____________________________________________
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

EXCHANGE
_________________
1024  شماره،18 سال
1390 مهر9

موسسه مالی

PAIVAND: Biweekly Newspaper for PERSIAN Community in Canada: Vol. 17, No. 992, fev. 01, 2011

_______

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
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:هادی خرسندی در مونتریال

چشم انداز حتوالت در مصر

1024

 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

دانشگاهکنکوردیا
 حکایت بحران:شاه
در سلطنت
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 صورتحسابهای،قدرتمند تخصصی بین مهندسین مشاور و مقاطعه کاران
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Fax: (514) 484-1657
NDG:
Cell:
827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
AMIR SAM 6170Montreal,
امیرسام
 مسکونی و جتاری
5253, Boul. Decarie, Suite 250,
QcW.H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
Sherbrooke
fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

353
Kirk
nino

514-

Chartered Real Estate Broker

 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

www.amirsam.ca

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

®´‹ }f£¨`` † Í˜®Ž
D.M.D.
1998 دانشگاه مونرال
D.D.S.
1973دانشگاه تهران

Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ® Zä…gfZv£º¥œZ
z \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
•
xZ®
Z ä… \ZdfZz z \Zfd£`}£X Ô z®
gzf b®œ ã ®¥Á… ãÅ¿´† £…Tel.:
z 514-620-5551

}gfZ x£`` ` ` ¿Åˆ ã`` ` ` Å›Æ† z LC a£`` ` ` ` ` ¥¥•Z
•
\Zfd£ ®›Z fd
çœêÂ‘
}ZX äº…£
6170
Sherbrooke
W. £… z ç…d fd ç™¬À £¿œ ‚¬œfZd
NDG:

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

 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

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

نادرخاکسار

Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649

Tel.: 514-439-1444 |5057 Avenue Victoria | Montréal, QC H3W 2N2
www.sutton.com

Tel.: 514-485-4744

_____________________
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

xZ®Á†y£½²œZd

1973

D.M.D.
vZ®¥œÂ›y£½²œZd

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



514-844-4492

1405 Maisonneuve W.

جنب دانشگاه

x

6520 St-J
5774 Sher
1405 De M

ç Zd£œ£˜


 در کمترین زمان
 بهترین بها

:Guy
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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
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هالووین

تپش دیجیتال تقدیم می کند:

متفاوتباهمیشه

سالن جشن های «رزبول»
در قلب NDG
Salle de Quilles Rose Bowl
6510 St Jacques
Montréal, QC H4B1T6
Tel: 514-482-7200

نبش سن ژاک و کاوندیش

(مترو :واندوم ،اتوبوس )90

 رقص و پایکوبی،
شور و نور و ...همبستگی
 شب زیبای دیگری
در کنار هم با یاد ایران
 همراه با مسابقات
هیجان انگیز رقص
 بازی ها ،قرعه کشی و...
  مسابقات رقص ،قرعه کشی

جوایز نفیس،
 به بهترین کاستیوم جایزه داده می شود.
>> غذاها و نوشیدنی های متنوع
ورودی 10 :دالر
>> در محل 15 :دالر
 شام در محل بفروش می رسد
 بلیت خود را همین امروز
از تپش دیجیتال تهیه کنید.
514-223-3336

امسـالاینتاریخرابخاطر
بسپارید!!
ش
ن
ب
ه

9
2
ا
ک
ت
بر
از س
ا
ع
ت

8شب

شبی شاد ،پرشور،
بیادماندنی ،فان و ...
بسیـــار تـرسناک!!

دترین
ه با شا
همرا

DJه

ی شهر:
ا

تپش،

ا و...
سین
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هفتمینکنفرانس

دکترفرهنگهالکویی
در مونتریال شنبه  22ماه اکتبر 2011
موضوعکنفرانس:
کودک درون:

با 4تست ،آسیب های دوران کودکی

و 3جتربه هیپنوتیسم

از ساعت  11صبح تا  8شب

قیمت ورود به کنفرانس 60دالر

Date :Sat. 22 Oct. 2011

Concordia Universtiy

John Molson School of Business
)Room: MB S2.210 (2nd Basement
)1450 GUY St. Montréal (Québec
Métro: Guy-Concordia

www.drholakouee.com
Tel.: 1-310-926-5026

برای تهیه بلیت با تلفن زیر تماس بگیرید:
514-572-2553
یا ازتپش دیجیتال (پس از  5بعدازظهر) خریداری نمایید:

Tel.: 514-223-3336

6162 Sherbrooke w.

بیستوپنجمین
سالگردفعالیت
		

را جشن می گیریم:

یکشنبه  23اکتبر 2011
ساعت  4تا  7بعدازظهر

 دانشگاه کنکوردیا

1455 Maisonneuve W. Room: 520

>> Metro: Guy

تلفن اطالعات514-651-7955 :

سخن
ر
ا
ن
ا
ن
:
 دکت
ر
ح
و
ر
ا
(دانشگا یاوری
ه کلمب
ی
ا
:
ن
ی
 دک
ت
وی
ر
و
ر
ا
س
ک
ت
)
اد مح
م
د
ا
س
 دک
ت
ت
ع
ر
ا
ال
س
م
ت
ا
ی
___ د احم
د
ک
ا
________ ظمی م
و
س
و
ی
_
پذیرایی و ____
_
_
_
__
صر
ف شام
پس از
س
خنرانی

__________________________
جزئیات کامل در شماره آینده پیوند
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خبر...
موثرترینمبلغ
القاعده در
یمن کشته شد

یکی از کسانی که در صدر فهرست
تروریستهایی قرارداشت که آمریکا
"زنده یا مرده" آنها را میخواس��ت
صبح جمعه  30س��پتامبر کش��ته
شد .انور العولقی ،یکی از پرنفوذترین
اعضای ارشد القاعده در یمن هدف
یک حملهی هوایی قرار گرفته است.
ش��اخهی یمن ش��بکه تروریستی
القاعده یکی از فعالترین و موثرترین
شاخههای این تشکیالت محسوب
میشود.
وزارت دف��اع یم��ن در بیانیهای که
در صنعا منتشر شد اعالم کرد انور
العولقی ،یکی از شناخته شدهترین
رهبران این ش��اخه در ساعتهای
اولی��ه بامداد در ی��ک حمله هوایی
کشته شده است .منابع مختلفی این
خبر را تایید کردهاند.
خبر شناس��ایی مخفیگاه العولقی و

انگلیسی نقش بسیار
ویژهای ب��ه العولقی
د ر فعا لیته��ا ی
تبلیغات��ی القاع��ده
م��یداد .او از طریق
نوش��تن مطل��ب به
زبان انگلیسی برای
س��ایت اینترنت��ی
شاخه شبهجزیرهی القاعده و ارسال
پیامهای ویدئوییدر جذب نیروهای

حمله ب��ه آن ،پیش از این
چند بار و ب��ار آخر حدود
چهار م��اه پی��ش ،پس از
کشتن رهبر القاعده اسامه
بنالدن توسط کماندوهای
آمریکایی منتش��ر ش��ده
است.
رس��انههای عرب��ی از قول
رهب��ران قبای��ل منطقه گ��زارش
میدهن��د دو خ��ودروی حام��ل
العولقی و همراهانش به وس��یله
یک هواپیمای بدون سرنش��ین
بهنامآفریدگارعشق
آمریکایی در ش��رق یم��ن مورد
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
حمله قرار گرفته است.
زندگی را با مهر
گفت��ه میش��ود ده نف��ر دیگر از
سرنشیناندو خودرو که از اعضای
مجری مراسم زیبای
القاع��ده بودهاند نیز در این حمله
کشته شدهاند.
انور العولقی  ۱۹۷۱در نیومکزیکو
به دنیا آمد و در ش��ش س��الگی و کانادائی
همراه پ��در و م��ادر یمنی خود
سفرۀ
ع عقد
ب��ه وطنش بازگش��ت .او در آغاز
روس
بیست سالگی بار دیگر برای ادامه
تحصیل مقیم آمریکا شد و تابعیت
لیلیصمیمی
این کش��ور را نی��ز دریافت کرده (با مجوز رمسی از ایالت کبک)
بود .تس��لط به زبانهای عربی و

مسکونی  -جتاری

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن و جتاری

Cell.: 514-433-2703

فئودا هودفر

مسکونی و جتاری خرید و فروش
_________________
امالک و مستغالت
Nasrin Eynollahi
در سراسر مونتریال بزرگ

>> برآورد رایگان

Real Estate Broker
5890 Avenue Monkland
Montréal, Québec H4A 1G2
Office Tel: 514-482-1111
nasriney2000@yahoo.ca

cell: (514) 839-7978
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

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

سرورصدر

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

لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی
½
½
½
½
½
½
½
½
½

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

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

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

5263, boul Cavendish,

Criminal
& penal

www.masoudnasr.com

مسعود نصر

Real State Broker
Email: fhoodfar@gmail.com

GESTION FINANCIERE LOYALE

Tel.: 514-777-3604

مشاور امالک:

F. Hoodfar

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

درخدمت هموطنان گرامی

بناب��ر گزارشها بازجوییهای انجام
شده از متهمان به همکاری با شبکه
القاعده در یمن نش��ان میدهد که
العولق��ی آنها را به انج��ام عملیات
تروریستی علیه شهروندان آمریکایی
ترغیب میکرده است .اینها و شواهد
بس��یار دیگر احتمال دست داشتن
مس��تقیم نیروهای آمریکایی را در
حمله ب��ه دو خ��ودروی العولقی و
همراهانش تقویت میکند.

مشاور امالک در سراسر مونتریال

514-825-3170

نسرینعینالهی

در نقش مبلغ مذهبی ظاهر ش��ود
بارها تاکید کرده که مومنان مسلمان
برای ترور شهروندان آمریکایی
و کس�انی ک�ه او "مهدورالدم"
معرفی میکند ،نیازی به "فتوا"
ندارند.
ظاهرا کس��انی که در س��ال ۲۰۰۹
در ی��ک حمله انتحاری به یاپگاهی
نظامی در تگزاس مس��بب قتل ۱۳
نفر شدند نیز با او در ارتباط بودهاند.

بالقوه به القاعده بس��یار موفق عمل
میکرد.
بس��یاری از کس��انی که ب��ه اتهام
عضویت در شبکههای اسالمگرای
تروریستی یا زمینهسازی برای انجام
عملیات خرابکارانه در آمریکا و اروپا
دستگیر شدهاند اعتراف میکنند با
العولق��ی در ارتباط بودهاند یا تحت
تاثیر سخنان او قرار گرفتهاند.
انور العولقی که بیشتر تمایل داشت

عقد ایرانی

>>
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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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درگرهگاهتاریخ...

شناساییفلسطین،قدمیبرایصلح
یا...اختالفبیشتر

ادام��هی اش��غال س��رزمینهای
فلسطین توسط نیرویهای نظامی
و دولت اس��رائیل از پیچیدهترین و
دردناکترین مش��کالت سیاسی و
یک ت��راژدی انس��انی در  ۶دههی
گذش��ته بوده اس��ت .اینها مردمی
هستند که اجدادش��ان به ابراهیم
باز میگردد .یک سابقهی طوالنی
همزیستی برای چندین هزار سال
داشتند ولی به جهت یک تراژدی
دیگر انس��انی ،یعنی هالوکاست و
تأسیس کشور اسرائیل ،این مردمان
تبدی��ل ب��ه بزرگترین دش��منان
یکدیگرشدند.
یهودیها و فلسطینیها هر دو حق
زندگ��ی در خاکی دارند که متعلق
ب��ه پ��دران آنها ب��وده اس��ت ولی
مشکل حلنش��دنی ادامهی اشغال
سرزمینهای فلسطین و فشارهای
سیاسی و اقتصادی است که موجب
شده حق زندگی از فلسطینیها تا
حد زیادی گرفته شود.
امس��ال در مجمع عمومی سازمان
ملل یک اتفاق تاریخی رخ داد.
محمود عباس رهبر فلس��طینیها
طی یک س��خنرانی پر شور بطور
رسمی از سازمان ملل خواست که
فلس��طین را به عنوان یک کش��ور
مس��تقل و عضو س��ازمان ملل به

رسمیتبشناسند.
پ��س از بوی��ژه دو ده��ه
معتقدند
مفسرین سیاسی
مذاکرات بدون نتیجه بین
امسال
این بهترین س��خنرانی بود در مجمع اس��رائیل و فلسطینیها
ک��ه از جان��ب ی��ک رهبر
و ادام��هی اش��غال
فلسطینی در سازمان ملل عمومی سرزمینهای فلسطینی،
ارائه شده بود.
سازمان محمود عب��اس تصمیم
محم��ود عب��اس از امید و
گرفت این ب��ار از جامعه
آرزوی مردم فلسطین برای ملل یک جهانی کمک بخواهد.
در گذش��ته چندی��ن بار
آزادی و خودمختاری سخن اتفاق
گفت.
تاریخی کشورهایدیگر نیز چنین
وی در م��ورد جنبشهای
تقاضایی از س��ازمان ملل
غیرخش��ونتآمیز و اینکه رخ داد .کرده بودند.
تا چه ان��دازه برای برقراری
از جمله بوسنی-هرزگوین
صلح اهمیت دارند صحبت
و اخی��راً س��ودان جنوبی
ک��رد و به خطر اختالف و درگیری که از س��ودان شمالی جدا شد و در
که میتواند به یک جنگ مذهبی جوالی امسال به عضویت سازمان
تبدیل شود اشاره کرد.
مللدرآمد.
محم��ود عب��اس همچنین گفت اس��رائیل نی��ز در  ۱۹۴۹از همین
که زمان آن رس��یده است که بهار طریق ب��ه عضویت س��ازمان ملل
آزادی عرب تبدیل به «بهار آزادی درآمد.
این اقدام محمود عباس اگر چه از
فلسطین» شود.
محمود عب��اس زمانی که در پایان نظر بس��یاری به عن��وان یک اقدام
س��خنانش متن کتبی درخواست دیپلماتی��ک و غیرخش��ونتآمیز
عضویت در س��ازمان مل��ل را بلند خوانده ش��ده است ولی با مخالفت
کرد و به حضار نشان داد ،چهرهاش ش��دید اسرائیل و در نتیجه آمریکا
روبرو شده است.
حاکی از یک غرور ملی بود.
نمایندگان همگی از جا برخاسته و با
{>> ادامه در صفحه}25 :
کف زدنهای متمادی حمایت خود
را اعالم کردند.

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES, LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی
مهاجرت

مهساابراهیمنژاد

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

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

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

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

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

1024

Vol. 18, No.1022, Sept. 15, 2011

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

سیروس
یحیی آبادی

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

(مونتریال)

آگهی :پیوند

514-996-9692
-------------------
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ساركوزی با حممود عباس گفتگو كرد
ریی��س جمهوری فرانس��ه كه برای
ش��ركت در مجمع عمومی سازمان
ملل متحد به نیویورك س��فر كرده،
با محمود عباس رییس تش��كیالت
خودگردان فلسطین دیدار و گفت و
گو كرد.
در میان همه مخالفخوانی ها و تهدید
ب��ه وتو و غیره ،به نق��ل از "لوموند"،
سارکوزی از محمود عباس به عنوان
ضامن صلح و آرامش یاد کرد و اظهار
داش��ت که موفقی��ت وی را خواهان
است.

وی همچنین به رهبران جهان هشدار
داد از به��ار عربی و دامنه گس��ترده
تحوالت خاورمیانه غافل نشوند!
ب��ه ب��اور برخ��ی از ناظ��ران نیكال
ساركوزی كه س��عی دارد پرچمدار
كش��ورهای غربی ب��رای حضور در
تحوالت خاورمیانه باشد ،در جریان
قیام مردمی لیبی ابتكار حمالت ناتو
را به بهانه كمك برای سرنگونی معمر
قذافی و با هدف سهم خواهی از ثروت
ملی این كشور در دست گرفت.

اطالعیه

کلبهعموجمال
به اطالع ایرانیان گرامی می رساند
کلبه عمو جمال
جهت رفاه حال مشتریان عزیز،
به دلیل برخی تعمیرات
و بهسازی های مهم،

از تاریخ  10اکتبر

به مدت دو هفته
تعطیل خواهد بود.
__________
با سپاس از حمایت ها و مهربانی
های بی دریغ شما عزیزان،
به امید دیدار
مدیریت رستوران
________________
6107 Sherbooke W.

Tel.:
514-484-8072
________________

BIWEEKLY NEWSPAPER
for PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Ottawa, Toronto,
Victoria, Calgary & Vancou)ver



Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.
MONTRÉAL QC
H4B 1L8



514-996-9692
Fax:

514-313-5656
Email:

info@paivand.ca
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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سوریهو...

شعر

دریای خموش خلق توفان دارد
آهنگ تصرف خیابان دارد
از سینۀ زخمی زمان می خیزد
برنامۀ آزادی ایران دارد...

آسانی و
آرامی!

پاریس نعمت آزرم

پیش از شما
به سان شما
بیشمارها
با تار عنکبوت
نوشتند روی باد
خجسته جاوید زنده باد».
«کین دولت
ٔ
شفیعیکدکنی

دوباره میسازمت وطن

اگر چه با خشت جان خویش
ستون به سقف تو میزنم
اگر چه با استخوان خویش
دوباره میبویم از تو گل
به میل نسل جوان تو
دوباره میشویم از تو خون
به سیل اشک روان خویش
اگر چه صد ساله مرده ام
بگور خود خواهم ایستاد
که برکنم قلب اهرمن
به نعره آنچنان خویش
اگر چه پیرم ولی هنوز
مجال تعلیم اگر بود
جوانی آغاز میکنم
کنار نوباوگان خویش
سیمینبهبهانی

با شما آیندگامن!
با شما آیندگانم ای جهانسازان خشنود
ای برابرهای فردا قرن ما قرنی چنین بود
قرن زندان ،قرن میله قرن اعدام حقیقت
قرن تن دادن به دار و قرن کشتار شهامت
قرن استعمار خاک و قرن استثمار انسان
قرن تن دادن به دارو دل بردن از دیاران
قرن دالالن خون و قرن همخوانه فروشان
قرن ضحاکان پیرو سلطهء افعی بدوشان
قرن زندان  ،قرن میله قرن اعدام حقیقت
قرن تن دادن به دارو قرن کشتار شهامت
ایرج جنتی عطایی

شهبازخنعی
این هفته مردم ش��جاع و استوار
س��وریه – ک��ه به حق شایس��ته
سرفرودآوردن و تکریم اند – نیمه
هفتمین ماه پایداری اعتراض آمیز
خود در برابر حکومت تابن دندان
مسلّح و جنایتکار بشاراسد را پشت
سر نهادند.
به گزارش هفتۀ گذش��ته س��ازمان ملل
متح��د ،درجریان س��رکوب وحش��یانه
اعتراضات مردم توسط نیروهای نظامی-
امنیتی سوریه تاکنون بیش از  2700نفر
از جمله صد کودک جان خود را از دست
داده اند.
به این ش��مار باید دهها هزار نفر بازداشت
ش��دگان و ناپدیدشدگان و دهها هزار نفر
دیگر که به خاطر نداشتن امنیت جانی از
خانه و کاشانه خود آواره شده ،به مرزهای
ترکیه و لبنان گریخته و در اردوگاه ها پناه
گرفته اند را نیز افزود.
نیروهای نظامی و امنیتی نظام جنایتکار
بشاراس��د که بابرخورداری از کمک های
گشاده دستانه مالی ،نظامی و تسلیحاتی
نظام جنایتکارت��ر از خودش یعنی والیت
مطلقه فقیه کش��تار و سرکوب وحشیانه
خ��ود را – بی آنکه جز افزودن برش��مار
قربانیان کمترین نتیجه مثبتی به دست
آورده باش��د – تداوم بخش��یده ،به چنان
درماندگ��ی و فالکتی دچار ش��ده که نه
تنها حامیان خود را یک به یک – ترکیه،
امریکا ،کش��ورهای اروپایی و اکنون چین
و روس��یه – از دست داده ،که پشتیبان و
حام��ی اصلی اش حکوم��ت آخوندی نیز
جرئت نمی کند ،مانند س��ابق آشکارا ،از
آن حمایت کند و محم��ود احمدی نژاد
را وام��ی دارد در نهایت ریاکاری بگوید که
حکومت س��وریه باید ب��ه رأی مردم خود
گردن نهد و اصالح��ات مورد نظر آنان را

اعمال کند!
هفته گذش��ته به دلیل برگزاری اجالس
ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل متحد
در نیویورک ،اخبار مربوط به سوریه نیز در
توجه افکار عمومی قرارداشت.
مرکز ّ
از جمل��ه این خبره��ا ،گفته رجب طیب
اردوغان ،نخس��ت وزیر ترکیه ،که تا چند
ماه پیش از بشاراسد حمایت می کرد است
که پس از بازگش��ت از نیویورک در جمع
خبرنگارانگفت:
«کلید سوریه دست جمهوری
اسلامی ب�وده و ته�ران تنها
عامل کمک کننده به بقای نظام
(بشار) اسد است».
دو روز پیش از این گفته نیز رجب
طیب اردوغان در گفتگو با شبکه
 CNNامریکا خطاب به بشاراسد گفته بود:
«به هیچ وجه نمی توانی دربرابر اراده مردم
ایس��تادگی کنی» و پ��س از این خطاب
عتاب آمیز افزوده بود:
«س��رنگونی حکومت بشاراسد در سوریه
ممکن است کمی بیشتر طول بکشد ا ّما
دیریازود مردم سوریه حکومت (بشار) اسد
را سرنگون خواهند کرد .ملّت سوریه مانند
مصر ،تونس و لیبی خواستار آزادی است.
سرعت پیش��رفت دموکراسی از حکومت
های اس��تبدادی پیش��ی گرفته اس��ت.
حکومت های دیکتات��وری درحال از بین
رفتنهستند».
امریکا نیز پس از چندماه تردید و دودلی
موض��ع خود را تغیی��ر داد و در ادامه این
موضع جدید هفته گذش��ته باراک اوباما
رییس جمهوری امریکا در سخنرانی خود
در مجمع عمومی س��ازمان ملل خواستار
اق��دام قاطع ش��ورای امنی��ت علیه رژیم
جنایتکار سوریه شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،دوشنبه این
هفته هیالری کلینت��ون وزیرامورخارجه
امریکا خواستار همکاری چین با کشورهای
غربیدر شورای امنیت سازمان ملل متحد

درهای گاراژ و دربازکن برقی

تک
یونی

UNITECK GARAGE DOOR
فقط  65دالر

MONTREAL, LAVAL,
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

علیه رژیم سوریه شد .او در دیدار با همتای
چینی خود از وی خواست که پکن از یک
قطعنامه قوی در ش��ورای امنیت سازمان
ملل برای توقف خشونتدر سوریه حمایت
کند .دراین دیدار وزیر خارجه چین با اقدام
بیشتری از سوی شورای امنیت علیه رژیم
س��وریه موافقت کرده و قراراست سفیران
امریکا و چین در روزهای آینده در این باره
باهم رایزنی کنند».
جدی رژیم بشاراس��د که از
دیگ��ر حامی ّ
منابع عمده تأمین اس��لحه آن نیز هست
و در ماه های گذش��ته بطور قاطع از طرح
و تصویب قطعنامه علیه حکومت سوریه
در شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری
کرده ب��ود و اکنون دارد اگرچه تدریجا ا ّما
آش��کارا از موضع پیشین خود فاصله می
گیرد ،حکومت روسیه است .بنابرگزارش
یکش��نبه  3مه��ر خبرگزاری نووس�تی:
«وزیر امور خارجه روس��یه تأکید کرد که
دولت سوریه باید هرچه سریعتر اصالحات
سیاس��ی-اجتماعی و اقتصادی وعده داده
شده خود را به اجرا درآورد تا رضایت مردم
این کشور جلب شده و آرامش پیدا کنند».
البته روسیه هنوزهم یکی به نعل و یکی به
میخ می کوبد و وزیرامورخارجه اش عمدا

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

Real Estate Broker

• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

{>> ادامه در صفحه}32 :

NOTAIRE-NOTARY

مینا صاحلی

مشاور امالک:مسکونی و جتاری

فراموش یا تجاهل م��ی کند که در تمام
شش ماه و نیم گذشته شعار محوری مردم
در همهء تظاهرات "مردم س��قوط نظام را
می خواهند" بوده و برغم همه جنایت ها
و کشتارها با استواری و پایداری تحسین
برانگیزی که از خود نشان داده اند ،کامال
پیداست که تنها با سقوط نظام است که
"رضایت مردم این کش��ور جلب" خواهد
شد.
به نعل و به میخ کوبیدن وزیرخارجه روسیه
به همین جا پایان نمی یابد.
او در ادامه سخنان خود با اعمال تحریم ها
علیه نظام جنایتکار بشاراسد مخالفت می
کند« :اعمال تحریم ها فقط اوضاع سیاسی
در سوریه را وخیم تر کرده و امنیت و صلح
منطقه خاورمیانه را مورد تهدید قرارخواهد
داد».
وزیر خارجه روسیه که پیشتر با قید "باید"
برای حکومت س��وریه در مورد اصالحات
تعیین تکلیف کرده بود ،توضیح نمی دهد
که بجای تحریم ها که تأثیری حداقلی در
شدت کشتار و سرکوب دارند چه
کاهش ّ
راهکار جایگزینی را پیشنهاد می کند.

نازگل فالح طوسی

فروش ،نصب و تعمیر

سرویسسالیانه:

PAIVAND: Vol. 18  No.1024  Oct. 01, 2011
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7

8

 سال  18شماره  9  1024مهر 1390

PAIVAND: Vol. 18  No.1024  Oct. 01, 2011

www.paivand.ca

حمل و نقل پارس ماریتایم

جهان:حتلیل..
کوسه ماهی
تـرک و
ُ
ساردین
اسرائیلی!
کمال قبیسى:

"العربیه .نت" لندن ،دبى

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)

دو هفته پیش ترکیه سفیر اسرائیل
را از خ��اک خ��ود بی��رون ک��رد و
هفته گذش��ته نیز به طرز موهنى
جهانگردان اسرائیلى را در فرودگاه
مورد بازرسى قرار داد.
از سوى دیگر آنکارا همکارى تجارى
و امنیت��ى خود را با تل آویو به حال
تعلیق درآورده و بارها تهدید نموده
که ناوهاى خ��ود را براى حمایت از
کشتى هاى کمک رسانى به مردم
غزه ،گسیل خواهد داشت.
عالوه بر اینها ترکیه قصد آن کرده
که با بخش ش��مالى قب��رس براى
کشف مخازن گاز همکارى کند و به
شرق مدیترانه کشتى بفرستد.
هواپیمایدشمن

اما خطرناکتر و حس��اس تر از همه
این اقدامات براى اسرائیل ،مطلبى
اس��ت که روزنامه ترکیهاى "استار-
گازیت" پرده از آن برداشته است.
این روزنامه نوش��ت :نیروى هوایى
ترکیه با کمک مؤسسه "آسلسان"
متخصص در ساخت سیستم هاى
نب��رد الکترونیک ،اق��دام به تغییر
سیس��تم الکترونیکى موج��ود در
هواپیماهاى " "F16خود کرده است.
در بی��ش از ۲۵۰هواپیم��ا از ای��ن
نوع که ترکیه دارد ،با این سیس��تم
ک��ه " "IFFن��ام دارد ،هواپیماهاى
اسرائیلى "دوست" شناخته و تعریف
شدهاند.
لیکن اکنون بط��ور اتوماتیک اف-
ش��انزدههاى ترکی��ه ،هواپیماهاى
اسرائیلى را "دشمن" تلقى خواهند
کرد.
طبق آیین نامه ارتش ترکیه نزدیک
شدن هواپیماى دشمن به فاصلهاى
معین ،خلبان را ملزم به نبرد مىکند
ّ
و او نباید منتظر دریافت دس��تور از
باال بماند.
هم��کارى اس��تراتژیک ترکی��ه –
اس��رائیل طى دو س��ال گذشته به
جنگ سرد تبدیل شده و مىرود که
به نبردى "ولرم" تغییر شکل دهد.
البته امور بسیارى مانع آن مى شود
که این دو کش��ور به نزاعى آتشین
روى آورند.
اما بعید نیس��ت در گوش��ه و کنار،
برخوردهایى خش��ن بین دو طرف
پیش آید.
حال باید دید توازن قوا بین این دو
چگونه است؟
کوسه ماهی ترک و ساردین
اسرائیلی

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

نخس��ت بای��د بدانیم ک��ه ترکیه و
اسرائیل هیچگونه مرز مشترکى باهم
ندارند .اما مسافت بین این دو را یک
هواپیماى  F16بطور معمول در ۱۰
دقیقه مىپیمای��د ،زیرا نزدیکترین
نقاط این دو کشور به یکدیگر ۴۵۰
کیلومتر فاصلهدارند.
گفته مىشود که نبرد در صورت
وق�وع ،در اعماق دریاها خواهد
بود.
در چنین نبردى شاید بتوان ترکیه
را "کوس��ه ماهى" خواند و اسرائیل
را در برابرش یک "ماهى ساردین"
تلقى کرد.
با ای��ن حال نبرد دریایى در واقع به
جنگهایى صحرایى شبیه است .زیرا
در ه��ر دو ،نمى ت��وان منطقهاى را
کام ً
ال از آن خود ک��رد و از تیررس
دش��من مصون داش��ت .در هر دو

بعید نی
س
ت
ب
ر
خ
و
ردها
بین ترکیه و اسرائی یى خشن
لپ
یش آید.

نیز ،دیده شدن همان و نابود شدن
همان!
طبع��اً بای��د گفت نی��روى زمینى
هیچکدام از طرفین کارساز نخواهد
بود .طرف��ى که نیروى دریایى قوى
و پایگاه هوایى پشتیبان مؤثر داشته
باشد ،برنده جنگ خواهد بود.
اما نباید فراموش ک��رد در هر نبرد
احتمالى هر چند مقطعى و پراکنده،
ناوگان ششم امریکا مستقردر آبهاى
مدیترانه ،مىتواند بیندو هم پیمان
غرب ،حائل شود و به نزاع پایاندهد.
توانهای نظامی دو طرف

اجازه دهید با توجه به گزارش��ها و
ارزیابى هاى دو منبع مهم نگاهى به
امکانات و توانهاىدو طرف بیندازیم.
آن گونه ک��ه ""World FactBook
منتشره از سوى "سى آى ا" و مجله
"گلوبال فایر پاور "GFP -نوشتهاند ،با
توجه به این امکانات ،نبرد احتمالى،
طرف پیروزمندى نخواهد داشت و
به تساوى یا شکست دو سوى نبرد
منجر خواهد گشت.
طبق برآوردها ترکیه ششمین
ارتش جهان را دارد و اس�رائیل
داراى دهمی�ن ارت�ش جه�ان
است.
ترکی��ه در پیمان ناتو پس از امریکا
بیشترین تعداد سرباز را دارا است.
گفتنى اس��ت ک��ه تا  ۶م��اه دیگر،
حضور ترکیهدر این پیمان ۶۰ ،ساله
مى شود.
ارتش ترکیه پس از امریکا ،روسیه،
چین ،هند و بریتانیا از حیث نیروى
زمینى و در سطح جهان ،ششمین
است و نیروى دریایى ترکیه پس از
فرانسه در سطح کشورهاى ساحلى
دریاى مدیترانه ،قویترین مى باشد.
اس��رائیل  ۱۰۰إل��ى  ۲۰۰کالهک
اتمى دارد ،اما در جنگهاى کالسیک
این نیرو فقط قدرت روانى بازدارنده
دارد.
اس��رائیل از جهت نیروى هوایى بر
ترکیه برترى دارد و این برترى هم از
حیث امکانات و هم از نظر آموزش و
ورزیدگى پرسنل است.
عمق جغرافیایى و مس��احت خاک
ترکیه  ۳۵برابر اسرائیل مى باشد.
طبق آمار ژوئن گذش��ته ،جمعیت
اسرائیل  ۷ونیم میلیون نفر است که
حدود یک و نیم میلی��ون از آنها را
فلسطینیان معروف به فلسطینیان
 ۱۹۴۸تشکیل مى دهند ،در حالى
که جمعیت ترکیه  ۷۹میلیون نفر
است.
قدرتاقتصادیترکیه

قا ی��ق
تندرو است.
ترکیه  ۸بندرگاه دارد و اس��رائیل ۴
بندرگاه را داراست.
تعداد کش��تى هاى تجارى ترکیه
 ۶۴۵فروند است حال آنکه اسرائیل
فقط  ۱۰فروند دارد.
ترکیه داراى  ۹۹فرودگاه است لیکن
اسرائیلداراى  ۴۸فرودگاه مى باشد.
نیروى دریایى ترکیه  ۷رزمناو۱۶ ،
ناوچ��ه ۷۵ ،هواپیم��اى هوا-دریا و
 ۱۰۰کش��تى نیروبر دارد ،در حالى
که اس��رائیل هیچک��دام از اینها را
ندارد.
ت��ل اویو فق��ط  ۳زیردریای��ى دارد
که در مقابل آنه��ا ترکیه داراى ۱۶
زیردریایى است.
آمار قایقهاى رزمى معمولى ترکیه
 ۱۰۸است ،ولى اسرائیل از این نوع
فقط  ۱۰فروند دارد.
نیروى دریایى ترکیه از  ۴۸,۶۰۰نفر
تشکیل مى شود ،حال آنکه نیروى
دریای��ى اس��رائیل را  ۱۹,۵۰۰تن
تشکیل مىدهند.
اکنون هم اسرائیل تقاضاى دریافت
 ۱۰۰فرون��د هواپیم��اى اف ۳۵
(پیش��رفته ترین جنگ افزار هوایى
امریکا) کرده اس��ت و ه��م ترکیه
همین تعداد از همین نوع را خواسته
است.
قرار است هر دو طرف سه سال دیگر
این هواپیماها رادریافت کنند.
البته ترکیه در سال آینده تعدادى
هواپیم��اى بدون خلب��ان از امریکا
دریافت خواه��د ک��رد و رادارهاى
هش��داردهنده امریکای��ى از ن��وع
 X-Bandرا متوج��ه خ��اک ایران
خواهد کرد.
ب��ا این ح��ال از آنجا که سیس��تم
مراقب��ت در ترکیه قابل دس��ترس
بعضى از کشورهاى هم پیمان است،
ترکیه شرط کرده است که اسرائیل
از این امکان مس��تثنى شود و کاخ
سفید نیز با این شرط آنکارا موافقت
کرده است.
آنچ��ه که این روزه��ا بیش از همه
اس��رائیل را از اقدامات ترکیه نگران
کرده است ،تعطیل کردن سه پایگاه
ش��نود در نزدیکى مرزه��اى ایران
است.
این س��ه پایگاه را اس��رائیل در پى
امضاى پیمان لجس��تیکى با ترکیه
ایجاد کرد .تل آویو همیشه خواسته
است بشنود که در تهران و دمشق
چه مى گویند و اوضاع چگونه پیش
مى رود.
اکنون طبعاً با توجه به اوضاع سوریه،
مواضع و تحرکات تهران براى همه
اط��راف ،مهم تر و حس��اس تر مى
نماید.
ام��ا در این میان داس��تان جنگ و
صلح تل اویو و آنکارا از مواضع تهران
نیز قابل توجه تر و مؤثرتر اس��ت و
این س��ؤال مطرح مى باشد که در
صورت وقوع جنگ بین آنکارا و تل
اویو ،ترکیه و اسرائیل با ششمین و
دهمی��ن ارتش جهان ،منطقه را به
کجا مى برند؟


ترکیه اکن��ون یک نیروى اقتصادى
قابل توجه است.
تولید ملى این کشوردر سال گذشته
حدود یک تریلیون دالر و تقریباً ۴
برابر اسرائیل بوده است.
ذخیره ارز و طالى ترکیه  ۸۷میلیارد
دالر مى باشد ،حال آنکه این ذخیره
در اسرائیل  ۸۰میلیارد دالر است.
بودجه ساالنه وزارت دفاع ترکیه در
حدود  ۲۵میلیارد دالر مى باشد ،اما
همین بودجهدر اسرائیل  ۱۶میلیارد
دالر است.
ترکی��ه  ۶۱۲ه��زار فرد
نظام��ى و  ۴۲۹هزار تن جلسات مشارکت
نیروى احتیاط دارد.
این دو ،در اس��رائیل به
ترتیب ۱۸۷ :هزار و ۵۶۵
هزار مى باشند.
ارت��ش ترکی��ه ۱۰۶۶
هواپیم��ا و  ۸۷۴بالگرد مونتریال
دارد.
این دو آمار در اس��رائیل
به ترتیب  ۱۲۷۵و  ۶۸۹برای دعا و دریافت
مى باشد.
رایگان کتاب مقدس
تانکه��اى ترکیه ۴۲۴۶
دس��تگاه و تانکه��اى وجزوات مسیحی با ما تماس بگیرید:
اسرائیل  ۳۲۳۰دستگاه
نشانی کلیساGrace Ministry :
است.
شناور
فروند
۲۶۹
ترکیه
1345 Rue Lapointe
جنگ��ى و  ۱۱۰قای��ق
Saint-Laurent, QC H4L 1K4
تن��درو دارد ،حال آنکه
Mtro: Cote Vertu
اسرائیل داراى  ۶۴فروند
Tel.: 514-261-6886
شناور جنگى و  ۴۲فروند

مسیحیان
فارسیزبان
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حسینصمیمی

ساخت و پاخت و توطئه
در تعیی��ن قیم��ت های
پ��روژه ه��ای دولت��ی،
ایج��اد کارت��ل قدرتمند
تخصصی بین مهندسین
مش��اور و مقاطع��ه کاران،
صورتحس��ابهای دروغی��ن ،اضافه
بودجه و افزایش هزین��ه پروژه ها،
حضور گروه های تبهکار سازماندهی
ش��ده و مافیا ،ترس��اندن و تهدید
ک��ردن بازیگ��ران کوچکتر ،کمک
غیرقانون��ی به صن��دوق احزاب در
سطح شهرداری ها بصورت گسترده
و در س��طح ایالت و ...گوش��ه هائی
ازگزارشی است که افشای آن چهره
ای زشت از آنچه در خانه مان کبک
می گذرد را به نمایش گذارده است.
ای��ن روزها و حدود دو هفته پس از
درز کردن گزارش ژاکدوشنو ،مدیر
«کمیته ضد توطئ��ه مالی» ،ایالت
درگیر بحرانی عمیق که جنبه های
سیاس��ی ،قضائی ،مالی ،اجتماعی
و اخالقی بس��یاری را در خود دارد
گردیده است.
یکس��ال پیش «مک لین» ،مجله
هفتگی انگلیسی زبان کانادا از کبک
در مقاله ای بنام فاس��دترین ایالت
کان��ادا نام برد و موجی از اعتراضات
و عکس العمل های سیاس��ی را به
همراه آورد.
نخس��ت وزی��ر ژان ش��اره ،آن را
« ُمهم��ات» بیش��تر تبلیغاتی برای
جدائ��ی طلب��ان خوان��د و ح��زب
کبکی ه��ا آن را دلی��ل محک��م تر
دیگ��ری برای اثبات تنف��ر کانادای
انگلیس��ی زبان از کبک دانستند و
تنها راه باقیمانده را جدائی.
اما در ورای این تبلیغات و مانورهای
سیاسی ،نشانه های بسیاری وجود
داشت که موید مقاله یاد شده (البته
ش��اید ن��ه صددرصد ول��ی در حد
باالئی) بود.
گویا همه می دیدند و می دانستند
و شاید قبول داشتند که این «روش
طبیع��ی» اداره ام��ور و هیچ کس
نمی خواس��ت یا نمی توانس��ت در
ای��ن مورد صحبت کن��د و یا آنقدر
مالحظات سیاسی و ارتباطات فردی
سیاس��تمداران و طبقۀ «الیت» با
شرکت های خصوصی و کمک مالی
کننده عمیق بود که بهتر بود همه
چیز را همینطور رها نمود ودست بر
ترکیبی نمی زد که در نهایت منجر
به کور شدن چشم گردد!
اما سماجت و پیگیری روزنامه نگاران
و خبرنگاران تحقیقاتی سبب شد که
بطور مرتب رده های پائین و مردم
عادی ک��ه در جریان خالفکاری ها
بودند حرف بزنند و س��ر نخ بدست
بدهند و گزارش های متعدد از فساد
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شهرداریمونتریال:فسادودروغ...
در انتخاب قضات اعمال می
کردند.
به گفت��ه آقای بلم��ار ،تمام
کاندیداه��ا دارای باالتری��ن
مرات��ب علم��ی و حرفه ای و
تجربه ای برای اتخاذ ش��غل
قضاوت بوده ان��د و هر کس
انتخاب شده از بهترین قضات
بوده اس��ت ،ولی نحوه عمل
نخست وزیر و دستیاران وی
مایه ایجاد ش��بهه عدم وجود
بی طرفی جدائی قوه مجریه و
قضائی گردیده و میزان اعتماد
 jacques duchesneauعمومی را از سیستم قضائی
(مب��ری از هرگون��ه دخالت
سیاس��ی) بطور چش��مگیر
موجود که هر روز ابعاد سیاسی کاهش می دهد.
آن گسترده تر می شد منتشر فشار سیاسی ناشی از نشر گزارشات
در این زمینه س��بب ش��د که پس
گردد.
قضیه مهد ک��ودک هائی که از هفت��ه ها مقاومت س��رانجام ژان
از یاران��ه دولتی حدود س��ی ش��اره ،اجبارا کمیس��یون تحقیق
و چن��د دالر در روز ب��رای هر علن��ی عمومی لیکن ب��ا ماموریت
بچه استفاده می کنند و بصورت بسیار محدودی را به ریاست قاضی
غیرمس��تقیم به احزاب سیاس��ی «باستارش» مامور رسیدگی به این
(بخصوص ح��زب لیب��رال) کبک اتهامات نمود.
کم��ک مالی می کنند ش��روع این گ��و اینکه نتیجه نهائی کمس��یون
یادشده دال بر این بود که هیچگونه
داستان بود.
پروژه مه��د ک��ودک روزی  7دالر عملی غیرقانونی توسط نخست وزیر
مبرا
برای اولیاء که یکی از مترقی ترین و اطرافیان او انجام نشده و کامال ّ
برنامه های اجتماعی پیاده شده در گردیدند ،اما پاره ای اشکاالت مالی
بین تمام کشورهای صنعتی است و دیده شد که جهت بررسی به «مدیر
بدلیل مشارکتدسته جمعی مالیات سازمان انتخابات» که کامال مستقل
دهندگان کبکی در پرداخت یارانه از دول��ت و فقط در زمینه انتخابات
از صن��دوق عمومی مالیات و خزانه عمل می نماید جهت بررسی ارسال
دولت در نگهداری و تربیت کودکان گردید.
از افتخارات کبک به شمار می رود ،در عین حال نخس��ت وزیر و آقای
به ناگاه بعضا تبدیل به ماشین تولید بلمار هر دو از یکدیگر به دادگستری
جهت اعاده حیثیت ش��کایت کرده
سرمایه برای حزب لیبرال گردید.
بر پایه گزارشات آن زمان روزنامه ها اند که موضوع همچنان ادامه دارد.
عمال کس��انی که از طریق قانونی و موضوع قابل توج��ه اینکه علیرغم
یا راه ه��ای دیگر با حزب و مدیران نتیجه کمسیون علنی عمومی و به
مالی آن ارتباط و آشنائی پیدا کرده و دلیل اینکه پاره ای از شهادت ها با
به صندوق حزب کمک کرده بودند توجه به تصمیم کمیته کمیسیون
با سهولت بیشتری پروانۀ بازکردن قاضی باستاراش به گونه غیرعلنی
اینگون��ه مراکز س��ودده را بدس��ت دریافت شده بود بیش از  65درصد
آوردن��د و در م��واردی نیز علیرغم مردم در یک نظرس��نجی کماکان
خالف های اجرائی ،بازرسان دولتی ادعاه��ای مارک بلمار ،را به واقعیت
چش��م خود را بستند و به کار ادامه بیش��تر نزدیک م��ی دیدند و عمال
دهند؛ در حالی که در موارد مشابه معتقد به وجود «سیستم» نامرئی
بازیگران کوچکتر و بدون ارتباط به خ��ارج از کان��ال قانون��ی در درون
همان دالیل پروانه خود را از دست دستگاه و س��اختار دولتی بودند و
داده و درگی��ر پیگیری های قضائی متاس��فانه نحوه برخورد ژان شاره،
که تا اندازه ای شبهه پنهان نمودن
شدند.
ابع��اد ای��ن اتهام��ات و صحبت ها واقعیاتی را از دس��تیابی عمومی به
ب��ه حدی بود که مس��اله به پلیس حقیق��ت و یا باالتر بودن از قانون را
کبک ارج��اع گردی��د و وزیر وقت القاء می کرد ،همواره وجود داش��ته
خانواده« ،تونی توماسی» از منطقه است.
سن لئونارد مونترال(!) موقتا تا نتیجه این�ک نیز گزارش «ژاک دوش�نو»
تحقیق از س��مت و ح��زب لیبرال رئیس سابق خوشنام و مورد اعتماد
اس��تعفا داده و بص��ورت نماین��ده مردم پلیس مونترال که نش�ان می
غیروابستهدر مجلس باقی ماند.
دهد کارتل های ختصصی ش�رکت
هنوز صدای این مساله کوتاه نشده های مهندسین مش�اور و مقاطعه
بود که «مارک بلمار» وزیر اس��بق کاران بس�یار بس�یار بزرگ ،مافیا
دادگس��تری لیبرال که ب��ه دالیل و باندهای تبهکار س�ازمان دهی
شخصی(!) فقط  9ماه پس از انتخاب شده تا چه حد در ساختار اداری،
از حوزه ای در کبک و تصدی پست الاق�ل وزارت راه و ترابری کبک،
یادش��ده از وکالت استعفا داده بود ،نفوذ ک�رده اند تا جائ�ی که این
پس از سکوتی دو سه ساله از زمان خطر بوجود آمده که کنترل اداری
اس��تعفا ،مدعی گردید که شخص «دول�ت» را در این وزارت خانه به
نخست وزیر ش��اره ،و دفتر وی ،در دست گرفته اند.
پروس��ه انتخاب قضات دادگاه های گزارش شرم آور و ترسناک که پایه
کبک اعمال نظر سیاسی می نمودند .های دموکراسی  300ساله کبک را
بلم��ار ،ادع��ا ک��رد دفتر نخس��ت به لرزه درآورده و مایه سلب اعتماد
وزی��ر برخ�لاف قانون و زیر فش��ار کامل مردم از س��اختار سیاس��ی و
گردانندگان و مدیران مالی حزب که سیاستمداران ایالتی و شهری شده
ارتباطات نادیده «با کمک کنندگان است
مالی برقرار کرده اند این فش��ارها را
{>> ادامه در صفحه}34 :
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آژانس مسافرتی

Maison de Voyages
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

فرنازمعتمدی

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

داریوش هژبر زندی
مشاورامور مالی ،سرمایه گذاری
مالیات و حسابداری

Darius Hozhabr
Zandi

Senior Consultant
)MBA, CCP, CSC, CGA(Cand
7575 TRANS-CANADA
HWAY, SUITE 500
ST-LAURENT, QC H4T 1V6

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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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
>>

سواالت گواهینامۀ
موتورسیکلت موجود است

مربی ایرانی:
با  21سال سابقه کار

>>سواالتفارسیامتحانرانندگی
رایگان در اختیار شماست...

تئوری آموزش کامپیوتری

>>

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

گاناگر..
ماشینرای
مراکز

ما در
>>> امتحان ش النگی باشد
بوراسا و یا
هانری

Driving School

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

>>

621-3456

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

Plamondon

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

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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کانادا...
خانه های
گرانقیمتکانادا
در کدام مناطق
قرار دارند؟

این منطقه نی��ز دارای درختان
قدیمی و سرس��بز ب��وده و در
حاشیه رودخانه Elbowمشرف
به مرکز ش��هر ق��رار گرفته و
متوسط بهای خانه های آن به
 1.6میلیون دالر می رسد.
 ویکتوری��ا مرکز جواهر
نشان بریتیش کلمبیا نتوانسته
باالتر از رتبه
هش��تم را
ایرانتو :نظرس��نجی اخیر سایت
کسب کند.
 Askmen.comدرب��اره 10
در منطق��ه
منطقه گرانقیم��ت کانادا نتایج
اعیان نشین
عجیبی را بهمراهداشته ،از جمله
اینکه گرانترین منطقه لزوما در مونتریال :شهر به نام
 Oak Bayبا
غرب کش��ور و استان بریتیش
قدمت صد
کلمبیا قرار ندارد.
س��اله ک��ه
وب س��ایت مذک��ور مناط��ق
خانه های آن
مس��کونی موج��ود را برمبنای
تا م��رز 28.5
قیمت خانه ها و درآمد خانوارها
میلیون دالر
تنظیم کرده است.
در حالیک��ه ونک��وور و ویکتوریا به نیز بفروش می رسد.
ترتی��ب دارای دو و ی��ک نقطه در  در ونک��وور غرب��ی حومه
لیس��ت مزب��ور هس��تند ،تورنتو با اش��رافی  Burrard Inletاز
اختصاص سه منطقه به خود ظاهرا مناطق ثروتمند نشین کانادا
به محل زندگی ثروتمندان و سرمایه محسوب می شود؛ بطوریکه 70
درص��د خانه های آن (که در حدود
داران کشور تبدیل شده است.
دیگ��ر نتیجه عجیب نظر س��نجی  11000ب��اب ب��رآورد می ش��ود)
حضور شهر وینی پگ مرکز استان ارزشی باالتر از  1میلیون دالر دارند.
منطق��ه ش��انه س��ی

منیتوبادر این لیست است.
 منطق��ه ای به ن��ام  Shaughnessy Tuxedoدر جن��وب مرک��ز
که به فاصله اندکی از مرکز شهر قرار شهر ونکوور که در رتبه ششم قرار
دارد با منظره کنار دریا و سرسبزی گرفته ،از صد سال قبل در سرزمین
بسیار توانسته اس��ت جایگاه دهم  CP Railتوس��عه یافت��ه و اف��راد
را بخود اختص��اص دهد ،بطوریکه ثروتمن��د را بخود جذب می کند و
متوسط بهای مسکن در آن منطقه خانه های ان بین  3.5تا  11میلیون
طی شش سال گذشته از  383000دالر قیمت دارند.
دالر به  500000دالر رسیده است  .در منطق��ه Rockliffe Park
این همان مبلغی است که بسیاری از در اتاوا که بطور سنتی محل زندگی
ساکنین ونکوور به ازای یک آپارتمان دیپلمات ها و مس��ئوالن کش��وری
است ،خانه هایی که تا ده سال پیش
کاندو می پردازند.
 اما برای شهری چون کلگری به بهای  200000دالر فروخته می
که در دریای نفت شناور است ،تنها شد هم اکنون به بیش از یک میلیون
یک جایگاه آنهم در رتبه نهم لیست دالر عرضه می شود و همین امر آنجا
به منطقه ای به نام  Upper Mountرا در رتبه پنجم قرار داده است.
 ام��ا در رتبه چه��ارم منطقه
 Royalاختصاص یافته است.
همانند منطقه  Tuxedoدر منیتوبا Forest Hill ،تورنتو قرار گرفته است.

وست
مونت
رتبه
دوم!

قدمت منطقه به سال 1860
برمی گردد و هنوز زیبایی های
معماری سنتی و طبیعی خود را
حفظ کرده است.
یک خانه معمولی در آن منطقه
به قیمت  1میلیون دالر عرضه
می شود.
 منطقه  Bridle Pathیکی
دیگ��ر از آدرس ه��ای اعیانی
تورنتو محسوب می شود.
این منطقه که رتبه سوم را حائز
ش��ده همانند نام خود به س��ر
س��بزی و دنجی مشهور بوده و
دور تا دور آن پوشیده از پارک
است.
متوس��ط به��ای خان��ه در این
منطقه در حدود  2میلیون دالر
است .برخی از سیاستمداران و
هنرمندان مشهوردر این منطقه
سکونتداشته اند.
 اما مونتریال نه تنها از قافله
اعیان نشینان عقب نمانده ،بلکه
با منطقۀ  Westmountدر رتبه
دوم قرار گرفته است.
ای��ن منطق��ه از س��ال 1800
تاکنون محل زندگی انگلیسی زبانان
کبک بوده و هنوز هم همان شهرت
خود را حفظ کرده است .تنها چیزی
که تغییر کرده قیمت خانه هاست
که به متوس��ط یک میلیون دالر ر
سیده اند.
 دست آخر اینکه گرانترین نقطه
کان��ادا باز هم ب��ه تورنتو اختصاص
یافته است.
منطقه  Rosedaleکه قدمت آن به
دهه  1860برمی گردد .این منطقه
زیبا با انواع پارک ها و مس��یرهای
گوناگون احاطه ش��ده ک��ه امکان
رفت و آمد س��ریع و آسان ساکنین
آن را به بخش های مختلف ش��هر
آسان می کند .حتی شش سال قبل
متوسط بهای خانه ها یا بهتر بگوییم
قصرهای آن به  2میلیون دالر می
رسید.

سه ايرانی در ميان خنبگان علمی آمريکا

 30س��پتامبر رادیو فردا :سه تن از
دانش آموختگان برجستۀ ايرانی در
آمريکا ،نامزد دريافت يکی از باارزش
ترين جوايز رياست جمهوری اياالت
متحده شدند.
رييس جمهور آمريکا ،همه س��اله
به تعدادی از دانش��مندان و دانش
آموختگان جوان اين کشور در علوم
گوناگون که در نخس��تين مراحل
زندگی حرفه ای خود هس��تند ،به
عنوان برگزيدگان رشته های علمی،
باالترين جايزه را اعطا می کند.
کاخ سفيد واشينگتن اعالم کرد که
پرزيدنت اوباما ،نام نود و چهار تن از
اين دانش آموختگان و پژوهشگران
را به عنوان دريافت کنندگان جايزه
سال دوهزار و يازده برگزيده است.
در ميان اين عده ،نام سه ايرانی نيز
به چشم می خورد که دو تن از آنها،
از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی
شريف هستند و يکی ديگر از فارغ
التحصيالندانشگاههایآمريکاست.
اين سه تن عبارتند از
دکتر علی خادم حسينی

از دانشکدۀ پزشکی دانشگاه هاروارد،
دکتريامسنيمستوفی

ازدانشگاه نيومکزيکو و

دکتر امير سلمان اوستی مهر

ازدانشگاه کرنل که هر سه از ممتازان
دانش��گاه های آمريکا محسوب می
شوند.

دکتر امیر س��لمان اوستی مهر هم
اکنون دردانش��گاه کرن��ل در حال
تدریسدر رشته مهندسی کامپیوتر
است .وی لیسانس خود را در رشته
کامپیوتر از دانشگاه صنعنی شریف
گرفت��ه و در س��ال  ۲۰۰۵دکترای
خ��ود را از دانش��گاه برکلی دریافت
کرده است.
دکت��ر یاس��مین مس��توفی نیز در
دانش��گاه نیو مکزیک��و ندریس می
کند .وی لیسانس خود را از دانشگاه
ش��ریف و دکترای خود را در رشته
کامپیوتر در سال  ۲۰۰۴از دانشگاه
استانفورد گرفته است.
دکتر علی خادم حس��ینی دکتری
خ��ود را از دانش��گاه ماساچوس��ت
گرفته است و پیش از آن در دانشگاه
تورنتوی کان��ادا تحصیل می کرده
است.
اي��ن جايزه ک��ه «جايزۀ رياس��ت
جمهوری ب��رای حرفۀ نخس��تين
دانش آموختگان» ناميده می شود،
ازجمله الويته��ای دولت آقای اوباما
برای تشويق افراد ممتاز عرصۀ علم
در جهت پيش��برد هدف های ملی
آمريکا ،مقابله با چالش های پيش
رو ،و کمک به اقتصاد کشور شمرده
می شود.
ب��اراک اوبام��ا به هنگام اع�لام نام
برندگان س��ال جاری گفت« :ديدن
نوآوريه��ای اين دانش��مندان که به

مراح��ل مهمت��ری در حرفۀ خود
صعود می کنند ،الهام بخش است و
من اطميناندارم که ايندستآوردها
ن��ه تنها برای اي��ن افراد هم��راه با
پ��اداش خواهد بود ،بلکه برای ملت
ما نيز بس��يار ارزش خواهد داشت.
برای بسياری از آنها ،اختصاص وقت
گرانبه��ا جهت راهنماي��ی جامعه،
نش��انی از توانايی های رهبری آنها
نه فقط در زمينۀ علوم اس��ت بلکه
آنان نمونه ای برای ش��هروندان می
شوند».
برای گزينش دريافت کنندگان اين
جايزۀ ارزشمند ،شانزده وزارتخانه و
س��ازمان دولتی هر سال ،به بررسی
دستآوردهای شايسته ترين افرادی
می پردازن��د که حاص��ل کار آنها،
چشم انداز فراخی را برای اطمينان
از برت��ری آمري��کا در عرصۀ علوم
ترس��يم می کند .پس از گزينش،
فهرست کامل نام کانديداهادر رشته
های گوناگون برای بررسی و تصويب
ريي��س جمه��وری ،در اختيار کاخ
سفيد قرار می گيرد.
اين جايزه در س��ال هزار و نهصد و
نود و شش ( )۱۹۹۶ميالدی توسط
پرزيدنت بيل کلينتون بوجود آمد و
توسط بخش علوم و تکنولوژی کاخ
سفيد مديريت می شود.
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خشکشوییفرویو
)(Fairview
کلیه امورخشکشویی
همراه باترمیم لباس
سرویس عالی،
سریع و… با نازل ترین قیمت

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

دروستآیلند

در خدمت هموطنان گرامی

995 boul St-Jean
) (Pointe Claire

Tel.: 514 694-7036

www.skylawn.net

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

ایرانوعـراقبدنــامتـرین
کشـورهایجهـان

دبی-العربیه.نت :برپایه نظرسنجی
موسسه "ریپیوتیشن انستیتو" که
مرکز آن در نیویورک است ،ایران و
عراق در صدر بدنام ترین کشورهای
جهان قرار گرفتند.
بر پایه این نظر سنجی کانادا و سوئد
خوش��نام ترین کش��ورهای جهان
شناختهشدند.
ب��ه گ��زارش العربیه.نت ب��ه نقل از
خبرگ��زاری فرانس��ه ،در ای��ن نظر
سنجی ،اعتماد مردم به کشورهای
جهان ب��ا توجه به کیفیت س��طح
زندگ��ی ،امنیت و محی��ط آن ها،
سنجیده شده است.
در ای��ن نظر س��نجی  42هزار نفر
ش��رکت کردند که بر پایه نتایج به

دس��ت آمده ،کانادا و سوئد جایگاه
اول و دوم خوشنام ترین کشورهای
جهان را به خود اختصاص دادند.
استرالیا ،سوئیس و نیوزلند ،در رتبه
های بعدی کش��ورهای خوش��نام
جهان قرار گرفتند.
بن��ا بر ای��ن گ��زارش ،گزینه هایی
همچون اس��تحکام نظام سیاسی،
دموکراسی ،سبک زندگی و جایگاه
بین المللی ،از از جمله س��والهایی
اس��ت که در نظر سنجی درج شده
بود.
در این نظرسنجی ،کشورهای ایران
و عراق ،در رتبه های زیرین لیست
قرار گرفتند.
گزارش فرانس پ��رس به دلیل قرار

گرفت��ن عراق در ص��در بدنام ترین
ها به اوض��اع این کش��ور پرداخته
و در ای��ن باره آورده اس��ت که پس
از اش��غال این عراق در سال 2003
توسط نیروهای ائتالف بین المللی به
سرکردگی آمریکا ،نهادهای دولتی
عراق دچار فساد شدید شدند و ارائه
خدم��ات آب و برق در این کش��ور
نسبت به ده های پیشین ،بدتر شد.
دلیل دیگر اختالس های هنگفتی
است که در نهادهای حکومتی عراق
رو داد ک��ه به س��طح زندگی مردم
آس��یب جدی رس��اند .بر پایه آمار
س��ازمان ملل متحد ،نیمی از مردم
عراق زیر خط فقر هستند.

11

 سال  18شماره  9  1024مهر 1390

www.paivand.ca
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سی امین
سالگشت

ماراتن امید
تری فاکس

مجید محمدی (مونتریال)
مادر تری معتقد است که تری
جوانی معمولی بود اما با «ماراتن
امی��د» به یک قهرمان ملی بدل
شد.
«ماراتن امید» مسابقه ای است
که برای جم��ع آوری پول برای
انجام تحقیقات سرطان از سی
س��ال پیش به این سو هر ساله
با هدف تش��ویق کانادایی ها برای
اهدای پول جهت تحقیقات سرطان
برگزار می شود.
فاکس مجبور شد تا دویدن خود را
به دلیل سرطانی که بعد از سه سال
مبارزه با آن دوب��اره عود کرده بود،
کنار بگذارد و زمانی که رویای او در
این راستا به واقعیت نپیوست اکنون
آن روی��ا با جمع آوری پول و جلب
آگاهی با دوی س��الیانه تری فاکس
محقق می شود.
 تری فاکس که بود ؟

تری در س��ال  1958در شهر وینی
پ��گ به دنیا آمد و چند س��ال بعد
خان��واده اش به پ��ورت کوکیتالم
بریتیش کلمبیا نقل مکان کردند.و
حتی زمانیکه بدترین بازیکندر تیم
بس��کتبال کالس هشتم محسوب
میش��د به ورزش عالقمن��د بود و
یکی از معلمانش او را تشویق نمود
ت��ا ورزش دو را دنبال کند که او به
آن عالقه ای نداشت.اما مصمم بود
که پیش��رفت کرده و مربی خود را
خوشحالنماید.
در س��ال آخر دبیرس��تان در پورت
کوکیتالم همراه دوست خود دوگ
الوارد جایزه ورزشکار سال را به خود
اختصاص دادند و به تحصیالت خود
در رش��ته تربیت بدنی در دانشگاه
سایمون فریزر ادامه داد.
در سال  1977درد زانوی تری آنقدر
تشدید شد که به سختی میتوانست
راه برود نتیجتا به بیمارستان منتقل

گردی��د و پزش��کان درد زانوی او را
سارکوما اوستوجنیک که شکلی از
سرطان اس��تخوان است ،تشخیص
دادند و بهمین دلیل پای او حدود از
 6اینچ باالتر از زانو قطع شد.
تری از دوران بستری در بیمارستان
متنفر بود و ت�لاش کرد که مجددا
راه رفت��ن را تمرین کند و این اراده
باعث ش��د که تنه��ا  6هفته بعد از
عمل جراحی گلف بازی کند .سپس
بسکتبال به زندگی او بازگشت و به
بازی بسکتبال روی صندلی چرخدار
با ریک هانسن دعوت شد.
اما تری تجربه خود در بیمارستان را
فراموش نکرد و از اینکه پول بسیار
کمی صرف تحقیقات س��رطان در
کانادا میش��د ،عصبانی بود .اما این
عصبانی��ت را تبدیل به یک وظیفه
نم��ود و اقدام به دویدن در س��طح
کش��ور کرد تا آگاهی م��ردم را در
راستای مبارزه علیه سرطان باال برده
و پول جمع آوری کند.
 ماراتن امید :دوی فاکس در
سرتاسرکانادا

زمانی که او تمرین خود را ش��روع
کرد رویای خود را مخفی نگاه داشت
و ب��ه خانواده خود گف��ت که برای
ماراتن ونکوور تمرین میکند .اوایل
برای او بسیار دشوار بود و اکثر وقت
خود را صرف افتادن و بلند شدن از
روی زمین میکرد ولی به هر حال به
تالش خود ادامه داد و بعد از گذشت
یک س��ال و بالغ بر  4800کیلومتر

دویدن برنامه ه��ای خود را به
خانواده اش اعالم نمود.
در  12آوری��ل  1980تری پای
مصنوعی خ��ود را در رودخانه
سنت جان در استان نیوفاوند
لند به قصد تعمید غوطه ور کرد
و ماراتن امید را آغاز نمود.
بدون توجه به شرایط ج ّوی_باد
ب��رف و تگ��رگ_ ه��ر روز 42
کیلومتر می دوید .افراد بدبین
معتقد بودند که بعد از گذشتن
از نی��و برانزویک دیگر نمیتواند
ادام��ه ده��د ،اما او خ�لاف آن
را ثاب��ت ک��رد و تبدیل به یک
قهرمان ملی ش��د .تری در ماه
اوت از س��ادبری (انتاری��و) که
نقطه میانی س��فر او به سمت
غرب بود گذر کرد.
در اول س��پتامبر درد س��ینه و
مشکالت تنفس��ی او را از ادامه
دویدن باز داش��ت و این زمانی بود
که تازه از تاندربی (انتاریو) گذر کرده
ب��ود و بع��د از  143روز و 5373
کیلومتردویدن اعالم کرد که مجبور
است دویدن خود را به بعد موکول
کند و گفت که تالش خود را ادامه
خواهد داد و مب��ارزه خواهد کرد و
تسلیم نخواهد شد.
فاکس به بیمارس��تانی در بریتیش
کلمبیا منتقل شد و پزشکان متوجه
ش��دند که ریشه درد سینه او همانا
سرطان است که اینکدر ریه هایش
هم منتشر شده بود.
زمانی که «ماراتن امید» متوقف شد
کمکهای مالی مردم ادامه پیدا کرد
و بالغ بر 24میلیون و  170هزار دالر
جمع آوری شد که بیشتر از انتظار
تری فاکس بود.
در بیمارس��تان نام��ه ای از یکی از
اف��رادی ک��ه الهام بخ��ش آنها بود
دریافت کرد .او ،ایزادور شارپ رییس
هتل «فورسیزن بود» ،که به فاکس
گفته بود که مایل است در راستای
تحق��ق روی��ای او و از طریق جمع
آوری پول سالیانه کمک نماید.
ای��ن برنام��ه ،دوی «مارات��ن تری
فاکس» نامیده شد.
فاک��س موافقت کرد ام��ا روی یک
س��ری اصول پایه پا فش��اری نمود
که این رخداد رقابتی نباشد و هیچ
برنده ای و جایزه ای در میان نبوده
و هدف آن تنها جمع آوری پول در
راستای تحقیقات سرطان باشد
{>> ادامه در صفحه}24 :

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.

خدمات و سرویس پس از فروش
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Tel.: 514-571-6564
با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

ماریا کُـتنه

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

Immigration Consultant of Canada Regulatory
)Council (ICCRC
&
Register 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
تلفن021 – 22745397 - 22745396 :
0912-164-1708
موبایل:

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

Suite 308

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
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امیرکفشداران

کانادا در مقابـل بحران اقتصادی آینده
آسیبپذیرخواهدبود

نرخ بهره برخوردار است در
 26س��پتامبر ایرانتو :بحران "اقتصاد حالیکه آمریکا پیش از این
های اخیردر بازارهای جهانی دنیا وارد آن را تا ح��د صفر درصد
پایین آورده است .برخالف
م��ی تواند اقتصاد کان��ادا را مرحـلۀ
آمریکا سیستم بانکی کانادا
بشدت تحت تأثیر قرار دهد.
خطرناکی
هنوز مستحکم باقی مانده،
اما ای��ن بار اقتص��اددان ها
معتقدند توانایی اتاوا نسبت شده!" بنابراین کاهش نرخ بهره
می تواند موثر باشد و اگر
به پاس��خگوئی به بحران ها
نرخ بهره کمتر شود تقاضا
بخاطر نرخ بسیار پایین بهره
در بازار محلی نیز افزایش می یابد".
کامال محدود خواهد بود.
گزارش کانادین پرس حاکیست در نگرانی ها نس��بت به ب��روز بحران
حال��ی که وضعیت فعل��ی کانادا به اقتص��اد جهان��ی به دنب��ال بدهی
نسبت سایر کشورهای صنعتی عضو کالن دول��ت ها (بویژه برخی دولت
 G7بهتر بوده و هنوز جاهایی برای های اروپای��ی) ضعف در نظام مالی
خرج کردن دارد ،اما هنوز مشخص بین المللی رش��د پائین اقتصادی و
نیس��ت سیاست های داخلی تا چه بیکاری باال در بس��یاری از کشوره
حد خواهد توانست مشکالت موجود شدت گرفته است.
بازار س��هام تورنتو همچون س��ایر
در آمریکا و اروپا را جبران کند.
"کریک الکساندر" کارشناس ارشد بازارهای اروپایی و آمریکایی شاهد
بانک  TDمعتقد اس��ت خط مقدم سقوط قابل توجهی بوده و به پایین
دفاع ما بانک مرک��زی کانادا و نرخ ترین سطح از آگوست سال 2010
پایه وام اس��ت که اگر نیاز جدی به تاکنون رسید.
محرک های اقتصادی باشد می تواند "دیوی��د مدن��ی" از کارشناس��ان
موسس��ه Capital Economics
آن را کاهش دهد.
در سال  2008و قبل از بحران قبلی ریسک یک بحران دیگر در کانادا را
اقتصادی ،نرخ به��ره بانک مرکزی باال ارزیابی کرده اما احتمال وقوع آن
ح��دود  3درصد ب��ود .در آن زمان را ناچیز دانسته است.
بانک مرکزی با همکاری سایر مراکز مسئوالن مالی اس��تان ها و فدرال
مالی جهان با پایین آوردن نرخ بهره کانادا در حالی مشغول فراهم کردن
راه را برای ایجاد اعتماد مشتریان و امکانات تحرک بخش��ی به اقتصاد
سرمایه گذاران هموار کرد؛ بطوری کشور در صورت بروز بحران هستند
که هزینه ق��رض پول در ماه آوریل که دست آنها به نسبت سال 2009
 2009حتی به  0.25درصد رسید و بسیار بسته است.
جیم فالهرتی وزیر اقتصاد بیشترین
تا یک سال نیز دوام یافت.
امروز نرخ هدف بر روی یک درصد تهدید نسبت به اقتصاد کشور را از
متمرکز شده است که باالتر از نرخ خارج از مرزهای کانادا ارزیابی کرده
خزانه داری فدرال آمریکا بوده اما به و گفته اس��ت سیاست هایی که ما
رکورد پایین ترین میزان نرخ نزدیک برای داخل کشور تدوین می کنیم
نمی تواند بر روی اتفاقات آمریکا یا
است.
اروپا تأثیر بگذارد.
آقای الکساندر می افزاید:
"کانادا هن��وز از امکان پایین آوردن ح��زب مخالف نئودمک��رات NDP

معتقد اس��ت دولت تنها ب��ا ایجاد
اشتغال می تواند بر تهدیدات مزبور
غلب��ه کند و طرح ه��ای اقتصادی
هارپر برای داخل و خارج از کانادا را
بی حاصل دانسته است.
اضافه می ش��ود کریستین الگارد،
رئیس بان��ک جهانی گفته اس��ت
اقتصاد دنی��ا وارد مرحله خطرناکی
شده ،اما او نسبت به آینده آن خوش
بین است.
یک نگرانی مهم بح��ران اقتصادی
یونان است.
یونان ک��ه  ۳۵۰میلیارد یورو بدهی
دارد با وجود کمک بین المللی هنوز
ممکن اس��ت نتواند در موعد مقرر
اقساط سنگین این وام ها را بپردازد.
تیموتی گایتنر ،وزی��ر خزانه داری
آمریکادرباره پیامدهای وقوع بحرانی
جدیدر تمام کشورهایی مثل یونان
که واحد پول آنها یوروس��ت هشدار
داد.
او به همتای��ان اروپایی خود توصیه
ک��رد که ب��ا بان��ک مرک��زی اروپا
همکاری کنند تا بحرانی جدی تمام
منطقه یورو را فرا نگیرد.
آقای گایتن��ر همچنی��ن خواهان
افزای��ش مص��رف در کش��ورهایی
مثل چین ش��د که از مازاد بودجه
برخوردارند.
او از تصمی��م بانک جهانی در س��ه
برابر کردن کمک های بشردوستانه
به کش��ورهای منطقه ش��اخ آفریقا
استقبال کرد.
راب��رت زلیک رئی��س بانک جهانی
هم اعالم کرده ک��ه این نهاد بیش
از ی��ک میلیارد و  ۸۰۰میلیون دالر
برای کمک به مردم کشورهای مانند
سومالی که با قحطی و خشکسالی
مواجهند در نظر گرفته است.

بهرتینشهرهایکانادابرایزندگیدرسال2011

ایرانت��و :برغم اینکه ش��هر ونکوور
معم��وال به عنوان یک��ی از بهترین
شهرها برای زندگی در سطح جهان
مطرح می شود اما لیستی که امسال
از س��وی مجل��ه MoneySense
منتشر ش��ده نتایج دیگری را برای
داخل کشور نشان می دهد.
مجله مذکور  180ش��هر و منطقه
ب��االی  10000نفر جمعی��ت را از
جهات گوناگون از جمله
 آب و هوا درآمد خانوارها اشتغال بهداشت و درمان -توانایی خرید و

 اجاره خانه نرخ جرم و جنایت و شیوه زندگی مردممورد بررسی قرار داده و برای دومین
س��ال پیاپی شهر اتــاوا پایتخت
کانادا رتبه اول را در این لیست از آن
خود کرده است.
چـرا اتاوا؟

بزرگترین مزیت اتاوا ثبات آن شهر
بیان شده است.
همین امر باعث شده تقریبا در همه
فاکتورها رتبه شایسته ای را کسب
کند.
 همیشه موقعیت های شغلیدر آنیافت می شود

 درآم��د خانواره��ا ب��ا هزینه هایمسکن تقریبا متناسب است
 پزش��کان براحت��ی در دس��ترسهستند و
 آمار جرم و جنایت هم بسیار کماست.
 تابستان گرم و زمستان بسیار سرد. چندین موزه و گالری که می تواندعالقمندان ام��ور فرهنگی را جذب
کند.
البته بیش��تر موفقیت شهر مدیون
حض��ور دولت فدرال و ب��ه َتبع آن
ایج��اد موقعیت های ش��غلی زیاد،
درآمدهای سالم و همچنین توسعه
تجارت محلی و امور زیربنایی است.
دومین رتب�ه از آن ویکتوریا مرکز
استان بریتیش کلمبیاست که برغم
هزینه باالی مس��کن امتیاز خود را
از روند رو به رش��د اش��تغال زایی و
سیستم جمع و جور و قابلدسترس
مرکزی ش��هر و باالخره آب و هوای
معتدل گرفته است.
اما تنها آب و ه��وا مالک باال بودن
رتبه نیست ،چرا که شهر برلینگتون
در جن��وب اس��تان انتاری��و بخاطر
باالبودن درآمد مردم اشتغال زایی
و آم��ار اندک جرم و جنایت و حتی
مالیم (!) بودن آب و هوا رتبه سوم را
کسب کرده است.
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گذرنامه های
الکترونیکی
جدید کانادا
با قیمت گزاف
صادر می شود

ایرانت��و :اولی��ن گ��زارش ها حاکی
از عرض��ه گذرنام��ه ه��ای جدی��د
الکترونیکی کانادا به قیمت سه برابر
گذرنامه های عادی است.
به گزارش کانادین پرس دولت کانادا
از ژانوی��ه  2009تاکن��ون بیش از
 40000نس��خه گذرنامه (که از آن
به  ePassportیاد می ش��ود) برای
دیپلم��ات ها و کارکن��ان عالیرتبه
کشور صادر کرده است.
گذرنامه های جدیددارای یک چیپ
رایانه ای کوچک است که اطالعات
عمومی و از جمله عکس دارنده آن
را ذخیره می کن��د و قابل خواندن
بوسیله اسکنرهای ویژه است.
با اینکه اداره صدور پاسپورت کانادا
نرخ صدور م��دارک جدید را اعالم
نکرده ،اما گفته می شود به قیمتی
لیست  10شهر اول لیست مذکور به
شرح زیر است:

 )1اتاوا – گاتینو
(گاتینو از ش��هرهای استان کبک
است که بدلیل هم مرزی و آمیخته
بودن با اتاوا معموالدر همه جا همراه
اتاوا مطرح می شود)
 -2ویکتوریا ( بریتیش کلمبیا)
 -3برلینگتون (انتاریو)
 -4کینگستون (انتاریو)
 -5سنت آلبرت (آلبرتا)
 -6فردریکتون (نیوبرانزویک)
 -7برندون ( منیتوبا)
 -8ادمونتون (آلبرتا)
 -9رپانتینی ( Repentignyکبک)
 -10وینی پگ (منیتوبا)

در حدود س��ه براب��ر گذرنامه های
فعلی که  87دالر بازای هر بزرگسال
است ارائه خواهد شد.
استیون هاپر نخست وزیر ،پیش از
این چهار گذرنامه جدید برای خود
همسر و دو فرزندش هر کدام به
قیمت  225دالر جمعا  900دالر
دریافت کرد.
گذرنامه های الکترونیکی برخالف
گذرنامه های عادی که آبی رنگ
هستند ،به رنگ قرمز منتشر شده
و به مدت پنج سال اعتبار دارند.
اما احتم��ال دارد برای کم کردن
هزینه های مربوطه اعتبار آنها به
در مجم��وع ش��هرهای کوچک
یا حومه رتبه ه��ای بهتری را به
نس��بت ش��هرهای بزرگ کسب
کردند.
از جمل��ه تورنتو و مونترآل که به
اعتقاد خیلی ها و بویژه تازه واردین
دارای فرهنگ و شیوه زندگی بی
ثبات و چشم انداز مبهم شغلی به
ترتیب در رتبه ه��ای  88و 123
قرار گرفتند.
اما در بین شهرهای با رتبه بهتر
می توان به لن��دن انتاریو با رتبه
 14کالگری16:؛ هلیفاکس21 :؛
کبک س��یتی 25:و ونک��وور29 :
اشاره کرد.


 10سال نیز افزایش یابد.
این گزارش حاکیس��ت تاکنون در
بیش از  100کش��ور جهان صدور
گذرنامه های الکترونیکی آغاز شده
است.
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

www.paivand.ca

ایران:سامانۀحتقیر...

حکم پنجاه ضربه شالق سمیه
توحیدل�و ،از فع�االن س�تاد
میرحسین موسوی اجرا شد.
او در دادگاه انقلاب ب�ه ی�ک
س�ال حبس و  ۵۰ضربه شالق
محکوم شده بود که در دادگاه
تجدی�د نظر حکم یک س�ال
حبس او نقض ،اما حکم شالق
او همچنان باقی ماند.
س�میه توحیدل�و  ۳۳س�اله
و دانش�جوی دکت�رای
جامعهشناس�ی در دانش�گاه
تهران ،در اولین روزهای پس از
انتخاباتمناقشهبرانگیزخرداد

 ۸۸بازداش�ت و مدت�ی را در
حبس سپری کرده بود.
او از برنامهری�زان اصل�ی در
برپایی زنجیره انسانی سبز از
خیابان راه آهن تا تجریش بود.
او پ�س از اج�رای حکم�ش
در وبلاگ خ�ود نوش�ت که
«خوشحالباش.قصدتتحقیر
بود .اعتراف میکنم احس�اس
تحقیرش�دگی تمام وجودم را
س�وزاند .آنقدر که گمان نبرم
که تکرار شدنی باش�د .امروز
تحقی�ر ش�دم .حتی غ�رورم
شکست».

شالق برحقارت قاضی شرع شهادت
میده��د و س��میه ه��ای دوران ما
یکی پ��س از دیگری تقدس نمایی
نماین��دگان خدا ب��ر روی زمین را
ریشخندمیکنند.
ش�لاق فرق عش��ق را میش��کافد.
عاشقان ،شعارهای حاکمان مدعی
اسالم را باال می آورند.
سمیه چادرش را از شر نامحرمترین
نامحرمان دنیا ب��ر خود می پیچد.
قامتش روی زمین نقاشی میشود.
ش�لاق باال و پایین می��رود و با هر
ضربه ،ترکهای بام پوسیده استبداد
که با رنگ و لعاب دین بزک ش��ده،
س��ر باز میکند .با ه��ر ضربه ای که
ف��رود م��ی آید این دم��ل چرکین
بیشتر رس��یده تر میشود .ضرباتی
که سالهاس��ت بر ب��دن جوانان ما
آشناست.
از پش��ت دیوارهای بلند دیوار همه
بچه های آشنا فریاد می زنند.
سالهاست فریاد می زنند...
سمیه س��رت را باالتر بگیر تا همه
آقای��ان و آقازاده ه��ای تاریخ چهره
مصمم ات را خوب نظاره کنند.
چشمانش برق چشمان ندا و زهرا و
کیانوش را دارد.
و صده��ا دختر و پس��ر جوانی که
ایستاده سر به دار شدند و سر مقابل
آقایان خم نکردند .آقایانی که تقوا را
قِرقره میکنند ،بر حسین می گریند
و پای میلیاردها دالر دزدی از اموال
ملت را امضا می زنند.
چفیه خود را برای شفا مرحمت می
کنند و از بیت المال سهم امام می
گیرند تا با آسودگی خیال از تحمیق
مردم از گرده آنها سواری بگیرند.
بچه ها از آن س��وی دیوار فریاد می

زنند .همان بچه های کف خیابان،
همانها که باتوم می خورند و طلبکار
نیستن .د
همانها که زندان م��ی روند و منت
نمی گذارند.
همانها که برای قدرت یکدیگر را تکه
و پاره نمی کنند.
هی سمیه ،سمیه مشتهایت را باال
بگیر.
بگذار روبان س��بز دور مچ هایت را
ببینن !د
آنها که از کاب��وس همین نوارهای
سبزرنگ چشم بر هم نمی گذارند
و از ت��رس از دس��ت دادن ران��ت
هایش��ان آبروی خود ها حراج می
کنند .همانها که لباس پیامبر بر تن
می کنند تا همه ایین پیامبران را با
منفعتمعاملهکنند.
همانه��ا که م��ردم را ب��رای گرفنت
حاجات شان روانه چاه جمکران می
کنند و خود ،برای قضای حاجت هم
از جیب ملت خرج می کنند.
سمیه شالق می خورد.
تعداد ش�لاق ه��ا و حت��ی دردش
را فراموش می کند .زنجیره س��بز
انسانی تنها چیزی است که می بیند.
زنجیره ای که مسلمان و مسیحی و
با حجاب و بی حجاب ،با هر عقیده و
آیینی ،مثل پیچک ازدیوارهای اوین
باال می رود .تابی میشود بر درخت،
تا هر چه س��میه است را بر بلندای
تاریخ به حرکت در آورد و از برگهای
سبز پیچک ضماد بسازد بر آماسهای
متورم ش��ده از دروغ های حکومتی
ک��ه مانند دیگر مصلح��ت ها همه
حالل ها را حرام ،و همه حرام ها را
حالل می کند.
و برای محافظ��ت از فریب و تداوم

شالقشهادتمیدهد!

کـاجل زبان کنکـورد

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.

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

»«approved school

چشمانش برق چشمان ندا
و زهرا و کیانوش را دارد و
صدها دختر و پسر جوانی که
ایستاده سر به دار شدند...
نیرنگ ،هاله نور میسازد و امام زمان
را گروگان می گیرد تا مردمی مسخ
شده بس��ازد ،مردمی غرق شده در
خراف��ات .مردمی بی تف��اوت و بی
خیال ک��ه ظلم را ببینن��د و دم بر
نیاورند.
جن��ازه زهرا کاظم�ی روی زمین
اس��ت .منوچهر محم��دی هم آن
طرفتر .هاله را گذاش��ته اند تا شب
دفن کنند .قامت کشیده زهرا بنی
یعقوب بر دار تاب میخورد.
کهری��زک پر اس��ت از جوانانی که
ب��دون تفاوته��ا زیر ش��کنجه جان
می دهند .موس��وی و کروبی اسیر
هستند .خاوران لبالب از پیکرهای
جوانان بی نام و نشان است.
بعد از نماز ،آقادر مالقات با بازجویان
و شکنجه گران «سران فتنه» صله
مرحمت می کند .دستی از تفقد بر
سرشان می کشد .به نام دین نانشان
میدهد .رییس جمهور کودتا تبدیل
به «عورت» می شود و خود را پاک
ترین دولت دنیا خطاب می کند.
کریه بر این هم��ه ظلم می خندد
و باز دروغ م��ی گوید .هنوز بهاره و
عبدالله و علی و لیال و احمد و بهمن
و عیسی در زندان هستند.
سمیه جان سرت را باال بگیر .مانند
دیگردوستانت که زیر شالق احساس
غرور کردند .آنها که شالق می زنند
از شرم و ترس صورت می پوشانند.
سمیه جان خودت و همه هم بندانت
را ببین و همه آنها که با ش��جاعت
ایستاده اند .شما که از همه ما خارج
نشینان باالتر هستید.
(فریباداوودی مهاجر)
دوشنبه  ۲۸شهریور ۱۳۹۰

دابل دابل یا اخی!
افتتاح اولین شعبه
کافی شاپ "تیم
هورتونز" در دبی!

ایرانتو :آغاز بکار اولین ش��عبه کافی
شاپ زنجیره ای "تیم هورتونز" کانادا
در خاورمیانهدر شهردبی با استقبال
قابل توجه مردم منطقه مواجه شد.
این شعبه اولین مورد از  120شعبه
ای اس��ت که براس��اس قرارداد تیم
هورتونز با شرکت اماراتی Apparel
 Groupدر کش��ورهای امارات قطر
بحرین کویت و عمان تأسیس می
شود.
شعبه بعدی اواخر امسال در ابوظبی
افتتاح می شود.
ی��ک کانادای��ی مقیم دب��ی که در
اولین صف خریداران ایستاده بود به
خبرنگار نشریه محلی نشنال گفت:
"مزه قهوه های عرضه ش��ده کامال
مش��ابه کانادایی آن ب��وده و حتی
دونات ها و ش��یرینی ها نیز از نظر
شکل و کیفیت دقیقا مواردی است
که من به یاد دارم ".

)(Metro: Snowdon

Tel.: 514-481-0555

بزرگترین
مصرف
کننده آب در
جهان
معاون وزیر آب و محیط زیس��ت
ام��ارات تاکی��د کرد این کش��ور
بزرگترین مصرف کنن��ده آب در
جهان به شمار می رود.
به گزارش نش��ریه عربین بیزینس
حسن الشناسی تصریح کرد میزان
سرانه مصرف آبدر امارات به بیش
از  362لیتر در روز می رسد که این
رقم  82درصد بیش��تر از میانگین
مصرف جهانی است.

بر اساس این گزارش میزان تقاضای
آب در ام��ارات در س��ال  2010به
بیش از  4.5میلی��ارد متر مکعب
رس��ید و پیش بینی می شود این
رقم تا س��ال 2030میالدی به دو
برابر افزایش یابد.
وی افزود میانگین مصرف جهانی
آب روزانه به  200لیتر می رسد که
این رقم در امارات به بیش از 364
لیتر رسیده است.
رش��د مصرف آب در ام��ارات واقعا
نگران کننده است.
مص��رف آب در امارات نس��بت به
کشورهای توسعه یافته و صنعتی به
شدت باال است.
به اعتق��اد کارشناس��ان اقتصادی
گرمای بیش از حد هوا ،رشد سریع
جمعیت ،توسعه و رشد اقتصادی
بخشهای غیر نفتی مهمترین علل
رش��د فزاینده مص��رف آب در این

کشور به شمار می رود.
بر این اس��اس بی��ش از  70درصد
آب آش��امیدنی مورد نیاز امارات از
طریقدستگاههای آب شیرین کن
تامین می شود که این مساله هزینه
سنگینی را بر اقتصاد امارات تحمیل
می کند .
وی افزود دول��ت امارات قصد دارد
با اج��رای برنامه ه��ا و طرح های
ویژه ای مصرف آب در این کش��ور
را منطقی کند در غیر این صورت
در آینده ای نه چندان دور مجبور
به سهمیه بندی آب خواهیم بود .
مص��رف آب در بخش کش��اورزی
ام��ارات بی��ش از  34درص��د کل
تقاضای آب را تش��کیل می دهد
 .مص��ارف صنعتی و خانگی نیز به
ترتیب  15و  32درصد کل تقاضای
آب امارات را تشکیل داده است .

 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.

جواهری
نیک آذین

خرید و فروش طالجات،
جواهرات و انجام کلیه
تعمیرات،
فروش صنایع دستی ایران
بوده ،بطوریکه تاکنون  3200شعبه
آن تعطیل شده است.
تیم هورتونز همچنی��ن دارای 622
شعبهدر آمریکاست.
اضافه می شود شرکت تیم هورتونز
در اوای��ل دهه  1960توس��ط یک
بازیکن هاکی کانادایی به همین نام
تأسیس و به سرعت فراگیر شد.
هم اکنون فروشگاه های زنجیره ای
" "tim hortonsبی��ش از 75درصد
بازار چ��ای و قهوه و  62درصد بازار
شیرینی و کلوچه کانادا را در اختیار
دارند.

5440 Queen Mary, Suite 102
Montreal, Qc
www.collegeconcorde.com
www.collegeconcorde.ca
info@collegeconcorde.com

Tel.: 514-894-8372

نشریه مذکور معتقد است استقبال
اولی��ه مردم بیانگ��ر موفقیت ایجاد
چنین شعبه های در دبی است.
کارکنان تی��م هورتونز دبی آموزش
ه��ای الزم را درب��اره ن��وع و ن��ام
محصوالت مطابق آنچه که در کانادا
مشهور است دیده اند.
آنه��ا بخوبی می دانن��د که مفهوم
 double-doubleبه معنی قهوه بادو
واحد کرم و دو واحد شکر است.
نگاه ش��رکت تیم هورتونز کانادا به
خاورمیان��ه در حالی ش��کل گرفته
است که رشد تجاری آن در منطقه
آمریکای ش��مالی با کن��دی همراه

با مدیریت ایرانی

Collège Concorde
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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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هس
ای سفرکرده هب مـعراج هب یادت تیم

		

هس
ه
پدرم ما مگی چـشم هب راهت تیم

		

هس
لح
همه ماتم زده هر ـظه هب یادت تیم

تو سـفر کردی و آسوده شدی از دوران

بازگشت همه به سوی خداست
در نهایت اندوه و تاسف درگذشت همسر ،پدر و پدربزرگ بزرگوارمان،
بزرگ خاندان کالنتر

شادروان دکتر سید احمد کالنتر
را در روز 21سپتامبر  ،2011در مونتریال ،کانادا
به اطالع یاران و دوستان می رسانیم.
مجلس یادبود و ترحیم آن مرحوم
در واشنگتن برگزار گردید.
خانواده های کالنتر ،صمیمی ،خسروی،
بهمن یار و دیگر وابستگان سوگوار

14
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جهان...

اگر پسر باشد ،صورتها خندان
میشوند و موج شادی خانواده
را فرا میگیرد .هدایایی اس��ت
که یکی پس ازدیگری به سوی
خانهای که حاال نوزاد پسری را
درون خود جای داده ،س��رازیر
میشوند و حاال اعضای خانواده
به خصوص پدر میتوانند میان
مردم سر باال بگیرند و با غرور از
پسر ُدردانهای تعریف کنند که
مایه بقای نسلشان و جاودان
ماندن نامشان شده است.
بحث بر س��ر ن��ام نوزاد
و ش��غل آین��دهاش و
افتخارات هنوز کس��ب
نکرده ،باال میگیرد و مادر
در چشم پدر و خانوادهی
پدر و همسایههای محله
قـرب پیدا میکند.
ارج و ُ
اما اگ�ر دختر باش�د،

کلوب پسرانه،

ورود دختران ممنوع!

این حکایت رن��گ دیگری به خود
میگیرد.
ُمهر سرافکندگی برپیشانی خانواده
میخورد و برای کسی چندان مهم
نیست که نامش چه باشد و چه کاره
شود و زندگیاش کدام راهی را طی
کن��د .مگر نه اینکه دختر اس��ت و
"جنس دوم"؟

وجود دارد.

سقط هدفمند جنین اما تنها
مش��کل قارهی کهن نیست،
بلک��ه ش��ورای اروپا هش��دار
میدهد که این مش��کل قاره
اورپا را نیز تهدید میکند.
در میان  ۴۷کش��ور عضو این
شورا برخی با شمار کمتر زنان
در برابر مردان مواجه هستند.
هماینک در آلبانی ،گرجستان
و آذربایج��ان در برابرهر ۱۱۲
پس��ر ،تنها  ۱۰۰دختر متولد
میشوند.
همین امر موجب ش��ده
که این ش��ورا دس��ت به
کار تصویب قطعنامهای
ش��ود که در آن از سقط
هدفمندجنینجلوگیری
شود.
دوریس اشتامپ ،نماینده
س��وییس در ش��ورای اروپا یکی از
اهداف این طرح را "کاهش فش��ار
اجتماعی بر زنان ب��رای تولد نوزاد
پسر" دانس��ته و اضافه کرده است
که چهار کش��ور مورد نظر بایستی
تغییر نس��بت جنس��یتی را که در
کشورهایشان رخ داده بررسی کنند
و تالشها را برای ارتقای جایگاه زن
در جوامعشان شدت ببخشند.
گفته میش��ود که ای��ن قطعنامه
در نشس��ت ش��ورای اروپا در شهر
استراسبورگدر اوایل ماه اکتبر سال
جاری تصویب خواهد شد.

این داستان آشنای دختردار شدن
در کش��ورهایی اس��ت که زنان در
آنه��ا در مجم��وع از دید م��ردم یا
دولتهایشان جایگاهش��ان از حد
خانه و کاشانهاشان فراتر نمیرود.
فهمیدن جنس��یت جنین پیش از
تولد اگر برای والدین در کشورهای
دیگر به معن��ای انتخاب نام و رنگ
دیوارهای ات��اق و لباسهای درون
کمد را دارد ،در این کشورها بیشتر
راهی اس��ت ب��رای پیش��گیری از
"شرمسار ش��دن میان مردم" و در
نهایت سقط جنین.

اروپا و سقط جنین هدفمند

آماره��ا بیانگر این هس��تند که در
هند به ازای ه��ر  ۱۰۰نوزاد دختر،
 ۱۲۰نوزاد پس��ر متولد میشوند و
در بعضی روستاهای چین این رقم
حتی به  ۱۳۰نوزاد پسر هم میرسد.
این ارق��ام وقتی معنی مییابند که
در کنارش آمار استانداردی در نظر
گرفته ش��ود که بیانگ��ر  ۱۰۰نوزاد
دختر در برابر  ۱۰۵نوزاد پسر است.
دردنیای بزرگسالی اما مشکل شکل
تازهای به خود میگیرد؛ میلی ونها
م��رد نمیتوانند زن��ی را بیابند و به
همسری برگزینند و به این ترتیب
هم ق��ادر نخواهند ب��ود خانوادهای
را تش��کیل دهند و پیامدهای این
مشکل اجتماعی همان چیزی است
که پژوهش��گران و جامعهشناسان
نسبت به وقوع آن هشدار میدهند.
گفته میش�ود در قاره آس�یا ۱۶۳
میلی�ون زن کمتر از ش�مار مردان

آیا این طرح مؤثر خواهد بود؟

کشورهایی که عضو ش��ورای اروپا
هس��تند ملزم ب��ه اج��را و رعایت
قطعنامهه��ای مصوب این ش��ورا
نیستند .پرسش اینجاست کهدر این
صورت آیا تصویب چنین قطعنامهای
مؤثر هم خواهد بود؟

امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

دیپلمحرفهایدر:

حسابداری
منشی گری اداری
شروع بیزنس
همین امروز متاس بگیرید!

به نظر شورای اروپا تصویب چنین
قطعنامهای به تنهایی باعث خواهد
شد تا راه بحث و گفتوگو در مورد
این مشکل در جوامع باز شود و در
عین حال تأکید این ش��ورا بیش از
همه بر پیشنهادات مشخصی است
که ارائه میدهد.
به باور نمایندگان این شورا بایستی

در وهل��ه اول خط��وط راهب��ردی
ویژهای برای تعیین جنیست پیش
از تولد و یا انتخاب آن مشخص شود
و در آینده پزشکان بر اساس آن کار
کنند .افزون بر آن این شورا در نظر
دارد تا پزش��کان را تش��ویق کند تا
والدین را در جریان جنسیت جنین
نگذارند.

شهریه رایگان!

ش��اید ب��ا ای��ن روش جنینه��ای
دختر نیز شانس برابری با همتایان
پسرشان برای تجربه کردن زندگی
در این کرهی خاکی را داشته باشند.
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ش جالل عادل
شی

ک

دانایان ،ساده دالن
و صلیب قدرمتند ()1

>> بخش 1
از دو بخش
کجاست حکیم؟ کجاست کاتب؟ کجا مباحث
این دنیا؟ مگر خدا حکمت جهان را جهالت
نگردانیده اس��ت؟ زیرا که چون بر حس��ب
حکمت خدا ،جهان از معرفت خود به معرفت
خدا نرس��ید ،خدا بدین رضا داد که بوسیلۀ
جهالت موعظه ،ایمانداران را نجات بخش��د،
چونک��ه یهود آیتی می خواهن��د و یونانیان
طالب حکمت هس��تند ،لکن ما به مس��یح
مصلوب وعظ می کنیم که یهود را لغزش و
امت ها را جهالت است .لکن دعوت شدگان
را خواه یهود و خواه یونانی مسیح قوت خدا
و حکمت خداست ،زیرا جهالت خدا از انسان
حکیم تر است و ناتوانی خدا از مردم تواناتر.
آنچه پولس رس��ول در عهد جدید بصورت
منس��جم و پیوس��ته به طنزی تلخ در شرح
فالسفه و حکیمان نوشته ،سالها پیش ا زآن
و در عه��د قدیم بصورت بریده و منقطع هم
ایوب پیامبر و هم اش��عیای نبی راجع به آن
نبوت کرده اند( .ایوب  17 : 12و اشعیا : 19
 )12با این تفاوت که در نامۀ پولس رسول به
ایمانداران کلیسای قرنتس "صلیب" و طریق
جلجتا در مرکز رساله قرار گرفته است ،عالوه
بر آن از تحقق نبوتی خبر میدهد که پیشتر
"خداوند خ��دا" با نهیب به ش��یطان وعده
داد که :دش��منی میان ذریت او و ذریت زن
عداوتی ریشه ای است تا از ذریت زن کسی
پدید آید که س��ر شیطان را خواهد کوبید و
شیطان پاشنۀ او را.
عیسای مسیح پس از مرگ بر صلیب و زنده
ش��دن ،در راه عمو آس به دو شخص عاصی
و در حال جدال ظاهر می ش��ود و به ایشان
لقب بی فهمان و نادانان اطالق می کند که
به آنچه انبیا در بارۀ آمدن مس��یح و زحمات
او گفته اند بی اعتنا هس��تند و بر عکس به
موهومات و پنداری بی اساس متوسل شده

اند!
آنها مشغول گفتگوئی تند و جدلی مخاصمه
آمیزاند که خداوند س��ر می رسد و آنها را از
جدل بیهوده و دل س��پردن به ش��ایعات و
موهومات باز می دارد .جالب اس��ت که یکی
از جدلیون که تقریب��ا به دندۀ چپ افتاده و
با مخاطب خود دش��من شده کلیوپاس نام
دارد که بنظر نامی یونانی اس��ت .اما خداوند
زن��ده به آنها اطمینان می دهد که آنچه که
انبیاء نبوت کرده اند تحقق یافته و عیسی بر
شیطان پیروز شده است!
آنگاه یوحنا به میمنت این پیروزیدر مکاشفه
می نویسد:
آنگاه در آس��مان آن  24پی��ر بربط زنان در
حالیکه کاسه های زرین پر از بُخور ،که دعای
مقدسین است،دردستدارند سرودی جدید
می سرایند و می گویند:
ای خداوند! براستی مستحق گرفتن کتاب و
گشودن مهرهای آن ،تو هستی زیرا که ذبح
ش��دی و مردمان را برای خدا به خون خود،
از هر قبیله و زبان و قوم و امت باز خریدی!
مکاشفه )9 :5
این را داشته باشید تا با پولس رسول سری به
"آتن" بزنیم! )
حاال پولس رسول در آتن است لوقا نویسندۀ
اعمال رس��والن در بخش هفدهم (باب )17
می نویسد:
 پولسدر اطینا منتظر سیالس و تیموتائوساست در این بین نگران می شود ،اما نگرانی
او بابت نیامدن تیموتائوس و سیالس نیست،
بلکه دلواپسی او علت دیگری دارد او افسرده
و نگران است زیرا شهر آتن یعنی مرکز تمدن
و کانون فلسفه و حکمت را پر از بتها و معابد
خدایان دیده است.
پس روح او در اندرونش مضطرب می شود اما
از کوشش دست بر نمی دارد و درآ تن به هر
آدمی می رس��د بشارت می دهد ،به کنیسۀ

هر شنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

حبت است

خداوند م

  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

یهودیان می رود و دربارۀ عیسی و قیامت او
مژده می دهد!
حکیمان اپیکوری و رواقی به او بر می خورند
و به س��خنانش گوش می س��پارند و او را به
تاالر اجتماعات (کوه مریخ) دعوت می کنند،
ابتدا آنها ،سراپا گوشند و تا زمانی سخنان او
را تحمل می کنند که پولس رسول از قیامت
و رس��تاخیز مردگان چیزی نگفته است ،تا
وقتی از معبد خدای ناشناخته حرف می زند
که در یکی بت خان��ه های "آتنی ها" دیده
ش��ده ،جمعیت کماکان س��اکت است و به
معبد خدای خویش مفتخر! آنها هنوز متفرق
نشده اند جماعت انتظار دارند که او "واضع و
مبتکر" مکتب جدیدی باشد!
اما پولس رسول آمده که دربارۀ مردی بگوید
که به صلیب کش��یده شده و سپس از میان
مردگان قیام کرده است.
استاد را کش��ته اند و پس از آن شاگردانش،
استاد را دیده اند که پس از  3روز دوباره زنده
شده است!
لوقا که شاهد ماجراست می نویسد:
بمحض آنکه جمعیت ذکر قیامت مردگان را
شنید ،بعضی مسخره کردند و بعضی گفتند
"بابا تو هم حوصلۀ ما را س��ر بردی ما را بگو
فکر کرده بودیم این آقا آمده و راجع به بطالت
دین و بیهودگی خدا و این چیز ها بگوید"*
آنها متفرعن و ناراضی سالن را ترک می کنند
و پی کار خود می روند چون اسیر باور خود
شده اند آنها به "اپیکور" و "زنون" بیشتر باور
دارند تا خدائی که برای آنها ناشناخته مانده
است.
آنها به فهم و عقل خود می نازند اما به جهل
مرکب خود واقف نیستند .آنها می دانند که
آن خ��دا وج��ود دارد اما معرفت آنها قاصر و
ش��ناخت شان در بارۀ او ابتر است ،به همین
خاطر سالن را ترک کرده اند!
بخش پایانی در شماره آینده



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

Mary Anne

17

 سال  18شماره  9  1024مهر 1390

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

چ
ه
خ
ب
.
ر
.
.

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

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

کتابخانهنیما

ایرانیکاازآنهمهماست

Tel.: 514-485-3652

514-651-7955

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

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

ایران-مونترال

(514) 299-1787

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

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

فرهنگسرایسینا

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

تلفن)514( 626-5520 :

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

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

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

خورشید خانوم

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

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

بنیاد سخن آزاد

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

کافهلیت:هرپنجشنبه
www.cafelitt.ca

www.addhi.org

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

خانـه ایران

www.paivand.ca

را فراموش نکنیم!

5206 DECARIE #3

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

کتابفروشیزاگرس

5155 Décarie
514-489-8686
------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ
(514) 770-1771
3333 Cavendish, # 250

اوتـــاوا

5347 Cote-des-Niege

(514) 944-8111

Persian Cultural Asso. – Capital Region

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

همبستگیبازرگانی

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

IBNG

Tel: 514-341-5194
8043 St-Hubert
514-619-4648
-----------------------

M EK IC

Info: 514-865-7146

اجنمن ادبی مونتریال
(514) 651-7955

دانشنامهایرانیکا

شهـریاران بی قرار

آثارکیوانمهجور

در مکیک

>>>تا پایان اکتبر

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

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

M E KIC
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777
info@mekic.ca
_____________
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مرکزهنرهایرزمیچینی

چی گونگ و کونگ فو ،تای چی ووشو ،در السال

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

Tel. : 514-975-0665

530 Avenue Lafleur, LaSalle, QC H8R 3H9
KIMCLUBTAICHI@HOTMAIL.COM

ساعات کار :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

با مدیریت
ایرانی
در خدمت
هموطنان
گرامی

رادیو صدای
خودرهاگران

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

www.KhodRahaGaran.
org

فعالیت های پاییزی بنیاد
فرهنگینیما

ه��م میهنان عزی��ز ،کتابخانه نیما،
قدیم��ی ترین نهاد فرهنگی ش��هر
مونترال اس��ت که بیش از  ۲۵سال
سابقهدارد.
این نهاد مس��تقل در خدمت شما
عزی��زان ق��رار داش��ته و از طریق
کمکهای مالی تان تا امروز کارش را
ادامه داده است.
ما با جمع آوری هزاران جلد کتاب

و فراهم نمودن ی��ک مکان دائمی
در خدمت هموطنان مونترآلی قرار
داریم.
ما ب��ر آنیم ک��ه امس��ال در عرصه
زندگی فرهنگی شهر مونترال فعالتر
بوده ،همدوش دیگر نهادها در پاسخ
به نیازهای فرهنگی ایرانیان این شهر
کوشا باشیم.
کتابخانه از این پس در روزهای سه

شنبه ،چهارشنبه ،پنجشنبه و جمعه
از س��اعت  ۵:۳۰تا  ۸:۳۰آماده ارائه
خدمات است.
س��عی خواهیم کرد حد اقل هر ماه
یک برنامه در ش��ب ه��ای جمعه
برگزار کنیم.
ه��م چنی��ن ی��ک روز در هفته به
شهروندان ارش��د ایرانی اختصاص
خواهد یافت ت��ا این عزیزان آنگونه
که خود میخواهند برای آن بر نامه
ریزی کنند.
برنامه های درازمدت ما در آینده از
طریق نشریات شهر به اطالع خواهد
رسید.

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین
سفر سیب چینی
CUEILLETTE DES POMMES

SAMEDI 08 OCTOBRE 2011

VERGER LAMARCHE SAINT JOSEPH DU LAC
Transport 9.00 $ ADULTE 6.00 $ ENFANT
Pour la cueillette des pommes
SACS au choix pour 10 lb = 8$ ou pour 5 lb = 6$
DÉPART 9H45 du CSAI RETOUR 15H30 au CSAI
 Prévoir lunch
__________________________________
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
6201 rue Laurendeau Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

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

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

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

خــدمــات آرایــشــی

سوپرپرسپولیس
سوپرمواد غذایی ایرانی و شرقی

ا
ن
ـ
واع

Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris
 از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر
Rejuvenation
 جوان کردن پوست و از بین بردن چین و چروک های
صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و صورت  veinsو از بین بردن
جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت acne

غ
ذ
ا
ه
ای ای
رانی

در قلب  NDGگشایش یافت:
کلیه اقالم و اجناس ایرانی،
با کیفیت برتر
و قیمت های رقابت ناپذیر
میوه و سبزیجات

 سفت کرد سینه از طریق لیزر Breast lifting
 فیشال Skin Care Treatment
 سوزاندن چربی های بدن
با متدهای پیشرفته لیزری بسیار موثر ،مطمئن

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

ریموند و هلر خرید و فروش فرش

متخصص ترمیم و شستشوی همه گونه فرش

nly
ut o
o
e
ak
for t

)6563 Somerled (NDG

ET
!CARP R
E
DUST

Tel.: 514-439-4321

دستگاهمخصوص«داستر»،

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

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

انواع صنایع دستی

خاصه
نان
نی:
افغا و تازه:
زه
خوشم
پخت

روزانه

3211 Boul. Taschereau

Raymond & Heller

Tel.: (514) 271-7750

Greenfield Park J4V 2H4

Montreal, QC, H2V4J1

Tel.: 450-812-7369

6681 Av Du Parc

آب انار
طبیعی،
آذربایچان

3/99

صوص سن لوران،
کباب کوبیده مخ
جه کباب با استخوان
جو
خوان آماده برای کباب
و بدون است

مدیترانه،
فید
ماهیس هیسفید
چونما
هم مال ایران
ش
رسید
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

کله،

چه ،زبان
پا

ی گوسفند

سیراب
و جود است
مو

سیخ
کباب ،م
ن
ق
ل
،
ز
غ
ال،
انواع
کباب ها
در س
ن لوران

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

سالنآرایشا وی
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

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

Tel.: (514) 481-6765
www.eveandm.com

تهیه وام مسکن
با شرایط مناسب
بهروزآقاباباخانی،
درخدمت هموطنان گرامی

Tel.:514-606-5626

خدماتآرایشی

LiLi

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

________________
6060 Sherbrooke W.

در خدمت
هموطنان گرامی

روبروی بانک رویال

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

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
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کلینیکمدیکالآلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

کلینیک دندانپزشکی آریا

Dr. Raymond Rezaie

در مرکز شهر

دکتر شهروز رضانیا

پزشک خانواده :ختنه کودکان  +اورژانس

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

پزشکانخانواده:

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

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

جراح دندانپزشک

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

دکتربهمنفصیحپور
Acupuncture

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

Montreal, Quebec H3H 1M1

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com

ِ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

Reflexology

 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
vacin
ll
a
عمومی
جراح
r
o
f
destinaمتخصص زنان
- for all
جهاز هاضمه
)tions pointments
(with ap
انکولوژیست
جراح کلیه و مجاری ادرار
بیماریهایعفونی

Tel.: (514) 933-8383

www.circumcisionmontreal.com
1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

لیپوماساژ و لیفت ماساژبا دستگاه LPG

>> بی تا امینی

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician
)(Without Appointment

Guy Concordia

از بین بردن سلولیت و صاف کردن پوست
از بین بردن چاقی موضعی
سفت کردن پوست
به جریان انداخنت عروق خونی
با مشاوره رایگان به (زبان فارسی)
با تکنیسین باسابقه درخشان:

(podotherapist
)/foot specialist

بهنازمرتضوی

پزشکان متخصص:












دکترعطاانصاری

با LPG
ا
ز
ه
م
ا
ن
جایی که
د
و
س
ت
ال
دارید،
غر شوید!

بدو
ن
ن
ی
ا
ز
ب
ه
جراحی

خدمات  liftmassageصورت
فعال سازی کالژن پوست
از بین بردن چین و چروک
شاداب و بشاشسازی صورت

برا ی اطالعات بیشتر با شماره زیر
متاس بگیرید514-989-1990 :
و یا به وبسات زیر مراجعه منایید:
www.LciLasercom.com

خدمات:

ماساژ تراپی
لیزر :برای از بین بردن
موهای زائد

Botex, Fillers

برای جوان سازی پوست
و زدودن چروک صورت

7روز
هفته
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اولینمهدکودکخانگیخصوصیباظرفیتبسیارمحدود
در وســت آیلند

فرصتی مناسب برای سپردن دلبندان و عزیزان تان
با خیالی آسوده تر از قبل به محیطی گرم با محبت ایرانی

 فرصتی بی نظیر برای تمرین و صحبت کردن زبان فارسی به همراه انواع برنامه های متنوع
از جمله بازی و یادگیری مفاهیم آموزشی مناسب برای سن کودکان شما به زبان فارسی و(انگلیسی)
که مطمئنا آنها بعدا در مدرسه فرصت یادگیری کافی زبان فرانسه و انگلیسی را خواهند داشت.
 شرکت در بازی های گروهی ،نقاشی ،ساخت کاردستی ،انواع قصه های کودکانه به زبان فارسی.
 انواع غذاهای ایرانی که مطابق با نیاز کودک شما برای رشد،
طبخ شده اند و مواد اولیه آن از منابع طبیعی و سالم تهیه گردیده است .
 دارای محل و سه فضای مناسب جداگانه
 )1مخصوص بازی و فعالیت  )2فضای مخصوص خواب میان روز  )3فضایی برای تماشای فیلم های آموزشی و کارتون.
 دارای حیاط اختصاصی و فضای آزاد سبز مناسب در کنار منزل .
 تحویل رسید به والدین برای ارائه به دولت برای بازگرداندن مبلغ هزینه شده توسط آنها .
 ساعات کاری  7صبح الی  5عصر (در موارد خاص قابل انعطاف می باشد) و از دوشنبه الی جمعه .
 پذیرش عزیزان شما از سن  9ماه تا  4ساله
 وعده های غذایی شامل

صبحانه ،میان وعده صبحگاهی ،ناهار ،میان وعده عصرگاهی و میوه درهر دو میان وعده .

 محل بسیار مناسب و قابل دسترس در فاصله  1دقیقه از اتوبان  40یا  4دقیقه
از بلوار سن چالرز یا  5دقیقه از بلوار سن ژان،
دقیقا روبروی «آکادمی کوپر» در بلوار هایموس

Address : 16750 , Boul. Hymus
Kirkland QC H9H 3L2
______________________________

Tel : 514-505-3337

||Bazar Du Tapis

_____________

Plaza Cote des Neiges

انواع کباب (کوبیده،جوجه،
جوجه با استخوان)  +پلو۵.۹۹ :
شاورما ۳.۵۰ :شیشلیک بره۹.۹۹ :

تنها قالی شویی در مونتریال

به روش سنتی

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

با اسپشیالها ی متنوع و قیمت مناسب

با مدیریت ایرانی

www.chemineeperse.com

ختفیف ویژه مخصوص
هموطنان گرامی

_____________

طبخ در حضور مشتری

قالیشوییبازارفرش

رستورانشومینهپرس

شیراز

________________
Plaza Cote des Neiges
CDN
bus 165

)(food court
6700 Cote Des Neiges

Tel.: 514-564-9790

رستوران

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

Tel.: 514-342-3000

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

PESH

TA
look for

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!

دلیوری :رایگان

توجهتوجه:

ok.

cebo
a
f
.
w
w
w
com

خوشمز
ه
ت
ر
ی
ن
ک
با
خورش قیمه ،ب کوبیده،
قر
شهر در مه سبزی
شیراز

باتراس باصفا و دلپذیر..
برگزاریمجالسومهمانیهای
شما:باهربودجهودرهرشرایطی

514

آماده پذیرایی از
عروسی ،جشن تولد و
مهمانی های شما

485-2929
5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4
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سالن آرایش وزیبایی
SPA CONCEPT
با مدیریت ایرانی در خدمت جامعه ایرانی

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

S PA C O N C E PT
4491A St- Charles
Pierrefonds, QC,

Tel.: (514) 696-5983

PAIVAND: Vol. 18  No.1024  Oct. 01, 2011

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

هزینه محضر

______________
Nader Khaksar

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty

Ginseng Meassage

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ
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.

متیز،

بسیار راحت
ی
با فضای رامش
راسر آ
وس

همراه با رسید برای بیمه شما
Clinique Sante Ginseng
Tel.: (514) 489-5586

)5586 Sherbrooke W. (Corner: Marcil
Montreal, QC, H4A1W3

قالیشوییبازارفرش
||Bazar Du Tapis

_____________

تنها قالی شویی در مونتریال

به روش سنتی

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

با مدیریت ایرانی

ختفیف ویژه مخصوص
هموطنان گرامی

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

Tel.: 514-342-3000

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492

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

Tel.: 514-683-8686

مونتریال:اوکازیونعالی
با درآمد عالی !
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نشست"احتادچپ"درمونترال

مدیریت...
اشخاصی که اعتماد به نفس باالیی
دارند خود و دیگران را تش��ویق به
انجام کارهای خوب ک��رده و برای
خ��وب ب��ودن و ش��ناخت دیگران
به عنوان انس��انهای خوب تالش
میکنند.
اشخاصی که اعتماد به نفس باالیی
دارن��د ،ارزش خود را برای دوس��ت
داش��تن دیگ��ران و م��ورد عالق��ه
واقع ش��دن از س��وی آن��ان حفظ
میکنن��د .خود را شایس��ته توجه
دانس��ته و دیگران را نیز مورد توجه
قرار میدهند .حرفه��ای دیگران
را میش��نوند .ارزش خ��ود را برای
ش��ناخت خود و اطرافی��ان حفظ
میکنند.
خود و دیگران را تش��ویق به انجام
کارهای خوب ک��رده و برای خوب
بودن و ش��ناخت دیگران به عنوان
انسانهای خوب تالش میکنند.
در ادام��ه راهکارهایی برای افزایش
اعتماد به نفس با هم مرور می کنیم:

 )۱در مقابل آینه بایستید و از خود
تعریفکنید:

این کار در کس��ب اعتماد به نفس،
بسیار مؤثر است .هر روز صبح چند
دقیقه این کار را انجام دهید .سعی
کنید هن��گام نگاه کردن در آینه به
موارد مثبت چهره خود نگاه کرده و
از آن تعریف کنید.


 )۲در حال زندگی کنید:

اگ��ر در حال زندگ��ی کنید و تمام
انرژی خ��ود را متوج��ه زندگی در
لحظ��ه نمایی��د ،فردای ش��ما هم
تضمین خواهد شد .چرا که فردای
شما محصول عملکرد صحیح امروز
ش��ما اس��ت .اگر عمر خ��ود را در
حسرت دیروز با نگرانی فردا سپری
کنید ،لحظهها را از دس��ت خواهید
داد و ای��ن به معنی از دس��ت دادن
فردا نیز میباشد.

 )۳دست دادن خودرا محکمتر
کنید:

ب��ه اصطالح ش��ل و وارفته دس��ت
ندهی��د ،ب��ه خصوص اگ��ر نظامی
هس��تید ،محکم و قدرتمند دست
بدهید و همچنین گرم و صمیمانه.


 )۴به موفقیتهای خود نگاهی
بیندازید:

ازموفقیتهاییکهتاکنونداشتهاید،
برای خود لیست تهیه کرده و همراه
خود داشته باشید و هرگاه احساس
عدم اعتماد به نفس کردید ،نگاهی
به آن بیندازید.


 )۵به خودتان تبریک بگویید:

حتی از گفتن جملههایی مانند شب
بخیر و دوستت دارم به خود امتناع
نورزید .حتی برای خود جشن تولد
بگیرید و در کل به خودتان برسید.

 )۶نیروی نگاه خود را تقویت
منایید:

افراد نظامی به خص��وص آنهایی
ک��ه در ش��غل فرمانده��ی بودهاند
ناخودآگاه نیروی قدرتمندی دارند،
اگر میخواهید به این مرحله برسید،
تمری��ن مؤث��ر زیر را انج��ام دهید:
«ساچمهای سیاه را در وسط سینی
قرار دهید ،و س��عی کنی��د با نگاه
خود از فاصله  ۲متری آن را حرکت
دهید».

 )۷همیشه با خود مبلغی پول نقد
داشتهباشید:

وج��ود مق��داری پ��ول در جیب و
کیف ش��ما ،اعتماد به نفس��تان را
زیاد میکند ،تاکنون شما شاید این
موضوع را بسیار تجربه کرده باشید.


 )۸مهمتر از همه نه گفنت را یاد
بگیرید:

بس��یاری از افراد ،ق��درت نه گفتن
را ندارن��د و ای��ن موارد ب��رای آنان
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 30سپتامبر ،اکتبر  ۱و ۲۰۱۱ -۲
iranleftalliance@gmail.com
تلفن تماس ۵۱۴-۲۵۸-۸۱۸۶

حساب بانکی برای کمک
رویال بانک کانادا:

۰۶۹۴۱-۴۰۰ ۱۹۵۴

مشکلهایی
ایجاد نموده
اس��ت .اگ��ر
پیش��نهاد یا
درخواس��تی
ب��ه ش��ما
میش��ود که
می��ل ندارید
آنرا بپذیرید،
با قاطعیت اما
با احترام بگویید نه.


 )۹فکر کنید که اعتماد به نفس
بینظیریدارید:

هرگ��ز این فکر را به خود راه ندهید
که اعتماد به نفس ندارید ،همیشه
سعی کنید نسبت به خود فکرهای
مثبت و واالیی داش��ته باشید .اگر
خودت��ان فکر کنید ک��ه اعتماد به
نفس ندارید ،چهط��ور انتظار دارید
کهدیگران فکر کنند که شما اعتماد
به نفس دارید .فراموش نکنید که به
هرچه فکر کنید ،به سرتان میآید.
اگر فکر کنید که کاری را نمیتوانید
انجام دهید به طور حتم نمیتوایند.
آنچه مهم است ،فقط افکار شماست.


 )۱۰سرعت راهرفنت خود را بیشتر
کنید:

کس��ی که اعتم��اد به نف��س دارد
گامهای مس��تحکم بر م��یدارد و
هدفمند راه میرود .قوی ،قدرتمند
و پر انرژی باشید.


 )۱۱سر خود را باال نگه دارید:

این کار باعث میشود جریان خون از
قلب به مغز (خون شریانی) و از مغز
به قلب خون وریدی) به آسانی انجام
پذیرد .حجم ریهها افزایش یابد و در
واحد زمان ،اکسیژن بیشتری با خون
مبادله شود .راههای هوایی از قبیل
نای ،نایژهها ،حلق وبینی تا حدودی
در یک امتداد قرار گیرند و تنفس،
راحتتر ش��ود ،میزان دید بیش��تر
ش��ود ،به برازندگی ظاهری شخص
کمک کند و از همه مهمتر ،اعتماد
به نفس شخص را زیاد میکند.


 )۱۲با ترس های خود روبهرو
شوید:

مطمئن باش��ید چیزی ک��ه از آن
ترس داری��د به آن بدی که ش��ما
فکر میکنید نیستند .روبهرو شدن
با آنچه ش��ما از آن میترسید باعث
افزایش اعتماد به نفس میشود.

 )۱۳حرف بزنید!:

اغلب اوقات در مورد یک موقعیت با
یک شخصدچار توهماتی میشویم
کهدرست نیستند ،اگر شک و تردید
و سؤالی برای شما پیش بیاید و آن
را رفع نکنید ،این شک و تردید روی
رفتار شما تأثیر میگذارد.


 )۱۴مغلوب نشوید:

چیز دیگری را انتخاب کنید .شما با
یک تجربه ناموفق مغلوب نمیشوید،
به این فک��ر کنید که آیا هیچکس
قب��ل از موفقیت شکس��ت نخورده
است .تنها چیزی که احتیاج دارید
یک راه متفاوت است.


«فســاد گستـرده در
حاکمیت به نابــودی
جمهـوری اسالمی میاجنامد»

)۱۵عذرتراشینکنید:

ش��ایعترین بهانهای که میتواند در
برابر هر تغییر مثبتی آورده شود ،این
اس��ت که من ذاتاً اینطور هستم یا
من اینطور بزرگ شدهام ،خیر ،عذر
شما پذیرفته نیست.


 )۱۶مهارتهای ارتباطی خود را
گسترشدهید:

در واقع خود باوری و اعتماد به نفس
ریش��ه در ارتباط با دیگ��ران دارد.
داش��تن ارتباط اجتماع��ی به افراد
کمک میکند تا واقعیتهایی را در
مورد خود بدانند .این افراد میآموزند
ک��ه در درون اجتماع برخی از افراد
تواناییهای بیشتر از آنها و برخی
دیگ��ر تواناییهای کمت��ر از آنها
دارندو در واقع آن ها میآموزند که
کم توانتری��ن افراد جامعه در همه
ویژگیهانیستند.

 )۱۷در اجتماع بودن را مترین
کنید:

به فعالیتهایی ملح��ق گردید که
همواره در ارتباط با دیگران باشید،
مانند باش��گاه ،کالسهای ورزشی،
انجمنهای دانشجویی و کلوپهای
تفریحی ،در ای��ن محیطها همواره
بای��د اجتماع��ی ب��وده و ب��ا مردم
معاشرت کنید .پس از مدتی خواهید
دید ارتباط با دیگران برایتان عادی و
راحت میشود.

 )۱۸از طرد شدن نهراسید:

یک��ی از عاملهای اصلی در اعتماد
به نفس پایین ،ترس از عدم پذیرش
(طرد ش��دن) است .آنچه را که فکر
میکنیددرست است انجامدهید .به
یادداشته باشید این انتظار اشتباهی
اس��ت که بخواهیم همیش��ه مورد
پذیرش و تأیید دیگران باشیم.

 )۱۹نگرش مثبت داشته باشید:

س��عی کنید به موفقیتها و نکات
ق��درت خود فکر کنی��د .ترفند کار
در این اس��ت که خود آگاه (تمرکز
حواس به خود) نباش��ید .اعتماد به
نفس پایین ،تردید و دودلی هنگامی
رخ میدهد که ش��ما ب��ه عیوب و
نقایص خود فکر میکنید .در عوض
افکارتان را سراس��ر به شخصی که
در حال گفتوگو هس��تید متمرکز
گردانید .هم ش��ما اضطراب خود را
از خاط��ر خواهید ب��رد و هم اینکه
طرف مقابل از توجه شما خرسند و
مشعوف خواهد شد.

 )۲۰توقعات خود را کاهش دهید:

همیشه عالی بودن غیر ممکن است
افرادی که میخواهند همیشه عالی
باشند هیچکاری را انجام نمیدهند.


>> اطالعیه :رسوایی اختالس
سه هزار میلیارد تومانی اکنون
به جائی رسیده است که گریبانگیر
بخش ه��ای عم��ده ای از ارکان
حاکمیت ش��ده است .چه آنها که
مستقیم ّا در این اختالس در گیر
بوده اند ،چه آنها که با سیاستهای
خ��ود و یا عدم نظارت خود امکان
این اختالس را فراهم کردند و چه
آنها ک��ه روزگاری مدعی مبارزه با
فساد بودند و امروز مهر سکوت بر
لب نهاده اند همه باید پاسخگوی
این رسوایی بزرگ باشند.
آنچه از ش��واهد امر بر می آید این
اس��ت که مس��ئوالن ارشد کشور
چشم خود را بر حقایق ادارۀ کشور
بس��ته اند و در صدد هستند این
فاجعه بی نظی��ر در تاریخ حیات
ایران را ب��ه یک تخلف از قانون یا
سوء استفاده تقلیل دهند و بدون
ریشه یابی و واکاوی علل و عوامل
آن ،تنها چند مس��ئول دون پایه
بانکی را مجازات نموده و با صدور
چند حک��م اعدام و زن��دان برای
عوامل دست چندم ،قاطعیت خود
را به اثبات رس��انند .غافل از اینکه
آب از سر چشمه گل آلود است.
نتیجۀ انتخابات فرمایشی مجلس و
کودتای انتخاباتی ،حذف مهمترین
نهاد نظارتی یعنی مجلس و بر سر
کار آمدندولتی شده است که فارغ
از هفت دولت و با پشتیبانی همۀ
ارکاننظام،مهمتریننهادمدیریتی
و برنامه ریزی را حذف و نهاد های
نظارتی ،مانند س��ازمان بازرس��ی
کل کش��ور و دیوان محاسبات را
به صورت کام��ل از ایفای وظیفه
باز داش��ته است .طبیعی است که
در این شرایط باید انتظار هرگونه
فسادی و در هر سطحی را داشت.
بخصوص وقتی برای حفظ رئیس
دولت تمامی ارکان کش��ور هزینه
بش��وند ،چشم پوشی از فسادهای
دولتی ام��ری طبیعی خواهد بود.
این امر س��بب می شود تا رئیس
دولت پیش دستی کرده و عنوان
نماید که صبر او کم است و این قوه
قضائیه است که می بایست مهرۀ
اصلی این اختالس را معرفی کند.
در همین ح��ال روزنامه ی دولتی
ایران و ش��بکۀ ای��ران نیوز مدعی
ش��ده اند که رئی��س دولت 140
هزار س��ند از  314مقام کشور را
در اختی��ار دارد که آنها را در زمان

تری فاکس...

مناسب افشا خواهد کرد.
اگر چنین چیزی درس��ت باشد،
وااسفا بر ملتی که همه ی مسئوالن
آن ک��م و بی��ش متهم به فس��اد
هستند و اگر درس��ت نیست ،آیا
این امر ،اثبات حقانیت مظلومینی
نیست که بیش از دو سال است به
خاطر مبارزه با دروغ و فساد ناشی
از آن در زندانها به سر می برند؟
جبهه ی مشارکت ایران اسالمی با
کمال تاسف اراده ای محکم برای
مبارزه با فساد در میان مسئوالن
نمی بیند .چرا که اگر چنین باشد
فسادهای بزرگتر و گسترده تری
در س��طح کش��ور وجود دارد که
باید به آنها پرداخته ش��ود که در
این مختصر به یک نمونۀ مهم تر
از مورد فوق الذکر اشاره می کنیم.
از س��ال  84تاکنون ک��ه جریان
اقتدارگ��را ،قوای اجرای��ی ،قانون
گذاری و قضائیه کشور را به صورت
کامل و یکپارچه در اختیار گرفته
اس��ت بیش از تمامی یکصد سال
گذش��ته ،درآمد نفتی عاید کشور
شده است.
کل درآمد نفتی کش��ور از شروع
اس��تخراج نفت تاکنون نزدیک به
ی��ک هزار میلیارد دالر اس��ت که
بنا بر گزارش منابع رسمی ،بیش
از پانصد میلیارد دالر آن در شش
سال اخیر بدست آمده است.
اما همانگونه که تمامی ملت ایران
ش��اهد هس��تند روزبروز بر فقر و
بی��کاری ملی افزوده می ش��ود و
دریغ از اینکه این درآمد سر شار و
نعمت خداداد در راه آبادانی و سر
بلندی ایران عزیز صرف شده باشد.
ف��ارغ از برنامه ی چهارم توس��عه
اقتصادی– اجتماع��ی -فرهنگی
کش��ور که توس��ط مجلس هفتم
و دول��ت نهم زیرپا لگدمال ش��د،
براساس قوانین بودجه ی سنواتی
(هر چند بر خ�لاف قانون برنامۀ
فوق الذکر) مجم��وع هزینه های
مجاز توس��ط دولت نه��م و دولت
کودت��ا ،کمتر از چهار صد میلیارد
دالر بوده است و این بدان معناست
که باید حدود یکصد میلیارد دالر
در حال حاضر در حس��اب ذخیره
ی ارزی کش��ور موجود باشد .اما
ب��ا کم��ال وقاحت ،دول��ت ،بانک
مرکزی و مجلس شورای اسالمی
به روش��های مختلف اعالم نموده
اند که در این حس��اب هیچ پولی

نیست.
چه کسی باید سوال کند که بر سر
این یکصد میلیارد دالر یا بیش از
یکصد هزار میلیارد تومان چه آمده
است؟
در حال��ی ک��ه مجلس مس��لوب
االختیار است و نهادهای ناظر هم
زبان بریده و دست و پا شکسته به
کنج��ی خزیده اند و فقط آه و ناله
می کنند چه کسی باید پاسخدهد
که تکلیف این حجم عظیم سرمایه
ملی که رقم سه هزار میلیارد تومان
در برابر آن هیچ حساب می شود،
چیست؟
جالب اینکه انحرافدرآمد و بودجۀ
کش��ور به حدی رس��یده اس��ت
که چن��د روز قبل رئی��س دیوان
محاسبات اعالم می دارد که بالغ بر
 15میلیارد دالر از ابتدای سال 90
به حساب های ذخیره ارزی واریز
نشده است.
نگاهی گ��ذرا به این ارقام نجومی،
ابعاد فاجعۀ فساد مالی و اقتصادی
را بخوبی روشن می کند و در این
ش��رایط تاسف بار اس��ت که باید
انتظار هرگونه فساد در بخشهای
میانی و یا پائین دستی را داشت و
به یغما رفتن سرمایه های مردمدر
بانکها را به نظاره نشست.
س�ه هزار میلیارد تومان ،رقمی
جزئی از تاراج منابع ملی است.

در جایی دیگر ،بیش از چهل هزار
میلیارد توم��ان از منابع بانکها در
لیست مشکوک الوصول قرار گرفته
اس��ت که رئیس دیوان محاسبات
سررس��ید فقط  16هزار میلیارد
تومان آن را برای شش ماهه ی اول
سال  90اعالم کرده است .
اگر قرار اس��ت به فساد اقتصادی
رس��یدگی ش��ود باید تکلیف این
فسادهای بزرگتر نیز روشن شود
و ملت بداند بر سر هزارها میلیارد
تومان منابع ملی چه آمده است؟
آیا آن شعار عدالتی که گوش فلک
را کر کرده اس��ت و آن ادعای ارائه
الگوی مدیریت جهانی و آن رویای
احیای ارزشهای صدر انقالب ،اینها
هستند؟
جبهه ی مش��ارکت ایران اسالمی
با ابراز نگرانی ف��راوان از روند ادارۀ
کشور و حاکمیت فساد گسترده در
الیه های درونی حاکمیت اقتدار،
ادام��ه ی این رون��د را جز نابودی
کشور و براندازی جمهوری اسالمی
نمی داند و از همه ی دلس��وزان و
دردمندان می خواهد تا دیر نشده
است در برابر این فجایع بی نظیر با
حساسیتی ویژه عکس العمل نشان
دهند .
جبهۀ مشارکت ایران اسالمی

>> ادامه از صفحه11 :

و هیچ پشتیبانی شرکتی و تجاری
هم وجود نداشته باشد.
فاکس در  28ژوئن 1981و بعد از
دریافت جایزه Order of Canada
چشم از جهان فرو بست.
______________________
دو ماه و نی��م بعد از مرگش اولین
دوی تری فاکس در  13س��پتامبر
 1981برگ��زار ش��د و بی��ش از
300هزار کاناداییدر  760نقطهدر
سرتاسر کانادا در این رخداد شرکت

نمودند و پول جمع آوری شده بالغ
بر  3میلیون و  500هزار دالر شد.
در  19سپتامبر  2010سی امین
ماراتن سالیانه تری فاکس برگزار
ش��د و تا ام��روز این رخ��داد 553
میلیوندالر برای تحقیقات سرطان
جمع آوری کرده است.
این دو ،مارات��ن امید تری فاکس
اکنون جهانی شده و فقط در سال
 2008بیش از  2میلیون نفردر 28
کش��ور جهان از جمله افغانستان،

ویتنام ،عربس��تان سعودی ،عمان،
مالزی ،فرانسه ،بلژیک و آمریکا در
دوی تری فاکس شرکت کردند.
بنیاد تری فاکسدر  1988تاسیس
شد تا این رخداد را مدیریت و جمع
آوری کمک مالی را هماهنگ نماید.
درآم��د حاصله به بی��ش از 1100
پروژه تحقیقات سرطان اختصاص
می یابد.
بر گرفته شده از « :سی بی سی»
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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 کمیل ندبه و دعای
عرفه توسط مداحان معروف ایران
روحانیون با سابقه و تجربه و شیخ صالح سیبویه
این کاروان را همراهی میکنند
هدیه ویژه کاروان در هنگام ورود به جده
یک گوشی موبایل به همراه سیم کارت به هریک از مسافران و یک دست حوله
و لوازم احرام یک کاله یک کیف و یک سجاده و حوله صورت و نقاب آفتاب گیرویژه بانوان محترم
اقامت در مکه ساختمان قافله آسمان به صورت نظام هتلی که 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 مکه و مدینه امکان 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 مکه 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 :
(شیخ صالح سیبویه)
 ) 416 ( 6840437حاج محمد
تلفن تورنتو:

شناسایی فلسطین...

محمود عباس در س��خنرانی خود
گفت که ادامه و گس��ترش اشغال
س��رزمینهای فلس��طین از طریق
اسکان دادن یهودیان در این مناطق
بزرگترین مانع صلح است.
بنیامین نتانیاهو که دقایقی پس از
محمود عب��اس صحبت کرد با این
نظر مخالفت ک��رده و گفت حضور
دراز م��دت نیروهای اس��رائیلی در
مناطق فلسطینی برای حفظ امینت
این کشور ضروری است.
نتانیاهو بزرگترین خطر و دش��من
اسرائیل ،عرب و انسانیت را «اسالم
افراط��ی» نامید و اضافه کرد که هر
بار که نیروهای اس��رائیل منطقهای
را ت��رک کردند ،نیروهای «اس�لام
افراطی» جایگزین آن ش��دند .برای
مث��ال با خروج از لبن��ان ،حزبالله
قدرت گرفت.
با خروج از غزه حماسدر این منطقه
روی کار آمد و بس��وی ش��هرهای
اسراییلی موشک پرتاب کرد.
نتانیاهو دولت ای�ران را بزرگترین
حامی و مسبل «اسلام افراطی»
نامید.

در این زمینه کوشید دنیا را متوجه
خطر بزرگی که «اس�لام افراطی»
مسلح به نیروی اتمی میتواندداشته
باشدبنماید.
نتانیاه��و باره��ا در س��خنرانیاش
اشاره به صلح دوستی و صلحطلبی
اس��رائیل کرد و اینکه فلسطینیها
بویژه محمود عب��اس هرگز حاضر
نش��دند دست دوستی اس��رائیل را
بپذیرن��د .در پایان از محمود عباس
دع��وت کرد ک��ه در نیوی��ورک به
گفتگو بنشینند .ولی فلسطینیها را
در ادامهی خصومت مسؤل دانسته
و ادعا ک��رد فلس��طینیها بویژه با
این اقدام اخیر نش��ان دادند هدف
اصلیشان صلح نیست.
نتانیاهو در پاس��خ سخنان محمود
عباس که گفت فلس��طینیها برای
 ۶۰سال با امید و آرزوهای خود به
مبارزه ادامه دادند ،گفت «امیدها و
آرزوها و  ۱۰هزار موشک و تسلیحات
ایرانی»!

نتانیاهو از مبارزات مردم کشورهای
عربی برای دس��ت یافتن به آزادی
و استقالل حمایت کرد و گفت که
دست دوستی بس��وی مردم مصر،
تون��س ،س��وریه ،اردن و ترکی��ه و
همچنین فلسطیندراز میکند .ولی
روابط اسرائیل با کشورهای همسایه
بویژه ترکیه در خطر از هم پاشیدن
است.

PAIVAND: Vol. 18  No.1024  Oct. 01, 2011

همـدردی

25

دوستان گرامی ،سیما  ،لیال،
و اسی گودرزی
اندوه درگذشت گرامی پدرتان را با شما سهیم هستیم.
به یقین تا بود حضورش قوت قلب تان بود؛
و اکنون بی گمان یاد و یادواره هایش دلیل محکم پایداری.
________________

از طرف دوستان شما،
پروین ،سیامک ،بیژن ،کتایون ،اصغر،
زیبا ،رضا و یدا ،بابک ،مارال ،آرمان،
یارشار ،صمد و رشید

>> ادامه از صفحه6 :
اسرائیل و ترکیهدر سالهای  ۱۹۹۰از
متحدان مهمدر منطقه بودند.
یک نگرانی واقعی
با
نزدیکی
ترکیه همچنین رواب��ط
در روز جمعه  ۲۳سپتامبردهها هزار
قذافی و اسد داشت.
نفر فلس��طینی با در دست داشتن
در
ترک
کارگ��ر
بی��ش از  ۲۵هزار
پرچمهای فلس��طین و عکسهای
روابط
کردند.
ی
م
لیبی و سوریه کار
رهب��ران خ��ود ،عرف��ات و محمود
پس
پیش،
سال
از
ترکیه و اسرائیل
عب��اس جمع ش��ده بودن��د که به
فعاالن
نفر
۹
شدن
از حادثه کشته
سیاس��ی ترک بدس��ت س��ربازان س��خنان عباس در سازمان ملل که گفت��ه ک��ه میخواه��د از زندگی
زنده پخش میشد گوش دهند.
سیاسی خود را کنار بکشد.
اسراییلی که با یک کشتی کوچک
دارو و غذا برای مردم غزه میبردند مدارس ،دانش��گاهها و ادارات بسته در این زمان شاید میخواهد بعنوان
بود .همهی مردم با کمال میل آمده کسی که ش��جاعت داشت مبارزات
بسیار تیره شده است.
بودند.
غیرخشونتآمیز فلسطینیها را به
بسیار
وزیر
ت
نخس
ترکیه به رهبری
محبوبش ،طیب اردوغان ،این روزها بر اس��اس آخرین آماری که گرفته مجمع جهانی ببرد شناخته شود.
از جنبشه��ای مردم ع��رب دفاع شده بود  ۸۰در صد از فلسطینیها در حقیق��ت مذاک��رات بیثم��ر با
از این اقدام محمود عباس پشتیبانی اسرائیل او را خسته و ناامید کرده بود
میکند.
وی تنها رهب��ری بود که اخیراً از  ۳میکردند ،این محبوبیت حتادر غزه و پیش خود اندیش��ید تنها راه حل
ً
کش��ور تونس ،مصر و لیبی بازدید ک��ه عمال در اختیار حماس اس��ت اینست و با رفتن به جامعه جهانی
نشان داده شده بود.
چیزی از دست نخواهد داد.
کرد.
ترکیه از حقوق فلس��طینیها دفاع ولی همین آمار نمایانگر نگرانی بود در ای��ن ماهه��ای اخیر ای��ن مرد
ال تنها کشور مسلمان و که بس��یاری از ماهها پیش در مورد مو خاکستری ،نوعی احساس آزادی
کرده و عم ً
دموکراتیک است که قدرت سیاسی آن بحث و گفتگو کرده بودند .یعنی میکرد.
و اقتصادی مهمی در منطقه ش��ده امید و انتظاری که مردمداشتند .حتا با شجاعتدرخواستهای واشنگتن
با تأیید مجمع عمومی و شناسایی را نادی��ده گرفت و مصمم بود وضع
است.
فلسطین بعنوان یک کشور مستقل اس��فناک مردم خ��ود را به قضاوت
نخست وزیر ترکیه پس از جلسه
وجدان جهانی بگذارد.
مجمع عمومی در یک مصاحبه
عباس« :من تنها هستم،
مقامات اسرائیلی نه تنها مخالف
تلویزیونی با  CNNبه اسرائیل به
این اقدام محمود عباس بودند،
رهاشده ،خیانت دیده از
سختی حمله کرد.
بلک��ه از عواقب نامعلوم آن بیم
شهروندان
ش��دن
وی از کش��ته
ترک که بیسالح به یاری مردم جانب آمریکا و اسرائیل و »...داشتند.
ش��یمون پرز رئی��س جمهور
غزه رفته بودند بسیار عصبانی بود
اسرائیل  ۳بار در ماههای اخیر
نیروی
و گفت این بار ام��کان دارد
دریایی ترک به همراه ش��هروندان تغییر واقعیدر شرایط کنونی بوجود مخفیانه با محم��ود عباس مالقات
نخواهد آمد.
کرد .در ای��ن مالقاتها به محمود
باشد.
در مورد مش��کل با فلس��طینیها در حالیکه آمار نش��ان میدهد که عب��اس گفت عضویت در س��ازمان
انتظار فلسطینیها اینست که با این ملل کمک��ی نخواهد بود .زیرا آنچه
نخستوزیر ترکیه گفت:
«من میخواهم بدانم در اثر حمالت شناس��ائی مناطق کرانههای غربی الزم اس��ت استقالل برای فلسطین
فلسطینیها واقعاً چند نفر اسرائیلی آزاد ،مس��تقل و خود مختار خواهد و امنی��ت برای اسرائیلیهاس��ت و
کشته شدهاند .ما میدانیم که صدها شد .حتا اگر این به قیمت برخورد با سازمان ملل قادر نیست هیچ یک را
سربازان اسرائیلی و یهودیان اسکان به او بدهد.
هزار فلسطینی کشته شدهاند.
داده شده باشد.
محمود عباس در پاسخ گفت« :من
ولی
اس��ت
این یک «نژادکش��ی»
اس��رائیلها خ��ود را قربان��ی تلقی محم��ود عب��اس در پاس��خ به این تنها هستم ،رها شده ،خیانت شده
نگرانیها گفته بود که تایید سازمان از جانب آمریکا و اسرائیل و همهی
میکنند».
در این مصاحبهی بیسابقه ،نخست ملل جایگزین مذاکرات با اس��رائیل کساندیگر».
وزیر ترکیه همچنین گفت« :اسرائیل نیست بلکه شروع آنست .در حالی محمود عب��اس میداند صرفنظر از
دارای بمب اتمی ،تسلیحات سنگین که سه چهارم از مردم تصور میکنند اینکه س��ازمان ملل چه تصمیمی
رفت��ن به س��ازمان مل��ل یعنی به بگیرد،در بازگشت قهرمانی است که
و تسلیحات کشتار عمومی است.
خودمختاریرسیدن.
با همان مشکالت پیشین روبروست.
آنها
چه چیزی است که آنها ندارند.
دارای همه نوع تسلیحات هستند .ی��ک مفس��ر سیاس��ی خاورمیانه در این سالهای اخیر محمود عباس
ول��ی من از ش��ما س��ؤال میکنم میگوید« :محمود عباس به جهت کوشیده است که با نحوهی برخورد
فلس��طینیها چ��ه چی��زی دارند .کاری ک��ه انجام داد ی��ک قهرمان حماس که ادامه مبارزات در صورت
چطور فکر میکنید که آنها قادرند ش��ناخته شده اس��ت ولی مشکل لزوم با خش��ونت اس��ت ،مخالفت
آن تعدادی از اسرائیلیها را که ادعا اینست که بین آنچه او میخواهد و کرده و مبارزات غیرخش��ونتآمیز
میش��ود ،نابود کنن��د .اجازه دهید آنچه مردم میخواهند تفاوت زیادی را تش��ویق کند .برای مردمی که از
وجود دارد.».
خشونت خسته و بیزار شدهاند این
خودمان را گول نزنیم .همه میدانند
محمود عباس  ۷۶س��ال دارد .بارها پیام قابل قبول بود .بطوریکه امروز
اسرائیل چگونه است».

اکثریت فلس��طینیها معتقدند اگر
حتا تظاهرات غیرخش��ونتآمیز در
س��طح وس��یع بوجود آید میتواند
به اشغال اسراییلیها زودتر خاتمه
بدهد .وقایعی کهدر کشورهای عربی
اخیراً روی داده اس��ت به این اعتقاد
قوت بیشتری میدهد.
در عی��ن ح��ال چنانچ��ه هی��چ
تغییری در وضعیت م��ردم بوجود
نیاید محم��ود عب��اس محبوبیت
خ��ود را از دس��ت داده و احتم��ال
عکسالعملهای خشونتآمیز چه از
طرف فلسطینیها و چه با تحریک و
شرکت سربازان و یهودیان شهرکها
زیاد است.
«یک شکست سیاسی دیگر برای
اوباما»

پذیرفت��ه ش��دن ب��ه عن��وان یک
عضو کامل در س��ازمان ملل باید با
پیش��نهاد ۱۵عضو ش��ورای امنیت
باش��د و حداقل با  ۹رأی بتصویب
برسد ۵ .عضو دائمی که آمریکا یکی
از آنهاس��ت بخش��ی از این  ۹رأی
است .س��پس در صورت تأیید این
پیشنهاد به مجمع عمومی برود که
باید توسط دو سوم از  ۱۹۳عضو به
تصویب برسد.
آمری��کا از ابتدا اعالم ک��رد که این
تقاضای فلسطین را وتو خواهد کرد.
به این ترتیب تقاض��ای عضویت از
شورای امنیت نخواهد گذشت .ولی
از آنجائی که اینگونه امور در سازمان
مل��ل هفتهه��ا بلکه ماهه��ا بطول
میانجامد،فلسطینیهافرصتدارند
که نوعی شناسایی کمتر از حد یک
کش��ور مس��تقل را تقاضا کنند که
پیش بینی میش��ود این خواسته
به تصویب مجم��ع عمومی خواهد
رسید.
تا زمانی که این اقدامات به نتیجهای
برسد ،اس��رائیل و فلسطین فرصت
دارند که نوعی مذاکرات صلح را آغاز
کنند.در عین حال مفسرین سیاسی
معتقدن��د از آنجاییک��ه در آمریکا
مش��غولیت اصلی انتخابات ریاست
جمهوری س��ال آینده است ،بعید
بنظر میرسد هیچ نوع اقدام مثبتی

در این زمینه انجام شود.
رفتن فلسطینیها به سازمان ملل
صرفنظ��ر از نتایج آن برای آمریکا و
بویژه پرزیدنت اوباما یک شکس��ت
سیاسی به حس��اب میآید .نه تنها
واشنگتن نتوانس��ت مانع شود که
فلسطینیهابطوریکجانبهتقاضای
اس��تقالل نکنن��د ،بلکه ب��ه هدف
دیگری که داشت نیز نرسید .هدف
این بود که تقاضای فلسطینیها به
مجمع عمومی برود ک��ه یک رأی
سمبولیک و کم خطرتر میتوانست
باشد .ولی در این شرایط که محمود
عباس تقاضای عضویت در سازمان
ملل بعنوان یک کش��ور مستقل را
کرده است ،این تقاضا باید به شورای
امنیت برود و آمریکا آن را وتو خواهد
کرد .این عمل مغایر با تمام سخنان
اوباما از ابتدای ریاس��ت جمهوریش
میباش��د .اوباما همیشه هدفش را
بوجود آوردن دو کشور مستقل اعالم
کرده بود.
در عین حال در  ۸ماه گذشته اوباما
از مبارزات مردم کش��ورهای عربی
و آفریقای ش��مالی برای رسیدن به
آزادی دفاع کرده است.
حن�ان اش�راوی مق��ام عالیرتبه
فلس��طینی گفت« :پرزیدنت اوباما،
مبارزات فلسطینیها را از مبارزات و
خواستههای مردم کشورهای عربی
جدا کرده اس��ت .بنظر میرسد که
این اص��ول تنها در مورد عربهایی
که علیه رهبران سرکوبگر خود بپا
میخیزند صادق است».
اوبام��ا رئیس جمهوری ب��ود که از
اولین روز ،صلح بین اعراب و اسرائیل
را مهمترین ارجحیت خود نامید و
در طی بیش از دو س��ال و نیم حتا
نتوانسته است مذاکرات صلح را آغاز
نماید .سال پیش پرزیدنت اوباما در
جلسه مجمع عمومی سازمان ملل
طی سخنرانی پر شوری خواست که
تا سال آینده فلسطین بعنوان یک
کشور مستقل و عضو سازمان ملل
ش��ناخته شود و امس��ال در همین
جلس��ه از وتو کردن ای��ن تقاضای
شناسائی سخن گفت.
{>> ادامه در صفحه}30 :

26

 سال  18شماره  9  1024مهر 1390

www.paivand.ca

زندگی...

PAIVAND: Vol. 18  No.1024  Oct. 01, 2011

chez les adolescents...

تنش دست دوم ،پدیده ای علمی که درد و
رجن را به اطرافیان سرایت می دهد

نتایج یک تحقیق جدید حاکی
از آن است که پیامدهای ناشی
از س��رایت استرس و تنش افراد
ب��ر اطرافیان و انتقال خودآگاه و
یا ناخ��ودآگاه آن به دیگران ،بر
سالمت و بهداشت عمومی افراد
و نیز بهره وری آن ها در محیط

نسبت به برداش��تن همان غذا
توسط میمون و یا انسان دیگری
است.
بر پای��ه تحقیق پژوهش��گران،
ش��واهد فزاینده ای وجود دارند
ک��ه سیس��تم عصب آین��ه ای
مشابهی در مغز انسان نیز وجود

برای افزایش فعال سازی بخش
خاص��ی از اعماق ه��ر نیم کره
مغز و منطقه ویژه احساسات و
هیجانات ،کافی است.
نتایج ارزیابی اندازه گیری فعالیت
الکتریکی حاکی از آن است که
مغز می تواند استنشاق بوی عرق

کار تاثیر منفی می گذارد.
در ش��رایطی که دانشمندان از
دالیل علمی چنی��ن پدیده ای
اطالع چندانی ندارند ،اما آن ها
معتقدند که احساسات و اعمال
ما به دلیل تحوالت احساسی و
هیجانی که بر اس��اس الگوهای
مغزی مان تنظیم شده اند ،تغییر
می کنند.
در حال��ی که روحی��ه و خلق و
خوی افراد به سرعت تحت تاثیر
خلق تنگ ،ترشرویی و استرس
دیگران قرار می گیرد ،حرکات پر
تنش ،نگاه های بی صبر و ناآرام
و واکنش های زننده آن ها می
تواند همچ��ون کوبیدن میخی
بر اعصاب اطرافیانشان دردناک
باشد و بر روحیه آن ها نیز تاثیر
منفی بگذارد.
پرسشی که پژوهشگران مطرح
می کنند این اس��ت که چگونه
خل��ق و خوی بد ی��ک فرد می
تواند تا این حد مغز فرد دیگری
را تح��ت تاثیر امواج منفی خود
قرار دهد.
یکی از احتماالتی کهدانشمندان
اخیراً کش��ف کرده ان��د ،وجود
مجموع��ه ای از س��لول ه��ای
مغ��زی به ن��ام «آین��ه عصب»
اس��ت .این سلول ها برای اولین
بار در مغز میمون ها کشف شد
و باور عمومی بر این اس��ت که
این سلول ها «انعکاس دهنده»
اعم��ال و احساس��ات دیگ��ران
هستند .برای مثال ،سلول های
داخل سیس��تم آینه عصبی که
باعث می شوند میمون یک تکه
غذا را بردارد ،همان سلول هایی
هستند که عامل واکنش میمون

دارد و تحقیقی از این دست نیز
بر واکنش های احساسی انسان
انجام شده است.
دانش��مندان براین باورند که به
همین دلی��ل با مش��اهده وارد
شدن آس��یب روحی و جسمی
به دیگران ،ما به طور غیرارادی
ماهیچه هایمان را منقبض می
کنیم و از نظر روانی طوری شبیه
س��ازی ش��ده ایم که گویی این
اتفاق برای خود ما افتاده است.
مطالعات تصویر برداری سیستم
عصبی انسان نش��ان داده است
ک��ه حس درد و هم��دردی که
ما نس��بت به آالم دیگران حس
می کنیم ،همان منطقه از مغز و
سلول های مغزی فعال می شوند
که هنگام آسیب دیدن و درد و
رنج خود ما فعال می شوند.
به نظر می رسد این سلول های
وی��ژه مغز و مداره��ای عصبی،
نقش مهم��ی در تجرب��ه ما در
حس همدردی ب��ا دیگران ایفا
می کنند.
این س��لول ها همچنین به فهم
نیت و ابراز احساسات و هیجانات
دیگران کم��ک می کند .اما اگر
فردی استرس و یا نگرانی داشته
باشد ،کنترل و تثبیت هیجانات
وی می تواند تاثیر مستقیمی بر
روحیه و خلق و خوی معاشران و
اطرافیان وی داشته باشد.
استنشاقاینترشحاتشیمیایی
توسط دیگران می تواند به طور
غیرارادی بر فعالیت مغز و رفتار
آن ه��ا تاثیر بگ��ذارد و در واقع
عکس ب��رداری از مغز این افراد
نش��ان داده است که بوی عرقی
که بر اثر استرس تولید می شود،

بدن فردی که استرس دارد ،در
مقایسه با استنش��اق عرق بدن
فردی که ورزش کرده اس��ت را
به عنوان یک تهدید بالقوه تلقی
کند و به همین دلیل اس��ت که
اس��ترس و تنش دیگران تاثیر
عمیقی بر اطرافیاندارد.
درک ای��ن واقعی��ت که چگونه
اس��ترس از فردی به فرد دیگر
منتقل می شود ،اهمیت کاهش
اس��ترس در فرد و پیشگیری از
س��رایت آن به دیگران را تایید
می کند.
نتایج تحقیقات حاکی است که
ورزش و تمری��ن فیزیکی بویژه
بر کاهش اضط��راب ،هیجان و
افس��ردگی تاثیر مثب��ت دارند.
مراقبه نیز می تواند برای مقابله
با کنترل هیجانی فرد و رویارویی
با تاثیر استرس دست دوم موثر
واقع شود.
با این وجود دانش��مندان تاکید
ک��رده ان��د ک��ه احساس��ات و
هیجان��ات مثبت اف��راد نیز می
توان��د به دیگران س��رایت کند.
در مق��ام نمونه ،لبخن��د زدن و
خندیدن ماهیت مس��ری دارند
و اعمال محبت آمیز ،نگرانی و
صبوری ب��رای اف��رادی که روز
دشواری را سپری می کنند نیز
می تواند نقش مهمی در کاهش
اپیدمی استرس ایفا کند.
جزئیات ای��ن تحقیق در کتاب

با فرزندتان درباره
بلوغ حرف بزنید!

آشنایی
با خواص
و مضرات
شکالت
تلخ
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«مغز پیروز :هشت راهبردی که
افکار بزرگ برای دس�تیابی به
موفقیت از آن بهره می برند» به

قلم مارک فنسکه ،استادیار رشته
عل��وم اعصاب دانش��گاه گوئلف
انتاریو منتشر شده است.

کاکائوی تلخ به دلیل داشتن میزان
بیشتری کاکائو ،نسبت به کاکائوی
معمولی ،حاوی پلی فنولها که آنتی
اکسیدان بسیار قوی است ،میباشد.
ترکیبات فالوونویی��دی موجود در
کاکائو باعث از بین بردن رادیکالهای
آزاد موجود در جریان خون ش��ده و
از بروز سرطانها و بیماریهای قلبی
 عروقی و تصلب شرایین جلوگیریمیکند.
همچنین فالوونوییدهای موجود در
کاکائوی تلخ باعث افزایش انعطاف
پذیری دیواره عروق ش��ده و خطر
افزایش فشار خون و سکتههای قلبی
و مغزی را میکاهد.
مطالعات نشان میدهد که خوردن
یک تکه شکالت تلخدر روز میتواند
فش��ار خون را به حالت متعادل در
بیاورد.

ترکیبات پلی فنیلی موجود در
کاکائوی تل��خ باعث بهبود روند
خون رسانی بدن به ویژه بهبود
خون رسانی به مغز ودر نتیجه
عملکرد مغز میش��ود؛ به
عالوه کافئین موجوددر آن
برای افزایش تمرکز نیز مفید است.
کاکائ��وی تل��خ از پوس��ت در برابر
تاثی��رات پیر کننده نور خورش��ید
محافظ��ت میکن��د و خط��ر ابتال
به س��رطان پوس��ت را نیز کاهش
میدهد.
کاکائ��وی تل��خ در اف��راد مبتال به
بیماریهای کبدی مانند یک مرهم
عم��ل میکند و مصرف آن در کنار
دارو میتواند در تسریع روند درمان
این بیماری موثر باشد.

یک��ی از مراح��ل مه��م دوران
نوجوانی ،بل��وغ ،نحوه برخورد با
آن و پذیرش آن است.
پ��در و مادرها وظیفه دارند قبل
از بلوغ فرزندشان ،به او در مورد
این مرحله آموزش دهند و بعد
از بلوغ هم مس��وولیت آموزش
بهداشت فرزندش��ان را به عهده
بگیرند....
بهتر اس��ت پدرها ،پسران خود
را و مادره��ا ،دختران خود را در
مورد این مس��ایل آگاه کنند .اما
اگر بلد نیستید یا حوصله ندارید
یا عصبانی هستید ،میتوانید این
کار را انجام ندهید.
در فرهن��گ ما بچهه��ا با خاله،
عمو یا داییشان راحت هستند.
میتوانی��د از آنها کمک بگیرید
یا اینکه از پزش��کان و مشاوران
کمکبخواهید.
الزم است با عادات و روش هایی
که نوجوانان معموالدر زمان بلوغ
در پیش می گیرند آشنا باشید تا
مواجهه با آنها شما را غافلگیر و یا
دلخور و ناراحت نکند
پدر و مادرها باید با شروع عالیم
بلوغ اطالعات الزم را به آرامی و
با مهربانی به فرزندشان بدهند و
به آنها خبر بدهند که بلوغ اتفاق
خوب و زیبایی است.
نح��وه صحبت ک��ردن با بچهها
خیلی مهم اس��ت و باید طوری
با آنها صحبت کرد که نترسند و
بدشان نیاید.
س��عی کنید لبخن��دی به لب
داش��ته باش��ید و با عصبانیت و
تحکم با آنها صحبت نکنید.
احس��اس روز اول ش��روع بلوغ
خیلی مهم است و تا آخر عمر با
افراد باقی میماند و ممکن است
باعث شود

 موارد احتیاط در مصرف
کاکائویتلخ

در افراد مبتال به آلرژیهای غذائی،
ش��کالتهای تلخ بهدلیل داش��تن
میزان زیاد مادٔه خشک ممکن است
آلرژی آنها را تشدید کند.
همچنی��ن ای��ن ش��کالتها در
عارضه کهیر
افرادیک��ه مبتال ب��ه
ٔ
هستند ،ممکن است موجب تشدید
بیماری شود.
ب��رای اف��راد مضطرب نی��ز توصیه
میش��ود مصرف این ش��کالتها

وانان
نوج

شوند .یکی دیگر از دالیل عالقه به
تنهایی در نوجوانان این اس��ت که
دراین س��نین نیاز خواب بیشتری
دارن��د و در روزهای تعطیل اغلب تا
قبل از ظهر از خواب برنمی خیزند.
تغییر دیگ��ری که در این س��نین
آنه��ا از زن بودن یا مرد بودنش��ان روی می دهد نیاز به داشتن حریم
احس��اس خوبی داش��ته یا نداشته خصوصی است .والدین باید به این
باشند.
حقوق نوجوانان احترام بگذارند.
برای اینکه این دوران به خوبی طی
شود ،برای فرزند تازهبالغتان جشن افزایش پافشاری ،ایرادگیری و
بگیری��د و ب��ه او هدی��های ماندگار مقاومت
بدهید تا وقتی بزرگ شد ،بداند چه کودکان آرام ،خجالتی و کم حرف
پدر و مادر نازنینی داشته است.
ممکن اس��ت در نوجوانی پرحرف
ی��ک میهمان��ی ترتی��ب بدهید و شده و باشجاعت و سماجت به دفاع
دوستان و اقوام را دعوت کنید.
ازایده های خود برخواس��ته و حتی
الزم نیس��ت ب��ه میهمانها چیزی از خواسته های شما سرپیچی کنند.
بگویید ولی به فرزندتان بگویید که اگ��ر ای��ن روحی��ه ب��ا ب��ی ادبی،
این میهمانی را ب��ه خاطر او برگزار پرخاشگری و توهین همراه نباشد
کردهاید.
آن را طبیعی تلقی کنید .اگر ش��ما
ب��ه هرح��ال ،این مرحل��ه را جدی لباسی را دوست نداشته باشید او آن
بگیرید تا در آینده فرزندتان بتواند رامی پوشد تا ثابت کند که تصمیم
نقش مهمی در زندگی خود داشته گیرنده اصلی اوست.
باشد.
عالوه بر این الزم اس��ت با عادات و خودپندارىنامساعد
روش های��ی که نوجوان��ان معموال معموالًنوجوان��ان ای��ن دوره را ب��ا
در ای��ن زمان در پی��ش می گیرند خودپندارى نامس��اعد س��پرى مى
آشنا باشید تا مواجهه با آنها شما را کنن��د؛ زیرا نس��بت به خ��ود ،نظر
غافلگیر و یا دلخور و ناراحت نکند.
مثب��ت دارند ،ولى ب��ه دلیل آن که
محیط اجتماعى ب��ا آن ها برخورد
مناس��ب ندارد ،آن ها را تحقیر مى
محدودیتارتباطات
فرزندی که زمانی درباره همه چیز کند و مرتب تغییرات بدنى شان را
با شما سخن میگفت وقتی به سن به تمس��خر مى گیرد ،نوجوانان از
بلوغ رس��ید ،حرف کمت��ری برای هرگونه تشویق و تمجیدى محروم
مى ش��وند و این به تدریج ،س��بب
گفتندارد.
او به پرسش��های شما خیلی کوتاه لطمه دیدن آن ها و خودپندار یشان
پاس��خ می گوید .دیگر رازهایش را مى شود و در این صورت ،نسبت به
با شما در میان نمی گذارد و بیشتر خود نظر منفى پیدا مى کنند و ع ّزت
مایل اس��ت با همس��االن خود در نفس خود را از دست مى دهند.
ارتباط باشد.
متایلتنهابودندرمنزل

حیا و عفت افراطى

نوجوانان تمایل دارند بیش��تر وقت
خ��ود را در اتاقش��ان ب��ه تنهای��ی
بگذرانند .شاید این حالت دلیل این
است که نمی خواهند با والدینی که
مسایل آنها رادرک نمی کنند مواجه

گاهى تغییراتدوران بلوغ سبب مى
شود بعضى از نوجوانان حیا و عفت
افراط��ى پیدا کنند زی��را از این مى
ترس��د که دیگران متوجه تغییرات
بدنى او شوند و نظر نامساعد نسبت
به او پیدا کنند.

محدود ش��ود ،زیرا ش��کالتها
بهدلیل داش��تن کافئین زیاد،
باعث افزایش اضطراب میشوند.
با توجه به اینکه ش��کالت
یک��ی از موادی اس��ت که
نس��بت آرژینین به لیزین
در آن زیاد است ،به افرادیکه
زمین��ه تبخ��ال زدن دارند توصیه
ٔ
میشود کمتر شکالت مصرف کنند
و ب��ا توجه ب��ه اینکه درص��د مادٔه
خشک ش��کالت تلخ زیاد است در
افراد مبتال به این عارضه ،محدودیت
مصرف این نوع شکالت باید بیشتر
رعایت شود.
بررسیهایبلندمدتنشانمیدهند
که مصرف این نوع شکالت بهدلیل
داشتن کافئین زیاد در زنان مبتال به
بیماری فیبروکیستیک پستان باعث
تشدید عوارض بیماری میشود.

کافئی��ن اس��ید مع��ده را افزایش
میدهد ،مص��رف موادغذائی حاوی
کافئی��ن زیاد ،مانند ش��کالت تلخ،
ممکن است باعث وخامت زخممعده
در افراد مبتال به این بیماری شود.
همچنین بیماران مبتال به رفالکس
معدی مری باید مصرف موادغذائی
حاوی کافئین زیاد را محدود کنند.
کافئی��ن م��ادهای محرک اس��ت و
تأثی��رات آن تا  ۲۰س��اعت در بدن
باقی میمان��د .از اینرو ،افراد مبتال
به بیخوابی باید از مصرف اینگونه
شکالتها خودداری کنند.
کلیه سنگس��از دارند
افرادیک��ه ٔ
و همچنی��ن افراد مبتال به س��یروز
کبدی مصرف این نوع ش��کالتها
به ترتیب بهدلیل داشتن اگزاالت و
مس زیاد توصیه نمیشود.
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اين ره كه تو ميروي به مركز خريد است

که روابط
تد
چه اتفاقی می اف خانوادگی
یوندهای
عاطفی و پ
ند؟!...
ین می رو
ازب

زندگی و خانواده...

ت��ا همين چندي قبل در ميان تبليغات س��فر و گردش��گري ،فقط حرف
از جاذبهه��اي طبيعي و زيباييهاي تاريخي و امكانات اس��تراحت و تفريح و
درواقع هرآنچه بود كه با سياحت در آن مقصد گردشگري ،لذت تجربهاش را
ميش��د به دست آورد – لذتي كه در هيچ شهر و منطقهاي همچون ديگري
سال هفدهم شماره  4867چهارشنبه  26مرداد ماه  16 1390رمضان 17 1432آگوست 2011
شماره  4867چهارشنبه  26مرداد ماه  16 1390رمضان 17 1432آگوست 2011
نبود .هياهوي بازاريابي ش��ركتهاي داخلي به منظور جذب گردش��گر براي
خ��ارج از كش��ور كم بود ،حاال خود آن كش��ورها هم بي��ش از قبل و به طور
مستقيم دست به كار تبليغات شدهاند.
آشنايي
كه
چرا
است،
شده
تأكيد
بسيار
در فرهنگ ملي و ديني ما بر سفر
می کنید خود را آدم متمدنی نشان
با مردم و س��رزمين ديگر اقوام و كشورها باعث افزايش آگاهي و رشد فكري
موضوعات کوچک
بدهید که ای��ن
)1مخالفت
افراد ميشود .از سوي ديگر سفر ميكنيم تا خود و اطرافيانمان را نيز دراين
برايمطرح شدن
كنيدو از
نیست
مهم
برایش
ای
رابطه
مسير بهتر بشناسيم.دراماهر
نوعتبليغي فقط با اين مضمون كه سفر
چاپ
دارد؟در جمع حتی لذت هم می برد!
جامعه ماآنها
جايي در
كردن ،چه
انس��ان
میان دو
خريد و پول خرج که
تهاجم
توفان
در
گرايي
مصرف
معضل
رواج
از
ايم
كرده
س��عي
در حالي كه ش��کل م��ی گی��رد اگر کمی به زندگی روزانه خود دقت
فرهن��گ كاذب بيگانه جلوگيري كنيم ،چنين تالشهايي چه هدفي را
برايکه در زمینه
شوید
است؟ درجه ای از کنید متوجه می
همیشه
مسافرت در نظر گرفته
نشدهو به موقع تا
گردشگر بجا
مخالفت های
ابراز
دارد
وجود
مخالفت
وقتي هيچ اشارهاي به گشت و گذار و سياحت براي جذب
هستید.
حد فعال
كردن چه
فکری
است و محور سفر و
پرزرق
فروشگاههاي
جيب در
تضاده��ایخالي
بر صرف وقت و
دانست.
زيرسؤال
بايد
را
سفر
ماهيت
و برق گذاشته شود،و رفت��اری جزی��ی آی�ا حفظ ظاهر می کنی�د و در
هرجاي
خودعظيم،
تج��اري
میانمجموعه
روابطيا يك
مركزازخريد
يك فروش��گاه ،يك
خوری؟
درون
طبیعی
دنيا باشد فرقي ندارد وقتي آن چه عرضه ميكند ،كااليي است كه در تب و
ناراحتی خود را به
مستقیما
بس��ياريتش��کیل
فردی ما را
خاص آن كشور
آیاميشود و
كش��ورها يافت
تاب بازارهاي جهاني ،در
شخص مقابل انتقال می دهید؟
میدهند.
نيست.
تبليغ
مردم اين نوع
بیشترو بس،
تواندخريد باشد
میهمين
مخالفتفقط
شما از سفر،
های خود را به
مخالفت
البته اگر قصد اما
جلوه دادن
توجيهي براي
درج��اتاين حال
مسافرت قابل قبول است ،با
ديگرنظر دیگران
کردن در
رنگجلوه
بهانهبيبد
مختلف��ی
اهداف معمول يك مسافرت نسبتاً پرهزينه محسوب نميشود .بايد گفت در
جوابمی کنند که
تظاهر
مخالفتو اگر ابراز
باشد.
داشته
کنند وبايد
نمیپرسيد
كسي هم
مقصد آورد
نامي از
اين شرايط ديگر نبايد
پنه��ان در براب��ر چنین احساسی ندارند.
بدهيد :رفته بودم خريد!
اینگونهديگر
يك كشور
ارمغان از سفر
مخالف��تآوردن
خريدن سوغاتي و به همراه
البتهافراد به خود
موارد
آنچهبه در
آش��کار.
است:آوريد
همراه مي
به
آنچه
كه
اس��ت
اين
قضيه
اصل
مجزاس��ت.
از اين
نظر بگیرید که در می گویند این
زن و شوهری را در نظر بگیرید که خاصی نمی رسید.
موضوعای را در
صحن��ه
نش��انه و ي��ادآوري از آن م��رز و بوم باش��د ،نه آن كه با ي��ك چمدان خالي
نیست ،اینقدر
بزرگی
مس��أله
«این
عاطفی
روابط
که
افتد
چه اتفاقی می
نشسته
بزرگ
خانوادگی
مهمانی
یک
برای شما الگوی یک زوج موفقند.
برويد و در طول س��فر آن را پركنيد از اجن��اس برندهاي بينالمللي معروف
ش��ما در حال تعریف ایرادگی��ر نب��اش ،هیچکس کامل
از
اجتماعی
و
خانوادگی
پیوندهای
و
همس��ر
و
اید
و
دارند
آنها با یکدیگ��ر رفتار خوبی
وفروشگاههاي زنجيرهاي.
نیس��ت ،مقصد
محدود به خود آن
غيرداخلي فقط
گردشگري
تبليغات
گردشگريچرا دردس��ر
فراموش کن
به هم احت��رام می گذارند و زندگی بین می روند و جدایی جای آنها را
باش��د که
ش��ما می
خاط��ره ای از
کنی؟» حدي
هواپيمايي هم تا
شركتهاي
رنگارنگ
تبليغات
شرايطي كه
اصال در
نيست.
درست می
مالی مس��تحکمی بنا نهاده اند؛ به می گیرد؟
چیزی
دیگران
ندارید
دوس��ت
توانسته بعضي مردم را به گذراندن تعطيالت در خارج از كشور ترغيب
كند،در زندگ��ی
و
عاطف��ی
زمین��ه
در
هست.
دلیلی
خواس��ته های ه��م ارج می نهند و حتما
این
اینکه
بر
مضاف
بدانند؛
آن
درباره
حت��ي قيمت پائينتر و تس��هيالتي همچون بارمجاز بيش��تر براي جلب نظر
موجود مخالفت به
مس��أله
این
زناش��ویی
شما
که
است
آن
از
تر
ناشناخته
در نهای��ت زوج موفقی به نظر می ولی
همسرتان
که
است
باری
چندمین
مس��افر به استفاده از خدمات شركتهاي داخلي براي خطوط هوايي
كاملزی��را تعداد
مجموعهافتد.
اتف��اق می
اس��ت .حاالکرات
تصور كنيد
بس��ياري
رس��ند .این طرز فکر شما ،یک روز به وجودش پی ببرید.
نبردهتعریف
جاييتاب
مواردراراهبابهآب و
داس��تان
دراین
فردیتعداد
هواپيما و
كش��ورهاي دور و نزديك در كش��ور ما را كه از
تبليغاتي
زوجین خیلی
تعامالتنوعمیان
کند.
می
در حالی که مشغول خوردن شام و 
پ��رواز درهفته و پوش��ش گس��ترده خطوط و مقاصد گرفته ت��ا هتل و غذا و
روابط است و به
دهند.انواع دیگر
زیادتر از
کنید
می
خودخوری
به
شروع
شما
گفتگوی خانوادگی هستید به یکباره مراحل چهار گانه مرگ عاطفی
گشتوگذار و خريد را در قالب تورهاي متنوع ارائه مي
گردشگربروز اختالف
خروجاحتمال
نسبت
اين کنید که
نگاهبهمی
اقبالبه وی
ط��وری
همیناز آمار
پيشنهادات س��فر را
مس��افران
با شنیدن خبر جدایی آن زوج به هم زوال و م��رگ رواب��ط عاطفی در  4یاميزان
است.
بیشتر
داستان
تعریف
از بفهمد
می ریزد.
مرحله اتفاق می افتد:
گونه
نبود هيچ
آنهابراي
میاناگر
توسطكرد .حتي
برداش��ت
ميتوان
مایلبهبهآساني
كش��ورمان
به حال
چهارفصل را
اي��ران
درجهخروج
اینورود و
نیس��تید.بين
تطاب��ق و تعادلي
کوچک خود را
ه��ای
مخالفت
گردش��گر ازاگر
خفیفی از
وی
هر چه فکر می کنی��د نمی توانید )1مخالفت
سفربادر اين
فرهنگ
صيانت از
تدبيري براي
الزمدراس��ت
كنيم،
خود رها
غوغا تعداد موارد
توجه به
نکنید و
بیان
شما با
برابر اینکه
است
مخالفت
علتی منطقی برای این اتفاق بیابید )2 .رجنش و عصبانیت
صفحه  12عكس :ابوالفضل نسائي
صفحه  12عكس :ابوالفضل نسائي
بينديشيم.
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4
مرحلۀ

كليه برچيده شود
سوددهشود
ررچيده
مرگعاطفی

درروابطزناشویی

همه گوش��ه و زوایای مغزتان را می
کاوید تا نش��انه ای دال بر مشکالت
دوبهشرح
جدول با
زناشویییک
نتیجه
بیابید .اما
آن زوج

4867

		

صدای بلند وی را از گفتن داستان پیش آمده ،از خیر مطرح کردن آنها رنجش و انباشت انرژی منفی بسیار
منع کنید.
بگذرید ،این مخالفت های کوچک در درونت��ان پا به مرحله س��وم می
دو شرح
جدول با
راه دیگ��ری همیک
س��عی
وجود دارد؛
جم��ع ش��ده و کم کم ب��ه عالمت گذارید.

جدول ويژه جدول عادي
				
و
				
ویژه

3
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حل جدول عادی شماره 4866
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افقي:
 -1خودرو جنگي – از آثار ديدني و
1
باستاني استان فارس در مركز شهر
2
شيراز
–
يافتن
آرام
دل��داري،
–
نقاش
-2
3
پيامدها
 -3از عناص��ر ش��يميايي فل��زي – 4
سرشار – بمب مخرب
5
 -4مخفف اوستا – از ماههاي فرنگي
6
– بخشش
 -5دوس��تي – جانور مكار – كشور 7
توكيو
8
 -6بازيكن خ��ودي در تيم – پاك،
پاكيزه – خاتم انگش��تري – مخفف 9
خوب
10
 -7بلن��د – يكي از ش��خصيتهاي
11
شاهنامه – رشد كردن
 -8ساقه زيرزميني – امر به آمدن – 12
از نيروهاي سهگانه
13
 -9زاپ��اس – مرك��ز روماني – زبان
14
عرب
 -10نفس خسته – شيريني سنتي 15
تبريز – درخت انگور – مخفف از او
 -11ش��هري در استان زنجان – عاقل زود نيست – مريخ
مجنون! – آخرين نازي
 -9واح��د وزن – گ��ردي س��فيد كه
 -12گاوآهن – آجر نصفه – شوريده ،از س��يبزميني گرفت��ه ميش��ود –
درهم
انديشهها
 -13بزرگتر – هلهله شادي – هدهد
 -10خاصيت ،صف��ت – دردمندي –
 -14امام صادق(ع) فرمودند اين صفت لحظه كوتاه
در ش��خص مسلمان يافت نميشود –  -11پول ژاپن – شعله آتش – قصر
توانايي ،قدرت – حساب
 -12از انجيلها – قلم انگليسي – آزاد
مس��ابقه
–
عص��ر
 -15لق��ب ام��ام
و رها – افشرده آلو
دوچرخهسواري
 -13بانو – سازمان فضايي – پرخور
عمودي:
 -14جم��ع امام – دهن دره – ش��هر
ناب
–
رضوي
خراس��ان
در
-1شهري
خروس جنگي
و بيغش
 -15ش��ريف و اصي��ل – پايتخ��ت
 -2خمي��ازه – عمل ب��ارش – با هم و
آرژانتين
همگي
1

و

برای خود فضای��ی تازه و آرام طلب

دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
کرده و
حلایران
روزنامه
جدول مداد
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدول
		
عاديهای
جدول


 -3زدن��ي نارفي��ق – گياه
دارويي – جمع شبح
 -4كالنتر – بازي كه نفس
بس��يار ميخواه��د – مايه
حي��ات – ماه هفتم س��ال
قمري
 -5نوش��تههاي اصل��ي –
آشكارا – حرف فاصله
 -6مرادف آش��غال – باقي
گذاش��تن – مؤسس��ه
نيكوكاري
 -7ش��يوه ،كش��يدن –
هواپيم��اي مس��افري ب��ا
گنجايش زي��اد براي حمل
مسافر – انگور خشكيده
 -8كوركي در پلك چشم –

ت��ا همين چندي قبل در ميان تبليغات س��فر و گردش��گري ،فقط حرف
از جاذبهه��اي طبيعي و زيباييهاي تاريخي و امكانات اس��تراحت و تفريح و
درواقع هرآنچه بود كه با سياحت در آن مقصد گردشگري ،لذت تجربهاش را
ميش��د به دست آورد – لذتي كه در هيچ شهر و منطقهاي همچون ديگري
بازاريابيرنجش
بعدی یعنی
ش��ركتوهاي داخلي به منظور جذب گردش��گر براي
هشداردهندههياهوي
نبود.
شود.
می
عصبانیت

تبدیلكش��ور كم بود ،حاال خود آن كش��ورها هم بي��ش از قبل و به طور
خ��ارج از
زندگیكارباتبليغات
دست به
ش��ریک
مستقيمب��ه
ح��ال کمی
شدهاند )3.عدم پذیرش و طرد
است ،چرا كه
یک شده
بسيارازتأكيد
ديني ما بر
فرهنگ ملي و
عاطفی در
کنی��د و
خود فکر
آشنايي به
مفصل ،در را
دع��وای
اتفاقاتسفر بعد
با مردم و س��رزمين ديگر اقوام و كشورها باعث افزايش آگاهي و رشد فكري
دراينمی
منزلنيزخارج
هفته گذشته را مرور کنید و مواردی ه��م می کوبید و از
افراد ميشود .از سوي ديگر سفر ميكنيم تا خود و اطرافيانمان را
چاپآنها
زمینه
همس��رتان در
را ک��ه با
یاس و
احساس
حالیکه
كه سفر كنيد براي
ش��ویدايندرمضمون
تبليغي فقط با
بشناسيم .اما
مسير بهتر
آورید.
داشتیدپولبیاد
جامعه ما
خرج
اختالفخريد و
دارد؟وجودتان را فرا گرفته
سراسر
كردن ،چه جايي درپوچی
معضل مصرفگرايي در توفان تهاجم
س��عي كردهايم
برخورد حالي
در
ش��ماكهبا این
طرز
اختالفاتاز رواجاست.
كاذب بيگانه جلوگيري كنيم ،چنين تالشهايي چه هدفي را براي
فرهن��گ
چگونه بوده است؟
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه از جار و
مسافرت در نظر گرفته است؟
مخالفت
هيچبا این
وقتيشما
طرز برخورد
منزل
خسته
برايهم
سياحتدعوا
جنجال و
اید ونشده
گردشگر
جذب
گشتهاو گذار و
اشارهاي به
برای
خوبی
ش��اخص
اول
در وهل��ه
کرده
ترک
آرامش
به
رسیدن
برای
را
است و محور سفر بر صرف وقت و خالي كردن جيب در فروشگاههاي پرزرق
دانست.
زيرسؤال
بايد
را
سفر
ماهيت
شود،
گذاشته
برق
و
سالمتی ازدواج شما می باشد.
اید .در حقیقت از همس��ر خود فرار
مجموعه تج��اري عظيم ،هرجاي
يك
يا
خريد
مركز
يك
فروش��گاه،
يك
کرده اید.

دنيا باشد فرقي ندارد وقتي آن چه عرضه ميكند ،كااليي است كه در تب و
صورت
به
اس��ت
ممکن
مرحله
این
عصبانیت
و
رجنش
)2
تاب بازارهاي جهاني ،در بس��ياري كش��ورها يافت ميشود و خاص آن كشور
نيست.رنجش ،نوع ش��دیدتر دیگر و در درون منزل اتفاق بیافتد.
عصبانیت و
یکتبليغ
اين نوع
در باشد و
خريد
فقط همين
قصد شما
هایی اگر
مخالفت البته
سقف
بس،زیر
منزل و
ش�ما
سفر،هم
ک��ه ازروی
اس��ت
جلوه دادن
براي بي
احساسحال توجيهي
است ،با اين
قابل قبول
ديگربی
یکدیگر
رنگب�ه
ول�ی
هس�تید
صورت
مسافرت و به
جمع شده اند
اهداف معمول يك مسافرت نسبتاً پرهزينه محسوب نميشود .بايد گفت در
یکدیگر را
و
کنید
می
اعتنای�ی
شود.
می
ابراز
موقتی
شرايط ديگر نبايد نامي از مقصد آورد و اگر كسي هم پرسيد بايد جواب
تنفری اين
خريد!مقابل را مورد بی توجهی قرار می دهید.
بودمف��رد
ش��ما
مرحله
در این بدهيد :رفته
البته
ديگر
كشور
يك
به
سفر
از
ارمغان
آوردن
همراه
به
و
سوغاتي
خريدن
مالمت می کنید و فرد در واقع وی را هم از دیده و هم از دل
س��رزنش و
آنچه به همراه ميآوريد
كه
اس��ت
اين
قضيه
اصل
مجزاس��ت.
موضوع
هماين
مقابل از
عکس العمل نش��ان می بیرون می کنید.
نش��انه و ي��ادآوري از آن م��رز و بوم باش��د ،نه آن كه با ي��ك چمدان خالي
س��اعت
مرحله می
پركنيد ازاین
قراررا می
ش��ماورادرمورد
یک معروف
تواندالمللي
برندهاي بين
اجن��اس
حمله آن
طول س��فر
دهد و برويد
س��راي.موضوع به ط��ول بیانجامد و لی تا چند روز
که
مواقع
دهد .خیلی
وفروشگاههاي زنجيره
گردشگري
آن مقصد
محدود به
تبليغات
طول
ممکن است
خودهم
هفته
فقط چند
غيرداخلي و
گردشگريبزرگی راه
ربطیدعوای
کوچک و بی
شركتهاي هواپيمايي هم تا حدي
دیگررنگارنگ
تبليغات
علت در
می افتدنيست.
بکشد.
شرايطيدركهجای
آنرا باید
توانسته بعضي مردم را به گذراندن تعطيالت در خارج از كشور
كند،این
ترغيب در
طالق ها
بیشتر جدایی ها و
و موضوعدیگری جستجو کنید.
حت��ي قيمت پائينتر و تس��هيالتي همچون بارمجاز بيش��تر براي جلب نظر
افتد.
می
اتفاق
مرحله
توان
عصبانیت می
خدمات شركتهاي داخلي براي خطوط هوايي موجود
رنجشبهو استفاده از
از اثراتمس��افر
مجموعه كامل
بحرانیكنيد
حاال تصور
اس��ت.
بینبه جايي
موقت راه
بس��ياري موارد
اختالفات
تریندوره
دوره
شرکاینبرده این
در عاطفی
به جدایی
هواپيما ودرتعداد
كه از
كش��ور ما را
كش��ورهاي
آمدن
نوع به زانو
زمان
حقیقت
نزديك درو در
دورباوفشار
عصبانیت
تبليغاتيکرد.
عاطفی اشاره
پ��رواز درهفته و پوش��ش گس��ترده خطوط و مقاصد گرفته ت��ا هتل و غذا و
طرفین
دهند .عاطفی
ميهای
تالش
روحی زیادی همراه اس��ت و انرژی آخرین
گشتوگذار و خريد را در قالب تورهاي متنوع ارائه
گردشگرمی
مشترکشان
زندگی
بقای
مس��افران به اين برای
گیرد.
زیادی از شما
پيشنهادات س��فر را از آمار خروج
ميزانمیاقبال
مدام
عصبانیت،
رنجش و
باشد.كرد .حتي اگر براي نبود هيچگونه
تکراربرداش��ت
ميتوان
آساني
كش��ورمان به
اگر از
آنقدرحال
چهارفصل را به
گردش��گر
تعادلي بين ورود
تطاب��ق
فشار
اي��رانپذیرش،
طرد ازو عدم
خروج در
جلوگیرندهو آن،
در ومقام
شود ش��ما
زیاد سفر
فرهنگ
صيانت از
تدبيري براي
الزم اس��ت
درونرها
ب��ا به خود
غوغافرد
اينکه
می درشود
تنش
روحی و
عصبانیت و
كنيم،این
ریختن
بينديشيم.
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بازار آشفته خرید و فروش كليه در كشور

 )3عدم پذیرش و طرد
 )4سرکوبی


اين ره كه تو ميروي به مركز خريد است
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عادی:

باعث
افقي:
دليل3 ،
 -7 15 14 13افسار – نظري –2 1
12 11 10 9 8
خ��راب – اس��باب من��زل –
 -1خودرو جنگي – از آثار-8ديدني و
1
شهرناپذير
خستگي
باستاني استان فارس در مركز
 -9عميق – 2
سياهه – توانايي
شيراز
دهان كج��ي – بيباك –
حرف
-10
–
يافتن
آرام
دل��داري،
–
نقاش
-2
3
پيش درآمد كاشت – ناكس
پيامدها
فل��زي – 4
گردنك��ش – پيامده��ا – امر به
 -3از عناص��ر ش��يميايي -11
سرشار – بمب مخرب گفتن
5
 -4مخفف اوستا – از ماههاي
فرنگي– نوع��ي كب��اب مرك��ب از
 -12ج��ا
6
– بخشش
كوبيده و آرد نخودچي كه در
گوش��ت
روغنكشور
 -5دوس��تي – جانور مكار –
كنند – هنگام
سرخ 7
توكيو
جهان – مغازه – پرده دري
 -13آغاز
8
بي پاك،
تيم –
شرمي
 -6بازيكن خ��ودي در و
-14مخفف
پاكيزه – خاتم انگش��تري –
ششلول  –9سنگواره – رخصت
خوب
چهارمي��ن پادش��اه دودم��ان
-15
10
 -7بلن��د – يكي از ش��خصيت
هايايران – استاندار قديم
افشاريان
عمودي11 :
شاهنامه – رشد كردن
ش��اخههاي زيست شناسي
آمدن از
 -8ساقه زيرزميني – امر به-1يكي
– 12
از نيروهاي سهگانه
است كه به بررسي انواع واكنش ايمني
13
 -9زاپ��اس – مرك��ز روماني –
زبان در برابر آنتيژنهاي بيگانه
جانداران،
عرب
و رون��د ايجاد14مصونيت در برابر عوامل
 -10نفس خسته – شيريني
پردازد – موزيك نظامي
بيماريزا
سنتيمي 15
مخفف از
كريماو– رنجش – نوعي ش��يريني
تبريز – درخت انگور – -2
افقي:
 -11ش��هري در استان زنجان
معروف– عاقل زود نيست – مريخ
آلكسيآخرين
مجنون! –
خداشناس
آربوزف
-1پائين بازو – اثري از
زنجير گ��ردي س��فيد كه
واح��د–وزن –
نازي  -3رشته پهن – -9
مذكر –
جم��ع –
 -12گاوآهن – آجر نصفه–-4پ��رش –
روس
گرفت��ه ميش��ود –
زميني
ضمي��رس��يب
شوريده ،از
 -2بيهوده – تأليفدرهم
كننده – نوعي غذاي گردش گروهي انديشهها
هدهد
– -5
 -13بزرگتر – هلهله شادي
خاصيت ،بنزين
كشتي حمل
غالف
آماده
صف��ت – دردمندي –
شمشير –-10
مرغيصفت
فرمودند اين
صادق(ع)
عبرتامام
 -3ايوان آن مايه -14
سيمرغ
افسانهاي شبيه
آسان –
اس��ت –
لحظه كوتاه
– نام دخترانه در ش��خص مسلمان يافت-6نميشود –
سس��تي –
– -11
مردم��ك چش��م
شعله آتش – قصر
پول ژاپن –
بسيارقدرت –
توانايي،
حساب راهنمايي
بخشنده –
 -4پشت س��ر هم –
 -12از انجيلها – قلم انگليسي – آزاد
مس��ابقه
–
عص��ر
ام��ام
لق��ب
-15
ايرانسل
اينترنت
سيس��تم
–
گرگ
-7
گروه مردم چادرنشين
و رها – افشرده آلو
دوچرخه
پيوسته –
 -5از ضماير شخصي
سوارينيروي – كفايت شده  -13بانو – سازمان فضايي – پرخور
عمودي:
ماش��ين
مخترع
–
قهرمان
ش��جاع،
-8
طبيعت و فطرت – ته نشين شونده
 -14جم��ع امام – دهن دره – ش��هر
رضوي – ناب
يكي از مراكز مه��م توليد گل
خراس��ان بخ��ار
-1شهريبهدرچيزي –
 -6حرص و عالقه ش��ديد
خروس جنگي
و بيغش
محم��دي ،گالب و عرقي��ات گياهي در
ضمير مفعولي – س��الن با سقف كاذب
 -15ش��ريف و اصي��ل – پايتخ��ت
كشور– با هم و
 -2خمي��ازه – عمل ب��ارش
– غذاي نذري
آرژانتين
دفعات��ي كه نام
 -9تع��داد
همگي
شده
ذكر
قرآن
در
خدا
خانه
گياه
–
نارفي��ق
زدن��ي
-3
حل جدول عادی شماره 4866
حل جدول ويژه شماره 4866
است – تقدير – همچنين
دارويي – جمع شبح
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
گردش خون –
 -10كاشف
بازيككها نفس
 -4كالنتر –
ت ف ن گ س ر پ ر
ر ت ا 1ت ج د ي د ي
ا ي ن
 1پ ل و ن ي م
مرمرو – بحرف نفي
خواه��د –
ا ش ر ف
ل
ا ش ك ا
مايه ر 2م ر س
ب ا
م
مي ا
بس��يار ر
ا ب
ل ي
ا
 2ر
اس��تي–
حي��ات ي– سماه
س��الس 3
د ي
ا
ر
ا
هم��ان بس ك ل
 -11ر س ك
ت م ت
د
هفتم ر
ت
و
 3ي م گ ا ن
ا 4
د ل ق
ز غ ن
درختس
ايوانا – بار ت ا
ن
و
ا ن
ر
م د
ا
پ ر
ي
قمري
4
ن
ا ت
د
درگذش��ت ت– هع��دد ا
ا 5و -12ن ش ا س
و
هاي ا
ه
ر
 -5ا
د ي
ا
د
 5ب
اصل��ين–
نوش��ته
س ي
ا ن
هاي ر
زبان ا
ت
ي��ك ش ن
ع ز 6د ن
ا گ و س ت
ا
د م
 6ح ا
رقم��ي ل– از
آشكارا – حرف فاصله
ا ت و م
و ل ت ي م
م
ا
م
ا 7ن ا
ر
ر خ و
ا
ه
ن ا
م
ا
ر
ا
7
نويسي –ا گشتن
برنامه
باقي
–
آش��غال
مرادف
-6
ه
ا
ر
ك خ
ا
م
خ ف ه 8ع ن
ي ا
ج ر
ز
و
 8ر
خردكن بادي –
-13بگندم
گذاش��تن س –م مؤسس��ه
ر
م ك ر
م
ا
ر ي ك ا ن د
ا ش ي ا 9ب ا
ر ت ي ن ي
ا پ و
9
بودن – جايگاه
برپا
نيكوكاري
ا
ه
ا
و
ر
ل ب ت ه
ا
 10ا ك
ت ي
ز ب ل
ج ن گ ج و
ا
 10ل
و
س��پيدي
–
بچ��ه
-14
كش��يدن ه –
-7
ه
ه
ا ج ه
م و
ق ل ي ا
 11ا
ا ن
ش��يوه ،د
م ر
ت ا ي ر
 11ا
ي
چه��ره ر– مخترع
س��رخي
م ر
ق د ي
س د
ا
مس��افري اب��ا ن  12س ر
هواپيم��اي ن ا ب
د ي م
 12ن ح س
ن ا س و ت
ا
ج ز
كاغذب ي ا
 13ل و
براي ا ن
زي��اد ك
گنجايش د
ت ر
ه
ل د
ا
 13و
حمل و ن
جناح
م ن ي ر
اثرير از ف
– ا
لشكر ع
م
ا
-15ل
 14ح ا
ه
د
و
ر
 14ا ش ي ل
ي و ي و
انگور نخشكيده
مسافر –
ت ا ن ي س ر
ا ي ا ن ا
م
ا
 15ر
ا ي گ ا ن
دوموسه ر
آلفرد ت ر
شارل و پ
لوييي ك
 15ه ل
كوركي در پلك چشم –
-8

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

4

27

5

6

7

جدول ويژه
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 -7 15 14 13 12 11 10 9 8افسار – نظري – دليل ،باعث
 -8خ��راب – اس��باب من��زل –
خستگيناپذير
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گوش��ت كوبيده و آرد نخودچي كه در
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 -4پ��رش – ضمي��ر جم��ع – مذكر –
روس
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 -3ايوان آن مايه عبرت اس��ت – آسان – مرغي افسانهاي شبيه سيمرغ
 -6مردم��ك چش��م – سس��تي –
– نام دخترانه
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پزشکــی

دکترعطاانصاری(کبک)

روزاسه یک بیماری مزمن پوستی
است که به صورت قرمزی روی گونه،
بینی ،پیشانی و چانه دیده می شود
و به تدریج که بیماری پیشرفت می
کند ،قرمزی دائمی می شود .عروق
خونی گشاد ش��ده و روی صورت و
بینی و سایر نقاط ذکرشده همراه با
دانه های (جوش های) کوچک قرمز
دیده می شوند.
روزاسه معموالً در حدود  30سالگی
و بیش��تر در نزد اف��رادی که دارای
پوس��ت و چشمان روشن هستند و
آمادگی قرمز ش��دن را دارند ،دیده
می شود.
همه کس می تواند دچار ش��ود؛ از
 20تا  70سالگی بیماری به تدریج
شدیدتر می شود ،مخصوصاً اگر به
خوبی درمان نشود و در بیشتر افراد
پیش��رفت بیماری سیکلیک است؛
یعنی یک دوره پیشرفت بیماری و
پس از آن یک دوره پسرفت بیماری
وجود دارد  3تا  10درصد مردم ولی
ب��ا درجات مختلف به آن مبتال می
شوند.
در کانادادو میلیون نفر از این بیماری
رنج می برند و خانم ها معموالً بیشتر
از آقایان دچار می شوند؛ ولی در نزد
آقای��ان احتمال بیش��تری دارد که
ش��خص دچار  Rmophyamaهم
بشود که عالمت مشخص آن بینی
قرمز ،متورم و قلنبه است که نشان
دهندهمرحلهکام ً
الپیشرفتهبیماری
است.
کودکان خیلی به ندرت می توانند
دچار ش��وند و عالمت بیماری ،لپ
های قرمز رنگ آن ها است و در این
سنین قبل از عالئم پوستی ،کودک
دچار قرمزی چشم و تورم پلک می
شود.
علل واقعی رزاس��ه هنوز مشخص
نیس��ت ولی طبق مطالعات جدید
یکی از عوامل زیر می تواند باشد:

اشکال در رابطه سیستم دفاعی بدن
با پوست وجود دارد.

فعالی��ت زیاد ع��روق خونی صورت
که بیش از اندازه گشاد شده ،باعث
قرمزی و گرمی می شوند.
میکروارگانی��زم ه��ا ،باکت��ری ها
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رُزاسه

و ی��ا آکاری��ن ه��ا از نوع
Demodex folliculorum


عکسالعملغیرطبیعیپوست
به نور خورشید.

درس��ت بر عکس آنچه مردم
فکر می کنند با این که مصرف
الکل (حتا به اندازه قابل قبول)
باعث ش��دت بیماری می شود
ولی ربطی به تولید آن ندارد.
بعضی از بیماری های پوستی
مانند لوپوس و یا اسکلرودرمی
می تواند همراه عوارضی مشابه
روزاس��ه باش��د بنابری��ن باید
حتماً با پزشک مشورت کرد تا
تشخیص واقعی داده شود.
مص��رف ک��رم ه��ای ح��اوی
کورتیکواستروئیدها بر روی پوست
صورت باعث می شود که عوارضی
کام ً
ال مشابه روزاسه تولید شود ،در
این صورت باید مصرف این کرم ها
قطع شود.

پیشرفتبیماری

پیش��رفت بیم��اری در ن��زد افراد
مختلف یکسان نیست و بستگی به
نوع آن دارد چهار نوع آن مشخص
شده که سابقاً به ان مراحل پیشرفته
بیماری می گفتند ولی بیماری در
نزد بیشتر اشخاص به مرحله نهائی
نمی رسد.
و آن ها مخلوطی از انواع بیماری را
تجربه می کنند بنابرین امکان این
که بت��وان گفت که بیماری چگونه
پیشرفت خواهد کرد ،وجود ندارد.

نوع اول

Rosacee erythematotelamgiectasique

پدیدار ش��دن قرمزی روی پوست
ص��ورت و گ��ردن پ��س از خوردن
غذا ،نوش��یدن الکل و یا نوشیدنی
های گ��رم و یا تغییر درجه حرارت
محیط ،این پیدایش قرمزی پوست
را  Bouffees vasomotricesم��ی
نامند که برای چند دقیقه طول می
کش��د و بعد از بین می رود و اکثراً
اولین عالمت روزاسه می باشد.
یک قرمزی ( )Erythemeدائمی در

قسمت مرکزی صورت مخصوصاً
روی گونه ،بینی و وس��ط پیشانی
دیده می شود.
مویرگهای زیر اپی��درم دیده می
شوند و تولید خط های نازک قرمز
رنگ می کنند مخصوصاً روی گونه
و بینی که به آن  Couperoseمی
گویند که قرمزی پوست باعث می
ش��ود که دیده نشوند ،ولی وقتی
قرمزی پوست محو بشود ،بخوبی
دیده می شوند.
پوس��ت می تواند خشک ،قرمز و
همراه با احساس سوزش و خارش
باشد.


نوع دوم

Rosacee papulopustuleuse

ج��وش ه��ای کوچک و س��فت
( )Papulesو ی��ا پر از چرک
( )Pustulesدر روی صورت
هستند.
قرم��زی روی پوس��ت در
قسمت مرکزی صورت باقی
می ماند.
 Telangiectasiesگش��اد
ش��دن مویرگها م��ی تواند
وجود داشته باشد.

نوع سوم

Rosacee phymateuse

در این ن��وع عالمات مهم
ت��ری دیده می ش��ود غده
سباس��ه (غده های چربی)
بینی بزرگ و منافذ گشادتر
و پوست کلفت تر می شود
و احتماالً هم��راه با دانه های
ریز (نودول) بینی قسمتی از صورت
اس��ت که بیش از همه تغییر شکل
می ده��د این بزرگ ش��دن بینی
 Rinophymaن��ام دارد ودر 95
درصد موارد و در نزد آقایان و در نزد
خانم ها از  50س��الگی به بعد دیده
می شود؛ رینوفی ما Rinophyma
احتیاج به عمل جراحی دارد.

نوع چهارم

این نوع همراه با التهاب چش��م ها
اس��ت که قرمز و خشک می شوند
ک��ه باعث اش��ک ریزی ش��دید و
حساسیت به نور می باشد بیش از
 50درصد مبتالیان روزاسه به نوع
چش��می آن مبتال می شوند عالئم
دیگ��ر آن عفون��ت های چش��می
 Conjonctivitesو انفالماس��یون
پلک هاس��ت در اکثر مواقع التهاب
زیاد نیست اگر شرائط بیمار بدتر شد
به چشم پزش��ک مراجعه شود زیرا
بینائی ش��خص می تواند به شدت
کم شود.
روزاس��ه چش��می می تواند قبل از
عالئم پوستی دیده شود.

♦  Bouffee vasomotricesی��ا
قرمز شدن ش��دید بر اثر مشکالت
احساسی روانی و یا تغییرات درجه
هوا و معموالً پس از صرف غذا پیش
می آید.
♦ مویرگهای قرمز رنگ روی بینی
و صورت دیده می شود.
♦ جوش های کوچک وس��فت پر
از چرک روی گونه ،بینی ،پیشانی و
چانه دیده می شوند.
♦ چش��م های ملتهب ،خشک و
قرمز.
♦ در مرحله پیشرفته بیماری بینی
قرمز ،متورم و پر از نودول.


چه کسانی در خطر بیماری هستند؟

 اف��رادی با پوس��ت رن��گ پریدهمانند ایرلندی ها ،اسکاتلندی ها و
اسکاندیناوها.
 افرادی که یک��ی از والدین آن هادچار روزاسه شده اند.
 بعض��ی از عوامل ارث��ی احتمالبیماری را زیادتر می کند.
 خانم ها ک��ه دو برابر آقایان دچارمی شوند.



چه عواملی امکان بیماری را زیاد
می کند؟

ب��ا ای��ن که عل��ت اصل��ی بیماری
مشخص نیس��ت ولی می دانیم که
چه عواملی می توانند شدت بیماری
را بیش��تر کنندیا به حمله بیماری
کمک کنند ،مانند:
 قرار گرفتن به مدت طوالنی در زیرتابش آفتاب و یا اس��تفاده از المپ
های مخصوص برنزه شدن.
 اشعه  UVAباعث گشادی عروقخونی می شود که بعد از چند مدت
گشادی رگها دائمی می شوند.
 گرم��ای زیاد نیز اثر ب��د دارد زیرابه علت گشادی عروق باعث ازدیاد
قدرت اشعه می شود.
 تغییر ناگهانی گرمای محیط. ق��رار گرفت��ن در مع��رض هواینامساعد (باران ،گرما ،سرما و غیره)
 مصرف نوشابه های داغ ،غذاهایپرادویه و الکل.
 تغییرات و زیاد و کم شدن هورمونها در مدت زمان بارداری و یائسگی.
 عوامل احساسی مانند عصبانیت،غضب ،خجالتی بودن و استرس.
 مصرف کورتیکوئید ها (کورتیزون)ب��ه ص��ورت ق��رص و ی��ا ک��رم،

♦
پیشگیری

دکترعطاانصاری در

کلینیکمدیکالآلفامدیک

درم�انکلی�ه
مش�کالت
ارتوپـدیپا

ب��ه علت این که علل ساختکفیهایطبی

بیم��اری مش��خص

نیس��ت ،ام��کان انواع کفش های طبی ،جوراب واریس
پیش��گیری وج��ود مچبند،زانوبند،کرستهایطبی
ندارد.

برای پیشگیری از
بدتر شدن عالئم
بیماری و کم کردن
شدت آن چه کار می
توانیمبکنیم؟

داروهایطبیعیبرایدرمانبیماریهایپا
1253 Rue Guy >> Metro: Guy

Tel.: (514) 933-8383

در مرحله اول بیمار باید جس��تجو
کند که چه عواملی باعث بدتر شدن
عالئم بیماری اش می شود؟
و پ��س از آن ی��اد بگیرد که چگونه
بیم��اری را کنترل کند و آن عوامل
را کنترل کند،داشتن یک دفترچه
خاطرات روزانه برای بیماری ضروری
است.

♦ چه چیزهائی می تواند به کم
کردن مسپتوم های بیماری کمک
کند؟

 ت��ا آن جائی ک��ه امکان دارد
در مع��رض تابش آفتاب قرار نگیرد
و اگر امکان ندارد از کرم های خوب
محاف��ظ  FPS 30یا بیش��تر برای
محافظ��ت از  UVAو  UVBدر
تابستان و زمستان استفاده کند.
 از مصرف غذاها و نوش��ابه هائی
که کمک به گش��اد ش��دن عروق
خونی م��ی کنند مانند قهوه ،الکل،
نوش��ابه های داغ ،غذاهای تند و هر
نوع م��وادی که باع��ث قرمزی می
شوند خودداری کند.
 ش��خص نباید در معرض هوای
خیلی گرم و خیلی س��رد و بادهای
ش��دید قرار گی��رد و صورتش را در
زمستان محافظت کند همین طور
در معرض تغییر درجه هوای سریع
ق��رار نگیرد مث ً
ال از اطاق یا اتومبیل
خنک شده یکباره خارج نشود و در
معرض هوای گرم تابستان و بالعکس
در زمستان قرار نگیرد.
 اگر مث� ً
لا بر اث��ر فعالیت های
ورزش��ی ی��ا پ��س از غذا خ��وردن
احساس کرد که صورتش دارد گرم

می شود می تواند مقداری یخ بمکد
که از قرمزی صورت جلوگیری کند.
 شخص باید یاد بگیرد که چگونه
آرامش خود را حفظ کند و استرس
و غضب خود را کنترل کند.
 از حم��ام س��ونا و حم��ام گرم
طوالنی استفاده نکند.
 از ک��رم ه��ای کورتی��زون دار
(کورتیکواس��تروئید) استفاده نکند
مگر با دستور پزشک.
 برای شستن صورت از آب ولرم
(مطابق حرارت بدن) و صابون های
غیر عطری اس��تفاده کند .بسیاری
از محصوالت زیبائی و درمانی برای
پوس��ت دارای موادی هس��تند که
می تواند باعث شدت روزاسه بشود
(مانند اسید ها ،الکل و سایر مواد) با
دارو ساز ،پزشک و درماتولوگ خود
مشورت کنید که کدام روی روزاسه
اثر بد ندارد.
 مرتب��اً از ک��رم ه��ای مرطوب
کننده برای صورت استفاده کنید که
احساس سوزش و خشکی پوست را
کم کند.
از داروس��از ،پزش��ک و درماتولوگ
بپرس��ید که چه ن��وع کرمی برای
روزاسه شما مناسب است لوسیون
دارای یک دهم درص��د Kinetine
برای مرطوب کردن پوس��ت و کم
کردن سمپتوم ها موثر است
 از کرم های زیبائی چرب و تیره
کننده پوست استفاده نکنید.
بخش پایانی در شماره آینده

THREE SEEDS
معجون3دانه

سیاه دانه و هسته انگور
و ختم کتان FLAX SEEDS

عالئم روزاسه

برای تقویت سیستم ایمنی بدن

♦ قرمزی پوست صورت
♦ پوس��ت خش��ک و حس��اس با
احساس سوزش
♦ شخص به راحتی صورتش قرمز
می شود و گاهی بینی و چانه.

و پیشگیری بسیاری از بیماری ها

به بازار آمد

داشنتسیستمایمنیسالموقوی
موثرترینوبرترینروشپیشگیری
ودرمانبیماریهاست!

فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده جلدهای1-5 :

>> در مونتریال،
فروشگاه تپش >>

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
در مونتریال تهیه کتاب در تپش دیجیتال و زاگرس

کورتیکوئیدها باعث
گشادی عروق خونی
و نازک شدن پوست
ش��ده و ب��ه تدری��ج
موج��ب بدتر ش��دن
روزاسه می شوند.

دکترپرویزقدیریان
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Tel.: 514-223-3336

Tel.: 416-689-7269
Fax: 514-323-2147
برای سفارش جزئی
USA: 1-310-709-8334
و
و کلی با شماره ها
E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
www.allnaturalremedies.net
ایمیل زیر متاس بگیرید:
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زنان...
ندو ،خنند،
نپر ،نرقص
و خنوان!
مریم نورائینژاد
مدرسه فمینیستی :روزهای پایانی
شهریور و آغازین مهر ،برایم یادآور
احساس��ات و خاط��رات عجیب و
بعضا" تلخی اس��ت که هرساله در
همین روزها تکرار و تکرار میشوند.
احساساتی که ریشههایشدر همان
کودکیام باقی ماندهاند و کمکی به
تنومند شدن ساقه و شادابتر شدن
برگهایدیدگاههایم نکردهاند.
به مهر و مدرس��ه که فکر میکنم
میبینم انگار هنوز هم دورم از همه
آنچه باید تجربه میکردم و مدرسه با
همان ساختارش نگذاشت.
زنگ صدای تحکم آمیز ندو! نخند!
نپر! نرقص! و نخ��وان! هنوز هم در
گوشم میزند.
چون من دختر بودم.
همین  ۵فرمانی که به نظرم آنقدر
تعیین کننده و سرنوشت سازند که
انگار میتوان به واسطه آنها نه تنها
سرنوش��ت من ،بلکه سرنوشت یک
جامعه را هم تغییر داد.
راستی چرا به ما اجازه نمیدادند در
حیاط مدرسه بدویم؟
ما که حیاط مدرسهمان خیلی هم
ب��زرگ بود .چرا هی��چ خاطرهای از
خندیدن با صدای بلند در مدرس��ه
ندارم؟
آی��ا میش��د در همان س��الهای
دبستان مسابقهای برگزار شود کهدر
آن هر کس بیشتر پرید ،برنده باشد؟
یادم هس��ت که لوبیا میکاشتیم و
میبردیم مدرس��ه .حتما قرار بود با
کاشت لوبیا که حداکثر سه روزه سبز
میشد ،نحوه رویش را یاد بگیریم.
چرا هیچ وقت ،کسی نگفت بیائید
یک درخ��ت بکارید ی��ا حتی یک
گیاهی که عمرش کمی بیش��تر از
لوبیا باشد؟
حاال با خ��ودم میگویم همان لوبیا
کاش��تنها و دو روزه سبز شدنها
بود که رف��ت در مغز ما و هنوز هم
که هنوز است خلقیات ما را جوری
شکل داده که دلمان میخواهد دو
روزه به همه مطلوبهایمان برسیم!
بی آنکه حاضر باشیم کمی هم صبر
و بردباری را در این رسیدنها تجربه
کنیم.
یادم هست بسیار از جغرافیای زمین
خواندیم.
یاد گرفتیم مهمترین رود افغانستان
را ،پایتخ��ت کنی��ا را و محص��ول
صادراتی کوبا را.
اما هیچ درس�ی در مورد شناخت
از حتا یک س�انتی متر جغرافیای
بدنماننگرفتیم.

چون ما دخت��ر بودیم .همین بدنی
که س��الیان سال است با آن زندگی
میکنیم و اص�لا زندگیمان به آن
بند است .همین بدنی که در لحظه
لحظه زندگیمان حض��ور دارد و ما
چیز زیادی از آن نمیدانیم .از خودم
میپرسم حتا اگر سیستم آموزشی
با یک سیاس��ت کالن ،راه دانستن
از واقعیتی چون بدن را بر ما بس��ته
بود؛ اما دراین میان معلمهایمان چه
میکردند آن روزها؟
آیا تالش برای دادن س��رنخهایی به
ما از آنچه واقعی بود و هست اینقدر
س��خت بود که من حتی یک معلم
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دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی
(ایران)

به انگیزه صبح مهر و آغاز مدارس
در ایران اسالم زده...

را هم به خاطر ندارم
که یکبار درسی جز
آنچه در کتاب بود به
ما داده باشد؟
حاال ب��ه ای��ن فکر
میکن��م ب��رای
دخت��ری مث��ل من
دانس��تن از جیحون
افغانس��تان ،نایروبی
کنی��ا و ش��کر کوبا؛
تا چه ح��د میتواند
ب��ه زندگی انس��انی
تر من در مقایسه با
دانستم از یک ویژگی
فیزیولوژیک��ی بدنم
کمک کند.
هیچ به یاد نمیآورم
کس��ی در مدرس��ه
برای یکب��ار هم که
ش��ده به م��ن گفته
باشد:
"صاف بشین مریم!"
من که هیچ ،حتی یادم
نمیآی��د برای یکبار هم که ش��ده
در آن س��الهایی که بدنم مثل سایر
همکالسهای��م در ح��ال تغییر و
تحول ظاهری بود و ناخودآگاه همه
جا مچاله مینشستم و قوز داشتم؛
هیچ معلمی یک توضیح  5دقیقهای
راجع به ش��رایط جسمانی این نوع
نشستن به مادخترها بدهد.
ب��ه ای��ن فک��ر میکنم ک��ه اصال
نمیخواستیم کسی بیاید و برایمان
شرح بدهد که حواس تان باشد که
قوز کرده نشس��تن چه پیامدهای
روان��ی منفی و چه آث��ار مخربی بر
روی ش��خصیت تان دارد ،اما کاش
فقط یکی از معلمهایمان بودند که
به زبان ساده به ما میگفت:
وقت��ی ق��وز میکنی��د و ب��ا ق��وز
مینشینید؛ ستون فقرات تان با ایراد
شکل میگیرد .فقط همین و حتی
نه بیشتر.
هن��وز هم خ��وب یادم هس��ت که
یک روز معصومه که س��ر نیمکت
مینشست؛ وسط درس و در همان
حالت نشس��ته به زمین افتاد .انگار
کسی او را بلند کند و به کف کالس
بکوبد .کالس به هم ریخت و معلم
بهداشت آمد و زنگ زدند اورژانس و
معصومه را بردند خانه.
فردا او اما س��رحال دوباره در کالس
درس حاض��ر ش��د .دری��غ از یک
توضیح کوچک که مشکل معصومه
آن روز چه بود؟
بچهها به هم میگفتند غش کرده؛
غشی است .ش��اید اگر آن روز یکی
از معلمهایمان با چند جمله س��اده
و کوچ��ک راه ذهنمان را به چنین
واقعیتی بازکرده ب��ود؛ امروز که در
اتوبوسدختر جوانیدچار این حالت
شد؛ این جمله به گوش نمیرسید
که:

عضو نظام متخصصین طب سوزنی کبک.O.A.Q
آدرس و شماره تماس (مالقات با وقت قبلی)
___________

456 Blvd St-Joseph Est
Montreal, QC H2J 1J7
جنب Métro Laurier

Tel.: (514) 267-3454

چگونه مغز
را ورزش
زنگ«پنجفرمان»
مدارس دخترانه به صدا دهیم؟
مغز انسان همان جوی آبی
درآمد :ندو ،خنند ،نپر،
نرقص،خنوان!

"بهش دست نزنید؛ جنس است"!

راستی چرا معلمهایمان هیچ چیزی
را به م��ا نمیگفتند؟ نه اینکه هیچ
نگویند که قطعا گفتهاند و زیاد هم
گفتهاند .منظورم از این هیچ؛ همان
مس��ائل کوچک و سادهای است که
این همه امروز خالء اش در زندگی
عادیمان احساس میشود.
مگر در این نوع گفتنها چیزی جز
آگاهی و دانش نهفته بود؟
مثال اگر ما از واقعیات فیزیولوژیک
بدنمان به عنوان یک دختر چیزی
ی��اد میگرفتی��م به کس��ی لطمه
میزدیم یا نان کسی به این واسطه
آجر میشد؟!
چرا ما حتی یک روز آزاد هم در آن
 ۹ماه تحصیلی نداشتیم؟ چرا برای
یک روز هم که ش��ده ب��ه ما اجازه

نمیدادند با ناخنهای الک زده به
مدرسه برویم تا حاال کمی کمتر از
ای��ن ،مرگ رن��گ را در زندگیمان
شاهد باشیم.
چ��را نقاش��ی نکش��یدیم و خ��ط
ننوشتیم؟
اینقدر نقاش��ی نکش��یدیم و خط
ننوشتیم که حاال هرجا مداد رنگی

میبینی�م دلم�ان میخواهد از
فرط هیجان جیغ بکش�یم و بازهم

نمیکشیم.
چ��را ب��رای همه نمرهه��ای خوبی
که میگرفتیم جایزه هم داش��تیم
اما هیچ وقت اجازه نداش��تیم مثال
صدایم��ان را حتا برای همدیگر به
معرض داوری بگذاریم؟
شاید اگر میتوانستیم گاهی وقتها
و فقط گاه��ی وقتها ک��ه دلمان
خواس��ت ،فقط کمی آواز بخوانیم؛
االن در حلقه دوس��تانمان با بیش
از یک "آیناز" با یک صدای رویائی
روبرو بودیم .باز هم حتما" چون ما
دختر بودیم و برای دخترها خیلی
از کارهای ع��ادی هم ممنوع بود و
هست.
کاره��ای س��ادهای مث��ل دویدن،
خندی��دن ،پری��دن ،رقصی��دن و
خواندن.
معلمهایمان کجا بودند؟
آنها چه میکردند؟
آیا به ذهن ش��ان نمیرسید گاهی
ورای آنچه حاکم است ،حرفی بزنند؟
آی��ا به این فک��ر نک��رده بودند که
میشود یک جلسه کتاب را بست و
از بچهها خواست حرف بزنند؟
آی��ا هنوز هم در م��دارس دخترانه،
همان شرایط زمان تحصیل ما غالب
است؟
با همان شدت و حدت؟
ایکاش نباشد .خدا کند بین معلمها،
معلمی هم پیدا ش��ود و با خودش
بگوی��د چون دان��ش آموزانم دختر
هستند باید خیلی چیزها را با آنهادر
میان بگذارم؛ حتی در حد یک اشاره
گ��ذرا و باز ک��ردن یک فایل ذهنی
برای خندیدندخترها....
کار به کجا رس��یده که در آرزوهایم
ه��م فقط ب��ه یک معل��م با چنین
ویژگیهای��ی قناعت میکنم ،و دعا
میکنم همان ی��ک معلم هم پیدا
ش��ود .با خودم فکر میکنم این بار
شاید با یک گل بهار شود و با وجود
همان یک معلم ،حتا ش��ده از میان
میلیونها حلقه دوس��تانه ،فقط در
یکی از حلقههای دخترانه« ،آیناز»
تنه��ا نباش��د و از او چندین و چند
نمونه وجودداشته باشد.


است که اگر حرکتی در آن
نباشد به س��رعت تبدیل به
گنداب��ی میش��ود که همه
از آن فراریان��د و این همان دلیلی
اس��ت که ما از مصاحبت خیلیها
فراری هستیم .شما که نمیخواهید
مغزتان به چنین سرنوشتی تبدیل
شود پس ورزش مغز را از یاد نبرید
که ورزش مغز از ورزش بدن مهمتر
و حیاتیتر است.

مغزانسان

دس��تورالعمل ه��ای زی��ر هم��ان
حرکتهای نرمشی مغز هستند که
اگر به آنها توج��ه کنید به زودی
صاحب فکر و مغز سالمی خواهید
بود ک��ه نه تنها خودتان ،بلکه بقیه
هم از مصاحبت و ارتباط با شما لذت
خواهند برد.
ب��ر اس��اس ی��ک برنام��ه منظم،
ورزشهای زی��ر را در مورد مغزتان
انجامدهید:
 فعالیتهای ذهنی جدیدی را

این مورد آشنایی با چندین
زبان ،قدرت شما را افزایش
میدهد

 مطالعه کردن از
ورودیهای مهم مغز
شماست

اجنام دهید.

کارهایی که نیاز ب��ه حفظ مراحل
پیچی��ده دارند ،به مغزت��ان ورزش
میدهند .یکی از بهترین این کارها،
حل جدول است.
 دستی را که کمتر استفاده
میشود ،به کار برید.

ی��ک راه خوب برای تقویت مغزتان
این است که انرژی خود را بر انجام
دقیق کارها با این دس��ت متمرکز
کنید.
از این دس��ت ب��رای حرکت ماوس
کامپیوتر یا نوشتن یک مقاله یا نامه
استفادهکنید.
 از مغزتان کار بکشید.

با تکمیل یک پازل به مغزتان ورزش
دهید و یا با مطالعه یک کتاب رمان
دشوار از مغزتان کار بکشید.
از ه��ر فرصتی ب��رای مصاحبت با
افراد خوش مغز اس��تفاده کنید .در

مرگ روابط عاطفی...
می کند و اینگونه از زندگی زناشویی
خود عقب نش��ینی ک��رده ،میدان
مب��ارزه را ترک می کند در حالیکه
پیوندهای عاطفیش آخرین نفس ها
را می کشد.
ام��ا ط��رد و عدم پذی��رش هم می
تواند الینح��ل باقی بماند و با تکرار
و انباشت در طول یک دوره زمانی،
ش��ما را به مرحله نهایی گسس��ت
عاطفی تان سوق دهد.


)4ســرکوب

گوشه ای از رستوران ،ساکت و تنها
و عبوس نشسته اید و زندگی خود را
مرور می کنید .به زندگی مشترک با
همسرتان و تمام زحماتی که برای
این زندگی مشترک متحمل شده
اید فک��ر می کنید .تم��ام لحظات
ش��یرین زندگی زناش��ویی خود و
نظ��رات خان��واده و فامی��ل درباره
زندگیتان را از خاطر عبور می دهید
و به حرف ه��ای آنها بعد از جدایی
خود فکر می کنید.
در این لحظه در یک عکس العمل
طبیعی ،شما نمی خواهید در نظر
دیگران آدم شکس��ت خورده ای به
نظر برس��ید .پس باید کاری بکنید
و همه این زندگ��ی خوب را نجات
دهید .به یکباره همه چیز مرتب می
شود و کدورت ها از وجودتان رخت
می بندند.
اینجاس��ت که شما در دام سرکوبی
افتادید و همه احساس��ات منفی و
عصبانیت و رنجش و طردهای مداوم
خود را س��رکوب کردید تا آبرویتان

که در اصل نوعی مصاحبت
اس��ت ،اما در واقع با چکیده
افکار نویسنده سر و کاردارید
و مس��لماً بازده آن چندین
برابر مصاحبت با این افراد است.
 همیشه زیباییهای طبیعت را
دنبالکنید،

به جاهای زیبا بروید و لذت ببرید.

 خود را در معرض رایحههای
خوش قرار دهید.
 لذت بردن از طعمهای
خوشمزه و باب طبعتان را فراموش
نکنید.
 همیشه تفکر کنید،

تخیل کنید و کارهای خالقانه انجام
دهید.

 از حل جدول و معما برای
تلنگریبهمغزتاناستفادهکنید.
 هیچگاه از ریاضیات فرار نکنید.
 و مهمتر از همه این که بنویسید،
بخوانید،بخندیدوبخندانید.
 البته نرمش بدن نیز فراموش
نشود

که عقل سالم در بدن سالم است.

>> ادامه از صفحه27 :

حفظ شود و خانوادتان پابرجا بماند.
در این لحظات ش��ما ب��ا خود می
گویید:
«بیشتر از این ارزش جنگیدن ندارد؛
بگ��ذار همه چی��ز را فراموش کنم؛
خسته تر از آنم که بتوانم با موضوع
سر و کله بزنم».
س��رکوبی نوعی احساس کرختی و
بی حسی است.
شما دیگر احساسات منفی خود را
حس نمی کنید .اما در مقابل بهای
بزرگی می پردازید ودیگر احساسات
مثبت خ��ود را نیز لم��س و درک
نخواهید کرد.
شما از نظر عاطفی فلج شده اید و تا
پایان عمر ،یکنواخت و بی احساس
به نمایش کسالت آور زندگی خود
ادامه می دهید .ماسکی از لبخندها
و احترامات ساختگی به چهره می
زنید و دیگر ش��ور و نشاط سابق را
ندارید.
زندگیتان قابل پیش بینی و کسل
کننده می ش��ود و خستگی مزمن
جسمی به سراغتان می آید.
آنچه این مرحله را فاجعه آمیز می
کند نوع رابطه ای است که بین زوج
وجود دارد.
به این ترتی��ب که همه چیز خوب
و مرتب به نظر می رس��د و طرفین
ب��ه ظاه��ر زندگی خوب��ی در کنار
یکدیگر دارند؛ اما در واقع بس��یاری
از استعدادها و مهارت های عاطفی
خود را فرام��وش کرده اند و به یک
نیمه مرده ماشینی تبدیل شده اند
که زندگ��ی محدود و بی طراوتی را

دنبال می کند و خبر بد این است که
در این مرحله خود فرد هم احساس
م��ی کند که خوش��بخت اس��ت و
زندگی خوب��ی دارد ،غافل از اینکه
بسیاری از قسمت های وجودش در
حالت نیمه خاموش به سر می برد.
هر دو طرف در این مرحله یاد گرفته
اند چه انتظاراتی داشته باشند و چه
انتظاراتی را نداشته باشند.

در انتهای سخن

ع��ده زیادی از م��ا در مراحلی یا در
هم��ه زندگی خود درگیر این مرگ
عاطفی می شویم.
اما عالج کار در کجاست؟
مس��لما در رو  راست بودن با خود و
دیگران و بیام مخالفت ها در همان
زمان شکل گیری و ابراز ناراحتی و
رنجش ها در مرحله بعد.
در کنار پرورش این عادت پسندیده،
فراگیری و تمرین مهارت های حل
مسأله و گفتگوی معطوف به نتیجه
عینی و مؤثر نیز باید در دستور کار
قرار گیرد .اگر در حال حاضر در گیر
این مرحل هس��تید ،وضعیت خود
را کامل تش��ریح کنی��د و با در نظر
گرفتن هدف های کوچک و دست
یافتنی قدم به قدم از مرگ عاطفی
خود فاصله بگیرید.
مهمتری��ن قدم ،پذی��رش واقعیت
وجود اشکال در زندگیتان است .زیرا
بزرگی می گوید« :زمانی که آگاهی
ب��ه وجود می آید ،تغیی��ر آغاز می
شود».
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طنز...

لطفا قانون اساسی را عوض کنید!

خیلی از تحلیل گران و نویسندگان
سیاس��ی اصرار دارند که پیشگویی
سیاسی کنند و وقتی َزد و پیشگویی
شان درس��ت از آب در آمد در بوق
و کرنا کنند که آی جماعت! نه که
ما خیلی سیاستشناسیم این پیش
بینی را کردیم و در نهایت خضوع و
خشوع خدمت تان عرض می کنیم
که پیش بینی مان درست از آب در
آمد.
حاال نه که ما تافته ی جدا بافته ایم
و اهل خودنمایی و این ها نیستیم،
از ب��وق و کرنا صرف نظر می کنیم
گفتن این بس��نده می
و فقط ب��ه ِ
کنیم که چند س��ال پیش مطلبی
نوشتیم خطاب به آقایان حکومت،
که یک زمانی یک عده آمدند چیزی
نوشتند به نام قانون اساسی تا امور
مملکت را منطبق با آن اداره کنند.
این کار بر عکس ش��د ،یعنی شما
آقایان حکومت ،آن طور که دل تان
ِ
می خواس��ت عمل کردید و قانون
اساسی بدبخت بالاس��تفاده ماند و
باعث ش��د هر کس از راه می رسد
با استناد به آن ،یک متلکی چیزی
به ش��ما و عملکردتان بیندازد .ما
در آن مطلب پیشنهاد کردیم حال
که عملکرد شما قشنگ جا افتاده،
بیایید قانون اساس�ی را منطبق با

عملکردتان بنویسید (یعنی بر عکس
کاری ک��ه در ابتدای انقالب ش��د و
معموالدر ممالک مترقی می شود).
آیا این حرف بدی ست؟
نه تنها بد نیس��ت خیلی هم خوب
و واقعگرایانه اس��ت .ح��اال هم که
خودتان به این نتیجه رسیده اید و
می خواهید از جمهوری اس�لامی،
اس�لامی ب��دون رئیس
حکوم��ت
ِ
جمهور و با نخس��ت وزیر بس��ازید
که ان ش��اءالله مبارک است .لطف
کنید موق��ع تصویب قان��ون برای
حذف رئیس جمهور ،قانون اساسی
ما را هم تصوی��ب کنید تا هم یک
عمر شما راحت شوید ،هم ما راحت
شویم که این قدر از شما انتظارهای
بیهوده نداشته باشیم.
جه��ت اطالع ،متن قانون اساس��ی
پیش��نهادی خودم را برای بار سوم
منتشر می کنم:
 اصل ۱

حکومت ایران ،که در همه پرس��ی
دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار
و سیصد و پنجاه و هشت شمسی،
"جمهوری اسالمی ایران" نام گرفت،
از این پس "حکومت والیی حضرت
امیرالمومنین سید علی خامنه ای"
نام می گیرد.

 اصل ۵

در زمان غیب��ت حضرت ولی عصر
"عجل الله تعالی فرجه"در جمهوری
اسالمی ایران (و در آینده در سرتاسر
جه��ان) ،والیت امر و امامت امت بر
عهده حضرت آیت الله العظمی امام
خامنه ای می باشد و هیچکس حق
مخالفت با نظر ایشان را ندارد.

 اصل ۶

در جمهوری اس�لامی امور کش��ور
فقط وفقط به دستور امام خامنه ای
اداره می شود و انتخابات به هر شکل
و نحوی ممنوع است و با طرفداران
انتخاب��ات از ه��ر نوع ،اع��م از آزاد،
استصوابی ،استصالحی ،استمراری،
استمزاجی ،اس��تنطاقی و غیره به
شدت برخورد خواهد شد.
 اصل ۱۸

پرچم رس��می ایران که تاکنون به
رنگ سبز و سفید و سرخ بوده است

 اصل ۲۶

احزاب ،جمعیت ه��ا ،انجمن های
سیاسی و صنفی کال ممنوع اند.

 اصل ۲۷

تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها به
هر شکل و صورتی ممنوع است ،مگر
راه پیمایی هایی که به دعوت رهبر
انجام می شود.

 اصل ۳۲

ه��ر کس را می ت��وان به هر دلیلی
دستگیر کرد و در صورت بازداشت
م��ی توان او را ب��ه هر مدت و به هر
شکل نگه داشت تا تکلیف نظام با او
مشخص شود.

 اصل ۳۷

اصل بر مجرمیت است و هیچکس
از نظر قانون بی گناه شناخته نمی
شود مگر آنکه بتواند بی گناهی اش
را ثابت کند.

 اصل ۳۸

ه��ر نوع تعزیر ب��رای گرفتن اقرار و
کس��ب اطالع آزاد است و نیازی به
کسب تکلیف و صدور حکم از طرف
قاضی نیست.

 اصل ۳۹

هتک حرمت و حیثیت کس��ی که
دستگیر ،بازداشت و زندانی می شود
مانعی ندارد.

 اصل ۱۶۵

قاضی ش��رع می تواند محاکمات را
هر گونه که صالح م��ی داند انجام
ده��د و جز در مقاب��ل مقام معظم
رهبری و ش��خص قاض��ی القضات
پاسخگونیست.
 اصل ۱۶۷

قاضی موظف است کوشش کند تا
حکم را قاطع و شدید و سریع صادر
کند و ریشه مخالفان اسالم را بکند.
قاضی مسئول اشتباهدر صدور حکم
نخواهد بود و محک��وم ِ بی گناه به
بهشت خواهد رفت.
 اصل ۱۷۷

بازنگریدر قانون اساسی امکان پذیر
نیس��ت مگر آن که خواست رهبر
معظم انقالب باشد .به کار بردن واژه
ی رفراندوم جرم محسوب می شود
و استفاده کننده از این واژه به اشد
مجازات محکوم خواهد شد".
(به نقل از "طرح پیش��نهادی برای
تغیی��ر قان��ون اساس��ی جمهوری
اسالمی" نوشته خودم ،منتشر شده
در تاریخ  ۱۰شهریور  ۱۳۸۳و پیش
از تمام اتفاقاتی که در طول  ۷سال
گذشته افتاده است).
(از وبالگ ف .م .سخن)
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

دولت فلسطین و...

اوباما در سخنرانیاش اذعان کرد
که سال قبلدر همین جا ایستاده
و خواهان شناس��ايی فلسطیین
بعنوان یک کش��ور مستقل شده
بود .ولی گفت :امروز مانند آن روز
من معتقدم که مردم فلس��طین
سزاوار داشتن یک کشور مستقل
هستند .ولی من همچنین گفتم
که صلح واقعی تنها بین اسرائیل و
فلسطین امکانپذیر است».
نزدیــکیروابط
جمهوریخواهانبانتانیاهو

روابط نتانیاهو از ابتدا با اوباما سرد
و غیر دوس��تانه بوده است .با این
وقایع اخیر این روابط حتا سردتر
نیز شده است.
با اختالف��ات سیاس��ی عمیقی
ک��ه بی��ن دو حزب دموک��رات و
جمهوریخواه وجود دارد و نزدیک
بودن انتخابات ریاست جمهوری،
جمهوریخواهان تهدید کردند که
کمکهای به فلس��طین را قطع
خواهند کرد .آمریکا سالیانه ۵۵۰
میلیون دالر به مقامات فلسطین
کمک میکند .این پول بیش��تر
ب��رای تعلیم و تجیه��ز نیروهای
امنیتی ،پلیس ،س��اختن برخی
تأسیس��ات زیربنای��ی نظیر آن
مصرف میشود.
اعض��اء جمهوریخ��واه بوی��ژه در
مجلس نمایندگان در مخالفت با
اوباما ،از دولت اسرائيل پشتیبانی
بدون قید و ش��رط کرده و اوباما
را م��ورد انتقاد ق��رار دادند که در
مورد فلس��طینیها سختگیری
بیشتری نکرده است .مجموعهی
این شرایط موجب شده است که
اعتبار و احت��رام پرزیدنت اوباما و
دولت وی در بین مردم کشورهای
عربی و حتا اسرائیل کم شود.
رواب��ط تنگاتن��گ بی��ن
جمهوریخواهان مجلس و دولت
اس��رائیل ،اقدام��ات دیپلماتیک
دولت اوباما را در مقابله با مسئله
پیچیدهای مانند روابط فلسطین
و اس��رائیل و آغاز مذاکرات صلح
تا حد زیادی خنثی کرده اس��ت.

وست آیلند

"حمیدرض��ا کاتوزی��ان نماین��ده
اصولگرای مجلس ش��ورای اسالمی
خواس��تار حذف پس��ت ریاس��ت
جمهوری با توجه به وجود ولی فقیه
در کشور و جایگزینی پست نخست
وزی��ر منتخب از س��وی مجلس به
عنوان عالیترین مقام اجرایی شد".
«العربیه»

 اصل ۵۷

تنها ق��وه ی حاک��م در جمهوری
اس�لامی ،مقام معظم رهبری ست
و هیچ قوه ی دیگری غیر از ایشان
وجود ندارد .بنابراین ماده ی جدید،
قوایِ مجریه و مقننه و قضائیه ،کال
از سیس��تم اداری کشور حذف می
ش��ود و تدارکاتچی هایی در نقش
زیر دست مقام رهبری به اداره امور
جاریه م��ی پردازند .عناوینی مانند
رئیس جمه��ور و رئیس مجلس و
رئیس قوه ی قضاییه و نمایندگان
مردم ،از این پ��س از ترمینولوژی ِ
سیاسی مملکت حذف می شود.
اصل ۶۸
در زمان جنگ و غیر جنگ می توان
به حکم رهبر ،تمام زندانیانِ سیاسی
را  -چه آنها که به زندان بلند مدت
محکوم ش��ده اند و چه آنها که در
آس��تانه ی آزادی هس��تند  -اعدام
کرد .بر س��ر موضع بودن یا نبودن
نقش��ی بازی نم��ی کند و
تنها نظر رهبر و نمایندگان
ت والیی
ایشان شرط است.
اصل ۸۴
حکوم ملومنین
رتامیرا
مقام معظ��م رهبری در
از این
ض
!
ی
ا
ه
ن
ح علی خام
برابر هیچکس مسئول
پ��س
سید
نیس��ت و ح��ق دارد
به رنگ
در هم��ه مس��ائل داخلی
ِ خ�ون
ریخته و خارجی کش��ور -و حتی جهان -
ِ ت�ازه
ش�ده خواهد بود و در میانه ی آن اظهار نظر نماید.
تصویر یک مسلماندر حال عملیات اصل ۹۰
استشهادی  -کهدر پشت سر او چند انتقاد و ش��کایت از رهب��ر و ارگان
موشک شهاب سه ،با کالهک اتمی های زیر نظر ایش��ان به هیچ شکل
(نوش��تاری – گفتاری – تصویری
نمودار است  -نقش خواهد بست.
– الکترونیکی) مجاز نیست و انتقاد
 اصل ۲۲
حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مسکن و کنن��ده به اش��د مج��ازات محکوم
شغل اشخاص فقط در اختیار رهبر خواهد شد.
و ارگان های زیر نظر ایشان است و  اصل ۱۱۰
هر گاه الزم تش��خیص داده شود از رهبر ،نماینده ی خدا بر روی زمین
صاحب آن گرفته خواهد شد.
اس��ت و اختیارات او ح��د و مرزی
ندارد .هیچ کس نمی تواند ایشان را
 اصل ۲۳
تفتیش عقاید آزاد اس��ت و هرکس از مقام شان عزل کند مگر خداوند.
دارای عقی��ده ای مخالف نظر مقام  اصل ۱۱۳
معظم رهبری باشد به شدت مورد پ��س از مقام رهب��ری ،تدارکاتچی
تعرض و مواخذه قرار خواهد گرفت .های نظام قرار دارند که بی اجازه ی
رهبر نباید کاری انجام دهند.
 اصل ۲۴
نش��ریات و مطبوعات در بیان هیچ  اصل ۱۵۶
مطلبی آزاد نیس��تند مگر آنکه در به ج��ای ق��وه قضاییه و دس��تگاه
جهت نظام و رهبری باشد.
بورکراتیک فعلی ،ش��خص قاضی
القضات اداره کننده ی امور قضا در
 اصل ۲۵
بازرسی و نرساندن نامه ها و ضبط و کش��ور خواهد بود که او نیز تحت
فاش کردن مکالمات تلفنی ،افشای فرمان و امر رهبر معظم انقالب می
مخابرات تلگرافی و تلکس و فاکس ،باشد .حکم قاضی ،الزم االجراست
سانسور ،استراق سمع ،گرفتن عکس حتی اگر حک��م مرگ دخترِ نابالغ
و فیل��م از زندگی خصوصی مردم و ِ مجنون باشد .هیچ کس نمی تواند
هر گونه تجسس توسط ارگان های ب��رای حکم ص��ادر ش��ده تقاضای
استینافنماید.
تحت نظر رهبری آزاد است.
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>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

>> ادامه از صفحه25 :
در حقیقت با پش��تیبانی مجلس
نمایندگان آمریکا از نتانیاهودست
رئيس جمهور ب��رای مذاکره و یا
فشار آوردن بهدولت اسرائیل بسته
شده است .تا جائیکه ماه گذشته
برای اینکه مجل��س نمایندگان
 ۵۰میلیون دالر کمک به مقامات
فلس��طینی را رد نکند ،پرزیدنت
اوباما مجبور شد از نتانیاهو بخواهد
بادوستانشدر مجلس نمایندگان
آمریکا صحبت کن��د .نتانیاهو از
 ۸۱عضو مجلس که ماه پیش از
اسرائیل بازدید میکردند خواست
که این کمک را قطع نکنند.
در مقاله مفصلیدر نیویورک تایمز
به این رابطه بس��یار نزدیک بین
نمایندگان جمهوریخواه مجلس
و دولت اسرائیل اشاره شده است.
اری��ک کنت��ر ()Eric Cantor
نماینده مجل��س از ویرجنیا که
قدرتمندترین عض��و یهودی در
مجل��س اس��ت باره��ا در مورد
اهمیت روابط امنیتی بین آمریکا
و اس��رائیل صحبت کرده اس��ت.
وی اخیراً گفت« :آنچه در کنگره
میبین��م نش��ان دهن��دهی یک
رابط��هی نزدیک بی��ن آمریکا و
اسرائیل است که دو حزب در این
اصل ش��ریکاند و صادقانه بگویم
من فکر میکن��م این با عالئمی
که از طرف کاخ س��فید فرستاده
میشود مغایرت دارد»
فردا نا معلوم است

اس��رائیل اگر چه ای��دهی یکنوع
کشور مستقل فلسطین را قبول
دارد ول��ی میخواهد تقریباً تمام
یهودیان در مناطق فلس��طینی
باقی بمانند .همچنین میخواهد
کنترل اورشلیم راداشته باشند.در
عین حال اسرائیل میگوید چون
نگران حمله گروههای تروریستی
فلسطینی است باید کنترل مرزها
را هم داشته باشد.
یک��ی دیگ��ر از م��وارد اختالف
بازگشت به مرزهای  ۱۹۶۷است
که خواستهی فلسطینیهاست.
مرزهای  ۱۹۶۷ش��امل اورشلیم

شرقی کرانههای غربی و نوار غزه
است .بیش از  ۵۰۰هزار اسرائیلی
در این مناطق زندگی میکنند.
یکی از دالیلی که فلس��طینیها
به س��ازمان ملل رفتهاند اینست
که در نهایت بتوانن��د به مراجع
قانون��ی و دیپلماتیک بینالمللی
دسترس��ی داشته و شاید بتوانند
علیه اشغال اسرائیل و ادامه اسکان
دادن یهودی��ان در این مناطق در
آینده اقدام قانونی بعمل آوردند.
این موضوع دقیقاً از مواردی است
که موجب خشم مقامات اسرائیل
شده است.
در اینروزها رفتن محمود عباس
به سازمان ملل و استقبالی که در
مجمع عمومی از وی شد ،روزنهی
امیدتازهایبرایفلسطینیهاست.
در پشت دیوار بلندی که مناطق و
شهروندان فلسطینی را از یکدیگر
و از دنی��ای خارج جدا س��اخته
اس��ت ،این تصور که صدای آنها
باالخ��ره بگوش جهانیان رس��ید
حائز اهمیت زیادی است.
آیا تقاضای به رسمیت شناختن
فلس��طین بعن��وان یک کش��ور
مس��تقل و عض��وی از جامع��ه
بینالمللی قدمی برای پیش��برد
صلح خواهد ب��ود و یا اختالفات
بیشتر بس��تگی به عکس العمل
اس��رائیل ،جامع��ه جهان��ی و
فلسطینیهادارد.علیرغماحساس
غرور و امید ،واقعیت اینس��ت که
فردا همچنان برای فلسطینیها
نامعلوم است.


س�فرتورونتو

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

فقط 40:دالر
با هریس تماس بگیرید:
(514) 561-2786
(647) 933-6911

(هر طرف)
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زنان...

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

www.paivand.ca

جلسه اجنمن زنان

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

از«دخرتبا کره»درقانونقدمیترکیهتا
«زنبدونپسوند»درقواننیجدید

پروفسور بیناز توپراک

ترجمه رویا صحرایی
(مدرسهفمینیستی)
تصویب نخستین قوانین مدنی
و جزائ��ی در ترکیه به س��ال
 1926یعنی س��ه س��ال پس
از س��قوط امپراطوری عثمانی
و تاس��یس جمه��وری باز می
گردد.
در آن زم��ان قوانی��ن مدن��ی
برگرفته از قوانین مدنی کشور
س��وئیس و قوانی��ن جزای��ی
برگرفته از قوانین جزایی ایتالیا
بود.
ه��ر چند تصویب هر دوی این قوانین در
آن زمان به دلیل اینکه جایگزین قوانین
شرعی شده بودند ،خود حرکتی انقالبی
به شمار می رفت اما باز هم در آن برابری
کامل ب��رای دو جنس وجود نداش��ت و
شامل ماده های قانونی می شد که برخی
از آنها بعدها برای زنان غیر قابل پذیرش
بود.
قوانین مدنی وضع ش��ده در سال 1926
به ویژه برای کشوری که اکثریت جمعیت
آن را مسلمانان تشکیل می داند ،الگویی
بسیار جدید و سنت شکن بود.
در این قوانین به زنان و مردان در ازدواج،
طالق ،حضانت کودکان و س��هم االرث،
حقوق��ی برابر تعلق می گرفت .طبق این
قوانین ،ازدواج زمانی به رسمیت شناخته
می شد و یا مزایای قانونی در صورت بروز
طالق وقتی می توانست به زوجین تعلق
بگیرد کهدردفاتر قانونی سکوالر آن زمان
به ثبت می رسید.
عالوه بر ثبت در دفاتر قانونی ،در صورت
تمایل زوجین آنها می توانس��تند ازدواج
مذهبی را نیز انجام دهند و اگر تصمیم به
طالق می گرفتند این به عهده قاضی بود
که با توجه به شرایط پدر و مادر تصمیم
بگی��رد که حضانت کودکان به عهده چه
کسی باشد.
این قوانین چندهمسری را لغو و به زنان
مس��لمان اجازه می داد که با مردان غیر
مسلمان ازدواج کنند.
در اوای��ل دهه  1930بود که زنان ترکیه
حق رای به دس��ت آوردند و توانستند در
دفاتردولتی استخدام شوند
در قوانین جدید ،زنان تبدیل به نشانه ای
از جایگزینی تمدن غربی به جای تمدن
اسالمی /عثمانی شده بودند.
بر اس��اس همی��ن تغیی��رات قانونی بود
که توجه��ات دولتی به آم��وزش زنان و
مشارکت آنان در نیروی کار خارج از خانه
تقویت شد و استحکام یافت.
در اواخر دهه  1920تعداد قابل مالحظه
ای از زنان در مش��اغل مهم و حساس��ی
مانن��د قض��اوت ،وکالت ،پزش��کی و در
دانش��گاه ها خدمت می کردند .هر چند
که این اصالحات در زمان خود تمام زنان
ترکیه را در بر نمی گرفت اما با گذش��ت
زمان و گسترش فرصت های آموزشی و
تحصیلی برای اکثر زنان ،به مرور به تعداد
زنان��ی که از مزایای این قوانین بهره مند
می شدند افزوده شده .امروزه به طور مثال
ترکیه ب��ا  35درصد ،باالترین تعداد زنان
در حوزه دانش��گاهی و آکادمیک در اروپا

را دارد.
تحقیقات به تازگی نش��ان داده است که
این تغییرات به طور گس��ترده ای توسط
اکثریت مردم ترکیه پذیرفته شده
است.
به طور مثال در اواخر دهه 1990
انجام یک سری تحقیقات نشانداد
که ش��مار کسانی که می خواهند
تحت قوانین شرعی زندگی کنند
 %20است.
م��ن و یکی از همکارانم در س��ال
 1999تحقیقی را در س��طح ملی
آغ��از کردیم تا بتوانیم به جزئیات
بیشتری از چگونگی خواست مردم
برای زندگی تحت قوانین اسالمی
دس��ت پیدا کنیم .چرا که در آن زمان ما
فکر م��ی کردیم که این رق��م %20برای
حمای��ت از قوانین ش��رعی خیلی باال و
تعمق برانگیز اس��ت .چراکه این احتمال
وجود داش��ت که برخی از این مسلمانان
مومن که جزو این  20درصد محس��وب
می ش��وند و به این س��وال خیلی کلی و
مبهم «آیا آنها می خواهند تحت قوانین
الهی زندگی کنند یا خیر» ،جواب مثبت
داده اند ،ش��اید جزئی��ات و چگونگی آن
قوانین برایشان روشن نباشد.
در تحقیق ما نیز میزان پاس��خ مثبت به
همان سوال ،همان رقم 20درصد بود.
ام��ا پرسش��نامه ای ک��ه م��ا از آنها می
خواستیم که پر کنند ،شامل پرسش های
دیگر با جزئیات بیشتر هم بود.
ما در پرسشنامه خود خاطر نشان کرده
بودیم که در قانون ش��ریعت مردان می
توانند تا چهار زن بگیرند ،در صورتی که
قانون مدنی آنها را به داشتن یک زن ملزم
می دارد ،حال با علم به این موضوع آیا باز
هم می خواهند که به زندگی تحت قوانین
شریعت باز گردند؟
در سوال دوم خود نیز توضیح داده بودیم
که در قانون ش��ریعت زن نصف مرد ارث
می برد؛در حالی کهدر قوانین مدنی زن و
مرد به میزان یکسان ارث می برند ،در این
صورت آیا باز هم به تغییر قوانین مدنی به
قوانین شرعی تمایلدارند؟
و به همین ترتیبدر مورد طالق ،حضانت
کودکان و مجازات زنا از آنهادر پرسشنامه
خود سوال کردیم.
تنها ی��ک و دو دهم درصد معتقد بودند
که باید فرد زناکار را طبق قانون شریعت
به سنگسار و مرگ محکوم کرد و اکثریت
معتقد بودند که وقوع زنا باید به طالق بین
زن و مرد منجر شود و نه مرگ.
در پاسخ به سواالت دیگر در مورد طالق،
ازدواج و حضانت کودکان و ارثیه تنها %8
از کل افراد ،تمایل خود را به بازگشت به
قوانین شرعی اعالم کرده بودند و همانطور
که انتظار می رف��ت این درصد در میان
زنان بسیار پایین تر بود.
بنابراین به این نتیجه رس��یدیم که رقم
 %20اغراق آمیز اس��ت و اکثریت قریب
به اتفاق مردم ترکیه با قوانین جمهوری
سکوالر و قانون خانواده فعلی موافقند.
در اوایل س��ال  1960زنان ترکیه گمان
می کردند که قوانین س��کوالر جمهوری
ترکیه تمام حقوقی را که آنها نیازداشتند
به آنها داده اس��ت ،بنابراین بیشتر توان
و ان��رژی خ��ود را روی فعالیت های عام
المنفعه و بشردوستانه صرف می کردند.

در دهه های  1960و 1970
بیشتر گروه های فعال زنان
متعلق به جناح های سیاسی
چپگرا بودند و دیدگاه شان
نسبت به مشکالت و مسائل
جنسیتی به گونه ای بود که
معتقد بودند با تاسیس یک
حکومت سوسیالیستی همه
مس��ائل و مشکالت زنان به
خودی خود به نفع زنان حل
می شود.
تنها در ده��ه  1980با آغاز
موجدوم فمینیستی و تحت
تاثیر آثار فمینیس��ت های
غربی بود که حوزه مشکالتی
ک��ه تمام زن��ان ترکی��ه از
روستایی گرفته تا شهری ،از
تحصیلکرده تا غیر تحصیل
ک��رده و زن��ان متعل��ق به
طبقات مختلف اجتماعی را
در بر می گرفت ،مطرح شد.
در واق��ع ت��ازه در این زمان
بود که مسائلی مانند مسائل
جنس��ی زنان ،آزار جنسی
زنان ،خش��ونت علیه زنان و
قتل های ناموسی که به گونه
ای سیاسی مطرح و مد نظر
فمینیست های ترکیه قرار
گرفت و همگی حول محور
آنها متمرکز شدند.
ب��ا افزای��ش خ��ود آگاهی
جنسیتی گروه ها و افزایش
نشریات زنان ،سازمان های زنان توانستند
تع��داد زی��ادی از زنان ج��وان را که می
خواستند انرژی ،توان و وقت خود را صرف
تبلیغ انگیزه های فمینیستی خود کنند و
به عنوان گروه های البی و فشار وارد عمل
شوند به کار بگیرند.
در حالی که تعداد س��ازمان های زنان در
سال  1973تنها  10عدد بود این رقم در
س��ال  1992به  64و در سال  2004به
 350رسید.
در میان ای��ن گروه ها انجمن های وکال،
سازمانها محلی ،گروه های همجنسگرا و
سازمان های زنان اسالمگرا و یا زنان کورد
به چشم می خورد.
از مهمترین این گروه ها ش��اید بتوان به
«کتابخانه زنان» که ب��ه جمع آوری آثار
نوشته ش��ده توسط زنان یا در مورد زنان
اق��دام می کرد ،یا گروه "س��قف بنفش"
اش��اره کرد که علیه خشونت های اعمال
شده به زنان مبارزه می کرد و برای زنان
خشونت دیده خانه های امن فراهم کرده
و به آنها راهنمایی های قانونی رایگان ارائه
می داد.
ای��ن گروه همچنین اقدام ب��ه راه اندازی
کمپینی به نام "کمپین س��وزن بنفش"
کرد که سوزن هایی را که روبان بنفشی
به آنها نصب شده بود در میان زنان توزیع
م��ی کرد تا در تن مردان��ی که در اماکن
عمومی به آنها تعرض می کردند به نشانه
اعتراض فرو کنند.
گروه «کامر»[ ]1گروهی بود که در استان
کردستاندر جنوب شرقی ترکیه تشکیل
شده بود و علیه قتل های ناموسی مبارزه
می کرد.
این گروه زنان را تشویق می کرد که برای
انتخابات ش��هری و ملی خود را کاندیدا
کنند.
گروه "جاروی پرنده" که سازمان دهنده
گ��روه های ارتقاء آگاه��ی زنان ،همایش
های زنان ،برگزاری جش��نواره های فیلم
زنان کارگ��ردان و گروه زنان برای حقوق
بش��ر زن��ان (راهکارهای نوین)؛ ش��بکه
ارتباطی "چتر زنان" که س��ازمان دهنده
کمپین ها ،اعتراضات خیابانی و انجام البی
ها بود.
عالوه بر همه اینها باید از دانشگاه ها هم
نام برد که اقدام به بازکردن مراکز مطالعات
زنان و راه اندازی برنامه های آکادمیک در
حوزه زنان کردند.
بی��ش از هر چیز باید ممنون تالش های
سازمان های فمینیس��تی بود که دولت
ترکیه را واداش��تند که در سال  1985به
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
سازمان ملل ملحق شود.
یک س��ال بعد از الحاق دولت ترکیه بود
ک��ه گروه های فمینیس��تی ،کمپینی را
راه ان��دازی کردند که از دولت ترکیه می
خواست به این کنواسیون متعهد باشد.
در ای��ن میان یک زن دانش��گاهی ترک
ب��ه نام فری��دا آکار ،ب��ه عضویت کمیته
کارشناسی کنواسیون رفع تبعیض از زنان
درآمد و یک زن ترک دیگر به نام س��لما
آکنور برای عضویتدر کمیته اجرائی البی
زنان اروپا برگزیده شد.
سازمان های زنان ترکیه از طریق اینترنت
ش��روع به برقرای ارتباط با سازمان های
همت��ای خود در اروپا کردند و از حمایت
آنه��ا در کمپین های خ��ود و هم چنین
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حمایت های مالی آنها برخوردار
شدند.
الحاق ترکیه به کنوانسیون رفع هرگونه
تبعلی علیه زنان باعث ش��د که گروهای
فمینیس��تی زنان ترکیه بر روی اصالح
قوانین مدنی و جزایی که در سال 1926
تصویب شده بود تمرکز کنند.
الزم به ذکر است که این سازمان ها حتی
پیش از الحاق ترکیه به کنوانسیون (طبق
قوانین) قادر بودند که دولت را برای انجام
تغیی��رات در هر دو قانون مدنی و جزائی
ملزمدارند.
ماده ای از قانون مدنی س��ال  1926که
زنان را ملزم می ساخت تا برای کار خارج
از خانه رضایت همسر را داشته باشند از
قانون حذف شد.
همچنین بندی از قانون جزایی  1926که
برای مرد متجاوزی که به زنی که کارگر
جنس��ی بود ،تجاوز کرده بود ،یک سوم
مجازات را در نظر می گرفت ،حذف شد.
قانون جدی��د به زنان قربانی خش��ونت
خانگ��ی این حق را می داد که در دادگاه
ها تشکیل پرونده دهند و از دادستان در
خواست " امان نامه" نمایند.
این ام��ان نامه متهمان پرون��ده را ملزم
می س��اخت که به حریم زندگی قربانی
خش��ونت وارد نشوند و اگر از این دستور
تبعیت نمی کردن��د دادگاه این اجازه را
داشت که برای خاطیان حکم زندان صادر
کند.
در قان��ون جدید س��قط جنی��ن قانونی
شناخته شد.
همانط��ور ک��ه مالحظه ش��د تا س��ال
 2001س��ازمان ه��ای زن��ان به بهترین
س��ازماندهندگان کنش های سیاس��ی
بدل شده بودند و در واقع صدای انجمن
های جامعه مدنی کش��ور بودند .آنها به
بودجه ها و شبکه های ارتباطی انستیتیو
های اروپایی و س��ازمان ه��ای مرتبط با
آن دسترس��ی داش��تند و به راحتی می
توانس��تند خبر راه اندازی کمپین های
خود را به تمام سازمان های سراسر جهان
مخابره کنند و با بهره گیری از ارتباطات
اینترنتی هر زمان که به اقدام فوری نیاز
بود ب��ا اعضاء البی کننده ب��ا دولت ها و
پارلمان ها گفتگو کرده و راهپیمایی ها و
مناظره های تلویزیونی راه اندازی بیاندازند
و در روزنامه ها مقاالت خود را چاپ کرده
و مج�لات و کتاب های متنوع منتش��ر
کنند.
نتیج��ه تالش های آنها بین س��ال های
 2001تا  2004این شد که زبان ،فلسفه
و قوانین مدنی و جزائی چنان تغییر کرد
که به راحتی منعکس کنندهدیدگاه های
فمینیستیبود.


اصالحات در قوانین مدنی و
جزایی سال 1926
قان��ون مدنی جدید که در س��ال 2001
تصویب شده زبان پیچیده قانون پیشین
را چنان س��اده کرد که همه زنان ترکیه
بتوانند از آن بهره مند شوند.
 واژه ه�ای "زن" و "ش�وهر" ب�ههمسرتغییریافت.
ش��وهران دیگر "سرپرس��ت خانواده" به
شمار نمی آمدند.
 از آن پس همس��ران در تصمیم گیریب��رای تعیین محل زندگی ق��درت برابر
داشتند.
این تغییر از این جهت دارای اهمیت بود
که اگر زنی به دلیل شغل و حرفه خود از
تبعیت از همسر خود از رفتن به شهر یا
کشوری که شوهرش قصد زندگی کردن
در آنجا را داشت خودداری می کرد ،مرد
می توانس��ت به دلیل عدم تبعیت زن ،از
دادگاه درخواست طالق کند.
 در قانون اصالح شده زنان می تواننداز این پس اس�م فامیل خود را حفظ
کنند ،هر چند که به عنوان پسوندی از
نام فامیل شوهر به شمار می آمد.
 بر اس��اس این اصالحات زنان نیازی بهاجازه شوهر برای مسافرت کردن نداشتند.
باید یاد آور ش��وم ک��ه در قانون قدیمی
زنان برای کار خارج از خانه نیازمند اجازه
شوهران بودند و مس��افرت زنان ممکن
نبود مگر اینکه اجازه شوهر را همراه می
داشتند.
به رغم اینک��ه این قوانین در حقیقت به
صورت س��مبلیک در آمد بود و در عمل
اجرا نمی ش��د ،اما باز ه��م این قوانین از
بندهای قانون جدید حذف شدند.
 قان��ون جدی��د همچنین ش��امل بندجدیدیدر خصوص مالکیت مشترک زن
و شوهر است.
به طور مثال تعیین حق برابر در مالکیت
اموالی که همسران در طول مدت زندگی
مشترک صاحب آن می شوند ،مگر اینکه
قبل از ازدواج به صورت رس��می بر حق
مالکیت جداگانه اموال توافق کرده باشند.
در کش��وری که میزان زنان ش��اغل کم
است و این خود به معنی وابستگی مالی
آنها به همسران خود است ،وجود قانون
قدیمی که مالکی��ت جداگانه اموال را به
رسمیت می شناخت ،به این معنی بود که
در صورت بروز طالق زنان هیچ س��همی
از اموال ش��وهر به جز نفقه دریافت نمی
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کردند چرا که بیشتر اموال خانواده به نام
شوهران به ثبت می رسید.
 قانون جدید به زنانی که ازدواج اجباریمی کنند این حق را می دهد که از دادگاه
درخواست طالق کنند حتی اگر با رضایت
و در حضور شاهد در مراسم ازدواج مدنی
شرکت کرده باشند.
 حداقل سن ازدواج در قانون جدید برایهر دو  18سال است در حالی که در قانون
قدیمی سن ازدواج برای پسران  17و برای
دختران  15سال بود.
 روحان�ی که بدون دریاف��ت مدارکازدواج عرف��ی و مدنی زن و مرد اقدام به
عقد شرعی آنها نماید طبق قانون جدید
مجرم شناخته می شود.
 هرچن��د که طبق قان��ون قدیمی تنهاازدواج مدنی به رس��میت ش��ناخته می
شد اما به هنگام جاری شدن عقد شرعی
نیاز نبود که زوجین مدارک ازدواج مدنی
خ��ود را ارائه دهند و این بدین معنی بود
که بس��یاری از زنان ،ب��ه ویژه در مناطق
روستایی ،تنها توسط روحانیون محلی به
عقد شرعی همسران خود در می آمدند
و در صورت بروز طالق نمی توانستند از
هیچ یک از مزایای حقوق مدنی خود بهره
مند شوند و مجبور بودند بدون طی کردن
مراحل قانونی اقدام به طالق کنند.
 فرزندانی ک��ه از این ازدواج ها به وجودم��ی آمدند طبق قانون مدنی نامش��روع
تلق��ی می ش��دند و با رفتن م��رد ،زن و
فرزن��دان او بدون هیچ حمایت مالی رها
می شدند.
 مفهوم فرزند نامشروعدر قانون جدیدحذف ش��د و دادگاه ب��رای فرزندانی که
خ��ارج از ازدواج به دنیا می آیند حضانت
مادر را می پذیرد.
در قانون قدیمی پیش بینی شده بود که
اگر زن و ش��وهر ب��رای حضانت کودکان
توافق نداش��تند دادگاه حضانت آنها را به
پدر واگ��ذار می کرد .این بن��د در قانون
جدید حذف ش��ده و هر کدام از آنها که
حضانت فرزندان را به عهده ندارند طبق
قانون موظف اس��ت که به لحاظ مالی در
هزینه های زندگی کودکان سهیم باشد.
قانون جدید به زنان این حق را می دهد
که تا مدت سه سال از دادگاه درخواست
جدایی از ش��وهران خود را بکنند و این
جدایی خود می تواند زمینه درخواس��ت
طالق آنها را در آینده فراهم آورد.
 و باالخره اینکه قانون جدید برای زنـاحکم طالق را مقرر کرده است.
در قانون  1926برای زنا حکم زندان مقرر
ش��ده بود هر چند که این قانون در سال
 1990ملغی شد اما در سال  2005حزب
عدالت و توسعه که آن زمان در قدرت بود
تالش کرد تا مجازات زن��دان را برای زنا
دوباره به رسمیت بشناسد که با اعتراضات
شدید سازمان های زنان و مقامات اتحادیه
اروپ��ا که در آن زمان در حال گفتگوهای
همکاری با دولت ترکیه برای ورود ترکیه
به اتحادیه اروپا بودند روبرو شد.
قانون کیفری جدید در س��ال  2004در
حالی به تصویب رسید که حزب عدالت
و توسعه دولت را در دست داشت؛ حزبی
که رهب��ری آن ریش��ه در جنبش های
اس�لامی داش��ت و اعضاء پارلمان و رای
دهندگاه آن از جناح محافظه کار بود.
تصویب این قانوندر آن زمان سنت شکن
بود .نگرانی از این موضوع که مفاد قانون
نسبت به زنان بسیار سهل انگارانه نوشته
شده است ،به خصوص در کشوری مانند
ترکیه که اکثریت آن مس��لمان هستند،
چرا که فمینیست ها عبارت زیر را در آن
گنجاندهبودند:
"حق مالکیت زن�ان بر بدن خود قانونا
پذیرفته و تایید شده است".

همراه با تغییر قان��ون مدنی ،زبان قانون
کیفری جدید نیز به رویکردی فمینیستی
نزدیکتر شد.
 -مفاهی��م مردس��االرانه مانن��د عف�ت،

پاکدامنی ،ناموس ،اخالق عمومی ،س�نت

های عمومی ،ش�رم و آبرو حذف شدند و
همزمان به ص��ورت رادیکال ،زبان طبقه
بندی شده ای برای جرائم جنسی در نظر
گرفته شد.
به طور مثال در قانون قدیمی اهانت های
جنسی زیرمجموعه ای از بخش "ارتکاب
جرم علیه جامعه"دسته بندی می شد.
ای��ن اهانت ه��ا در قانون جدی��د به زیر
مجموعه ای از " ارتکاب جرم علیه افراد"
تبدیل شد.
در حال��ی که در قانون قدیمی این اهانت
ه��ا به عنوان " ارتکاب جرم علیه خانواده
و اخ�لاق عموم��ی" در نظ��ر گرفته می
ش��دند ،در قانون جدید عنوان این اهانت
ها "ارتکاب جرم علیه مصونیت و شرافت
جنسی" تغییر یافته است.
 قانون همچنین "رفتار ش��رم آور" را بهمعاش��قه و لخت شدن در اماکن عمومی
محدود کرده است.

قانون جدید تعریف تجاوز را گسترشداده
و آزار جنس��ی و زورگویی های روانی در
قانون جدید جرم محسوب می شود.
 همچنین آزار جنسی و زورگویی هایروانی در محل کار طبق قانون جدید جرم
محسوب می شود.
به طور مثال اهانت های جنسی به عنوان
"جرائم وحش��یانه" محسوب می شوند و
باالترین میزان حبس به مجرم تعلق می
گیرد .اگر این جرائم وحشیانه توسط افراد
فامیل ،نیرو های امنیتی ،مس��تخدمین
ادارات دولتی ،کارفرمایان و اقوام همس��ر
باشد ،مخصوصا به کسی که تحت حضانت
است ،برای خاطیان باالترین میزان حبس
را به دنبال دارد.
 تجاوز به همسر نیز در قانون جدید جرممحسوب می شود.
 قانون پیشین بسته به شرایط زنان برایمتجاوزین و موارد آدم ربایی ها محکومیت
ه��ای متفاوت��ی را در نظر م��ی گرفت و
بدترین مورد ،آدم ربایی و تجاوز به دختر
باکره بود.
 نکته مهم بعدی در قانون پیش��ین ،زنمتاهل��ی بود که اهانت و تج��اوز به او به
منزله آسیب به ناموس شوهر به حساب
می آمد.
توهین کنندگان و متجاوزین آدم ربا که
زنان غیرباکره و غیر متاهل قربانیان آنان
بودند محکومیت کمتری می گرفتند.
قانون جدید این تمایز بین "دختر باکره" و
"زن غیر باکره" را حذف کرده و هر دوی
آنها را با یک لفظ یعنی "زن" در نظر می
گیرد.
در قانون قدیم اگر فرد متجاوز با زنی که به
او تجاوز کرده ازدواج می کرد محکومیت
زن��دان نمی گرفت که این قانون هم لغو
شده است.
در قانون قدیم تحت ش��رایط خاص ،در
محکومیت مرتکبین به قتل های ناموسی
تخفیف قائل می شدند.
اما در قانون جدید هیچگونه تخفیفی در
محکومیت آنها داده نمی ش��ود و آنها را
تحت عنوان "آدم کشی وحشیانه" دسته
بندی می کند که باالترین جرم محسوب
می شود.
به تازگی دادگاهی برای تمام اعضاء یک
خانواده که تصمیم به قتل ناموسی گرفته
بودن��د و مردان جوان خ��ود را به ارتکاب
قتل تشویق کرده بودند ،حکم زندان صادر
کرد.
 در قانون جدید ،سوء استفاده جنسی ازکودکان دارای مجازات سنگینی است در
حالی ک��ه در قانون قدیمی اگر "رضایت
کودک" ب��ه هنگام ارت��کاب جرم وجود
داشتدر محکومیت متجاوز تخفیفداده
می شد.
طبق این قانون س��وء استفاده جنسی از
کودکان به عنوان "جرائم وحش��یانه" یاد
می شود و پدر و مادر ،قیم ،معلم ،مددکار
بهداش��تی و یا هر کسی که به این جرم
مرتکب شود ،تحت همین عنوان به حبس
محکوم می شود.
در قانون جدید این بخش که به نام آبروی
فامیلی به محکومی��ن به قتل فرزند تازه
متولد ش��ده خارج از ازدواج تخفیف داده
می شده حذف شده است.
همانط��ور که مالحظه ش��د هردوی این
قوانی��ن در زمان خ��ود تغییراتی انقالبی
ایجاد کرده اند.
هرچند ک��ه قان��ون گذاری ب��ه خودی
خود نمی تواند مش��کالت را حل کند اما
برخ��ورداری از قانون��ی برابر یک مرحله
بس��یار مهم در به وجود آمدن تغییر در
زندگی بسیاری از زنان است.
حذف تبعیضات و محافظ��ه کاری های
اجتماعی علیه زنان کار بس��یار س��ختی
است و به زمان نیاز دارد .برخالف سازمان
های قدیمی زنان که به اصالحات و برابری
های جنسیتی در قانون قدیم جمهوری
ترکیه راضی بودند ،امروزه س��ازمان های
فمینیس��تی نه تنها به خوبی به این امر
واقفند که چه چیزهای��ی قبال در قانون
ندیده گرفته شده و باید اعمال شود بلکه
می خواهند این تغییرات قانونی را به گونه
ای اعمال کنند که تم��ام زنان و نه تنها
بخش��ی از آنان از مزای��ای قانون گذاری
جدید بهره مند شوند.
_______________
*  -این مطلب ترجمه ای است از مقاله:

- Recent Amendments in the
Turkish Civil and Criminal
Codes and the Role of Feminist NGOs, Binnaz Topark,
Middle East Program, Fall
2010,

- Binnaz Toprak:
پروفسور علوم سیاسی ،توسعه سیاسی و
روابط بین الملل دانشگاه  Bahcesehirدر
استانبول است.
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از نازی بپرس!...

تفاوتشخصیتیافراد

از روی ماه تولد
(فرودین تا مرداد)

فروردین :مارس
• در کارهای خصوصی متولدین
فروردین ماه دخالت نکنید

متولدی��ن فروردین ماه ب��ه دنبال
ارضای خواس��تهها و توقعات خود
هس��تند و در ای��ن زمینه ،بس��یار
خودمح��ور و خودبی��ن به ش��مار
میآین��د .هرگ��ز نگذارید متولدین
فروردین ماه به راحتی دل شما را به
دست آورند ،وگرنه به همان آسانی
نیز شما را از دس��ت خواهند داد و
تا اب��د فراموشتان میکنند .آنها به
س��مت افرادی جذب میشوند که
شخصیتی مس��تقل و آزاده از خود
بروز دهند .هر روز برای آنها به منزله
آغازی جدید اس��ت ،پس خودتان
را آم��اده مواجه��ه با ه��ر واکنش
غیرمنتظره از سوی آنها کنید.
در مقابل آنها ،سربلند و مغرور ظاهر
شوید .همیشه آنها را تحسین کنید
و به وجودشان افتخار نمایید .هرگز
مزاحم آنه��ا نش��وید و در کارهای
خصوصیشاندخالت نکنید.
آنها را م��ورد انتقاد ق��رار ندهید و
دوستانشان را هم بپذیرید و از آنها
خرده نگیرید .هرگز از آنها پول قرض
نگیرید.
اگر به درخواس��تهای آنها ،پاسخ
منفی دهید ،باید منتظر مش��اهده
واکنشهایی بسیار تند و غیرمنطقی
از سوی آنها باشید.

اردیبهشت:
آوریل

• حس حسادت متولدین
اردیبهشتراحتریکنکنید

متولدیناردیبهشتتابعاحساساتو
عواطفدرونیشان هستند ودر عین
حال به احساسات طرف مقابلشان
نیز احت��رام کامل میگذارند .از این
رو ،همسران آنها بسیار خوشبخت
خواهند بود.
آنها عاش��ق م��واد غذایی هس��تند
و غ��ذا خ��وردن ،برای آنها بس��یار
محترم اس��ت ،پس تا جای ممکن،
غذاهای مورد عالقهش��ان را بپزید.
برای راه یافتن به قلب آنها محیطی
خیالانگیز به همراه یک موس��یقی
رمانتی��ک و آرام و چند ش��مع در
گوشهای فراهم آورید محبت کردن
و لی لی به ال ال گذاشتن آنها را هرگز
فراموشنکنید.
آنه��ا همیش��ه و در هم��ه حال به
یاد دوستانش��ان هس��تند و هر گز
نمیگذارند که آنها به حال خود رها
ش��وند .پس ،شما هم در همه حال
حامی و یاور آنها باشید.
آنها بس��یار س��خاوتمند هس��تند،
ب��ه خصوص نس��بت به همس��ر و
عزیزانش��ان ،پ��س انتظ��ار گرفتن
هدایای متعدد را از سوی آنها داشته
باشید .بیجهت و ناخالصانه آنها را
تحسین نکنید .آ
نها در هنگام آغاز این ارتباط ،بسیار
کند و تدریجی پیش میروند پس
اگر صب��ر و حوصله به خرج دهید،
ب��ا صمیمی��ت و محب��ت عمیق و

آسانی و آرامی :شهبازخنعی...
این نیز افزوده ش��ود که پیش��تر دولت
امریکا از روسیه نیز مانند چین خواسته
بود تا از قطعنامه شدیداللحن علیه سوریه
درش��ورای امنیت سازمان ملل حمایت
کند و بعید نیست که در اجالس آینده
ش��ورای امنیت ،روس��یه نیز به تصویب
قطعنامه علیه سوریه بپیوندد یا دستکم
آن را وتو نکند.
فزون بر ترکیه ،اتحادیه اروپا ،امریکا ،چین
و روسیه که مردم دالور سوریه با پایداری
خود تغییر موضع را به آنان تحمیل کرده
ان��د ،حتی حامی و پش��تیبان یا درواقع
ش��ریک اصلی جنایات حکومت سوریه
یعنی حکوم��ت آخوندی نی��ز دریافته
اس��ت که نسخهء س��رکوبش به خالف
ایران در سوریه کارساز نبوده و ناگزیر با
تغییر موض��ع به راهکار جایگزین یعنی
فریبکاری روآورده است.
بنابرگزارش س��ه ش��نبه  5مه��ر صدا
و س��یمای جمه��وری اس�لامی ،علی
اکبرصالحی وزیر امورخارجه می گوید:
«جمهوری اسالمی خواستار جلوگیری
از دخالت های نابجای دیگرکشورها در
امورداخلی سوریه است».
ترجم��هء روان گفته عل��ی اکبرصالحی
این اس��ت که" :دخالت ه��ای نابجا در
امورداخلی سوریه" حتی در حد کشتن
مردم بیگناه حق انحصاری نظام والیت
مطلقه فقیه است و "دیگرکشورها" حق
چنین کاری را ندارند!
وزیرامورخارج��ه حکوم��ت آخون��دی
نی��ز درب��اره اصالح��ات هم��ان س��از
وزیرامورخارجه روسیه را کوک می کند
ا ّم��ا از آنجا که وارد جزئیات می ش��ود،
دم خروس آش��کار می شود« :برگزاری
انتخابات مجلس در اواسط بهمن امسال،

خالصانه و ابدی آنها مواجه
خواهید ش��د .هرگ��ز و تحت هیچ
شرایطی ،به آنها دروغ نگویید ،آنها
هیچ وق��ت نمیتوانند افراد دروغگو
را ببخش��ند .آنها افرادی وابس��ته و
احساساتی هستند و همسری مثل
خود میخواهند.
هرگز آنها را به اجبار وادار به گرفتن
تصمیم نکنی��د ،وگرن��ه تبدیل به
افرادی لجوج و بس��یار سرس��خت
میشوند.
اردیبهشتیها زمانی ارتباطی را آغاز
میکنند که مطمئن باشند که تا ابد
آن را حفظ خواهن��د کرد .هرگز و
تحت هیچ شرایطی حس حسادت
آنها را تحریک نکنید وگرنه تا ابد آنها
را از دست خواهید داد.

طبیعیش��ا ن
محروم نسازید.
همیشه چیزهای
ت��ازه و جدی��دی
برایش��ان فراهم آورید
تا دچ��ار یکنواختی در یک
ارتباط نشوند ،در غیر این صورت به
محض کسل شدن از طرف مقابلشان
دل زده میش��وند و بیدرن��گ ،آن
ارتب��اط را قطع میکنند .زمانی که
آنها با شما حرف میزنند ،شنونده
خوبی برایشان باش��ید .از پیروی از
آداب قدیمی و کهنه دست بکشید
و در عوض با جریان نوین روز پیش
بروید تا همیش��ه در قلبشان جای
خاصیداشته باشید.

• خردادیها به مست افرادی
فرهیخته جذب می شوند

• حتت هیچ شرایطی یک متولد
تیر ماه را دست نیاندازید

خرداد :می

متولدین خردادماه از راههای عجیب
و پیشبینی نشده ،به دنبال ارضای
خواس��تههای خود و دس��تیابی به
محب��ت هس��تند .آنها از داش��تن
دوستان متعدد و ارتباطات متفاوت
به وج��د میآیند .برای راه یافتن به
قلب آنها ،باید س��خت تالش کنید،
چون آنها از دست و پنجه نرم کردن
با هر چالشی لذت وافر میبرند.
آنها ذاتا به س��مت افراد فرهیخته و
صاحب نظر جذب میشوند.
آنها از گفتوگوهای طوالنی ش��ب
هنگام ل��ذت میبرند .اگ��ر مایلید
ارتباطتان را با آنها حفظ کنید ،باید
گاه و بی��گاه آنها را به حال خود رها
کنید و در حقیقت ،آنها را از آزادی

تیر :جون

متولدین تیر ماه برای ارضای خواسته
خود بهدنبال عشق و محبت خالص،
حقیقی و ابدی هستند.
آنها از دریافت گل و هدایای مختلف
لذت زی��اد میبرند .ب��ه آنها توجه
زیادی نشان دهید از این که ساعات
طوالنی را با همس��ر یا عزیزانشان
در محیطی صمیمی و گرم سپری
کنند ،خیلی به وجد میآیند.
آنها عاش��ق خان��ه و خانوادهش��ان
هستند .همیشه تاریخهای مهم مثل
س��الگرد تولد ،ازدواج ی��ا اولین روز
آشناییتان را به یاد داشته باشید و
به آنها هدیه بدهید.
آنهادوستدارند مورد عشق و عالقه
کامل طرف مقابلش��ان قرار بگیرند

پس به آنها عش��ق بی قید و شرط
بورزید و محبت کنید.
آنها از دریافت کارتهای تبریک در
مواقع مختلف لذت میبرند.
هرگز و تحت هیچ شرایطی ،آنها را
دست نیاندازید و مسخرهشان نکنید.
ممکن اس��ت ش��وخیهای شما را
خیلی جدی بگیرند و احساساتشان
خدش��هدار ش��ود .اگ��ر موقعیت و
شرایط مناس��ب در اختیار آنها قرار
بگی��رد ،ممکن اس��ت برخی مواقع
خاص تبدی��ل به اف��رادی فریبکار
شوند .آنها روابطدوستانه تدریجی را
ترجیح میدهند .همواره به اعضای
خانواده آنها احترام بگذارید تا مورد
احترام آنها قرار بگیرید.

مرداد :جوالی

• مردادی ها عاشق دریافت گل و
هدیه و توجه هستند

متولدین م��رداد ماه ب��رای ارضای
خواس��تههای خود مایلند همواره
و تحت هر ش��رایطی م��ورد تایید
و تحس��ین قرار بگیرند و محبت و
حمایت محض طرف مقابلش��ان را
خواهانند .همیشه اطمینان حاصل
کنید که از زیبایی آنها به حد کافی
تعریف و تمجید به عمل میآورید.
آنها عاش��ق دریافت گل و هدایای

مختلف هس��تند .آنها مایلند
همیشه و در همه حال ،کانون
توجهات افراد را به خود اختصاص
دهند .از این رو در یک رس��توران،
میزها و صندلیهای وسط را انتخاب
میکنند تا در معرض دید همه قرار
بگیرند.
آنها افرادی بسیار پر جنب وجوش
و فعال هس��تند ،از این رو س��اعات
خوابشان کمتر از حد معمول است.
در کن��ار آنها تا جای ممکن مطیع
و فرمانبردار باش��ید چ��را که آنها
خواهان برخورداری از تسلط کامل
در یک ارتباط هستند.
آنها از برقراری مراودات متعدد لذت
میبرند و اهل معاش��رت و گفت و
گو با اطرافیان هستند ،ولی دوست
ندارند ک��ه طرف مقابلش��ان را در
چنین وضعیتی مشاهده کنند.
همواره به آنها اب��راز عالقه کنید و
بگویید که چقدر برایتان ارزشمند
هس��تند .اگر به آنه��ا بیاعتنایی و
بیتوجهی نشان دهید ،بیدرنگ با
طغیانهای بیامان و غیرقابل کنترل
آنها مواجهه میشوید.
همیشه کاری کنید که آنهادر کانون
توجهات قرار بگیرند ،وگرنه احساس
حس��ادت ش��دیدی به سراغشان
میآید آنها همیشه از غرور ،نخوت
و تکبر کاذب��ی برخوردارند ،پس به
جای سعی در عوض کردنشان بهتر
است این خصیصهشان را به همان
شکل بپذیرید و همواره این احساس
را در آنها تقویت کنید.
بخش پایانی در شماره آینده

>> ادامه از صفحه7 :

تع��دد احزاب ب��ا دریاف��ت  18تقاضای
تأسیس حزب جدید و انتخابات شورای
شهر دراین کشور از اقدامات مهم دولت
سوریه است»!
نسخه ای که علی اکبرصالحی برای مردم
سوریه می پیچد ،هیچ ربطی به خواسته
های آنان ندارد.
انتخابات مجلس (س��وریه) در اواس��ط
بهمن امس��ال ،چیزی فراتر از انتخابات
مجلس آخوندی در اس��فندماه نیست و
حکومت آخوندی که همه چیز ازجمله
پول ،اس��لحه ،پاس��دار ،بسیجی ،لباس
شخصی و تک تیرانداز و ...به سوریه می
فرس��تد بهتر اس��ت که یک فتوکپی از
انتخابات قالبی مجلس خود را نیز برای
حکومت جنایتکار بشاراسدارسال کند.
"تأس��یس اح��زاب" از "انتخابات" هم
مسخره تر اس��ت ،زیرا حتی صحبت از
صدور اج��ازه برای تأس��یس حزب هم
نیست و علی اکبرصالحی تنها از "دریافت
 18تقاضای تأسیس حزب جدید" سخن
می گوی��د و آن را ج��زء "اقدامات مهم
دولت سوریه" جامی زند!
ف��رض کنیم که حکومت بشاراس��د به
جای  18حزب با تأس��یس  180حزب
هم موافقت کند ،تا زمانی که طبق قانون
اساسی سوریه حزب حاکم بعث – مانند
والیت مطلقه فقیه در حکومت آخوندی
– س��رنخ تمام این حزب ها را در دست
داشته باشد و صدور مج ّوز تأسیس حزب
موکول به "داشتن التزام عملی به رهبری
حزب بعث" باش��د ،این چ��ه ربطی به
خواست اصلی مردم سوریه که در شعار
محوری ش��ان تبلور یافته یعنی" :مردم
سقوط نظام را می خواهند" دارد؟!
وزیر امورخارج��ه حکومت آخوندی که

درماندگی در سخنانش موج می زند ،به
تهدید کشورهای منطقه می پردازد:
«کش��ورهای منطقه خوب م��ی دانند
که س��وریه از حلقه های اصلی زنجیره
مقاومت در منطقه است که باید جایگاه
آن حفظ شود».
درحالی که آنچه که کشورهای منطقه
خوب می دانند این است که "حلقه های
اصلی زنجیره مقاومت در منطقه" – که
نام مس��تعار حکومت آخوندی است –
یعنی حکومت بعثی س��وریه ،حزب الله
لبنان ،حماس ،جهاد اسالمی و ...تاکنون
حاصلی ج��ز افزایش تنش و آش��وب و
کشتار برای منطقه نداش��ته اند و برای
آنکه مردم بتوانند خود تصمیم بگیرند تا
منطقه روی صلح و آرامش به خود ببیند،
کل این زنجیره "باید" ازهم بپاشد.
علی اکبرصالحیدر بخشیدیگر از گفته
های خود به رایزنی با کش��ورهای عرب
منطقه اشاره می کند:
«دراین رایزنی ها تأکید داریم که اوضاع
کنونی س��وریه به گونه ای نیست که با
ادامه فشارها ،حکومت سوریه به آسانی
تغییر کن��د و حکومت دیگری به آرامی
جایگزین آن شود»!
ظاهراً این جناب وزیرامورخارجه یا خیلی
از مرحله پرت است و یا بر اثر "خودکرده
ه��ای بی تدبی��ر" به پ��رت و پال گویی
افتاده اس��ت وگرنه پس از بیش از شش
ماه کشتار مداوم ،جنایات شبانه روزی،
فرستادن توپ و تانک به شهرها و خانه
های مردم و شکست مفتضحانه در برابر
اراده مردم دالور سوریه ،انگار که بخواهد
بچه بترساند ،از "آسانی و آرامی" سخن
ّ
نمی گفت.


جمعه  23سپتامبر هادی خرسندی ،طنزپرداز به نام ایرانی( ،در کت لیمویی رنگ یادگار بیژن) سر راه
تور بزرگ خود ،رنگ علف ،در دانشگاه مونتریال با دوستداران مونتریالی خود دیدار کرد .گفتنی است
تور رنگ علف ،پیش از این ،در  12مارس  2011در همین محل برگزار گردید.
عکس گوشه ای از برنامه خرسنداپ را در دانشگاه نشان می دهد.
photo: Reza Beladi

خودروی  6میلیارد تومانی
در خیابان های تهران!
در خبرها آمده بود خ��ودروی «بوگاتی
وی��رون» از گرانقیمتترین خودروهای
جهان با ارزش��ی حدود 6میلیارد تومان
اخیرا ب��ا رانندگی یک��ی از آقازادهها در
حالی در تهران مش��اهده شده که پالک
 66د  666ای��ران  66بر روی آن نصب
بوده است.
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کبک و کانادا :بازار امالک...

امـالک درآمدزا
REVENUE
PROPERTY
امیر سام

گفت��ه میش��ود ک��ه خرید و
نگهداری ام�لاک درآمدزا راه
خوب و مطمئنی برای ساختن
ی محس��وب
پش��توانه مال�� 
میش��ود ،ممکن اس��ت که
این امر درست باشد ،اما برخی
معیارها برای ارزیابی این نوع ملک
ی از آنها قبل از
وجود دارد که آگاه 
خرید ملک اجتناب ناپذیر میباشد.
ی و کوشش
خریدار باید تمام س��ع 
خ��ود را به کار گیرد ت��ا اینکه این
سرمایه گذاری را مطابق بر نیازهای
خود انجام دهد.
حال ببینیم چرا گفته میشود که
خرید امالکدرآمدزا سرمایه گذاری
مطمئنی در دراز مدت محس��وب
میشود.
ی بدین ترتیب وجود
س ه دلیل اصل 
دارند:
 اول اینکه خریدار قصد زندگی

در یک واحد آپارتمان از ملک مزبور
را دارد و اج��اره دریافت��ی از بقی��ه
ی به پرداخت
آپارتمانها کمک بزرگ 
وام مسکن خواهد نمود.
دانس��تن این نکته جالب است که
ی اوقات در هنگام خرید ملک
بعض 
درآمدزا اتف��اق میافتد که خریدار
برایدریافت وام مسکن واجد شرایط
میشود ،در حالیکه اگر همین مبلغ
وام را برای خرید خانه مسکونی تک
واحدی  Single familyدرخواست
کند واجد شرایط نخواهد شد.
موسس��ات
دلیل آن این اس��ت که ٔ
مالی در هنگام پرداخت وام مسکن
ب��ه ام�لاک درآم��دزا ،درصدی از
اجاره واحده��ای ملک مورد نظر را
به عنوان در آمد ش��خص متقاضی

امیرسام

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

وام محس��وب مینمایند که کمک
ش��ایانی به بازپرداخت وام مسکن
مینماید.
 دلیل دوم که بیشتر مورد توجه
اشخاص جوان و یا صاحبان
مش��اغل آزاد میباش��د این
است که س��رمایه گذاری در
مس��کن کمک به پس انداز
ب��رای دوران بازنشس��تگی
مینماید.
با گذشت زمان ،به شرط نگهداری
ملک درآمدزا ،تا زمان رس��یدن به
دوران باز نشستگی و یا حتی قبل از
آن ،وام آن به طور کامل باز پرداخت
شده اس��ت ،بنا بر این در آن زمان،
اجاره بدس��ت آمده منه��ای خرج
تعمیرات و نگهداری ،درآمد خالص
میباشد.
و حت��ی با در نظ��ر گرفتن بدترین
ش��رایط نظیر وقوع رکود اقتصادی
و یا کم شدن ارزش ملک ،تغییری
بر در آمد ملک ایجاد نخواهد شد،
ی که مل��ک در اجاره
چراکه تا وقت 
باشد و مس��تاجرین هم اجاره خود
را بپ��ر دازند ،در آمد حاصل از ملک
ثاب��ت خواهد ب��ود و کاهش ارزش
ی و به
ملک نیز فقط در حد ش��فاه 
صورت عددی در ذهن میباشد.
ی که بر روی این نوع امالک برای
وقت 
دوران بازنشس��تگی سرمایه گذاری
ی ایجاد در آمد
میش��ود ،هدف اصل 
در هنگام بازنشستگی میباشد ،نه
ارزش افزوده ملک.
در اینجا یاد آوری این نکته ضروری
اس��ت که این احتم��االت فقط در
نظر گرفتن بدترین شرایط میباشد
چرا که طبق آمار سازمان مشاورین
امالک کانادا ( ،)creaقیمت امالک
در اس��تان کبک بین س��ال ۲۰۰۰
ت��ا  ۲۰۱۰به طور متوس��ط %۱۲۰
افزایش داش��ته است که بیشترین

افزایش در بین استانهای کانادا بوده
است.
 دلیل س�وم این است که خرید
ی برای
امالک درآمدزا ش��روع خوب 
ساختن پشتوانه مالی میباشد.
ی که مدت نرخ بهره وام مسکن
وقت 
ی شود (مثال بعد از  ۵سال)
تمام م 
ی توانیددوباره ملک خود را ارزیابی
م
کرده و وام مس��کن را از ابتدا شروع
ی که از
کنی��د ( )refinanceو با پول 
ارزش افزوده ملک و پرداخت وام در
این مدت به دست آمده است ،ملک
درآمدزایدیگری خریداری نمایید.
با اس��تفاده از این تکنیک ،با پولی
که ب��رای پی��ش پرداخ��ت ملک
اول س��رمایه گذاری نم��وده بودید
میتوانید که ملکدیگری خریداری
نموده ،بدون اینکه پولدیگری به آن
اضافهنمایید.
از نظ��ر تئ��وری ای��ن دالیل خیلی
ج��ذاب و متقاع��د کنن��ده به نظر
میرسند ،اما اِشکالهای خرید این
ی روز مره
نوع ملک که بر روی زندگ 
شما تاثیر میگذارند نیز باید در نظر
گرفته شوند.
در واقع ،داش��تن و نگهداری چنین
امالکی ،درد سرهای خاص خودش
را دارد که میتوانند منشٔا اضطراب و
نگرانی شوند.
ی از درد سرهای
به عنوان مثال یک 
این نوع ملک ،مس��اله مستاجر می
باشد.
ی باید توانایی
صاحب چنین ملک�� 
انتخاب مس��تاجر خوب و چگونگی
ی با
روی��ا روی��ی و مقابل��ه قانون�� 
مستاجری که اجاره خود را به موقع
پرداخت نمیکن��د و یا باعث ایجاد
مزاحمت در ساختمان میشود ،به
یداشته باشد.
خوب 
ی به قوانین
ی کاف�� 
همچنین آگاه 
اداره مسکن Regie du Logement
مدیریت موقعیتهایدشواردر اداره
این نوع ملک را آسان تر میسازد.
خوش��بختانه کتابه��ا و دورههایی
آموزش��ی حرف��ه ای مرب��وط ب��ه
مدیریت امالک درآمدزا وجود دارند
که میتوانید در صورت لزوم از آنها
استفادهنمایید.
ادام��ه ای��ن مطلب که مرب��وط به
مش��کالت داش��تن ای��ن امالک و
ی را کهدر رابطه با خرید این
نکتههای 
نوع ملک باید به آن توجه نمود را در
شماره آینده مرور مینمائیم.
شاد و سربلند باشید

تبدی

ل سی
ستم های

تپـشدیجیتــال

و
یـدیوئی

www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائه کلیه خدماتدیجیتالی (عکس ،فیلم ،موزیک)
½
½ طراحی و تهیه وب سایت
½
½ انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
½ فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
½
½ تعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما
½

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

cewww.fcaom
book. APESH

6162 Sherbrooke w.

اوکازیون عالی برای بیزنس:
کلینیک با سابقه 20ساله

جویای:

واقع در بولوار  ROMEدر براسار

پزشک عمومی (خصوصی) پزشک متخصصدندانساز

همچنین جویای شریک دیپلمه و باجتربه برای گشایش

>>مهــــدکودک

در فضای کامال آماده وموجود کلینیک

برای آگاهی بیشتر و دریافت جزئیات کامل لطفا با شماره تلفن زیر متاس بگیرید.

514-999-5168

نیمیازکاربرانجهانازبرنامههای
دزدیاستفادهمیکنند!

Cell.: 514-702-2309

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

514-223-3336

الزم را انج��ام خواه��د داد و تا فردا
پاسخ مناس��بی برای افکار عمومی
ارائه خواهد داد.
در خبره��ا آم��ده ب��ود خ��ودروی
«بوگاتی ویرون» از گرانقیمتترین
خودروهای جهان با ارزش��ی حدود
6میلیارد تومان اخی��را با رانندگی
یکی از آقازادهها در حالی در تهران
مشاهده شده که پالک  66د 666
ای��ران  66ب��ر روی آن نصب بوده
است.

گفتنی است ش��تاب این خودرو در
حدی است که تنها با شتاب هواپیما
قابل مقایسه است .اگر فردی خودرو
را از باالی یک ساختمان صد طبقه
به پایین پرت کند نیز نمیتواند به
ش��تاب این خودرو برسد ولی شاید
اگر بالی از جنس تیتانیوم به عقب
این ماشین وصل و آن را از ارتفاع به
پایین پرتاب کنند ،بتواند پرواز کند.

T
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 ۲۸سپتامبر ۲۰۱۱

تپش دیجیتال :مجموعه ای نفیس از لباس با خطاشیهای زیبا در تپش
رئیس مرکز ش��مارهگذاری پلیس
راهور با اشاره به اینکه پالکهای رند
از سامانه شمارهگذاری خارج شدهاند
گفت :برای خودروی بوگاتی پالک
 66د  666ای��ران  66ثبت نش��ده
است.
س��رهنگ رس��تمی در گفتوگو با
خبرنگار انتظامی فارس بیان داشت:
به نظر میرسد خودروی "بوگاتی"
تخلف کرده و پالک آن جعلی است.
وی ادام��ه داد :پلیس پیگیریهای
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ش��اید خواندن عنوان این خبر چه
برای کاربران داخل ایران و چه برای
آنهایی خارج از این محیط زندگی
میکنند بسیار تعجب برانگیز باشد؛
اما صحت دارد!
طی تحقیقات اتحادیه کسب و کار
نرماف��زاری  BSAکه ش��رکتهای
بزرگی نظیر ادوبی ،مایکروس��افت،
اپل ،اینتل و دل عضو آن هس��تند،
ح��دود نیمی از کارب��ران کامپیوتر
جهان (۴۷درصد) ،نرمافزارهای خود
را بهصورت غیر قانونی تهیه میکنند
و نکته جالبتر اینجاست که نسبت
به انجام این کار حساسیتی ندارند.

بر اساس این گزارش  BSAبررسی
خود را روی  ۱۵۰۰۰کاربر کامپیوتر/
مصاحبه آنالین از  ۳۲کشور جهان
(غی��ر از ای��ران) انجام داده اس��ت؛
بهعبارتی ۴۰۰ ،الی  ۵۰۰کاربر برای
هر کشور.
این گزارش نشان میدهد که سطح
قانونشکنی در این زمینه از سوی
کاربران بس��یار متفاوت اس��ت و از
نصب نرمافزار با الیسنس واحد روی
چندین سیس��تم تا دانلود برنامه از
شبکههای  P2Pرا شامل میشود.
ع��دم وجود آم��وزش صحی��ح در
این م��ورد ،یکی از دالیل ایجاد این

)

مشکل عنوان شده است.

چین در این زمینه ،مقام اول را در
مقایسه با سایر کشورها دارد.

 ۸۶درص��د از کارب��ران کامپیوت��ر
چینی ،نرمافزارهای خود را به شیوه
غیر قانونی تهیه و نصب میکنند.
کشورهای نیجریه و ویتنام ،هر کدام
با داشتن نسبت  ۸۱و  ۷۶درصد از
کاربران سارق دنیای نرمافزار ،در قعر
این جدول جای دارند.
بس��یاری از این کاربران بر این باور
هستند که این یک شیوه رایج است
و احتم��ال در خطر افتادن آنها در
رابطه ب��ا این موضوع بس��یار بعید
خواهد بود.
طبق همین گزارش ،س��ال گذشته
مبل��غ  59میلی��ارد دالر ارزش
نرمافزاری برنامههای تولیدی بهدلیل
سرقت آنها از بین رفته است.
رتبه برتر این لیس��ت ب��ه آفریقای
جنوبی (ب��ا تنه��ا  ۲۱درصد کاربر
قانونش��کن) ،بهعنوان کشوری که
بیشترینپایبندیبهقانونکپیرایت
نرمافزاری را دارد متعلق است.
کش��ورهای آلمان ،فرانس��ه ،کانادا
و هن��د به عنوان دیگر کش��ورهای
برت��ر در زمینه رعای��ت حقوق نرم
افزار ،رتبههای بعدی این لیست را
در اختیار دارند و آمریکا نیز کش��ور
یازدهم فهرست است.
به نظر ش��ما اگر این تحقیق برای
کاربران ایرانی نیز اعمال میش��د،
جایگاه کشور ما کجای این فهرست
قرار میگرفت؟ (وبالگینا)

یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  60درایران  -مونتریال
gmail.com@Koshtaredahe60

Comité Commémoratif du Massacare de Prisonniers
Politiques Iraniens des années 80 -Montrèal
Commemorative Committee of Massacare of the Iranian Political Prisoners of 80's -Montreal
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ا ز خودمان:سینما ی تبعید...

درحاشیهی جهان

فیلمی مستند از:

یامسن عامری
يامسن عامری عکاس و فيلمساز همشهری مان به تازگی
فيلم تجربی مستندش با عنوان  Marginal Roadيا
درحاشيه ی جهان را تمام کرده.
اين فيلم در ماه اکتبر در جش��نواره های نوووسينما در
مونترال و سينمای تبعيد در گوتنبرگ سوئد به نمايش
در می آيد.
در شماره ی اخير مجله ی "شعر کبک" اِندِره فارکاس،
Endre Farkas

"ما مانند مردم دیگر به سفر می رویم
اما به جایی برمنیگردیم".
محمود درویش

www.poetry-quebec.com

Festival du Nouveau Cinéma
Thurs., Oct. 13, 3:30pm
Fri., Oct. 14, 5:30pm
)Ex-Centris (Cinéma Parallèle
3536 Saint-Laurent
www.nouveaucinema.ca

شاعر و نويسنده ی کانادائی ،نقدی بر اين فيلم نوشته که
ترجمه ی آن را در زير می خوانيد:

يامسن عامری :تبعيـد در حاشيهیجهان

ِانِدره فارکاس
تبعيد ،به تعريف فرهنگ لغات اکسفورد ،موقعيت کسی
اس��ت که از سرزمين بومی اش اخراج شده .اين تعريف
درست است؛ اما تبعيد از يک جابه جائی جسمی بسی
فراتر م��ی رود .نوعی از جاکنده ش��دن روانی ،عاطفی،
خانوادگی و فرهنگی ست .وضعيتی ست تحميلی و نه
خودخواس��ته .يا آنطور که ياسمن عامری در فيلم اش
 Marginal Roadدر کم��ال ايجاز می گويد "تبعيد آن
چيزی ست که بايد باشد اما نيست و آن چيزی ست که
نبايد باشد اما هست".
نظام های سرکوبگر اين قابليت را به خوبی می شناسند
و از آن برای س��اکت کردن مخالفان استفاده می کنند.
شما می توانيد کسی را زندان کنيد اما زندان ،هرقدر هم
سخت و خشن ،هرگز به اندازه ی تبعيد کارآمد نيست.
تبعي ِد يک فرد ،به خصوص کسی که در کار هنر است،
از ي��ک طرف خفه کردن تدريج��ی هنرمند از راه قطع
اکسيژن ارتباط خانوادگی ،روانی ،فرهنگی و خالق اش
است و از طرف ديگر محروم کردن سرزمين و مردم اش
از او .اين يک��ی از پس زمينه های اصلی فيلم پرقدرت
ياسمن عامری« ،در حاشيه ی جهان» است.
در حاشيه ی جهان با تصوير تکان دهنده ی يک چمدان
در زمينه ای س��ياه شروع می ش��ود .چمدان ،به عنوان
نش��انه ای از رفتن ،را می توان به ش��کل های مختلفی
تعبير کرد .اما قرار دادن اش بر زمينه ای سياه بی ترديد
غم انگي��ز بودن اين رفتن و فضائ��ی از تنهائی و اندوه را
القا می کند .نشان دهنده ی رفتنی برخالف ميل است.
استحاله ی چمدان به گذرنامه با خالقيتی هنرمندانه راه
را برای آنچه در ادامه اش خواهد آمد باز می کند.
ترکيب بندی پرتوان بعدی ،تصويری از باال از زنی ست
ک��ه دو زان��و روی يک قالی ايرانی ،ک��ه تمام صحنه را
پرمی کند ،نشس��ته .جلوی او همان چمدان صحنه ی
اول ب��از اس��ت تا آن را با آنچه از ل��وازم ضروری و يادها
و خاط��ره ها ب��رای اين رفتن الزم اس��ت ،پر کند .اين
صحنه ی پردرد و بسيار زيبا ،که به درازای ابد می ماند،

لکه سیاه بر دموکراسی کبک...
صندوقدولت که هردالر جمع شده
در آن از مالی��ات ه��ای مردم فعال
و زحمتکش که ب��ا اعتماد کامل و
اطاعت از قانوندر آخر هر سال سهم
مالیاتی خود را به آن می پردازند و
یا با هر خریدی سهم  TVQخود را
به آن سرازیر می کنند ،عمال تبدیل
به بانک خصوصی عده ای سودطلب
آزمند که حدی بر اش��تهای ثروت
اندوزی شان نیست ،گردیده و آنها
نیز به نوبه خود برای س��اکت نگاه

ده دقيقه ادامه پيدا می کند .پرداخت اين صحنه استعاره
ای زيبا و در يادماندنی از تبعيد است .اين صحنه فيلمی
در يک فيلم ديگر اس��ت که به نظر من به تنهائی همه
چيز را می گويد .من می توانم بارها و بارها ببينم اش و
خسته نشوم .مثل پرده ای از نقش های پراليه است که
معنای پر از درد و پيچيده ی تبعيد را می سازند.
آنچ��ه در اي��ن صحنه دل بينن��ده را ب��ه درد می آورد
ديد يک فيلمساز برای درک تصوير متحرک (به معنای
زمانی س��ت که زن صرف انتخاب و گذاشتن چيزها در جلوه می يابد .از انتظار برای قطاری که نمی آيد.
اين چم��دان می کند؛ انتخاب مي��ان آنچه در چمدان اما در همين برزخ اس��ت که پس��رش به دنيا میآيد و با کامل آن) ترکيب میکند.
می گذارد وآنچه بايد کنار بگذارد .اين صحنه اما بيانگر اوس��ت که بر می گردد تا به ياد بياورد و آن داس��تان را من ،به ويژه از همگذاری نامه ها ،پاکت ها و نوشته های
پيچیدگی ش��رايط زن هم هست .درست است که او با برايش بازگو کند .اين تولد را میتوان به عنوان نقطه ای رنگ و رو رفته ای که به عنوان تمثيلی برای استحاله ی
رفتن به يک تبعيدی تبديل خواهد ش��د اما به عنوان تلقی کرد ک��ه برزخ در آن به جايگاه ب��اروری و انتقال انسان در گذر زمان به کار گرفته شده لذت بردم .زندگی
زن مدرن بيرون آمدن از "ايران آيت الله" به معنای تبديل می شود .زندگی فقط انتظار کشيدن نيست ،ادامه آدم هائی که به تدريج مس��يرهای زندگی ش��ان از هم
يک ِ
آزادی هم هست .تبعيد برای او واقعيتی دوسويه است .دادن هم هست .اين استحالهدر صحنه هائی که بهدنبال بريده و دور می شود.
هرچند اين چمدان بس��تن ،مثل خ��و ِد تبعيدُ ،کند و هم می آيند ،نش��ان داده می شود ،بازگشت به خانه ای کسانی که در تبعيد هستند هميشه ميلی به بازگشت
پردرد است اما فيلم با آرامی و به شکلی پرکشش به جلو که در آن ساکن بوده اند ،قدم زدن در خيابان های آشنا ،به سرزمين اصلی شان دارند ،اما در عين حال می دانند
می رود .ضرباهنگ و ساختار فيلم غير از آن چيزی ست رفتن به بيمارستانی (که ديگر وجود ندارد) و زن در آنجا که هرچند ممکن است بتوانند برگردند بازگشت شان
که من در فيلم های معاصر ديده ام .زمان خودش را دارد .زائيده ،و دس��ت آخر صحنه ی بسيار ساده و زيبائی که به خانه نخواهد بود .خانم عامری حتا نمی تواند برگردد.
بيننده تمام درد ،اندوه ،فقدان و گمشدگی را که زندگی مادر و پس��ر در پارکی روی نيمکت نشسته اند و حرف اج��ازه ندارد .اما مثل يک چريک با ابتکار راهی برای باز
ديدن وطن اش پيدا می کند و آوای اندوهگين آن را در
میزنند.
يک تبعيدی را پر می کند ،در خود فرو می کشد.
فيلم از تکه هائی ساخته شده که به نظر من ،به عنوان اين صحنه ازدور فيلمبرداری شده ،به طوری که آنها فقط قطعه ی ويلونی که يکی از اقوام اش روی «اس��کايپ»
شاعر ،پاره های يک شعرند؛ امادر عين حال فکر می کنم بخش کوچک و تقريباً ناپيدائی از صحنه را پوشانده اند .می نوازد ،باز می شنود.
صحنه هائی هستند که داستان تبعيد را به خوبی نقل ترکيب اين فاصله با صداهای صحنه و گفتگوی آرام اين اين صحنه با سوگ عاشقانه ی يک تبعيدی که نه تنها
می کنند .و اين صحنه /شعرها بر اساس آنچه فيلمساز دو نف��ر فضای دلتنگی ها را به خوبی منتقل می کند و می خواهد وطن اش را ببيند ،بلکه می خواهد ديده هم
قب ً
آن را به لحظه ی پراحساس��ی تبديل می کند که ديگر بشود ،دنبال می ش��ود .اين غزل در ترکيب کالم ساده
ال ديده ،تجربه و احساس کرده ساخته شده اند.
رواي��ت فيلم ،ک��ه با صدائی آرام و مس��حورکننده نقل معلوم نيست ما داريم آن را بدون اجازه می بينيم يا حق و پرجاذبه ی او با تصاوير مغشوشی که از دوربين تلفن
های دس��تی در تظاهرات س��ال  ۱3۸۸به دست آمده،
داريمببينيم.
می شود ،هوشمندانه پرمعناست؛ اما متظاهر نيست.
با ظرافت در بافت فيلم تنيده ش��ده و جزئی از آن است سف ِر تبعيد خانم عامری شبيه سفر خيلی هایديگر است ساخته می شود.
نه مکمل اش .فقط يک يا دو جاست که کالم و تصوير اما آنچه کار او را يگانه می کند ترکيب حساسيت های در اي��ن فيلم چيزهايی زيادی برای ديدن ،ش��نيدن و
ظريف هنری با تجربه های شخصی اش است که آن را حس کردن وجود دارد .ياس��من عامری متواضعانه يک
يکیمیشوند.
"مستند-شعر" پرقدرت درباره ی معنای حقيقی تبعيد
توصيف عام��ری از اقامت اش در پرتغ��ال پس از ترک همزمان يگانه و همگانی می کند.
ايران به بيننده ،تصوری از زندگی در برزخ ،از زندگی بين فيلم از تصاويری غنی س��اخته ش��ده که حساسيت ،ساخته .شرايطی که توصيه اش نمی کنم اما فيلمی که
جهان ها می دهد .نمود اين وضعيت به زيبائی (با متن جهان بينی و هوشمندی کسی را که عميقاً با تجربه ی حتماً توصيه می کنم.

وتصوير)درحکايتی که از يک ايستگاه قطار نقل می کند تبعيد آشناست با نگاه يک عکاس برای ثبت لحظه ها و

>> ادامه از صفحه9 :

داشتن یا حداقل بی حرکت کردن
سیستم سیاسی با پرداخت پول زیاد
و مرتب از راه های قانونی وغیره به
صندوق احزاب و تس��هیل انتخاب
مجدد پاره ای سیاستمداران و باقی
ماندن ایش��ان در صحنه سیاسی و
اجرائی ایالت سیستم فاسدی را جا
انداخته اند که به گفته های دوشنو،
پلیسی با سابقه چهل سال فعالیت
در ش��ناخت و مبارزه ب��ا تبهکاران
سازماندهی شده و مافیا نتیجه نهائی

اش نفوذ این سازمان ها در ساختار
دولتی است.
تبه��کاران نیز با اتخ��اذ روش های
جدید و بدیع و تحول از گردانندگان
قمار خانه ه��ای غیرقانونی ،توزیع
م��واد مخدر یا باجگیری از کس��به
خرد و کوچک و خودفروش��ان ،به
مدیران شرکت های موفق ،و ایجاد
دهها شرکت( ،یکی درون دیگری)
سیس��تمی بوج��ود آورده ان��د که
شبح گونه کنترل همه چیز را بدست

دارد و حتی خود کارمندان و دست
اندرکاران نیز از آن بی خبرند.
آنچ��ه در آخ��ر باقی مان��ده حس
ُخس��ران و حماقت��ی اس��ت که به
مالی��ات دهندگان دس��ت داده که
چگونه از اعتماد آنها س��وء استفاده
گردیده و میلیون ها دالر از سرمایه
همگانی به یغما رفته است.
ژان ش��اره زیر فشار شدید سیاسی
و افکار عمومی یکسال و نیم پیش
آقای ژاکدوشنو را به ریاست کمیته
موقت ضد توطئه مالی برای مطالعه،
تحقیق و پی بردن به پدیده ساخت
و پاخت و ساختن قیمت های کاذب

در زمینه پروژه ه��ای دولتی نمود
اما احزاب مخال��ف و مردم کماکان
خواس��تار تش��کیل کمیت��ه علنی
عمومی بررسی فس��اد در سیستم
وس��اختار صنعت ساختمانی کبک
گردیدند و نخس��ت وزی��ر و دولت
اکثری��ت لیبرال نی��ز در مقابل این
فش��ار مقاومت نمودند و با تشکیل
کمیته ای بن��ام «گروه چ ّکش» در
درون پلیس ایالتی که قدرت بازرسی
تحقی��ق و دس��تگیری و پیگیری
قانونی متخلفی��ن در این صنعت را
داش��ت و بعد هم «کمیته دائم ضد
فس��اد» از مردم خواستند تا با صبر

و شکیبائی اجازه دهند این گروه ها
برنامه های جستجو و تحقیق خود را
عملی نمایند و خطاکاران رادستگیر
و تنبیه کنند.
امیرخــدیر

در تمام این مدت امیر خدیر ،نماینده
مرس��یه از حزب همبستگی کبک
( )QSدر مصاحب��ه ه��ای مختلف
مدع��ی بود که این پروس��ه نتیجه
ای جز دستگیری تعدادی خطاکار
ُخرده پا و جایگزینی احتمالی آنها
متعاقبا نخواهد داش��ت و سیستم
نامرئی ایجاد ش��ده بخصوص
در زمینه سیاس��ی و نفوذ
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شورها ایفا کرده است.

��ای  42000نف��ر
ستان ،ایران و عراق
ه
سوئد استرالیا پاک
ن
ی لیست  50کشور
نی
چ
هم
زیلند را در انتها
سوئیس و نیو
ور را بخود اختصاص
وم تا پنجم مذک
رده ه��ای د
اند و آمریکا و چین
داده
قرار داده است.
�ه ترتیب در میانه و
زبور بخاطر نیز ب
کشورهای م
ده های پایینی قرار
وار وضعیت یا ر
ست
دمکراسی ا
��بت گرفتهاند.
اقتصاد قوی به نس
ها در مکزیک

ت��و :بر اس��اس یک
ران
ای رس��نجی از دی��دگاه
ظ
ن دم  50کش��ور ،کانادا
مر
ی بهتری��ن وجهه و
ارا
د ره بین المللی جهان
چه
است.
گزارش  AFPمطالعه
به
Reputatio
ش��ونت
موسس��ه  nعالوه بر جمعیت توجه به کیفیت خ ث ش��ده رتبه  24آن
هد
اع
نش��ان می د حسین و بالنده زندگی سیس��تم ب ش��ور در س��ال 2009
اعتماد اعتبار ت
ک
ی
س��
عه یافته سیا
حد  35کاهش یابد.
احساس مناسبی که به توس�� داخل��ی باوجود در
چنی��ن وجه��ه بین
کانادا تعلق یافته از نظر و ثاب��ت عظیم سیاسی هم
ل��ی یون��ان ایرلند و
امنیت و تحوالت
مل
ی
کیفیت زندگ به محیط در عرص��ه بین الملل در الس��پانیا نیز پایین آمده
ا
توجه عمومی
ته
رف
رأس لیس��ت قرار گ
��ا آلمان ب��ا پنج رتبه
ست نیز مورد تشویق
ام
زی
زایش ب��ه جایگاه 11
ش��رکت کنن��دگان در اند .ن می��ان موضوع اف
ی��
ی قرار گرفته در ا
نقش اصلی رسید.
نظرس��نج
امنیت کشور
در انتخاب جایگاه آن
است .ص��ل از دیدگاه را
نتایج حا

لکه سیاه بر دموکراسی
مال��ی پابرجا خواه��د ماند و
«ماهی» های بزرگتر از دست
قالب عدالت فرار خواهند نمود.
وی تنها راه را ایجاد کمیس��یون تحقیق
علنی عمومی میدانست.
هفته اول سپتامبر نتیجه گزارش یکسال و
نیمه کمیته ضد توطئه دوشنو ،بگونه ای
غیرقابل توجیه به روزنامه الپرس و برنامه
فرانسوی رادیو کانادا درز نمود و در کوتاه
مدت در اختیار همگان قرار گرفت.
گزارش��ی که میبایس��ت فقط در اختیار
ش��خص وزی��ر ترابری ق��رار گی��رد ،و از
دیدگاهی بدبینانه ،احتماال قسمت های
حساس آن هیچگاه به اطالع عموم نرسد،
لو رف��ت و دول��ت را در موقعیت انفعالی
بسیار بدی قرار داد.
جزئیات این گزارش بصورت روزمره در دو
هفته گذشته در تمام مطبوعات و رادیو و
تلویزیون ها مطرح ب��وده و همگان از آن
باخبرند و درعی��ن حال نیز از مانوورهای
سیاسی و هیاهوی سیاستمداران مخالف
و اپوزیسیون برای هرچه زخمی تر کردن
دولت لیبرال آگاهند.
اما حضور روز س��ه شنبه ژاک دوشنو در
برابر کمیس��یون پارلمانی امور دولت در
کبک و پاس��خ وی به سواالت منتخبین
مردم از دولت و احزاب مخالف گوشه های
تاریک و ابعاد گسترده تر بحران موجود و
فساد نفوذ کرده در سیستم مدیریت ایالت
را هویدا ساخت.
در این جلس��ه در حالی ک��ه نمایندگان
لیبرال سعی می کردند تا با مطرح کردن
سواالتی توجیه کنندۀ عملکرد دولت در
یکس��ال و اندی گذشته در برخورد با این
پدیدهمخربباشند،نمایندگاناپوزیسیون
همچنان بر فشار برای تشکیل کمیسیون
تحقیق علنی همگانی ادامه دادند.
و باز هم نماینده مرس��یه امیر خدیر بود
که در طی س��واالتی اعالم نمود که بر اثر
تحقیقات گروه وی مشخص گردیده که
دو نفر از مدیران سابق کمپین انتخاباتی
ژان شاره که اینک معاونین شرکت های
مش��اوره مهندس��ی طرف قرارداد وزارت
راه هس��تند و یکی از مدیران پیش��ین و
جمع آوری کنندگان پول برای حزب که
از دوس��تان نزدیک نخست وزیر است (و
درح��ال حاضر مدیر یک ش��رکت بزرگ
مقاطعه کار طرف دولت است)؛ آیا نخست
وزیر با داشتن چنین کسانی در اطرافش،
خ��ود را در وضعیت بس��یار خطرناک و
شکننده ای قرار نداده؟
ژاک دوشنو ،بار دیگر برپایۀ «اصل»ی که
در مقدمه صحبت های خود و شهادت در
مقابل کمیسیون ارائه نموده بود ،از دادن
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>> ادامه از صفحه34 :
پاسخ به این سوال خودداری کرد.
آقای دوش��نو اعالم کرد که بیش از 500
نفر در یکسال و نیم گذشته صرفا بر پایه
اینکه اسامی آنها مخفی بماند ،حاضر شده
اند که در مقابل کمیته او شهادت دهند و
وی و تیم او را قادر ساخته اند تا به وجود
این شبکه پی برده ،ابعاد واقعی آن را آشکار
نمایند.
آقای دوشنو اعالم داشت که این افراد در
وحش��ت انتقام گیری و یا از دست دادن
کار خود توسط تبهکاران و یا مدیران باالی
سر خود هستند و فاش نمودن نام شخص
و یا ش��رکتی در جلسه عمومی سالمت و
آینده این مردم را به خطر خواهد انداخت
و به همین دلیل نیز او از پاسخ خودداری
خواهد نم��ود؛ اما وی حاضر اس��ت تا در
پشت درهای بسته هر اسمی را در اختیار
پارلمان قرار دهد و از این بابت هیچگونه
نگرانی ندارد و این ،علیرغم بیش از  5بار
تهدید مستقیم شخص وی در این مدت
بوده است.
کمیس��یون تحقیق علنی عمومی بدلیل
ارائه مصونیت به شهادت دهندگان و این
که موارد شهادت نمی تواند برعلیه شهادت
دهن��ده در دادگاه های قضائی اس��تفاده
گردد ،مطمئن ترین و تنها وسیله عملی
باقیمانده برای پاکس��ازی معضل موجود
است.
شاید پس از صرف میلیون ها دالر هزینه
و ماه ه��ای طوالنی تحقیق قادر ش��ویم
ریش��ه های عمیق این فساد را شناسائی
نمائیم و با اقدامات احتماال قضائی ،خاطیان
محاکمهگردند.

اماجنبهمهمترچنینحرکتیبازگردانیدن
اعتماد عمومی به منتخبین مردم و سیستم
حکومتی و دولت خواهد بود.

و با توجه به اینکه تمام پروس��ه بصورت
عموم��ی و آزاد و در مقاب��ل م��ردم انجام
خواهد شد هیچگونه شک و شبهه ای در
پایان کار باقی نخواهد ماند.
فرام��وش نکنیم ک��ه فق��ط وزارت راه با
 29000کیلومتر راه و  4000پل و روگذر
و بودج��ه ای حدود  15میلی��ارد دالر در
س��ال ،برای نگهداری و مرمت این شبکه
همواره هدف دس��تیابی طم��ع کاران و
خالف��کاران خواهد بود و آنه��ا نیز دوباره
سعی خواهند کرد سیستم رادور بزنند.
آقای دوش��نو مدعی گردید این ش��بکه
فساد سی س��ال و آرام آرام فعالیت کرده
تا خود را در درون سیستم بصورت نامرئی
جا دهد و ش��اید ده سال طول بکشد تا با
فعالیت مداوم فقط  %25از کل تجربیات از
دست رفته از وزارت را که تماما به چنگ
بخش خصوصی افتاده است را بازگردانیم،

autumn air. Watch the
changes around you, the
leaves, the crispness of
the morning, embrace
the one you love,
sleep the sleep of kings and
queens. Live as if the rest of
life is autumn until winter
comes and the spring, and then
live those days with the same
invigorating spirit as you do
autumn. After all the seasons are
the only life we have, don’t count
the days till it’s over, just squeeze
all you can out of everyone of
them. Mother Nature has created
a splendid landscape for us to
enjoy, live it day by day, notice
the colours getting deeper as the
days are getting cooler.
I hope everyone has a fabulous
Thanksgiving, you don’t need to
celebrate it with Turkey, (I don’t),
Italians celebrate Thanksgiving
with our own traditional foods,
(and I wouldn’t have it any other
way), Happy Thanksgiving everyone, we are so blessed and we
all have so much to be thankful
for.
Keep safe, stay healthy and make
sure laughter is in your everyday
life.
_____________________
Maria Cottone
Certified Canadian Immigration
Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

اما عبور دردناک از گذرگاه کمیسیون یادشده
و احتماال شناس��ائی افتضاح��ات متعدد که
باعث سرشکستگی بیش��تر کبکی ها گردد،
اما مس��لما نتیجه این شهامت دسته جمعی
ایجاد سیستم جدید تحقیق و توازنی خواهد
ش��د که راه خطاکاران را اگرچه نه صددرصد
مسدود نماید؛ الاقل عبور از آنرا بسیار مشکل
ت��ر خواهد نمود و انجام چنین کمیس��یونی
آبروی خدشه دار شده ساختار دولتی ایالت را
باز خواهد گرداند.

artistic surroundings; you
should see the beauty in
our world every time
you walk out the
door.
It is nice to see something different, take a
ride up north, the colours are
unbelievable, a show of colours
performed by Mother Nature.
There is so much art in the
living world, it’s in humans,
animals they are and we are just
as much as our surroundings as
any plant, flower or tree. Don’t
take it for granted and look to
the beauty inside. Fall is Nature’s wake up call not to take
her work for granted. Although
our days are getting shorter, our
nights longer, it is Mother Nature telling us to relax, we need
rest after the wake of spring
and summer.
The shorter days are bringing
cooler weather.
A chill is in the air.
Creatures of the wild are putting
on their winter coasts.
All around us trees and plants
are ending this year’s cycle of
growth. They are responding
with glorious autumn leaves, or a
last burst of bloom before winter
comes.
So from now until December
21, share your autumn with
as many friends and family as
possible, salute every morning
with deep, invigorating gulps of

گو اینکه بدلیل همان حفاظت از ش��اهدین،
آقایدوشنو معتقد است انجام این کمیسیون
باید بصورت دو گونه -پشت درهای بسته و در
انظار عمومی -باشد؛ چرا که در غیر اینصورت
بس��یاری از حضور در کمیس��یون ممانعت
خواهند نمود ،لیکندر چنین صورتی کماکان
نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد و بسیاری با
شک و تردید به نتیجه نهائی خواهند نگریست
و مسلما می باید روش هائی وجودداشته باشد
تا از این شاهدین محافظت گردد تا آنها بتوانند

rt is more than just
paint on canvas, or
pen on paper; art transcends the realm of the
canvas and appears right
before your very face, seldom seen because we take
it for granted.
The art I am talking about
was not created by a mortal human being, but by the
hands of the lovely Mother
Nature. Mother Nature’s
majestic art is prevalent all
year long, but in the fall
she paints a spectacular
picture on display for a
short time only.
I love Mother Nature’s fall
art; in Canada we get the
privilege to see it year after
year.
Especially Quebec, what
amazes me so is there is
such beauty in death because
as the leaves slowly die and
fall off the trees, they turn a
magnificent array of earthly
tones: brown, orange, yellow
and red; soon to die and fall
to the earth to create another
picturesque scene.
Up north Quebec, is breathtaking at this time of year,
they are donned with yellow, orange, red and brown
leaves filling the gaps of the
eyes’ perspective with maybe a
patch of grass visible showing a bale of hay or maybe a
rickety old fence.
here might even be a
classic church with a huge
white steeple penetrating the
horizon of the trees.
Mother nature can create paintings in nature that can suit any
art lover’s fancy, what’s sad is
most of us are too busy to take for
granted the art around us.
We complain about the cold or
the weather in general to the point
we don’t appreciate the amazing
splendor you have in your own
back yard.
I, too, take if for granted at times.
Appreciate the work that Mother
Nature dishes out to you, take it
in and enjoy it.
You don’t always need changing
colours to open your eyes to your

T

در مقابل کمیسیون علنی شهادتدهند.
مردم باید ب��ا صدای بلند به نمایندگان خود
اع�لام کنند ک��ه هیچ چیزی کمت��ر از این
کمیسیون علنی را نمی پذیرند و لحظه ای از
اعمال فشار بر دولت نباید بکاهند؛ چرا که اگر
چیزی برای پنهان نمودن وجود ندارد وقت آن
است که خدمتگزاران و حقوق بگیران مردم
یعنی تمامی ساختاردولت ،احزاب و کارمندان
اداری جلو بیایند و به اربابان خود یعنی مردم
حساب پس دهند .
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ایرانی
ب
خرید!

امروز ايران اسالمي در راه رسيدن به قلههاي عزت و بلندمرتبگي از هر زمان و
عصر ديگري پيش تاختهتر است و روح خودباوري در كالبد مرز پرگهرمان دميده
ش��ده اس��ت .فرهنگ عمومي از حالت رخوتانگيز و خمودگي خارج گش��ته و به
دهه تالشهاي ذيقيمت
س��مت جوشش و تكاپو رهس��پار ميگردد .بيش از يك
36
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akhosravi53
@gmail.com

noushintilmai2010paid

-8
مرحبا -علف خوردن حيوانات -مترجم رمسی
نوعي انگور
تدریس خصوصی

توسط کیمیا

زبانفرانسه  -9زاد -غربيترين شهر ايران -دنياخاطرهحتویلدارییکتا
(514) 699-1380

آژانــس
مسـافرتی

یکتـا

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

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

عیب یابی و تعمیر  نصب
(فارغ التحصیل کشور فرانسه) -10س��خن بيه��وده -نمازخان��ه-
هرگونه سخت افزار و نرم
 +ریــاضی و فیزیک پائين جامه
وسيله
>> کلیه مقاطع:
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
ی
ب��االي فرنگ��ي -بيماري 5
مترجم رمسی
(ازدبیرستان تادانشگاه) -11تئوريس��ينان ماركسيس��ت
شبکه رسانیویروس زدایی
College,University
و نصب ضدویروس بازگرداندن
لنينيس��م و ایر خدا
High-Shool
ژتون ،بليت
قابلتوجهخامنها
سياس��تمدارم انقالب��ي (514) 675-0694
6
514-803مفروضاتازدست رفته:
ت
رضانوشادجمال
س
با سابقه  tutoringدرمدارس
هالك��ت(438) 390-0694 -
مح��ل
كمونيس��ت-
مجسمه
شهر
فارسي-
مع
!
ا
DATA RECOVERY
نید
مترجم رسمی و عضوجامعه
7
مونترال و تدریس در
ک
افزار:
نرم
هرگونه
آموزش

منشي
بزرگ
رمز
جمع
مترجمان کبک
موسسات کنکور تهران
ازمبتدی تا پیشرفت ،طراحی
ترجمه رسمی کلیه مدارک ،دعوتنامه و
لوئیزداداش 8
زاده
اونيل
ج��وزف
از
اثري
ع��زت-
-12
قاره
در
كش��وري
افت��را-
ترجمهرمسی
وبسایت :شرکت و خصوصی
*درصورتعدمرضایتجلسه
تائیدترجمه
( -)2008قهوه -از اناجيل
ت
فکس
تبدیل فیلم و عکس های شما
استخدام
و ورق
نسخه خود را به ما 9
اولرایگانمیباشد.
ترجمه رسمی اسناد و مدارک
Tel.: 514-575-7080
گرافیک
طراحی

DVD
روی
را
تان
داروی
و
کنید
 -13وجه و جهت -مرد بخش��نده-
گان مهاجر -مركز آنگوال-
وتنظیم
ثبت نام :با ظرفیت محدود
تنظیم فرم های مالیاتی:
حتــــویل 10
بگیرید:
دهندهاخوان
درس عبرتسوپر
دعوتنامهرسمی
ه دوزخ
توسط شادی
خصوصی و شرکت
13 RACHEL
ذهن
سيال
سبك
به
داس��تاني
-14
ناشايست
مطبوع-
ن -سرد
بهترین
بهترین سرویس 
در
2
و
1
شعبات
جهت
>>
11
سروران
نغمه
514-827-6329
Tel.: (514) 288-4864
قیمت
عبادتگاه
حمله-
وولف-
ويرجينيا
از
عضو
و
رسمی
مترجم
Tel.: (514) 288-9281
)(514
678-6451
چند
به
آیلند
وست
و
NDG
سرویس اتاوا
12
514-620-3255
)Fax: (514
288-4682
514-830-5757
 تبدیل سیستم هایمسلمانان
فيلمي از
��اب كردن��ي!-
انجمن مترجمان کبک
ساده
کارگر
و
Cashier
نفر
رفت و آمد هرروزه به اوتاوا
ویدئویی
ري با بازي صوفيا دژاكام 13
قلوب
پالئونتولوژي-
-15
514-889-8765
نیازمنداست.
 فروش جدیدترین
رفت :از مونتریال:
عمودي:
عفري -فرمان همه پرسي 14
لطفا به شعبات اخوان
آلبومهای ایرانی
>>  7صبح <<
حض��رت
فرم��وده
ب��ه
-1
اختيارات ...است
مترجم رمسی
مراجعهکنید:
15
دی.جی.
سرویس
اميرالمؤمنين(ع) ثمره ...بدبختي در
مفعولي -كيش و رس��م-
برگشت :از مرکزشهر اوتاوا
514-485-4744
6162 Sherbrooke w.
محمودایزدی
ميانه
توابع
از
است-
آخرت
و
دنيا
سينه برآيد
افقي:
در استان مازندران -جنس ،گونه
>>  5بعدازظهر <<
Tel.: 514-223-3336
شهریاربخشی
514-620-5551
 -10پادشاه ستمگر بابل -مخفف ناگاه -1 -شير بيش��ه -يكي از نقاط ديدني  -2مج��ال و فرص��ت-
ن -بدنام -بخيل
فراوان��ي -عضوجامعه مترجمین کبک
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
دعوتنامهرسمی،
اس��تان هرمزگان در جنوب ايران كه سنگانداز
هرطرف 15 :دالر
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
��ا -آجر نصفه -ش��امل همه ويتامين انعقاد خون
تضمین تائید ادارات و سازمان های
ناچار
نظامي-
موزيك
پزشك-
-3
اهر عمارت
ترجمه مدارک
 -11ض��د خ��وب -مدفن ناصر خس��رو در حدود يك ونيم كيلومتري جنوب
abehn082@uottawa.ca
ایالتی و فدرال
از
جمع-
ضمير
واگي��ر-
بس��تن-
-4
وحش��ت-
دخت��ران-
ه��اي
514-624-5609
شرقي جزيره الوان قرار گرفته
قبادياني -براي اين كه
Tel.: 514-745-0318
Tel.:(514) 966-4572
514-889-3243
زردپوست
نژادهاي
آوردن
يد
Cell.: 514-246-8486
 -12عقايد -ضمير فرانس��وي -كشوري  -2بيصدا -تفاله چغندر -دلشوره
 -3پيش��رفت ك��ردن -پرهيزگاري -5 -حالت بيهوش��ي ويژه در بيماري-
ش -اكنون -پست فطرت
در خاورميانه -گريبان
پيشاني -موجود نامرئي
حكايت
و آذربيگدلي هر دو
 -13يكي از ظروف آشپزخانه -مخلوط آيينه
 -4مخف��ف ديگ��ر -مس��تبد -نوعي  -6مردمك چشم -نترس -آشوب
اند-
كش��يده
�داده را به نظم
و آميخته -جمع نجيب
 -7لغزش -شهري در استان گيالن-
 -14از نمازه��اي واجب -ض��د طلوع -خودرو -ابزار نجاري
 -5نوعي خطكش -كش��ور و اقليم -امر به نشستن
:
چهره نقاشي شده از معصومين
 -8سنگ زينتي -بينظمي -معالجه
ايران
فيزيك
در
 -15شيريني س��نتي گيالني كه بويژه تفرج و تماشا
فروش
براي
خلق-
نماي
انگش��ت
-9
عشق
آفریدگار
نام
به
واحد
ممنون��م-
مس��ئله-
س��ابق -خ��واب خوش -زور در رش��ت ب��راي افطار آماده ميش��ود -6 -جم��ع
__________
عشق و
ميها را با
برگزارزد دل
گره خواهیم
كنند-
را
آن
چي��زي
باالتر
واليبال
رويداد بد
	•کوتاه کرد ن مو
زندگی را با مهر
فيل دريايي
 مي��وه س��اوه-آقایان 10 :دالر
صفحه
4867ویژه و عادی:حل از
شمارههای
جدول
حل
 -10پزش��ك كارآم��وز-
486727
شماره
جدول ويژه
عادی
جدول
حل
خامن ها:
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1پيكر -چيز
ي ب��ه س��بك
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 14-16-18دالر
1
ر ن ج
ا
ر گ ك ر ي م خ ا ن
ا
 1ت ا ن ك
مراسمك��ن-
مجری پاك
ج ا د ه ط و ف ا ن ي  -11ماه��وت
ن -دش��نام گو-
زیبای
ه
و
 2ي ا
ن ت ا ي ج
ت س ل ي
م
 2ر س ا
ایرانیو
عقد توانگري
م و ل ف س و س ي س ش��رح و بيان-
	•بند صورت 12 :دالر
ه گيوه -حسرت،
ت ي ن ا
ه
د
س ا
ا ي ن
 3م د
ا ت م ي
م م ل و
ر ي م
 3ب ا
دارايي
	•بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
ا ي ل
ا ب
ه
و
د ي ف
ر
 4و
ه ب
و
و ي ن
ژ
و س ت ا
 4ت
عقيق-
شبيه
 -12سنگي
��د نيمي از ديدار
صمیمی
لیلی
	•رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...
ا س ب
ر
ر
ن ا ت و
 5ن د
ا پ ن
ژ
ه
و ب ا
ر
 5ح ب
ایالت کبک)
گويمجوز رسمی از
ش��كوه (با
ه��ا-
جدايي
 ضمير انگليسيا ش
س و ل ه
ا
م ر
 6و ل ع
خ ب
ن گ ي ن
ن ق ي
ر
 6ي ا
>> کالس آموزش آرایشگری
ت ي و ر ي ك س ب ب باخبر -با رفت آيد
سمتي از دستگاه
514-825-3170
م
 7ل گ ا
ن م و
د ش ي ر
ر
ا
ز
ا
ر
 7د
ه
ن س ت و
ا ن
م
ا ن
 8و ي ر
ا ي ي
و
ه
ب ي ا
و م
 8ر ي ز
تضمین
با
ماه،
3
مدت
در
س��نگين-
گرديدن-
-13
مبيل -مؤسس��ه
_________________________
 109ي د ك ب خ ا ر س ت ل س ا ن  109ژ ر ف ف ا ك ت و ر ي ا ر ا فرستاده خدارستوران
ش خ م
ن ت ر س
ي ي
و
ز
ا
ت ا ك
ر ي س
ا
ه ن
Suite208
د ن ي  -14مي��ل خان��م باردار-
ش خود مينازد-
11
11
گ و
ن ت ا ي ج
س ر ك ش
ه س
ب ه ل و ل
ر
ا ب ه
Metro: Cote Vertu
ن پيشي گرفتن -حاصل
رفت��ن و درس
م و س م
م ي
ش ا
 12م ح ل
ا
م ش و ش
ن ي م ه
 12خ ي ش
ه ت ا ك ي  -15از شيرينيهاي تبريز
و
د ك ا ن
ل س ت
 13ا
ك ا ك ل ي
ا
ر
و
ه
 13ا ك ب ر
ج و ا ز و مخص��وص ماه رمضان-
نانجيب -فينال
ف س ي ل
ر
و ل و
 14ر
ر
ا
ش م
ا
ر
ي ا
 14ل ج ا ج ت
و ا ل ي مؤمن 514-485-2929
ا
ز
ر خ م ي ر
ه
 15ش ا
ر س
ك و
ا ن
ل ز م
 15ص ا ح ب ا
جنبش -ش��هري

داروخانه

فال قهوه

ربماتپسزاNikpour:

azfev11Pd

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

(آرش کشوری)

azsep152011free

azsept'11

تپش

Uazjune12011

دیجیتال

toendofmay2010P

arman:toendofFeb2011>P

Pd:jan'10

سالن آرایش

با بیش از  16سال سابقه

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

شیراز

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

Coiffure

997 Decarie,

(514) 336-5666

37

 سال  18شماره  9  1024مهر 1390

سفرتورونتو

www.paivand.ca

تدریسخصوصیزبانانگلیسی

سابلت آپارمتان

 3ونیم بزرگ ،با آشپزخانه
اتاق خواب و دو بالکن
بزرگ ،گاراژ داخلی و منظره
خوب واگذار می شود
( 682درماه(
Tel.: 514-662-7577
Tel.: 514-228-1111

TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال
بها و سرویس عالی

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

azoct1shahrzadbehzadpetrosUP

فقط 40:دالر
با هریس تماس بگیرید:
(514) 561-2786
(647) 933-6911

(هر طرف)

(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com

اجــاره

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

فرشایرانی
TAPIS
ORIENTAUX
ترمیمدستی
 شتشویدستی

tiljuly'12Pd

اموراستــاتیک

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

دو اتاق مجزادر ناحیه کت
سنت لوک بهدو نفر خانم
اجاره داده میشود .برای
اطالعاتبیشترباشماره
تلفنزیرتماسبگیرید:

(محلی ایده آل برای کار لیزر)
eveazjuly15UP

514-371-7700
azoct1zarijabri

پرستارساملندان

)(wholesale price

Tel.: 514-904-1028
az15fev11factrd-vic

پرستــاری
ازساملندان

آموزشگیتار

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

رضارضـائی

استخدام

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

کالسیـکوپاپ

514-769-4075

خانمازسالمندان
و کودکان شما
نگهداریمیکند:
پارت تایم  /فول تایم

شیرینی
سـرو
از 8صبح تا 8شب

رستوران شیراز

azjuly15Up zagros

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

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

514-484-7335

مجری مراسم
عقد ایرانی

514825-3170

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

صــرافی 5
ستاره

514-585-6178

سامانامانی

tilMar'10P

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

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

سـابلـت

آپارتمان 4ونیم ،بصورت سابلت،
تا اول سپتامبر 2012

یکمـــاهرایگان

azsept1

با الهام از قلعه حیوانات

Animal
Farce
فیلم کمدی در You Tube

azjune15

استخدام

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

AKHAVAN FOOD
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 ....................................
696-5983 ............................ Spa Concept
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.........
مدرسه فارسی هدی341-2235 ................

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 ..............

PARTICIPATE in our
CO

اجارهآپارمتان
آپارتمان  4و نیم ،تمیز،
بزرگ و با شرایط عالی
درقلب  NDGشامل برق و
آب گرم 750 ،دالر درماه
برای اطالعات بیشتر تماس
بگیرید:منصور
514-570-2010

MMUNITY

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

azsep15akhpaidfor2

نیازمنــدیها

ایرانی
ب
خرید!

شانـــس اول را به
آنهـا بدهید!

به یک کارگر ساده برای کار
در رستوران یاس نیازمندیم.

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

استخدام

514-483-0303

سالن آرایش

Shahrzad1001coupes

6963 Sherbrooke W.

(514) 489-6901

تدریسموسیقی
تدریس پیانو ،ارگ ،تئوری
موسیقی و هارمونی کالسیک
 مبتدی تا پیشرفته
 مطابق با برنامه اکول موزیکشولیک
(مک گیل)
 تخفیف به هموطنان
ایرانی  کارشناسی و
مشاوره رایگان در انتخاب و
خرید ساز)

skysky66@yahoo.ca

ازدواج

جای شما در این صفحه
خالی است!
با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

ارز

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

امالک و مسکن

همتیان ،فی��روز827-6364 .......................
امیرس��ام 702-2309 .............................
سلیم سادات 438-838-7770 ....................
انصاری ،همایون 898-1590 .........................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
حافظی،ژاله 207-9000 ..................................
زن��دی ،پروان��ه 909-4765 ........................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نژاد،رض��ا 865-7146 ..................................
نصر ،مسعود 571-6592 ............................
عین الهی نسرین 839-7978 .....................
نانسی معلمی 929-6362 ............................
اسالمی ،مینو 967-5743..............................
هودفر،فئودا 433-2703 ..............................
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 .......................
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

Tel.: 514-

989-8383

Distributed Free

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

جواهری

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

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

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

سوپر و فروشگاه

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 ..................

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

زب��ان انگلیس��ی 522-5323 .................
ریاضیات وفیزی��ک 827-6329 .................
خورشیدخانم(بیات)341-5194..................

دندانپزشک

تعمیراتساختمان

روانشناسی  /روانکاوی

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

دیش و ساتالیت

ترجمه

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

شیرینی پزی

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

یکتا،آرزو439-8501.........................................
یکتا ،خاطره 675-0694 ................................
ایزدی،محم��ود 745-0318 ......................
بخشی،ش��هریار 624-5609 ....................
نغمه سروران 889-8765 .............................

514-996-9692

Fax:514-313-5656
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

•
•
•
•
•

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

پیوند در ویرایش نوشته ها
(با حفظ دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر
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...

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
----------------------------------شماره شما در

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

داروخانه

تدریس رقص

MONTRÉAL QC H4B 1L8

•
•

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

خیاطی (آلتریشن)

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...
------------------------

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

تبلیغات



مرکز شهر مونتریال:

نیـازمنـدی هـای پیوند

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

اجنمن ها و سازمانها

____________
2070
Maisonneuve W.

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

 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؟...

شهـرزاد

کافه
صوفی

PAYVAND

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

514-660-0440

514 641 2379

آموزش سنتور
www.SinaBathaie.
com
514-262-4045

TORONTO

رفت و آمد هرروزه

در قلب وست مونت واگذار می
شود) .شامل همه چیز(
Tel.: 514-224-1629

<< پـاپ <<

سینابطحایی

تـورونتو

2178 Ste-Catherine W.

تدریسگیتار

صابر جلیل زاده

س�فر روزانه به

514 - 585 2345
514 -846-0221

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

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

اجارهاتاق

Tel.: 514-481-6765

فـرش نوی ایرانی
و اورینتال شما را
خـریداریم
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این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

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

کاجل زبان

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

کتابفروشی

زاگرس 489-8686 .........................................

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

عینک سازی

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

وام مسکن

س��روین 562-6453 .................................

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

فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتو ُرز 488-7121 ............................................

امیرکفش��داران 303-2977 .....................
لیداسارانورائی 397-9284..............................

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

271-7750...................... RayamondHeller
342-3000 ......................... Bazar du Tapis

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

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

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

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

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

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

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

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

دندانسازی (البراتوار)
رستــوران

فـرش
فـال

کامپیوتر

کارواش

کایروپرکتیک

وکیل دعاوی
ویدیو

محضر

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

مهاجرت

ماریا کوتونه 656-8178 ................................
مهساابراهیم نژاد 849-9696.........................

موسیقی (جشن ها)

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

38
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سیامک نصر و گروه خورشیدخانوم
در میان بسیاری از هنرمندان دیگر
در جشنواره جهانی عرب:

از  30اکتبر تا  13نوامبر

YARAN
entertainment
presents:

PERSIAN
CLUB-DI

رقص و پایکوبی با
تازه ترین های روز...

با شادترین
دیجی شهـــر

SCO

گروه
یــاران

دیسکوکالبایرانی

واقع در ساحل رویایی رودخانه سن لوران

این بار  8اکتبر

درالشــین

از ساعت  10ونیم شب

SATURDAY OCTOBER 8

تلفن اطالعات:
514-296-0369
start@ 10:30 p.m.
Ticket: $10
)(@the door
ورودی
فقـط:
 10دالر

پارکینگرایگان
(پشتساختمان)

Villa Taormina

2530 Boul. St-Joseph
LACHINE, QC H8S 2N9

Tel.:(514) 634-5548

www.restaurentTaormina.com

38
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NEW
Ile Bizard:

$1,598,000. Magnificent det. Cottage on
Golf course over 17,000 sq ft. Land. 5+3
bdrms, 4+1 baths, 3 garages, sauna, pool,
Jacuzzi, a/c

Nun’s Island:

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

Cote des Neiges:

St-Sauveur:

$448,000. Penthouse in Verrières I, 2
bdrms, 2 baths, 2 garages, fabulous view
of city. bdrms, 2 baths,
2 garages, a/c, 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

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

Nun’s Island:

Beautiful cozy chalet, view of lake,
3 bdrms, 1+1 bath, private access to
lake Breton, large family room with
wood fireplace, very large terrace
w/beautiful view, few minutes from
the St-Sauveur village.

مریم خالقی

Canton de l’Est:

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

Westmount:

$ 638,000. Upper duplex on coveted Victoria Avenue. Very bright
rooms, hardwood floors, outdoor
parking, 3 bdrms.

حمیدصدیقکاغذچی

Hamid Sedigh Kaghazchi B.Sc.
Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

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

کی

فیت عالی

قیمـت
مناسب

... خشکبار و، حبوبات،انواع اقالم خواربار

...سوسیس و،مرغ،گوسفند،انواعگوشتکوساله

39

ُب
راسارد
و
الوال

فروشگاهکوهنور

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

PAiVAND
BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY
Vol. 18, No. 1024, Oct. 01, 2011

)(Montreal, Toronto, Ottawa, Victoria, Calgary & Vancouver
Published by: PAIVAND inc. Advertising: PAIVAND: 514-996-9692
Tech.: S. Rezai, H. Harandi, Distribution: Amir, Photo: R. Beladi

 Mailing Address:

کیفیت عالی و قیمت مناسب

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

since3
199

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 ترکی زیبا
در اندازه های مختلف
تازه...
 CD و  DVDافغانی
ساعات کار:
 9صبح تا  10شب همه روزه

انــواع
کارتتلفن

Tel.: 514-996-9692

Fax:514-313-5656
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

info@paivand.ca www.paivand.ca

Email:

کلینیکمدیکالآلفامدیک
دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

Tel.: (450) 676-9550

 398, boul. Curé-Labelle, Laval

www.circumcisionmontreal.com

Tel.: (514) 933- 8383

Metro: Guy Cond

انواع خورشها و غذاهای ایرانی

باطعــمخانگی



Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

) 2550 Lapiniere (Brossard

Tel.: 450-934-7744

کافه پرشیا
 انواع کباب ها
ی
ی های خشک ایران 
 شیرین 
زولبیا بامیه ،رولت و باقلوا ترکی
یخانگیسرو
شیـرین 
ساعتهای کار :دوشنبه تا جمعه
 7:30صبح تا  7:30بعد ازظهر

7روز
هفته

سفارش غذا پذیرفته می شود

بدون وقت
قبلی

936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

1253 Rue Guy

Tel.: (514) 489-8484

کلینیکدندانپزشکیویلری
دکترانوشیروانعندلیبی
جـراحدندانپـزشک

ارائه دهنده متامی خدمات دندانپزشکی
Clinique Dentaire Villeray:

57 Villeray, Montréal, H2R 1G2
Tel.: 514-270-0077

سالنآرایشفریبا
Unisex

 هایالیت
 کات مو
 مانیکور
 رنگ
 تاتو ابرو
 بند و ابرو
و...
 فر
 Cut: man/women
 color, perm, highlight
 kids hair cut
   
waxing full body
)(men, woman
 manicure
 tatto for eyebrow,
lips, eye
 cleaning face
& eyebrow
____________________

3363 Cavendish

(514) 487-0800
وست آیلند

NDG

پسته تازه،
بیسکویتسالمت،
سوهان اعال رسید

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

برجن مرغوب.99

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

رویال

 40پوندی

.99/ lb

رین عالی !

لیمو شی

www.akhavanfood.com

34

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

