهب شناخته شده و حذف عمدی آیین بهایی از
بین آنان ،این آیین را مردود شمرده و آن را از مقوله مذهب

بیرون آورده اس��ت .بر این اساس،
بهاییان حت��ا از حقوق نابرابری كه
پیروان س��ایر ادیان به جز اسالم از
آن برخوردارند نیز محروم ماندهاند.
در عم��ل نی��ز از آغ��از تأس��یس
جمهوری اسالمی ،پیروان این آیین
نه تنه��ا از حقوق بش��ری خود به
عنوان یك انسان بینصیب ماندهاند
و بلكه از حقوق مدنی خود به عنوان
یك شهروند نیز محروم شدهاند .بارها
تحت آزار و اذیت ق��رار گرفتهاند؛
مال و اموالشان مصادره شده است؛
كودكانش��ان از آموزش بازداش��ته
ش��دهاند؛ امنیت شغلی آنان سلب
شده و از كار بركنار شدهاند؛ حقوق
بازنشستگی آنان سلب شده (و احیانا
بازپرداخت حقوق دریافتی آنان در
سنوات خدمت مطالبه شده) است؛
خانه و كاش��انه آنان مورد تعدی و
تصرف قرار گرفته اس��ت؛ معابد و
مراكز تجمع آن��ان تخریب و نابود
شده است؛ صدها و بلكه هزاران نفر
از آنان دستگیر شده و تحت آزار و
ش��كنجه قرار گرفتهاند؛ و بیش از دویست تن از آنان در
دهه اول پس از انقالب اعدام شدهاند.
صرف نظر از گروههای سیاس��ی ،بهاییان در ایران بیشتر
و ش��دیدتر از هر گروه اجتماعی دیگر ،به صفت گروهی
و با مشخصه عقیدتی ،در جمهوری اسالمی تحت آزار و
سركوب قرار گرفتهاند.
انگیزه اصلی بهاییستیزی در نظام جمهوری اسالمی
البته ایدئولوژیك است .یك نظام مذهبیبنا به تعریف ،نفی
كننده مذاهب دیگر اس��ت .این نف��ی ،در مورد برخی از
مذاهب مانند اهل كتاب (یا گرایش سنی در اسالم) جنبه
نس��بی پیدا میكند ،ولیدر مورد مذاهب دیگری كه در
تعارض مستقیم با مذهب حاكم باشد جنبه مطلق به خود

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

اسفندیارباهری
Cell.: (514) 573-9128

	• ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن

میگیرد.
نظامی كه اعتبار خ�ود را به امام غایب دوازدهم
ش�یعیان وابس�ته ك�رده اس�ت نمیتواند هیچ
اعتقادی كه آن را مستقیما نفی كند و یا آن را به
چالش بكشد ،تحمل كند.
از این رو ،بیدلیل نیست كه سردمداران این نظام بهاییان
را بیش از هر گروه اجتماعی دیگر مورد آزار و شكنجه و
اع��دام قرار میدهند و ی��ا گاه و بیگاه افرادی را به دلیل
ادعای امامزمانی یا ارتباط با امام زمان دس��تگیر و اعدام
میكنند.
ایدئولوژیك بودن انگیزه سركوب بهاییان به این معنا نیز
هست كه شدت و ضعف این سركوب رابطه مستقیمی با
درجه قدرت «امام زمانیهای» حكومتی ،و نه باز و بسته
بودن فضای سیاسی كشور ،دارد  -در عین آن كه این دو
مقوله بی ارتباط با یكدیگر نیستند.
در سالهای اول پس از انقالب ،این نوعا عناصر وابسته
به گروه حجتیه بودند كه با استقرار یا نفوذ در ارگانهای
حكومتی تعقیب و سركوب بهاییان را پیش میبردند .ولی
تعقیب و آزار بهاییان مختص به این گروه نبود.
بسیاری از كسانی كه با حجتیه در رقابت بودند و یا علیه
آنان مبارزه میكردند نیز خود به دالیل ایدئولوژیك همین
سیاست سركوب بهاییان را دنبال میكردند .بسیاری از
سران حكومت شخصا در اعمال این سیاست مؤثر بودند
و ی��ا آن را رهبری كردهان��د .از جمله ،تع��داد زیادی از
رهبران مذهبی حاكم مانند آیتالله گلپایگانی (مرحوم) و

آقای خامنهای رهبر
فعلی جمهوری اسالمی دستوراتی برای كنترل بهاییان
یا محرومیت آنان از تحصیل و حقوق دیگر ش��هروندی
ص��ادر كردهان��د .در واقع تا كنون ،و آن هم پس از س��ه
دهه از عمر جمهوری اس�لامی ،تنها یك رهبر عالیرتبه
ی
مذهبی یعنی آیتالله منتظری بر رعایت حقوق شهروند 
بهاییان تأكید كرده و از حقوق بهاییان در این زمینه دفاع
كرده اس��ت .صرف نظر از این مورد ،و در حال حاضر كه
بنیادگرایان امام زمانی بر حكومت مسلط شدهاند بار دیگر
موج بهاییستیزی شروع شده و عناصر و نهادهای مختلف
حكومتی در پیشبرد این سیاس��ت با یكدیگر به رقابت
برخاستهاند.
ول��ی عالوه بر انگیزهه��ای ایدئولوژیك ،عوامل دیگری
نیز در اعمال سیاستهای بهاییستیزی تأثیر میگذارند.
باره��ا در ط��ول فاصله زمانهایی كه تغیی��ر خاصی در
ساخت حكومتی صورت نگرفته شدت و ضعفهایی در
سیاستهای بهاییستیزی حاكم پیش آمده است.
ی مث��ال،
ب��را 
{>> ادامه در صفحه}25 :
ساخت حكومتی

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییرنام
½ ½ تاییدامضا
و بسیاری دیگر

فتو شاپ

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,
LL.L., LL.B., D.D.N.
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney
6600 route Transcanadienne
Office/Bureau 115
Pointe-Claire, Québec, H9R 4S2
Fax 514-697-6461
nazgol.fallah@notarius.net

Tel.: (514) 697-0225
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
رایگان در اختیار شماست...

ل های
ا
سو اکسی
تست ت

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

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

برای خامن ها:
مربی خامن

5

621-3456

&

)(514

________________________
C.P. 63597 Van Horne

Plamondon

Montreal, QC H3W 3H8
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آمریکا و جهان ....
اوباما :آغاز دوران جدیدی از
مشارکت آمریکا در عرصه جهانی
مضموننطقاوبامادربرابرنمایندگان
دو مجلس آمریکا ،نیرودهی به مردم
کشورش برای غلبه بر بحران بزرگ
مالی بود .سیاست خارجی در حاشیه
قرار داشت .اوباما در اشارهای تلویحی
به ایران گفت ک��ه نمیتوان از میز
مذاکره اجتناب کرد.
باراک اوباما در کنگ��رهی آمریکا با
استقبال گرمی روبرو شد .هنگامی
که نانسی پلوس��ی ،رئیس مجلس
نمایندگان ،به او خوشآمد میگفت،
کفزدنها تمامی نداشت .هنگامی
نیز ک��ه اوباما به س��خن پرداخت،
مدام با تش��ویق و تحس��ین مواجه
ش��د .چکیدهی برداشتها در مورد
سخنرانی او تا کنون این بوده است:
اوباما در نخستین سخنرانیاش در
کنگره به مردم قوت قلب داد.

اوضاع جدی است

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

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

اوبام��ا در س��خنرانی خود گفت که
اوضاع جدی اس��ت ،اما میتوان بر
مش��کالت غلبه کرد .او گفت« :در
دورهای که اقتصادمان سستی گرفته
و خودآگاهی ما متزلزل شده ،مایلم
هر آمریکایی بداند که ما دوباره نیرو
خواهیم گرف��ت و ایاالت متحدهی
آمری��کا در پای��ان قویت��ر از پیش
خواهد شد».
او بحران موج��ود را جدی توصیف
ک��رد ،ام��ا افزود که «گرانس��نگی
بحران سرنوش��ت مل��ت را تعیین
نخواهد کرد».
اوباما تأکید کرد که مشکالت موجود
بیپاسخ نیستند .او گفت که پاسخ
به آنها را میتوان در آزمایش��گاها و
دانش��گاهها ،کارخانهها و کشتزارها
و در ق��وهی ابتکار و اعتماد به نفس
مردم یافت.

سه مسئلهی مهم

اوباما در نطق خود س��ه مس��ئلهی
مهم داخلی را برجسته کرد :ضرورت
اصالح در نظام بهداش��ت و درمان،
در نظام آموزش��ی و نیز در حوزهی
حفاظت از محیط زیست .این مورد

آخر ،اگر چه فقط به سیاست
داخل��ی مربوط نمیش��ود ،در
نط��ق اوبام��ا ب��ه برنامهریزی
اقتصادی داخلی گره خورده و
به برنامهی رفع بحران اقتصادی
مربوط ش��ده اس��ت .او در این
مورد به ضرورت توجه بیشتر به
فناوریکسبانرژیخورشیدی
اش��اره کرد و اینکه آمریکا در
این زمینه از آلمان و ژاپن عقب
افتاده است .اوباما به فناوری ساخت
اتوموبیلهای با موتور دوگانهسوز نیز
اش��اره کرد و اینکه آمریکا نباید در
تولید باطری اتوموبیلهای برقی از
کرهی جنوبی عقبتر باشد.

بودجهی جدید

اوبام��ا گف��ت که «زمان تس��ویهی
حساب» رسیده است .او دورهی به
سرآمده را دورهای توصیف کرد که
در آن حساب و کتابی در کار نبوده
و برای آینده برنامهای وجود نداشته
است .او گفت که حال باید برخورد
مسئوالنهای با آینده کرد.
اوباما در م��ورد برنامهی بودجهای
که عرضه خواهد کرد گفت که این
برنامه متناس��ب با بح��ران موجود
اقتصادی تنظیم ش��ده ،بحرانی که
از دههی  ۱۹۳۰تا کنون بیس��ابقه
بوده است .او گفت که بانکها اعتبار
خ��ود را بازخواهند یافت و به زودی
خواهند توانست وام بدهند .او وعده
داد که «هدف نه کمک به بانکها،
بلکه به مردم است».
اوبام��ا در م��ورد بودج��هی جدید،
این نکته را برجس��ته س��اخت که
دربرگیرندهی هزینههای جنگ در
عراق و افغانستان خواهد بود .او گفت
که در این مورد دیگر چیزی پنهان
نخواهد ماند.

سیاست خارجی،

موضوع درجهی دوم
در نخس��تین نطق اوبام��ا در برابر
نمایندگان دو مجلس آمریکا ،مسائل
مربوط به سیاست خارجی در حاشیه

قرار داشت.
او گفت که بر آن اس��ت برای عراق
و افغانستان استراتژیهای تازهای را
طرح ریزد ،نبرد با تروریسم را قاطعانه
پی گیرد و در عین حال تالش کند
که وجههی جهان��ی آمریکایی باال
رود.
اوبام��ا گف��ت ک��ه آمریکا ب��ا گروه
کشورهای بیستگانه ( ،)20-Gبرای
رفع بحران اقتصادی جهانی همکاری
دارد .این گروه کش��ورهای به لحاظ
اقتصادی مؤثر جهان هستند و در ماه
آوریل نمایندگانشان گرد هم میآیند
تا در مورد بحران مالی جهانی رایزنی
کنند.

نام نبردن از ایران

اوبام��ا در نطق خ��ود از ایران نامی
نبرد ،با این که دستگاه دیپلماتیک او
برخورد با دولت ایران و فعالیتهای
اتمی آن را یکی از عمدهترین مسائل
خود میداند .او به کرهی شمالی نیز
اشارهی مستقیمی نکرد.
در نطق اوباما ،اشارهای که مفسران
آن را به ایران و کرهی شمالی مربوط
میدانند ،تأکید او بر ضرورت مواجهه
ب��ا چالش ب��زرگ خطر گس��ترش
سالحهای هستهای است.
او همچنین پ��س از توصیفی که از
چالشهای جهانی به دست داد گفت
که مواجهه با آنها رفتن به پشت میز
مذاکره را نیز ایجاب میکند .مفسران
این نکته را نیز اشارهای میدانند به
تصمیم دولت جدید در واش��نگتن
برای مذاکره با تهران.

•

>> 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
ساعات کار:
و اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
>> دوشنبه تا جمعه
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
در مصاحبه کاری
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)

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

«مهمانی شام نوروز»

نان سنگک

قیقه :نان
قه تا  7د
فره شما!
ی
یک دق غ بر سر س
سنگک 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
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.
Tel.: 514-894-8372

____________________

>>>> خانه ایران
در تاریخ جمعه  20مارس،
برای اطالعات بیشتر:
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اقتصاد ....

HAQUE

سالی سخت در انتظار اقتصاد ایران
فریدون خاوند
(تحلیلگراقتصادیرادیوفردا):
رسانههایاقتصادیتهران،کانونهای
صاحب نفوذ سیاسی و تشکلهای
در برگیرن��ده بخ��ش خصوصی در
جمهوری اسالمی با تکیه بر وخامت
روز اف��زون فعالیته��ای تولیدی و
بازرگانی در ایران ،سالی بسیار دشوار
را برای اقتصاد این کشور پیشبینی
میکنند.
«دنیای اقتص��اد» ،روزنام��ه بامداد
تهران ،در شماره اول اسفند ماه خود
از «رکود کم نظیر و شاید بینظیر»
در بازارهای داخلی سخن میافزاید
که «س��ال آینده سالی سخت برای
فعاالن ب��ازار به ویژه تولیدکنندگان
داخلی است».
و اما حجتاالسالم حسن روحانی،
رئیس مرکز تحقیقات اس��تراتژیک
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،با
استناد به «عالمتهای اقتصادی» بر
این باور است که «سال آینده سالی
توأم با سختیها و مشکالت فراوان
برای کشور خواهد بود».
و سر انجام محمد نهاوندیان ،رییس
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
نیز از «هجوم بیکاریهای گسترده
به کشور» ابراز نگرانی کرد.
هشدارها و نگرانیها درباره چشمانداز
اقتص��ادی ایران ب��ر مجموعهای از
عوامل داخلی و خارجی تکیه دارد که
مهمترین آنها آشفتگی در مدیریت
اقتص��ادی ،کاهش امنی��ت غذایی،
ت��داوم و حتی تش��دید تحریمهای
بینالمللی و س��رانجام پیآمدهای
بحران اقتصاد جهانی است.

آشفتگی در مدیریت
اقتصادی

«هجوم اثر حتریم
کاهش امنیت غذایی بیکاریهای
یکی دیگر از دشواریهای مهم گسترده!» اقتصادی

اقتصادی ایران در شرایط کنونی،
در ای��ن می��ان
کاهش امنی��ت غذایی به دلیل
تحریمهای اقتصادی
وضعیت بس��یار نامساعد کشاورزی همچنان بر کشور سنگینی میکند
است.
و خطر شدت گرفتن آنها نیز منتقی
آمار مناب��ع بینالملل��ی ،همچون نیست.
هشدارهای شماری از مقامهای ارشد طی دو سال گذشته تحریم اقتصادی
جمهوری اسالمی نشان میدهد که بر بس��یاری از بخشه��ای کلیدی
بحران در کش��اورزی ایران ش��دت اقتصادی ایران ،از جمله نفت و گاز،
گرفته است.
تأثیر گذاشت ،هر چند دامنه واقعی
البته این بحران از خشکس��الی دو این تأثیرگذاری ،به دلیل حجم قابل
س��ال گذش��ته در ش��مار زیادی از مالحظه درآمده��ای ارزی ایران از
استانهای کشور تأثیر پذیرفته ،ولی محل صدور نفت ،تا اندازهای پوشیده
عامل اصلی آن نبود یک سیاس��ت ماند.
واقعی کشاورزی در ایران است.
ب��ر پای��ه گ��زارش بان��ک مرکزی
یکسال و نیم پیش مسئوالن ارشد جمهوری اس�لامی درباره تحوالت
وزارتخانهه��ای جه��اد کش��اورزی اقتص��ادی ای��ران در س��ال ،۱۳۸۶
و بازرگان��ی جمهوری اس�لامی با «تشدید تحریم نهادها و کارگزاران
ش��ادمانی خبر دادند ک��ه ایران به ایرانی از بابت دسترسی به ابزارهای
باشگاه کشورهای صادرکننده گندم متعارف مال��ی و بانکی بینالمللی،
پیوسته و برای صدور  ۵۰۰هزار تن سبب شد روند تأمین مالی خارجی
گندم مازاد بر نیاز خ��ود به آفریقا ،کندتر ش��ود ،هزینه واردات افزایش
عمان ،هند وجنوب ش��رقی آس��یا ،یاب��د و تکیه بر مناب��ع داخلی برای
قرارداد بسته است.
تأمین مالی واردات افزونتر گردد».
ولی وضع یکباره دگرگون ش��د ،تا بان��ک مرک��زی میافزاید ک��ه «در
جایی که بر پایه آخرین گزارشهای نتیج��ه عوام��ل مذکور ،بر ش��دت
انتشار یافته از سوی منابع جمهوری کسری حساب سرمایه و مالی کشور
اس�لامی ،تولید گن��دم در ایران در در این س��ال افزوده شد و بخشی از
 ۱۳۸۷شصت در صد کاهش یافته و درآمدهای ارزی کشور صرف تأمین
واردات این کاال تا پایان سال جاری نیازه��ای واردات��ی به ص��ورت نقد
گردید».
بودجه « ،۱۳۸۸غیرواقعیترین در زمینه تأثیر تحریمها
بر صنعت نفت کش��ور
بودجه تاریخ ایران»
نی��ز ،احم��د توکل��ی
نماین��ده اصولگ��رای
مجلس و رئیس مرکز پژوهشهای
به هفت میلیون تن خواهد رسید.
بدین س�ان ای�ران ،مدت زمانی مجلس مینویسد « :در بودجه سال
کوتاه پس از برگزاری «جش�ن  ،۱۳۸۷برای اتمام و توسعه پروژههای
خود کفایی گن�دم» ،به یکی از نفت و گاز ،به ویژه در پارس جنوبی،
بزرگتری�ن وارد کنندگان این ع�لاوه بر اختصاص مناب��ع ارزی از
محصول اس�تراتژیک در جهان بودجه بیش از پیشنهاد دولت ،اجازه
استفاده از  ۹.۶میلیارد دالر فاینانس
بدل شده است.
سازمان خواربار و کشاورزی جهانی و بیع متقابل به وزارت نفت داده شده
حج��م واردات غل��ه به ای��ران را در است .به دلیل شرایط تحریم تا کنون
سال  ۲۰۰۸میالدی  ۱۱میلیون تن امکان تأمی��ن حتی یک دالر از این
محل فراهم نشده است ،و پروژهها با
ارزیابی میکند.
حسن روحانی ،نماینده رهبر انقالب کمبود منابع روبهرو هستند».
در ش��ورای عال��ی امنی��ت ملی و
رئیس مرکز تحقیقات اس��تراتژیک بحران اقتصاد جهانی
مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام،
چندی پیش در جمع صاحبنظران ،و ام��ا مهمترین چال��ش اقتصادی
پژوهش��گران و مدی��ران بخ��ش ایران ،در حال حاضر و طی ماههای
خصوص��ی در حوزه کش��اورزی با آینده ،بحران اقتصاد جهانی است که
ترس��یم تصویری تیره از این بخش یکی از پیامدهای آن س��قوط بهای
گف��ت ای��ران زمان��ی صادرکننده
{>> ادامه در صفحه}24 :
اصلی محصوالت کشاورزی منطقه
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مشاور امالک:مسکونی و جتاری
• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

 7.99شیراز
3.99

انواع خورش ها
و کوبیده:

رستوران

ساندویچ کباب

(با سوپ یا نوشابه)

بامدیریت

485-2929
5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

خدیجه
سیاح

514

سختیهایکنونیوآتیاقتصادایران
بیش از همه از آشفتگی در مدیریت
اقتصادی کش��ور منشأ میگیرد که
تازهترین نشانه آن در الیحه بودجه
سال آینده دولت محمود احمدینژاد
دیده میشود .چگونگی تنظیم این
بودجه موج گس��تردهای از بدبینی
را در محافل کارشناس��ی جمهوری
اسالمی به وجود آورده است.
حمیدرضا ب��رادران ش��رکا ،رئیس
پیش��ین س��ازمان مدیری��ت و
برنامهریزی ،الیحه بودجه  ۱۳۸۸را
«غیرواقعیترین بودجه تاریخ ایران»
توصیف میکند و از دیدگاه حسین
عبده تبریزی ،رئیس کل سابق بورس
اوراق بهادار تهران ،رمز و راز کسری
در الیحه بودجه س��ال آینده چنان
در لفاف غیرشفاف پیچیده شده که
باید «آن را از هزارتوی ارقام بودجه»
کشف کنیم.
مرکز پژوهشه��ای مجلس ،بازوی
تخصصی دس��تگاه مقننه ،کسری
بودجه الیحه پیش��نهادی دولت را،
در شکل کنونی آن ۴۴ ،هزار میلیارد
تومان پیشبینی میکند.
مرک��ز پژوهشها ،که احمد توکلی،
عضو جناح اصولگ��رای مجلس در
رأس آن قرار دارد ،در بررسی الیحه
بودج��ه  ،۱۳۸۸آن را «فاقد ویژگی
پیشبینیپذیری» ارزیابی میکند
و میافزاید که «عدم قطعیت منابع
بیش برآورد بخشی از آنها ،منابع
و 
و مصارف الیحه بودجه سال ۱۳۸۸
را با مخاطرات بزرگی روبهرو ساخته
است».
تنظیم منابع و مصارف بودجه سال
 ،۱۳۸۸از دیدگاه مرکز پژوهشهای
مجلس ،ب��ا پیچیدگیهایی روبهرو
اس��ت از جمله کاهش قیمت نفت
خام ،کاهش س��قف تولی��د اوپک،
نحوه برآورد و اعمال آثار بحران مالی
بینالمللی و اثر رکود ناشی از آن بر

در آمد های غیر نفتی (س��ود و در
نتیجه مالیات ش��رکتهای دولتی
و غیردولتی و تأثیر الیحه هدفمند
ک��ردن یارانهها ب��ر منابع و مصارف
دولت).
همین ارزیاب��ی ،مبنای پیش بینی
 ۴۴هزار میلیارد تومان کسری برای
بودجه سال آتی خورشیدی است.
هم��ان گ��زارش میافزای��د که در
«صورت ت��داوم قیمتهای کنونی
نفت ،رویکرد انبساطی الیحه بودجه
سال  ،۱۳۸۸با کاهش شدید منابع
حس��اب ذخیره ارزی و اس��تفاده از
سایر ظرفیتها ،نظام مالی کشور را
در س��ال  ۱۳۸۹با مخاطرات جدی
روبهرو خواهد ساخت».
بودج��های چنی��ن آش��فته و
پیشبینیناپذیر ،که بخش مهمی
از درآمدهای آن قرار اس��ت از منابع
مبهم و نامشخص (از جمله هدفمند
کردن یارانهها و افزایش قابل توجه
مالیاتها ،آنه��م در بحبوحه رکود
شدید اقتصادی) تأمین شود ،طبعاً به
جو عدم اطمینان دامن زده است.

بود ،ولی متأس��فانه امروز تبدیل به
واردکننده این محصوالت ش��ده و
عالوه بر گندم ،در بس��یاری دیگر از
عرصهها ،از جو و ذرت گرفته تا برنج
و حبوب��ات ،واردات ایران به گونهای
چشمگیر افزایش یافته است.
آقای روحانی با تکیه بر آمار میافزاید
که در سالهای  ۱۳۸۵و  ،۸۶تولید
پنبه در ایران به پایینترین س��طح
خود در شصت سال گذشته رسید و
کشوری که در برخی از سالها حدود
 ۹۰هزار تن پنبه صادر میکرد ،در
سال گذشته خورشیدی مجبور شد
 ۶۰هزار تن پنبه از خارج وارد کند.
ت��ا زمانی که بهای طالی س��یاه در
سطحی باال نوس��ان میکرد ،ایران
میتوانست با دالرهای نفتی هزینه
واردات انبوه مواد کشاورزی را تأمین
کند.
ولی سقوط بهای نفت و چشم انداز
ن��ه چندان امیدوارکنن��ده بازار این
کاال ،دستیابی به این مواد و به ویژه
امنیت غذایی کشور را با پرسشهای
جدی روبهرو کرده است.

Vendome:
Bus 105

کیترینگ شیراز در خدمت
میهمانی های شما

اصالت ریشه ماست ،صداقت پیشه ماست!

حسین
فلسفی
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آژانس مسافرتی

'گزارشانتخاباتایران...
واکنش
انتخاباتی

جامعه از
هم گسیخته
ایران

مدتی اس��ت که خاتمی نامزد شدن خود
را اعالم کرده است و احمدی نژاد هم از روز
 22بهمن رسما تبلیغات انتخاباتی خودش را
شروع کرده است.
در این گزارش سعی شده سکانسی از وضعیت
کنونی جامعه ارائه شود:
جنبش اصالحات  2س��ر داشت که یک سر
آن مردم و سر دیگر ان احزاب اصالح طلب به
رهبری اقای خاتمی و کروبی بود.
جناح راس��ت هم متش��کل از خامن��ه ای و
نیروه��ای مع��روف ب��ه اصولگ��را و بدنه ای
سازماندهی شده بود.

مردم

در زم��ان  2خرداد  76م��ردم از روی امید و
بعنوان یک راه حل به س��مت صندوق های
رای هجوم بردند که حتی پشت اقای خامنه
ای را هم لرزاندند و برخی گزارشات سازمان
اطالعات در  18تیر به فروپاشی اشاره کرده
اند .در آن زمان نش��اط سیاس��ی در جامعه
وجود داشت و این موضوع را می توان از بُرد

جک های سیاسی و بحث هایی که در جامعه
وجود داش��ت و عکس العمل های مردم به
عمل های جناح راست وسرعت گردش اخبار
در جامع��ه متوجه ش��د .در آن زمان حتی
دانشآموزان هم در راه مدرسه به خانه دست
به تبلیغ برای آقای خاتمی می زدند.
در حالیک��ه امروز م��ردم از روی ناامیدی و
بعنوان یک مسکن ،در شهرهای بزرگ پای
صن��دوق ه��ای رای می روند .ام��روز کانون
اختالف��ات مردم با حکومت دیگر با کانون 2
خرداد  76یکی نیس��ت .جامعه به شدت دو
قطبی شده است و هر روز هم هر دو قطب پر
رنگ تر از دیروز می شوند.
مشکل قطبی که معروف به اپوزیسیون است
با حکومت بر سر سلطنت مطلقه آقای خامنه
ای و تبدیل شدن سپاه به بزرگ ترین شرکت
تجاری -صنعتی و تبدیل ش��دن مساجد به
فراگیرترین دفاتر حزبی برای راست افراطی و
تبدیل شدن هسته مرکزی بسیج به سازمانی
برای سرکوب مردم ،به هم ریختگی اقتصادی،
از هم پاش��ي سیستم اداری کشور که ناشی
از مدیری��ت به اصطالح انقالبی احمدی نژاد
است ،افزایش شدید رانت خواری و باند بازی
تا حدی که اگر جایی پارتی نباشد مردم امید
به گره گش��ایی ندارند ،تاریک و سیاه شدن
آینده به صورتی که ناامیدی در جامعه موج
می زند و جوانان هیچ آینده ای را برای خود
تصور نمی کنند ک��ه این عامل آخر حاصل
عامل های قبلی اس��ت و این تعریف همان
تعریفی است که احمدی نژاد به عنوان فضای
انقالبی آن را معرفی می کند و به خورد مردم
میدهد .به همین دلیل است که دیگر بحث
سیاسی در جامعه دیده نمی شود و مردم در
سکوت فرو رفته اند .در حال حاضر پیگیری
سیاس��ی مردم در حد لیگ برتر اس��ت که
دولت حتی آن را هم تاب نیآورد و شمشیر را
برای برنامه " "90از رو بست .

اقتصاد

اوضاع اقتصادی در آن زمان به وخامت امروز
نبود و اقتصاد مافیایی تا این حد بی بند و بار
نشده بود و اگر نا بسامانی هم بود دارای نظم
بود و مردم این فرصت را داشتند که خود را با
آن تطبیق دهند.
در حال حاضر تمامی اه��رم های اقتصادی
در دست س��پاه و جناح راست افراطی است
که همین موضوع س��بب شده است تا مردم
به اقای خاتمی فقط به عنوان مسکنی برای
دردهایشان نگاه کنند.
ای��ن باور جا افتاده که گرفتن این اهرم ها از
دس��ت سپاه و جناح راست کار اقای خاتمی
نیس��ت .ام��روزه از صدقه س��ری پول نفت
آنقدر مزایای عضویت در بس��یج زیاد ش��ده
اس��ت که حجم وسیعی از جوانان بیکار و نا

رقص در میدان آزادی
Forbidden Sun Dance
کارگردان :لیال قبادی

کارنامه آرام بیات:

طراح ،معلم رقص ورقصنده
فیلمبردار:حسینآرین
تدوین :مسلم منصوری

>>زبان  :فارسی (با زیرنویس انگلیسی)
مدت 32:دقیقه
--------------------------------------------Aram Bayat reveals the story of her political exile from Iran and
her desire to preserve the tradition of persian dancewhile residing
in Canada.
In case you did not all receive the information below, please
note that you are all invited to attend the Montreal screening of
Forbidden Sun Dance on Friday, March 13th, 2009
The Montreal screening date and address:
Forbidden Sun Dance will be presented on Friday March 13th at
9:30 pm at the Cinéma du Parc - 3575 avenue du Parc, Montreal
.
The film was written and filmed by Lila Ghobady.
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Maison de Voyages

امید ب��ه عضویت این
س��ازمان درآمده اند
و به همان مقدار
هم سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
در
که
کسانی هستند
½ ½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
این
در
فکر عضوی��ت
و بهای عالی به سراسر دنیا
البته
و
هستند
سازمان
½ ½ سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
مخالف
حال
عین
در
½ ½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
نشـــانی :
هستند.
هم
و کشتیرانی (کروز)
Farnaz Motamedi
اتومبیل
و
هتل
فش�ار ناشی از نا ½ ½ بهای ویژه برای
Senior Travel Consultant
بسامانی اقتصادی
Maison de Voyages
پیکر طبقه محروم
1170 Place Frère André
و بخش�ی از طبقه
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6
متوسط را کرخت
کرده است.
T: (514) 842-8000 Ext. 296
ق��درت س��پاه آنقدر
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
F: (514) 842-8021 Metro: McGill
TITULAIRE D’UN PERMIS
زیاد ش��ده اس��ت که
farnaz@hot.ca www.hot.ca
DU QUÉBEC
خبرهایی که از درون
نیروهایمسلحشنیده
می شود حاکی از این است که ارتش را دارند
می برند در دل س��پاه (معتبر) .این در حالی
اس��ت که بحران اقتصادی جهانی تازه وارد
ایران ش��ده است و از نشانه های آن رکود در
بخش مس��کن و اتومبیل است .یعنی دقیقا
همان نشانه هایی که قبل از بحران در امریکا
ظهور کرد.
البته نشانه دیگر ورود بحران به داخل ایران
صحبت های اسدالله عسگر اوالدی در صدا
و سیما است:
"خواهش می کنم از اخراج نیروها خودداری
کنید .اگر شده به نیروهایتان حقوق بدهید و
بگوئید کتاب بخوانند .ما بحران های زیادی
را پشت سر گذاش��ته ایم و به امید خدا این
بحــــران اقتصادی را هم  7ماهه پشت سر
می گذاریم".
همه اینها به این معناست که مردم در این 4
س��ال با افزایش تورم درهر ماه زندگی کرده
اند و از این به بعد با افزایش رکود در هر ماه
باید زندگی کنند .

فرنازمعتمدی

خامنه ای

ق��درت آقای خامن��ه ای در آن زمان به این
ش��کل عریان نبود و اگر هم کارشکنی می
شد ،توسط سایه های آقای خامنه ای صورت
می گرفت و ایشان تا به این حد دچار توهم
نبود( .به گفته سران اصالح طلب در محافل
خصوصی) و اینطور با بخشی از روحانیت و
اصالح طلبان سینه به سینه نشده بود .این رو
در رویی تا حدی رسیده است که در دیداری
که خاتمی با هاشمی داشته است ،هاشمی به
خاتمی می گوید:
"اگ��ر بیایی میدان��ی که چه بالیی س��رت
می آورند؟ " ( نقل به مضمون)
البته ع��ده ای به این موضوع دامن می زنند
که خود آقای خامنه ای هم گروگان راس��ت
افراطی است ولی کسانی که این سخن را می
گویند از لحاظ تیپ اجتماعی کسانی هستند
که آدم فکر می کند برای توجیه آقای خامنه
ای و درس��ت کردن حاشیه امن برای ایشان
دست به چنین نظریه پردازی می زنند.

راست افراطی

جناح راس��ت افراطی یا بهتر بگوئیم موجود
ناقص الخلقه ای که از جهش ژنی فاشیسم
صفویه بوجود آمده است و چهره اش مونگول
گونه است در این سی سال به صورت خزنده
خودش را سازماندهی کرد و در حال حاضر
فقط بخشی از پیکره اش را نشان داده است و
تاثیر خودش را بر ارکان جامعه گذاشته است.
بخش��ی از نیرو های موس��وم به اصولگرا در
مقابل این موجود منفعل شده است و بخشی
هم به دنبال این موجود می رود.
این تفکر می گوید ضد امپریالیسم است ،ولی
مشکلش با امپریالیسم بر سر مایو های دو تکه
و صدای امریکا و بی بی سی است.
این تفکر معتقد به اسالم است ولی اسالمی
که انس��ان را به هیچ می گیرد و سر نخ همه
چیز را در آسمان جستجو می کند .اسالمی
که مقدس نمایی را تبلیغ می کند و انسانی
تاریک الدنیا و بیمار می سازد .در یک جمله
م��ی توان گف��ت که اس�لامی که مصلحت
حکومت ایجاب می کند .این تفکر از فاشیسم
هم مدیریت منابع انسانی در جهت سرکوب
مردم را یاد گرفته است .
این جناح بیش��تر اهرم های اقتصادی را به
اسم خصوصی سازی به دست گرفته است و
فرهنگ و دین قشری خودش را تا بطن جامعه

برده اس��ت .حتی در رخت کن فوتبالیست
ها و پش��ت شیشه تاکسی ها .خرافات آنقدر
گسترش پیدا کرده است که صدای روحانیت
راست ستنی هم درآمده است .مثال مردم در
شهر هشتگرد ماکتی از کعبه درست کرده اند
و با آداب و رسوم خاصی آن را می پرستند.
در کیش مردم به یک درخت تاریخی دخیل
می بندند و  (...به گفته خود صدا و س��یما)
در حال حاضر خرافات در کوچکترین عمل
هم همراه بخش��ی از مردم است ،حتی برای
پیدا شدن تاکسی هم تسبیح صلوات نذر می
کنند .اینها حاصل امام زمان بازی دولت است
که دیگر روند بازی از دستش در رفته.
ش�مار زندانیان سیاسی در این 4
س�ال دو برابر شده اس�ت و سرکوب
اجتماع�ی ت�ا س�طح خیاب�ان ها هم
کشیده شده است.
یک روز به بهانه طرح امنیت اجتماعی و روز
دیگر به بهانه طرح انضباط اجتماعی  .در این
میان س��ازمان اطالعات هم بیکار ننشسته
است و برای فراگیر تر کردن ترس به سیاست
"بلوف امنیتی " روی آورده است و برای اینکه
نش��ان دهد س��یطره امنیتی بر جامعه دارد
می رود س��راغ چند تنی که به صورت علنی
فعالیت می کنند و همه چیزشان مشخص
اس��ت و آنها را دستگیر می کند و با استفاده
از آنها ش��روع به آفریدن س��ناریو های باب
می��ل خودش و رهبر می کند و در س��ناریو
ه��ا جوری جل��وه می دهد ک��ه این ها یک
نیروی زیر زمینی بوده اند و بدون اینکه هیچ
نشانه ای از آنها در صحنه سیاسی (وبالگ –
سخنرانی – شرکت در تظاهرات –مصاحبه
با صدای امریکا ) ... .وجود داشته باشد آنها را
پیدا کرده است .

به نام خداوند بخشنده مهربان

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

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

 210سنت ژاک غربی
مترو واندوم :اتوبوس 90
به مست غرب
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مونتریال...
آرامش لذت بخش بعد از
طوفان خانگی HABS
لبخن��د دوب��اره ب��ر لب��ان
طرف��داران تیم هاک��ی مونرتال
پدی��دار ش��ده و امیده��ا برای
حض��ور مس��ابقات حذف��ی و
قهرمانی قلب ه��ای طرفداران
تیم شهرمان را پر کرده است.
و ای��ن فقط پس از س��ه بازی
دیدن��ی و متاش��ائی تیم و س��ه
پریوزی پیاپی پس از  7شکست
خارج از خانه خود برای کانادین
است.
شکس��ت هائی که فقط نتیجه
مستقیم جدال های درونی تیم
بود.
طرفداران غمگنی ویل وفادار
 HABSب��ا آنکه دقیقا از متام

اختالف��ات آ گاه نبودن��د ویل
میدانس��تند یکی از س��تارگان
بزرگ تی��م الکس کووفلا با تیم
مش��کل دارد و ای��ن درگ�یری
باعث ش��ده بود تا تیم در پائنی
ترین س��طح روحی خ��ود بوده
و شکس��ت پ��س از شکس��ت
وضعیت را مش��کل تر میکرد،
ویل طرفداران تیم حاضر نبودند
به این راحتی کنار بکشند.
س��راجنام ب��ا گفتگوهای
مدیران ارشد سازمان گو اینکه
یک شبه همه مشکالت ناپدید
ش��دند و بار دیگر پریوزی های
پیاپ��ی تی��م و ارائ��ه بازی های
دیدن��ی و متاش��ائی فریادهای
! Go Habs Goرا در مونرتال
منعکس منود.
با آمدن بهار ،زمستان سرد
بار س��فر خواهد بس��ت و دهلا
شاد خواهد شد و این هم زمانی
نوید پ�یروزی های بع��دی تیم

شهرمان و حضور
در سری قهرمانی
خواهد بود.

...Go Habs go
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مرکزآموزشی بزرگساالن گالیــله
GALILEO ADULT CENTRE

10921 Gariépy Montreal-Nord, QC. H1H 4C6

Tel: 514-721-0120
___________________________

برای ترم بهــاری
نامنویسی می کند:

!Go Haba
Go

REGISTRATION DATE
MARCH 9
MARCH 10
MARCH 11
MARCH 16
MARCH 17

MON.
TUES.
WED.
MON.
TUES.

•
•
•
•
•

REGISTRATION TIMES

9 am – 2 pm
6 pm – 8 pm
__________________________
BASIC ENGLISH LITERACY COURSES
Registration Fee: $30.00 plus purchase of books

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
ا
کلیه نیازهای مس رسی زبان
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
در واقع می خواهد
نشان دهد که او ابر
قدرت مطلق اس��ت
و م��ردم هیچ راهی
برای هیچ فعالیتی ندارند .

احزاب اصالح
طلب

اح��زاب اصالح طلب ب��ه طور کلی
شامل  3بخش است .

 1.1بدنه مردمی
2.2بدنه سازمانی
 3.3سران احزاب

بدن��ه مردم��ی و بخش��ی از بدنه
سازمانی این احزاب دچار سرخوردگی

سیاسی شده اس��ت که می توان 3
دلیل را برای آن نام برد:
 -1شکس�ت های پی در پی در
چند انتخابات اخیر
 -2رفت�ار جامعه که علت های
آن در باال ذکر شد
 -3نابسامانی سازمانی

این بخش بر این باور اس��ت که
بح��ران اقتصادی در س��ال آینده به
صورت گس��ترده ای وارد ایران می
شود و جنبش های اجتماعی فراگیر
تر می شوند و اهرم های اقتصادی هم
کامال در دست راست افراطی است و
اگر خاتمی رای بیآورد مجبور خواهد
ش��د که رو به روی ملت بایس��تد و
حتی وجه  2خرداد را هم در ذهنیت

تاریخی مردم خراب کند .پس بهتر
اس��ت که خاتمی از می��ان مردم و
حکومت کن��ار برود و بگذارد این دو
حسابشان را با هم پاک کنند.
از طرف دیگر س��ران اصالح طلب و
قسمتی از بدنه سازمانی بر این باور
اس��ت که از این ستون به آن ستون
فرجی اس��ت .پس دنب��ال خاتمی

می رویم( .نتیج��ه ای که می توان
از حرف های س��طوح باالی اصالح
طلبان گرفت) .البته آنطور که تا امروز
مشخص شده است بدنه مردمی هم
ب��ه پای صندوق ه��ای رای می رود
ولی این رای دادن با رای دادن در 2
خرداد متفاوت است

•
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بازهم سفارت...

رکورد شکنی سفارت کانادا
رد ویزای ایرانیان
گفتگوی در ّ

رادی
و
ز
م
ا
ن
ه
با
و
ن
س
ا
ن
واالئی

>>>> ب��رای
ایرانیانی ک��ه متقاضی
دریافت روادی��د یا ویزا
برای کش��ورهای غربی
بودهاند همیشه صحبت
از بیش��ترین مشکالت
ازبابت س��فر ب��ه آمریکا
بوده ولی ظاهراً این جربان به تازگی
جریان فرق کرده است.
باتوجه به تیرگی روزاف��زون روابط
سیاسی ایران و کانادا از زمان مرگ
مش��کوک زهرا کاظم��ی ،عکاس-
خبرن��گار ایرانی-کانادایی در س��ال
 ۲۰۰۳در زن��دان اوی��ن ،بهنظ��ر
میرسد یکی از دشوارترین شرایط
برای متقاضیان وی��زای کانادا پدید
آم��ده اس��ت؛ نهتنها ب��رای جوانان
بلکه ب��رای والدینی که جهت دیدار
کوتاهم��دت فرزندان خ��ود مایل به
سفر به این کشور هستند و یا حتی
برای چهرههای فرهنگی و دانشگاهی
ب��ه منظور حض��ور در همایشها و
برنامههایگوناگون.
بهتازگ��ی اما «انجم��ن حقوقدانان
فارسیزبان ِکبِک» این موضوع را به
ش��کل جدی پیگیری کرده و یک
بیانیهی مطبوعاتی هم منتشر کرده
است .این انجمن با مقامهای دولتی
در اوتاوا مکاتباتی داشته و در بخشی
از بیانیه خود اعالم کرده که در سال
 ۲۰۰۸میالدی ۶۱،درصد درخواست
ایرانیان برای ویزای گردش��گری در
س��فارت کانادا در تهران رد ش��ده
است.
گفتگوی رادیوزمانه با ونسان واالیی،
یکی از مسووالن «انجمن حقوقدانان
فارسیزبان ِکبِک» در روشنگری این
امر کمک بیشتری می کند.

می کن��م
بعضی از خود
مس��ئو ال ن
و ز ا ر ت
مهاجرتکانادا
ه��م تعج��ب
میکنن��د از
بابت عملکرد
س��فارت این
کش��ور در
تهران.
ایرانیان��ی که
د ر خو ا س��ت
وی��زای آنها در
تهران رد شده و یا بستگان آنها در
کان��ادا هیچگاه به این خاطر ،بهطور
رس��می اعتراضی کردهاند به دولت
کانادا؟
اعت��راض کردن��د خیلی پتیش��ن
[دادنامه] فرستاده شده به دفتر وزیر
مهاجرت که البته در س��ال ۲۰۰۸
یک وزیر دیگری در اوتاوا بود.
پیگیریهایی ش��ده ولی متأسفانه
هنوز پاسخ منطقی دریافت نشده از
سفارت ،وزارتخانه یا از طرف دولت
کانادا.
>> در بیانی�های ک�ه ش�ما
منتش�ر کردهاید اش�ارهشده،
ش�یوهي بررس�ی درخواس�ت
ویزای گردش�گری در س�فارت
کانادا در ته�ران با قوانین کانادا
قدری ناس�ازگاری دارد؛ در این
م�ورد قدری توضی�ح دهید که
منظورتانچیست؟
 زمانی که متقاضی اقدام میکندباید پرونده در چارچوب قوانینی که
درکانادا وجود دارد بررس��ی ش��ود.
ظاهراً قانون کانادا در سفارت کانادا
در تهران با داخل کشور یکسان اجرا
نمیشود .مسألهي ما این است .من
مسألهای ندارم که پرونده را رد کنند
ولی باید بشود پیگیری قانونی انجام
داد و دقیقاً متوجه ش��د که چرا این
پرونده رد ش��ده است .پرسشی که
برای من و دوستان پیش آمده این
است که چگونه در سفارتهای کانادا
در خارج مانند عربس��تان سعودی،
 ۹۰درصد پروندهها قبول میشود در
صورتی که در ایران تنها ممکن است
 ۴۰درص��د از پروندهي متقاضیها
قبول شود .مسألهي ما ،یکسان اجرا
کردن قانون است.

>> این آمار و اطالعات به چه
شکل بهدست آمده؟
 واالی��ی :این آمار با توجه به قانون«حق دسترس��ی» ک��ه در کانادا و
بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکای
شمالی وجود دارد بهدست آمده است.
فشارهای گذاش��تیم ،شکایتهایی
کردیم که ای��ن اطالعات را بگیریم
>> ش�ما هیچ نظ�ری دارید
و باالخره یکسری از این آمارها به
که دلی�ل رد کردن ای�ن تعداد
دست ما رسید.
متقاضیان در س�فارت کانادا در
>> این آمار بهطوردقیق ازکجا تهران چه میتواند باشد؟
به دست آمده و از چه منابعی به  -در پی س��رد شدن روابط سیاسی
بین کانادا و ایران میتواند باشد.
آن دست پیدا کردهاید؟
 از وزارت مهاجرت و تابعیت کانادا ،خیل��ی جالب اس��ت ک��ه آمارهایدیگری که وزارتخانه به ما و رسانهها
از اوتاوا.
داد حاک��ی از آن بود که در س��ال
>> آیا برای شما روشن هم شده  ،۲۰۰۶درصد رد ش��دن متقاضیان
که دلیل رد ش�دن این تعداد از  ۳۲درصد بود ،در س��ال  ،۲۰۰۷به
 5۱درصد رسید و با توجه به آماری
متقاضیان چه بوده؟
 در ماه س��پتامبر هم یک بیانیهي ک��ه ما پیدا ک��رده بودیم در س��الدیگری فرستادیم و از دولت خواستیم  ۲۰۰۸حدود ۶۰درصد شد.
موضوع را بررسی کنند ولی به ای��ن رقم طبیعی نیس��ت و به یک
ماپاسخیندادهاند .رکورد رسیده است.
فک��ر این نشان میدهد که مسالهای وجود
دارد؛ بخش��ی از آن ممک��ن اس��ت
سیاسی باشد ولی باالخره عملکرد
کنس��ول در تهران هم برای ما زیر
سوال است.
>> در بخش دیگری از بیانیهي
ش�ما ب�ه درآم�د ۱۵ه�زار دالر
کانادایی (در روز) اش�اره ش�ده

برای س�فارت کانادا در ایران از
بابت بررسی درخواستهای ویزا
و به این موضوع اشاره کردهاید
که باید س�رویس مناسب داده
ش�ود به متقاضیان وی�زا .فکر
میکنی�د این موضوعی اس�ت
ک�ه در مورد آن بش�ود صحبت
کرد؟ چون همهي سفارتخانهها
مبلغی را دریافت میکنند برای
بررسی درخواس�ت متقاضیان
ویزا.
 مساله اینجاست که با توجه بهاسنادی که ما توانستهایم از سفارت
کان��ادا در ته��ران بگیری��م متوجه
شدهایم که روزانه تعداد متقاضیان
بین  ۱۵۰تا  ۲۰۰نفر هس��تند برای
ویزای توریستی .صددرصد سفارت
کان��ادا در تهران موظف اس��ت که
در مرحله اول هم��هي پروندهها را
بررس��ی کند .وقتی روزی ۱۵هزار
دالر درمیآورند برای بررسی کردن
درخواست ویزا ،موظف هستند که
یک حداقل خدمات را ارائه کنند.
طبیعی نیس��ت که فقط  ۴۰درصد
پذیرفته شوند .باید عمیقتر بتوانند
بررس��ی کنند ،مردم را کمتر نگران
کنن��د ،صفه��ا را کمت��ر کنند و
خدماتشان شبیه به استانداردهای
آمریکای شمالی باشد.
>> شما با مقامهای اداره مهاجرت
در کان�ادا هم ب�رای پیگیری این
موضوع در تماس بودهاید؛ صحبت
آنها در این زمینه دقیق ًا چیست؟
 م��ا چند ماه پی��ش نامهای برایوزیر مهاجرت تابعیت کانادا فرستاده
بودیم و پاسخ به نظر ما منطقی نبود.
ایشان میفرمودند که سفارت کانادا
در تهران نسبت به قوانین مهاجرت
پروندهها را بررسی میکند و ظاهراً
مس��اله خاصی در این زمینه دیده
نمیشود.
بعــداً ک��ه ما برای گرفتن اس��ناد
اقدام کردیم متوجه شدیم که خود
مسئوالن وزارت مهاجرت و تابعیت
آگاه هستند که در سفارت کانادا در
تهران مسالهای وجود دارد .حتا آگاه
ش��دیم که یکی از مدیران مسئول
مس��ایل خاورمیانه و اروپا ،کنسول
را زیر سوال برده بود که چرا اینقدر
متقاضیان را رد میکنید.
باالخره باید یک سیاس��تهایی را
پیاده کنند .استاندارد سفارت کانادا
در ته��ران بای��د کانادایی باش��د نه
استاندارد کشوری که سفارت کانادا
در آن واقع شده است.

>> االن درص�دد هس�تید
چ ه اقدامی انج�ام دهید؟ هنوز
تالشه�ا و تماسهایت�ان ادامه
دارد؟
 تم��اس همیش��ه ادام��ه دارد.نمیخواه��م از آقای بوش نقل قول
کن��م ولی به قول ایش��ان« ،همهي
گزینهها روی میز اس��ت» .از لحاظ
قانونی میتوان پیگیری کرد .نکتهای
که خیلی مثبت است این است که
بتوان همبس��ته پیش رفت و نهایتاً
حتی کانادایی -ایرانیانی که در اینجا
هستند با وکیالن مجلس خودشان
تماس بگیرند که پاس��خگوی این
عملک��رد باش��ند .این فش��ارها اثر
میگذارد روی دول��ت کانادا و روی
وزارت مهاج��رت و تابعیت تا بازهم
میگوی��م یک مینیم��وم خدمات
را ارائ��ه کنند در س��فارت کانادا در
تهران.
پژمان اکبرزاده (رادیوزمانه)

www.skylawn.net

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
نیاز بیشتر در مورد کلیه
با م های مسافرتی خود
شاور
مجرب فارسی زبان
514-242-0448

>>امیر
9

8Phone: 514-38
1588 Ex.: 240

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.

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

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

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

لوله کشی پارس

PARS PLUMBING
	• لوله کشی آب سرد و گرم
	• لوله کشی فاضالب ،شوفاژ
	• تعویض تانک آبگرمکن
	•( Degelرفع یخزدگی لوله)
	• بازکردن لوله های فاضالب
	•تبدیل شوفاز
گازوئیلی
به برقی

با بیمه و 6ماه ضمانت
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959
ســـاده و
کارآ،
ارزان...

راهنمای
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC

www.paivand.ca

&
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کانادا >> :مروری بر رسانه ها
______
علی اشرف
شــادپور

_______

برابر یک رس��م نس��بتا قدیمی ،روس��ای
جمه��وری آمریکا ،به عن��وان اولین دیدار
رسمی خود از یک کشور خارجی ،به کانادا
سفر می کنند .آنگونه که ژورنالیست ها می
گفتند اولی��ن رئیس جمهوری آمریکا که
ب��ه کانادا آمد فرانکلین روزولت بود .وی با
آمدن خود و مالقات با رهبران وقت کانادا
ش��کرآبی را که قبال بین دو کشور بوجود
آمده بود از بین برد و روابط فی مابین بهبود
یافت.
این رسم دالیل مختلفی می تواند داشته
باش��د .از جمله آنکه دو کش��ور با داشتن
طوالن��ی ترین مرزها ،بزرگترین ش��ریک
تجاری یکدیگر هم هستند.آمریکائی ها و
کانادایی ها با توجه به مش��ترکات زبانی و
فرهنگی ،پس��ر عموی هم به حساب می
آین��د ،علیرغم آنکه بعض��ی کانادایی ها،
درس��ت یا نادرس��ت ،به آمریکائی ها نظر
چندان مساعدی ندارند.
تنها جورج دبلی��و بوش ،رئیس جمهوری
اخی��ر آمریکا ،بود که این رس��م را رعایت
نکرد و مکزیک را برای اولین سفر خارجی
خود برگزید.
ول��ی اوباما ،با وفاداری به این س��نت ،روز
پنجشنبه  19فوریه ،درست یکماه بعد از
مراسم تحلیف خود ،با یک سفر  6ساعته
به عنوان اولین سفر رسمی خارجی خود
به کانادا آمد .این قبیل دیدارها می توانند
ک��دورت ها و تنش های بین کش��ورها،
مخصوصا بین سیاس��تمداران ،را تخفیف
دهند یا بکلی از بین ببرند و یا به حس��ن
روابط فی مابین بیانجامند .ظاهرا این دیدار
آقای اوباما از این لحاظ موفقیت آمیز بوده
است.
اغلب رس��انه های گروه��ی کانادا مطالب
گوناگون��ی درباره این س��فر کوتاه تهیه و
پخش کردند .یکی از کانال های تلویزیونی
تمامی برنامه روزانه خود را به سفر اوباما به
کانادا اختصاص داد و تمام جزئیات آن را،
همراه با مصاحبه های مختلف با اشخاص
صاحب نظر ،پخش نمود.
هواپیم��ای مخصوص رئی��س جمهوری
آمری��کا را " "Air force oneمی نامند که
مخصوص س��فرهای طوالنی وی طراحی
و ساخته شده و به چهار موتور جت قوی
مجهز اس��ت .هنگامی که این هواپیما در
فرودگاه اتاوا به زمین نشس��ت ،عده ای از
قرمزپوش��ان ژاندارمری کانادا با کاله های
لبه دار خ��ود ،به منظ��ور ادای احترام به
رئیس جمه��وری ،مقابل پله کان هواپیما
صف کشیدند.
پس از آنکه اوباما ،کامال بی تکلف،از هواپیما
پیاده شد ،خانم میکائیل ژان ،فرماندار کل
کانادا با پالتو و کاله سیاه ،همراه همسرش
در پای هواپیما به او خوش آمد گفت.
در آن لحظ��ه یک نکته تاریخی توجه مرا
جلب ک��رد :اوباما و ژان ه��ر دو آفریقائی
تبار ،هر دو از طبقات پائین جامعه ،تنها با
لیاقت شخصی و بدون اتکا به پشتوانه های
فامیلی یا طبقه ای ،در باالترین مقام دو تا
از بزرگترین کشورهای جهان قرار گرفته
اند .این در حالی اس��ت که زمانی افرادی

من این کشور را
او
ب
ا
م
ا
:
دوست دارم

اوبام��ا ،هم در جواب
دیدار شش ساعته
ای��ن س��ئوال گفت
این موضوع مشکل
باراک اوباما از اتاوا...
فقط آمریکا و کانادا
نیس��ت ،بلکه یک
این چنی��ن به بردگی برده می ش��دند و
چندان هم دور نیس��ت که اجازه ورود به مسئله جهانی است و باید راه حل جهانی
اتوبوس یا رستوران و یا حتی به مدرسه را پیدا ش��ود .او از اینکه با کانادا در این باره
هم نداشتند .این یک تغییر مبارکی است و همکاری می کند اظهار خوش��حالی کرد.
وی اضافه نمود" :بهتر است این دو کشور
باید آنرا به فال نیک گرفت.
آقای اوباما ،بعد از توقف کوتاهی در سالن ثروتمن��د رهبری در ای��ن زمینه را بعهده
فرودگاه اتاوا و مذاکره با خانم ژان ،در یک بگیرند .ما باید در همه زمینه ها تشریک
لیموزین ضد گلوله و در میان اسکورتی از مس��اعی کنیم" .به عقی��ده اوباما ،گفتگو
پلیس و مقامات امنیتی کانادا ،عازم مرکز درباره انرژی پاک همه را به مس��یر خوبی
شهر اتاوا و تپه پارلمان گردید و در مدخل هدایت خواه��د کرد .او افزود که همکاری
پارلم��ان مورد اس��تقبال اس��تفان هارپر ،چین و هندوستان هم بسیار الزم است.
اوباما ،تاکید کرد که رابطه آمریکا و کانادا
نخست وزیر قرار گرفت.
هر دو نف��ر بالفاصله در مقابل مردمی که در چهار سال آینده محکمتر و بهتر خواهد
ساعتها در زیر برف مالیم و هوای نه چندان ش��د .او مخصوصا گفت من این کشور را
سرد انتظار می کشیدند ظاهر شدند و بعد دوست دارم و هر چه در توان داشته باشم
از تکان دادن دست بسوی مردم ،به داخل در راه استحکام روابط بکار خواهم برد.
پارلم��ان رفتند تا مذاکرات فش��رده خود در حاشیه این سفر ،میتوان به نکات جالب
را درباره موضوع��ات مهمی که همکاری دیگری هم اشاره کرد .جمعیت مستقبلین
نزدیک دو طرف را می طلبید شروع کنند .را گویندگان تلویزیون  1500نفر تخمین
موضوعات مورد گفتگو بین دو رهبر عبارت م��ی زدند .ولی روزنامه گازت از یک جمع
بودند از اقتصاد ،انرژی ،جنگ در افغانستان 3500 ،نفری خبر داده است .تعداد جمعیت
محیط زیس��ت وامنیت ،بخصوص امنیت هر قدر که باشد ،یک چیز مسلم بود.
مرزه��ای دو کش��ور که از  11س��پتامبر در قیافه ها و رفتار و لحن سخن مردم ،اعم
تاکنون ،مسائل و مشکالتی را ایجاد کرده از ژورنالیست ها و مصاحبه گران و مصاحبه
شوندگان و مردم عادی ،یک شادی آمیخته
است.
در ساعت دو نیم بعدازظهر ،اوباما و هارپر به امید کامال هویدا بود .مردم از اقصا نقاط
در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند .کان��ادا ،حتی از آلمان ،ب��رای دیدار اولین
لحن صحبت و قیافه های آنان نشان می رئیس جمهوری س��یاه پوست آمریکا به
داد ک��ه مذاکرات کال با تفاهم همراه بوده اتاوا آمده و گردهم جمع شده بودند .خیل
و گویا تنها در مورد انرژی پاک و گرمایش کودکان خردس��ال که گویا از مهد کودک
هوای زمین هنوز اختالف نظرهائی وجود آورده ش��ده بودند با تابلوهای «ما اوباما را
دوس��ت داریم»« ،بچه های اوباما» و غیره
دارد.
در مورد اقتصاد ،هر دو گفتند به توافقاتی تماشائی بود.
رس��یده اند و امیدوارن��د که محرک های این هم چند اظهار نظر از سوی مشتاقان
اقتصادی به نحو مطلوبی از بدترشدن بحران اوباما ،به روایت گازت:
جلوگیری کنند و به رش��د دوباره اقتصاد کریستین که از شهر دیگری به اتاوا آمده
کمک نمایند .مرزهای بین دو کش��ور ،از بود گفت «من بسیار هیجان زده هستم که
 11س��پتامبر به بعد ،به علت حساسیت ما سیاستمداری داریم که می تواند دنیا را
های امنیتی ،ب��ا تراکم عبور و مرور و کاال متحد کند .لذا من اینجا هستم تا به عنوان
همراه است .در این مورد هارپر گفت تهدید ی��ک کانادائی بگویم که ب��ه کانادا خوش
آمریکا به منزله تهدید کانادا است ،بنابر این آمدید و ما حمایتت می کنیم».
جین ،که به س��ختی جلو اش��ک خود را
حفظ امنیت در مرزها بسیار مهم است.
اما هر دو رهبر تاکید کردند که با استفاده می گرف��ت ،دوران نوجوانی خود با به یاد
از محرک های اقتصادی ،در کاهش تراکم می آورد که در س��ال  1961در فلوریدا ،با
رعایت اجباری سنت ها ،مجبور شده بود
در مرزها تالش خواهد شد.
در جواب سوال یکی از خبرنگاران در مورد که در آخر اتوبوس بنشیند.
افغانستان و مدت حضور نیروهای کانادایی فرزاد صادقی  15س��اله ،دانش آموز ایرانی
در آنجا ،اوبام��ا گفت "صادقانه بگویم من تبار ،که توانسته بود فقط لیموزین رئیس
نخس��ت وزیر را تحت فشار قرار ندادم که جمهوری و پشت کله او را ببیند ،می گوید
بعد از  2011هم نیروهای رزمی کانادا در «حتی همی��ن هم ارزش جیم ش��دن از
افغانستان بمانند .بلکه ما از همکاری های کالس را دارد .من واقعا فکر می کنم که او
نظامی کانادا در افغانس��تان و بخصوص از دنیا را تغییر خواهد داد».
کمک های انسان دوستانه و آباد سازی و اوبام��ا ،قبل از ت��رک کانادا ،ب��ا میکائیل
تعلیم افغان ها که از سوی کانادایی ها به ایگناتیف رهبر ح��زب لیبرال کانادا و باب
ری منتقد سیاس��ی آن حزب هم مالقات
عمل آمده سپاسگزاریم".
برابر تصویب نامه پارلمان کانادا ،نیروهای و گفتگو کرده است .آقای ایگناتیف ،اوباما
رزمی این کشور باید تا پایان سال  2011از را ش��خص فکوری می داند و می گوید او
بخوب��ی گوش می کند و جواب کامل می
افغانستان خارج شوند.
هارپ��ر هم در ای��ن زمینه گفت دهد .وی درباره همان موضوعات یادشده
مسئولیت اصلی ما در افغانستان با اوباما صحبت ک��رده و به گفته خودش
تربیت ارتش آن کش��ور است درباره مش��کالتش با هارپ��ر هم با رئیس
ک��ه بتوانند ،بع��د از خروج ما ،جمهوری آمریکا گفتگو کرده است.
مسئولیت خود را در برابر مردم نکته آخر هم اینکه اوباما از یک بازار شهر
خود به عه��ده بگیرند .یکی از اتاوا هم دیدن کرد و مقداری از ش��یرینی
ژورنالیس��ت ها پرس��ید برای های مخصوص آن شهر را برای دخترانش
هماهنگ��ی در م��ورد گازهای خری��د و خواس��ت یک اس��کناس نو 20
کربنی��ک چه تدابی��ری اتخاذ دالری بدهد که فروشنده نپذیرفت و او را
مهمان کرد.
شده است؟
چنانکه گفته شد این تنها مورد اما اوباما ،در پارلمان کانادا سخنرانی نکرد.
مناقشه ای است که هنوز حل این موضوع را ،در مقایسه با دیدار از بازار،
نشده است .هارپر در این مورد از سفیر سابق آمریکا در کانادا ،که اکنون
جواب داد که باید ابتدا آمریکا مقیم واشنگتن است ،پرسیدند.
استراتژی خود را تنظیم کند .ما وی به شوخی گفت:
فعال درباره استراتژی بحث می «دیدار او از بازار و خرید نمادین وی بیشتر
کنیم ،چون دو نظریه مختلف از سخنرانی در پارلمان موثر است».
وج��ود دارد ،و ما می کوش��یم
هماهنگی ایجاد کنیم.

ماریا کـتُنه

مشاور مهاجرت به کانادا
CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION CONSULTANT
-----------------------------------------

Contact me in English, French,
Italian or PERSIAN
جهت کلیه امور مهاجرتی با زبان شیرین فارسی
با من متاس بگیرید.

با همکاری:

کامی منفرد

www.mariacottone.ca
با تعیین وقت قبلی

____________________________
980 St-Antoine W.
Suite 308
مناینده رمسی ما در تهران:

سعید مظفری:
تلفن /فکس88700145 :
88700156

Montreal, Quebec H3C 1A8

Tel.: 514-656-8178
Fax: 514-656-8179
www. mariacottone.ca
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کلیساهای اجنیلی فارسیزبان مونتریال

hh
 hخداوندی

عیسی

مسیح

ما در زبان فارسی لغات فراوانی دارمی که
هر یک دارای چند معنی می باشند که آنها را
در مواقع خمتلف و مناسب استعمال می کنیم
و جای هیچگونه ایراد و اعرتاضی قرار منی
گریند .یعنی ما می توانیم دخرت دیگری را که
نسبتی با ما ندارد ،خواهر خود خطاب مناییم.
و یا پسر شخصی دیگر را برادر خود خطاب
مناییم و یا زنی ساخلورده را مادر خبوانیم
و مورد ایراد کسی قرار منی گریمی .همچننی
رئیس اداره و یا صاحب کارخانه ای را که بر ما
ریاست دارد می توانیم ارباب خبوانیم.
از زمانی که انگلیسی ها بر سرزمنی هند
دست یافتند و خدمات بزرگی برای آنها اجنام
دادند .به خصوص در قسمت فرهنگ و زبان
انگلیسی ،مردم کشور هند ،انگلیسی ها را
صاحب می خوانند .این کلمه صاحب بزرگرتین
احرتامی است که به آنها نشان می دهند .در
خیلی از کشورهای دیگر نیز این اصطالح به

جهت اروپاییان هم بکار برده می شود و گناهی
هم حمسوب منی گردد .در هندوستان نیز
اشخاص ثرومتند و مهم را مهاراجه می خوانند
لـرد خطاب
و در انگلستان اشخاص فراوانی را ُ
می کنند که اکثر این لغات و کلمات معنی
خداوند را می رسانند و اعرتاضی هم مطرح
نیست .ما وقتی که شخصی را ارباب می
خوانیم معنی آن این است که او را خدایان می
خوانیم چون که کلمه ارباب از اب که به معنی
خداست ریشه گرفته است .کلمه صاحب هم به
معنای خداوند است.
چنانکه شاعر می گوید:
بــن می بـریـد
یکی بر ســر شاخ ُ
خداونــد ُبستان نظـــر کرده دیــــد
بگفتا که این مـــرد بـــد می کنــد
نه بد بر کس بر نفس خود می کند

>> در قدم اول

خداوندی عیسی مسیح را در پیش دانی
واقعیات مشاهده می مناییم .در اجنیل متی

هر شنبه
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

پطرس چون این اعجاز را دید بر پاهای عیسی
افتاده گفت:
خداوندا نزدیک من نیا ،زیرا انسانی
گناهکارم .متوجه می شومی که قدرت پیش
دانی عیسی مسیح بر عمق دریاها هم تسلط
دارد و از آینده زندگی خویش و ساعات مرگ
و زمحات و قیام از مردگان قبل از واقع شدن
مطلع و آ گاه می باشد .اگر منصفانه قضاوت
کنیم بایستی ما نیز به خداوندی عیسی مسیح
اقرار منوده تسلیمش گردمی .عیسی مسیح به
سرزمنی سامره به اتفاق حواریونش رفته به سر
چاه آبی که حضرت یعقوب کنده بود و خود و
حیواناتش از آن سریاب می شدند ،رسیدند.
شاگردان به جهت تهیه غذا به شهر سوفار
رفتند .عیسی مسیح نزدیک آن چاه آب نشسته
در انتظار بازگشت شاگردانش بود که زنی
سامری به جهت کشیدن آب به سر چاه رسید.
عیسی از او خواست تا جرعه ای آب به او
بنوشاند.
آن زن گفت :آقا تو یهودی هستی و من
سامری چگونه آب از من می خواهی در
صورتی که مشا ما را جنس و ناپاک می دانید.
عیسی به او گفت :برو شوهرت را به اینجا
بیاور.
آن زن گفت :آقا من شوهر ندارم.
عیسی به او گفت :درست گفتی .زیرا پنج
شوهر داشتی و آن هم که داری ،شوهر تو
نیست .هماندم آن زن کوزه خود را واگذارد و
به سوی شهر رفته مردم را به سوی عیسی مسیح
دعوت کرد و گفت:



)
514-999-5168

عیسی مسیح نه فقط درباره صلیب و قیام و
مطالب ذکر شده در فوق پیش بینی منوده،
بلکه در روز قبل از دست گریی نکات فراوانی
درباره مرگ خود و اعمال مردم و شاگردانش
قبل از وقوع بیان منوده که هر شخص منصفی
بایستی با مطالعه آنها به خداوندی عیسی مسیح
آ گاه گردد.
در روز اول عید بزرگ قوم یهود ،شاگردان به
عیسی گفتند:
در کجا می خواهی که ما مراسم عید را مهیا
مناییم .عیسی به آنها گفت:
به دنبال آن شخص بروید .او باالخانه ای
به مشا نشان خواهد داد .در آجنا مراسم
عید را مهیا سازید.
چنانکه عیسی به شاگردانش گفته بود،
یافتند و شام را مهیا منودند .چون وقت
شام فرا رسید ،عیسی با دوازده شاگردانش
بر گرد سفرۀ شام نشستند .در موقع صرف
غذا شاگردان خود را خماطب ساخته
گفت:
هر آینه به مشا می گومی که امشب یکی
از مشا مرا به دست دمشنامن تسلیم خواهد
منود و همۀ مشا نیز درباره من لغزش
خورده مرا تنها خواهید گذاشت و هر یکی
به نزد خاصان خود خواهید رفت.
شاگردان هر کدام با اصرار متام وفاداری
خود را نسبت به عیسی ابراز داشتند و
گفتند هیچ گاه ترا ترک خنواهیم منود بلکه
تا پای جان با تو خواهیم ماند.
پطرس اضافه کرده گفت :اگر همه ترا
ترک کنند من هیچ گاه ترا ترک خنواهم
منود.
عیسی به او گفت :ای پطرس تو امشب
قبل از آنکه خروس بانگ بزند ،سه بار مرا
انکار خواهی منود.
در حقیقت همانطوری که عیسی پیش
گویی کرد ،همه چیز به درستی اجنام شد.
مرقس 12 : 14
>>> ادامه دارد...

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:

 1 : 16عیسی مسیح به شاگردان خود
خرب داده گفت :رفنت من به اورشلیم
و زمحت بسیار کشیدن از مشایخ و
رؤسای کهنه و کاتبان و کشته شدن
و در روز سوم برخاسنت ضروریست.
که این پیشگویی به موقع حتقق یافته
و آچنه که عیسی پیشگویی منود
به اجنام رسید .روزی عده ای از
شاگردان متام شب به ماهیگریی
مشغول شده بودند و نتوانسته بودند که
چیزی بگریند ،صبحدم عیسی به آنها
ملحق شده به پطرس گفت:
به میانه دریاچه قایق ها را برانید و
دام های خود را بیاندازید.
پطرس گفت :خداوندا ،متام شب
رجن برده چیزی نگرفتیم .لیکن به فرمان تو
دام ها را خواهیم انداخت .چون دام ها را
انداختند مقداری کثری از ماهی صید کردند،
به طوری که نزدیک بود دام های ایشان از هم
گسیخته شود .در حال به رفقای خود که در
قایق دیگر بودند اشاره کرده تا آمده ایشان را
کمک منایند .پس از بریون کشیدن دام ها هر
دو قایق را از ماهی پر منودند.

بیایید شخصی را ببینید که هر آچنه کرده بودم
به من گفت .آیا این مسیح نیست.
مردم شهر به سوی آن حمل هجوم آورده به
مسیح گرویدند .آیا جز خدای خالق این جهان
کس دیگری می تواند به گناهان خمفی درون
دل انسان پی بربد.
پس الزم است قبول کنیم که مسیحیان در
قبول خداوندی عیسی مسیح اشتباه نکرده اند.
بلکه به حقیقت شخصیت عیسی مسیح پی برده
اند که او را خداوند می خوانند.
یوحنا 42 – 3 : 4

Mary Anne

خداوند محبت است

هرگاه ما ،انسان ها را خدا و خداوند و ارباب
و رب خود می خوانیم و هیچگونه ایرادی از
گفتارمان گرفته منی شود ،چه ایرادی دارد ،اگر
مردم عیسی را خداوند مسیحیان خبوانند .در
صورتی که عیسی مسیح به نام روح اهلل و کلمۀ
خدا به جهان معرفی گردیده است .حرف خدا
با خود خدا یکی است و روح خدا با خود خدا
نیز یکی می باشد .گناه در این است که انسان
را خدا بدانیم .اما روح خدا را با خود خدا و
کالم خدا را با خود خدا یکی دانسنت گناهی
حمسوب منی گردد ،چون که انبیاء خدا با اهلام
از خدا حقایق را برای ما بیان داشته اند .حال
به مطالبی که در اجنیل درباره مقام خداوندی
عیسی مسیح شهادت می دهند ،رجوع می
کنیم تا ببینیم مسیحیان حق دارند عیسی را
خداوند خویش بدانند یا خری.

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

h

>> بخش یکم
(از  3بخش)

حواریون متوجه شده بودند که عیسی
مسیح به کرات درباره پدر آمسانی یعنی
خدا با آنها گفتگو می کند .فیلیپس که
یکی از شاگردان او بود به عیسی گفت:
ای استاد اگر پدر را به ما نشان دهی،
ما را کافی است .عیسی به او گفت :ای
فیلیپس این مدت که با مشا بوده ام آیا
هنوز مرا نشناخته ای.
کسی که مرا دید ،پدر را دیده است.
پس چگونه تو می گویی که پدر را به ما
نشان ده .حال در این خمتصر نوشته می
خواهیم به این امر مهم برسیم و بفهمیم
که به چه دلیل عامل مسیحیت عیسی
مسیح را که از مادری به نام مرمی متولد گردیده،
خداوند خود می خواند.

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 

>> کالسهای فوق العاده
(رقص ،نقاشی)
>> هر شنبه  :از  ۴تا ۵

4976 Notre Dame W.
Metro: St-Henri
---------------

>> 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

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

دوشنبه ها 7 :تا  9شب

( ۷مارس ۴ ،آوریل ۲ ،می و  ۶جون)

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

جمعهشبهای
کتابخانهنیمـا

 8/30شب تا پاسی از نیمه شب

---------------->> جمعه  6مارس 2009

>> شب شعر

تحت عنوان تندباد خزانی

با آقای ع .ابراهیمی (ح .آدم)

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

فراخوانبهاهدایکتاب

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

Fax: 514-544-5963

khanehiran@gmail.com

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

کالس های رقص

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

ی <<
>> کلینیک پزشک 

لطفا کارت درمانی خود را همراه بیاورید.

Montreal, QC H3B 1H9

Tel.: 514-544-5962

خـــــردساالن  11 :تا 12
بزرگساالن  12.15 :تا 2.00

«مناشـــوم»

ی
بدون وقت قبل 

1117, Ste- Chaterine W.
Suite 420

اجنمنفرهنگیایرانیان

تلفن)514( 626-5520 :

ی
باخانمدکترعطیهصمیم 

خانـه ایران

خورشید خانوم

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

تازههای دهخدا:

www.radiohamseda.net
shabnam@radiohamseda.net

وستآیلنـــد
برای کودکان :شنبه ها

اوتـــاوا

Ottawa Persian Radio
CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

رادیو همصدا اتاوا
--- 97.9FM -پخشزندهیکشنبهها:
Sundays: 11:00 - 13:00
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
____________________

>>>یکشنبـــهها:
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بیایید جشن های ملی را پاس بداریم

اجنمندوستدارانزرتشت
با همیاری :کانون فرهنگی چکاوک
و انجمــن ادبی مونترال

جشنچهارشنبهسوری
>> همراه با دی جی

>> زمان :سه شنبه  17مارس 2009
ساعت  7پس از نیمروز تا  11شب
>> جا:
Salle de Réception Palace

5347 cote des niege
)(Metro: Cote des niege

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

1717, boulevard Le Corbusier,
>> Tel.: 450-688-1060

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

Laval, QC H7S 2K7

MEKIC

__________
Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Montreal (Quebec) H2J 3J1
Tel: (514) 373-5777
Fax: (514) 373-7555
E-Mail: info@mekic.ca
-------------------------

نوروز در بنیاد نیما

توجه:

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

انجمن دوستدار
ان زرتشت ،سازمانی
تنها در راه ارت
غیرانتفاعی است و
قاء میراث فرهنگی ای
چنانچه به دالیل مالی توان شرک رانی تالش می کند،
ت
برای شما و خانواده تان میسر نی در برنامه های انجمن
س
ت،
با
ما
ت
ما
س
و از ورودی وی
بگیرید
ژه برخوردار شوید.

Susa Media Proudly Presents

کنسرت بزرگ کامران و هومن
>> نوروز <<1388

نـــــوروزپایدارست
تا یک ترانه باقیست
این رســم روزگارست
تا یک جوانه باقیست

March 13th, 2009

شبــــی فراموش نشدنی وزیبا

بنیاد فرهنگی نیما فرارسیدن نوروز باستانی را به همه هم میهنانی که
نوروز را از ته دل دوست داشته و آن را نماد همبستگی ملی ایرانیان و
پارسی زبان جهان می دانند ،شادباش می گوید.
به پاس چنین روزی
از ساعت  6بعدازظهر
روز یکشنبه  28مارس 2009
اعضا و مهمانان ایشان در سالن کتابخانه گرد هم آمده ،و با موسیقی
و رقص و آواز و خوردنی و نوشیدنی همراه با حاجی فیروز شهر ،نوروز
را جشن می گیرند.
>>> بهای بلیت 25 :دالر
توجه :چون جایمان کوچک است ،خواهشمندیم بلیت ورودی از
پیش خریداری نمایید.

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

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

سپــاس
کتاخبان��ه نیما ب��رای مهربانی
س��رکار خامن آیدا خلیلی ،بابت
اهدای کتاب ،ن��وار و  DVDاز
ایشان سپاسگزاری می مناید.

www.paivand.ca

تیراژگسترده
>> گرافیک عالی

Advertise with us

) 514-996-9692

>> ورودیه 10 :دالر
زیر  7سال :رایگان (بلیت تهیه شود)
------------------------------->> تلفن آگاهی)514( 325-3012 :
)514( 731-1443

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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سونامی هروینی در ایران

ایران :در منجالب اعتیاد...

احمدیمقدم:روزانهدوتنموادمخدرکشفمیکنیم
سرتیپ اسماعیل احمدی
مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران
در اجالس بی��ن المللی ممنوعیت
استفاده از مواد مخدر در چین گفت
که این کش��ور روزان��ه دو تن مواد
مخدر کشف می کند.
اج�لاس بی��ن الملل��ی ممنوعیت
استفاده از مواد مخدر روز پنج شنبه
با حضور کشورهای فعال در بخش
مبارزه با مواد مخدر در ش��انگهای
چین آغاز به کار کرد.
در ای��ن نشس��ت هیات های��ی از
کش��ورهای ایتالیا ،بریتانی��ا ،ژاپن،
هلند ،اتریش ،فرانسه ،آلمان ،پرتغال،
روسیه،آمریکا،تایلند،ویتنام،کامبوج،
الئوس و برمه شرکت دارند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران -
ایرن��ا ،آقای احمدی مقدم گفت که
در سال  1378ایران یک رکورد در
کش��ف مواد مخدر به دست آورده و
روزانه به ط��ور میانگین دوتن مواد
مخدر کشف کرده است.
به گفته فرمانده نیروی انتظامی که
ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر را
نیز بر عه��ده دارد ،حدود  95درصد
تریاک جهان در ایران کش��ف شده
است.
بنابر گزارشها رسمی در ایران بیشتر
از یک میلیون و دویس��ت هزار نفر
معتاد هستند و تریاک با  ۳۳درصد

بیشتری��ن ماده مصرف��ی در این فرمانده نیروی انتظامی در اجالس
شانگهای گفت که در سال جاری
کشور است.
بخش عم��ده تری��اک جه��ان در دهها تن حش��یش در ایران کشف
افغانستان تولید می شود که در شرق ش��ده اس��ت که بازار مص��رف آن
ای��ران قرار دارد .مواد مخدر تولیدی کشورهای جنوبی خلیج فارس بوده
در افغانستان عمدتا از طریق ایران به و اقدامات ایران باندها و گروههای
دیگر کشورها منتقل و بخشی از آن قاچاق مواد مخدر را آس��یب پذیر
نیز در داخل ایران مصرف می شود .کرده است.
به گفت��ه آقای احمدی،
هر س��اله حج��م زیادی
م��واد مخ��در در ای��ران  95درصد این نشس��ت می تواند
در تقویت همکاری های
کشف می شود و مقامات تریاک
بین المللی و مهار تولید
ایرانی دلیل عمده افزایش
قاچ��اق موادمخ��در به جهان در مواد مخدر و مصرف آن
ایران را باالرفتن کش��ت ایران کشف موثر باشد.
ایران در س��الهای اخیر
خشخاش در افغانستان
شده است! برنام��ه های گس��ترده
می دانند.
ای برای کنترل مصرف
از ح��دود هف��ت س��ال
م��واد مخ��در و برخورد
پیش که حکومت طالبان
در افغانس��تان ب��ا حمل��ه آمریکا و با معتادان در ای��ران اجرا کرده اما
متحدانش از میان برداش��ته ش��د ،گزارش��ها از افزای��ش مصرف مواد
تولید موادمخدر در این کشور رو به مخدر حکایت دارد.
افزایش بوده و طرح های جلوگیری ای��ران تالش زیادی کرده تا جلوی
از کشت خشخاش در افغانستان به قاچ��اق مواد مخ��در را بگیرد و در
نتیجه امیدوارکننده ای نینجامیده سالهای گذش��ته  3600نفر مامور
پلیس در مب��ارزه با قاچ��اق مواد
است.
ایران با داش��تن  ۹۵۰کیلومتر مرز مخدر کش��ته و  11ه��زار نفر نیز
مشترک با افغانستان و قرار گرفتن زخمی شده اند.
میان این کشور و اروپا ،همواره یکی
از راه های اصلی ترانزیت مواد مخدر
افغانستان به جهان خارج بوده است.

وزیر رفاه ایران کاهش سن اعتیاد
در جوانان را تایید کرد

ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران اعالم کاهش سن اعتیاد در میان جوانان
کرده است که با هدف ارائه مشاوره ایرانی را تایید کرده است.
رایگان در زمینه پیشگیری ،درمان س��ی درصد معتادان در ای��ران را
جوانان  20تا  24س��اله
و معرفی نزدیک ترین مرکز
میلیون
یک
تشکیل می دهند.
درمان اعتیاد ،یک ش��ماره
لی�لا س��عادتی روزنامه
تلف��ن مردمی موس��وم به
و 200
ن��گار در تهران به بخش
خط
است.ملی اختص��اص داده هزار معتاد
فارس��ی ب��ی بی س��ی
هر چند با توجه به پنهان رمسی یا
گفت که استفاده از مواد
بودن ابعاد پدی��ده اعتیاد حرفه ای و مخدر در میان نوجوانان
نمی توان آمار کامال دقیقی حدود  800و ب��ه ویژه زنان هم رو به
افزایش است.
از تعداد معت��ادان ایران به
دس��ت آورد اما براس��اس هزار معتاد گزارش س��ایت رسمی
تفننی!
ستاد مبارزه با مواد مخدر
آخرینآمارگیریانجامشده
ایران حاکیست که "در
از سوی موسسه تحقیقاتی
حال حاضر الگوی مصرف
داریوش وابسته به دانشگاه
علوم بهزیستی و توانبخشی ایران ،مواد مخدر در حال دگرگونی است
یک میلی��ون و  200ه��زار معتاد و چرخشی عجیب به سمت موادر
رس��می یا حرفه ای و حدود  800مخدر جدید شامل کراک و شیشه
هزار معتاد تفننی یا تفریحی تاکنون دارد که در این میان کرک جایگاه
اول را ب��ه خ��ود اختص��اص داده
در ایران شناسایی شده است.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری ایس��نا ،است".
عبدالرضا مصری ،وزیر رفاه و تامین یک معتاد حرفه ای که به تازگی به
اجتماعی ایران در مراسم راه اندازی مصرف شیشه گرایش پیدا کرده و
اولین خط تلفن ملی مشاوره اعتیاد ،نخواست نامش فاش شود به بخش
در توضیح گسترش پدیده اعتیاد ،فارس��ی بی بی سی گفته "مصرف
شیشه و کراک در
میان پس��رها و
دخترهامخصوصا
دانشجویان بازار
گرمی دارد".
وی همچنی��ن
اف��زود "ام��روزه
بیش��تر ک��راک
مصرف می کنند
و بابت هر بسته
کوچ��ک آن هم
ده ه��زار تومان
م��ی پردازند که
مع��ادل مبلغی
اس��ت که بابت
شیش��ه ه��م
پرداخ��ت م��ی
شود".
ک��راک م��اده
مخدری است که
که در مناطقی از
آمریکای جنوبی

با تغییراتی بر روی برگ گیاه کوک
که کوکایین از آن تهیه می ش��ود
به دس��ت می آید .ام��ا ماده ای که
ام��روزه در ایران تحت عنوان کرک
عرضه می شود ،ماده جدیدی است
که هیچ شباهتی به کراک به دست
آمده از کوکایین به سبک آمریکای
التین ندارد.
به گزارش سایت ستاد مبارزه با مواد
مخ��در ،کراک در ای��ران از ترکیب
هرویین ،قرص ه��ای روان گردان،
مواد شیمیایی و اسیدی ناشناخته
س��اخته می ش��ود که به آن شیره
هرویین هم می گویند .کرک مدل
ایرانی بو ندارد و به راحتی در اماکن
مختلف قابل اس��تعمال است و از
این بابت به آن یک دو سه هم می
گویند.
به گ��زارش خبرگ��زاری جمهوری
اسالمی ،ایرنا ،حسین ذبحی ،معاون
قضایی دادس��تان کل کشور اعالم
کرده است که شمار زندانیان ایران
نزدیک به  170هزار نفر اس��ت که
تقریبا  70درص��د زندانیان به طور
مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط
با مواد مخدر هستند.
لی�لا س��عادتی معتقد اس��ت که
فشارهای ناشی از مسایل اقتصادی
و بیکاری یکی از عوامل موثری است
که افراد عادی جامعه را به کار توزیع
مواد مخدر در ایران سوق می دهد.
به گفته خانم س��عادتی" ،تا زمانی
که جایگزین مناس��بی برای حس
طبیعی لذت جویی جوانان عرضه
نش��ود و تا زمانی که افراد بانفوذ به
راحتی موادی مثل شیشه و کراک
را در البراتواره��ای ش��خصی خود
تولید می کنند ،برخورد ستاد مبارزه
با م��واد مخدر ایران با خرده فروش
ها مانع از رش��د مصرف مواد مخدر
نخواهد بود".
هومان نارنجی ه��ا ،مدیر کل امور
فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با
مخدر گفته است که "مصرف شیشه
و سایر مواد مخدر ساالنه تلفاتی در
ایران دارد ،ولی نمی توان هیچ آمار
دقیقی از مرگ معتادان به این شیوه
ارایه کرد".

•

مجلهپرتیراژاشترن،
چ��اپ آلم��ان ،در
یکی از نسخههای
م��اه نوامبر خود در
گزارش��ی مفصل با
نام « ایران ،منجالب
م��واد مخ��در» به
پدی��ده اعتی��اد در
ایران پرداخته است.
ای��ران به نس��بت
جمعی��ت خ��ود،
باالتری��ن می��زان
اعتی��اد در جهان را
دارد.

توماس اُس��ترکرن
س��ردبیر مجل��ه
«اش��ترن» تیت��ر
س��رمقاله چهل و
ششمین شماره این
مجل��ه را که در ماه
نوامبر منتشر شده
است «روی تاریک
جمهوری اسالمی
ایران» انتخاب کرده
است.
دلیل انتخاب چنین
تیتری ،گزارش ویژه
«اش��تفان گاسل»
خبرنگار این مجله
اس��ت ک��ه ب��رای
ش��رکت در مراسم
روز جهان��ی مبارزه
ب��ا اعتیاد به ایران س��فر ک��رده و با
همکاری اصالن ارفع ،عکاس ایرانی،
«روی س��یاه زندگی روزم��ره را در
ایران» به تصویر کشیده است:
معضلاعتیاد.

سردبیر اش��ترن از جدیدترین آمار
ارائه شده توسط س��ازمان ملل یاد
میکند که به موج��ب آن در هیچ
کجای دیگر جهان ب��ه جز ایران ،با
توجه به میزان جمیعت ،افراد معتاد
به مواد مخدر وجود ندارد.
تیم تهیه کننده گزارش با باغبانهایی
صحبت کردهاند ک��ه هر روز عادت
دارند ت��ا در پارکها معتادانی را پیدا
کنن��د که به دلیل تزری��ق بیش از
اندازه جان خود را از دست دادهاند.
یا دختران نوجوانی که برای تامین
مواد مخدر مورد نیاز خود و مادرشان
مجبور به تن فروشی هستند.
آنها همچنین به مکانهایی رفتهاند
ک��ه در آنج��ا س��وزنهای تمیز در
دسترس معتادان قرار میگیرد و با
پزشکانی مالقات کردهاند که همیشه
ش��اهد صفهای طوالنی معتادان
برای دریافت «مت��ادون» در مقابل
مطبشانبودهاند.
اُسترکرن البته در پایان سرمقاله
خویش اضافه میکند که در جهان
اسالم ،ایران تنها کشوری است که
دارای برنامهای پیشرفته برای مبارزه
با اعتیاد است.
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"رکورد غمانگیز"
«چند عدد رن��گ و رو رفته بر روی
یک دیوار گچی تنه��ا بازماندههای
شانسی هستند که زمانی به فرشته
روی آورد تا زندگیش بهتر شود .مرد
گفته بود که با او ازدواج میکند فقط
به یک ش��رط ،اینکه کراک را کنار
بگذارد و خانوادهش را ترک کند .مرد
دوست برادر بزرگترش بود و خودش
هم زمان��ی اعتیاد داش��ت اما حاال
مدتی میش��د که اعتیادش را ترک
کرده بود .فرشته همان روز و روزهای
بعدتر ه��م او را جواب کرده بود .در
آخرین دیدارش ،مرد در هنگام رفتن
ش��ماره تلفنش را روی دیوار نوشته
بود اما فرشته هرگز به او زنگ نزد».
اش��تفان گاسل گزارش��ش را از
یک خانه کوچک و قدیمی در یکی
از مناطق جنوب ش��هر تهران آغاز
میکند ،جایی که فرشته نوزده ساله
ب��ه همراه مادرش ،هر دو مش��غول
کشیدن هرویین هستند.
دختر رو به خبرنگار میگوید:
«من وقتی مادری به این خوبی دارم
مرد میخواهم چه کار».
م��ادر س��یگاری را در دهان دختر
میگذارد تا تنباکو تلخی هرویین را
بگیرد و میگوید:
«فرشته دختر خوبی است .ما اگر او
را نداشتیم چه میکردیم؟»
بع��د از توصی��ف ای��ن صحنه
خبرنگار آلمانی از «رکورد غمانگیز
اعتیاد در ایران ،س��ی س��ال پس از
انقالب آیتالله خمینی» میگوید:
«بنابر یک تخمین رسمی دولت یک
میلیون و صد هزار معتاد حرفهای و
هفتصد هزار معتاد تفننی در ایران
وجود دارند ،هر چند که در حقیقت
این ارقام بسیار بیش��تر از این آمار
اعالم شده است.
گرایش ب��ه هرویین در بین جوانان
و به خصوص زنان به ش��دت رو به
افزایش است».
فرشته دقیقاً نمیداند که دوازده ساله
بود یا چهارده ساله که برای اولین بار
مواد مخدر مصرف کرد.
پ��در آنها را ترک میکن��د و مادر و
هفت فرزندش برای فرار از نگاههای
تحقیرآمیز همس��ایه ها از ش��هری
م��رزی در نزدیکی ع��راق به تهران
میآین��د .رضا برادر بزرگتر آنها را با
هرویین آش��نا میکند و بعد از آن
اعتیاد کمکم شیرازه خانواده را از هم
میپاشد .با مرگ خواهر بزرگتر در
یک تصادف ،فرش��ته در سن پانزده
سالگی مسئولیت مراقبت از مادر و
برادر کوچکتر را به عهده میگیرد و
حاال با تنفروشی خرج اعتیاد را تامین
میکند ،چه در یک خانه در شمال
ش��هر یا در یک کارگاه ساختمانی.
درآمد هر شباش چیزی میان ۲۵
تا  ۷۰یورو است .هرچقدر این مبلغ
بیشتر باشد به همان میزان هم مواد
مخدری که صبح در راه برگشت به
خانه ،میخرد ،بیشتر است.

"خدا
را شکر
که تنها
حشیش
میکشد"

گزارشگرآلمانی
سپس به شرق
تهران میرود،
به محله خاک
س��فید ،جایی
که مطب دکتر
محم��د صادق
ش��یرازی واقع
شده است.
این دکتر س��ی
و هش��ت ساله
بیش از ده سال

است که معتادان را درمان میکند و
از نزدیک شاهد بوده است که چگونه
می��زان اعتیاد به حش��یش در دهه
هش��تاد و نود میالدی بین جوانان
افزایش یافته.
دکتر ش��یرازی یکی از نخستین
کس��انی بوده است که س��ه ،چهار
سال پیش زنگهای خطر برایش به
صدا در آمدهاند وقتی که ماده مخدر
جدید هرویین -ک��راک روانه بازار و
به سرعت هم محبوب شد .زیرا که
بسیاری آن را کم خطرتر از هرویین
میپنداشتند .تصوری غلط از ماده
مخدری که ده تا دوازده بار قویتر از
هرویین معمولی است.
«امروز اگر مریض جدیدی داش��ته
باشم که فقط حش��یش میکشد،
ب��ه او تبری��ک میگویم و خ��دا را
ش��کر میکنم ».این جمله را دکتر
خطاب به اش��تفان گاسل میگوید
که کنجکاو است بداند چرا ایران این
چنین در باتالق اعتیاد فرورفته است:
«بعضی میگویند که میزان اعتیاد به
دلیل باالست که الکل ممنوع است
و مثل زمان شاه بار یا میخانه وجود
ن��دارد .اما من اینطور فکر نمیکنم.
خیلی از کس��انی که م��واد مخدر
مصرف میکنن��د ،هرگز ب��ه بار یا
میخانه نمیروند .دلیل اصلی تا حد
بسیار زیادی به وضعیت بد اقتصادی
و نرخ باالی بیکاری بستگی دارد».
و خبرنگار آلمانی قیمت ارزان مواد
مخدر را هم اضافه میکند:
«یک گرم هرویین  -کراک در تهران
کمتر از سه یورو قیمت دارد».

صحنه عیان اعتیاد

پارک کوث��ر در جنوب تهران مکان
بعدی اس��ت ک��ه خبرن��گار مجله
«اشترن» به آنجا رفته است.
او مینویسد« :منطقه اطراف پارک
کوثر بدون شک بزرگترین صحنهی
جلوهگری مواد مخدر در خاورمیانه
است .چمنها پوشیده از سرنگهای
مصرف شده است و ظهرها بر روی
نیمکتهای پ��ارک میتوان ش��مار
زی��ادی از مردان خمی��دهای را دید
با گونههای فروافتاده و چش��مان از
هوش رفته».

در همی�ن م�کان هم هس�ت
که گاس�ل با فردین  ۲۹ساله و
کامیار  ۲۴س�اله آشنا میشود
ک�ه مش�غول «خ�ون ب�ازی»
هستند.
این به اصطالح بازی چیزی نیست
جز تزریق م��واد در رگ و همزمان
کش��یدن خ��ون در س��رنگ و وارد
کردن دوباره آن به رگ.
گزارشگر سپس از زبان دکتر شیرازی
از عملیات پاکسازی نیروهای پلیس
میگوید:
بس��یاری از خانههایی که به پایگاه
معتادان تبدیل ش��ده بودند خراب
میش��وند و تعداد زیادی از آنها هم
دس��تگیر و روانه زندان میشوند و
برخی نیز اعدام .او سپس مینویسد،
حاال  ۶۰۰مرک��ز درمانی اعتیاد در
سراس��ر ایران وجود دارند و بیش از
صد ه��زار معتاد با مراجعه روزانه به
این مکانها میتوانند جایگزینهایی
مثل متادون دریافت کنند .حتی به
زودی قرار است تا یک مرکز دولتی
برای توزیع حش��یش به کسانی که
اعتیاد پیشرفته دارند و نمیتوان جور
دیگری به آنها کمک کرد ،تاسیس
شود .البته حشیش
ب��ه ص��ورت محلول
در الکل در دسترس
این افراد قرار خواهد
گرفت.

علی سنتوری،
داستــانیآشنا
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من پادشاهم!...
پروانهای
که
میرقصد
و
زنبوری
که نیش
تضعیف روحی حریف،
میزند
کلیدموفقیت!

ترتیب ِکلِی برای نخستین بار قهرمان
جهان شد.
پس از این تاریخ بود که نام کلی بر
سر زبانها افتاد؛
از یکسو به دلیل طرز مشتزدنش
و از س��وی دیگ��ر ب��ه خاط��ر
درش��تگوییهایش .او هم��واره با
س��خنانش نگاهها را به سوی خود
جلب میکرد .زمانی که بر لیستون
پیروز شد ،گفت« :من یک هیوالی
بزرگ و بد طینت را شکس��ت دادم
که همه را شکس��ت داده و کس��ی
حریفش نبود؛ تا اینکه ناشناختهای
به نام کاسیوس کلی از کنتاکی آمد
و او را متوقف کرد ،کسی را شکست
داد ک��ه دو ب��ار پترس��ون (قهرمان
مشتزنی) را مغلوب کرده بود».

«ای��ران از ط��رف
دولتهای خارجی به
خاطر مبارزه با مواد
مخدر بس��یار مورد
تش��ویق قرار گرفته
است ».اش��تفان گاس��ل ،خبرنگار
اش��ترن بعد از نوش��تن این جمله،
از مراس��م روز جهانی مبارزه با مواد
مخدر در ای��ران میگوید که دلیل
اصلی س��فر او به این کش��ور بوده
است.
مراس��می که در آن رییس جمهور
ای��ران در یک تماس زن��ده از دفتر
ریاس��ت جمهوری میگوید« :حاال
زمان آن رسیده است تا آن دسته از
کسانی که ادعا میکردند علیه مواد
مخدر مبارزه میکنند در استراتژی و
روابط آشکار و نهان خود با قاچاقچیان
تجدید نظر کنند...این یک پیشنهاد

اس��ت و هش��دار ».گاس��ل سپس
مینویس��د« :ایران قربانی رژیمهای
بد طینت بیگانه شده که میخواهند
جمهوری اسالمی او را به واسطه باز
گذاش��تن دست مافیای مواد مخدر
تضعیف کنند .این تصویری اس��ت
که از مش��کل اعتیاد در جهانبینی
احمدینژاد ،رییس جمه��ور ایران
شکل گرفته است .اما داستان علی
سنتوری به هیچ عنوان سنخیتی با
این جهانبینی ندارد».

من پادشاهم ،من بزرگترینم!

 ۲۵فوریه  ۱۹۶۴اس��ت .کاسیوس
کلی که با ن��ام کوچک محمدعلی
بهتر شناخته میشود ،برای نخستین
بار قهرمان مشتزنی جهان در رده
سنگینوزن میش��ود .این آغاز یک
تاریخ است.
کلی در مورد خود میگوید:
«منخطرناکم،مندرختانداختهام،
با تمس��اح جنگیدهام ،نهنگ شکار
کردهام ،رع��د را به زندان
انداختهام و به برق دستبند
زدهام ،هفته گذشته یک
صخ��ره را کش��تم ،م��ن
سریعم ...سریع!»
ش��یوه خ��اص
صحبتکردن کاس��یوس
کلی که در س��ال ۱۹۴۲
در خانوادهای فقیر به دنیا
آمده ،او را به س��رعت به
شهرت رس��اند .بخت در
سن  ۲۲سالگی به سراغ او
آمد :او موفق شد به رقابت
نهایی قهرمانی جهان راه
یابد .همه نگاهها به حریف
پرآوازهی او ،سونی لیستون
بود.
لیستون اما در راند ششم
به دلیل مصدومیت دیگر
وارد رینگ نش��د و بدین

گارد صورتش کند ،آنها را به پایین
میآویخت .نوع جنگیدن او منحصر
به ف��رد بود ،او ب��ه دور حریف خود
میرقصید.
این مشتزن  ۱۹۱سانتیمتری در
مورد خود میگوید که من همچون
پروانه بال میزنم و مثل زنبور نیش.
یان فیلیپ ریمتس��ما ،نویس��نده
دیگری که زندگ��ی و رفتار کلی را
زیر نظر داشته ،معتقد است که این
بوکسور برای سفیدپوستان آمریکا
در سالهای آغازین دهه  ۱۹۶۰یک
تحریک جدی به ش��مار میآمد .به
گفته این نویسندهِ ،کلِی کسی نبود
که حاضر باشد از مواضع خود عقب
بنشیند ،به قواعدی پایبند باشد یا در
برابر خبرنگاران ادب را رعایت کند .او
درست در همان زمانی که احساس
میشدجامعهسیاهپوستدربسیاری
موارد پایینتر از سفیدپوستان است،
همواره میگفت که زیباترین است.
ریمتسما این رفتار را سیاست ِکلِی
میداند.

«م�ا او را محبت می نماییم زیرا ک�ه او اول ما را
(اول یوحن��ا:
محب�ت نم�ود»

)19:4
_____________________________________
از تشنگان کالم خدا ،مشتاقان آرامش الهی ،دعوت می شود
در جلسات کلیسایی که هر هفته
یکشنبه ها ،از ساعت  2تا  4بعدازظهر
به دو زبان (فارسی و انگلیسی) برگزار می گردد ،شرکت
نمایند.
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ِکلِی به اس�لام گروید و نام خود را
به محمدعلی تغییر داد .سرسختی
او در زمان��ی ک��ه شکس��تناپذیر
ب��ه نظر میرس��ید و  ۸ب��ار از مقام
قهرمانی جهان دفاع کرده بود ،ترمز
موفقیتهایش شد .هنگامی که در
سال  ۱۹۶۷برای جنگ در ویتنام به
خدمت فرا خوانده شد ،سر باز زد و
در پی آن به  ۵سال حبس محکوم
ش��دِ .کلَِی با پرداخت پول ،از زندان
جان به در برد ،البته عنوان قهرمانی
جهان و م��درک بوکس از او گرفته
شد.
با وجود این ،در مدت سه سالی که
اجازه مشتزنی نداشت ،همچنان در
این عرصه حاضر بود:
«من بهخاطر پرس��تیژ یا به دالیل
ش��خصی مب��ارزه نمیکن��م .من
میجنگم که به برادرانم که در آمریکا
روی زمین خوابیدهاند ،روحیه بدهم،
س��یاهانی که با کمکهای
دولتی زندهاند ،سیاهانی که
چیزی برای خوردن ندارند،
سیاهانی که چیزی از خود
نمیدانند و س��یاهانی که
آیندهای ندارند».
سال  ۱۹۷۱بود که ِکلِی بار
دیگر به رینگ بازگشت و
نخستین شکست حرفهای
خود را پس از س��الها ،در
برابر ج��و فریزیر پذیرفت.
بسیاری ،در پی این حادثه،
ناماوراازسیاهه"اسطورهها"
بیرون کش��یدند ام��ا ِکلِی
باز هم به اوج بازگش��ت و
دو بار دیگر قهرمان جهان
ش��د؛ موفقیتی ک��ه هنوز
هیچ مشتزنی آنرا کسب
نکرده است.

فیلم داریوش مهرجویی.
پایان گزارش حکایت سرگذش��تی
اس��ت از زبان بهرام رادان هنرپیشه
نقش اول فیلم «علی سنتوری» که در
گفتوگو با اشتفان گاسل از دوست
دوران کودکی خود حرف میزند که
کراک او را از بچهای ش��اد و سپس
جوان��ی بذلهگو تبدی��ل به معتادی
کرده اس��ت که برق چشمانش را از
دست داده ،چاق و بدون احساس در
خانهای به همراه دو پرستار زندگی
میکند و دیگر هیچ نمیگوید:
«داس��تان فیلم من درست همانند
داس��تان خانواده دوستم است .پدر
و م��ادرش به همین خاط��ر ویران
شدند >>( ».رادیو دویچه وله)

HOLY

HIGHWAY
CHURCH

تعلیم و تفسیر کتاب مقدس :برادر پیمان

نشانی:

1345 Lapointe, Ville St-Laurent

تلفن:

514-777-6421

<

با اجازه سهراب سپهری

کفش هامی کو

توقفموفقیتها

•

سپس داستان فیلم «علی سنتوری»
و معت��اد ش��دنش را نقل میکند و
میافزای��د که این فیلم به راحتی با
مخاطب ارتباط برقرار میکند چراکه
در این س��رزمین هر کسی فردی را
میشناس��د که به همان سرنوشتی
دچار ش��ده است که علی سنتوری

کلیسای شاهراه مقدس

رضاعلیدوستی

(مونتریال)

که ایرانیست و
گــروگان بگری!!

"بسی رنج بردم درین سال سی"
به هرجا رسیدم شدم وارسی
که ایرانیست و گــروگان بگیر
بگردیـــد او را ز باال و زیر
مبادا تفنــگی نهان داشته
پیامی بـــرای جهان داشته
مبادا نهان کرده باشد حشیش
به این جا و آنجا و هرجای خویش
چه اعجازها این کلک میکند
که طیاره را های جک میکند
گذرنامه اش را ببینـید خوب
بهصدسینوجیمازسحرتاغروب
دراین سال سی چیزها دیده ام
بسی گــریه و گاه خندیده ام
شدم ناگه از ثـروت نفت غرق
نپرداختــم من دگر پول برق
نفس نیست چون غرق آزادیم
چنان تلخکی مظهر شادیم
نقاب رخم خنده دارد به لب
دلم پر ز آشـوب در تاب وتب
نشاید که این پـــرده باال رود
شود آشـکار آنچه بر ما رود
"بناگشته"بی"نظم"شهری"بلند"
کازو میرود تا فلک بوی گند
ز رفتار ما کوچه ها شــرمگین
ز احـوال مان ابر و دریا غمین
ز سستی ما کاخ کین استوار
زمستان گرفتست جای بهار
ز پستی ما پست هـــا بر فراز
دل مام میهن به سوز و گداز
یکیمان هم از خود برون نیستیم
ازین جسم خاکی فزون نیستیم
فقط گرم آبشخور خویشتن
شدم ناخلف طفل مام وطن
چو از خاک میهن سرشته گلم
کجا غیرایران شود منزلم؟
نمی آید از غیب دستی برون
رهاید کسی را ز درد سکون
ز هم تا جدا چون تو و من شدیم
اسیران بیداد بهمن شدیم
یکی گشته بار دگر ما شویم
رها زین زمستان و سرما شویم

"بسی رجن بردم درین سال سی"

 ۲۵فوریه  ،۱۹۶۴مشتزنی به نام
کاسیوس ِکلِی در رده سنگینوزن،
برای نخستین بار قهرمان جهان شد،
مش��تزنی که به نام محمدعلی در
ذهنها جاودان شد.
کلی در زمانی که سیاهان در آمریکا
ش��هروند درجه دو بودن��د ،خود را
زیباترینمینامید.
او ب��ه میانه رین��گ میآید ،چرخی
میزن��د و به ب��اال میپرد .س��ونی
لیستون ،قهرمان مشتزنی ،تسلیم
شده اس��ت .محمد علی کلی فریاد
میزند:

کلی پیش از مس��ابقه لیس��تون را
خرس پیر و زشت خوانده بود .خود
را ه��م با گردنآویزی ک��ه روی آن
"شکارچی خرس" نوشته شده بود،
در برابر دوربین عکاسان قرار میداد.
نورم��ن میل��ر ،نویس��ندهای که به
مفهومی به نام "علی" (محمدعلی
کل��ی) پرداخته ،این ح��رکات او را
اس��تراتژیهای از پیش اندیش��یده
شده میداند:
«او فهمی��ده ب��ود که پی��روزی در
مش��تزنی تا حد بس��یار زیادی به
اعتماد به نفس مربوط اس��تِ .کلِی
تمام تالش خود را کرد که حریف را
پیش از رقابت ناراحت و از نظر روحی
ضعیف کند .حری��ف باید عصبی و
آشفته باش��د ،تا علی راحتتر با او
مواجه شود .او به شیوهای باورنکردنی
به هدف خود دست یافت».
اما تنها زب��ان کل��ی در آن رقابت،
تن��د و تیز نبود .او چ��االک بود و با
زبان بدنش ه��م حریف را تحریک
میک��رد ،بهعنوان مث��ال در هنگام
مبارزه ،بهجای آنکه دستهایش را
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کفش هایم کو
باید بزنم
بزنم بر سر بوش
هر چه بادا بادا
حبس و زندان هم روش
****
کفش هایم کو ؟
چه کسی بود صدا کرد :عراق؟
چه کسی بود که گفت:
می دهم آزادی...
تو اگر نفت به ما می دادی..
****
چه کسی گفت:
 ...دموکراسی
هدیه ماست به تو
می پذیری آرام؟
دهمت یا با زور؟
صاف و بی رودرواسی
****
چه کسی گفت که :بمب...
کرده پنهان صدام
زیر پیراهن خاکستریش
یا که در خلوت تاریک
شبستان حریم حرمش
****
آشنا بود صدا
آشنا بود صدا مثل اجل...
 ...همچو مرگ
لهجه ای غربی داشت ،نه عربی
بوی خاصی می داد...
بوی خام پولتیک تگزاس...
بوی ناچسب تن گاوچران
بوی کود...
بوی باروت...
بوی دود...
****
و به من صلح نداد...
و نداد آزادی...
و به من امنیت و آرامش
و به من...
 ...هیچ نداد
****
و سر انجام...
همه ویرانی
بی سر و سامانی
درد و بی درمانی...
باید امشب بزنم
باید امشب بزنم کفشم را
بزنم بر سر بوش
هر چه بادا بادا
حبس و زندان هم روش
دیر گاهی ست که من در بهتم...
و سمیه و عماد  ٬آصف و مرضیه هم
و شاید همه مردم شهر
شب بیداد به آرامی یک مرثیه از روی سر ثانیه
ها می گذرد
و نسیمی بدبو از «منطقه سبز» مرا می آزارد
بوی نفرت می آید
****
کفش هایم کو
باید بزنم
بزنم بر سر بوش
هر چه بادا بادا
حبس و زندان هم روش!
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روز زن...
می پرسید چرا باید روز زن
را جشن گرفت؟
می گوئیم این روز پراهمیتی
ست برای سنجیدن
دستاوردها.

 ۸مارس،روزجهانیزن گرامیباد

می پرسید چرا  8مارس؟
می گوئیم این روزی است
که در سال  1910کالرا زتکنی،
یکی از زنان سوسیالیست
و فعال حقوق زنان در
کنفرانس کپنهاک پیشنهاد
کرد تا یک روز جهانی
زنان در نظر گرفته شود.
و در نهایت در سال 1917
با اعتصاب کارگران سن
پیرتسبورگ این امر به وقوع
پیوست و تازه در سال 1977
سازمان ملل آنرا به رمسیت
شناخت.
می پرسید در این دوران که
زنان با مردان برابر حقوقند؟
می گوئیم از ایران و بسیار
کشورهای زن ستیز دیگر
سخنی نیست ،ویل در همنی
کانادا هنوز دستمزد زنان
 %73و دستمزد مردان است
و حتی  20سال بعد از قانونی
شدن حق برابری هنوز در
عمل در همه زمینه ها پیاده
نشده و زنان جمبورند به
دادگاه های عایل قانونی
شکایت برند.
می پرسید همه زنانی که در
سراسر دنیا مورد کم لطفی
نیستند.
می گوئیم زنان در جهان
دردی مشرتک دارند و
همواره شهروندان درجه دوم
تلقی شده اند که شکل آن
برحسب شیوه حکومتی در
هر سرزمینی متفاوت است.

اگر املپ دوگوژ فعال
حقوق زنان در آستانه انقالب
کبری فرانسه خواهان برابری
حقوق زنان و مردان بود.
او می گفت وقتی ما زنان
برای دفاع از حقوق مان
برمیخیزمی می گوئید مشا
صغریید .ویل وقتی قرار
است سرهای مان زیر گیوتنی
برود آنگاه کبری خوانده
منیشومی.
بعد از انقالب فرانسه
بعنوان جادوگر او را گردن
زدند.
یک قرن بعد از این ماجرا
صدیقه دولت آبادی دست
به فعالیت در دفاع از حقوق
زنان و انتشار نشریه نسوان
وطن خواه در اصفهان می
زند.
او دستگری میشود و رئیس
پلیس به او می گوید حرف
هائی که مشا می زنید برای
ما خیلی زود است .او در
جواب می گوید اتفاقا خیلی
هم دیر است اگر این خواسته
ها یک قرن پیش مطرح شده
بود ،امروز مشا اینجا نبودید
که مرا بازخواست کنید.
که تا به امروز این غائله هم
چنان ادامه دارد.
در کبک..
این روز را در سراسر کبک
با شعار «متحد و متشکل
با امیان به پریوزی» جشن
گرفته می شود و آنرا فرصتی
میدانند برای ارزیابی آچنه
را که پیشینیان آنان با تالشی
پیگری بدست آورده اند و
همچنان شکننده اند .اگر
در دورانی که تغیریات و بی
ثباتی ها در جامعه حاکم می
گردند و این دستاوردها را

سقوط هواپیمای مسافربری ترکیش
ایرالین در آمستردام
یک هواپیمای بویینگ ۸۰۰-۷۳۷
ش��رکت «ترکی��ش ایرالین» ب��ا ۱۳۵
سرنش�ین ،ک��ه روز چهار ش��نبه 25
فوریخ از استانبول به سوی آمسرتدام
پ��رواز کرده ب��ود ،در آس��تانه فرود
آمدن در نزدیکی فرودگاه «اسخیپل»
آمسرتدام سقوط کرد.
در تصاوی��ری ک��ه ش��بکههای
تلویزیون��ی هلن��د خپ��ش کردهان��د
هواپیمای ترکیش ایرالین در نزدیکی
فرودگاه اس��خیپل به زمنی خورده و
سه تکه شده است.

این هوپیما دچار آتشسوزی نشده
اس��ت.در م��ورد تلفات ای��ن حادثه
آمار ضدو نقیضی منتشر شده است؛
آخرین آماری که ب��ه تایید مقامهای
هلندی رس��یده حاکی از آن اس��ت
که تاکنون  ۹نفر در این س��احنه جان
باختهاند.
پی��ش از ای��ن رس��انههای هلندی
مشار کشتهش��دگان را ت��ا  ۴۰نفر نیز
اعالم کرد ه بودند.
حمل سقوط این هواپیما در نزدیکی
بزرگراه پر رفتوآمد «ای  »۹در حومه
آمسرتدام گزارش شده است.

میلیبند:عراق
جای مناسبی
برای سرمایه
گذاری است

خانه فرهنگ صبا

مورد سئوال قرار می دهند،
در صحنه نباشیم چه بسا
شاهد پس رقت هائی هم
باید بود.
فدراسیون زنان کبک
( )F.F.Qزنان را به هم
اندیشی و تبادل نظر تشویق
به همبستگی و تقویت
تشکیالت زنان برای حفظ
حقوق و دستیابی به برابری
در عمل دعوت می مناید.
اما در سرزمنی بال زده
خودمان که زنان نقشی در
تدوین قواننی نداشته اند
طبیعی است که در مقابل
آن بایستند و در نتیجه بهای
آنرا با دستگریی ،ضرب و
شتم ،زندان و پرداخت هزینه
های گزاف بعنوان ضمانت
برپدازند .معلوم نیست دگر
بار در این روز چه اتفاقی
خواهد افتاد.
برای حمک زدن به میزان
آزادی در هر اجتماع ،هر
دولت ،هر حزب و سازمان
و هر نهاد دموکراتیک
و باالخره هر حمیط گرم
خانوادگی ابتدا الزم است که
نگاه آنان را نسبت به زنان
به زیر ذره بنی بربمی ،چرا
که میزان آزادی زن در هر
اجتماع میزان آزادی در آن
کشور است.
اجنمن زنان مونرتیال روز
زن را به همه آزادخیواهان
تربیک گفته و دنیائی بر پایه
آزادی ،برابری ،عدالت
اجتماعی ،صلح و همبستگی
را برای همه زنان ایران و
جهان آرزومندمی.

الهه شکرایی

برپای��ه گزارشها ،ای��ن هواپیما در
سال  ۲۰۰۲میالدی ساخته شده است
و آخری��ن بازدید فنی آن در دس��امرب
سال  ۲۰۰۸صورت گرفته است.
آخری��ن حادث��ه عم��ده هوایی در
هلن��د ،به چه��ارم اکترب س��ال ۱۹۹۲
برمیگردد .در این حادثه هواپیمای
ترابری بویینگ  ۷۴۷متعلق به شرکت
«ال ئل» در جنوب آمسرتدام سقوط
ک��رد و  ۴۶نفر در این حادثه کش��ته
شدند.
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Masion culturelle SABA
>> شنبه  7مارچ بزرگداشت روز زن
>>> ساعت  6بعدازظهر
اجرای قطعاتی از اپرا با نوای دل انگیز بانو فریان

منایش فیلم سگ کشی اثر بهرام بیضایی

>>

>> تلفن رزرو:
ورودی 10دالر

514-481-1433

(لطفا حتما رزرو شود )

جشن نوروز صبا

>> جمعه شب  20مارچ
(در خانه صبا اطال عا ت بیشتر در شماره آینده)
>> برای پاسخ گویی به نیازهای درسی

>> نوجوانان دبیرستا نی خانواده های مهاجر ایرانی

و از آنجا که تسلط بر زبان پیش درآمد درک دیگر مواد درسی است
مرکز انتشاراتی و فرهنگی «مولتی سا ژ» مونترال و خانه فرهنگ صبا
با همکاری شماری از دانشگاهیان ،از ماه مارس ،2009
اقدام به برگزاری کالس های تقویتی زبان فرانسه درکلیه سطوح د بیرستان نموده ا ند
>> آغاز نا منویسی کالسها  12ژانویه و روزهای نا م نویسی

به تر تیب زیر است:
چهارشنبه ،پنجشنبه ،جمعه و شنبه از ساعت  14تا 18
تلفن تماس نامنویسی وبرگزاری کالس ها ،خانه فرهنگی صبا است.
----------------------------------------------------در ضمن برای تکمیل کادر آموزشی این دوره ها ،دانشجویان
و دانش آموختگان عالقه مند به همکاری می توانند با شماره تلفن زیر تماس بگیرند
<< 514-481-1433

)5124 Sherbrooke W. (Corner: Vendome

اسپیلربگتنتن
را زنده میكند

طرفداران ماجراهای "تنتن و میلو"
ن
سرانجاممیتوانندبهتماشایداستا 
"اسب شاخدار" بر پردهی سینماها
بنشینند .البته كارگردان این فیلم،
استیون اس��پیلبرگ ،هنرپیشگان
نامتعارف��ی را برای فیلمش به بازی
گرفته است!
در روز دهم ژانویه سال جاری میالدی
"ت��ن ت��ن" قهرمان جس��ور هرژه،
نویس��ندهو طراح مع��روف بلژیكی،
هش��تاد ساله شد .بهتازگی و اندكی
پس از س��الروز تولد تنتن ،كمپانی
پارامونت و س��ونی خبر از س��اخته
شدن فیلمی از یكی از ماجراهای وی
به نام «اسب شاخدار» ،به كارگردانی
استیون اسپیلبرگ دادند .این فیلم با
استفاده از جدیدترین تكنولوژیهای
فیلمس��ازی و به صورت سه بعدی
ساخته خواهد شد.
در فیلم ت��ازهی كارگردان معروف و
برجستهی آمریكایی ،جمی بل نقش

دیوید میلیبند ،وزیر خارجه بریتانیا
که در سفری اعالم نشده به بغداد
سفر کرده اس��ت ،گفت که عراق
جای مناسبی برای سرمایه گذاری
شرکتهایبریتانیاییاست.
آق��ای میلیبن��د در کنفرانس��ی
مطبوعاتیباهشیارزیباری،همتای
عراقی اش گفت که بریتانیا متعهد
به سرمایه گذاری در عراق است.
قرار است آقای میلیبند روز جمعه
ب��ا نیروهای بریتانیای��ی در بصره
دیدارکند .همچنین او در اين سفر
دو روزه با نوری المالکی ،نخس��ت
وزیر عراق مالقات خواهد کرد.
تاکنون  178نیروی بریتانیایی از
آغاز جنگ عراق در س��ال 2003
جان خود را در عراق از دست داده

اند .در ح��ال حاضر  4100نیروی
بریتانیایی در عراق حضور دارند.
ارتش بریتانیا از اول ژانویه کنترل
فرودگاه بص��ره ،مهمترین پایگاه
در جنوب ع��راق را به دولت عراق
تحویل داده است.
پیشتر گوردون براون ،نخست وزیر
بریتانیا گفته بود که ماموریت اين
کش��ور در عراق تا پایان ماه مه یا
حتی زودتر تکمیل خواهد ش��د و
نیروهای بریتانیایی طبق برنامه تا
پایان ژوئیه س��ال ج��اری از عراق
خارج خواهند شد.
آقای میلیبند در کنفرانس خبری
گفت " :با بهبود وضعیت امینتی،
روابط ما نه فقط بر اس��اس امنیت
و دف��اع بلکه از طریق سیاس��ت،

تنتن را ب��ازی خواهد كرد .این
هنرپیشهی  ۲۳سالهی انگلیسی
پیش از این در فیلمهایی نظیر
"بیل��ی الی��وت" و "نافرمان��ی"
(محص��ول س��ال )۲۰۰۸
نقشآفرین��ی كرده اس��ت و در
سال  ۲۰۰۱توانست جایزهی بفتا
را به عنوان بهترین هنرپیشهی
نقش اول م��رد از آكادمی فیلم
بریتانیا دریافت كند.
دیگر هنرپیشهی این فیلم ،دنیل
كرگ ،بازیگ��ر نقش جیمز باند
است كه در فیلم تنتن ،در نقش
«رد ركه��ام» ،ی��ك دزد دریایی
خبیث ظاهر خواهد شد.
فیلم «اس��ب ش��اخدار» نخستین
قسمت یك مجموعهی سه قسمتی
از ماجراهای تنتن خواهد بود كه بر
طبق پیشبینیها در سال  ۲۰۱۱به
نمایش درخواهد آمد .تهیهكنندگان
این فیلم اس��تیون اسیپلبرگ ،پیتر
جكسون (كارگردان ارباب حلقهها) و
كاتلینكندیخواهندبود.كارگردانی
دومین فیلم تنتن را پیتر جكسون
بر عهده دارد.

اقتصاد ،فرهن��گ و آموزش پیش
خواهد رفت".
اخی��را کمپانی نفت��ی بریتانیایی
"مس��پوتیمیا پترولی��وم" ب��رای
مش��ارکت در حفاری های نفتی
در عراق ق��راردادی  400میلیون
دالری بسته است.
طی این قرارداد بین این ش��رکت
نفتی و وزارت نفت عراق ماهانه 60
چاه نفتی حفاری خواهد ش��د که
از آنها روزانه حدود دو هزار بشکه
نفت خام استخراج خواهد شد.
رهبران عراقی اخیرا از شرکتهای
خارجی خواس��ته اند که با توجه
به بههبود وضعیت امنیتی در این
کشور سرمایه گذاری کنند.
دیوید میلیبند همچنین از دولت

استیون اسپیلبرگ كه شخصا یكی
از طرفداران پر و پاقرص ماجراهای
تنتن به ش��مار میآید ،در س��ال
 ۱۹۸۳و پی��ش از مرگ هرژه خالق
تنتن ،حق تولید فیلم از داستانهای
وی را خری��د .تاكنون بیش از ۱۲۰
میلیون نسخه از كتابهای تنتن به
فروش رفتهان��د و ماجراهای وی به
 ۷۰زبان برگردانده شدهاند.

باراک اوباما ،رئیس جمهوری آمریکا
برای برنامه های محتاطانه و "کامال
متناسب" اش تقدیر کرده است.
نخس��ت وزیر عراق نیز در این باره
گفته است که کشورش نسبت به
اجرای برنامه های آقای اوباما برای
خروج سریع از عراق نگرانی ندارد.
چندی پیش باراک اوباما گفت که
تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی تا
یک سال آینده به کشور بازخواهند
گش��ت .رئیس جمه��وری آمریکا
هنوز جزئیات چگونگی اجرای این
برنامه اعالم نکرده است.
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ایـــران... :
کشورهای اروپایی
حتریمهای تازهای علیه
ایران تدارک میبینند
روزنام��هی فاینانش��ال تایم��ز روز
پنجش��نبه  ۲۶فوریه به نقل از یک
سند محرمانهی اتحادیه اروپا نوشت،
 ۳۴مؤسس��ه و  ۱۰فرد ایرانی متهم
ش��دهاند که در تولید س�لاحهای
اتمی و بیولوژیکی برای ایران دست
دارند .بنا به این گزارش ،این افراد و
شرکتها باید در فهرست تحریمهای
اتحادیهی اروپا قرار گیرند.
براس��اس گزارش فاینانشال تایمز،
در فهرس��ت اروپاییه��ا از نهادها و
مؤسس��اتی نام برده ش��ده که برای
نخستین بار در فهرست تحریم قرار
میگیرند .برخی از این مؤسس��ات
عبارتند از :دانشگاه صنعتی شریف،
ش��رکت بیمه ایران ،شرکت باربری
ایرانایر ،مقامهای سازمان هوافضای
ایران و شرکت سرمسازی رازی.
فاینانش��ال تایمز در گ��زارش خود
آورده اس��ت که دیپلماتها ارزیابی
متفاوتیازفهرستتازهیتحریمهای
اروپاییها دارند.
برخ��ی بر ای��ن نظرند ک��ه تدارک
تحریمهایجدیددرخدمتسیاست
رئیسجمهور جدید آمریکا در برابر
ایران اس��ت و امکانات بیشتری در
چارچوب "تاکتیک چماق و هویج"
در اختی��ار اوباما ق��رار میدهد .اما

برخی دیگر از دیپلماتها میگویند،
ه��دف تحریمهای جدی��د اتحادیه
اروپا تأثیرگذاری بر واشنگتن است
تا سیاستهای سخت تری در برابر
ایران در پیش بگیرد.
باراک اوبام��ا ،رئیسجمهور جدید
آمریکا گفته است ،در برابر ایران خط
مش��ی جدیدی در پیش میگیرد.
اوبام��ا و وزیر خارج��هاش ،هیالری
کلینتون ،خواهان "دیپلماسی جدی
و مس��تقیم و بدون پیشش��رط با
ایران" ش��دهاند .با این ح��ال اوباما
تهدی��د کرده اس��ت ،اگر جمهوری
اسالمی به برنامهی اتمی خود ادامه
دهد ،فشارها بر ایران افزایش خواهد
یافت.
سه کشور آلمان ،فرانسه و بریتانیا ،در
کنار ایاالت متحدهی آمریکا و چین
و روس��یه از سال  ۲۰۰۶تاکنون در
تالشاند تا راهحلی برای مناقشهی
اتمی ایران پیدا کنند .این کوشش
به دلی��ل خودداری ای��ران از توقف
فعالیتهای حساس هستهای ،ناکام
مانده است.
این کشورها هدفهای برنامهی اتمی
ایران را ،آنچنانکه مقامهای تهران
ادعا میکنند ،صلحآمیز نمیدانند و
حکومت جمهوری اسالمی را متهم
میکنند که زیر پوشش پروژهی برق
هس��تهای ،برای تولید سالح اتمی
فعالیتمیکند.

ذخایر اورانیوم ایران
زیر ذرهبین

ه مزمان با ت��دارک تحریمهای تازه
از سوی کش��ورهای اروپایی ،میزان
ذخایر اورانیوم غنیشدهی ایران بار
دیگر زیر ذربین کارشناسان آژانس
بینالمللی ان��رژی اتمی قرار گرفته
است .برخی گزارشها حاکی است
که ایران اکنون اورانیوم کافی برای
تولید نخستین بمب اتمی خود در
اختیار دارد.
محمد البرداعی ،مدی��رکل آژانس
بینالمللی ان��رژی اتمی در آخرین
گزارش خود اعالم کرد ،ایران بیش
از  ۹۰۰کیلوگ��رم اورانیوم با غلظت
پایین تولید کرده است .پیشتر ،این
مقدار حدود  ۷۰۰کیلوگرم تخمین
زده میش��د .گفته میشود که این
مقدار اورانیوم اگر بازفراوری ش��ود،
ب��رای تولید یک بمب اتمی کفایت
میکند .با وجود ای��ن ،البرادعی در
آخرین گزارش تاکید کرده اس��ت
که توسعهی فعالیتهای غنیسازی
اورانی��وم از س��وی ایران ب��ه میزان
محسوسی کند شده است.
البرادع��ی در یک اظهارنظر دیگری
علت کندشدن فعالیتهای هستهای
ایران را "سیاس��ی" توصیف کرد و
گفت ،جمهوری اسالمی با این کار
انتظار رفتار مصالحهجویانه از سوی
دولت باراک اوباما دارد.
یک هفته پس از اظهارات البرادعی،
غالمرضا آقازاده ،رئیس سازمان انرژی
اتمی ایران کندن شدن فعالیتهای
هستهای ایران رد کرد .آقازاده گفت،
هماکنون  ۶هزار دستگاه سانتریفوژ
در نطنز فعال هستند و این روند رو
به گسترش است.

Restaurant Choopan Kabab

رستوران چوپان کباب
_____
_____
____
______________ ایرانی
___
ی
__________ توران افغان نتریال

تندهاررسسراسر ریو_س_و_د_مو_____
_______

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

Maison Culturelle De L'Iran

منایشگاه و بازار نوروزی
>> شنبه  14مارس 2009
ساعت  11صبح الی  8شب

>> در محل مدرسه دهخدا

4976 Notre Dame W.

ب��ه یق�ین همه ما نوروز را با خرید عید به یاد دارمی ،کفش��ی و یا ش��اید لباس��ی نو که تا
فرارسیدن بهار حق پوشیدنشان را نداشتیم و تنها با در آغوش گرفنت آنها شاد بودمی.
بوی اس��پند و عود و مردی با قبای س��رخ و دایره زنگی و قطاب و پش��مک و باقلوا که
هوش از سرمان می برد.
دس��ت فروش��انی که س��عی می کردند با فریاد هر چه بلندتر به رقابت برپدازند و در این
راه ،گاه طبع مزاح گو به کمک آمده و اشعاری می ساختند تا لبخندی بر لبان رهگذران
بنشانند و رونقی به بازار خود بدهند.
و در این روزهای ش��لوغ و پر هیاهو گاه تنها خریدن ماهی سرخ تنگ بلور نیم روزی را
می طلبید چرا که بازار ،جمایل بود برای دیدار دوس��تان و آش��نایان و هم فال بود و هم
متاشا.
امسال ،خانه ایران با کمک شرکت کنندگان و عرضه کنندگان حمصوالت عید سعی در
بوجود آوردن همان فضای بیاد ماندنی را دارد و این فرصتی خواهد بود تا با اجیاد غرفه
های متعدد بتوانیم به معرفی خبش��ی از تاریخ و فرهنگ و س��نت های باس��تانی نواحی
خمتلف ایران برپدازمی.
در این راستا از همه افراد عالقه مند به شرکت در برپائی بازار (تزئنی و تدارک غرفه های
خمتلف مناطق ایران) دعوت به عمل می آورمی و چش��م به راه دیدار همه هموطنان عزیز
در مونرتال هستیم.

برای اطالعات می توانید با ما متاس بگیرید:
تلفن)۵۱۴( ۵۴۴-۵۹۶۲ :
فکس)۵۱۴( ۵۴۴ -۵۹۶۳ :

Email: khanehiran@gmail.com

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

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

ساعــــاتکار:

دوشنبه وچهارشنبه :از ساعت  ۹صبح تا  ۲بعد از ظهر

سرسره بر روی برف در پارک مونت رویال

با هم و در کنار هم با خانه ایران

روز در
خ
ت
ک
ا
ر
ی

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

Tel.: (450) 678-9322
__________________________________

یکشنبه اول مارس ،ساعت  ۱۱صبح

در ادبیات و فرهنگ ایران از روزگاران بسیار دور احترام به
طبیعت از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است  .به همین
مناسبت نیز مراسمی به نام درخت کاری وجود داشته و
دارد که معموال در روز  ۱۵اس��فند برگزار میشود،شاید
هنوز شعر درخت کاری در کتاب دورٔه دبستان از عباس
یمینی شریف را به یاد داشته باشید:
به دست خود درختی مینشانم
به پایش جوی آبی میکشانم
کمی تخم چمن بر روی خاکش
برای یادگاری می فشـــــــانم
>>>> امس��ال ۵ش��نبه ۵ ،مارس برابر با  ۱۵اسفند

مصادف با روز درخت کاری میباشد.
حال که در این ایام س��رد امکان کاشت درخت وجود
همه عالقه مندان دعوت میکند که
ندارد ،خانه ایران از ٔ
در روز یکش��نبه ،اول مارس در پارک مونت رویال گرد
هم آمده تا با استفاده از امکانات بازی و سرگرمی که در
این محل وجود دارد ،روزی را در دامان طبیعت س��رد
مونتریال سپری کرده ولذت ببریم.
وعده ما ،یکش��نبه اول ماه مارس در کنار دریاچه پارک
مونت رویال از ساعت  ۱۱صبح
با امید به دیدار همه شما
تلفن514-544-5962 :
-------------------------
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 8مارس :روز زن...

رود توقف ناپذیر
جنبش زنان ایران!

در ایران ش��رکت می کند آغاز می
ش��ود و ب��رای مخاطب��ان روزنامه
بریتانیایی ایندیپندنت شرح می دهد
که او تحت حکومت اس�لامی ایران
چگون��ه زندگی می کند و چگونه بر
مشکالت یک جامعه بالقوه مردساالر
فائق می آید.
کاترین باتلر ی��ادآوری می کند که
انقالب ایران چگونه شرایط حضور در
اجتم��اع را برای زنان در ایران تغییر
داد و ب��ه عنوان نمونه می نویس��د
که حکومت جدید (پس از انقالب)
معتقد بود زنان بیش از آن احساساتی
هستند که به امر قضاوت بپردازند.

روزنام��ه ایندیپندن��ت در ویژه نامه
"زندگی" روز پنجش��نبه  26فوریه
خود گزارش��ی به قل��م کاترین باتلر
را منتش��ر کرده اس��ت که در آن به
بررس��ی وضعیت جامعه زنان ایرانی
پرداخته شده است.
ای��ن گزارش که "آنه��ا یک روز باید
به حرف ما گوش کنن��د" نام دارد،
با شرح امور یک روز زهره وطنخواه،
راننده ای که در مسابقات اتومبیلرانی

"آنها یک
روز باید
به حرف
ما گوش
کنند!"

ب��ا این وج��ود این
خبرنگار با اشاره به
تجربه رانندگی در
کنار خانم وطنخواه
در شهر تهران می
نویسد" :زنی که در
کنار م��ن رانندگی می کرد به هیچ
وجه منکوب شده به نظر نمی رسد"
اما معتقد اس��ت تنش میان سنت و
مدرنیته "که زندگی زنان را به شدت
تحت تاثیر قرار داده" چیزی نیست
که بتوان از آن فاصله گرفت.
خبرنگارایندیپندنتمینویسد":زنان
ایرانی و نه تنها ملکه های ورزش یا
برندگان جایزه صلح نوبل ،به تدریج
مقابل روحانیت می ایستند و برخی
از آنها تبعات سیاس��ی ترسناک این
این امر را نیز تجربه می کنند".

او از جمله از سرنوش��ت عالیه اقدام
دوس��ت می نویس��د که ب��ه دلیل
شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز
در دفاع از حقوق زنان به س��ه سال
زندان محکوم شد و اولین زنی شد
که به این دلیل به زندان رفت.
کاتری��ن باتل��ر ،اظهارات ریش��ارد
کاپوشینس��کی ،نویس��نده کتاب
"شاه شاهان" که گفته بود "ایرانی
ها استعداد عجیبی در صبر کردن
دارند" را تایید می کند و می نویسد:
" از زمان انقالب ایران 27 ،سال طول
کش��ید تا زنان ایران��ی اولین تجمع
عمومی خود را برگزار کنند".
خانم باتلر به ش��رح قوانین تبعیض
آمیز جنسیتی ایران در مواردی مثل

دریـ
ــافت
کانال
ه
ا
ی
ا
ی
رانی ب

دون
نص
ب
د
ی
(از طریق ای ش

ارزیابی رایگان
تهیه وام مسکن

ژاله حافظی

207-9000

____________
Jaleh Hafezi

Affiliated real estate agent
CENTURY 21 Max-Immo
953 boul St-Jean
Pointe-Claire, QC H9R 5K3
Tel: 514-630-1799
Fax: 514-312-9388
jaleh.hafezi@century21.ca

نترنت)

>> اوکازیون عالی

)Cell.: (514

D
L
SO

6-Plex

Quadruplex

>> in good order

NDG

Chomedey
)(Laval
Lot: 5,124 sqft
Asking Price:
$369,900

ارث ،حق طالق ،سن مجرمیت ،دیه،
منع ریاست جمهوری ،و حجاب می
پردازد و می نویسد اعضای "کمپین
یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین
تبعیضآمیزعلیهزنان"پسازبرخورد
پلیس ب��ا تجمع آنها و دس��تگیری
اعضای این کمپین ،نحوه تالش خود
را تغییر داده اند و دیدار و گفتگوهای
رو در رو در شهرها و روستاها را برای
رسیدن به هدف خود برگزیده اند.
این روزنامه نگار هرچند با اس��تناد
به مش��اهدات خود می نویسد زنان
ایران��ی راه دور زدن محدودیت های
موجود علیه خود را یافته اند ،اما به
عن��وان مثال به محرومی��ت زنان از
حضور در ورزشگاه ها اشاره می کند

و بخشی از نامه ای را نقل می کند که
دختران ایرانی در آستانه بازی ایران و
کره جنوبی در مرحله مقدماتی جام
جهانی به تماشاگران کره ای دادند.
در این نامه آمده" :خواهران کره ای!
هنگامی که ش��ما با جیغ و فریاد و
دس��ت زدن تیم خود را تشویق می
کنید ،ما در خانه های خود پش��ت
صفح��ه تلویزی��ون لعنت��ی زندانی
هس��تیم .ما باید جیغ هایمان را در
گلو بکشیم؛ ما حتی وقتی خوشحال
هس��تیم گری��ه م��ی کنی��م چون
فوتبالیست های ما نمی توانند صدای
تشویق ما را بشنوند".

"تشویق از پشت
صفحهتلویزیون"

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

>>
>>
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Côte-des-Neiges
Year Built: 1987

یک اوکازیون عایل برای خریدخانه
@ Starting

$305,000

plus Taxes
Preconstruction Price

خانه های پرستیژ و نوساز در کرانه «لیک شور» زیبا

New Townhouse Development
همین امروز برای ویزیت این مجموعه زیبا با ما متاس بگیرید:

Les Cours des Sources
)>>> Boul. Des Sources (near Lakeshore Road
)30-40 Boul des Sources (Pointe Claire
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;زیر بنای تقریبی  235مرت مربع
;گاراژ دوبل
;بالکن بزرگ و گسرتده
;نزدیک به دریاچه زیبای سن لویی
;پارکت چوبی
;آشپزخانه و سرویس های با سرامیک
;تهویه مطبوع مرکزی
;ایزالسیون حرفه ای صدا
;پنجره های با کیفیت باال

<< For Appointment

>> Reza Nejad
Affiliated Real Estate Agent

(514) 865-7146
----------------

>> Michael D’Arrisso
Affiliated Real Estate Agent

(514) 867-0868

 ...و بسیاری امکانات و جتهیزات
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"ایجاد هر شغل
جدید در تهران
خیانت است"

>> س��ازمان حفاظ��ت
حمیط زیس��ت استان تهران معتقد
است اجیاد هر ش��غل جدیدی در
تهران خیانت است ،چرا كه این كار

تهران
ظرفیت
ندارد!

موجب مهاجرت و اس��تفاده
بیش�تر از آب ،ه��وا ،خیابان،
مس��كن و ماش�ین میشود و
تهران این ظرفیت را ندارد.
مدی��ر كل حفاظ��ت حمی��ط
زیس��ت اس��تان تهران با اش��اره به
اس��تانداردهای جهان��ی در زمینه
میزان آب مورد نیاز ساالنه برای هر
شهروند تصریح كرد :
این اس��تانداردها ب��رای هر نفر،
س��االنه هزار مرت مكعب را نش��ان
میده��د ك��ه زیر  500م�تر مكعب
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با مدیریت

ب��ه منزله وضعی��ت حبرانی
شناخته میش��ود؛ در حایل
كه هم اكنون در كش��ور ما،
میزان آب برای هر شهروند
 360مرت مكعب است.
وی اضافه كرد  :روزانه دو میلیون
و  400هزار مرت مكعب آب در تهران
مصرف میشود ،كه همنی مقدار با
كمی كاهش ،تبدی��ل به فاضالب
میش��ود؛ بر این اساس ما به حنوه
تصفیه آب نیز انتقاد دارمی.

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

9صافکاری و نقاشی اتومبیل
9تعمیر ات شاسی
9تعمیرات کامل مکانیکی
9رفع زنگ زدگی اتومبیل
9شستشو و متیز کردن اتومبیل
 9فروش ،تعویض و نصب انواع شیشه های اتومبیل
9دودی کردن شیشه های اتومبیل
 9پرداخت مبلغ  Deductibleشما در اکثر موارد
9تون آپ ،تعویض روغن و فیلتر و...

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

;; Insurance claims
;; Auto body repair
;; General mechanic
;; Preparation for lease return
;; Windshield replacement
;; Detailing
;; Exterior polish and wax
;; Interior shampoo
;; Engine shampoo
;; Window tinting
;; Paintless dents removal
______________________

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

تپش دیجیتال
www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

T
T
T
T
T
T
T

(کاست و کامپکت دیسک)
 Tکاست ،دیسک ،کتاب ،کارت تلفن را می توانید از تپش دیجیتال تهیه کنید
 Tارائه کلیه خدمات دیجیتالی (عکس ،فیلم ،موزیک)
شتاز
 Tطراحی و تهیه وب سایت
ش پی
 Tانجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
تپ
ری!
نوآو
 Tفروش جدیدترین کتاب های ایرانی
در
 Tتعمیر کامپیوتر شما :در منزل یا محل کار شما
 Tجنب سوپر اخوان

تبدیل سیستم های ویدیوئی
 ----سرویس دی.جی ---

>> Tel.: 514-223-3336

6162 Sherbrooke w.

فقط با بهای اجاره ،صاحب خانه ی دخلواه شوید!
>> پرداخت  %50هزینه محضر برای خریداران

>> تهیه وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
>> مشاور رایگان جهت بازسازی و  Stagingپیش از فروش
>> بیست سال سابقه در زمینه ساختمان

>> Detached

4892 Rue de la Carriole
Roxboro H9K 1S5

$459,000
3+1 Bedroom
Year Built:2005
2+1 Bathrooms
& Powder Rooms

FOR RENT
Superb Town House
>> brand new: 2009
Prime location:

Kirkland

3 bedroom
with basement
---------------1800.00/ month

Cell.: (514) 969-2492

Commercial
Building

>> Detached

12950 Boul. Gouin O.
)(Roxboro
Year Built: 1986

)Roxboro (Montréal
4+1 Bedroom
3 Bedroom
Year Built: 1956

Lot Area: 12,806 sqft
Prime location:

Lot Area: 10,461 sqft
Prime location:

---------------$449,000

---------------$460,000

نادر خاکسار

________________________
Agent Immobilier Affilié
Ramier Realty
3675 Boul. Des Sources, # 109
Dollard-Des-Ormeaux
Quebec, H9B 2T6
Tel.: 514-683-8686
Fax: 514-685-7429
www.montreal21.com
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سالن آرایش شهرزاد

__________
>
>
ب
پدیکور
	•مانیکور
ا
دی ما
س
ا
ژ
_
ک
_
	•اپیالسیون
امل
____
>> با م
	•رنگ _____ ش دیریت
	•ماکیاژ
هرزاد
	•
ف
ر
	•بند و ابرو
	•
____________
ک
و
ت
اه کر
	•هایالی د ن مو
______ ت
Unisex
_________________________
___
____
Coiff. Shahrzad 1001 coupes
آرایش
عروس برای
NDG H4B 1R1
جنب الیوال
عکسبرداری

G

6963 ُSherbrooke W.
(514) 489-6901

S
H
A
H
R
Z
A
D

کارواش الگانت

Elegant Carwash
اسپشیال ویژه تاکسی های
>> همه روزه

Inside & Outside

،کامپلت
تور شویی
رویس مو
امپو و...
س
ش
،
وکسینگ
__________________________________
داخل،
Elegant Carwash

با مدیریت ایرانی

398 st Jacques W.
Lacinel, QC H8R 1E8

ساعات کار:

هر روز هفته از ساعت  7ونیم
صبح تا  6بعدازظهر

Tel.: (514) 366-4050
Tel.: (514) 577-1450
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دکتر علی شفیعی

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
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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

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

باکادر مجرب

شیرینی پزی
بهپیشوازنوروزبزرگ...
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

مشاوره رایگان

___________________________

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

Tel.: (514) 626-0982

پ
ر
ی
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www.esthemedica.com
از بین بردن موهای زائد
با لیـــزر

½½لب باال هر بار  29دالر -زیر بغل و بیکینی  39دالر
½½الغری -زدودن سلولیت ،سفت کردن پوست هر بار  70دالر
½½لیف ماساژ برای چنی و چروک ،لیزر و بوتاکس
½½پیلینگ بد جوش ها و لک و مک قهوه ای هر بار  99دالر
½½لیزر برای رگ های پا و پوست قرمز ،فیشیال ،مانیکور ،پدیکور

مشاوره رایگان با خامن دکتر

Acupuncture

& Natural medicine

طب سوزنی و داروهای طبیعی
Soliman Noory

N.D.
ختصص در درمان بیماری های مزمن مانند:

Í Íکمر درد ،سیاتیک ،شانه درد ،زانو درد ،میگرن و دردهای
مفاصل  ،ضعف جنسی ،ترک سیگار و اعتیاد
Í Íداروی طبیعی برای مرض قند و کلسرتول موجود است.
Í Íکپسول و عسل  DGSبرای تقویت سیستم دفاعی موجود است

_____________

&

Tel.: (514) 772-5787
Tel.: (514) 482-3653
Tel.: (514) 290-5277
Tel.: (514) 659-4726
_______________________

6584 Sherbrooke West
)(corner Cavendish

)(Metro Vendome, Bus: 105: W
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گالرى مکیک شما را به گشایش منایشگاهى از تازه ترین کارهاى

یامسن عامرى
دعوت مى کند.

>> "آن جاى دیگر"
از  7تا  29مارس

گشایش :جمعه  ۶مارس از  ٧تا  ١٠شب
“من رویائى دارم که تکرار مى شود .این رویا را
از وقتى دختر بچه اى بودم که در کوچه اى باریك
در شرق تهران زندگى مى کردم داشته ام .در این
خواب ها من پرواز مى کنم .نه مثل یک پرنده،
بلکه همانطور که هستم اما بى وزن .پاهایم را به
زمین مى زنم و بلند مى شوم .بى وزن به جائى
مى روم که واقعى ست اما متفاوت است”.
"آن جاى دیگر است که وقتى اینجا نیستم ،هستم.
این تصویرها از آن خواب ها مى آیند".

سرویس«گرومینگ»حیوانات
>> آرایش و کوتاه کردن موهای
حیوانات خانگی >>> مثل سگ و گربه و...

ناخن گرفنت و متیز کردن گوش و...

در خانه شما

Professional Grooming
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>> شهال و نوید:

دارای دیپلم و باجتربه
با بهای عالی ،کیفیت خوب

--------->> تلفن:

514-799-8330

یامسن عامرى

&

پیش از این در
نمایشگاه هاى فردى و
جمعى متعددى از جمله
نمایشگاه بزرگ " نگاه
ایرانى" در پاریس و
نمایشگاه موزه لیتون در
لندن کارهایش را به نمایش
گذاشتهاست.نمایشگاه
حاضر در گالرى مکیک
مجموعه اى از تازه ترین
کارهاى اوست.

راهنمای
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان

www.paivand.ca

Montreal

ساده ،کارآ ،ارزان...

رستوران گیالن
انواع

اهای محلی گیالن
غذ

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

با کیفیت
و به استثنائی
ا
ی مناسب

خورشت ها:
القاتوق
 بماقیرزاقاسمی ترش ترهسنجان
 ف (انار بیج)ورمه سبزی
قویشگاه مرغ
وا و گوشت
-

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

_______________________________

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

)514-807-8747
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شبیاستثناییبرایمیلیونرزاغهنشنی
هشتاد و یکمین دوره مراسم
اهدای جوایز اسکار از بعدازظهر روز
یکشنبه 22 ،فوریه در سالن کداک
در لس آنجلس آغاز شد .هیو جکمن،
بازیگر استرالیایی که برای نخستین
بار اجرای این مراسم را بر عهده گرفته
است ،با خواندن ترانه ای که برگرفته
از فیلم میلیونر زاغه نشین بود ،مراسم
را آغاز کرد.
میلیونر زاغه نشین
Slumdog Millionaire
با بدست آوردن جایزه بهترین فیلم
در مجموع در هشت رشته از جمله
بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه
اقتباسی برنده شد .این فیلم که
داستان برنده شدن پسری فقیر در
مسابقه ای تلویزیونی است در 10
رشته نامزد دریافت اسکار بود.
سرگذشت عجیب بنجامین باتن ،با
بازی برد پیت رقیب اصلی میلیونر
زاغه نشین که در  13رشته نامزد شده
بود فقط در سه رشته برنده اعالم شد.
اسکار :1نخستین اسکار این دوره را
که بهترین بازیگر نقش مکمل زن
بود ،پنه لوپه کروز بازیگر فیلم ویکی
کریستینا بارسلونا از تیلدا سوینتون
(برنده سال گذشته این رشته) دریافت
کرد.
اسکار  - 2بهترین فیلمنامه اریژینال:
داستین لنس بلک برای فیلمنامه
میلک.
سایمون بوفوی برای فیلمنامه میلیونر
زاغه نشین.
اسکار  - 3بهترین فیلمنامه اقتباسی:
جایزه بخش فیلمنامه توسط تینا فی و
استیو مارتین اهدا شد.
اسکار  - 4بهترین انیمیشن :اندرو
استنتون برای انیمیشن Wall -E
اسکار  - 5بهترین انیمیشن کوتاه:
کونیو کیتو برای انیمیشنLe Maison
En Petite Cubes
سارا جسیکا پارکر و دانیل کریگ
معرفی کنندگان برنده جایزه بهترین
طراح صحنه ،طراحی لباس و گریم
بودند.
اسکار  - 6بهترین طراحی صحنه:
سرگذشت عجیب بنجامین باتن این
نخستین اسکار این
فیلم بود که در 13
رشته نامزد شده است.
اسکار  -7بهترین
طراحی لباس :مایکل
اوکانر برای دوشس
اسکار  - 8بهترین
گریم :کریگ کانوم
برای فیلم سرگذشت
عجیب بنجامین باتن
ناتالی پورتمن و بن
استیلر برای اعالم نام
بهترین فیلمبرداری به
روی صحنه رفتند.
اسکار  - 9بهترین
فیلمبرداری:آنتونی
داد منتل برای فیلم
میلیونر زاغه نشین
اسکار  - 10بهترین
فیلم کوتاه :الکساندر

افتصاد ایران...
{>> ادامه از صفحه}7 :
نفت ،مهمترین کاالی تأمینکننده
مناب��ع ارزی و درآمدهای بودجه در
جمهوری اسالمی است.
از نفس افتادن مهمترین اقتصادهای
جه��ان و نبود چش��مانداز خروج از
بحران در حال حاضر ،از پایین ماندن
تقاضای انرژی خبر میدهد که پیامد

فریدنک برای فیلم شهر اسباب بازی
اسکار  :11پنج بازیگری که در
سالهای گذشته برنده جایزه بهترین
بازیگر نقش مکمل مرد بودند همراه
با خانواده هیث لجر ،بازیگر شوالیه
سیاه بر روی صحنه رفتند تا جایزه
این بخش را به خانواده این بازیگر
استرالیایی که سال پیش درگذشت،
اهدا کنند.
اسکار  - 12بهترین مستند بلند :مرد
روی طناب
اسکار  -13بهترین مستند کوتاه :مگان
مایلن برای پینکی خندان
اسکار  - 14بهترین جلوه های ِویژه:
سرگذشت عجیب بنجامین باتن
اسکار  - 15بهترین صداگذاری :شوالیه
سیاه
اسکار  - 16بهترین ترکیب صدا:
میلیونر زاغه نشین
اسکار  - 17بهترین تدوین :کریس
دکینز برای میلیونر زاغه نشین
ادی مورفی با تمجید از فعالیت هنری
و فعالیتهای بشردوستانه جری لوئیس،
اسکاری افتخاری برای فعالیتهای
بشردوستانه به این کمدین اهدا کرد.
اسکار  - 18بهترین موسیقی اریژینال:
ای آر رحمان برای میلیونر زاغه نشین
اسکار  - 19بهترین ترانه :ای آر
رحمان برای میلیونر زاغه نشین
اسکار  :20بهترین زبان خارجی:
عزیمت از ژاپن
مانند دوره های گذشته تصاویری از
درگذشتگان هنر سینما در سال پیش
پخش شد.
امسال کوئین لطیفه ،بازیگر و خواننده
آمریکایی به طور زنده ترانه ای بر روی
این تصاویر خواند.

>> سیدنی پوالک ،آنتونی
مینگال ،پل نیومن ،روی شادر،
چارلتون هستون و مایکل کرایتون از
مشهورترین دست اندرکاران دنیای
فیلم و سینما بودند که سال پیش
درگذشتند.
اسکار  :21بهترین کارگردان :دانیل
بویل برای میلیونر زاغه نشین
اسکار  :22پیش از اعالم بهترین بازیگر
نقش اصلی زن ،هالی بری ،شرلی
مک لین ،سوفیا لورن ،نیکول کیدمن
و ماریون کوتیار بر روی صحنه رفتند
و هر کدام در وصف یکی از نامزدها
سخنانی گفتند .این جایزه امسال از
آن کیت وینسلت بازیگر
فیلم کتابخوان شد.
در میان هنرپیشگان
نقش اول زن مریل
استریپ بخاطر بازی در
فیلم "شک" ()Doubt
برای پانزدهمین بار نامزد
دریافت جایزه اسکار بود.
اسکار  :23مانند بخش
قبل ،برای اعالم بهترین
بازیگر نقش اصلی مرد
هم پنج بازیگری (رابرت
دونیرو ،مایکل داگالس،
آدرین برودی ،آنتونی
هاپکینز و بن کینگزلی)
که قبال این جایزه را
بردند به روی صحنه
آمدند و جمالتی در باره
نامزدهای این بخش بیان
کردند.

آشکار آن طبعاً سقوط قیمت طالی
سیاه است.
مصرف جهان��ی نفت که در س��ال
گذش��ته میالدی برای نخستین بار
در  ۲۵س��ال گذشته کاهش یافت،
امسال بار دیگر ،به پیشبینی تقریباً
همه نهادهای معتبر کارشناسی رو
به کاهش خواهد رفت.
البته درب��اره دامنه کاه��ش تقاضا
در س��ال جاری میالدی اتفاق نظر

جایزه این بخش را شون پن (میلک)
برای بازی در نقش هاروی میلک،
فعال حقوق همجنسگرایان در دهه
هفتاد میالدی دریافت کرد .او یک
بار دیگر در سال  2004برای فیلم
 Mystic Riverاین جایزه را بدست
آورده بود.
اسکار  - 24بهترین فیلم :استیون
اسپیلبرگ برای اعالم جایزه بهترین
فیلم امسال بر روی صحنه رفت و
فیلم میلیونر زاغه نشین را به عنوان
برنده بهترین فیلم هشتاد و یکمین
دوره اسکار اعالم کرد.

نامزدهای جوایز اصلی
>> بهترین فیلم:
 سرگذشت عجیب پنجامین باتنفراست/نیکسون میلک کتاب خوان میلیونر زاغه نشین>> بهترین کارگردان:
 دنی بویل  -میلیونر زاغه نشین استیفن دلدری  -کتاب خوان دیوید فینچر  -سرگذشت عجیببنجامینباتن
 ران هاوارد  -فراست/نیکسون گاس ون سنت  -میلک>> بهترین هنرپیشه مرد نقش اصلی:
 ریچارد جنکینز :میهمان ()Visitor فرانک النگال :فراست/نیکسون شان پن :میلک برد پیت :سرگذشت عجیببنجامینباتن
 میکی رورک :کشتی گیر>> بهترین هنرپیشه نقش اصلی زن:
 ان هثاوی :ریچل عروسی می کند آنجلینا جولیChangeling : ملیسا لئو :رودخانه یخزده مریل استریپ :شک کیت وینسلت :کتاب خوان>> بهترین هنرپیشه نقش مکمل
مرد:
 جاش برولی -:میلک رابرت داونی جونیور :توفان حاره ای فیلیپ سیمور هافمن :شک هیت لجر :شوالیه سیاه مایکل شنون :جاده انقالبی>> بهترین هنرپیشه نقش مکمل زن:
 ایمی آدامز :شک پنه لوپه کروز :ویکی کریستینابارسلونا
 ویوال دیویس :شک ترجی پی هنسون :سرگذشتعجیب بنجامین باتون
 ماریسا تومی :کشتی گیر>> بهترین فیلم خارجی:
 روانچه :اتریش كالس :فرانسه گروه بادر ماینهوف :آلمان عزیمت :ژاپن والس با بشیر :اسرائیل-----------------

•

وجود ندارد .وزارت انرژی آمریکا آن
را یک میلیون و دویست هزار بشکه
در روز پیش بینی میکند ،سازمان
بینالمللی انرژی  ۹۸۰هزار بشکه
در روز و اوپک  ۵۸۰هزار بش��که
در روز.
در پن��ج م��اه گذش��ته اوپک به
منظور جلوگیری از س��قوط باز
هم بیشتر بهای نفت تصمیم گرفت
س��قف تولید خود را چهار میلیون و
 ۲۰۰هزار بشکه در روز پایین آورد ،و
گویا در نشست آتی خود ،که پانزدهم
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آیا وضعیت
اقتصادی ما تاثریی
بر مهاجرت دارد؟

وزی�ر تابعیت و مهاجرت
کانادا آقای جیسون کنی JASON
 KENNEYگف��ت :اگ��ر الزم
باش��د ،برای کوتاه مدت به واکنش
و مطمئ��ن ب��ودن به چش��م انداز
اقتصادی و مش��اغل داخلی ،کانادا
خود را آماده می نماید تا به کاهش
ش��ماری از تازه واردی��ن مجاز به
داخل کشور اقدام نماید.
آقای کنی روز س��ه شنبه گذشته
گفت:
م��ا باید ب��ه تغییرات در ب��ازار کار
حس��اس باش��یم و اگر به ساختار
تغییرات احتیاج داریم ،ما آن را به
مرحل��ه اجرا بگذاریم چون ما نمی
خواهیم م��ردم به کانادا بیایند و با
بیکاری روبرو بشوند.
هم چنی��ن بع��د از آن آقای کنی
به خبرنگاران اظهار نمود که کلیه
احزاب و کمیس��یون های فدرال و
اس��تانی و منطقه ای با گرد آوری
اطالعات اقتصادی در حوزه فعالیتی
خود ،مصمم هستند تا در جلسه ای
در بخش مهاجرتی ،در صورت لزوم
تغییراتیرابگنجانند.
آقای کن��ی به هیئت ناظ��ران در
کمیس��یون تابعی��ت و مهاجرت
گفت:
هم اکنون دول��ت اقلیت محافظه
کار به سختی به اهدافش در سال
 2009ب��رای ج��ذب  265ه��زار
مهاجر ب��رای اقامت دائ��م خواهد
رسید و دولت باید در مورد چرخش
ناگهانی و روند مهاجرت به کشور،
بسیار مراقب باشد .زیرا بعد از بحران
اقتصادی برای پر کردن مشاغل و
کمک به س��وخت رشد اقتصادی
کان��ادا ،ما ب��ه آن نیروه��ا احتیاج
خواهیم داش��ت و ما نمی خواهیم
کلید خاموش��ی را در رش��د آینده
کش��ور که با بودن مهاجران میسر
می باشد ،بچرخانیم.
ما نیاز داریم ت��ا از روی احتیاط و
برای متقاعد به واکنش کوتاه مدت،
انعطاف پذیر ش��ویم و برای اهداف
دراز مدت خود ،که بخش مهاجرت
نقش قابل توجهی را در آینده بازی
خواهد نمود ،عملی معکوس انجام
ندهیم.
وی افزود ،به هر حال خبر اقتصادی
میتواند بطور ناگهانی بعضی عوامل
بالقوه در مهاجرت را با نقشه آمدن
به کانادا منصرف نماید.
او گفت :جای شکی نیست که تازه
واردین نیز مانند کانادائی ها اوقات
سختی را در پیش خواهند داشت
و شک ندارم که بعضی افراد هم در
مورد س��وء استفاده از ویزای کاری
که به آنها ارائه ش��ده ت��ا به اینجا
بیایند با مالحظه تصمیم خواهند
گرفت.
او سپس در جمع خبرنگاران افزود:
هر چند امس��ال تقاضا برای جذب
نیروی کارگر خارجی کاهش خواهد
یافت ولی به هیچ وجه محو نخواهد
مارس آین��ده در وین برگزار خواهد
شد ،ممکن است بار دیگر تولیدش
را کاهش دهد.
بر اس��اس
آمار انتشار
سقوط قیمت
یافت��ه در
طالی سیاه!
آ خر ی��ن
ما هنا م��ه
اوپک ،تولید نف��ت ایران ،با توجه به
کاهش سهمیهاش در اجرای تصمیم
اوپک ،از س��ه میلی��ون و  ۹۰۰هزار
بشکه در روز در سه ماهه سوم سال

شد ،چونکه هنوز پست های فراوانی
جهت تعدادی مشاغل موجود می
باشد که کارگران کانادائی قادر به پر
کردن آن نیستند.
وی در ضم��ن ق��ول داد تا جمعی
آئین نامه جهت حمایت از کارگران
خارج��ی تنظیم نم��وده و در بهار
آینده آ نرا به دولت معرفی نماید.
به گزارش جدید رسانه ها که عقیده
دارند این کارگران خارجی در چنین
نوس��انات اقتصادی و بعد از بیکار
ش��دن از محل کارش��ان در کانادا،
تنها گذاشته شده اند و هویداست
که ما می خواهیم بر کسانی که از
این پیآمدها سوء استفاده میکنند،
نظارت داشته باشیم.
آقای کنی هم چنی��ن اعالم نمود
که دول��ت امس��ال بخاطر جنگ
ویرانگر عراق ،ش��مار ارقام پذیرش
پناهن��دگان را ب��ه  3900افزایش
خواه��د داد ،این رقم جدید حدودا
 2000عدد بیشتر از سال گذشته
میباشد.
و هم چنین ی��ادآوری کرد که در
حالی ک��ه رکود اقتصادی جهان را
فراگرفته اس��ت ،کانادا تنها کشور
پیشرفته ایست که میزان پذیرش
مهاجر خ��ود را افزای��ش داده ،به
هرح��ال برای برداش��تن گام های
سریع در تغییرات اقتصادی ،میباید
این وضعیت را از بسیار نزدیک دیده
بانی نمود.
در بیس��تم فوری��ه ،وزیر مهاجرت
آق��ای کنی اعالم نمود ک��ه کانادا
در س��ال  2008تع��داد247202
اجازه اقام��ت دائم صادر نموده که
نسبت به س��ال  1998حدود 70
هزار مورد بیشتر بوده است و دولت
برای ارائه ویزای اقامت دائم در سال
آینده برنامه ری��زی هائی نموده تا
از رقم 240هزار مورد به 265هزار
وی��زای جدید اقدام نماید که آن را
با  79459مورد ویزای دانشجوئی
و  193061م��ورد ویزای کارگران
خارجی جمع ببندید که در مجموع
ی��ک ترکیب  519722به دس��ت
خواهد آم��د که جهت تازه واردین
ویزای ورودی صادر خواهد شد.
وزیر مهاجرت اش��اره ک��رد ،برای
بخ��ش مهاجرتی ما نقش��ه های
خود را ب��رای برنامه ریزی ها ادامه
خواهی��م داد و در حقیق��ت دولت
کان��ادا به دنبال رایزن��ی از آنها که
عقیده دارند،کانادا باید قدم هائی در
کاهش میزان مهاجرین را بردارد ،
توجهی نشان نخواهد داد.
نماینده حـــــــزب لیبرال آقای
 JIM KARYGIANNISب��ه
خبرنگاران اظهار داشت که بعضی
از تذک��رات آقای کن��ی را در مورد
کاستن از میزان مهاجرین و قطع
شمار عظیمی از ورود خارجیان به
کش��ور را که دولت در حال تدوین
آن می باش��د و مرب��وط به آینده
مهاجرین است ،آگاهی داریم.

 ۲۰۰۸ب��ه  ۳میلی��ون و  ۶۰۰هزار
بش��که در روز در ژانویه سال ۲۰۰۹
کاهش یافته اس��ت .هم��ان منبع،
میانگین بهای هر بش��که نفت خام
ای��ران را در ماه ژانویه  ۳۹دالر و ۹۳
سنت اعالم میکند.
با توجه به وضعی��ت کنونی اقتصاد
جهانی و چشمانداز بازار نفت ،دستکم
تا پایان سال جاری میالدی ،در آمد
ایران از محل صدور این کاال در سال
آینده خورشیدی به احتمال فراوان
پیرام��ون  ۳۰میلیارد دالر نوس��ان

وی در جمع خبرنگاران گفت:
سراشیبی اقتصادی نمی تواند هیچ
عذری باش��د برای پائی��ن آوردن
بخش مهاجرت ،زی��را تازه واردین
هنوز مورد نیاز میباشند و میتوانند
محل های خالی را که کانادائی ها
نمی خواهند ،پر کنند.

از سفارت چه خبر؟!

حال دیگ��ر از این موض��وع خارج
می شویم و می خواهم خوانندگان
عزی��ز را ک��ه وضعی��ت ناهنجار و
جایگزینی آن را در س��فارت کانادا
در ایران دنبال میکنند ،اطالع دهم
که تا ب��ه امروز هیچگونه خبری از
وزیر مهاجرت آقای جیسون کنی و
هم چنین وزیر خارجه آقای لورنس
کنونLAWRENCECANNON
دریافت نداشته ام.
همین طــور س��وزان اس��کارلت
( SUSAN SCARLETمدی��ر
برنامه ریزی) در س��فارت کانادا در
ایران به هیچ وجه پاسخگوی نامه
ه��ای من نبوده اند در آینده حتما
هر گونه اطالعاتی دریافت نمودم،
در اختیار شما عزیزان قرار خواهم
داد.
از بحث دوم هم که خارج شویم،
می خواه��م ب��ه آق��ای رحیمیان،
صاح��ب امتیاز و س��ردبیر روزنامه
محت��رم پیوند ،ب��ه خاطر فرصتی
که به من دادند تا بتوانم مقاالتم را
به انگلیس��ی در پانزدهم هر ماه در
روزنامه وزین پیوند به چاپ برسانم،
از صمیم قلب عمیق ترین سپاس ها
و قدردانی خود را تقدیم نمایم.

وشــــادباش

نوروزی!

در پایان من و همکارانم در مونترال
و تهران عید نوروز را به شما عزیزان
تبریک میگوئیم و فراموش نکنیم
که با برگزاری جشن های نوروزی با
دوستان و فامیل ،این سنت گرانبها
را حفظ کنیم و امیدوار باشیم که
در آینده بسیار نزدیکی آئین عید
نوروز از تعطیالت رس��می و ملی
کانادا شناخته شود.
برای همه شما عزیزان در ماه مارس
سالمتی توام با شادی آرزومندیم

عیدتان مبارک!
از جشن های نوروزی لذت فراوان
ببرید و در همه حال دلتان ش��اد و
لبتان خندان باد.
________

ماریا کتنه
مشاور مهاجرت به کانادا

WWW.MARIACOTTONE.CA

خواهد کرد.
با این حج��م از درآمد ،ایران مجبور
خواهد شد بخش مهمی از وارداتش
را ،ولو به بهای ایجاد تکانهای سخت،
کاهش دهد.
در فضای سیاس��ی کنونی ایران ،که
ش��دت گرفتن رقابتهای انتخاباتی
میان جناحهای گوناگون جمهوری
اسالمی مهمترین ویژگی آن است،
مقابله ب��ا دش��واریهای اوجگیرنده
اقتصادی ایران کار آس��انی نخواهد
بود.

•

{>> ادامه در صفحه}24 :
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&

ساده ،کارآ ،ارزان...

بهائیان در ایران...
{>> ادامه از صفحه}5 :
فعلی اكنون برای بیش از س��ه سال
ثابت ب��وده ،در حالی كه موج فعلی
بهاییس��تیزی تنه��ا در هفتهها و
ماههای اخیر شدت یافته است .چه
عاملی در این مدت ،و به خصوص در
هفتههای اخیر موجب آن شده است
كه از یك س��و هفت ت��ن از بهاییان
دس��تگیر ش��ده به جاسوسی متهم
شوند و در خطر مرگ قرار گیرند و از
سوی دیگر دادستان كل كشور عمال
دس��تور قلع و قمع بهاییان را صادر
كند و دستگاههای تبلیغاتی حاكم به
موج بهاییستیزی دامن بزنند؟
آیا این امر برای س��رپوش گذاشتن
به بحرانی ،با انحراف افكار عمومی از

&

Montreal

واقعهای ،یا گرم كردن بازار تبلیغاتی
به نفع گ��روه و دس��تهای صورت
نمیگیرد؟ تجربه نشان داده است
كه حكومتهای فاسد تمامخواه در
ی یا متزل��زل خود از
ش��رایط بحران 
ی از جمله تحریك مردم علیه
حربههای 
یك اقلیت آس��یبپذیر برای انحراف
افكار عمومی و اش��تغال ذهنی آنان
بهرهمیگیرند.
در نظام مذهب��ی حاكم اقلیتی كه
بی��ش از هر گ��روه دیگ��ر میتواند
وسیلهای برای این منظور قرار گیرد
بهاییانهستندكهبایدوجهالمصالحه
این سیاست قرار گیرند و احیانا بهای
این ترفن��د حاكمان را با جان و مال
خود بپردازند.
آقای دری نجفآبادی كه در نظام
عدل اسالمی حاكم در مقام دادستان
كل كش��ور نشسته اس��ت بیمحابا

دستور قلع و قمع بهاییان را صادر
میكند ،و وس��ایل و دستگاههای
تبلیغاتی حكومت بالفاصله بر آتشی
كه او برافروخته است میدمند.
آقای نجفآبادی در برخورد «انسانی»
و «قانونی» ب��ا مخالفان عقیدتی یا
ی جمهوری اسالمی بی سابقه
سیاس 
نیست.
او ده سال پیش وزیر اطالعات
جمه�وری اسلامی ب�ود ك�ه
معاون�ان و مدی�ران كل او ب�ه
سلاخی و كش�تن فروهرها و
مخت�اری و پوین�ده و دیگران
پرداختندوخودیكیازمتهمان
اصل�ی صدور فرم�ان یا فتوای
این قتلها بشمار میرفت ،و به
همین دلیل از مقام وزارت كنار
گذاشته شد.
اكنون از او بعید نمیآید كه سردمدار
س��ركوب اقلیتی آسیبپذیر شود و

پزشکان بریتانیایی در مورد افزایش
نگران کننده مبتالی��ان به بیماری
دیابت هش��دار داده و آن را با چاقی
مرتبط دانسته اند.
از سال  1997تا سال  ،2003تعداد
مبتالیان به دیاب��ت در بریتانیا 74
درصد افزایش یافته است و در سال
 ، 2005بیش از  4درصد بریتانیایی
ها مبتال به بیماری دیابت بودند.
این آمار نشان می داد که در فاصله
س��ال های  1995ت��ا  2005تعداد
مبتالیان به دیابت دو برابر شده بود.
بیش��تر این بیماران مبتال به دیابت
نوع  2هس��تند که با چاقی بیش از
حد مرتبط است.
تحقیقات��ی که در این ب��اره صورت
گرفته نش��ان می دهد ک��ه تعداد
مبتالی��ان به دیاب��ت در بریتانیا در
مقایس��ه با آمریکا سریع تر افزایش
می یابد.
در میان کشورهای جهان ،هم اکنون
آمریکا دارای یکی از باالترین تعداد
مبتالیان به دیابت است.
از میان بیش از  42هزار و  642نفری
که بیماری دیابت آنها در فاصله سال
های  1996تا  2005تشخیص داده
ش��ده ،حدود یک ه��زار و  250نفر
مبتال به نوع  1دیابت بودند که باید
انسولین مصرف کنند و بیش از 41
هزار نفر دیگر مبتال به دیابت نوع 2
بودند که مبتال شدن به آن به شیوه

«ماشرمگینیم!»

رس��ما قلع و قمع

آنان را بخواهد.
او ممكن است كارگزار جریانی باشد
ك��ه احیانا بخواهد بهایی��ان را وجه
المصالحه تضادهای درون حكومتی
یا س��رپوش گذاردن ب��ر بحرانهای
سیاسی و اجتماعی قرار دهد .انگیزه
او هرچه كه باش��د ،تردید نباید كرد
كه این اق��دام بالقوه میتواند فاجع ه
بیآفریند  -فاجعهای كه در آن عوامل
حكومتی با تحریك احساسات مذهبی
مردم موجی از ترس و وحش��ت در
بی��ن بهاییان راه بیندازن��د و آنان را
سركوب كنند.
ی
سركوب بهاییان در جامعه مذهب 
ایران و با توجه به تبلیغات شدیدی

زندگی شخص مرتبط است.
در حالی که بررسی ها نشان میدهد
تعداد مبتالیان جدید به دیابت نوع
 1در طی ده س��ال گذش��ته تقریبا
روندی عادی داشته ،شمار مبتالیان
به دیابت نوع  ،2روندی عادی نداشته
و به نحو نگران کننده ای تعداد این
گونه بیماران افزایش یافته است.
پژوهش��گران اس��پانیایی و سوئدی
که پرونده پزش��کی  5میلیون نفر
را مطالعه ک��رده اند می گویند این
پدیده ب��ه خاطر افزای��ش آزمایش
های پزشکی یا افزوده شدن به تعداد
سالخوردگاندربریتانیا
نیست بلکه به دلیل
افزایش چاقی در میان
بریتانیاییهاست.
داگالس س��مالوود،
مدیر عام��ل انجمن
دیاب��ت بریتانیا ،می
گوید:
"این تحقیقات نشانه
غ��م انگی��ز وضعیت
کنونی سالمت مردم
بریتانیاس��ت .البت��ه
ای��ن آم��ار ب��رای ما
غیرمنتظره نبود چون
می دانیم بین افزایش
تع��داد مبتالی��ان به
دیابت ن��وع  2و قطر
ش��کم بریتانیایی ها

كه در طول س��الیان دراز علیه آنان
شده كار چندان سختی نیست .برای
جلوگیری از این سركوب و فجایعی
كه ممكن اس��ت موج بهاییستیزی
اخی��ر بیافرین��د باید ب��ه یك تالش
عمومی دست زد.
بیانی��ه اخیر «ما ش��رمگینیم!» كه
به امض��ای بیش از دویس��ت تن از
شخصیتهای ایرانی در خارج كشور
منتشر شده است اقدام مهمی در این
راستا بشمار میرود.
نظرات چندیپیش آقای منتظری
در دفاع از حقوق شهروندی بهاییان
نیز نق��ش ارزن��دهای در تغییر دید
مذهبیان و به خصوص پیروان ایشان
نس��بت به بهاییان ایفا خواهد كرد.
در داخل كشور خانم عبادی و سایر
اعضای كانون مدافعان حقوق بش��ر
با ش��جاعت در برابر جوس��ازیهای
خرابكارانه ب��ه دفاع از حقوق قانونی

رابطه مستقیم وجود دارد".
دیاب��ت نوع  2معموال در افراد باالی
 40س��ال دیده می شود ولی اخیرا
این بیم��اری در میان کودکانی که
برخی از آنها تنها  7سال دارند ،دیده
شده است.
البته به گفته داگالس سمالوود ،تمام
مبتالیان به دیاب��ت نوع  2به دلیل
چاقی به این بیماری مبتال نیستند
و در  20درص��د مبتالی��ان ،عامل
این بیماری را باید در جای دیگری
جستجو کرد.

بهاییان زندانیپرداختهاند .وقت آن
اس��ت كه فعاالن دیگر جامعه مدنی
نی��ز به س��هم خود ب��ه این حركت
عمومی بپیوندند و تبلیغات حكومتی
علیه بهاییان را خنثا كنند.
همچنین از اصالحطلبان و نواندیشان
دینی انتظار میرود كه با تأس��ی به
آقای منتظ��ری و فعاالنی همچون
عمادالدی��ن باقی به دف��اع از حقوق
ش��هروندی بهاییان بپردازند و اجازه
ندهند كه مقامات حاكم از س��كوت
آن��ان ب��ه نفع خ��ود در سیاس��ت
بهاییستیزی بهره بگیرند .سركوب
بهاییان ،همچون سركوب هر اقلیت
آسیبپذیر دیگر ،به هر بهانهای كه
باشد یك فاجع ه ملی است  -و سكوت
ی كس��انی كه
در براب��ر آن ،از س��و 
میتوانند صدای خود را بلند كنند،
مسئولیتآفرین است• .
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نوروزدرمرکزاسالمیمونتریال
ک ،دلتان شاد،
وز ،سال نو مبار
نوروزتان پیر
کت همراهتان!
ایزد یارتان ،بر
عاقبتتان بخیر،
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>> از ساعت  7لغایت  12شب

برنامه ها:

½½ باحضورقاسمگلیکمدینمعروف
½ ½گروه موزیک و آواز سنتی
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زمان :شنبه  28مارچ
2009

½ ½با ضور آقای فتاح خزایی در نقش حاجی فریوز
½ ½اجرای برنامه ویژه کود کان و نوجوانان
½ ½دادن هدایای عید به چبه ها...

½ ½سخن چند تن از میهمانان کانادایی و ایرانی

½ ½سفره هفت سنی

½ ½به صرف میوه ،شریینی ،نوشیدنی

و شــــام

-ا--------------------
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>> توجه:

دعوت عمومی و جمانی میباشد ویل حتما باید کارت دعوت
را از مرکز اسالمی ایرانیان دریافت فرمایید چون از ورود افراد
بدون کارت دعوت جلوگریی خواهد شد.

مکان:

هتل هیلتون بناونتور
Hilton Montreal Bonaventure
900 rue de la Gauchetiere
)(Montreal Qc.
Metro: Bonaventure

برای تهیه کارت دعوت

همین امروز با مرکز اسالمی متاس بگیرید>

روز جهانی زن...
{>> ادامه از صفحه}18 :

جامعه مردساالر

کاتری��ن باتلر می نویس��د حتی اگر
زنانی که حامی وضع قوانین موجود
هستند هم خواستار شرایط متفاوتی
شوند ،قدرت چندانی برای رسیدن به
هدف خود ندارند زیرا "در ایران این
مردان هس��تند که قوانین را وضع و
تفسیر می کنند" و به ویژه از شمار
اندک نمایندگان زن در مجلس انتقاد

می کند.
هرچن��د ای��ن خبرنگار
ی��ادآور م��ی ش��ود که
اصالحات ،زنان را به دستگاه قضایی
بازگردانده است.
خبرنگار ایندیپندن��ت در ادامه می
نویسد" :تعجب بر انگیز است که چرا
باید برخی روحانیون و سیاستمداران
متعص��ب ایران تا ای��ن اندازه تمایل
داشته باشند زنانی را که حتی نظام
اس�لامی حکومت را به چالش نمی
کشند و تنها تقاضای توازن در قوانین
زن و مرد را مطرح می کنند ،ساکت
نگه دارند".

کاترین باتلر حتی معتقد اس��ت که
وضعی��ت کنونی حت��ی نباید برای
آنها ناگهانی تلقی ش��ود چرا که "در
 30سال گذش��ته زنان به مدارس و
دانشگاه ها سرازیر شده اند ،نرخ بی
سوادی بسیار کاهش یافته و برنامه
های کنترل جمعی��ت آنها را از بند
خانواده های بزرگ رهانیده است".
این خبرنگار می نویس��د که چگونه
"پدرانی حاضر به تحمل همنشینی
فرزن��دان دختر خود در کالس های
درس با پس��ران نبودن��د" اما اعمال
موازین حجاب "درهای آموزش عالی
را به روی زنان گش��ود" و باعث شد

ش��مار دختران و زن��ان راه یافته به
دانشگاه ها به رقم کنونی  70درصد
دانشجویانبرسد.
خبرنگار ایندیپندنت هر چندبا نقل
اظهارات اعضای کمپین یک میلیون
امضاء تاکید می کن��د که این گروه
انگیزه های سیاسی دنبال نمی کند و
"به دنبال تغییر بدون تغییر حکومت"
اس��ت ،اما با اش��اره به مواضع فائزه
هاشمی و زهرا مصطفوی ،فرزند آیت
الله خمینی می افزاید که در این بین
تنها فرزندان روحانیون هستندکه می
توانند آزادانه از شرایط موجود انتقاد
کنند.

عامل نارضایتی
اقتصادی

ایندیپندنت در این بین تاثیر عامل
وضعیت اقتص��ادی در تعیین ادامه
مسیر را بسیار مهم می داند.
خبرنگار این روزنامه متذکر می شود
که اگر نارضایتی از وضعیت اقتصادی
افزایش یابد ،احتمال بازگشت محمد
خاتمی به قدرت وجود دارد که این
تغییر "فشار برای انقالب جنسیتی
در ایران" را افزایش خواهد داد.
ای��ن روزنامه در نهای��ت از نگرانی از
حرکتی انقالبی در ایران می نویسد

و متذکر می شود که نگرانی از چنین
حرکتی به طبق��ه روحانیون حاکم
محدود نمی شود.
از جمل��ه پروی��ن اردالن ،از فعاالن
حقوق زنان به کاترین باتلر می گوید:
"تجربه انقالب نشان داد که زنان لزوما
برنده تغییر خشونت آمیز نیستند".
او ادامه می ده��د" :باید گام به گام
حرکت کنیم .م��ا انقالب و جنگ را
دیده ایم و می دانیم که تغییر ناگهانی
راه حل ایران نیست".
"اما ما مانند یک رودخانه در حرکتیم،
و می دانید که رودخانه را نمی توان
متوقف کرد• ".
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اطالعیه

HIGH SCHOOL OF MONTRAL
ADULT CENTRE

اموركنسولی

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

انگلیسی مقدماتی :

مارس 19 ،18 ،17 ،16
مارس 26 ،25 ،24 ،23
 5تا  7بعدازظهر

 )1شناسنامه کبک (نسخه کامل)
متولدینکبک:
 )1شناسنامه
متولدینکانادا:
متولدین خارج از کانادا:
 )1مدارک مهاجرت کانادا و کبک
		
 )2کارت شهروندی (سیتی زنی) کانادا
		
 )3شناسنامه کانادا (اگر دارید)
		

لغایت  6 / 00بعدازظهر

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

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

شبانه

مدارک مورد نیاز:

شنبه  14مارس 2009

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

زمان نامنویسی:

توجه :نامنویسی به ترتیب نوبت حضور متقاضی انجام میشود.
حق محدودیت ثبت نام برای موسسه محفوظ است.

و انجام كلیه امور كنسولی و رسیدگی به خواسته ها و شكایات در روز

)210 St-Jacques (Lachine

تاریخنامنویسی:

2009
2009

		

زمان نامنویسی:

با سالم و آرزوی توفیق برای شما عزیزان ،جهت رفاه و آسایش شما هموطنان

>> مكان  :مركز اسالمی ایرانیان مونتریال

تاریخنامنویسی:

مارس 2009 19 ،18 ،17 ،16
مارس 2009 26 ، 25 ،24 ،23
 9تا  11صبح

		

به نام خداوند بخشنده مهربان

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

اطالعات نامنویسی:مارس 2009

روزانه

سفارت جمهوری اسالمی ایران

>> زمان  10 / 00:صبح
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کالس های انگلیسی مقدماتی:روزانه و شبانه

		
روزانه:

		

		
شبانه:
		

2009
مارس  30تا جون 26
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر
2009
مارس  30تا جون 25
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :تا  9:30بعدازظهر

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

Website: www.hsmontreal.com

چگونه زنان میل جنسیشان را از دست میدهند؟

در بسیاری از زنان کاهش هورمون،
اسرتس های ش��غلی ،مشکالت بنی
فردی با همس��ر ،یائس��گی و س��ایر
مسائل باعث از بنی رفنت میل جنسی
می شود.

زندگی بدون متایل
جنسی!
از دس��ت رفنت میل جنسی یکی از
ش��ایع ترین اختالالت آمیزشی است
ک��ه زنان زیادی را در س��ننی خمتلف

درگ�یر می کند .برخ�لاف مردان که
عدم توانایی نعوظ شایع ترین مشکل
جنس��ی آنها می باشد ،در مورد زنان
ترکیب��ی از مس��ائل فیزیکی و روحی
باعث اجیاد اختالل در میل جنس��ی
می ش��ود و ای��ن چیزی اس��ت که به
راحتی ب��ا جتویز ی��ک دارو ،درمان
پذیر خنواهد بود.
اما ام��روزه به کم��ک درمان های
خمتلف ،امکان بازگش��ت این غریزه
به حالت طبیعی را تا حدودی امکان
پذیر کرده اند.

از دست دادن میل
جنسی چیست؟

برخالف تص��ور عامه ،متخصصان
معتقدن��د که آمیزش جنس��ی متوایل
تاثریی بر میل جنس��ی و یا خشنودی
از آن ندارد.

بعضی ها معتقدند که میل جنس��ی
چی��زی فراتر از مش��کل مرب��وط به
کاهش این میل است .انگیزش جنسی
یک مولفه بیولوژیکی از امیال است
که بازتاب آن به صورت میل جنس��ی
خود انگیز شامل تفکر جنسی ،ختیل
شهوتزا و رویا بروز میکند.
در واق��ع نتیج��ه س��یگنال بدن
چیزی مشابه کردار جنسی است.
می��ل و انگیزش جنس��ی ب��ه طور
طبیعی با افزایش سن کاهش می
یاب��د .اما میل جنس��ی ترکیبی از
فاکتوره��ای روانی و بنی فردی را
نی��ز در بر میگرید ک��ه در جمموع
باعث آمادگی برای اجنام آمیزش
است.
باالت��ر و فراتر از ش��هوت چیزی
مشابه صمیمیت در روابط باعث
اجیاد آمادگی برای آمیزش جنسی
می شود.
به عنوان مثال اگر مشا از همسر
خود ناراحت باشید  ،ممکن است
در آن بره��ه زمانی دچار ش��هوت
ش��وید ویل حاضر خنواهید بود به

همسر خود نزدیک ش��وید .بنابراین
متامی جنبه های موثر در میل جنسی
باید م��ورد آزمایش قرار گرید تا دلیل
اصلی مشکل مشخص ش��ود .شایع
ترین عوامل از دست رفنت میل جنسی
در زنان عبارتند از:

 )1مشکالت روابط بنی
فردی:

مس��ائل عملک��ردی همس��ر ،عدم
رضایت روحی در روابط ،تولد فرزند
و تبدیل شدن به پرستار کودک باعث
کاهش میل جنسی می شود.

 )2تاثریات اجتماعی
فرهنگی:

اسرتسهای شغلی ،فشار همگنان و
تصاویر رسانه ای از جنسیت میتواند
به طور منفی میل جنسی را حتت تاثری
قرار دهد.

 )3کاهش تستسرتون:

هورمونتستسرتونمیلجنسیمردان
و زن��ان را حتت تاثری ق��رار میدهد.
س��طح تستس�ترون در دهه  20زندگی
زنان در اوج مقدار خود میباش��د و
س��پس به موازات افزایش سن مقدار
آن نیز ب��ه طور متوایل کاهش خواهد
یافت تا دوران یائسگی شروع شود،
هر چند که دوران یائس��گی نیز پایان
میل جنسی در همه زنان نیست.

 )4مشکالت بالینی:

بیماریهای روحی مثل افس��ردگی
یا اختالالت تریوئیدی ،اندرومرتوز و
یا فیربویدز میل جنسی زنان را حتت
تاثری قرار میدهد.

 )5داروها:

بعضی داروها مث��ل داروهای ضد
افس��ردگی خاص ،داروهای کاهنده
فش��ار خون و داروهای ضد بارداری
خوراکی باعث کاهش میل جنس��ی
می شود.

 )6سن:

س��طح خ��ون ح��اوی آن��دروژن به
موازات افزایش س��ن م��دام در حال
کاهش خواهد بود

درمان

بدلیل اینکه این اختالل حاصل
ترکیب��ی از مس��ائل فیزیکی و روحی
اس��ت ،لذا ترکیبی از درمان ها برای
رفع این اختالل الزم است.

 )1مشاوره فردی/
درمان جنسی:

درمان جنس��ی برای افراد و زوجنی
بس��یار موثر اس��ت .عدم میل جنسی
معموال ه��ر دو ط��رف را حتت تاثری
قرار می دهد و لذا مشاوره هر دو می
تواند بسیار موثر و مفید واقع شود.

)2تعویض داروها و یا تغیری
در میزان مصرف:

اگ��ر دلی��ل اصلی اخت�لال داروها
باشد ،تغیری در نوع دارو و استفاده از
درمانهای جایگزین توصیه میشود.
ب��ه عن��وان مث��ال اگ��ر داروه��ای
ضدب��ارداری خوراکی باعث کاهش
سطح تستس�ترون ش��ده می توان از
روش ه��ای دیگ��ر ضد ب��ارداری که
غریهورمونی است استفاده کرد.

)3توجه به مشکالت بالینی:

درمان امراض خاص مثل فیربوئید
ب��ه کمک جراح��ی می توان��د مفید
باشد.

)4اسرتوژن های واژنی:

در زنان یائس��ه ،خش��کی واژن که
دلیل اصلی ع��دم رضایت از آمیزش
اس��ت به کمک کرم اسرتوژن واژنی
قابل درمان است.

)5درمان تستسرتون:

با اینک��ه هورمون یا داروی خاصی
برای درمان مشکالت جنسی وجود
ندارد ،اما بعض��ی متخصصان زنان
و زامیان اس��تفاده از این هورمون را
برای افزایش سطح آن به حد طبیعی
پیشنهاد می کنند• .
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گوناگون...

چقدر ختــممرغ خبورمی؟
تخممرغ بسیار كم تا متوسط بوده
و منبع خوبی برای تامین ویتامین
های  D ،B12و  Aو اسیدآمینههای
ضروری محسوب میشود.
اگرچ��ه تخمم��رغ ح��اوی حدود
250میلیگرم كلس��ترول است ،اما
نباید فقط به همین عدد اكتفا كرد،
چون به دلیل داشتن سایر اسیدهای
چرب غیراشباع ،جذب كلسترول آن
زیاد نیست.
بهت��ر اس��ت ب��رای پایی��ن آوردن
كلس��ترول خون  ،ب��ه جای حذف
تخممرغ از رژیم غذایی خود ،چربیها
به خصوص چربیهای اشباع را كمتر
مصرف كنید ،بنابراین مصرف  4تا 5
عدد تخممرغ در هفته هیچ ضرری
برای شما ندارد.
س��فیده ی تخممرغ چربی
ندارد و مصرف آن بهصورت
كامال پخته مفید است.
ضمنا تخمم��رغ در گروه
پروتئینهای حیوانی است
و مانند گوشت قرمز ،مرغ،

اگرش�مافردساملیهستید،
ی متابولیكی یا اختالل
یعنی بیمار 
خاصی مانند باال بودن كلس��ترول
خ��ون را نداری��د و نگرن��ی از بابت
افزایش چربی خون ندارید ،میتوانید
با خیال آسوده  4تا  5عدد تخممرغ
در هفته مصرف كنید.
تخممرغ بهتر اس�ت ب ه صورت
آبپز مصرف شود تا نیمرو.
ب��رای كودكان و خانم ه��ای باردار،
البته باز هم به ش��رط س��الم بودن،
همان تعداد ذكر شده بالمانع است.

>> چربی تخم مرغ آن قدرها
ه�م كه فك�ر می كنی�د مضر
نیست
بعض��ی از افراد ب ه طور كلی
مصرف تخممرغ را مضر
یدانند.
م
برای اطالع این گروه از
اف��راد باید عرض كنیم
چربی اشباع موجود در

ماهی و لبنیات از پروتئین با
كیفیت باال برخوردار است.

>> توصی�ه مه�م ب�ه
ورزشكاران و نوجوانان
ام��ا ب��ه نوجوانهایی كه هر
روز صبح ،عادت دارند  4تا 5
عدد تخممرغ نیمرو كنند و
بهعنوان صبحانه میل نمایند،
بای��د بگویم كه ای��ن برنامه
غذایی اصال خوب نیس��ت،
حتی اگر ورزشكار هستید و
یا به دلیل نوع خاص ورزش
نیازمند دریافت پروتئین زیاد
میباشید ،بهتر است حتما با
یك متخص��ص تغذی ه كه در
مورد رژیم غذایی ورزش��كاران كار
میكند ،مشورت نمایید.
حتم��ا پس از این مش��اوره متوجه
خواهید شد كه مصرف یك جای این
تعداد تخممرغ در یك وعده غذایی،
مفید نخواهد بود• .

ترم بهــاری
کالس های رایگان فرانسوی

 11هفته :از  6آوریل >> تا  21ماه جون 2009
نامنویسی :از  2ماه مارس >> تا  25ماه مارس

مبتدی 1و2و 3متوسط1 :و 2پیشرفته1 :

>>

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

2009 SPRING: FREE FRENCH COURSE
)(April 06 – June 21, 11 weeks

Levels

Beginner 1•2•3, Intermediate 1•2•3, Advanced 1

>>
>> کالس های مبتدی:

Class schedules

 2تا  4بار در هفته

توجه :مصاحبه برای تعیین
سطح ضروری است.
تاریخ مصاحبه :چهارشنبه  25مارس
>> با تعیین وقت قبلی

>>

شرایط:
مهاجر ،سیتیزن کانادا ،پناهنده،
متقاضی پناهندگی و یا دارنده CSQ
و دارندگان ویزای 20
>> پرداخت کمک مالی جهت هزینه
مهد کودک در صورت نیاز

Morning: 9:30-12:30, Afternoon: 1:00-4:00,
Evening: 6:00-9:00, 2 to 4 times/week

Condition

Permanent residents, Canadian citizens, CSQ holders,
Refuges, Applicants for refuge status,
Nannies with working visa 20
>> Registration: March 2 to March 25
>> Level test: From beginner 2 level
)Interview date: March 25, Wed (by appointment
* Financial assistance to cover daycare fees
is provided if applicable.

or visit montrealkorean.com
→ Courses → Français
_____________________________
For more information & Registration call

Tel.: (514) 481-6661 ext 201
Office hour: Mon-Fri: 9:00-17:00
La Centre Communautaire
Coréenne de Montréal
3480 Décarie #201 Montreal, QC, H4A 3J5

www.montrealkorean.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
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چگونهاضطراب
ونگرانیخودرا
کنترلکنیم؟

درست از
نا
استفاده س زاست!
مان استر
ز

-1
اس�ترس در زندگ��ی روزم��ره،
امری ع��ادی اس��ت و گاه میتواند
نتایج مثبتی داشته باشد؛ اما هنگامی
که جنبه مرض��ی پیدا کند و بصورت
نگران��ی و اضطراب دائ��م درآید و
افکار و اعمال انس��ان را حتت تأثری
قرار دهد ،میتواند خطرناک باشد.
میزان اضطراب در افراد گوناگون،
متفاوت است.
ممک��ن اس��ت موقعیتی ک��ه برای
فردی بسیار نگران کننده است برای
دیگ��ری اصال اس�ترس زا نباش��د و
برعکس.
بهرتین راه برای غلبه بر اسرتس پیدا
کردن راه حل و تکنیکی متناسب با
شخصیت فرد میباشد.

>> عوامل اسرتس زا

ب��رای اینک��ه ب��ر اضط��راب خود
غلب��ه کنید ،باید تش��خیص دهید که
چ��ه زمان��ی و چ��را دچ��ار نگرانی
میشوید.
اکثر ما فک��ر میکنیم که اضطراب
نتیجه عوامل خارجی است ،اما باید
بدانی��م که عامل اضط��راب در خود
ما وج��ود دارد و واکن��ش و نگرش
ما به موقعیتها و مس��ائل است که
اضطراب را به وجود میآورد.
اگر مشا یک دانش آموز هس��تید،
ممک��ن اس��ت حض��ور در کالس،
کنفرانس دادن ،صحبت با معلمان،
برق��راری ارتب��اط ب��ا دیگ��ر دانش
آموزان ،امتحان و بس��یاری مس��ائل
دیگر در مشا اجیاد اضطراب کند.
البته این یک امر عادی اس��ت ،اما
مشا باید سعی کنید عوامل و موقعیت
های اسرتس زا را به خوبی تشخیص
دهید تا بتوانید بر اضطراب بی مورد
خود غلبه کنید.

غلبهبراضطراب

راه ه��ای زی��ادی ب��رای غلب��ه بر
اضطراب وج��ود دارد ،اما مشا باید
راهکار مناس��بی را که با شخصیت
مشا متناس��ب اس��ت ،بیابید و بکار
بربید.
خباطر داشته باش��ید بعضی از این
مهارتها نیاز به مترین مستمر دارند
تا مث��ر خبش ش��وند .درس��ت مثل
دوچرخه س��واری و یا شنا که نیاز به
مترین م��داوم دارند ،این مهارت نیز
با مترین مداوم ،پرورش مییابد و به
زودی مشا میتوانید احساس نگرانی
خود را به راحتی کنرتل کنید.

بکشید.

نفسعمیق

وقتی مضطرب هستید ،منی توانید
به راحتی نفس بکشید و این مسأله به
خودی خود تولید اسرتس میکند.
ممکن است حتی بدون آنکه متوجه
باش��ید نفس خود را در سینه حبس
کنید .میزان اکسیژن در خون کاهش
مییاب��د و عض�لات مش��ا منقبض
میش��وند .ممکن اس��ت احس��اس
سردرد کنید و یا نگرانی مشا افزایش
یاب��د .بع��د از ای��ن هرگاه احس��اس
نگرانی کردید ،نفس عمیق بکشید ،و
چند ثانیه هوا را در ریه های خود نگه
دارید .سپس به آرامی تا  10بشمارید
و هوا را آزاد کنید.

 -2برای اجنام کارهای خود
برنامهریزیکنید.

یکی از عوامل اس�ترس زا استفاده
نادرس��ت از زمان و نداش�تن برنامه
ریزی مناس��ب میباش��د .لیستی از
وظای��ف روزانه خ��ود تهیه کنید و بر
اس��اس درجه اهمیت آنه��ا را تنظیم
کنید .س��عی کنید کارهای مهم تر را
زودتر اجن��ام دهید .بعد از اجنام هر
کار ،آن را از لیست برنامه خود خط
بزنید .صبح قبل از هر چیز کارهای را
اجنام دهید که عالقه چندانی به آنها
ندارید ،اما جمبورید اجنام دهید .به
این ترتیب ،بقیه روز احساس نگرانی
کمرتی خواهید کرد.

 -3با اطرافیان خود ارتباط
برقرارکنید.

س��عی کنید دوستان بیش�تری پیدا
کنی��د .هرگاه احس��اس تنهای��ی و یا
نگران��ی کردی��د ب��ه دی��دار یکی از
دوس��تان خود بروید و با او صحبت
کنید.

 -4به ذهن خود اسرتاحت
بدهید.

جتس��م یک منظره زیب��ا میتواند
ذهن مشا را از یک موقعیت اسرتس
زا دور کن��د .ه��ر گاه فرصت کردید،
چش��م های خود را ببندید و مکانی
آرام و زیب��ا را در ذهن خود جمس��م
کنید .س��عی کنید مت��ام جزئیات آن
م��کان را احس��اس کنی��د ( .ن��وای
دلنش�ین ،منظره زیبا ،عطر دل انگیز
و … ) همچن�ین میتوانید با خواندن
ی��ک کتاب و یا گ��وش کردن به یک
موسیقی آرام و دلنشنی ،اضطراب را
از خود برانید.

-5فعالباشید.

فعالیت های بدنی نقش مهمی در
کاهش اضطراب دارد .مشا با ورزش

سرطان
و گوشت های
فـــرآوری شده

کردن و س��ایر فعالیت
های بدن��ی میتوانید
فش��ارهای روان��ی
ناشی از اضطراب را کاهش
دهید .س��رگرمی مورد عالقه خود را
پیدا کنید و بط��ور منظم به اجنام آن
برپدازی��د .ورزش ،کاره��ای هرنی،
رس��یدگی به گله��ا و باغچه و … در
زمانیکه مضطرب هس��تید میتواند
مشا را آرام کند و انرژی بیش�تری به
مشا بدهد .خباطر داش��ته باشید که
جسم و روح جدایی ناپذیرند.

 -6مراقب سالمتی خود
باشید.

شرط داش�تن جسم و روحی سامل،
تغذی��ه مناس��ب و اس�تراحت کافی
میباش��د .بدن س��امل و ق��وی برای
غلبه بر اسرتس آمادگی بیشرتی دارد.
درس��ت مثل یک ماش�ین که بدون
بنزین از حرکت میایستد ،بدن مشا
نی��ز ب��دون تغذیه مناس��ب و خواب
کافی قدرت خود را از دس��ت داده
و ب��ه راحت��ی تس��لیم موقعیت های
اس�ترس زا میش��ود .پ��س مراقب
خواب و خوراک خود باشید.

 -7خندیدن را فراموش
نکنید.

خن��ده بهرتی��ن راه ب��رای غلب��ه بر
اسرتس میباش��د .گاه گاهی فیلمی
کم��دی نگاه کنی��د و یا مجله طنزی
خبوانید تا حس ش��ادی و نش��اط در
مشا زنده شود.

 -8خوش بنی باشید.

وقتی که مضطرب هستید اغلب به
همه چیز با دید منفی نگاه میکنید.
برخی افراد به این مسئله عادت کرده
اند و در واقع همیشه نیمه خایل لیوان
را میبینند .اگر مشا جزو این دس��ته
افراد هس��تید ،سعی کنید این عادت
را ترک کنید .به نقاط روشن و زیبای
زندگی فکر کنید و خوش بنی باشید.
بعد از این به دنبال نکات مثبت یک
مسأله باش��ید نه نکات منفی .خنده
یک ک��ودک ،دی��دن یک دوس��ت
قدمی��ی ،آواز ی��ک پرن��ده ،طلوع
خورشید ،سالمتی ،شادابی ،جوانی
و ....منون��ه هایی از نکات مثبت و
روشن زندگی میباشند .ممکن است
این نکات بس��یار س��اده و ناچیز به
نظ��ر آیند ،اما به تدریج همنی نکات
ناچیز میتوانند دید مشا را نسبت به
زندگی تغیری دهند و از اضطراب مشا
بکاهند.

 -9به چیزی بزرگرت توکل کنید.

آخری��ن و مهمرتین نکت��ه آنکه در
همه حال به چیزی «بزرگ»تر ،هرچه
بدان معتقدید توکل کنید و از او یاری
خبواهید تا همواره در آرامش به سر
بربید!

سرطان روده
را  ۶۳درص��د افزایش می
 ۱۵گرم گوش��ت فرآوری ش��ده
دهد ۰ .عدد سوس��یس یا س��ه برش كالباس
معادل دو
است.
مصرف این گونه غذاها كه جزو غذاهای
به گفته محققان
وب می شوند ،سبب چاقی نیز می
پركالری نیز محس
��ی از عوامل خطر ابتال به س��رطان
بر اس��اس گزارش سایت پزش��كان بدون مرز بنیاد ش��ود ،كه یك
قیقات س��رطان ،مصرف روزانه ۱۵۰
است.
جهانی تح
گوشت فرآوری شده مانند سوسیس
گرم
و كالباس ،خط��ر ابتال به

________ www.paivand.ca ______ <<به پیشواز نوروز
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پزشکــی....

دکتر عطا انصاری

را نخورید ،زیرا به اندازه پولی که
ص��رف آنها می کنید ،اس��تفاده
نمی برید و اگر واقعا میخواهید
دستگاهی بخرید از  cellesseکه
زیاد گران نیست( ،بشرط استفاده
روزانه) استفاده کنید که کمک به

(کبک)

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

با دست یا یک دستکش نسبتا زبر محل
مبتال را ماس��اژ بدهید ،تا
گردش خون در آن محل
را تقویت کند.
از کرم های ضد سلولیت
اس��تفاده کنید .ماساژ با
کرم ه��ای زیبائ��ی الغر
کننده که در آنها تئوفیلین
و یا کافئین (مخصوصا این یکی) بسیار
موثرند بشرطی که استفاده کننده هر
روز بدون قطع کردن ادامه بدهد وگرنه
استفاده از آن بی حاصل خواهد بود.

روشهایمبارزهباسلولیت
گردش خون و جذب آب بین س��لول
می کند.

جمع ش��دن چرب��ی و ذرات آب
در نقاطی ک��ه آمادگی دارند می
کنند .حاملگی و قاعدگی نیز در
این امر موثرند .هورمون تراپی بعد
از یائسگی تولید آن را طوالنی تر
می کنن��د( .بدون هورمون تراپی
سلولیت پیشرفتی ندارد) آناتومی
در ن��زد خانم ه��ا فیبرهائی که
«اپیدرم» را به طبقه زیر پوستی
می چس��باند ،بص��ورت باندهای
کوتاه ،موازی و فاصله دار اس��ت،
که فاصله ها را سلولهای چربی پر
می کند.
(در نزد آقایان این باندهای کوتاه
ضربدری بهم چسبیده هستند که
پوست را صاف نگه می دارند).
وج��ود ای��ن ذرات چرب��ی باعث
می ش��ود که جریان گردش خون
بخوبی انجام نشود .این ُنـسج چربی بر
اثر کمبود اکسیژن و عدم گردش خون
خوب در مدت زمان آب جذب کرده و
اسکلروزه شده ،بصورت دانه های گرد و
سخت و همیشگی در میایند.

بیشتر از آنکه یک مشکل سالمتی
باشد یک مش��کل زیبائی است 80 .تا
 90درصد خانم ها در درجات مختلف
مبتال هستند و شمار اندکی از آقایانی
که بطرز خارق العاده چاق هستند ،در
ناحیه زیر شکم دچار آن می شوند.
این مش��کل قبل از بلوغ وجود ندارد و
معموال در ناحیه باس��ن ،رانها ،شکم و
قس��مت پش��ت زانوها دیده می شود؛
و دردناک نیس��ت مگر در افراد بسیار
سنگینی  110کیلو به باال.

ازبعضیدرمــانها
خـــودداریکنید.

لیپوساکش��ن حجم محل درمان شده
را کم می کند ،ولی سلولیت را از بین
نمی برد .درمانهای با لیزر و پوش��اندن
بدن با الگ و یا سایر چیزها باعث می
ش��ود مقدار کمی آب از دست بدهید
که بزودی آب از دس��ت داده را بدست
می آورید.

رژمی غذائی خوب:

از پروتئین های خوب اس��تفاده کنید.
(ماهی ،مرغ ،حیوان��ات دریائی) ،مواد
قندی با جذب آهس��ته (برن��ج ،انواع
ماکارونی ه��ا) ،از مواد قندی با جذب
سریع (ش��یرینی ها) خودداری کنید.
مقدار زیادی سبزی (خام پخته) و میوه
میل کنید.

فیرب

فیبر را فراموش نکنید .سبزی های خام
و سریال جو کامل کمک به تخلیه روده
می کند.

چاقی:

هر کیلوی اضافی مشکل را زیادتر می
کند .سلولیت از چربی بوجود می آید.

آب

چند راهنمائی

سلولیت سبک

دو تا سه لیتر آب بنوشید .نوشیدن آب
باعث خروج آب از بدن می شود .مرتب
آب بنوشید.

نامسطح شدن س��طح پوست با فشار زندگیبدونفعالیت:
دادن آن بین دو انگشت (شبیه پوست عدم تحرک و ورزش باعث کم ش��دن وزن

پرتقال)

متابولیسم و گردش خون می شود.

سلولیتپیشرفته

از اسرتس دوری کنید.

همیشه یک سلولیت سبک نزد خانم
ها دیده می شود هر چه الغرتر باشند
سلولیت کمتری خواهند داشت.

ورزشکنید.

از منک و الکل دوری کنید.

اگر چه هیچ ورزش��ی برای محل های
مبتال وجود ندارد ،ولی ورزش و حرکات
بدنی مرتب مانند دوچرخه سواری ،شنا،
اسکی و غیره باعث گردش مرتب خون
و رسیدن اکسیژن به عضالت میشود.
پس ورزش مطابق میلتان انتخاب کرده
به آن وفادار بمانید.

نمک باعث جمع شدن آب و الکل باعث
عدم تحرک نسوج می شود.

علل:

فریبخنورید:

دخالتهورمونها

از بلوغ تا یائس��گی هورمون های زنانه
(اس��تروژن ،پروژس��ترون) کم��ک به

پول بیخودی خرج نکنید .گول آگهی
های دستگاه های مدرن و گران قیمت

کالس های گروه نوازی دف

(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

حل جدول عادی:

>> مور مور شدن
(خواب رفتگی) ران و ساق پا
 احتیاج غریقابل کنرتلحرکت دادن پاها
>> درد (خیلی کم)

درمان

علل

چاقی:

رژیم غذائی با مراقبت پزشک

سلولیت سبک

معم��وال به رژی��م غذائی و ماس��اژ (با
دست یا ماشین مخصوص  celesseیا
 Phillipsو ورزش و اس��تفاده از ک��رم
های الغر کننده که دارای Xanthenes
(کافئین ،تئوفیلین و غیره) جواب می
دهد.
پزشک شما می تواند دستور استفاده
از کرم حاوی تئوفیلین  2درصد همراه
 AHAک��ه باعث شکس��تن محتوی
س��لول های چربی می ش��ود و بسیار
موثر است را بدهد .همین طور تخلیه
لنف توسط یک تکنسین مجرب کمک
می کند که اعضای مبتال مواد غیر الزم
را تخلیه کند.

بزرگ ترین سنگ كلیه
به اندازه نارگیل!

آمـــوزش دف
آموزش آواز اصیل ایرانی ودف

ا گر از چاقی رجن می برید.

 ...حل جدول ویژه:

بی قراری عضالنی
نیازی غریقابل کنرتل برای
حرکت دادن ساق پاست
که بنام سندروم ساق پای
بدون اسرتاحت یا سندروم
 EKBONیا Acathesie
نیز خوانده می شود.
این مسئله موقعی پیش می
آید که ساق پا بی حرکت
است مانند هنگام خواب یا
نشسنت در سینما و معموال
بعد از سی سالگی و بیشرت در
نزد خامن ها دیده می شود.
علت آن مشخص نیست و
با باال رفنت سن بی قراری
عضالت بیشرت می شود و
یک واکنش خوش خیم است
که به هیچ بیماری بستگی
ندارد و معموال به اشکال زیر
دیده می شود.

وزن ش��ما طبیعی اس��ت ول��ی دچار
س��لولیت زودرس ش��ده اید .سریعا با
پزشک تماس بگیرید ،زیرا اگر دانه های
اسکلروزه شده تولید بشود به سختی از
بین خواهد رفت.
پزش��ک ش��ما قس��مت های مبتال و
سرعت پیشرفت س��لولیت را مطالعه
ک��رده و تکنیک الزم ب��رای درمان را
پیشنهاد می کند.

مواظ��ب وزن بدنتان باش��ید .با اینکه سلولیتپیشرفته

استرس باعث بی حالی و عدم تحرک
می شود.

نامس��طح و غیرطبیعی بودن س��طح
پوس��ت ب��دون فش��ار دادن بی��ن دو
انگشت

چه موقع به پزشک
مراجعه کنیم

impatiences
musculaires

جراحان بیمارستانی در جمارستان با
عكس�برداری توسط اشعه ی ایكس از
كلیه ی یك بیمار متوجه سنگ كلیه ای
به اندازه یك نارگیل شدند.
این س��نگ كلیه بی��ش از  1كیلو و 100
گرم وزن داشت.
پزشكان بیمارستان شهر «دبرسن» در
 150مایلی ش��رق بوداپس��ت  -پایتخت
جمارستان  -پس از اینكه متوجه شدند
«ساندور س��اركادی» سنگ كلیهای به
قطر  17سانتی مرت دارد او را حتت عمل
جراحی قرار دادند.
عمل جراحی برای برداشنت این سنگ
در بیمارستان «كنزگیوال» بدون مشكلی
اجنام شد.
سنگهای كلیه اندازههای متفاوتی،
از اندازه ماس��ه گرفته تا یك توپ گلف
دارند ،اما سنگی با این اندازه و با این
وزن تا كنون دیده نشده بود.
بیشرت سنگهای كلیه به خودی خود
از بدن دفع میش��وند و پزشكان برای
كم��ك به این فرآیند ب��ه بیماران توصیه
میكنند مایعات بیشرتی خبورند یا رژمی
غذای��ی خمصوص به آن��ان میدهند و
س��نگهای بزرگ تر را نیز با جراحی
خارج میكنند.

تا شماره آینده
خوش باشید

>> مشکل ارگانیک
طبق مطالعات اخری بر اثر
التهاب فیربهای سیستم
عصبی تولید می شود
برعکس آنکه بیشرت مردم
نگران سیستم گردش خون
می شوند.

>>

علل دیگر

بیماری ممکن است در
هر حلظه تولید شود ،ویل
عواملی می توانند باعث
تولید آن بشوند مانند
خستگی ،اسرتس ،بعضی
داروها (معموال روانگردان
ها برای دپرسیون) ،مصرف
دخانیات و حمرک ها مانند
قهوه ،چای ،شکالت و الکل

چند راهنمائی

>> نگران نشوید .سندروم
خوش خیم است و هیچ اثری
بر روی سالمتی ندارد.
>> بلند شدن و راه رفنت
چند دقیقه راه رفنت بهرتین
روش برای از بنی بردن بی
قراری عضالنی است.
>> یک محام گرم

تشخیص
بیماری
پارکینسون با
استفاده از نور
پژوهش��گران بریتانیای��ی م��ی گویند
نوری که قدرت آن به اندازه یک المپ
ی��ک میلیون واتی اس��ت ،می تواند به
تشخیص بیماری پارکینسون در مراحل
اولیه این بیماری کمک کند.
یک سوپر میکروس��کوپ ،می تواند
تغیریاتی را که در سلول های مغز پیش
می آید قبل از اینکه بیماری پارکینسون
این س��لول ه��ا را از بنی ب�برد ،ردیابی
کند .گفتنی است این تکنیک هنوز در
مراحل اولیه است ویل نهایتا با استفاده
از آن م��ی توان بیم��ار را زودتر معاجله
کرد.

بهرتین روش برای انبساط
عضالت و اگر خسته هستید
یا اسرتس دارید ،محام گرم
دوبار توصیه می شود.
>> ماساژ
ماساژ ساق پا با یا بدون
روغن های خمصوص کمک
زیادی به
به آرامش عضالت می کند.
>> عوض کردن بعضی از
عادات زندگی
کم کردن مصرف چای،
قهوه ،شکالت ،الکل ،ترک
دخانیات و دادن چند حلظه
اسرتاحت در روز به پاها و
داشنت چند دقیقه آرامش
بیشرت در روز
>> استفاده از دارو
اگر بی قراری عضالنی
مشکلی برای خواب مشا
و یا همسرتان تولید می کند
می توانید یک قرص آسرپین
یا دو قرص  325میلی گرمی
استامینوفن (تایلنول) قبل
از خواب میل کنید زیرا می
تواند فرکانس حرکات را کم
کند.

چه موقع به پزشک
مراجعه کنیم
>> اگر راهنمائی های

باال بی اثر بود و بی قراری
عضالنی باعث بد خوابی
مشا و یا همسرتان می شود
پزشک مشا سواالتی می کند
و امتحانات الزم را اجنام
می دهد و چون تشخیص به
آسانی اجنام می شود معموال
آزمایشات دیگری الزم
نیست.

درمان

سه نوع دارو ممکن است
جتویز شود
 Benodiazepinesو
 propoxypheneبرای شل
شدن عضالت و کم احساس
کردن بی قراری عضالت
>> «ضد پارکینسون»:
اگر داروهای باال اثر مورد
نظر را نداشت پزشک
می تواند از داروهای ضد
پارکینسون (لقوه) استفاده
کند .البته این داروها فقط
برای آرامش عضالت بکار
می روند و تولید بیماری
پارکینسون منی کنند و هیچ
ربطی با آن ندارند نگران
نشوید• .

پژوهش��گران در پروژه خ��ود از یک
شتاب دهنده سینکروتون استفاده کرده
بودند .دستگاهی که از آن استفاده می
شود دایره ش��کل و به اندازه وسعت 5
زمنی بازی فوتبال اس��ت .این دستگاه
به ذره ها با س��رعتی که اندکی کمرت از
سرعت نور اس��ت محله کرده و آنها را
یک جا گ��رد آورده و به ص��ورت پرتو
یا نوری که قطرش کمرت از یک س��لول
واحد است ،در می آورد.
با این تکنیک پژوهشگران می توانند
میزان آهن را در هر یک از سلول های
مغز که در اثر پارکینسون آسیب دیده اند
شناسایی کنند .با استفاده از این روش
آنها توانسته اند نسوج انسان را با چنان
دقتی بررسی کنند که در نتیجه آن تعینی
میزان آهن در داخل و اطراف هر سلول
واحد امکان پذیر شده است.
شاید این یافته ها بتواند به پزشکان در
تشخیص عالمی اولیه بیماری پارکینسون
با استفاده از  MRIکمک کند.
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زنان...

<<به پیشواز نوروز ______ ________ www.paivand.ca

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

چهار ش��نبه  11فوریه
2009
(ای��ن نوش��ته در اصل
برای صد و دومین مجله

نقش زنان در انقالبی که در س��ال  1357بر نظام
پادشاهی نقطه پایان نهاد و جمهوری اسالمی را در
ایران مستقر کرد کلیدی برای بازگشایی بغرنج این
رویداد به دست می دهد .
در این انقالب حضور زنان در اعتراض ها و تظاهرات
خیابانی چنان چشمگیر بود که آیت الله خمینی
را واداش��ت گفتار و رفتاری کامال مخالف با افكار
گذشته خود در پیش گیرد.
تغییر روش او در چه بود؟
در س��ال  ،1341خمینی برای مخالفت با " حق
رای زنان" ،در اعالمیه ای مش��ترک با هشت تن
از"علمای" قم ،به دولت تاخته بود که "سر خود و
مردم را گرم می کند به دخالت زنان در انتخابات
یا اعطای حق زنان یا وارد نمودن نیمی از جمعیت
ایران در جامعه و نظائر این تعبیرات فریبنده که جز
بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد".
در س��ال  ،1342در اعالمیه ای به مناس��بت آغاز
مح��رم ،بانگ بر آورده بود که "از تس��اوی حقوق
اظهار تنفر کنی��د و از دخالت زنها در اجتماع که
مستلزم مفاسد بیشمار است ابراز انزجار و دین خدا
را یاری کنید".

دگردیسیگفتارخمینی
اما ،نزدیک به دو دهه بعد ،در بیانات دوره انقالب،
خمینی به گونه ای دیگر سخن میگفت:
"هم اکنون زنان مسلمان ایران در مبارزات سیاسی
و تظاهرات بر ضد شاه شرکت دارند .به من اطالع
داده اند که در شهرهای ایران زنان جلسات سیاسی
دارند .در نظام اسالمی زن همان حقوقی را دارد که
مرد دارد .حق تحصیل ،حق کار ،حق مالکیت ،حق
رای دادن ،حق رای گرفتن".
ش��رکت چش��مگیر زنان در صحنه اعت��راض ها،
خمینی را که حاال دیگر امام و رهبر لقب یافته بود
ِ
واقعیت حضور آنان در اجتماع و سیاست
به اذعان

واداشت.
اگر در آغاز دهۀ چهل خطاب به جامعه مردان ،از
زنان س��خن می گفت ،از تساوی حقوق زن و مرد
ابراز انزجار می ک��رد و دخالت زنان در اجتماع را
عامل فساد قلمداد می نمود ،در پایان دهۀ پنجاه،
زنان را مستقیما مورد خطاب قرار می داد ،شرکت
آن��ان را در انق�لاب می س��تود و از برابری حقوق
زن و مرد در اس�لام دم م��ی زد .در مصاحبه ها و
نطق های انقالبیش حق زنان را برای رأی دادن و
انتخاب شدن و آزادی در تحصیل و کار به رسمیت
شناخت.
دگردیسی گفتار خمینی ناشی از دگرگونی
بازگش��ت ناپذیرموقعی��ت زن��ان در ایران
بود و شرکت وس��یع زنان در انقالب ،خود
بیانگر تغییر بنیادی جایگاه آنان در جامعه
بود ک��ه در فاصل��ۀ دو انقالب مش��روطه
1285ـ 1906(1290ـ 1911میالدی ) و
انقالب  1979(1357میالدی) رخ داد.
ژانت آفاری در کتاب "انقالب مشروطه ایران"
این نکته را مطرح می کند که رخدادهای
انقالب  1357سبب ساز جستجو و یاد آور
داستان فراموش ش��دۀ مبارزات زنان ایران
در انقالب مشروطه ش��د .چرا که هواداران
آزادی زن��ان در مواجهه با افکار و اقوالی که
فمینیس��م را به مثابه پدیده ای غربی نفی
می کرد ،و در میان بسیاری از چپگرایان نیز
رواج داشت ،به ناگزیر در جستجوی ریشه
های فمینیسم بومی بر آمدند و این کوشش
به تحقیق و بازشناس��ی نقش زنان پیشرو
ایرانی در س��الهای پایانی قرن نوزده و اوائل
قرن بیست انجامید.
آفاری بر این نظر اس��ت ک��ه جنبش مبارزه برای
حقوق زن در ایران عمدتا ریشه در انقالب مشروطه
دارد .در سخن از این جنبش ،اشاره او به زنانی است
که غالبا از طبقات باالی جامعه بودند و مستقل از
دولت و متش��کل در انجمنها به تاسیس نهادهای
مدنی آموزشی و درمانی پرداختند و علیرغم شمار
اندکشان توانستند تغییرات مهمی در زندگی زنان
ش��هری پدید آورند .گروهی از زنان روشنفکر در
میان اینان به نقد و س��تیز با اندیش��ه های غالب
پرداختند و خواس��تار اصالحاتی شدند که با زبان
امروزی ،فمینیس��تی تلقی می شود .او همچنین
از نوشته ها و اقدامات مردان مترقی حامی حقوق
زنان در میان شعرا و روزنامه نگاران نظیر ایرج میرزا
و دهخدا و تقی زاده و وکیل الرعایا می گوید.
هما ناطق با یاد از طاهره قره العین (1810ـ)1848
می نویسد که "در آغاز نیمه دوم سده نوزده ،ایران
نخستین و یکتا سرزمین اسالمی بود که مساله زن
را گستاخانه و بی پروا به میان آورد؛ به رغم دولت
مذهبی و اقتدار اهل مذهب و به رغم کمبود آگاهی
و فقدان شرایط ذهنی".

درهمی��ن ح��ال ،ناط��ق در نقد کلی باف��ی ها و
جمله پردازی ها در تجلیل از "شرکت فعال زنان
در مبارزات ضد اس��تبدادی و ضد اس��تعماری و
دمکراتیک" در جریان انقالب مشروطه ،با آوردن
مثال هایی از دنباله روی زنان از مالیان واپس گرا،
تاکید می کند که "نقش ارزن��ده و خالق زنان را
باید نخست در مطبوعات و فعالیت های فرهنگی
نهضت مش��روطیت جست" که در متن آن "زنان
در پیکار علیه جهل و واماندگی خود ،به ستیز علیه
جهل و واپس ماندگ��ی حاکم" برمی خیزند و به
راهیابی برای فرار از چنگال سنن و احکام پوسیده
اقدام می کنند.
در این باره ناطق به نوشته هایی همچون رساله
"معای��ب الرجال" بی ب��ی خانم اش��اره دارد و
مکتوبات زنان پیشرو در نشریات مترقی و فعالیت
های آنان در ایجاد مدارس دخترانه و نیز شرکت
شان در انجمن های مخفی که مالیان برپایی آن
را زیر سر بابیان میدانستند.

درنگی بر نقش زنان در انقالب

«آرش» که با عنوان
سی سال پس از انقالب بهمن ماه ١٣٥٧
منتشر شده است ،به رشته تحریر درآمده).

8مارسروزجهانیزن گرامیباد

رایان نه تصادف بود و نه از بد حادثه

پریوزی اسالم گ
شهال شفیق
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از حضور تا نقش آفرینی حقطلبان

نکاتی که در بارۀ نقش زنان در انقالب مشروطه
به اختصار از نظر گذشت ما را به تامل در بارۀ این
موضوع مهم دع��وت می کند که صرف حضور
زنان در یک رویداد اجتماعی و از جمله انقالب ها
را نمی توان به حساب مبارزۀ فمینیستی گذاشت.
در کارب��رد لفظ انقالب ،ف��ارغ از ارزش گذاری
مثبت یا منفی ،به آنگونه کش��مکش اجتماعی
سیاسی نظر دارم که به دگرگونی بنیاد سیاسی
یک کشور منجر میشود و مفهوم فمینیسم را در
معنای عام مبارزه برای به دس��ت آوردن آزادی،
برابری و استقالل زنان به کار می برم.

در ردیف صغیران و مهجورین
انقالب مشروطه با ایجاد قانون اساسی و مجلس در
دگرگونی بنیاد سیاسی جامعه قدم هایی برداشت
اما به لحاظ شناسایی حتی صوری حقوق زنان هیچ
گامی برنداشت.
زنان در قانون برآمده از انقالب در ردیف صغیران و
مهجورین قلمداد گشتند و حتی موجودیت مبارزۀ
آن��ان نیز تنها دهه ها بعد موضوع توجهی در خور
شد.
این واقعیت بیانگر نکته ای مهم است:
تحقق حقوق دمکراتیک در گرو روندی اس��ت که
ط��ی آن نه فقط برخورداری آدمیان از این حقوق
به رسمیت شناخته می شود بلکه صاحبان حقوق
در عرصۀ جامعه به مثابه نقش آفرینان اجتماعی ـ
سیاسی بازشناخته می شوند.
قوام ذهنیت مدرن بدون پذیرش آزادی بیان و قلم
و فعالیت اجتماعی و سیاس��ی میسر نیست و در
غیاب رس��انه هاى آزاد و امکانپذیر شدن
فعالیت سازمان ها و گروه ها ،سندیکاها و
احزاب ،تحول مدرن امکان تعمیق نخواهد
یافت.
{>> ادامه در صفحه}31 :

 ۸مارس

روز جهانی زن گرامی باد
سخنران

نیلوفرگلکار

(از فعالین جنبش یک میلیون امضاء در ایران)

موسیقی

ساناز ستوده (پیانو)
( Philippe Slyآواز)

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

>> یکشنبه  ۸مارس ۲۰۰۹
>> ساعت  ۱۸تا ۲۲

----------------5035 boul. De Maisonneuve O,

>> Metro Vendôme
>> ورودیه$7 :
باامید به دیدار همه شما
انجمن زنان ایرانی مونتریال
----------------------------------------------
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مدیریت مالی...
در روزگار سقوط!

می گویند
تا نیمه سال
 2009مشکالت
اقتصادی حل
خواهند شد!

ولی من مخالفم!

با شروع ،2009
زندگی همه ما تغییر پیدا
کرد!
طوفان آغاز شده است،
جهت و سرعت و شدت باد
را منی توان تغییر داد...
اما بادبان ها را کنترل
کنیم!
فوریه 2009

حرف خنست:

اگر به گذش��ته برگردی��م ،تعداد
انگشت شماری نابغه و دانشمندانی
داش��تهایم که چند صد س��ال از
زمان خود جلوتر بودهاند و بعضی
حتا از زمان ما هم پیشرفتهتر فکر
میکردند .گالیله ،انیشتین ،ارسطو،
نیوتن و ...از جمله آنها هستند.
یکی از فرضیاتی ک��ه در هر دهه
و س��ده ،دوباره و دوب��اره به اثبات
میرس��د ،فرضیه زندگی و وقایع
زندگی ،توس��ط نیوتن فیزیکدان
معروف است .این فرض بر این پایه
است که:
زندگی مانند عقربه س��اعت است.
دائماً در حال نوسان است اما مهم
این اس��ت که نوس��انات ،مشابه و
تکراری هس��تند .ای��ن فرضیه در
دنیای اقتصادی بیش از هر دنیای
دیگر به اثبات رسیده است .چه در
اقتصاد «ماک��رو» و چه در اقتصاد
«مایکرو»!
ه��ر دوره از زندگ��ی ،از قب��ل
پیشبینی شده است و مطابق یک
سیکل (چرخه) حس��اب شده به
وقوع میرسد.
در اینجا قصد اثبات فرضیه نیوتن
را ن��دارم ولی مهم این اس��ت در
گذشته ،بسیاری از وقایع اقتصادی،
مطابق این فرضیه پیشبینی و به
اثبات رسیده است.
پائیز اقتص��ادی جهان ب��ه پایان
رسیده و زمستان طوالنی و سردی
آغاز شده است .یکی از سیکلهای
اقتصادی موثر ،تغییر نسلهاست.
نس��ل جوان ،نسل میانسال ،نسل
کهنسال و بازنشسته! این سیکل
 30سال یک بار اتفاق میافتد و هر
چیز را تحت تاثیر قرار میدهد.
در ح��ال حاضر م��ا نزدیک پایان
یک دوره  40س��اله تغییر نسلها
هس��تیم .ش��واهد آن را در س��ال
 1929و س��ال  1968و ...البت��ه
 2009خواهیم دید.
به قول نیوتن این ساعتی است که
هر دوره آن  40سال است.
آیا میدانس��تید که قیمت اشیاء
مورد نیاز و روزمره مردم در هر 30
س��ال یک بار به اوج خود میرسد
و س��قوط میکند؟ ش��واهد آن را
در س��ال  1951 ،1920و ...البته

این دروغ
بز
ر
گ
ی
ا
س
ت!

 2009خواهی��م
دید.
این چرخ��ه ای اس��ت در قیمت
امالک ،سهام و نیازهای اولیه مردم
که کم کم در سال  2009به پایان
خواهد رس��ید و عقربه ساعت به
صفر نزدیک میشود و دوباره رو به
باال حرکت خواهد کرد.
براس��اس همین پیشبینیها در
سال : 2009
 -1بح��ران اعتب��اری و وامه��ای
غیرمجاز مسکن ،در نیمه اول سال
 2009به آرامش خواهد رس��ید...
اما این فقط آرامش قبل از طوفان
است.
 -2قیم��ت س��هام از اواخر س��ال
 ،2009سقوط خواهد کرد و قبل از
آنکه دوباره رشد کند 2 ،تا  3سال
طول خواهد کشید.
 -3اقتصاد از رکود به سقوط خواهد
انجامید و تا س��ال  2013بهبودی
چشمگیری در آن مشاهده نخواهد
شد.
 -4بازارهای آسیا ،بازار بهداشت و
لوازم بهداشتی سیر نزولی خود را
تا اواخر  ،2010ادامه خواهند داد و
پس از آن رشدی بیسابقه خواهند
داشت.
 -5ارزش طال که به نظر میرس��د
که در طوفان اقتصادی امن وامان
باشد ،از اوایل سال  2010کاهش
پیدا خواهد کرد و حدود یک سال
به سقوط ادامه خواهد داد.
 -6دوران رشد بازار سهام و امالک
از سال  2012شروع خواهد شد و
تا سال  2017به اوج خود خواهد
رسید و سپس تا سال  2019رکود
دیگری را مشاهده خواهیم کرد.
با مش�اور امالک خود متاس
بگیری�د ،بازار فعل�ی ،بازار
خریدار است!
 -7بهتری��ن س��الهای اقتصادی
آینده بین  2023تا  2035خواهد
بود.
اگ��ر میانس��االن ام��روز (پنج��اه
واندی!) به تیر غیب مبتال نش��وند
و عمر طبیعی داشته باشند ،و قصد
بازنشستگی در س��ن  70تا  75را
داشته باشند ،میتوان پیشبینی
کرد ک��ه دوران بازنشس��تگی ما
میانساالن ،دوران رشد و بهرهمندی
خواهد بود ( 2023تا .)2035

کارگر
نخواهد
مگر
ب��و د ،
دوباره
آ نک��ه
زنند و
آستین باال
وارد معرکه شوند .رهبران و
کارفرمای��ان اقتصادی امروز
میانس��االنی خواهند بود که
طوفان هاییراتجربهکرده اند
و اندوخته و توشه های راه را
برای بزرگترین و شاید آخرین
طوفان اقتصادی عمر ما آماده
کرده اند.
هموطنان این طوفان
شروع شده است.
وقتی که رادی��و و تلویزیون و
روزنامه ها را مرور می کردم،
با تعجب تمام می بینم و
می ش��نوم که "تا نیمه
س��ال  2009مشکالت
اقتصادی حل خواهند
شد!"
من هم موافق هستم ولی
براساس آنچه که من دیده
و تجربه کرده ام ،این آرامش
قب��ل از طوف��ان خواهد بود.
امی��دوارم این پیش بینی من
هرگز به حقیقت نرسد ،اما سال
آینده در همین موقع ،شواهدی
در دست خواهد بود که همه ما را
بیاد سال های قحطی و کمبودهای
جدی  1929خواهد انداخت.
م��ن بطور کلی نیمه پ��ر لیوان را
می نگرم اما این لیوان دیگر نیمه
پر ندارد بلکه شاید یک چهارم آن
پر باشد و سه چهارم خالی!
طوفان در راه است!
اجازه ندهید که آرامش قبل از
طوفان فریب تان دهد.
در نوامب��ر  2008هم��ه دس��ت
اندرکاران اقتصادی (و به همراهشان
اهالی جهان) از طبقه صدم ثروت
و خوش��بختی ،دس��ت یکدیگر را
گرفتیم و س��قوط آزاد را ش��روع
کردیم  ...اگر هنوز فریاد کسی بلند
نشده به این دلیل است که هنوز به
زمین گرم نخورده ایم .هنوز از آب
و هوا و منظ��ره طبقه صدم رو به
پائین در خلسه اقتصادی سال های
پیشین هس��تیم ...اما تامل داشته
باشید ...تا سپتامبر  2009بسیاری
از ما طعم تلخ س��قوط را خواهیم
چشید.

بادبان ها را تعمیر کنید...
پنجره ها را درزگیری
کنید...
سوراخ های کشتی را
بپوشانید...
بی��ش از  %70زندگ��ی هم��ه ما برای آینده ای نه چندان
وابستگی کامل به نوسانات و امور دور توشه بیاندوزید.
مال��ی دارد .اقتصاد ،آنچنان که ما روابط را ترمیم کنید!
می شناس��یم آنچنان تغییر پیدا
کرده است که قدیمی ترهای این
میدان را کم کم از دور خارج خواهد
کرد و فضا را برای تازه نفسان این
معرکه آماده خواهد کرد .هر چند
که بعضی از قوانی��ن اقتصادی بر
سنگ نوشته شده و غیر قابل تغییر
هستند اما چگونگی استفاده از ابزار
مالی با گذش��ته تغییرات اساسی
پیدا کرده است.
توصیه ه��ای اف��رادی مانند آقای
 Green Spoonو ی��ا W. Buffett
متعلق به گذشته است و در آینده

این طوفان ب��ا طوفان های قبلی
متفاوت اس��ت و نیاز ب��ه همراه و
همرنگ خواهیم داشت.
در این میان یادتان باشد سالمتی
بهترین حربه است.
عادات بد و ناسالم را (سیگار ،قمار،
ولخرجی ،زندگ��ی بی تحرک و)...
کنار بگذارید که در مسیر طوفان،
ضعیف و نابود خواهید شد.
برای قانون جنگل آماده ش��وید...
الشخوران و موش های فاضالب..
کم کم (برای فریب و کالهبرداری)
از سوراخ ها خارج خواهند شد و در
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Hosein Ansary RLU
Tel: 514-483-2070 Ex: 235
1-877-483-2070
Cell.: 514-804-5756
215 Av. Redfern Suite 210
West mount, QC. H3Z 3L5

بازار امالک و مستغالت

چرخهرشدبهپایانرسیدهاست!
مارس 2009
 CHMCاع�لام ک��رد ک��ه رک��ود
اقتص��ادی در کانادا در س��ال آینده
تعداد واحدهای س��اختمانی نوساز
خود را به پائین ترین حد در  9سال
گذشته نزول خواهد داد.
جالب اینجاس��ت که همین
موسس��ه در نوامب��ر 2008
پیش بینی کرده بود که سال
 ،2009در مقایس��ه با 2008
حدود  2درصد رش��د را نشان
خواهد داد!
 3ماه گذشته تعداد واحدهای
نوس��از در کانادا ب��ه  178هزار
واحد تخمین زده شد در حالی
که در فوریه  ،2009اعالم ش��د
که این رقم به  160هزار کاهش
یافته بود.
تعداد واحدهای نوس��از در س��ال
 ،2008بی��ش از  211هزار واحد
ب��ود .در واقع ،این ی��ک رکود 24
درصدی را گزارش می دهد.
این نیز گذشت!
گزارش باال ،پایان یک دوره رشد در
بازار امالک را گزارش می دهد.
ای��ن موسس��ه گ��زارش می دهد
ک��ه ف��روش خانه های مس��کونی
(غیرنوساز) در سال  ،2009رکودی
برابر با  15درصد در مقایسه با 2008

خواهند داشت.
(البته اگر نظرش��ان دوب��اره عوض
نشود!)
همچنی��ن قیم��ت خانه ه��ا بطور
متوسط در سال  ،2009رکودی برابر
با  6درصد (میانگین  287هزار دالر
برای هر خانه مسکونی در کانادا) را
نشان می دهد.
احتم��االً تعداد ف��روش خانه ها در
س��ال  2010ب��ه می��زان  9درصد
بهبود خواهد یافت .اما ارزش خانه ها
همچنان ساکن گزارش می شوند.
آقای بنجامین تال (BENJAMIN
 )TALیک��ی از اقتصاددان��ان بانک
مرکزی در مصاحبه ای گفت:
"بازار فروش خانه های مسکونی فلج
شده است".
در ونک��وور تع��داد «بازف��روش»
خانه های قدیمی تر 50 ،درصد در
مقایسه با  2008نزول کرده است.
آقای تال اضافه کرد" :بازارها از یک
شوکغیرمنتظرهرنجمی برند...هیچ
کس جرئت اقدام ندارد ...قیمت ها
به علت تغییرات غیرمنتظره ،واقعی
نیستند".
در حقیقت اگر ن��رخ بیکاری رو به
رشد باشد ،ارزش خانه ها همچنان
نزول خواهند کرد.
تعداد بیکاران کانادا در سال ،2009

به  10درصد خواهد رسید که البته
خبر خوبی برای فروش��ندگان خانه
نیست.
بانک ه��ا نیز به رکود قیمت امالک
کم��ک کرده اند! با وج��ود آنکه در
کانادا پول کافی در دس��ترس بانک
هاس��ت ،تصویب وام ه��ای امالک
بیش از هر وقت دیگر مشکل شده
است.
س��ال گذشته چنانچه یک مجتمع
کاندوس��ازی نزدیک  50درصد آنها
را پیش فروش می کرد ،بانک ها وام
آن را تصویب می کردند در حالیکه
این رقم هم اکنون روی کاغذ به 65
درصد رسیده ولی در حقیقت ،رقمی
حدود  75درصد می باشد.
این اقدام بانک ها ،باعث رشد بیکاری
در زمینه ف��روش امالک و تهیه وام
مس��کن خواهد بود .دهها هزار نفر
در کانادا از طریق فروش و بازفروش
و تهی��ه وام مس��کن ام��رار معاش
می کنن��د و در حقیقت این بخش
کسبی نیز به خطر افتاده است.
در حال حاضر و شاید تا  3سال دیگر
نوس��انات زیادی در زمینه امالک و
تمام شغل های وابسته به امالک در
بازار دیده خواهد شد.

Caisse de dépôt et placement du Québec

CDP

این روزها در کنار دیگر گزارشات منفی رکود بازار ،یکی
از مهمترین آنان ‘گزارشی که به همه ما مربوط است  ،در
مورد  CDPبیش از دیگران نظر جلب کرد.

 CDPچیست و چه ربطی به ما دارد؟

هر بار که کارنامه مالیاتی و یا چک حقوق را میگیریم،
یکی از مواردی که همیشه از حقوق ما کسر شدهQPP ،
است ( )Quebec Pension Planکه ما اگر زنده باشیم و
نفرین دشمنان مان مستجاب نشود ،در سن  65سالگی
از این پانسیون استفاده خواهیم کرد.
این مبلغ که به صورت  deductionاتوماتیک و یا عناوین
دیگر به دولت پرداخته میشود ،به  CDPواگذار می شود
تا نحوه رشد و نگهداری آن را مدیریت کند.
 CDPعموماً هفت رژیم مالی دیگر دولتی را نیز مدیریت
میکند که آنها نیز به نوعی به همه ما مربوط میشوند.
یکی دیگر از آنان همان بیمه دولتی اتومبیل است که در
صورت مرگ یا از کارافتادگی در اثر تصادفات اتومبیل ،به
قربانیان کمک میکند.
در روز  25فوریه  CDP ،2009و گزارش سرمایه پانسیون
اهالی کبک به شرح زیر میباشد:

ظاهر به فعالیت خواهند پرداخت.
خواستم بگویم که به یاد  30سال پیش
که مهاجرت کردم ،نه زبان می دانستم
و نه راه و چاه را می شناختم افتادم...
اما نه ،حتی از آن هم بدتر خواهد بود...
می روی��م تا بدون هش��دار و آمادگی

مقدار درآمد س��الیانه  CDPدر یک سال گذشته-25% ،
(منها) میباشد که رقمی برابر با  39/8میلیارد است.
البته این در حالیس��ت که س��رمایهگذاریهای مشابه،
ضرری برابر با  -18%را گزارش کردهاند.
علت اصلی این ضرر ،خرید اوراق بهادار بانکهای خارجی
است ،که البته هنگامی که  CDPآنها را خریداری کرده
بود همه آنها از یک رتبه  AAAبرخوردار بودند که حتا از
لحاظ امنیت ،از دولت کبک هم برتر بود.
در سال گذشته ،هنگامی که بانکهای خارجی در بحران
مالی جهانی قرار گرفتند ،بانک بینالمللی اعالم کرد که
چنانچه بازارهای سهام سقوط نکرده باشند( ،یادتان باشد
که سقوط با رکود متفاوت است) ،این بانکهای ()AAA
مجبور به نقد کردن اوراق بهادار خود نیستند؛ بالفاصله
این بانکها اعالم کردند که دیگر حاضر نیس��تند اوراق
بهادار خود را به رسمیت بشناسند.
این هم یک تکلیف دیگر برای دوست عزیزم امیرخدیر
که گریبان وزیر اقتصاد کبک را بگیرد که چرا و چگونه
عکسالعملی در این زمینه نشان نداد؟!
در هر صورت در شماره آینده توضیحات بیشتری خواهم
داد ام��ا فع ً
ال همین توضیح کافی اس��ت که رقم 38/9
میلیارد دالر ضرر نیست ،بلکه نزول ارزش است و فقط
مقدار  56درصد آن ضرر است؛ و بقیه فقط نزول ارزش
است که اگر بانکها و بازارهای جهانی دوباره روی پای
خود بایستند احتمال بازسازی وجود دارد.

وارد طوفان شویم که هیچ کس آن را
تجربه نکرده است و فقط افراد آماده و
آگاه جان سالم در خواهند برد.
سیر و ش��دت باد را نمی توان تغییر
داد ...اما بادبان ها را میتوان به مس��یر
صحیح هدایت کرد .آیا می دانیم که

بادبان ها را به چه جهت بایستی سوق
داد؟
در شماره های آینده ادامه خواهم داد.
آماده و آگاه باشید
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مدیریت سبد سهام
نزول ارزش سبدهای مختلف
سهام  Mutual Fundsدر چند ماه
اخیر بسیاری از بازنشستگان را نگران
کرده است.
اگ��ر ش��ما ه��م بخش��ی از ذخایر
بازنشس��تگی خود را در سبد سهام
س��رمایه گذاری کرده اید به خاطر
داش��ته باش��ید که اص��والً وقتی از
س��رمایه گذاری در س��بد س��هام
صحبت می کنیم ،یک سبد صد در
صد مناسب وجود نخواهد داشت.
اما س��بدهایی هس��تند که بیش از
سبدهای دیگر با توجه به شرایط روز
مناسب خواهند بود.
مشکل اکثر بازنشستگان این است
که فکر میکنند با شروع بازنشستگی
و در غی��اب مخارج ای��اب و ذهاب
شغلی دیگر مخارج مربوط به شغل،
از مخ��ارج خ��ود میکاهن��د و این
صرفهجوییها را برای مخارج زندگی
بکار میگیرند .غافل از اینکه ،مخارج
بازنشس��تگی از مخارج انجام شغل
باالترهستند.
از طرف دیگر ،تورم و مالیات 2 ،عنصر
دیگر هستند که همیشه بخشی از
درآمد و یا ذخایر بازنشستگی را بطور
منفی تحت تاثیر قرار میدهند.
یک عامل برای بازنشستگان امروز در
اولویت میباشد.

امنیت سرمایه

همه ما دیدیم که چه بالیی بر س��ر
بانکها آمد .معم��والً مردم معتقدند
ک��ه بانکه��ا مح��ل امن��ی برای
سرمایهگذاری هستند ولی حوادث
اخیر ثابت کرد که چنین نیس��ت.
اخیراً در ایران بانکهایی ش��روع به
فعالیت کردهاند و معموالً بهره باالئی
را ارائه میدهند.
یک�ی از دالئل اصلی بهره باال،
ناامنیسرمایهاست.
اصل اول س��رمایهگذاری این است
که ه��ر چه ریس��ک باالتر باش��د،
بهره س��رمایه گذاری باالتر است! و
برعکس.
مشکل اینجاس��ت که اگر یک فرد
 68ساله تمام سرمایهاش را به علت
ورشکس��تگی یک بانک از دس��ت
بده��د ،فرصت بازس��ازی او خیلی
کوتاه اس��ت و از طرف دیگر ،انرژی
بازسازی نیز از بین رفته است.
بگذریم.
برای یک فرد بازنشس��ته ،وقتی که
در سبد سهام سرمایه گذاری کرده
باشد ،مهمترین اصل امنیت ،تکیه بر
درآمد سرمایه گذاری است .فراموش
نفرمائید که هر چه درآمد باالتر باشد
ریسک سرمایه گذاری باالتر است.
نتیجتاً درآمد باال مالک عمل نیست.
نوع درآمد ،منبع درآمد ،تداوم درآمد،
 3اصل مهم هستند که بایستی پس
از امنیت در نظر گرفته شود.

 )1نوع درآمد سهام:

معموالً سهامهایی که منافع شرکت
را ب��ا س��هامدار س��هیم میش��وند
( ،)DIVIDEND FUNDSو
مجموعه شرکتهایی که قدیمی و

معافهستند
(مالیات بر رشد سرمایه).
>>  ،RRSP •3مزایای مالیاتی
فوری ارائه میده��د در حالیکه
 T.F.S.Aهیچ مزیت فوری ندارد.
>>  •4برداش��ت از RSP
مشمول مالیات است.
(زیرا مالیات این ذخیره در هنگام
خرید به تعویق افتاده) اما برداشت
از  T.F.S.Aاز مالیات معاف است
زی��را مزیتی ارائه نک��رده بود که
دولت آن را پس بگیرد.
>>  •5چنانچه مبلغ مجاز هر
یک از این حسابها در سال جاری
خریداری نش��ود ،مقدار استفاده
نش��ده به س��الهای بعد موکول
میش��ودCarry Forward( .
 .)Portionمق��دار %18 ،RRSP
درآم��د خالص با س��قف متغیر
میباش��د و مقدار مجاز T.F.S.A
سالیانه  5000دالر است.
>>  •6مبلغ اس��تفاده شده از
 T.F.S.Aرا میتوان در سال بعد
دوباره به آن واریز کرد در حالیکه
 RRSPچنین اجازهای نمیدهد.

جاافتاده هستند و سرویس و
فراورده شان مورد نیاز مردم
است.

 )2منبع درآمد
سهام:

C O N S U M E R
STAPLES
معموالً به س��بدی اش��اره
میشود که یک فرد معمولی
ب��رای گ��ذران زندگی خود
روزان��ه ،هفتگی و یا ماهیانه
مجبور ب��ه تهی��ه اکثر این
کاالها باشد (خوراک ،نظافت،
دارو ،پاکیزگی ،پوشاک زیر،
پوشاک گرم ،ارتباطات ،برق،
گرم��ا ،انرژی ،بیم��ه ،بانک،
مسکن و غیره)
وقتی منبع درآمد از بهره های
وام های متفاوت باشد ،امنیت
آن سبد کم می شود ،زیرا هم
از لحاظ مالیاتی منفی است و
هم امکان نوسانات باال دارد.

 )3تداوم درآمد

ام��کان دارد ش��رکتی هر 2
عنصر باال را داشته باشد ،اما
بیش از کسب ،برنامه ریزی
کسب و بازاریابی انجام داده
باش��د و از اصل کسب و رشد
آن خبری نباش��د .نتیجتاً سابقه و
تجربه عمل یک ش��رکت نیز اصلی
است که بایستی هنگام انتخاب سبد
س��هام ،برای یک فرد بازنشسته در
نظر گرفته شود.
در اینجا  3سبد را توصیه میکنیم:
PHILIPS, Hager
DIVIDEN Income
CI DIVIDEND Income
همچنین یکی دیگر از س��بدهائی
که اخی��راً مورد توجه ق��رار گرفته
)MAC IVY (MACKENZIE
 FOREIGN EQUITYمیباش��د.
هر چند ک��ه منافع را با س��هامدار
شریک نمیشود (،)DiViDENDS
اما تمام اصول امنیتی را با دیسیپلین
و احتیاط خاصی در نظر میگیرد.
س��بدهای فوق برای بازنشستگان
ایدهآل است.

T.F.S.A
Tax-Free

Savings Account
این روزها هر گوش��ه و کنار ،داخل
بانکه��ا و دیگر موسس��ات مالی،
تبلیغات گس��تردهای راجع به این
سرمایه گذاری دیده میشود.
ای��ن ه��م توضی��ح مختص��ری از
:T.F.S.A
فع ً
ال فصل  RSPاست (Registered
.)Saving Plan
 T.F.S.A، RRSPتفاوتهای عمده
دارد.
>>  •1هر دو این حسابها برای
ذخایر بازنشستگی توصیه میشود.
>>  •2هر دو این ذخائر از مالیات

در حتلیل نهایی:

آی�ا خری�د  T.F.S.Aرا
توصیهمیکنیم؟

به طور کلی باید گفت :نه!
اگر ش��رایط زیر ش��امل حال شما
نمیشود ،ممکن است آن را توصیه
کنیم.
(ولی حتا در آن صورت نیز بایستی
بعضی مس��ائل دیگر در نظر گرفته
شود).
>>  -1به شرط آنکه اص ً
ال قرض
نداشتهباشید!
امروزه فقط  %3از مردم بدهی کارت
اعتب��اری را ماهیانه ب��ه طور کامل
میپردازند .نتیجت��اً  T.F.S.Aبرای
 %97از م��ردم ع��ادی نباید توصیه
شود.
>>  -2به ش��رط آنکه وام مسکن
نداشتهباشید.
امروزه فق��ط  %7/5صاحب خانهها
که سن ش��ان کمتر از  65سال وام
مسکن ندارند.
نتیجتاً خرید  T.F.S.Aبرای این افراد
نیز نباید توصیه شود.
>>  -3به ش��رط آنکه تمام وجه
مج��از  RRSPبه انضم��ام مبالغی
که قب� ً
لا خریداری نش��ده (Carry
 )Forwardخریداری شود.
امروزه فقط  %40مردم از تمام وجوه
مج��از  RSPبه نفع خود اس��تفاده
میکنند .نتیجتاً  T.F.S.Aبرای %40
دیگر نبایستی توصیه شود.
اصوالً ما همیش��ه ذخیره را توصیه
میکنیم اما این ذخیره چگونه و در
کجا باید پس انداز شود؟
این سوالی اس��ت که میبایستی با
مشاور با تجربه مالی مطرح کنید و با
توجه به شرایط خود اقدام به ذخیره
فرمائید.

تلفن های صبحگاهی
خوشحالم روابط نرمال ما
د
وباازره شروع شده!!
ص
بح زود بود که با تلفن جناب سردبیر
خواب بیدار شدم،

•

نه سالمی و نه علیکی ،و..
انصاری ،اینها
چشمهایت که نوشته ای سراسر غلط تایپی دارد...
را
باز
کن ،و دوباره
سروصدای ما حتی همس بخوان من همه چیز را درست کردم
ایه
را
از
خ
واب
بی
دار کرده بود ،دوباره آمپ
رها باال رفت و کار به مشاجره کشید!
تلفن را روی همدیگر قطع کردیم.
با خود گفتم خوش
های سحرگاهی حال هستم که روابط من با رحیمیان
دو
باره
به
مر
حله
طبی
عی
رس
یده
و
به یکی
اگر این تلفن
از ما سکته ندهد ،با شما خواهیم بود!
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کانادا چند سال
از سخت ترین
سال های
اقتصادی را
پیش رو خواهد
داشت ،آماده
باشیم!
کسری اقتصادی
TRADE DEFICIT
برای اولین بار بعد از  32سال ،کانادا
اعالم کرد که از کس��ری اقتصادی
رنج می برد

کسری اقتصادی
چیست؟

هر وقت ک��ه واردات کش��وری از
صادرات آن بیشتر باشد ،آن کشور
دچ��ار کس��ری اقتصادی اس��ت.
کس��ری اقتص��ادی دلی��ل اصلی
بیکاری ،ورشکستگی ،گرانی و رکود
اقتصادی می باشد.
در کانادا ماه گذشته بدترین ماه در
 32سال پیش بود که پائین ترین
میزان روابط و تبادالت اقتصادی را
به خود اختصاص داد.
 )1س�ال گذش�ته ،آمریکا
 71میلی�ارد دالر بیش از آنچه
به کانادا می فروش�د ،از کانادا
خرید کرد؛ که البته خبر خوبی
است.
اما ب��ا توجه به ش��رایط اقتصادی
آمریکا و ش��عار "آمریکایی ،جنس
آمریکایی بخر" ،ش��کی نیست که
این رقم نیز رو به رکود خواهد بود.

 )2نیاز جهانی انرژی رو به
رکود است.
چین نیاز همه دنیا را به منسوجات
کارخان��ه ای به خ��ود اختصاص
داده و از طرف دیگر ،هند آنچنان
بازار پرباری ایجاد کرده اس��ت که
کشورهای شمال آمریکا ،می روند
تا نی��از روزان��ه خود را به ش��رق
همچنان افزایش دهند.
اگرتحریکاتمثبتاقتصادیآمریکا
( )Stimulus Packageو ح��دود
یک تریلیون دالر کمک به بانک ها
وکارخانجاتاتومبیل سازیآمریکا
نتیجه مثبت ندهد ،کانادا می رود تا
چند سال از سخت ترین سال های
ثبت ش��ده اقتص��ادی را در پیش
داشته باشد.
دول��ت ق��وی و مدیر ک��ه دیدگاه
بلند مدت اقتصادی داش��ته باشد
در چنین شرایطی بس��یار الزم و
ضروری است.
شاید بتوان ورود اوباما در آمریکا را از
این جهت بعنوان یک واقعه مثبت
نگریست ،اما متاس��فانه در حالی
ک��ه بیش از هر وق��ت دیگر کانادا
نیاز به یکپارچگی و همکاری بین
استان ها و نژادهای مختلف و البته

مهاجرین دارد ،نخست وزیر کانادا،
مبلغ  2تا  4میلی��ون دالر هزینه
می کند تا شکس��ت فرانس��ویان
(اجداد کبکی ها در دشت آبراهام)
را به انگلیسی زبانان یادآوری کند...
و س��پس با اولین م��وج مخالفت
عقب نشینی می کند؛ اما متاسفانه
نوشداروی بعد از مرگ است.
فرانس��ویان کب��ک دوب��اره برای
«جدایی و تفرقه» همدست شدند
که نه تنها خبری منفی اجتماعی
و فرهنگی است ،بلکه عواقب وخیم
اقتصادی نیز به بار خواهد آورد.
در حالیکه همه دنیا یکدیگر را
به همکاری تشویق می کنند،
آقای هارپر تصمیم می گیرد
که به کبکی ها چنگ و دندان
نشان دهد!
در حال حاضر ،کس��ری تبادالت
کانادا ،ت��وام با ن��زول ارزش نفت،
همزم��ان با ادع��ای "نفت کثیف
کانادا" از طرف آقای اوباما ،نیروی
در حال رش��د چین ،هند ،ژاپن...
م��اه ژانوی��ه  2009را بدترین ماه
از ژانوی��ه  1971و س��ال  2009را
بدترین سال از سال  ،1976همراه
با  6میلیارد دالر کسری اقتصادی
اعالم کرد.
به گفته آقای بیش��اپ ()Bishop
اقتصاددان بانک  ،TDبیش از 95
درصد ص��ادرات کان��ادا در  2ماه
گذشته نزول کرده است.
او نی��ز مانن��د بقیه معتقد اس��ت
که این نزول تا زمانی که ش��رایط
اقتصادی آمریکا بهبود نیابد ادامه
خواهد داشت.
بطور کلی ،تب��ادالت اقتصادی در
س��طح جهانی دچار رکود است و
ب��ه همین دلیل همه دنیا به رکود
اقتصادی مبتال خواهد ش��د و در
این میان کشورهایی مانند کانادا،
آمریکا ،مکزیک می روند که فراتر
از رکود ،س��قوطی بی سابقه را به
ثبتبرسانند.

بزرگترین فقر،
تنهائی است!

Mother Tressa

امیر خدیر و...

در همین شماره مطالبی راجع
به س��قوط اقتصادی و عواقب آن
عنوان کردم .هر چند که در زمینه
اقتص��ادی خبر خوبی در دس��ت
نیس��ت اما در زمینه های دیگر از
کمبود خبر خوب رنج نمی بریم.
یکی از بهترین اخباری که اخیراً در
کامیونیتی ما پخش شد ،انتخاب و
موفقیت امیر خدیر بعنوان نماینده
مجلس در کبک بود.
یکی از بزرگترین اشکاالت ما این
اس��ت که وقایع مهم و خوب را به
سرعت فراموش می کنیم و آنچه را
تحسین می کنیم ...فقط به همان
تحسین اکتفا می کنیم .یک ضرب
المثل معروف می گوید TALK IS
!CHEAP
و م��ا می گوئی��م ،ح��رف زدن
آسان اس��ت و عمل کردن قدری
مشکل تر!
اگر واقع��اً ،آنطور که در گوش��ه و
کنار می ش��نویم ،از انتخاب امیر
بعن��وان نماین��ده مجلس رضایت
داریم ،بایس��تی از تحسین حرفی
فرات��ر رویم .اگ��ر تنهایی باالترین

فقرها باشد ،در این وانفسای سقوط
اقتصادی ،نیازی به فقر اجتماعی
نداریم.
اگر تشکیالت ما (خانه ایران ،انجمن
ادب��ی ،س��خن آزاد و )...و فعاالنی
مانند امی��ر خدیر و دکتر قدیریان
حد بحث و حرف به
و دیگ��ران از ّ
مرحله عمل نمی رسد ،دچار فقر
اجتماعیهستیم.
پش�تیبانی از فع�االن و
تشکیالت اجتماعی ،وجود و
حضور می طلبد و ابتکار عمل
و البته فداکاری!
ما چه کرده ایم؟
اینقدر عرب س��تیزی که از سوی
بسیاری سر می زند ،در محله عمل
به کجا رسیده است؟
تلویزی��ون  CBCهمی��ن هفت��ه
گدشته ،خلیج فارس را خلیج عرب
می خواند و لی کدامیک از ما تلفن
را برداشته ،اعتراض کرده ایم؟
شاید بپرسید پس «خانه ایران» چه
کاره است؟
کدامیک از ما پشتیبانی مالی خود
را نیز در کنار داستان پردازی و نظر
و عقی��ده و راه حل ب��ه خانه ایران
حواله کردیم ،تا از آنان انتظار داشته
باشیم عکس العمل نشان بدهند؟!
هی��ات مدیره خانه ای��ران در یک
سال گذشته بیش از  10سال پیر
شده اس��ت( ،به استثنای حسین
صمیمی!)
موفقیت ها و رش��دهای آینده ما
بعنوان یک کامیونیت��ی از طریق
فعالیت هایافرادیمانندامیرخدیر
و دکت��ر قدیری��ان و ...تضمی��ن
می شود.
همه ما در این بحبوحه جهانی نیاز
داریم تا سرمایه گذاری های فکری
و مال��ی خود را به س��مت فعاالن
اجتماعی و سیاسی هدایت کنیم تا
کامیونیتی شکل گیرد و در شرایط
سخت و مشکل به کمک یکدیگر
بشتابیم.
در ح��ال حاض��ر در کامیونیت��ی
ما افراد ،موسس��ات و تش��کیالت
گوناگونی در حال فعالیت هستند
و اگر بخواهیم که از طوفان عجیبی
که در راه است جان سالم در بریم،
فقط و فقط پیشگیری های مالی
موثر نخواهد بود.
بنیاد هایی مثل خانه ایران ،انجمن
ادبی ،سخن آزاد و افراد سختکوشی
همچون امیر خدیر ،دکتر قدیریان
و ...ب��رای کامیونیتی ما حیثیت و
تداوم ایج��اد خواهند کرد و ما نیز
با رویی گش��اده ،امانتی را به نسل
آینده واگذار خواهیم کرد.
باز هم موفقیت امیر خدیر را تبریک
و تهنیت می گویم و برایش آرزوی
موفقیت هر چه بیشتر دارم.

درجستجـوی بهشت موهوم
>> دکتر عبداملیثاق قدیریان
-------------------کتاب را در

www.amazon.com

سفارش دهید.
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نامه /پیام  /ایمیل /فکس و...رسیده
آه ای زن ستمکشیده
شرقی
معصومه قلعه چهی ،زن  32ساله ای که
سال با حکم اعدام در زندان رفسنجان
به سر برد روز پنجشنبه دهم بهمن ماه
در حضور خانواده اش و خانواده مقتول و
رئیس زندان و وکیل اش آقای عبدالصمد
خرمشاهی به دار آویخته شد.
من چند اول تا آخر شرح کامل واقعه را
خواندم از آقای وکیل محترم تقاضا دارم
به یک سئوال جواب بفرمایند .آیا قتل
عمد یا غیرعمد مجازاتش برابر است؛ من
میدانم ،که نیست شما چطور؟
معصومه دوازده س��ال با حکم اعدام در
زندان بس��ر برد و خص��ال نیکو و رفتار
پس��ندیده اش اقرار خود شما به اثبات
رسانید.
بعد ش��ما در طول مدت دوازده س��ال
یکبار آن هم ب��رای مالقاتش فرمودید
آنوقت اظهار میدارید من موکالن بسیار
داش��ته ام موکل دهان باز کنید راست
می گوید ی��ا دروغ خوش��بختانه اقرار
فرمودید که معصومه راستگوترین فرد
بود و وقوع واقعه بیان کرد شوهرم آدم
بدی نبود ولی من دوس��تش نداشتم او
مرا از پشت گرفت از اینکار بدم می آمد
نفسم بند می آید .دست و پا زدم فایده

حضرتسردبیر،روزبخیر
حضرت سردبیر من  ....ام و کم فهم؛
لطفا این مساله را برای بنده توضیح
بفرمایید.
در صفحه (دوباره تاسیس!) مدیریت
مالی ،س��تون دوم ،استاد مدیریت
مالی ،حسین انصاری می نویسند:
مجله اعتبار ،نوش��ته شده  3سال
پی��ش مجل��ه اعتبار را بر اس��اس
نیازه��ای روز آغاز کردیم؛ و بعد 7
خط پایین تر نوش��ته شده جامعه
ایرانی خارج از کشور به نشریه ای
مانند اعتبار نیاز نداشت.

ای نداش��ت دیدم نفسم باال و او رهایم
نمی کند .دست بردم سمت کابینت و
اولین چیزی که بدستم رسید برداشتم
پشت سرم بردم به او زدم از شانس بدم
سنگ به سر او و گیجگاهش اصابت کرد
محترم دفاع ش��ما باید همین جمالت
می بود که او قصد کش��تن نداش��ت و
قتل غیر عمد صورت گرفت قتل عمد
برنامه ریزی و نقشه دقیق میخواهد او با
صداقت به شما و در محضر دادگاه گفت
شما دفاع بود و رعایت قانون قتل غیر
عمد نه اینکه تقاضای والدین مقتول و
قصاص دوازده سال در زندان به س برد
و مانند یک جانی به دار آویخته ش��د
حال وکیل محترم خود را محکوم

ه -س (مونتریال)
جناب آقای رحیمیان عزیز

شامورتی بازی تازه
ر
حیبمه!! آیان -انصاری
....
الو ،به

اول وص قا ،محلل کیست؟!
ل��
ط�لاق و ت و بوس و کنار ...بعد
ح��
اال
دوب
��اره وصلت
مجدد!!
تا دیروز پ
بیس��واد یوند فالیر بود ،آن یکی
وب
چه اتفاق ی ارزش ،حاال دو باره
ی
اف
تا
ده
که
آمده اید در
آن مطلب
م
ی
ن
وی
سی
د؟!
آقای رحیم
دست از یان ،آق��ای انصاری،
ای
بردارید ،ن ش��امورتی بازی ها
تو
ی
ای
ن
ش
هر
همه دست
شما را خوانده اند...
ناشناس

پ��س از عرض س�لام و ارادتمندی
مع��روض میدارم که بن��ده تا چند
روز قبل حتی اس��می از آقای ناصر
فتوحی نشنیده بودم ولی از صمیم
قلب فوت پدر بزرگوار ایش��ان را به
همه خانواده ایشان تسلیت گفته و
شجاعت ایشان را تحسین می کنم
زیرا ایشان اولین ایرانی هستند که
بنده خواندم که با کمال ش��هامت
از فقر پدری که س��ختی کشید که
فرزندانش کمی راح��ت تر زندگی
اگر نداش��ت ،چطور داش��ت؛ و اگر
داشت چطور نداشت!؟
و اگر نداشت چطور نیاز به آن کمتر
شد! لطفا یا این معادله را حل کنید،
یا مرا به اولین تیمارستان بفرستید.
ال اله اال الله!
ارادتمند ،فضول المتعارفات
(بوپور ،شربروک)
------------------------

یاد اطالعیه «پارادنوروز» مونتریال
ا فتادم که پس از  6س��ال متوالی
امسال «کنسل» شده است ...راستی
فرق ما با ایرانیان تورونتو چیست؟
که آنها اینطور جلو می روند و ما در
کبک هرآنچه را به سختی رشته ایم
به دست چنددسته گی ،کاهلی و
غیبت ،پنبه میکنیم ،راستی نوروز
امس��ال ب��ه جز کنس��رت و بزن و
برقص کاری دیگ��ری نمی توانیم
بکنیم ،کاش خانه ایرانی ها کاری
می کردند و پیش جامعه غیرایرانی
می توانستیم خودی نشان دهیم!

نوروز ما و آنها...

درخبرها خواندم دولت انتاریو نوروز
بزرگ و باستانی ما را در این ایالت
به رس��میت شناخته اس��ت ...بعد

و نیز بهره مند از آن است و مسئول
در برابر آن.
ای��ن الگوی ارزش��ی ،رابطه ای چند
جانب��ه می��ان آزادی و براب��ری و
اس��تقالل برقرار می کند که چند و
چون آن ،البته در گرو توازن قواست
و منوط به مبارزات اجتماعی سیاسی
و فرهنگی .دمکراس��ی ظرفی است
برای این مبارزات و گشاینده راه برای
تحول فرد و جمع .در این معناست
که مدرنیت صرفا به مدرنیزاسیون (به
معنی نوسازی اقتصادی و اجتماعی)
خالصه نمی ش��ود بل فراهم آورندۀ
روند تحولی مداوم در جهت مدنیت
است .
درحکومتشاهانپهلوی،حقوقیکه
پیشروترین زنان در انقالب مشروطه
خواهانش بودند به واسطۀ اصالحات
تحقق یافت .زنان به آموزش دس��ت
یافتند و وارد عرصه عمومی ش��دند.
اما فقدان دمکراسی آنان را همچون
همۀ آحاد جامعه از پویایی شهروندی
مح��روم می کرد .تحقیق الیز س��انا
ساریان پیرامون جنبش حقوق زنان
در ای��ران از  1280تا انقالب 1357
داده های ارزنده ای برای مشاهدۀ این
امر به دست می دهد.
در ای��ن میان نقش و ی��اد زنانی که
در تصویب قوانی��ن اصالحی نقش
فعال ب��ازی کردند از چش��م و قلم
افتاد تا آنکه فمینیست ها در داخل
و خارج کشور ،با ریشه یابى پیشینۀ
مبارزاتی زنان در ایران چهرۀ آنان را
شناساندند.
دو مثال ش��اخص در این باره جالب
توج��ه اس��ت.ـ در ایران ،در س��ال
 1993نوش��ین احمدی خراسانی و
پروین اردالن فعالیت های مهرانگیز
منوچهریان ،از مدافعان احقاق حقوق

عطا انصاری (کبک سیتی )

زنان ایران را ک��ه در دورۀ پهلوی به
مقام سناتوری رسید ،در کتابی ارزنده
به رشتۀ تحریر درآوردند.
در خ��ارج کش��ور س��مینار بنی��اد
پژوهش��های زنان ایران که در سال
1997در فرانسه برگزار شد از خانم
مهرانگیز دولتش��اهی ،ک��ه مبارز و
مدافع حقوق زنان بود و از اولین زنان
نمایندۀ مجلس شورای ملی در دهۀ
 60میالدی و مؤثر در تصویب الیحه
حمایت از خانواده ،تجلیل کرد.

غفلتیمحتوم؟
حضور چش��م گیر زنان در انقالب،
گواهی بود بر تغیی��رات بنیادی در
وضع زن��ان ایران و چنانک��ه در باال
گفته ش��د ،همین واقعیت س��بب
تغییر لحن آیت الله خمینی نسبت
به آنان ش��د .اما مشارکت مؤثر زنان
در انق�لاب بیانی حق طلبانه نیافت.
غیاب خواس��تهای ح��ق طلبانه در
جه��ت آزادی زنان  ،در"همه با هم"
غالب بر فض��ای آن روزگار و غفلت
اكثری��ت زنان و م��ردان چپ و ملی
گرا از این حق طلبی نشان بارزی از
عدم شکل گیری هویتهای اجتماعی
ـ سیاسی متکثر و گونه گون است که
به اسالم گرایان یاری داد تا به آسانی
رهبری اعتراض هاى سیاس��ی را از
آن خود کنند .این خود یکی از نتایج
بارز"مدرنیتۀ مثله ش��ده" بود که در
انقالب و پس از آن نمودار شد .روشن
ترین تبلور این پدیده را در نقش زنان
در انقالب می توان دید.
پس استبداد که پرورندۀ فساد است،
اصالحات م��درن را مثله ک��رد و از
تعمیق آن جلو گرفت.
فقدان آزادی بیان به رش��د اتوپیای
"اس�لام رهایی بخش" می��دان داد
و سیاس��ت های ش��اه در کمک به
اسالمیون برای مقابله با آنچه "ارتجاع

سرخ" می نامید به این جریان یاری
شایان رسانید .در همان حال قدرت
های غربی نیز که در فضای "جنگ
س��رد" در پی ایجاد "کمربند سبز"
در مرزهاى اتحاد ش��وروى بودند ،به
حمایت از اسالم گرایی پرداختند.
اما بس��نده نیس��ت که در تحلیل از
دالی��ل قدرت گیری اس�لام گرایان
تنها به نقش صاحبان قدرت کفایت
ش��ود .چنین روشی تنها سالح نقد
را از دس��ت می نه��د و حاصلی جز
خودفریبی ندارد .باید از خود بپرسیم
نقش نیروه��ای مخالف دیکتاتوری
ش��اه درآنچه رخ داد چ��ه بود؟ و در
پاس��خ به این پرسش به ناگزیر می
بایست به نقد آن روند های فکری و
فرهنگی برخیزیم که اتحاد ناگفته و
ناپایدار نیروهای چپ و ملی گرا را با
اسالم گرایان شکل داد.
به گمان من پیروزی اس�لام گرایان
ن��ه تصادف ب��ود و نه از ب��د حادثه،
بل حاصل جم��ع کنش همۀ نقش
آفرینانی بود که عمل ایشان ابر و باد
و مه و خورشید و فلک را در کار کرد
و همی��ار تا مرتجعین قدرت به کف
آورند.
از دهه ها پیش از انقالب نحله های
گوناگون فکری و سیاسی از لیبرال تا
رادیکال (از بازرگان ها تا شریعتی ها)
به ترویج اس�لام سیاسی کمر بسته
بودن��د .هم اینان اوتوپیای "اس�لام
رهایی بخش" را میان اقشار شهری
گستردند .اما دیگر مهم انکارناپذیر،
غیب��ت فک��ر و خواس��ت آزادی و
دمکراسی تحت عنوان شعارهای ضد
امپریالیستی در میان نیروهای چپ
و ملی گرا در ایران است و فراموشی
خواست های آزادی و حقوق بشر و
فرعی انگاشتن حقوق زنان .فراموش
نکنیم که از دهه ها پیش ،گسترش
غربس��تیزی ،که با یکی کردن غرب
و امپریالیس��م به سیاه نمایی تجدد

برخاسته بود ،تصویر غیر سنتی زنان
را به شائبه "ابتذال" و "خود باختگی"
آلوده بود .حجاب زنان که در ادبیات
تجدد خواه دوران انقالب مش��روطه
به زندان و کفن ماننده می ش��د به
مدد ترویج "اسالم رهائی بخش" به
نماد مبارزه استحاله یافت .جاذبه ضد
غربی این بدعت حتی آنان را که به
این راه باور نداشتند به چشم بستن بر
معنا و نتایج "اسالم سیاسی" کشاند.
رواج انواع " جهان س��وم گرایی" در
جبهه های مبارزه با سیاس��ت های
اس��تعماری دول غربی ب��ه افکار و
اعمالی که نقش مذهب را در بسیج
توده می ستود دامن زد و بر غفلت از
خطر اسالم گرایی افزود.
در چنین وضع و حالی حضور انبوه
زنان در انقالب به رسمیت شناختن
ح��ق آنان برای آزادی و برابری را در
پی نداشت .اسالم گرایان با اذعان به
گس��تردگی این حضور به کنترل و
س��مت و س��و دادن به آن در جهت
اهداف خ��ود برآمدند .ج��دا کردن
زن و م��رد در صف��وف تظاه��رات و
صالی اسالمیون در تشویق حجاب
"خواه��ران" اولین نش��انه های این
استراتژی بود که با بسیج زنان حزبالله
کارآیی بیشتری یافت.
اینان بزودی نقش نمایانی در شبکۀ
عنکبوتی تبلیغ و تهییج و کنترل و
س��رکوب بازی کردند که به واسطه
کمیته ها و انجمن های اسالمی در
خیابان ها ،مدارس و دانش��گاه ها،
ادارات و کارخانه ها و دیگر مکانهای
کار و فعالیت تار گسترد .در مقابل،
نیروهای انقالبی غیراسالم گرا ،ورای
عکس العم��ل های اینج��ا و آنجا،
واکنشی در خور نداشتند.
زنان بس��یاری در صفوف انقالبیون
غیراس�لام گرا فعال بودند .ش��مار
باالی زنان در زندان های سیاس��ی
نظ��ام اس�لامی که خیل��ی زود در

گش��ود و هزاران هزار مخالف رژیم
خمینی را در خود جا داد و به مسلخ
شکنجه و اعدام کشاند ،گواهی بر این
مدعاست.
ام��ا ش��عارهای آزادی و براب��ری و
اس��تقالل زن��ان جز ن��زد معدودی
جایگاهی در خور نیافت.
چن��د هفت��ه ای پس از ب��ه قدرت
رسیدن اسالم گرایان ،پس از فرمان
خمینی برای اجباری کردن حجاب
در محل کار ،صدای اعتراض هزاران
زن در خیابانه��ای ته��ران که فریاد
میزدند آزادی ،نه شرقی و نه غربی،
بل جهانی است به جایی نرسید.
ام��ا پ��س از تجربۀ تل��خ جمهوری
اس�لامی ،روز به روز ،در تبعید و در
ایران ،ای��ن صدا هزاران طنین دیگر
یافت ،تا امروز که نبض فمینیسم ،به
همت زنان پیشرو ،در دل فعالیتهای
خارج کشور و در قلب جنبش های
مدنی در ایران می زند که تغییر برای
آزادی و براب��ری را می خواهند .آن
برابری که تحقق اش سخت به رهایی
از بند حکومت اسالمی و جدایی دین
از دولت گره خورده و جنبش زنان را
با همۀ فراز و نشیب ها ،از مهم ترین
پرچمداران حرکت دمکراسی خواهی
در ایران کرده است.
دسامبر 2008

بامابهاوتاوابیایید!

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

>>  7صبح <<

برگشت :از مرکزشهر اوتاوا

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

OTTAWA

موقعیت زن��ان در جامعه موضوعی
اس��ت که به وضوح ای��ن واقعیت را
نش��ان می دهد .الزمۀ آزادی زنان از
میان برداشتن فرودستی و نابرابری
هایی است که قوانین و سنن و آداب
و اخالق رایج مداوما بازتولیدشان می
کند .برای تغییر موقعیت زنان نه تنها
قوانین ،بلکه تصاویر و مفاهیم رایج در
بارۀ زن ،رابطه زن و مرد و نقش��های
جنس��یتی ،م��ی باید دس��تخوش
دگرگونیقرارگیرند.
آزادی زنان جز رهای��ی رابطۀ زن و
مرد از قیود جنسیت ساالری نیست
و دس��تیابی زن��ان به براب��ری طبعا
موجب بحران ارزش��ی است چرا که
ارکان روابط سنتی نابرابر در خانواده
را متزلزل میكند.
در هم ریختن نق��ش های از پیش
تعیین ش��ده هویتی زنان��ه و مردانه
طبع��ا اخ�لاق رایج را دس��تخوش
گس��یختگی م��ی کن��د .ادارۀ این
بحرانهای "طبیعی" در جهت مدنیت،
مستلزم پیش��برد همزمان تغییرات
قانونی ،اجتماعی و فرهنگی است و
الزمۀ این یك ،دگرگونی ارزش��هایی
اس��ت که به مرد س��االری امكان و
رونق می دهد .این ارزشها اما با ساز
و کار اقت��دار در جامع��ه در ربطند.
قدرت مطلقه و اقتدار پدرساالر با هم
خوانایی دارند و برعکس  ،دمکراسی
راه را ب��رای دگرگون��ی ارزش های
پدرساالری می گش��اید .در اینجا از
دمکراسی آن الگوی ایدآلی را در نظر
دارم که خودآئینی جمعی و فردی را
پی میافکند  .در این معنا جایگاه فرد
آزاد و مختار به مثابه شهروند در پایه
گذاری قوانین عمومی شریک است

محلل!!

کنند ،سخن گفتند.
درود و افتخ��ار ب��ه تم��ام والدینی
ک��ه چنین ف��داکاری های��ی برای
فرزندانشان کردند و درود بر ایشان
که حقیقت را نوشتند و مثل بعضی
از دوس��تان ایرانی پدرش��ان را پسر
عموی شاهنش��اه و یا مادرش��ان را
دختر خال��ه علیاحض��رت معرفی
نکردند .با احترام

>>> زنان...

{>> ادامه از صفحه}31 :
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همــدردی

با یاد استاد ...ناصردیبائی

سرکار خامن نسرین دیبایی
نسترن ،نازی و نادر عزیز
درگذشت ،پدر ،همسر و ِ
عزیز خاندان ارمجندتان

شادروان فقید دکتر ناصر دیبائی
برایتان غمی بس دردناک است؛
ما هم در این اندوه بزرگ شریک مشا هستیم.
______________________

خانواده فاضل ،محمد فاضل،حشمت فاضل،دکتر
زهرا فاضل،دکتر علی فاضل ،آسیه فاضل،کورش
فاضل،کتی فاضل ،دکترحامد حائریان،دکتر هاله
حائریان،مجیدکهربایی

درگذشت غم انگیز شادروان استاد دکتر ناصر دیبایی باعث تالم خاطر
ما گردید .در این اندوه بزرگ با شما همدردیم و برای شما عزیزان
آرزوی آرامش و بردباری داریم.

محمدرحیمیان و خانواده

و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

همــدردی
خانواده محترم دیبایی
خانواده ارجمند شایان ،گدازگر

دوستان گرامی ،یاران و بستگان سوگوار
درگذشت غم انگیز

زنده یاد فرهیخته و ارجمند دکتر ناصر دیبائی
(استاد دانشگاه مک گیل)

در مونرتیال (کانادا) به فردفرد مشا عزیزان و دیگر بستگان ایشان صمیمانه تسلیت گفته،
برایتان آرزوی صرب ،تندرستی و شکیبایی دارمی.
____________________________________________________________

یوسف تیزهوش ،محمد فاضل ،عبداهلل خیامی،منصور جباری،دکتر جواد زمانزاده ،کاظم
اسدی ،دکترمحمد ملکی،محمدشکیبنیا،تقی حجازی ،دکتر جاوید موسوی ،دکترشریفنائینی،
حسینصمیمی،حسینانصاری،دکترتهمورثطوسی،دکترجوادمعیندرباری،دکترفیروزسنگول،
علی مهبد،حمید چوپانی ،مجیدکهربایی،حسین ناصری،بهمن ناصری

همدردی

خانواده های محترم دیبایی و شایان
بستگان سوگوار

36

<<به پیشواز نوروز ______ ________ www.paivand.ca

 sسال s 15شماره  11 s 890اسفند 1387

بامابهاوتاوابیایید!

>>  7صبح <<

برگشت :از مرکزشهر اوتاوا
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تدریس ریاضیات
کشوری
و فیزیک

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.

باظرفیتمحدودثبتناممیشود
514-827-6329
514-488-3653

سالن آرایش

سیروس

 7روز
هفته

)1731 Oxford (X:Grenet
Ville-St-Laurent

abehn082@uottawa.ca

Tel.:(514) 966-4572

جویای شریک

پیمانکار برق نیاز
به شریک وارد به
کــــــارهایبرقیدارد:
(514) 824-4505
jalini:jan01

& Astrologist
Spiritual Advisor
امتحان کنید!

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

ما رازدار
شما هستیم!

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

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

محل کاروخانه
با مدیــریت جدید

 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:

(514) 677-4726
(514) 696-2619
farkhondehPmay/july

برای اطالعات بیشتر
لطفا با شماره زیر
تماسبگیرید:

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

(514) 984-8944
SalimiPjul15

مترجم رمسی

آرزو تحویلداری یکتا

عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران،

مترجم رسمی دادگستری

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

514-730-7462
514-624-7581

منایشگاه عکس صادق رضی:

دکتر کیـوان فرداد
 15سال تجربه

514-476-2075
UPnov01

آموزش دف

تشکیل کالس های گروه نوازی دف

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

فرو

485-0739
993-0739

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

تدریس دروس فیزیک و
شیمی ( - 4010,4011,4012
 ) 5041,5042,5043به همراه
جزوه و نمونه سواالت امتحاتی
توسط سید مهدی شهرستانی
smm_sh@yahoo.com
514-690-6343
UPdjuly-sep08

استخدام
Cafe Depot
9311570nader

)1490 Maisonneuve W (X:Mackay

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

شیفت کار6 :ونیم صبح تا 2بعدازظهر

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

شهریاربخشی

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

ترجمه رسمی اسناد و مدارک

نغمه سروران

مترجم رسمی و عضو انجمن
مترجمانکبک

514-889-8765
Pd:jun08

مترجم رمسی
محمودایزدی

عضوجامعهمترجمینکبک

دعوتنامه و تصدیق امضاء

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

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

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

بفرو ش می رسد

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

بنیاد سخن آزاد
برنامه های

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

>> یک آپارتمان برای زندگی در
اختیار شما قرار خواهیم داد.
(514) 813-1971
نوامبر  15سودمند

کیترینگ

R & F

>>باآشپزحرفهای
>>ومدیریتجدید
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
	• 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

هنـــری سال نو:
>>> دریا دادور:
 5ماه مارس
>>> گروه دستان
(همراه همایون
شجریان)  6ماه
جون  2009در
 UQAMو موسیقی

جویـــای کار

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

a
c
.
d
n
a
v
i
a
www.p
در خدمت ارت

شخصی

)(514
)(514

hagigi:(m:1)Ptoendofaug08

ای بیزنس شما!
ق

فروش اکازیون
فـرش هـای

با قیمت های بسیار
مناسب

صرافی 5
ستاره استخـدام
2178 Ste-Catherine W.

ترجمه رمسی

www.youtube.com/user/rose1950S

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

BabaiPjan09

تدریسفیزیکوشیمی

(514) 620-4334

پرستارساملندان

متیـزکردن

تدریسریاضیات

www.nationaldrivingschool.ca

آموزشگاه رانندگی

514-333-7309

OTTAWA

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

House keeping
company R&F
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ناسیــونال

1625 Maisonneuve W.
Suite: 308
Guy

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

مشاور امالک

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!

سالن آرایش

هیپنوتیـزم

علی سلیمی
514-979-2120

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

__________
	•کوتاه کرد ن مو
آقایان 10-12 :دالر
خامن ها:
 14-16-18دالر
	•بند صورت 12 :دالر
	•بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
	•رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...

>> کالس آموزش آرایشگری

در مدت  3ماه ،با تضمین
_________________________

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
توجه :پیوند مسوولیتی در برابر محتوای آگهی های مندرج ندارد.
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PAYVAND

نیازمنــدیها

Published Since 1993
BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Toronto, Ottawa,
)Victoria, Calgary & Vancouver

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

Mailing Address:

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

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

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.

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:

farkhondehPmay/july

استخـدام

به چند ویترس برای کار در

رستــوران گیالن

در  NDGفورا نیازمندیم.
(514) 807-8747
azMar01

آپارمتان:سابلت
آپارمتان 2و نیم
>>> در مرکز شهر
با کلیه لوازم و مبلمان کامل
>> و شامل همه سرویس ها
به علت مسافرت واگذار
می شود:

 520دالر ماه
(514) 842-2904
pirooz mar01

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.
(514) 272-8684
hooman:nov15

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

لطفا متقاضیان جدی

کتابفروشیپگاه
وفروشگاههاومراکزمعتبرایرانی

متاس بگیرند.

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

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

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

(514) 677-4726

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

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

X



به تعدادی کارگر خامن و آقا در
ناحیه وست ایلند
و همچننی به تعدادی کودکیار،
پرستار و کمک پرستار نیازمندمی

Distributed Free

& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگــویپیوند:

(514)484-1657

کار استاد علی اصغر معصومی

گـ ـ ـداپرس

(هنرمند و نقاش معاصر)

پیر

Pir-Gueda PRESS

پیر گدا پرس :نشریه ای از نوع دیگر...

بصورت گاهنامه 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
--------------

محضردارایرانی
مونــا گالبی

اولین محضردار ایرانی
در مونتریال
Chambre des notaires
du Québec
خدمات ما شامل:
وصیت نامه ،وکالتنامه ،گواهی
امضاء ،امور مستغالت،
ازدواج و عقد رسمی
در مرکز شهر مونتریال
mona.golabi@gmail.com
www.MonaGolabi.com

514-318-6373

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

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

جویای شریک
پیمانکــاربرق
نیاز به شریک وارد به کارهای
برقی دارد.
عالقمند لطفا پیام بگذارند:

س�فر روزانه به

استخدام

تـورونتو

Hair-Dresser
به یک نفـــر
خامن و یا آقای آرایشگر

TORONTO

با جتـــربه

رفت و آمد هرروزه

برای کار در ناحیه وست مونت
فورا نیازمندمی( .آقای ِادی)

مونتریال >>> تورونتو
تورونتو >>> مونتریال
بهای باورنکردنی
و سرویس عالی

(514) 933-5501
حسین فکور20:

آموزشانگلیسی

>> همچنین ارسال و
دریافت بسته های پستی

توسط مدرس کیش تهران
>> با بیش از ده سال سابقه
>>> خصوصی
و گروه های  6-4نفره

>> دلیــــوری روزانه
با آقای قربان تماس
بگیرید:
>> Montreal:
Tel.:(514) 887-0432
>> Toronto:
Tel.:(647) 822-2529

(450) 671-9400
infoL2acq@yahoo.ca

پروژهپژوهشی

(514) 824-4505
jalini:jan01

دعوت به همکاری در پروژه
پژوهشی
>> پس از جلس ه آخر  $100به
مشا پرداخت خواهد شد.

شرکتساختمانی

کیمیـا

حنوه همکاری:

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

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

 یادگریی لغات فرانسه بهکمک برنامه کامپیوتری ساده
 روزی  15دقیقه:به مدت  1ماه در منزل
 3 -5ساعت در مرکز حتقیقاتی
دانشگاه مونرتآل
(شامل  2جلسه )MRI
>> شرایط 30 :سال به باال

سطح فرانسه :حد اکثر متوسط
* نداشنت هر نوع خالکوبی

(514) 340-3540 EX.: 4047
infoL2acq@yahoo.ca

(514) 934-3192
bagherinov-janUPak

خانه ایران را
از آن خود بدانید
خانه ایران که با اهداف انس��ان دوس��تانه و فرهنگی برای پیوند دادن
بیش�تر افراد جامعه ایرانی مونرتال به وجود آمده است موفق گردید که از ماه
دس��امرب  2008دفرت خود را به منظور تامنی خبش��ی از نیازهای جامعه ایرانی
بازگشائی مناید.
در حال حاضر تعدادی از مددکاران اجتماعی فارس��ی زبان برای ارائه س��رویس رایگان اعالم آمادگی کرده
اند.
قابل ذکر اس��ت که خدمات ارائه ش��ده متناس��ب با نیازهای مشا و با هماهنگی دفرت خانه ایران برنامه ریزی
خواهد شد.
خانه ایران را از آن خود بدانید و ما را با پیش��نهادات و انتقادات خود یاری منائید .از همه افرادی که مایل به
ارائه سرویس در زمینه حرفه خود هستند تقاضا می کنیم که با دفرت خانه ایران متاس بگریند.

«مهمانی شام نوروز»
خانه ایران ،امسال نیز مانند سال گذشته برنامه شام سال نو را که ضمن دید و بازدید نوروزی ،هدف آن مجع
آوری پول  Fund raisingبرای خانه ایران است،

در تاریخ جمعه  20مارس،

(اول فروردین) برگزار می مناید.
>>>توجه :به دلیل حمدود بودن تعداد صندیل ها،
لطفا با دفرت خانه ایران هر چه زودتر متاس گرفته ،بلیت خود را خریداری کنید.

برای اطالعات می توانید با ما متاس بگیرید:
تلفن)۵۱۴( ۵۴۴-۵۹۶۲ :
فکس)۵۱۴( ۵۴۴ -۵۹۶۳ :

Email: khanehiran@gmail.com

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

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

ساعــــاتکار:

دوشنبهوچهارشنبه:
از ساعت  ۹صبح تا  ۲بعد از ظهر
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وست آیلند

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.

Mar. 01, 2009

kVol. 15 k No.890 k

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
½
½
½
½

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...
ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه

____________________
)2550 Lapiniere (Brossard

Tel.: (450) 676-9550
دریادادور در مونتریال 5 ،مارس :ص22 :
_______________________
W Wمناینده پاناسونیک و سونی در
«ریوسود»
W Wآدیوویدئوکبک ،بزرگترین فروشنده
پاناسونیک
در سراسر کبک
W Wگنجینه ای از بهترین و برترین سیستم
های صوتی
W Wتصویری ،دوربین فیلمبرداری و...
W Wنصب حرفه ای بر اساس نیاز شما
_______________________

H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

Cell.: (514) 969-2492
	•پرداخت  %50هزینه محضر
برای خریداران
	•تهیه وام مسکن
برای تازه واردین به کانادا
	• مشاور رایگان جهت بازسازی
و  Stagingپیش از فروش

دکترریموندرضایی

نادر خاکسار

________________________
Agent Immobilier Affilié
Ramier Realty
3675 Boul. Des Sources, # 109
Dollard-Des-Ormeaux
Quebec, H9B 2T6
Tel.: 514-683-8686
Fax: 514-685-7429
www.montreal21.com

بیست سال سابقه در زمینه ساختمان

پزشک خانواده

بدون نیاز وقت قبلی

ختنه کودکان تا  9ماهگی

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

>>>>>> حراج بزرگ آدیوویدئوکبک <<<<<

”SAMSUNG 40
LN40A450
720p LCD
HDTV - Regular Price $999
Our Price

>> $799

NDG,

Yamaha
RX-V363
5.1-Channel
Home Theater Receiver
)(Black
Regular Price $899
Our Price

Panasonic Viera
TC-37LZ85
1080p LCD HDTV
Regular Price $1,199
Our Price

>> $699

>> $999

زماسیب

وست آیلند

TH50PZ80U:
plasma 1080p
Regular Price $1,999
Our Price

>> $1,699

www.akhavanfood.com

NDG

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

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

لیموشریینعایلرسید!
چای قلمی و باروتی گالبی
محصول هندوستان رسید

واز نوروز
پیش

س...
ش ،عد
دم ،ما
ن رسید
گن
سبز کرد
برای

برجن مرغوب.99
India gate

 40پوندی

49

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

12

.99

12

.99

