____________________________________________
Tel.: (514) 289-9011, (514) 289-9022, (514) 289-9044
Tel.:
(514)
(514)Free)
289-9022,
(514) 289-9044
Fax:
(514)289-9011,
289-9022, (Toll
1-866-289-9011
Fax:
289-9022,
1117(514)
Ste-Catherine
W., # 511(Toll Free)
Mtl. QC.1-866-289-9011
H3B 1H9
Peel
1117 Ste-Catherine W., # 511 Mtl. QC. H3B 1H9

شــریف

www.ic-pacific.com

گـروه پـاسیفیـک

Sharif
992
_____

$

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.SharifExchange.ca

موسسه مالی

EXCHANGE
_________________
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کاظمی میتواند
پسر-:مونتریالی
دادگاه
12 : ص
زهرار مهاجرت
کلیه امو
صرافی و انتقال ارز
___________
4 :کند ص
شکایت
اسالمی
های
مقام
بصورت عمده
تبدیل ارزها
،جمهوریبرعکس
به اغلب کشورها و
انتقال ارز
■ ازSharif Exchange
:عباس میالنی با شاه درمونتریال


I.C.P. Inc.

 با نرخ بهتر، بدون کارمزد،برای شرکت ها و موسسات

تبدیل ارز

259B Cote-Vertu

،)توسطخامنعلیمحمدی(بهبهانی:■ کلیهامورمهاجرتی
عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

St-Laurent, QC H4N 1C8

Cote vertu, Bus 121 E

____________________________________________
Tel.: (514) 289-9011, (514) 289-9022, (514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022,
(Toll Free) 1-866-289-9011
1117 Ste-Catherine W., # 511 Mtl. QC. H3B 1H9

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.SharifExchange.ca

www.ic-pacific.com
:هادی خرسندی در مونتریال

دانشگاهکنکوردیا
 حکایت بحران:شاه
در سلطنت

_______

1020

 روز یکشنبه،با گذشت شش روز از آغاز حضور اعتراضی مردم مصر در خیابان ها
نیز ده ها هزار تظاهرکننده حضور خود را در خیابان ها و اماکن عمومی قاهره و
 پس از،اسکندریه حفظ کردند تا بار دیگر خواستار آن شوند که حسنی مبارک
. قدرت را ترک گوید،حاکمیت سی ساله بر مصر
8>> :ص

PAIVAND: Biweekly
کنکوردیاNewspaper
، مارس12 for PERSIAN Community in Canada: Vol. 18, No. 1020, Sept. 01, 2011

:جریمه گرفته اید
!نگران نباشید
7 : آبسنت حوادث در خاور میانه ص،2011

چشم انداز حتوالت در مصر

!آیا خامنه ای پند می گیرد؟

این یک فیلم نیست

:پشتیبانی از پناهی
اکران فیلم های
س��ازمان ملل متح��د در آخرین آمار خود ش��مار
ماکمکتان
«آنچه
جعفر پناهی در مونتریال
، اعم از مشتقات تریاک، مخدر
ّ معتادان به انواع مواد
5Star I.P.M.!!کنیم
Inc. 2178می
Ste-Catherine W.
\£Åš£› :سپتامبر15
z }fZ¬…£±Š تا2 از
£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd
ßÅÀÅ¾˜
£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d
dZ®`` ` `Á…
مخدر صنعتی
ّ  حشیش و مواد، ماری جوآنا،در لیبی کوکایین
Tel.:(514) 585-2345 ã ®¥Á…£… ,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
(ç¿ffZ¬…£±Š) ç·Å¹Ži£¤“
jgfZ z ç £¤ g ä…
نفر
میلیون
220  و شیمیایی در سراسر دنیا را حدود،رخ داد
cinema du parc
®œبه
(514) 846-0221 سرپرستی
¬Å Z¯¹Å…
dÂ‹ äœ£‹
äÀ ¯zb
Tel.: (514) 806-0060
1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337
:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•
Phone:
(514) 700-0303
،تولید
،کشت
 شماردست اندرکاران.درسی برای اعالم کرده است
رضا ناظم
1010 la Gauchetiere W., Suite 1315
www.cinemaduparc.com
مخدر در دنیا نیز
ّ  عمده و خرده فروشی مواد،قاچاق
)(وکیل
Montreal, Quebec, H3B 2N2
رهبران
® ZxZ® Z Ceci
‚¬À £¿œ
n'est pas
un
film
معرفی
IranAir
این
وجود
.است
TORONTO
MONTREAL
VANCOUVER  میلیون نفر برآورد ش��ده10 حدود
General Sales Agent
پویا،صولتی
شهرام
7368 YONGE St., PH-A
1006to
DE15th
LA MONTAGNE,
Zd£`œ£˜ ®`From
`Z®Sept.
fd 2nd
1410 Lonsdale
نامزدهای
مخدر مشکل
ّ  قاچاقچی و فروشنده مواد،کشورهای تعداد معتاد
Toronto, Ont. H3J 8H9
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
مارس
12
:مونتریال
منطقه
ا
م
ا
،اس��ت
£¼` ®›ò z
؛2011 اسکار
Tel.: (905) 762-0700
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
Tel.: (604)ّ 982-0909 بزرگی برای تقریبا همه کش��ورهای دنیا
3 :ص
Fax: (905) 762-0800
Fax: (514) 938-4978,
Fax: (604)
982-0910
7 : ص..........................................بزرگترین مشکل نیست
»!است
Toronto@pars.ca
E- Mail: montreal@pars.ca
E- Mail: Vancouver@pars.ca
www.pars.ca
مرتضیعقیلی سخنرانی
Ninous Givargiznia, BSc.
نامزد
و هوتن پادشاهEXACTE
GESTION FINANCIERES
: داریوشهمایون11 : ص
Agent Immobilier Affilie
 فوریه بیشترین5
RE/MAX
جایزهایراخنواه
جواد
\ë¸¥±›6>>
z të›Z
}f£¨† z çœÂ¼±› :të›Z fz£²›
: صfz£²›
خداحافظ
 شد38 :ص
South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
____________________
}f£¨† z çœÂ¼±› !
ã¼±›
wZz
äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
5655
Sherbrooke
W.
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
ç†£Åš£›
z ù£› fz£²›
,}fZ¬…£±Š \£›¬‹
fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £…
NDG, H4A 1W6
Lasalle, South Shore,
:طرح های کیوان مهجور در مکیک
„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ†

yf£¥5ç•Z®

ÍÅœZ®™

ç¿†£‹ xÂ £¿

147

Nun’s Island , N D G

Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)

17>> :ص

ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® ¬›
!تصاحب کرد
را
جام ملتهایآسیا؛ ژاپن چهارمین جامقهرمانی
£Åœ¯Å™fÂÅ™
iÂÀÅœ
Office: (514) 694-0840

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

Fax
Res.

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

»که منطقه را میسوزاندCell
( است514)
آتشفشانی
816-4080«مصر

®´‹خضر
}f£¨`` † Í˜®Ž
gfZv£`º¥œZ
dZ®`صرافی
` ` `Á… مهتاب
مالیات
حسابداری و
:ثقفی
Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ®
Zä…gfZv£º¥œZ

:سپتامبر4 نی
}gfZ\£›¬‹¯˜®›
نیکتابستا

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d

انگرینیون
مالیات
 حسابداری:ثقفی
مهتاب
ßŽ¯§œZ¬œdوaZ®‰

GREEN خرید:
فرانچایز
INTERNATIONAL

4 : ص

11

Tel.: (514) 486-5547

x£Å¥¿gz®Å`•
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پیک
çœ£`›

دکترانصاری

. 22, 20

Tel.: 514-481-0671
âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®``Ž
£ßœ£… gZ }f£¨† wZz ‹Z z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†

Business Plan

چشم انداز
انتخابات آینده

2011 کتبر
ا
FRI. Oct 22 جمعه

عینک فرهت

6

gfÂ†if£ˆ

ala
nual G
nity An

u
ss Comm
Busine
Iranian

جش
نوه
م
ا
ی
ش
باقرزاده
حسین
باز
ساالنۀ
رگانانا
ی
ر
ا
ن
7
>>
ی
م
ونتریال

yf£¥5ç•Z®

:کانادا/کبک
¯ Zzشهباز
کاری در کاناداI.P.M.
 سال سابقه18
 با2178 Ste-Catherine
5Star
Inc.
W.  حسین28>> ...پزشکی
لیسانس در رشته مدیریت مالی
تنه
کـ
ماریا
دکترانصاری
ã¼±›
wZz
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دانشگاه
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6600 Trans-Canada, Suite 750
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v£fZ باقرزاده
خنعی
مهــاجرت
…
…
CGA
حسابداران
انجمن
کاندیدای
نرخ روز
بهترین
تضمین
با£…ساعت و
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انتقـال
مالی
مدیریت
رشته
در
لیسانس
5
>>
D.D.S.
1155
Rene
Levesque
w.
#2500
7
>>
:امیرسام
D.M.D.
ã
 سال سابقه کاری در کانادا18با
34 >> خدمات,£Åœd
£› â¥±Å
vZ®¥œÂ›
fd ä¤·Ž 3£…£… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
حسابداری و مالیاتی
 m£ºœ w£¿† fd
}gfZ
LC a£`
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مونترال
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\Zfd£
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اشخاص
و
ها
شرکت
برای
1449 St.
Catherine
OSuite
6600
Trans-Canada,
عمدهfd
بصورت
 تبدیل و

fêd
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¯
¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹CGA کاندیدای انجمن حسابداران
äÀ
Tel.: (514)
:¬ fZd g£Åœ x£›gv£fZäºÅ–d
10 ä… Øº•
عطــا
1973 (514) 846-0221
:امیرسام
1998
TRADING

Inc.

ÍÅœZ®™

Pointe-claire, Qc, H9R 4S2

Montreal, Qc., H3B 2K4
NEW address:
Tel.: 514.426.7200
Montreal
Quebec
H3G
1S6
Fax: 514.426.3596
Pointe-claire,
Qc,
H9R
4S2
1006, De La Montagne, Suite 201, Montréal,جتاری
Qc H3G
1Y7 برای شرکت ها و
موسسات
1155
Rene
Levesque
w.
#2500
مالیاتی
و
حسابداری
خدمات
کلیه

Tel: 514 989-2229
Tél.:(514)
989-2229, Fax: 989-0029 www.
دبی
منایندگی در
 دارنده5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Montreal,
Fax :Free:1-866-989-2229
514Qc.,
989H3B
00292K4
Toll
اشخاص
شرکت ها و
khazarexchange
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
Lucieneبرای
Toll Free
: 1-866 989 2229
Tel.:
514.426.7200
(514) 731-1443
Metro: CDN
امور ارزی.com
طوالنی درl'Allier
 و با سابقه ایTel.:msaghafi@miagesolutions.com
info@khazarexchange.com
Email:
E-mail:
GIT110@yahoo.ca
مالی
های
مشاورت
 انواع
GUY
Fax: 514.426.3596

Mobile: 514.567.3169

IranAir

Mobile: 514.567.3169

 آموزش استفاده
از سیستم های حسابداری
ProFusion Realty RFGeneral Sales Agent

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

مریم خالقی

صرافیخضر

Khaleghi
24 ایران در کمتر ازMaryam
انتقال ارز به
Real Estate Broker

تضمین بهترین نرخ روز
( با514)
ساعت و
Cell:
983-5415

Agence Immobilière
1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5
(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com

در
...کشکول پیر
یحیی آبادی

هودشتیان
حسابداری
های
سیستمorder
 ازfz¬ f£¤¥“Z
33 >>z x£¼›Z £…
8 >>
ç Zd£œ£˜
z ç £¼ ®›ò
Money
حمل و نقل پارس ماریتایم

30 >>

6>>

 ® پری گدایZxZ® Z ‚¬À £¿œ
MONTREAL
سیستم ما
جهت جابجایی ارز با
خراسانی
ف:میامی
لوریداfd
1006 DE LA MONTAGNE,
Zd£`œ£˜ ®``Z®

gfÂ†if£ˆ

کاشفی
سعید
ستاره
5
صرافی
£¼` ®›ò z

: دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به

2178 Ste-Catherine W.

38 >>

کاریکاتور

6520 St-Jacques
Tel.: (514)
485-6000
مشاورت های مالی
 انواع
}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“
5774 Sherbrooke استفاده
W.
Tel.: (514)
آموزش
 483-5370
...امالک
www.parscargo.ca
b®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†
1405 De Maisonneuve O Tel.: (514) 844-4492

،درمتام نقاط دنیا

حمیدصدیقکاغذچی

MONTREAL,
Qc., H3G
:امالک
مشاور1Y7

برای
( وام514)
 اخذ938-7277(PARS)
Tel.:
I.P.M.
Inc.مسکونی و جتاری
شهروندان
Fax: (514) 938-4978,
کانادا

5Star

Tel.: (514) 585-2345
E- Mail:
<< بهترین نرخ و هزینه
>> باmontreal@pars.ca
 با سال ها جتـربه
www.pars.ca
(514) 846-0221
اینک بهترین زمان

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

انتقـال ارز

17
درد دل

\£Åš£› z

Cell: (514) 928-5415

کلینیک مدیکال آلفامدیک
EXACTE
آلفامدیک
مدیکال
کلینیـک
آرایشفریباGESTION
 سالنFINANCIERES
IBNG\ë¸¥±› z të›Z fz£²›Cell.:305-905-8199
ç¿†£‹ xÂ £¿
 ستاره5 صرافی
ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹
فیروز همتیان
„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ† Tel.: (514) 585-2345
gz®Å`•
âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®``Ž (514) 846-0221
Cell:x£Å¥¿
(514)827-6364
(514)487-0800
•
 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری
 دارنده منایندگی در دبی
و با سابقه ای طوالنی در امور ارزی

1449 St. Catherine O

Montreal Quebec H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Fax : 514 989 0029
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

GUY

's cut

 کوتاه کردن مو

مریم خالقی

____________________

 بند و ابرو
ProFusion
Realty RF
 فر
Agence Immobilière
هایالیت1361

Greene Avenue

Westmount, Qc H3Z 2A5
Maryam Khaleghi Unisex
(514) 935 3337
Cavendish
Real Estate Broker
www.profusionrealty.ca
Business
Plan
Cell: (514) 983-5415 www.christiesgreatestates.com

Saeed (Sam) Kashefi BA,CFA

روز7
1253Guy
GuyTel.:
(514)
933-9338383
دکترریموندرضایی
1253
(514)
8383 دکتررضایی
صبح8 چهارشنبه ها
هفته

برای سرمایه گذاری
Realtor since 1980,
Montreal,
مونتریال
در امالک در فلوریداستمشاور امالک در
VA,DC,MD& S.Florida
shore
4301 N Federal South
Hwy .Suit
2, و
Lighthouse point, FL 33064
مسکونی و جتاری


 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.samkashefi.brgrealestate.com

جابجایی ارز با سیستم ما
Southجهت
Shore z v£ ®¥œÂ› fd
،} درمتام نقاط دنیاf£¨† z çœÂ¼±› !

 ورنگجتاری مسکونی:مشاور امالک

 man
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3363

روز7
هفته
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NEW address:

_____________________

:دقیقه زمان نیاز دارید
10 به
Firouz
Hemmatiyan
ã¼±›
wZzفقط
äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !

Real Estate Broker
2178 Ste-Catherine W.Chrtrd.
groupe
SuttonClodem
Inc.
Lasalle,
South 5Star
Shore, I.P.M. Inc.

حمیدصدیقکاغذچی

courtier
Nun’simmobilier
Island agrée
,ND
9515 Lasalle boul.

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

G

<< >> با بهترین نرخ و هزینه

Real Estate Broker

Bur.: (514) 364-3315
groupe
SuttonClodem
Lasalle
Qc. H8R 2M9

Cell: (514) 928-5415

West Island:

Inc.

fhemmatiyan@sutton.com
courtier
immobilier agrée www.sutton.com
Firouz Hemmatiyan
£ßœ£… gZ }f£¨† 15760
wZz ‹Z
z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†
boul Pierrefonds
9515
Lasalle
boul. در مونتریالAgent
مشاور امالک
Immobilier Affilié
Tel.: 514-620-5551
Lasalle Qc. H8R 2M9
مشاور
و
محضردار
South shore و
خلجی
وحید
Tel.: (514) 486-5547 •حقوقی
Tel.:
1-866-486-5547,
Fax: (514) 484-1657
NDG:
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
 امیرسامAMIR SAM

5253, Boul.
Decarie, Suite 250,
Montreal,
QcW.H3W
(Metro:
6170
Sherbrooke
Tel.:
514-439-1444
|5057 3C3
Avenue
VictoriaSnowdon)
| Montréal, QC H3W 2N2
www.sutton.com
Chartered Real Estate Broker
Tel.:
514485-4744
 با سال ها جتربه
در خرید و فروش امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

DIRECTOR OF CENTURY 21
IMMO-PLUS ( LASALLE)
2222A Dollard, Lasalle H8N 1S6
amir.sam@century21.ca

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

D.M.D.
1998 دانشگاه مونرال
D.D.S.
1973دانشگاه تهران

_______________________________
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
West Island:
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
15760 boul Pierrefonds
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نادرخاکسار

NDG:

514485-4744
1006, De La Montagne, Tel.:
Suite
201,
Montréal, Qc H3G 1Y7
جتاری
 مسکونیو:امالک
 مشاورFax: 989-0029
Tél.:(514)
989-2229,
www.
Toll Free:1-866-989-2229
khazarexchange
 با سال ها جتربه
info@khazarexchange.com
.com
 و حومهEmail:
امالک در مونتریال
در خرید و فروش

Cell.: 514-969-2492
Chartered Real Estate Broker
Nader Khaksar
Ramier Realty

3675 DES SOURCES, SUITE 109
D.D.O, QC H9B 2T7

Tel.: 514-683-8686

353
Kirk
nino

جتاری
مسکونی

Bur.: (و514)
Fax: 364-3649
364-3315
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d
:ارزی دکتر شریف نائینی
خدماتaZ®‰ سال جتربه10  با
ßŽ¯§œZ¬œd
جراح دندانپزشک
فیروز کمترین زمان
 در
همتیان
gfZv£`º¥œZ
 بهترین بها

®´‹ }f£¨`` † Í˜®Ž

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

Bur.: (514)
514-844-4492
364-3315
1405
Maisonneuve
Lasalle
Qc. H8R 2M9 W.

D.D.S.

Cell: (514)827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

:Guy

جنب دانشگاه

www.sutton.com
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1973
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1998

5450 Cote-des-Neiges, Suite 308

(514) 731-1443
CDN
: دکتر شریف نائینیTel.:ارزی
 خدماتMetro:
 سال جتربه۱۰ با

D.M.D.
1998 دانشگاه مونرال
D.D.S.
1973دانشگاه تهران

Luciene
l'Allier

جراح دندانپزشک

_______________________________
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
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1405 Maisonneuve W.

جنب دانشگاه

x

6520 St-J
5774 Sher
1405 De M

ç Zd£œ£˜


 در کمترین زمان
 بهترین بها

:Guy

£Åœ

2

 سال  18شماره  10  1020شهریور 1390

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 18  No.1020  Sept. 01, 2011

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

6807, boul. De Lorimier
Montréal, Qc H2G 2P8

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2
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شبی دوستانه ،گرد هم به یاد ایران
به هدف معارفه بازرگانان ایرانی ،ارتقاء روابط بازرگانی
و اجتماعی ایرانیان مونتریال،شبی صمیمی و دوستانه و شاد

با دی جی سینا

همراه به پاورپیونت بیزنس های شرکت کننده
 بیزنس کارت خود را همراه بیاورید!
 تلفن های همراه خود را خاموش کنید!
 و بسیاری سورپریزهای دیگر...

با ما باشید!

RSVP

 به صرف
شام و شراب شیراز

اوردور ،غذاهای اصلی
متنوع ،سوپ ،ساالد،
میوه ،شیرینی،
نوشیدنی و...

3855 Boul Saint-Jean
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همزمان باانتشار دو بارۀزربـرگ
راهنمای مشاغل ایرانیان مونرتیال،

پیوند برگزار می کند...

در سالن زیباو شکوهمند املپیا
کوکتیل :راس ساعت  6بعدازظهر

Dollard-Des-Ormeaux QC, H9G 1X2

514.626.6000
Tel.: 514-996-9692

پیکنیکتابستانی
یکشنبه
پا
یان

بزرگ

4
س
پ
ت
ا
مبر
پ
ا
ر
ک
ا
ن
گ
ر
ی
نیون

در صورت نامساعد بودن هوا ،این برنامه
به یکشنبه بعد موکول خواهد شد.
برایاطمینانمتـاسبگیرید:

پیوندمونتریال،تپشدیجیتال
Tel.: 514-996-9692
514-223-3336

facebook.com/tapeshdigital

دیجی

SINA

سینا

صیم ،بنوشیم،
بر ق
شادباشیم...

METRO:
Angrignon

محل جدید:
چندقدمی
خروجیمترو

GPS:
Parc Angrignon

3400, boul. des Trinitaires
Montréal, QC H4E 4J3
>>> Directrion:
20 W. boul Angrignon, to the end,
boul. des Trinitaires
From E.:
720 W., 15 S, De la Vérendrye S., boul. des
Trinitaires
From Rive Sud.:
Pont Champlain, 15 N., De la Vérendrye S.,
boul. des Trinitaires

4
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توجهتوجه:

ایران و جهان...
هشدار سارکوزی به ایران نسبت به حمله پیشگیرانه به
نیروگاه های امتی این کشور
31آگوست،دبی-العربیه.نت:
نی��کال س��ارکوزی رئی��س جمهور
فرانس��ه نس��بت به احتمال حمله
پیش��گیرانه به نی��روگاه های اتمی
ایران در صورت اصرار این کشور بر
ادامه برنامه اتمی خود هشدار داد و
تاکید کرد چنین اقدامی به بحرانی
بزرگ خواهد انجامید.
جمهوری اسالمی ایران بر مسالمت
آمیز بودن برنام��ه اتمی خود اصرار
دارد .اما غرب این برنامه را غیرشفاف
م��ی داند و از احتم��ال تالش ایران
برای ساخت اسلحه اتمی سخن می
گوید.
س��ارکوزی که چهارش��نبه -8-31
 2011در جمع سفرای فرانسه که
در پاریس حضور دارند س��خن می
گفت اظهار داش��ت" :اهداف اتمی
نظامی ایران و برنامه های موشکی
این کش��ور تهدی��دی روز افزون را
تش��کیل می دهد و ممکن است به
حمله ای پیشگیرانه به نیروگاه های

PAIVAND: Vol. 18  No.1020  Sept. 01, 2011

اتمی ایران بینجامد .این مس��اله به
بحرانی بزرگ منجر خواهد شد که
فرانسه آن را نمی پسندد".

کرد .فرانس��ه و شرکایش هر چه در
ت��وان دارند را ب��رای محقق کردن
خواست مردم س��وریه در راه آزادی
و دموکراسی به کار خواهند بست".

از سوی دیگر رئیس جمهور فرانسه
گفت که بش��ار اسد رئیس جمهور
سوریه در جریان سرکوب معترضان
اقدامات��ی ک��رده که اص�لاح پذیر
نیستن .د
اعتراض ها در سوریه که با خواست
س��رنگونی نظام بش��ار اسد صورت
می گیرد ،وارد ماه ششم خود شده
است .به گفته سازمان ملل متحددر
جریان سرکوب این اعتراض بیش از
 2هزار و دویست نفر کشته شده اند.
سارکوزی در سخنان خود افزود:
"نظام س��وریه چنانچه گمان کند
مورد حمایت ملت خود قرار خواهد
گرفت در اشتباه است.
رئی��س جمه��ور س��وریه اقداماتی
ک��رده که نمی توان آن ها را اصالح

کشورمستقلفلسطینی

نظام سوریه خطاهایی مرتکب شد
که منی توان اصالح کرد

سارکوزی همچنین ابراز امیدواری
کرد که بیست و هفت کشور اروپایی
در خصوص به رس��میت شناختن
دولت مس��تقل فلس��طین در ماه
سپتامبر هم نظر باشند.
محم��ود عباس رئیس تش��کیالت
خودگردان فلس��طینی قص��د دارد
درخواس��ت به رس��میت شناختن
کشور مستقل فلسطینی را همزمان
با نشس��ت مجمع عمومی سازمان
مل��ل متح��د در ماه س��پتامبر ،به
شورای امنیت ارائه دهد.
او افزود" :باید مسئولیت های خود
را بپذیریم .فرانسه طرح هایی ارائه
خواهد داشت .ما وحدت موضع اروپا
را می خواهیم".

فروش بلیت برنامه هادی خرسندی
و کنسرتهای مسعودی ،ستار واندی،
داریوش وفرامرز اصالنی(اوتاوا) و...
همه روزه در تپش دیجیتال

طالعا
ت مربوط
ب
ه
ب
ر
ن
ا
م
هنر
ههای
ی و کنسر
ت
ه
ا
ی
ا
ی
ر
انی
مونتریال
بر روی س
ایت فیس
ب
و
ک
ت
پ
ش
514-223-3336
بجوئید!

خشکشوییفرویو
)(Fairview
کلیه امورخشکشویی
همراه باترمیم لباس
سرویس عالی،
سریع و… با نازل ترین قیمت

مسکونی  -جتاری

دروستآیلند

در خدمت هموطنان گرامی

Cell.: 514-433-2703

فئودا هودفر

F. Hoodfar

Real State Broker
Email: fhoodfar@gmail.com

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های مسکن و جتاری
 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

Cell.: 514-967-5743

Minoo Eslami

Real State Broker
Email:
minoo.eslami@century21.ca

سرورصدر

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

Île Des Soeurs, Verdun, QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
mnasr@sutton.com
www.sutton.com

Tel.: 514 694-7036

GESTION FINANCIERE LOYALE

Tel.: 514-777-3604

½
½
½
½
½
½
½
½
½

5263, boul Cavendish,

Montreal, Quebec, H4V 2R6,
Email: loyale.accounting@gmail.com

Criminal
& penal

لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی

law

½ رانندگی هنگام مستی
½ جرائم اداری و کالهبرداری
½ خشونتخانوادگی
½ حمله ،تهدید ،تخلفات جنسی
½ سرقت و تعدی به حریم خصوصی
½ حمل و پخش مواد مخدر
½ تخلفات جزائی :اشخاص و شرکت ها
½ جرائم راهنمایی و رانندگی :سرعت و...
½ درخواست عفو و ابطال اسناد

Lida Sara Nouraie

Tel.: (514) 397-9284
Tel.: (514) 836-5432
Impaired driving
White collar crime, fraud
Conjugal violence
Assault, threat, sexual infractions
Breaking and entering, theft
Possession and trafficking in narcotics
Penal infraction for individuals and corporations
)Highway Safety Code (speeding tickets, etc.
Pardons and waivers applications

www.nouraie.com
)(Lawyer of the Year 2007 – Pro bono
)(AJBM











بیزنس خود را با مشاوران حرفه ای ما
توسعه و ارتقاء دهید.

«بیزنس» ،کسب و کار ماست!






Business Financing
Business Development
Franchise Purchasing
Business Start-up
Business Plans & Forecasting

Masoud Nasr

) (Pointe Claire

SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
_________________________

www.masoudnasr.com

مسعود نصر

995 boul St-Jean

خدمات حسابداری و دفترداری

 باخرید خانه با ما
بازرسی ساختمان شما رایگان خواهد بود

مینو اسالمی

• باتخفی��ف وی��ژه ب��رای
هموطنانگرامی
• با پ��ارک اختصاصی برای
رفاه مشتریان

; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها

مشاور امالک در وست آیلند

H
TAPES
r
o
f
k
o
o
l
کلیه ا

امیرکفشداران







مشاوره در کلیه امور مالی و جتاری
مشاوره برای توسعه بازرگانی
مشاوره در امر خرید فرانچایز
مشاوره در امور راه اندازی کسب وکار
برنامه ریزی و آینده پژوهی بازرگانی
_______________
630 Sherbrooke W. Suite 800
)(Corner: University St.
Montreal, QC H3A 1E4

Tel.: 514-303-2977
Fax: 514-303-6522

www.lexfiducia.com / info@lexfiducia.com.

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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ایران:سرکوبشاعر...
هیال صدیقی ،شاعر دالور ایرانی ،به  4ماه زندان محکوم شد

سیروس
یحیی آبادی

هوا ...بارانی است و فصل وپاییز
گلوی آسمان از بغض لبریز
به سجده آمده ابری که انگار
شده از داغ تابستانه لبریز
هوای مدرسه بوی الفبا
صدای زنگ اول محکم و تیز
جزای خندهای بی مجوز
و شادی ها وتفریحات ناچیز
برای نوجوانی های ما بود
فرود خشم وتهمت های یکریز
رسیده اول مهر و درونم
پر است از لحظه های خاطر انگیز
کالس درس خالی مانده از تو
من و گلهای پژمرده سر میز
هوا بارانی و پاییزیم من
درون خشم خود زندانیم من
چه فردای خوشی را خواب دیدیم
تمام نقشه ها بر آب دیدیم
چه دورانی چه رویای عبوری
چه جستن ها به دنبال ظهوری
من و تو نسل بی پرواز بودیم
اسیر پنجه های باز بودیم
همون بازی که با تیغ سر انگشت
زپیش چشمهای من تو را کشت
تمام آرزو ها را فنا کرد
دو دست دوستی مان را جدا کرد
تو جام شوکران را سر کشیدی
به ناگه از کنارم پر کشیدی
به دانه دانه اشک مادرانه
به آن اندیشه های جاودانه
به قطره قطره خون عشق سوگند

1020
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به دور سینه های مانده در بند
دلم صد پاره شد بر خاک افتاد
به قلبم از غمت صد چاک افتاد
بگو آنجا که رفتی شاد هستی
در آن سوی حیاط آزاد هستی
هوای نوجوانی خاطرت هست
هنوزم عشق میهن در سرت هست
بگو آنجا که رفتی هرزه ای نیست
تبر تقدیر سرو و سبزه ای نیست
کسیدزد شعورت نیست آنجا
تجاوز به غرورت نیست آنجا
بخوان همدرد من هم نسل و همراه
بخوان شعر مرا با حسرت و آه
دوباره اول مهر است و پاییز
گلوی آسمان از بغض لبریز
من و میزی که خالی مانده از تو
وگلهای که پژ مرده سر میز...

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی
مهاجرت

مهساابراهیمنژاد
خانواده

 IMMIGRATION LAW
 FAMILY LAW
 LITIGATION
 CONTRACT LAW
CORPORATE & COMMERCIAL LAW
LABOUR LAW

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

_________________________

Montreal Office

دعاوی






294 Square St-Louis, 2e étage

مدنی
کاری
تجاری
خانواده

Montréal QC H2X 1A4

Tel: (514) 849-9696
Fax: (514) 849-5429

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند

امید،خوشبینی،عشق

خداحافظ جک ،مدافع همیشگی آدم های بیدفاع!
مراسم رس��می بزرگداشت و تشییع
پیکر "جک لیتون"  ،رهبر فقید حزب
مخالف نئودمکرات ،با حضور نخست
وزیر و جمعی از مس��ئوالن دولتی و
حزبی و شرکت ده ها هزارتن از مردم،
در تورنتو برگزار شد.
صبح روز شنبه  27آگوست پیکر وی
از محل ش��هرداری تورنتو به س��الن
همایش "روی تامسون" منتقل گردید
و طی یک برنامه متن��وع  90دقیقه
ای ،دوستان و اعضای خانواده به نقل
خاط��رات و ویژه گیه��ای اخالقی و
شخصیتی جک لیتون پرداختند.
همچنین چندین گروه موسیقی نیز
در یادبود او برنامه هایی را اجرا کردند.
نق��ل برخی از نکات جالب از ش��یوه

فعالیت و زندگی او توسط سخنرانان ،با
خنده های مکرر حاضران همراه بوده و
باعث شد فضای مراسم خداحافظیدر
برخی م��وارد توأم با یادآوری لحظات
شاد و شیرین ارتباط با وی باشد.
در بخش دیگری از مراسم ،نمایندگان
ادیان مس��یحی ،یهودی و مسلمان،
خطابه هایی را ایراد کردند.
جک لیتون ،که ب��ا رهبری او ،حزب
نئودمکرات توانس��ت در سال جاری،
با غلبه بر حزب لیبرال و کسب 103
کرس��ی در پارلمان ف��درال ،جایگاه
رهب��ری رس��می مخالف��ان دولت را
کس��ب کند ،روز دوشنبه گذشته در
سن  61سالگی ،بر اثر بیماری سرطان
درگذشت.

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

کیـــترینگ
جمـــال
انواع سوسیس آلمانی منقلی

Voyages Lexus

•
•
•
•
•

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
فروش بلیت کلیه شرکت های
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

(514) 849-7711 Ext.: 243

 Tel.:

________________________________
1455 PEEL, local 148,

نسرین پارسا :مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

 حتویل بلیت در محل
کار شما در اسرع وقت

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

(مونتریال)

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES, LAWYERS

از طریق برنامه های مهاجرت فدرال
و کبک
 سرمایه گذاری
 کارآفرینی
 تخصصی
 درخواست اقامت برای
همسر و خانواده
 پناهندگی
 جواز تحصیلی و کاری
 تنظیمدعوتنامه
 تمدید کارت اقامت
 تقاضای تابعیت

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760

Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

چای قهوه

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

غذا آماده
take
برای out

________________
6107 Sherbooke W.

Tel.: 514-484-8072
________________
درچندقدمی تپش و اخوان
روبروی ویدئوتران

س��اندویچ م��رغ $6.00 ............................................................
س��اندویچ زب��ان $6.00 ............................................................
س��اندویچ مغ��ز $6.00 ...............................................................
س��اندویچ کوکوس��بزی $6.00 .............................................
س��اندویچ سوس��یس بندری $6.00 ..................................
س��اندویچ کالب��اس $6.00 ......................................................
س��اندویچ الوی��ه $6.00 .............................................................
س��اندویچ کتلت $6.00 ...........................................................
س��اندویچ کتلت م��رغ$6.00 ..................................................
س��اندویچ کباب لقمه$6.00 ..................................................
س��اندویچ جوجه کباب $6.00 ..............................................
س��اندویچ فیله کباب $6.00 ...................................................
ش��له زرد $2.00 ..........................................................................
آش رش��ته $4.00 .......................................................................
س��وپ جو $4.00 .........................................................................
ته چین م��رغ $7.00 ..................................................................
کوفته تبری��زی $7.00 ...............................................................
کشک و بادمجان $7.00 ...............................................................
شنیتس��ل مرغ $6.00 ...............................................................
دل و جگر م��رغ $6.00 .............................................................
خوراک لوبی��ا $4.00 ....................................................................
میرزاقاس��می $7.00 ....................................................................
س��االد س��بز $6.00 ...............................................................
س��االد یونان��ی $5.00 ...............................................................
بس��تنی فالوده $3.00 ...............................................................

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

514-996-9692
-------------------

PAIVAND
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H4B 1L8
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www.paivand.ca
■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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

پیوند جویای دیدگاه های متفاوت با
نوشته های چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر
دیده گاه های پیوند نیست.
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.

■ توضیح مهم:

بهدلیلهماهنگی،شمارهگذاریدوهفته
نامهپیوندمونتریال،باپیوندونکوور(که
بصورتهفتگیمنتشرمیشود)تنظیم
می گردد.

•

_________
برای ما بنویسید اما...
کوتاه ،زیباتر است

پیوند نشریه کوچکی است،
لطفا سعی کنید نوشته ها از  500کلمه
بیشترنشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با
 MSWORDفارسی تایپ ،سپس ایمیل
کنی .د

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville StLaurent, South Shore, Laval,
West Island, & all Surrounding
suburbs...

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

لوگوی پیوند ®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
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ایران...

اعدامهای «دهه اول
انقالب» ،نه «دهه!»۶۰

هادی خرسندی

گوامتاال

این سروده جدید نیست،
اما تازه هست!
اسمش «گواتماال»ست.
قبال چیزدیگر بود.

دکتر حسین باقرزاده

 30اوت 2011

hbzadeh@btinternet.com

ترسم از این كه اگر در آسیا بلوا شود
میهن ما بخشی از تنب و ابوموسی شود
میزند خیمه بر ایران عاقبت شیخ دوبی
آل و اوضاعش اگر در كاخ مرمر جا شود
میتوان با پول نقد امروز ایران را خرید
مملكت وقتی كه بی پول است خود كاال شود
ژاپن دوم نشد ایران ،ولیكن غم مخور
بخت اگر یاری كند ،شاید گواتماال شود
هر كسی از ظن خود شد یار این محنتكده
ای خوش آن یاری كه اسرار درون جویا شود
ما ز شیخ و شاه خیلی مشت ها وا كرده ایم
همتی یاران كه ترسم مشت ما هم وا شود
فحش ها دادیم و جوك ها ساختیم از كارشان
تا كه شاید خاطر آزرده مان ارضا شود
با جوك « گربه نره» هر شب بسی خندیده ایم
تا سگ هار حكومت هر شبش فردا شود
رفع تكلیفی كه ما اینگونه از خود كرده ایم
وای اگر سرمشق ملت های آفریقا شود!
شاه تو بودی و من ،مال منم ،مال تویی
پس چه خواهی كشورت بی شاه و بی مال شود
تشنه ی خون ات منم  ،تو تشنه ی خون منی
این وسط بدنامیش سهم دراكوال شود!
بس كه ما بر پشت هم ُمهر خریت می زنیم
هر كه از ره میرسد ،خواهد سوار ما شود
گر نشیند « مرغ آزادی» به بام ما ،یقین
بر سر دستور پختش بین ما دعوا شود!
ترسم از اینكه دموكراسی اگر شد نوبتی
نوبت ما ،عصر روز آخر دنیا شود!

هادی خرسندی
در مونرتیال
 23سپتامبر

سالگردفاجعهکشتارسال
 ۶۷فرا رسیده است.

ای��ن کش��تار یک��ی از
بزرگترین جنایات ضد بشری نیمه دوم
قرن بیستم میالدی در سطح جهان بوده
است.
هزاران نفر در طول چند هفته به صورت
مخفیانه و بهدالیل عقیدتی و سیاسیدر
زندانهای ایران اعدام شدند.
شدت و وسعت این کشتار بی سابقه بود،
ولی نفس عمل پدیدهای اس��تثنایی در
حیات جمهوری اسالمی نبود.
این قتل عام در واقع اوج سیاس��تی بود
که برای چندین سال از سوی حاکمیت
دنبال میشد:
اعدامهای سیاس��ی ی��ا عقیدتی فردی
ی��ا گروهی ب��دون محاکمه ،ی��ا پس از
محاکمات صوری س��ریع و بدون رعایت
کمترین موازین حقوقی و انسانی.
معموال از این کش��ت و کشتارها تحت
عنوان «اعدامهای دهه  »۶۰یاد میشود
و عموما مقط��ع آغازین آن را  ۳۰خرداد
 ۱۳۶۰میدانند.
این مقطع چگونه انتخاب ش��ده است و
دستهبندی این اعدامهادر قالب یکدهه
تقویمی ( )۶۰چه معنایی را القا میکند؟
در نم��ودار اعدام و کش��تار سیاس��ی و
عقیدتیدر جمهوری اسالمی ۳۰ ،خرداد
 ۶۰البت��ه نقطه جهش بزرگی بش��مار
میرود.
یعنی نمونههای اعدام و کشتار سیاسی
و عقیدتی در این رژیم پیش از آن تاریخ
نیز وجود داش��ت ،ولی موارد آن عموما
محدودت��ر بود و یا ب��ا تناوب کمتری به
چشم میخورد.
{>> ادامه در صفحه}34 :

درهای گاراژ و دربازکن برقی

UNITECK GARAGE DOOR
سرویسسالیانه:

فقط  65دالر

MONTREAL, LAVAL,
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

 ۲۸اوت ۲۰۱۱

شهباز خنعی (مونتریال)

Shahbaznakhai8@gmail.com

سازمان ملل متحد در آخرین آمار خود شمار معتادان به
مخدر  ،اعم از مشتقات تریاک ،کوکایین ،ماری
انواع مواد ّ
مخدر صنعتی و شیمیایی
مواد
و
حشیش
جوآنا،
ّ
در سراسر دنیا را حدود  220میلیون نفر اعالم «آنچه در
کرده است .شمار دست اندرکاران کشت ،تولید،
لیبی رخ
قاچاق ،عمده و خرده فروش��ی م��واد مخدر در
دنیا نیز حدود  10میلیون نفر برآورد شده ّاست .داد ،درسی
وجود این تعداد معتاد ،قاچاقچی و فروشنده مواد برای رهبران
ّ
مخدر مشکل بزرگی برای تقریبا همه کشورهای کشورهای
دنیا است ،ا ّما بزرگترین مشکل نیست.
منطقه

است!»

{>> ادامه در صفحه}35 :

مشاور درامور خرید ،فروش و اجاره

امالک مسکونی،جتاری
 برآورد و ارزیـابی رایگان
 اخذ وام مسکن

با بهترین
نرخ بهره

• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

D.D.O., Quebec H9B 2T6

Cell.: 514-929-6263
نانسیمعلمی

Tel 514-929-6362
Fax 514-624-9708
nancy.moallemi@gmail.com

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

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 تغییر نام
½ ½ تایید امضا
و بسیاری دیگر

_________________________

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

مینا صاحلی

مشاور امالک:مسکونی و جتاری

Akhtar (Nancy) Moallemi
Real Estate Broker
3675 Boul. Des Sources #109

نازگل فالح طوسی

فروش ،نصب و تعمیر

تک
یونی

موج اعدامهای سالهای اول انقالب
در سال  ۶۷با تصفیه خونین زندانهای
کشور به پایان رسید .برای دسته بندی
کردن این موج از اعدامها ،تعبیر
«اعدامهای دهه  »۶۰مناسب نیست.
چنین تعبیری :اوال کشتارهای دیگری
را نادیده میگیرد؛ ثانیا به یک مسئله
حقوق بشری انگ سیاسی و ایدئولوژیک
میزند؛ و ثالثا حربه تبلیغاتی مؤثری
را در اختیار رژیم میگذارد .مؤثرتر
آن است که به جای آن از «اعدامهای
دهه اول انقالب» سخن بگوییم :از ۲۲
بهمن  ۱۳۵۷تا پاییز .۱۳۶۷

آیا خامنه ای پند می گیرد؟!

فتوشاپ
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حمل و نقل پارس ماریتایم

ایران  -سوریه...
ناکامی پیوسته جنبش شهری در ایران و تداوم
پیگیر نیمه شهری ها در سوریه
عطا هودشتیان

با  30سال جتربه در حمل و نقل
هرهفتهیککانتینرلوازمشخصی:
مستقیم از کانادا به گمرک تهران

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

__________________________
Head Quarter office in Montreal:
6475 Des Grandes Prairies #15
Saint-Leonard, QC, H1P 1A5, Canada

Tel: 514-384-5632

Fax: 514-384-1838
Mobile: 514-983-4590
e-mail: management@parscargo.ca
info@parscargo.ca
airfreight@parscargo.ca

www.parscargo.ca

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با بیش از 60سال سابقه کمک به مهاجرین
>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت در
مصاحبه کاری
½ تنظیمدعوتنامه رسمی
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

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)
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ساعات کار:

>>دوشنبه تا جمعه
 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور

__________________________________
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

مونتریال

در س��وریه تان��ک ها
و نفربره��ای زره��ی
ارتش ه��ر روزه مردم
بیگناه این کشور را به
رگبار میبن��دد .دیگر
مسئله این نیست که
به چه میزان گسترده
ای حکومت س��وریه به
سرکوبدست زده است ،بلکه شگفتی آن
است که چطور مردم با استقامت بی مانند
به جنبش ادامه میدهند ،و شگفتی دیگر
اینکه چگونه این مل��ت ،برعکس لیبی،
هنوز –و تا آنجا که مشاهده شده  -تن به
خشونت مسلحانه نداده است.
این واقعی��ت را نه در تونس دیده ایم ،نه
در مصر ،ن��ه در لیبی و نه در ایران .همه
تئوری های سیاسی کالسیک در سوریه
امروز نقش برآب شده اند.
در این نوشته ،نه به جنبه عدم خشونت
جنب��ش در س��وریه ،که خ��ود موضوع
پراهمیتی س��ت ،که ب��ه مقوله تداوم
اعتراضات می پردازی�م و آن را با
جنبش مدنی س�ال  1388ایران
مقایسهمیکنیم.
مسئله س��اختار جنبش اعتراضی طبقه
متوس��ط ای��ران درمقایس��ه با س��وریه،
ضرورت تغییر استراتژیک در نحوه عمل
این جنبش ،و امید ب��ی حاصل به رفرم
پذیری جمهوری اس�لامی از موضوعات
این بررسی است.

   نیمه شهری بودن جنبش سوریه
در مقایسه با ایران
یکی از ویژگی های جنبش اعتراضی در
سوریه که در مقایسه با ایران قابل توجه
اس��ت ،نیمه ش��هری بودن آن است .در
س��وریه مبارزات اعتراضی اقشار شهری
را آنقدرها جذب نکرد ،لیک��ن در ایران،
جنبش سبز غالبا برپایه این اقشار شکل
گرفت .در س��وریه بیش��تر مب��ارزات در
شهرهایی متحقق میشود که از جمعیت
اندکی برخوردار هستند.
سوریه به مانند ایران از یک جامعه شهری
پرقدرت برخوردار نیست.
دمش��ق ،پایتخت و بزرگترین شهر این
کش��ور ح��دود  3تا  4میلی��ون و حومه
"دمش��ق" تنه��ا ح��دود  100000تن
جمعیت دارد .جمعیت دیگر ش��هرهای
این کشور ،بغیر از "حلب" (با حدود یک
ملی��ون) ،میان صد ه��زار و نیم میلیون
در نوس��انند .حتی شهر "درعا" که مرکز
مبارزات و تظاهرات بزرگی بوده اس��ت،
جمعیت��ی بی��ش از  75000ن��دارد و تا
 1982آن جمعیت بس��ختی به 50000
تن میرس��ید .شهر "الزقیه" نیم میلیون
و ش��هر "حم��ص" حدود ی��ک میلیون
جمعیتدارد.
مرکز اصلی مبارزات و مقاومت های مردم
س��وریه در این شهر های بسیار کوچک
قرار دارد .و در خود دمشق که بیشترین
تمرکز جمعیت شهری را داراست ،تقالی
مخالفین اندک است.
گویا رفرم های بشار اسددر مرحله آغازین
اعتراضات به حال آنها خوش آمده است.
خالصه آنکه جنبش اعتراضی در سوریه
آنقدر ها متعلق به طبقه متوسط نیست.
ای��ن مبارزات را بس��ختی میت��وان یک
جنبش مدنی واقعی نامید.
آنچهدر لیبی شاهد بودیم نیز یک جنبش
مدنی نب��ود ،اگر چه پس از پیروزی ،چه
بسا این روند به شکل دهی جامعه مدنی
بینجامد .و همین دگرگونی را ش��اید در
فردای پیروزی در س��وریه نیز مش��اهده
نماییم.
اما جنبش س��بز در ایران ،در تونس و در
مص��ر عمیقا خبر از ی��ک حرکت مدنی
گسترده می داد .در تونس و مصر ،بدون
عقب نش��ینی نس��بی ارتش و نیروهای
سرکوب ،که برپایه مراوده با ایاالت متحده
ص��ورت گرفت ،انتقال ق��درت به چنان
سهولت عملی نبود .با اینحال در این دو
کشور اقشار شهری ،نیمه و غیر شهری با
هم پا به میدان گذاشتند.
اما در ای�ران ما با پدیده ای برعکس
روبروهستیم.
جمعیت ش��هر تهران بی��ش از دو برابر
دمش��ق اس��ت ،و با حومه ،یعنی استان
ته��ران ،این میزان به چی��زی قریب 13

میلیون می رسد .تا آنجا که ما در یافتیم،
تهران هجدهمین شهر پرجمعیت جهان
بحساب می آید .این تفاوت ،بطور عددی
ش��اید کم اهمیت بنظر می رسد ،اما پر
معناست.در بیش از صد سال اخیر ،تهران
با ویژگیهای ش��هری اش ،جایگاه اصلی
تحوالت کشور بوده است.
در اکثر جنبش هادر ایران ،نقش شهرهای
کوچک محدود بوده است و جوشش آنها
غالبا (البته نه همیش��ه) بدنبال حرکت
شهرهای بزرگ شکل گرفته است.

   ناکامیپیوسته طبقهمتوسط در
ایران و ضرورت تعویض استراتژی
پرسش از ناکامی عملی جنبش مدنی در
س��ال  1388ما را به مقایسه کوتاهی با
وضعیت فعلی سوریه میکشاند.
در ای��ران ،ه��م چنانک��ه آمد،مرکز ثقل
تحوالت سیاسی از مش��روطه به اینسو،
شهرهای بزرگ و طبقه متوسط شهری
بوده اس��ت .و سخن ما در این نوشته آن
اس��ت که شاید ناکامی بیش��تر مبارزات
مردمی در ایران در طول  3دهه گذشته،
بر خالف آنچه در سوریه امروز می بینیم،
از همین جا ناش��ی می گ��ردد؛ از اینکه
طبیعت جنبش در ایران بطور فوق العاده
ای ش��هری بوده است و اساس آن بر پایه
حرکت طبقه متوسط شکل گرفته است؛
جنبشی که التفات ویژه ای در عمل برای
نیمه ش��هری ها ،کارگران و تهی دستان
نداشته است.
حال آنکه دخالت همه جانبه گروه های
نیمه شهری کلید پیروزی جنبش مدنی
میباش��د .این واقعی��ت را انقالب 1357
بخوبی نشان داد.
س��اختار گسترده شهری کشور ایران که
به اقدامات رضاش��اه و اصالحات محمد
رضاش��اه باز میگردد ،ش��الوده قیام ها و
اعتراضات مردمی را بگونه ای متفاوت با
سوریه ش��کل داده است .به عبارتی باید
اگر شهر آمادگی و انگیزه نداشته
باشد ،بیم آن میرود که حاشیه آن
را بدنبال خود بکشاند.
گفت ،ما تاوان پیش��رفت و توسعه مان را
میدهیم.
لیکن از آن��رو که مدرنیزاس��یون دوران
پهلوی زایشی ناقص داشت ،ناهماهنگی
ه��ای عظیمی را در کش��ور پدید آورد و
اتفاقا جمهوری اسالمی که شهرها را باز
هم در ایران گسترش داد ،از این تناقضات
به هیچ رو نکاست.
دالیل افت جنبش سبز البته بسیارند .به
وضوح ،یک دلیل اصلی آن سرکوب همه
جانبه است .اما این تنهادلیل نیست.
از نگاهی تاریخی ،طبقه متوس��ط میانه
حال ،ترس��ان و ناپایدار است و در مقابل
یک نظام استبدادی که به هیچ رو تن به
مماشات نمی دهد ،اوست که ،متزلزل و
ترسان ،حاضر به مماشات با نظام میشود و
اینهمه را به نام حفظ "ثبات" و ناپایداری
آینده ،برای خود و دیگران توجیه میکند.
تنها در دو ص��ورت امکان ادامه و توفیق
جنبش شهری طبقه متوسط ،اگر دوباره
سر به باال گیرد ،وجود دارد :یا آنکه نظام
حاکم در ادامه اعتراضات مردمی از خود
تزلزل و عقب نش��ینی نشان دهد (این را
در اواخر حیات رژیم شاه مشاهده کردیم)
یا اینکه این طبقه قادر شود به گروههای
میلیونی اقش��ار تهی دس��ت روی آورد و
آنها را جذب خود نماید (این را در برخی
انقالبات قرن بیستم دیده ایم).
در برابر رژیمی که هیچ نشانی از انعطاف
از خود نش��ان نمی دهد ،چاره پیشروی
جنب��ش آن اس��ت که از س��اختار صرفا
مدنی خ��ود خارج گردد،از حصار محدود
و منجم��د خود ب��ه بیرون گری��ز زند و
اقش��ار تحتانی جامعه را به ش��عار های
خویش جلب نماید تا به این وسیله ارتش
پرقدرتی از اعتراض و تداوم را بپا کند .این
یک تغییر استراتژیک برای تداوم جنبش
اس��ت .مگر خ��ود س��رکوبگران نظام در
جریان جنبش سبز معترف نبودند که اگر
پابرهنگان به صحنه آیند" ،ما باید پا
به فرار بگذاریم"! (سردار قاسمی)

   تنهاییطبقهمتوسط
پس اینکه جنبش سبز رهبری به کفایتی
نداش��ت تا آن جنب��ش را به س��رانجام
خود برس��اند ،اینک��ه آن حرکت از یک
س��ازماندهی همه جانبه برخوردار نبود
که س��احت غلیان آنرا در بر گیرد ،اینکه
آن جنب��ش از یک برنامه الزم و یک ایده
راهنم��ا برای راهبرد واقعی منش��اء نمی
موجه و درس��تند ،اما
گرفت ،اینها همه ّ
هنوز توضیح دهنده دالیل اصلی فروکش
جنبش مدنی  1388در ایران نیست.
نه آنکه آنچه در اینجا می آید پاس��خ به
همه مسائل است و راه گشای اصلی ست.
اما یک ضعف اصلی جنبش سبز تنهایی
آن بود .جنبش سبز تنها به خود – یعنی
طبقه متوس��ط  -متکی شد ،خودی که
حتی خاستگاه و توانش برای ادامه کار و
تداوم اعتراض کم بنیه بود .زیرا منافعش
محدود ب��ود .از ایده رفرم در نظام ،یعنی
شعارهای انتخاباتی شروع کرد و هنگامی
ک��ه اعتراضات یک ص��ورت جدی تری
بخود گرفت و ش��دت تهاجم گس��ترش
یافت ،بتدریج پا به عقب گذاشت.
اگر شاه قاجار باالخره فرمان مشروطیت را
امضاء کرد و دس��ت از سماجت در مقابل
مشروطه خواهان برداشت؛ اگر محمد رضا
شاه در برابر اعتراضات میلیونی کشور را
ت��رک کرد و باالخره تح��ول را پذیرفت،
استبداد دینی ،چه از جنس خامنه ای و
چه از قبیله احمدی نژاد به هیچ وجهه تن
به مماشات و یا ترک قدرت نمی دهد.
بناب��ر این ،جنبش اعتراضی میبایس��ت
اس��تراتژی خود را تغییر دهد ،زیرا – نه
آنکه ش��رایط دگرگون شده است -بلکه
شناخت ما به انعطاف ناپذیری حاکمیت
و عدم امکان اصالحات در درون آن بیشتر
شده است .دیگر روشهای قدیمی کار ساز
نیس��ت .اتکا به انتخابات و اصالحات در
نظام کمکی به پیشبرد جنبش نمی کند،
برعکس آنرا به باز تولید مداوم خود وامی
دارد .مماشات با این یا آن جناح جمهوری
اسالمی راه کار ما نیس��ت .باید چاره ای
ب��رای برپایی و ت��داوم جنبش اعتراضی
یافت .مگر آنکه تاکید را بر یک انتخابات
واقعی و آزاد ،با نظارت مراجع بین المللی،
بگذاریم که این خود ش��رایط س��قوط یا
تغییر جدی رژیم را در بر خواهد داشت.
بهر رو ،استراتژی "انتخابات آزاد" منافاتی
با پیشنهاد ما نخواهد داشت ،بلکه وجهی
تکمیلی به آن میدهد.
   ضرورت بازگشت به اقشار
تهـیدست
اما اگر مقول��ه "آزادی" یکی از مطالبات
اصلی طبقه متوس��ط در ایران بوده ،زیرا
تالشش دست یابی به قدرت و یا نزدیک
شدن به آن بوده است ،این شعار آنقدرها
نیاز وافر و فوری گروه های تهی دس��ت
جامعه نیست .آنچه برای این اقشار جذاب
و بس��یج کننده است ،مس��ئله بضاعت
اقتصادی س��ت ،که در سه مقولۀ کار،
نان و مسکن جلوه میکند.
بنابر ای��ن در تغییر اس��تراتژی جنبش،
کنش��گران ،فرهیختگان و تئوریسین ها
باید به این دو ویژگی گروه های فرودست
جامعه توجه داش��ته باشد ،بدون در نظر
گرفتن این دو مقوله ،امکان بسیج اقشار
تحتانی جامعه از ما سلب میشود .وظیفه
ما افزودن امر آزادی به این خواسته های
اقتصادی است.
مش��کل طبقه متوسط آن است که غالبا
ش��عار خود را داده اس��ت ،و به ضرورت
جذب اقش��ار دیگر آنقدر ها فکر نکرده و
نیاموخته که برای جلب آنان باید ش��عار
ه��ای آنها را نیز بکار گیرد ،و نه فقط آن،
که باید از منافع واقعی تهی دس��تان نیز
دفاع نماید.
به این نکته اساسی برخی از دل سوزان در
جریان مبارزات سال  1388اشاره کردند،
و حتی آقایان موسوی و کروبی تغییراتی
در روشها و کالم خود ایجاد نمودند ،اما با
تاخیربسیار.
با اینح��ال ،راه حل تنه��ا خطاب کردن
طبقات فرودست نبود.

{>> ادامه در صفحه}33 :
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آژانس مسافرتی

حکومت عفت
اسالمی!
تهران رتبه خنست
استفاده از سایت
های پورنو در جهان!
معاون اطالعات س��پاه فجر استان
ف��ارس گفت :بر اس��اس تحقیقات
ارت��ش س��ایبری س��پاه در زمینه
مراجعه كاربران ایرانی به سایتهای
غیراخالقی ،شیراز رتبه ششم كشور
را دارد.
به گ��زارش فارس ،ابراهیم بیانی در
جمع مدی��ران و فرماندهان پایگاه
مقاومت ادارات استان فارس اظهار
داشت :بر اساس این آمار استانهای
تهران ،یزد و اصفه��ان در ردههای
نخست تا سوم قرار دارند.
بیانی ادامه داد :همچنین بر اساس
آم��ار دیگ��ری در زمینه اس��تفاده
كارب��ران اینترن��ت از س��ایتهای
غیراخالق��ی در بین  ۱۸۲كش��ور
جهان تهران مقام نخس��ت و شیراز
رتبه پانزده��م را به خود اختصاص
داده است.

Maison de Voyages
وی بی��ان ك��رد :با این آم��ار تكان
دهنده چگونه ممكن است با وجود
ماهوارههادیگر انگیزهای برای حضور
جوانان در مس��اجد ،روزه گرفتن و
انجام فریضه امر به معروف باشد.
معاون اطالعات س��پاه فجر استان
فارس بیان كرد :یكی از موضوعاتی
كه دشمن از آن برای جدایی مردم
از دین و تهی كردن نظام اس��تفاده
میكند ابزار فرهنگی و بهرهگیری از
سایتهای اینترنتی فاسد ،شبكهها و
آنتنهای ماهواره است كه قارچ گونه
در حال رشد هستند.
بیانی ادام��ه داد :ایجاد اباهیگری و
تعطیل كردن امر به معروف و نهی از
منكر در كشور ،با هجمه سنگین از
طریق ماهوارهها كه امروز بیش از ۵۰
درصد مردم از آن استفاده میكنند
از برنامههای اصلی دشمنان است.
معاون اطالعات فرمانده سپاه فجر
اس��تان ف��ارس خاطرنش��ان كرد:
هجمه ب��ه ارزشهای دینی جامعه
از جمله حجاب ،عفاف ،نوعدوستی،
پركاری و توسعه بیبند و باری نیز
از اهداف دیگر دشمنان است كه در
ش��بكههای ماهوارهای روی آن كار
میكنند.

وی تصری��ح ك��رد :اس��تفاده از
ماهوارهه��ا و پیگی��ری مختلف آن
ب��ه نوعی در جامعه اس�لامی ایران
تاثیر گذاشته اس��ت كه طبق آمار،
افرادی نیز به علت س��یگنال ندادن
برخی شبكههای خارجی از جمله
فارسیوان اقدام به خودكشی كرده
و یا مانع رفت و آمدهای خانوادگی
شدهاند.
این مقام مسئول تصریح كرد :پدران
و مادران باید با هوش��یاری مراقب
فرزندان خود باش��ند كه آنان دچار
هجمه ش��دید ماهوارهها و توسعه
ترویج بیبند و باری نشوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود
به هفته دولت اش��اره كرد و اظهار
داشت :كار مسئوالن نظام تنها نباید
روبان چینی باشد و آنان باید تالش
كنند كه با عملكرد خود كاری نكنند
كه مردم كه ولی نعمت هس��تند از
آنان جدا شوند.
بیانی ادامه داد :مردم هس��تند كه
بر ما منت دارند اما پاس��خگویی به
مردم در برخی ادارات شایسته آداب
اسالمی نیست و كار مردم با امروز و
فردا شدن به تعویق میافتد.

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

½
½
½
½

خانه ملت :علیرضا س��لیمی ،عضو
کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات
مجل��س میگوی��د آمارها نش��ان
میدهند که ساالنه رقمی بالغ بر ۵۰
میلیارد دالر سرمای ه انسانی از ایران
خارج میشود.
سلیمی با بیان اینکه هر روز تعداد
زی��ادی از نخبگان از کش��ور خارج
میشوند افزود« :آمارها نگران کننده
اس��ت و دولت باید نیازهای حیاتی
نخبگان را تامین کند تا مهاجرتها

متوقف شود».
نماین��ده محالت و دلیج��ان اظهار
داشت« :متاس��فانه بیشتر نخبگان
کش��ور ،با وجود اینکه مش��کالت
بسیاری رادر حین تحصیل متحمل
ش��دهاند ،نادیده گرفته میشوند و
این مسئله انگیزههای آنها را برای
ماندن از بین میبرد».
س��لیمی با بیان اینکه تاکنون برای
نخبگان ش��رایط وی��ژهای در نظر
گرفته نشده گفت ایندر حالی است

مهدکودک
کفشدوزو
دوستاش!
برای دریافت اطالعات کامل
همین امروز با با خامن اکرم
متاسبگیرید:

امکان صحبت با کودکان به چهار
زبانفارسیانگلیسی،فرانسهو
ترکیاستانبولی

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

تهیه وام مسکن

_______________cell.:
(514) 865-7146
2869 boul. St-Charles
Kirkland, QC H9H 3B5

Tel.: (514) 426-4545
rezan@sutton.com

مسیحیان
فارسیزبان

مونتریال

برای دعا و دریافت
رایگان کتاب مقدس
وجزوات مسیحی با ما تماس بگیرید:

نشانی کلیساGrace Ministry :
1345 Rue Lapointe

Saint-Laurent, QC H4L 1K4

Mtro: Cote Vertu
Tel.: 514-261-6886

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

مالیات و حسابداری

Darius Hozhabr
Zandi

Senior Consultant
)MBA, CCP, CSC, CGA(Cand
7575 TRANS-CANADA
HWAY, SUITE 500

Tel.: 514-652-4887
Fax: 450-937-3654

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی از کنکوردیا
بابیش از  10سال جتربه کاری در کانادا
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personal tax preparation,
Corporate tax preparation,
Payroll Services,
QST, GST, WCB,
Incorporation Services,
Business advisory,
Business plans,
General business
'management










www.ZandConsulting.com

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

آموزشگاهرانندگیآریا
مربی ایرانی:
با  21سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

گاناگر..
ی

>>

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

Driving School

ماشینرا
ا در مراکز
متحان شم
>> ا
النگی باشد
> بوراسا و یا
هانری

iving
12 hrs Dr :
exam
)+ Car for x
+ta
( $350.00

>>

621-3456

تئوری آموزش کامپیوتری

)Tel.:(514
________________________
C.P. 63597 Van Horne
Montreal, QC H3W 3H8

Plamondon

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Montréal, H1N 2M1

جلسات مشارکت

T: (514) 842-8000 Ext. 296

داریوش هژبر زندی
مشاورامور مالی ،سرمایه گذاری

2357A Rue Lacordaire,

Tél.: 514-252-5418

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

>>
محیطی زیبا و دوست داشتنی،
برای فرزند دلبند شما
با مدیریت ایرانی در خدمت
هموطنانگرامی

نشـــانی :

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

ST-LAURENT, QC H4T 1V6

که آمارهای جالب توجهی در مورد
حمایت از نخبگان در رسانهها اعالم
میشود.
ای��ن نماینده مجل��س تاکید کرده
که عدهای از دانشجویان رده باالی
علمی مهاجرت کردهاند و برخی هم
ک��ه ماندهاند ،ب��ه دلیل عدم تحقق
وعدهه��ای دول��ت با وج��ود اینکه
س��رمایههای بس��یاری برای تعالی
آنها صرف شده از کشور میروند.

فرنازمعتمدی

Montréal, Québec H3B 3C6

ساالنه ۵۰میلیارددالرسرمای هانسانیازایرانخارجمیشود

>>
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ارزیابی رایگان

9

با
گارانتی

Pièces d'Autos N.D.G.

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

حتویلدرمحل:رایگان

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994
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www.skylawn.net

نه برای مهاجران".
بعد از پایان یافتن
دو س��ال مذکور،
اس��تان کب��ک
م��ی توان��د تعداد
مهاج��ران م��ورد
پذیرش خود را به
رقم  50،000نفر
برساند.
وی همچنی��ن از
«پلی��س زبان» در کبک خواس��ته
اس��ت ،قوانین موجود را با ش��دت
بیش��تری باجرا بگذارد و فرانسوی
 44،681نف��ر در س��ال  ،2006به زبان ها را تش��ویق کند که خدمات
 45،000در س��ال  2010رسیده و مورد نظرشان را در سراسر کشور ،به
 ۳۰اوت  ۲۰۱۱ایرانتو :کبک نیازمند این نگرانی رادر احزاب مخالف ایجاد زبان خودشاندریافت کنند.
تجدید نظر و ایجاد تحولدر سیستم کرده که مهاجران در ارتباطات خود ،انتشار سند مربوط به فرهنگ و زبان
زبان انگلیسی را به فرانسوی ترجیح فرانس��ه ،آخرین گام از مانیفیست
پذیرش مهاجر خود است.
سیاسی مربوط به آموزش ،بهداشت
به گزارش کانادین پرس" ،فرانسیس دهند.
لگو" از اعضای سابق حزب کبک و این درحالیس��ت که آمار منتش��ره و اقتصاد است که به عنوان بنیادهای
رییس "ائتالف جدید آینده کبک" ،از س��وی وزارت جوامع مهاجرت و اساسی تأسیس حزب جدید ،مطرح
که مواضع ودیدگاه های گروه متبوع فرهنگ کبک نشان می دهد تعداد گردیده است.
خود درباره مهاج��رت و فرهنگ را اف��راد دارای دانش زبان فرانس��ه از اضافه می ش��ود به دنبال شکست
تشریح می کرد ،با بیان این مطلب  57.7درصد در سال  2006تاکنون حزب محلی ب�لاک کبکوا از حزب
نئودمکرات در انتخابات پارلمان
تأکی��د کرد دول��ت محلی باید "نرخ بیکاری در بین تازه واردین،
فدرال ،ائت�لاف جدید تصمیم
بطور موقت و تا زمانی که توانایی
تعلیم زبان فرانس��ه برای همه دو برابر نرخ جمعیت کبک است!" دارد به عن��وان یک حزب قوی
محلی و با شعارها و دیدگاه های
مهاجران را داشته باشد ،از تعداد
جدید و عام پس��ند ،شانس خود را
به  65.1درصد رسیده است.
آنها بکاهد.
وی گفت دولت باید برای دو س��ال ،آقای لگ��و که امیدوار اس��ت گروه برای جذب حمایت های مردم کبک
رقم پذیرش را در حد  45،000نفر راس��تگرای او تبدیل به یک حزب و تشکیل دولت آینده در آن استان
محبوب در کبک ش��ود ،با اشاره به باال ببرد.
ثابت نگاه دارد.
طی این دو سال ،مسئوالن فرصت وضعیت نابسامان اشتغال مهاجران آقای لگو که س��فرهای دور استانی
خ��ود را از نیمه ماه س��پتامبر آغاز
خواهند داشت تا منابع موجود برای گفت:
آماده س��ازی مهاج��ران را دو برابر "شما بهتر می دانید که نرخ بیکاری خواهد کرد گفته حاضر است برای
در بی��ن تازه واردی��ن ،دو برابر نرخ دو دوره  5س��اله قدرت را در کبک
کنند.
موض��وع تع��داد مهاج��ران م��ورد جمعی��ت کبک اس��ت و این امر ما در اختیار بگیرد و پس از رسیدن به
پذیرش ،همواره در س��طح اس��تان را دچار مش��کل کرده است .چنین اهداف خود ،از سیاست کناره گیری
بحث برانگیز بوده ،بطوریکه از رقم موضوعی نه برای کبک خوب است و کند.

درخواست ائتالف جدید کبک برای
کاهش تعداد مهاجران آن استان

اطالعیه

به نام دفاع از مبارزات مردم اما به کام
جناح هایی از رژیم در ایران

هم میهنان مبارز و آزادیخواه!
اخی��را بیانیه ای از ط��رف تعدادی از
«اساتید و کارشناسان مسائل ایران»
در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق
ایران انتش��ار یافته است که برخورد
ب��دان و این نوع ن��گاه وظیفه تمامی
نیروه��ای آزادی خواه و برابری طلب
است.
امضاء کنندگان این بیانیه از «احتمال
قری��ب الوقوع ح��ذف نام س��ازمان
مجاهدین از لیس��ت س��ازمان های
تروریستیمنتشرهتوسطدولتآمریکا
به خشم آمده اند .این «کارشناسان»
که به جز تعداد معدودی مابقی عناصر
ش��ناخته شده ای هس��تند که البی
های حکومت اسالمی و دولت آمریکا
را تش��کیل می دهند ،این احتمال را
مغایر با سیاست های خود می دانند.
سیاستی مبتنی بر جانبداری از جناح
هایی از رژیم ک��ه حاصلی جز بقاء و
استحکام دیکتاتوری عنان گسیخته
مذهبی در ایران نخواهد داشت.
«س��ازمان مجاهدین خل��ق» بدون
پایگاه اجتماعی در ایران ،س��ازمانی
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منفور ،حذف نام این سازمان از لیست
سازمان های تروریستی ضربه بزرگی
به جنبش سبز خواهد بود و مغایر با
مبارزه مردم »...این اس��ت روح کلی
بیانیه.
خوش خدمتی به رژیم از این واضح تر
نمی توانست اتفاق بیفتد؛ سیاستی که
می تواند مانع از فعالیت آزادانه همه
س��ازمان ها و احزابی گردد که برای
سرنگونی کلیت رژیم مبارزه می کنند؛
سیاستی که برای نشان دادن حسن
نیت دولت آمری��کا به رژیم و به ویژه
دولت محمد خاتمی در سال  97نام
س��ازمان مجاهدین خلق ایران را در
لیست س��ازمان های تروریستی قرار
داد.
هم میهنان مبارز و آزادیخواه!
در این ش��رایط بحرانی ک��ه اردوگاه
اش��رف در ع��راق بارها م��ورد هجوم
تروریستی قرار گرفته ،در شرایطی که
هزاران نفر از متقاضیان پناهندگی در
کشورهای مختلف فقط به این دلیل
که نام سازمانشان در لیست سازمان
های تروریس��تی است دولت های به

اصطالح مدافع حقوق بشر از پذیرفتن
این پناهن��دگان خودداری می کنند
بیانیه این «کارشناسان و اساتید» در
هم سوئی با بخشی از جناح های رژیم
بیشتر معنی پیدا می کند.
در این ش��رایط که اعمال غیر انسانی
و ناق��ض حق��وق بش��ر بر اعض��اء و
فعالین سازمان مجاهدین روا داشته
می ش��ود فارغ از هرگونه داوری و با
حفظ انتقادات نسبت به سیاست های
این س��ازمان باید از حقوق انسانی و
شهروندی فعالین این سازمان و حق
فعالیت آزادانه آنها قاطعانه دفاع شود.
به گواه تاریخ  33ساله اخیر در ایران
مته��م ردی��ف اول تروریس��م رژیم
جمهوری اس�لامی است و سر دسته
تروریس��م دولت��ی در جه��ان دولت
آمریکاست.
کمیتهیادمانکشتارزندانیان
سیاسی دهه  60در ایران
مونترال-کانادا

 27آگوست  2011برابر با  5شهریور
1390

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان
با همکار ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ ها برای
سفر به تمامی نقاط دنیا

 BEST Fares to Iran & from Iran,
& all over the world
 BEST deals for all inclusive
South packages & anywhere else.

تورهای مسافرتی با اتوبوس به سراسر آمریکا و کانادا
___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.

یامسین

Tel.: 514-594-0344
yasmeen@skylawn.net
ytaquiali@yahoo.com

Head Office:
433 Chabanel West, #111
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone:

شادی

Toll free:
1-877-SKYLAWN
)(759 5296

shadim.sky@gmail.com

514-388-1588

Tel.: 514-660-7135
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کانادا...
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ماریا کُـتنه

عضواجنمنشوراینظارتیمشاورانمهاجرتبهکانادا
عضو مجاز و ثبت شده نزد دولت کبک

رکانادا تا
ی مسکن د
رشد بها
ی یابد؟

س��ه ش��نبه ۱۶
اوت ایرانتو :شاید
برای آنها که اخبار
مرب��وط به ب��ازار
مسکن رادنبال نمی
کنند جالب باش��د
که بدانند متوس��ط
قیمت خانه در کانادا
به باالترین حد خ��ود در تاریخ این
کشور یعنی  371هزار دالر رسیده
است.

ی ادامه م
چه زمان

طبق گزارش بانک ملی این میزان
برای تورنتو  456هزار و برای ونکوور
 786هزار دالر است.
روزنامه تورنتو استار در مقاله ای به
قلم " موشه میلوویسکی" نوشت اگر
چه طی یک یا دو ماه قبل اندکی از
قیمت ها کم شده ،اما ارزش مسکن
به نسبت دهه گذشته  100درصد
افزایش را نشان می دهد.
قیمت خانه شما از ده سال گذشته
تاکنون دو برابر ش��ده است؛ یعنی
دست کم  7درصد در هر سال بر آن
افزوده شده.
این در حالیست که در مدت مشایه
هرگونه سرمایه دیگری (بجز طال)
سیر نزولی داشته اند.
همچنین به��ای خان��ه در ایاالت
متح��ده  30درصد کاه��ش یافته
است.
کانادایی هایی که صاحب مس��کن
هستند به رقم های فوق با مسرت و
رضایت و آنهایی که به اجاره نشینی
ادامه می دهند با رشک و پشیمانی
نگاه می کنند.
اما این پرس��ش برای ه��ر دو گروه
همچنان مطرح است که:
این وضعیت تا کی ادامه می یابد؟

من نمی توانم بگویم مشکل کی حل
می شود .اما می توانم اطمینان دهم
که اصالح بازار مس��کن با خبرهای
بدی همراه خواهد بود .و آن خبرها
بیشتر مرا نگران می کند.
متوسط درآمد خانواده های کانادایی
بال��غ بر  55هزار دالر پس از کس��ر
مالیات است.
با این مبلغ ش��ما هم باید اقس��اط
خ��ود را بپردازید و هم هزینه های
خ��ورد و خ��وراک بچه ه��ا لباس
حمل و نق��ل آب و برق غیره ،پس
انداز بازنشستگی و احتماال تفریح و
مسافرت خود را تأمین کنید.
متأس��فانه این هزینه ها طی دهه
گذشته دست کم  10درصد افزایش
داشته اند.
اما هزینه خرید خانه دو برابر ش��ده
است.

چ��ه کس��ی ت��وان
پرداخت چنین هزینه هایی را دارد
در حالی ک��ه درآمدها تقریبا ثابت
مانده است؟
در این میان حداقل نرخ بهره کاهش
یافت��ه و به یاری قس��ط دهندگان
آمده.
اما حتی مجله اکونومیست هم گفته
س��ت که خانه های کانادایی تقریبا
 25درصد باالتر از ارزش واقعی شان
قیمت گذاری شده اند.
نگویید به شما هشدار داده نشد!

نگرانی بزرگ من از ش��نیدن اخبار
ناگوار اقتصادی است.
اگر بهای خانه در کانادا کاهش یابد
بدنبال خود مشکالت عدیدهدیگری
به هم��راه خواه��د آورد و آس��یب
پذیری شما را بیشتر می کند.
تصور کنید شمادر یک شهر متوسط
در جنوب انتاریو با جمعیتی معادل
 100هزار نفر زندگی می کنید.
ف��رض کنید این ش��هر دو یا س��ه
کارفرمای بزرگ دارد.
شما برای یک شرکت چند ملیتی
تکنولوژی کار می کنید و همسرتان
نیز برای یک ش��رکت چند ملیتی
بیمه.
اگر یک یا هر دو ش��رکت مزبور به
س��مت ورشکس��تگی یا مشکالت
داخلی سوق یافته و مجبور به تعدیل
نیرو گردند ،ممکن اس��ت ش��انس
انتقال به یک شهر استان و یا حتی
کشور دیگری را داشته باشید.
البته شما مجبور به این کار نخواهید
بود اما این کار را برای یافتن فرصت
های بهتر انجام می دهید.
ترجیح می دادی��د انتقال به جایی
دیگر آخرین چاره شما باشد.
هماهنگ کردن خ��ود و خانواده با
م��کان جدید و بدتر از همه ورود به
بازار آشفته مسکن.
در حالی که متوجه می شوید خانه
ای ک��ه االن در آن س��کونت دارید
کمتر از میزان اقساط پرداختی برای
شما درآمد ایجاد می کند.
حت��ی موض��وع بیمه و پ��س انداز
بازنشس��تگی در شرکت یا سهامی
که خریداری کردید ،با کاهش ارزش
روب��رو می ش��وند .ترکیب��ی از این
مشکالت بر روی برنامه بلند مدت
اقتصادی شما تأثیر منفی شدیدی

3راه مقابله کانادا با مشکل
افزایش تعداد س�املندان
 ۱۷اوت ایرانتو :با افزایش روند پیر
شدن جامعه کاناداییدولت مجبور
است یک یا سه راه حل زیر را
برگزیند:
  تشویق مردم به زاد و ولد بیشتر
  افزودن تعداد مهاجران جوان
  یا درخواست از کارمندان برای
کار طوالنی مدت.
این پیش��نهادات در گزارشی ارائه

شده که اخیرا از سویدولت محافظه
کار و بدنب��ال افزای��ش هزینه های
درمانی و بازنشستگی و همزمان با
آن کاهش تعداد پرداخت کنندگان
مالیات منتشر گردیده است.
متولدین آخرین سال هایی که کانادا
شاهد بیشترین تعداد زاد و ولد بود
 baby boomersهم اکنون به سن
 65سالگی رس��یده اند و این بدان

می گذارد.
این همان چیزی اس��ت که
کارشناسان آمار آن را correlation
یا همبستگی می نامند.
ش��ما ممکن اس��ت احساس کنید
هم ش��غلتان را از دست دادید هم
برنامه پس انداز بازنشس��تگیتان به
هم خورده و هم خانه شما در مقابل
هرگونه حادثه ای وضعیت شکننده
ای بخود گرفته است.
اما دقیقا اینگونه نیس��ت .بلکه اگر
ریس��ک کنید دچار «همبستگی»
می شوید.
دو نصیحت یکی برای صاحبان خانه
و دیگری برای اجاره نشین ها:

 صاحبان خانه:

دارایی خود را برای خانه خود هزینه
نکنید .بله درست است که بازسازی
منزل می تواند بر ارزش آن بیافزاید؛
اما آیا شما می توانید واقعا زمانی که
به پول نقد خود احتیاج دارید آن را
برگردانید؟
اگر ش��ما تاکنون توانسته اید اکثر
اقساط خود را پرداخته و تقریبا 40
ی��ا  50و یا حت��ی  60درصد خانه
را صاحب ش��ده اید ،آن را به همان
شکل نگاه دارید .بخاطر اینکه یک
7درصد دیگر ب��ه قیمت آن افزوده
شود س��رمایه و پول خود را به پای
خانه نریزید.
اش��تباهی ک��ه نیمی از س��اکنان
کالیفرنیاکردند.
 اجاره نشین ها:

برای جوان��ان و خانواده های جوان
اجاره نش��ین ک��ه دارای موقعیت
شکننده شغلی هستند و یا همچنان
دنبال رش��د شغلی و مالی هستند؛
بیاد داشته باش��ید اگر قرار بر بهتر
ش��دن وضعیت بازار مس��کن باشد
این اتفاق در شرایط خوب اقتصادی
روی نخواهد داد ،بلکه چنین اتفاقی
با چندین خبر ناگ��وار دیگر همراه
خواهد بود.
در چنان ش��رایطی شما باید دارای
وضعیت��ی کامال مهیا ب��رای نقل و
انتق��ال و یافتن فرصت های جدید
برای حفظ خود و خانواده تان باشید
و بتوانی��د با یک اط�لاع قبلی یک
ماهه به صاحبخانه سریعا به محل
جدید نقل مکان کنید.
این شانس زندگی ش��ما را بهتر از
خانه دار بودن حفظ می کند.

معناس��ت که نرخ سالمندی ماه به
ماه افزایش می یابد.
یکی از هش��دارهای بزرگ آمارهای
اخیر وجود حجم زیادی از سالمندان
در استان نیوفانلند و البرادور است.
در ح��ال حاض��ر نس��بت تع��داد
سالمندان به نیروی کار جوان یک
به  5است که در سال  2050یک به
یک می شود.
دست کم مسئوالن دولتی با علم به
این قضیه تصمیم به جذب بیشتر
مهاجر جوان گرفته اند.
در ماه مارچ گذش��ته جیسون کنی

Maria Cottone

Immigration Consultant of Canada Regulatory
Council 074365Authorized and Register with
the Government of Quebec 11322
CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION CONSULTANT
Registered with the Government of Quebec

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

Contact me in English,
French,
Italian or PERSIAN
__________________

خدمات ما:

با برنامه مهاجرتی فدرال و کبک
 سرمایه گذاری
 تکفل همسر و خانواده
وتمدید کارت اقامت
 کار آفرینی
 تقاضای تابعیت
 تخصصی
 تنظیمدعوتنامه
 تجربه کانادائی

دفتر تهران

با مدیریت مهندس حمید سعیدی
آدرس :تهران  ،نیاوران – دربند – خیابان الفت – کوچه
قوامین – پالک  – 2طبقه اول
تلفن021 – 22745397 - 22745396 :
0912-164-1708
موبایل:

Suite 308

کامی منفرد
مدیر امور ایرانیان

خط مستقیم و رایگان
از ایران به دفتر مونترال
 )021( 971-1873داخلی3747
به وقت ایران :از دوشنبه تا جمعه
و از ساعت  19:00تا 24:00

با تعیین وقت قبلی

980 St-Antoine W.

Montreal, Quebec H3C 1A8

)Tel.: 514-656-8178 (Down Town
)514-326-8103 (St.Leonard
mariacottone@hotmail.com

www.mariacottone.com

ساعات
متاس
 11:00تا
18:00

UN-SAT

فروش و نصب سیستم های
کانال های فارسی زبان،
ماهواره ای
ترکی ،عربی ،آسوری،
ارمنی و  ...را بر روی
گیرنده های دیجیتال
با کیفیت باال ببینید.

Tel.: 514-571-6564

خدمات و سرویس پس از فروش

وزی��ر مهاجرت و ش��هروندی اعالم
کرد دول��ت تصمیم گرفته اس��ت
میزان پذیرش والدین پدربزرگ ها
و مادربزرگ های مهاجران را کاهش
دهد.
وی در جلسه پارلمان گفت:
"این یک معامله س��ودآور اس��ت و
دولت اهداف خود را بر روی اولویت
های مورد نیاز کش��ور متمرکز می
کند .ما به تعداد بیش��تری مهاجر
جوان که توانایی کار کردن پرداخت
کردن مالیات و مش��ارکت در امور
بهداش��تی درمانی داش��ته باشند
نیازمندیم".
با این ح��ال دولت بای��د در زمینه
افزای��ش زاد و ولد نیز اقدامات الزم
را بعمل آورد.
کانادا ه��م اکن��ون در پایین ترین
س��طح زاد و ولد در بین کشورهای
غربی قرار دارد.

با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

یکی از دالیل ع��دم عالقه مردم به
ازدیاد نس��ل به سیاستگذاری های
ملی کشور در زمینه منافع تشکیل
خانواده و بارداری برمی گردد.
کانادا به نسبت سایر کشورها دارای
خانواده های کم جمعیت تری است.
زنان کانادایی بطور متوس��ط 1.54
فرزنددارند.
در حالیکه این رق��م برای انگلیس
 1.84و استرالیا  1.78است.
کارشناس��ان معتقدند ب��رای حل
مشکل جمعیتی هر زن کانادایی در
طول مدت زندگی خود باید دست
کم  2.1فرزند داشته باشد.
طبق گزارش اداره آمار دلیل اصلی
بی رغبت��ی خانواده ها به داش��تن
فرزند بیشتر مسائل مالی است.
متأس��فانه دولت و بخش خصوصی
حمایت الزم را از والدین بعمل نمی
آورند.

به عنوان مثال  106کشور جهان در
هنگام مرخصی زایمان حقوق کامل
م��ادر را پرداخت می کنن��د اما در
بیشتر استان های کانادا مادران تنها
 55درصد از حقوق خود را دریافت
می کنند.
 39کش��ور جهان به م��ادران اجازه
می دهند هر وقت که مایل باش��ند
بخاطر سالمتی نوراد محل کارشان
را ترک کنند .کاری که در هیچیک
از مناطق کانادا انجام نمی شود.
گزارش مذکور همچنین تأکید کرده
که دول��ت باید از کارمندان بخواهد
زمان بازنشس��تگی خ��ود را عقب
بیاندازن��د و این کار با تبدیل س��ن
 65سالگی برای دریافت مستمری
بازنشستگی به  67تا  70سال انجام
پذیر است.
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امیرکفشداران

ایران،کشورتعطیلیهایبیحساب؟
به گفتهی او «در دولتهای پیشین
چنین اقدامی سابقه نداشته است».
محسن آرمین نایب رئیس پیشین
مجلس نیز این تصمی��م را اقدامی
تبلیغاتی میداند و میافزاید:

ایران جزو کش��ورهایی اس��ت که
بیشترین روزهای تعطیل را دارد.
با آغاز ماه رمض��ان دولت زمان کار
کارمندان��ش را دو س��اعت کاهش
داد .همزم��ان ب��ا ای��ن تصمیم که
واکنشهای منفی بسیاری به دنبال «نکته جالب اینکه ای�ن کارها در
داش��ت زمزمههای��ی نی��ز در مورد دولتی اجنام میشود که مدام تبلیغ
تعطیلی  ۲تا پنج روزه به مناسبت میکند که دولت کار است».
عید فط��ر به گوش میرس��ید که منتق��دان ضمن��ا به دول��ت خرده
س��ابقهی دولت و اظه��ارات برخی میگیرن��د که هزین��هی این گونه
اعضای کابین��ه در دامن زدن به آن تصمیمها از کیسهی ملت پرداخت
بیتاثیرنبود.
میشود.
دولت نهم س��ال پی��ش عید فطر
را س��ه روز تعطیل اع�لام کرد .در تعطیالت زیاد ،اختالل در روند
روزهای گذشته اعتراض به افزایش توسعه
تعطیلیه��ا در مجل��س و در میان روزه��ای تعطی��ل در تقویمه��ای
کارشناسان باال گرفت.
جمهوری اس�لامی  ۲۵روز و بسیار
کاهش ساعت کار کارمندان دولت بیشتر از اغلب کشورهاست.
و بانکه��ا در نظر اغلب
بررسی کاهش تعطیالت
روزهای تعطیل
کارشناس��ان لطم��هی
رس��می الاقل از س��ال
بزرگی به اقتصاد کشور در تقویمهای  ۸۳در دس��تور کار مرکز
جمهوری
میزند و روند توسعه را
پژوهشهای مجلس قرار
کند میکند.
اسالمی  ۲۵دارد.
روز و بسیار
حمیدرضا فوالدگر عضو
اخی��را مرتض��ی تمدن
کمیسیونصنایعمجلس بیشتر از اغلب عضو کمیسیون برنامه و
معتقد است «در کشوری کشورهاست .بودج��ه تقویم تعطیالت
ک��ه در حال تالش برای
کشور را نیازمند تجدید
جبران برخی عقب ماندگیها است نظر خوان��ده و به خبرگزاری فارس
و از س��ویی با پایین بودن راندمان گفته است «مجلس و دولت باید به
کاری مواجه اس��ت ،نظاممندکردن صورت جدی با این مس��اله برخورد
تعطیالت یک ضرورت است».
کنند».
به جز لطمههای اقتصادی ،در مورد او میافزای��د «تعطی�لات زیادی و
توجیه قانونی کاهش ساعت کار نیز بدون ضابطه روند توس��عه کشور را
ابهام وجود دارد.
مختل می کند».
رئیس مرک��ز پژوهشهای مجلس
میگوی��د ،تصمیم دول��ت در مورد عیدفطر به جای نوروز؟
کاهش سقف کار غیرقانونی است.
درکنارزیانهایاقتصادیتعطیالت،

انتقاد چین از آمریکا پس از
کاهش اعتبار مالی این کشور
خبرگزاری رسمی چین در واکنش
به کاهش سطح اعتبار مالی آمریکا،
شدیدا از این کشور انتقاد کرده است.
"اس��تاندارد اند پورز" ،یکی از س��ه
س��ازمان بزرگ اعتبارس��نجی بین
الملل��ی ،با اب��راز تردید ب��ه توانایی
دموکرات ها و جمهوریخواه ها برای
توافق بر س��ر کاهش جدی بدهی
کالن آمری��کا ،اعتب��ار مالی دولت
ایاالت متح��ده را یک رتبه کاهش
داده است.
خبرگزاری شین هوآ گفته است که
آمریکادیگر نمی تواند مانند سابق با
قرض گرفتن ،مشکالتی را که ناشی
از تصمیم��ات و اقدام��ات خودش
است ،برطرف کند.
چین همچنین توصیه کرده اس��ت
که واحد پولی جدیدی انتخاب شود
که جایگزی��ن دالر در ذخایر پولی
جهان شود.
بیش��ترین میزان بده��ی آمریکا به
کشور چین است.
دولت آمریکا چندین دهه است که
از باالترین س��طح اعتب��ار مالی در
دنیا یعنی رتبه ( )AAAبرای اوراق
قرضه بلند مدت خود برخوردار بوده
که آن را عاری از هرگونه خطر عدم
بازپرداخت یا مشکالت دیگر اعالم
می کرد.
اما "استاندارد اند پورز" رتبه اعتبار
اوراق قرضه بلندمدت دولت فدرال
را به ( )AAplusکاهش داده که یک
رتبه از سطح قبلی پائین تر است.
با این وجود ،دو سازمان بزرگ اعتبار
س��نجی دیگر به نام های "فیتچ" و
"مودیز" همچنان رتبه آمریکا را که
حدود یک قرن است از آن برخوردار
بوده ،به رسمیت می شناسند.

مق��ام های خزان��ه داری آمریکا در
واکنش ،گفته اند که این موسس��ه
مس��تقر در نیویورک ،در محاسبات
خود حداقل دو تریلیون دالر اشتباه
کرده است.
سازمان اعتبارسنجی "استاندارد اند
پورز" در گزارش خود بعید دانسته
است که دولتمردان ایاالت متحده
بتوانند طی دهه آینده روند افزایش
بده��ی  ۱۴تریلی��ون دالری ایاالت
متحده را متوقف کنند.
این سازمان پیشتر هشدار داده بود
که در صورتی که میزان بدهی های
آمریکا طی ده س��ال آینده ،دست
کم چهار تریلیون دالر کاهش نیابد،
رتبه اعتباری دولت فدرال را کاهش
خواهد داد.
افزایش بدهی های آمریکا

کنگره آمریکا سه شنبه (دوم اوت)
طرح افزایش س��قف استقراض این
کشور برای جلوگیری از ناتوان شدن
دولت در پرداخ��ت بدهیهایش را
تصوی��ب کرد که بر اس��اس آن در
دو نوبت بای��د از هزینه های دولت
دو تریلیون و چهارصد میلیارد دالر
کاسته شود.
طرح مصوب کنگره آمریکا س��قف
بدهیها را که اکنون چهارده تریلیون
و سیصد میلیارد دالر است به میزان
دو تریلیون و چهارصد میلیارد دالر
باال میبرد ودر عوضدولت باید طی
ده سال آینده تقریبا به همین میزان
هزینههای خود را کاهش دهد.
اما کارشناسان "استاندارد اند پورز"
بعید دانس��ته اند که در کوتاه مدت
کاخ س��فید و کنگره بتوانند درباره
کاهش هزینه های بیمه بازنشستگی

جنبهه��ای سیاس��ی ،اجتماعی و
فرهنگی مسئله نیز بسیار مورد بحث
قرار گرفته است.
برخی ،تعطیلی  ۳روزهی سال پیش
به مناس��بت عید فطر را اقدامی در
جهت حذف مناس��بتهای ملی و
جایگزین کردن آنها با مناسبتهای
مذهبی عنوان میکنند.
محمد هادی ربانی ،عضو کمیسیون
فرهنگی معتقد است «اعالم افزایش
تعطیل��ی عی��د فط��ر در حقیقت
الگوبرداری از کش��ورهای اسالمی
عربی است».
ربانی تاکید میکند «نوروز ،عید ملی
ما در فرهنگ و تاریخ ما جایی پیدا
کرده و غیرقابل تغییر است».
زمزمهی افزایش تعطیلی عید فطر
در حال��ی مطرح ش��د که مجلس
مدتهاس��ت ط��رح کاه��ش پنج
روزهی تعطیالت رس��می کشور را
در دس��ت بررسی دارد و بسیاری از
نمایندگانمعتقدندتصمیمنهاییدر
این مورد بر عهدهی نهاد قانونگذاری
اس��ت .موس��یالرضا ثروت��ی عضو
کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید
میکند «افزایش یا کاهش تعطیالت
باید به تصویب مجلس برسد ودولت
نمیتوان��د در این خص��وص بدون
قانون اقدام کند».
ش��اید همین مخالفتها باعث شد
تا غالمحس��ین الهام س��رانجام در
مورد عید فطر اع�لام کند «دولت
تصمیمى براى افزایش تعطیالت به
این مناسبت را ندارد».
گزارشگر رادیو دویچه وله :تهران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

 قراردادها
 Contract Law
 امورخانواده
 Family Law
 Real Estate Law
 امالک و مستغالت
 Commercial Lease
 جتاری (قراردادهای ایجاری)
 Franchise Law
 فرانچایز
 Immigration Law
) Rental Board (Régie du logement
 مهاجرت
 Representation before: Québec
 دعاوی استیجاری
Court, Superior Court
 وکیل دادگاه کبک،
و دادگاه «سوپریور»

_______________
630 Sherbrooke W. Suite 800
)(Corner: University St.
Montreal, QC H3A 1E4

________________________________________________Tel.: 514-303-2977
Fax: 514-303-6522

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

فرش پرس

Tapis Perse
و خدمات درمانی بازنشس��تگان یا
افزای��ش درآمدهای دولت فدرال به
توافق جدی دست پیدا کنند.
این سازمان هش��دار داده که ثبات
و پی��ش بینی روند سیاس��تگذاری
دولتمردان آمریکا نسبت به گذشته
کاهش یافته اس��ت و می گوید که
موضوع سقف استقراضدولت فدرال
به "مهره چانه زنی" در روند تنظیم
بودجه تبدیل شده بود.
به گفته کارشناس��ان این سازمان،
حل اختالفات جاری بین دو حزب
دموک��رات و جمهوریخواه "بس��یار
دشوار" است و با وجود توافق اخیر،
مشکالت ساختاری در روند بودجه
آمریکا باقی مانده است.
در پی کاهش اعتب��ار مالی آمریکا،
این امکان وجود دارد که واشنگتن
از این پس در بازپرداخت بدهی های
کالن خود بهره سنگین تری بپردازد
و نرخ بهره برای ش��هروندان آمریکا
نیز باال برود.
به گفته ناظران ،این تحول بی سابقه
ای در بزرگ ترین اقتصاد دنیا ،می
توان��د برای نظام اقتصاد جهانی نیز
اثرات جدی بگذارد.
میزان بده��ی های دول��ت آمریکا
هم اکن��ون از مرز  ۱۴تریلیون دالر
گذاشته و کس��ری بودجه دولت در
حال افزایش است.
آمریکا بدهکار ترین کش��ور دنیا به
حس��اب می آید ،ول��ی اعتبار مالی
دولتش تا کنون به اندازه ای باال بوده
که کشورهای نظیر چین همچنان
به خری��د اوراق قرضه دولت فدرال
ادامه داده بودند.
در زمان نوس��ان در بازارهای بورس
و س��قوط ارزش س��هام شرکت ها،
بس��یاری از س��رمایه گ��ذاران بین
المللی به خری��د اوراق قرضه دولت
آمریکا روی می آورند ،زیرا از دریافت
طلب خود و مبلغ بهره تضمین شده
آن ،اطمینان دارند.

LAWYER

www.ak-law.ca
email: info@ak-law.ca

(تهران سابق)
 خرید و فروش انواع
فرش های دست بافت ماشینی
 شستشو و ترمیم
 فرش آنتیک
 با  22سال سابقه

______________________

9514 boul De L'Acadie
Montreal, QC, H4N1L8

 با مدیریت خامن سعیده دشت

Tel.: (514) 387-0006
Cell.: (514) 806-5595

مژده مژده مژده
طرحی نو،فضـایی نو،غـذاهای نو
رستــورانایرانی

هـانیرُز

بزودی درقلب مرکز شهر مونتریال گشـایش می یابد

با غذاهای استثنـایی بین املللی
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مونتریال...

فاطمه معتمدآریا برنده جایزه بهترین بازیگر
زن جشنواره فیلم مونتریال شد

دوشنبه  29اوت
فاطمه معتمدآریا ،هنرپیش��ه
ایران��ی ،برای ب��ازی در فیلم
اینجا بدون م�ن برنده جایزه
بهترین بازیگر زن در س��ی و
پنجمیندوره جشنواره جهانی
فیلم مونترآل کانادا ،شد.
اینجا بدون من به کارگردانی
و نویس��ندگی بهرام توکلی و
با اقتباس از نمایش��نامه "باغ
وحش شیش��های" اثر تنسی
ویلیام��ز ،نمایش��نامه نویس
آمریکایی ساخته شده است.
فیل��م "اینجا ب��دون من" که
اکن��ون در س��ینماهای ایران
نیز روی پرده است تاکنون با
فروش  ۵۱۶میلیون تومان (طی
 ۴۰روز اکران) دومین فیلم پرفروش
فصل تابستان در ایران به شمار می
رود.
موفقی��ت این بازیگر در جش��نواره
جهانی فیلم مونترآل در حالی است
ک��ه در تیزره��ای تلویزیونی فیلم
"اینجا ب��دون من" در ایران ،تصویر
فاطمه معتمدآریا حذف شده بود.
همچنین چن��دی قبل ،ع��ده ای
از مخالف��ان تن��دروی معتمدآریا،
پوس��ترهای تبلیغاتی فیلم "اینجا
بدون من" را در س��طح شهر تهران
که تصویر او روی آن بود ،پاره کردند.
خانم معتمدآریا تیرماه امس��ال در
پاسخ به سئوال سایت خبرآنالیندر
این باره گفته بود:
"اینکه روزی اجازه میدهند اس��م
ما جایی باش��د و روز دیگری اجازه
نمیدهن��د؛ اینکه بخش��ی از این
مملک��ت میتواند تصاوی��ر من را
نمایشدهد و بخشدیگر نمیتواند
خیل��ی به م��ن مربوط نمیش��ود؛
مربوط به این همه تضادی است که
در نمایش کار فرهنگی وجود دارد".
با این حال ،نیمه های مرداد امسال،
س��عید س��عدی تهیه کننده فیلم
" اینج��ا بدون م��ن" اعالم کرد که
محدودیت ه��ای تصویری فاطمه
معتمدآری��ا در م��ورد تیزره��ای
تبلیغاتی فیلم "اینج��ا بدون من"
در صدا و س��یما برطرف شده و این
بازیگر مطرح س��ینمای ایران دیگر
مشکلیدر تلویزیون ندارد.
پس از انتخابات ریاس��ت جمهوری
به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمی
ایرانیان

)210 St-Jacques (Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
Fax: 450-638-4507
 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب

ساعــات کار:
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
از ساعت  13لغایت 18
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
هماهنگی قبلی الزم است.

www.Iranianicca.com

PAIVAND: Vol. 18  No.1020  Sept. 01, 2011

ای��ران ،فاطم��ه معتمدآریا به دلیل
حضوردر فیلم انتخاباتی میرحسین
موس��وی و پس از آن ،در پی انتشار
عک��س های ب��دون حجاب��ش در
جشنواره فیلم کن با اعتراض هایی
از سوی محافظه کاران رو برو شد.
او در س��ال  ۸۸ت��ا مدت��ی ممنوع
الخروج بود.
دیگربرندگانجشنوارهمونترآل

جش��نواره فیلم مونترال که از سال
 ۱۹۷۷برگزار می شود ،از جشنواره
های معتبر فیلمدر کانادا و آمریکای
شمالی است.
امس��ال  ۳۸۳فیل��م از  ۷۰کش��ور
مختل��ف جهان ،در این جش��نواره
شرکتداشتند.
فیلم برگزیده جشنواره امسال ،فیلم
بلژیکی "بعدا می بینمت" (Hasta
 )La Vistaبود که به زندگی مردان
جوان معلول��ی می پ��ردازد که در
س��فری جاده ای در اسپانیا به یک
روسپی خانه می روند تا برای اولین
بار رابطه جنسیداشته باشند.
در این جش��نواره ،جای��زه بهترین
کارگ��ردان به بریجی��ت ماریا برتل
ب��رای کارگردانی فیلم آلمانی آتش
( )Der Brandرسید.
همچنی��ن ویس��نتا آران��دا ،رئیس
اسپانیایی هیئت داوران ،جایزه ویژه
ای را به ماس��اتو ه��ارادا ،کارگردان
ژاپنی فیلم "وقایع ن��گاری مادرم"
 chronicles of my motherاه��دا
کرد.
جایزه بهترین بازیگر مرد ،به طور
مشترک به بوریس شیکس برای
ب��ازی در فیلم ک��رت ( )Kretبه
کارگردانی رافائل الواندوسکی ،و
دنی هیوستن برای بازی در فیلم
"مس��ابقه حذفی" س��اخته اران
ریکلیسرسید.

مس��ابقه حذف��ی ،ی��ک درام
ورزشی است درباره یک مربی
اسرائیلی بس��کتبال و یکی از
بازمان��دگان هولوکاس��ت که
مربی گ��ری تیم ملی آلمان را
بر عهده دارد.
فیلم کم��دی "همان جور که
هس��تی بیا" س��اخته جفری
اتوون به عنوان محبوب ترین
فیلم از نظر مخاطبان جشنواره
معرفی شد.
همچنی��ن جای��زه بهتری��ن
فیلمنامه به امانوئل مورت برای
فیلم "هنر دوس��ت داش��تن"
( )L’Art d’Aimerرس��ید که
کارگردان��ی آن نیز با خودش
بود.
سینمایایران

امس��ال در جشنواره فیلم مونترآل،
از س��ینمای ایران ،ع�لاوه بر فیلم
"اینجا ب��دون من" ک��ه در بخش
مسابقه حضور داشت ،فیلمهای "یه
حبه قند" ساخته رضا میرکریمی،
"این یک فیلم نیس��ت" س��اخته
مش��ترک جعفر پناه��ی و مجتبی
میرطهماس��ب ،و "آینههای روبرو"
نگار آذربایجانی در بخشهای خارج
از مسابقه شرکتداشتند.
همچنین گفتنی اس��ت در بخش
فیلم های کوتاه ،فیلم BORN IN
 IRANاز دکتر بنفش��ه حجازی،
پزشک نام آشنای جامعه ی ایرانیان
مونتریال ،روزهای  23تا  25آگوست
در سینما کارتیه التن اکران شد که
با اقبال همگان روبرو گردید.
همچنی��ن فیل��م ه��ای مس��تند
"محدودیت زنان در جامعه" ساخته
رون��اک طاه��ر" ،در ه��وای رقیق"
س��اخته محمدرضا فرزاد و "امین"
ساخته ش��اهین پرهامی (فیلمساز
ایرانی مقیم کانادا)در بخش مسابقه
فیل��م های کوت��اه و مس��تند این
جشنواره به نمایش در آمدند.
در س��ی و پنجمین دوره جشنواره
فیلم مونترآل ،در بخش مس��تند،
فیلم های "خانواده نیکی" ساخته
ماتج میناک (محص��ول جمهوری
چک) و "طعم تلخ آزادی" س��اخته
مارینا گلدوفسکایا محصول سوئد و
روسیه عنوان بهترین فیلم مستند را
از آن خود کردند.
در ای��ن جش��نواره همچنی��ن از
دس��تاوردهای س��ینمایی کاترین
دونوو ،بازیگر برجسته فرانسوی در
حضور وی تقدیر شد.
______________________


با الهام از قلعه حیوانات

Animal
Farce
فیلم کمدی در You Tube

برای دیدن این فیلم دریوتیوب (با کیفیت باال) کافی است
نام فیلم را به انگلیسی تایپ کنید.
این فیلم در  12قسمت است و پیدا کردن
همه قسمتهای آن بسیار ساده است.
تلفن اطالعات 514 989 8077 :نادر دولتشاهی
skysky66@yahoo.ca

آگهینامنویسی

اجنمن فرهنگی ایرانیان
«وست آیلند»

با کادر آموزشی مجرب

در تاریخ شنبه
 10سپتامبر 2011
در مکان هر ساله

نامنویسی می کند.

* ضمنا شروع کالس های زیر

روز شنبه 10سپتامبر
 12/30تا  15/30می باشد.
 آمادگی
 اول ابتدایی تا سوم دبیرستان
 کالس فارسی برای نوجوانان و بزرگساالن
(تشکیل کالس ها مستلزم نامنویسی  5نفر یا بیشتر)
 کالس رقص برای کودکان
(نامنویسی در کالس رقص برای همگان آزاد است)

نشانی مدرسه:

Des Sources High School

)2900 Lake (DDO

Tel.: 514-626-5520,

(514) 799-8322

Email: icsow@yahoo.com

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

نان سنگک

سر

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

سفره شما!

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل
___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372

جواهری
نیک آذین

خرید و فروش طالجات،
جواهرات و انجام کلیه
تعمیرات،
فروش صنایع دستی ایران

داروخـانه

دکتر لوئیز داداش زاده :داروساز
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :عصر

6 :30
دوشنبه
سه شنبه 6 :30
چهارشنبه 6 :30
پنج شنبه 6 :30
6 :30
جمعه
4
شنبه
1 :30
یکشنبه

514-939-2700
2087 rue Guy

Montreal, QC, H3H 2L9

Metro: GUY

صبح

8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
9
10

 نسخه خود را به ما فکس کنید
داروی شما در اسرع وقت هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه

)13 RACHEL (X: St-Laurent
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent, Buss 55
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دانشگاهکنکوردیا

جمعه23سپتامبر2011

راس ساعت  8شب

Fri. Sept. 23, 2010, 8 p.m.

ساختمانمولسون
(دانشگاهکنکوردیا)

آمفی تئاتر BMO

J. Molson School of
Business Bldg.,
BMO Amphitheatre
)(MB1.210

1450 Guy St.

نبش گای و مزونوو
30دالر
بلیت:
دانشجویی 20 :دالر
(فقط با ارائه کارت دانشجویی در سالن)

Info: 514-996-9692
514-223-3336
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کاروان حج
متتع آمسان
قافلة السماء للحج

تاریخ پرواز از کانادا به جده:

 29اکتبر و تاریخ برگشت  17نوامبر
از ویژگی های منحصر به فرد این گروه
وجود عالی ترین خدمات معنوی و برگزاری
مراسم مذهبی و ادعیه كمیل ندبه و دعای
عرفه توسط مداحان معروف ایران
روحانیون با سابقه و تجربه و شیخ صالح سیبویه
این كاروان را همراهی میكنند

هدیه ویژه كاروان در هنگام ورود به جده
یك گوشی موبایل به همراه سیم كارت به هریك از مسافران و یك دست حوله
و لوازم احرام یك كاله یك كیف و یك سجاده و حوله صورت و نقاب آفتاب گیرویژه بانوان محترم
اقامت در مكه ساختمان قافله آسمان به صورت نظام هتلی كه هر اتاق توالت و حمام خود را دارد
و شامل یخچال و تلویزیون و سه تخت خواب و واقع در منطقه عزیزیه میباشد
اقامت در مدینه در هتل  4ستاره با سرویس  5ستاره در جوار حرم پیغمبر (ع)
با اتاقهای  2نفره و در صورت تمایل زائر با پرداخت تفاوت مالی آن در مكه و مدینه امكان پذیر میباشد
پذیرایی شامل صبحانه ناهار و شام به صورت بوفه باز و نوشیدنی و میوه  24ساعت
توجه :در تاریخ برگشت هرگونه تأخیر یا تقدیم با مسئولیت زائر محترم میباشد
در صورت تمایل به استفاده از اتاقهای خصوصی در مكه و مدینه بایستی حتما قبل از سفر هماهنگی صورت
گیرد
------------------------------------مبلغ پرداختی برای هر نفر ( )7150دالر کانادا که شامل بلیت هواپیما و محل سکونت
و مبلغ ویزا چک های مطوف و احرام وگوشی موبایل و سیم کارت موبایل میباشد.

----------------------------تلفن های مونتریال) 514 ( 366-1509 – ) 514 ( 247-1732 :
 ) 416 ( 6840437حاج محمد
تلفن تورنتو:
شیخ صالح سیبویه
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امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

دیپلمحرفهایدر:

حسابداری
منشی گری اداری
شروع بیزنس
همین امروز متاس بگیرید!

رسانهای فراگیر
متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی
احتاد چپ ایرانیان

درخارج از کشور
هر یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر
به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم

شهریه رایگان!

ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  ۹. ۳۰شب به وقت ایران
(باز پخش��برنامه دوشنبه ها ،ساعت۱۰
صبح به وقت شرق آمریکا)
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات خود را
از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.
com
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سرگذشت
ایمانی یامسن
زندگ��ی قب��ل از ایمان من سراس��ر درد و رنج و
ِ
سیاهی بود .اگر بخواهم تمام آن وقایع را بر روی
کاغذ بیاورم ممکن است چندین کتاب شود ولی
این کتابها حاوی برکتی برای خوانندگان نخواهد
بود.
بنابراین به ذکر خالصهای از گذش��تهام بس��نده
میکنم و بیشتر به کار عظیم خداوند میپردازم.
تصوری که در دوران کودکی از خدا در ذهن من
نقش بسته بود ،خدایی بود که مسبب اتفاقات بد
است.
به ی��اد دارم هر وقت که اتفاق بدی در زندگی ما
میافتاد ،پدر و مادرم میگفتند:
«خواس��ت خدا این بوده اس��ت» ،ی��ا «ارادۀ خدا
چنین است و نمیشود با آن جنگید».
هر چه بزرگتر میش��دم ،بیش��تر به این نتیجه
میرس��یدم که خواست و ارادۀ خدا برای من جز
بدبختی و عذاب چیز دیگری نیس��ت .گویا خدا
سرنوشت مرا چنین رقم زده بود که هر چند وقت
یکبار با مرگ عزیزی روبرو ش��وم ،ازدواج کوتاهم
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ش جالل عادل
شی

ک

به طالق بیانجامد ،و خانوادهام مرا برای همیش��ه
ترک کنند.
نمیتوانستم به خودم بقبوالنم که از چنین خدایی
خوش��م میآید  -خدای��ی که درد و رن��ج مرا از
ب��اال میدید اما هیچ قدمی برای کمک به من بر
یداشت!
نم 
هر روز که میگذشت نفرت من از چنین خدایی
بیشتر و بیشتر میشد ،تا جایی که تصمیم گرفتم
او را به کلی از زندگیام کنار بگذارم و هیچ اعتقادی
به او نداشته باشم.
متأسفانه هر روز بیشتردر گل و لجن فرو میرفتم
و اعتیاد و تنهایی مرا به نابودی میکشاند.
م��رگ برایم یک آرزو بود .چندین بار دس��ت به
خودکشی زدم اما هر بار به نوعی جان سالم به در
میبردم .گاهی با خودم فکر میکردم که شاید این
هم خواست و اراده خداست که من در این دنیای
وحشتناک به زندگی ادامه دهم تا او بتواند از باال
به من بخندد و بگوید:
«یاسمن ،سرنوش��ت تو این است که درد بکشی
و در لجن غرق بش��وی! با سرنوشتت نمیتوانی
بجنگی!»
آخرین باری که تصمیم به خودکشی گرفتم شب
عید نوروز بود .در آن زمان ی ّکه و تنها ،در اوج فقر
و نداری در آپارتمانی در تهران زندگی میکردم.
قرار بود س��اعت  ۳و نیم صبح سال تحویل شود.
پسدر انتظار تحویل سال بر روی مبلی که جلوی
تلویزی��ون بود لم دادم .قصد خوابیدن نداش��تم.
میخواستم با هوشیاری به استقبال سال جدید
بروم  -س��الی که میدانستم چه برایم در آستین
دارد.



در عین حال نقش��ه میکشیدم که این بار
چطور اقدام به خودکشی کنم .با این حال
نمیدانم چه شد که به خواب رفتم و خواب
عجیبیدیدم.
در خواب خودم را دیدم که با لباسی ِگلآلود
وارد ساختمانی شدهام .با وجود اینکه هیچ
وقت داخل کلیس��ایی را ندی��ده بودم اما
میدانستم که آن ساختمان کلیساست .در
س��الن اصلی چن��د زن را دیدم که بر روی
زمین نشس��ته بودند .آنها به زبانی که من
ق��ادر به فهمیدنش نبودم دعا میکردند .با
صدای بس��ته ش��دن در ،توجه آنها به من
جلب شد .با لبخندی مرا به جمع خودشان
دعوت کردند .با اینک��ه از ظاهرم خجالت
میکشیدم ،امادر سکوت کنارشان نشستم.
مدام مواظب بودم که لب��اس ِگلآلودم به
کسی نخورد تا کثیف نشوند .خیلی معذب
بودم .میدانستم که نباید با این ظاهر کثیف
وارد چنی��ن م��کان روحانیای میش��دم.
نمیتوانستم بیشتردر آنجا بمانم.
پس آهسته از جایم بلند شدم ودر حالی که آنها با
چشمان بسته مشغول پرستش و دعا بودند از آن
مکان خارج شدم.
بهمحض اینکه از در کلیس��ا بیرون آمدم متوجه
شدم که همه جا را لجن فراگرفته است.
آدمه��ای زی��ادی را دی��دم ک��ه روی قایقهای
شکستهای نشستهاند و هر کس به گناهی مشغول
اس��ت .صحنۀ دلخراش��ی بود .لجن ت��ا زانوهایم
باال آمده بود .میترس��یدم جلوتر بروم .از طرفی
نمیتوانستم به عقب هم برگردم.
اگر با این وضع وارد کلیسا میشدم تمام سالن
کلیسا را کثیف میکردم.
در همین افکار بودم ک��ه قایقی از کنارم رد
ش��د .من هم فرصت را غنیمت شمردم و در
آن پریدم.
هنوز کمی نگذش��ته بود که ص��دای فریاد
فردی را ش��نیدم که در گل و لجن در حال
غرق ش��دن بود .میخواس��تم از قایق پیاده
ش��وم و به او کمک کنم ،اما در این صورت
خودم هم غرق میشدم .با نگرانی فریادزدم
وخواهش کردم یک نفر به او کمک کند ،اما
گویا هیچ کس صدای مرا نمیشنید.
در هم��ان لحظه مردی خوشپوش را دیدم
که بر روی لجنها راه میرفت .جالب بود که
اص ً
ال لباسهایش کثیف نمیشد .وقتی جلوتر
آمد ،چیزیدردلم گفت که او عیسای مسیح

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

است.
در قایق خشکم زده بود .دیدم که عیسی به سمت
آن مرد رفت و دس��تانش را گرفت و او را از لجن
بیرون کشید.
ناگهان از خواب پریدم .تمام وجودم خیس عرق
شده بود.
احساس عجیبیداشتم .نیم ساعت از تحویل سال
گذشته بود .به فکر فرو رفتم .چرا باید چنین خواب
عجیبیمیدیدم.
باید در اینجا ذکر کنم که تا قبل از آن شب ،شاید
دو یا س��ه بار بیشتر خواب ندیده بودم و همه آن
خوابها نیز معموالً به افکاری که در روزهای قبل
در ذهنم بود مربوط میشد.
بخش پایانی در شماره آینده

حبت است

خداوند م
هر شنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

  اگر احتیاج به دعا دارید،


و همچنین برای دریافت
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
 بطور رایگان
با تلفن ما متاس بگیرید:

Mont Royal
Mont
Royal

X

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

16

Mary Anne

17
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در شهــر
مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
 کالسهای فارسی

4976 Notre Dame W.
514-827-6364/514-489-9834
www.dehkhodaschool.com

مدرسه فردوسی

3333 Cavendish Suite 500
)(Corner: Sherbrooke
514-962-3565

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

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

چ
ه
خ
ب
.
ر
.
.

4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777
info@mekic.ca

Tel.: 514-485-3652

اجنمندفاعازحقوقبشر

www.iranica.com
-------------------------

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

ایران-مونترال

(514) 299-1787

www.addhi.org
-------------------

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

Tel.: 514-544-5962
khanehiran@gmail.com
www.khanehiran.ca

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

کافهلیت:هرپنجشنبه
www.cafelitt.ca

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

فرهنگسرایسینا

AIEAQ.mtl@gmail.com
---------------

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم
514-651-7955

تلفن)514( 626-5520 :

خورشید خانوم

را فراموش نکنیم!

ایرانیکاازآنهمهماست

www.ajpq.qc.ca
--------------------

خانـه ایران

www.paivand.ca

کتابخانهنیما
5206 DECARIE #3

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

514-488-3000
6528 St- Jacques W.
-----------------------

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

همبستگیبازرگانی

M EK IC

ــــــــ
حراجبیسابقه
کتاب در انتشارات و
کتابفروشیزاگرس

IBNG

Info: 514-865-7146

اجنمن ادبی مونتریال

دانشنامهایرانیکا

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

رادیوفارسی مناشوم
دوشنبه ها 7 :تا  9شب
CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net
--------------------------

Reiki Wellness Center

آموزش ریکی ()Reiki

reikiwellnesscenter@gmail.com

با بیش از  20سال جتربه تدریس
کودکان ،بزرگساالن،
مبتدی ،متوسط ،پیشرفته ،آقایان و بانوان

با مدیریت
ایرانی
در خدمت
هموطنان
گرامی

برای دانش آموزان ،خانواده برای  7روز هفته
شما می توانید از قیمت های ویژه ما استفاده کنید
در دسترس بعد از ظهر روزهاﻯ هفته و صبح در پایان هفته
برای پیدا کردن اطالعات بیشتر

Tel. : 514-975-0665
530 Avenue Lafleur,

LaSalle, QC H8R 3H9
KIMCLUBTAICHI@HOTMAIL.COM
_________________________

ساعـاتکار:
دوشنبه تا جمعه برای کودکان  5 :تا  6بعد از ظهر
دوشنبه تا جمعه برای بزرگساالن  6 :تا  7بعد از ظهر
شنبه و یکشنبه بزرگساالن  9 :تا  10صبح

_________________________
WUSHU-KUNG FU- TAI CHI
530 Avenue Lafleur, LaSalle, QC H8R 3H9,
)(7 days a week
Monday to Friday for children: 5 PM to 6 PM,
Monday to Friday for adult: 6PM to 7 PM
Saturday and Sunday Adult: 9 AM to 10 AM
TEL: 514-975-0665
KIMCLUBTAICHI@HOTMAIL.COM
Children, Adult, Senior, Beginner, Intermediate, Advanced

کتابخانه نیما بر گزار میکند

از  9صبح روز جمعه  23س��پتامبر تا عصر
یکشنبه  25سپتامبر حراج بزرگ و واقعی
کتاب تا  70درصد تخفیف در خانه کتاب
زاگرس برگزار می ش��ود .زاگرس  17هزار
عن��وان کت��اب را در این ح��راج بزرگ به
نمایش می گ��ذارد .با توجه به افزایش 50
درصدی پس��ت هوایی و زمینی و با توجه
به تورم و افزایش قیمت کتاب ها در ایران،
فرصت مناسبی است برای اهل علم و دانش
که از حراج بزرگ و آنهم نسبت به قیمتهای
قبل از افزایش هزینه ی پست و تورم کتاب،
با قیم��ت فوق العاده کت��اب تهیه نمایند.
بعنوان مثال کتاب دوجلدی اوس��تا که در
سال  88به کانادا آورده شده با تخفیف در
حراج بزرگ با مبل��غ  32دالر فروخته می
شود که همین کتاب در سال  32 ،90هزار
تومان قیمت گذاری پش��ت جلد در ایران
شده است.
در این حراج ،بهترین کتابها برای فرزندان ،برای یادگیری فارسی کودکان و نوجوانان ،برای فرزندان بزرگسالی که
مایلند فارسی بیاموزند در اختیار عالقه مندان خواهد بود .رمانهای ایرانی و خارجی ،ادبیات کهن و معاصر ،نقد ادبی،
روانشانسی ،آشپزی ،جامعه شناسی ،شهر نو و کهن ،عرفان و ادیان ،فلسفه و انواع دیکشنری ها و فرهنگ های لغت،
دیوان اشعار به زبان های فرانسه و انگلیسی و ب رای تمامی سنین از عناوین این حراج بزرگ است .عالوه بر کتاب،
سی دی و دی وی دی های فیلم های روز ایران ،لباس های سنتی و کتاب های تازه دیگری که در ماه های اخیر
به این مجموعه افزوده شده ،در این حراج خواهند بود

با مدرک مورد تایید "مرکز بین المللی آموزش ریکی"
• ریکی برای درمان بیماری های جسمی و روحی
• ریکی برای دفع سموم بدن
• ریکی برای حل مشکالت روزمره
• ریکی برای کاهش استرس
• ریکی برای Relaxation
و اگر می خواهید به عنوان یک درمانگر
Professional Reiki Therapist
فعالیتکنید،
آموزشدر شهرهای مونتریال،
اتاوا ،کبک سیتی و تورنتو با ما تماس بگیرید:

از سپتامبر >>در السال

اوتـــاوا

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

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

چی گونگ و کونگ فو ،تای چی ووشو،

(514) 770-1771
3333 Cavendish, # 250

5347 Cote-des-Niege

(514) 651-7955

مرکز هنرهای رزمی چینی

5155 Décarie
514-489-8686
------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ

(514) 944-8111

8043 St-Hubert
514-619-4648

مژده مژده افتتاح شد:

کتابفروشیزاگرس

Persian Cultural Asso. – Capital Region

Tel: 514-341-5194
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درد دل پری گدای
خراسانی

ی مقیم مدینۀ منوره مونترال
با شهروندان ایران 

ما پیوند را ترک کردیم یا پیوند ما را!؟

اندر حکایت زدن پنبه نشریات فارسی زبان خارج
کشور بخصوص نوع مونتریالی اش!!
جمعه  ۹سپتامبر ساعت  ۷شب

در محل کتابخانه نیما

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

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیونهفتگی

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور
هر یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر

به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  ۹. ۳۰شب به وقت ایران
(باز پخش برنامه دوشنبه ها،
ساعت ۱۰صبح به وقت شرق آمریکا)
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات خود را از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.com

رادیو صدای
خودرهاگران

صدایی در خدمت خودرهایی
و خودسازماندهی
برنامه ای از :سازمان سیاسی و
فرهنگی«خودرهاگران»
514-569-9014

www.KhodRahaGaran.
org

همبستگی
بازرگانی
ایرانیان
مونترال

IBNG

Iranian Business Network Group

چهارشنبه ها 8 :بامداد

صبحانه و کسبوکار در مجع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-865-7146

17

تهیه وام مسکن

کلینیکمدیکالآلفامدیک

با شرایط مناسب
بهروزآقاباباخانی،

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

درخدمت هموطنان گرامی

دکتر ریموند رضایی

Tel.:514-606-5626
با مدیریت

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

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :ختنه کودکان  +اورژانس
پزشکانخانواده:

Dr. Raymond Rezaie
Dr. Kimlay Pou-Youthoan
Dr. Hany Kamal
Dr. Jean V Desroches
Dr. L.Bien-Aime
Dr. Bader
Dr. J. Katsounakis
Dr. Joseph Msoser

پزشکان متخصص:

ِDr. Bita
Dr. Faramarz Dehnad
)Dr. Samir Abboud (ORL
Dr. Abed Kahwati
Dr. T. G. Kass
Dr. Michael Ah-Sue
Dr. Joseph Loutfi
Dr. G. Wakil: Oncologist
)Dr. Bourque (urologist
)Dr. A. DOSS (infectology












دکتربهمنفصیحپور
Acupuncture

دکترعطاانصاری
(podotherapist
)/foot specialist

بهنازمرتضوی

Reflexology

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician
)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص جهت امراض
Specialist doctors
 ختنه کودکان از بدو تولد تا  6ماه

روانپزشک
جراح ارتوپدی
گوش و حلق و بینی Clinic
قلب
Travelers es
cin
a
v
ll
a
عمومی
جراح
r
- fo
destinaمتخصص زنان
- for all
s
جهاز هاضمه
n
tio
)nts
pointme
(with ap
انکولوژیست
جراح کلیه و مجاری ادرار
بیماریهایعفونی

Tel.: (514) 933-8383

www.circumcisionmontreal.com
1253 Rue Guy

Guy Concordia

Montreal, Qc. H3H 2K5

خدمات:

ماساژ تراپی
لیزر :برای از بین بردن
موهای زائد

Botex, Fillers

برای جوان سازی پوست
و زدودن چروک صورت

7روز
هفته

برنامه های زیر به هم میهنان عزیز ارائه می شود:

 تدریس زبان انگلیسی و فرانسوی،
 آماده سازی زبان فرانسوی شما برای مصاحبه و مهاجرت
 برنامههای  toefl, ielts, tfiبرای ورود به دانشگاه.

با مدیریت ایرانی

برای آگاهی بیشتر لطفا همین امروز به  web siteما
مراجعه کنید و یا با ما تماس بگیرید.

»«approved school

)(Metro: Snowdon

Tel.: 514-481-0555
5440 Queen Mary, Suite 102
Montreal, Qc
www.collegeconcorde.com
www.collegeconcorde.ca
info@collegeconcorde.com

خدماتآرایشی

LiLi

Collège Concorde

کـاجل زبان کنکـورد

 ویژۀ بانوان
م
ک
ا
ن
مخ
کوپ مش رنگ شینیون برای خ صوص
ا
باح من های
جاب
با مدیریت ایرانی:

در خدمت
هموطنان گرامی

روبروی بانک رویال

________________
6060 Sherbrooke W.
Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

سوپرآریادر ریوسود (النگی)
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

انواع گوشت حالل
و تازه و مرغوب اسپشیال
گوسفند ،گوساله ،مرغ و..

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

حواله
پولی

دنویپ شخپزکرم

Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

مخصوص خامن ها و آقایان

با مدیریت جدید
با  15سال سابقه کار
در خدمت هموطنان گرامی
با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 ویتامینه  ماساژ مو
 فر و صاف کردن دائمی،
 میکاپ آرتیست (فرناندا)
 فیشالاپیالسیونمانیکور
 پدیکور  بند و ابرو
مکان ویژه برای خامن های باحجاب

خصص
مت عروس
آرایش

خوشم
پخت

روزانه

3211 Boul. Taschereau

سالنآرایشا وی
انواع صنایع دستی

خاصه
ان
ن غانی:
اف
و تازه:
زه

Salon EVE
5393 Cote-Saint-Luc
Montreal, QC, H3X2C3

Tel.: (514) 481-6765
www.eveandm.com
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ریموند و هلر خرید و فروش فرش

Ginseng Meassage

متخصص ترمیم و شستشوی همه گونه فرش

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ

ET
!CARP R
E
DUST

در قلب  NDGدرخدمت جامعه ایرانی

…PAIN, STRESS
Come to see us
At GINSENG Clinic
More than 10 year experiences
Specializing in Chinese
ACCUPRESSURE, MASSOTHERAPY
WELL ESTABLISHED CLINIC
WE are providing ALL you need for
Better health at Reasonable prices
Very clean and Comfortable atmosphere
Insurance receipts available.

www.ginsengclinic.ca

درد ،استرس ،فشار عصبی و...
زمستان سرد و طوالنی امسال
بهکلینیک«جینسینگ»بیائید

و آرامش و سالمت دوباره را تجربه کنید:
با بیش از  10سال سابقه و تخصص در
آکیوپرشر چینی و ماساژتراپی
ما همه چیز را برای
سالمتی و رضایت شما
با بهای مناسب فراهم آورده ایم.

گردو غبار و مواد آلرژی زا
و آالینده های فرش
شما را می زداید!

همراه با رسید برای بیمه شما

متیز،

بسیار راحت
ی
با فضای رامش
راسر آ
وس

دستگاهمخصوص«داستر»،

Clinique Sante Ginseng
Tel.: (514) 489-5586

)5586 Sherbrooke W. (Corner: Marcil

شیراز

Montreal, QC, H4A1W3

رستوران

7

/99

(تیک اوت)دالر

آماده پذیرایی از
عروسی ،جشن تولد و
مهمانی های شما

Tel.: (514) 271-7750
Montreal, QC, H2V4J1

دلیوری :رایگان

به مناسب
ت حلول ما
ه
م
با
ر
ک
رمضان
تا آخ
کباب کوبیده ،ر آگوست
خورش
قیمه ،قر
م
ه
سب
ز
ی

Raymond & Heller

6681 Av Du Parc

باتراس باصفا و دلپذیر..
برگزاریمجالسومهمانیهای
شما:باهربودجهودرهرشرایطی

514

485-2929
5625 Sherbrooke W.

توجهتوجه:

فروش بلیت برنامه هادی خرسندی
و کنسرتهای مسعودی ،ستار واندی،
داریوش وفرامرز اصالنی(اوتاوا) و...
همه روزه در تپش دیجیتال

book.
e
c
a
f
.
w
ww com
SH
APE
ok for T

کلیه اط
العات مرب
و
ط
ب
ه
ب
ر
هنری و
نامههای
کنسرتها
ی
ا
ی
ر
ا
ن
ی
بر ر
مونتریال
وی سایت
ف
ی
س
ب
و
ک تپش
514-223-3336
بجوئید!

Montreal Qc H4A 1W4

lo

آب انار
طبیعی،
آذربایچان

3/99

سیخ ک
باب ،منق
ل
،
ز
غ
ا
ل،
انواع
کباب ها
در س
ن لوران
Í Íانواع دوغ:چوپان ،مشکی،
آبعلی ،اروند ،گیلکی ،ترکمن،
Í Íدوغ پگاه و حافظ (از ایران)
Í Íشربت البالو
Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل
Í Íکباب کوبیده مخصوص
Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب
Í Íدل و جگر گوسفند

با سفارش قبلی

Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر و...

ذبح اسالمی :حـــــالل

چه ،زبان
ا

کله ،پ
ن گوسفند
بی ،دنبال
و سیرا
ت

موجود اس

صوص سن لوران،
کباب کوبیده مخ
جه کباب با استخوان
جو
خوان آماده برای کباب
و بدون است
ید؟
چربی دار ی برید ؟
رجن م
از کلسترول باال ن نباشید:
از این پس نگرا وبیده مرغ
ک

بوقلمون،

کوبیده
ود است.
موج
ش قبلی)
فا با سفار
(لط

ترشی خانگی مخصوص سن لوران رسید
وئیتهای
یسک
انواعب فرخنده،
ی:
ایران قه طالیی
مادر و سا

ویزا و
مسترکارت
پذیرفته
می شود

شربت سکنجبین،
شربت بید مشک،
شربت پرتقال

چای صدف رسید

انواع چای :احمد ،دوغزال،
صدف ،تاپ تی ،زرین و الکوزی
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کلینیک
دکتر بیتا

خدمات:

مشاوره فردی /مشاوره زوجی
neuro-feedback
سکس درمانی
مسینار و کنفرانس
گروه درمانی
مهارتهای ارتباطی زوجین

رستورانشومینهپرس
Plaza Cote des Neiges

چلو جوجه کباب

 2سیخ کوبیده
با گوجه و نان پیتا
فقط 5/50

فقط5/99 ........

چلوجوجهبااستخوان
فقط5/99 ........

 6سیخ کوبیده
 4گوجه و نان پیتا
فقط  17دالر

چلو چنجه

فقط6/99 ........
(با برنج ،بدون ساالد)

شیشلیک بره
با پلو و ساالد
فقط9/99................

کوبیده هرسیخ  140گرم!

وزیری:جوجه وکوبیده
فقط9/50 ........

سلطانی:چنجهوکوبیده
فقط8/99 ........

فقط3/50 ........
فقط3/99 ........

بختیاری:بزودی

تمام بشقاب ها ،با پلو ،سیب زمینی و
ساالد سرو می شود.
5عدد بال کبابی بزرگ با پلو و
ساالد و سیب زمینی

فقط5/99 ........

www.chemineeperse.com
 7روز هفته :دوشنبه تا 4شنبه 11 :تا 18
 5شنبه و جمعه 11 :تا  >> 20شنبه و یکشنبه 11 :تا 17

طبخ در حضور مشتری

کوبیده :ساندویچ

www.facebook.com/#!/pages/Cheminee-perse
/208127039243775

حالل

کباب ترکی :ساندویچ

بدن:

روانشناسی
روانکاری
Life coaching
هنردرمانی
خدمات ویژه منزل

علوم ورزشی
کایروپراکتیک ،استخوان شناسی
متخصص تغذیه /ماساژ
پیالتیس  /یوگا
خدمات ویژه منزل

کلینیک دندانپزشکی آریا
دکتر شهروز رضانیا

فقط5/99 ........

فقط9/99 ........

روان:

در مرکز شهر

چلوکبــاب
با جوجه

شیشلیک بره
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3طبقه پارکینگ رایگان

________________
Plaza Cote des Neiges
CDN
bus 165

)(food court
6700 Cote Des Neiges

Tel.: 514-564-9790

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

Dr. Shahrooz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani D.M.D.

 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 کاشتن دندان Implant
 درمان ریشه Root Canal
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
 دندان اطفال
 گذاشتندندانهای مصنوعی
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
CEREC AC Bluecam 

کلیه
قبول دیکال
ای م
بیمه ه ه های
یم
و ب جوئی
دانش

_____________________________
1834 Ste Catherine west, Suite 200
)(Metro: Guy

Montreal, Quebec H3H 1M1

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com
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سالن آرایش وزیبایی
SPA CONCEPT
با مدیریت ایرانی در خدمت جامعه ایرانی

• کوپ • مش • رنگ • شینیون • لیزر • اپیالسیون
• مانیکو ر • بند و ابرو • میک آپ و...

S PA C O N C E PT
4419 St- Charles
Pierrefonds, QC,

Tel.: (514) 696-5983

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری
ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره
با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه
خود شوید!
تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا
هدیه  1000دالری برای

ه همکاری
راد زیر را ب
اف
می کنیم:
دعوت
آرایشگـر
سینناخن
+تکنی

قالیشوییبازارفرش
||Bazar Du Tapis

_____________

تنها قالی شویی در مونتریال

به روش سنتی

هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

3675 DES SOURCES, SUITE 109
D.D.O, QC H9B 2T7

Tel.: 514-683-8686

مونتریال:اوکازیونعالی

شستشوی فرش با آب فراوان
خاک گیری کامل فرش
ترمیم فرش و...

با مدیریت ایرانی

با درآمد عالی !

ختفیف ویژه مخصوص
هموطنان گرامی

_____________
____________
Bazar Du Tapis
5200 rue De La Savane,
Montreal, QC, H4P 2M8

Tel.: 514-342-3000

THREE SEEDS
معجون3دانه

سیاه دانه و هسته انگور
و ختم کتان FLAX SEEDS
برای تقویت سیستم ایمنی بدن
و پیشگیری بسیاری از بیماری ها

به بازار آمد

دکترپرویزقدیریان

PAIVAND: Vol. 18  No.1020  Sept. 01, 2011

داشنتسیستمایمنیسالموقوی
موثرترینوبرترینروشپیشگیری
ودرمانبیماریهاست!
Tel.: 514-385-4726
برای سفارش جزئی و کلی به شماره ها
Fax: 514-323-2147
USA: 1-310-709-8334
و ایمیل زیر مراجعه کنید:
E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
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لیبی...
تولدلیبی؛

دیوانه از
قفس پرید

*

ساطع نورالدین

منبع:روزنامه السفیر چاپ لبنان
 24آگوست:
س��مبل جنون و دیوانگی به پایان
خود نزدیک میشود .لکه ننگی که
بر پیشانی مردم لیبی و جهان عرب
بود در حال پاک شدن است.
معمر قذافی در روزها و ش��اید هم
ساعات آخر عمر خود به سر میبرد.
او اینک به گذش��ته پیوسته است.
انقالب در لیبی که با الهام از انقالب
مصر و بدون مقدمه آغاز گردید،
مقاومتپذیرنیست.
این انق�لاب در حال حاضر
به یک واقعیت تبدیل ش��ده
است .اروپای غربی که بدون
برنامهریزی و پیشبینی قبلی
به این انق�لاب کمک نمود،
بدون شک ماموریتی انسانی
را به پایان رسانید.
این واقعیت باید بدون فوت
وق��ت ب��ه چالش سیاس��ی
کشیده شود.
سرنگونی قذافی بدون شک
ابر س��یاهی را که  ۴۲س��ال
آسمان لیبی را فراگرفته بود
میزداید.
"انقالب فاتح س��پتامبر"**
که از ی��ک انقالب ملی ضد
استعماری به یک باند سیاه
حکومتی تبدی��ل گردید ،به
کتابهای تاریخ پیوست.
باند س��یاه حکومتی که اندیش��ه و
ثروت لیبیاییها را چنان مورد تاخت
و تاز قرارداد که آنها را وادار به حمل
سالح در برابر کشتارهای آنان نمود.
در لیبی هر کس که مطالبه حداقل
حقوق انسانی خودرا مینمود هدف
کشتار این باند سیاه بود.
این تولددوم برای لیبی و مردم لیبی
است .ملت ستمدیده و تحقیرشده
و نادیده گرفته ش��ده اینک دوباره
متولد میشود.
ملتی که همواره به مثابه کاریکاتوری
از"سرهنگ" و فرزندان او به حساب

« 10توهم»
درباره قذافی
و انقالب لیبی
رادی��و فردا :خوان کول ،اس��تاد تاریخ در
دانش��گاههای آمریکا و کارشناس روابط
بینالمل��ل ،در مطلب��ی ک��ه در بخش
دیدگاههای شبکه خبری سیانان منتشر
ش��ده ضمن دف��اع از دخالت نظامی ناتو
در حمایت از شورشیان لیبی مینویسد
ک��ه مخالف��ان و منتق��دان ای��ن جنگ
استداللهایی را مطرح میکردند که همه
افس��انه و حاکی از بیاطالعی از شرایط
واقعی لیبی بود.
او این موارد را در ده عنوان فهرست کرده
است:

 دلیل این جنگ منابع نفت
لیبیاست.
چنین ادعایی بسیار ابلهانه است.
لیبی از س��الها پیش در بازار بینالمللی
نف��ت اذغام ش��ده و قراردادهای میلیارد
دالری با ش��رکتهایی نظیر «بیپی» یا
«ایانآی» منعقد کرده است .هیچ یک
از این غولهای نفتی نمیخواس��تند که
آرامش تولی��د و عرضه نفت لیبی به هم
بخورد یا پس از تغییر حکومت ،مثل آن
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دیدگاه...

این تولد دوم برای
این دلیل تازهای است
او
میآمدن��د.
لیبی و مردم لیبی
بر اینکه امریکادر پس
(قذاف��ی) هم��واره
خ��ود را س��مبل است .ملت ستمدیده درگی��ری با جنگهای
شایس��تگیها و و حتقیرشده و نادیده خارج��ی (ع��راق-
گرفته شده اینک
افغانس��تان) و بحران
آرمانها میدانست و
حتیسعیمینمود دوباره متولد میشود .اقتصادی امکان ایفای
نقش و دخالت اروپای
جنگه��ای
در
غرب��ی را فراهم نمود.
خیابانی نیز از خود
چهره شرافتمندی! که اصول اخالقی نقش��ی که از دوران استعمار قدیم
را رعایت میکند ،نش��ان دهد .این به طور سنتی ایفا میگردید .نقشی
ملت تاکن��ون مانند عراق و لبنان و که قذافی خود هنگامی که بنغازی
علیرغم تمام تحری��کات به جنگ را بمباران مینمود خواستار آن بود
داخلی کشیده نشدهاند .به امید آنکه اما مخالف��ان او به عن��وان تنها راه
"طر ابلس"فصل ت��ازهای در تاریخ نجات در برابر کشتار دسته جمعی
لیبی بگشاید و راه بازگشت به جامعه برگزیدند .اما ب��ی گمان این عمل
اروپاییان در راه خدا نبوده و مسلما
جهانی را طی نماید.
این س��ومین دلیل اس��ت بر اینکه بدون مقابل نخواهد بود .بر شورای
عربهای ش��مال افریق��ا از برادران انتقالی است که با پشتیبانان اروپایی
مشرقی و خلیجی خود ترقیخواهتر و خود در خصوص سرنوشت و آینده
میهن و بهای حمایت برخورد
پیشروترند .از کشورهای عرب شمال
مناسبداشته باشد.
قذافی در خصوص دخالت
اروپاییها ب��ه دروغپردازی
پرداخت��ه و آن را جزیی از
تالش غرب برای تس��لط بر
ثروتهای نفتی لیبی قلمداد
مینمود ،لیکن با اس��تفاده
از تجارب انق�لاب در مصر
میتوان این ادعاها را بی اثر
نمود .انقالب مصر بسیاری از
حقوق ازدست رفته مصریان
منجمله ارزش و بهای نفت و
گاز را بازگرداند.
ام��ا بس��یاری ادعاه��ا را
نمیتوان به س��ادگی باطل
نمود مگر آنک��ه انقالبیون
لیبی مانند انقالبیون مصر
تعیین سرنوشت خویش را
بدست خود بگیرند و پیش
آفریقا فقط الجزایر تاکنون از طوفان از آنکهدیر شود از اروپاییان بخواهند
به دخالت خود در امور لیبی خاتمه
"تغییر" مصون مانده است.
این البته پس از آن است که پادشاه دهند.
مراکش روزنهای به اصالحات گشوده ----------------
که قابل گسترش میباشد.
* کنایه از مترجم در اشاره به نوار صوتی
اصالحاتی که هیچ عربی در مشرق
پخش شده از قذافی در خصوص تخلیه
یا در خلیج (فارس) بدون یک جنگ
مقر خود در باب العزیزیه
داخلی و اتهام متقابل و دروغپردازی
** فاتح سپتامبر اشاره به کودتای "افسران
در مورد اینکه "اسرائیل هم جزیی
ازاد" در سال  ۱۹۶۹در لیبی به رهبری
از طرح توطئه علیه نظام است" به
سرهنگ قذافی
خواب هم نمیبیند .حکومتها هر
(ترجمه :کوثر ال علی محمره)
گونه تغیی��ر دموکراتیک را خدمت
مجانی به اسرائیل و سایر دشمنان
"امت" میدانند.
چه در ع��راق روی داد ،قراردادهای قبلی
آنها منسوخ شده یا دچار تغییر شود.
ع�لاوه بر ای��ن توقف ص��دور نفت لیبی
میتوانست باعث افزایش بهای نفت شود
که در ش��رایط بحران اقتصادی فعلی به
نفع هیچ کشور غربی نیست .در بسیاری
از م��وارد حمله نظامی یا توس��عهطلبی
کش��ورهای بزرگ دالیل اقتصادی دارد،
ولی جنگ لیبی از این نمونهها نبود.

 قذافی در سیاست داخلی
لیبی اصالحگرا و نوآور بود
 ش��اید در دههه��ای اول حکومت خودمعمر قذافی س��هم بیش��تری از درآمد
نفت لیب��ی را به صورت دادن کمکهای
اقتصادی و نوس��ازی زیرساخت کشور با
مردم شریک میشد ،ولی در دو دهه اخیر
این روش تغییر کرده بود.
در  ۱۵س��ال اخیر فس��اد مالی و قدرت
انحصاری وی و نزدیکانش بر منابع مالی
کشور به حد اعال رسید .فقر عمومی و فقر
در زیرساختهای کشور با ثروت سرشار
لیبی از محل درآمد نفت هیچ تناس��بی
نداشت.
 قذافی در سیاست خارجی
جزء نیروهای پیشرو بود.
در ای��ن عرص��ه نیز معمر قذافی ش��اید
در اوای��ل حکومت خ��ود از جریانهای
اصی��ل انقالبی ی��ا آزادیبخش حمایت
میکرد ،ول��ی در تمام س��ه دهه بعدی
او از دیکتاتوره��ای خش��ن و جنگهای

خانمانسوز حمایت کرد.
او در س��ال  ۱۹۹۶بیش از  ۳۰هزار آواره
فلس��طینی را از لیبی اخراج کرد .پس از
بهبود مناس��بات خود با غرب او به یکی
از دوس��تان رهبران دستراس��تی مثل
برلوسکونی و جرج بوش بدل شد.

 استفاده از ارتش برای
سرکوبمخالفانطبیعیبود.
چنین استداللی پایه اخالقی ندارد ،کما
این که فرماندهان ارتش تونس یا ارتش
مصر حاضر نش��دند برای تداوم حکومت
رهبران منفور این دو کش��ور مردم را به
گلوله ببندند .سرکوب خشن مردم توسط
ارتش لیبی نشان داد که این نهاد به شدت
تحت کنترل پسران و سایر نزدیکان معمر
قذافی اس��ت .اس��تفاده از ارتش در برابر
اعتراضهای غیرنظامی��ان جنایت علیه
بش��ریت است و مس��لما معمر قذافی و
پسران وی با این اتهام محاکمه خواهند
شد.
 در نبرد بین شورشیان و ارتش
قذافی وقفههای طوالنی افتاد.
چنین وقفههایی واقعا در کار نبود ،بلکه
این برداشت یا تصور ناظران غربی مستقر
در بنغازی بود .در تنها جبههای که شاهد
حدی از توق��ف بودیم منطقه بریقه بود.
ام��ا دو جبهه اصلی و فعال در این جنگ
مصراته و کوهستانهای غربی لیبی بودند.
در جبه��ه مصراته ،مردم و شورش��یان با
مقاومت خود حماسه آفریدند و با کمک

در لیبی چه
می گذرد؟

ابوجعفر خدیر

سن المبر (کبک)
بمانند همیشه چماقداران
بین المللی سرمایه داری
درکانون توطئه و آتش بیار
معرکه استعمارگرانی که
بیش از سیصد سال سابقه
استثمار ،غارت ،آدم ربائی،
کشتار و انواع جنایات را در
پرونده آفریقائی خوددارند،
برخالف خواست اتحادیه
کشورهای آفریقائی با بمب
و موش��ک و انواع سالح های سنگین به
لیب��ی هجوم برده اند تا بنابه ادعای خود
جان مردم لیبی را از آس��یب های قذافی
دیکتاتورمحافظتکنند.
درست اس��ت که از معمرالقذافی گاهی
حرکات عجیب و نامعمول س��ر میزد که
به زندگی صحرائی و بدوی نوجوانی او در
قبیله اش برمیگردد و امروز چهل س��ال
حکمران��ی او و یا ه��ر کس دیگری قابل
قبول نیست اما این مسئله در مرحله اول
به خل��ق لیبی و بعد به ملت های آفریقا
مربوط می ش��ود ،نه به آقای س��ارکوزی
ی��ا برلیس��کونی و دیگر اذناب س��رمایه
س��ارکوزی ها و برلیسکونی ها به لحاظ
زندگ��ی خصوصی به ح��د کافی نه تنها
در کشورهای خود بلکه در سطح جهانی
رس��وا هس��تند ،با این همه این تصمیم
ملت های آنهاس��ت که در قدرت باشند
یا نباشند؛ اما بی آبروتر از آن هستند که
بتوانند با تخریب شخصیت قذافی و تبلیغ
روی نوع لباس و چ��ادر زدن های او که
بزعم خودش ،نشان همبستگی مردمی،
قبیله ای و هویتی اوس��ت ،به بهانه های
واه��ی و عوام فریبانه بعد از چهل س��ال
به یاد دیکتاتوری قذافی افتاده و ناگهان
به کش��وری بتازند که بهرحال به لحاظ
آبادان��ی مدرنیته ،حق��وق و آزادی زنان،
مهار خرافات ،تامینات اجتماعی و تحصیل
و درم��ان مجانی در قاره آفریقا نمونه بود
و آن را با موش��ک های کروز و  16هزار
پرواز جنگی که حتی یکبار آن بحد کافی
ویرانگر و مرگبارس��ت ب��ه خاک و خون
بکشند.
اما داستان چیز دیگری است.
مقدمات حمله به لیبی مدتها قبل دقیقا
طراحی شده است.
همانط��وری ک��ه فرمان��ده ن��اوگان
آمریکا دری��ادار گاری روه��د (GARY
 )ROUGHEADدر س��وم م��اه مه در
واش��نگتن تایید کرد .او گفت ناوگان ما
مدته��ا پیش در برابر لیبی موضع گرفته
و آماده عملیات بودند .چنانچه دیدیم این
ناوگان با پرتاب  120موش��ک جهنمی
کروز جنگ را آغاز نمود.
ب��رای درک روش��ن اه��داف و نیات این
جهانخواران نگاهی سریع و کوتاه به منابع
ناتو توانستند نیروهای قذافی را شکست
داده و به سمت طرابلس پیشروی کنند.
در کوهستانهای غربی کشور نیز نیروهای
قذافی به طور مستمر شهرها و روستاهای
منطقه را مورد حمله قرار میدادند ،ولی
درنهایت شورش��یان در این منطقه نیز
آنها را شکست دادند.

 انقالب لیبی جنگ داخلی
بود.
چنین چیزی حقیقت ندارد .جنگداخلی
به معنای نبرد نظام��ی بین دو جبهه یا
دو گروه بزرگ از نیروهای سیاس��ی یک
کش��ور اس��ت .انقالب لیبی با تظاهرات
مس��المتآمیز مردم در شهرها آغاز شد.
حکومت قذافی با اس��لحههای س��بک و
س��نگین و حتی بمب��اران هوایی به این
اعتراضات پاس��خ داد .انقالبیون تصمیم
گرفتن��د که خود را مس��لح ک��رده و با
حکومتبجنگند.
ساکنان غیرنظامی نقاط بسیار محدودی
از لیبی با ش��ورش مسلحانه و انقالبیون
مخالفت کردهاند و درست نیست که این
حد از مخالف��ت را جنگ داخلی بین دو
قطب بزرگ توصیف کرد.
 لیبی کشوری واقعی نیست
و دو بخش شرقی و غربی آن
میتوانند از هم جدا شوند.
هر چند لیبی کش��وری نوپاس��ت ،ولی
گذشته از اختالفات طایفهای یا قبیلهای
کهدر این کشورها امری عادی است ،هیچ

و ثروت های زیرزمینی لیبی الزم است تا
بوی کباب را که به مشام آنها خوش آمده
است بش��نویم و از طرفی با نگاهی گذرا
به گذشته قذافی به عمق قضایا و ریشۀ
دشمنی های غرب با شخص او پی ببریم.
لیبی ب��ا اینکه بیش از  %2از نفت جهان
را تولید نمی کند ،اما به دلیل مرغوبیت
بسیار نفت آن و نزدیکی این
کش��ور به بازار مصرف اروپا،
تجارت نفت آن ف��وق العاده
کم هزینه و پرسود می باشد
و آلمان و فرانس��ه و ایتالیا به
ش��دت به این طالی س��یاه
لیبی نیاز دارن��د و به همین
دلیل همواره رقابت س��ختی
بین آنها وجود داش��ته است؛
ب��ه خصوص فرانس��ه که 80
درصد ان��رژی خود را از مراکز
انرژی هسته ای تامین می کند که آینده
مطمئنی ندارند و باید جایگزین شوند.
از این رو پیشدس��تی و غیرت(!) انسانی
س��ارکوزی را در یورش به لیبی می توان
درک کرد.
شرکت های آلمانی با قراردادهای چندین
میلیارد دالری با قذافی س��هم بزرگی از
س��رمایه گذاری ها و فعالیت های نفتی
و پروژه های عظیم آبیاری و کش��اورزی
و صنعت��ی را در لیبی به خود اختصاص
داده بودند و بعد شرکت های ایتالیائی در
درجه پائین تر قرار دارند.
بنابر این عدم شرکت آلمان و بعد تردید
اولیه ایتالیا در حمله به لیبی را می شود
فهمید.
همانط��وری که نقش انگلس��تان را که
در این میان س��رش ب��ی کاله مانده بود
و با اعزام هواپیماها و ش��رکت وسیع در
بمباران ها س��هم خود را از طالی سیاه
در میان خاکسترهای جنگ جستجو می
کند.
اما کال سرمایه داری بحران زده و اتحادیه
اروپائ��ی ورشکس��ته ،نجات خ��ود را در
این جنگ ها جس��تجو می کنند وامروز
صحبت از مبالغ هنگفت ششصد میلیارد
دالر پول های بلوکه شده لیبی است که
گویا تحت پوش��ش س��اخت و سازهای
ویرانه های بب��ار آمده به جیب کمپانی
های چند ملیتی سرازیر خواهند شد.

>> اما قذافی کی بود و از کجا و
چگونه به قدرت رسید؟
او افس��ر جوان��ی ب��ود که بع��د از اتمام
دانش��کده حقوق و آکادم��ی نظامی به
انگلستان رفته و آموزش های نظامی آن
کشور را گذرانده و به زادگاه خود بازگشته
بود؛ قذافی  27ساله سلول مخفی انقالبی
افسران جوان را بوجود آورد و باالخره در
اول دسامبر  1969بر علیه ملک ادریس
(که از پس مانده های استعمار انگلیس
در آفریقا بود و  80س��ال داشت) کودتا
کرد و به فرماندهی شورای نظامی انقالبی
برگزدیده ش��د و بالفاصل��ه پایگاه مهم
نظامی آمریکائی و انگلیسی الزینوسی را
بست ،بیشتر کمپانی های غربی را ملی
کرد؛ اس��رائیل را ادامه استعمار و اشغال
عنصر یا عامل تجزیهطلبی در لیبی دیده
نمیشود .زبان اصلی همه مردم لیبی به
غیر از بربرها عربی اس��ت و اقلیت بربرها
جزء نیروهای اصلی انقالب لیبی هستند.
نس��لی که در این انقالب شرکت داشته
حس ملیگرایی بسیار نیرومندی دارد و
در تمام ماههای جنگ هیچ شکی وجود
نداش��ت که طرابلس پایتخت لیبی باقی
خواهد ماند.

 برای تضمین پیروزی انقالب
نیروهای ناتو باید در نبردهای
زمینیشرکتکنند.
مردم لیبی به خاط��ر روحیه ملیگرایی
خود از ابتدا با حض��ور نیروهای خارجی
مخالفت ک��رده و جامعه عرب نیز بر این
نکته تاکید کرد .ناتو چندین واحد کوچک
شناسایی به خاک لیبی اعزام کرد که آن
ه��م به خاطر ضرورتهای عملیاتی یا به
درخواس��ت رهبری شورش��یان صورت
گرفته بود .مردم لیبی هیچ گاه به نیروهای
زمینی خارجی برای پیشبرد انقالب خود
نیازنداشتند.
 آمریکا رهبری اقدام
بیناملللی برای دخالت در لیبی را
برعهدهداشت.
برخیازسیاستمدارانآمریکاییمیگویند
اگر این کشور به طور فعال به حمایت از
عملیات لیبی نپرداخته بود سایر اعضای
ناتو هیچ گاه وارد عمل نمیش��دند .ولی
به نظر میرسد که این ارزیابی اغراقآمیز

سرزمین های عربی دانست و نابودی آن
را هدف اصلی شمرد و تالش فراوان برای
متحد کردن کشورهای عربی و آفریقائی
کرد که در این راه ناکام ماند.
از نیکاراگ��وا به رهبری دانی��ل اورتگا در
آمریکای التین گرفته تا آفریقای جنوبی
به رهبری نلسون ماندال و انقالبیون ایرلند
و مبارزین فلسطینی کمک های مالی و
نظامی کرد و اخیرا شرکت های نفتی را
تهدید کرد که اگر سهم لیبی را باال نبرند،
همه را خلع ید نموده و به ش��رکت های
چینی واگذار خواهد کرد.
می دانیم که آقای س��ارکوزی در س��ال
 2007از دهم تا پانزدهم دسامبر پذیرائی
بزرگ و ش��کوهمند و پر سروصدائی در
کاخ الیزه از قذافی به عمل آورد و قذافی
نیز با چ��ادر زدن در چمن هتل پارینیی
( )PARIGNIدر مرکز پاریس ،به هویت
صحرائی و بدوی خود بالید و آن را به رخ
مردمدنیا کشید.
خبرن��گاران از قرارداده��ای ده میلی��ارد
دالری خبر می دادن��د اما در پایان فقط
یک ق��رارداد  300میلیون دالری تحقق
یافت.
س��ارکوزی س��رافکنده ،ورشکس��تگی
سیاست خارجی خود را بدین ترتیب به
نمایش گذاشت.
از این رو می بینیم در این تهاجم نظامی
فرانس��ه پیش��گام ش��ده و ش��تاب آمیز
رهبری عملیات را در دست می گیرد .اما
برخالف میل و خواست فرانسه آمریکا با
پرتاب موشک های کروز و اقدامات خود
در س��ازمان ملل و درگی��ر کردن پیمان
آتالنتیک شمالی میدانداری را از او گرفت
و رویای سارکوزی را در رسیدن به سهم
بزرگ در طالی سیاه لیبی باطل ساخت.
از آنچه گذشت حمله ناگهانی و پرحجم
هوائی و وارد کردن س�لاح های سنگین
و نفرات از پیش آماده از مرزهای طوالنی
مدیترانه ،در حال��ی که میلیون ها مردم
ماههاست در یمن ،بحرین در خیابان ها
مورد یورش حاکمیندر بی تفاوتیدنیای
«آزاد» قرار دارند ،قابل فهم می شود.
______________________
ام��روز اخب��اری ک��ه به ما می رس��ند و
اطالعاتی که نسبت به شورشیان ،قذافی و
حوادث لیبی داریم یک طرفه و تبلیغاتی
و بخشی از جنگ را تشکیل می دهند.
بنابر این نمی توان برمبنای آنها به قضاوت
نشس��ت .اگر خبرنگاران ب��دون اجازه و
رهنمود شورش��یان از هتل خارج شوند
ه��دف تیر قرار می گیرند .اما در هر حال
اخبار واقعی آرام آرام به دنیا درز می کنند.
آخرین ها از ای��ن نوع حاکی اند فرمانده
نظامی طرابلس (پایتخت) فتح شده کسی
نیس��ت جز بالحاج از فرماندهان پیشین
القاعده در افغانستان که دو سال در زندان
مخفی آمریکا در تایلند اس��یر بوده است
و نیز نیروهای مخصوص  MI6انگلیسی
و گ��ردان برگزیده فرانس��وی مخصوص
برونم��رزی در لباس شورش��یان هدایت
عملی��ات را در فت��ح طربلس در دس��ت
داش��ته اند و هیچ رابطه ای با شورشیان
شرق لیبی و بن غازی نداشته اند.
است.
اس��ناد دولت آمریکا نش��ان میدهد که
رئیس جمهور و وزیر دفاع ایاالت متحده
در م��ورد ورود ب��ه یک جن��گ دیگر در
کشورهای مسلمان بسیار تردید داشتند.
این بار بریتانیا و فرانس��ه رهبری دخالت
نظامی را برعهده داش��تند و شاید دلیل
اصل��ی آن این ب��ود که طوالنی ش��دن
جنگ مس��لحانه بین شورشیان و قذافی
میتوانست مناطق شمال آفریقا را ناامن
کرده و این وضعی��ت غیر از بیثباتی در
انتقال انرژی تهدیدهای امنیتی برای اروپا
را افزایش میداد.

 قذافی غیرنظامیان در
شهرهای شورشی را قتل عام
منیکرد.
آن چه که در ش��هرهای زاویه و مصراته
توسط نیروهای قذافی انجام شد به خوبی
ثابت کرد که وی در پی انتقامجویی است.
در ماه آوریل فقط بر اثر بمباران مصراته
بی��ن هزار تا دوهزار نفر کش��ته ش��دند.
تاکنون حداقل یک گور دس��تهجمعی از
قربانیان انتقامجوییهای نیروهای قذافی
کشف ش��ده که بیش از  ۱۵۰نفر در آن
دفن شدهاند.
منابع شورش��یان مدعیاند که نیروهای
قذافی دهها هزار نفر را کش��تهاند .مسلما
در آینده نهادهایدرمانی کشور میتوانند
اطالع��ات موثقتری در این موارد تهیه و
منتشرکنند.
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صبح سپتامبر :بازگشت به دانشگاه ...
پیامی
کوتاه برای
دانشجویان
فلسفه

فریدون مودت مونتریال

یک دانش��جوی فلسفه چگونه می
تواند قبل از اینکه حقیقت را بداند،
گرایشی فلسفی را انتخاب کند که به
احتمال زیاد راهبرندۀ او به حقیقت
است؟
در ابتدا می بایست همین پیشفرض
را زیر سوال برد.
هرچن��د در س��وال طن��زی نهفته
است که نشان میدهد پرسنده خود
پیش��اپیش کمر به تخریب پرسش
بسته است.
در میان کسانی که فلسفه می خوانند
کم و بیش این احس��اس مشاهده
میشود که گمان می کنند اگر با یک
گرایش فلسفی خاص همراه شوند به
حقیقت می رسند .فرقی نمی کند
این گرایش دقیقاً فلسفی باشد یا به
حوزه جامعه شناسی ،روان شناسی
و ...مربوط شود.
ای��ن فرض که ی��ک گرایش فکری
ویژه وجود دارد که ما را به سرمنزل
حقیقت می رساند ،نادرست است.
هنگامبرخورد باحقیقت باید حکایت
آن آینه را در نظر داشته باشیم که

دانشجو پیش
از هر چیز باید
بداند که هر
فیلسوفی یک
تکه مهم از
فلسفه است ،نه
متام و نه هیچ.

از آسمان افتاد و تکه تکه
شد ،سپس نمی توانست
تمام قد چیزها را نش��ان
ده��د .حقیق��ت مثل آن
آینه های شکس��ته میان
جویندگان تقس��یم شده
و هر کس��ی بخشی از آن
را در اختیار دارد .پس به
فراخور همان تکه ای که
در دس��ت گرفته صاحب
همانقدر حقیقت است.
اگر گمان کنیم همان قطعه کوچک
می تواند تمام قامت را نشاندهد،در
اشتباه هستیم .در این مورد خاص
ما باید ی��ک پازل را در نظر بگیریم
که در آن هر قطعه بخشی از تصویر
مورد نظر است.
دانشجو پیش از هر چیز باید بداند
که هر فیلس��وفی یک تکه مهم از
فلسفه است ،نه تمام و نه هیچ.
نمی توان از کارل مارکس خواست
همه چیز را بی عیب و اشکال بگوید،
اما درعین حال نمی توان "سرمایه"
را نادیده گرفت .فوکو و مالصدرا نیز
بر همین منوال.
اول باید توجه داشت که هر کدام از
آنها تکه ای از پازل هستند و بعد می
بایست به فکر حل پازل بود.

باید دید فکره�ا چگونه با هم و در
کنار هم می نشینند.

ممکن اس��ت مجبور شویم برخی
گرایش ها را کمی تعدیل کنیم .آنچه
برای دانش��جو مفید خواهد بود این
اس��ت که بداند از هر گرایش فکری
نکته ای را برداشت کند ،نه این که

ابتدای کار.

بر در ی��ک متفکر
دخیل ببندد.
شاید گمان میکنند
بای��د ب��ه چی��زی
معتقد باشند ولی
همین عقیده باید
تعدیل شود.
اعتق��اد به یک نوع
پای��ان را ِه
تفکر در
ِ
اندیشیدن تحصیل
می شود نه از همان

مسیر اندیشیدن اساسی تر از خود
اندیشیدناست.

هنگام عبور از مس��یر ،راهی به جز
همآهنگ شدن با آن نداریم.
دانشجوی فلسفه نباید و نمی تواند
بر یک باور سکون داشته باشد ،بلکه
بیشتر می بایست قواعد راهپیمائی
را بیاموزد.
پس آنچه یک دانش��جو باید بداند
نم��ی توان��د حقیقت یا فیلس��وف
صاحب حقیقت باشد ،بلکه آن آداب
و سلوک اندیش��یدن است ،این که
بزرگان فلسفه نه تمام حقیقت را می
گویند و نه کامال در اشتباه هستند،
پس باید در حد توان خود همه آنها
را در کنار یکدیگر لحاظ کنند.
امید که این پیام کوتاه مورد پسند و
استفاده دانشجویان عزیز قرار گیرد.
با درود و بدرود
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سپاسـگزاری

از کلیه یاران ،دوستان ،سروران و عزیزانی
که به مناسبت درگذشت برادر وعزیز مهربان مان

شادروان آقای تراب زندی
که در تهران به سرای باقی شتافت،
حضوری ،یا تلفنی ،ایمیلی ،و نیز از طریق درج
پیام های تسلیت در روزنامه،
ارسال سبدهای گل زیبا و کارت های همدردی
با اینجانب اظهار همدردی نمود ه اند،
کما ل تشکر را می نماییم.
دست شما عزیزان را می فشاریم

و برای همه گان روزهای روشن و بهروزی آرزومندیم.

خانواده های زندی و فکری

هـم

برنامه های کتابخانه و کتابفروشی زاگرس
info@zagros.ca

تقویم ماه سپتامبر

514-489-8686

---------------------------لهجۀ بلخ و دریافت س��خن موالنا رومی با دکتر آصف فکرت -
جمعه  2سپتامبر ساعت 18:00
انجمن مهاج��ران  NLP -و تکنیک های ارتباط موفق و موثر -
3شنبه سپتامبر ساعت 17:30
از هگل تا هایدگر بادکتر عطا هودشتیان  -چهارشنبه  7سپتامبر
ساعت 18:00
تعبیر خواب از دیدگاه یونگ با حسن طبری  -جمعه  9سپتامبر
ساعت  6عصر

5155 Décarie

مقدم��ه بر نقد و ش��رح غزل های حافظ با اس��تاد دکتر محمد
استعالمی  -جمعه  16سپتامبر ساعت 18:00
انجمن مهاجران با محمد عابدی  17 -سپتامبر ساعت 17:30
حراج بزرگ کتاب  23 -تا  25سپتامبر
شاهنامه خوانی با آزاده احسانی  24 -سپتامبر ساعت 18:00
معرفی زبان و خط اوستایی  24 -سپتامبر ساعت 19:00
آغاز دوره یکساله آموزش موسیقی کودک (اٌرف)  25 -سپتامبر
ساعت 18:00
رونمایی کتاب "داستان زرتش��ت"  -انتشارات زاگرس  -مهدی
مرعشی –  30سپتامبر ساعت 19:00

دردی

دوست گرامی آقای منصور خوش عطر
خانواده های محترم سوگوار

در اندوه از دست رفتن مادر دلبندتان،
در ایران ،با فرد فرد شما عزیزان همدردیم
و برایتان آرامش ،بردباری و تندرستی آرزو داریم....
باشد که باز بر چهره تان تبسم ببینیم
و در شادمانی شما سهیم باشیم.
______________________________

دوست عزیز ،جناب منصورخان خوش عطر

از طرف مدیریت و کارکنان
SEAN AUTO SALES
فرین و خانواده

ما نیز به سهم خود ،از دست رفتن مادر عزیزتان را به شما
و خانواده های سوگوار تسلیت می گوئیم.
ما را در این غم بزرگ با خود شریک بدانید.

محمدر حیمیان از طرف همه دوستان شما در پیوند مونتریال

یک ملت نمی
با آگاهی بر این شتابند .انگیزه ی آنها منافعشان است.
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اوت 'پرتلفات ترین ماه' برای
سربازان آمریکایی در افغانستان

بر اس��اس یک مطالعه غیررسمی،
اوت  ۲۰۱۱پرتلفات ترین ماه برای
نظامیان آمریکایی در جنگ ده ساله
افغانستان بوده است.
خبرگ��زاری آسوش��یتدپرس آمار
کشته های آمریکا در این ماه را ۶۶
نفر ذکر کرده است.
تنه��ا در ی��ک م��ورد  ۳۰س��رباز
آمریکایی در س��قوط هلی کوپتری
توسط طالبان کشته شدند.
ام��ا تلفات کل س��ربازان آمریکایی
در س��ال جاری در مقایسه با سال
گذشته کاهش یافته است.
ب��اراک اوباما ،رئیس جمهور آمریکا
اع�لام کرده اس��ت که قص��د دارد
تا تابس��تان آینده  ۳۳ه��زار نفر از

نظامیان مس��تقر در افغانس��تان را
خارج کند.
آقای اوباما گفت که ماموریت رزمی
آمری��کا به تدری��ج ب��ه حمایت از
نیروهای افغان تغییر پیدا می کند
و آنها خود امنیت کشورش��ان را بر
عهده می گیرند.
او افزود" :طوالنی ترین جنگ تاریخ
آمری��کا پایانی مس��ئوالنه خواهد
داشت".
ماه گذشته ،جان الن فرمانده جدید
نیروهای ناتو در افغانس��تان هشدار
داد که با تش��دید حمالت طالبان
"روزهای سختی در پیش است".
یک هلی کوپتر آمریکایی حامل ۳۰
کماندوی ویژه در  ۶اوت گذشته در

حمله طالبان سقوط کرد.
ب��ر اس��اس ب��رآورد وبس��ایت
 iCasualties.orgدر هش��ت م��اه
نخس��ت س��ال جاری  ۳۰۶نظامی
آمریکایی در افغانستان کشته شده
اند که در مقایسه با مدت مشابه در
سال گذشته  ۵درصد کاهش یافته
است.
تعداد نظامیان کشته شده آمریکایی
در هش��ت ماه نخست سال ،۲۰۱۰
 ۳۲۱نفر بود.
ارتش آمریکا در سال جاری  ۱۰هزار
نیروی خود را از افغانس��تان خارج
کرد .قرار اس��ت  ۲۳هزار نفر دیگر
در س��ال  ۲۰۱۲از این کشور خارج
شوند.
نیروه��ای خارج��ی مس��تقر در
افغانستان ماموریت رزمی خود را تا
سال  ۲۰۱۴خاتمه می دهند.
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نوجوانان و...

نوجوانان ،جوانان و بد،
خوبِ ،
زشت فیسبوک

استفاده بیش از اندازه از فیسبوک بر دانشآموزانی که در طول مشاهده ۱۵
دقیقهای محقق فیسبوک خود را باز
نوجوانان چه تاثیری دارد؟
حضور دانش��جویان در ش��بکههای نگهداشته بودند
اجتماع��ی چ��ه تاثی��ری ب��ر نتایج
درسیشاندارد؟
نتیجهی یکی از آخرین حتقیقات:
اینها س��واالتی س��ت که تحقیقات رفتارهای ضد اجتماعی ،نارسیس��م
اخیر آکادمیک در پی پاسخگویی به (خودپرستی مفرط) از تبعات استفاده
آنهاست.
بیش از ح��د معمول از فیسبوک در
ه��ر چه نقش ش��بکههای اجتماعی میان نوجوانان است
که همان
خصوصاَ فیسبوک در زندگی روزانه البته این محقق تاکید دارد 
کاربران اینترنت پررنگتر میش��ود ،طور ک��ه در زندگی واقع��ی ،افراد با
تحقیقات آکادمیک بیش��تری درباره بوسیدن ،در آغوش گرفتن و کلمات
تاثیرات این ش��بکهها بر زندگی افراد زیبا ب��ه یکدیگر محب��ت میکنند،
خصوصاَ با تمرکز بر گروههای مختلف نوجوانان��ی ک��ه حض��ور زی��ادی در
اجتم��اع انجام میش��ود .بیش��ترین فیسبوک دارند ای��ن تواناییها را به
گروههای مورد بررس��ی ،نوجوانان و صورت مجازی نیز میآموزند.
جوانان ،دانشآموزان و دانش��جویان آنها میآموزند که چگونه به دوستان
هستند.
خود در این ش��بکهها محبت کنند،
یکی از آخرین تحقیقات انجام و ارایه چیزی که معموالَ از سویدوستان نیز
ش��ده در صد و نوزدهمین نشس��ت به گرمی از آن استقبال میشود.
س��االنه انجمن روانشناسان آمریکا ،او این موضوع را یکی از تبعات مثبت
مش��خص کرده اس��ت که رفتارهای حضور نوجوانان در فیسبوک ارزیابی
ضد اجتماعی ،نارسیسم (خودپرستی میکند و معتقد اس��ت این موضوع
مفرط) از تبعات استفاده بیش از حد در زندگی واقعی نوج��وان نیز باعث
معمول از فیسبوکدر میان نوجوانان همدلی و نزدیکی او با دوس��تاناش
است.
میشود.
این در حالیست که تحقیق دیگری
درب��اره تاثیر ش��بکههای اجتماعی فیسبوک و نتایج درسی دانشجویان
بر نتایج درس��ی دانشجویان نش��ان تحقیق الری روزن ،اس��تاد دانشگاه
میدهد که این شبکهها بهخودیخود کالیفرنیا نش��ان میده��د ،کیفیت
تاثیر مثبت یا منفی ندارند و تاثیر آنها تحصیلی دانشآموزانی که اس��تفاده
بستگی به روش استفاده از آنها دارد .بیش از ان��دازه از فیسبوک میکنند
پایین میآید.
در حالی که محققان در یک پژوهش
تاثیر فیسبوک بر رفتار نوجوانان
در حالی که فیسبوک حداقل س��ن دیگ��ر در م��ورد تاثی��ر ش��بکههای
استفاده از شبکهخود را ۱۳سال اعالم اجتماع��ی و خصوص��اَ فیسبوک بر
ک��رده ،هر روز تعداد زی��ادی کودک راندمان درسی دانشـجویان به نتایج
پایینتر از این سن در فیسبوک عضو دیگ��ری رس��یدهاند .بر اس��اس این
تحقیق استفاده از شبکههای اجتماعی
میشوند.
اگرچه ارسال گزارش کاربران در این به خودی خود مثبت یا منفی نیست
زمینه به فیسبوک به حذف حساب بلکه ب��ه چگونگ��ی اس��تفاده از آن
کاربری کودک ظرف  ۷۲ساعت منجر برمیگردد.
میشود ،با این همه اکنون بحث بر سر این تحقیق که بر اساس جامعه آماری
تاثیر این ش��بکه اجتماعی بر زندگی دو هزار و  ۳۶۸نفری انجام ش��ده ،به
نوجوانان یعنی کودکان باالی  ۱۳سال بررسی رفتاردانشجویاندر فیسبوک
نظیر گذاشتن عکس ،کامنت ،بازی،
است.
الری روزن ،یک اس��تاد روانشناسی میزان زمان صرف شده پرداخته است.
دانش��گاه کالیفرنیا ،تحقی��ق خود را بر اس��اس تحقیق انجام ش��ده ،برای
ب��ر رواننژندیهای نوجوان��ان بر اثر مث��ال ب��ازی در فیسب��وک ،ارتباط
اس��تفاده بیشاز ان��دازه از فیسبوک مستقیمدارد با شرکت کمتردانشجو
در بحثه��ای کالس و فعالیتهای
متمرکز کرده است.
تحقیق او با عنوان «من را پوک کن :او در دانش��گاه .در صورت��ی ک��ه
چگونهشبکههایاجتماعیبهکودکان استتوسنویس��ی حالت عکس آن را
هم یاری و هم آسیب میرسانند »،بر دارد.
اساس هزار نظرس��نجی اینترنتی از همچنین بر اساس این تحقیق میزان
نوجوان ش��هری و همچنین مشاهده زمان صرف شده برای درس با میزان
رفت��ار  ۳۰۰نوجوان گردآوری ش��ده زمان صرف ش��ده در چت فیسبوک
رابطه منفی دارد.
است.
تاثیرات منفی نام برده ش��ده در این در کل از میان آن دسته از رفتارهای
فیسبوکی که تاثی��ر منفی بر درس
تحقیق را اینطور میتوان برشمرد:
■ مش��اهده نارسیس��م (خودپرستی دارن��د میت��وان ب��ه ب��ازی ،عکس
افراطی) در نوجوانی که از فیسبوک گذاشتن ،چت ،چک کردن دوستان
و ...اش��اره داشت و از میان رفتارهای
استفادهمیکند
■ رفتار ضد اجتماعی ،هیجان بیدلیل با تاثیر مثبت:
و زیاد ،پرخاش��گری در نوجوانانی که  -تهیه Event
(صفح��ات مرب��وط ب��ه ی��ک واقعه
حضور زیادی در فیسبوک دارند
■ افزایش غیبت از مدرس��ه ،احتمال مشخص)،
افزایش درد معده ،مش��کل خواب در  -کامنت گذاری،
نوجوانانی که از فیسبوک و همچنین  -تماشای عکس و....
بازیه��ای ویدیوی��ی زیاد اس��تفاده مارک زاکربرگ ،بنیانگذار فیسبوک
میکنند
یکی از کسانیس��ت ک��ه اعتقاد دارد
■ نمرات پایینتر برای بچههای مدرسه فیسبوک قابلیتهای زی��ادی برای
راهنمایی و دبیرستان که حداقل یک ارتقای سطح تحصیلی دانشجویان و
ب��ار در طول مش��اهده  ۱۵دقیقهای حتی دانشآموزان و خصوصاَ کودکان
محقق فیسبوک خود را چک کردهاند دارد.
■ درج��ه حافظه ضعیفت��ر در میان
(رادیو آلمان)
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ناسازگاری در
دوران بلوغ
اغل��ب نوجوانان پیش از ش��روع
بلوغ مطیع و دارای رابطه عاطفی
قوی با افراد خانواده و والدینشان
هس��تند .چنین رابطهای آنان را
قابل کنترل و سازگار میکند ،اما
با ش��روع بلوغ جسمی روابط آنان
با خانواده ،محیط ،مربیان مدرسه
و افراد جامعه دس��تخوش تغییر
میشود و گویا به موجودی دیگر
تبدیلمیگردند.
بلوغ جس��می ک��ه با تح��ول در
رفتارها ،نیازهای عاطفی ،هیجانات
درونی و روحیه اجتماعی نوجوان
همراه است ،تضادها و تعارضها را
در روابط وی با محیط و س��ایرین
اجتنابناپذیرمیکند.
بالطبع چنین تعارضهایی که به
اشکال مختلف پدیدار میشوند ،از
طبیعت بلوغ و دوران آخر نوجوانی
ناش��ی میش��وند اما باید هدایت
و کنترل ش��وند وگرنه میتوانند
مخرب باشد.
رفتارهای منف��ی نزد نوجوانان در
علم روانشناس��ی به ناس��ازگاری
تعبیر میشود که ادامه و تعمیق
آن در رفتاره��ای فردی و جمعی
میتواند زنگ خطری برای رش��د
ش��خصیتی و ویژگیهای رفتاری
وی در بزرگسالی باشد.
ناسازگاریدر مفهومدقیق کلمه از
ضعف نوجوان در تطبیق با شرایط
محیط��ی و واقعیته��ای زندگی
حکای��ت دارد و در صورتی که از
حد بگذرد و درمان نشود ،سالمت
ش��خصیت نوج��وان در زندگ��ی
آیندهاش را به خطر میاندازد.
بزه�کاری ،گرایش به مفاس�د
اخالق�ی و اجتماع�ی ،اعتیاد و
توس�ل به مص�رف آرامبخشها
و الکل ،پرخاش�گری ،ان�زوا و
مردمگریزی ،ضد اجتماعی بودن
و ...تنها بخش��ی از آسیبهای

با نوجوانان چگونه
رفتار کنیم
میکند .اگرچه ممکن اس��ت این
نیاز را به صورت مس��تقیم مطرح
نکند و اصال آشکار نسازد.


ازحتکمبپرهیزید.

نوجوان احتیاج دارد که برای آنچه
به وی امر و نهی میشود متقاعد
شود یا حداقل دلیل خواستههای
والدی��ن را بداند .هر چن��د آن را
دقیقادرک نکند.
تحکم بیمنطق برای نوجوان حتی
اگر پذیرفته ش��ود در جایی دیگر
رفتار تهاجمی وی را در پی خواهد
داشت.

شرایط ویژه نوجوان را درک
کنید.

نوجوانی از نظر جس��می ،روانی و
عاطفی موقعیت پیچیدهای ایجاد
میکند.
نمیت��وان رفتارهای ک��ودکان یا
بزرگس��االن را از نوج��وان انتظار
داش��ت .مهم این اس��ت که او به
تدریج و طی مراحل رشد بداند در
بزرگسالی باید چه رفتاری داشته
باشد وگرنه بزرگساالنی هستند که
در موقعیتهایی از زندگی مانند
کودکان رفتار میکنند!

اخالقهای ویژه نوجوانی را به
ذات او نسبت ندهید.

ناس��ازگاری ح��اد در نوجوان��ی
محسوب میشود.
نکته مه��م ،نقش رفتار والدین در
ناسازگاری نوجوان است.
فرزن�دان ت�ا ح�دودی آین�ه
رفتاره�ای والدین هس�تند،
ریشههای ناسازگاری نوجوان
را بای�د در نوع و ماهیت رفتار
والدین وی جستجو کرد.
رفتار والدین به صورت مستقیم یا
غیرمستقیم مولد انواع ناسازگاری
در رفتار نوجوانان بویژه در دوران
بل��وغ و ش��روع مرحل��ه عمل��ی
اجتماعی شدن است.
اگ��ر فرزند نوجوان��ی دارید که از
ناس��ازگاری وی به ستوه آمدهاید
رفتارهای خ��ود را تغییر دهید و
کلیدهای طالیی رفتار با نوجوان را
از یاد نبرید.


دنی��ای کوچ��ک و س��ردرگم
نوجوان حرفهای بس��یاری برای
گفتن در ذه��ن او انبار میکند و
صحبت کردن با والدی��ن درباره
آنچه ناراحتکنن��ده ،نفرتانگیز،
ترسناک ،شگفتآور و ...است ،در
نوجوان نوعی واکنش دفاعی برای
هضم ک��ردن و فرام��وش کردن
وقایع است.


هیجان��ات درونی مختص س��ن
نوج��وان و دوران بل��وغ ،وی را
نیازمند محبت و حمایت عاطفی

حتی اگر نمیتوانی��د در درسها
به نوجوان کمکی کنید با حرف و

با نوجوان خود ،دوست باشید.
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پرخاشگری ،لجبازی ،عصیانگری،
صحبتهای ممنوعه! و رفتارهای
هیجانی را از وی بپذیرید و هرگز
از عبارات��ی نظیر «تو ذاتت خراب
است»« ،تو بیشخصیت هستی»
و ...استفاده نکنید.
تخریب شخصیت نوجوان ،ظلمدر
حق آینده وی است.


گوش شنوا داشته باشید.

پیگیرفعالیتهایدرسیوی
باشید.

تاثیر ویتامین  Eدر کاهش
دردهای ماهانه

مص�رف ویتامین  Eمی تواند درده�ای ماهانه را بهبود
بخشد .مصرف ویتامین  Eدو روز قبل از شروع خونریزی
در کنت�رل انقباضات رحمی دردناک ب�ه مراتب از دارو
درمانی موثرتر اس�ت .ش�ما می توانید بعد از چهار ماه
مصرف مرتب ویتامین  Eزمان انقباضات دردناک رحمی
را از  ۱۷س�اعت به  ۲س�اعت کاهش دهید .درد عادت
ماهیانه به دنبال انقباضات عضله صاف رحمی ،ناشی از

رفتار به وی نشان دهید که پیگیر
مسائلتحصیلشهستید.
نوجوانان به ای��ن اهمیت دادنها
واکنش نش��ان میدهند و نوعی
تعهد تحصیلی در خود احساس
میکنند.


با نوجوان خود ،صحبت کنید.

حرفهای روزم��ره گرهی از کار
نوجوانان باز نمیکند.
آنها نیاز دارند که با والدینشان به
صورت مشخص و مستقیم درباره
مسائل مختلف صحبت کنند.
هنگامی که در گفتوگو باز شود
خواهی��د فهمید ک��ه وی چقدر
مس��ائل برای بازگو ک��ردن دارد،
چه اندازه محتاج مشاوره شماست
و این نوع رابط��ه چقدر میتواند
گرهگشا و آرامشبخش باشد.
نوجوان��ان بوی��ژه درباره مس��ائل
جنسی و تغییرات بدنشان خواهان
اطالع��ات هس��تند و اگر چنین
نباشد حتما نوعی مشکل پزشکی
ی��ا روان��ی وجود دارد ک��ه باید با
مشاوره متخصصان برطرف شود.
آنان این اطالعات را به هر طریق
ممکن به دست خواهند آورد ،اما
تنها والدی��ن میتوانند اطالعاتی
درس��ت و اطمینانبخ��ش ب��ه
نوجوانانبدهند.
در مورد بهداشت بلوغ نقش والدین
حیاتی و تعیینکننده است.

فضائل اخالقی را در آنان پرورش
دهید.

خمیره شخصیت فرد در نوجوانی
ش��کل میگی��رد و بعید اس��ت
کس��ی که در این دوران به آدابی
نظی��ر رعایت حال دیگ��ران ،زور
نگفتن ،پاکدس��تی ،قانونمداری،
اخالقگرایی و ...مودب نشوند در
آین��ده چنین صفات��ی را از خود
نشاندهند.
الزم هم نیس��ت خودتان در این
حوزهها کارنامه درخشانی داشته
باشید .به قول حکما انسان آنچه
نیست که میتواند ،آنچه است که
میخواهد.

استقالل شخصیت وی را محدود
نکنید.

اجازه دهید نوجوان آنچه باش��د
ک��ه واقعا هس��ت نه آنچه ش��ما
میخواهی��د از وی بس��ازید .ب��ه
جای این کار ش��خصیت مستقل

و توانمن��د خ��ود را ارتقا دهید تا
الگویی مناسب برای وی باشید.

نوجوان را از افراط و تفریط
برحذر دارید.

بیتوجه��ی ب��ه زمانی ک��ه برای
خواندن درسها الزم است ،همه
چیز را ف��دای بازی با دوس��تان
ک��ردن ،پرداخت��ن طوالن��ی به
بازیهای مجازی ،ش��ببیداری،
پرخوری بویژه مصرف تنقالت و...
رفتارهایی هستند که نوجوان بنا
به ویژگیهای سنی به آنها گرایش
دارد.
کنترل دوستانه و منطقی والدین
میتوان��د تع��ادل را در رفتارهای
نوجوان حفظ کند.

منطقیبرخوردکنید

به فرزندت��ان اج��ازه دهید خود
هنگام بزرگس��الی و کامال آزادانه
روش زندگیاش را برگزیند.
در دنیای امروز بسیاری از سنتها
و آداب قومی که ریشه در نیازها و
تصورات گذشتگان دارند ،محکوم
به فنا هستند ،هرچند ارزشمند و
بیبدیل به نظر برسند .دیگر این
که همان روش��ی را برای تربیت
نوجوان به کار نگیرید که پدرانتان
برای شما به کار بردهاند.

درباره او و دوستانش ،قضاوت و
فحاشینکنید.

مس��خره کردن ،دست انداختن و
تحقیر نوج��وان عقدههای روحی
مختلفی ب��رای وی پدید میآورد
که روزی به بدترین شکل آشکار
خواهد شد.
نوجواندر لحظه نمیتواند بپذیرد
که درباره فالن کار یا فالن شخص
اشتباه میکند و نیازمند گذشت
زمان است.
زب��ان تند ،تیغ��ی اس��ت که بر
احساس او کشیده میشود.


تنبیه بدنی را به هر شکل و شدتی
ترککنید.

اگ��ر ش��ما در ت��رک چنی��ن
ش��یوهای ضعیف باشید ،فرزندی
ضعی��ف تربی��ت خواهی��د کرد
ک��ه یا آس��یبپذیر خواهد بود یا
آسیبرسان.
صبور ،موفق و پیروز باشید!

آزادسازی واسطه های شیمیایی به نام پروستاگالندین
ها بروز می کند.
پروستاگالندین ها با ایجاد انقباضات رحمی باعث کنده
شدن پوش�ش سلولی س�طح داخلی رحم و خونریزی
می ش�ود .ش�ما می توانید با مصرف ویتامین  Eمصرف
ایپوپروف�ن را از  ۸۹درص�د به  ۴درص�د کاهش دهید.
دانش�مندان مصرف ویتامین  Eرا تا یکهزار میلی گرم
در روز مجاز می دانند .به این ترتیب می توان با مصرف
ویتامی�ن  Eبدون هیچ عارضه جانب�ی از بروز دردهای
ماهانه جلوگیری کرد.
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طي بيش از هفت ماهي كه از اجراي مرحله مردمي هدفمندي يارانهها
طي بيش از هفت ماهي كه از اجراي مرحله مردمي هدفمندي يارانهها
تواندكهبرای
نیست و می
اطالع افراد
بسیاری از
موفق اظهار نمودند ميگذرد ،هر نهاد و مجموعهاي كه دس��تي در آگاهي و اطالعرساني به
رساني به
افزایش آگاهي و
دس��تي در
مجموعهاي
شدن نهاد و
ميگذرد ،هر
گردد.
واقع
مفید
بسیار
طول عمر
محل
تا
منزل
مسیر
طی
برای
كه
ش��هروندان داشته است ،سعي كرده همراهي اجتماعي در اين زمينه را
داشته است ،سعي كرده همراهي اجتماعي در اين زمينه را
ش��هروندان
روزانه ،از پیاده به سهم خود افزايش دهد.
دهد.
افزايش
خود
برخی
شده،
انجام
مطالعات
اساس
سهمبر
خری��د
برای
یا
كار
 4855چهارشنبه 12مردادماه  2 1390رمضان  3 1432آگوست 2011
سال هفدهم بهشماره
شماره  4855چهارشنبه 12مردادماه  2 1390رمضان  3 1432آگوست 2011
ب��ا اين ح��ال آن همتي ك��ه در ابتداي كار ب��راي درك هر چه بهتر
درك هر چه
ابتداي كار
همتي
ح��ال
ب��ا اين
ك��هدردرزمینه
موفق
دربارهآنافراد
اسرار
دوچرخهبهترس��واری استفاده
انجامب��رايروی یا
و بيش��تر اهمي��ت اجراي دقي��ق اين قان��ون در نظر گرفته ش��ده بود،
و بيش��تر اهمي��ت اجراي دقي��ق اين قان��ون در نظر گرفته ش��ده بود،
ورزش منظم به شرح زیر هستند:
می نمودند.
ام��روز در خط��ر اين لغزش قرار دارد كه تبديل ب��ه يك موضوع روزمره
ام��روز در خط��ر اين لغزش قرار دارد كه تبديل ب��ه يك موضوع روزمره
ش��ود .هفتههاي اول همه جا بحث از اين بود كه چگونه س��ازگاريها و
ش��ود .هفتههاي اول همه جا بحث از اين بود كه چگونه س��ازگاريها و
برايیك
گروهي الزم   
باشد:
تان تنوع
  ورزش
بدنی را پیدا كنید هماهنگيهاي فردي ،خانوادگي و البته گروهي الزم براي پيش��برد بهتر
فعالیتبهتر
پيش��برد
داشتهالبته
خانوادگي و
فردي،
هاي
هماهنگي
اين طرح ملي را پيدا كنيم تا نتايج و فوايدش طبق پيشبينيها و البته
آنالبته
ها و
پيشبيني
فوايدش
كنيم تا
58ملي را
اين طرح
لذت ببرید:
اجنام
هفتهطبق كه از
نتايجدروطی
موفق،
پيداافراد
درصد از
تعداد بیشتری از فعالیت افراد موفق توصی��ه می كنند كه بتدريج به ثمر بنشيند.
بنشيند.
سهثمر
بتدريج به
نوع و یا
از رسانههاي مكتوب و مجازي گرفته تا وسايل ارتباط جمعي سمعي
از رسانههاي مكتوب و مجازي گرفته تا وسايل ارتباط جمعي سمعي
داده اند.
متنوع را انجام
و بصريهای
ورزش را
رس��اندنباید
موردهرنيازروز در یك ساعت و بصري موجود ،انرژي چش��مگيري براي رس��اندن اطالعات مورد نياز
اطالعات
میبراي
چش��مگيري
بدنیانرژي
موجود،
مش��خص تاانجام
داد و این فعالیت مردم درخصوص ابعاد مختلف هدفمندي يارانهها صرف كردند تا گامها
گامها
مردم درخصوص ابعاد مختلف هدفمندي يارانهها صرف كردند
باید لذت بخش و قابل اجرا باشد.
ورزشگاه
مشخصنیست به
حتما نیاز
در يك   
در يك مسير مشخص برداشته شود.
برداشته شود.
مسير
اما صرفنظر از پيامده��اي كوتاهمدت مثبت اين قانون كه به عقيده
نظر از پيامده��اي كوتاهمدت مثبت اين قانون كه به عقيده
اما صرف
بروید:
ً
بلندمدت وورزش های كششیكارشناس��ان به س��رعت هم خود را نشان داد ،قاعدتاً اهداف بلندمدت و
نشان داد،
خود را
افرادهم
س��رعت
كارشناس��ان به
اهدافوزنه ها و
س��هقاعدتا  از
حداقل
موفق،
درصد از
30
كالن هدفمندي يارانهها است كه محوريت دارد.
كالن هدفمندي يارانهها است كه محوريت دارد.
ورزشی در
تس��هیالت
هفته ،از
اي��ندر
از بار
از اي��ن رو براي اس��تمرار فعاليت هم��ه اعض��ا و اركان جامعه طبق
كنید:طبق
استفادهجامعه
اعض��ا و اركان
فعاليت هم��ه
اس��تمرار
رو براي
است،اند.
كرده كرده
استفاده می
اينمنزل
باشگاه یا
افراد موفق
زمینه ورزش در حدوددورنمايي كه اين قانون ترسيم كرده است ،آن همكاري همگاني و توجه
درتوجه
همگاني و
آن همكاري
قانون ترسيم
دورنمايي كه
ده مرتبه بیشتر از افرادی كه فعالیتيك به يك اشخاص همچنان مورد نياز است.
يك به يك اشخاص همچنان مورد نياز است.
نداشتند ،از وزنه ها برای ب��ه عنوان مثال ابتداي كار با ميل قيمتها به س��مت واقعي ش��دن،
منظمش��دن،
بدنی واقعي
قيمتها به س��مت
ميل
برایكار با
ورزشابتداي
از مثال
عنوان
بیماری
درمان
ب��ه   
راهكاره��اي متنوعي به خانوارها ارائه ش��د تا اش��كاالت قبلي در نحوه
راهكاره��اي متنوعي به خانوارها ارائه ش��د تا اش��كاالت قبلي در نحوه
خود استفاده می كرده
تقویت عضالت
های روحی و جسمی استفاده كنید:
مديريت خريد را برطرف كنند و بسياري نيز بنا به شرايط ،به اين نكات
مديريت خريد را برطرف كنند و بسياري نيز بنا به شرايط ،به اين نكات
اند.
طور
اف��رادی كه به
بی��ش از نیمی
چه به
بالغی كه
افراد
كردند
تاكید
جدید
مطالعه
یك
در
پزش��كان
در رفتاره��اي اقتصادي خود توجه كردند ،اما اين س��بك زندگي تا
كردند ،اما اين س��بك زندگي تا چه
اقتصادي ازخود توجه
در رفتاره��اي
بی��رون
است؟ ش��ربت ُذرت Corn Syropحاوی مقادیر زیاد
دو هفته
م��دتشده
است؟از من��زل ورزش می البته در اس��تفاده از وزن��ه ها و انجاماندازه ماندگار
منظ��مشده
اندازه ماندگار
طور طبيعي
میزاندخل و
س��اماندهي
فروكتوزپيش��ين
كششی نباید زیاده روی تغيير عادات
طبيعي به
روحیهو خرج به
س��اماندهي دخل
پيش��ين
تغيير عادات
ورزشطورهای
ورزشدربرای بهبود
نمودن��د ،از
گلیسیریدبهدر
خرجوبهتری
كلسترول
مصرف مدریكنند،
برای بردن
براي باال
هاي دولت
سياس��ت
ممكن
نمود .براي باال بردن
مشكالتهاي دولت
اس��ت.یاسياس��ت
ممكنبانبوده
افسردگی و
مقطعيمبارزه
صورت خود و
افزایش
شاخصی
تغییر
اس��ت.كه این
نبودهمییابد
افزایش
مقطعيآنها
صورت خون
قدرت انتخاب مردم در نوع تدبيري كه براي ارتقاي ش��رايط معيش��تي
قدرت انتخاب مردم در نوع تدبيري كه براي ارتقاي ش��رايط معيش��تي
یك��ی از مش��كالت اساس��ی جامعه زمان زیاد نیست.
همچنین از
قالب برای
نمودند؛ مثال
ميمی
استفاده
قلبیدراست.
بیماری
خانوادهابتال
دیگربهاقدامات مفید برایخود و خطر
قالب بخشي از عدالت اجتماعي به
انديشند،
ش��انبهمي
اجتماعي
بخشي از عدالت
انديشند ،در
جسمیش��ان
خود و خانواده
داده
نشان
گسترده
نسبتا
امروزی به ویژه در ش��هرهای بزرگ ،یك بررسی
بدنی
فعالیت
برنامه
ی��ك
در
موفقیت
مانند:
هایی
بیماری
بهبود
خود را
روزانه
مصرفی
كالری
از
درصد
25
بزرگسال
فرد
هر
اگر
كار گرفته ش��د تا همه قادر باش��ند با بازنگ��ري ،از فرصتهاي به ظاهر
كار گرفته ش��د تا همه قادر باش��ند با بازنگ��ري ،از فرصتهاي به ظاهر
افراد
از
چه��ارم
یك
حداقل
عدم تح��رك و كمب��ود فعالیت بدنی اس��ت كه
از:
عبارتند
منظم
قلبی،
مشكالت
كند بیشتر با خطر ابتال به بیماریهای قلبی
تامین
قندی
مواد
از
كوچك اما نويني استفاده كنند.
كوچك اما نويني استفاده كنند.
شد.ناخودآگاه به همان روش��ي كه ش��ايد س��ال
بازگش��ت
وجود
اين
با
س��ال
ش��ايد
كه
روش��ي
همان
به
ناخودآگاه
بازگش��ت
وجود
اين
با
 یافتن یك مكان مناسب برای ورزش،اس��ت .همه متخصصین معتقدند كه موفق در فعالیت بدنی ،دارای ش��غل  -كمردرد،
مواجه خواهد
بوديم،
توصیهكارمیگرفته
آمریكامان به
معيشت
انجمنامور
براي اداره
وقت
قبل و نیز یافتن فردیگذشته همين
بوديم ،در
فشار وقت
گذشته-همين
شیوع بی رویه چاقی ،دیابت و بیماری های تم��ام وقت یا فرزندان كوچك در
گرفتهریزی از
برايواداره امور معيشتمان به -كاربرنامه
خون باال
افراددربالغ
كند كه
قلب
اساس،
برهمین
سطوح مختلف در ميان بعضي مردم ديده ميشود .از سوي ديگر تمركز
سطوح مختلف در ميان بعضي مردم ديده ميشود .از سوي ديگر تمركز
ه��ای متابولیك ،پیامد ش��یوه زندگی خان��ه و یا هر دوی آنها می باش��ند و
باشد.
شما
همراه
كه
دوست
عنوان
به
نمودند.
می
استفاده
ورزش
از
دیابت
كمرنگ راتر به
روزانه خود
مصرفی
كالری
از
درصد
5
فقط
هستند
مجاز
عموم��ي بر اين موضوع نيز تحت تأثي��ر روزمرگي ،تاحدودي
عموم��ي بر اين موضوع نيز تحت تأثي��ر روزمرگي ،تاحدودي كمرنگتر
فعالیت
نادرست اعم از تغذیه ناسالم و نیز كم پیاده روی رایج ترین ش��كل
شروع
كه
كنند
می
توصیه
محققین
آيد.قندی اختصاصدهند.
مواد
به نظر مي
به نظر ميآيد.
«س��خت
نبايد با
اي��ن راه را
ادامه
چگونگ��ي طي
گرفتن»
«س��خت
اي��ن راه را
طي ادامه
دق��ت در
فعالیت
ورزش ونبايد باورزش و
گرفتن»در
اس��ت كه
در حالی
تلگراف ،این
دیلی
روزنام��ه
در گزارش
بدنی باید آهسته باشد دق��تب��ه
اعتقادند كه
چگونگ��ياین
متخصصین بر
زامي تحركیازاست.
است.
زائران عتبات عاليات
بدنیبه
خدمات پزشكان ایران
ليات
هاخانواده
یو
خان��ه
مديريت
جدي��د در
آموخته
خانواده باید شدت و مدتاش��تباه كرد.
خان��ه و
جدي��د در
آموختههاي
اش��تباه كرد.
به تدریج
مديريتسپس
درمان و
پیشنهاد
آمریكای
 2010برای
هايسال
غذایی
تبدي��ل رژیم
دستورالعمل
پیشگیری یا
تبدي��لبرای
فعالیت بدنی
اما وقتی انجام ورزش منظم روزانه به بررس��ی جدیدی كه بر روی بیش از
به ش��اخصهاي ماندگار ،ان��رژي را ميطلبد كه در دس��تاوردهاي آتي
به ش��اخصهاي ماندگار ،ان��رژي را ميطلبد كه در دس��تاوردهاي آتي
افراد چاق توصیه می شود ،این كار را  20000نفر انجام گرفته بود ،رازهایی بسیاری از بیماری ها مفید می باشد .آن را افزایش داد.
درصد
شده بود كه حداكثر مجاز مصرف روزانه مواد قندی 25
اي��ن روش ،ب��راي همه م��ا و خانوادههايمان به نوعي ذخي��ره و درواقع
اي��ن روش ،ب��راي همه م��ا و خانوادههايمان به نوعي ذخي��ره و درواقع
كه
دهند
می
نش��ان
تحقیقات
است.
وزندراست،
تان كاهش
س��رمايهاما اگر
غیرممكن میدانند.
در م��ورد موفقیت برای انجام فعالیت
س��رمايهگذاري ميشود .مش��اركت در اجراي اين قانون را بايد همچون
همچون
نتایجرا بايد
اجرايبهاين قانون
مش��اركت
هدفشود.
گذاري مي
هم��ان افراد
معنااگر وقتی
هنوز
هم��اناین
دهد كه
خواند:می
نش��ان
جدید
مطالعه
وجود
بدین
مقط��عنیاز
بیشتری
آیا ش��ما نیز تصور م��ی كنید زمان و بدن��ی را فاش نمود و اف��رادی كه در
میزانترم
انرژي كه
اگر
عالي
آموزش
مقط��ع
اینيك
فعالی��ت بدنی خو میتحصي��لبا در
انرژيبهكه ترم
خواند:
دارید،عالي
آموزش
ورزشيك
تحصي��ل در
بروزحفظ شده و
خطردوره
تواندپايان
است تا
جالب
حفظ شده و
پايان
است تا
تحصيلي
افزايشطور
گیرند ،ب��ه
يابد،پی
افزايشرا در
مش��كالت قلبی
توجهو می
اس��ت
تحصيليزیاد
يابد،طبیع��ی تدریجا بهاول هم
دورهدر
ورزش
ساعت
توجهتا 5
جالببه 4
حداقل
اول كه
بودجه كافی برای فعالیت بدنی منظم این كار موفق بودند ،حداقل س��ه روز
ارزش��مندتري نصيب فرد ميشود و هم براي مقاطع بعدي
طوالنی تر و با ش��دتهم اندوخته
ه��ایبعدي
ورزش مقاطع
نصيب فرد ميشود و هم براي
هم اندوخته
داشته باشد.
ارزش��مندتريداشت.
هفته نیاز خواهید
را ندارید؟
در هفته ،به مدت نیم ساعت ورزش و
آمادگي مطلوبتري خواهد داشت.
آمادگي مطلوبتري خواهد داشت.
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اسرارموفقیت
دراجنــام
ورزشمنظم

قند زیاد به قلب
آسیب میرساند

كربالبردرد زائران كربال
ايراني
زائران
زشكان
رد

بیش��تر متمایل می ش��وند و مدت و
كیفیت فعالیت بدنی ش��ان ارتقا می
یابد.

مشروح این مطالعه در مجله غددشناسی بالینی و متابولیسم
متعلق به انجمن غددآمریكا ارائه شده است.

اگر پاسخ شما مثبت است الزم است فعالیت بدنیداشتند.
در تفك��ر خود تجدید نظر كنید ،زیرا نتایج بررسی ها نشان داد كه پیروی از    كافی است از ماشین خود یا
شرح
جدول با
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فعالیتدوبدنی
یکمنظم
یك برنامه
راه
دوپیاده
نكنید و
یکاستفاده
س��الم یك برنامه منظم فعالیت بدنی ،مستلزم وسایل نقلیه
«شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس
سپس
دارایو دو
مداد حل کرده
روزنامه
جدولرا با
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شرح
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تمایل
صورت
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است.
ویژه»
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«شرح
دو
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روزنامه
جدول
و
هزینه
صرف
نیازمند
لزوما
و موفق،
خس��ته
و
زیاد
زمان
و
هزینه
ص��رف
بروید:
4855
4855
با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدول عادي  جدولهای ویژه و عادی:
افقي:
هاي
نشانه
از
يكي
–
نيست
سخت
-1
1
حتمي منجي از ديدگاه شيعيان است
2
كه بن��ا بر رواي��ات اين نش��انه در ماه
3
رمضان رخ ميدهد
 -2پدر ش��عر نو – تب��اه و گنديده – 4
گوشت كبابي
5
 -3عش��وهگر – آب��اد ،برق��رار – قطار
6
زيرزميني
 -4آرزوها – عضوي در صورت – شير 7
بيشه
8
 -5عريان – آخر چيزي  -تاالر
 -6اس��باب منزل – درج��ه حرارت – 9
تكيه كردن – سفيد آذري
10
 -7آرام خودمان��ي – گلي خوش��بو –
11
شتر عرب
 -8آمپ��ول زدن – بخش��ش – هتك 12
حرم��ت و حيثيت كس��ي كه به حكم 13
قانون دستگير شده  ....است
14
 -9س��رآغاز شكس��ت – ب��ه فرموده
ام��ام كاظم(ع) كمك ب��ه  ...از بهترين 15
صدقههاست – عضو درخت!
 -9كادو – نوعي پارچه نخي نازك كه در
 -10شهر توت – نقاش مدعي رسالت –
گذشته از آن چادر و چارقد ميدوختند
حرف خوردني! – واحد شمارش اسب
– نوعي بستني
 -11يخچه – دستورها – مخفف كاه
 -12گن��اه – رنگ��ي نزديك به س��بز –  -10صداقت – رشته پهن  -تولد
 -11لقب فرگوسن – نامراد  -سمبل
روايتكننده
 -13پايه و شالوده – جنبش ،حركت –  -12م��ادر وطن – ميان چيزي – نوعي
رنگ مو  -صفار
پادشاه مادها
 -14شهري در استان خوزستان – شهر  -13ايالت – ميوه ساوه  -نااميد
 -14بيباك – به سرزمين هم ميگويند
روي آب  -باجه
 -15لقبي كه به رهبر ديني بودائيان تبت  -زراعت
 -15پي��روان دين حضرت موس��ي – از
داده ميشود  -رديف
آثار ديدني و باس��تاني شهرس��تان زابل
عمودي:
مربوط به دوره قاجار
 -1علم اطالعرساني – كوشش كننده
 -2گرسنه نيست! – قهرمان
حل جدول عادی شماره 4854
جنگل – انگشتنماي خلق
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خدمات ارزی
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با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
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جدول ويژهجدول عادي

11 10 9 8افقي:
است 4 3
مسي 2
 15 14 13 12كردن ظروف 1
ظ��رف روغ��ن – كاري ك��ه در
 -1سخت نيست – يكي از نشانه-9
هاي
رويارويي1بامخالف ي��ا مخالفان و براي
حتمي منجي از ديدگاه شيعيان است
خاموش 2س��اختن آن انجام گيرد – راه
كه بن��ا بر رواي��ات اين نش��انه در ماه
راست يافته
3
رمضان رخ ميدهد
 -10آق��اي آلماني – امان از س��ردرگم
اش��اره ب��ه ش��خص نامعل��وم -
گنديده –
 -2پدر ش��عر نو – تب��اه و آن!
– 4
گوشت كبابي
جوانمرد
5
قطاربدكار – به هدر دادن – از حروف
 -3عش��وهگر – آب��اد ،برق��رار –-11
يوناني 6
زيرزميني
شيرچغندر پخته – بزرگي ،ش��كوه –
 -4آرزوها – عضوي در صورت –-12
7
برمال كردن
بيشه
 -13زن 8بسيار زيبا – نابود – ريسماني
 -5عريان – آخر چيزي  -تاالر
كه به سر و گردن اسب ميبندند
9
 -6اس��باب منزل – درج��ه حرارت
–-14گردشهاي فلك – نه سرد نه گرم
تكيه كردن – سفيد آذري
– نام 10
دخترانه
 -7آرام خودمان��ي – گلي خوش��بو
11اي در فلس��فه اخالق كه بر
–-15نظريه
شتر عرب
انديشه متفكراني چون جرمي بنتهام و
هتك 12
اس��توارت ميل استوار است – ندا
 -8آمپ��ول زدن – بخش��ش – جان
دهنده
حرم��ت و حيثيت كس��ي كه به حكم 13
عمودي:
قانون دستگير شده  ....است
 -1كتابي14از نورمن ميلر  -برگستوان
 -9س��رآغاز شكس��ت – ب��ه فرموده
 – 15آسانس��ور حم��ل ب��ار –
 -2مطي��ع
ام��ام كاظم(ع) كمك ب��ه  ...از بهترين
پيشواي هندي
افقي :صدقههاست – عضو درخت!
فرانسوي
نخي نازك كه در
مولير پارچه
باتيس��ت– نوعي
 -3از آثار ژان -9كادو
رسالت –
چي��زيتوت– – نقاش
 -10شهر
نرم – روسيه سابق
مدعي – شن
پايتخ��ت
 -1پ��ارهاي از
گذشته از آن چادر و چارقد ميدوختند
هندوراس حرف خوردني! – واحد شمارش-4اسب
كش��تي مخصوص براي حركت ميان
نوعي–بستني
ي��خكاهو درياي –
بين��وا – صداي
منجمد
ناهيد––مخفف
دستورها
يخچه –
-11
س��تاره
جرأت،
 -2پ��ا برج��ا –
صداقت – رشته پهن  -تولد
خشك –-10
آموزش
 -12گن��اه – رنگ��ي نزديك بهبرگ
هزينهها
س��بز –
نامراد  -سمبل
فرگوسن –
كارگاهلقب
سوس��نيها – متداول  -5تفري��ق – -11
مخفف
هنرمن��د –
 -3گياهي از تيره
روايتكننده
 -13پايه و شالوده – جنبش ،راه
حركت –  -12م��ادر وطن – ميان چيزي – نوعي
 شدنيصفار ريختن به
پش��يمان  –-پول
 -4فرمان كش��تي
رونمايي – قسمتي  -6نظريه – رنگ مو
پادشاه– مادها
حساب
از اوستا
شهر  -13ايالت – ميوه ساوه  -نااميد
 -14شهري در استان خوزستان
–-7مخف��ف گوهر – هم معني – اعتقاد،
 -5خمره بزرگ – آهنگر – گياه پيچنده
 -14بيباك – به سرزمين هم ميگويند
صورتآب  -باجه
 -6بدهي به روي
اقس��اطي – صالبت عقيده
پرحرفي! –-بلهزراعت
بودائيان تبت
نجار! – رهبر خونخوار
 -15لقبي كه به رهبر ديني -8
– اكنون  -صدمه
 -15پي��روان دين حضرت موس��ي – از
شود -
داده مي
رديفاس��تاد قوم هون
تخلص
بان��ي –
 -7ان��دوه – ديده
شهرس��تان زابل
درس��تيباس��تاني
 -9نام پس��رانهآثار– ديدني و
رفت��اري يا
عمودي:
همايي
كننده– گويشي در
كوششادعايي
سفيد
اطالعكارش
انديش��هها –
كشورمانقاجار
مربوط به دوره
رساني –
 -8امتداد –  -1علم
 -10پوش��اك پ��ا – لب��اس
 -2گرسنه نيست! – قهرمان
نش��انه
جدول –
حلبيآس��تر
فع��ل4854
شماره
عادی
4854
جدول –ويژه
شماره خلق
انگشتنماي
حل جنگل
استمراري
15
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6
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 15 14 13 12 11 10 9 8كردن ظروف مسي است
 -9ظ��رف روغ��ن – كاري ك��ه در
رويارويي بامخالف ي��ا مخالفان و براي
خاموش س��اختن آن انجام گيرد – راه
راست يافته
 -10آق��اي آلماني – امان از س��ردرگم
آن! – اش��اره ب��ه ش��خص نامعل��وم -
جوانمرد
 -11بدكار – به هدر دادن – از حروف
يوناني
 -12چغندر پخته – بزرگي ،ش��كوه –
برمال كردن
 -13زن بسيار زيبا – نابود – ريسماني
كه به سر و گردن اسب ميبندند
 -14گردشهاي فلك – نه سرد نه گرم
– نام دخترانه
 -15نظريهاي در فلس��فه اخالق كه بر
انديشه متفكراني چون جرمي بنتهام و
جان اس��توارت ميل استوار است – ندا
دهنده
عمودي:
 -1كتابي از نورمن ميلر  -برگستوان
 -2مطي��ع – آسانس��ور حم��ل ب��ار –
پيشواي هندي
 -3از آثار ژان باتيس��ت مولير فرانسوي
افقي:
 -1پ��ارهاي از چي��زي – پايتخ��ت – شن نرم – روسيه سابق
 -4كش��تي مخصوص براي حركت ميان
هندوراس
 -2پ��ا برج��ا – جرأت ،س��تاره ناهيد – ي��خ و درياي منجمد – بين��وا – صداي
برگ خشك – آموزش
هزينهها
 -3گياهي از تيره سوس��نيها – متداول  -5تفري��ق – كارگاه هنرمن��د – مخفف
راه
 شدني -4فرمان كش��تي – رونمايي – قسمتي  -6نظريه – پش��يمان – پول ريختن به
حساب
از اوستا
 -5خمره بزرگ – آهنگر – گياه پيچنده  -7مخف��ف گوهر – هم معني – اعتقاد،
 -6بدهي به صورت اقس��اطي – صالبت عقيده
 -8پرحرفي! – بله نجار! – رهبر خونخوار
– اكنون  -صدمه
 -7ان��دوه – ديدهبان��ي – تخلص اس��تاد قوم هون
 -9نام پس��رانه – درس��تي رفت��اري يا
همايي
 -8امتداد – انديش��هها – كارش سفيد ادعايي – گويشي در كشورمان
 -10پوش��اك پ��ا – لب��اس
بيآس��تر – نش��انه فع��ل
حل جدول ويژه شماره 4854
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خدماتآرایشی

با ختفیف ویژه
برای هموطنان عزیز
Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622
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پزشکــی

دکترعطاانصاری(کبک)

آب مروارید چشم یا کاتاراکت چیست؟
کاتاراکت یک مش��کل بینائی است
و وقت��ی پیش می آید که عدس��ی
چشم یا کریستالین حالت شفافیت
خود را از دس��ت م��ی دهد و وقتی
که کریستالینی کدر می شود ،اشعه
های نورانی بخوبی به شبکیه (رتین)
نمی رسند ودر نتیجه تصاویر بخوبی
دیده نمی شوند.
کلمه کاتاراکت به زبان التین معنی
ری��زش آب را می ده��د و در اینجا
به این علت بکار می رود که چش��م
مانند دیدن از پس پرده یک ریزش
آب اشیاء را می بیند.
کریس��تالین یا عدسی چشم مانند
عدس��ی دوربین عکاسی عمل می
کند یعنی طبق فاصله شیئی مورد
دیدن تصویر را با تغییر شکل قوس
عدسی تنظیم می کند.
در اغلب م��وارد بر اثر پیری و بطور
آهس��ته کاتاراکت تولید می شود و
اجزاء ساختمانی عدسی عوض می
شوند و علت آن معلوم نیست؛ ولی
فکر م��ی کنند ک��ه پروتئین های
عدسی بر اثر رادیکال های آزاد ،که
توسط خود بدن تولید شده کمک به
پیر شدن چشم می کنند.
این رادیکال های آزاد توس��ط آنتی
اکسیدان ها که در میوه ها و سبزی
ها وجود دارند خنثی می شوند.
کاتاراکت س��ومین عامل کوری در
کانادا است.
تخریب مرکز عصب بینائی ،گلوکوم،
و کاتارکت که هر سه معموال بر اثر
پیر شدن بوجود می آید.


چه کسانی دچار می شوند

از  65سالگی به باال اکثر افراد دچار
شروع کاتاراکت می شوند.
اگر کدر ش��دن عدسی در قسمت
سطحی باشد اش��کال بینائی مهم
تولید نمی کند.
از  75س��الگی به بعد دو سوم اهالی
آمریکای ش��مالی دچ��ار کاتاراکت
پیشرفته که تولید اشکال در بینائی
می کند هستند.
این اشکال با باالرفتن سن بیشتر می
شود خانم ها و آقایان بطور مساوی
دچار می شوند.

انــواعکاتاراکت

کاتاراکت انواع مختلفی دارد که به
مهمترین آنها اشاره می کنیم
کاتاراکت سنیل SENILE

اکثر کاتاراکت ها در افراد مسن دیده
می ش��وند .به تدریج که س��ن باال
می رود باعث س��ختی و کدر شدن
عدسی چشم می شود .کاتاراکت بر
اثر پیری اول یک چشم را مبتال می
کند و بعد دومی را.

  کاتاراکتثانویه
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از شبکیه امکان بیماری را زیادتر می
کند.
  کاتاراک بر اثر صدمه


بر اث��ر یک صدمه ک��ه باعث زخم
ش��دن عدس��ی یا یک ضربه ،یک
بریدگی،در مقابل حرارت شدید قرار
گرفتن ،سوختگی شیمیائی و غیره
تولید می شود.
   کاتاراکت در نزد کودکان


کاتاراکت م��ی تواند در هنگام تولد
هم وجود داشته باشد .ولی بندرت و
همراه با یک بیماری مادرزادی مانند
تری زمی  21و یا یک بیماری عفونی
مادر که در بارداری به جنین منتقل
ش��ده مانند  ،RUBEOLمخملک،
توکسوپالسموز و یا سفلیس.


پیشرفتبیماری

وقتی که قدرت خوب دیدن (قدرت
بینائ��ی) بطوری کم می ش��ود که
روی فعالی��ت های روزم��ره اثر می
گذارد ممکن است یکی از عالمات
کاتاراکت باشد.
معموال کم شدن بینائی به تدریجدر
عرض چندین سال انجام می شود
ول��ی امکان دارد که خیلی س��ریع
در عرض چند ماه هم باش��د وقتی
که کاتاراکت پیش��رفت کرده باشد
سیاهی چش��م دیگر سیاه نیست و
بصورت خاکستری و سفید شیری
دیده می ش��ود و در پیشرفت زیاد
بیماری فقط روشنائی تشخیصداده
می شود.


چه موقع به پزشک مراجعه کنیم

کاتاراکت معموال هنگام آزمایشدید
برای عینک شناخته می شود.
با هر گون��ه تغییر در دی��د باید به
پزش��ک متخصص چش��م مراجعه
کرد.


عالئمبیماری

 ق��درت بینائی ب��ه تدریج دقت
خود را از دس��ت می دهد و تصاویر
محو می شود و یا تاریک می شود.
 دو بینی و یا اش��کال در دیدن
هن��گام وجود نور ش��دید که باعث
ناراحتی ش��دید در رانندگی ش��ب
هنگام می شود.
 کم رنگ دیدن اشیاء رنگی
مثل اینکه اش��یاء را از پشت یک
پرده سفید رنگ می بیند
 احتیاج به تعویض مرتب عینک
زیرا کاتاراکت نزدیک بینی را تشدید
می کند ولی اش��خاص دوربین در
اوائل فکر می کنند بینائی شان بهتر
شده
♦ توجه :بیماری کاتاراکت دردناک
نیست

چه کسانی در خطر بیماری هستند؟

بعضی از بیماری ها مخصوصادیابت
اگر خ��وب تحت کنترول نباش��د همه افراد امکان دارد دچار ش��وند
مصرف بعضی ازداروها مانند مصرف زیرا پیری عامل اصلی بیماری است
قرص های کورتیزون و یا در معرض ولی افراد زیر احتمال خیلی بیشتری
شدید اشعه هایدرمانی قرار گرفتن برای دچار شدن دارند.
م��ی توان��د تولی��د کاتاراکت بکند ♦ اشخاصی که چندین سال است
عواملیمانند:
دچاردیابت هستند.
جراحی های چش��می یا بعضی از ♦ کسانی که دارای سابقه فامیلی
مشکالت چشمی مانند نزدیک بینی کاتاراکتدارند.
شدید ،گلوکوم و کنده شدن بخشی ♦ افرادی که دچار یک صدمه وارد

شده به چشم و یا جراحی
چشم داشته اند.
♦ کس��انی که در مناطق
کوهستانی در سطح باال یا
نزدیک خط استوا زندگی
م��ی کنن��د و بیش��تر در
معرض اشعه ماوراء بنفش
قرار دارند.
♦ کسانی که مورد درمان
رادیوتراپ��ی ب��رای درمان
سرطان قرار گرفته اند.


عواملتولیدکنندهخطر
مبتالشدن

♦ مصرف بعض��ی داروها
مانند کورتیکواستروئیدها
به مدت طوالنی
♦ در معرض اش��عه های
ماوراء بنفش نور خورشید
قرار گرفتن مخصوصا ماوراء
بنفش  Bباعث تغییر شکل
دادن پروتئین های عدسی
شده و کاتاراکت SENILE
تولید می کنند.
♦ مص��رف دخانی��ات صدم��ه به
پروتئین های عدسی می زند.
♦ الکلیسم
♦ کمبود استفاده از میوه و سبزی
جات.
مطالع��ات متع��ددی نش��ان داده
که بی��ن پیش آم��دن کاتاراکت و
کمبود ویتامین ه��ا و مواد معدنی
آنتی اکس��یدان مانن��د ویتامین C
و ویتامین  ،Eس��لینوم ،بتاکاروتن،
لوتئین و لیکوپن رابطه وجود دارد.


پیشگیری
کاتاراکت مشکل طبیعی است که
هم��راه با پیری می باش��د ولی می
ش��ود کارهائی انجام داد که بوجود
آمدن آن را عقب انداخت.
پیش��گیری بس��یار مهم است زیرا
کاتاراک��ت در م��دت زمان بس��یار
طوالن��ی پیش م��ی آی��د و اگر در
شخصی در سنین  70-60سالگی
تشخیص داده شود بیماری بیش از
 20سال قبل شروع شده.

برایپیشگیریچکارکنیم

♦سیگارنکشیم.
افراد سیگاری با ترک کردن سیگار
امکان بیماری کاتاراکت س��نیل را
کمتر می کنند.
♦ از چش��م ها در مقابل تابش نور
خورشید محافظت کنیم.
ثابت ش��ده ماندن طوالن��ی در زیر
تاب��ش آفتاب باع��ث صدمه دیدن
عدسی چشم می شود و بسیار مهم
است که کسانی که مجبورند مدت
ها زیر تابش آفتاب باشند از کاله لبه
دار و عینک آفتابی استفاده کنند که
آنه��ا را از  UVAو  UVBمحافظه
کند .محافظت از میکرو اند و اشعه
 Xو مادون قرمز نیز می تواند دچار
شدن به کاتاراکت را عقب بیاندازد.
♦ خوردن سبزیجات و میوه ها به
علتداشتن آنتی اکسیدان ها کمک
به پیشگیری از کاتاراکت می کند.
♦ کنترل میزان قند (برای بیماران

قندی) اش��خاص دیابتیک باید به
دقت مواظب میزان قند خون ،فشار
خون و میزان کلس��ترول باشند تا
دچار مشکالت چشمی نشوند.
♦ از چش��م هایمان در هنگام کار
و ورزش محافظت کنیم .در بعضی
از شغل ها و بعضی ورزش ها امکان
صدمه دیدن چش��م هست که باید
با وسائل مخصوص از صدمه دیدن
چشم جلوگیری کنیم.
♦ درمان عفونت ها هنگام بارداری.
در صورت آلوده ش��دن به بیماری
های عفونی مانند هرپس تناسلی،
س��یفلیس و غیره خانم های باردار
بای��د بالفاصله با پزش��ک خود
تماس بگیرند زیرا امکان خطر
مبتال ش��دن نوزاد به کاتاراکت
وجود دارد.

درمــان های داروئی

متاس��فانه هیچ داروئ��ی برای
درمان کاتاراکت وج��ود ندارد.
قطره ها و درمان با لیزر بی اثر
هس��تند تنها راه درمان عمل
جراحی است.
وقتی که کاتاراکت ش��روع می
ش��ود و عالئم خیل��ی ناراحت
کننده نیستند برای بهتر دیدن
می ش��ود از راهنمائی های زیر
استفاده کرد.
♦ از عین��ک هائ��ی که دارای
شیشه های ARTIREFLET
ب��رای جلوگیری از ت��ار دیدن
استفاده کرد.
♦ داشتن عینک متناسب.
در افرادی ک��ه دچار کاتاراکت
هستند قدرت بینائی به تدریج
کمتر و کمتر می شود.
برای تنظیم دید ،باید شیش��ه
عینک و یا لنز کانتکت را عوض
کرد.
با متخصص چش��م و اپتی سی ین
مشورت کنید.
♦ در مح��ل کار و داخل منزل نور
کافیداشته باشید.

جــراحـی

هیچ درمانی ب��رای بی رنگ کردن
عدسی کدر ش��ده وجود ندارد ولی
وقت��ی کاتاراک��ت به ان��دازه کافی
پیشرفت کرد برای بازگشت قدرت
دید تنها راه چ��اره عمل جراحی و
برداش��تن عدس��ی و نصب عدسی
مصنوعی به میان آن می باشد.
این عمل جراحی در نزد  90درصد
اشخاص باعث دیدن بصورت دقیق
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دکترعطاانصاری

می شود و اشخاصی
که عمل در آنها بطور
در
کام��ل موف��ق آمیز
نبوده دچار مشکالت
چش��می دیگر مانند
گلوکوم و یا صدمات
عصب بینائی هستند.
امکان مشکالت پس
از جراح��ی هم
وجود ارتوپـدی
دارد مانن��د عفونت،
کنده ش��دن شبکیه ،ساختکفیهایطبی
خونریزی و غیره.
عمل جراحی معموال انواع کفش های طبی ،جوراب واریس
بدون بی حسی محل مچبند،زانوبند،کرستهایطبی
در م��دت  15تا 30
دقیقه انجام می شود .داروهایطبیعیبرایدرمانبیماریهایپا
معم��وال هرب��ار یک 1253 Rue Guy >> Metro: Guy
چش��م را عم��ل می
کنند.
بس��یار مهم است که
جراح از تمام مش��کالت س�لامتی عدسی شب بهتر می بینیم و امکان
و داروه��ای مصرفی مطلع باش��د بوجود آمدن دوباره کاتاراکت کمتر
مخصوصاداروهای مصرف شده برای است بعضی از انواع آن می تواند هم
پروستات و ضد انعقاد خون
استیگماتیزم و هم نزدیک بینی را

درمان کند ،ولی برای همه بیماران
نیس��ت با جراح چش��م در این باره
چگونگیعملجراحی
♦ یک ش��کاف کوچ��ک  2میلی مشورت کنید.
مت��ری بر روی برجس��تگی جلوی بیماران پس از عمل جراحی به یک
چش��م و باز کردن پوشش عدسی ماه احتیاج دارند تا به درمان کامل
برسند .بعضی اشخاص امکان دارد
انجام می شود.
♦ یک سوند اولتراسون وارد عدسی که همه چیز را با رنگ های پر رنگ
می شود .اولتراس��ون باعث انفجار تر از معمول ببینند و شاید هم نگران
پروتئین های عدس��ی شده و باعث بشوند ولی مغز باید عادت کند زیرا
نرم��ی آن می ش��ود و در نیتجه به قبال پیام های نور و رنگ را به خوبی
دریافت نمی ک��رده و حاال دریافت
آسانی خارج می شود.
♦ در نزد اکثر افراد عدس��ی چشم می کند .برای بعضی ها هم رانندگی
با یک عدس��ی مصنوعی عوض می تا چند هفته مشکل خواهد بود.
ش��ود که آنرا وارد پوش��ش عدسی بعضی وقت ها امکان دارد که چند
چش��می نصب می کنند .انتخاب م��اه و یا چند س��ال بع��د از عمل
عدسی نسبت به فعالیت های بیمار جراحی کاتاراکت دوباره پیش بیاید
دارد و م��ی تواند دوربینی و نزدیک این بار بر اثر کدر ش��دن پوش��ش
بینی و آستیگماتیسم رادرمان کند .عدسی نصب شدهدر هنگام جراحی
اس��ت که بین  5تا 40درصد موارد
دونوععـدسیمصـــنوعی بر حس��ب نوع عدسی انتخاب شده
پیش می آید.
بکار می رود
 )1عدسی س��خت که از سال های عالئ��م آن درس��ت مانن��د عالئم
 1950تاکنون بکار می رود و آخرین کاتاراکت اولیه است این مشکل به
عدس��ی های آن ساخت سال های آسانی و با سرعت با یک عمل لیزر
 1990اس��ت واحتیاج به باز کردن درمان می شود در بعضی کاتاراکت
 5/5میلی مت��ر برای ورود به داخل های م��ادر زادی عمل جراحی باید
چش��م دارد و می تواند دوربینی و در هفته های اول زندگی انجام شود
تا ک��ودک دارای یک بینائی خوب
نزدیک بینی را درمان کند.
 )2عدسی نرم که نرم است و قابلیت بشود.
تا ش��دن را دارد و می ش��ود آنرا  3برای پیش��گیری قبال بطور خالصه
بار تا ک��رد و در نتیجه برش داخل گفته شد به متخصص طب مراجعه
چشم را  3بار کوچک تر کرد .با این کنید.

کلینیکمدیکالآلفامدیک

درم�انکلی�ه
مش�کالت
پا

Tel.: (514) 933-8383

نق��د ک��ردن چک
ه��ای ب��ی مح��ل
از قدی��م در ب��ازار
برای خ��ود صنف
و رس��ته ای داشت
که هرچند نامرئی
ولی برای طلبکاران
عاج��ز از گرفت��ن
طلبش��ان مح��ل
مراجعه بوده است
و ن��وع کار نی��ز به
طبع نیاز به استفاده
ترفنده��ای
از
خاص نی��از باعث
ش��ده فعالین این
صنف به زبان عامه
«شـرخر» به نامند و
َ
شرخری کردن یعنی خریدن چکها و اسناد مالی که
به دلیل بی محلی آنها را شر می دانند و نقد کردن این
نوع اسناد راه کسب درآمد این صنف است.
در سالهای اخیر این فعالیت به قدری داغ شده است
که برخی از موسسات بزرگ مالی نیز پا به این عرصه
گذاش��ته اند و البته به خاطر آن که شرخری در میان
عامه مردم خوشنام نیست ،هیچ یک از این موسسات
حاضر نیستند درمورد فعالیت خود تبلیغ کنند و تنها
برای برخی از مشتریان مشخص و خاص خود از طریق
یک شرکت ثالث اقدام به خرید چکهای بی محل کرده
و ب��ا توس��ل به
{ادامه در صفحه بعد>>29 :

بازار  ۱۵۰۰میلیارد
تومانی
شرخری!
ایران :خبر بد آن است که طی دو سال گذشته شاهد
افزایش بی سابقه چک های برگشتی بوده ایم.
شاخصی که می توانیم آن را به افزایش ریسک مبادله
در اقتصاد کشور نسبت بدهیم و تاثیر واقعی اندر بازار
زمانی است که متوجه می شویم فعالین اقتصادی از
مبادالت مدت دار دور می ش��وند و ترجیح می دهند
تنها از معدودی از مشتریان خود چک و یا اسناد بهادار
قبول کنند.
این در حالی اس��ت که مبادالت مدت دار عـُرف بازار
است در برخی از اصناف حتی تصور مبادله نقدی به
معنی ورشکستگی صنفی محسوب می شود.
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ایران :عفــو آقا!

زمینه و زمانه پرده عفو:

ذهنیت خامنهای در شرایط شکننده
مجید محمدی

(جامعهشناس)
بنا به تصمیم رهبر جمهوری اسالمی
یکصد نفر از زندانیان امنیتی (به نظر

مقامات قضایی و نظامی جمهوری
اسالمی ،زندانی سیاس��ی در ایران
وجود خارجی ندارد؟!) آزاد ش��ده و

میشوند.
این حرکت با چه تحوالت سیاسی
دیگری در کشور همراه است؟
چرا اکنون ای��ن زندانیان مورد عفو
مقام والیت فقیه قرار میگیرند؟
آیا این حرکت در تصمیمگیریهای
خامنهای مسبوق به سابقه است؟
این اقدام علی خامنهای در ش��رایط
ش��کننده رژیمهای دیکتاتوری در
منطقه چگونه قابل تفسیر است؟
  پرده ظاهرًا آخر

در رس��انههای دولتی و شبهدولتی
اعالم میکنند زندانیان آزاد ش��ده
اب��راز ندامت و پش��یمانی کردهاند
(عباس جعفری دولت آبادی ،فارس،
 ۵شهریور  ،)۱۳۹۰با سه هدف:

)۱

اینکه آنها به خاطر ندامت از
عمل بر اساس حقوق مدنی و
اساسی خوددر منظر عمومی تحقیر
شوند (که نمیشوند)،
دیکتاتور و هوادارانش احساس
خوب��ی داش��ته باش��ند که
بخشنده و دلرحم بودهاند (مشخص
نیستدر نگاه کدام اقشار اجتماعی)،
در حالی که بسیاری از زندانیان آزاد
شده بخش عمده محکومیت خود را
گذرانده و به زودی آزاد میشدند یا
طبق قوانین میتوانستند از آزادی
مشروط برخوردار شوند ،و
اعالم اینک��ه طومار ماجرای
انتخاب��ات س��ال  ۱۳۸۸و
جنبش سبز در هم پیچیده شده و
پایان آن با آزادی زندانیان «فتنه» و
پشیمانی آنها سرفرازانه اعالم شود،
در حالی که در دو س��ال گذش��ته
صدها بار مرگ جنبش سبز از سوی
حکومت رسماً اعالم شده است.
در این پرده از نمایش که کارگردان
از ابتدا دس��تور بازداشت ،محاکمه
نمایش��ی و صدور اح��کام زندان از
یک تا نه سال برای فعاالن سیاسی
و روزنامهن��گاران و دانش��جویان را
داده بود خود ،گویی چشمان همه
تماشاگران بر اعمال وی بسته بوده،
دستور آزادی آنان را میدهد تا هم
به عنوان پیروز میدان و هم به عنوان
ارحمالراحمی��ن در برابر چش��مان
عموم رژه رود.

)۲

)۳

  بازگشت به دامان رهبر

همزمانی آزادی بخشی از زندانیان
سیاس��ی ب��ا م��وج اع�لام مواضع
روحانی��ون جن��اح اصالحطل��ب
حکومت��ی پس از مدتها س��کوت
کام ً
ال تصادفی است اما حکایت از دو
نوع ذهنیت در کشور دارد:
ذهنیت اصالحطلبانی ک��ه رویای
بازگشت به عصر طالیی امام (دوران
قدرت بیحد و حصر آنان) را دارند
متوجه است به بازگشت به قدرت به
هر قیمت ،در حالی که رهبر کشور
از دو سال پیش تصمیم خود را برای
حذف آنان از صحنه سیاسی گرفته
است و مخالفان نیز اشتیاق چندانی
برای بازگش��ت وفاداران خمینی به
قدرت ندارند.
دوم ،روحانی��ون س��ابقاً حکومتی

و ظاه��راً منتقد وضعی��ت موجود
نمیتوانند تصوری غیر از نظام
سیاس��ی موجود را داش��ته
باش��ند و با انواع س��خنان
خواستار بازگشت به عرصه
سیاسی در چارچوب همین
نظام حقوقی و واقعی هستند.
آنه��ا نمیخواهن��د فرص��ت
انتخاب��ات آینده را از دس��ت
دهند و برای زمینهس��ازی
جهت مشارکت بیشتر در
آن ت�لاش میکنن��د به
نظام سیاسی و مبانیاش
ابراز وفاداری کنند.
پ��س از مواضع محمد
خاتم��ی در ب��اب
بخشش از س��وی دو طرف ماجرا،
محمد موس��وی خوئینیها از انکار
ش��عار جمهوری ایرانی و رد ش��عار
علیه خامنهای توسط اصالحطلبان
و هوادارانشان (خبر نت ۲ ،شهریور
 ،)۱۳۹۰علی اکبر محتشمیپور از
انکار شعار نه غزه ،نه لبنان (با عنوان
عکسالعملی بودن آن در برابر خس
و خاشاک نامیده ش��دن ،کلمه۳ ،
ش��هریور  )۱۳۹۰و موسوی الری با
اعالم التزام عملی به نظریات رهبر
(ال��ف به نقل از هفته نامه مثلث۵ ،
شهریور  )۱۳۹۰سخن گفتهاند.
  کسی قرار نیست تنور انتخابات
را گرم کند

خامنهای بارها از نگرانی جدی خود
از حض��ور اصالحطلب��ان در قدرت
باالخ��ص در مذاکرات ب��ا غربیها
سخن گفته است.
از این جهت حت��ی داغ کردن تنور
انتخاب��ات نمیتواند انگی��زه کافی
برای وی جهت باز کردن راه رقابت
سیاس��ی ب��رای آن��ان در انتخابات
مجلس و ریاس��ت جمهوری فراهم
کند.
خامن��های پس از تجرب��ه انتخابات
س��ال  ۱۳۸۸دیگر ش��ور و ش��وق
انتخاباتی پر شور را در سر نمیپرورد
تا به واس��طه آن بخشی از زندانیان
سیاسی را آزاد کند.

  معمر و بشار پیش روی خامنهای

اما ذهنیت خامنهای به گونهایدیگر
با شرایط سیاسی امروز درگیر است.
س��قوط طرابلس در مدتی کوتاه و
سر به نیست شدن معمر قذافی که
پایان رژیم وی را رقم زده است و نیز
تداوم حرکت معترضان در سوریه تا
حد نزدیکی ارجاع پرونده حکومت
بشار به شورای امنیت علی خامنهای
را نگ��ران کرده اس��ت ،تا حدی که
فتنهگران علیه حکومت خویش را
آزاد میکند.
س��قوط مب��ارک و بن عل��ی برای
خامنهای که تنها کابوس��ش ایاالت
متحده و تنها نظریهاش نظریه توطئه
است ودوستان ایاالت متحده و غرب
را دشمن خود میداند نمیتوانست
تا این حد نگران کننده باشد.
او اکنون به دو رهبر با شباهت بسیار
زیاد به خود (فرا قانون ،مادامالعمر،
نظارتناپذیر ،غیر پاسخگو ودر عین
حالدردورههایی ضد امپریالیست و
ضد غرب) مینگرد که یکی در حال
احتضار و دیگری در س��ی س��ی یو
بستری است.
علی خامنهای کهدر برابر مخالفانش
هیچ خ��ط قرمزی را عب��ور نکرده
نگذاش��ته اس��ت و عفو مخالف در
پرون��دهاش وجود ن��دارد ،یکباره بر
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اس��اس خوابنم��ا
شدن ،یکصد نفر
از آنها را آزاد
نمیکند.
تصاویر پخش
ش��ده از فت��ح
ب��اب العزیزی��ه
و تونله��ای
سی کیلومتری
مجتم��ع
قذ ا ف��ی
تو س��ط
شورشیان
بای��د خواب
خوش را بر وی تلخ
کرده باشد.
نخستین بار است که
ا ی��ن
این تعداد زندانی سیاسی یکباره آن
هم با عنوان عفو رهبری در  ۲۲سال
گذشته آزاد میشوند.
پیش از این روال جمهوری اسالمی
بر آن ب��ود که حتی اگ��ر زندانیان
سیاسی را آزاد میکرد آنها را تحت
عنوان مرخصی به خانه میفرستاد و
بعد اصراری بر بازگشت آنها صورت
نمیگرفت تا هم فش��ار سیاسی بر
روی حکوم��ت کاه��ش یابد و هم
شمش��یر مدت باقی مانده زندان بر
س��ر زندانی به مرخصی آمده باقی
بماند تا وی به فعالیت گذش��ته باز
نگردد.
حتی بس��یاری از زندانیان سیاسی
که م��دت محکومی��ت خویش را
گذارندهاند با پروندههای تازه مواجه
شده و زمان بیش��تری را در زندان
گذارندهاند.
خامنهای تنها مجرمان عادی را که
خطری برای تخت وی نداش��تهاند
عفو میکرده است.
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  بازی دوگانه

ام��ا خامنهای در عین بازی در پرده
عف��و ،کام ً
ال به جدی��ت جرقههای
اجتماعی ولو بسیار کوچکدر بستن
طومار حکومتها وقوف دارد.
او بهت��ر از ه��ر کس��ی میداند که
ب��ا جم��ع کوچک��ی از فرماندهان
نظامیاش تنها مانده و کسانی کهدر
حسینیه برای وی فریاد میکشند
روزی دیگ��ر میتوانن��د برای رهبر
دیگری که ش��یرهای نف��ت را در
دست دارد همین فریادها را بکشند.
او میدان��د که آت��ش اعتراضات در
لیبی با اعتراض به تاخیردر ساختن
واحده��ای مس��کونی ،در تونس با
خودکشی یکدستفروش ودر مصر
و س��وریه با یک دعوت فیسبوکی
شعلهور شد.
به همین دلیل اس��ت ک��ه فعاالن
محی��ط زیس��ت در آذربایج��ان با
برخورد آهنین دستگاههای امنیتی
مواجه ش��دهاند یا دعوتکنندگان
به یک آب بازی س��اده در تهران و
شهرستانها به س��رعت بازداشت
شده و رسانههای حکومتی آنها را
به شدت محکوم میکنند.
بشار اسد نیزدر میانه جنبش یکباره
تعدادی از زندانیان سیاس��ی را آزاد
کرد اما این اقدام برای راضی کردن
مخالفان بسیاردیر بود.
عل��ی خامن��های اکنون پی��ش از
افروخته ش��دن آتش اعت��راض در
کش��ور به آزادی بخ��ش کوچکی
از زندانی��ان سیاس��ی و عقیدت��ی
میپردازد تا بعدا مجبور نشود همه
آنه��ا را زمان��ی ک��ه حکومت وی
متزلزلتر شده آزاد کند.

>>> شرخری...
ابزارهای قدرتی که در اختیار دارند
برای نقد کردن این اس��ناد ملی بی
محل اقدام می کنند.
و البت��ه این روش تازه ای نیس��ت،
بلکه تقریبا از چند س��ال پیش و با
رشد نرخ چکهای برگشتی و سنگین
تر شدن خواب بازار شاهد رشد این
نوع فعالیت ها در موسس��ات مالی
اعتباری بوده ایم.
موسساتی رسمی که از سوی بانک
مرکزی نیز مجوز فعالی��ت دارند و
ای��ن اقدامات را به عن��وان خدمات
ویژه در اختیار برخی از مش��تریان
خود قرار می دهن��د و نکته جالب
آنکه همین موسسات مالی به خاطر
آنکه سودآوری این نوع فعالیت های
برایش��ان بس��یار زیاد است ،حاضر
نیستند تبدیل به بانک شوند ،زیرا
مقررات ناظر بر سیستم بانکها شفاف
تر بوده و امکان این نوع عملکرد ها
را از آنها سلب می کند.
ول��ی در غال��ب موسس��ات مالی و
اعتباری ب��دون آنکه من��ع قانونی
صریحی در این زمینه داشته باشند
از طریق برخی واسطه های حقیقی
و حقوقی این خدم��ات را ارایه می

دهد.
از ن��کات قابل توجه دیگ��ر در این
زمین��ه نرخ خرید چک ه��ا از افراد
است که بر اساس نوع حساب ،بانک،
محل ش��عبه ،اعتبار صاحب چک،
تاریخ سررس��ید و ...بی��ن  ۷تا ۱۰
درصد تعیین می شود.
البته این نرخ نسبت به نرخ های رایج
در بازار که توسط شرخرهای سنتی
برای ارایه خدمات مطالبه می شود
بسیار پایین است ولیدر مقابل کف
چکهایی که توس��ط این موسسات
برای عرضه خدمات قبول می شود
باالی  ۱۰۰میلیون تومان اس��ت و
به راحت��ی می توان گفت برای نقد
کردن یک چک  ۱۰۰میلیون تومان
رقمی بی��ن  ۷تا  ۱۰میلیون تومان
از مبلغ چک کس��ر می شود و باقی
آن البته به صورت مدت دار و حتی
اقساط به مشتریان شان می پردازند.
البته طلبکار مس��تاصل نیز از این
خدم��ات راضی خواهد بود چون به
هر صورت به جای س��وخت شدن
طلب اش بخشی از آن را حتی اگر
بعد از یکسال باشد دریافت می کند.
اما حجم این بازار جذاب چقدر
است؟

در سال  ۸۸معادل  ۲۳هزار میلیارد

تومان چک برگشت خورده است که
اگر نرخ تنزیل  ۵درصد را هم حتی
ب��رای خرید این چک ها که در این
سال به حدود  ۵میلیون برگ رسید
در نظ��ر بگیریم حجم ب��ازار بالقوه
ب��رای این نوع فعالیت ها در س��ال
 ۸۸معادل  ۱۱۷۰میلیارد تومان می
شود یعنی به عبارت ساده تر گردش
مالی شرخرها می تواند در سال ۸۸
معادل یک میلیارد دالر بوده باشد.
آیا س��ود ده��ی این ب��ازار که هیچ
نوع مالیاتی هم ب��رای آن پرداخت
نمی شود ،جذاب نیست؟ در حالی
که گردش مالی بس��یاری از اصناف
تولیدی در ایران در س��ال با تعداد
فعالین و س��رانه پایین تر به مراتب
بازار کوچکتری را شامل می شود.
در مورد رش��د این بازار در سال ۸۹
همین بس که طی  ۹ماهه منتهی
به آذرماه ارزش چک های برگشت
خورده مع��ادل  ۱۹.۹هزار میلیارد
تومان گزارش شده است که نسبت
به مدت مش��ابه در سال  ۸۸معادل
 ۳۲.۵درصد رشد را نشان می دهد.
در همی��ن دوره ب��ر مبن��ای ن��رخ
تنزیل ۵درصد می توان گفت سهم
ش��رخرها از این بازار بالقوه معادل
هزار میلیارد تومان بوده است .

30

 سال  18شماره  10  1020شهریور 1390

www.paivand.ca

طنز...

قوانینحقوقبشرحکومتاسالمی
ایران در ۱۰ماده منتشر شد
۳
۴

بدینوس��یله قوانی��ن حق��وق
بشرحکومت اس�لامی ایران در ده
َنـــر به شرح زیر اعالم می شوند:
 :بش��ر موجودی اس��ت فطرتن
آزاد که مسلمان و شیعه ی اثنی
عشری آفریده شده است.
 :هم��ه ی افراد بش��ر آزادند تا
آنگونه که حکومت اسالمی ایران
میخواهد ،فکر کنند.

 :همه ی افراد بشر در ابراز عقاید
خ��ود آزادند و عواق��ب آن را بر
عهدهمیگیرند.
 :همه ی افراد بشر فطرتن دارای
حق مالکیت هستند که توسط
خداوند و نمایندگان او بر روی زمین
به آنان اعطا یا از آنان سلب می شود.
 :همه ی افراد بش��ر در پیشگاه
قانون یکسانند حتی اگر قانون
در پیشگاه آنان یکسان نباشد.

حسن رجب نژاد

بندگان مومن و بَبوی خوددر بهشت
برین پذیرایی میفرماید :
حض��رت آی��ت الل��ه دس��تغیب
میفرمایند  ":حوریان بهشتی بقدری
لطیف اند که هفتاد حله می پوشند
که ه��ر کدام رنگی ویژه خود دارند.
مع الوصف از زیر تمام حله ها بدن
لطیف اش نمایان است!
در روایت��ی دیگ��ر اینط��ور تعبیر
میفرمایند که  :حوری بهشتی؛ مغز
استخوان س�اق پایش نمایان است
و کبدش بمنزله آینه ای اس��ت که
موم��ن صورت خودش را در آن می
بیند .و خلخال پایش به انواع نغمه ها
آواز می خواند !! "

۱
۲

۵

حوض کوثر و حوران بهشتی!

حضرت آیت الله شهید عبدالحسین
دس��تغیب؛ در یکی از کتاب هایش
بن��ام "هزار س��ئوال" ک��ه از طرف
سازمان انتش��اراتی "ناس" منتشر
ش��ده اس��ت؛ در باره حوض کوثر و
حورانبهشتیفرمایشاتیمیفرمایند
ک��ه آدمی��زاد روی کل��ه مبارکش
اسفناج که چه عرض کنم چنار سبز
میشود!
ایشان میفرمایند " :طول حوض کوثر
از صنعا تا بصره است "(انگار این بنده
خدا طول و عرض ح��وض کوثر را
خودشان متر فرموده اند) و به عدد
ستارگان آس��مان جام در اطرافش
میباش��د که بدس��ت حورالعین پر
(نگاه کنید به کتاب هزار سئوال
میشود .جام ها مختلف است.
 صفحه )- 86بلور
از
بعضی از نقره بهشتی و برخی
حاال آن مومن ببویی که می خواهد
است.
با چنین حور العینی همبستر بشود
این حوض س��ه قسمت است که از اگر زهره ترک نشود البد باید زهره
شراب بهشتی و شیر و عسل لبریز شیرداشته باشد!
است .قدر مس��لم این است که آب بقول شاعر :
این حوض از عس��ل شیرین تر و از گفت حاجی تاج با طوبای زشت
برف خنک تر است.
گر تویی طوبا گذشتم از بهشت !
حوض کوثر س��قایی اش با محمد ش��هید محراب حض��رت آیت الله
(ص)و علی (ع) است و هر مومنی از دستغیبدر کتاب " معاد " از پیغمبر
آن خواهد نوشید" .
اسالم نقل قول میکند که :هر مومن
روایت است که :خدای تعالی اطراف که شهید میشود ،در بهشت قصری
این حوض هزار درخت خلق فرموده انتظارش را میکشد که در آن هفتاد
که هر درختی س��یصد و ش��صت حجره اس��ت و هر حجره ای دارای
شاخه و برگ دارد و از هر برگی نغمه هفتاد تخت اس��ت و ب��ر هر تختی
ای بر میخیزد که از دیگری شنیده هفتاد فرش گسترانیده اند و بر هر
نمی شود".
فرشی هفتاد حوری نشسته و انتظار
( نگاه کنید به کتاب هزار سئوال -چاپ آن شهید کشته شده در راه اسالم را
- 1371انتشارات ناس  -صفحه  )47میکشد !!"
و اما بش��نوید از حوران بهش��تی تا راستش را بخواهید گیله مردی که
بدانید حض��رت باریتعالی چگونه از ما باشیم از ضرب و تقسیم و حساب

۶
۷
۸
۹
۱۰

حق��وق کاملن نیمه
 :زن��ان از
ِ
مساوی با مردان برخوردارند.
 :اِعم��ال ه��ر گون��ه حکومت
دیکتات��وری غیر اس�لامی-غیر
ِ
ایرانی بر افراد بشر ممنوع است.
 :هیچکس را خارج از چهارچوب
قوانین اسالم و تشیع نمیتوان به
بردگی یا بندگی گرفت.
 :هیچکس را نمیتوان خودسرانه
بازداشت ،زندان و یا تبعید نمود
مگر برای مدت نامعلوم.
 :هم��ه ی اف��راد بش��ر حق
حیاطدارند.

و کتاب چیزی سرمان نمی شود ،اما
یک بنده خدای دیگری که س��رش
توی حس��اب و کتاب و ریاضیات و
اینحرفهاست ،نشسته است و چرتکه
انداخته است و میگوید:
طبق سخنی که حضرتدستغیب از
پیامبر اسالم نقل فرموده اند در خلد
برین بیش از بیست و چهار میلیون
حوری بهش��تی فقط در انتظار یک
شهید اسالمی است و اگر قرار باشد
این شهید اس�لام روزی فقط یک
س��اعت با هر یک از ای��ن حوریان
معاشقه و مغازله و معانقه و کار های
بی ناموس��ی داشته باشد ،دو هزار و
هفتصد و چهل سال طول میکشد تا
نوبت به آخرین حوری برسد!!
(طفلکی این حوری بهشتی باید چه
صبر ایوبیداشته باشد).
همی��ن آقای چرتکه ان��داز با یک
حساب س��ر انگشتی به این نتیجه
شگفت انگیز رس��یده است که اگر
فرمایش��ات آقای دستغیب درست
باشد و مو الی درز آن نرود ،مساحت
کل ف��رش هایی که در حجره های
بهش��تی تنها برای یکی از بندگان
موم��ن و ببوی حض��رت باریتعالی
گس��ترده اند ؛ دو میلیون و پنجاه و
هشت هزار متر مربع خواهد بود که
بایددر کاخی به مساحتدو میلیون
و چهار صد و ش��صت و ن��ه هزار و
شش��صد متر مربع پهن بش��وند و
چنین کاخی با یک زیر بنایدویست
متردردویست متر ؛ عمارتی میشود
 62طبقه با ارتفاع  186متر که پر از
حوریان بهشتی برای یک شهید راه
اسالم خواهد بود!
از قدیم گفته ان��د :اندر جهان به از
"خرد" آموزگار نیست.

در پی اعالم ای��ن نکته که تاکنون
 65000ش��رکت تجاری ایرانی در
دبی ثبت شده اند،
یکی از ایرانیان گف��ت :ما ایرانی ها
صبح در ته��ران از خواب بیدار می
شویم .محل شرکت تجاری و مرکز
خریدمان در دبی است؛
اس��تعدادمان در تهران کشف شده،
اما نبوغمان در اروپا شکوفا می شود؛
ب��رای تحصیل به فرانس��ه یا لندن
م��ی رویم ،اما چ��ون از کار در اروپا
خوشمان نمی آید ،در ایاالت متحده
آمریکا کار می کنیم ،و هر وقت بیکار
شدیم برای گرفتن حقوق بیکاری به
اروپای مرکزی می رویم؛
برنامه ه��ای تلویزیونی مان از لوس
آنجلس پخش ودر خرم آباددریافت
می شود .فیلم های مان را در بیابان
های ایران می س��ازیم ،اما در ونیز و
پاریس و برلی��ن آنها را نمایش می
دهیم و از آنجا جایزه فیلمسازی می

ایرانی شرکت می کنیم ،امادر آنتالیا
می رقصیم ،در کانادا برنده مسابقه
ملکه زیبای��ی می ش��ویم ،حقوق
زنانمان در مش��هد نقض می شود،
اما در سوئد از حقوق زنان دفاع می
کنیم؛
ولیعهدماندر امریکاست ،ملکه مان
در یکی از شهرهای فرانسه زندگی
می کند ،رئیس جمهور س��ابقمان
در پاری��س زندگی می کند ،رئیس
قوه قضائیه مان متولد عراق اس��ت،
در عوض نخس��ت وزیر عراق سالها
در ایران زندگی م��ی کرد و رئیس
جمهور اسرائیل متولد ایران است؛
در ایران زندگی می کنیم ،در ترکیه
تفریح می کنی��م ،در آمریکا پولدار
می شویم و برای مرگ به ایران برمی
گردیم .در نهایت هم از وضع موجود
ناراضیهستیم.

مدرسه فردوسی
مونتــرال
برای سال حتصیلی جدید ۱۳٩0 – ٩1

در مقاطع حتصیلی ابتدایی راهنمایی و تک درس دبریستان
ثبت نام می کند.
این مدرسه یکی از مرا کز موفق فارسی زبان در مونرتال کانادا می باشد
وعالوه بر آموزش زبان فارسی متام مواد درسی،
از مجله علوم ،ریاضیات و غریه در این مدرسه تدریس می شود
و در پایان به کلیه دانش آ موزان مدرک رمسی داده می شود.

آدرس مدرسه :

3333 Cavendish, suite 100,
Montreal, Quebec, H4B 2M5

Tel : 514-962-3565

روزهایثبتنامشنبه 3سپتامبر
ساعت 10صبحتا 1بعدازظهر
لطفاً جهت اطالع بیشتر با
تلفن مدرسه تماس حاصل نمایید
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

به این می گویند دربدری واقعی!!
گیریم؛
در کلن طرفدار جمهوری ودر تهران
طرفدار سلطنت هستیم؛
مهم ترین مقاالت سیاس��ی مان در
اوین نوشته می شود ،اما در پاریس
خوانده می شود؛
از واش��نگتن نام��زد انتخابات می
شویم ،اما صالحیتمان در تهران رد
می شود ،بنابراین در برلین انتخابات
را تحریم می کنیم ودر لندن تصمیم
می گیریم رفراندوم برگزار کنیم؛
در هلند عضو پارلمان و در اسرائیل
رئیس جمهور می شویم،در تهران با
حکومت مخالفت می کنیم،در عراق
با حکومت می جنگیم ،اما در لبنان
از حکومت دفاع می کنیم؛
در تهران کنس��رت موسیقی راک
برگ��زار می کنیم ،ما در فرانکفورت
کنس��رت موسیقی س��نتی مان با
استقبال آلمانی ها روبرو می شود؛
در آنکارا در کنسرت موسیقی پاپ
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>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
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زنان...

>> Email: elahem@sympatico.ca
Tel.:514-619-4648

www.paivand.ca

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

حجابپسامدرن»!
ک>>«

شوجراحیپالستی

آرای

زنان و حتمیل
الگوی زیبایی

مهسا صارمی
كوچك كردن بینى ،ب��زرگ كردن
لب ،س��اخت گونههای برجس��ته،
بزرگ کردن سینهها ،کوچک کردن
ش��کم ،باریک ک��ردن رانها ،صاف
کردن چین و چروکها و کش��یدن
پوست و  ...این فهرست طوالنی ،نام
جراحیهایی است که ساالنه زنان و
مردان بسیاری برای به دست آوردن
زیبای��ی دلخواه ،بر بدن خود اعمال
میکنند.
ایران هم جزو کش��ورهایی اس��ت
که ساالنه بیش��ترین جراحیهای
زیبای��ی و پالس��تیک در آن انجام
میگیرد .اگرچه بیشترین تقاضای
جراحیهای زیبایی از س��وی زنان
اس��ت ،اما نمیتوان نام م��ردان را
درفهرس��ت جراحیه��ای زیبایی
ساالنه نادیده گرفت.
به طوری که ۹۵درصد از متقاضیان
را زنان۱۸تا  ۴۵س��ال برای جراحی
بین��ی و اندام و 5درص��د را مردان
برای انجام جراحی بینی و کاشت مو
تشکیلمیدهند.

در ط�ی آماری که در س�ال ۲۰۱۰
به دس�ت آمده ،ایران اولین رتبه
جراح�ی زیبایی بین�ی را به خود
اختصاص داده است.

بنا به آمار جهان��ی ،اعمال جراحی
بینی رو به کاهش اس��ت و بیشتر
جراحیهایی که به جوانتر و زیباتر
شدن صورت و اندام کمک میکند،
انجام میگیرد ،ام��ا همچنان ایران
بیشترین متقاضی جراحی بینی را
در جهان دارد.
برخ��ی معتقدن��د اجب��اری بودن
نوعی پوشش در ایران تحت عنوان
حجاب ،موجب تمرکز بیشتر روی
چهره افراد میشود.
به همی��ن دلیل زن��ان ایرانی روی
صورتشان حساس شدهاند و بیشتر
جراحیها در این ناحیه از بدن آنها
صورت میگیرد.

زیبایی؛ آنگونه که مردان
میخواهند

زیبای��ی و زیب��ا دی��ده ش��دن ،از
سیاستهای نظام مصرفی مردساالر
و یکی از ش��اخصههای زندگی در
جامعه مدرن امروزی است.
در ط��ول تاریخ ،هم��واره بدن زنان
به بهانه افزایش جذابیت و جوانتر
شدن ،افزایش مهارتهای اجتماعی
و موفقیت شغلی کنترل شده است
و نشانههای زیباش��ناختی جامعه
مردس��االر ،گاه از طریق پوش��یدن
لباسهای تن��گ ،رژیمهای غذایی
و الغ��ر اندام��ی و امروزه توس��ط
جراحیه��ای زیبایی ب��ر بدن زنان
اعمال ش��ده است تا بدن آنها را با
معیارهایزیباشناختیجامعههمراه
کند.
وج��ود چنین معیارهایی برای بدن
زنان به بافت تنگنظرانه و مردساالر
برخی جوامع بازمیگردد.
نوال س�عداوی ،فع��ال اجتماعی،
نویسنده و پزشک مصری ،پیشتردر
این زمینه گفته است:
«قدرت مردس��االرانه نی��از دارد که
ذهن مردم در حجاب باشد تا مردم
در جه��ل بمانند و از دلیل جنگ یا
ظلم و فق��ر بیخبر بمانند .زنان در
این نظام به دام افتادهاند .از زنان به
منزل ه تن و کاال استفاده میشود .در
نظام سرمایهداری در بازار آزاد ،زنان
به کاالی جنسی و تنهای بدون سر

میشود .همچنین عوارض دیگری
چ��ون ت��ورم ،خونمردگ��ی،
بیحس��ی محل عمل و جای
بخیه گریبان گیر بیماران این
جراحیها میشود».
«گاهی اوقات ،افراد به س��راغ
جراحیهای زیبایی میروند
ت��ا بدنش��ان را با اس��تانداردهای
هنجارشدهدر جامعه تطبیقدهند.
ب��ه نظر م��ن اگر ه��دف اصلی در
جراحی رس��یدن به استانداردهای
مورد قب��ول مردانه جامعه باش��د،
نوعی خشونت نسبت به بدن زنان
محسوب میشود»
نیوشا ۲۵ ،ساله یکی دیگر از زنانی
است که جراحی زیبایی بینی انجام
داده است.
او میگوید« :من حدود هفت ،هشت
سال پیش ،به محض اینکه توانستم
بینیام را عمل کنم این کار را انجام
دادم .از وقتی سیزده ،چهارده ساله
بودم ،با بینیام مش��کل داشتم .در
عکسها س��عی میک��ردم بینیام
را پنه��ان کنم .وقتی میخواس��تم
از خانه بیرون ب��روم ،با تیره کردن
پرههای بینیام س��عی میکردم آن
را کوچکتر نشان دهم .هفده سالم
که تمام ش��د با چند دکتر مشورت

تبد یل
میشوند .پس برای اینکه تنها
تن باشید ،باید مراقب این تن باشید؛
ک��ه این تن و ب��دن چین و چروک
برندارد و همیشه برای مردان جذاب
باشد».
او ادامه میدهد:
«من اسم آرایش و جراحی پالستیک
را حجاب پسامدرن میگذارم؛ چون
زنان گاه��ی اوق��ات از این حجاب
ناآگاهند».
س��عداوی همچنین آرایش را یکی
از بزرگترین سندهای بردگی زنان
امروز میداند.
جامعهای که چش��م خود را به روی
نبوغ و دیگر تواناییهای زنان بسته
است و آنها را مانند عروسکی زیبا
با بدن��ی ظریف میبیند ،معیارهای
زیبایی با مرور زم��ان به معیارهای
کمی تبدیل میشود.
صنع��ت جراح��ی زیبایی ب��ا تکیه
بر معیارهای زیباییش��ناختی
جوام��ع امروزی ،حس زش��ت
بودن را در زنان ایجاد میکند و
از اعتماد به نفس آنان میکاهد.
در مقاب��ل ای��ن زش��تی نی��ز
ای��ن راه حل را میگ��ذارد که
زن��ان میتوانند ب��ا مراجعه به
مطبهای زیبایی و سپردن تن
خود به تیغ جراحی این زشتی
را درمان کنند و اعتماد به نفس
از دست رفته خود را بازگردانند.
در چنی��ن جوامعی ک��ه زنان
را ب��ه کاالی جنس��ی تبدیل
میکند ،بیش��تر جراحیها در
راستای برجسته شدن و پررنگ
ش��دن اندامهای جنسی زنان
است .بعد از زیباتر جلوه دادن
چه��ره و ظریفتر کردن بینی
و برجسته کردن لبها بیشتر
جراحیها روی سینهها ،رانها،
باسن و ش��کم انجام میگیرد
تا سینهها را بزرگتر ،رانها را
کش��یدهتر و نازکتر و باسن را
برجس��تهترکنند و چربیهای
ش��کم را از بین ببرن��د و آن را
الغرتر نشاندهند.
سحر ۲۲س�اله که چندی پیش
جراحی زیبایی س��ینه انج��ام داده
است ،میگوید:
«م��ن ح��دوداً چهار م��اه پیش در
تعطیالت عید سینههایم را جراحی
کردم .قبل از جراحی با س��ینههایم
مش��کالت زیادی داش��تم .به این
دلیل که کوچک بودند و در مهمانی
و مراس��م باید کرس��ت مخصوص
استفاده می کردم که بدنم را اذیت
میکرد و در لباس هم نمای خوبی
نداشت .تصمیم گرفتم سینههایم را
عمل کنم ،بادکتری مشورت کردم و
تذکر داد بهتر است به هنگام ازدواج
این مسئله را با شوهرم هم در میان
بگذارم .من هم که میخواس��تم در
تعطیالت عید ازدواج کنم ،با شوهرم
در میان گذاشتم ،مخالفتی نکرد و
این عمل صورت گرفت».
او ادامه میدهد« :در اوایل مخصوصاً
هنگام خ��واب خیلی درد داش��تم.
نمیتوانس��تم به راحتی دستهایم
را تکان بدهم .خیل��ی دردناک بود
اما با گذش��ت زمان بهتر شد و االن
هم مش��کل خاصی ندارم .از نتیجه
جراحی راضی هستم .البته کسانی
را دیدهام که از نتیجه جراحیشان
ناراضی بودند و سینههایشان پس از
عمل یک��ی کوچکتر بود و دیگری
بزرگتر».
هزینه این عمل جراحی برای سحر
چهارمیلیون تومان ش��ده و پزشک
جراح ب��ه وی گفته اس��ت که در
آینده برای شیردهی به کودکش هم
مشکلی نخواهدداشت.
اعم��ال قدرت و ش��یوع ارزشهای
زیبایی در جامعه به عهده زنان نیز
هس��ت ،اما آنها پس از مدتی خود
به مراقبت افراطی از تن خود عادت

می کنند
و از دریچه دید م��ردان و با تصور
زیباییشناس��ی مردانه به تن خود
مینگرند.
حتی ممکن اس��ت به عنوان مثال
در رابطه بین ی��ک زن و مرد ،مرد
به ارزشهایی بیش از تن زن همراه
خود اهمیت بدهد ،اما این نگرش و
دیدگاه آنقدر در جوامع نهادینه و
در ذهن یک زن درونی ش��ده است
که او ناخودآگاه به مراقبت افراطی از
تن خود میپردازد.

جراحیهایپرهزینهوپرعارضه

در ح��ال حاضر یکی از بیش��ترین
جراحیها در جهان ،جراحی زیبایی
و مخصوصاً جراحی بینی است.
آمار س��االنه این جراحیها در ایران
نیز -همانطور که پیشتر گفته شد-
بسیار باالست.
معم��والً چنی��ن جراحیهای��ی
هزینهه��ای چش��مگیری را در

برمیگیرد و مردمی
ک��ه روزان��ه در پی ۹۵درصد از متقاضیان ک��ردم و گفتند
که در این س��ن
فشارهای اجتماعی جراحی زیبایی را
میتوانیجراحی
و
همچنی��ن زنان برای جراحی
کن��ی و من این
تبلیغات مس��تقیم
بینی و اندام و
کار را انجام دادم.
و غی��ر مس��تقیم،
پ��س از عم��ل
ب��ه جراحیه��ا 5درصد را مردان
هی��چ ع��وارض
ت��ن میدهن��د،
تامینکننده منافع برای اجنام جراحی خاصی نداشتم
اما من بالفاصله
یگ��ران
د
مال��ی
بینی و کاشت مو
پش��یمان شدم.
.
د
هستن
تشکیلمیدهند!
به این دلیل که
ف��رزام شایس��ته،
صورت��م خیلی
پزش��ک ج��راح در
گفتوگو با روزنام��ه ایران در مورد کبود ش��ده بود و چشمهایم خون
هزینههای جراحیهای زیبایی گفته مردگیداشت.
بود« :در حال حاضر هزینه جراحی وحشتزده بودم که مبادا ورم بینی
بینی در ایران بین  ۳۰۰هزار تا پنج ام برای همیشه بماند و تغییر نکند.
میلیون تومان است و انتخاب پزشک پس از باز کردن پانسمان دیدم که
تاثیر مس��تقیمی بر هزینه جراحی خیلی تغییر کردهام و شکل بینیام
دارد .همچنی��ن هزین��ه جراحی و بهتر ش��ده اس��ت .از بینیام راضی
لیفتینگ صورت بی��ن یک تا پنج ب��ودم و درون خ��ودم میدیدم که
میلی��ون ،تزری��ق کالژن به لبها اعتماد به نفسم بیشتر شده است».
و تغییر فرم آنه��ا بین  ۴۰۰هزار تا او در س��ال  ۸۱در ی��ک کلینیک
دو میلیون ،اص�لاح افتادگی پلک تخصص��ی ۶۵۰ ،هزار تومان هزینه
بین یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان
تا چه��ار میلیون تومان را ش��امل
میشود».
ب��ه گفت��ه وی رواج جراحیه��ای
زیبای��ی افراد را تش��ویق ب��ه انجام
عملیاتی میکند که در اکثر موارد
هیچگونه ضرورت پزشکی ندارند و
همواره با عوارض و خطراتی پنهان
همراههستند.
این پزش��ک ج��راح اضافه میکند :مع��اون آزمایش��گاهی و معاینات
«حدود  ۹۰درص��د از بیمارانی که پزشکی قانونی کشور از مرگ روزانه
بینی خود را جراحی میکنند دچار  10معتاد در سال  89خبر داد.
مشکالت تنفسی میشوند و از آنجا به گزارش مهر ،عبدالرزاق برزگر وی
که تنفس اصلیترین جریان زندگی با اعالم آخرین آمار خودکش��ی در
یک فرد است ،وجود هرگونه نقص کشور گفت:
در آن باع��ث بروز مش��کالت دیگر در س��ال  ،88سه هزار و  122مورد

ایــران
خودكشی روزانه
حدو د  ١٠نفر
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برای این عمل پرداخت کرده است.
نیوش��ا با بی��ان اینک��ه از جراحی
زیبایی بینیاش احس��اس رضایت
میکند ،میگوید« :هرکسی هم که
از من میپرسد ،بینیام را عمل کنم
یا نه ،من میگویم اگر با این قضیه
مشکل داری حتماً این کار را انجام
بده .به این دلیل که بسیار در روحیه
و اعتماد به نفس شخص موثر است.
من خودم بس��یار راض��یام و اص ً
ال
پش��یمان نیستم .اگر ایراد یا نقصی
در صورت هر ش��خصی باشد ،راهی
برای برطرف ک��ردن آن وجود دارد
ک��ه با جراحی میتوان آن ایراد را از
بین برد» .


اعمال خشونت نسبت به بدن زنان

در س��ال  ۲۰۱۰یک��ی از
تولیدکنندههایپروتزسینه
در فرانس��ه ،در تولید این
محصوالت از مواد نامرغوب
و غیرمجاز استفاده کرده و
احتم��ال پارگی و ترکیدن
ای��ن مواد پ��س از جراحی
باال بود.
 ۹۰درصد این محصوالت
نیز ب��ه ایران صادر ش��ده
ب��ود .پارگی و ترکیدن این
س��یلیکونها نه تنها باعث
از ف��رم افتادن پس��تانها
میش��ود ،بلکه خروج مواد
سیلیکون به درون پستان،
عفونت درون��ی بافت آن را
نیز در پی خواهد داشت.
ب��ه همی��ن دلی��ل برخی
از پزش��کها در ای��ران و
کشورهای مختلف خواهان
ممنوعیتچنینعملهایی
هس��تند .آنه��ا معتقدند
بیش��تر اینگونه جراحیها
مانن��د ترمیم س��ینهها و
زدودن چرب��ی از نظ��ر
پزشکی الزم نیست.
نگار  ۲۳ساله اما از زاویهدیددیگری
به این ماجرا نگاه میکند.
از دیدگاه او« ،گاهی اوقات ،افراد به
س��راغ جراحیهای زیبایی میروند
تا بدنش��ان را ب��ا اس��تانداردهای
هنجارشدهدر جامعه تطبیقدهند.
مث ً
ال برخ��ی برای ب��زرگ کردن یا
کوچک ک��ردن پستانهایش��ان
جراح��ی میکنن��د تا به ان��دازهای
برسند که مورد قبول استانداردهای
مردانه در جامعه اس��ت .همچنین
جراحیهایی نظیر باسن ،لب و غیره.
این جراحیها به نظر من ایراد دارد.
البته ش��اید مرز مش��خصی وجود
نداش��ته باش��د که بتوان گفت چه
ایرادی دارد و چه ایرادی ندارد ،اما به
نظر من اگر هدف اصلی در جراحی
رسیدن به استانداردهای مورد قبول
مردانه جامعه باشد ،نوعی خشونت
نسبت به بدن زنان محسوب میشود؛
خشونتی که محسوس نیست ،امادر
نهایت قضاوت نهایی با کسانی است
ک��ه میخواهند این جراحیها را بر
و در سال  3 ، 89هزار و  642مورد
خودکشی توس��ط پزشکی قانونی
اثبات ش��ده اس��ت که بر اس��اس
آخرین آمارها در سه ماهه سال 90
 950 ،مورد و در سه ماهه سال 89
 870 ،مورد خودکشی داشته ایم که
رشد  9درصدی را نشان می دهد.
او بر اساس آخرین آمار مرگ و میر
بر اثر اعتیاد گفت :در س��ال 3 ، 88
هزار و  798مورد و در سال 3 ، 89
هزار و  656مورد مرگ بر اثر اعتیاد
ثبت شده است.
برزگ��ر با اع�لام آخری��ن آمارهای

بدنشان انجامدهند».
با این حال وی معتقد است اگر این
جراحیهای زیبایی ب��رای افزایش
اعتماد به نفس و تاثیر مثبت روانی
صورت بگیرد ،ایرادی ندارد.

زیباسازیهایتاریخی

در ابتدای قرن بیس��تم ،جنگهای
جهان��ی و افزای��ش آس��یبهای
جسمانی ناشی از آنها تاثیر بهسزایی
در پیشرفت و افزایش جراحیهای
ترمیمی و زیبایی داشت .چونشمار
زیادی از س��ربازان که صورت آنها
توس��ط گلوله و انفجار صدمه دیده
بود ،نیاز به جراحی ترمیمیداشتند.
در آن زم��ان بیش��تر جراحیهای
ترمیم��ی برای صدمههای��ی از این
قبی��ل و آس��یبهایی ک��ه به طور
مادرزاد در صورت افراد وجود داشت،
به کار میرفت.
عم��ل جراحی بینی ،پدی��دهای نو
ظهور و مربوط به عصر مدرن نیست
و دس��تکم بیش از ۴۰۰ساله سابقه
دارد.
در کت��اب مصور«جراح��ی القایی
اعضای معیوب» که در سال ۱۵۹۷
توس��ط یک جراح ایتالیایی نوشته
ش��ده ،درباره مراحل عمل جراحی
بینی نوشته شده و جزئیات آن به
تصویر کشیده شده است.
اولی��ن کنگ��ره جراح��ی زیبایی-
ترمیمی فرانس��ه در س��ال ۱۹۳۱و
انجمن جراحان ترمیم��ی اروپا در
سال ۱۹۳۶تشکیل شد.
در واقع دهه  ۶۰و ۷۰میالدی دوران
شکوفایی جراحی پالستیک بود و از
این زمان به بع��د روز به روز هم بر
شمارجراحان زیبایی افزودهشد.
جراحی زیبایی در تاریخ پزش��کی،
عل��م جدیدی اس��ت که پ��س از
جنگهای جهانی پر رنگتر ش��د و
قدرت گرفت.
پ��س از آن برخی از ثروتمندان نیز
که ام��کان تامی��ن هزینههای این
جراحیه��ا را داش��تند ب��ه ترمیم
نقصهای ظاهری خود پرداختند.
امروزه شمار متقاضیان جراحیهای
زیبایی در بیش��تر کشورها ازجمله
ایران افزایش یافته اس��ت و نش��ان
میده��د نگ��رش اف��راد ب��ه ای��ن
جراحیها تغییر کرده اس��ت و تنها
برای ترمیم نقصه��ای مادرزادی و
مش��خصههای ظاهری آزاردهنده و
آسیبهای ناشی از تصادف و انفجار
به جراحی رو نمیآورند.
ت�لاش گروه بزرگی از مردان و زنان
ایرانی برای س��اخت ظاهری زیبا و
جوانتر قطعاً آثار متفاوتی بر جامعه
دارد .شاید در گرایش افراطی جامعه
به جراحیهای زیبایی ،الزم اس��ت
بیش از هرچی��ز مقصر جامعهای را
بدانیم که بدن زن��ان و مردان را نه
به ش��کل وجود انسانی که به شکل
س��رمایه ،کاالی جنس��ی و هویت
اجتماعیمیبیند.

مرگهای غیرطبیعی در س��ال 89
گفت:
کل فوتی ها در سال  43 ،89هزار و
 104مورد ،مرگ بر اثر تصادفات 23
هزار و  249مورد ،مرگ بر اثر غرق
شدگی یک هزار و  134مورد ،مرگ
بر اثر استفاده از سالح سرد یکهزار و
 93مورد ،مرگ بر اثر خودکشی 3
هزار و  649مورد ،مرگ بر اثر مواد
مخدر  3هزار و  656مورد ،مرگ بر
اثر مسمومیت منواکسید کربن782
مورد ثبت شده است.
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ایران :عدالت و دیپلماسی!

 2کوهنورد 1 ،نکته،
 7احتمال
سعید قامسی نژاد

دو کوهنورد آمریکایی هر یک به
هشت سال زندان محکوم شدند.
به این حکم از دو منظر می توان
نگاه کرد.
اول اینک��ه چرا ای��االت متحده
نتوانس��ت این دو زندانی را رها
کند و آیا می توانس��ت اقدامی
دیگر صورت دهد؟
دوم اینکه چرا این حکم در این
شرایط داده شده است؟
در م��ورد بح��ث اول به گمانم
ی��ادآوری س��ابقه چنی��ن
برخوردهایی مهم است.
فی المثل در ماجرای ملوانهای
انگلیس��ی وقت��ی تون��ی بل��ر
اولتیماتوم��ی چهل و هش��ت
ساله به جمهوری اسالمی داد،
حکومت اسالمی بالفاصله کوتاه
آمد و با سالم و صلوات و اهدای
کادو ملوانان به قول خود متجاوز
را ازاد ک��رد .دولت بلر با این کار
امنیت شهروندان خود در ایران
را تا حد زیادی تضمین کرد .اما
هر جا که در برابر گروگانگیری
جمهوری اسالمی نرمش نشان
داده ش��ده جمهوری اس�لامی
جریتر شده است .
برای درک این رفتار جمهوری
اس�لامی بای��د توجه ک��رد که
حاکم��ان و سیاس��تگذاران
جمهوری اس�لامی چه کسانی
هستند.
هسته سخت قدرت جمهوری
اس�لامی،آن هس��ته ای که از
ابتدای پیروزی انقالب  57علیه
گروههای دیگ��ر و به نفع ایت
الله خمینی توطئ��ه می کرد،و
در خیابان مش��ت آهنین نشان
می داد و از فردای س��ی خرداد
 60قدرت را قبضه کرد ،از ابتدا
ائتالفی از آخوندها و التها بوده
است و هر چه گذشته بر میزان
نفوذ التهادر این حکومت افزوده
شده.
فرهن��گ الت��ی فرهنگ حرف
مف��ت زدن ،داد و بیداد کردن،
زورگوی��ی به ضعف��ا و کوچکی
کردن در برابر زورمندان است.
برمبنای همین فرهنگ است که
جمهوری اسالمی هر جا سنبه
پرزور باشد سریعا زیر بار زور می

رود حتی اگر تا لحظه ای پیش
از آن عربده هایش گوش فلک را
کرده باشد.
ب��ه نظر می رس��د مش��اوره
هایی که در زمین��ه برخورد با
ای��ران خصوص��ا در قضیه این
کوهنوردان زندانی به پرزیدنت
اوباما داده ش��ده اس��ت مشاوره
هایی ب��د و دقیقا در راس��تای
خواس��ت جمهوری اس�لامی
بوده اند .به ب��اور من اگر دولت
اوباما به محض دستگیری این
کوهن��وردان ی��ک اولتیماتوم
جدی به جمهوری اسالمی می
داد این کوهنوردان مدتها پیش
آزاد شده بودند.
بازه زمان��ی اعالم این حکم هم
جالب است این پرسش ،پرسشی
جدی است که چرا اکنون؟
چند تحلیل تا بحال در این باره
داده شده است که آنها را بررسی
می کنیم.

اول اینکه این حکم پاسخی به
خواست کناره گیری بشار اسد
از قدرت توس��ط ایاالت متحده
است که چندان سخن معقولی
ب��ه نظ��ر نمی رس��د و پاس��خ
جمهوری اسالمی درباره سوریه
را بیش��تر باید در حمالت چند
روز اخیر به اسرائیل دید.

تحلی��ل دوم ای��ن اس��ت ک��ه
جمهوری اسالمی با نگه داشتن
ای��ن افراد می خواه��د کاری را
که خمینی با کارتر کرد با اوباما
بکند.
به گمانم این استدالل ،استدالل
ضعیفی است،
چون اوال بحث سیاست خارجی
در انتخاب��ات ای��ن دوره ایاالت
متح��ده بحثی چن��دان جدی
نیس��ت و بحث اصلی بر س��ر
اقتصاد است.
دوم اینکه حک��م این دو نفر به
لحاظ تحقیرکننده بودن برای
آمریکاییها اصال قابل مقایسه با
گروگانگیری سفارت نیست و
سوم اینکه من ش��ک دارم که
جمهوری اس�لامی هیچ یک از
کاندیداه��ای جمهوریخواه که
تا اینجای کار به نظر می رس��د
میت رامنی یا ریک پری باشند را

به پرزیدنت اوباما ترجیح بدهد.

تحلیل س��وم این است که این
حکم پاسخی اس��ت به پرونده
دادگاه حریری ،ک��ه باز به نظر
نمی رسد این برگ ،برگی باشد
که جمهوری اس�لامی بتواند با
استفاده از آن بر ماجرای مهمی
مثل دادگاه حریری اثری بگذارد.

احتم��ال چهارم این اس��ت که
این حرکت پاسخی به گزارش
وزارت خارجه درب��اره ایران به
عنوان بزرگترین حامی تروریسم
باشد.
ب��ه نظر نمی رس��د حتی خود
جمهوری اسالمی نیز انتظاری
غیر از این از چنین گزارشی می
داشت.

احتمال پنجم این است که این
حکم هش��داری بود ب��ه ایاالت
متح��ده ب��رای خ��ارج نکردن
سازمان مجاهدین خلق از لیست
تروریستی.

یک احتمال شش��م این اس��ت
که جمهوری اسالمی میخواهد
از این حکم برای معامله بر سر
ازادی برخ��ی مه��ره های خود
معامله کند هر چند که تا بدینجا
اخباری مبنی بر گرفتاری مهره
ه��ای مهم جمهوری اس�لامی
در دست ایاالت متحده بدست
نیامده است.

در نهای��ت احتم��ال هفتم این
اس��ت که جمهوری اس�لامی
می کوشد این حکم سنگین را
دس��تمایه تقویت حامیان خط
مذاک��ره و مماش��ات در ایاالت
متحده قراردهد؛ بدین معنی که
گروههای حامی خط مذاکره و
امتیازدادن به جمهوری اسالمی
که اکنون به شدت تضعیف شده
اند بتوانن��د از طریق یک ابتکار
به ظاهر مس��تقل و تالش برای
رهایی ای��ن دو زندانی وجوش
دادن معامله ای جایگاه خود را
در جامع��ه مدنی و کریدورهای
ق��درت در ایالت متحده تقویت
کنند.
در نهایت به گمان من احتمالهای
پنجم ،ششم و هفتم یا ترکیبی
از آنها محتملتر هستند.

فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده جلدهای1-5 :
کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
در مونتریال تهیه کتاب در تپش دیجیتال و زاگرس
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از نازی بپرس!...

چهشخصیتیدارید؟
اگرچه هر انس��انی بی همتا است،
اما روانشناسان متوجه شده اند که
شیوه رفتار هر انسانی به صورت یک
قالب شخصیتی ،که در آن صفاتی
غالب است ،قابل بررسی است.
یکی از مش��هور ترین روانشناسانی
که انسان ها را به تیپ های مختلفی
تقسیم کرده اس��ت ،کارن هورنای
اس��ت .کارن هورنای انسان ها را به
سه گروه بزرگ تقسیم کرده است،
مردم گراها (مهر طلب) ،مردم گریز(
انزوا طل��ب) ،مردم س��تیز( قدرت
طلب).

♣

مهرطلب

فرد مهر طلب تشنه توجه هستند و
می خواهند دوست داشتنی باشند.
دیگ��ران را نمی آزارن��د و قدرت نه
گفتن و حتی عصبانی شدن ندارند.
این افراد برای اینکه محبوب بشوند
کارهای دیگران را انجام می دهند و
خود را قربانی می کنند.

♣

انزوا طلب

♣

قدرت طلب

این اف��راد یک مرز خیال��ی به دور
خود کشیده اند و اجازه نمی دهند
هیچ کسی وارد آن شود .افرادی آزاد
هستند ودر عین حال بسیار متعهد
به وظایف.
این افراد به اسم افراد نجوش و سرد
معرف می شوند.
ویژگی دیگر این افراد مستقل بودن،
برتری و قوی بودن اس��ت .این افراد
ب��رای این س��بک زندگ��ی ،به این
صفاتنیازمندند.
این افراد محتاج قدرت هستند و تنها
زمانی احس��اس بودن می کنند که
دس��تور بدهند ،تحقیر کنند و منع

کنند .در صورت مخالفت با آنها هر
کاری می کنند تا نظر خودش��ان را
به کرسی بنشانند و در صورت الزم
اقدام به پرخاشگری می کنند .ویژگی
درونی این افراد ،احساس حقارت و
ترس شدید است که بوسیله قدرت
طلبی پوشیده شده است.
البته می توان س��بک های دیگری
را پیدا کرد ب��ه صورت یک الگو در
آمده است.

♣

راحت طلب

این افراد به دنبال لذت بردن هستند.
برای همین تن به سختی زیاد نمی
دهند .مسوولیت پذیر نیستند و از
تمام استعداد هایشان استفاده نمی
کنند.

♣

کنترل طلب

این افراد دوست دارند همه چیز بر
وفق مراد باشد ،برای همین هم همه
چیز را کنترل و مدیریت می کنند.
این افراد به درد مدیریت می خورند.
این افراد توانایی کمتری برای لذت
بردن دارند و گهگاهی افراد دور و بر
خود را بخـــــــاطر کنترل شرایط
فریب می دهند.

♣

منفعت طلب

زندگ��ی برای این اف��راد مانند یک
سود بزرگ است .این افراد برای هر
حرکتی که می کنند به دنبال سود
و منفت هستند .حمله معروف آنها
"چه چیزی برای من داره؟" است.
این افراد به هر وس��یله ای متوسل
می ش��وند تا دیگران را به خدمت
بگیرند و در این موضوع بسیار خبره
ان��د .ویژگی دورنی افراد این اس��ت
ک��ه در یک ترس به س��ر می برند،
معتقدند که دنیا حق آنها را خورده

است و توانایی ارتباط
عمیق با انسان ها را ندارند.
این تقس��یم بندی ها ت��ا حدودی
تجربی ان��د ،در نتیجه می توانند با
یکدیگر ترکیب ش��وند و خود را در
یک سبک جدید نشاندهند.
ویژ گی های زیستی -روانی بعالوه
محیط و تجربه ،به انسان ها سبک
خاصی برای زندگی می دهد .وقتی
افراد از این روش ها س��ود می برند،
آنه��ا را تکرار می کنن��د و کم کم
جزء زندگی آنها می شود و به تمام
موقعی��ت ها و تمام ط��ول زندگی
تسری پیدا می کند.
همه این سبک دارای منفعت هایی
است ولی از نظر روانشناسان ،نوعی
روان رنج��وری و ی��ا همان بیماری
روانی است.
چون همه این سبک ها مانع ارتباط
س��الم انسان ها با هم می شوند .در
این سبک ها افراد به عنوان ابزاری
برای حفظ تعادل روانی هس��تند.
مهر طلب محبت م��ی کند ،اما نه
برای محبت ،بلکه به این خاطر که
اگر محبت نکند توجه نمی بیند و
احس��اس حقارت می کند .کنترل
کننده مدیریت می کند ،نه به این
خاطر که مدیریت خوب است ،بلکه
به این خاطر که از کنترل ناپذیری
می ترسد و به این صورت افراد دیگر
را بازی می دهد.
یک انسان سالم از همه صفات باال
در ش��رایط مختلف ،بن��ا به نیاز ،بر
اساس احترام و ارتباط عمیق قلبی
استفاده می کند.

آیادخترهاهمیشهمردپولدارراترجیحمیدهند؟

باور عموم بر این اس��ت كه
دخترها مردها و پس��رهای
پول��دار را دوس��ت دارن��د.
بعضیه��ا ادعا میكنند كه
این مسئله ژنتیكی است—
یعن��ی بیول��وژی دلیل این
اس��ت كه زنها به مادیات
بیش��تر از چیزه��ای دیگر
اهمیتبدهند.
برخ��ی از م��ردم تص��ور
میكنند كه این مسئله به
محیط بستگیدارد—یعنی
به زنان در سن كم به اشتباه
آم��وزش داده میش��ود كه
برای مادی��ات ارزش زیادی
قائل باشند و اینكه فقط پول
میتواند آنها را خوشبخت و
راضی كند.
نمیت��وان ان��كار ك��رد كه
یكسری از دخترها مجذوب
پول هستند؛ زنانی هستند
كه به ط��رز غیرقابلباوری
مادی هستند.
مس��ئله جالب این اس��ت
كه ای��ن زنان آس��یبهای
ش��دیدی هم به دلیل این
رویكرد خود میبینند.
خیلی از آنه��ا به این دلیل
جذب پول میش��وند كه با
مردهایی رابطه داش��تهاند
كه ب��ا آنها رفتار درس��تی
نداش��تهاند و خرید كردن
تنها راه شاد كردن آنها بوده
است.
اما تعداد این دخترها واقعاً
خیلی زیاد نیست .پس چرا
ب��ه نظر میرس��د كه همه
دخترها فقط و فقط به پول

فكرمیكنند؟
پاسخ آن به این سادگی كه
تصور میكنید نیست.

♥

چه چیزهایی را
میتوان با پول خرید؟

بااینك��ه دختره��ا ب��ه آن
ان��دازهای ك��ه م��ردم فكر
میكنن��د مج��ذوب پ��ول
نیستند ،اما این به آن معنی
نیس��ت كه مجذوب مردان
پولدارنیستند.
چیزی كه بای��د درك كنید
این اس��ت كه این دو یكی
نیس��تند؛ ممك��ن اس��ت
مجذوب مردی پولدار باشید
اما دلیل آن ممكن اس��ت
پول او نباشد.
دلیل آن غالبا این است كه
مردان پول��دار رفتارهایی از
خ��ود نش��ان میدهند كه
دختران عاشق آن هستند.
وقت��ی مردی پول داش��ته
باشد ،معموالً اکثر موارد زیر
را هم دارد:

♥

اعتماد بهنفس:

قبل از هر چیز ،مردان پولدار
اعتماد بهنفس باالیی دارند.
شغل خوبی دارند ،میدانند
كه میتوانند هر چیزی كه
بخواهندرابخرندوهیچكدام
از مشكالت و استرسهای
مالی كه بقی��ه مردها دارند
را ندارن��د .وقتی بدانید پول
كاف��ی ب��رای خری��دن هر
چیزی كه بخواهید را دارید،
راحتتر اعتماد بهنفس پیدا
میكنید.

♥

آرامش:

یك��ی دیگ��ر از ویژگیهای
مردهای پولدار این است كه
تقریب��اً در همه موقعیتها
خونسرد هس��تند و آرامش
دارن��د .وقتی پ��ول زیادی
دارید ،چرا نباید آرام باشید؟
خیلی از اس��ت رسهایی كه
مردهای عادی دارند فقط به
دلیل مسائل مالی است.

♥

بیعالقگی:

زنها مردهایی را كه با آنها
بدرفتاری میكنند رادوست
ندارند اما از مردهایی كه به
آنها نیازی ندارند ،خوششان
میآید.
درخواس��ت رابطه از طرف
مردان��ی ك��ه فقط عاش��ق
ظاهر و قیافه آنها هس��تند
خستهكننده است و یكی از
دالیل اصلی رد كردن آنها
میشود.
ام��ا م��ردی كه پ��ول دارد
میداند كه به نوعی بر مردان
دیگر برتری دارد.
به همی��ن دلیل ب��ه اندازه
مردان دیگر برای به دس��ت
آوردن دخت��ری ج��وش
نمیزند .این مس��ئله باعث
مجذوب شدن بیشتر دختر
به او میشود.
همانط��ور كه میبینید این
پول نیس��ت ك��ه دختران
مجذوب آن هستند .طریقه
رفت��ار و برخ��ورد م��ردان
پولدار است كه آنها را جذب
میكند .و دلی��ل اینكه آن

مرد آنگونه رفتار میكند هم
فقط و فقط پول اوست .اگر
مردی بتواند همان رفتارها
را داش��ته باش��د اما پولش
به آن اندازه نباش��د ،دختر
مورد عالقه اش را میتواند
مجذوب خود كند.
م��ردان پول��دار زی��ادی را
میبینید كه نامزد یا همسر
چندان «جالب»ی ندارند.
مردهای پولداری میتوانند
آن
بهتری��ن دختره��ا را از ِ
خود كنند كه پولشان باعث
باال بردن اعتمادبهنفسشان
شده باشد.

♥

به دست آوردن دختر
موردعالقه

رمز جذاب بودنداشتن پول
زیاد نیست .با این كه بودن
پول ضرری ن��دارد ،اما الزام
هم نیس��ت .كاری كه باید
بكنید این است كه رفتارها
و نگرش مردان پولدار را یاد
بگیرید .اگ��ر بتوانید دقیقاً
همان رفتارها را انجامدهید،
مطمئن باشید كه میتوانید
دختر موردعالقهت��ان را به
دست آورید.
فق��ط یادت��ان باش��د كه
این پول نیس��ت كه باعث
میش��ود بتوانید دختری را
به دست آورید .این اعتماد
بهنف��س ،آرامش ،اخالق و
زبان بدن شماست كه شما
را خواستنی میكند.
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کبک و کانادا :بازار امالک...

خان ٔه نوساز یا خان ٔه قدیمی
امیر سام

ی چن��د وق��ت اخیر به
در ط�� 
دفع��ات درباره خری��د امالک
نوس��از یا پیش خری��د آنها از
طرف خوانندگان و عالقمندان
به خرید ملک سواالتی مطرح
شده و می شود.
ل��ذا بازچاپ این مقاله را که در
حدود س��ال گذش��ته به چاپ
ی از لطف
رس��یده بود را خال�� 
ندانس��تم .پوزش من را جهت
تکراری بودن آن بپذیرید.

ی هر
خرید خان ٔه نوساز و یا قدیم 
کدام دارایفوایدی میباشند.

خانههای نوساز از لحاظ مصرف
ان��رژی مق��رون ب��ه صرفه تر
هستند و با معیارهای استاندارد
امروز مطابقت بیشتریدارند.
م��واد و اجناس بکار رفته ش��ده در
س��اخت ،مدرن تر هستند و دیگر
اینکه خری��دار در انتخاب جنس و
رنگهای به کار رفته شده در ساخت،
مانند نوع کابینت آشپزخانه و یا نوع
کفپوش س��الن و یا اطاقها و خیلی
موارد دیگر حق انتخاب دارد.
از ط��رف دیگر خانهه��ای قدیمی
اغل��ب ارزان تر از خانههای نوس��از
هستند و معموال از نظر محلیدارای
ی باشند و تقریبا
ثبات بیش��تری م 
ی که بعد از خرید ملک
کاستیهای 
نوساز به وجود میآید را ندارند.
(ب��ه عنوان مثال میتوان به ش��ارژ
ی از آپارتمانها اش��اره
ماهیانه بعض 
ٔ
کرد که ابتدا در آپارتمانهای نو ساز
بر اساس متراژ هر آپارتمان محاسبه
ی پس از ف��روش تمام
میش��ود ول 
ی اوقات به دالیلی این
واحدها بعض 
هزینه افزایش مییابد!)
بنابر این اگر تصمیم به خرید خانه
نوساز دارید حتما به نکات زیر توجه
بفرمائید:

 .۱مشاور امالک:

به عن��وان اولین اقدام حتما قبل از
ویزی��ت اولیه خانه مدل با مش��اور
امالک خود تماس بگیرید و از وی
منطقه
اطالعات دقیق از قیمتها در
ٔ
مورد نظر را جویا شوید.
تمام مذاکرات در مورد جزئیات امور
مربوط به ق��رارداد و قیمت را به او
واگذار نمایید.
ی که در مدل ساخته
نماینده فروش 
شده مالقات میکنید مشاور سازندٔه
ملک میباش��د و طبیعت��ٔا از لحاظ
کاری ب��ه دنبال تامی��ن منافع وی
میباشد.
ی اگر ش��ما دارای مشاور امالک
ول 
خودتان باش��ید ،نه تنها از سرویس
یک ش��خص حرفهای در این مورد
به صورت رایگان استفاده میکنید،
بلکه مشاور امالکتان به دنبال جلب
نظر و منافع شما میباشد و میتواند
اطالعاتدقیق تری از لحاظ ساختار
خانه ،نوع و مدت گارانتی،تفاوتها
در نوع قیمت گذاری،کیفیت و حتا
انتخاب زمین و یا واحد مورد نظرتان
به شما ارائه بدهد.

امیرسام

 با سال ها جتربه
در خرید و فروش امالک
در مونتریال و حومه





 .۲نوع سازند ٔه ملک و سوابق
قبلی:

ی که س��اخت آن
خرید ملک 
ی هنوز به
به پایان رسیده ول 
فروش نرسیده است از قدرت
ی بیشتری در مورد
چانه زن 
قیمت بر خوردار هس��تید.
هم چنین به خاطر داش��ته
باشید که انبوه سازان ،زمین
را در متراژهای باال خریداری
مینماین��د و بع��د آنه��ا را
تفکیک مینمایند و بنا بر این
قیمت تمام زمینها برای آنها
ی بهترین
یکسان میباشد ول 
زمینه��ا اغلب نگاه داش��ته
میشوند تا بعد از زمینهای
دیگر به فروش برسند.
همچنین اغلب س��ازندگان
تخفیف و یا کمکهای مالی
وی��ژهای برای فروش در نظر
میگیرند.

 .۶صحت قرارداد:

هر کدام از انبوه س��ازان در ساخت
ی از ملک شهرت بیشتری
نوع خاص 
دارن��د .قبل از گرفتن هر تصمیم از
مشاور خود بخواهید تا از شهرت و
توان مالی سازنده ملک اطالع کافی
به شما ارائه کند.


 .۳اطالعات در مورد منطق ٔه :

تا حد امکان از تمام امکانات موجود
ی یابید.
محله مورد نظر آگاه 
در ٔ
از ش��هرداری منطق��ه در مورد نوع
ساخت و ساز آینده زمینهای ساخته
نشده پرس و جو کنید.
قانونه��ای س��اختمان در م��ورد
آپارتمانها و townhouseها را حتما
قبل از امضا قرارداد به دقت مطالعه
کنید.
(معموال این قانونها به زبان فرانسه
نوشته میش��وند و اگر به این زبان
آش��نایی کامل ندارید از مشاورتان
بخواهید تا آن را برای ش��ما ترجمه
نماید).
دیگر این که به فاصله محل کار خود
ی
منطق��ه مورد نظ��ر توجه خاص 
و
ٔ
بنمایید.

 .4انتخاب بین آنچه که سازنده
ملک به شما میدهد و آنچه که شما
برای ارتقا ملک در نظر دارید:

ی هس��تند
 Optionsقس��متهای 
که س��ازنده در حین ساخت ملک
میتواند برای شما اضافه کند مانند
افزودن ی��ک دستش��ویی و حمام
بیشتر.این امکانات معموالً به افزایش
قیمت ملک در هنگام فروش منجر
میش��وند Upgrading .به معنای
انتخاب کیفیت بهتری نس��بت به
آنچه که س��ازنده ملک ب��ه عنوان
استانداردهای ساخت ارائه مینماید،
میباشد نظیر نوع کابینت و سرامیک
و یا کف پوش ها.

 .۵قدرت مذاکره:
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اغلب خری��داران از اینکه میتوانند
بر س��ر قیم��ت و  upgradingو یا
 optionsخانهه��ای نوس��از مذاکره
ی ندارند مثال در مورد
نماین��د آگاه 

در هن��گام امضا قرارداد با س��ازنده
ملک ،هم��راه مش��اورتان از اینکه
تمام مفاد قرارداد به نفع شما باشد
اطمینان حاصل نمایید.
ی کنید که محضر
تا حد امکان سع 
را خودت��ان انتخ��اب کنید و مبلغ
بیعانه را به حساب اعتماد محضردار
 Notary’s Trust accountواری��ز
نمایید.
به م��واردی ک��ه از س��ازنده ملک
خواسته بودید که برایتان اضافه کند
ی مواقع
ی بفرمائید ( بعض 
توجه خاص 
سازندگاندچار فراموشی میشوند!)
از سازنده ملک بخواهید که به شما
حق بازدید از ملک در حین ساخت
را بدهد.
حتما ریز نوشتههای پایین قرارداد
را به دقت مطالعه نموده و همچنین
اطالعات دقیق مرب��وط به گارانتی
ملک را از سازنده درخواست نمایید.

 .۷اخذ وام:

ی از انبوه سازان تسهیالت وام
بعض 
مس��کن را هم ارائه میدهند ،اما به
ی موسسات مالی
دلیل اینکه از خیل 
میتوانید این وام را تهیه نمایید بنا
ی کنید از نرخ بهره وام
بر این س��ع 
ی یابید.
و تمام شرایط اخذ آن آگاه 
هم چنین از اینکه کدام یک از شما
هزینه ارزیابی
مجبور به پرداخت��ن
ٔ
ملک ،بازرس��ی فنی  ،نقشه برداری
زمی��ن( )Land surveyorو نی��ز
هزینه محضر میباشد ،قبل از امضا
ٔ
قرارداد اطمینان حاصل نمایید.
و در آخ��ر ای��ن نکته را ه��م به یاد
داشته باش��ید که در صورت خرید
خانه نوس��از میبایستی که مالیات
 GSTو  QSTآن پرداخت شود.
همچنین گارانت��ی  *APCHQو یا
 *ACQنیز توسط سازنده ملک به
خریدار ارائه ش��ود که معموالً مدت
ی باشد.
این گارانتی  ۵سال م 
شاد و سربلند باشید
 ۲۹آگوست ۲۰۱۱
APCHQ: Association Provinciale des Constructeurs
d`Habitations du Quebec
ACQ: Association de la
Construction du Quebec

Cell.: 514-702-2309

DIRECTOR OF CENTURY 21
)IMMO-PLUS ( LASALLE
2222A Dollard, Lasalle H8N 1S6
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca
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ایران >> سوریه :هودشتیان...

تاکید کنی��م که مقوالتی چون انتخابات
و "رای من کجاس�ت" مسئله طبقات
فرودست و فقیر ایران نیست ،این مسئله
طبقات شهری میانی بود .باید این واقعیت
را دریابیم که مشکل اصلی تهی دستان
ما جامعه مدنی نیس��ت! مقوالتی چون
انتخابات ،حتی آزادی مدنی مسائل اصلی
محرومان نیست .اگر چه جنبش آنها می
تواند در ادامه روند خود به این خواسته ها
بپیوندد .مسئله اصلی امروز محرومان در
ایران کار ،نان و مسکن است!
ام��روز در ای��ران باوجود پدیدار ش��دن
تدریجی نتایج تخریب کننده پروژه یارانه
ه��ا و نیز گس��ترش تحریم ه��ای غرب
محتمال میتوان انتظار تکانهای جدی در
میان اقشار محروم جامعه را پیش بینی
کرد.
اما آیا نارضایتی فزاینده و فقر گس��ترده
فرودستان و تکانهای احتمالی ناشی از آن،
چرخه حوادث را بگونه ای خواهد کشاند
که امکان ادامه حیات رژیم را از آن سلب
نماید؟
و مهمتر ،آی��ا طبقه متوس��ط در ایران،
زنان ،دانشجویان ،فرهیختگان ،کنشگران
و روش��نفکران ،اینبار ت��وان و آمادگی ،و
مهمتر ،انگیزه اس��تقبال از آن حرکت را
خواهندداشت؟
و یا آن که برعک��س ،این حرکت جدید
عنصر "خود بخودی" را به کلیت جنبش
تحمیل خواهد کرد و سکان حرکت بعدی
ش��هری را نیز بدست خواهد گرفت و باز
یک اس��تثنای ش��گفت آور دیگر ایجاد
خواهد کرد؟
اگر ش�هر آمادگی و انگیزه نداش�ته
باشد ،بیم آن میرود که حاشیه آن را
بدنبال خود بکشاند.

   توهم اصالحات در جمهوری
اسالمی
باوجود آنک��ه در آینده جنبش اعتراضی
در ایران هر س��ناریویی قابل پیش بینی
میباشد ،با اینحال سناریوی اصالحات و
رفرم در نظام جمهوری اس�لامی اعتبار
خود را از دس��ت داده است .همانند این
واقعیت به وضوح در سوریه و لیبی قابل
مش��اهده است .مبارزین س��وری اشتباه
برخی س��اده اندیش��ان ایران��ی را که از
هرگونه شعار اصالحات در رژیم ایران هم
اکنون حمایت میکنند را نکردند و تنها به
جنبش مردم متکی شدند.
آنها دریافته اند که شعار اصالحات
برای رژیمهایی اس�تبدادی چون
ایران و س�وریه و لیبی تنها ابزاری
برای ادامه حیات این رژیم هاست و
اینهمه تنها برای بی وفایان به آرمان
آزادی خواهانه مردم و یا گروه های

6162 Sherbrooke w.
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اجتماعی مردد یا ذینفع جذاب می
مناید.
امر مس��لم آنکه ،در ایران دوران توهم به
رفرم و اصالحات درون جمهوری اسالمی
مدتهاست سپری شده است.
ریزش های درونی بیش��تری در نطام در
راه است و هیچ کس جلوی آنرا نخواهند
گرفت.
جنبش در ایران دوباره سر به باال خواهد
کشید ،و این بار کل نظام استبداد دینی را
هدف قرار خواهد داد ،و اگر از گذشته اش
درس آموزی کند ،با پیوند با تهی دستان
و حاشیه نشینان ،کارگران و اقشار محرم
جامعه ،راه را برای باز تولید نظام مسدود
میکند.
به دلیل آنکه جمهوری اسالمی به هیج رو
به عکس العمل سازمانهای بین المللی و
دولت های غربی توجه نمی کرد ،بنابراین،
تقاضای بسیاری از آنها برای قطع سرکوب
را نپذیرفت.
رژیم ش��اه به دلیل پیوند گسترده اش به
غرب ،چنین عمل نکرد.
و ما میدانس��تیم که جمهوری اس�لامی
اتصالی از جنس رژیم شاه ،یا بن علی در
تونس و یا مبارک در مصر به غرب ندارد.
و علیرغم این آگاهی اینجا و آنجا انتظار
داشتیم که شاید رژیم با اعتراضات مردم
و جنبش سبز کنار بیاید .حال آنکه نه در
گذش��ته  30ساله اش هرگز چنین کرده
ب��ود و نه در خ��رداد  ،1388یعنی زمانی
که بخشهای مصلحی از خود نظام ،به اتکا
به یک ارتش میلیونیدر خیابانها – حتی
بدون اندک گرایشی برای سرنگونی نظام
 تمنای اصالحات کرده بودند .اما رژیمیکه مردم را در نهایت "رعیت" میداند ،چرا
میبایس��ت در مقابل خواسته آنها عقب
نشینیکند!
دریافتیم که گوی��ا غالبا رژیم هایی رفرم
پذیر هس��تند که گشایش��ی ب��ه جهان
داشته باشند ،و در امور داخلی (و نه فقط
اموربین المللی) حساسیتی به افکار مردم
خ��ود و نیز افکار عموم��ی و مواضع نهاد
ها و دولت های دیگر داش��ته باشد .حال
آنکه جمهوری اسالمی ایران اساسا چنین
نیست .دوستان رژیم ایران دیکتاتورها و
رژیم های تبهکار در جهان است.

   بیهو دگی شرکت در انتخابات

میتوان دید که علیرغ��م آنکه عده ای از
سیاس��یون به نام "تجرب��ه" و گویا برای
مقابل��ه با "ناپختگی" برخی گرایش��ات،
فری��اد اصالحات در رژیم برگرفته اند و از
ضرورت مجدد شرکت مردم در انتخابات
مجلس اسفند ماه امسال سخن میگویند،
اما خود رژیم و کارگ��زاران اصلی آن ،دو
س��ال پس از جنبش س��بز ،هرگز هیچ

تمایلی در مسیر اصالحات از خود نشان
نداده اند .همه جناح های در قدرت ،هم
خامنه ای و هم احمدی نژاد ،گام به گام
بر ضرورت سرکوب پیوسته کوچکترین
اعتراض مردمی پای می فشارند .و حتی
کسانی که از یاران پیشین جنبش سبز،
نامه به خامنه ای فرستادند ،هیچ پاسخی
از عالی جنابان قدرت نگرفتند! با اینحال
باز توهم زدگان ،چه از جنس س��کوالر و
چه اسالمی ،تمرکز خود را بر تحول از باال
گذاشته اند.
حال آنکه ،برعک��س در هیچ مرحله ای
از حیات س��ی س��اله جمهوری اسالمی،
بحرانها و ریزش��های درونی رژیم ،کمتر
ام��کان عملی را برای اصالح��ات و رفرم
پدید نیاورده ،بلکه اینهمه بر توهم مردم
و از اینرو بر ادامه حیات رژیم افزوده است.
با علم به اینکه در طول سه دهه طوالنی،
حت��ی ی��ک روز این رژیم ب��دون بحران
درونی ،کش��مکش و آش��فتگی نزیسته
است ،و اینهمه تغییریدر ماهیت مستبد
آن نداده اس��ت .پس چرا ب��از اختالفات
جدید میان س��ران در ق��درت عده ای را
شگفت زده کرده و به شوق واداشته است!
به کنش��گران توه��م زده ،آنهایی که به
اصالحات و گشایشی "مثبت" در دولت
احمدی نژاد (یا در بیت رهبری) دل بسته
اند ،باید گفت بجای تاکید بر "اس��تفاده
از ش��کافهای درون رژیم به نفع جنبش
مردمی" ،بجای صرف انرژی برای مماشات
با جناحی از نظام به خیال تقویت "ریزش
از باال" ،بهتر آنکهدر اندیشه تقویت مبارزه
مردم از پائین باشند ،زیرا در صورت بسط
جنب��ش مردمی در اتحاد اقش��ار میانی
و تهی دس��ت جامعه اس��ت که شکافها
در نظام – اینبار بطور واقعی -گس��ترده
میش��ود و امکان ریزش واقع��ی را در آن
ایجاد میکند ،زیر چنین نظام سرکوبگری
تنها با پدیداری "ترس از دس��ت رفتن"
عقبمیکشد!
و اگر باز بگویند که " :ما برای جلوگیری از
خون ریزی بیشتر استراتژی اصالحات را
برگزیده ایم" ،خواهیم گفت :مگر ندیدیم
و به دفعات در طول  32س��ال گذش��ته
تجربه نکردیم که س��ران نظام با دخالت
و تمنای یاران نزدیک خودش��ان هم نرم
نش��ده و نمی ش��وند ،حال چه رس��د به
"غیرخودی"ها! این نظام بهترین فرصت
را برای باز تولید خود و برجای ماندن در
خرداد  1388از دست داد ،به چه دلیلی
باید ام��روز به "غیر خودی ها" گوش فرا
دهد؟!
اوت  - 2011مونترال
WWW.hoodashtian.com
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ugust gone, it has been
a great summer, some
days a little too hot and
humid for my liking, but
overall we can’t complaint.
We are now in September,
our last long weekend before autumn starts.
This may sadden a lot of
us, but we truly need to
be thankful for our beautiful four seasons, I cannot
picture myself living in
summer for 365 days’, or in
winter for 365 days, Canada
has a great balance of the
4 seasons, most of Canada
anyways.
eptember is a month
where we can still enjoy
almost all of the outdoor
activities without it being
too hot or too cold, it is just
perfect, cool nights make
sleep enjoyable, and cool
warm days are still with us.
Our gardens are full of ripe
tomatoes, an abundance of
vegetables ready to be harvested for our long winter
ahead.
Nevertheless, we are nearing the end of our beautiful
summer season, most of us
take vacations during the
summer, we get together
with family and friends enjoying outdoor BBQ’s, we
enjoy pool parties, we hear
the laughter of our neighbourhood kids playing, the
voices our neighbours chit
chatting, and now it will all
slow down, kids are back at
school, which means earlier
bedtime. Life comes back
to its routine.
I was at Bureau en Gros
the other day, not because
I have kids in school, my
son is all grown up, but
I needed office supplies,
and parents were parading
around with their children’s
school list of supplies in
their hands, kids excited to
get new school supplies,
nap sacks.
Somehow, the beginning of
school is exciting, for both
parents and children, but
it doesn’t last long, why?
I ask myself a question,
where does the excitement
of the first few days go by
Christmas time.
A new year is often seen
as a new start, last year’s
arguments, long discussions misunderstandings are
forgotten. There is maybe
a new classroom, a new
teacher and the student is a
year older, (well, actually 6
or 7 weeks older) and may
feel more responsible, more
mature (whatever that may
mean when you are seven
or rather 8, 9, or ten).
School for most children is
a very long term thing. In
the experience of a 10 year

S

old the night
before the
return to school is often
an exciting time, they are
bursting to tell their peers
about where they have been
and what they have done
and also what they have
learned in those seemingly long endless weeks
of summer, exploration
on the beaches in faraway
places, some of them may
have visited their parents
homeland, or the visit of
some interesting museum
or the chance to try rock
climbing...
I finally figured it out, why
children are so excited to
go back to school, it is a
fresh start, seeing friends
they haven’t seen for 2
months, excited to tell their
stories of their summer,
anxious to see who their
teacher will be (in hopes
that they will get a teacher
they like).
ut then the days become weeks and the
months roll by. The seasons change and the school
routines, which seemed
O.K. in late August or early
September, become a bind.
This is when the excitement
stops and the problems set
in. School starts getting
boring for some children,
some of our children need
excitement, challenges, no
two days should ever be the
same in a school year, children should feel the excitement throughout the whole
school year, they should be
given the freedom to learn,
have access to tools that
will allow them to explore
the massive amount of
information that is available
to them.
Today children are smarter,
than in my days, they need
to be stimulated, to be
challenged, and I feel this
is lacking in our schools
today, teachers expect their
work to be done by parents.
In my days, when I started
first grade I had no knowledge of English or French,
and teachers worked hard, I
am not saying that teachers
don’t work hard today, no
not at all, but I am saying
that teachers way back
when, put more energy in
their work, most people
from my generation who
were children of immigrants had no idea of the
English or French language,
and we didn’t have parents
who could have helped us
with our homework, today
teachers expect parents to
help their kids with their
homework, parents today
are both working full time
jobs, and it is hard to come
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home and help
their children with their
homework, in my days,
we got no help from our
parents, we struggled to do
our homework on our own,
but our teachers were more
patient, expected less from
parents, and took the time
for the student who needed
the extra help, that is all I
am saying. The school system has changed… teachers expect too much from
parents, and yes, they have
gotten lazy somewhere
along the line.
f course parents play
an important role, the
most important role in a
child’s life, this is where
you build a solid background, learn good strong
moral values, behaviour,
manners, politeness,
kindness, patients, how to
help and look out for their
friends, the parental role
is non ending, this is all
thought at home, and please
don’t forget your native language whatever it maybe,
too many kids today do not
speak their parents native
language, children will pick
up French and English in
school, don’t worry about
that, oh and I must add
that teachers today expect
parents to speak to their
children in French or English, which ever language
your child is attending,
why? This should not be
asked from parents at all,
the native language should
be spoken at home at all
times, teachers should make
no demand like this on any
parent, it is the teacher’s
job to teach our children
the ABC’s and the 123’s, a
parents role remains a parent, I am not saying do not
read to your children when
they are infants, yes please
read to your children, but
in your native languages,
storybooks that you grew
up with, new story books,
so that they may learn the
tales of your homeland.
This will also enable them
to read and write in their
parent’s mother tongue,
to me this is what parents
are for, the rest is up to the
teacher.
I will end by saying that
there are a lot of great fantastic teachers in our school
system, and some need to
learn from these fantastic
great teachers.
Stay healthy, keep safe, and
make sure laughter is in
your everyday life.
________________
Maria Cottone

O

Canadian Certified Immigration
Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

برای توجیه سیاس��ت سرکوب
،و اعدام خ��ود بهرهبرداری کند
و این تاکتیک در افکار عمومی
 تا حد، ه��ر دو،ای��ران و جهان
.زیادی موفق بوده است
این بهرهبرداری تبلیغاتی وقتی
بیشتر مؤثر است که اعدامها را
۶۰ در محدوده س��الهای دهه
 س��الهایی که با،محدود کنیم
عملی��ات مس��لحانه مجاهدین
 در صورتی.تطابق زمان��ی دارد
که اگر اعدامهای پیش از خرداد
 را نی��ز در نظر بگیریم رژیم۶۰
نمیتوان��د آنها را به س��ادگی
.توجیه کند
در آن س��الها عملی��ات
مس��لحانهای در س��طح کشور
 و کودتای نوژه یا،جریان نداشت
حمالت گهگاهی نیروهای کرد
اس��تثنایاتی بود که با خشونت
.تمام پاسخ داده میشد
 در آن س��الها،در عین ح��ال
ماشین اعدام جمهوری اسالمی
مرتب��ا در حال کار ب��ود و حتا
از مجاهدی��ن و نیروه��ای چپ
(که از انقالب ی��ا رژیم حمایت
.میکردند) نیز قربانی میگرفت
 اگ��ر اعدامها را به،به هر ح��ال
 محدود کنیم یک حربه۶۰ دهه
تبلیغات��ی را دو دس��تی تقدیم
 برای، و از این رو،رژیم کردهایم
جلوگیری از این ضایعه سیاسی
نیز بهتر است این تعبیر را به کار
.نگیریم
گفته ش��د که اعدامه��ای دهه
 تف��اوت ماهوی با اعدامهای۶۰
پیش از آن که از فردای تشکیل
جمهوری اس�لامی ش��روع شد
.نداشته است
 با۶۷ این موج اعدامها در س��ال
تصفیه خونین زندانهای کشور
 توضیح داده شد.به پایان رسید
که برای دسته بندی کردن این
 تعبیر «اعدامهای،موج از اعدامها
» که در برخی از اسناد۶۰ دهه
و نوشتجات و گفتارهای سیاسی
و حقوق بش��ری ب��ه کار گرفته
.میشود مناسب نیست
:چنینتعبیری
اوال کش��تارهای دیگری مانند
۵۸ کشتار کردس��تان در سال
 یا۵۹ یا قتل عام نوژه در س��ال
اعدام بهاییان و جنایات خلخالی
 را نادیده۵۹  و۵۸ در س��الهای
میگیرد؛
ثانیا به یک مسئله حقوق بشری
ان��گ سیاس��ی و ایدئولوژی��ک
میزند؛
و ثالثا حربه تبلیغاتی مؤثری را
.در اختیار رژیم میگذارد
راحتتر و مؤثرتر آن اس��ت که
به ج��ای آن از «اعدامهای دهه
- اول انق�لاب» س��خن بگوییم
۱۳۵۷  بهمن۲۲ دههای ک��ه از
 به۱۳۶۷ شروع ش��د و در پاییز
 ده��ه کاملی که- پایان رس��ید
خونینتری��ن و جنایتبارترین
دوران حیات جمهوری اسالمی
 و تعبیری که،را در ب��ر میگیرد
از ه��ر گونه آالیش سیاس��ی و
.ایدئولوژیک بری است
____________
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از نیروهایی بودند که از جمهوری
انقالب اسالمی مجدانه/اسالمی
حمایت کرده ب��وده و بعد با آن
در افتادن��د (یا مغضوب آن واقع
.)شدند
 س��خن گفت��ن از،از ای��ن رو
» یک بار۶۰ «اعدامهای ده��ه
 خواسته،سیاسی و ایدئولوژیک را
 به هم��راه خود،ی��ا ناخواس��ته
.میآورد
یعنی گوینده با کاربرد این عبارت
)عمال میگوید (غالبا ناخودآگاه
ک��ه آن دس��ته از اعدامه��ا و
قتلعامه��ای رژی��م جمهوری
اسالمی را که قربانیان آن عمدتا
اعض��ا و ه��واداران مجاهدین یا
نیروه��ای چ��پ مارکسیس��ت
 ولی به،بودهاند محکوم میکند
۳۰ اعدامها و کشتارهای پیش از
 که قربانیان آن کرد۶۰ خ��رداد
و عرب و ترکمن و سلطنتطلب
و بهایی و دیگران بودهاند کاری
.ندارد

کاربرداینعبارتازسویکسانی
که در زمان وقوع این اعدامها
(مثال در م�ورد عوام�ل رژیم
ش�اه) از آن حمایت میکردند
و هیچگاه این موضع شرمآورد
 طبیعی،خود را نقد نکردهاند
 ولی دیگران،به نظر میرس�د

عموما ناخ��ودآگاه این عبارت را
 و نادانس��ته و،به کار میگیرند
ناخواسته به این برخورد سیاسی
و ایدئولوژیک به مسئله اعدامها و
.قتل عامها کمک میرسانند
>> ضایعه سیاسی

 یک۶۰ تکیه بر اعدامهای دهه
.ضایعه سیاسی نیز به همراهدارد
 خرداد۳۰ این تعبیر ب��ر کاربرد
 ب��ه عن��وان آغاز۱۳۶۰ س��ال
اعدامه��ای بیروی��ه و گروهی
جمهوری اس�لامی که سرانجام
۱۳۶۷ به فاجعه قتل عام س��ال
.منجر شد متکی است
 مقطعی است، اما،۶۰  خرداد۳۰
که س��ازمان مجاهدین خلق با
اعالم تلویحی مبارزه مس��لحانه
علیه جمه��وری اس�لامی وارد
.عمل شد
رژیم جمهوری اسالمی همواره
ت�لاش ک��رده ت��ا بس��یاری از
 را به بهانه۶۰ اعدامه��ای ده��ه
حم�لات و عملیات مس��لحانه
مجاهدی��ن و بمبگذاریهای
.مرگبار این سازمان توجیه کند
رژیم بارها سعی کرده است حتا
 را با۶۷ قتل عام هزارانه س��ال
اشاره به عملیات فروغ جاویدان
.مجاهدین توجیه کند
این توجیهات البته و از اس��اس
 قتل، برای مثال.بیپایه اس��ت
 اوال مدتها پیش از۶۷ عام سال
حمله مجاهدین از عراق تدارک
 و ثانیا،و برنامهریزی ش��ده بود
رژیم صدها نفر از زندانیان چپ
را که هیچ رابطهای با مجاهدین
نداشتند نیز در این واقعه کشتار
.کرد
در عین حال رژیم س��عی کرده
اس��ت تا از عملیات مجاهدین
 به۶۰ در طول س��الهای دهه
صورت یک حربه تبلیغاتی قوی

 یک مرتبه، خرداد به بعد۳۰ از
آمار اعدام رو به فزونی گذاشت و
در بسیاری از موارد دهها یا حتا
بیش از یک س��د نفر به صورت
.گروهی اعدام میشدند
 اعدام،همچنی��ن در ای��ن دوره
کودکان و نوجوانان نیز ش��یوع
 این موج اعدام و کشتار.پیدا کرد
با ش��دت و ضعف تا چند سال
 تا این که در سال،ادامه داش��ت
 فجیعتری��ن مورد آن پیش۶۷
آمد و چندین ه��زار زندانی در
.فاصله چند هفته قتل عام شدند
این قتل عام که عمال به معنای
پاک کردن زندانه��ای ایران از
زندانی سیاسی بود نقطه پایانی
.این موج نیز بشمار میرود
در ایران دیگر زندانی سیاس��ی
چندان��ی باقی نمان��ده بود که
خوراک کافی برای ماشین اعدام
.جمهوری اسالمی فراهم کند
۱۳۶۰  انتخاب خرداد،از این رو
به عنوان نقطه آغازین این موج
اعدامها ودستهبندی کردن آنها
تح��ت عن��وان «اعدامهای دهه
.» منطقی به نظر میرسد۶۰
ولی همان طور که در باال اشاره
 نمونههای ای��ن اعدامها،ش��د
پیش از آن تاریخ حتا به صورت
 خرداد۳۰ .گروهی نیز کم نیست
نقطه جهش این اعدامها بود و نه
.نقطه شروع آن
،از دی��د حقوق��ی و انس��انی
اعدامهای سیاس��ی و عقیدتی
 خرداد تفاوت۳۰ پیش و پس از
.ماهوی با هم ندارند
تفاوت آنها در کمیت است و
.نه در کیفیت
طبیعی است که سنگینی جرم
کس��ی که به قتل چندین نفر
دس��ت بزند به مراتب بیشتر از
کسی اس��ت که یکی دو نفر را
 ولی این امر سبب تخفیف.بکشد
جرم یا مج��ازات دومی نخواهد
.بود
 نمون��ه قتلهای،ع�لاوه بر این
 خ��رداد۳۰ گروه��ی پی��ش از
 از، نی��ز کم نب��وده اس��ت۶۰
قت��ل عامهای خلخالی و جنتی
در کردس��تان و خوزس��تان در
 گرفته تا قتل۵۹  و۵۸ سالهای
 نفر متهمان به۱۲۱ عام گروهی
.۵۹ کودتای نوژه در سال
مسئله این نیست که این قربانیان
(همچنان که قربانیان اعدامهای
 خرداد) به چه اتهامی۳۰ پس از
.به جوخه مرگ سپرده شدند
مس��ئله ای��ن اس��ت ک��ه این
اعدامها ب��دون محاکمه یا پس
از محاکمات ناعادالنه به صورت
گروه��ی انجام ش��ده و ماهیتا
تفاوتی با اعدامهای گروهی پس
. خرداد ندارند۳۰ از
تنه��ا عاملی ک��ه میتواند وجه
ممیز و بارز اعدامها و کشتارهای
 خ��رداد۳۰ پی��ش و پ��س از
 خصوصیت سیاس��ی یا،باش��د
.ایدئولوژیک قربانیان آنها است
قربانیان اعدامه��ای پیش از آن
تاریخ عموما اف��راد و نیروهایی
بودند که جمهوری اس�لامی را
 در حالی که،نف��ی میکردن��د
 خرداد به بعد عمدتا۳۰ قربانیان

 مجموعه ای نفیس:تپش دیجیتال
از لباس با خطاشیهای زیبا در تپش

514-223-3336
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آیا باید برای لیبی
خوشحالیکنیم؟

"آخری��ن پایگاهه��ای قذاف��ی در
طرابلس به تصرف انقالبیون درآمد"
«ایسنا»
ما غلط می کنیم خوشحالی کنیم.
ما بیجا می کنیم خوشحالی کنیم.
مگر از جانمان س��یر ش��ده ایم که
خوشحالی کنیم .یک باردر سال 57
خوشحالی کردیم برای هفت پشت
مان بس اس��ت .گن��اه ندارند مردم
لیبی که دارند با دس��ت خودش��ان
خاک بر سرشان می کنند ،آن وقت
ما خوشحالی کنیم؟ ما باید به مردم
لیبی هش��دار دهیم که آهای مردم
عزیز لیبی! خوشحالی نکنید! شادی
نکنید! فکر نکنیددیکتاتور رفت ،کار
تمام شد ...بگذریم .این ها را قبال هم
نوشته ام و تکرار مکرر نمی کنم.
فقط می خواهم بگویم که من اصال
یک گوش��ه می نش��ینم و تنها به
جریانات پیش آمده پوزخند و لبخند
عاقل اندر سفیه می زنم .باور کنید
حتی اگر این اتفاق در همین کشور
خودمان بیفتد دقیقا همین واکنش
را نش��ان می دهم .می دانید چرا؟
برای این که س��ی سال بعد –البته
اگر زنده باش��م -کسی نیاید یقه ام
را بگیرد بگوید چرا ش��ما سی سال
پیش خوش��حالی کردید؟ مگر کور
بودید؟ مگر ک��ر بودید؟ مگر نفهم
بودید؟ والل��ه ...بیکاریم خودمان را
به دردس��ر بیندازیم .سری که درد
نمی کند دستمال نمی بندند .می
نش��ینیم یک گوشه ،همچین مثل
روش��نفکرهای ژرف اندیش ،حرف
های بزرگ بزرگ در زمینه ی آنچه
در آینده خواهد شد می زنیم و اجر
و اعتبارمان هم س ِر جایش می ماند
و س��ی سال بعد هم همه با عزت و
احترام از ما یاد می کنند .والله...

"پس از گذشت نزدیک
به ربع قرن از اعدام دسته
جمعی زندانیان سیاسی،
هفت .حاال کم ک��م به پایین تر ها
هنوز ای��ن دوره از تاریخ
جمهوری اس�لامی پر از معماها و هم می رس��ند ،یعنی اول به س��ال
رازهای ناگشوده است .اعدام ها از  5های زی ِر س��ال شصت و هفت ،بعد
مرداد  1367آغاز و تا اواخر شهریور به شکنجه و کشتار افسران نوژه ،بعد
همان س��ال ادامه داشت .گره های به کشتار اوایل انقالب وهمین طور
کور این فاجعه حقوق بشری چندان بگیر برو تا آخر...
پر شمار اس��ت که پس از این همه ان��گار این کش��ته ش��دگان هم به
سال هنوز نه درباره آمران و عامالن رغم خوب و بد افکار و اعمال ش��ان
آن اتفاق نظر وجود دارد ،نه ارزیابی باالخره انس��ان ش��ناخته شدند ،یا
دقیقی از تعداد قربانیان در دس��ت درست تر بگویم دارند کم کم انسان،
اس��ت ،نه درباره انگیزه ها و دالیل با تمام حقوق عمومی شان شناخته
اعدام ها تحلیل واحدی ابراز شده و می شوند .ان شاءالله مبارک است!
نه نام و نش��انی بر قبور خیل عظیم تا هستیم و هس��تند از این قدم ها
قربانیان اس��ت .همه چیز در پرده و بردارن��د ک��ه قدم ه��ای مهمی به
هر ناظری بنابر ظن خود به تحلیل سمت انس��انی ش��دن کل جامعه
واقعه می پ��ردازد .حکومت روایت است .تبریک صمیمانه به خواهران
خود را از ماجرا دارد و شاهدان عینی و برادران جرس...
یعنی کسانی که آن زمان در زندان
از بالگ ف م.سخن
بوده ان��د چنین روایت��ی را رد می
ــــــــــــــ
کنند« "...جرس»

آیا خامنه ای پند می گیرد...
مشکل بزرگتر وجود بیش از نیمی
از جمعی��ت نزدیک ب��ه  7میلیارد
نفری دنیا در کش��ورها و سرزمین
هایی اس��ت که دیکتاتورها یا نظام
های سیاسی خودکامه بر آنها حکم
می رانن��د و ابتدای��ی ترین حقوق
انس��انی ش��ان پایمال می شود .در
اینجا ،با آنکه شمار قربانیان  15بار
مخدر است،
بیشتر از قربانیان مواد ّ
شمار دیکتاتورها حتی به یک هزارم
قاچاقچی��ان و فروش��ندگان م��واد
مخدر هم نمی رس��د .بنابراین ،می
ّ
توان گفت که هر دیکتاتور بیش از
 15000برابر یک قاچاقچی ضرر و
خطر دارد.
از جمله این کش��ورها م��ی توان از
چی��ن ،نظامیان حاکم ب��ر میانمار
(برمه) ،کره شمالی ،برخی جمهوری
های جداش��ده از اتح��اد جماهیر
شوروی س��ابق در آسیای مرکزی،
ونزوئال ،کوبا ،کش��ورهای افریقایی
مانند مراکش ،الجزایر ،تونس ،لیبی،
مصر ،س��ودان ،اتیوپ��ی ،زیمبابوه،
سومالی و کشورهای عرب خاورمیانه
مانن��د عربس��تان س��عودی ،یمن،
سوریه ،امارات متحده عربی ،کویت،
اردن ،بحرین ،عمان و ...نام برد.
ف��زون براین ،چندص��د میلیون از
جمعی��ت دنیا نیز در کش��ورهایی

نشست "احتاد چپ" در مونترال

هورا! جرس
به اعدام
های سال 67
اشاره کرد!

جان؟! بله؟! نه بابا این جرس نیست،
یک سایت تقلبی ست با یک حرف
کم و زیاد که این چیزها را نوشته...
ام��ا انگار نه ...خو ِد خودش اس��ت...
یعنی چه؟! در درون جرس انقالب
ش��ده؟! چیزی عوض شده؟! ضربه-
مربه ای چیزی به س��ر مس��ئوالن
جرس خورده؟ از دس��ت ش��ان در
رفته؟
نه آقاجان ،انگار جدی جدی تحولی
در جرس صورت گرفته .خیلی است
که جرس یادی از کش��ته شدگان
دهه ی شصت بکند .یعنی دهه ی
ش��صت که نه ،ولی س��ال شصت و

زیبـــاییدر
برازندگیاست

TAILLEUR

Bijan

درخدمت شما با بیش از 30سال تجربه
 تعمیر انواع لباس های زنانه و مردانه
 باسفارششخصی
 متخصص در چرم و پوست
--------------------- تخفیف ویــژه برای هموطنان گرامی
-------------------

514-419-1039

1231 Ste-Catherine W.
Suite 304

نشستی دیگر از "اتحاد چپ" در شهر مونترال -کانادا
در تاریخ س��پتامبر  ،۳۰اکتب��ر  ۱و ۲۰۱۱ -۲در راه
است.
در قطعنامه پایانی آخرین نشس��ت در شهر شیگاگو
تأکید گردید:
در گ��ذرگاه پر اهمی��ت و تاریخی
کنونی ودر شرایطی که نظام جهانی
س��رمایه با بحران عمیق ساختاری
دست به گریبان است ،میلیون ها
کارگر و زحمتکش به خیل عظیم
بیکاران پیوسته اند ...خواست آزادی
و نان به ه��م گره خورده و جنبش
های توفن��ده ت��وده ای از خیزش
نوین در روند انقالب جهانی حکایت
دارد...
در این راس��تا جنبش ها و مب��ارزات اعتراضی داخل
کش��ور در تجربه خود بیش از پیش براین واقعیت که
رژیم جمهوری اسالمی اصالح پذیر نیست دست یافته
و ب��ا قبول باالترین هزینه ها در جهت س��رنگونی آن
حرکت می کنند.
"اتحاد چپ" با افتخار و با آگاهی به رس��الت تاریخی
دورانکنونیدرسمتجنبشبرایبدیلسوسیالیستی
ایستاده و برای پیشبرد همکاری های مشخص و عملی
بر اساس نکات زیر کار می کند:
اعتقاد به سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی توسط
توده های تحت ستم ایران بویژه کارگران و محرومان.
اعتقاد به اینکه مبارزه ی موثر علیه امپریالیسم و
مبارزه ای پیگیر برایدمکراسی و برابری نمی تواند جدا
از مبارزه برای سوسیالیسم و جنبش تاریخی کارگران و
زحمتکشان جهان باشد.
دفاع پیگیر و رادیکال از پلورالیسم سیاسی.
دف��اع از مب��ارزات آزادی خواهانه و برابری طلبانه
کارگ��ران و زحمتکش��ان منطقه با اعتق��اد به اصل
انترناسیونالیسمپرولتری.
دفاع پیگیر و ریشه ای از مبارزات زنان ایران علیه
نابرابری های جنسیتی ،اجتماعی و اقتصادی.
دفاع از اصل حق تعیین سرنوشت ملی و پشتیبانی
از کلیه مبارزات علیه ستم ملی و مذهبی .
نشست مونترال برای بررسی اوضاع تغییر یافته بیندو
نشست ،برای بررسی عملکرد خود و همکار های عملی

>> ادامه از صفحه7 :

زندگی م��ی کنندک��ه در ظاهر از
موهبت دموکراسی برخوردارند ا ّما
درواق��ع باندهای جنایتکار مافیایی
در جامۀ سیاس��تمدار و زمامدار بر
آنه��ا حکم می رانند و با گذاش��تن
نام حزب بر دارودسته های مافیایی
خود ،عمال مردم را به زیس��تن زیر
سلطهء فشار و اختناقی وامی دارند
که تف��اوت چندانی با نظ��ام های
سیاسی خودکامه ندارد و گاه حتی
از آنها هم بدتر است.
در این گونه کشورها ،با آنکه به ظاهر
نهاده��ای دموکراتی��ک ،انتخابات،
سندیکاها و س��ازمان های جامعه
مدنی وجوددارند ،ا ّما باندهای قدرت
طلب چنان همه این نهادها را فاسد
و از درون پوک و بدون محتوا کرده
اند که از دموکراسی بجز پوسته ای
باقی نمانده است.
به عن��وان مثال :مه��م ترین رکن
تعدد احزاب و رقابت بین
دموکراسی ّ
آنها برای رسیدن به قدرت است .این
رقاب��ت به مردم امکان می دهد ،که
براس��اس خواست ها و منافع خود،
حزب ه��ای مختل��ف را به موضع
گیری های دلخواه خود وادارند.
حال اگر باندهای مافیایی بر حزب
های مختلف چنگ بیاندازند و آنها
را به گونه ای به ابزار پیشبرد منافع
خ��ود تبدیل کنند که عمال تفاوتی
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بین عملکرد حزب هایدوسر طیف
راست و چپ –و به طریق اولی حزب
های میانهء طیف– نباشد ،طبیعی
است که از دموکراسی چیزی بیش
از عنوان ،دکور و پوستهء بیرونی آن
باقی نمی ماند.
از جمله این شبه دموکراسی ها ،که
کمتر ازدیکتاتوری ها زیانبار نیستند
– زیرا با ادعاهایشان موفق می شوند
بخش هایی از مردم را نیز بفریبند –
می توان از روسیه ،برخی کشورهای
اروپای ش��رقی و حکومت آخوندی
– که ن��ام جمه��وری را یدک می
کشد و الف می زند که هرسال یک
انتخابات برگزار می کند– نام برد.
درس��ال های پس از جنگ جهانی
د ّوم و تقس��یم جهان به دو اردوگاه
ش��رق و غ��رب ،رون��د حاکمی��ت
دیکتاتوره��ا با پش��تیبانی و حتی
دخالت مستقیم قدرت های بزرگ
استعماری در بسیاری از کشورها پا
گرفت و دیکتاتورهای ریز و درشت
با حمایت اس��تعمارگران و پشتوانه
غارت ثروت های مردم به جان آنها
افتادند و هر ندای حق طلبی و آزادی
خواهی را در گلوها خفه کردند.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و
تقسیم آن به چندین کشور بزرگ و
کوچک ،این روند در شکل ظاهری
اش اندکی دگرگون شد بدون آنکه

محتوا تغییری چندان کند.
از  9ماه پی�ش ،زمانی که جوان
دانش�گاه دی�دهء می�وه فروش
دوره گرد تونسی در اعتراض به
رفتار خشن و غیرانسانی پلیس
خود را به آتش کشید و با این کار
ش��رر به جان دیکتاتورهای منطقه
انداخت ،روند ثب��ات چند دهه ای
دیکتاتورها دچار تغییر و دگرگونی
ش��د تا جایی که قدرت های بزرگ
استعمارگر ،که حامیان دیکتاتورها
بودند ،را نی��ز به تغییر موضع 180
درجه ای واداشت.
ناگفته نماند که این موج رشدیابنده
تغیی��ر و اراده م��ردم منطقه برای
اس��تبداد زدای��ی ،ب��ه نوب��ه خود
تأثیرپذیر از رستاخیز سرکوب شدهء
مردم ایران در سال  1388بود و به
احتمال قوی در نهایت نیز به منشأ
خود باز خواهد گشت.
در طول این  9ماه ،نس��یم تغییر به
تدریج تبدیل به تندباد شد و پس از
برکناریکموبیشآرامدیکتاتورهای
تونس و مصر ،با سرسختی دیوانه وار
و جنایتکارانه دو دیکتاتور که یکی
خود ب��ه تنهایی و دیگری با پدرش
 42سال بر کشورهای لیبی و سوریه
حکومت جابرانهداشتند روبرو شد.
در نتیجه ،کار از جاکندن دیکتاتور
دیوانۀ لیبی باوجود دخالت نظامی

کنون��ی و آینده نیروهای چپ و چش��م انداز انقالبی
جهان و ایران برگزار می شود.
"هیئت اجرائیه" اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور
ب��دور از هرگونه تنگ نظری سیاس��ی و تأکید برروی
پلورالیس��م سیاسی در اتحاد بزرگ
چپ بدینوس��یله از س��ازمان ها و
افراد چپ دعوت می کند برای بارور
کردن این نشست و برگزاری هرچه
با شکوه تر آن یاری رسانند.
همکاری در برگزاری این نشست گا
می است مهمدر گسترش همکاری
های سازمان یافته مستمر طیف
چپ انقالبی .
به دعوت ما به هر طریق که امکان
دارد پاسخ مثبت دهید.
ه��ر کجا ام��کان دارد محفل هایی برپا کنید ،اس��ناد
نشس��ت قبلی اتحاد چپ را مورد بررسی قرار دهید و
برای توسعه همکاری های عملی میان نیرو های چپ
و همچنین تنظیم یک تقویم کاری پیشنهادات خود
را ارائه دهید.
مروری بر عملکرد تلویزیون اتحاد چپ کنید و نظرات و
پیشنهادات خود را ارائه دهید.
>> ب��رای ادامه کاری تلویزیون و برای برگزاری این
نشس��ت ،کمک های خود را بویژه در تأمین نیازهای
مالی از ما دریغ نکنید.
ضروریست برای ایجاد نظم در خالل برگزاری نشست
و همچنین رعایت کلیه مسائل امنیتی ،پیشاپیش از
نظرات و پیشنهادات شرکت کنندگان ،تعداد آنها و ...با
خبر باشیم ،در این مورد همکاری نزدیک ضروریست.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی،
زنده باد آزادی و برابری
مبارزه علیه ارتجاع جدا از مبارزه علیه امپریالیسم
نیست
زنده باد سوسیالیسم
هیئت اجرائیه اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور
 ۱۵اوت  -آگوست  ۲۰۱۱برابر با  ۲۴مرداد ۱۳۹۰
iranleftalliance@gmail.com
تلفن تماس ۵۱۴-۲۵۸-۸۱۸۶

حساب بانکی برای کمک رویال بانک کانادا:

س��ازمان ناتو 6 ،ماه به درازا کشید
و سرانجام روز یکشنبه این هفته با
فتح ترابلس توسط نیروهای مخالف
معمر قذافی ،تکلیفش به سود مردم
لیبی روشن شد.
البته ،شخص قذافی هنوزدستگیر یا
کشته نشده و از محل پنهان شدنش
نیز اطالعی دردست نیست ،ا ّما این
که مانن��د صدام حس��ین در کدام
س��وراخ پنهان ش��ده باشد اهمیت
چندانی ندارد و می توان با اطمینان
پایان کارش را باور کرد.
جاروکردن های زنجیره ای منطقه
از دیکتاتوره��ا و انداختن یکی پس
از دیگری آنه��ا در زباله دان تاریخ،
حاوی درسی بس��یار گرانبها برای
مردم اس��ت که اگ��ر آن را نیاموزند
دیری نمی پاید که از چاله درنیامده
به چاه دیکتاتورهایی دیگر – یا شبه
دموکراسی های بدتر از دیکتاتوری
– خواهند افتاد.
این درس این است که نگهداری و
نگهبانی از آزادی به مراتب مهم تر
و دش�وارتر از جنگیدن و به دست
آوردن آن اس�ت و شرط کافی این

نگهداری و استمرار ،مشارکت پیگیر
و مستمر مردم در اداره امور جامعه
است.
مردمی که پس از کسب پیروزی با
خاطر آسوده به خانه می روند و زمام
امور را به دس��ت دارودسته تازه به
قدرت رسیده می سپارند ،در عمل

۰۶۹۴۱-۴۰۰ ۱۹۵۴

خود را گرفتار یکدیکتاتوری جدید
– ای بسا گرس��نه تر و خشن تر از
قبلی – می کنند.
با پایان یافتن کار معمرقذافی ،بیشتر
کارشناسان سیاسی و ناظران بر این
باورند که نوبت به بشاراسد،دیکتاتور
جنایتکار س��وریه ،ک��ه کمک های
گزاف و بی دریغ حکومت آخوندی
هم نتوانسته از سقوطش به ژرفای
پرتگاه جلوگیری کند ،می رس��د و
مقام عظمای والیت هم پش��ت سر
او قرار دارد.
پس از فتح طرابلس توسط نیروهای
مخالف قذافی ،احمدداود اوغلو ،وزیر
امور خارجه ترکیه ،در گفتگو با یک
شبکه تلویزیونی ترکیه گفت:
«آنچه در لیبی رخ داد ،درسی برای
رهبران کش��ورهای منطقه است و
(تحوالت لیبی) نشان داد رهبرانی
که به خواسته های مردمشان توجه
نکنند ،نمی توانند برسرکار بمانند».
خبرگزاری فرانس��ه هم از بروکسل
گزارش داد که روز دوشنبه    22اوت،
اتحادی��ه اروپا به بشاراس��د تلویحا
هش��دار داد که اگ��ر از قدرت کنار
نرود ،سرنوش��ت قذافی در انتظار او
خواهد بود.
کاش می ش��د به این پرسش مهم
پاسخ مثبت داد که از روند رویدادها،
آیا س ّید علی خامنه ای پند خواهد
گرفت؟!
_____________
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Tel.: 514-996-9692
Fax: 514-313-5656

انی
ایر ام

خد
است ید!
کن

جویای شریک

یا همکـار

Restaurant/ Epicerie

به یک نفر خانم برای شراکت
آپارتمان 4ونیم ،در قلب وست
مونت )شامل همه چیز(
نیازمندیم .برای جزئیات لطفا
تماسبگیرید:
Tel.: 514-224-1629

کلیه امور ساختمانی

با نازل ترین قیمت

514-887-5195

پـاپ

(مینیمومدو سال تجربه)

دروست آیلند (سیاوش )

867-1756

)(514

مجری مراسم
عقد ایرانی

استخدام

TRANSPORT COMPANY

بصـورت متام وقت

فورا نیازمندیم.
Tel.: 514-892-5433
AZSEPT012011

Pizzaria
for sale

678-6451
ربماتپسزاNikpour:

توسط کیمیا
699-1380
azfev11Pd

Uazfeb1 Mohammad_ghaenian2006@yahoo.com

اوکازیون

Café Mont-Plaisir
برای فروش
یا معاوضه با
آپارتمانیدر تهــران

Tel.: 514-578-5222
azjuly1-rezahavaledarUP

تاتوی دائم
طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن
685-4777

)(514

noushintilmai2010paid

خد
است ید!
کن

استخدام
سوپر اخوان

>> 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

سرویس دی.جی.
6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

)(514

مترجم رمسی

خاطرهحتویلدارییکتا

نی
ایرا ام

 تبدیل سیستم های
ویدئویی
 فروش جدیدترین
آلبومهای ایرانی

arman:toendofFeb2011>P

فروش/معاوضه

ویژه خامن ها

دیجیتال

)(514

tanjo1380@yahoo.com mai-sep'11Pd

فال تاروت

تپش

و ورق
توسط شادی

طراحی و دوخت انواع لباس
شب و پرده
اندازه گیری در منزل
و یا دفتر شما
  در اسرع وقت

  با قیمت مناسب

Tel.: 514-473-4380

shshramhagigi:(m:1)Ptoendofaug09

514-224-0-224

فال قهوه

لیـــال

www.systemexpert.ca
514-294-8242

خدمات
کامپیوتری
و اینترنتی

عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک و ایران
ترجمه رسمی کلیه مدارک و
خدمات مربوط به ترجمه

(514) 675-0694
(438) 390-0694
azsept'11

ترجمهرمسی

ترجمه رسمی اسناد و مدارک
وتنظیم
دعوتنامهرسمی

نغمه سروران

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک
514-889-8765
Pd:jan'10

مترجم رمسی

محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک

■ 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

مــزون گوهر

درقلب مرکز شهر مونتریال،
با تجربه  26ساله ،مشتری دائمی
به دلیل بازنشستگی و مسافرت بفروش می رسد
لطفا متقاضیان جدی با شماره تلفن زیر،
خانم سالمتی تماس بگیرند:
Tel.: 514-933-9924

تعمیراتساختمان
در خدمت هموطنان گرامی

دارالترجمهرمسی

یکتـا

به مدیریت آرزو تحویلداری یکتا،
مترجم رسمی،عضو جامعه
مترجمان رسمی کبک و ایران،
مترجم رسمیدادگستری

 ترجمه رسمی کلیه اسناد
ومدارک مطابق با استانداردهای
مورد قبولدانشگاهها و ارگانهای
دولتی کبک و کانادا
 ترجمه رسمی مدارک
پزشکانمطابقبااستانداردهای
 PCRCو MCC
 تنظیمدعوتنامه رسمی
 گواهی امضاء و کپی برابر
اصل
 تکمیل فرمهای مهاجرت و
سیتیزن شیپ و ارائه خدمات
مربوطه ...

1010 Sherbrooke
W. Suite 1800

Downtown Office:
Tel./Fax: 514-439-8501
West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

Cell: 514-730-7462

مترجم رمسی

رضانوشادجمال

مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک
ترجمه رسمی کلیه مدارک ،دعوتنامه و

تائیدترجمه
Tel.: 514-575-7080
Uazjune12011

سرویس اتاوا

بهنامآفریدگارعشق

گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
زندگی را با مهر

از صفحه 27

مجری مراسم زیبای

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

قطر پيوست – آدم خوش زبان و طنزگو
–
درخت
بار
–
 -3واح��د پول خودم��ان
نوشته شده و گنجانده شده
حل جدول عادی شماره 4855
 -4حج��م هندس��ي – ب��ه
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ا
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– كل ،سراسر
 -8چوپان – خونابه تزريقي –

عقد ایرانی
لیلیصمیمی
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

رستوران

شیراز
514-485-2929

آژانــس
مسـافرتی

ATENA ZAKERIN

I.T.P Travel

تورهای  1و  2روزه برای
تورونتو و آبشارنیاگارا
>> همچنین برای آمریکا
>> با بهترین قیمت ها

5555 Westminster #101

Montreal, Qc, H4W 2J2
Cell: 514-649-0109
Tel: 514-735-7884
itp.atena@yahoo.ca
www.itptravelinc.com

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توس�طمهندس
الکترونی�ک
(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

College,University
High-Shool

با سابقه  tutoringدرمدارس
مونترال و تدریس در
موسسات کنکور تهران
*درصورتعدمرضایتجلسه
اولرایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

514-827-6329
514-620-3255
toendofmay2010P

رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
رفت :از مونتریال:
>>  7صبح <<
برگشت :از مرکزشهر اوتاوا
>>  5بعدازظهر <<

هرطرف 15 :دالر
abehn082@uottawa.ca

Tel.:(514) 966-4572

سالن آرایش

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
 حل جدولهای ویژه و عادی:

MAISON GOHAR

خیاطی

 آموزش و نصب نرم
افزارهای دخلواه شما

حمل و نقل بین املللی

اوکازیون عالی :فروش بیزنس

azjuly1UP

شرکتی و شخصی
 افزایش سرعت سیستم

Tel: 514-384-5632
www.parscargo.ca

قابلتوجهخامنها

azjuly15pazukiUPd

 آموزش از مبتدی
تا پیشرفته
 تعمیر و عیب یابی
 نصب انواع ویندوز
 ویروس زدایی و نصب
بهترین آنتی ویروس ها
 طراحی صفحات وب

در قلب مرکز شهر مونتریال

514-830-5757

Tel.:514-935-2424

پارس ماریتایم

Tel: 514-574-7915
akhosravi53
@gmail.com

آموزش هرگونه نرم افزار:
ازمبتدی تا پیشرفت ،طراحی
وبسایت :شرکت و خصوصی
تبدیل فیلم و عکس های شما
روی  DVDطراحی گرافیک
تنظیم فرم های مالیاتی:
خصوصی و شرکت
بهترین سرویس بهترین
قیمت

با سال ها سابقه بیزنسی،
مشتری ثابت ،در مرکزخرید
قدیمی و پرتردد ،به بهای
عالی و شرایط بسیار مناسب
لطفامتقاضیان جدی تماس
بگیرند:

Tel: 438-402-8850

به بهای عالی (آرش)

DATA RECOVERY

درقلب مرکزشهر

جویـ�ایکار
تایپ فارس�ی

عیب یابی و تعمیر  نصب
هرگونه سخت افزار و نرم
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
شبکه رسانیویروس زدایی
و نصب ضدویروس بازگرداندن
مفروضاتازدست رفته:

خدماتکامپیوتر

)(514

WEST ILSLAND
به یک شیرینی پز درجه
یک ایرانی نیازمند است.
Tel.: 514-620-5551

azaug1free

خدماتکامپیوتر،
حسابــداری
و گــرافیک

noushintilmai2010paid

استخدام
AKHAVAN

(حیدر)

825-3170

514-931-2231

خامن سالی

امور مربوط به رانندگی

514-

 به چند کارگر ساده،
 راننده حرفه ای و
 کمک راننده
برای کار در کمپانی
حمل و نقل

اجنام امور آشپزی
حرفه ای
چند روز در هفته
در منزل شما

)(438

azaug15akvUp

azjuly15Up siavash-kabiri@yahoo.com

jalilh2001@yahoo.com azap15

آشپـزی

سیامک :با 16سال سابقه
آموزشموسیقی

887-6160

  دوره دبیرستان secondaire

  به زبان فرانسوی

  توسط فوق لیسانس از فرانسه و

پلی تکنیک مونتریال
  با بیش از 10سال سابقه تدریس

(رامین سعیدیان )

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

azaug15akvUp

به یک کارمند آشنا به زبان
های فرانسوی و انگلیسی،
دارای گواهینامۀ رانندگی،
برای شتسشو و تحویل
اتومبیل ،در نمایشگاه
اتوآلتیمکس فورا نیازمندیم.
Tel.: 514-487-0009
Tel.: 514-651-7443

تدریس ریاضیات

514-419-1039

754-4592

autoultimax

pirazjun1

1231 Ste-Catherine W.
Suite 304

تــدریسویلن
و ایرانی کالسیک
مبتدیوپیشرفته

آموزشگیتار

برای کار درمرکز شهر
نیازمندیم.
Tel.: 514-266-1355

Bijan

آموزشویلن

azmai15salimi

به یک پیتزامیکر باتجربه

درخدمت شما با بیش از 30سال
تجربه  تعمیر انواع لباس
های زنانه و مردانه  باسفارش
شخصی  متخصص در چرم
و پوست
 تخفیف ویــژه برای هموطنان
گرامی

4491 St-Charles
)(SPA CONCEPT
Tel.: 514-833-1519
Tel.: 514-694-3735

TAILLEUR

azsept1

azsept1

استخدام

زیباییدربرازندگیاست

Tel.: 514-344-6796

استخدام

MARIE ROSE

Maryam&Roe

به یک نفر شریک و یا همکار
برای رستوران و یا دپانور،
درخیابان سن لوران
(بین پاین و پرنس آرتور)
نیازمندیم.

جویایهمخانه

Construction
امور ساختمانی

استاتیک
الکترولیز
لیــزر

info@paivand.ca

نیازمندیهای

Renovation
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شهریاربخشی
دعوتنامهرسمی،
ترجمه مدارک

514-624-5609
514-889-3243

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

__________
	•کوتاه کرد ن مو
آقایان 10 :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
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حل جدول ويژه شماره 4855

 -8نوش��تن – مخف��ف بدت��ر –

 -9رونده
– بخش
 -10نظر
چين –
 -11از ح
– نوع��ي
غيرت
 -12مره
مخف��ف
متعجب
 -13بهان
گوشت –
 -14جا
ثروتمند
 -15بازو
دريايي ه
استان كر
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استخدام

آموزشگیتار
کالسیـکوپاپ

رضارضـائی
از 8صبح تا 8شب

گیتاریست برگزیده کشور و فارغ
التحصیل فوق لیسانس موسیقی از
دانشگاهچایکوفسکی
(514) 482-0705
(514) 677-8358

بهرام رحیمیان :جامعه شناس از دانشگاه کنکوردیا ،استاد
سابق زبان انگلیسیدانشگاه تهران
با بیش از  20سال سابقه تدریس زبان
در کلیه مقاطع دانشجو می پذیرد.
آمادگی برای امتحان TOEFL
خواندن و بحث در مورد
و IELTS
مقاالت روزنامه ها
تسلط بر متون
تمرین مکالمه و مصاحبه
کتاب هایدانشگاهی
نوشتن مقاالتدانشگاهی

azjuly15alidousti

(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com

azjuly15Up zagros

فرشایرانی
TAPIS
ORIENTAUX
ترمیمدستی
 شتشویدستی

اجــاره

اموراستــاتیک

اتاقی برای امور استاتیک و
لیزر ،در محل سالن آرایش
معروف،
باشرایط عالی،
اجاره داده می شود:

رستورانشیشپوله
باکوئیزینلبنانی،باموقعیت
عالی ،جنب سینما ،واقعدر
منطقه سن لئورنارد ،با60
صندلی ،بادرآمد خوب
و مشتریدائم
بفروش می رسد
لطفا2بعدازظهربهبعد
تماس بگیرید :امیر

eveazjuly15UP

پرستارساملندان

)(wholesale price
az15fev11factrd-vic

جویای بازیگر
به تعدادی خانم و آقا برای
بازی در یک فیلم کمدی
نیازمندیم
نادر دولتشاهی
Tel.: 514-989-8077

خانم مجرب از سالمندان و
کودکان شمادر تمام مدت
شبانهروز
(حتیویکندها)
نگهداریمیکند:

514-233-3665
514-767-9190 up

استخدام

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-487-5172
514-562-6453

رستوران شیراز

پرستــاری
ازساملندان

به یک نفر ویترس
فورا نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

خانمازسالمندان
و کودکان شما
نگهداریمیکند:
پارت و فول تایم

514-484-7335

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

صــرافی 5
ستاره

نگهداری کودکان

2178 Ste-Catherine W.

تدریسگیتار

514-585-6178

سامانامانی

نگهداری از فرزندان دلبند شما
توسط خانم ایرانی
همچنین امور آشپزی
تلفن تماس >> :مهری

<< پـاپ <<

صابر جلیل زاده
tilMar'10P

998-1453

آموزش سنتور

سینابطحایی
www.SinaBathaie.
com
514-262-4045
sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

azjune15

Tel.: 514-284-6607
aznov15up

آم�وزش
ش�یرینیپزی

)(438

استخدام

کیک و شیرینی های
خانگی و دسر

AKHAVAN FOOD

پذیرش سفارش
به میزان محدود

به یک شیرینی پز مجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

آرایشـــــگاه

481-6765 ............................ EVE
آکوافور (اسپا) 369-3333 ............................
فریب��ا 487-0800 ...................................
ش��هرزاد 489-6901 ...................................
فاط��ی 772-5787 ....................................
وی��دا 846-2800 ..................................
م��ژگان 620-4729 .......................................

آژانس مسافرتی

842-8000
938-7277
388-1588
849-7711

آموزش رانندگی

آری��ا 621-3456 ..............................................

آموزش موسیقی

سیامک نصر 653-5107 ...............................

آموزش نقاشی

مرتض��وی ،حمی��را 938-8066 .......

آموزشگاهحتصیلی

مدرسه فارس��ی دهخدا484-2098 ........
مدرسه فردوس��ی 962-3565 .................
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520.........

اتومبیل-تعمیر

637-5321 ...................................... Auto RJ
931-2888 .............................. Westmount
486-9994 ... Pieces D’auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا 1-800 780-3103................
الگان��س لیزین��گ482-4500 ..............

س�فر روزانه به

تـورونتو

MMUNITY

مسی ،آدونیس،
پروویگو،اسپوزیتو،
موروالتوس،کاستکو،
البالز ،آی.جی.آ .مترو

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

نیازمنــدیها

TORONTO

خانم فریده

Tel.: 514-562-5420

ش��یخ صال��ح 366-1509 ...................
لی لی صمیمی 825-3170 .....................

ارز

پاسیفیک 289-9022 ...................................
5اس��تار 585-2345 ..................................
989-2229 ....................................... GIT
ش��ریف 223-6408 ....................................
844-4492 .......................... Export-FX

امالک و مسکن

همتی��ان ،فی��روز827-6364 ........
سلیم سادات 438-838-7770 ..................
امیرس��ام 702-2309 .............................
انصاری ،همایون 898-1590 .........................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
حافظی،ژال��ه 207-9000 .....................
زن��دی ،پروان��ه 909-4765 ......................
گیورگیزنیا،نینوس 816-4080....................
نژاد،رض��ا 865-7146 ..................................
نص��ر ،مس��عود 571-6592 .......................
عین الهی نسرین 839-7978 .....................
نانس��ی معلمی 929-6362 .....................
اس�لامی ،مینو 967-5743 .....................

اجنمن ها و سازمانها

ایرانی
ب
خرید!

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

بها و سرویس عالی
>> همچنین ارسال و
دریافت بسته های پستی
>> دلیوری روزانه
قربان حسین:
Montreal:
(514) 887-0432
Toronto:
(647) 822-2529

داروخانه

لوئیزداداش زاده

Tel.: (514) 288-4864
Tel.: (514) 288-9281

بیـزنس

تدریس پیانو ،ارگ،
تئوری موسیقی و
هارمونیکالسیک

 مبتدی تا پیشرفته
 مطابق با برنامه اکولموزیک شولیک
(مک گیل)
 تخفیف به هموطنان
ایرانی  کارشناسی و
مشاوره رایگان در انتخاب و
خرید ساز)

Depaneur
a vendre
----- 7روزهفته

-------------درآمد  40تا 48هزار دالر
در سال

به مبلغ  130هزاردالر

دپانور 85 :هزاردالر
اجناس 45 :هزاردالر
price: negotiable

جای شما در این صفحه
خالی است!
با ما تماس بگیرید.

6996 Sherbrooke E.

(514) 251-9998
(514) 944-7045

info@paivand.ca

azjuly1up

514-660-0440

____________
2070
Maisonneuve W.

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
انجمن ادبی مونترال 651-7955 ...............
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
مکی��ک 373-5777 .......................................
بنی��اد س��خن آزاد 944-8111 .................
مدرس��ه دهخ��دا 952-2165 .................
حق��وق بش��ر 299-1787 ..........................
865-7146 ..................................... IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................
فرهنگسرایسینا488-3000 .......................

azoct1'10

مدرسه فردوسی 962-3565 ......................
مدرسهوستآیلند626-5520.......................
خانه ای��ران 951-4721 ...............................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................
تلویزیون ایرانی��ان 385-4726.................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیم��ا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 489-8686 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی

علیپاکنژاد296-9071....................................

پزشک

آلفامدیک کلینیک 933-8383 ...................
بنفشه حجازی 288-4864 .........................

تابلوسازی

931-7779 ............................. PLEXI Sign

تاکسی

مراکز پخش پیوند

Tel.: 514-

989-8383

Distributed Free

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

چاپ

( LITH COMصمیم��ی)951-4721...
384-8043 ...................................... CLICK

حسابداریومالیاتی

مهت��اب ثقف��ی 567-3169 .......................
صدر ،س��رور 777-3604 ...........................
انصاری ،حسن 735-0452 .........................

حمل و نقل بین املللی

پارس ماریتایم(طهماسبی)384-5632....

حمل و نقل

المپی��ک 935-3300 ..............................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

خشکشویی

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

روانشناسی  /روانکاوی

•
•
•
•
•

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

پیوند در ویرایش نوشته ها
(با حفظ دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر
دیدگاه های پیوند نیست.
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
برای ما بنویسید اما...

خورشیدخانم(بیات)341-5194..................

دکترلوئیزداداشزاده288-4864..................

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
----------------------------------این لیست نیست؟
گان پیوند )

کاجل زبان

کنک��ورد

418-8505 ....................

زاگ��رس

489-8686

کتابفروشی
....................

کلیسا

دکت��ر بیت��ا 999-2482 .........................

انجیلیفارسیزبان999-5168......................
مسیحیان فارسیزبان261-6886 ..............

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551 ......................... W. Isl.
ک��وه ن��ور )450(672-2324 ..................
ماهی سن لوران 369-3474 .........................
مارشهآریا450-812-7369...........................
696-1941 ............ Le Monde de la Mer
بین��و 728-4744 ............................................
آریا (اوت��اوا) )613(594-3636 ..................

249-4684 ...................... UNI-TECK

سوپر و فروشگاه

بی��ژن 419-1039 ...................................

دندانپزشک

تعمیراتساختمان

صوف��ی 989-8383 ........................................
ش��یراز 485-2929 ....................................
ی��اس 483-0303 ......................................
کارتیه.پ��رس 488-6367 ............................
شومینه.پرس 564-9790 ............................
کوپول��ی 483-0000 ...................................
کوپول��ی(989-8580 ..................... )2

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

دیش و ساتالیت

س��تون 212-6858 .........................................

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

(رای با ما متاس بگیرید.
گا
ن برای آگهی دهند

شیرینی پزی

زب��ان انگلیس��ی 522-5323 .................
ریاضیات وفیزی��ک 827-6329 .................

یکت��ا 439-8501 .........................................
ایزدی،محم��ود 745-0318 ......................
بخشی،ش��هریار 624-5609 ....................
نغمه سروران 889-8765 .............................

Fax:514-313-5656
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

شماره شما در

فروی��وو 694-7036 ............................
اکس��پرس 889-7392 .................................

داروخانه

ترجمه

514-996-9692

•
•

جواهری

پیوند 996-9692 ...........................................

تدریس رقص

MONTRÉAL QC H4B 1L8

مرکز شهر مونتریال:

نیکآذین939-2700.......................................

اطل��س 485-8585 ......................................

تدریس خصوصی

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،شاطرعباس ،ماهی سن لوران،
کوپلی2:و،1
کافه پرشیا ،رستوران یاس ،عموجمال ،شیراز،
پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ ،کلینیک آریا و نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
آلفامدیک ،ارزخضر ،سوپرفردوس ،المیزان ،نور ،آذین ،صادق،
نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
صوفی ،پاسیفیک ،متروپولیس ،پارس تورز ،کبابسرا و ...وست
آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،ماهی ایمان و ...ریوسود :فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.
الشالل ،کوه نور ،وطن ،مارشه آریا ،مراکزفرهنگی و...
------------------------

خیاطی (آلتریشن)

تبلیغات



 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هم صحبتهستید؟
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به درد
دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

Fax: (514) 288-4682

تدریسموسیقی

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

آنـان را استخدام کنید!
----------------

برای فروش

کافه
صوفی

PAYVAND

بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
و...

نیـازمنـدی هـای پیوند

Fatima.meghdadi@gmail.com P

ازدواج

شانـــس اول را به
آنهـا بدهید!

رفت و آمد هرروزه

نسخه خود را به ما فکس
کنید و داروی تان را
حتــــویلبگیرید:
13 RACHEL

514 - 585 2345
514 -846-0221

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

azjuly15

شیرینی
سـرو

514-769-4075

azmai012011

فرنازمعتم��دی .....................
پارس.ت��ورز ........................
اس��کای.الن .....................
یونی.گل��وب .......................

فروشرستوران

Tel.: 514-481-6765

Tel.: 514-904-1028

PARTICIPATE in our
CO

خنواهید جامعه کوچکمان
ضعیف شود؛ کامیونیتی
را تقویت کنیم! چرا

tiljuly'12Pd

(محلی ایده آل برای کار لیزر)

فـرش نوی ایرانی
و اورینتال شما را
خـریداریم

www.paivand.ca

تدریسخصوصیزبانانگلیسی

به یک خانم
مسلط به تایپ فارسی
و زبان های فرانسوی و
انگلیسی ،برای اموردفتری،
بصورت پاره وقت
نزدیک مترو رادیسون
نیازمندیم
Tel.: 514-996-2725
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س��روین 562-6453 .................................
فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتو ُرز 488-7121 ............................................

فـرش

گاراژ (درب)

پیون��د

گرافیک و طراحی

996-9692 ..............................

عینک سازی

فرهت(ایرانخواه) 481-0671 .....................

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی 606-5626 ......................

وکیل دعاوی

امیرکفش��داران 303-2977 .....................
لیداس��ارانورائی 397-9284 .....................

ویدیو

تپش دیجیتال 223-3336 .........................

یو--ان س��ات 571-6564 ............................

271-7750 .................. Rayamond Heller

محضر

شهروزرضانیا(آریا) 933-3337 ..................
ش��ریف نائین��ی 731-1443 ..................

ش��ادی 678-6451 ...................................

کامپیوتر

مهاجرت

هادی ،افخم 737-6363 ................................

کارواش

دندانسازی (البراتوار)
رستــوران

37

313-1253 ............. Cafe Imagination
عموجم��ال 484-8072 .............................

فـال

نازگلفالح697-0225.....................................

224-0-224 .................................. KamNik

ماریا کوتونه 656-8178 ................................
مهساابراهیم نژاد 849-9696.........................
596-5959 ......................... CODINA

کلینیک ابن سینا 288-4864 ....................

ارکستردریا(رستمی)914-1332.................
تپ��ش دیجیت��ال 223-3336 ................

هم��ا 484-2644 .........................................

کایروپرکتیک

موسیقی (جشن ها)

38

 سال  18شماره  10  1020شهریور 1390

www.paivand.ca
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دادخواهی یک اصل و یک خواستۀ انسانی است

نه فراموش می کنیم
و نه می بخشیم

38
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SOLD
Downtown:

Asking price $998,000. Port Royal.
1,862sq ft., 2 bdrms, 2 baths, garage, a/c.

Canton de l’Est:

$155,000. Waterfront, 3 country
cottage, principal cottage + 2
small cottages for rent, direct
access to Lake Champlain.

Cote des Neiges:

Old Montreal:

Verrières IV, $588,000. 3 bdrms,
2 baths, 2 garages, a/c,
directly on the river,
indoor & outdoor pool.

ProFusion Realty RF

Agence Immobilière
1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5
(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com

Maryam Khaleghi
Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

انواع کباب ها و خورش های ایرانی با کیفیت عالی و قیمت نازل

The Linton. $839,000. 1,750 sq ft., Elegant
2 bdrm New York style, 2 baths, garage.

Nun’s Island:

$659,000. 2 bdrms, 1+1 baths,
garage, a/c, near metro.

مریم خالقی

Downtown:

5850 Place Decelles #6. $182,000.
Sunny 2 bdrm condo, 2th floor, near
hospitals and University of Montreal
and HEC.

Old Montreal:

$379,000. 770 sq ft., 2 levels,
1 bdrm, 1 bath, wood fireplace, a/c.

حمیدصدیقکاغذچی

Hamid Sedigh Kaghazchi B.Sc.
Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

انواع میوه جات و س�بزیجات در س�وپراخوان به بهای رقابت ناپذیر

کی

فیت عالی

قیمـت
مناسب

... خشکبار و، حبوبات،انواع اقالم خواربار

...سوسیس و،مرغ،گوسفند،انواعگوشتکوساله

39

فروشگاهکوهنور

ُب
راسارد
و
الوال

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

کیفیت عالی و قیمت مناسب
آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
 گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج باسماتی ،میوه جات خشک

 حواله پولی سریع و مطمئن
در افغانستان و پاکستان پذیرفته میشود.
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های
انــواع
ترکی زیبا در اندازه های مختلف
کارتتلفن
 CD و  DVDافغانی تازه...

LAVAL
شعبه2

ساعات کار 9 :صبح تا  10شب همه روزه
) 2550 Lapiniere (Brossard

Tel.: (450) 676-9550

 398, boul. Curé-Labelle, Laval

Tel.: 450-934-7744

هادی خرسندی :درمونتریال  23سپتامبر

PAiVAND

کافه پرشیا
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انواع خورشها و غذاهای ایرانی

باطعــمخانگی

Email:

کلینیکمدیکالآلفامدیک



یخانگیسرو
شیـرین 

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس
www.circumcisionmontreal.com

Tel.: (514) 933- 8383

Metro: Guy Cond

ساعتهای کار :دوشنبه تا جمعه
 7:30صبح تا  7:30بعد ازظهر

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

سفارش غذا پذیرفته می شود

بدون وقت
قبلی

936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

Tel.: (514) 489-8484

1253 Rue Guy

Lipomassage
& Liftmassage

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ
)Abbas Shafiee (B. Com
Real Estate Broker
Groupe Immobilier Premium Inc.
14 Place Du Commerce, Suite 330
Verdun, Qc H3E 1T5

Montrealvr@gmail.com

Tel.: (514) 806-0060

سالنآرایشفریبا

مژده به خامن هایی که
در پی اندامی زیبا هستند؛
باجدیدترینتکنیک
به اندام رویایی خود برسید

بلیت
در مونتریال:
تپش دیجیتال

اگر در پی اندام زیبا و متناسب
هستید ،به ما مراجعه کنید

LIFT MASSAGE

این تکنیک چربی های اضافی بدن را
از بین برده ،شما را به اندام رویایی تان می رساند!

LIFT MASSAGE

با این تکنیک می توانید صورتی جوان و زیبا داشته باشید!

LIFT MASSAGE

سلول های پوست صورت شما را فعال کرده ،چین و چروک
ها را از بین می برد!

's cut

 man
en cut , highlight
 wom
r, perm t
 colo
hair cuce & eyebrow
s
id
 k
ing fa
n
a
 cle

Unisex

St-Laurent Coiffure & Spa:

3833 Boul. St-Jean,
DDO, QC H9G 1X2

)(Adj. Baton rouge

Tel.: (514) 941-0296

____________________

Afsaneh
www.dreamformelpg.webs.com
Email: afidreamform@yahoo.ca

3363 Cavendish

(514)487-0800
وست آیلند

NDG

شیرینی جات ایران،
سوهان ،باقلوای یزد،
پشمک و...

34

.99

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

جن مرغوب
بر
رویال
 40پوندی

رین عالی !

.99/ lb

لیمو شی

www.akhavanfood.com

الغری موضعی با نتیجه شگفت انگیز

الیپوماساژ

عباس شفیعی

 کوتاه کردن مو
 رنگ
 بند و ابرو
 فر
 هایالیت

 انواع کباب ها
ی
ی های خشک ایران 
 شیرین 
زولبیا بامیه ،رولت و باقلوا ترک 
ی

کلیه اقالم و لوازم پیک نیک
انواع کباب و جوجه،
منقل ،بادبزن و..

