____________________________________________
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
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Tél.: (514) 223-6408
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www.SharifExchange.ca
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کاظمی میتواند
پسر-:مونتریالی
دادگاه
12 : ص
زهرار مهاجرت
کلیه امو
صرافی و انتقال ارز
___________
4 :کند ص
شکایت
اسالمی
های
مقام
بصورت عمده
تبدیل ارزها
،جمهوریبرعکس
به اغلب کشورها و
انتقال ارز
■ ازSharif Exchange
:عباس میالنی با شاه درمونتریال


I.C.P. Inc.

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

تبدیل ارز

259B Cote-Vertu

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

St-Laurent, QC H4N 1C8

Cote vertu, Bus 121 E

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

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

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

چشم انداز حتوالت در مصر

1028

 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

8>> :ص

PAIVAND: Biweekly
کنکوردیاNewspaper
، مارس12 for PERSIAN Community in Canada: Vol. 18, No. 1028, Nov. 01, 2011

:جریمه گرفته اید
!نباشید
7 :ص
نگرانمیانه
 آبسنت حوادث در خاور،2011
ماکمکتان

dZ®`` ` `Á…
jgfZ z ç £¤ g ä…
¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹

ÍÅœZ®™

Tel.: (514)

yf£¥5ç•Z®

5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.
!!میکنیم
Tel.:(514) 585-2345 ã ®¥Á…£… ,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
®œ
äÀ ¯zb به
:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•
700-0303(514) 846-0221 سرپرستی

)رضاناظم (وکیل

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315

gfÂ†if£ˆ 9

معرفی
IranAir

Montreal, Qc, H3B 2N2

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ
fd

پویا،شهرامصولتیZd£`œ£˜ ®``Z®
نامزدهای
Strategic Advice
& Execution
 مارس12 : مونتریال£¼` ®›ò z
؛2011 اسکار
General Sales Agent

3 :ص

بیشترینجایزه

ç¿†£‹ شدxÂ فوریه
£¿ 5

عباس شفیعی
âÅ¶À† z äÅÁ†
147
Tel.:\fÂ³…
(514)
806-0060
âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜
á”£²›z£Í˜®`
`Ž
38 :ص

(BACHLOR OF ComMERCE)

Real Estate Broker
Groupe Immobilier Premium Inc.
Montrealvr@gmail.com
„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z

ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹

Business Plan

£ßœ£… gZ }f£¨† wZz ‹Z z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†
Tel.: (514) 486-5547

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

(ç¿ffZ¬…£±Š) ç·Å¹Ži£¤“
Tel.: (514) 806-0060

1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337

MONTREAL

1006 DE LA MONTAGNE,
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
Fax: (514) 938-4978,
E- Mail: montreal@pars.ca

7

TORONTO

VANCOUVER

7368 YONGE St., PH-A
Toronto, Ont. H3J 8H9
Tel.: (905) 762-0700
Fax: (905) 762-0800
Toronto@pars.ca

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

Go HABS go!

1410 Lonsdale
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (604) 982-0910
E- Mail: Vancouver@pars.ca

17>> :ص

x£Å¥¿gz®Å`•

چشم انداز
انتخابات آینده

!تصاحب کرد
جام ملتهایآسیا؛ ژاپن چهارمین جامقهرمانی را
£Åœ¯Å™fÂÅ™
iÂÀÅœ
Office:
(514) 694-0840
...!ساق
ِشریسیمین

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

Fax
Res.

®´‹خضر
}f£¨`` † Í˜®Ž
مالیات
کیست؟حسابداری
:ثقفی
مهتاب
ßŽ¯§œZ¬œdوaZ®‰
شاربونو
فرانس
به
تپش
هالووین
gfZv£`º¥œZ
فساد در امور ساختمان
5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine
W.
dZ®`صرافی
` ` `Á…  مهتاب38
مالیات
حسابداری و
:ثقفی
Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ®
Zä…gfZv£º¥œZ
xZ®
Z
ä…
gfZ
v£fZ
سازی
راه
و
...روایت تصویر
£…
Inc.

çœ£`›
¯ Zz

yf£¥5ç•Z®

لیسانس در رشته مدیریت مالی

صرافیخضر

2

Maryam Khaleghi
24 ایران در کمتر ازReal
ارز به
انتقال
Estate
Broker

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

 شادپور.ا.ع

gfÂ†if£ˆ

دندانپـزشککاغذچی
جـراح حمیدصدیق

(ç¿ffZ¬…£±Š)
Tel.: (514)

30 >>

28>>

7 >>

Fax: (514) 938-4978,
یحیی آبادی
مهــاجرت
6>>
EMail:
montreal@pars.ca
35 >>>> با بهترین
<< نرخ و هزینه
www.pars.ca

متامی خدمات دندانپزشکی
(دهنده514)
 ارائه585-2345 امالک
Tel.:
33 >>

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

انتقـال ارز

...در کشکول پیر

\£Åš£› z

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ MONTREAL
دکترانصاری
خنعی
:پزشکی
LA MONTAGNE,
Zd£`œ£˜ ®``Z® ستاره
fd 10065DEصرافی
MONTREAL,
Qc., H3G 1Y7
: دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به
£¼`
®›ò
z
Tel.:
(514)
938-7277(PARS)
کاریکاتور
عندلیبی
انوشیروان
 دکترW. : امیرسام5StarتنهI.P.M.
کـ
2178
Ste-Catherine
ُ  ماریاInc.

شادپورجابجایی ارز با سیستم ما
جهت
.ا.ع
،دنیا
نقاط
درمتام
11:>>
کلینیکدندانپزشکیویلری

ProFusion Realty RFGeneral Sales Agent

مریم خالقی

:کانادا/کبک

11:>>
Tel.:(514) 585-2345 ã ®¥Á…
,£Åœd
m£ºœ
w£¿†
fd
£›
â¥±Å
£…
gfZ
ç
£¨…£‰
ÍÁ‰
œ
®
b
z

¯
(514) 846-0221 äÀ
:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•

IranAir

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

7 >>

دوشیزه
 برندهجشنوارهزیبایی۲۰۰۵
دکترانصاری
رانی28نخستین ای
 او.اروپادر پاریس شد
>> ...پزشکی
است که تصویرش بر روی جلد مجله
ã¼±› wZz
.پلیبوی چاپ شده است

24  انتقال ارز به ایران در کمتر ازz \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
)H.E.C( از دانشگاه مونترال
6600 Trans-Canada, Suite 750
11 : ص......
Pointe-claire, Qc, H9R 4S2
CGA
حسابداران
کاندیدای انجمن
نرخ روز
بهترین
تضمین
با£…ساعت و
xZ® Z ä… \ZdfZz z ارز
\Zfd£`

}£X
Ô
z®
gzf
b®œ
ã
®¥Á…
ãÅ¿´†
z
انتقـال
مدیریت مالی
 لیسانسدر رشتهD.D.S.
1155 Rene Levesque w. #2500
:امیرسام
D.M.D.
 سال سابقه کاری در کانادا18با
vZ®¥œÂ›
fd ä¤·Ž 3 £…
 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی
}gfZ
LC a£`
` ` ` ` ` ¥¥•Z از دانشگاهxZ®Á†Montreal,
jgfZx£`z` `ç` ¿Åˆ£¤ ã`g ä…` ` ` Å›Æ† z)H.E.C(
NEW address:
مونترال
y£½²œZd Qc., H3B 2K4 vZ®¥œÂ›y£½²œZd
>>...امالک
\Zfd£
®›Z750
fd çœêÂ‘ }ZX äº…£ £… z ç…d
ç™¬Àارز£¿œانتقال
‚¬œfZd
اشخاص
هلوکاست و
 از جنایت برای شرکت ها34
1449 St.
Catherine
OSuite
6600
Trans-Canada,
عمدهfd
بصورت
 تبدیل و
Tel.: 514.426.7200
\fÂä…
fêd
v£fZ
z á ¬¤† در
هیچ
هنوز
و
گذرد
ی
م،67
سال
سال
۲۳
،ایران
CGA حسابداران
کاندیدای انجمن
Z¯¹Å… dÂ‹جتاری
äœ£‹
MontrealDe
Quebec
H3G
Fax:
514.426.3596
1973
Pointe-claire,
Qc,Montagne,
H9R 1S6
4S2
1998
1006,
La
Suite 201,¬ÅMontréal,
Qc H3G
1Y7 برای شرکت ها و
6520 St-Jacques
Tel.: (514)
485-6000
مشاورت های مالی
 انواع
موسسات
}£Í˜®Ž
ÍÁ‰
y¬¿“
1155
Rene
Levesque
w.
#2500
مالیاتی
و
حسابداری
خدمات
کلیه

Tel: 514 989-2229
Tél.:(514)
989-2229, Fax: 989-0029 www.
514.567.3169
5774
Sherbrooke
W.آموزشاین
Tel.:
(514)
24 :ص
........ Suite
هولوکاست
ادامه
استفادهیعنی
 و...است
نگرفتهb®œصورت
 483-5370
Cote-des-Neiges,
308
دبی
منایندگی در
 دارنده5450Mobile:
Montreal,
www.parscargo.ca
Fax :Free:1-866-989-2229
514Qc.,
989H3B
00292K4
ã ®`` ` `¥Á… £…دادرسی
}f£¨†
Toll
1405 De Maisonneuve O Tel.: (514) 844-4492
اشخاص
شرکت ها و
khazarexchange
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
Lucieneبرای
Toll Free
: 1-866 989 2229
حسابداری
های
سیستم
از
Tel.:
514.426.7200
Tel.:
(514)
731-1443
Metro:
CDN
ارزی
امور
در
طوالنی
ای
سابقه
با
و
l'Allier
info@khazarexchange.com
Email:
ç
Zd£œ£˜
z
ç
£¼
®›ò
Money
order
fz¬
f£¤¥“Z
z
x£¼›Z
£…
msaghafi@miagesolutions.com
.com
E-mail:
GIT110@yahoo.ca
مالی
های
مشاورت
انواع

GUY
Fax: 514.426.3596
حمل و نقل پارس ماریتایم
 آموزش استفاده
Mobile: 514.567.3169
شهباز
کانادا/کبک
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
از سیستم های حسابداری
msaghafi@miagesolutions.com

حسین باقرزاده

 آلمانی است کهدر سال- مانکن ایرانی
}gfZ\£›¬‹¯˜®›

 سال سابقه کاری در کانادا18با

ÍÅœZ®™

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

شهریورتهرانی
شرمینه
»که منطقه را میسوزاندCell
( است514)
آتشفشانی
816-4080«مصر
) در ایران۱۹۸۲ :(زاده

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d

GREEN خرید:
فرانچایز
INTERNATIONAL
TRADING

:>> فراخوان
»«اشغال مونتریال

شروع بسیار ضعیف فصل جدید هاکی توسط مردان ژاک مارتن و شش باخت
.....
 آخرین سه پیروزی پشت سر هم در چهار شب مسابقۀ سنگین...پیاپی! اما
www.pars.ca
 با التماس،قذافی در دقایقی که با حقارت بر زمین کش�یده میشد
برعلیه تیم های قوی هیکل و خشنی چون فالیرز فیالدلفیا و بوستون بروئینز
التماس س�اکت را در نگاه بیفروغ11این
.بود
مان�دن
زنده
خواس�تار
(قهرمان دورۀ پیش��ین که هر دو بازی خانه
Ninous Givargiznia, BSc.
: ص
:همایون
،کشید
داریوشبیرون می
سر در دست سربازی که او را از سوراخAgent
، نیزImmobilier
 صدامAffilie
به خانه را در بوستون و مونتریال به قهرمانان
RE/MAX
....ایم
ه
دید
\ë¸¥±›6>>
z të›Z
 واگذار نمودند) نوید روزهایHABS خانگی
}f£¨†
z
çœÂ¼±›
:të›Z
fz£²›
: صfz£²›
خداحافظ
South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
ù£¿Ž }£¼ ®›ò fd
 زمس��تان طوالنی در.بهتری را با خود دارد
}f£¨†
z çœÂ¼±›
!
زمان
است و
 سرنوشت محتوم،پایان رسیدن دیکتاتوری
بهäÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
ã¼±›
wZz
راه و تا بهار آینده دوس��تداران هاکی فریاد
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !
fÂ›Z fd çœêÂ‘ ä…®¨† £…
سقوط دیکتاتور جبر تاریخ است که از پیش تعیین
Lasalle,...شده
South Shore,
Go HABS go! :خواهند زد
Nun’s Island , N D G
ú¾ûZãÅ… ç…£ fZg£… Í ® ¬›

مشاور امالک
مرتضیعقیلی سخنرانی
بزرگ
مونتریال
در
نامزد
پادشاه
GESTION FINANCIERES
 و هوتنEXACTE
Abbas Shafiee

\£Åš£› z }fZ¬…£±Š

(514) 846-0221

Cell: (514) 928-5415 Dr. Anoushiravan ANDALIBI D.M.D.

_____________________
Clinique Dentaire Villeray:
57 Villeray, Montréal, H2R 1G2

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری
Tel.: 514-270-0077
 دارنده منایندگی در دبی
و با سابقه ای طوالنی در امور ارزی
1253 Guy Tel.: (514) 933- 8383

1449 St. Catherine O

Montreal Quebec H3G 1S6

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

GUY

's cut

مریم خالقی

____________________

3363

 بند و ابرو
ProFusion
Realty RF
 فر
Agence Immobilière
هایالیت1361

Greene Avenue

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

روز7
هفته

1253 Guy

دکتررضایی
(514) 933-جتاری
8383مسکونی و


صبح8 چهارشنبه ها

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

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

 کوتاه کردن مو

 ورنگجتاری مسکونی:مشاور امالک

 man
en cut , highlight
 wom
perm
r,
lo
o
c

air cut & eyebrow
h
s
id
k

g face
in
n
a
le
 c

دکترریموندرضایی

روز7
در مونتریال
مشاور امالک
آلفامدیکSouth
مدیکال
کلینیک
هفته
shore و

17 : ص

EXACTE
مدیکال آلفامدیک
کلینیـک
IBNG
آرایشفریباGESTION
 سالنFINANCIERES
\ë¸¥±› z të›Z fz£²›
ç¿†£‹ xÂ £¿
 ستاره5 صرافی
ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹
فیروز همتیان
„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£› ä›£œf£Á’Z âÅ¶À† z äÅÁ† Tel.: (514) 585-2345
gz®Å`•
âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®``Ž (514) 846-0221
Cell:x£Å¥¿
(514)827-6364
(514)487-0800
•

NEW address:

_____________________

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

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

حمیدصدیقکاغذچی

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

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

G

<< >> با بهترین نرخ و هزینه

Real Estate Broker

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

Cell: (514) 928-5415

West Island:

Inc.

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

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

Cell.: 514-702-2309

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

www.amirsam.ca

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

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

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

NDG:

514485-4744
1006, De La Montagne, Tel.:
Suite
201,
Montréal, Qc H3G 1Y7
جتاری
 مسکونیو:امالک
 مشاورFax: 989-0029 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

353
Kirk
nino

جتاری
مسکونی

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

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

®´‹ }f£¨`` † Í˜®Ž

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

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

D.D.S.

Cell: (514)827-6364

fhemmatiyan@sutton.com

:Guy

جنب دانشگاه

www.sutton.com

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
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 در کمترین زمان
 بهترین بها
جنب دانشگاه
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کافهصوفی

مقدم متامی ایرانیان عزیز را
با آغوشی باز گرامی می دارد.

محلی گرم و صمیمانه
برای میعاد با دوستان
در مرکز شهر مونتریال
با تراس بزرگ و باصفا
وایرلس اینتر نت
با غذاهای متنوع،
آمبیوه های تازه،
هویج بستنی و فالوده شیرازی

Brucnh
هار

دیزی

لی سنتی
عا

صبحانه نا

ساعت 12
نبه ها :از
ش

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم
از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم
رهرو منزل عش�قیم و ز س�ر حدّ عدم
تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم

ص صوفی
مخصو

 :از ساعت
کشنبه ها
ی
عدازظهر
 11تا  3ب

ساعات کار:
دوشنبه تا جمعه 10:30 :صبح تا  11شب
شنبه و یکشنبه 8:30 :صبح تا  11شب

 %10ختفیف
دانشجویی

2070 Maisonneuve W.
Montreal Qc H3H 1K8

Tel.: 514-989-8383
www.cafesufi.com
info@cafesufi.com

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

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

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2
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هفتهبزرگداشتزرتشت

درکبک

ی ایرانی
شب ها
شاد

نبه26
ش
از

pg 23

ساعت

نوامبر

9شب

از هفتم تا دهم نوامبر  2011کالج س�نت فوآ در کبک،
هفته ِی آشنایی با مفاهیم دینی و فرهنگی زرتشتی را
برگزار می کند .این برنامه شماری سخنرانی ،کارگاه و
برگزاری مراسم دینی زرتشتی را در بر خواهد داشت.
از جمله مراس�م فرهنگی این هفت�ه هنرنمایی گروه
رقص خورشید خانم در مراسم افتتاحیه ( 7نوامبر) و
کنسرت خانم قراچه داغی ( 10نوامبر) خواهد بود.
برای شرکت در این دو مراسم و شام ایرانی چهارشنبه
دهم نوامبر عالقمندان می توانند با مراجعه به سایت
کالج یا تماس با شماره
418-659-6600
داخلی  3726جای خود را رزرو نمایند.

3
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جشن ساالن ٔه بنیاد نیکو

با نگاهی که در آن شوق بر آرد فریاد
با سالمی که در آن نور ببارد لبخند
دست یکدیگر را بفشاریم به هم
جام دل هامان را ماالما ل از یاری ،غمخواری
بسپاریم به هم ......
(فریدون مشیری)

با توجه به استقبال هموطنان عزیز از برگزاری جشن کودکان برای کودکان،
ساالنه خود را،
بنیاد نیکو جشن
ٔ
با نام درخت آرزو ها،
همراه با شام گرم ،موسیقی زنده و برنامههای متنوع دیگر ،برگزارخواهد کرد.

زمان  :شنبه  ۱۹نوامبر  ۲۰۱۱از ساعت  ۱۸،۳۰تا ۲۳

مکان :

Centre Le Manoir
5319 Av. Notre-Dame-de-Grace
Montréal QC H4A 1L2
بهای بلیت  ۳۰:دالر

(دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی  ۲۵دالر  -اطفال زیر  ۵سال رایگان )
تهیه بلیت :مکیک ،تپش دیجیتال ،اخوان وست آیلند ،زاگرس
تلفنمتاس:

 )۵۱۴ (۶۲۴-۴۵۷۹یا )۵۱۴( ۸۰۴-۴۵۷۹

4
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ایران :اختالس دیگر...
اختالس هزار میلیارد تومانی
در سازمان بازنشستگی و شستا
مه��ر :رئی��س کمیت��ه تحقی��ق و
تفحص از تامین اجتماعی مجلس
از تخلف یکهزار میلیارد تومانی در
 ۱۵۰ش��رکت زیرمجموعه سازمان
بازنشستگی و شستا خبرداد و گفت:
اگر هیئت رئیس��ه مجلس از ادامه
کار جلوگیری نمیکرد میتوانستیم
بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد
و مدارک تخلف در این ش��رکتها را
اثبات کنیم.
س��لیمان جعفرزاده در مورد دالیل
تاخی��ر ارائه گزارش کمیته تحقیق
و تفحص مجلس از سازمان تامین
اجتماعی گفت :چالشهای پیش رو
در این پرونده آنقدر زیاد اس��ت که
بنده با وجود اینکه دو دوره نماینده
مجلس ش��ورای اسالمی بوده ام در
این هشت سال هیچ موردی مانند
تحقیق و تفحص از سازمان تامین
اجتماعی اینچنین سیاس��ی نشده
بود.
فشار سیاسی بر تیم حتقیق و
تفحص

وی اف��زود :از روز اول��ی ک��ه طرح
تحقیق و تفحص از سازمان تامین
اجتماع��ی آغ��از ش��د بالفاصله با
فشارهای سیاسی از سوی بسیاری
از چه��ره ها و حتی هیئت رئیس��ه
مجل��س مواجه ش��دیم چ��را که
نمایندگان حاضر در تیم تحقیق و
تفحص به س��راغ شرکتهایی رفتند
که  ۶۰س��ال هیچگونه نظارتی بر
عملکرد آنها نبوده است.
همین شرکتها تهمتها و افتراهای
بس��یاری به گروه تحقیق و تفحص
وارد کردند ولی ما به دور از تمام این
حاشیه ها به کارمان ادامه دادیم.
رئیس اس��بق کمیسیون اجتماعی
مجلس از ارائه گ��زارش نهایی تیم
تحقیق و تفحص از سازمان تامین
اجتماعی کش��ور در روز سه شنبه
در صح��ن علنی مجلس خبر داد و
افزود :در این گزارش آمده است که
پس از بررسی وضعیت  150شرکت
زیرمجموعه س��ازمان بازنشستگی
و "شس��تا" بیش از یکهزار میلیارد

داشت می توانستیم بیش از سه هزار
میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف
در این شرکتها را اثبات کنیم.
تومان تخلف انجام شده است.
مبلغ ختلف در "شستا" بیش از سه
هزار میلیارد تومان است

جعف��رزاده تصریح ک��رد :در حالی
که داش��تیم به سرنخهای بیشتری
در ای��ن پرونده ب��زرگ تخلف پی
میبردیم هیئت رئیس��ه مجلس از
ادامه تحقی��ق و تفحص جلوگیری
کرد .به اعتقاد اعضای تیم تحقیقی
اگر فعالیت ما تا  60روز دیگر ادامه

مجلس به هیچ عنوان با تیم تحقیق
همکاری نداشت و موانعی را سد راه
ما می کرد.
حت��ی زمانی ک��ه از یک ش��رکت
خواستیم تا اس��ناد بالتکلیفی ۷۰
میلیارد تومان از سرمایه خود را ارائه
کند هیئت رئیسه مجلسدستورداد
تا کار همانجا متوقف ش��ده و دیگر
ادامه ندهیم؟

هیئت رئیسه مانع ادامه حتقیق و
تفحص شد

رئیس کمیت��ه تحقیق و تفحص از
شرکتهای سازمان تامین اجتماعی
ب��ا بیان اینک��ه این فس��ادمالی در
یک دوره زمانی خاص انجام ش��ده
است گفت :متاسفانه هیئت رئیسه

مسکونی  -جتاری

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن و جتاری

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

Cell.: 514-433-2703

فئودا هودفر

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

514-825-3170

سرورصدر

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

مشاور امالک:

>> 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

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

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

F. Hoodfar

خدمات حسابداری و دفترداری

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

درخدمت هموطنان گرامی

نماینده مردم ماک��و و چالدران در
مجلس گفت :ای��ن پرونده هنوز به
مراجع قضایی ارجاع نش��ده است و
نهایتا ما تمامی اسناد و مدارک خود
را در صحن علنی مجلس قرائت می
کنیم.
{>> ادامه در صفحه}11 :

مشاور امالک در سراسر مونتریال

بهنامآفریدگارعشق

و کانادائی

تبدیل به شرکتهای فامیلی شده
است

اموال  ۳۰میلیون بازنشسته کشور

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

نسرینعینالهی

>>
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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

5
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اطالعیه ()2

به کمک تایماز بشتابیم

سیروس
یحیی آبادی

"تایماز باغبانی" نوجوانی ایرانی اس��ت که احتیاج به
پیوند مغز اس��تخوان دارد .این آخرین شانس او برای
زنده ماندن اس��ت .هم میهنان گرامی مقیم مونترال
( 18تا  35ساله) ،چنانچه مایل به انجام یک آزمایش
ساده بزاقدهان برای نجات تایماز هستید ،مهر ورزیده
با شماره تلفن ( 514-784-0305پروانه ابهری)
تماس گرفته تا شاید فرشته نجات این نوجوان گرامی
شوید.
این آزمایش ساده ،روز
شنبه 5 ،نوامبر

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

(مونتریال)

1028

از ساعت  11تا 18
در محل اجنمن دانشجویان فارغ التحصیل
دانشگاهکنکوردیا

Vol. 18, No.1028, Nov. 01, 2011

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

2030 MacKay, Montreal H3G 1N1
(نبش مزنوو)

با همکاری "هِما کبک" برگزار می شود.

پیشاپیش از همکاری همه گرامیان که من را در انجام
این امر خیر یاری می رسانند ،سپاس ویژه دارم.

دیکتاتوریدرخاورمیانه:

ATTENTION
Taymaz Baghbani is an Iranian teenage
boy who needs the bone marrow transplant. This is the last chance for Taymaz to survive. If someone desires to help him in
Montreal, please call 514-784-0305 (Mrs. Pari) to save the life of this young boy .All it
takes is a simple saliva test to register in the international bone marrow and stem cells
bank. You need to be between 18 and 35 years of age, in good health and covered by
Quebec Medicare. Please attend the following registration event which will be held on
Saturday, November 05, 2011 from 11 am to 06 pm at Graduate Student Association
(Concordia University) on 2030 MacKay, H3G 1N1 in collaboration with HEMA QUEBEC.
OR GO TO http://www.hema-quebec.qc.ca TO REGISTER. THANK YOU

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
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

آگهی :پیوند

ساعت ناگزیر زمانه!

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

PAIVAND
Published: since1993

رضانـژاد

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



½ ½درخدمت هموطنان گرامی

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>

ارزیابی رایگان

>>

تهیه وام مسکن

MONTRÉAL QC
H4B 1L8



_______________cell.:
(514) 865-7146

514-996-9692

2869 boul. St-Charles

514-313-5656

Fax:

Kirkland, QC H9H 3B5

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

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

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

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

اطالعیه

کلبهعموجمال
به اطالع ایرانیان گرامی می رساند
کلبه عمو جمال
جهت رفاه حال مشتریان عزیز،
به دلیل برخی تعمیرات
و بهسازی های مهم،
تعطیل است.
با سپاس از حمایت ها و مهربانی
های بی دریغ شما عزیزان،
-------------به امید دیدار هرچه زودتر
--------مدیریت رستوران
________________
6107 Sherbooke W.

Tel.:
514-484-8072
________________

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.

■ توضیــح مهم:

بهدلیل هماهنگی ،شماره گذاریدوهفته
نامه پیوند مونتریال ،با پیوند ونکوور
(که بصورت هفتگی منتشر می گردد)
تنظیم می شود.

•

_________
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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روز کورش بزرگ ،روز همزمانی با حلظۀ تاريخی
اعالم منشور حقوق بشر او

بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد
به مناسبت «روزکورش
بزرگ»

PAIVAND: Vol. 18  No.1028  Nov. 01, 2011

کوچک و بزرگ ،و گاه در ابعادی ملی،
برای آن ها بر پا می شود و نام هاشان

درآس��تانه ی هفتمی��ن س��ال
برگ��زاری روز ک��ورش ب��زرگ،
روز صدور منش��ور حقوق بش��ر
او ،دیگرب��اره مردم��ان با فرهنگ
و انساندوس��ت ایران در سراس��ر
جهان خود را برای گراميداش��ت
ای��ن روز بزرگ آم��اده می کنند؛
بی آن که از کمترین پشتیبانی از
سوی مقامات حکومت
مسلط بر سرزمین مان روز کورش بزرگ،
برخوردار باشند.
این اتفاق حیرت انگیز روز تولد کورش
نیست ،روز شروع در جای��گاه هایی خاص
که حکومت کش��وری
تبت می شود.
او
امپراتوری
با جش��ن های ملی و
در س��رزمین هایی چون
بزرگداشت شخصیت هم نیست ،بلکه وط��ن ما اما ،متاس��فانه،
ه��ای مل��ی و تاریخی روزی است که او مسئولین دولتی نه تنها
مردم س��ر دش��منی آشتیخواهانه به هیچ ارزشی برای این نوع
داشته باشد ،حداقل در بابل اندر شد ...شخصیت ها قایل نیستند
دوران کنونی ،در هیچ
بلکه حتی س��خن گفتن
کش��وری دیده نشده
مردمان از آنان ،و تحسین
است
و بزرگداشت شان را برنمی تابند .چرا
و
غرب،
در
روش��نگری
دوران
پی
در
که هیچ دیکتاتوری تحمل تحسین
مرور
به
آن،
مختلف
های
سرزمین
در
مردان و زنان بزرگ را ندارد .البته گاه
برگزاری جش��ن های ملی و مراسم نيز پيش می آيد که این دیکتاتورها،
مختلف در راس��تای بزرگداشت زنان متظاهران��ه و فرصت طلبان��ه ،از آن
و مردان بزرگ متداول شد .دیگر اين ب��زرگان نام می برند ت��ا به گونه ای
فقط پیامبران و قدیسین نبودند که غیرواقعی خودشان را با آن ها در یک
نام شان از طریق سازمان های مذهبی جایگاه قراردهند.
همیشه ماندگار و مورد احترام بماند ،و چنین است که در سرزمین ما،
بلکه انس��ان های صاحب اندیش��ه و بزرگداشت و جش�ن روز کورش
خرد ،و آن ها که حضورشان بر بهتر بزرگ ،این مهمترین ش�خصیت
اندیش��یدن و بهتر زیستن انسان اثر ملی ـ تاریخی کل تاریخ مان ،نه
داشت ،بدون توجه به وابستگی های تنها عم ً
ال ممنوع است ،که حتی
مذهبی ی��ا غیر مذهبی آنه��ا مورد مردمانی که در این روز به منظور
تحسین و ستایشدولت ها و جوامعی ادای احت�رام ب�ه ش�هر و خانه و
قرار گرفتند که در آنها انسان صاحب آرامگاه او می روند ،مورد اهانت و
ارزش و حقوقی از آن خویش بود.
خشونت قرار می گیرند.
پیشرفته
و امروزهدر بیشتر کشورهای
اما نکته ای ک��ه دیکتاتورها (و البته
نام
به
که
به روزهایی ب��ر می خوريم
دیکتاتوری ها)در نمی یابند این است
س��رزمین
زن��ان و م��ردان بزرگ آن
که همیشه شخصیت هاییدر حافظه
که
زنانی
و
نامیده می ش��ود؛ مردان
ی تاريخی يک ملت ماندگار می شوند
سیاست،
علم،
نقشی موثر و سازندهدر
که بر قلب ها و اندیشه های مردمان
داشته
کشورش��ان
اقتصاد و فرهنگ
حکوم��ت کنن��د .در واق��ع همین
مخلتف
بنیادهای
نيز
اند .دولت ها و
ش��خصیت ها هس��تند که روزهای
هر
بزرگان
این
ياد
و
نام
غیر دولتی به
بزرگداشت شان را ،نه خود ،که مردم
اندیشه
راستای
در
که
افرادی
ساله به
تعیین و برگ��زار می کنند .و کورش
کنند،
می
کار
ها
ش��خصیت
ی این
بزرگ از این گونه شخصیت هاست.
هایی
جش��ن
و
دهند
می
جوای��زی
کمیته ی بین المللی نجات پاسارگاد،

که به عنوان یک سازمان مردم-نهاد
افتخار پیشنهاد نام گذاری روز کورش
را دارد ،امس��ال نی��ز چون هفت
سال گذشته از همگان می خواهد
ک��ه به اندازه توانایی ها و امکانات
خويش روز کورش بزرگ را گرامی
بدارند.
یادمان باشد که روز کورش بزرگ،
روز تولد او نیس��ت ،روز ش��روع
امپرات��وری او هم نیس��ت ،بلکه
روزی است که او « آشتیخواهانه
به بابل اندر شد ،سربازان بسیار او
دوستانهدر بابل گام برداشتند ،و او
نگذاشت کسیدر تمامی سرزمین
های سومر و اکد ترساننده شود.
او مردمان س��تمدیده را از درماندگی
رهانید ،آوارگان را به خانه های خود
بازگرداند ،بردگان را از بیگاری نجات
داد ،و فرمان داد که هر کس��ی برای
انتخاب مذهب و محل سکونت خود
آزاد باشد )1( »... .روزی که در تقويم
های جهانی با  29اکتبر مصادف است.
روز ک��ورش ب��زرگ ،روز همزمان��ی
ب��ا آن لحظه ی تاريخی اس��ت که
منش��ور حقوق بش��ر این شخصیت
استثنایی تاریخ اعالم شد .بدون شک
بزرگداش��ت و برگزاری چنين روزی
می تواند همانقدر ساده اما با شکوه و
زیبا باشد که حضور ساکت و باستانی
کورش بزرگ در گوش��ه ای از ش��هر
خفته در خاک دشت پاسارگاد.
ممنوعیت نام او و بزرگداشت او ،فقط
حکومت را در بدنامی تاریخی قرارمی
دهد.
ما ،در هر کجای جهان که هس��تیم
روزکورش را دیگرباره به ثبت حافظه
های تاریخی مان خواهیم سپرد.
مطمئن باش��ید که یک ش��ادباش،
ی��ک جمله ی صمیمانه ،و یک کالم
سرش��ار از مهر ،و یک گردهمآیی هر
اندازه کوچک به مناسبت روز کورش
بزرگ می تواند بس��یار برتر از صدها
برنامه و بزرگداشتی باشد که حکومت
از راه ريخت و پاش های بی حس��اب
و کتاب و به هزينه ی س��رمایه های
مردم برای کس��انی برپا می کند که
هیچ چیز برای سرزمین ما و مردمان
ما نداشته و نخواهد داشت.
روز کورش بزرگ بر ش��ما خجسته
باد ،با مهر و احترام ،شکوه میرزادگی
از سوی بنیاد میراث پاسارگاد
 -1برگرفته از منشور کورش بزرگ.

مینا صاحلی

>> فراخوان« :اشغال مونتریال»

ی اشغال دعوت
کمیته ایرانی حامی اشغال  -مونترال از کلیه آزادیخواهان و عالقمندان به جنبش جهان 
مینماید در حد توان به این جنبش یاری رسانند .این حرکت عظیم که از شهر نیو یورک و بنام اشغال
ی کوتاه به بیش از  ۱۵۰۰شهر و  ۸۰کشور سرایت کرد.
وال استریت آغاز شد در مدت 
این مبارزه نوین که ارکان سرمایه داری و بویژه نظام مالی و بورس را به چالش کشیده در ادامه خود یکی
از متحدین جنبش مردم ایران است.
کمکهای شما در هر زمینهای ارزشمند است .برای رساندن کمکهای خود در میدان ویکتوریا (میدان
خلق) و با مراجعه به چادر ایرانیان و یا از طریق تلفنهای
 ۵۱۴-۵۶۹-۲۲۳۳و ۵۱۴-۲۵۸-۸۱۸۶
کمیته ایرانی حامی اشغال  -مونترال
تماس بگیرید.

زایش موش از کوه
"بهار عربی"!

تا آنان به نوبه خود دولت
موقت رابرای
تهی��ه پی��ش
نوی��س قانون
اساسی جدید
و برگ��زاری
 ۲۶اکتبر
ا نتخا ب��ا ت
شهباز خنعی
عمو م��ی
Shahbaznakhai8@gmail.com
انتخابکنند.
همانن��د س��ال
 1357درم��ورد آیت الل��ه خمینی" ،بی
مردم تونس حق دارند از پذیرفنت جتربه تلخ مردم
بی س��ی" درعین تظاهر ب��ه بیطرفی و
ایران در قبول اسالم به عنوان نظام حکومتی
خبررس��انی حرفه ای ،ترسیم چهره ای
سرباززده و بخواهند آن را خود جتربه کنندّ .
اما ،بد میان��ه رو و معتدل از حزب اس�لامگرای
نیست نگاهی به تاریخ بیش از یک دهه جنگ داخلی "نهضت" و رهبر  70س��اله آن "راش��د
کشور همسایه خود اجلزایر با  150تا  200هزار تلفات غنوش��ی" که حدود  20س��ال در لندن
اقامت داشته را وجهه همت خود قرارداده
و قربانی و قتل عام های وحشیانه اسالمگرایانی از
و همه کهنه کاری استادانه خود را دراین
قماش همین راشد غنوشی بیندازند.
راه خرج می کند.
برای این چهره پردازی هنرمندانه ،بی بی
تنها چشم مسلح به تجربهء نقش "بنگاه خبررسانی سی دوروز پس از برگزاری انتخابات و درحالی که
بیطرف و حرفه ای بی بی سی" در "انقالب"  1357هنوز نتیجه نهایی شمارش آراء اعالم نشده ،ضمن
می تواند نقشی را که این بنگاه سخن پراکنیدرنشر اعالم خب��ر پیروزی حزب اس�لامگرای "نهضت"
اخبار انتخابات تون��س ایفا می کند دریابد .ده ماه می نویس��د« :مقام های ارشد حزب "نهضت" می
پس از آن که جواندانشگاهدیدهء میوه فروشدوره گویند که درپی سیاس��ت های افراطی نیس��تند،
گرد تونس��ی در اعتراض به رفتار خشونت آمیز و به اص��ول دموکراتیک احترام می گذارند و احزاب
تحقیرکننده پلیس خود را به آتش کشید و با این کار دیگر را در قدرت س��هیم خواهند کرد .بی بی سی
اجرای مراسم "سالم به پایان" را برای دیکتاتورهای برای آنکه بتواند نرم و مالیم و "تی تیش مامانی"
منطقه اعالم کرد ،روز یکشنبه  23اکتبر ،اکثریت بودن مقامات ارش��د حزب "نهض��ت" را راحت به
چش��مگیری از مردم تونس با پ��ای صندوق های خورد مخاطب��ان دهد ،به چند ش��اهد عادل نیاز
رأی رفتند ت��ا از میان خیل حدود  11000نامزد،
{>> ادامه در صفحه}31 :
 217نماینده مجلس موسس��ان خود را برگزینند

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییر نام
½ ½ تایید امضا

Real Estate Broker

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

تونس ،راشد
غنوشی،
رهبر "نهضت"
و روند
"رهبرتراشی"
BBC

و بسیاری دیگر

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,

Tel.: (514) 697-0225

فروش ،نصب و تعمیر
درهای گاراژ و دربازکن برقی

تک
یونی

UNITECK GARAGE DOOR
سرویسسالیانه:

فقط  65دالر

MONTREAL, LAVAL,
SOUTH SHORE
& NORTH SHORE

سرویس
کاملسالیانه
سرویس
 24ساعته

نادربزرگمند:
در خدمت
هموطنان
گرامی

_______________
Nader Bozorgmand

Tel.: 514-249-4684

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

فتوشاپ
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حمل و نقل پارس ماریتایم

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)

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
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جهان
مصرفمنابع؛
بزرگترین
تهدیدافزایش
جمعیت
زیادی بر هر یک از کشورهای جهان
و مردم آن دارد.
من بویژه نگران عملکرد ما انسان ها
در مورد س��ایر موجودات زنده کره
زمین هستم .ما تنوع بیولوژیکی را
که از اکوسیس��تم ها و گونه هایی
که در آنها زندگی می کنند تشکیل
شده ،از بین می بریم.

دیدگاه��ی را که در زیر می خوانید
نوش��ته ادوارد ویلس��ون ،اس��تاد
و محیط های زنده می تواند تحت
دانش��گاه هاروارد است .او از زیست
محافظت قرار گیرد و در عین حال
شناس��ان معروف جهان و کس��ی
ما انس��ان ها به عنوان یکی از گونه
است که برای نخستین بار اصطالح
های زنده زمین ،مشکالتمان را حل
"سوسیوبیولوژی" یا زیست شناسی
کنی��م پیش از آنکه کل زمین را به
اجتماعی را مطرح کرد:
نابودیبکشیم.
----------افزایش
که
است
مهم
امروز بسیار
گزینه هایی برای قرن آینده
را
زمین
کره
های
انسان
جمعیت
سال  ۲۰۴۳جمعیت زمین برای گذر ما از قرن  ۲۱به قرن
به دقت زیر نظر داشته باشیم.
 ۲۲دو احتمال متصور است؛ یا
طبق برآوردها در س��ال  ۲۰۴۳به  ۹میلیارد خواهد رسید اینکه ما هنگام تغییر قرن سیاره
جمعیت زمین  ۹میلیارد خواهد
ای داریم با وضعیت بد و شرایط
شد که بیشتر از برآوردهای قبلی
زندگی نامناسب ،یا اینکه منابع
سازمان ملل متحد است.
زنده زمین را حف��ظ کرده و امکان
آن
در
را
جمعیت
رقم��ی که ما باید
بازس��ازی دنیای طبیع��ی را فراهم
خطر سبز شدن ناقص
حدود ثاب��ت نگهداریم  ۱۰میلیارد بخش��ی از مش��کالت ما این است کردهایم تا به همه بش��ریت امکان
است.
که تالش ما ب��رای کاهش گازهای زندگی مناس��ب و برخ��ورداری از
ب��ا توجه به اینکه در همه قاره های گلخانه ای بیش��تر بر قسمت های رفاهی قابل قبول ارایه کنیم.
دنیا می��زان ب��اروری رو به کاهش غیرزنده محیط متمرکز است مانند ما نم��ی توانیم امیدوار باش��یم که
گذاش��ته ما توانایی انجام این کار را منابع طبیعی  -از جمله کیفیت آب کش��ورهای در حال توسعه برنامه
داریم.
و جو زمین  -تغییرات جوی و غیره .هایی برای تولید و مصرف پایدار ارائه
البته بای��د کار بیش��تری در مورد این اقدامات خوب است ولی ما باید دهند ،مگر اینکه کشورهای توسعه
ع��دم تمرکز صرف بر وضعیت زنان به هم��ان اندازه به بخش های زنده یافته خودش��ان این کار را بکنند و
و کنترل بارداری های ناخواس��ته و محیط زیس��ت نیز اهمیت دهیم از برای س��ایر کش��ورها الگویی ارائه
همچنین تمرکز ص��رف بر افزایش جمله اکوسیستم های طبیعی باقی دهند .در حال حاضر ،افراد ثروتمند
کلی جمعیت انجام شود .باید بدانیم مانده و اکثریت گونه های موجود در به حد غیرمعقولی مصرف می کند
که مهمتر از این موارد ،این است که آنها که میلیون ها سال قدمت دارند و از ای��ن حیث ،اختالف بین بخش
های غنی تر و فقیر تر جامعه حتی
خالقیت بیشتری در مورد برخورد و در حال از بین رفتن هستند.
با موضوع افزایش سرانه مصرف در من دوس��ت دارم توجه بیش��تری در کشورهای توصسعه یافتهدر حال
سرتاسر جهان انجامدهیم.
نسبت به ایجاد محیط های حفاظت افزایش است.
افزایش مصرف بسیار مخرب خواهد شده و پارک ها در جهان جلب شود .این روند بسیار خطرناک است .ما در
بود و هدف ما باید این باش��د که در ما در بعضی جاه��ا به طور پراکنده کشورهای توسعه یافته بایدبا قرار
تغذیه مردم وضعیت پایداری ایجاد این کار را می کنیم ولی نه با سرعتی داردن معی��اری ب��رای مصرفمان و
همچنین توزیع معقول ثروت ،نمونه
ش��ود و س��طح رفاه مردم سرتاسر کافی.
جهان نیز در حد قابل قبولی باشد .م��ا واقعا نیاز داری��م که مکان های ای برای سایر کشورها باشیم.

ای��ن مس��اله االن در دس��تور کار امن بیشتری (برای موجودات زنده)
کش��ورهای جهان نیس��ت و تاثیر داشته باشیم که در آن ها طبیعیت

کمک چین به
شنود و ردگیری
تلفنهای همراه
در ایران
دویچهوله:روزنامهوالاستریتژورنال
در گزارش��ی کاوشگران��ه از
قرارداده��ای یک کمپان��ی بزرگ
چینی برای پیادهس��ازی تجهیزات
ش��نود و رهگیری در شبکه موبایل
ایران پرده برداش��ته است .کمپانی
ه��وآوی ،دومین تولیدکننده بزرگ
تجهیزات مخابراتی جهان است.
گزارش کاوشگرانه منتش��ر ش��ده
در روزنام��ه والاس��تریتژورنال،
نش��ان میدهد که کمپانی هوآوی
( )Huaweiکه دومین تولیدکننده
ب��زرگ تجهی��زات مخابرات��ی در
جهان اس��ت ،در سایه اعتراضها و
کمپینهای رسانهای گسترده علیه
کمپانیهای غربی فع��ال در حوزه
ارتباط��ات ،از جمله نوکیا زیمنس
و اریکسون و عقبنش��ینی آنان از
ایران ،بر ب��ازار مخابرات و ارتباطات
ایران تسلط یافته و زمینه سرکوب
دیجیتال شهروندان ایرانی را فراهم
کرده است.
با ظهور جنبش س��بز در ایران ،که
نتیجه خی��زش مردمی پس از یک
انتخابات پرشبهه و بحثبرانگیز بود،
بسیاری از کمپانیهای تکنولوژیک
غربی که تولیدکنندههای تجهیزات
شنود ،مانیتورینگ و سانسور بودند،
دس��ت از معامله با ایران کشیدند،

میش��ود و دولت و پلی��س امکان
بهرهگیری از آن را دارند،

اما آنط��ور که در این گزارش آمده
«این خالء توس��ط یک غول چینی
پر شد».
{>> ادامه در صفحه}34 :
بر اس��اس اس��نادی که
به دس��ت
نویسندگان جلسات مشارکت
وا لاس��تریتژورنال
رسیده و بررسیهایی که
این روزنام��ه در ایران و
چین انجامداده ،کمپانی
ه��وآوی ،ب��ا امض��ای
قراردادی بزرگ با
اپراتور مونتریال
همراه اول ،مس��ئولیت
طراحی و پیادهس��ازی
تجهی��زات ش��نود و
رهگی��ری تلفنه��ای برای دعا و دریافت
همراه را بر عهده گرفته رایگان کتاب مقدس
است .ظاهرا این کمپانی
ق��رار اس��ت س��رویس وجزوات مسیحی با ما تماس بگیرید:
مشابهی را هم به اپراتور
نشانی کلیساGrace Ministry :
ایرانسل ارائه کند.
تاکی��د
در ای��ن مقال��ه
1345 Rue Lapointe
بس��یاری
ش��ده که در
Saint-Laurent, QC H4L 1K4
های
موکراس��ی
د
از
Mtro: Cote Vertu
چنین
نیز
غربی
ب��زرگ
Tel.: 514-261-6886
تجهیزاتی پیادهس��ازی

مسیحیان
فارسیزبان
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آژانس مسافرتی

غرور شکسته
دیکتاتور،
پیش از سقوط
دیکتاتوری

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

رضا تقی زاده
(تحلیلگرسیاسی)
معم��ر قذافی ،پی��ش از فروریختن
آخرین ستون دیکتاتوری  ۴۲ساله
لیبی ،از لحظه سقوط طرابلسدر۲۲
ماه اوت و گریختن به شهر سرت ،تا
سقوط سرت در  ۲۱اکتبر و دقایق
جان باختن به دس��ت انقالبیون در
محله «بوهادی» ،شکس��تن خود را
در درون خود شاهد بود و طعم تلخ
تحقیر را در فرار روزانه میچشید.
او پیش��تر رن��گ
تحقی��ر را در چهره به پایان رسیدن
شکسته صدام ،پس
دیکتاتوری،
از بیرون کشیدن از سرنوشت محتوم
حفرهپنهانگاهشدر
است و زمان
گ��وش حاکم��ان زورگو
تکریت؛ و مبارک را،
خوابی��ده در دادگاه سقوط دیکتاتور همان حدی��ث دروغینی
انقالبی��ون مص��ر ،جبر تاریخ است را میخوانن��د که رغبت
دیده بود ،اما خود را که از پیش تعیین شنیدنش را دارند:
عاش��قی ملت ،ماندگاری
تافتهای میدید جدا
شده...
دولت ،شکس��تن توطئه
بافته از آنها.
بیگانگان و تنبیه مخالفان
این حدی��ث مکرر
ب��رای دیکتاتورهای مانده نیز تکرار خیانتکار.
میش��ود ،ولی ت��ا رس��یدن زمان ام��ا پیش از رس��یدن لحظه نهایی
س��قوط ،پرقیچیهای برگمارده بر فروپاشی ،موشها کشتی شکسته
کار ،و میراثخ��واران چاپلوس ،در حکومت را ترک میکنند .آنها که

½

در این م��دت افراد زی��ادی هم به
تماش��ای جس��د قذافی می آیند و
بر باالی س��رش ش��ادی و پایکوبی
میکنند و عکس یادگاری میگیرند.
برخی براین نظرند که قذافی حقش
بود و نمیتوان جمعیت خشمگین
را بخاطر حس طبیعی انتقام جویی
از دیکتاتوری خون آش��ام و دیوانه
مالمت کرد .و گروهیدیگردر رویای
چنی��ن پایانی ب��رای دیکتاتورهای
خودی ش��ب را به روز میرس��انند.
اما باید توجه داشت که پایان قذافی
فقط پایان قذافی و نظام او نیس��ت.
این پایان در عی��ن حال نقطه آغاز
نظام آینده است و چگونگی و کیفیت
این پایان حکایت از فرهنگ سیاسی
و ماهیت بنیانگذاران و محتوای نظام
آینده دارد .هنگامیکه یک زندانی یا
اسیر جنگی بدون محاکمه عادالنه
و بدون ح��ق برخ��وداری از وکیل
به روش��ی که حکایت از توحش و
خشونت عمیق عاملین آن دارد به
جای اعزام به دادگاه به قتل میرسد
و جس��دش برخالف تمام ش��ئون
اخالق��ی ،حقوقی ،مذهبی و حقوق
بش��ری مورد توهین و بی احترامی
آنهم بدی��ن حد غیرقابل تصور قرار
میگیرد میتوان سیمای نظام آینده
را به راحتی در ذهن مجس��م کرد
و پیش بینی نم��ود که این نظام با
مخالفین خود و زندانیانش چگونه
بر خورد خواهد ک��رد .و اینکه یک
روز بعد از قتل قذافی آشکار میشود
که "رزمن��دگان آزادی" قبال بیش
از پنجاه نفر از طرف��داران قذافی را
درحالیکه دستانشان از پشت بسته
ش��ده ب��وده کش��ته و در هتلی در
شهر سرت رها کرده اند و در همان
زمان رهبر شورای انتقالی از اجرای
شریعت و آزادی تعدد زوجات سخن
م��ی گوید می توان ب��ا ماهیت این
"رزمندگان آزادی" بیشتر آشنا شد.
این وقایع ب��ه نحوی یاد آور انقالب
ایران نیز هس��تند .من در بیس��ت
و دوم بهمن س��ال پنج��اه و هفت
به چش��م خود دیدم که گروهی از
مردم یک نفر را به عنوان س��اواکی
در خیاب��ان لخت مادر زاد از درخت

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

داریوش هژبر زندی
مشاورامور مالی ،سرمایه گذاری
مالیات و حسابداری

Darius Hozhabr
Zandi

دیکتاتور بزرگ ،دیکتاتور کوچک

دیکتاتوره��ای کوچ��ک ،برخالف
خدای��گان بزرگتر ،مانن��د هیتلر
و اس��تالین که نه به دنبال کس��ب
مشروعیت بودند و نه پایبند داشتن
محبوبیت،در طول حکومت نمایش
حمایت مردمی را تدارک میبینند،
انتخاب��ات تقلبی برگ��زار میکنند،

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

{>> ادامه در صفحه}30 :

آوی��زان ک��رده وبه ش��یوه بس��یار
وحش��یانهای به قتل رس��انده و در
مقعدش چوب فروکرده و س��پس
جس��دش را به روی زمین کشیدند
و هیچکس بخاطر آن جنایت آشکار
تحت تعقیب قرار نگرفت .در همان
روزها دیدیم که رئیس قبلی ساواک
تیمسار نصیری با سر باندپیچی شده
و صورت��ی زخمی و خونین در برابر
دوربین تلویزیون مورد بازجویی قرار
گرفت و بدون حق برخ��ورداری از
وکیل و محاکم��ه عادالنه در همان
شب در پش��ت بام مدرسه رفاه که
محل اقامت رهب��ر انقالب هم بود
توسط خلخالی و عواملش تیر باران
شد.
آن اعدامه��ا برای چند ماه در همان
محل با تایید و تشویق اکثریت مردم
و رهب��ر انقالب و اغل��ب گروههای
سیاس��ی ادامه یافت و در این مدت
ص��دای مخالفت فق��ط از مهندس
بازرگان و برخیدوستانش برخاست.
آن روزه��ا  -مثل این روزهای لیبی
 تنه��ا روزهای پایانی رژیم ش��اه وروزه��ای نمایش "خش��م مقدس
انقالبی مردم س��تم دیده" نبودند.
آن روزه��ا در عی��ن ح��ال روزهای
بنیانگ��ذاری دادگاهه��ای انقالب،
کمیتهها ،وزارت اطالعات ،نیروهای
خودس��ر و موازی و فشار و سیستم
قضایی آین��ده و روزهای ترس��یم
سیمای آینده نظام برآمده از انقالب
نیز بودند .و دیدیم که چگونه همین
نهادهادر سالهای شصت با خشونت
به قل��ع و قمع مخالفین پرداختند،
ه��زاران زندان��ی دارای محکومیت
قطع��ی را به ص��ورت گروهی و بی
رحمانه به قتل رس��اندند ،به شکار
مخالفی��ن پراکنده در کش��ورهای
دیگرپرداختن��د و آن��گاه واحدهای
خودسرش��ان به قصابی و کش��تار
روش��نفکران نافرمان اق��دام کرده،
کوی دانش��گاه و دانش��جویان را به
خ��اک و خون کش��یده و نهایتا در
کهریزک توحش و خشونت را بجایی
رساندند که برای بیان و ثبتش باید
واژگان جیدی ساخته شوند.


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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

زیرکترند زودتر میروند .ودیکتاتور
هر روز تنهاتر میشود ،و ناتوانتر.
آنه��ا ک��ه میمانن��د ی��ا ابلهاند و
خوشخیال ،و یا بستگی دمشان به
دم خدای کوچکشان آن قدر تنگ
است که رهایی را ناممکن میبینند.
با این وجود دیکتاتور درهمشکسته،
تنهامیمیرد.

درسهایی از پایان تراژیک زندگی قذافی

محمدشجاعی
زندگی معمر قذافی به نحوی بسیار
تراژیک و شکسپیری پایان یافت.
خیلی ها انتظار دارند که این ماجرا
موجب عبرت سایردیکتاتورها بشود،
اما دیکتاتورهای دیگر اعم از عاقل یا
دیوان��ه از این پای��ان تراژیک درس
نخواهند گرف��ت ،هچنانکه از پایان
هیتلر ،ش��اه ،چائوشس��کو  ،صدام،
مب��ارک و  ....نگرفتند .دیکتاتورها و
نظامهای دیکتاتوری و اس��تبدادی
معموال و بنا به ماهیت خود توانایی
درس گرفتن از تاریخ و اصالح خود
را ندارن��د و اگر هم درس��ی بگیرند
بیشتر در راس��تای بهبود و اصالح
روشهای سرکوب و یافتن شیوه های
موثرتر کنترل آزادیخواهان و اصالح
طلبان می باشد.
برخ�لاف دیکتاتوره��ا ،نیروه��ای
اجتماعی و سیاس��ی تح��ول خواه
طرفدار دموکراسی و حقوق بشر در
همه جای دنی��ا می توانند و باید از
پایان تراژی��ک قذافی درس بگیرند
و آن اینکه ش��یوه پای��ان یک نظام
دیکتاتوری و نح��وه رفتار با عوامل
دیکتاتوری س��نگ اول نظام آینده
است.
اگر این سنگ اول بر مبنای نقض
آشکار و خشن حقوق بشر بنیان
گذاشته ش�ود نظام آینده قطعا
نظام�ی ضد دمکراتی�ک و ضد
حقوق بشر خواهد بود.
معمر قذافی در حین فرار از ش��هر
زادگاه و آخرین پناهگاهش زخمی
ش��ده و ب��دون اینکه س�لاحی در
دست داش��ته باشد تسلیم میشود
و ملتمس��انه از اس��یرکنندگانش
میخواهد که اورا نکش��ند .اما اسیر
کنندگان ک��ه خ��ود را رزمندگان
آزادی می نامند الله اکبر گویان اورا
درحال خونریزی و در برابر دوربین
های موبایلی کت��ک زده و نهایتا با
ش��لیک گلوله ای در سر مثل یک
س��گ به زندگیش خاتم��ه داده و
سپس جس��د بی جان و خونینش
را به روی زمین کش��یده و به مدت
چه��ار روز به نمای��ش عمومی می
گذارند.
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فوق لیسانس مدیریت بازرگانی از کنکوردیا
بابیش از  10سال جتربه کاری در کانادا
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personal tax preparation,
Corporate tax preparation,
Payroll Services,
QST, GST, WCB,
Incorporation Services,
Business advisory,
Business plans,
General business
'management










www.ZandConsulting.com

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

آموزشگاهرانندگیآریا
>>

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...
خامن شهردار 90ساله محبوبترین؛
ژرالد ترامبلۀ مونتریال ته لیست!
ایرانتو :خانم "هی��زل مک کالین"
پرس��ابقه تری��ن و س��المندترین
شهردار کانادا (شهردار میسی ساگا
در غ��رب تورنتو) و بدنب��ال او آقای
"ناهید نانش��ی"( ،اولین ش��هردار
مس��لمان کان��ادا ،ش��هر کالگری)
عناوین محبوبترین شهرداران کانادا
را بخود اختص��اص دادند ،در حالی
که ژرالد ترامبله ،شهردار مونتریال و
"راب فورد" شهردار تورنتو ،در بین
 15شهر بزرگ کشور ،به ترتیب در
رتبه چهاردهم و آخر جای گرفتند.
طب��ق گزارش نش��نال پس��ت ،در
آخرین نظرسنجی انجام شده ،خانم
م��ک کالین ،که از  33س��ال پیش
تاکنون ،بطور م��داوم ،اداره دومین
ش��هر بزرگ انتاریو را بر عهده دارد،
برغم برخی ش��ایعات درباره نقش
داشتن او در ماجرای تخلف مربوط
به بهره ،با کسب 78درصد آرا ،رتبه
اول را حائز شد.
"ژرارد ترامبل��ه ،ش��هردار مونترآل
که از س��ال  ،2009س��ومین دوره
پیاپی مسئولیت خود را آغاز کرده،
با 32درصد ،بهدلیل تخلفات متعدد
در حوزه های مالی،در انتهای لیست
قرار گرفته است.
از جمله رس��وائی اخی��ر مربوط به
جاسوس��ی کارمن��دان دفت��ر او از
حس��ابرس کل ش��هر و سخنگوی
شورای شهر.
"لورین بوزینوف" سرپرس��ت گروه
نظر س��نجی ،با طبیع��ی خواندن

کاهش پی در پ��ی محبوبیت راب
فورد گفت ":شهردار
جدید تورنتو که به کم
کنندهبودجهخدمات
شهری مشهور است،
از ابت��دای س��ال
جاری تاکنون ،برای
چندمی��ن ب��ار در
نظرسنجی های اخیر
شکست خورده است.
از محبوبی��ت 60
درصدی در ماه فوریه
تا 57درصدی در ماه
ج��ون  42 ،در س��پتامبر و باالخره
37درصد ،در ماه جاری".
وی افزود ":ش��هردار تورنتو با شعار
" "Stop the Gravyوارد مب��ارزات
انتخاباتی ش��د که به مفه��وم ارائه
سرویس های مش��ابه ،اما با قیمت
نازل تر ب��رای مردم ب��ود .اما آنچه
که از کاه��ش بودجه و هزینه های
شهرداری نتیجه شده ،با شعارهای
او متفاوت است .تعطیلی کتابخانه
ها و ف��روش باغ وح��ش به بخش
خصوصی ،صرفه جویی در هزینه ها
نیست بلکه قطع سرویس هاست".
خانم مک کالین ،بیش از س��ه دهه
مس��ئولیت داش��ته اما راب فورد و
ناهی��د ننش��ی ،هر دو  ،طی س��ال
گذش��ته انتخاب ش��دند .اما یکی
بسرعت محبوبیت خود را از دست
داده و دیگری به س��رعت پله های

خشکشوییفرویو

ترقی را طی کرده است.
ای��ن مطالعه همچنین
نش��ان داده است که در
مجم��وع ،کانادای��ی ها
چن��دان از ش��هرداران
خ��ود ،راضی نیس��تند
و بط��ور متوس��ط از
 56درص��د محبوبیت
برخوردارند.دلیل این امر
به گفته آقای بوزینوف،
سختی و پیچیدگی کار
ش��هرداران اس��ت .چرا
که آنها بطور مس��تقیم در معرض
انتقادها و قضاوت های مردمی قرار
دارند  ،اما س��ایر مسئوالن  ،تنها در
حوزه کاری خود و به مقام باالترشان
پاسخگوهستند.
 5شهردار برتر عبارتند از:
 -1خانم مک کالین – میسی ساگا
 -2ناهید ننشی – کلگری
 -3ریگز البیوم – کبک سیتی
 -4دایان واتز – سوری
 -5جیم واتسون – اتاوا
و شهردارانی که کمترین محبوبیت
را کسب کرده اند:
سم کاتز – وینی پگ
گرگور رابرتسون – ونکوور
سوزان فنل – برامتون
راب فورد :تورنتو
جرارد ترمبلی  :مونترآل

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

دروستآیلند

در خدمت هموطنان گرامی

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

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.

کاناداییهابرایمسافرتبهآمریکا،
مالیـاتجدیدیمیپردازند

ایرانت��و :کانادایی هایی که از طریق
هوا یا دریا به آمریکا سفر می کنند،
بای��د  5.50دالر دیگر ،بابت مالیات
ورود به آن کشور ،پرداخت کنند.
به گزارش  CTVاین طرح به دنبال
امض��ای معاهده تج��ارت آزاد بین
واشنگتن و کلمبیا صورت گرفته که
طی آن هیچگونه استثنای گمرکی
ب��رای مس��افران ح��وزه کارائیب،
مکزیک و کانادا اعمال نمی شود.
تصویب اخذ مالی��ات های جدید،
باعث آزردگ��ی  Ed Fastوزیر امور
تجارت بین المللی کانادا گردید.
وی گفت" :اف��زودن مالیات مرزی،
فشار بیش��تری بر مس��افران وارد
می کند .مسئوالن کانادایی تالش
زیادی را در مورد جلوگیری از حذف
اس��تثناهای مذکور بعمل آورده اند

و م��ا به تماس های خ��ود با طرف
آمریکاییدر این زمینه ادامه خواهیم
داد.
هنوز مش��خص نیست اخذ مالیات
مص��وب ،از چه زمان��ی آغاز خواهد
شد .اما گروه اقتصادی باراک اوباما،
درآمدهای ناشی از آن را در بودجه
سال  2012در نظر گرفته اند.
اس��تثنای مالیاتی از سال  1997و
به دنب��ال امضای قانون تجارت آزاد
آمریکای شمالی اجرا می شد .اما با
توجه به بدهی  14تریلیون دالری
آمری��کا ،آنان ب��ه دنب��ال راه هایی
برای کسب درآمد و کاهش فشارها
هستند.
منتقدی��ن معتقدند اق��دام ایاالت
متحده بیانگر کوتاهیدولت محافظه
کار کانادا در جهت حفاظت از منافع

کشور در مرز جنوبی است.
"راب��رت چی ش��ولم" وزیر تجارت
در س��ایه حزب مخالف نئودمکرات
با بی��ان این نکته افزود" :وقتی پای
دفاع از منافع ملی به میان می آید،
محافظ��ه کاران نش��ان داده اند که
قابل اعتماد نیستند".
حدود  7میلیون کانادایی هر سال از
طریق هوا به آمریکا سفر می کنند و
هزاران نفر دیگر نیز توسط قایق یا
لنج ها به آن سوی مرز منتقل می
شوند.
این درحالیست که استیون هارپر،
نخس��ت وزیر ،اوایل س��ال جاری و
بدنبال پخش شایعه مربوط به حذف
اس��تثنای گمرکی ،رس��ما به این
موضوع اعتراض کرده بود.
اما عضو ح��زب نئودمکرات معتقد
اس��ت ،در طول ماه های گذش��ته،
دول��ت کان��ادا در زمین��ه پیگیری
موضوع و انجام مذاکرات س��خت با
آمریکایی ها ،کوتاهی کرده است.

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

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

Tel.: 514-571-6564
با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی
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ماریا کُـتنه

کانادا >> :مروری بر رسانه ها
فساد در امور ساختمان و راه
سازی و کمیسیون حتقیق
______
علی اشرف
شــادپور

_______

شایعه فساد ،تبانی ،رشوه خواری و
دور زدن قوانین جهت برنده ش��ده
ناحق در مناقصه های دولتی برای
اخ��ذ قراردادهای مقاطعه کاری در
امور ساختمان و راه سازی موضوع
تازه ای نیست و به کبک
و کانادا هم منحصر نمی
شود .اغلب اشخاص از این
موضوع آگاهیدارند .حتی
کسانی که عالقه چندانی به روزنامه
خوانی و ش��نیدن اخبار ندارند هم
ش��مه ای از آنرا شنیده اند .چندین
بار هم در همین ستون درباره فساد
در اخذ قراردادهای راه سازی نوشته
شده است.
از مدت ها پیش ،احزاب اپوزیسیون
کبک آقای ژان ش��اره رهبر حزب
لیبرال و نخس��ت وزیر فعلی کبک
را تحت فش��ار قرار داده اند تا برای
پیدا کردن ریش��ه های این فس��اد
یک سری تحقیقات عمومی به گونه
علنی برگزار کند.
وی به ج��ای اینکار هیئت��ی را به
ریاس��ت آقای ژاک دوشنو ،رئیس
پیشین پلیس مونترال ،تعیین کرد
که تحقیقاتی را به س��بک پلیس و
بطور غیرعلنی انج��ام دهد .هیئت
مزبور کار خود را تحت نام «عملیات
چکش» آغاز کرد و گزارش خود را،
در زمانی که این ستون در مرخصی
بود ،تسلیم دولت کرد.
برمبن��ای گ��زارش آقای دوش��نو،
دول��ت کبک یک س��ری اقداماتی
ب��رای جلوگیری از فس��اد و احیانا
تعقیب قانونی خاطیان اعالم کرد که
جزئیات آن در صفحه  A6گازت 21
اکتبر آمده است.
اما این اقدامات متقاضیان تحقیقات
عمومی علنی را راضی نکرد و فشارها
همچنان ادامه یافت.
باالخره آقای شاره ،اجبارا یا از روی
مصلحت ،انج��ام این نوع تحقیق را
پذیرفت و از قاضی فرانس شاربونو
خواس��ت یا ریاس��ت ای��ن کمیته
تحقیق را به عهده بگیرد.
فرانس شاربونو کیست؟

خانم فرانس ش��اربونو قاضی دادگاه
عالی کبک اس��ت و اخی��را ژولین
البری را ،به جرم کشتن یک آدم بی
خانمان ،برای تمام عمرش به زندان
انداخته است.

وی همچنین
دادس��تان دادگاهی بود
ک��ه سردس��ته مافیای
خیابانی «هلز انجلز» را
به پائین کش��یده و به
پشت میله ها فرستاده
است تا بقیه عمر خود را
در آنجا بگذراند.
برای آش��نائی بیشتر با شخصیت و
تهور قضائی و عملک��رد این بانوی
قاضی ،خوانندگان را به مطلبی که
در صفحه  A3روزنامه گازت مورخه
 20اکتبر نوش��ته شده است رجوع
می دهم.
درب��اره کارهائ��ی که کمیس��یون
شاربونو می تواند یا نمی تواند انجام
دهد به خالصه مصاحبه گزارش��گر
گازت ب��ا یک��ی از اس��تادان علوم
سیاسی دانشگاه کنکوردیا اشاره ای
می کنیم:
این کمیس��یون دس��ت کم در
م��دت یک ماه می تواند کار خود را
آغاز کن��د ،ولی جنبه های عمومی
کار آن به مدت بیشتری نیاز دارد و
بایددر ماه اکتبر  2013گزارش خود
را تسلیم نماید.
اینکه آیا نام کس��انی ک��ه از دادن
ش��هادت امتناع می کنند افش��اء
خواهد شد یا نه بستگی به تصمیم
کمیس��یون و رئی��س آن ،خان��م
شاربونو،دارد.
به گفته این استاد ،تاکنوندر نتیجه
این قبیل تحقیقات علنی علیه کسی
یا کسانی ادعانامه صادر نشده است.
تنها م��وارد تخلفاتی ک��ه منجر به
صدور کیفر خواس��ت ش��ده است
آنهائی هستند که تحقیقات مربوط
به آنه��ا را ژاندارمری روی��ال کانادا
( )RCMPانجام داده است.
اما این قبیل کمیسیون ها بی فایده
هم نبوده اند ،چرا که بعد از انتش��ار
گزارش آنها؛ دولت ها تکانی به خود
داده و مقرراتی را وضع کرده اند که
از تخلفات مشابه بعدی جلوگیری

اختالس  1000میلیاردی...
ولی آنچه باعث تاس��ف است اینکه
اموال  30میلیون بازنشسته تامین
اجتماع��ی را تبدیل به ش��رکتهای
خانوادگ��ی ک��رده ان��د و تمام��ی
قرارداده��ای کوچ��ک و ب��زرگ به
فرزندان مدیران و بستگان و آقازاده
ها واگذار شده است.
ای��ن عض��و کمیس��یون اجتماعی
مجلس ب��ا بیان اینکه ش��رکتهای
زیرمجموع��ه شس��تا و س��ازمان
بازنشستگی حیات خلوت احزاب و
گروهها و طیفها در دولتهای قبلی و

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

کرده است .به نظر هم نمی رسد که
کار این کمیسیون با عملیات چکش
تضادی داشته باش��د ،هم چنانکه
احتمال هم��کاری آنها هم چندان
زیاد نیس��ت و هر ی��ک کار خود را
مستقال انجام خواهندداد.
درباره اینکه چه نوع اشخاص برای
ادای ش��هادت احضار خواهند شد،
این استاد میگوید احتماال دو گروه:
 )1کس��انی که هر ن��وع آگاهی از
وجود این فساد دارند و یا در مظان
اتهامهستند.
 )2کسانی که قبال هشدار داده اند
و نگران از دس��ت دادن شغل خود
هس��تند و می خواهند پاکی آنان
محرز گردد.
این استاد فکر نمی کند
که خود آقای ژان ش��اره،
جه��ت دادن ش��هادت
احض��ار ش��ود ،چ��را که
تاکنون اتهام��ی علیه او
رسما وارد نشده است.
کس��انی که ب��رای انجام
تحقیقات علنی اصرار می
ورزیدند ،بخاط��ر وجود
محدودیت های احتمالی
در اختی��ارات کمیس��یون قاض��ی
ش��اربونو ،آن را کمیسیونی «بدون
دندان» می نامیدند.
اعضای ح��زب لیب��رال کبک هم،
مخصوصا در رده های باالی حزب،
از این بابت در حالت دفاعی ناراحت
کننده ای قرار گرفته بودند .تا اینکه
در صفحه نخست گازت  24اکتبر،
در کنار عکس شاره ،از قول او چنین
آمده است:
«قاضی فرانس ش��اربونو می تواند
کمیسیون بررسی فساد در صنعت
راه سازی را به یک تحقیق مستقل
عمومی و علنی تبدیل کند ،به گونه
ای که قدرت وادار کردن ش��اهدان
به ادای شهادت را هم داشته باشد.
کافیس��ت وی بخواهد و ما موافقت
خواهیم کرد».
در صفحات درونی هم از قول شاره
نقل ش��ده است «اگر قاضی فرانس
ش��اربونو ،تحت قان��ون تحقیقات
عمومی ،اختی��ارات کامل بخواهد،
حت��ی قدرت وادار کردن ش��اهدان
ب��رای ادای ش��هادت ،ب��ه وی داده
خواهد شد».
شاره همچنین گفته است که علت
تاخیر در دادن اجازه برای تحقیقات
علنی این بود ک��ه گمان می رفت
این نوع تحقیق به کار پلیس که به
روشدیگری بررسی می کرد ،لطمه
بزند .چون این گمان بر طرف شد،
با انجام تحقیقات علنی عمومی هم
موافقت شد.
حال همه چش��م ها به خانم قاضی
شاربونودوخته شده است که چگونه
عمل خواهد کرد.

>> ادامه از صفحه5 :

فعلی بوده است گفت :تحقیق ما در
مورد سه سال اخیر بوده است ولی به
این نکته پی بردیم که پای دولتهای
قبلی هم گیر است .ما در این پرونده
ها اش��خاصی را داریم ک��ه در ۱۰
شرکت عضو هیئت مدیره هستند.
جعفرزاده افزود :رش��وه را نشنیدم
ولی برخی از نمایندگان در برخی از
این شرکتها ورود پیدا کرده اند و در
تخلف مالی آنها شریکند به طوریکه
تخلفات برخی از نمایندگان در این
فسادمالی محرز و مستند است.
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پاداشهای  ۴۵۰میلیون تومانی تا
یکهزار سکهای از کیسه بیت املال

رئی��س کمیته تحقی��ق و تفحص
از ش��رکتهای شس��تا و س��ازمان
بازنشستگی گفت:درادامه تحقیقات
به مدیری برخوردی��م که کارخانه
ای را بی��ش از  ۳۰۰میلیارد تومان
اضافه بر قیمتش خریداری کرده و
به عنوان تشویق از پاداشتهای 450
میلیون تومانی تا یکهزار س��که به
برخی افراد و کارکنان س��که هدیه
داده است.


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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کانادا...
ایرانتو :تردیدها در خصوص
قالبی بودن بیشتر مهاجرت
ها از طریق ازدواج و پیوستن
همسران به یکدیگر ،اخیرا و
بدنبالمشاهدهخویشاوندان
مش��ابه در عکس عروسی
های مختلف ،افزایش یافته
است.
درحالیکهمأموراناطالعاتی
کانادا،در چین ،هند و برخی
کش��ورهای دیگر ،سرگرم
بررس��ی بازی موش و گربه
کالهب��ردان مهاجرت��ی از
طریق ازدواج هستند ،دولت
قصددارد ،مقررات جدیدی را
برای تشدید مقابله با اینگونه تخلفات
ارائه کند.
قوانی��ن جدید این اج��ازه را به اتاوا
خواه��د دا د ک��ه در
ص��ورت مش��خص
شدن ساختگی بودن
ی��ک ازدواج ،جه��ت
اسپانسرشدنمتقاضی
مهاجرت ،وی را اخراج کند.
این برنامه که انتظار می رود تا اواخر
سال جاری باجرا درآید ،پیش از این
در کشورهای آمریکا و استرالیا انجام
شده و طی آن ،زوج های جدید قبل
از ارائ��ه درخواس��ت مهاجرت ،باید
ثابت کنند که برای مدت معین ،با
یکدیگر زندگی کرده اند.
همچنی��ن بمنظور جلوگی��ری از
کسب درآمد توسط افراد مقیم ،در
ازای ازدواج ب��ا متقاضی مهاجرت و
آوردن او به کانادا ،دولت تا  5س��ال
پس از اسپانس��ر شدن یک همسر،
اجازه چنین کاری را برای همسران
دیگر نخواهد داد.
جیس��ون کنی ،وزیر مهاجرت ،روز

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

دولت کانادا  ،با
مهاجرت از طریق
ازدواج های قالبی،
مقابله می کند

چهارشنبه  26اکتبر ضمن اعالم این
مطلب ،از کش��ورهای چین و هند،
به عنوان مناطقی یاد کرد که برنامه
مهاجرت از طریق ازدواج ساختگی
بطرز اس��تادانه ای در
آنجا باجرا درمی آید.
وی اف��زود ،مقام��ات
کانادایی متوجه شدند
ک��ه چه��ره ع��روس
و داماده��ا  ،در عکس های مش��ابه
عروسی ،فتوشاپ می شود!
وزی��ر مهاجرت س��پس اضافه کرد:
"ما از آنان تقاضای ارائه یک عکس
بزرگتر از مراسم کردیم تا از صحت
و واقع��ی بودن آن اطمینان حاصل
کنیم .ام��ا وقتی مثال در پنجاب به
سالن های عروسی مربوطه مراجعه
کردیم ،متوجه قالبی بودن عکس ها
و عدم تطاب��ق آن با تصاویر موجود
شدیم".
آژان��س م��رزی کان��ادا 62 ،نفر از
نیروهای ب��ا تجربه خ��ود را به 48
مأموریت مختلف اعزام کرده تا روش
های بالقوه و بالفع��ل کالهبرداری
مهاجرتی را جمع آوری کنند.

فتوشاپ!

ظرفیتمحدود

جانشین پدرش خواهد شد.
رهبران کش��ورهای مش��ترک
المنافع ،که در  16تای آنها ،از جمله
کانادا و اس��ترالیا ،ملک��ه انگلیس،
باالترین مقام رسمی کشور محسوب
می شود ،همچنین تصمیم گرفتند،
قان��ون من��ع ازدواج بی��ن اعضای
خانواده سلطنتی با رومن کاتولیک
ها را ملغی کنند.
اس��تیون هارپر ،نخست وزیر کانادا،

ترم زمستانی:

( 9ژانویه تا  25مارس )2012
Tel.: : 514-737-3642

5180, Queen-Mary, 4e étage, Montréal, H3W 3E7

در بخش دیگ��ری از قانون جدید،
زوج ها مکلف خواهند ش��د ،دست
کم به مدت  2سال یا بیشتر ،با هم
زندگی کنند.
اما از آنج��ا که اصرار بر این موضوع
می تواند شامل زوج هایی باشد که
واقعا نمی توانند به زندگی زناشویی
ادام��ه دهند و یا موجب آزار و اذیت
یک��ی از طرفین گ��ردد ،لذا چنین
شرطی برای کیس های مشکل دار،
در نظر گرفته نمی شود.
اضاف��ه می ش��ود ،وزارت مهاجرت
و ش��هروندی اعالم ک��رده که آمار
دقیق��ی از ازدواج ه��ای مصلحتی
ندارد ،اما در سال  ،2010حدود 16
درصد از  46،300تقاضای مهاجرت
از طریق همسر ،بدالیل مختلف ،رد
شده است.
همچنین با آغاز بررسی کالهبرداری
های احتمالیدر پروسه مهاجرتدر
جنوب چین ،می��زان رد تقاضاهای
مهاجرت از طریق ازدواج در س��ال
 ،2008بیش از  50درصد ،افزایش
یافت.

تصمیمی که  54عضو کشورهای مشترک املنافع
درباره ملکه انگلیس گرفتند

ایرانتو :در جریان برگزاری
اج�لاس کش��ورهای
مشترک المنافع بریتانیا،
در استرالیا ،اعضا تصمیم
گرفتند،بهتبعیضجنسی
موج��ود در خص��وص
انتخ��اب باالتری��ن مقام
بریتانیا ،که از  300س��ال
پیش تاکن��ون باجرا
درم��ی آم��د ،خاتمه تبعیض
دهند.
تاکن��ون ،فرزن��د اول جنسی
پس��ر ،بدون در نظر
گرفتن فرزندان دختر
قبلی در خانواده پادشاهی ،به عنوان
ولیعهد انتخاب می شد که این اصل
باتفاق آرا برچیده شده و ولبعهدی
بریتانیا ،به اولین فرزند خانواده چه
دختر و چه پسر خواهد رسید.
بنا به گفته دیوید کامرون ،نخست
وزیر انگلی��س ،بدین ترتیب ،اولین
فرزن��د ،ویلی��ام و کی��ت ،در آینده
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تغییرات صورت گرفته را
با توجه به تفکرات مدرن
جاری ،بس��یار دیرهنگام
ارزیابی کرد .در عین حال،
وی زمانی را برای مطرح و
تصویب شدن این تصمیم
هادر پارلمان تعیین نکرد.
ملک��ه فعل��ی انگلی��س،
بخاطر آن جایگاه ش��اه را
از آن خود کرد که پدرش
جورج ششم ،فرزند پسر
نداشت.
در ص��ورت باج��را درآم��دن ای��ن
تصمیم ،سیستم پادشاهی بریتانیا،
مشابه کشورهایدیگری نظیر سوئد
خواهد شد.
انگلی��س ،کان��ادا ،اس��ترالیا ،هند،
پاکس��تان ،بن��گالدش ،آفریق��ای
جنوبی ،نیجریه و ده ها کشور دیگر
که زمان��ی در س��یطره امپراتوری
بریتانیا بودند ،در این اجالس حضور
دارند.

امسال ،بچه های کمتری برای شکــالت هالــووین
به خانه ها می روند
میزبان  20کودک در خانه شان در
ایرانتو :هالووین  2011در کانادا می
کاهش باروری
حومه شهر بود.
تواند حتی برای خودش هم ترسناک
اگر چه آمار رسمی از میزان کودکانی
باشد چرا که بر اساس گزارش اداره
که ب��ه خانه ه��ای مراجعه می
آمار ،طی دو دهه گذشته ،شاهد
کمترین میزان کودکانی خواهیم تغییرات ایجاد شده در فرهنگ کنند وجود ندارد ،اما کارشناس
اداره آمار معتقد است ،تغییرات
بود که برای دریافت شکالت به
هایی بوجود می آید که متوجه می موجود در تعداد کودکان کشور ،می
خانه ها مراجعه می کنند.
به گ��زارش پس��ت میدی��ا ،تعداد شوند ،مشتریان شکالت آنها در روز تواند بر همه چیز تأثیر بگذارد.
ک��ودکان بی��ن  5تا  14س��ال  ،به  31اکتبر ،س��ال به س��ال ،آب می وی م��ی گوی��د ":بین س��ال های
 1997تا  ،2006تعداد کمی کودک
نسبت  9س��ال گذشته 10 ،درصد روند!
کمتر شده و به تعداد  3.72میلیون "رکا م��ک نوت" یکی از س��اکنان در کشور متولد شده اند و هم اکنون
نفر رسیده است که کمترین میزان شهر کلگری می گوید" :ما متوجه ما تأثیر کاهش باروری را مش��اهده
شرکت کننده در مراسم  Trick orشده ایم که تنها یک جعبه کوچک می کنیم .عام��ل دیگر تعداد زنانی
 treatingاز س��ال  1988تاکن��ون ش��کالت ب��رای روز هالووین تهیه اس��ت ک��ه در آن دوره در وضعیت
کنی��م ..حتی از این مق��دار ،باز هم باروری قرار داشتند.
بحساب می آید.
بدترین حالت ب��رای صاحبان خانه اضافی می ماند .سال گذشته او فقط یکی دیگر از ساکنین ادمونتون نیز
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 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

فرش پرس

Tapis Perse

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

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

______________________

9514 boul De L'Acadie
Montreal, QC, H4N1L8

 با مدیریت خامن سعیده دشت

می گوی��د ،خانه پ��دری آنها ،قبال
ش��اهد مراجعه دس��ت کم  100تا
 120کودک در روز و شب هالووین
بوده ،اما در مقایسه ،کودکانی که به
خانه خودش می آیند ،از  50نفر ،به
 20تا  30نفر رسیده است.
با این وج��ود برخی از خانواده های
کانادای��ی ،ای��ن اتفاق را ناش��ی از
تغییرات ایجاد شده در فرهنگ مردم
میدانند.
پدرمادرها ترجیح می دهند ،بجای
گردش در کوچه های س��رد و خانه
های غریبه ،فرزندان خود را به داخل
مراکز خرید ب��رده و در برنامه های

Tel.: (514) 387-0006

سرپوشیده شرکت کنند.
آنان همچنین بخاطر عدم اطمینان
به امنیت کوچه ها و حتی همسایه،
مجبور هس��تند ،پا به پای کودکان
خود به در خانه ها بروند.
از س��وی دیگر ،بحث مض��ر بودن
ش��کالت ب��رای بچه ها نی��ز عامل
مهمی در بی عالقگ��ی خانواده ها
برای فرستادن کودکان خود به این
برنامه محس��وب می شود ،چرا که
والدین احس��اس می کنند در چاق
شدن آنها و تشویق بچه های خود به
مصرف هله هوله مقصر خواهند بود.
اما خبر خوب برای عالقمندان شب

Cell.: (514) 806-5595

ترس��ناک هالووین اینکه ،وضعیت
موجود به منزله پایان یافتن سنت
مراجعه به من��ازل نخواهد بود .چرا
که بر مبنای گ��زارش اداره آمار  ،با
توجه به تعداد باالی زاد و ولد از سال
 2004ب��ه بعد ،تا دهه آینده ،تعداد
کودکان کانادایی ،به  4میلیون نفر
خواهد رسید که این امر  ،می تواند
باعث رونق دوباره برنامه گردد.
بنابراین امس��ال و چند سال آینده،
بهترین فرصت برای بچه هایی است
که بدون رقی��ب ،از تع��داد فراوان
شکالت نهایت بهره را ببرند!


www.paivand.ca

ایران...
هشدار ابراهیم یزدی به رهبران تازه تونس

اشتباهات ایران را تکرار نکنید!

خارجه
ابراهیم ی��زدی ،وزیر ام��ور
ٔ
دولت موقت مهندس مهدی بازرگان
در نامهای به راشد الغنوشی رهبر و
بنیانگذار حزب اسالمی نهضت ،او
و دیگر رهبران اس�لامی تونس را از
تکرار سرنوشت ایران برحذر داشت.
در این نامه خطاب به راشد الغنوشی،
رهبر حزب پی��روز انتخابات تونس
آمده است:
"در کش�ورهای
مسلمانباسرنگونی
مستبدین ،به زودی
مستبدین جدیدی
جایگزین میشوند.
این اتفاقی است که
در ایران افتاد".
خارج��ه
وزی��ر ام��ور
ٔ
دولت موقت جمهوری
اسالمی پس از انقالب
س��ال  ،۱۳۵۷در نامه
خود به مناس��بت پی��روزی حزب
اس�لامی نهضت در انتخابات اخیر
تونس نوشته است:
"ما مسلمانان از هر ملیتی ،اگر چه
برای تحقق حقوق اساسی ،آزادی و
حق حاکمیت خود مبارزه میکنیم
اما تجرب��ه کافی با دموکراس��ی را
نداریم .ما مبارزه میکنیم ودیکتاتور
س��رنگون میکنیم ،اما استبداد را
به عنوان یک ش��یوه زندگی از بین
نمیبریم".
دکت��ر ابراهیم ی��زدی ،دبیرکل ۸۰
س��اله نهضت آزادی ایران به دنبال
اعتراضات پس از انتخابات بحث بر
انگیز سال  ۱۳۸۸به اتهام برگزاری
نماز جمع��ه غیر قانونی ب��ه اتفاق
تعدادی دیگر از اعضای این تشکل
سیاسی در اصفهان بازداشت و بیش
از یک سال در زندان به سر برد.
او در حال حاضر جایی غیر از محل
سکونت قبلی خود زندگی میکند و
از فعالیت سیاسی نیز ممنوع شده
است.
در چنین شرایطی دکتر یزدی که
میگوید از نزدی��ک اخبار مبارزات
م��ردم تون��س را ب��رای "رهائی از
اس��تبداد و هم برای تاس��یس یک
حکومت مردم س��االر" را پیگیری
کرده ،با "تحسین برانگیز" توصیف

کردن پیروزی حزب
اس�لامی نهض��ت در
انتخابات هفته گذشته
"ب��ه طور ج��دی" از
پیامده��ای درازمدت
آن اب��راز نگرانی کرده

است.
ی��زدی س��پس خطاب به راش��د
الغنوشی مینویسد" :ما مسلمانان
مستبدین را س��رنگون میکنیم و
بزودی ناظر جایگزینهای جدیدی
این همان چیزی است که
میشویم .
برای ما اتفاق افتاده است .ما شاه را
سر نگون کردیم ،اما فراموش کردیم
که بهدرمان منش و شخصیت «شاه
درون» خویش��تن خ��ود بپردازیم.
بنابرای��ن حلقه منحوس��ه بس��ته
میماند".
اش��اره آقای یزدی به انقالب ایران
در س��ال  ۱۳۵۷خورش��یدی است
ک��ه با مش��ارکت اکثری��ت جامعه
ای��ران ،احزاب سیاس��ی ،بازاریان و
روحانیون مخالف نظام س��لطنتی
منجر به سرنگونی حکومت محمد
رضا پهل��وی و روی کار آمدن نظام
جمهوری اسالمی شد.
نگرانی نسبت به آینده تونس

حزب راش��د الغنوش��ی که از آن به
عنوان حزب اسالمی میانهرویی یاد
میشود هفته گذشته در نخستین
انتخاب��ات آزاد ای��ن کش��ور پس از
سرنگونی دیکتاتور پیشین ،توانست
با به دست آوردن  ۹۰کرسی از ۲۱۷
کرسی مجلس مؤسسان به پیروزی

دست یابد.
این حزب پیروزی خود را در میان
بیش از  ۸۰حزب سیاس��ی دیگر و
هزاران نامزد مس��تقل ک��ه در این
انتخابات ش��رکت ک��رده بودند به
دس��ت آورد؛ هر چند النهضه یک
حزب میانه رو اس�لامی محسوب
می شود و رهبر آن وعده داده است
که تحقق دمکراس��ی در کش��ور را
تضمین میکند اما تاکیدهای این
حزب باعث رفع نگرانیها در میان
نیروهای س��کوالر تونس نسبت به
آینده سیاسی این کشور نشده است.
گفت��ه میش��ود چن��د روز پس از
انتخابات تونس ،این کش��ور شاهد
اولین تظاهرات مخالف��ان برقراری
قوانین اسالمی از سوی حزب نهضت
بود.
در ماههای گذش��ته راشد الغنوشی
و حزب متبوع او از س��وی منتقدان
سکوالر تونس��ی متهم شده اند که
مانند آیت الل��ه خمینی ،بنیانگذار
جمهوری اس�لامی قصد تش��کیل
حکومتی اس�لامی دارند ،اما رهبر
حزب النهضه بارها تاکید کرده که
نمیخواهد با "خمینی" و "اس��امه
بن الدن" مقایس��ه شود و حزب او
در نظر دارد از الگوی دولت اسالمی
ترکیه پیروی کند.
ب��ا اینح��ال نگرانیه��ا نس��بت به
سرنوش��ت تونس در داخل و خارج
از این کش��ور همچنان ادامه دارد.
ابراهیم یزدی ،در راس��تای رفع این
نگرانیهادر نامه خود راشد الغنوشی
را دعوت به پذیرفتن "تنوع و تکثر"،
یادگیری "دموکراس��ی تس��اهل،
تس��امح و مدارا" و نهادینه نهادینه
ش��دن "دموکراسی ،س��ازگاری و
همگرائیدر میان کنشگرایان صحنه
سیاست" کرده است.
آق��ای ی��زدی در پای��ان نامه خود
خطاب به راشد الغنوشی رهبر حزب
نهضت تونس نوشته است:
"از خداوند میخواهم که شما را از
ارتکاب اش��تباهاتی که ما در ایران
دچار آن شدیم ،یا آنچه در الجزیره
یا در موارد مش��ابه رخ داده اس��ت،
حفظ نماید".


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

)(Metro: Snowdon

 30اکتبر رادیوفردا :بیش از  ۱۸۰تن
نمایندگان پارلمان اروپا در بروکسل
در بيانيهای نسبت به «بروز فاجعه
انس��انی» در اردوگاه اشرف ،وابسته
به سازمان مجاهدين خلق در عراق
هش��دار دادن��د و از س��ازمان ملل
خواستند حمايتهای الزم از حدود
سه هزار و  ۴۰۰ساکنان اين اردوگاه
را به عمل آورد.
به گ��زارش خبرگ��زاری فرانس��ه،
استرواناستيونسوننمايندهپارلمان
اروپا و رييس کميته روابط پارلمانی
با عراق اعالم کرد بيش از  ۱۸۰تن
از نمايندگان پارلمان اروپا اين بيانيه
را امضا کرده و از مقامات دولت عراق
خواس��تهاند مهلت تعطيلی اردوگاه
اشرف را تمديد کند.
مقامات دولت عراق پيش��تر گفته
بودند پايان س��ال جاری ميالدی را
برای تعطيلی اردوگاه اشرف در نظر
گرفتهاند و تمامی اعضای اين گروه
تا اين تاريخ بايد از کشور عراق خارج
شوند.
آق��ای استيونس��ون در بيانيه خود
گفته اس��ت که فقط هشت هفته
فرصت باقی مانده تا نوری المالکی،
نخست وزير عراق را متقاعد ساخت
که تصميم درستی بگيرد و در غير
اين صورت ،بیم آن میرود که يک

فاجعه انسانی رقم بخورد.
از سوی دیگر هوشيار زيباری ،وزير
خارج��ه عراق ه��م در ديدار با علی
اکبر صالحی ،وزير خارجه جمهوری
اسالمی ايران تاييد کرد که تصميم
دولت عراق نهايی اس��ت و تا پايان
سال جاری ميالدی ،اردوگاه اشرف
تعطيل خواهد شد.
وزي��ر خارجه ع��راق گفت که هيچ
کش��ور يا دولتی نيست که بخواهد
یک سازمان را برخالف اراده ،قوانین
و حاکمیت خود پذیرا باشد.
در روزهای گذشته اعضای سازمان
مجاهدي��ن خل��ق در بروکس��ل و
واشينگتن در تجمعهای مختلفی
خواهان کمک به س��اکنان اردوگاه
اشرف شدهاند.
بيشتر ساکنان اردوگاه اشرف نزدیک
به ۳۰سال است که در اين اردوگاه
زندگیمیکنند.
اردوگاه اشرف چند ماه پيش صحنه
درگيری ميان برخی س��اکنان اين
اردوگاه با نيروه��ای نظامی عراقی
بود که حدود  ۳۴تن در جريان آن
کشته ش��دند و شماری هم زخمی
شدند.
گروه مجاهدين خلق از سال ۱۹۹۷
در فهرس��ت گروههای تروريس��تی
آمريکا است.

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

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
برایترمزمستانینامنویسیمیکند:
کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی

هشدار پارملان اروپا در مورد بروز «فاجعه انسانی»
در اردوگاه اشرف

برپایه گزارشهای منتش��ر شده در
ماههای گذشته اعضای اين سازمان
در حال البی با برخی سیاستمداران
آمريکايی برای خروج از اين فهرست
هستند.
در بيانيه پارلمان اروپا آمده که «در
صورت تعطيلی اين اردوگاه ،ممکن
است از آن به عنوان زمینهای برای
کشتاری گسترده استفاده شود».
اي��ن بيانيه همچنين آمده آس��ت
نيروه��ای عراقی دس��ت به جنگ
روانی با ساکنان اردوگاه اشرف زده
و با بلندگ��و آنها را تهديد میکنند
و دسترس��ی دارو و سوخت به آنها
را محدود کردهان��د .در این بیانیه
همچنین قید شده است در ماههای
اخير ۱۲ ،تن به دليل فقدان دارو در
اين اردوگاه جان سپردهاند.
امضا کنندگان اين بيانيه از آمريکا
و س��ازمان ملل خواستهاند تا زمان
حل مسئله ساکنان اردوگاه اشرف و
انتقال آنها به کش��ور سوم ،به عراق
فشار بياورند تا مهلت تعطيلی اين
اردوگاه را تمديد کند.
امضاکنندگان همچنين از ناظران
س��ازمان ملل خواستهاند به منطقه
رفته و ضامن امنیت ساکنان اردوگاه
اشرف باشند.

با مدیریت ایرانی
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جواهری
نیک آذین

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

داروخـانه

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

ساعات کار :عصر

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

514-939-2700
2087 rue Guy

Montreal, QC, H3H 2L9

Metro: GUY

صبح

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

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

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

ی نوین
د
ر
ت
ا
ر
ی
خ منطقه

پایان جنگ عراق و
جنبشهای آزادی خواهی
شهال صمصامی

با امپریالیست غربی در میان بویژه
طبق��هی جوان مس��لمانان عرب و
آفریقا محبوبیت پیدا کرد ولی اعمال
وحشیانه آنها و کشتار مردم بیگناه
مسلمانوغیرمسلمانبتدریجهویت
واقعی آنها را که بیش��تر شباهت به
سازمانهای مافیائی داشتند علنی
کرد.
همچنی��ن در آمری��کا نتیج��هی
جنگه��ای ماجراجویانه س��قوط
اقتصادی و بحران سیاس��ی در این
کش��ور بود .دزدی و دروغ دستگاه
حاکمه را بی اعتبار کرد.
شاید مهمترین دلیل انتخاب فردی
مانن��د اوباما به ریاس��ت جمهوری
آمریکا ،شکس��ت نیروهای راس��ت
افراط��ی و ع��دم اعتماد م��ردم به
سیاست آنها بود.
روی اس��توارت ()Roy Stewart
نویسندهی انگلیس��ی و از مخالفان
جنگ ع��راق و افغانس��تان معتقد
اس��ت که اسالم افراطی مانند سایر
ایدئولوژیه��ای مذهبی افراطی که
در تاریخ ش��اهد آن ب��وده ایم قابل
ادامه نیست .مس��یحیت افراطی با
تمام کشتارها نتوانس��ت ادامه یابد
زی��را این ن��وع ایدئول��وژی مخالف
طبیعت انسان است .در جهان امروز
غیر ممکن بنظر میرسد که بتوان از
تمام جنبههای زندگی مدرن خود را
جدا ساخت.


در آن روز ش��وم ماه س��پتامبر در
آس��مان صاف و آبی منهتن ،زمانی
که دو هواپیما یکی پس از دیگری
ب��ه برجه��ای بلند اصاب��ت کردند،
برای روزها ،هفتهها ماهها و س��الها
دود ،غبار ،خاکستر ،خون و خرابی
که از منهتن برخاس��ته بود ،بسوی
افغانستان و س��پس عراق رفت .در
آن روز  ۴هواپیما و سرنش��ینان آن
فصلی نوین در تاریخ معاصر بوجود
آوردند .برای نخس��تین بار آسمان
سراسر کشور پهناور آمریکا ساکت
و خاموش ش��د .ب��رای روزها هیچ
هواپیماییدر آسماندیده نمیشد.
م��ردم جه��ان به��ت زده تصاویر
ب��اور نکردنی اصاب��ت هواپیماها به
برجهای عظیم و تبدیل شدن آنها
به خاکس��تر و کوه��ی از آوار را به
چشم دیدند .نفسها برای زمانی در
سینه حبس ش��د .ترس و احساس
ناتوانی بر یکایک مردمی که خود را
قدرتمندترین انسانهای روی زمین
میدیدند ،غلبه کرد.
از اتف��اق روزگار برای کس��انی که
در آنزم��ان در مس��ند ق��درت در
آمریکا بودند ،بهترین موقعیت برای
لشگرکشی و جنگ بود.
نئو کنسرواتیوها و دستراستیهای
افراطی مذهبی ،سالها بود که از یک
جنگ مذهبی و برخ��ورد تمدنها
سخن میگفتند .هر روزدر تبلیغات
خود اش��اره به جنگ با «تروریسم» اسالم میانهرو
میکردند.
اس�لام میانه رو شاید در کشورهای
اینگونه قدرتمندترین ارتش دنیا با مس��لمان بویژه برای جوانان دیگر
همهی نیروی خود بسوی افغانستان جذابیتی نداش��ته باش��د ولی گذار
رف��ت ،ولی افغانس��تان تنه��ا آغاز از دیکتات��وری به دمکراس��ی بنظر
جنگهای طوالنی بود.
میرسد از مسیر نیروهایی است که
تئ��وری «حملهی پیش��گیرانه» را خود را اسالم میانه رو مینامند.
بیاد بیاوریم که ارت��ش آمریکا را از انتخابات تونس نمون��هی بارزی از
کوههای بورابورا به بغداد فرستاد.
ای��ن روند اس��ت .در تونس که این
از همان زمان برای بسیاری پرسش نیروها  ۴۰در صد از آراء را بدس��ت
این بود بغداد چرا؟
آوردند ظاه��راً موفقیت آنها بدلیل
صدام چرا؟
داشتن تشکیالت انتخاباتی بهتر و
ب��ن الدن و یاران در افغانس��تان و کمکهای مالی از جانب عربستان و
پاکستان هستند ،این چه ربطی به قطر بوده است.
عراق دارد؟
در گزارشات از فعالیتهای انتخاباتی
در افغانستان و پاکستان نفت نبود ،آمده اس��ت ک��ه اس�لامیها به در
بوج��ود آوردن یک پای��گاه نظامی خانهها رفته و از مردم میخواستند
دايم��ی در ع��راق بمرات��ب منافع به آنها رأی دهند.
بیش��تری داش��ت .فریادهای ضد فش��ارهای اقتصادی و سیاسی در
جنگدر آمریکا و اروپا بجایی نرسید تونس و مص��ر و لیبی در نهایت به
و نیروی صد هزار نفری آمریکا عراق جنبش و انقالب انجامید.
را اشغال کرد.
فقر ،بیکاری و خفقان سیاسی عامل
ش��اید انتظار و تصور بر این بود که اصلی این جنبشها بوده است.
جنگ خونین ع��راق به عواملی که فش��ارهای سیاس��ی و س��رکوب
مسئول  ۱۱س��پتامبر بودند یعنی مخالفان که برای سالیان دراز ادامه
اسالم افراطی قدرت بیشتری بدهد داش��ته اس��ت موجب شد که هیچ
و شاید در ابتدا چنین شد.
نوع حزب ،گروه سیاس��ی و یا حتا
بیادداشته باشیم هواپیما ربایان همه اتحادیههای کارگری نتواند پا بگیرد.
مسلمان و عرب بودند.
در عین حال گروههای مس��لمان از
واقعهی  ۱۱سپتامبر در خیابانهای جملهمخالفانفعالومتشکلبودهاند
کش��ورهای عرب��ی با بلن��د کردن که بشدت نیز سرکوب شدند .زمانی
عکسهای بن الدن جش��ن گرفته که فضای سیاس��ی اج��ازه حرکت
شد .ش��اید تصور بر این بود که این و مخالفت داد گروههای متش��کل
جوانان تبدیل به صدها و هزارها «بن تر مذهبی نیز همراه س��کوالرها به
الدن» خواهند شد.
میدان مبارزه آمدند .بویژه در مصر
ای��ن روزها ،در دهمین س��الگر  ۱۱که اخوان المس��لمین برای سالیان
سپتامبر شاید بش��ود ادعا کرد که دراز تنها گروه متشکل مخالفدولت
جنبشها و مب��ارزات صلح جویانه بودن��د ،طبیعتاً از س��ازمان دهی و
علیه قدرته��ای دیکتات��وری در قدرت بیش��تری برخوردارند .ارنش
کش��ورهای عربی و ش��مال افریقا قدرتمند مصر از عوامل اختناق بوده
سندی بر شکست اس�لام افراطی و همچنان حکومت رادردستدارد.
است.
گروههای اس�لامی همچن��ان که
بنظر میرسد اسالم افراطی بهمراه در مورد حمس دی��ده ایم در عین
راست افراطی در آمریکا هر دو به ح��ال برنامههایی مانن��د رژیمهای
سوسیالیس��تی دارند که از جهات
شکسترسیدهاند.
زیرا بنیاد تئوری آنها و نحوهی کار و پزشکی آموزش��ی و نیازهای اولیه
عملیات آنها بر اساس خشونت ،بی زندگی به مردم کمک میرساند.
عدالتی و عدم احترام به حقوق بشر فق��ر و بی��کاری و نیاز ب��ه این نوع
کمکها و خدماتدر کشورهای تازه
بوده است.
القاع��ده اگر چه تحت عنوان جنگ به استقالل رس��یده بویژه مصر که
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فاقد منابع طبیعی مانند
نفت است ،شانس به قدرت
رسیدن گروهی مانند اخوان
المسلمین را زیادتر میکند.
در عین ح��ال گروههای س��کوالر
که سهم مهمی در انقالب داشتند
به س��ادگی حاضر به عقب نشینی
نیستن .د
واقعیت دیگر اینس��ت که برقراری
حکومتی مانند جمهوری اس�لامی
ایران حتا برای گروههای اس�لامی
کشورهای عربی جذابیتی ندارد.
باین دلیل تمام گروهای اسالمی در
تونس ،مصر و حتا لیبی خود را میانه
رو مینامند و نمونهی ایران را برای
حکومت نفی میکنند.

خروج از عراق

تصمی��م پرزیدنت اوبام��ا در مورد
خ��روج از ع��راق بعن��وان یک قدم
مثب��ت در سیاس��ت خارجی این
کشور تلقی شده است ولی از جانب
جمهوریخواهان شدیداً مورد انتقاد
قرار گرفته است.
پرزیدن��ت اوبام��ا گف��ت« :بعنوان
کاندیدای ریاس��ت جمهوری قول
دادم ب��ه جنگ عراق خاتمه خواهم
داد .جن��گ عراق پس از  ۹س��ال و
نیم بپایان رس��یده است و  ۴۰هزار
س��رباز آمریکایی ب��رای تعطیالت
کریس��مس و س��ال نو به وطن باز
خواهند گشت».
اوباما همچنی��ن گفت« :روابط ما با
عراق همکاری بیندو کشور مستقل
است».
آمریکا ب��رای جنگ بی دلیل عراق
بی��ش از  ۷۰۰میلیارد دالر از ثروت
این کشور و پول مالیات دهندگان
آمریکایی را به ه��در داد .با نزدیک
به  ۱۵۰ه��زار نیروی نظامی حمله
را آغ��از کرد و در س��ال  ۲۰۰۷این
تعداد به  ۱۶۸هزار سرباز و پرسنل
نظامی در عراق رسید .این تعداد از
سال  ۲۰۰۹بتدریج کم شد و امروز
به  ۴۰هزار نفر رسیده است.
در طول این س��الها ی��ک میلیون
نظامی به عراق رفته است .بسیاری
سربازانی هستند که برای چندمین
بار در عراق خدمت کردند.
آمریکا کوش�ید تا شاید بتواند
دست کم یک نیروی نظامی 20
هزار نفری و یا حتا  5هزار نفری
را در عراق باقی بگذارد.
هدف اصلی این بود که به تعلیم
نی�روی نظامی و پلی�س عراق
ادامه دهند .ولی این کوششها
و مذاکرات بجایی نرسید.
پارلمان عراق بویژه بخش��ی که در
کنترل نمایندگان طرف��دار مقتدا
الصدر است در این زمینه به پیروزی
قابل مالحظهایدست یافت.
دولت آمریکا از دولت عراق خواسته
بود که برای تمام نیروهای نظامی 5
یا  6هزار نفری و همچنین پرسنلی
ک��ه در امور غیر نظامی به عراقیها
کمک میکنند مصونی��ت قانونی
بدهد.
ول��ی پارلمان ع��راق در نهایت این
درخواست را رد کرد.
دیپلماته��ای آمریکایی و اعضای
سفارت مانند تمامدیپلماتها از این
مصونیت قانونی برخوردارند .سفارت
آمری��کا در ع��راق ک��ه بزرگترین
سفارتخانه دنیاس��ت دارای  3تا 4
هزار پرسنل خواهد بود که بخشی
برای تعلیم نیروی نظامی و پلیس
عراق است.
حدود  ۱۰۰تا  ۲۰۰نظامی آمریکایی
در داخ��ل س��فارت میتوانند برای
محافظت از سفارت باقی بمانند ،ولی
باقیماندهی نی��روی نظامی تا آخر
سال باید عراق را ترک کنند.
جمهوریخواهان در کنگرهی آمریکا
و همچنی��ن کاندیداهای ریاس��ت
جمهوری ،اوباما را بشدت مورد انتقاد
قراردادهاند که پس از اینهمه مخارج
{>> ادامه در صفحه بعد}32 :
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کیفیت عالی ،بهای مناسب
در قلب NDG
>> ساعات کار:

سفره شما!

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

Tel.: 514-894-8372

محمود دولت
آبادی نامزد
جایزه ادبی
بریتانیا شد
رمان "زوال کلنل" نوشته محمود
دولت آبادی ،نویس��نده سرشناس
ایران��ی ،نامزد دریاف��ت جایزه ادبی
آسیایی "من" بریتانیا شد.
امس��ال دوازده رمان از ژاپن ،ایران،
چین ،هند ،پاکستان ،کره جنوبی و
بنگالدش از بین  ۹۰اثر در فهرست
اولیه دریافت جایزه ادبی آس��یایی
"من" بریتانیا قرار گرفته اند.
از جمله نویسندگان فهرست اولیه
هاروکی موراکامی ،نویسنده ژاپنی
و آروندات��ی روی نویس��نده هندی
هستند.
هیات داوران امسال این جایزه ادبی
چان��گ را -لی ،برنده جای��زه ادبی
پولیتزر و ویکاس سواروپ نویسنده
کتابی هستند که فیلم "میلیونر زاغه
نشین" از آن اقتباس شد.
محم��ود دولتآب��ادی از نامزدهای
دریاف��ت این جای��زه ،رم��ان زوال

کلنل را در سالهای  ۱۳۶۲تا ۱۳۶۴
ب��ه ن��گارش در آورده و س��پس در
س��الهای بعد بارها در آن بازنگری
کرده است.
ای��ن کت��اب نخس��تین اث��ر آقای
دولتآبادی اس��ت که پیش از نشر
فارسی ،توسط ناشری سوئیسی و به
زبان آلمانی منتشر شده است.
رمان زوال کلنل را بهمن نیرومند،
نویس��ندهی ایرانی مقیم برلین به
آلمانی ترجمه کرده است.
زوال کلنل در س��ال جاری میالدی
توسط تام پتردال به زبان انگلیسی
ترجمه ش��د .آق��ای دول��ت آبادی
همچنان امیدوار است که این کتاب
در ایران هم مجوز چاپ بگیرد و در
اختیار خوانندگان فارسی زبان هم
قرار بگیرد.
رمان زوال کلنل سرگذشت افسری

از "ارتش شاهنش��اهی ایران" است
که زندگی او و خانوادهاش در مقطع
انقالب ضدسلطنتی س��ال ۱۳۵۷
مرور میشود.
به نظر منتقدان ادب��ی این رمان از
روایت زندگی کلن��ل و خانوادهاش
فراتر م��یرود و به نق��د تضادهای
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی حاکم
بر جامعه ایران میپردازد.
انتش��اراتی نش��ر چش��مه در سال
 ۱۳۸۷اقدام به گرفتن مجوز نش��ر
برای ای��ن رمان کرد ،ولی مقامهای
وزارت ارشاد تاکنون از صدور مجوز
خودداری کرده اند.
محمود دولت آب��ادی خالق آثاری
چ��ون کلیدر ،جای خالی س��لوچ و
روزگار سپری شده مردم سالخورده
است.
جایزه ادبی آس��یایی "من" در سال
 ۲۰۰۷ب��ا هدف معرفی برترین آثار
ادبی قاره آس��یا پایه گذاری ش��د و
هرس��اله به بهترین اث��ر ادبی که از
نویسندگان کش��ورهای آسیایی به
زبان انگلیسی نیز منتشر شده باشد،
تعلقمیگیرد.
نامزدهای نهای��ی در ژانویه ۲۰۱۲
اعالم میش��وند و برنده این جایزه
هم در ماه مارس سال آینده معرفی
خواهد شد.

برگزار می کند:
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شروع برنامه:
راس ساعت 7شب
(پایان برنامه ساعت )9

 7شب

همراه با پرسش و پاسخ
>> و منایش اسالید

 ورود برای همگان رایگان است.
 کتاب های دکتر در محل بفروش می رسد
 از آوردن کودکان خودداری کنید.
>> تلفن اطالعات514-996-9692 :

در محل
کتابخان
 e W.ه وست مونت
brook

4648 Sher

(
نبش رازلین)

مترو واندوم:
اتوبو
س  24شرقی
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ایران...

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع
آب ایران از افزایش  ۲۵۰درصدی
میزان بارندگی در ایران در مقایسه
با سال گذشته خبر داده است.
محمد حاج رسولیها گفت حجم
بارشها از ابتدای سال آبی جاری
– که از اول مهر آغاز میشود – ۱۴
یمتر بوده است.
میل 
این میزان در دوره مشابه در سال
گذشته ۴ ،میلیمتر و در دوره دراز
مدت  ۴۳ساله ۱۱ ،میلی متر بوده
است.
بارندگیهای شدید روزهای اخیر
در برخ��ی از مناطق ایران از جمله
اس��تان ته��ران در حال��ی صورت در این مناطق شده است.
کشور هشدار داد.
میگیرد که بنا ب��ر اعالم مقامهای همچنین بر اس��اس گزارش ایسنا در آن زم��ان آقای نامجو اعالم کرد
ایران دو س��ال اخیر از خشکترین ب��ارش باران و کاه��ش دما افزایش که حجم بارشهادر ایران  ۲۴درصد
سالها طی حدود  ۴۰سال گذشته مص��رف گاز را به دنبال داش��ته و در مقایسه با دوره دراز مدت گذشته
بوده است.
باعث شده مصرف خانگی گاز نسبت کاهش یافت ه است.
خبرگزاری فارس به نقل از مسئوالن به هفته گذش��ته حدود  ۱۸درصد خشکس��الی پدیدهای تکرارشونده
سازمان هواشناس��ی ایران گزارش افزایش پیدا کند.
اس��ت و به عنوان مثال ایران در دو
ی با
داده است که بارش باران در تهران بر اساس این گزارش مصرف گاز در دهه اخیر  ۱۳س��ال خشکسال 
نیز نس��بت به متوس��ط  ۵۰س��ال سه روز نخست بارش شدید باران – ش��دت و ضعف متف��اوت را تجربه
گذش��ته  ۸۲درص��د افزایش یافته بین  ۴تا  ۶آبان – نس��بت به دوره کردهاست.
است.
مشابه در س��ال گذشته  ۱۰درصد در فاصله سالهای  ۱۳۷۷تا ۱۳۸۱
ب��ه گفت��ه ابراهیم بهاری ،مش��اور افزایش یافته است.
یک دوره خشکسالی در ایران پشت
سرگذاشته شد که خسارات زیادی
رئیس س��ازمان هواشناسی ،بارش سایهخشکسالی
در اس��تانهای شمالی ایران نسبت رئیس مرکز ملی خشکسالی ایران را به خصوص در بخش کشاورزی به
به میانگین بارندگی افزایش داشته ،پی��ش از این گفته ب��ود در  ۹ماه از جا گذاشت و طی آن آب آشامیدنی
امادر استانهای خوزستان ،اصفهان ،سال زراعی گذشته حدود  ۷۴درصد برخ��ی ش��هرها از جمل��ه ته��ران
کرمان و فارس بارندگی نس��بت به از مناطق مختلف ایران تحت تاثیر سهمیهبندیشد.
پنج سال گذشته کاهش یافته است .پدیده خشکسالی قرارداشته است .براساس گزارشها سال آبی  ۱۳۷۸و
در تهران بارش ش��دید باران باعث مقامهای ایران در ماههای اخیر بارها  ۱۳۷۹خشکترین سالدر  ۴۰سال
آبگرفتگ��ی در معاب��ر و ایج��اد نسبت به بروز خشکسالی بلندمدت اخیر بوده است.
وزارت نیرو اعالم کرده است که برای
مشکالت جدی برای تردد رهگذران در ایران هشدار دادهاند.
و وسایل نقلیه شده است.
مجید نامج��و ،وزیر نی��روی ایران مقابله با پدیده خشکسالی تاکنون
خبرگزاری مهر نیز گزارش داده که اواس��ط تابس��تان با ابراز نگرانی از حدود  ۴۳میلیارد متر مکعب مخزن
بارش مداوم باران در ش��مال ایران کاهش بارندگیه��ا در ایران ،درباره ذخیره آب در سراس��ر ایران ایجاد
باعث تاخیر و لغو شماری از پروازها بروز یک دهه خشکس��الی در این کرده است.

'افزایش  ۲۵۰درصدی
بارندگی در ایران'

افزایش بهای سبد هزینههای ماهانه

هر خانوار ساکن تهران ۱۲۱۶۰۰۰ :تومان
دنیای اقتصاد :دوشنبه  ۹آبان
شهرداریتهرانکههمهسالهکیفیت
زندگ��ی در پایتخ��ت و همچنین
وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی
در این ش��هر را بررسی میکند در
تازهترین گ��زارش ،از افزایش بهای
سبدهزینهای خانوارها و همچنین
گرایش پایتختنشینان به تملک و
اجاره آپارتمانه��ای متراژ کوچک
خبر داده است.
گزارش از جزئیات س��النامه آماری
شهرداریتهران حاکی است :حداقل
هزین��ه ماهانه خانوارهای س��اکن
تهران ،رقمی معادل یک میلیون و
 ۲۱۶هزار تومان اس��ت؛ به طوری
که هزینه ساالنه خانوارهای مناطق
شهری تهران حداقل  ۱۴میلیون و
 ۶۰۰هزار تومان برآورد ش��ده است
ک��ه  ۱۲میلی��ون آن را هزینههای
غیرخوراک��ی و مابق��ی را خوراکی
تشکیلمیدهد.
س��هم هزین��ه تامی��ن مس��کن
ش��امل اجارهبها یا قیم��ت خرید،
بخ��ش قابلتوجه��ی از هزینههای
غیرخوراک��ی را به خ��ود اختصاص
میدهد.
آخری��ن آم��ار از چیدمان جمعیت
تهران در مناطق  ۲۲گانه که مربوط
به س��ال  ۸۸میش��ود ،نیز نش��ان
میده��د ۲ :میلی��ون و  ۳۷۳هزار
خانوار  -با بُعدخانوار سهنفر -در این
کالنشهر ساکن هستند که مجموع
جمعی��ت تهران را ب��ه  ۸میلیون و
 ۲۱۷هزار نفر رسانده است.
برای��ن اس��اس منطق��ه  ۲۲دارای
کمترین جمعیت س��اکن و منطقه
 ۴دارای بیش��ترین جمعیت ساکن
است.
نتایج بررس��یهای شهرداریتهران
همچنین درب��اره کیفیت زندگی و
اوضاع اقتصاد مس��کن در پایتخت
نشان میدهد:
گرایش متقاضیان مسکن به سمت

واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از
 ۱۰۰متر افزایش پیدا کرده اس��ت،
بهطوری که عمده تهرانیها تمایل
به اجاره یا خرید آپارتمانهای  ۵۰تا
 ۷۰مترمربعی با حداقلدارای  ۲اتاق
را دارند که همین گرایش هماکنون
باعث افزایش واحدهای مسکونی با
تعداد دو اتاق در سطح شهر تهران
شده است.
براس��اس آم��ار منتش��ر ش��ده،
ساختمانهای مس��کونی نوساز در
مناطق تهران اغلب مس��احتی بین
 ۴۰تا  ۷۰مترمربع دارند ،اما متوسط
زیربنای مسکونی در این کالنشهر
هن��وز باالت��ر از  ۱۰۰مترمرب��ع
گزارش شده است.
آنطور که شهرداریتهران اعالم
ک��رده ،در پایتخ��ت ۵۷ ،درصد
س��اکنان مالک آپارتمان هستند
و مابقی اجارهنشین یا به صورت
رای��گان در خانههای س��ازمانی
سکونتمیکنند.
ی ته��ران
در تحلی��ل ش��هردار 
درب��اره نحوه تصرف مس��کن در
پایتخت تاکید شده است :شاخص
تصرف ملکی در برخی از جوامع
توس��عهیافته همچ��ون آلمان و
س��وئیس از میزان بسیار پایینی
برخوردار اس��ت و کمت��ر از ۴۰
درصد کل س��اکنان را تش��کیل
میده��د ،اما در برخ��ی دیگر از
کشورها همچون انگلستان ،این
ش��اخص باال و در حد  ۷۰درصد
است .در کشورهایی که شاخص
تصرف ملک��ی در آنه��ا پایین
اس��ت ،بخش عمدهای از اراضی
و همچنین واحدهای مس��کونی
ش��هرها در مالکیت شهرداریها
ق��رار دارد و در عین حال با توجه
به سطح رفاه و برنامههای دولت
در تامین مس��کن ،مردم در این
کش��ورها انگیزه کمت��ری برای
مالکیت مسکندارند.
ی تهران معتقد اس��ت:
ش��هردار 

در کالنشهر تهران باال بودن میزان
تص��رف ملکی به عن��وان وضعیت
مطلوب بخش مسکن تلقی میشود،
زیرا از یکس��و در ن��گاه خانوارها،
مس��کن به عنوان محل س��کونت،
سرمایه و نوعی پسانداز برای خود
و فرزندان اس��ت و از س��وی دیگر،
برنامههای دولت در تامین مسکن
و باال بردن ش��اخص تصرف ملکی
مسکن به عنوان یک سیاست مثبت
تلقی میشود.


به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمی
ایرانیان

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

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

www.Iranianicca.com

PAIVAND: Vol. 18  No.1028  Nov. 01, 2011

مرکزآموزشیبزرگساالنگالیله
نامنو یسی ترم زمستانی
کالسهایانگلیسیمقدماتی
تاریخنامنویسی
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ش جالل عادل
شی



ک

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

حبت است

خداوند م
هر شنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

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

  اگر احتیاج به دعا دارید،


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

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

مدرسه فردوسی

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

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

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

Tel.: 514-485-3652

514-651-7955

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

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

ایران-مونترال

(514) 299-1787

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

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

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

تلفن)514( 626-5520 :

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

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

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

خورشید خانوم

را فراموش نکنیم!

ایرانیکاازآنهمهماست

کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

خانـه ایران

www.paivand.ca

کتابخانهنیما
5206 DECARIE #3

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

اجنمندوستدارانزرتشت

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

کافهلیت:هرپنجشنبه
www.cafelitt.ca

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

فرهنگسرایسینا

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

شیرین و مهــم
مثل زبان مــادری!

مادران و پدران عزیز آیا می دانید که:
کودکان زبانی را که توسط عزیزانش صحبت
•
می شود راحت تر یاد می گیرد!
زبان مادری در ایجاد حس اعتماد به نفس و
•
شناخت هویت دانش آموز اهمیت بسزایی دارد!
تسلط به زبان مادری اساس توانایی کودک
•
در یادگیری است!
کودکی که به زبان مادری خود تسلط دارد
•
راح��ت تر زبان ه��ا و دروس دیگر را یاد می گیرد و این
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اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

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

مسئله بعد از ورود کودک به دوره سوم آموزش ( 7تا )9
بیشتر خود را نشان می دهد.
وجود افراد چن��د زبانه در یک جامعه باعث
•
پیشرفت آن جامعه می گردد.
تجربه نشان داده است که کودکانی که در کالس های
زبان مادری شرکت می کنند در درس های عادی خود
نیز موفقیت بیشتری کسب می کنند و کمتر با مشکل
مواجه می شوند و این مسئله در دوره سوم و چهارم (7
تا  9و  10تا  )12بسیار مشهود است.
فرص��ت را از دس��ت ندهید ،همین ام��روز اقدام کنید،
کودکاندلبندتان رادر مدارس فارسی زبان متنوع سطح
شهر مونتریال نامنویسی کنید.
موفق باشید.

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

www.KhodRahaGaran.org

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

www.KhodRahaGaran.
org

فعالیت های پاییزی بنیاد
فرهنگینیما

هم میهنان عزی��ز ،کتابخانه نیما،
قدیمی ترین نهاد فرهنگی ش��هر
مونترال است 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 نم��ودن یک مکان دائمی
در خدمت هموطنان مونترآلی قرار
داریم.
م��ا بر آنی��م که امس��ال در عرصه
زندگی فرهنگی شهر مونترال فعالتر
بوده ،همدوشدیگر نهادهادر پاسخ
به نیازهای فرهنگ��ی ایرانیان این
شهر کوشا باشیم.
کتابخان��ه از این پ��س در روزهای

Radio@khodrahagaran.org

بنیـــاد
کـودک

www.childfoundation.org

مژده به ایمانداران

پدر جالل عادل،

عاقد رمسی ازدواج شما

دارای مجوز رمسی استان کبک

سه شنبه ،چهارشنبه ،پنجشنبه و
جمعه از ساعت  ۵:۳۰تا  ۸:۳۰آماده
ارائه خدمات است.
سعی خواهیم کرد حد اقل هر ماه
یک برنامه در ش��ب ه��ای جمعه
برگزار کنیم.
هم چنی��ن ی��ک روز در هفته به
شهروندان ارش��د ایرانی اختصاص
خواهد یاف��ت تا 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.

152
سخنرانی:

دکتر کاوه سعیدی

برنامههایفرهنگی،
آموزشیانتشاراتزاگرس

________________________
احتمال می رود بزودی کتابخانه زاگرس به مکانی
دیگر منتقل ش��ود .اعضا کتابخانه زاگرس برای
تهیه کتاب قبل از آمدن ،با زاگرس تماس حاصل
فرمایند
______________
  مفهوم مدرنیته با دکتر هودشتیان  /جمعه 4

نوامبر
  ش��اهنامه خوانی با آزاده احس��انی  /شنبه 12

نوامبر
  فلسفه نیچه با دکتر هودشتیان  /جمعه 18

نوامبر
  آموزش بازیگری با محمد مساح  /جمعه 25

نوامبر
  آم��وزش کامپیوتر به بزرگس��االن با محمد

شاکری  /شنبه  27نوامبر
  آموزش فتوشاپ  3 /دسامبر

  آموزش زبان فرانس��ه با محم��د مفیدی 4 /

دسامبر
  تئوری موس��یقی با رضا رضای��ی  /جمعه 9

دسامبر
  آموزش زبان اسپانیایی  /سه شنبه 13دسامبر

  آم��وزش تنظیم گزارش آماری  /ش��نبه 17

دسامبر
  کارگاه کار باSAS, SPSS /شنبه  17دسامبر

  کارگاه نیم روزه آموزش خوشنویسی  /شنبه

31دسامبر
مندان به شرکت در این برنامه های برای
عالقه
ِ
رزرو ج��ا ب��ا  514-690-6343تماس حاصل
کنند.

با مدیریت
ایرانی
در خدمت
هموطنان
گرامی

رادیو صدای
خودرهاگران

رادیو صدای خودرهاگران
تهیه کننده و مجری:علی شریفیان

17

ترانه های خیام
یا فیروزه بی همتای نیشابور

و معرفی دفتر دیگری از اشعار ایشان
ساعت  6/30تا  8/30شب

 یکشنبه  20نوامبر 2011
 دانشگاه کنکوردیا 1455 Maisonneuve W. Room: 520
info: 514-651-7955

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

>> Metro: Guy

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
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ریموند و هلر خرید و فروش فرش

متخصص ترمیم و شستشوی همه گونه فرش

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
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ET
!CARP R
E
DUST

Salon EVE
5393 Cote-Saint-Luc

دستگاهمخصوص«داستر»،

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

Montreal, QC, H3X2C3

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

سوپرآریادر ریوسود (النگی)

Raymond & Heller

مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

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

حواله
پولی

انواع صنایع دستی

Tel.: (514) 271-7750

خاصه
نان
نی:
افغا و تازه:
زه
خوشم
پخت

روزانه

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

سوپرپرسپولیس
لیست بعضی از غذاهای پرسپولیس:
کوبیده ،چنجه ،برگ،جوجه کباب
با استخوان و بی استخوان
-------------عدس پلو با گوشت
باقالی پلو با ماهیچه
----------

انواع خورش ها

قیمه ،فسنجان ،قورمه سبزی
زرشک پلو با مرغ
(مخصوصپرسپولیس)
-------حلیم بادمجان ،میرزاقامسی
بورانی بادمجان ،بورانی اسنفاج،
ساالد شیرازی ،ماست و موسیر
کوفته ،کباب تاوه ای با سس
و بسیاری دیگر...

Montreal, QC, H2V4J1

6681 Av Du Parc

خــدمــات آرایــشــی
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

 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

سوپرمواد غذایی ایرانی و شرقی
در قلب  NDGگشایش یافت:
کلیه اقالم و اجناس ایرانی،

باکیفیتبرتر

و قیمت های رقابت ناپذیر

اسپ
ش
ی
ا
لر
و
ز
ا
ن
کبا
ه:
ب
ک
وبید
ه
ب
ا
99
ساالد

ان
ـواع

غذ
ا
ه
ا
ای ی
رانی

ly
t on
e ou
k
a
t
for

9/

)6563 Somerled (NDG

میوه و سبزیجات

Tel.: 514-439-4321
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طبخ در حضور مشتری

رستورانشومینهپرس
Plaza Cote des Neiges

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

________________
Plaza Cote des Neiges

با اسپشیالها ی متنوع و قیمت مناسب
www.chemineeperse.com

CDN
bus 165

)(food court
6700 Cote Des Neiges

Tel.: 514-564-9790

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:
در خدمت
هموطنان گرامی

________________
6060 Sherbrooke W.

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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کلینیک دندانپزشکی آریا
در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

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

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

_____________________________
1834 Ste Catherine west, Suite 200

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

)(Metro: Guy

Montreal, Quebec H3H 1M1

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

کلینیکمدیکالآلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

یونایتد،مناینده رمسی قطر ایرالینز

اوکازیون عالی سفر به ایران
از مونتریال به

<<تهران >> مشهد >>شیراز

800

با مدیریت ژاله مهدوی

دالر

( +تکس)

پزشک خانواده :ختنه کودکان  +اورژانس
پزشکانخانواده:

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

پزشکان متخصص:

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












دکتربهمنفصیحپور
Acupuncture

دکترعطاانصاری
(podotherapist
)/foot specialist

بهنازمرتضوی

Reflexology

 پزشک خانواده بدون وقت قبلی
Family Physician
)(Without Appointment

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

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

Tel.: (514) 933-8383

www.circumcisionmontreal.com
1253 Rue Guy

Guy Concordia

Montreal, Qc. H3H 2K5

خدمات:

ماساژ تراپی
لیزر :برای از بین بردن
موهای زائد

Botex, Fillers

برای جوان سازی پوست
و زدودن چروک صورت

7روز
هفته
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آژانسمسافرتی

T.A.M Travel

Mary Sadoughi
- 15 years experience
- Special Travel Services for Iranian
Travel services:
- Flight with all major Airlines
to any where including Tehran,
Mashhad, Shiraz
)(wholesale price
- Vacation packages:
Europe, Caribbean, etc.
- Travel Insurance,
- Special Cruises, Hotel, Car
- Special tour to major city in Iran
___________________
1118 Ste-Catherine W., Suite 504
Montreal, Qc
)(Metro Peel
Tel: 514-940-1642
514-940-1643
Cell: 514 834 2166
Fax: 514 868 1115
Email: maryagency@gmail.com

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

   بیش از  15سال سابقه

در امور ویژۀ مسافرتی
در خدمت جامعۀ
ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای

تهران ،مشهد ،شیراز
(به قیمت رقابت ناپذیر)
   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...

و بسیاری دیگر

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

با مدیریت ایرانی در خدمت جامعه ایرانی

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

SPA C ONC EPT
4491A St- Charles
Pierrefonds, QC,

Tel.: (514) 696-5983

ه همکاری
راد زیر را ب
اف
می کنیم:
دعوت
آرایشگـر
سین ناخن
 تکنی- Esthet
ician

شیراز
رستوران

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

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

Tel.: 514-342-3000

دلیوری :رایگان

_____________

سالن آرایش وزیبایی
SPA CONCEPT

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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ادامه تظاهرات اشغال وال استريت به رغم
هوای سرد
بی سابقه
روز يکش��نبه  30اکتبر به
رغم برف و س��رمای شديد
ه��وا ،رويدادی ن��ادر که به
گفتۀ مرکز هواشناسی ملی
آمريکا از  ۱۳۵سال گذشته
به اين طرف چهارمين مرتبه
است که اتفاق افتاده است،
تظاهرات عليه نابرابريهای
اجتماع��ی در نيوي��ورک و
واشنگتن دی سی ،ادامه داشت.
با توجه به سرمای شديد هوا و بارش
نخستين برف سال در آمريکا ،يکی
از شرکت کنندگاندر اعتراضات وال
استريت تابلويی در دست داشت که
بر روی آن نوشته بود:
من از برف نمی ترس�م ،نگرانی
من به وسعت کشورم است.
ب��ا وج��ود س��رما و يخبن��دان،
تظاهرکنندگان مثل هميشه برای
ش��رکت در اعتراضات اش��غال وال

اس��تريت در پارک زاکاتی در محله
منتهت��ن نيويورک ،اجتم��اع کرده
بودند .دونال��د افلِک ،رئيس اتئالف
سنديکاهای بازرگانی نيويورک ،می
گويد :هدف ما از بين نخواهد رفت.
اين تازه اول راه است .سرما و باران،
ه��وای داغ و باد نم��ی تواند جلوی
ادامه اين اعتراضات را بگيرد .ما اينجا
می مانيم تا مطمئن ش��ويم که ۹۹
درصد مردم اين کشور به حقوقی که
استحقاق آن رادارند ،خواهند رسيد.

خواهند جلوی اعتراضات را بگيرند،
اما هر چی از اين کارها بکنند مردم
بيشتر عکس العمل نشان میدهند.
باالخره يک راههای ديگری پيدا می
کني��م که اعتراضات خ��ود را ادامه
دهيم.
اداره آتش نشانی نيويورک تا کنون ۶
ژنراتور برق و مقادير زيادی سوخت
تظاهرکنندگاندر پارک زاکاتی را به
بهانه حفظ امنيت جانی آنها ،ضبط
کرده است.

آ
م
ا
د
ۀ
پ
ذ
ی
ر
ا
ی
ی
از
مه
م
ا
ن
ی
مجا ها و
ل
س شما

ماليات بيش��تر از بانکه��ای بزرگ،
تأمين نيازهای اولي��ه زندگی برای
م��ردم مثل خان��ه ،غ��ذا ،خدمات
درمان��ی ،کار و تحصي��ل راي��گان
هستيم.
پول��زر در ادام��ه م��ی افزاي��د اين
اعتراضات با وجوديکهدر حال حاضر
در آمريکا در سطح مطرح است اما
تأثيرآن جهانی خواهد بود.

مايکل بلومبرگ ،شهردار نيويورک،
در توجيه اين اقدام اعالم کرده است
که ضبط اين وسايل تنها و تنها برای
حفظ امنيت جان تظاهرکنندگان
ص��ورت گرفت��ه ،و هي��چ ربطی به
اعتراضات نداشته است.
جيمز پولزر ،يکی از فعاالن سياسی
شهر واش��نگتن ،می گويد :ما ابتدا
به ط��رف وزارت خزانه داری و بعد
به طرف کاخ سفيد راهپيمايی می
کنيم .م��ا از دولت خواهان دريافت

تام فيتون ،يکی از تظاهرکنندگان
در واکنش ب��ه ترديدهای چند روز
اخير در ارتباط ب��ا ادامه اعتراضات
وال استريت بويژه در شهر سردسير
نيويورک ،می گويد :هنوز زمستان
نيامده مردم ب��رای ما لباس گرم و
شال و پتو می فرستند .تازه اول کار
است ،از آن گذشته فکر می کنم در
حال حاضر يک تاکتيکهايی وجود
دارد که با گرفتن اين وسايل به بهانه
حفظ امني��ت تظاهرکننده ها می

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

رستوران یـاس
 حمیطی زیبا،
گرم و خانوادگی
 کیرتینگ یاس در
خدمت میهمانی های مشا
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هزینه محضر

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty
3675 DES SOURCES, SUITE 109
D.D.O, QC H9B 2T7

Cell.: 514-969-2492

Tel.: 514-683-8686

با مجرب ترین آشپز ایرانی

مونتریال:اوکازیونعالی

_________________

RESTO YAS

)(NDG

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303

با درآمد عالی !

آب انار
طبیعی،
آذربایچان

3/99

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

ترشی خانگی مخصوص سن لوران رسید

کلوچهالهیجان:
گردویی،نارگیلی

کله،

چه ،زبان
پا

ی گوسفند

سیراب
و جود است
مو

وئیتهای
سک
انواعبی در و ساقه
یرانی :ما
ا
 ...رسید
طالیی و

صوص سن لوران،
کباب کوبیده مخ
جه کباب با استخوان
جو
خوان آماده برای کباب
و بدون است
ویزا و
مسترکارت
پذیرفته
می شود

چای صدف رسید

22

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

23

 سال  18شماره  10  1028آبان1390

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 18  No.1028  Nov. 01, 2011

23

فص هلاسسرت!د
را

ارائه ای از تپش و پیوند:

در

ی ایرانی
ا
ه
ب
ش
شاد
ب
ر
ن
ا
م
ه
ه
ا
ی
م
ا
ه
ا
ن
ۀ

این بار

در 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
>> با پارکینگ بزرگ رایگان

 شب زیبای دیگری
در کنار هم با یاد ایران
>> ورودی 10 :دالر
در محل 15 :دالر

>> غذاها و نوشیدنی های متنوع
 شام در محل بفروش می رسد
 به علت محدودیت جا،
بلیت خود را همین امروز
از تپش دیجیتال تهیه کنید.
514-223-3336

شنبه26نوامبر
از ساعت 9شب

دترین
ه با شا
همرا

های
D

J

هر...
ش

باشیم!
یم،شاد
م،بنوش
صی

برق

رق
ص
و
پ
ا
ی
ک
و
ب
ی
،
ش
و
ر
و نورو  ...همبستگی

سابقات هیجان انگیز رقص ،قرعه کشی ،بازی و...
م

it is
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و این یعنی ادامه هولوکاست تا از عراق صدام حسین به عنوان نمونه
___________
بارز ن��وع اول یاد ک��ردم ،آفریقای
به امروز.
سخنرانی در «کنفرانس این نکت��ه در گ��زارش تحقیقی و جنوبی پیش ازدهه  ۹۰قرن گذشته
بیناملللی به منظور
حقوقی جفری رابرتسون حقوقدان را نمونه برجسته نوعدوم برشمردم و
انگلیس��ی و با تجربه در دادگاههای عربستان سعودی را مظهر کامل نوع
بررسی جنایات رژیم
سومدانستم.
جنایی بینالمللی آمده است .
علیه بشریت»
او که به دع��وت بنیاد عبدالرحمان در همان جا اضافه کردم که هر یک
برومند س��ال گذشته در مورد قتل از این رژیمها در یک نوع سرآمدند،
___________
عام سال  ۶۷تحقیق کرده ،این قتل و از ان��واع دیگر س��رکوب در آنها
دکتر حسین باقرزاده عام را از چهار نظر مش��مول تعریف نمونههای محدودی میتوان یافت.
«جنایت علیه بشریت»دانسته است .مث�لا در عراق ص��دام از آپارتاید یا
 ۱۵اکتبر  ،۲۰۱۱ماینزـ آلمان س��ه مورد آن در س��ال  ۶۷اتفاق قوانین قرون وسطایی خبری نبود.
افتاده ،ولی مورد چهارم آن تاکنون در آفریق��ای جنوب��ی س��رکوب و
اجازه بدهید س��خنم را با نقل یک استمرار داشته و هنوز ادامه دارد .از خونریزیدر حد اعمال نظام آپارتاید
دید او ،استنکاف رژیم از پاسخگویی به چشم میخورد و جز این هیچ با
خاطره جدید شروع کنم.
دو هفته پیش من در لهستان بودم به خانوادههای قربانیان در مورد کم عراق صدام قابل مقایسه نبود.
و فرصتی پیش آمد که از آشویتس ،و کیف قتل این افراد و سرنوش��ت عالوه بر این ،در این جا نیز از قوانین
یک��ی از مخوفتری��ن اردوگاههای اجساد آنان ،در حکم آزار و شکنجه قرون وسطایی خبری نبود.
مرگ نازیهادر جریان جنگ جهانی اس��ت که نس��بت ب��ه ی��ک گروه در عربس��تان ،ام��ا ،هم س��رکوب
دوم ،دیدن کنم .این اردوگاه در آن اجتماعی اعمال میشود ،و این یکی سیاس��ی وجود دارد و هم تبعیض
روزها شاهد مرگ سدها هزار یهودی از مصادی��ق جنایت علیه بش��ریت بر مبنای جنس��یت و عقیده ،ولی
ن��ه در اولی به پای صدام میرس��د
و کولی و کمونیست و همجنسگرا و است.
سایرگروههای«نامطلوب»اجتماعی از ای��ن رو ،ت�لاش برای ب��از کردن و نه در دومی با مقاومت ش��دیدی
پروندههای کش��تار  ۶۷و کشاندن همراه است که برای سرکوب آن به
بوده است.
امروز این اردوگاه به یک موزه تبدیل مرتکب��ان آن به پای میز عدالت ،به خشونت گستردهدست بزند.
ش��ده اس��ت .ولی وقت��ی در درون معنای پای��ان دادن به این جنایت سه رژیمی که در دنیا نمونههای بارز
نقض حقوق بش��ر بودهاند و هر یک
سالنها حرکت میکنی ،بوی مرگ مستمر نیز خواهد بود.
عالوه بر این ،این امر نشان میدهد از یک نظر .نمونههایی که میتوان
از هر گوشهای به مشام میرسد.
تصاویری که از دسته دسته قربانیان که فقط آنانی ک��ه در قتل عام  ۶۷برای مقایس��ه با جمهوری اسالمی
اردوگاه و انبار اجساد و استخوانها به دستداشتهاند مجرمان این جنایت آنها را به کار گرفت.
فکر میکنم این مقایسه کار چندان
دیوارها آویزان است .انبوه کفشهای بزرگ نبودهاند.
کودکان که در طول یک سالن روی کس��انی هم که در این  23سال در مشکلینباشد.
هم ریخته اس��ت .سالن دیگری که موقعیتی بودهاند که میتوانستهاند از س� ّفاکی و خونریزی ش�روع
پر از ش��انه و برس موی س��ر است .پروندههای آن کش��تار را باز کنند کنیم:
انگش��ترها و زیور آالت ،یک سالن و کاری نکردهان��د در ای��ن جنایت آیا میتوان استدالل کرد که کارنامه
رژی��م ای��ران در نق��ض آزادیها و
دیگر .و یکی که انباری از موهای سر مستمرشریکند.
ش��کنجه و کشت و کش��تار از
در آن جا ریخته اس��ت .راهنما
توضی��ح میدهد ک��ه جالدان در ایران ۲۳ ،سال از جنایت صدام بهتر بوده است؟
بزرگترین جنایت صدام کشتار
اردوگاه همه چیز قربانیان و حتا
موی سر آنان را جمع میکردند هلوکاست سال ،67میگذرد حلبچ��ه بود ،چی��زی که همه
و بعد بدن آن��ان را به کورههای و هنوز هیچ دادرسی صورت جهانیان آن را دیدند و صدام را
محکوم کردند.
آدمسوزی میس��پردند .یعنی نگرفته است ...و این یعنی
در م��ورد کش��تارهای رژی��م
هیچ چیز حیف نمیش��د  -مگر
ادامه هولوکاست.
جمهوری اسالمی چه میتوان
جان انسانی.
گفت؟
به گفته راهنما ،در این اردوگاه
بس��یاری از این کشتارها (مثال
حدود هفت ُتـن موی سر جمع
کرده بودند ودر پایان جنگ هنوزدو کش��تار  ۶۷نقطه اوج دهه خونین هولوکاست  )۶۷هنوز ازدید جهانیان
اول انقالب بود که کش��ت و کشتار پنهان مانده است.
تن مو باقی مانده بود.
حس��اب کنید ،هفت تن مو یعنی هزارانه مخالفان جمهوری اسالمی به جرأت میتوان گفت که کارنامه
از چند انس��ان .و موه��ا را برای چه را ب��ه همراه داش��ت .ول��ی کارنامه سیاه جمهوری اسالمی در سرکوب
میخواس��تند؟ بافت��ن پارچه  -که جمهوری اس�لامی فقط به کشت و ش��کنجه و ترور و کشت و کشتار
نمونهای از آن در کنار ّ
تل موها بود .و کش��تار آن هم فقط در این دهه دس��ت کمی از صدام نداش��ته ،و از
محدود نمیشود .به سختی میتوان بعضی جهات به مراتب س��نگینتر
هولوکاستیعنیاین.
در جری��ان دی��دار از ای��ن اردوگاه ،از جنایتی یا نقض حقوق بشری نام است.
بیاختیار به یاد هولوکاستهایدیگر ب��رد که در کارنامه این رژیم نیامده به تبعیضها و نظام آپارتاید مضاعف
افت��ادم ،و به خصوص هولوکاس��ت باشد .من یک بار در بررسی کارنامه جنس��یتی و عقیدت��ی در ای��ران
س��ال  ۱۳۶۷در ای��ران ،و ماش��ین سیاه جمهوری اسالمی به مقایسه جمهوری اسالمی بپردازیم.
آن با سایر رژیمهایی که در جنایت و این تبعی��ض مضاعف ،جامعه ایران
اعدامی که در آنجاها به راه افتاد.
مقیاسها البته ف��رق میکرد ،ولی نقض حقوق بشر شهره آفاق هستند را به شکل هرمی درآورده است که
ماهیت ام��ر یکی اس��ت .قتل عام پرداخت��م .میدانی��د که مقایس��ه در راّس آن روحانیت مذکر ش��یعه
وس��یع «نامطلوبان» اجتماعی و به جنایات مختلف با هم کار سادهای نشسته اس��ت ،و هر چه که پایین
دور از انظار مردم .در همین دوره  ۳۰نیس��ت ،و در دنیایی که ما زندگی برویم به ترتیب ،سایر شیعیان مذکر،
س��اله اخیر نمونههای آن کم نبوده میکنیم رژیمهای سفاک و خونریز س��پس س��نیان و بعد اهل کتاب،
تا س��رانجام به بهاییان و بیدینان
اس��ت ،از رواندا و یوگسالوی سابق و سرکوبگر کم نیستند.
ولی میتوان با یک مقایسه اجمالی میرس��یم که در قاعده ه��رم قرار
گرفته تا ایران .۶۷
ول��ی تقریبا در تمامی ای��ن موارد ،دریافت که رژیم جمهوری اسالمی دارند.
فاجعه و جنایت چند سالی بیشتر در رده رژیمهای سرکوبگر و ناقض عالوه بر ای��ن ،در هر الیه این هرم،
زن��ان ه��ر گ��روه در رده پایینت��ر
دوام نیافته است و غالب مرتکبان آن حقوق بشر کجا قرار گرفته است.
در آن مقاله ،من رژیمهای سرکوبگر مردانشان قرار میگیرند و از حقوق
تسلیم عدالت شدهاند.
در م��ورد ای��ران ،اما ۲۳ ،س��ال از و ناقض حقوق بشر جهان را به سه کمتری برخوردار میشوند.
ای��ن هرم آپارتای��د در توزیع نابرابر
این جنایت میگ��ذرد و هنوز هیچ نوع تقسیم کردم.
دادرسی صورت نگرفته است .و این یکی رژیمهایی کهدر سرکوب و نفی حقوق ،به مراتب از آپارتاید آفریقای
آزادیه��ا و خونری��زی حد و مرزی جنوبی سابق خشنتر و متصلبتر
یعنی ادامه هولوکاست.
است.
رنجی که بازمان��دگان این قربانیان نمیشناسند.
کشیدهاند و هنوز میکشند .بسیاری دوم ،رژیمه��ای تبعیضگ��ر ک��ه کافی است اشاره کنم که کسانی که
از آن��ان در عزای عزیزان خود س��ر بخشهایی از م��ردم خود را از یک در رأس این هرم نشس��تهاند از هر
حقی حتا حق کشتن برخوردارند،
به گور بردهان��د ،و آنان که ماندهاند سلسله حقوق محروم میکنند .و
نمیدانند عزیزانش��ان چرا و چگونه سومٍ ،رژیمهایی که قوانین بدوی و و آنان ک��ه در قاعده هرم قرار دارند
در آن تابس��تان گرم سر به نیست قرون وس��طایی و کنترل خشن بر ممکن اس��ت از هر حقی حتا حق
ش��دهاند و بر سر اجس��اد آنها چه روابط خصوص��ی را بر جامعه خود حیات محروم شوند .تفاوت حقوقی
آمده است ۲۳ .سال رنج و مصیبت ،حاکم کردهاند و از اعمال هیچگونه از صف��ر تا بینهایت ه��رم آپارتاید
جمه��وری اس�لامی را میبینید؟
و هنوز آنان نمیتوانند بر س��ر قبر خشونتی ابا ندارند.
عزیزانشان گلی بگذارند با برای آنان سپس نمونههای برجسته این سه آخوندی که در رأس هرم نشس��ته
میتواند فرمان (فتوای) قتل بدهد ،و
مورد را در سطح جهان برشمردم.
یادبودیبگیرند.

میزان صدقه یک
سال مردم ایران
چقدر است؟

س�عید س�تاری ،مع�اون
مش�ارکتهای مردمی کمیته
امداد ،در نشس�ت خبری خود
با خبرنگاران ،اظهار داشت :در
سال گذشته 150میلیارد تومان
از طری�ق پرداخ�ت صدق�ات
مردم�ی جم�عآوری ش�د که
پیشبین�ی میش�ود این رقم
در س�ال جاری به  200میلیارد
تومان افزایش یابد.
وی تصریح ک�رد  98درصد از
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میکنند مشترکان جدید این
نهاد هس�تند .وی اف�زود10 :
درص�د از صدق�ات مردمی به
ص�ورت الکترونیکی پرداخت
میشود.
وی تع�داد کل صندوقه�ای
صدقات و مش�ترکان پرداخت
صدق�ات در کش�ور را 7.5
میلیون صن�دوق عنوان کرد و
افزود 250 :هزار صندوق بزرگ
نیز در س�طح معابر و  300هزار
صندوق متوسط نیز با شرایط
محیط�ی ویژه نظی�ر نصب در
هواپیما در سطح کشور توزیع

شده است.
وی اضافه ک�رد 4.5 :میلیون
قلک دانشآم�وزی نیز در بین
 4.5میلیون دانشآموز توزیع
شده است.
س�تاری به پرداخ�ت زکات در
کشور نیز اشاره کرد و گفت :در
سال گذشته  60میلیون زکات
واجب توس�ط مردم پرداخت
ش�د که پیشبینی میشود در
س�ال جاری  100میلیون زکات
واج�ب و  100میلی�ون توم�ان
زکات در قال�ب طرح ش�جره
طیبه پرداخت شود.

آمارشگفتانگیزجتاوزدریکسالاخری

خبرهای ایران

بررسیها نشان می دهد که در
۶۵درصد موارد ،متجاوزان اقدام
به ربودن قربانی�ان کردهاند۲۰ .
درصد متجاوزان هم در پوشش
راننده تاکس�ی و مسافرکش و
 ۱۵درصد در پوشش انواع مامور
(کارش�ناس ش�هرداری ،مامور
اداره گاز ،مامور نیروی انتظامی
و )...اق�دام ب�ه رب�ودن قربانی
کردهاند.
به گزارش «قانون» ،تجاوز  ۱۱کارگر
افغانی به یک کودک کار که منجر
به مرگ او شد یکی از دردناکترین
خبره��ای ای��ن روزه��ای صفحات
حوادث بوده است.
خبر تجاوز امادر چند ماه گذشتهدر
رسانهها زیاد دیده و خوانده شده ،به
گونهای که نگاهی به خبرهای چند
ماه گذشته حاکی از آن است که هر
ماه حداقل  ۱۰مورد تجاوز رسانهای
شده است .خبرنگار قانون  ۴۰مورد از
مهمترین موارد رسانهای شده تجاوز
را بررسی کرده که نتیجه آن حقایق
تاملبرانگیز و البته آزاردهندهای را
در بر دارد.
بررس��ی  ۴۰مورد تجاوز رس��انهای

ش��ده از آبان  ۸۹ت��ا مهر  ۹۰یعنی
تقریباً یکسال گذشته ،حاوی نکات
قابل توجهی است.
در  ۶م��ورد( ۱۵درصد) از  ۴۰مورد
بررسیش��ده ،متج��اوز از قربان��ی
شناخت قبلی داشته و در  ۳۴مورد
یعنی در  ۷۵درصد متجاوز از قربانی
هیچگونه شناخت و آشنایی نداشته
است.
 ۱۷م��ورد یعنی تقریب��اً  ۴۳درصد
تجاوزها گروه��ی و  ۲۳مورد یعنی
حدود  ۵۷درصد تجاوزها فردی بوده
است.
بررسیها نشان میدهد که ۲۶مورد
یعن��ی  ۶۵درصد متج��اوزان اقدام
به ربودن قربانی��ان کردهاند .در ۲۰
درصد موارد ،متجاوزان در پوش��ش
راننده تاکس��ی و مسافرکش و در ۶
مورد یعنی  ۱۵درصد در پوش��ش
انواع مامور (کارش��ناس شهرداری،
مامور اداره گاز ،مامور نیروی انتظامی
و )...اق��دام به ربودن قربانی و تجاوز
کردهاند.
توزیع جغرافیای��ی  ۴۰مورد تجاوز
رس��انهای شده نش��ان میدهد که
 ۶۰درص��د تجاوزها یعنی  ۲۴مورد
در مرکز کشور( ۱۲/۵ ،دوازدهونیم)

آن که در قاعده قرار دهد (مثال یک کرده و از نمونههای بارز آن در جهان
جلو زده است.
مرتد) مهدور الدم است.
آیا چنین تفاوت حقوقی در آفریقای به هر حال ،ما با چنین رژیمی روبرو
بوده و هستیم ،با کارنامهای مشحون
جنوبی سابق قابل تصور بود؟
و باالخ��ره به کارب��رد مجازاتهای از نقض حقوق بش��ر از هر نوع قابل
خش��ن ش�لاق و بریدن دس��ت و تصور آن .اکنون صحبت آن است که
سنگسارومانندآنهاکهتحتقوانین باید پای مرتکبان این جنایات را به
حدود و قصاص اعمال میشود و یا دادگاه جنایی بینالمللی کشاند.
کنترل زندگی خصوصی شهروندان در گذشته تالش زیادی در این باره
میرسیم که جمهوری اسالمی در شده ،ولی موفقیت چندانی نداشته
کمیت و کیفیت عربستان سعودی اس��ت .آقای ش��یرعلی از تریبونال
بینالملل��ی س��خن
(و جوام��ع
گفتن��د که ب��ر مدل
محدود دیگری
که ب��ه این کار جمهوری اسالمی
تریبون��ال بینالمللی
دست میزنند) تنها رژیمی در جهان برتراند راس��ل در باره
را پش��ت س��ر است که سه نوع نقض کارک��رد آمری��کا در
جنگ ویتنام اس��توار
گذاشته است،
و نیاز به توضیح فاحش حقوق بشر را شده است.
بیشتریدر این در خود جمع کرده ولی اضافه کردند که
اکنون بیشتر به دنبال
باره نداریم.
ب��ه لح��اظ و از منونههای بارز یک تریبون��ال واقعی
آن در جهان جلو زده هستند تا نمادین.
تبعی��ض
باید گفت که شرایط
ع��ف
مضا
است.
بینالمللی در یکی دو
جنس��یتی و
س��ال اخیر برای این
عقیدت��ی نیز
که جمهوری اس�لامی با عربستان کار مساعدتر شده است.
همردیف اس��ت ب��ه مراتب بیش از گ��زارش رابرتس��ون زمینه حقوقی
عربس��تان در اعمال آن به خشونت خوبی فراهم کرده ،و کارنامه نقض
متوسل ش��ده و یا به قتل بیدینان حقوق بش��ر ایران بیشتر در سطح
و مرتدان و بهاییان دست زده است .بینالمللی مطرح ش��ده است .این
میبینی��م که جمهوری اس�لامی وظیفه ما اس��ت که مسئله ایران را
در هر س��ه مورد گوی سبقت را از بیشتر به مجامع جهانی ببریم و از
فاحشترین نمونههای نقض حقوق آن��ان بخواهیم که برای کش��اندن
بش��ر در جهان ربوده ،و تنها رژیمی مس��ئوالن جنایتهای ضد بشری
در جهان است که هر سه نوع نقض رژیم ایران و به خصوص کشتار سال
فاحش حقوق بشر را در خود جمع  ۶۷به پای میز عدالت کمک کنند.

درصد در شمال کشور ۱۲/۵ ،درصد
در غ��رب کش��ور( ۷/۵ ،هفتونیم)
درصد در ش��رق و ( ۷/۵هفتونیم)
درصد در جنوب واقع شده است.
به گ��زارش قانون از  ۲۴مورد تجاوز
در مرکز کش��ور ۱۵ ،م��ورد تجاوز
در اس��تان تهران اتفاق افتاده است
و این یعن��ی  ۳۷درصد ازکل موارد
تجاوز رسانهای شده متعلق به استان
تهران بوده است .این آمار هم نشان
از باال بودن وقوع این جرم در تهران
و هم پوشش رسانهای بیشتر آن در
استان تهران میباشد .طبق آمارهای
کش��وری هم تهران ،جرمخیزترین
ناحیه به لحاظ تجاوز جنسی است.
عجیب ترین م��ورد تجاوز گروهی،
مربوط به تجاوز  ۵۰مرد به یک زن
در کاش��مر خراس��ان و شنیعترین
م��ورد تج��اوز گروه��ی ۱۴ ،نفر به
چند زن و دختر در مقابل دیدگان
خانوادههای قربانیاندر خمینی شهر
بوده است.
شنیعترین تجاوز فردی هم مربوط
به تجاوز پدری به نوزاد دختر س��ه
ماههاش در تاکستان است.


 33س��ال خش��ونت و جنایت بس
اس��ت .برای پای��ان دادن ب��ه این
خش��ونتها و به ویژه پایان دادن به
آن جنایت علیه بش��ریت که گفته
شد  23سال همچنان ادامه داشته
است باید متحدا تالش کنیم.
قتل ع��ام  ۶۷فاحشترین جنایت
ضد بشری جمهوری اسالمی است
و دادخواهان بسیاری دارد.
خانوادهه��ای قربانی��ان این فاجعه
س��ر به هزاران میزنند و اسناد این
جنایت از س��وی نهادهای مختلف
حقوق بشری جمع آوری شده است.
مهم این اس��ت ک��ه پی��کار برای
دادخواه��ی از مالحظ��ات و
گرایشهای سیاس��ی بری باشد و
خانوادههای قربانیان داعیان اصلی
دادخواه��ی باش��ند .س��ازمانهای
سیاس��ی البته وظیف��ه دارند که از
این پیکار حمایت کنند ،ولی نباید
اجازه داد که گرایشهای سیاس��ی
روی پیکار تأثی��ر بگذارد و یا پیکار
دستخوش اختالفات سیاسی شود.
از این رو الزم اس��ت که آنان نقش
پش��تیانان پیکار را به عهده بگیرند
و س��عی کنند صدای دادخواهان را
به جهانیان برسانند .همان طور که
گفتم ش��رایط جهانی برای این کار
اکنون بیش از هر زمان آماده است،
و تنه��ا تالش ما ایرانیان اس��ت که
ممکن است بتواند به این درد و رنج
 23ساله هر چه زودتر خاتمه دهد.
متشکرم.
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خانواده های محترم محمودیان،
پاک نژاد ،پورشفیعی
دوست ارجمند جناب شهروز محمودیان

در اندوه از دست رفنت پدر  ار جمند و عزیز دلبندتان

شادروان جناب آقای دکتر محمودیان

سرکار خامن سوسن شازند
جناب آقای همایون خامتی
خانواده های محترم سوگوار

مصیبت وارده را به شما تسلیت عرض می کنیم
و برای شما و خانواده تان آرزوی آرامش و سالمتی داریم.

فهمیه و محسن زکی

هـم

باشماشریکیم
و برایتان آرزوی صبر و آرامش داریم
___________________

فهیمه ،منوچهر ،ستاره،
میثاق و مجیر قربانیان

همـدردی
خانواده های محترم
محمودیان ،پاک نژاد،

دردی

خانواده های محترم محمودیان ،پاک نژاد،
جناب آقای شهروز محمودیان

درگذشت غم انگیز دکتر محمودیان گرامی،
پدر و دایی عزیزتان را به شما دوستان مهربان
و خانواده های وابسته صمیمانه تسلیت می گوئیم.

زری پوررضایی ،اردوان،ارغوان ،آدریان
و مهدی رفعت پناه

دوست ارجمند جناب شهروز محمودیان

درگذشت غم انگیز پدر و بزرگ خاندان عزیزتان را به شما دوستان عزیز،
و خانواده های وابسته صمیمانه تسلیت می گوئیم.

دوستان شما در IBNG
«همبستگی بازرگانی ایرانیان مونتریال»

دبیر کل ناتو :به هیچوجه قصد
مداخله در سوریه را نداریم
دبیر کل پیمان آتالنتیک ش��مالی،
ناتو ،روزدوشنبه امکان ایجاد منطقه
پرواز ممنوع بر فراز سوریه را رد کرد
چ وجه» در نظر
و گفت ناتو «به هی 
ندارد در امور این کشور دخالت کند.
به گ��زارش خبرگ��زاری فرانس��ه،
آندرس فوگ راسموسن روزدوشنبه
 31اکتب��ر مداخله در امور س��وریه
را رد و اع�لام ک��رد که ش��رایط در
سوریه با آنچهدر لیبیدر جریان بود
متفاوت است.
این اظهارات در حالی بیان شدهاند
که پیش��تر فعاالن سوری از جامعه
بینالمللی خواس��ته بودن��د تا ایجا
منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه را
به اجرا در بیاورند.
در عی��ن حال بش��ار اس��د نیز در
توگو با روزنامه «دیلی تلگراف»
گف 
ب��ه غرب هش��دار داده ب��ود که در
ص��ورت هرگونه دخالت خارجی در
س��وریه ،خاورمیانه به آتش کشیده
خواهد شد.
آندرس فوگ راسموسن در طرابلس
با رد امکان دخالت در امور س��وریه،
توضیح داد ک��ه مداخله نظامی در
لیبی با تصویب ش��ورای امنیت و با
حمایت کش��ورهای منطقه صورت
گرفت.
س��وریه از حمایت چین و روسیه،
دو عضو دائم شورای امنیت سازمان
ملل متحد برخوردار است.
این دو عضو ش��ورای امنیت پیشتر
پیشنویس قطعنامه تحریمی علیه
حکومت بشار اسد را وتو کردند.

بشار اسد روز یکشنبه  30اکتبر در
توگو با یک ش��بکه روس��یه ،از
گف 
مسکو به دلیل حمایتش از سوریه
و خ��ودداری ای��ن کش��ور از قبول
قطعنامه شورای امنیت علیهدمشق
تشکر کرد.
روسيه ،چين ،هند ،آفريقای جنوبی
و برزي��ل که ب��ا ص��دور قطعنامه
تحريم��ی عليه س��وريه مخالفند،
میگویند که قطعنامه شورای امنيت
عليه حکومت معمر قذافی مورد سوء
استفاده ناتو قرار گرفت و اکنون اين
نگرانی وجود دارد اين قطعنامه عليه
حکومت بشار اس��د زمينه مداخله
نظامی در سوريه را فراهم کند.
 3000نفر کشته

حدود هفت ماه است که ناآرامیها
در س��وریه جری��ان دارد و به گفته
س��ازمان ملل در این مدت بیش از
سه هزار تن جان باختهاند.
به گزارش خبرگزاریها در چهار روز
گذشته حدود صد تن ،از جمله ۳۰
نیروی نظامی کشته شدهاند.
این ناآرامیها در حال��ی ادامه دارد
که قرار بر این اس��ت روز دوشنبه،
نخستین جلسه کمیته تدوین قانون
اساسی جدید سوریه برگزار شود.
ای��ن کمیته ک��ه حدود ی��ک ماه
پیش به دس��تور بشار اسد تشکیل
ش��ده ،موظف است ظرف چهار ماه
پیشنوی��س قانون اساس��ی جدید
سوریه را آماده کند.
ناآرامیها در حالی در س��وریه ادامه
دارد که اتحادیه عرب خواس��تار آن

ش��ده اس��ت که حکومت سوریه با
خالی ک��ردن خیابانها از نیروهای
نظامی ،فورا به خش��ونتها در این
کشور پایان دهد.
به گ��زارش خبرگ��زاری فرانس��ه،
اتحادیه عرب ش��امگاه روز یکشنبه
نقش��ه راهی را به حکومت س��وریه
پیش��نهاد داده و درخواس��ت کرد
ت��ا تمامی تانکها و وس��ائط نقلیه
نظامی از سطح خیابانهای سوریه
جمعآوری شده و خشونتها فورا به
پایان برسند.
این اتحادیه روز دوشنبه اعالم کرد
که همچنان در انتظار پاس��خی از
سوی دمشق است.
وزرای خارج��ه  ۲۲کش��ور عض��و
اتحادیه عرب ،از جمله وزیر خارجه
سوریه ،ش��امگاه یکشنبه در دوحه،
پایتخت قطر در جلسهای پیرامون
توگو
ناآرامیهای س��وریه ب��ه گف 
نشستن .د
این نشست پس از آن انجام شد که
برخی از فعاالن سوری برای تعلیق
عضویت س��وریه در اتحادیه عرب،
اعضای این اتحادیه را تحت فش��ار
قرار دادند.
وزیر خارجه قطر پس از این نشست
اعالم کرد که تداوم خش��ونتها در
سوریه میتواند به مداخله بینالمللی
بیانجام��د و اف��زود ک��ه ب��ا وجود
ناآرامیهای سوریه« ،تمامی ناحیه
در معرض خطر طوفانی عظیم قرار
دارد».
اتحادیه عرب روز یکشنبه همچنین
پیشنهاد کرد که مقامات سوری با

همـــــــــــــدردی

دوست ارجمند جناب شهروز محمودیان
خانواده های محترم سوگوار

ما نیز صمیمانه در اندوه از دست رفنت پدر و عزیز دلبندتان با شما شریکیم
و برای کلیۀ سوگواران آرامش آرزو می کنیم.
محمد رحیمیان و خانواده

اعضای اپوزیسیون سوریهدر قاهره ،پایتخت
توگو داشته باشند.
مصر ،دیدار و گف 
این درخواس��ت در حالی مطرح شده است
توگو با
که بشار اسد روز یکش��نبه در گف 
شبکه تلویزیونی سوریه ،گفت« :ما با تمام
قدرتهای سیاس��ی (در س��وریه) ،اعم از
قدرتهایی که پیش از بحران وجودداشتند
و آنهایی که در جریان ناآرامیها به وجود
آمدهاند ،همکاری میکنیم».
وی با اینحالدر مصاحبهایدیگر با روزنامه
«دیلی تلگراف» ،در خصوص ش��ورای ملی
سوریه که عمدهترین مخالفان بشار اسد را
تشکیل میهد ،گفت:
«م��ن زمانم را با ح��رف زدن راجع به آنها
تل��ف نمیکن��م ...من آنها را به رس��میت
نمیشناسم .بهتر است تحقیق شود که آیا
آنها واقعا نماینده مردم س��وریه هستند یا
خیر».


همـــــــــــــدردی
سرکار خامن شازند
جناب آقای خامتی
خانواده های محترم سوگوار
ما نیز صمیمانه در اندوه از دست رفنت پدر
وعزیزدلبندتانباشماشریکیم
و برای کلیۀ سوگواران آرامش آرزو می کنیم.
دوستان شما در
پیوند مونتریال و ونکوور

یکی از والدین ایرانی باشد ،فرزندش ایرانی است

خبرهای ایران
مهرداد صدری ،مدیرکل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور سازمان ثبت احوال اعالم کرد" :فرزند تبعه خارجی که
محل تولد یکی از والدینش در ایران باشد ،ایرانی شناخته میشود".
به گزارش ایرنا ،آقای صدری همچنین گفته که فرزند تبعه خارجی که در ایران متولد شود به محض اینکه به ۱۸
سال برسد و یک سال در ایران اقامت داشته باشد ،ایرانی محسوب میشود.
وی در خصوص ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی نیز گفته براساس ماده  ۱۰۶قانون مدنی صدور اجازه این ازدواج
بر عهده دولت است و افزود" :بدون مجوز هیچ دفتر ازدواجی حق ثبت ازدواج را ندارد و در ابتدا دولت باید اجازه
این پرونده زناشویی را صادر کند و پس از آن که این مورد نزد اداره کل هویتی ایرانیان خارج از کشور ثبت شد،
این ازدواج صورت گیرد".

25

26

 سال  18شماره  10  1028آبان 1390

گوناگون....

مادرم ،لطفا
بسرم منت
نگذار!

همچون باقی انسانها در دو چیز حق
انتخاب نداشته و ندارم؛ تولد و مرگ.
اما اکنون که آمده ام بی آنکه خود خواسته
باشم ،حق زندگی دارم .دوست دارم
مسیر پر فراز و نشیب آن را طی کنم،
سرد و گرمش را بچشم و جتربه کسب
کنم .در فراسوی خود فرشته ای می
بینم که وجودش را صرف بودن من
کرده ،مقدس و پاک است ،وصفش
در کلمات منی گنجد و مرتبه اش نزد
پرورگار بس واال ،آری تو ای مادرم
که وجودم از محبت تو لبریز است.
به هنگام کودکی مراقبم بودی ،مرا
پروراندی و بی دریغ پناهم دادی .هرگز
توان درک عظمت و بزرگی مهربانی
ها و الطاف تو را ندارم و قادر نیستم
جبرانش کنم و آنگونه که باید شاکرت
باشم.
مادرم! اکنون که با تو درد دل می کنم
بیم آن دارم که قلب شیشه ای تو را
برجنامن ،اما تو مادری و بخشنده! از تو
شنیده ام که پیش از آمدمن چه دعاها و
منازها که خنواندی و به درگاهش چه
اشکها نریختی که دختری به تو بخشد تا
مونس و همدمت گردد و شادی و
طراوت به زندگیت آورد .امروز من
کنارت هستم و تو در کنارم با آغوشی
گرم و دوست داشتنی.

چند روزی است حسی دیگر در تو می
بینم ،آنگاه که زیر لب گفتی "آخر تا کی
باید برای شما بپزم ،بشورم ،خشک
کنم "!...کاش می دانستم در ورای
چنینکلماتیچهاحساسینهفتهاست.
مبادا از من خسته شده باشی و وجودم
برایتسنگینشدهباشد؟
مادرم! من راضی به آزار تو نیستم
ولی آیا دوست نداری دیگر در کنارت
باشم؟
می دامن تا چه اندازه برایت زحمت
داشته ام اما حاال میتوامن از خود مراقبت
کنم ،تو میتوانی کمی از کارها را به
من بسپاری ،آسوده تر زندگی کنی،
به مسافرت بروی ،کمتر دغدغه من
را داشته باشی ،لباسهایم را می توامن
بشویم و اتو بکشم ،دست پختم به خوبی
تو نیست اما قابل خوردن ،آنقدر بزرگ
شده ام که بتوامن صبحانه ام را خودم
آماده کنم ،اگر گاهی دیر به خانه میرسم
دوست ندارم نگرامن باشی.
مادرم! لطفًا کارها را کمی با من تقسیم
کن ،اما با نگاهت به من نفهمان باید

برای فرار از ُخر ُخر چه کنیم؟

برنا :دانشمندان به تازگی دریافته
ان��د ،بزرگ ش��دن غ��ده تیروئید
س��بب تنگ کردن راههای هوایی
و نهایتا منجر ب��ه ابتال به بیماری
وقفه تنفسی انس��دادی در خواب
می شود.
جدی��د
تحقیق��ات
دانش��مندان نش��ان داده
است ،جراحی و برداشتن
کامل غ��ده بزرگ ش��ده
تیروئید یا کوچک کردن
ای��ن غ��ده م��ی تواند به
کاه��ش عالی��م بیماری
"وقفه تنفسی" در خواب
که عالمت شایع آن ُخ ُ
رخر
کردن است کمک کند.
بیم��اری وقفه تنفس��ی
انس��دادی که ح��دود 20

درصد از جمعیت جهان به آن مبتال
هستنداز طریق تنگ یا بسته شدن
راههای هواییدر زمانی که یک فرد
در خواب است رخ می دهد.
این بیماری اگر درمان نش��ود می

آیامیدانستید...

چرا زنبورها پس از نیش
زدن میمیرند؟
اگر ش��اید ش��ما هم از آن دس��ته
افرادی هس��تید كه حداقل یك بار
توس��ط زنبور گزیده ش��دید ،باید
بدانید كه تمام زنبورهایی كه در یك
كندو زندگی میكنند توانایی نیش
زدن را ندارن��د بلكه تنها زنبورهای
كارگر هس��تند كه نیش میزنند و
پس از این اقدام میمیرند.
اگردرد ناش��ی از گزیدگی حواسی
برای شما گذاشته باشد ودقت كرده
باشید متوجه ش��دهاید كه معموال
بیش��تر زنبورها بع��د از نیش زدن
میمیرند.
در یك كندو ملك��ه ،زنبورهای نر و
كارگردر كنار هم زندگی میكنند و
هر كدام وظایف متفاوتی را در كندو
برعهدهدارند.
ملكه ك��ه م��ادر تم��ام زنبورهای
كندو اس��ت ،مهمترین وظیفهاش
تخمگذاری است.
خرط��وم ملكه توانای��ی جمعآوری
شهد گلها را ندارد و به طور طبیعی

بی��ش از
پنج سال
میتوان��د
زندگی كند.
نبور ن��ر كه معموال وظیفهاش بارور
كردن ملكه است ،به علت نداشتن
نی��ش ،توانایی جمعآوری ش��هد و
گ��رده را ندارد و تنه��ا  24روز زنده
میماند.
زنبوره��ای كارگر ك��ه همگی ماده
هستند ،بیش��ترین جمعیت كندو
را تش��كیل میدهن��د و كار آنه��ا
جمعآوری شهد و گرده گلها و در
نهایت تولید عسل است.
در ای��ن می��ان بای��د گف��ت تمام
زنبورهایی ك��ه در یك كندو زندگی
میكنند توانایی نیش زدن را ندارند
و تنها زنبورهای كارگر هستند كه
نیش میزنند و پ��س از نیشزدن
میمیرند.
مرگ این زنبورها بعد از نیشزدن به
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chez les adolescents...
بروم ،که تو خسته ای ،که تا کی باید در
حقم مادری کنی ،تا کی باید برایم بپزی،
بشوری،خشککنی!
من حق دارم زندگی کنم و از آن لذت
ببرم،شایدهنوزوقترفتنمنرسیده
باشد ،منی خواهم سربارت باشم،
به من کمی فرصت بده ،اما بدان
که خواهم رفت .برای راحتی تو هم
که شده خواهم رفت تا نفس راحتی
بکشی ،دلم برایت تنگ خواهد شد،
کسی چه میداند شاید روزی خودم مادر
دختری شوم چون این رسم زندگی
است ولی هرگز چیزی را به او حتمیل
خنواهم کرد حتی حس مادرانه خود را.
مادرم! قضاوت کردن تو کار من
نیست چون در آن جایگاه نیستم ،فقط
می خواهم مرا درک کنی ،به عنوان یک
انسان که برای زندگی خود حق انتخاب
دارد .نگاه های سنگین تو گاهی قلبم را
نشانهمیروند.منبهخواستهخودنیامده
ام پس مرا بپذیر و اجازه بده زندگی کنم،
بی منت .گاه با خود می اندیشم چگونه
است که گاه انسانها به دلیل خود خواهی
انسان دیگری را بوجود می آورند و چند
صباحی بعد بر سرشمنت نگهداری
و زحماتی که متحملش می شوند را می
گذارند.
مادرم! من بزرگ شده ام! میتوامن
خوب و بد را از هم تشخیص دهم ،راهم
را انتخاب کنم ،مرا مادرانه نصیحت
کن ولی بگذار تصمیم آخر را خود بگیرم.
منهمیشهمحتاجمحبتهایبیدریغتو
هستم .مرا سیراب کن ،بی منت!
دخترتنهال

تواند سبب مرگ فرد شود.
بر اساس گزارش ،دانشمندان طبق
تحقیقی متوج��ه تاثیر غده بزرگ
شده تیروئید (گواتر) بر ابتال به این
بیماری که یکی از عالیم هشداری
آن خر خر در خواب است شده اند.
دانشمندان طی تحقیقی ،وضعیت
بیماران مبتال به وقفه تنفس��ی را
قب��ل از جراح��ی گواتر و 8
هفته بعد از عمل بررسی
کردند.
این تحقیق نشان داد پس
از برداش��ته ش��دن کل یا
بخشی از غده بزرگ شده
تیروئی��د ،خط��ر بیماری
وقفه تنفس��ی در بسیاری
از بیماران بهب��ود یافته و
میزان خر خ��ر در خواب
این افراد تا حد زیادی کم
شده است.


دلیل نوع نیش آنهاست.
نیش زنبورهای كارگر خاردار است،
به این معنی كه پس از نیش
زدن و ورود زهر به بدن
موجوداتی كه س��اختار
گوشتی دارند ،نیش درمحل
گزش گیر میكند
و زنبور تمام تالش
خود را برای بیرون
آوردن نی��ش خ��ود
میكند كه این تالش با
پاره شدن شكم ،در نهایت منجر به
مرگ زنبور پس از چند دقیقه بعد از
گزش میشود.
این درحالی اس��ت كه ملكه و سایر
زنبورهای كندو به علتداشتن نیش
بسیار نرم و انعطافپذیر پس از نیش
زدن نمیمیرن��د و این ویژگی ،این
قابلیت را به این زنبورها میدهد تا
بصورت پیاپی از نیش خود استفاده
كنن��د ،بدون آن كه نی��ش آنها در
محل مورد گزش گیر كند.
نكته قابل ذكر اینكه علت قرمزی
و سوزش در محل گزیدگی مربوط
به اسید فرمیك موجود در زهر زنبور
است كه این اسید در گیاه گزنه نیز
وجود دارد.
(جام جم آنالین)

یکیادداش��ت
کامالپس��رانه

چگونه پسری با
اعتماد به نفس
داشته باشیم؟
پسرانی با اعتماد به نفس باال ،مردان
کارآمدتری خواهند بود
اعتماد به نفس عبارتست از احساس
و تعریفی که ما از خودمان داریم و
عمدتا این تعریف و احساس تحت
تأثیر شرایط تربیتی افراد قرار دارد.
داش��تن اعتماد به نف��س مطلوب،
منجر بهداشتن تصویر ذهنی مثبت
از خود و طبیعتا کسب موفقیتهای
بیش��تر در زندگ��ی می گ��ردد؛ به
خصوص پسران به پرورش اعتماد به
نفس نیاز بیشتری دارند زیرا اعتماد
به نف��س پایین به آنها آس��یبهای
شدیدتری وارد خواهد آورد.
مث�لا ممک��ن اس��ت ب��ه اعتیاد،
 Bullyingقل��دری و اخت�لاالت
رفتاری دیگرو حتی افس��ردگی (با
سرعت بیش��تری از دختران) سوق
داده شوند.
ساختن اعتماد به نفسدر پسران به
آنها کمک خواهد کرد که چالشها و
فراز و فرودهای زندگی را با موفقیت
و سالمت بیشتری پشت سر بگذارند.
پسرهادوس��ت دارند خیلی مردانه
و محترمان��ه با آنها برخورد ش��ود؛
بنابراین ب��رای ابراز محبت و عالقه
به پسرتان س��عی کنید راه و روش
منطقی و م��ورد عالقه وی را اتخاذ
کنید


پسردارها ،به این نکات توجه
کنند:

 کلم��ات می تواند اث��ر گذاری
شگرفی به همراه داشته باشد.
یافت��ن راهی برای تعریف و تمجید
از فرزندان پس��ر و ی��ا دادن پاداش
به آنه��ا (در قبال رفتارهای خوب و
تالشهای سرسختانه) می تواند در
رشد و پرورش اعتماد به نفس بسیار
مؤثر باشد.
اگر ش��ما دارای فرزند پسر هستید
احتم��اال دی��ده اید که ب��ا نزدیک
ش��دن وی به س��ن بلوغ و یا حتی
قرار گرفتن در سن بلوغ ،شدت غرور
و رفتارهای مردانه پس��ران ش��دت
بیشتری می گیرد.
بنابراین آنها دوست ندارند که مانند

بهترين محيط کار
جهان انتخاب شد

ش��رکت مايکروس��افت به عنوان
بهترين محيط براي کار در جهان
انتخاب شد.
تازهتري��ن بررس��ي يک موسس��ه

وانان
نوج

یک پس��ر بچه در آغ��وش گرفته
ش��وند ،ناز و نوازش ش��وند و یا کال
مورد مهرورزیهای رایج مادرانه قرار
گیرند.
آنان دوس��ت دارند خیلی مردانه و
محترمانه با آنها برخورد ش��ود و در
ازای ابراز احساس��ات ش��ما ممکن
است که واکنش های منفی نشان
دهند.
بنابراین ب��رای ابراز محبت و عالقه
به پسرتان س��عی کنید راه و روش
منطقی و م��ورد عالقه وی را اتخاذ
کنید ،اما از طرف دیگر توجه داشته
باشید که بی توجهی به موفقیتها و
یا ارایه انتقادهای منفی و سرسختانه
باعث تخریب و فرسایش اعتماد به
نفس آنها می گردد .
بنابرای��ن از ب��ه اس��تهزاء گرفتن و
یا نادی��ده گرفتن تالش پس��رتان
خودداری کنید.
 مس��تقل بودن را به پس��رتان
بیاموزی��د .برای مث��ال اجازه دهید
پس��رتان کوش��ش و خط��ا کند و
تج��ارب مختل��ف را ب��ه آزمایش
بگذارد.
در بسیاری از کش��ورها ،کار کردن
دان��ش آم��وزان و دانش��جویان در
رس��توران ،فروش��گاهها و( ...با هر
وضعیت اقتصادی و طبقه اجتماعی)
امری بس��یار طبیعی و ج��ا افتاده
است.
اما در فرهنگ ما والدین عادت دارند
که تا جایی که در توان دارند و حتی
مدتها بعد از ازدواج ،حمایتهای مالی
خود را س��رازیر زندگی فرزندشان
کنند.
این نوع حمایتها خوب است اما در
بس��یاری از موارد م��ی تواند باعث
وابستگیدائمی فرزندان شود.
بنابرای��ن اجازه دهید که پس��رتان
برای تمرین مستقل شدن تجارب
مختلف و یا حتی مشاغل متفاوت
را حتی به طور موقت تجربه کند.
این اجازه ش��ما باعث می شود که
پس��ران به حس مسئولیت پذیری
بیش��تری دس��ت یافته و به خود و
توانایی هایش اعتم��اد و اطمینان
داشته باشد.
لذا اجازهدهید کارهای مورد عالقه و
یا حتی فعالیتهای روز مره را خودش
انتخاب کند و شما تنها در آموزش
مهارت تصمیم گیری به وی کمک
کنید.
 به پسرتان اجازه ابراز احساسات
و ابراز وجود بدهید.
عمدتا تصور و توقع جامعه این است
که ابراز احساسات و هیجانات را در

مستقر در نيويورک
نش��ان ميدهد که
محي��ط کاري در
شرکت مايکروسافت
در مقايس��ه با ديگر
ش��رکتهاي جه��ان در وضعيت
بهتري قرار دارد.
در اين بررسي نام  25شرکت چند
مليتي اعالم شده است که در صدر
آنها مايکروسافت قرار دارد.
خوزه تولوي ـ يکي از مسووالن اين
موسس��ه ـ گفت :مايکروسافت در

پسران سرکوب کنند.
در حالیکه پسران هم مانند دختران
نی��از دارن��د ک��ه در مواق��ع ترس،
غمگینی ،دله��ره و ....مورد حمایت
عاطفی قرار بگیرند و مورد استهزاء
قرار نگرفته و والدین دس��ت رد به
سینه شان نزنند.
ش��رایط را ط��وری فراهم کنید که
پس��رتان اج��ازه اب��راز هیجانات و
احساسات راداشته باشد بدون اینکه
احس��اس کند در نتیج��ه این ابراز
هیجان ،مورد انتقاد و اس��تهزا ءقرار
می گیرد.
 به پسرتان اجازه دهید خودش
باش��د .لزومی ندارد همه پسران به
فعالیتهای سنتی که جامعه از مردان
انتظ��ار دارد (مانند ورزش ،کارهای
فنی و مهندسی و )...روی بیاورند در
حالی که برخی از پسران به آشپزی،
خیاطی و ...عالقمند هس��تند و در
این زمینه میتوانند موفق باشند.
بنابراین به پسرتان فشار نیاورید که
حتما مطابق با خواسته های جامعه
یا شما رفتار کند.
او را آزاد بگذاری��د تا ش��غل و حرفه
مورد عالق��ه اش را خودش انتخاب
کند و از او حمایت کنید شاید در اثر
حمایتهای شما ،وی تبدیل به یک
سرآش��پز معروف و یا خیاطی قابل
گردد.
مثال اگر او به آشپزی عالقمند است
اجازه ورود به آشپزخانه و آشپزی را
بدهید .این اقدام شما به وی نشان
میدهد که انتخاب او را قبولداشته
و به او اطمین��ان دارید و اجازه می
دهید که تصمیمات مهم را خودش
در زندگی بگیرد.
 نقش یک الگوی خوب و مناسب
را برای وی ایف��ا کنید؛ این توصیه
مختص پدران است:
پدران عزیز!
احساس شما از خودتان ،ارزشی که
به خودت��ان داده و اطمینانی که به
توانایی هایت��ان دارید ناخودآگاه بر
اعتماد به نفس پس��رتان تأثیر می
گذارد.
پسران نیاز دارند که با نگاهی مثبت
ب��ه آنها توجه ش��ود و در این میان
دیدگاه و نظر پدرشان نسبت به آنها
برایشان بسیار مهم است و احتماال
ارتباط خوب یک پدر و پسر و اعتماد
و اطمینان��ی که یک پدر به پس��ر
خود و توانایی هایی وی دارد باعث
ش��ادی وی و در نتیجه تبدیل وی
به بزرگسالی شایسته و صالحیتدار
می شود .
صدر اين فهرس��ت قرار گرفته زيرا
اين شرکت معتقد است که
فرهنگ برپايۀ اعتماد بهترين راه
براي اجنام کار است.
ب��ر اي��ن اس��اس ،ش��رکتهاي
 SAS، NetAppو گ��وگل پ��س از
مايکروس��افت در مکانهاي دوم تا
چهارم بهتري��ن محيطهاي کاري
جهان قرار گرفتهان��د و پس از آنها
ش��رکتهاي فدک��س ،سيس��کو،
هتلهاي ماريوت و مکدونالدز به
چشم ميخورند.
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قبل از اینکه شبدر مهمانی شرکت همیشگی س��طح انرژی شما را باال
کنید ،یا قبل از یک امتحان یا جلسه میب��رد و موادش��یمیایی مختلفی
دهدقب��ل از هر چیزی که ممکن تولید میکند—مثل تستوسترون و
دهد بازسازي عتبات عاليات در نجف اشرف گزارش مي مهم،
يستاد
است اعتمادبهنفستان را کمی سست اندورفین—که حالت مثبتتری به
کند ،میتوانید از موس��یقی بعنوان شما میدهد .به نظر میرسد ورزش
انگیزه برای تقویت روحیه استفاده به ط��ور اتوماتیکوار اعتمادبهنفس
ماه مبارك رمضان آمده و يك بار ديگر در ماه ضيافت الهي و بر س��ر سفره
ماه مبارك رمضان آمده و يك بار ديگر در ماه ضيافت الهي و بر س��ر سفره
رویکرد ش��ما
اف��راد را باال میبرد و
کنید.
پروردگار جمع شدهايم و روزه ميگيريم ،آن هم با همه وجود .همه وجودمان
پروردگار جمع شدهايم و روزه ميگيريم ،آن هم با همه وجود .همه وجودمان
دهد.
ی
م
تغییر
زندگی
به
نس��بت
را
روزه اس��ت ،نه فقط دهان بسته و شكم گرس��نه و لبان تشنه ،بلكه كالممان،
اس��ت ،نه فقط دهان بسته و شكم گرس��نه و لبان تشنه ،بلكه كالممان،
روزه
به
بهتری
ميفرم و
دوري آن
عالوه بر
روزهکنید.
امتحان
جدید
یک چیز
.3
نگاهمان و اعمالمان جملگي روزه هستند؛ از گناه دوري ميجويند ،چون ماه،
ش��کلماه،
جويند ،چون
هستند؛ از گناه
جملگي
اعمالمان
مان و
نگاه
راهی عالی
دهد ازکه
ش��ما م
بیرونبر س��راندام
آرامشتان
ماهوقتی پا را
ماه خداس��ت ،چرا كه او در اين ماه ما را بر س��ر سفره خود مينشاند .از جمله
جمله
ميینشاند.
سفره خود
ماه ما را
منطقهاو در اين
خداس��ت،ازچرا كه
نفس است.
اعتمادب
بردن
برای باال
مهمترين ضعفهاي انسان كه در اين ماه قرار است مهارش بزنيم ،زبان است.
زبانهاست.
بزنيم،
مهارش
امتح��انقرار است
چی��زیكهرا در اين ماه
هاي انسان
مهمیترين
ضعف و
گذاری��د
م
همان زباني كه در روز به هزاران دروغ آلوده است و همان دروغي كه امالفسادش
همان دروغي كه امالفسادش
نه است و
آلوده
هزاران دروغ
کنید كه
همان زباني
کهدرقب ً
بودید،
روز بهنک��رده
ال
می
خواندهاند و آن را سرچش��مه گناهان دانس��تهاند و نه تنها تعادل شخصيتي را
شخصيتي را
دانس��تهاند
گناهان
تنه��ااند و آن را
خوانده
چالش
سرچش��مه یک
خودت��ان را وارد
شوید.
تعادل روبهرو
تنها ترس
نه یک
.7و با
دارند .و رفتاري ميكند؛ افرادي
باالییگفتاري
ناهنجاريهاي
ب��رایدچار
که افراد را
زند كه
تمي
برهم
آس��انافرادي
الميكند؛
گفتاري و
ناهنجاري
افراد را دچار
کنید ،كه
یميزند
برهم
رفتاري ً
خود
محدودههای
بلک��ه
م
خودتان
هایی
نیس��ت .اما محدودی
مورد اص
هاي این
كه ديگر در جامعهشان و در منظر عمومي قابل اعتماد نيستند.
كه ديگر در جامعهشان و در منظر عمومي قابل اعتماد نيستند.

خود
های
ی
توانای
ب��ه
اعتمادت��ان
و
قدم
یک
که
است
این
کردید
درست
دارد.
همراه
به
خوبی
خیلی
پاداش
امام علي(ع) در توصيف شخصيت اين افراد چنين توصيف زيبايي دارد كه:
امام علي(ع) در توصيف شخصيت اين افراد چنين توصيف زيبايي دارد كه:
ً
امتحان
ب��ا
دهید.
ی
م
گس��ترش
را
بگذارید.
آرامشتان
منطقه
از
بیرون
ش��وید،
رو
ه
روب
ت��رس
یک
ب��ا
اگر
قوه ختیلتان استفاده کنید.
از
.11
چه چیزی درمورد خودتان هست
«دروغگو امانتدار نيست و بدكار نگهدارنده اسرار»
کارهایی انجام دهید که قبال حتی «دروغگو امانتدار نيست و بدكار نگهدارنده اسرار»
انجام
با
فک��رش را هم نمیکردید و
از
توانید
ی
م
ت��ازه
چیز
یک
ک��ردن
نظر
ب��ه
غیرعملی
اس��ت
ممک��ن
باالتر
ق��دم
10
نفس��تان
ه
اعتمادب
قدرتمند
بس��یار
ابزاری
شما
ذهن
که دوست دارید بهتر شود؟
امام حسن عسگري(ع) نيز چنين ميفرمايد« :تمام پليديها در خانهاي قرار
امام حسن عسگري(ع) نيز چنين ميفرمايد« :تمام پليديها در خانهاي قرار
كليدکمآنکنی��د و
هایتان
ترس
خودتان
فقط به
دادهانگار
برس��د.
زندگیوباامام میرود.
نيستاز
سزاوارچطور
بگیری��د
صادق(ع)یاد
اس��ت .وقتی
ميگويد:
دروغاس��ت .و امام
دروغگويي
كليد آن
ش��ده و
صادق(ع) ميگويد :سزاوار نيست
دروغگويي اس��ت.
ش��ده و
آنه��ا اعتمادی عمیقتر نس��بت به داده
های
محدودیت
خودتان در وجودتان ایجاد میکنید .كهموانع و
گویید اما
داشتهرفاقت
استفاده
روايتمثبت
طریقی
تخیلتان به
ديگري از امام
كند .ب��از
اس��ت.دروغگو رفاقت
همیناحمق و
موضوعب��دكار و
مس��لمان با
می كه
كند .ب��از روايت ديگري از امام
کمتردروغگو
احمق و
ب��دكار و
مس��لمان با
این راهکار کام ً
ايمان خارج و
کنی��د،را مازیجرگه
اگر«دروغ آدمي
فرمايد:
عملیكه مي
عس��گري(ع) است
کنید .در
خلق خارج و
نو ايمان
چیزیاهل
.8جرگه
عس��گري(ع) است كه ميفرمايد« :دروغ آدمي را از
بااینکه ممکن اس��ت عالقه نداشته 
باشید.
اس��ت.
ال
کم��ک درآن
اهل ب��ا
توانی��د
بيراهه نباشد
نمايد ».ش��ايد
کنید ،مي
نفاق وارد
كفر و
زمره اهل
بخش عمده
نباشد كه
زمره
حداقل
نمی
اعتماد
هس��تند .اما احساس
عمدهراه
بخشیک
بگوييمببرید.
نفستانكهرا باال
اعتمادب
بگوييمخالق
انس��انها
اهل كفر و نفاق وارد مينمايد ».ش��ايد بيراههمه
باش��یم در مالء عام این مس��ئله را  .1از خودتان بپرسید :بدترین
دليل وجود
فرهنگي به
اقتصادي
ط��وریهمه
مشكالتوامروز ما در
نوجوانیوجود
فرهنگي به دليل
اقتصادي و
حوزههاي
اجنام همه
امروز ما در
مشكالت
حوزهکنید
رفتار
این مسئله تظاهر کنید
است.
تجس ومسازی
اجتماعي،آن
هاي برای
کودکی و
جدیداجتماعي ،پس
یک کار
برای
.4
بپذیریم اما خیلی از ما دوست داریم چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد
عامل دروغ اس��ت.دروغ ،ريشه و علت همه فسادهاست؛ اص ً
عامل دروغ اس��ت.دروغ ،ريشه و علت همه فسادهاست؛ اص ً
است .اين
ال ام
است .اين
ال ام
پیش
الفسادمهم
جلسهای
کشفدوباره که انگار به خودتان و تواناییهایتان تصور کنید که
اعتماد بهنفسمان پیشرفت کند.
الفسادشود.
فراموش می
گاهی
نقشه بکشید و بعد آن را دنبال
چیست؟
راً خداون��د ميگويد و در قرآنش آمده و در احاديث و روايات بر آن تأكيد ش��ده
را خداون��د ميگويد و در قرآنش آمده و در احاديث و روايات بر آن تأكيد ش��ده
رفتار
آن
بناب��ر
و
مطمئنید
لا
کام�
کنید
تجس��م
خود
پیش
دارید.
رو
راهکارهای
خوش��بختانه ن��کات و
برای
عالی
راه��ی
هایت��ان
ت
خالقی
کنید.
است
ممکن
که
اتفاقاتی
از
ترسیدن
است .حضرت علي(ع) آن را در رديف شرك ميخواند و حضرت رسول اكرم(ص)
است .حضرت علي(ع) آن را در رديف شرك ميخواند و حضرت رسول اكرم(ص)
که
بینی��د
ی
م
زود
خیل��ی
کنی��د.
پیش
خوب
چی��ز
همه
چق��در
که
که
دارد
وجود
عملی زیادی برای آن
اس��ت.
نفس��تان
ه
اعتمادب
بردن
باال
وقتی
اس��ت.
راحت
خیل��ی
بیفتد
موثرترین
و
مهمترین
از
یک��ی
این
ميفرمايد :بزرگترين گناه ،شرك به خداوند و بدرفتاري نسبت به پدر و مادر و
ميفرمايد :بزرگترين گناه ،شرك به خداوند و بدرفتاري نسبت به پدر و مادر و
ً
کنید،
ی
م
نفس
ه
اعتمادب
احس��اس
مرگو
بش��نوید
را
چیز
رود—هم��ه
ی
م
کنیم.
ی
م
اشاره
اینجا به  24مورد آن
عالی
راهی
جدی��د
چیز
یک
خل��ق
بدترین
بپرس��ید
خودتان
از
ا
واقع��
دائم
نفس
ه
اعتمادب
ایج��اد
ه��ای
ه
را
دروغ گفتن است .حضرت حق تعالي دروغگويان را نفرين ميكند و برايشان
دروغ گفتن است .حضرت حق تعالي دروغگويان را نفرين ميكند و برايشان مرگ
واقعی.
نفس
ه
اعتمادب
برپايهدر
خوبی
حس
چق��در
ببینید—و
به
را
نکته
24
این
سعی نکنید همه
نیست.
آسان
هم
همیشه
اما
اس��ت
دهد
رخ
اس��ت
ممکن
که
چی��زی
کاری
گیرید
ی
م
تصمیم
وقتی
است.
طلب ميكند .در سوره زاريات آمده است« :مرگ بر دروغگويان؛ همانان كه
طلب ميكند .در سوره زاريات آمده است« :مرگ بر دروغگويان؛ همانان كه برپايه
آناند».
کشیداند ».اما وقتی کارتان تمام ش��د نه تنها  جهالتي فراگير در غفلتي سنگين فرو رفته
فرو رفته
سنگين
انجام فراگير
چیست ،تصویری روشن از موقعیت جهالتي
جلسه دارید .خودتان را در حال
طور همزمان به کار ببندید.
نمی
غفلتيعقب
دهید ودراز آن
به مانند
تجسمپيدا
اگر شيوع
کنید .در جامعه
س��قوط اخالق
مانند خودتان  .10از دروغ
عالی كند ،به
شيوع پيدا
جامعهبهاست و اگر
اخالق در
دروغرامقدمه
اوقات
كند،که
کنید
است وزدن
لبخند
نس��بت به
احساسی
خودتان
س��قوطبرید،
پی��ش می
هر بار چند م��ورد را انجام دهید تا پیدا میکنید ،کمی از ترس��تان از و آن
مقدمهاستفاده
محیط تان
آنگاهي فرا
كوبد.
درهم مي
سايد ،بيمار مي
تغییر را مي
ب��رای جامعه
روح و روان
آنگاهي فرا
كوبد.
درهم مي
اینجاستميكند و
ميسايد ،بيمار
جامعه را
ببینید کدامیک برای ش��ما موثرتر بین م��یرود و میفهمید که نتایج خوره ،روح
مثبت
نتیجه
گذرانید.
كند ومی
خوشی را
بلک��ه
کنید،
پیدا می
کنید و
روان می
خودتان وثابت
خودتان
خوره،موثر
بعضیاوقات ی��ک راه
ذهنتان درشتي
جوازراهردرگناه ريز و
بربسته و
اعتماد از جامعه
که كه ديگر
استرسد
خودتان که این مي
درشتي
هایگناه ريز و
جواز هر
رخت بربسته و
جامعه
اعتماد از
ديگر
احتمال��ی آن به آن ان��دازه که اول ميکهرسد كه
مجسم
جلسه
رخت عالی
برحسب و
است.
جدیدی از
قسمت
رود.
باال می
نفستان
اعتمادبه
محیطتان را
صادر ميش��ود .مسئله پيچيدهاي نيس��ت؛ همه چيز از دروغ شروع ميشود و
چيز از دروغ شروع ميشود و
همه
نيس��ت؛
اي
پيچيده
مسئله
ش��ود.
صادر مي
قب ً
انواعبا
جلسه
که
کنید
تجسم
بعد
کنید.
بیش��تر
تمرین
به
نیاز
آنها
از
بعضی
کشف
دوباره
را
ش��ناختید
ی
م
ال
نیستند.
ترسناک
کردید
ی
م
تصور

باشید
دارید
دوس��ت
که
کسی
آن
پايههاي اخالق جامعه را ويران ميكند مثل قتل ،جنايت ،اعتياد ،طالق و
پايههاي اخالق جامعه را ويران ميكند مثل قتل ،جنايت ،اعتياد ،طالق و انواع
رسیده
شماو به
نتیجه
ب��ودن
کنید.
کنید.در جان م
اجتماعي واگ��ر
راهی عالی تغیی��ربزهدهی��د.
استفاده
مدیتیشن
دارند .و به خاطر داش��ته باشید که ب��ا اینکار عواقب احتمال��ی را برای بزه .5از
پایانآنگاهي
اين همه
دلخواهريزد
جامعه مي
خواهی��درا در جان
یرباخواري
رشوهم و
آنگاهي
خالق همه
ريزد و اين
ی مي
جامعه
رباخواري را
رشوه و
اجتماعي و
ً
سوزانو
موثر است
ا
واقع
روش
این
اس��ت.
های
ی
توانای
و
خودتان
شناختن
برای
باشید،
داشته
بیشتری
نفس
ه
دب
اعتما
بین
از
برای
عالی
راهی
مدیتیش��ن
است كه ديگر صداقتي وجود ندارد و ...اينك رمضاني ديگر ،در گرماي
همیش��ه انتخاب با خودتان است .خودتان تعریف میکنید و همچنین است كه ديگر صداقتي وجود ندارد و ...اينك رمضاني ديگر ،در گرماي سوزان
ای
ه
روحی
جلسه
به
نهادن
پا
از
قبل
پنهانتان
نفس
ه
بااعتمادب
افراد
های
ه
زندگینام
ای��ن خودتان هس��تید که تصمیم متوجه میش��وید که هر اتفاقی که بردن
تابستان ،آمار بسياري از جرايم كاهش مييابد؛ مانند همه ساله و تلنگري است
است.و تلنگري است
همه ساله
بهيابد؛ مانند
یافتنمي
دستكاهش
منفی ازو جرايم
افکاربسياري
تابستان ،آمار
كنيم.
دامنبهجامعه
همين ماه عزيز
همه تا در
را به
جامعه پاك كنيم.
مثبتهمين
همه تا در
پاكدهد.
شما می
دروغ را ازعالی
است.ماه عزيز دروغ را از دامن 
موس��یقی که
کنی��د،
مطالع��ه
میگیرید اعتمادبهنفستان رشد کند بیفتد میتوانید آن را مدیریت کرده بهافکار
یا پایین بیاید.
و از آن سربلند بیرون بیایید.
گوش میدهید را از موس��یقیهای

 .9وامنود کنید!
{>> ادامه در صفحه}29 :
خیلی از این راهکارها فقط به طور 
ت��ا زمانیک��ه اعتمادبهنف��س پیدا افسردهکننده به انرژیبخش تغییر
 .6ورزش کنید.
ب��رشرح
عمی��ق دو
اث��ریجدول با
ای��ن م��ورد یک
شرح
نفس دو
جدول با
موقت��ییک
ش��ما را
اعتمادبه
دهی��د و س��عی کنید با کس��انی
نکردهاید وانمود کنید که دارید!
باال  .2موسیقی نشاطبخش گوش
شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
حلهدو
تمایل به
صورت
است .در
ویژه»
بی��روندو «شرح
دارایو
ایرانکرده
حل
مداد
روزنامه
راهبا
جدول را
ی��کها
4869شرح
یکی از
شرح ابتدا
دارد.حل دو
تمایل به
صورت
دهید.ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در
جدول روزنامه
ش��وند
میبرند اما باز هم باعث می
نفس
اعتمادب
ک��ه
کنید
توآمد
عادی و رف
آم��دن از
ب��رای
منظم و
ورزش
نفس
اعتمادبه
4869

عدالتدر بارگاه عدالت
بارگاه ايراني
ارادت

اعتمادب هنفس

سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

		

جدول عادي

				
ویژه

		
 جدولهای

افقي:
هايي
رش��ته
مع��دود
از
يك��ي
-1
1
كه همراه با تكامل بش��ر پيش��رفت
كرده اس��ت و در ارتب��اط با آفات و 2
بيماريهاي گياهي اس��ت -خدمت 3
كننده به وطن
4
 -2ارسنيك -از رنگها -بصير
 -3هم��راه ع��روس -از مهمتري��ن 5
بيماري هاي مشترك انسان و دام-
6
رنگ آسمان
 -4رنج��وري -پ��اداش اس��ت و در 7
دل س��اختمان جا ميگيرد -ضمير
8
غايب -يار ليلي
 -5در آس��تركاري،رنگكاري و 9
نقاشي به كار ميرود -سخنچين10 -
ضربه سر فوتباليست
 -6مظهر سردي -نوعي ساز سيمي11 -
پيشوا
12
 -7ش��هري در اس��تان مازن��دران-
13
كمك -پرندهاي خوشآواز
 -8هميش��ه -باجن��اق -خ��ودرو 14
سنگين
15
 -9قط��ب مثب��ت باتري -ش��بكه
تلويزيوني -حريص
مختصر -مسابقه اتومبيلراني
 -10يكي از پنج اصل دين -ميرا -آدم  -9نگهب��ان چماقدار -آواره -از جنس
نشده!
ني!
 -11صابون خياط��ي -مهرباني -فاقد  -10دلير -موزيك نظامي -تازه كار
آرامش و امنيت
 -11كل و همگ��ي -روزه��اي عرب-
 -12با يال آيد -آزاده كربال -يار ديرين سوسن كبود
گل و پروانه! -آرواره
 -12چاش��ني غذا -مجازات،جريمه-
 -13ش��ير بيش��ه -هموطن ما -جمع چينه��اي ري��ز و دره��م موي س��ر-
تاجر
آخرين خليفه عباسي
 -14داستان -چك -جمع وصيت
 -13شرح و تفصيل -پيرو دين اسالم-
 -15سردسير ... -مسئوليت امور برنامه فر و شكوه
و بودج��ه و امور اداري و اس��تخدامي  -14متراك��م -لوله گياهي -س��ازمان
خواربار و كشاورزي ملل متحد
كشور را مستقيماً برعهده دارد
 -15پ��س از كارون مش��هورترين
عمودي:
 -1ني��ش زدن -انج��ام كاري از روي رودخانه كشورمان است -دوباره كاري
بياطالعي و ناآگاهي
حل جدول عادی شماره 4868
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خدمات ارزی

514-844-4492

سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
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و

افقي 15 14 13 :و پاكيزه
4 3 2 1
12 11 10 9 8
هايي
چغندر پخته -كنگره دوزي -رهبر
 -1يك��ي از مع��دود رش��ته-9
1
پيش��رفت
كه همراه با تكامل بش��ر
هونها
 -10و 2
كرده اس��ت و در ارتب��اط با آفات
ظرف پذيراي��ي -بيهوده -تعداد
سوره همزه
بيماريهاي گياهي اس��ت -آيات
خدمت 3
كننده به وطن
 -11واحد انتقال صفات ارثي -نشاني-
4
 -2ارسنيك -از رنگها -بصير فرزندزاده
تري��ن 5
غيربلي��غ -طريق ميانبر -حيوان
 -3هم��راه ع��روس -از مهم -12
بيماري هاي مشترك انسان و دام-
درنده -از6ويتامينها
رنگ آسمان
 -13ظ��رف شس��تن لب��اس -مرك��ز
 -4رنج��وري -پ��اداش اس��ت و در 7
باهاما -بلند
دل س��اختمان جا ميگيرد -ضمير
8 -14
كودك بيپ��در -ثروتمند -بارز،
غايب -يار ليلي
واضحو 9
 -5در آس��تركاري،رنگكاري
چين-واحد انرژي -اثري از آرتور كونان
نقاشي به كار ميرود -سخن -15
10
نويس��نده داس��تانهاي پليسي
دويل
ضربه سر فوتباليست
انگليسي11
 -6مظهر سردي -نوعي ساز سيمي-
عمودي:
پيشوا
12
ني��زه كوت��اه – ش��اخهاي در علم
-1
مازن��دران-
 -7ش��هري در اس��تان
كمك -پرندهاي خوشآواز زيست 13
شناس��ي كه به بررس��ي ارتباط
تكامل��ي14گروههاي مختل��ف جانداران
 -8هميش��ه -باجن��اق -خ��ودرو
ميپردازد
سنگين
ش��ب15بلند -توبهپذيرنده -صبحانه
 -9قط��ب مثب��ت باتري-2 -
ش��بكه
نخورده
افقي :تلويزيوني -حريص
مختصر -مسابقه اتومبيلراني
جوانم��رد-9-اس��ب
دين-3 -
ميرا -آدم
اصل
يكيدراز پنج
باس��تاني-آواره -از جنس
بالدارچماقدار-
نگهب��ان
ساخت وسايل
 -10كه
 -1از عناصر فلزي
نشده!
حشره سمي ني!
ميشود -راه آشكار
جراحي استفاده
موزيك حجم
دلير -افزايش
كوچك-
مهرباني-نوعي
-4
خياط��ي-
كلمهصابون
 -2فرمانروايي-11-
نظامي -تازه كار
فاقد ماهي-10
نشستن
افسوس-
چيزي -نوميدي-
براي شكار آرامش و امنيت
شمار و همگ��ي -روزه��اي عرب-
 -11كل
اعتبار -آسياب
س��اموئل
 -5اثر
ديرين
 -12با يال آيد -آزاده كربال -يار
بكت-كبود
سوسن
همسر
خاطر-
 -3مش��كوك و رنجيده
بدن
گل و پروانه! -آرواره
 -12چاش��ني غذا -مجازات،جريمه-
هنوز آدم
ه��ايآباد-
چينخلق-
انگش��تنماي
اسكندر -حجر -13ش��ير بيش��ه -هموطن -6
ما -جمع
دره��م موي س��ر-
ري��ز و
 -4بل��ه آلمان��ي-
تاجر طبل -ص��داي برگ نشده!
آخرين خليفه عباسي
خشك – دو دل
تفصيل-س��ر
التهاب مغز
رول��ور-
 -14داستان -چك -جمع -7
پيرو دين اسالم-
شرح و
وصيتزاپ��اس-13 -
چاق
نفس
شكوه حواسي
فر وپريشان
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حوض -جد
لولهكنيه
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-15
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عادی:

جدول ويژه

>>حل در صفحه 36

 15 14 13 12 11 10 9 8و پاكيزه
 -9چغندر پخته -كنگره دوزي -رهبر
هونها
 -10ظرف پذيراي��ي -بيهوده -تعداد
آيات سوره همزه
 -11واحد انتقال صفات ارثي -نشاني-
فرزندزاده
 -12غيربلي��غ -طريق ميانبر -حيوان
درنده -از ويتامينها
 -13ظ��رف شس��تن لب��اس -مرك��ز
باهاما -بلند
 -14كودك بيپ��در -ثروتمند -بارز،
واضح
 -15واحد انرژي -اثري از آرتور كونان
دويل نويس��نده داس��تانهاي پليسي
انگليسي
عمودي:
 -1ني��زه كوت��اه – ش��اخهاي در علم
زيستشناس��ي كه به بررس��ي ارتباط
تكامل��ي گروههاي مختل��ف جانداران
ميپردازد
 -2ش��ب بلند -توبهپذيرنده -صبحانه
نخورده
افقي:
 -1از عناصر فلزي كه در ساخت وسايل  -3جوانم��رد -اس��ب بالدار باس��تاني-
حشره سمي
جراحي استفاده ميشود -راه آشكار
 -4نوعي ماهي كوچك -افزايش حجم
 -2فرمانروايي -كلمه افسوس -نشستن
چيزي -نوميدي -شمار
براي شكار
 -5اثر س��اموئل بكت -اعتبار -آسياب
همسر
خاطر-
رنجيده
و
مش��كوك
-3
بدن
حجر
اسكندر-
 -6انگش��تنماي خلق -آباد -هنوز آدم
 -4بل��ه آلمان��ي -طبل -ص��داي برگ نشده!
خشك – دو دل
 -7زاپ��اس -رول��ور -التهاب مغز س��ر
چاق
نفس
 -5قلمه -دزد-
همراه با تشنج و پريشان حواسي
 -6پائين حوض -جد پيامبر اكرم(ص) -8 -پل معروف راهآهن مازندران -كنيه
بهرهمند
امامحسن(ع) -بيماري سگي
عهد
آوردن
بجا
يكدنده-
آبفشان-
-7
 -9مدرس��هها -نعمت نازلشدني -گاو
 -8از رنگها -از سازهاي مضرابي -پاك تبتي
 -10پس��ونددال بر زمان-
حل جدول ويژه شماره 4868
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خدماتآرایشی

با ختفیف ویژه
برای هموطنان عزیز
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پزشکــی

دکترعطاانصاری(کبک)

افسردگی
فصلی



(بخش اول)

افسردگی فصلی چیست؟

افس��ردگی فصلی نوعی افسردگی
اس��ت که بر اثر کمبود نور طبیعی
همه س��اله در همان موقع در فصل
پائیز و فصل زمس��تان به مدت دو
سال پشت سر هم بوجود می آید و
تا بهار آینده طول می کشد.
در این فصول روزها کوتاه و ش��دت
نور و روشنائی کمتر است.
الک��س  LUXواح��د نورانی بودن
است و ش��دت نور در یکروز آفتابی
تابس��تان صد ه��زار الک��س و در
زمس��تان به دو هزار الکس میرسد
(البته در استان کبک).
در کشور کانادا  18درصد مردمدچار
افسردگی زمس��تانی می شوند که
بصورت کمبود انرژی و بی حوصله
گی و بداخالقی خود را نش��ان می
ده��د ک��ه در بعضی افراد ش��دت
بیشتری دارد ،تولید یک افسردگی
فصلی واقعی م��ی کند بطوری که
برای انجام فعالیت های روزانه دچار
اشکال می شوند.
معموال  3تا  10درصد مردم در تمام
کشورهای ش��مالی به آن دچار می
شوند.
بیش��تر افرادی که مبتال می شوند
خان��م ه��ا هس��تند و ک��ودکان و
نوجوانان به ندرت دچار می ش��وند
و هرچه از خط اس��توا دورتر برویم
تعداد مبتالیان بیشتر می شوند ،زیرا
تعداد س��اعات آفتابی بودن هوا در
طول سال کمتر می شود.
مثال در آالس��کا در فصل زمستان
بیش از یکماه خورشید غایب است
و در نتیج��ه  9درصد م��ردم دچار

افس��ردگی فصلی می شوند .مانند
افسردگی کالسیک عالئم و سپمتوم
های افسردگی فصلی می تواند خیلی
شدید باشد بطوری که شخص را به
طرف خودکشی بکشاند.


افسردگی فصلی در تابستان

بعضی از افراد دچار افسردگی فصلی
تابستانه می شوند بطوری که نمی
توانند گرما را تحمل کنند و شدت
نور زیاد هم باعث ناراحتی ش��خص
می شود.
هیچ درمان خاصی برای افرادی که
از افسردگی فصلی تابستان رنج می
برند وجود ندارد و پزش��کان درمان
افسردگی کالسیک را پیشنهاد می
کنند مانند روان درمانی و داروهای
ضد افس��ردگی بعضی از اش��خاص
می توانند عالئم افسردگی شان را با
خنک کردن هوا و کم کردن نور در
مح��ل زندگی (کار و منزل) کاهش
داده و یا به مناطق خنک تر س��فر
کنند.


علل

دکتر نورمن روزنتال روانش��ناس و
محقق اولین کسی بود که در سال
 1984رابطه بین نور و افسردگی را
نشان داد و از کلمه افسردگی فصلی
استفاده کرد.
کش��ف این ن��وع افس��ردگی باعث
اختراع نور درمانی شد که شخص
بیم��ار در معرض تابش ش��دید نور
مصنوع��ی در فصل زمس��تان قرار
می گیرد؛ روزنتال نشان داد که نور
چه نقشی بر روی ساعت بیولوژیک
داخلی ش��خص و خل��ق و خوی او
بازی می کن��د و اهمیت این نقش

بسیار مهم است زیرا این ساعت
بیولوژیک کنت��رل کننده دقیق
بس��یاری از هورم��ون ها در طی
س��اعات روز و هم چنین سیکل
خواب و بیداری دارد.
مانند اینکه پس از اینکه اش��عه
نورانی وارد چشم ها شد تبدیل به
پیام های الکتریکی شده و به مغز
فرستاده می شود و بر روی عصب
ها اثر می گذارد.
یکی از آنها س�روتونین است که
ب��ه آن هورم��ون خ��وش بختی
که تنظیم کنن��ده خلق و خوی
ش��خص و تعیین کنن��ده تولید
مالتونی��ن که هورم��ون دیگری
است که مسئول چرخۀ خواب و
بیداری می باشد ،ترشح مالتونین
در روز قطع شده و در شب فعال
می شود و این تغییرات هورمونی بر
اثر کمبود نور بسیار مهم است برای
تولید عالئم افسردگی.
میزان نورانی بودندر یکروز تابستانی
آفتاب��ی بین  50هزار ت��ا  130هزار
الکس و در یک روز آفتابی زمستانی
بین دو هزار تا بیس��ت هزار الکس
در داخل منزل بی��ن  100تا 500
الک��س و در یک دفت��ر کار نورانی
عین  400تا هزار الکس می باشد.

عالئم افسردگی فصلی

عالئم زیر همیشه در این موقع سال
پیش می آید.
اکتب��ر تا مارس ول��ی مخصوصا در
دس��امبر و ژانویه ش��دیدتر است و
در هنگام بهار و یا س��فر به مناطق
آفتابی به تدریج و یا ناگهانی از بین
می روند.
  حالت خستگی مزمن و خواب

آلودگی در طی روز
  التهاب پذیری (حساس بودن)،

غمگینی ،حال و حوصله هیج کاری
را نداشتن
  داشتن استرس زیاد که می تواند

تولید احتیاج زیاد به مصرف الکل و
یا خوردنی های ش��یرین بکند که
باعث اضافه شدن وزن هم بشود.
  احتیاج شدید به خوابیدن

  کم شدن فعالیت های کاری یا

تحصیلی
  کم شدن لیبیدو

  نیاز به گوشه گیری

هرچه در مناطق دورتر از خط استوا
زندگی کنیم احتمال بیشتری برای
دچار ش��دن داریم همین طور اگر
یکی از افراد نزدیک فامیل مثل پدر-
مادر -خواهر -برادر دچار شده باشند.

THREE SEEDS
معجون3دانه

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

به بازار آمد

داشنتسیستمایمنیسالموقوی
موثرترینوبرترینروشپیشگیری
ودرمانبیماریهاست!

>> در مونتریالTel.: 514-223-3336 ،

دکترپرویزقدیریان
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فروشگاه تپش >> Tel.: 416-689-7269
Fax: 514-323-2147
برای سفارش جزئی
USA: 1-310-709-8334
و کلی با شماره ها و E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
www.allnaturalremedies.net
ایمیل زیر متاس بگیرید:

  


پیشگیری

راه های پیش��گیری ب��رای عوارض
نامطلوب افس��ردگی فصل��ی برای
داشتن انرژی بیشتر و خلق و خوی
بهتر در طی ماه هائی که س��اعات
آفتابی کوتاه ت��ر و قدرت نور کمتر
است.
  در روزه��ای آفتابی حداقل یک

س��اعت و روزهای ابری بیش��تر در
هوای آزاد قرار بگیرید .حتیدر فصل
زمستان زیرا نورداخلی حتی قوی به
هیچ وجه قدرت مقابله نور بیرون را
برای سالمتی ندارد.
  در حد ام��کان اجازه بدهید نور

بیشتری به داخل منزلتان بتابد .در
موقع خرید یا کرای��ه کردن منزل
س��عی کنید که دارای پنجره های
بزرگ و متعدد باشد و دیوارهائی که
با رنگ های کمرنگ و روشن داشته
باشد که شدت نور را کم نکند .می
توانید چند آینه را درمحل هائی قرار
دهید که ن��ور را به داخل منعکس
کند.
  ورزش .اگر در هوای آزاد زیر نور

روز انجام شود کمک به پیشگیری از
افسردگی فصلی می کند .ورزش در
محیط بسته کمک به سالمتی کلی
بدن می کند.
  مصرف ماهی :در کش��ور ایرلند

افس��ردگی فصلی نس��بت به سایر
کشورهای ش��مالی کمتر دیده می
ش��ود و دانشمندان تصور می کنند

که این مسئله به علت
مص��رف زی��اد ماهی
و حیوان��ات دریائ��ی
دیگر است که سرشار
از اس��یدهای چ��رب
ام��گا  3ک��ه احتماال
مقاوم��ت ب��دن را در
مقابل افسردگی زیاد
می کند ،امکان دارد
که ایرلندی ها دارای
ژن های تقویت شده
در مقابل افس��ردگی
فصلی راداشته باشند.
هنوز واقعا مش��خص
نش��ده ک��ه مصرف
امگا  3اث��ری بر روی
افسردگی فصلی دارد
یا نه.
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کلینیکمدیکالآلفامدیک

درم�انکلی�ه
مش�کالت
ارتوپـدیپا

ساختکفیهایطبی

انواع کفش های طبی ،جوراب واریس
مچبند،زانوبند،کرستهایطبی

داروهایطبیعیبرایدرمانبیماریهایپا
1253 Rue Guy >> Metro: Guy

درمان های
داروئی

Tel.: (514) 933-8383

اگر فکر می کنید دچار افس��ردگی
فصلی هستید برای تشخیص دقیق
به پزشک مراجعه کنید.
به علت اینکه افسردگی فصلی بر اثر
کمبود نور تولید می شود درمان آن
دریافت نور زیاد اس��ت که شخص
بتواند انرژی از دس��ت رفته را پیدا
کند .البت��ه گذراندن وقت در خارج
از من��زل و مح��ل کار معموال برای
درمان افسردگی فصلی کافی نیست
زیرا شدت نور آفتاب در فصل پائیز
و زمس��تان زیاد نیست و فقط برای
کسانی که افسردگی ضعیف دارند
می تواند مفید واقع شود.

  نور درمانی:


نوعی درمان اس��ت که شخص باید
هر روز س��ر ساعت معین در مقابل
نور سفید شدید به مدت  30دقیقه
در روز مقاب��ل ی��ک المپ با قدرت
نوران��ی ده هزار الک��س قرار بگیرد
و پیشنهاد می ش��ود که به تدریج
شروع کند یعنی اول ده دقیقه و بعد
 15دقیقه تا برس��د به  30دقیقه و
باید درمان در صبح انجام شود .برای
درم��ان ک��ودکان و نوجوانان مدت
زمان تابش باید کمتر باشد و تقریبا
بین  15تا  20دقیقه .
بخش پایانی در شماره آینده

لیالفروهر
عوامــلی كه مانـع از
كاهش وزن میشوند

آیا ش��ما ه��م از آن دس��ته افرادی
هس��تید كه با وجود ورزش كردن،
تغذیه سالم و كنترل شدید ولع خود
برای خوردن دس��رهای خوشمزه،
باز هم نتوانستهاید وزنتان را كاهش
دهید؟
مشكل كجاست؟

كارشناس��ان بهداش��ت عمومی در
آمریكا توصیه میكنند كه محدود
كردن الگوی غذایی و حتی ورزش
كردن در چند س��ال اخیر زندگی،
فاكتورهای كافی برای كاهش وزن
نیستند ،بلكه تالش برای الغر شدن
بای��د روندی مداوم باش��د كه تمام
عادات روزانه زندگی را شامل شود.
س��ایت اینترنتی مدیس��ین نت در
مقاله ای به شش عامل اصلی اشاره
كرده اس��ت كه مان��ع از عملكرد و
تاثیر مناسب برنامههای كاهش وزن
میشوند .این عوامل عبارتند از:

 )-1رژیم غذایی غلط؛

شاید شما از خوردن غذاهای سرخ
ك��رده و ادویهدار خ��ودداری كنید
ام��ا آی��ا جایگزین مناس��بی مانند
غالت س��بوسدار برای آن در نظر
گرفتهاید؟ بعالوه اگر تصور میكنید
كه با نخوردن یك یا دو وعده غذایی
میتوانید به رژیم الغری خود كمك
كنید باید بدانی��د كه این كار فقط
منج��ر به پرخ��وری در ط��ول روز
میشود .بهترین برنامه غذایی برای
هر فرد سه وعده در روز غذای اصلی
همراه با می��ان وعدههای مغذی و
مناسب بین این سه وعده است.


 )2پایین بودن فعالیت قلبی؛

اگر تصور میكنید یك زمان
مش��خص ب��رای ورزش كردن
در روز كاف��ی اس��ت باید بدانید كه
دستیابی به نتیجه دلخواه و مناسب
نی��از دارد فعالیت بدنی خ��ود را تا
حدود  65تا  85درصد افزایشدهید
به طوری كه ضربان قلبتان تند شده
و به حداكثر برسد.

 )3مصرف زیاد كالری مایع؛

مصرف زیاد هر نوع كالری مایع مثل
الكل ،چای ،قهوه ی��ا آب میوههای
شیرین میتواند تمام زحمات شما را
برای كاهش وزن هدر بدهد .بنابراین
توصیه میشود از نوشابههای سبك
مثل ش��یر بدون چرب یا آب
سبزیجات استفاده كنید.


ثمربخشیدن برنامههای كاهش وزن
است .اس��ترس موجب
تو لی��د
هورمون

 )4نداشنت اراده؛

در نهایت تمام این تالشها
به اراده شما برای تداوم انجام
برنامههای كاهش وزن بستگی
دارد .اگر به اندازه كافی برای این كار
انگیزه ندارید یا یك تالشگر منفعل
هستید ،توصیه ما را باور كنید كه به
نتیجه نخواهید رسید.
با قلب و ذهن خود روی تالش��تان
متمركز ش��وید ،اما هیچگاه اراده را
با زیاده روی و افراط اشتباه نگیرید
گاهی اوق��ات كاهش اراده نش��انه
این است كه بدنتان به استراحت و
زمانی برای بهبود یافتن از فشارها و
استرسها نیاز دارد.

 )5استرس بیش از حد؛

اس��ترس در هر قالبی چه جسمی
و چ��ه روانی یك مان��ع اصلی برای

كورتی��زول در ب��دن میش��ود كه
حاصل آن كاهش مقاومت انسولینی
و افزایش تجم��ع چربیها در بدن
است .برای پیشگیری از استرس از
تكنیكهای آرامش بخش اس��تفاده
كنید.

 )6خواب نامناسب؛

بیخوابی هم مثل اس��ترس تولید
هورم��ون ذخیره كنن��ده چربی را
افزای��ش میدهد .بع�لاوه هر نوع
اخت�لال الگ��وی خ��واب میتواند
موجب اضافه وزن شود.
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زندگی و سالمت
به احس��اس دیدن اش��یا از پش��ت
شیشه کدر ،التهاب عصب چشمی
میگویند و فرد مبتال به آن باید به
پزشک مراجعه کند.
در کل عالئم حسی شایعتر از عالیم
بینایی اماس است.
س��وزن س��وزن ش��دن اندامه��ا و
همزمان با آن کاهش حس المسه از
جمله اختالالت حسی ناشی از ابتال
به اماس است.
ش��ایعترین ن��وع اماس در ایران و
جهان نوع عود کننده و بهبود یابنده
است به گونهای که تقریبا  85درصد
مبتالیان به این بیماری در ایران در
شروع بیماری خود این نوع اماس را
تجربه میکنند و تعدادی از بیماران
ممکن اس��ت پس از سالها به نوع
پیشرونده ثانویهدچار شوند.
ای��ن بیماری در ح��دود  10درصد
از بیم��اران با نوع پیش��رونده اولیه
آغاز میشود .شایعترین عالئم این
بیماری حسی و بینایی است.

اعتماد به نفس...

اگ��ر ب��رای اینک��ه خودت��ان را
بااعتمادبهنفس تجسم کنید مشکل
داری��د ،میتوانید ک��س دیگری را
تقلید کنید .یک فرد بااعتمادبهنفس
کنار خودتان پیدا کنید—مث ً
ال یک
ورزش��کار ،هنرپیشه یا حتی یک از
آشنایان—و از او تقلید کنید .ببینید
چطور راه م��یرود ،حرف میزند و
حرکت میکند .بعد رفتارهای او را
در تجسمسازیتان تقلید کنید.


 .12از بدنتان استفاده کنید.

اگر پایت��ان را م��دام عصبی تکان
دهید ،کمکم احس��اس اضطراب و
نگرانی خواهید ک��رد .اگر ارامتر راه
بروید ،کمکم ریلکستر خواهید شد.
برای اینکه اعتمادبهنفس بیشتری
احس��اس کنید ،از بدنتان استفاده
کنید .ب��ه طریقی مطمئنت��ر راه
بروید ،بنش��ینید و بلند شوید .اگر
نمیدانی��د چه بای��د بکنید از نکته
باال کمک بگیرید .از افراد دوروبرتان
که اعتمادبهنفس خوبی دارند تقلید
کنید.

 .13ذهنتان را از خاطرات مثبت
ُپر کنید.

این ی��ک عادت ش��ایع اس��ت که
قبل از اینک��ه بخواهید کار مهمی
انجام دهید ،شکس��تهای قبلی و
تجربیات بد سابق همه ذهنتان را پر
میکنند .این عادت را از بین ببرید
و سعی کنید برای یک تا دو دقیقه
هم که شده همیش��ه ذهنتان را از
خاطرات مثبت،دستاوردهای مهم و
تجربیات خوبتان پر کنید .ما معموالً
ای��ن کاره��ای مثب��ت را فراموش
میکنیم و روی خاطرات بد و منفی
تمرک��ز میکنیم .ام��ا همه چیز به
خودتان بس��تگی دارد .و محصول
انتخابتان عاملی اس��ت که س��طح
اعتمادبهنفستان را تعیین میکند.


 .14به آینده فکر کنید.

یک راه عالی برای پیش رو قرار دادن
همه چیز و تعیین اینکه اتفاقات روز
چطور بر اعتمادبهنفس ش��ما تاثیر
بگذارد این است که نگاهی به آینده
بیندازی��د .از خودتان بپرس��ید :آیا
این مسئله در  5سال آینده مسئله
مهمی خواهد بود و یاد من خواهد
ماند؟
این باعث میشود فقطدرگیر اتفاقی
که افتاده اس��ت نش��وید .و معموالً
هم پاسخ به این سوال منفی است.
با اس��تفاده از این سوال ،کنار آمدن
با مش��کالت روزمره آسانتر خواهد
شد و میفهمید که بیشتر اتفاقات
اتفاقاتی آنقدر کوچک هس��تند که
نجای نگرانی ندارند.

 .15درک کنید که گذشته مساوی
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دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی
(ایران)

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

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

کاهش حس المسه هشداری
برای ابتال به MS

نوع عود کننده و بهبود یابنده ،نوعی
از اماس اس��ت که بیم��اری فرد با
حمالتی به صورت تش��دید عالیم
عصبی مانند تاری دی��د و اختالل
در دی��د یا اختالل حرکتی ش��روع
میشود.
در نوع پیشرونده ثانویه ،بیمار هیچ

حمل��های را تجرب��ه نمیکن��د اما
بیماری او به آرامی پیشرفت میکند.
در نوع پیش��رونده اولیه بیماری از
ابتدا با پیشرفت عالئمی مانند ضعف
اندامها آغاز میشود.


>> ادامه از صفحه27 :
حال نیست.

هر اتفاقی که سال پیش ،ماه پیش
یا حتی دیروز افتاده به معنی فردا،
ماه آینده یا سال آینده نیست .شما
آیندهتان را در زمان حال میسازید
و میتوانید با خودتان تصمیم بگیرید
که چقدر اجازهدهید اتفاقات گذشته
بر آینده شما تاثیر بگذارند.
حتی اگر طی  10س��ال گذش��ته
اعتمادبهنف��س خیل��ی پایین��ی
داش��تهاید ،به این معنی نیست که
قرار است همانطور بمانید .میتوانید
تصمیم بگیرید که زندگی و آیندهتن
را تغیی��ر دهید .میتوانی��د افکار و
خاطرات مربوط به گذش��ته را دور
بریزی��د و به چیزهای جدیدی فکر
کنید.

 .16با خودتان مهربان باشید.

ممکن اس��ت با خودتان بدرفتاری
کنید .درک کنید که هیچ نیازی به
این کار نیست .حتی اگر تا امروز هم
اینطور رفتار میکردهایددیگر وقتش
رسیده است که دست از آن بردارید.
درعوض با خودتان مهربان باش��ید.
هیچ اش��کالی ن��دارد .بدرفتاری با
خودتان هیچ دلیلی ندارد مگراینکه
بخواهید خودتان را ناراحت کنید و
دشمنانتان را شاد.
یک بخش مهم است مهربان بودن
با خودتان این است که نقاط قوتتان
را میفهمید و آنها را رشد میدهید.
ای��ن کار ن��ه تنه��ا به بهتر ش��دن
مهارتهایت��ان کمک میکند بلکه
اعتمادبهنفس��تان را هم باال میبرد.
یک بخش کوچکتر اما مهم دیگر
این است که تحسینهای دیگران را
بپذیرید .تشکر کردن برای تحسین
و تمجید دیگران هیچ اشکالی ندارد.
و بعد از هر تحسین حس خوبی به
خودتان پیدا کنید.


 .17یاد بگیرید که ذهنتان چطور
کار میکند.

آدمه��ا با هم فرق دارند اما مس��ئله
مهمتر این اس��ت که نحوه کارکرد
ذهن آنها شباهتهای زیادی با هم
دارد .چی��زی که ب��رای بقیه خوب
عمل کرده ممکن است برای شما هم
موثر باشد .وقتی با عملکرد ذهنتان
بیشتر آشنا شوید میفهمید که در
موقعیتهای مختلف چه واکنشی
خواهد داش��ت .وقت��ی خودتان را
بهتربشناسیداعتمادبهنفستانباالتر
خواهد رفت.

 .18مهارتهای اجتماعی تان را
تقویت کنید.

روابط یکی از مهمترین قسمتهای
زندگی ماست و تقویت مهارتهای
اجتماعی یکی از مهمترین چیزهایی

است که هر فردی باید یاد بگیرد.
بهتر کردن نتایجی کهدر این زمینه
میگیرید و بهدست آوردن اطمینان
بیش��تر به مهارتهای اجتماعیتان
اعتمادبهنفستان را به طور کلی باال
خواهد برد.


 .19به جای اینکه به درون توجه
کنید ،به بیرون توجه کنید.

وقتی بادیگران رابطه برقرار میکنید
و گاهیاوقات وقتی تنها هس��تید،
بد نیس��ت که توجه ذهنت��ان را به
بی��رون دهید تا به درون .مش��کل
توج��ه ب��ه درون این اس��ت که در
بسیاری از موقعیتها باعث میشود
به ظاهرتان ،اینک��ه چه گفتهاید و
دیگران چه گفتهاند فکر کنید .تمرکز
به بیرون درکنار اینکه به باال بردن
اعتمادبهنفس��تان کم��ک میکند،
راهی عالی برای تقویت مهارتهای
مردمی و اجتماعیتان هم هست.

 .20اطرافیان تان را از افراد
مثبتاندیش انتخاب کنید.

افرادی که با آنها نشست و برخاست
میکنید میتوانند موجب ش��ادی
یا ناراحتی ش��ما ش��وند .ازآنجا که
ما زم��ان زیادی را با مردم س��پری
میکنیم ،خیلی مهم است که کنار
افراد مثبت—ی��ا حداقل به طرزی
منطقیخنثی—باشیم.
بودن یک یادو نفر منفیباف میتواند
تاثیر شگرفی بر شما بگذارد و روز به
روز روحیهتان را خرابتر کند.

 .21اطالعات ،تاثیرات و
احساسات مثبت جذب کنید.

بیش��تر اخب��ار و ح��وادث جامعه
تصویری منفی از دنیا و خودتان به
شما میدهد .اطالعاتی کهدوروبرتان
است همدرست مثل افراددوروبرتان
میتوانند تاثیر شگرفی بر شماداشته
باش��ند .خودتان انتخاب کنید که
دوست داری چه ببینید ،بشنوید و
بخوانید .فق��ط چیزهایی را انتخاب
کنید که برایتان فایدهبخش باشند.

 .22مثبت بیندیشید.

اینکه س��عی کنید دنیا و زندگیتان
را از دریچ��های مثبت ن��گاه کنید
کمی سخت اس��ت و زمان میبرد.
مخصوصاً اگر س��الهای زیادی را با
تفکر منفی زندگی کرده باشید.

 .23خودتان را با خودتان مقایسه
کنید ،نه با دیگران.

این درد ناالزم زیادی را از زندگیتان
بیرون میکند .مسئله اینحاست که
اگر از یک نفر بگذرید ،کس دیگری
را میبینید که از شما موفقتر باشد.
و حس برنده بودن موقتیتان دوباره
به احساس ترس و اضطراب تبدیل

Tel.: (514) 267-3454

عقیدۀبیلگیتس
دربارۀ ثروت

بیل گیتس ک��ه روز  28اکتبر تولد آن فارغ التحصیل نش��د .از آنجا که
 56سالگی خود را جشن گرفت در پدرش وکیل بود وی نیز در رش��ته
 1955در سیاتل آمریکا به دنیا آمد .مطالعات حقوق مشغول به تحصیل
والدی��ن گیت��س در پای��ان دوران ش��د ام��ا در کنارش در ی��ک دوره
دبس��تان (دولتی) تصمیم گرفتند ریاضیات نیز ثبت نام کرد.
ک��ه وی را در مدرس��ه خصوص��ی در س��ال  1975یک��ی از اولی��ن
رایان��ه های ش��خصی
"لیکساید" ثبت نام کنند
ب��ه ن��ام 8800 Altair
زیرا می دانستند که این یکمرتبه به
ساخت ش��رکت Micro
مدرس��ه ب��رای آموزش
فرزندش��ان یک محیط نقطه ای می Instrumentation and
رسید که پول Telemetry Systems
محرک است.
درحقیقت ،این مدرسه دیگر اهمیتی رونمایی شد و در ادامه،
گیتس و آل��ن پس از 5
به وی اج��ازه داد که در
ندارد".
هفت��ه کار مداوم و ترک
سال  1968برای اولین
کامل تحصی��ل ،اولین
بار به یک رایانه دس��ت
نس��خه زب��ان  Basicرا
بزند.
ای��ن رایانه یک م��دل گران قیمت برای  8800 Altairنوشتند.
 DEC PDP-10ش��رکت جن��رال ای��ن برنام��ه ،اولین نرم اف��زار ویژه
الکتریک بود که مدرسه برای چند میکرو رایانه هادر نخستین ماههای
ساعت استفاده هفتگی آن را اجاره تاسیس شرکت مایکروسافت بود.
در ده��ه  ،80ش��رکت  IBMاز
کرده بود.
بیل گیتس و پل آلن که دو س��ال مایکروسافت خواست که در نوشتن
بزرگت��ر از وی بود ب��ه همراه چند یک سیستم عامل ویژه رایانه های
همکالس��ی دیگر به سرعت جذب شخصی جدید با آنها همکاری کند.
این دستگاه شدند و در هر فرصتی با به این ترتیب ،ش��رکت بیل گیتس
آن کار می کردند و حتی برای اینکه سیستم عامل  MS-DOSرا نوشت
بتوانند از این رایانه استفاده کنند سر و بعد با عرضه ویندوز به سرعت پله
های ترقی را طی کرد و به غول نرم
کالسهای خود نمی رفتند.
در سالهای پس از آن ،پل آلن و بیل افزاری دنیا تبدیل شد.
گیتس به دوستی خود ادامه دادند 
و در س��ال  1972زمانی که گیتس توصیه های بیل گیتس به جوانان
تنها  18سال داشت شرکت  Traf-درباره ثروت
 O-Dataرا تاسیس کردند.
روز تولدش بیل گیتس در دانشگاه
این شرکت شروع به عرضه تجاری واش��نگتن در جم��ع دانش��جویان
رایانه ای کرد که قادر بود اطالعات س��خنرانی کرد .در میان جمعیت،
جمع آوری ش��ده از ایس��تگاههای ی��ک دخت��ر دانش��جو از پک��ن به
کنترل ترافیک را پردازش کند.
بنیانگذار مایکروسافت گفت" :وقتی
وارد
1973
بیل گیت��س در س��ال
من کودک بودم والدینم همیشه از
دانش��گاه هاروارد ش��د اما هرگز از من می پرس��یدند که وقتی بزرگ

شدم می خواهم چه کار کنم .جواب
من همیش��ه این ب��ود :می خواهم
ثروتمندتری��ن فرد در دنیا ش��وم.
بنابراین االن اینجا هستم و شما هم
اینجا هستید ...فکر می کنم که در
واقع می خواهم شما باشم .آیا برای
کسی کهدوستدارد یکی مثل شما
باشد توصیه ای دارید؟"
بیل گیتس درحالی که یک ش��لوار
کتان آبی و پولیور پشمی خاکستری
ساده پوش��یده بود در پاسخ به این
دختر جوان گفت:
"رویای من این نبود که به یک فوق
ثروتمند تبدیل ش��وم و حتی بعد
از اینکه ما مایکروسافت را تاسیس
کردی��م و بچه های��ی را می دیدیم
که اینتل را راه انداختند و میلیاردر
بودن��د م��ن م��ی گفت��م :واووووو!
ثروتمند ش��دن باید عجیب باشد و
ُخب ،این کام� ً
لا عجیب بود .ثروت
باالتر از یک حد مش��خص ،در کل
یک مسئولیت است که در پایان آن
را یا برای بچه هایتان می گذارید که
ممکن است برای آنها خوب نباشد
یا سعی می کنید که برای بخشیدن
آن هوشمندانه عمل کنید".
بنیانگ��ذار مایکروس��افت ادامه داد:
"من می توانم نیاز بهداشتن میلیونها
دالر را درک کن��م ،چون مطمئناً با
آن آزادی قاب��ل توجهی به دس��ت
م��ی آید .اما من به ش��ما می گویم
یکمرتبه به نقطه ای می رسید که
پولدیگر اهمیتی ندارد".


تپش تقدیم می کند:شب های شاد و پرشور ایرانی
>> شنبه  26نوامرب >> در رزبول

خواهد شد.
پس سعی کنید فقط روی خودتان
تمرک��ز کنید ،ن��ه آدمه��ای دور و
برتان و مهم نباش��د ک��ه دیگران تا
چه اندازه موفق هستند .خودتان را
با خودتان مقایسه کنید .پیشرفت
کنید و رشد خودتان را بررسی کنید
و خواهید دید که ش��ادتر ،موفقتر
و بااعتمادبهنفستر زندگی خواهید
کرد.

 .24شکست را دوباره تعریف
کنید.

اینکه چطور به شکست نگاه کنید
تعیین میکند که قبل یا بعد از هر
شکست چه اندازه اعتمادبهنفستان
پایین بیاید .تعریفی از شکست که
با آن بزرگ ش��دهایم ممکن اس��ت
بهتری��ن معنای آن نباش��د .اگر به
موفقترین آدمه��ا نگاهی بیندازید
خیل��ی زود متوجه میش��وید که
واکنش متفاوتی به شکس��ت دارند

که با واکنش آدمه��ای عادی فرق
میکند.
آنها شکست یا طردشدگی را آنقدرها
جدی نمیگیرند .آنها میدانند که
اگر شکس��ت بخورن��د آخر زندگی
نیس��ت .برعکس س��عی میکنند
وقتی به هر شکست نگاه میکنند
قسمتهای خوب آن را ببینند :اینکه
طور میتوانند از آن درس بگیرند تا
برایدفعه بعدی بهتر شوند.
آنها میدانند که اگ��ر اولین تالش
کاریشان با شکست مواجه شود برای
مدتی احساس خیلی بدی دارد اما
در طوالنیمدت هیچ اشکالی متوجه
آنها نیست .آنها از آندرس میگیرند
و دوباره امتحان میکنند .اگر کسی
آنها را طرد کند آیادست برمیدارند؟
مطمئناً ن��ه .آنها میدانند که هفته
بعد یا هفته بعد از آن ممکن است
ک��س دیگری را پی��دا کنند که باز
برای آنها جذاب باشد.
آنه��ا میدانند ک��ه آدمهای خوب

زیادی هس��تند .فرصتهای شغلی
خوب زی��ادی وج��ود دارد .اما این
را هم ی��اد گرفتهاند که برای موفق
ش��دن در هر چیزی باید حداقل ،5
 10یا  20مرتبه شکست بخورید.
شما روی مهارتهایتان کار کردهاید
تا آنها را تقویت کنید .به شکس��ت
یا طردش��دن بعنوان چیزی منفی
که اگر اتفاق بیفتد زندگیتان تمام
خواهد ش��د نگاه نکنید .شکست را
دوب��اره در ذهنت��ان تعریف کنید و
تاثیر احساس��ی منفی آن را کمتر
کنید .به شکس��ت بعنوان بازخورد
روی نقط��های از ش��ما ک��ه نیاز به
تقویت ش��دن دارد ن��گاه کنید .به
توصیهای که شکس��ت برایتان دارد
گوش دهید و مطمئن باش��ید که
پیشرفت میکنید .و با تعریف کرن
دوباره شکست برای خودتان دیگر
س��طح اعتمادبهنفس��تان هربار که
شکست میخورید افت نمیکند.
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مسئله لیبی و دموکراسی جنگی
و ادعای روشنفکری
ابوجعفرخدیر(مونتریال)

سقوط قذافی...
و ب��رای حکومت خود مش��روعیت
قراردادی میخرن��د ،با اعمال زور و
پراکندن ترس.
دیکتاتورهای کوچک تسلط کامل
بر اوضاع و حکومت مطلق را وظیفه
و حق توام خ��ود میدانند .تعجب
بزرگ آنها بعد از شکستن این حریم
است و خطای بزرگ آنها دست کم
گرفتن ق��درت خاموش مردمی که
سالها حلقه بهگوشان سرسپرده و
عاشقان والیت خود میخواندند.
خیال باطل آنها دمیدن دائمی باد به
بیرق حکوم��ت زور و ترس ،و ادامه
نمایش نقش شیر بر بیرق ،به جای
اصل آن که مردمان��د ،و ماندگاری
ت��رس در دل مردمی اس��ت که از
حکومت آنها رنج میبرند.
ب��ه پای��ان رس��یدن دیکتات��وری،
سرنوش��ت محت��وم اس��ت و زمان

خود ضمن چاپ عکس دو پادش��اه
هم شکل و شباهت در کنار عبدالله
صالحی آگهی انعقاد قرارداد بزرگ
کمپانی های نفتی را در سایه تدابیر
داهیانه بن سلمان الخلیده نخست
وزیر و عموی شاه منتشر کرده اند.
به جاست اگر گفته شود بن سلمان
 42س��ال اس��ت در مقام نخس��ت
وزیری همه کاره بحرین است و در
سال  2007معادل  60میلیارد دالر
زمین های مرغوب کش��ور را به نام
اعضاء خانواده سلطنتی منتقل کرد
و موجب اعتراض و ش��ورش مردم
گش��ت که مبوحانه ت�لاش دارند
آن را اختالف بین ش��یعه و س��نی
جلوه دهند .ش��اه حامدین خلیفه
سپس به دعوت سارکوزی پرچمدار
دموکراسی در لیبی به پاریس رفت
و در کاخ الی��زه از او و همراهان��ش
پذیرائی گرمی به عمل آمد.
در این میان آنچه اسف بار است حال
و روزگار بعضی از روشنفکران است
که تعدادشان هم کم نیست؛ این ها
آن چنان به طوفان تبلیغاتی غرب
دچار آمده و هوش باخته اند که به
آن همه بربریت و درندگی در لیبی
کف زده و برای دموکراس��ی جنگی
هورا کشیده اند.
چندین چراغ دارد و بیراهه می رود
بگذار تا بیفتد و به بیند سزای خویش
ام��ا طولی نکش��ید قتل ب��ه غایت
وحشیانهقذافیوابعادهولناککشته
ها و ویرانه ها و افشاء دروغ های بی
شرمانه غربی ها برای حفظ جان و
امنیت مردم از ی��ک طرف و اعالم
آزادی لیبی توسط رهبر شورشیان
مصطفی عبدالجلی��ل و لغو قوانین
مغایر با قوانین اس�لامی و تاکید بر
حق م��ردان در ازدواج های متعدد
و اطالق یک جانب��ه از طرف دیگر
خواب دموکراسی را در سر اکثریت
این دس��ته از روش��نفکران آشفته
رخت و به این ترتیب دلخراش یک
جمهوری اسالمیدیگر بر جمهوری
های اسالمی آمریکا ساخته افزوده
گشت.
باش تا صبح دولتت بدمد
کاین هنوز از نتایج سحر است
این داس��تان هنوز به پایان نرسیده
نتایج انتخابات تونس اعالم شد.
انتخاباتی که زیر ق��درت و نظارت
ارتش��ی به انجام رسید که بیش از
 30سال حامی و حافظ دیکتاتوری
بن علی بود.
نتیج��ه انتخابات پی��روزی نهضت
اسالمی به رهبری داشه غنوشی بود
که س��ال ها در لندن اقامت داشته
است.
هر دم از این باغ بری میرسد
تازه تر از تازه تری میرسد


>> ادامه از صفحه9 :
سقوط دیکتاتور جبر تاریخ است که
از پیش تعیین ش��ده .سیاستها و مفهوم اختناق
مردم ،تنها روشها و ابزار تغییراند.
می��راث یکس��ان دیکتاتوریهای
قذاف�ی تازهترین نمون��ه از قبیله مدرن ،نفی حقوق شهروندی ،به بند
خدایگان کوچکی بود که جبر تاریخ کشیدن آزادی ،انکار حق مخالفت،
را تحمل کرد ،و تکرار حدیث سقوط تعطیل حزبها و رس��انهها و منع
اجتماعات مردمی و برنامه روزانه آنها
را با حقارت پذیرفت.
مردم نیز با ناب��اوری به قدرت خود انتشار ترس از حکومت است.
اختناق خالصه عملکرد دیکتاتوری
باور آوردند.
قذافی در دقایق��ی که با حقارت بر است .در شرایط اختناق ،تنها آزادی
زمین کش��یده میش��د ،با التماس موجود و ممکن ،محدود و منحصر
خواستار زنده ماندن بود .این التماس به چاپلوسی است از حاکم زورگو.
ساکت را در نگاه بیفروغ صدام نیز ،در تعریفدیکتاتور ،قالبی که توماس
س��ر در دست س��ربازی که او را از جفرس��ون ،رئیس جمهور پیشین
و مولف بیانیه اس��تقالل آمریکا ،در
سوراخ بیرون میکشید،دیدهایم.
دیکتاتوره��ای کوچک بزرگنمایی اواخر قرن هجدهم ساخته ،در قرن
میکنند .کوچکی آنها را بعد از به بیست و یکم همچنان کارساز است.
زیر کشیدنشان آس��انتر میتوان بنا بر قول جفرسون،دیکتاتور قدرت
را در تمام زمینهها منحصر بهخود
اندازه زد.
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

قبل از مسئله لیبی الزم است نگاه
کوچکی به اطراف لیبی بیفکنیم.
در حال��ی ک��ه بیش از
 228س��ال است مردم
بحری��ن در منج�لاب
حکومت پوس��یده آل
خلیفه تح��ت الحمایه
انگلی��س و آمری��کا در
فشار و خفقان بسر می
برند و بیش از یکس��ال
اس��ت در خیاب��ان ها و
کوچه پ��س کوچه ه��ای َمنامه و
دیگر نقاط بحرین نه تنها با نیروهای
س��رکوبگر ش��اه حامدین عیس��ی
الخلیفه ،بلکه با ارتش کامال مسلح
به س�لاح ه��ای م��درن آمریکائی
عربستان سعودی ،که از ماوراء مرزها
برای سرکوب ملت وارد شده است،
روبروست؛
همچنیندر یمن مردم با صف های
میلیونی ماه هاست در خیابان های
عـدن و دیگر شهرهای این
صنعا و َ
کش��ور با گاردهای تا دندان مسلح
عبدالله صالح درگیرند و بر خواست
های برح��ق و دموکراتی��ک خود،
زن و مرد ب��ا وجود تلفات زیاد پای
می فشارند و بر هیچکس پوشیده
نیس��ت این نوکران بومی استعمار،
بدون پش��تیبانی اربابان بدنام و بد
سابقه خود ،جرات و توان این همه
جنایات و گستاخی را در برابر یک
ملتنداشتند؛
اما این مس��تعمره چیان پرس��ابقه
بدنام دیروز امروز که به ظاهر جامه
دموکراس��ی به تن کرده اند ناگهان
فیلش��ان یاد هندوستان کرده و بی
مقدمه و بطور شتابان همراه جنگ
تبلیغات��ی جهانگیر و س��همگین،
دشمن دیرین خود معمرالقذافی را
به میدان سیاست جهانی کشاندند
و طی چند روز او را به منزله دیوی
خطرناک در اذهان جهانیان ترسیم
نمودند و به عمده ترین و داغ ترین
مسئله روزدر جهان بدل ساختند؛ تا
جائی که مردمدنیا کشتار میلیون ها
انسان را در کنگو و رواندا و بخصوص
سومالی که مردم قحطی زده اش در
آستانه مرگند ،فراموش کردند.
آنها عوام فریبانه و مانند همیشه با
جواز سازمان ملل متحد گویا برای
برق��راری صل��ح و حف��ظ امنیت و
جان مردم لیبی ،بازوی مسلح خود
یعنی پیمان آتالنتیک ش��مالی را
مامور کنترل هوائی لیبی کردند تا

از بمباران مردم لیبی توسط قذافی
جلوگیری کنند؟ و با این نوع بهانه
های دروغین همیش��گی ،با شتاب
بی س��ابقه با هزاران پرواز جنگی و
باران موشک و پیاده کردن اوباشان
مس��لح از پیش آماده
ای که ،در افغانس��تان
و پای��گاه های نظامی
آمری��کا در منطق��ه
درس درندگ��ی و آدم
کشی را آموخته بودند
یورش ب��رده و آنچنان
جنایاتی مرتکب شدند
ک��ه روی کمپانی آدم
کش��ی بالک واتر و دیگر ش��کنجه
گران سرمایه داران را در گوانتانامو،
ابوغریب و پل چرخی و ....را س��فید
کردند .و سپس با «آزادی» لیبی با
اتومبیل ها ودیگر اموالدزدیده شده
به کشورهای اطراف فرار کردند.
سرمایه داران فاقد اخالق و معنویت
به بوی نفت بسیار مرغوب و دریائی
از آب ش��یرین زیرزمینی صحرای
لیب��ی که  39تریلی��ون مترمکعب
برآورد شده است و هر بطری آن را
در بازاره��ای اروپائی به  3یورو می
فروشند به لیبی تاخته اند تا شاید
بح��ران فالکت بار اقتص��ادی خود
را ی��ا اقال بخش��ی از آن را چاره ای
اندیشیده باش��ند و در این هنگامه
 39میلیارد دالر ذخیره بانکی دولت
لیبی را تحت نام پول های قذافی باال
کشیدند.
اما سبعیت و ش��دت خشونتی که
در ح��ق مردم بکار بردند و مقاومت
حیرت آوری که مدت  8ماه در برابر
ق��درت آتش جهنمی ی��ک پارچه
غرب ،از خود نش��ان دادن��د ،برای
مهاجمین آینده بسیار تلخی را وعده
می دهد.
خشونت بی حد ،همزاد خود را تولید
می کند ،قطعا ثروت مردم لیبی از
حلقومشان به راحتی پائین نخواهد
رف��ت و در باتالق دیگ��ری بمانند
عراق و افغانستان و یا مرگبارتر فرو
خواهند رفت.
برای درک نیت پلید آنها خوبس��ت
بدانیم ش��اه حامد در  26سپتامبر
در گرماگرم تهاجم و کش��تار مردم
لیبی و یمن به عربستان می رود و با
همتای سعودی خود در کنار عبدالله
صالح دیدار می کند و به اتحاد عربی
اسالمی خود تاکید کرده و از برادران
سعودی خود در کشتار مردم بحرین
وایجاد «امنیت» سپاس��گزاری می
کند.
روزنامه های سعودی در صفحه اول
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آمریکا بودجه یونسکو را در پی پذیرش فلسطینی ها کم کرد

در پی رای یونسکو به عضویت کامل
فلسطینی ها در این سازمان ،دولت
آمریکا بخش��ی از کمک خود به این
سازمان را لغو کرده است.
عضویت کامل فلسطینی هادر سازمان
آموزشی ،علمیوفرهنگیمللمتحد
با اکثریت قابل توجه آرا صورت گرفت.
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
گفت که پرداخت حدود  ۶۰میلیون
دالر در ماه آینده لغو می شود.
ویکتوریا نوالند روز دوشنبه  30اکتبر
گف��ت" :ما قرار بود در ماه نوامبر یک
پرداخت  ۶۰میلیوندالری به یونسکو
داشته باش��یم .این پرداخت را انجام
نخواهیمداد".
او افزود" :عضویت فلس��طینی ها در
یونس��کو محدودیت قانونی طوالنی
مدتی را به جریان می اندازد که دولت
ایاالت متح��ده را به ع��دم پرداخت
تعهدات مالی خود به یونس��کو ملزم
می کند .عضویت آمریکا در یونسکو
متضمن منافع گسترده ما در زمینه
مباحث آموزش��ی ،علمی و فرهنگی
است .ایاالت متحده به عضویت و تعهد
خود در یونسکو ادامه می دهد و برای
تضمی��ن آن به رایزنی با کنگره ادامه
خواهیمداد".
آمریکا حدود یک پنجم هزینه ساالنه
این سازمان ،یعنی حدود  70میلیون
دالر ،را تامین می کند.
در رایگیری روز دوشنبه در پاریس،

 ۱۰۷کشور به نفع عضویت فلسطینی
ها ۱۴ ،کشور علیه آن و  ۵۲کشور هم
به آن رای ممتنع دادند.
دولت اسرائیل در واکنش گفته است
که این مس��اله به فرصت ها برای از
س��رگیری مذاکرات صلح خاورمیانه
آسیب می رساند.
وزارت خارجه اسرائیل اعالم کرده که
رای روز دوشنبه یونسکو ،به مثابه رد
تالش های جامعه جهانی برای پیش
بردن روند صلح خاورمیانه است.
تقریبا تمام کشورهای عربی ،آمریکای
التین ،آفریقایی و آسیایی به عضویت
فلسطینی ها رای مثبتدادند .فرانسه
بر خالف آن که قبال در مورد این اقدام
فلسطینی ها ابراز تردید کرده بود ،رای
مثبت به عضویت فلسطینی هاداد.
بریتانیا و ژاپن در این رای گیری ،رای
ممتنعدادند.
اس��رائیل ،آمریکا ،اس��ترالیا ،کانادا و
آلمان هم از جمله کشورهایی هستند
که رای منفی دادند.
فلس��طینیان خواه��ان عضویت در
یونس��کو به عنوان ی��ک عضو کامل
بودند و این بخش��ی از فعالیت های
دیپلماتی��ک آنها برای به رس��میت
شناخته شدن به عنوان کشور مستقل
فلسطینیاست.
اسرائیل با این اقدام به شدت مخالفت
ک��رده و نمایندگی آمری��کا نیز این
حرکت فلس��طینی ها را غیرسازنده

میداند:
 قدرت قانونگذاری( ،صدور حکمحکومت��ی ،در ص��ورت ض��رورت،
خطاب به قانونگ��ذاران برگزیده و
مطیع رهبر)،
 قدرت اجرایی، قوه قضائیه و همچنین داش��تن اختیار زندگی و مرگ ودارایی مردم.
شاید تنها تفاوت حاکمان خودکامه
زم��ان ما با دیکتاتورهای گذش��ته،
تغییر شیوه استفاده از ترور و ترس
در حفظ حکومت مطلقه است.
دیکتاتورهای گذش��ته ،مخالفان را
با توس��ل به ترور و انهدام جمعی از

میان میبردن��د ،و دیکتاتوریهای
تازه ،ترور را در راه اعمال ترس میان
شهروندان ،و حفظ اطاعت آنها به کار
میگیرند.
در این روند فرسایش��ی جنگ بین
نماد قدرت و صاحب��ان واقعی آن،
دیکتاتور ،مردم مطیعنمای ساکت
را ضعیف میبین��د و قدرت خود را
ماندگار.
در یک روند پنهان و همزمان ،مردم
به ظاه��ر پراکنده و مطیع ،در عین
جداییصفهایشان،همسومیشوند
و آماده ،حال آن که پل قدرت حاکم
هر روز گسستی تازه برمیدارد.
لحظه پیوند ترکه��ای پل قدرت

خوانده بود.
ای��االت متحده ب��ر خالف ش��ورای
امنیت سازمان ملل ،در یونسکو دارای
حق وتو نیس��ت ۱۹۳ .کشور در این
نهاد عضویت دارند اما در رای گیری
دوشنبه  ۱۷۳کشور حضور داشتند.
پیش از ای��ن هیالری کلینتون ،وزیر
ام��ور خارجه آمری��کا ،تصمیم هیات
اجرایی یونس��کو برای مطرح کردن
درخواس��ت عضویت فلسطینیها را
"توجیهناپذیر" خوانده بود.
محمود عب��اس ،رئیس تش��کیالت
خودگردان ،رسما تقاضای تشکیالت
خودگردان فلسطینی برای عضویت
کامل در س��ازمان ملل را اعالم کرده
است.
اس��رائیل و آمریکا با این درخواس��ت
مخالفت کرده و آمریکا گفته اس��ت
که در صورت لزوم ،این درخواس��ت
فلسطینی ها را وتو خواهد کرد.
فلس��طینی ها از س��ال  ۱۹۷۴دارای
وضعیت ناظردر سازمان ملل متحد
هستند.
بنیامی��ن نتانیاه��و ،نخس��ت وزیر
اس��رائیل در واکنش به تالش های
فلس��طینیان گفته است که تنها از
طریق مذاکره مستقیم می توان به
صلح پایدار دست یافت نه از طریق
قطعنامه های سازمان ملل.


حاک��م ،و به هم پیوس��تن دلهای
شکسته ،روز شکستن پل و سقوط
حکومت ترس و زور ،و رهایی مردم
از بند را تعیین میکند.
با شکس��تن هر بت ،بت دیگری در
صف قرار میگیرد.
در بسیاری از دیکتاتوریهای عصر
نو ،آن چه اجتنابناپذیر مینماید،
شکس��تن حرمت بته��ا ،پیش از
ب��ه زیر کش��یدن آنهاس��ت .تاریخ
مصرف دیکتاتوریها به سر آمده ،و
اکنون تنها نکته مبهم تقدم و تاخر
فروپاشیآنهاست.
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

سی هزار کشته در انقالب لیبی،

برای آزادی چندهمسری؟!

نازنین سام
 ۲۴اکتبر ،مدرسه فمینیستی :آقای
مصطفی عبدالجليل ،رئيس شورای
انتقالی ليبی روز اول آبان ماه 1390
در ش��هر بنغازی در مراس��م اعالم
«آزادی لیبی» و خاتمه جنگ گفت:
«شريعت اس�لامی ،بنيان و اساس
قانون اساسی در ليبی جديد خواهد
بود و دولت ما ،یک دولت اس�لامی
خواهد ب��ود ».وی همچنين از لغو
ممنوعيت چندهمس��ری در ليبی
خبر داد و افزود که ما چندهمسری
را احیا می کنیم.
این خبر زنان را تکان داده است که
در م��ورد انقالب عربی و مردمی در
کشورهای منطقه ،آیا صفت برگزیده
مس��ئوالن دولت ایران تحت عنوان
«بیداری اسالمی» درست است؟
و یا آنچنان که برخی خوشبینانه آن
را به صفت «بهار عربی» نامیده اند،
می تواند صحیح باشد؟
اگ��ر هیچ ک��دام از ای��ن دو صفت
ِ
واقعیت آنچه اتفاق افتاده را نش��ان
نمیدهد پس نتیجه ی این تحوالت
و آینده اش برای زنان چیست؟
در کش��ورهای گوناگ��ون منطقه با
توجه به می��زان وزن جامعه مدنی
و مش��ارکت زنان در هر یک از این
جوامع ،اث��رات متفاوتی برای آینده
زنان دارد.
ام��ا مطمئنا آنچه لیب��ی را از دیگر
کشورها و از تونس و مصر مجزا می
کند ،روند انقالب خش��ونت آمیزی
بود که در آن اتفاق افتاد.
در مصر و تونس ،نیروهای انقالبی به
روشی غیرمسلحانه حرکت کردند.
شاید این مسئله ی پرهیز از خشونت
بود که باعث ش��د نیروهای انقالبی

زایش موش از کوه...
دارد« :هیأتی از ناظران اروپایی می
گوید این انتخابات آزادانه و منصفانه
برگزارش��د»« ،نماینده دی��ده بان
حقوق بش��ر آنرا نمونه ای درخشان
خوان��د» و «باراک اوبام��ا آنرا گامی
مهم به جلو نامید»!
بی بی سی که استاد "رهبرسازی"
اس��ت ،خوب م��ی داند ک��ه برای
"حقنه" کردن یک رهبر باید مرتب
با او مصاحبه کرد و رهنمودهای اورا
به خورد خلق الله داد« :هیچکس در
"نهضت" نیست که در اسالم شکی
داشته باشد .اس�لام مرجع ماست
و هیچک��س دراین م��ورد اختالف
نظری ندارد .هیچکس در "نهضت"
تردی��دی در دموکراس��ی ن��دارد.
هیچکس در "نهضت" تردیدی در
برابری زن و مرد ندارد .هیچکس در
"نهضت" نمی گوید که فالن حزب
را باید منحل کرد چون کمونیست و
مخالف ماست».
تنها چشم و گوش مسلح به تجربه
"انق�لاب"  1357اس��ت که درمی
یابد ای��ن گفت��ه ه��ای دموکرات
منشانه چگونه می توانند در اندک
زمانی پس از س��وار شدن برخرمراد
تغییرماهیت دهند و گوینده اش یا
بگوید "ما اش��تباه کردیم که آزادی
دادیم" ویا اگر با سماجت مخاطبان
طلبکارروبرو ش��ود ،حی��ا را بخورد
و آبرو را ق��ی کند و بگوید" :خدعه
کردم"!
ملت ها مانند نسل ها هستند .همان
گونه که نس��ل جوان را نمی توان از
تکرار اش��تباهات نسل پیشین منع

در کشورهای تونس و مصر ،کمک
های «غیرمسلحانه» (غیرنظامی) از
جامعه جهانی برای پیشبرد انقالب
شان جذب کنند و در کشور لیبی،
نیروه��ای انقالب��ی ،ب��ا روش های
خشم مسلحانه و درگیری خشونت
آمیزش��ان ،کمک های مسلحانه و
نظام��ی را از جامع��ه جهانی برای
پیشبرد انقالب ش��ان جذب کنند
و همین تفاوت باعث ش��د دو روند
متف��اوت در جریان تح��والت این
کشورها به وقوع پیوست .در مصر و
تونس ،انقالبیون مصری و تونسی نه
تنها از امکانات تکنولوژیک و حمایت
معنوی جامعه جهانی س��ود بردند
بلکه از نفوذ دولتمردان کش��ورهای
غرب��ی ب��ر دولتمردان کشورش��ان
اس��تفاده کردند تا به دیکتاتورشان
حقنه کنند ک��ه بدون ایجاد جنگ
داخلی از قدرت کن��اره بگیرد ولی
در لیبی انقالبی��ون لیبی از بخش
نظامی جامعه جهانی برای پیشبرد
اهداف شان استفاده کردند و حاصل
اش آن شد که خشونت را از همان
ابتدای انقالب شان در انقالب خود
پذیرفتند و خیلی راحت نهادینه اش
کردند.
به راس��تی که خش��ونت پیشامده
در لیبی ،چیزی بجز میراث ش��وم
 42س��ال زمامداری آقای سرهنگ
قذافی نیست که امروز بر ملت لیبی
تحمیل شده است ،میراث شومی که
نتیجۀ  42سال سرکوب و اختناق و
در نطفه خفه ک��ردن هر نوع ایجاد
جامع��ه مدن��ی بود که مس��تقیما
به دس��ت آقای قذاف��ی و فرزندان
برومندش مثل آقای سیف االسالم
صورت گرفته ب��ود و اجازه ندادند
کشورشان از قبیله گرایی و تعصبات

قبیله ای و مذهبی دور شود.

ر و ش
غیر مسلحا نه
ا نقال بی��و ن
مص��ری و
تو نس��ی ،
پیا م��د ش
آن ب��ود ک��ه
همین دیروز،
انتخاب��ات در
تون��س رد
آزادی کام��ل
مطبوع��ات و با نظ��ارت مردمی و
ناظران بین المللی ب��ه خوبی و در
صل��ح و آرام��ش برگزار ش��د ،ولی
پیامد روش خشونت آمیز و مسلحانه
انقالبیون لیبی آن ب��ود که زنان از
مش��ارکت در انقالب (چون ش��یوه
قهرآمیز ودیوانه وار بود) کامال حذف
شدند و نیروهای خشن و بنیادگراها
دست برتر و قدرت گرفتند.
با حذف زنان از مشارکت در انقالبی
خشونت آمیز و مسلحانه ،در اولین
روز اع�لام «آزادی لیب��ی» رئیس
ش��ورای انتقالی لیبی جناب آقای
مصطفی عبدالجلیل با وقاحت تمام
از اعالم آزادی چندهمسری سخن
گفت ،انگار که می خواهد به مردان
جنگج��و و بنیادگرای لیبی ،پاداش
بدهد!
انگار که قرار است «غنایم» تقسیم
ش��ود بین مردان جنگج��و ،آن هم
غنیمتی که قبال فقطدر اختیار آقای
قذافی و قبیله اش بود (یعنی همین
چندهمس��ری) و حاال انگار رئیس
شورای انتقالی لیبی می خواهد خبر
خوش به مردان جنگجویش ،که از
قبایل رقیب قبیله قذافی هس��تند،
بده��د ،ک��ه از این به بع��د با روش
زندگ��ی چندهمس��ری قذافی می
توانند ،برابری کنند!
(قابل توجه کس��انی که خشونت و
جن��گ انقالبی را برای رس��یدن به
هدف شان تجویز می کنند ،قافل از

با حذف زنان از مشارکت در انقالبی
خشونت آمیز و مسلحانه ،در اولین
روز اعالم «آزادی لیبی» رئیس
شورای انتقالی لیبی با وقاحت متام
از اعالم آزادی چندهمسری سخن
گفت ،انگار که می خواهد به مردان
بنیادگرای لیبی ،پاداش بدهد!

آنکه وقتی از یک در خش��ونت می
آی��د ،از آن در زنان از صحنه حذف
می شوند).
برخی معتقدند ک��ه صحبت های
مصطفی عبدالجلیلدر مورد استقرار
قوانین ش��ریعت اس�لامی در لیبی
و آزادی چندهمس��ری ب��رای همه
قبایل ،به خاطر آن اس��ت که برگ
برنده را از دس��ت رقبای القاعده ای
اش ک��ه یکی از نیروه��ای حاضر و
قوی در جنگ داخلی لیبی هستند
بگی��رد و برای همی��ن خیلی نباید
روی آن حساب کرد.
ولی حتی اگر کسانی مانند مصطفی
عبدالجلی��ل ب��ه حرف ه��ای خود
اعتقادی نداشته باشند و فقط برای
برنده شدن در رقابت با قبایل دیگر
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چنین سخن سخیفی را گفته باشد،
ب��از هم ای��ن نافی آن نیس��ت که
مثال قانون چندهمسری را به طور
مساوی برای همه قبایل به مورد اجرا
نگذارند ،چون همیشه مردان نشان
داده اند که اعتقاد داش��ته باشند یا
نداشته باشند حاضرند زنان را قربانی
بازی های قدرت خود بکنند .حتی
اگ��ر این را هم بپذیریم اما مس��ئله
همچنان این است که به چه دلیل
مصطف��ی عبدالجلیل از جیب زنان
خرج می کند تا در رقابت با رقبای
خود پیروز شود؟
بقولبزرگترها:
«هر آنکس ،چیز می بخشد
ز ُملک خویش می بخشد»!
طبق گ��زارش ایرنا وزير بهداش��ت

>> ادامه از صفحه7 :
کرد و به درس آموختن از تجربیات
آنان واداشت ،ملت ها نیز غالبا رغبتی
به آموختن درس از تجربه ملت های
دیگر نشان نمی دهند و البته مانند
نسل جوان حق آنان است که خود
با پرداخت بها به کسب تجربه های
خاص خ��ود بپردازند .راهبرد بنگاه
سخن پراکنی بی بی سی براساس
آگاهی براین اصل تنظیم شده است:
مردم تونس ح��ق دارند که تجربه
حکومت اسالمی خمینی و میراث
دارانش را به فراموش��ی بس��پارند و
بخواهند که خود "راش��د غنوشی"
و حزب "نهض��ت" او را با همکاری
و همیاری اگرنه "صادقانه" ،دستکم
صمیمانه بی بی س��ی خود تجربه
کنند.
در ارائ��ه ای��ن خدم��ات صمیمانه
است که بی بی سی روز  25اکتبر،
درحالی که هنوز ش��مارش آراء به
پایان نرسیده و نتیجه نهایی انتخابات
مشخص نشده اعالم می کند:
«نتیج�ه انتخاب�ات تون�س،
اسلامگراها با اختالف بس�یار
پیروز شدند»!
درهمین روند "رهبرتراش��ی" است
که مهرداد فرهمند ،فرستاده بی بی
سی به تونس ،مصاحبه ای با راشد
غنوش��ی رهبر "نهضت" انجام داده
که حاوی نکته هایی هشدار دهنده
است.
برخ��ی از این نکته ها ب��رای ما که
صابون بی بی س��ی ب��ه جامه مان
خ��ورده و حکوم��ت اس�لامی را با
گوشت و پوست و استخوان تجربه

کرده ایم ،معنایی ورای ظاهر کلمات
دارند.
فرستاده بی بی سیدر این مصاحبه
با زدن نعل وارونه از راش��د غنوشی
می پرسد:
«نگران��ی های��ی درب��اره ماهی��ت
اسالمگرای حزب نهضت ابراز شده
است .پاسخ ش��ما به این نگرانی ها
چیست؟»
و پاس��خ غنوش��ی ح��اوی کلماتی
مهندسی شده و صیقل خورده برای
کس��انی اس��ت که نمی خواهند از
تجربهدیگران استفاده کنند:
«به گمان من ،نظام اس�لامی نظام
شوراست و امروزه نزدیکترین نظام
به آن ،نظامدموکراتیک است .نظامی
که کسی را به قدرت می رساند که
مردم این قدرت را با شیوه صحیحی
به او س��پرده اند .نظام ش��ورا ،همه
ابزار دموکراتیک را به کار می گیرد،
مثل انتخابات و مجلس و اکثریت و
اقلیت و غیره .بنابراین دموکراس��ی
نزدیک ترین نظام به نظام اسالمی
شوراست».
خبرنگار بی بی سی به "رهبر" حزب
اسالمگرای "نهضت" می گوید:
«بین مردم اف��رادی می گویند که
ح��زب نهض��ت اکن��ون از آزادی و
دموکراس��ی حرف می زند ،ا ّما اگر
به قدرت برسد ،افراطی و تندرو می
شود» و رهبر حزب نهضت پاسخ می
دهد:
«ح��زب نهض��ت ح��زب بزرگ��ی
اس��ت ...ا ّما این حزب بزرگ درمورد
موضوعات بزرگ و اصلی اتفاق نظر

دارد».
دربخش دیگری از گفتگو ،خبرنگار
بی بی سی مستقیما قلب موضوع را
نشانه می رود« :می خواهم نظرشمارا
درباره ایران و شیوه حکومت اسالمی
درآن کشور بپرسم ،به نظرشما این
شیوه شکست خورده یا موفق بوده
است؟».
برای پاس��خ به این پرس��ش ،راشد
غنوشی خود را به درودیوار می کوبد:
«نم��ی توانیم به این آس��انی حکم
صادر کنیم .ناکام��ی و کامیابی دو
چیز نسبی هستند و ایرانی ها همدر
چیزهایی موفق شدند ودرچیزهایی
هم نه .مثال در فناوری موفق بودند.
ایران توانسته است دربرابرمحاصره
بین المللی پایداری و باوجود تحریم
ها در فناوری پیشرفت کند ...اینها
موفقیت های ایران است ،ا ّما ناکامی
هایی هم داشته است».
خبرنگار بی بی سی می پرسد:
«و نمونه ناکامی هایش چیست؟».
غنوشی پاسخ میدهد:
«مث�لا انتخاب��ات گذش��ته ا ّولین
انتخاباتی درایران بود که برس��رش
اجماع وجود نداش��ت ،درحالی که
همه انتخابات قبل��ی درایران مورد
اجماع بود .نشانه سالمت انتخابات
این اس��ت که مخالفان نتیجه آنرا
قبول کنن��د ،ا ّما اگرمخالفان نتیجه
انتخاب��ات را قب��ول نکنن��د ،یعنی
مشکلی وجود دارد».
این نظر حکیمانه راش��د غنوشی او
را س��زاوار لقب "رهبرفرزانه انقالب
تونس" می کند.
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بنابراین نظر ،که می توان آنرا الگوی
انتخاباتی رهبر حزب نهضت تلقی
کرد ،جز درمورد انتخابات ریاس��ت
جمه��وری  ،1388بقی��ه ان��واع به
اصطالحانتخاباتدرحکومتاسالمی
ب��ه دلیل آنکه درم��ورد آنها اجماع
وجودداشته ،بدون اشکال بوده اند و
نظارت استصوابی شورای نگهبان و
گزینشفرمایشینمایندگانمجلس
شورای اسالمی که به گفته یکی از
نمایندگان آنرا "تبدیل به شعبه ای
از بیت رهبری کرده" هم نمی تواند
این نظر حکیمانه را تغییردهد .حتما
رهبرمعظم انقالب تونس هم وقتی با
یاری بی دریغ بی بی سی برمسند
قدرت مستقر شد و در رأس "مردم
ساالری دینی" قرارگرفت ،انتخاباتی
از همین قماش برگزار خواهدکرد!
چهره پردازان و مشاطه گران بی بی
سی از هر ش��گردی برای مقبول و
موجه جلوه دادن چهره رهبرحزب
نهضت بهره می جویند:
«اکنون بسیاری او را شخصیتی میانه
رو و طرفدار اصالحات می دانند» و
«آقای غنوشی وسایر رهبران حزب
نهضت دلشان می خواهد که حزب
نهض��ت با ح��زب حاک��م عدالت و
توسعهدرترکیه مقایسه شود».
چنانکه پیش��ترنیز گفته شد ،مردم
تونس ح��ق دارند ک��ه از پذیرفتن
تجربه تلخ مردم ایراندر قبول اسالم
به عنوان نظام حکومتی سرباززده و
بخواهند آنرا خود تجربه کنند.
ا ّما ،بد نیست که پیش از انجام این
کار دستکم نگاهی به تاریخ بیش از

دولت موقت ليب��ي هم اعالم كرده
است که «در طول شش ماه جنگ
داخلي در اين كش��ور ،دس��ت كم
30ه��زار تن كش��ته و  50هزار نفر
زخمي شده اند».
آیا واقعاَ قرار بود  30هزار نفر کشته
ش��وند تا عموم مردان لیبی بتوانند
ماننددیکتاتورسابقشانچندهمسر
اختیارکنند؟
آیا قرار بود از آرزوهای مردم لیبی به
جای تقسیم دموکراسی و پول نفت،
برای تقسیم سوءاستفاده جنسی از
زنان استفاده شود؟


یک دهه جن��گ داخلی (– 1991
 )2002کشور همسایه خود الجزایر
با  150تا  200هزار تلفات و قربانی و
قتل عام های وحشیانه اسالمگرایانی
از قم��اش همین راش��د غنوش��ی
بیندازن��د و گفته های زیر را از زبان
"عل��ی بلهادی" ف��رد د ّوم و معاون
"جبهه نجات اس�لامی" الجزایر با
گوش جان بشنوند کهدرمورد اسالم
و ن��وع حکوم��ت آن نظ��ری کامال
متفاوت و حتی متضاد با بی بی سی
و راشد غنوشی دارد:
«(دراسالم) چیزی به نام دموکراسی
وج��ود ن��دارد ،مردم منب��ع قدرت
نیستند ،بلکه تنها منبع قدرت الله
است که از طریق قرآن قدرت خود
را ب��ه ما می نمایاند .اگرمردم برضد
قوانین خداوند رأی بدهند ،مرتکب
کفر و توهین به مقدسات شده اند.
دراین صورت ،الزم و ضروری است
که بی دینان را با استناد به این دلیل
متقن که آنها می خواهند س��لطه
و قدرت خودرا جانش��ین س��لطه و
ق��درت خداوند بکنن��د ،به هالکت
رساند»( .برگرفته از دانشنامه ویکی
پدیا).
تالش بی بی سی در صحنه گردانی
اگرچه استادانه است ،ا ّما فاقد عنصر
نوآوری است.
باید منتظر روند رویدادها ماند و دید
که آیا نس��ل جوان و نوآور تونس و
دیگر کش��ورهای ش��مال افریقا و
خاورمیانه اجازه خواهند داد که بی
بی سی و رهبران ساخته و پرداخته
ش��ده ای از قماش راشد غنوشی از
کوه "بهارعربی" موش بزایانند!
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از نازی بپرس!...

قدرت اندیشه در  4داستان کوتاه


 .1قدرت اندیشه

 پیرمردی تنهادر یکی از روستاهایآمری��کا زندگ��ی می ک��رد  .او می
خواست مزرعه سیب زمینی اش را
شخم بزند اما این کار خیلی سختی
بود .تنها پسرش بود که می توانست
به او کمک کند که او هم در زندان
بود .
پیرمرد نامه ای برای پسرش نوشت و
وضعیت را برای او توضیح داد :
"پسرعزیزم من حال خوشی ندارم
چون امسال نخواهم توانست سیب
زمینی ب��کارم .من نمی خواهم این
مزرعه را ازدست بدهم ،چون مادرت
همیش��ه زمان کاش��ت محصول را
دوست داشت .من برای کار مزرعه
خیلی پیر شده ام .اگر تو اینجا بودی
تمام مشکالت من حل می شد  .من
میدانم که اگر تو اینجا بودی مزرعه
را برای من شخم می زدی.
دوستدار تو پدر
طولی نکشید که پیرمرد این تلگراف
را دریافت کرد" :پدر ،به خاطر خدا
مزرعه را شخم نزن ،من آنجا اسلحه
پنهان کرده ام".
ساعت  4صبح فردا  12مأمور FBI
و افسران پلیس محلیدر مزرعه پدر
حاضر شدند و تمام مزرعه را شخم
زدن��د بدون اینکه اس��لحه ای پیدا
کنند.
پیرم��رد بهت زده نام��ه دیگری به
پسرش نوشت و به او گفت که چه
اتفاقی افتاده و می خواهد چه کند؟
پسرش پاسخ داد " :پدر! برو و سیب
زمینی هایت را ب��کار ،این بهترین
کاری بود که می توانس��تم از زندان
برایت انجام بدهم"!!

خواهیمساخت.


 .2از االغ درس
بگیریم!

کشاورزی االغ پیری داشت که یک
روز اتفاق��ی به درون یک چاه بدون
آب افتاد.
کشاورز هر چه سعی کرد نتوانست
االغ را از درون چاه بیرون بیاورد.
برای اینکه حیوان بیچاره زیاد زجر
نکشد ،کشاورز و مردم روستا تصمیم
گرفتند چاه را با خاک پر کنند تا االغ
زودتر بمیرد و زیاد زجر نکشد.
مردم با س��طل روی سر االغ هر بار
خ��اک می ریختند ام��ا االغ هر بار
خاکهای روی بدن��ش را می تکاند
وزیر پایش میریخت و وقتی خاک
زی��ر پایش باال می آمد س��عی می
کرد روی خاک ها بایستد .روستایی
ها همینطور ب��ه زنده به گور کردن
االغ بیچ��اره ادام��ه دادند و االغ هم
همینطور به ب��اال آمدن ادامه داد تا
اینکه به لبه چاه رسید و بیرون آمد.

نکتـه:

 مشکالت ،مانند تلی از خاک بر سرما می ریزند و ما همواره دو انتخاب
داریم:

اول:

اینکه اجازه بدهیم مش��کالت ما را
زنده به گور کنند.
دوم:

اینکه از مش��کالت سکویی بسازیم
برای صعود.


 .3قبل از اجنام هر کار
نکته:
راهکارهای متفاوت را
در دنیا هیچ بن بس�تی نیست .بررسی کنیم

ی خواهیم یافت و یا راهی
یا راه 
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میگویند
ر
د
کش��و ر
ژ ا پ��ن
مرد میلیون��ری زندگی
میک��رد که از درد چش��م خواب به
چشم نداشت و برای مداوای چشم
دردش انواع قرصها و آمپولها را بخود
تزریق کرده بود اما نتیجه چندانی
نگرفته بود.
وی پس از مشاوره فراوان با پزشکان
و متخصصان زیاد درمان درد خود
را مراجعه به ی��ک راهب مقدس و
شناخته شده می بیند.
وی به راهب مراجعه میکند و راهب
نیز پس از معاینه وی به او پیشنهاد
کرد که مدتی ب��ه هیچ رنگی بجز
رنگ سبز نگاه نکند.
پس از بازگش��ت از ن��زد راهب ،او
به تمام مس��تخدمین خود دستور
میدهد با خرید بش��که های رنگ
سبز تمام خانه را با سبز رنگ آمیزی
کند .همینطور تمام اسباب و اثاثیه
خانه را با همین رنگ عوض میکند.
پس از مدتی رنگ ماش��ینِ ،س��ت
لباس اعضای خانواده و مستخدمین
و هر آنچه به چش��م م��ی آید را به
رنگ س��بز و ترکیب��ات آن تغییر
میده��د و البته چش��م دردش هم
تسکین می یابد.
مدتی بعد مرد میلیونر برای تشکر از
راه��ب وی را به منزلش دعوت می
نماید .راهب نیز که با لباس نارنجی
رنگ به منزل او وارد میشود متوجه
میش��ود که باید لباس��ش را عوض
ک��رده و خرقه ای به رنگ س��بز به
تن کند .او نیز چنین کرده و وقتی
به محضر بیمارش میرسد از او می
پرس��د آیا چش��م دردش تسکین
یافته؟
م��رد ثروتمن��د نیز تش��کر کرده و
میگوی��د  ":بله  .ام��ا این گرانترین
مداوایی بود که تاکنون داشته"!
م��رد راهب با تعجب ب��ه بیمارش

گوید که بر روی آن
که آن تابلو را نوشته ب مه نگار جواب داد :چیز
چه نوشته اس��ت؟روزنا ط نوش��ته شما را به
فق
خاص و مهمی نبود ،من خندی زد و به راه خود
ل دیگری نوشتم و لب
روی پل ههای ساختمانی نشسته ش��ک
وزی مرد کوری
پایش قرار داده بود روی
مه داد.
که او چه نوشته است
ر اله و تابلویی را در کنار
ادا ور هیچوقت ندانست
وک
مرد ک
لوی او خوانده میشد:
تابلو خوانده میشد:
تاب
ی
رو
ی
ول
کنید!
-------------من کور هستم لطفا کمک میگذشت نگاهی به او
 -----------نمی توانم آن را ببینم!از کنار او
ت ،ولی من
روزنامه نگارخالقی که د ر داخل کاله بود.
امروز بهار اس ----------------------
انداخت فقط چند س
------نداخت و بدون اینکه از
ش ببرید اس��تراتژی
ا
اله
ک
ل
داخ
پی
او چند س��که گیرد تابلوی او را برداش��ت ،آن را وقتی کارتان را نمیتوانید ید دید بهترینها ممکن
مرد کور اجازه ب دیگری روی آن نوشت و تابلو را خود را تغییر بدهید خواه هر تغییر بهترین چیز
شد؛ باورداشته باشید
ن
خواهد
برگرداند و اعال ت و آنجا را ترک کرد.
اش
کنار پای او گذ
ت.
و
اس
ت
ی زندگی
برگش��
مال ت��ان از دل ،فکر،
عص��ر آنروز روز نامه نگار به آن محل و اسکناس برا ب��رای کوچکترین اع
متوجه شد که کاله مرد کور پر از سکه خبرنگار حتی روح تان مایه بگذارید،
هوش و
ی قدمهای او
است  ....لبخند بزنید!
شده است .مرد کور از صدا او همان کسی است این رمز موفقیت
اخت و خواس��ت اگر
را شن

مرد کور

میگوید بالعکس این ارزانترین نسخه
ای بوده که تاکنون تجویز کرده ام!
ب��رای مداوای چش��م دردتان ،تنها
کافی بود عینکی با شیش��ه س��بز
خریداری کنید و هیچ نیازی به این
همه مخارج نبود!
ب��رای این کار نمیتوانی تمام دنیا را
تغییردهی ،بلکه با تغییردیدگاه و یا
نگرشت میتوانی دنیا را به کام خود
درآوری.

نکته:

*تغییر دنیا کار احمقانه ای است اما
تغییردیدگاه و یا نگرش ما ارزانترین
و موثرترین روش می باشد!



 .4در بیشتر موارد راه
حل ساده تری نیز وجود
دارد
در یك شركت بزرگ ژاپنی كه تولید

پایان جنگ عراق...
گزارش نشست
سوم احتاد چپ
ایرانیان در خارج
از کشور
مونترال -کانادا
از تاریخ س��ی س��پتامبرلغایت
دوم اکتبر س��ا ل جاری نشست
س��وم "اتحاد چ��پ ایرانیان در
خارج از کش��ور" در مونت��رال -کانادا
برگزارگردید.
این نشس��ت ب��ا اعالم ی��ک دقیقه
س��کوت به یاد و خاطره جانباختگان
راه آزادی -براب��ری وسوس��یالیزم وبا
پیام کمیته برگزار کننده شهری و نیز
سخنان کوتاه یکی از جوانان نسلدوم
کار خود را آغازکرد.
ادام��ه کار ب��ا گ��زارش سیاس��ی-
تش��کیالتی هئیت اجرائی منتخب
نشست دوم در شیکاگو دنبال گشت.
بحث بحران ساختاری سرمایه داری،
اوض��اع خاورمیانه وای��ران ونیزبحث
وبررس��ی حول اتحاد عمل نیروهای
چپ محوراساسی مباحثات نشست
س��وم را تش��کیل میداد .درارتباط با
مباحثات جاری حول اتحاد نیروهای
چپ اگر بت��وان مش��ارکت عمومی
طی��ف خانواده بزرگ چ��پ رادیکال
را بوج��ود اورد بس��تر و زمینه های
مناسب همکاری پدیدار خواهد شد.
احزاب،سازمان هاونهادهای مختلفی
با حضور نماینده ویا نمایندگان خود
پیام هایی را به این نشس��ت ارس��ال
داشته بودند.
ما ضمن سپاس از احزاب،سازمان ها
و نهادهای زیرکه به نشست سوم این
نهادمبارزاتی پیام های همبس��تگی
ارسال داشتند  ،امیدواریم که با ایجاد
زمینه هایی مس��اعد ،پیام های این
رفقای مبارز ش��کلی از همکاریهای
عملی را با خود به همراه داشته باشد.

با تشکر از پیام های همبستگی:
*حزب کمونیست ایران
*حزب رنجبران ایران
*س��ازمان کارگران انقالبی ایران -راه
کارگر (کمیته مرکزی)
*نهادهای همبستگی با کارگران ایران
*س��ازمان کارگران انقالبی ایران -راه
کارگر (هئیت اجرائی)
*پیوندکمونیستی
*ش��ورای هماهنگ��ی اتح��اد چ��پ
کارگری
*مبارزهطبقاتی
* The U.S. Marxist-Humanists
گرمیدستان به هم فشرده شما رفقا ،
انرژی بخش راهی است که با بضاعت
خود در پیش گرفته ایم.
حضور طیف وس��یعی از گرایش��ات
فکری چپ در این نشس��ت نش��ان
میداد که ضرورت اتحاد چپ ماورای
فرقه گرائی وس��کتاریزم غالبا موجود
در گذش��ته ،جای خود را به گفتمان
عمیق��ا مبارزاتی داده اس��ت .حضور
فعالینی با پیش��ینه ه��ای حزب کار
ایران توف��ان -طیف خان��واده فدائی
(اقلی��ت) – رزمن��دگان – س��ازمان
پیکار -اتحادیه کمونیست هاو ...نشان
میداد که با تکیه بر اش��تراک نظری
در خدمت به اوج گیری نبرد طبقاتی
کارگران  ،اختالفات نظری نمی تواند
و نباید س��دراه همکاریهای متحد و
متشکل مبارزاتی گردد.
به دلیل کمبود وقت اگرچه نشس��ت

نتوانس��ت به بحث و بررس��ی
دقیق پیش نویس اساسنامه و
منشور تلویزیون چشم انداز به
مثابه رس��انه ای که در خدمت
به تقویت جبه��ه متحد چپ
انقالبی عمل می کندبپردازداما
مقررگش��ت که در بحث های
درونی به این دو مورد پرداخته
شود.
حض��ور تع��دادی از فعالی��ن
سیاسی چپ از ش��هرهای ونکوور و
بویژه تورنتو در این نشست چشمگیر
و قابل ستایش بود.
رفقای ونکوور عنوان داش��تند که با
قبول اهمیت همس��وئی و هم گرائی
گرایش��ات مختلف چ��پ انقالبی بر
تالش های پیشین خود مبنی براتحاد
عمل نیروهای چ��پ خواهند افزود.
رفق��ای تورنتو نیز با قبول س��رعت
بخشیدن برتالش های تا کنونی خود
در زمینه همکاری طیف وس��یعی از
فعالی��ن چپ  ،مس��ئولیت برگزاری
نشست چهارم اتحاد چپ را در تورنتو
عهدهدار گشتند.
نشست سوم اتحاد چپ ،ضمن سپاس
از حضور یکایک فعالین سوسیالیستی
که درنشس��ت حضوریافتند ،ضمن
س��پاس و قدردانی از زحمات هئیت
اجرائ��ی پیش��ین و نی��ز قدردانی از
زحمات کمیته تدارکارت ش��هری با
انتخاب هئیت اجرائ��ی جدید و نیز
انتخاب اعضای کمیسیون تلویزیون
در فضایی بسیار صمیمانه و رفیقانه با
طنینظفرمندسرودانترناسیونالبکار
خود پایان داد.
با بهترین آرزوها
هئیت اجرائی" اتحاد چپ ایرانیان در
خارج از کشور"
بیست هفت اکتبردوهزارویازده برابر
با پنج آبان هزاروسیصدونود
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مالی و تلفات جانی بسادگی حاضر
شده است عراق را ترک کند.
ج��ان مک کی��ن و لین��دزی گرام
س��ناتورهای جمهوریخ��واه ادع��ا
کردهان��د ک��ه اوبام��ا بعن��وان یک
تاکتیک انتخاباتی نیروهای نظامی را
از عراق خارج میکند .با توجه باین
واقعی��ت که اکثریت م��ردم آمریکا
مخالف جنگ عراق بوده و در تمام
نظرسنجیها خواستهاند که نیروی
نظامی آمریکا از عراق بیرون بیاید،
هنوز جمهوریخواهان معتقدند که
حضور آمریکادر عراق باید ادامه یابد.
آنها میگویند اوباما باید دولت عراق
را مجبور میک��رد ایمنی قانونی به
نیروی نظامی آمری��کا بدهند .این
کمتری��ن کاری بوده اس��ت که در
مقابل برکناری صدام و آوردن آزادی
و دموکراس��ی باین کشور ،عراقیها
میتوانستند برای آمریکا انجامدهند.

نفوذ ایران در عراق

ول��ی آنچه که موجب نگرانی دولت
اوباما و همچنی��ن جمهوریخواهان
است ،زیاد شدن نفوذ دولت ایران در
عراق است .کش��ور عراق که  ۶۰در
صد شیعه بود در زمان صدام توسط
س��نیها اداره میش��د .روابط ایران
و عراق تا پی��ش از حملهی آمریکا
باین کشور همیشه یک رابطهی غیر
دوستانه و بلکه خصمانه بوده است.
اثرات جنگ  8سالهی عراق با ایران
هنوز قابل لمس است.
بیش��تر کس��انی که امروز در نقش
رهبری عراق هستند در زمان صدام
در ایران در تبعید بسر میبردند.
حملهی آمریکا باین عراقیها اجازه
داد بوطن باز گردند .از جمله مالکی
و مقت��دا الص��در ک��ه دارای قدرت
بسیاری است.
 iranleftalliance@gmail.comپ��ای دولت ایران به ع��راق از اولین

وسایل آرایش��ی را برعهده داشت،
یك مورد تحقیقات��ی به یاد ماندنی
اتفاق افتاد :ش��كایتی از سوی یكی
مشتریان به كمپانی رسید .او اظهار
داشته بود كه هنگام خرید یك بسته
صابون متوجه شده بود كه آن قوطی
خالی است.
بالفاصله ب��ا تاكی��د و پیگیریهای
مدیریت ارشد كارخانه این مشكل
بررسی ،و دستور صادر شد كه خط
بسته بندی اصالح گردد و قسمت
فنی و مهندس��ی نیز تدابیر الزمه
را جهت پیش��گیری از تكرار چنین
مسئله ای اتخاذ نماید.
مهندسین نیز دس��ت به كار شده
و راه حل پیشنهادی خود را چنین
ارائه دادند:
پایش ( مونیتورینگ) خط بس��ته
بندی با اشعه ایكس.
بزودی سیس��تم مذكور خریداری
شده و با تالش ش��بانه روزی گروه
مهندس��ین ،دس��تگاه تولید اشعه
ایكس و مانیتورهائی با «رزولیشن»
باال نصب شده و خط مزبور تجهیز

گردید .سپسدو نفر اپراتور نیز جهت
كنترلدائمی پشت آندستگاهها به
كار گمارده شدند تا از عبور احتمالی
قوطیهای خالی جلوگیری نمایند.
نكت��ه جالب توجه در ای��ن بود كه
درس��ت همزم��ان ب��ا ای��ن ماجرا،
مش��كلی مش��ابه نیز در یك��ی از
كارگاههای كوچ��ك تولیدی پیش
آمده بود اما آنجا یك كارمند معمولی
و غیرمتخصص آن را به ش��یوه ای
بس��یار س��اده تر و كم خرجتر حل
كرد:
تعبیه یكدستگاه پنكهدر مسیر خط
بسته بندی تا قوطی خالی را باد از
خط تولید دور کند!

نکته:

معموال در بسیاری از موارد راههای
ساده تری نیز برای حل هر مسئله
و یا مشکلی وجود دارد .همیشه به
دنبال ساده ترین راه حلها باشید.
!stay hungry, my friends

>> ادامه از صفحه14 :
روزهای حملهی آمریکا باین کشور
باز شد.
شکی نیست که حمله نظامی آمریکا
به ع��راق ،در نهایت توازن قدرت در
این منطقه را تغییرداد.
ع�راق ،ایران و س�وریه در حال
حاض�ر از متح�دان یکدیگ�ر
هستند.
نفوذ دولت ایران در منطقه افزایش
یافته است.
در مقابل عربس�تان س�عودی
میکوش�د با هم�کاری با قطر،
ام�ارات و کویت در مقابل ایران
ق�درت بیش�تری در منطق�ه
بدست آورد.
در ای��ن میان بحرین ک��ه اکثریت
جمعی��ت آن ش��یعه و حکوم��ت
آن س��نی اس��ت ،میدان مب��ارزه و
کش��مکش بین جمهوری اسالمی
و عربستان شده اس��ت .بحرین در
موقعیت بسیار حساس است و بدون
شک بین مردم و حکومت جدایی و
اختالف زیادی وجود دارد.
خروج نیروه��ای آمریکایی از عراق
اگر چه دست دولت ایران را در عراق
بازتر میکن��د ولی آیندهی عراق به
دلیل آماده نبودن نیروهای امنیتی
و پلیس میتواند نگران کننده باشد.
مسائل قومی و نژادی و مذهبی هنوز
کامال در این کشور جنگ زده حل
نشده است .عراق نیاز بیک باز سازی
هم��ه جانبه دارد .خ��روج نیروهای
آمریکایی چالش بزرگی برای دولت
ع��راق در تأمین امنی��ت مردم این
کشور خواهد بود.

پایان جنگ عراق همزمان بادهمین
سالگر  ۱۱سپتامبر شد.
با کش��ته ش��دن بن الدن و خروج
نیروه��ای آمریکا از ع��راق میتوان
ادعا کرد بخش مهمی از دوران ۱۱

سپتامبر بپایان رسیده است.
خروج کامل نیروهای آمریکا از عراق
نقطه عطف تازهای در تاریخ آمریکا و
خاورمیانه خواهد بود.
التیام زخمهای این جنگ طوالنی
و خونین چه برای م��ردم آمریکا و
چه مردم عراق س��الیان دراز بطول
خواهد انجامید .صد هزار کش��ته و
صده��ا هزار آواره در ع��راق۴۴۰۰ ،
آمریکایی کش��ته و هزاران س��رباز
دیگر زخمی و هزاران نفر شاید برای
همیشه صدمات جبران ناپذیر روحی
پیدا کردهاند.
بهای این جنگ بویژه بهای انسانی
آن برای هر دو کش��ور بس��یار زیاد
بوده است .در عین حال خروج کامل
نیروهای نظامی آمری��کا از عراق با
تمام چالشهایی که برای عراقیها
خواهدداشت ،به احساس استقالل و
غرور ملی این کشور میافزاید.
جنگ عراق برای بیشتر مردم آمریکا
هرگز مشروعیت پیدا نکرد .فداکاری
و از ج��ان گذش��تگی نظامی��ان و
خانوادههای آنها هیچ نوع احساس
غرور و شادمانی بوجود نیاورد.
در ابتدای جنگ شاید بدلیل ترس
و بهانهی مبارزه با تروریس��م جنگ
عراق تا حدی قاب��ل قبول بود ولی
سالهاس��ت که مردم آمریکا مخالف
این جنگ بودهاند.
دیگر مش��کل بنظر میرس��د هیچ
رئیس جمهوری بتواند جنگی مانند
ع��راق را به م��ردم آمریکا بقبوالند
جنگ عراق ش��اید برای همیش��ه
موجب تغیی��ر سیاس��ت خارجی
آمریکا مبنی بر «حمله پیشگیرانه»
شده باشد.
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مدیریت زمان...

عقب انداختن کارها بالیی است که
هزینه های زیادی هم دارد .موکول
کردن کارها به آینده نه تنها موجب
از بین رفتن بازدهی می شود ،بلکه
پشیمانی و تأسف و کاهش اعتماد به
نفس را نیز بهدنبالدارد .به تمام این
دالیل ،روان شناس��ان عالقه مندند
که بدانند چه در ذهن می گذرد که
باعث می شود انجام آنچه برای آن
برنامه ریزی کرده ایم سخت شود .آیا
ما طوری برنامه-ریزی شده ایم که
کارها را به تعویق بیاندازیم؟ یک تیم
بین المللی روان شناسی به رهبری
ش��ان مک کرا ( )Sean McCreaاز
دانشگاه کنس��تانز ( )Konstanzدر
آلمان عالقه مند بودند تا بدانند آیا
رابطه ای بین طرز تفکر ما در مورد
کار و تمایل به عق��ب انداختن آن
وجود دارد یا نه.
به عب��ارت دیگر ،آی��ا احتمال دارد
که م��ا برخی از کاره��ا را به لحاظ
روانش��ناختی بافاصل��ه بدانیم و در
نتیجه به جای آنکه االن به سراغ آنها
برویم بخواهیم آنها را در انتها انجام
دهیم؟
در این تحقیق ،به شیوه علمیدرباره
ی «تنبل��ی و اهمال��کاری» یا «به
تعویق انداختن کار» بحث شده علل
و انگیزه های رفتاری آن مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفته ،سپس راههای
عملی مبارزه با آن ارائه شده است.
واژه «اهمالکاری»« ،تنبلی»« ،سهل
انگاری»« ،مس��امحه کاری» و «به
تعویق انداخت��ن کار» معادل کلمه
ی انگلیسی  Procrastinationبه کار
رفته است.
البته هیچ کدام مفهوم کامل را در بر
نمی گیرد.
«اهمالکاری» رفتاری است فراگیر که
بین افراد جامعه در سطوح مختلف
از افراد عامی گرفته تا دانش��مندان
فرهیخته ،مصادیق مختلف آندیده
می شود.
چه تع��داد از تحصیل ک��رده ها به
اهمالکاری و تنبلی ع��ادت دارند و
کاره��ای خود را از امروز به فردا می
سپارند؟
این سوال جدی است .چه کسی می
تواند به آن پاسخ بدهد؟
حدس بر این است که  %95مردم به
این بیماری مبتال هستند.
اگر ض��رب المث��ل ه��ای عامیانه
فارسی را مرور کنیم به موارد جالب
توجهی بر می خوری��م ،که در آن،
«نشانه»هایی از ویژگی های فرهنگ
ایرانی نمود پیدا کرده است:
"چو فردا شود ،فکر فردا کنیم"،
"جور مرا بکش"،
"نان گدایی را گاو خورد دیگر به کار
نرفت"!
"این طفل یکشبه ره صد ساله می
رود"،
"هر چه پیش آید خوش آید"،
"جیم شدن" و...

همه این ضرب المثل ها بیان کننده
خصوصیتی از فرهنگ ایرانی
است و آن چیزی نیست جز
"تنبلی" ،آیا ایرانی ها تنبل
هستند؟

آیا ایرانیان تنبل تر از مردمان
دیگر نقاط جهان هستند؟

این پرسش��ی اس��ت که بارها
مطرح شده اس��ت و برخی از
پژوهشگران ایرانی معتقدند
یک��ی ازخصوصی��ات اصلی
ایرانیان تنبلی است.
نتایج تحقیق تطبیقی نش��ان
میده��د که می��زان تنبلی
ایرانیان از متوس��ط جهانی
بیشتر است و تنها کشورهای
عربی و آفریقایی هس��تند که
بی��ش از ایرانیان دچ��ار تنبلی
هستند.
در بُن بیشتر مش��کالت ایرانیان و
مشخصههایی که کم و بیش از آنها
با عنوان آس��یبهای فرهنگی و یا
اجتماعی یاد میکنند ،خصوصیتی
اخالق��ی را مش��اهده میکنیم که
به اعتقاد برخ��ی از صاحبنظران،
بسیاری از ویژگیهای نامطلوب ما
بر روی آن س��وار ش��ده است و در
فرهنگ و خصلت جمعی ما بسیار
ریشه دارد.
این خصوصی��ت اخالق��ی ،تنبلی
اجتماعی است که بسیاری از عادات
فرهنگی و صفات اجتماعی ما از آن
مایه میگیرند و تغذیه میکنند.
آنچه روشن است «تنبلی اجتماعی»
یک��ی از مهمتری��ن ویژگیه��ای
رفتاری ناپس��ند ایرانیان است .این
مساله بویژه در عدم تمایل به درس
خواندن در مدارس و دانش��گاهها ،و
در کار اداری کارمندان ،و در میزان
باالی تماشای تلویزیون در ایران به
جای کتابخوانی ،و در تمایل زیاد به
اس��تخدام در دستگاه دولتی و عدم
تمایل برای کسب تخصص و مهارت
و کارآفرین��ی ،در وج��ود تعطیلی
فراوان ساالنه،در پدیدهای به نام بین
التعطیلین ،و در موارد فراوان دیگر
موجود است.
تنبلیچیست؟

از نظ��ر روانشناس��ی ،اهمالکاری یا
تنبلی یعنی به آینده محول کردن
کاری که تصمیم به اجرای آن گرفته
ایم.
به طور کلی ،به تعویق انداختن کار،
رفت��اری ناپس��ند و ناراحت کننده
است که پیامدهای ناخوشایندی در
بر دارد و هرگز نمیتوان از تاخیر در
انج��ام کارها ،به تصور و گمان بهتر
ارائه کردن آنها دفاع کرد.
اهمالکاری به هر ش��کلی که باشد،
رفتاری نامطلوب و نکوهیده اس��ت
که بتدریج در وجود انسان به صورت
عادت درمی آید.
پس با آن مبارزه کنید ،زیرا پیامدهای
تاخیر در کار ،برای خود شخص نیز

رنج آور اس��ت و احساسی که از
این تاخیر در او ایجاد می ش��ود،
عالوه بر زیانهای پیش بینی شده
و نشده ،شرمس��اری و بیزاری از
خویشتن را نیز در بر دارد.
از نظر آم��اری ،این ع��ادت نزد
بیش��تر مردم رایج است و بسیار
نادرندکس��انی ک��ه دچ��ار این
بیمارینباشند.
عادت به تعویق انداختن کار در
انسان ،نظیر بسیاری از عادتهای
دیگر همچون پرخوری و سیگار
کش��یدن ،جنبه فراگی��ر دارد و
م��ردم با این که از زیان آنها آگاه
هس��تند ،با وجود این از کنارش
بی توجه می گذرند.
ما عادت داریم ب��رای خطاهای
خود ازجمله تاخیر در کارها ،به
عذر وبهانه و منطقی جلوه دادن
آن رو آوری��م ،در نتیج��ه با این کار
خود ،به تجدید و تقویت آنها کمک
می کنیم.
وقت��ی برای ب��ه تعوی��ق انداختن
کارهای خود عذر و بهانه می آورید،
درحقیقت آن را موجه جلوه
می دهید و عواقبش را از یاد
می برید.
وجود نش��انه های افسردگی،
خستگی ،سردردهای شدید،
بی خوابی ،فشارخون و زخم
معده در وجود فرد اهمالکار،
گ��واه ب��ر آن اس��ت ک��ه او
می خواه��د خ��ود را از رنج
اهمالکاری نجاتدهد.
اما تنها میل ب��ه ترک عادت
و س��رزنش کردن خود برای
رهای��ی از چن��گال آن کافی
نیست.
سه وجه مختلف از اهمالکاری

 ) 1خودشکوفایی:

به خصوصیات فرد و هرفهایی کهدر
زندگی بهدنبال آن است ارتباط پیدا
می کند.


 )2حفظ موقعیت شخصی:

به تمام فعالیتهایی اطالق می شود
که فرد برای زندگی خود به کار می
برد .همه وظایف شغلی و شخصی او
به منظور آنکه از زندگی خود هرچه
بیشتر لذت ببرد ،در این تعریف قرار
می گیرد.

 )3احساس عدم مسوولیت
درباره ی دیگران:

در کارتان احساس مسوولیت نمی
کنید و درزندگی بتدریج دوستانتان
را از دست می دهید.
اهمالکاری و به تعویق انداختن کارها
به طور قابل مالحظه ای با ماهیت
کارهای مختلف ارتباطدارد.
به طور کلی ،به تاخیر انداختن کارها
از  ۳ناهنجاری منشاء می گیرد:


الف :احساس خود کم بینی

به طور نس��بی هر کس در مواقعی
احس��اس خود کم بینی می کند.
یعنی شخصیت خود رادر جایگاهی
پایین تر از آنچه هس��ت می بیند و
از این نظر دچار ناراحتی می ش��ود
یااعتماد به نفس خود را از دست می
دهد و احساس بی ارزشی می کند.
این احساس از آن جهت در شخص
ایجاد می شود که:

 )1هرکسی دوست دارد کارش
را هرچ�ه بهت�ر و کاملتر انجام
دهد.
 )2اعتماد و محب�ت دیگران را
نسبت به خود جلب کند.
 )3با رفتاری مجدانه بر تصورات
باطل خود که از ضعف شخصیت
سرچشمه می گیرد ،غلبه ورزد.
خصوصیات یاد ش��ده در رفتار هر
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6162 Sherbrooke w.

اوکازیون عالی برای بیزنس:
کلینیک با سابقه 20ساله

جویای:

پزشک عمومی (خصوصی) پزشک متخصصدندانساز

همچنین جویای شریک دیپلمه و باجتربه برای گشایش

>> مهد کودک

در فضای کامال آماده وموجود کلینیک

واقع در بولوار ROME
در براسار

روانشنـاسیتنبـلی
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) 514-999-5168

کس به طور نسبی دیده می شود.
گاه��ی ب��ه دالیل مختل��ف موفق
نمی ش��وید که کارت��ان را به موقع
انج��ام دهید و در نتیجه احس��اس
شرمندگی می کنید.
احیانا به خودتان می گویید:
«من آدم بدی هستم ،چون کارم را
به موقع انجام نداده ام».
خوب کس��ی ک��ه در ارزش وجود
خود شک می کند طبیعی است که
آمادگی انجام کار خوب را ندارد.
از کار کردن نهراسید و تنها به خوب
ارائ��ه کردن آن زیاد توجه نداش��ته
باشید ،چون همیشه قضاوت درباره
کار انجام نش��ده ،پوچ و بی حاصل
است.
اگر شما کمال گرا هستید و همواره
به ایده آل می اندیش��ید ،یعنی می
خواهید هر کاری را به بهترین شکل
انج��ام دهید ولی نمی توانید ،طبعا
ناراضی می شوید.
نارضایت��ی عاملی اس��ت که ش��ما
را از فعالی��ت بعدی بازم��ی دارد و
دیگرحاضر نخواهید ب��ود آن کار را
ادامه دهید و این وضع در شما ابتدا
به صورت بهانه جویی و س��رانجام
عادت ظهور خواهد کرد.
شما باید بدانید مقصود از کار ،انجام
آن به نحو احسن نیست.
هر کار خوب و ظاهرا بی ایراد ،خالی
از نقص نخواهد بود.
پس سختگیر نباشید و به خود
اعتماد داشته باشید.
یک��ی از دالیل بی عالقگ��ی ،عدم
اعتماد به نفس اس��ت ،پس خود را
باور کنید.

ب :پایین بودن سطح حتمل
(سرخوردگی)

یکی از علل س��رخوردگی یا پایین
ب��ودن س��طح تحم��ل ،ب��ه «خود
رس��یدن» و افراط است؛ مثال افراط
در خوردن ،افراط در خوشی ،زیاده
روی در مصرف مواد مخدر وغیره.
عوام��ل یادش��ده موج��ب
«س��رخوردگی» نمی ش��وند ،ولی
بتدریج زمین��ه را برای آن مهیامی
کنند.
پرتوقعی در حقیقت عامل مستقیم
سرخوردگی است.
دوس��ت داری��د درآزم��ون ادبیات
انگلیس��ی حتما نم��ره  ۲۰بگیرید

ی��ا الاق��ل نم��ره  ۱۸و  ،۱۹در غیر
این ص��ورت ترجیح م��ی دهید به
تحصیلتان ادامه ندهید.
این همان پرتوقعی است که از آن یاد
کردیم و طرز فکری است که شما را
به تنبلی سوق می دهد ،زیرا ترس
دارید که توقع شما در حد انتظارتان
نباشد و به ایندلیل کوشش و سعی
الزم را ب��ه کار نمی برید ،در نتیجه
نسبت به کار بی عالقه می شوید.
در حقیقت ،توقع بیش از حد برای
کسب موفقیت هرچه بیشتر ،شما را
دچار ترس و فرار از کار کرده است..
هرگاه در کاری ب��ه نتیجه باالتر از
میزان اس��تعداد و توانایی خودفکر
کنید ،باید بدانید به جای این که به
ادامه آن تشویق شوید ،به بیزاری و
انزجاراز آن سوق داده خواهید شد؛
چراکه توانایی شما نمی تواند بیش
از حد کارآیی تان در آنباشد .بدون
واهمهدرباره نتیجه کار به فعالیتهای
خود بپردازید.
وقتی میزان توقع شما بیش از حد
توانای تان است ،کار برای شما کسل
کننده خواهد بود.
تنها اشتغال به کار ،شما را از اندیشه
ه��ای مزاح��م نجات خواه��د دادو
بتدری��ج درمی یابید که به س��وی
موفقیت گام برمی دارید و در کارتان
احساس بهروزی می کنید .شما در
هر کاری که شروع می کنید ،باید از
پیش خ��ودرا برای مواجهه با برخی
مش��کالت آماده کنید .این احتمال
کامال طبیعی و منطقی است.
نبای��د با خ��ود بگویی��د« :به علت
مش��کالتی که وجود دارد آن کار را
دوس��ت ندارم ».پس در مواجهه با
مشکالت شکیبا باشید.
به خود تلقین کنید که می توانید آن
را به شکلی دلخواه انجام دهید .خود
این فکر به شما نیرو می دهد که در
جهت مقصود پیش بروید.


در پاسخ باید بگوییم کار و کوشش.
اگر منطقی فکر کنید ،تنبلی را کنار
خواهید گذاشت.
رفتار افراد در مورد ش��خص تنبل و
قضاوت جامع��ه در مورد او از جمله
نگرانیها و ناراحتی هایی اس��ت که
معم��وال اف��راد تنبل ب��ا آن مواجه
هستند.
انجام کار به موقع هم آسانتر است و
هم مزایایی در بر دارد.
در صورتی که گذشت زمان ،هم کار
را مشکلتر می س��ازد و هم مزایای
انجام به موقع آن را از بین می برد.
رفتار مسامحه کارانه ناشی از اندیشه
شماست .تفکر منطقی می تواند در
رفتار شما نقش فعالیداشته باشد.
مسامحه کاری از عدم تحرک ناشی
می شود.
یعنی فرد مسامحه کار کسی است
که در کارهایش به سعی و کوشش
توجه ندارد.
پس منطق و استدالل حکم می کند
که هر کس رجن ح�ال را به خاطر

بس��یاری از تنبلی ها نتیجه خشم
و پرتوقعی اس��ت؛ مثال شاگردی از
ترس مردود ش��دن ،انجام تکالیف
درس��ی خود را عقب می اندازد و از
آن نظر که نم��ی تواند آن رابه طور
کامل انجام دهد ،بهانه تراش��ی می
کن��د .مثال تقصیر را ب��ه گردن هم
اتاقی خود می اندازد ،اس��تادش را

ب��ا روش منطقی ب��ه باورهای
غیرواقعی خود فکر کنید و آنها را در
کارتان تاثیردهید .بدین ترتیب شما
به رفتاری منطقی ودور از احساس و
هیجان دست خواهید یافت و دیری
نخواهد گذش��ت که برای مبارزه با
تنبل��ی در خود احس��اس آمادگی
خواهید کرد.

ج ) خشم

مقصر می داند که تکلیف مش��کل
برای او تعیین کرده است .والدینش
رامقصر می داند که او را به مدرسه
برده اند و نسبت به معلمان و والدین
خود احساسدشمنی می کند.
به ج��ای این ک��ه از دس��ت خود
عصبانی باشد و خود را مقصر بداند،
همه تقصیرها را ب��ه گردن دیگران
می اندازد!
در بررسی آماری که در این مورد به
عمل آمده ،معلوم شده علت عمده
تنبل��ی در اف��راد ،پرتوقعی و پایین
بودن س��طح تحمل آنهاست که به
خصومت و تنفر آنها ازاشخاص می
انجامد.

چاره تنبلی چیست؟

راحتی آینده حتمل کند.
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اقتصاد...

بحران یورو و نگرانی جهانی

بازارهای مالی جهان با دوره ای
پر فراز و نشیب دست به گریبان
هس�تند که بیش از هر عاملی،
معلول ب�ی اعتمادی س�رمایه
گذاران نسبت به آینده اقتصاد
جهان و بی اعتقادی به توانایی
سیاستمداران در بهبود اوضاع
اقتصادی است.
آمار اقتصادی اخیر نشان می دهد
که روند خروج اقتصادهای غربی از
شرایط رکودی ،شتاب قبلی خود را
از دست داده و این به نوبه خود باعث
تشدید نگرانی در مورد بحران بدهی
حوزه یورو شده است.
ب��ه نظر کارشناس��ان مالی ،ممکن
است که این وضعیت به بروز بحران
مالی و بانکی جدیدی مشابه آنچه
که سه س��ال پیش روی داد منجر
ش��ود و اقتصاد جهان��ی را بار دیگر
گرفتار رکودی عمیق تر سازد.
با توجه به این نگرانی هاس��ت که
برخی از سرمایه گذاران به صراحت
سیاستمداران را متهم می کنند که
نتوانسته انددر مورد توانایی و قدرت
رهبری خ��ود در حل این بحران به
بازارهای مالی اطمینان کافی بدهند.

نگرانی در مورد رشد

مهمتری��ن عامل نگرانی س��رمایه
گ��ذاران در حال حاضر کندی روند
رشد اقتصادیدر آمریکا و کشورهای
اروپایی است.
صندوق بین الملل پول هشدار داده
اس��ت که اقتصاد جهانی به "دوره
خطرناک جدید" رشد اندک و بدهی
روز افزون دولتی گام نهاده است.
این نهاد بین المللی با توجه به این
شرایط ،پیش بینی خود از نرخ رشد
اقتصاد کش��ورهای توسعه یافته را
کاهش داده و گفته است که تولید
ناخالص داخلی این کشورها در سال
جاری تنها حدود  ۱.۵درصد رش��د
خواهدداشت.
بانک مرکزی آمریکا  -فدرال رزرو -
هم چشم اندازی نه چندان روشن از
اقتصاد جهان را ترسیم کرده است.
ب��ه گفته منابع این بان��ک ،اقتصاد
آمریکا با مخاطراتی از جمله بحران
در بازاره��ای مال��ی خارجی مواجه
است و اگرچه تعداد مشاغل جدید
در ایاالت متحده در ماه سپتامبر به
یکصد و س��ه هزار شغل رسید و از
پیش بینی های قبلی فراتر رفت ،اما
نرخ بیکاری در این کشور همچنان
 ۹.۱درصد است.
همزم��ان ،وزارت بازرگان��ی آمریکا
گفته است که بین ماه های آوریل
و ژوئن سال جاری ،نرخ رشد ساالنه
اقتصاد این کش��ور ،ک��ه بزرگترین
اقتصاد جهان اس��ت ،از  ۱.۳درصد
فراتر نرف��ت در حالیک��ه وضعیت

صندوق بین امللل پول
هشدار داده است
که اقتصاد جهانی به
"دوره خطرناک جدید"
رشد اندک و بدهی
روز افزون دولتی گام
نهاده است.
اقتصادی کشورهای عضو حوزه یورو
نیز چندان بهتر از این نبوده است.
بخ��ش صنعت در کش��ورهای این
حوزه گرفتار رکود است و تولید این
بخش در ماه س��پتامبر با سرعتی
بیش از هر زمان دیگر طی دو سال
اخیر کاهش یافت.
کشورهای عضو حوزه یورو موافقت
کردند تا برای باردوم ،کمک هایی را
برای بازپرداخت بدهی های دولتی
در اختیار یونان قرار داده و اختیارات
بیشتری رادر اختیار "صندوق ثبات
مالی اروپا" قرار دهند.
نرخ رش��داقتصادی آلمان در س��ه
ماهه آوریل تا ژوئن امسال نیز کندتر
ش��د و تنها به یکدهم درصد رسید
و اقتصاد فرانسه در همین دوره ابدا
رشدی نداشت.

گسترش بحران بدهی

بحران بدهی کشورهای عضو حوزه
یورو منش��ا دیگری ب��رای نگرانی
بازارهای مالی نس��بت به ش��رایط
اقتصاد جهانی است.
کاهش رش��د اقتص��ادی به معنی
کاهش درآمدها و درنتیجه ،کاهش
عوای��د مالیاتی دولت هایی اس��ت
که با فش��ار برای بازپرداخت بدهی
های خارجی خود دست به گریبان
هستند.
تاکنون یون��ان ،پرتغال و جمهوری
ایرلند که با مشکل بازپرداخت بدهی
مواجه بوده اند توانسته اند از کمک
های خارجی در این زمینه برخوردار
ش��وند ،اما این خطر وجود دارد که
دامنه این بدهی ها گسترش یابد و
دامنگیر کشورهایدیگری شود.
در م��اه اکتبر ،موسس��ه رده بندی
اعتباری «م��ودی» ،رتبه اعتباری
ایتالیا را کاه��ش داد و دلیل آن را
افزای��ش خطر ناکامی کش��ورهای
حوزه یورو در دسترس��ی به منابع
مالی توصیف کرد که ناشی از "فقدان
اطمینان نسبت به بازپرداخت بدهی
های کشورهای حوزه یورو" است.
قبل از ایتالیا ،رده اعتباری اسپانیا،
جمهوری ایرلند ،یون��ان ،پرتغال و
قبرس نیز در س��ال جاری کاهش
یافته بود.
در ماه ژوئیه س��ال جاری ،رهبران
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کشورهای عضو حوزه یورو موافقت
کردند تا برای بار دوم ،کمک هایی
را ب��رای بازپرداخ��ت بده��ی های
دولتی در اختی��ار یونان قرار دهند
و اختیارات بیش��تری را در اختیار
"صندوق ثبات مالی اروپا" قراردهند
که مامور کمک به کشورهای بدهکار
این حوزه است.
در راه حل مورد نظر این کش��ورها،
قرار شد بانک های خصوصی اوراق
قرضه یونان را ب��ا بدهی های بلند
مدت ت��ر معاوضه کنن��د و پس از
آن ،هفده کشور عضو حوزه یورو ،از
جمله آلمان ،تاس��یس این صندوق
جدید را تصویب کردند.
پ��س از آنکه مش��خص ش��د که با
حمایت از یونان ،این صندوق دارای
منابع کافی برای کمک به کشورهای
بزرگتر حوزه یورو نخواهد بود،در ماه
اکتبر رهبران کش��ورهای عضو این
حوزه یک رشته تمهیدات جدیدی
را برای جلوگیری از گسترش بحران
بدهی ها به اجرا گذاشتند که شامل
افزایش مناب��ع این صندوق به یک
تریلیون یورو بوده است.
عالوه بر این ،مقرر شد که بانک ها
بخشی از بدهی های یونان را مشمول
بخشودگی قراردهند و برای مواجهه
با زیان ناشی از این اقدام و اقدامات
مش��ابه در آینده ،سرمایه خود را در
مجموع حدود یکصد میلیارد یورو
افزای��ش دهند و دولت ه��ا نیز در
صورت لزوم برای تحقق این هدف،
به بانک ها کمک کنند.

بانک های آسیب پذیر

ه��دف از این تغیی��رات تا حدودی
مقابله با این نگرانی است که ممکن
است بدهی دولت های عضو یورو به
عارضه ای برای سیستم بانکی این
کشورها و احتماال کشورهای منجر
شود.
در ماه های اخی��ر ،معموال کاهش
ش��اخص بهای س��هام در بازارهای
مالی با افت شدید بهای سهام بانک
های شروع شده است که نشان می
دهد سرمایه گذاران به توانایی دولت
ه��ای اروپایی در حل بحران کنونی
چندان اطمینانی ندارند.
در ارتباط با بحران بدهی مالی یونان،
بان��ک های فرانس��وی به خصوص
تحت فش��ار قرار دارن��د زیرا میزان
اوراق قرضه یونان که در اختیار این
بانک ها به بیش از  ۴۰میلیارد یورو
یعنی بیش از هر کشور دیگری می
رسد.
قبل از ایتالیا ،رده اعتباری اس��پانیا،
جمهوری ایرلند ،یون��ان ،پرتغال و
قبرس نیز در س��ال جاری کاهش
یافته بود.
موسس��ه مالی بین المللی ،که یک
نهاد تجاری جهانی با عضویت بانک
ها و سایر وام دهندگان عمده است،
اعالم کرده اس��ت که طرح معاوضه
بدهی های یونان به معنی آن است
که طلبکاران این کش��ور حدود ۲۱
درصد دارایی خود را از دس��ت می
دهند.
براساس طرح جدید نجات اقتصادی
یونان ،از بانک ها خواسته شده است
تا از  ۵۰درصد بدهی یونان صرفنظر
کنند.
اگر بانک ها مجبور شوند به اقداماتی
مشابه در مورد سایر کشورهای یورو
تن در دهند ،آنگاه ممکن است این
وضعیت به بروز یک بحران گسترده
بانکی دیگر در جهان منجر ش��ود و
یک دوره رک��ودی جدید اقتصادی
جهانی را در پی آورد.
در همانح��ال ،حت��ی توانایی مالی
ایاالت متحده در بازپرداخت بدهی
های دولتی نیز نگران کننده ش��ده
اس��ت و تعلل کنگ��ره در تصویب
الیحه کاهش کسری بودجه و تاخیر
در ای��ن زمین��ه ،باعث ش��د تا یک
سازمان رده بندی اعتباری جهانی،

رتبه ایاالت متحده را که همیش��ه
در باالترین سطح قرار داشت ،برای
نخستین بار اندکی تنزلدهد.


فقدان رهبری

کارشناس��ان همچنی��ن از فقدان
رهبری سیاس��ی در آمریکا و اروپا
سخن گفته اند هر چند کشورهای
گروه بیست  -متشکل از اقتصادهای
بزرگ جهان  -بر آمادگی خود برای
"اقدام الزم" جهت بازگرداندن ثبات
به بازارهای جهانی تاکید نهاده اند.
در عین حال ،در مورد نجوه "اقدام"
در این زمینه اختالف نظر وجود دارد
و انتظار م��ی رود در اجالس بعدی
این گ��روه در ماه نوامبر ،توافقی در
این مورد صورت گیرد.
احتم��ال اق��دام مش��ترک در این
زمینه احتماال ش��امل تصمیماتی
منطقه ای و ملی اس��ت در حالیکه

کسری بودجه کم سابقه بسیاری از
کش��ورهای عضو به معنی آن است
که جای مانور چندان��ی در اختیار
دولتهایشاننیست.
باراک اوباما ،رئیس جمهوری آمریکا،
اخی��را برنامه ای را برای کاهش��ی
 ۴۵۰میلیارد دالری در مالیات ها و
برنامه هایی را به منظور تقویت روند
رشد اقتصادی اعالم کرده اما کنگره
آمریکا این پیش��نهاد را به سادگی
قبول نمی کند.
رهب��ران اروپای��ی نیز تحت فش��ار
هس��تند تا برنامه ای را برای ثبات
بلند مدت یورو تدوین و اجرا کنند.
در حالیک��ه رهب��ران اروپایی ۱۳۰
میلیارد یورو دیگر را برای کمک به
یونان تصویب کرده اند که بخش��ی
از آن به تسهیالتی برای بخشودگی
بده��ی های این کش��ور اختصاص
خواهد یافت ،ژوزه مانوئل باروس��و،
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رئیس کمیسیون اروپا ،گفته است
که احتماال این آخرین کمک مالی
به یونان نخواهد بود.
البت��ه اقدام��ات اخیر م��ی تواند تا
ح��دودی باع��ث اطمین��ان خاطر
سرمایه گذاران شود اما سئواالتی در
مورد تامین منابع الزم برای به اجرا
گذاشتن مصوبات کشورهای اروپایی
مطرح است.
از جمله تاکن��ون جزئیاتی در مورد
نح��وه افزایش موج��ودی صندوق
کمک اروپایی به یک تریلیون یورو
و منبع مورد اس��تفاده برای افزایش
سرمایه بانک ها انتشار نیافته و معلوم
نیست که آیا چنین جزئیاتی مورد
توافق قرار گرفته است یا نه.


لیالفروهر
کمک چین به شنود در ایران...
اما مساله اینجاست که وقتی چنین
تجهیزات��ی در اختی��ار رژیمه��ای
س��رکوبگر قرار میگیرد ،بیش��تر
برای سرکوب مخالفان و کنشگران
اجتماعی و سیاس��ی به کار گرفته
میشود .کاربرد دوگانه این تجهیزات،
از چالشبرانگیزترین مسائل دنیای
ارتباطات است.
کمک به رژیمی سرکوبگر

>> ادامه از صفحه8 :

نگهداری تجهیزات شنود ،رهگیری
و مانیتورینگ را هم انجام میدهند.
بازار وسوسهانگیز تلفن همراه در
ایران

بازار تلفن همراه در ایران در س��ال
 ۲۰۱۰بی��ش از  ۱ /۹میلیارد دالر
درآمدزایی داش��ته و رش��د بسیار
س��ریع و ش��گرفی دارد .بر اساس
آخرین آمار ،در س��ال گذش��ته ۶۶
میلیون مش��ترک موبایل در ایران
وجود داشت.
همین نیاز گس��ترده ،برای بسیاری
از عرضهکنن��دگان وسوس��هکننده
است .اما فراهم کردن بستر سانسور،
مانیتورینگ ،رهگیری و س��رکوب
دیجیتال شهروندان ،از خواستهها و
نیازهای اصلی حکومت ایران و دیگر
رژیمهای سرکوبگر است و گذشته
از این ،تحریمهای اعمالشده بر ضد
ای��ران ،قاعدتا بای��د راه را بر چنین
معامالتیببندد.
راس گان ،سخنگوی ارشد هوآوی،
در گفتوگو با والاس��تریتژورنال
گفته است که این کمپانی به شدت
به تحریمهای اقتصادی اعمالشده
از سوی س��ازمان ملل بر ضد ایران
پایبند است و فعالیتش در ایران با
توج��ه به همه قواعد موجود در این
حوزه انجام میشود.
ویلیام پالمر ،از معاونان این کمپانی
که در واش��نگتن مستقر است نیز
گفت« :فعالیت ما در ایران ،همچون
فعالیتم��ان در ه��ر ب��ازار دیگری
است .ما تالش میکنیم تا با بهبود
ارتباطات ،کیفی��ت زندگی مردم را
ارتقادهیم».

گفت��ه میش��ود ای��ن کمپانی که
شبهاتی درباره احتمال ارتباطش با
ارتش چین وج��ود دارد ،در اجرای
دس��تورات دولت ای��ران برای قطع
سراسری س��رویس اساماس پس
از آغاز اعتراضات گس��ترده مردمی
در کشور ،نقش��ی کلیدی داشته و
والاستریتژورنال به نقل از چندین
فعال دانش��جویی و مدنی در ایران،
نوش��ته است که آنها به سادگی و با
رهگیری تلفن همراهشان بازداشت
شدهاند.
محمود تجلیمهر ،مدیر پروژههای
بینالمللی مخابراتی که با زیرساخت
ارتباطات مخابراتی ایران آشناست،
میگوید:
«باید با جلب توج��ه افکار عمومی
جهان به اقداماتی از این دس��ت که
زندگی بس��یاری از شهروندان را در
کشورهای تحت حاکمیت رژیمهای
س��رکوبگر در مع��رض خط��ر قرار
میدهد و نقض حقوق بشر محسوب
میش��ود ،میت��وان از گس��ترش
فعالیتهای آنها جلوگیری کرد».
به اعتقاد او کمپینهای رس��انهای
گس��ترده علیه کمپانیهای نوکیا
زیمنس و اریکسون در طول دو سال
گذشته،در پاسخ به فروش تجهیزات در پی براندازی سریالی دیکتاتورها
ش��نود و رهگیری ،از حد الزم فراتر در جهان عرب ،مش��خص ش��د که
رفت و «گرد و غباری که در اثر این در مص��ر ،دولت حس��نی مبارک با
اقدامات پدید آمد ،باعث شد که این هم��کاری یک کمپانی انگلیس��ی
کمپانی چینی از فرصت پیشآمده مکالمات رمزگذاری ش��ده اسکایپ
نهایت استفاده را ببرد».
فعاالن دموکراسیخواه را کنترل و
محم��ود تجلیمه��ر میگوی��د :شنود میکرد.
«چینی بودن این کمپانی به معنی در لیب��ی نی��ز نیروه��ای دولتی با
ضربهناپذیر بودن آن نیست .بسیاری همکاری یک کمپانی فرانس��وی به
از چیپه��ا و قطعات مورد نیاز این تجسس در ایمیلها و سرویسهای
کمپان��ی از آمریکا وارد میش��ود و چت آنالین میپرداختند.
اطالعرس��انی درباره ای��ن اقدامات والاس��تریتژورنال مینویسد« :بر
میتوان��د به قط��ع ص��ادرات این خالف لیب��ی و مصر که حاکمانش
امکان��ات و نیز حذف ش��دن آنها از در نتیجه خیزش مردمی برافتادهاند،
مناقصههای بزرگ در کش��ورهای ش��بکه پیچی��ده و چندالی��هی
غربی منجر شود».
جاسوس��ی علیه مخالفان و فعاالن
او میگوی��د هم��کاری کمپان��ی مدنی در ایران همچنان به فعالیت
ه��وآوی با ای��ران فق��ط در زمینه خود ادامه میدهد.
فروش تجهیزات نب��وده و کارکنان تالشهای دولت ایران برای سرکوب
آن ،کارهای مربوط ب��ه راهاندازی و دیجیتال ش��هروندان ،پس از ظهور

جنبش سبز به شدت گسترش یافته
است».
بخش��ی از ای��ن گزارش ب��ه نقل از
کسی نوشته شده که گفته میشود
در مذاکرات محرمانه میان مقامات
این کمپانی چینی و مسئوالن اپراتور
ایرانسل حضور داشته است .آنها در
این جلس��ه اعالم کردهان��د که در
سانسور سابقه و مهارت الزم را دارند.
راز بقا؛ دست کمپانی چینی در
دست سپاه

گفته میش��ود که کمپانی هوآوی
برای افزایش نفوذ و نیز برندهشدن
در مناقصههای بزرگ مخابراتی در
ایران ،با «صنایع الکترونیک زعیم»
همکاریمیکند.
ای��ن ش��رکت ایران��ی ،از بازوهای
اجرایی سپاه پاسداران و وزرات دفاع
جمهوری اسالمی است.
ای��ن کمپان��ی چین��ی ،نزدیک به
هزار کارمند در ای��ران دارد .یکی از
مقامات این کمپان��ی ،در گفتوگو
با والاستریتژورنال تالش کرده تا
نقش آنان را ب��ه کنترلکنندههای
تجهیزات و مس��یریابهای شبکه
تقلی��ل ده��د ،در حال��ی که گفته
میش��ود کارکن��ان آن در کن��ار
نماین��دگان وزارت اطالع��ات ،در
بسیاری از پروژههای سرکوبگرانه،
از جمل��ه فیلترین��گ اینترن��ت و
سرویس اساماس ،فعالیت میکنند.
این کمپانی به شدت در تالش است
تا دامنه فعالیتهای خود در ایاالت
متحده را گسترشدهد ،اما شبهاتی
ک��ه درباره ارتباط آن با ارتش چین
وج��ود دارد ،مانع از تحقق آرزوهای
آنان شده و فعالیت آنهادر بسیاری از
حوزهها به خاطر «نگرانیهای مرتبط
با امنیت ملی آمریکا» ممنوع شده
است.
حکوم��ت ای��ران زیرس��اختهای
ارتباطی و ش��بکههای مخابراتی را
در انحصار خود دارد و بس��یاری از
پیمانکاران بزرگ و نهادهای مجری
آن ،وابس��ته به س��پاه پاس��داران،
وزارت دفاع ،وزارت اطالعات و دیگر
نهادهایامنیتی-نظامیاند.همکاری
با ایران در زمینه سانسور و سرکوب
دیجیتال ،حاال میتواند دردسرهای
ب��زرگ و جدیدی برای این کمپانی
عظیمدرست کند.
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... بازار امالک:کبک و کانادا
۲۰۱۱آمار خرید و فروش امالک کالن شهر مونترال در ماه سپتامبر

Immigration Canada is
letting a lot of new comers
waiting to arrive to Canada
Skilled Worker Applicants
and start a new life down.
to receive a decision within They are waiting, we are
twelve months compared
waiting, waiting for what,
up to six years under our
how long will it take for
old system.
the old backlog to clear
Pretty ambitious for a
up?
rookie minister, Huh?
How long will it take for
Since that announcement,
the new backlog to clear
my staff members and I
up?
have been telling our cliWill it ever clear up?
ents who were
What do we tell
applying un... A NEW our clients?
der the (FSW)
BACKLOG IS Who do we turn to
category of
for an explanation?
BORN !
the Minister’s
Visa posts don’t
promise to
answer emails
process their apclearly, oh sure
plications within a
they answer
year.
emails, telling us
However, we also
that we will be
cautioned them that
contacted once the
we were skeptifile has been comcal that this result
pleted. Attempts
could be achieved or
in making phone
sustained.
calls fail, Visa
ot surprisingly,
posts don’t answer their
it’s not working out
phones but you will get an
quite as the Minister
automated message detailexpected. Many (FSW)
ing their business hours.
applications are languishTry contacting a Program
ing beyond the expected
Manager at a Visa Post,
year, without explanation.
it is almost a nightmare,
The “12” months promised Canada Immigration is
by Minister Jason Kenseriously letting me down.
ney is now looking like at
Unkept promises, but then
least three years or so and
again, are we so naïve to
counting.
believe the promises made
AND SO A NEW BACKby a politician. I was,
LOG IS BORN!
unfortunately!

امیرسام

IMMIGRATION BACKLOG

L

et’s talk about the
backlog in the Federal
Skilled Worker Program
(FSW).
What happened to the
promise that the Minister of
Immigration Jason Kenney
made a month after he became Immigration Minister. At the time there were
almost 997,000 applicants
for permanent residence
to Canada waiting in our
backlog. Many were waiting up to six years or more
for an answer from our immigration department.
On November 28, 2008
less than a month after
Minister Kenney became
Immigiration Minister he
announced he would be
using these special powers
to advance what the Tories
had dubbed as Canada’s
“Action Plan for Faster Immigration.”
“The Plan” was fairly
simple. Give priority to
everyone who applied on
or after February 27, 2008
and dump into a backlog
the hundreds of thousands
who applied before that
date. Unfair, perhaps, but
efficient. To offset this
unfairness, Minister Jason
Kenney announced that
“We expect new Federal

A

H e a l t h Ti p ssources of calcium, Vita-

new found passion
of mine is Natural
Healing, since January
2011 I have embarked
in a 4 year program
studying Natural Health
Science.
Mostly for the benefit
of myself, my family,
friends and to share my
new found knowledge in
health.
alcium is usually
identified with strong
bones. What people are
not aware of is that calcium
plays an important role in
other bodily processes such
as blood clotting, cell division, muscle contractions,
brain function, hormonal
balance, and a regular
heartbeat.
Our bodies store calcium
in the bones and maintains
a certain level of it in our
blood stream. When our
blood calcium level drops,
our bodies leaches calcium
from our bones to restore
our blood calcium level to
normal. So another words,
if our blood does not have
enough calcium it will
take it from our bones, our
blood is quite selfish, and
doesn’t care if our bones
has enough calcium, it will

C
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take it anyways.
What’s important is that we
eat foods high in calcium,
and I don’t believe dairy
products are the only
means of calcium, on the
contrary I stay away from
them, if you need to, or
enjoy dairy products I
suggest you buy organic
dairy products, you will
be avoiding drinking milk
from a cow that has been
injected with antibiotics,
hormones and steroids and
God knows what else, and
has never seen a day of
sunlight in all of its short
life. So buy organic, or
free range, these dairy
products come from cows
who are roaming around in
their pastures, eating grass
under the sun. Now which
would you choose to feed
to your children?
It is obvious isn’t it!
There are so many other

mins C and D increases
calcium absorption while
Vitamin K increases bones
density, making your bones
strong. Magnesium, a
mineral that helps transport
calcium into bones and soft
tissue while preventing
the formation of calcified
deposits in your kidneys.
To compliment your
calcium intake, you need
to exercise at least 3 times
a week by brisk walking, light jogging, tennis,
whatever it is you enjoy.
For women going through
menopause beware of
strenuous exercise or
excessive exercise which
lower estrogen levels and
trigger bone loss, and avoid
a very low calorie diet.
This does not benefit the
bones of a woman experiencing menopause,
instead eat lots of green
leafy vegetables, they
contain Vitamin K which
will increase bone density,
making your bones strong.
Grains and nuts such as
almonds, cashews, brazil
nuts, brown rice, dates,
squash, pumpkin and watermelon seeds loaded with
magnesium just a few a day

۲۰۱۰ افزایش نس��بت به سپتامبر
.میباشد
 نیز با همینPlex امالک درآم��دزا
مقدار افزایش ب��ه قیمت میانگین
 دالر معامل��ه ش��دند در۴۰۰۰۰۰
 درصد۲ حالیکه کاندومینیومها با
۲۲۰۰۰۰ افزایش به قیمت میانگین
.دالر به فروش رفتند

با افزایشی حدود یک درصد در رتبه
ی خرید و فروش
 بعدی قرار گرفت ول
۱۱  باSouth shore کاندومینیوم در
درصد کاهش نس��بت به سپتامبر
. همراه بود۲۰۱۰
میانگین قیمت،در مقی��اس قیمت
Singleامالک مسکونی تک واحدی
۲۶۶۷۵۰  در مونت��رال ب��هfamily
 درصد۶ دالر رسید که خود نمایانگر

تع��داد معامالت امالک
مسکونی در کالن شهر
مونترال در ماه سپتامبر
 ی��ک درص��د۲۰۱۱
نس��بت به ماه سپتامبر
سال گذش��ته افزایش
نشان داد که بیشترین این افزایش
در جزیره مونترال و ش��هر الوال به
.ثبت رسید
در واق��ع تعداد خری��د و فروش در
۵  درصد و الوال۸ جزیره مونت��رال
۲۰۱۰ درصد نس��بت به س��پتامبر
ی در همین ماه
 افزایش داش��تند ول
، درصد۲ North shore در منطقه
 درصد۸ South shore در منطق��ه
Soulange Vaudreuil و در منطقه
 درصد کاهش در تعداد معامالت۶,
.به ثبت رسید
افزایش تع��داد معامالت امالک در
کالن شهر مونترال نیز بهدلیل رونق
خرید و فروش کاندومینیوم در این
خرید و فروش این نوع ملک.ماه بود
 درص��د و در جزی��ره۴۰ در الوال
درصد بیشتر از سپتامبر۱۰ مونترال
north shore.سال قبل گزارش شد

۲۰۱۱آمار معامالت امالک در استان کبک در سه ماه سوم سال

Single امالک مسکونی تک واحدی
 دالر رسید که۲۱۳۰۰۰  بهfamily
 درصد افزایش نسبت به۶ نمایانگر
.مدت مشابه سال گذشته میباشد
همین قیمت برای کاندومینیومها
۲۰۹۰۰۰  درصد افزایش ب��ه۴ ب��ا
 باPlex دالر و ب��رای امالک درآمدزا
 دالر۳۲۱۰۰۰  درص��د افزایش به۶
.رسید
تعداد امالک در مع��رض فروش از
 در اس��تانMLS طریق سیس��تم
 درصد۱۴ ،کب��ک در ای��ن م��دت
۲۰۱۰ نس��بت به مدت مشابه سال
.افزایشداشت
شاد و سربلند باشید
۲۰۱۱  اکتبر۲۹

.بخشیده است
 کاندومینیومها با،از لحاظ نوع ملک
 درصد بیشترین افزایش خرید۱۰
و فروش را در س��ه ماه سوم به ثبت
.رساندند
تعداد معامالت امالک مسکونی تک
 در اس��تانSingle family واحدی
ی نسبت
 کبک در همین مدت تفاوت
به مدت مشابه سال گذشته از خود
نشان ندادند و حتّی امالک درآمدزا
 یک درص��د کاهش در تعدادPlex
.خرید و فروش داشتند
،همانندگذشته،درمقیاسقیمتنیز
ی قیمتها
 س��یر صع��ودی و تدریج
در س��ه ماه سوم امس��ال همچنان
 قیمت میانگین.ادامه داش��ته است

Cell.: 514-702-2309

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

will help transport calcium
into bones and soft tissue.
Eating fruits and vegetables high in Vitamin C
like strawberries, kiwis,
oranges, papaya, broccoli,
kale, bell peppers, and hot
chili peppers, helps in the
absorption of calcium,
and a diet high in fish, is
beneficial in maintaining
a healthy calcium level
in your bones and loaded
with Vitamin D. Vitamin
D a vitamin which its
natural source is the sun,
and in the winter we can

supplement by eating fish.
Cutting down on red meat
is beneficial to anybody,
no matter how old you
are, a child, a teenager, in
the prime of your life, or
someone in their golden
age. Supplementing with
fish is ideal. But please stay
away from buying fish that
come from fish farms, by
fresh, from fish markets,
and ask if they are caught
in the wild or not. If they
are not caught in the wild
avoid buying. So avoid
red meat, but if you love it

طبق آمار منتش��ر ش��ده توس��ط
س��ازمان مش��اورین امالک استان
،۲۰۱۱  در سه ماه سوم سال،کبک
 معامله به ثبت رسید۱۶۲۳۲ تعداد
 درصد افزایش۲ که نش��ان دهنده
نسبت به مدت مشابه سال گذشته
این افزایش در واقع پایانی.میباشد
ب��ر روند کاه��ش تع��داد معامالت
 فصل گذشته۵ امالک مسکونی در
.بود
،بنا ب��ه نظ��ر کارشناس��ان امالک
،دلیل این افزایش در اس��تان کبک
افزایش قاب��ل توجه خرید و فروش
کاندومینیومها به خصوص در کالن
شهر مونترال میباش��د که به نوبه
خود آمار خری��د و فروش را بهبود

امیرسام

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

too much, buy free range
or organic, the same with
chicken, & eggs, and eat
as many fruits, vegetables,
grains, legumes, and nuts
as your heart desires. Bon
Appetit !
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

مضاعف
ت
ایرانی
ب
خرید!
ار مضاعف
د اقتصادي
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Tel.: 514-996-9692
Fax: 514-313-5656

نیازمندیهای

انی
ایر ام

خد
است ید!
کن

Renovation

Construction
امور ساختمانی
کلیه امور ساختمانی

با نازل ترین قیمت

514-887-5195

خدماتکامپیوتری

تایپفارسیوانگلیسی
ترجمهانگلیسی،آموزش
میکروسافتآفیس،تبدیل
انواع فایل به یکدیگر ،نصب
نرم افزار ،اسکن مدارک
وعکس>> با بهترین نرخ
Tel.: 514-571-2603
azsept15

azmai15salimi

استخدام

به یک پیتزامیکر باتجربه

ل با دو شرح

(مینیمومدو سال تجربه)

آموزشگیتار
پـاپ

اس��ت .اين سند اس��تراتژيك كه اهداف ميان مدت و بلندمدت كشور را
طراحي كرده ،در واقع نقشه راهي است كه برنامهريزان را به مسير واقعي
و صحيح رهنمون ميسازد .آنچه كه در اين زمينه حائز اهميت است،آن
www.paivand.ca
برخي زيربخشهاي
اس��ت كه بهرغم س��رعت قابل توجه تحقق اه��داف
خصوصاً توليد علم ،فناوري ،صادرات غيرنفتي و ...هنوز
سند چش��مانداز
info@paivand.ca
استاتیک
نقاط ضعفي به چش��م ميخورد كه در ش��اخصهايي مانند رشد مستمر
الکترولیز اخير
اقتصادي ،اش��تغال و تورم ديده ميشود .اقتصاد ايران در سالهاي
اگرچه بهرغم بحران مالي گس��ترده ،وضع تحريمهاي اقتصادي سنگين
لیــزر
توانس��ته رشد
و جراحي بزرگ اقتصادي يعني اجراي هدفمندي يارانهها
MARIE
استرشد ROSE 8
گرفته
درصدي در نظر
برازندگی از
كند اما هنوز
حدود  5درصدي را تجربه
زیباییدر
Maryam&Roe
بار در
ش��ده ،در سند فاصله دارد .در مورد تورم نيز اگرچه براي نخستين
TAILLEUR
درصد كاهش يافت اما اجراي طرح
 20س��ال اخير نرخ تورم به زي��ر 10
عظي��م هدفمندي يارانهها همان گونه ك��ه انتظار ميرفت ،باعث افزايش
تورم گش��ت كه قطعاً با گذر از موج اوليه تورمي اين طرح بزودي ش��اهد
شد.بیش از 30سال
خواهيمشما با
تك رقمي شدن تورم درخدمت
4491 St-Charles
انواع لباس
مقام تعمیر
بخش ديگري از بياناتتجربه
اجراي
)CONCEPTروند
واليت به آسيبشناسي
عظماي
(SPA
های زنانه و مردانه  باسفارش
Tel.:قرار
514-833-1519توجه
چرم دو نكته مهم مورد
بخش
كه در اين
اختصاص داشت
اصل
جویای44شریک
متخصص در
شخصی
Tel.:
گرفت .اول اين كه واگذاري و
514-694-3735خصوصي
پوستشركتهاي دولتي به بخش
س��هام
ویــژه
بلكهتخفیف

همکـار
هموطنانرقابتي موضوعيت دارد و ثانياً
امیبرایاقتصاد
يك
ايجاد
نيس��ت
یاهدف غايي
گر
ریاضیات
تدریس
بخش خصوصي براي نقشآفريني در فضاي جديد اقتصادي
توانمندسازي
Restaurant/
Epicerie
دبیرستان secondaire
  دوره
514-419-1039توجه 
اهميتهمکار
دارايشریک و یا
به یک نفر
واگذاري بيش
داشت كه
Ste-Catherineبايد
اس��ت .درW.اين خصوص
1231
  به زبان فرانسوی

برای رستوران و یا دپانور،
Suite
304
خصوصي
توسطبهفوقبخش
دولتي
لیسانس از فرانسه و
  
از  80هزار ميليارد تومان س��هام ش��ركتهاي 
درخیابان سن لوران
مونتریال
تکنیک
پلی
مهمي است كه با ايجاد فضاي رقابتي و حضور جديتر بخش
پاین وبسيار
اقدام
پرنس آرتور)
(بین
  با بیش از 10سال سابقه تدریس

سعیدیان )كه تحقق روح
مضاف��اً اين
نیازمندیم.
خصوص��ي به نتيجه مطلوبتر خواهد رس��يد( .رامین
نيز حائز
فضاي اقتصادي ميباشد
آزادسازي
سياستها كه ناظر بر
بند الف
Tel.: 514-344-6796
آشپزی
انـجامامور
514-931-2231
اهميت جدي است.
حرفــــهای
هفته
روز در
چند
اقتصاد ملي براي تحقق بهتر اهداف
ريزان
برنامه
در مجموع بهنظر ميرسد
خدماتکامپیوتر
منزلوشما
>> در
عدالت بايد آسيبشناسي ارائه شده
پيشرفت
سند چشمانداز و اهداف دهه
 آموزش از مبتدی
سالی)
(خامن
پیشرفتهآن برنامهريزي
ویلنمعظمرهبري را مورد توجه ق��رار داده وتا براي
تــدریسمقام
از ط��رف
کالسیک
و ایرانی
(514) 754-4592
قدرت تداوم
و
سرعت
با
اسالمي
نظام
بالندگي
و
رشد
مسير،
اين
از
نمايند تا
 تعمیر و عیب یابی
مبتدیوپیشرفته
داشته باشد.
 نصب انواع ویندوز
سیامک :با 16سال سابقه

دروست آیلند (سیاوش )

Bijan

pirazjun1

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

آشپـزی

azsept1

noushintilmai2010paid

آموزشویلن

azaug15akvUp

آموزشموسیقی

887-6160
azaug15akvUp

)(438

استخدام
AKHAVAN

 ویروس زدایی و نصب
بهترین آنتی ویروس ها
 طراحی صفحات وب
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نگهداری از
کودکان شما،

همراه با فرزندان خودم
در منزل شخصی
  رسید هزینه به شما

Address:
16750 Boul. Hymus
Kirkland QC H9H 3L2

Tel : 514-505-3337
aznov012011-20-12pd

4870

azjuly15Up siavash-kabiri@yahoo.com

jalilh2001@yahoo.com azap15

خشکشویی
Nettoyeurs
EXPRESS

azaug1free

تدریس ریاضی
وفیزیک
دوره  3ساله دبیرستان
ب��رای دانش��حوهای دبیرس��تان ،و
دانشجوهای ترم آمادگی
saffa.seraj@gmail.com

تایپ فارس�ی

azsep15UP

تعمیراتساختمان
در خدمت هموطنان گرامی

خوشنویسی

خوشنویسینستعلیقو
شکسته نستعلیق با قلم نی،
مداد ،و خودکار برای سنین 10
تا  65سال
saffa.seraj@gmail.com

دارالترجمهرمسی

کامپیـوتر

به مدیریت آرزو تحویلداری یکتا،
مترجم رسمی،عضو جامعه مترجمان

noushintilmai2010paid

آموزش علوم پایه کامپیوتر ،و
تخصصیمتمرکزبرتکنولوژی
های مایکروسافت و سیسکو
saffa.seraj@gmail.com
noushintilmai2010paid

shshramhagigi:(m:1)Ptoendofaug09

فال تاروت

----------مقطع ابتدایی و
دبیرستان
به زبان فرانسوی
و حومه Brossard
(طاهره روانشاد)
Tel.: 514-581-8742

noushintilmai2010paid

تاتوی دائم

پارس ماریتایم

TRANSPORT
COMPANY
به یک نفر رانندهمسلط
به زبانهای فرانسوی و
انگلیسی ،برای انجام امور
داخل و بیرونیدفترکمپانی
حمل و نقل
فورا نیازمندیم.
Tel.: 514-892-5433

تدریس
خصوصی

azaug15

برای کار درمرکز شهر
شرکتی و شخصی
WEST
ILSLAND
«شرح)(514
867-1756
جدولم.
نیازمندی
کرده و
حل
مداد
با
را
ها
شرح
از
يکی
ابتدا
شرح
دو
حل
به
تمايل
صورت
در
است.
ويژه»
و
عادی
دو
دارای
ايران
روزنامه
 افزایش سرعت سیستم
درجه
پز
شیرینی
یک
به
بپردازيد.
دوم
شرح
حل
به
اول،
شرح
جواب
کردن
پاک
با
سپس
Tel.:
514-266-1355
 آموزش و نصب نرم
یک ایرانی نیازمند است.
مجری مراسم
افزارهای دخلواه شما
امور مربوط به رانندگی
514-620-5551ويژه
جدول
جدول عادي
Tel.:
www.systemexpert.ca
عقد ایرانی
(حیدر)
514-294-8242
طراحیابرو،چشمو
Tel: 438-402-8850
514خط لب با تاتوی دائم
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6825-3170مارشال -از بروجفلكي
5 4 3 2 1
توسطخامن
املللی
م
دارا بودن -خوراك س��اعت -گلي
حمل و نقل بین -8
1
Tel:
514-384-5632
(514) 685-4777
www.nettoyeursexجلس روس��يه-
زينتي
2
www.parscargo.ca
خدماتکامپیوتر،
press.com
ویژه خامن ها

جویـ�ایکار

استخدام
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یکتـا

رسمی کبک و ایران ،مترجم رسمی
دادگستری

 ترجمه رسمی کلیه اسناد
ومدارک مطابق با استانداردهای
مورد قبولدانشگاهها و ارگانهای
دولتی کبک و کانادا

 ترجمه رسمی مدارک پزشکان
مطابق با استانداردهای PCRCوMCC

 تنظیمدعوتنامه رسمی

طراح داخلی
انجام پروژه های
دانشجوییدرزمینۀ

Interior Design
توسط طراح داخلی

لیلیکاظمیان
برای اطالعات بیشتر:

Tel.: 514-662-2579
l.kazemian@gmail.com
aznov1UP

 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

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توس�طمهندس
الکترونی�ک

ستان گيالن
-9
به بهای عالی (آرش)
Your garments
fresh
غرب��ال -اقدام ب��ه كاري كردن -مترجم رمسی
3
حسابــداری
Cell: 514-730-7462
خط
تدریس
كرمانand cleaned as -
سوغات early
Tel: 514-574-7915
خصوصیآهني توسط کیمیا
as
the
same
!day
گــرافیک
و
بيرون-
جان��ب
از
ده��ان
گ��رد
-10
4
خاطرهحتویلدارییکتا
akhosravi53
زبانفرانسه
(514) 699-1380
CEL: 514-889-7392
عضو جامعه مترجمان رسمی
عیب یابی و تعمیر  نصب
@gmail.com
درودگر
آبزي
سنگين-
فرانسه)
کشور
التحصیل
(فارغ
رمسی
مترجم
(آرش کشوری)
 روزهاي عرب5 -هرگونه سخت افزار و نرم
کبک و ایران
فیزیک
و
ریــاضی
+
بحرين
مركز
رياكار-
-11
>> کلیه مقاطع:
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
ترجمه رسمی کلیه
 -12بزرگ جثه -انی
6
مدارک و رضانوشادجمال
شبکه رسانیویروس زدایی
College,University
(ازدبیرستان تادانشگاه)
منش��ي -سودن -خدمات مربوط به ترجمه
هارگوش
ر
ای دام
مترجم رسمی و عضوجامعه
و نصب ضدویروس بازگرداندن
High-Shool
ها
خامن
توجه
قابل
)(514
675-0694
خ
7
چتريان-
ز تيره
عرب
آتش
مترجمان کبک
514-803مفروضاتازدست رفته:
است
ترجمه رسمی کلیه مدارک ،دعوتنامه و با سابقه  tutoringدرمدارس
(438) 390-0694
!
DATA RECOVERY
د
 -13ش��عله -عضو کنی
كيلو
دستگاه گوارش-
مونترال و تدریس در موسسات
8
تائیدترجمه
آموزش هرگونه نرم افزار:
کنکور تهران
م��درك
��ام-
ازمبتدی تا پیشرفت ،طراحی
ساقه جدولي
Tel.: 514-575-7080
لوئیزداداش زاده
9
وبسایت :شرکت و خصوصی
*درصورتعدمرضایتجلسه
استخدام نوعي از
 -14نصرت -وقت و هنگام-
فکس
ما
به
را
نسخه خود
شما
های
عکس
و
فیلم
تبدیل

ورق
و
اولرایگانمیباشد.
کنید و 10
روی  DVDطراحی گرافیک
داروی تان را
ن ،فهمي��دن-
پورشه
خودرو
ثبت نام :با ظرفیت محدود
تنظیم فرم های مالیاتی:
بگیرید:
حتــــویل
انی
اخوان
 -15رماني ازسوپر
ر
فرانسوي-
هانري بردو
توسط شادی
11
خصوصی و شرکت
13 RACHEL
ایر
م
رمسی
مترجم
بهترین

سرویس
بهترین

در
2
و
1
شعبات
جهت
>>
ا
برنج
نوع��ي
ن-
اس��تان
هاي
شهرس��تان
از
يك��ي
خد
514-827-6329
Tel.: (514) 288-4864
12
است
قیمت
Tel.: (514) 288-9281
(514) 678-6451
چند
وستدرآیلند به
شرقيو
آذربايجان NDG
!
سروران
نغمه
وشي
شرقي
شمال
كه
د
514-620-3255
های
سیستم
تبدیل

کنی
Fax: (514) 288-4682
514-830-5757
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
��د عوعو س��گ 13
است و کارگر ساده
گرديدهCashier
ویدئویی آن واقع نفر
ترجمهوتأییدترجمه
 فروش جدیدترینعمودي :نیازمنداست.
رسمی اسناد و مدارک،
شهري -استفاده 14
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
اخوان
شعبات
به
لطفا
ایرانی
های
آلبوم
و
قلب
و
احش��ا
روي
كه
اي
پ��رده
-1
ختني
مترجم رمسی
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
15
کنید:
مراجعه
تأییدامضاء
سرویس دی.جی.
ششها را پوشانيده -تورم سوسيس
ه
محل:مرکزشهرمونترال
محمودایزدی
514-485-4744
6162 Sherbrooke w.
پا
و
دست
انگشتان
دردناك
شكل
و
مفيد
آبزي
ك-
افقي:
 -9گريه بلند -نام ديگر گريپفروت-
نزدیکمترومک-گیل
 Location:عضوجامعه مترجمین کبک شهریاربخشی
Tel.: 514-223-3336
Downtown
514-620-5551
چيره
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سالن آرایش

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

شیراز

997 Decarie,

(514) 336-5666

37
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سفرتورونتو

آژانــس
مسـافرتی

رفت و آمد هرروزه

I.T.P Travel

TORONTO

استخدام

بها و سرویس عالی

5555 Westminster #101

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

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

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

فرشایرانی
TAPIS
ORIENTAUX
ترمیمدستی
 شتشویدستی

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

(محلی ایده آل برای کار لیزر)

پرستــاری
ازساملندان

2315 GUY
514-937-8293

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

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

az15fev11factrd-vic

VIVA

تدریسخصوصیزبانانگلیسی

پرستارساملندان

)(wholesale price

سالن آرایش

خد
است ید!
کن

eveazjuly15UP

Tel.: 514-904-1028

azsep15akhpaidfor2

انی
ایر ام

Tel.: 514-481-6765

فـرش نوی ایرانی
و اورینتال شما را
خـریداریم

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

fazelazoct15

اجــاره

(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com

514-769-4075

tiljuly'12Pd

خانمازسالمندان
و کودکان شما
نگهداریمیکند:
پارت تایم  /فول تایم

اجارهاتاق

تدریسگیتار

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

<< پـاپ <<

514-484-7335

سامانامانی

مجری مراسم
عقد ایرانی

514 641 2379
azjune15

514825-3170

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

صابر جلیل زاده

514-371-7700

استخدام

azoct1zarijabri

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

شیرینی
سـرو

آموزشگیتار

514-585-6178
tilMar'10P

کالسیـکوپاپ

آموزش سنتور

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

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

رضارضـائی
از 8صبح تا 8شب

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

آرایشـــــگاه

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

س�فر روزانه به

تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
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

مبتدی تا پیشرفته:

MMUNITY

کـورشعشیق

با  21سال سابقه اجرایی و
تدریس (از شاگردان استاد
پرویزمشکاتیان
Tel.: 438-939-4575

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

@Tkourosh_ashigh
yahoo.com

نیازمنــدیها

www.navayehezardastan.com

شانـــس اول را به
آنهـا بدهید!

fazelazoct15

استخدام

به یک کارگر ساده برای کار
در رستوران یاس نیازمندیم.

514-483-0303

ازدواج
ارز

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

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)

514-660-0440

جای شما در این صفحه
خالی است!

سـابلـت

با ما تماس بگیرید.

آپارتمان 4ونیم ،بصورت سابلت،
تا اول سپتامبر 2012

info@paivand.ca

یکمـــاهرایگان

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

مراکز پخش پیوند

azsept1

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

اجنمن ها و سازمانها

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

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

پزشک

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

تابلوسازی

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

تاکسی

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

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

514-996-9692

•
•

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

خیاطی (آلتریشن)

تدریس خصوصی

MONTRÉAL QC H4B 1L8

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

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

مرکز شهر مونتریال:

نویس��ندگان ،مرتمج��ان ،روزنامه نویس��ان جوان و
تازه وارد ،حتی ش�ما ...اگر دستی به قلم دارید ،
اگر عالقه مندید ،ذوق دارید  ،در گزارش نویس��ی،
ترمجه و ...با ما -داوطلبانه -همکاری کنید.
توج�ه :لطفا از پی��ش برای گزینش س��وژه ها با ما
هماهنگیکنید:

بیمه و مشاور مالی



 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؟...

نیـازمنـدی هـای پیوند

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

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

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

تدریسموسیقی

با پیوند همکاری کنید

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

PAYVAND

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

Tel.: 514-996-9692

azjuly15Up zagros

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

PARTICIPATE in our
CO

اجارهآپارمتان آموزش سنتور

به یک خانم برای مصاحبت
با خانم سالمند،
درمنزل ما
بصورت نیمه وقت
نیازمندیم.
برای اطالعات بیشتر لطفا
با شماره زیر تماس بگیرید.
Tel.: 514-651-7955

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

(هر طرف)

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

www.paivand.ca

ATENA ZAKERIN

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال
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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 ................
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سـپ
اس

هالووین

اگر نبود همدلیهاتان تا به اینجا نمیرسیدیم.
بیست و پنجمین سال تأسیس انجمن ادبی ایرانیان مونترال را با شما آغاز کردیم.
آمدید و همچون همیش�ه کاشانۀ فرهنگ ایران زمین را در این گوشه از جغرافیا گرما
بخش�یدید و باز هم مشوق ما ش�دید تا ادامه راه را با همراهی شما امیدوارتر از پیش
بپیماییم.
بر خود فرض میدانم از تک تک شما هموطنان عزیز سپاسگزاری کنم که در جشن آغاز
بیست و پنجمین سال تأسیس انجمن ادبی ایرانیان مونترال گرمیبخش محفل ما شدید.
یقین دارم حضور و حمایت ش�ما ایرانیان توشه راه ما در حفظ و پاسداشت ارزشهای
ادبی و فرهنگی سرزمین مادریمان خواهد بود.

اجنمن ادبی ایرانیان مونترال،
محمد فاضل

تپش

شنبه  29اکتبر

در محل ُرزبال،

به روایت تصویر

مونتریالمتشکریم!!
با سپاس از همه شما،
بروبچه های بامعرفت که
این جشن را میسر ساختید!
به امیددیدار در  26نوامبر
همین جا!
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SOLD
Cote des Neiges:

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

Nun’s Island:

Ile Bizard

$650,000. Living area 148 sqm.
Waterfront penthouse on 2 levels, 2
bdrms + very large mezzanine, 2 baths,
2 terraces, 1 garage, a/c, pool, sauna.

$1,598,000. Magnificent det. Cottage on
Golf course over 17,000 sq ft. Land. 5+2
bdrms & office, 4+1 baths, 3 garages,
sauna, pool, Jacuzzi, a/c, fireplaces.

REDUC
Downtown:

Manoir de Belmont. $1,195,000.
Living area 194.08 sqm.
Located in the historic section of
this sought-after and luxurious
building, 3 bdrms, 3 ½ baths,
2 garages, a/c, pool and sauna.

Westmount:

Canton de l’Est:

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

:مشاور امالک
مسکونی و جتاری

ProFusion Realty RF

مریم خالقی

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

Maryam Khaleghi
Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

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

ED

$ 598,000. Upper duplex on coveted
Victoria Avenue. Very bright rooms,
hardwood floors,
outdoor parking, 3 bdrms

St-Sauveur:

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.

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
قیم
ت مناسب

... خشکبار و، حبوبات،انواع اقالم خواربار

...سوسیس و،مرغ،گوسفند،انواعگوشتکوساله
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

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

Tel.: 514-996-9692

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

 گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج باسماتی ،میوه جات خشک

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

 398, boul. Curé-Labelle, Laval

Tel.: (514) 933- 8383

Metro: Guy Cond

شنبه

26نوامبر

936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

1253 Rue Guy

Tel.: (514) 489-8484

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________
5655 Sherbrooke W.

پارستورز

NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

pg 23
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مناینده شرکت های هوایی معتبر جهان

وست آیلند

VANCOUVER

128, 15th St.
East ave,
N. Van. BC, V7L 2P9
Tel: 604-982-0909
Fax: 604-982-0910
email: vancouver@pars.ca

NDG

انار درشت
عالی 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

سفارش غذا پذیرفته می شود

شاد

عت 9شب
از سا

3363 Cavendish

 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

بدون وقت
قبلی

www.circumcisionmontreal.com

Tel.: 450-934-7744

(514) 487-0800



7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

ش
ب
ه
ا
ی ایرانی

Unisex

Email:

دکتر ریموند رضایی

Tel.: (450) 676-9550

 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
____________________

باطعــمخانگی

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

) 2550 Lapiniere (Brossard

سالنآرایشفریبا

انواع خورشها و غذاهای ایرانی

کلینیکمدیکالآلفامدیک

 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

کافه پرشیا

برجن مرغوب.99

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

www.akhavanfood.com

رویال

 40پوندی

لیمو شی

رین عالی !

.99 /lb

34

پسته تازه،
بیسکویتسالمت،
سوهان اعال رسید

MONTREAL

1006 Montagne, Suite 200
Montreal, Qc, H3G 1Y7

Tel: 514-938-7277
Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

