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H3B 1H9
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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

1034

 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
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 اینجا ما به مقامات، آهای مهاجران:کانادا
:جریمه گرفته اید
دولتی رشوه منی دهیم؛ قتل های ناموسی
!نباشید
7 :ص
نگرانمیانه
است!حوادث در خاور
ممنوعآبسنت
،2011
و پخنت غذاهای با بوی تند
ماکمکتان
5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W. yf£¥5ç•Z®
\£Åš£› z }fZ¬…£±Š
dZ®`` ` `Á…
!! میکنیم¥Á…£…
:زاده
عالمه
ایرانی
تابوی
Tel.:(514)
585
2345
®
(ç¿ffZ¬…£±Š) ç·Å¹Ži£¤“
ã
,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
jgfZ z ç £¤ g ä…
:عفو بین امللل
zb®œ

¯
با
مخالفتی
ک��ه
کس��انی
«حت��ی
À
(514)
846-0221
¬Å Z¯¹Å…
dÂ‹
äœ£‹
ä
Tel.: (514) 806-0060
Tel.: (514) 700-0303
 به سرپرستی:¬ fZd g£Åœ x£›g äºÅ–d 10 ä… Øº•
بهائیــان ندارند و به حقوق انسانی
ایران معتـاد به
1010 la Gauchetiere W.، Suite 1315
)رضاناظم (وکیل
آن ها احترام می گذارند ترجیح می
Montreal، Qc، H3B 2N2
® ZxZ® وZنزنند
‚¬Àحرف
£¿œ آن هاMONTREAL
معرفی
IranAir
!است
مرگ
TORONTO
دهن��د در مورد
پویا،شهرامصولتی

10

ÍÅœZ®™

gfÂ†if£ˆ

نامزدهای
Strategic Advice &
Execution
General Sales Agent

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d
1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337

VANCOUVER

YONGE
1006 DE LA MONTAGNE,
Zd£`œ£˜  با``®آنZ®
fd کس��انی
ی7368
دوش نم
 بهSt.,
مارPH-A
 ضحاک1410 Lonsdale
است که
 منهایQc.,
 اینH3G توانست
Toronto, Ont. H3J 8H9
MONTREAL,
1Y7
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
مارس
12
:مونتریال
£¼`اش��کال
®›ò z ورزند و بهTel.:
کش��تن
؛2011 اسکار
(905) ب��دون
762-0700 روزی راTel.: (604) 982-0909
938-7277(PARS)
(می514)
خصومت
 دو جوان هاTel.:
3 :ص
Fax:مارهای
(905) 762-0800
Fax: (514) 938-4978, دوش��ش از
(604) 982-0910
 ب��رای تغذیهFax:
ویژه از پس از انقالب
وحش��یانه به
Toronto@pars.ca
E- Mail:
montreal@pars.ca
E- Mail: Vancouver@pars.ca
www.pars.ca
امالک
مشاور
.خون آنان سپری کند
اس�لامی نس��بت به آن ها واکنش
مرتضیعقیلی سخنرانی
کجا
از
مرگ
عطشNinous
راستی این
و
14
:ص
...»...!دهند
می
نشان
بزرگ
مونتریال
در
Givargiznia, BSc.
پادشاهنامزد
GESTION FINANCIERES
EXACTE
: داریوشهمایون11 : ص

و هوتن

 فوریه بیشترینجایزه5
Abbas Shafiee
Real Estate Broker
 شد38 :ص

ç¿†£‹ xÂ £¿
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Business Plan âÅ¶À† ,}®†ÂÅ§›£˜ \fÂ³… á”£²›z£Í˜®`
(514) `Ž

Tel.: 806-0060
£ßœ£… gZ }f£¨† wZz ‹Z z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†

Tel.: (514) 486-5547

Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
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147

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island , N D G

با س�پری شدن یک سال از آغاز طرح
z çœÂ¼±›هدفمندکردن
:të›Z fz£²›
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RE/MAX

South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
}f£¨† z çœÂ¼±› !
ã¼±› wZz äÅÁ† ! x£½ Zf ç…£ gfZ !

عباس شفیعی

Groupe Immobilier Premium Inc.
Montrealvr@gmail.com

7 : ص......................
 میAffilie
Agent آید؟
Immobilier
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z të›Z
: صfz£²›
خداحافظ

(B. Comm.)
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های سوريه
ناآرامی
قربانيان
Office: (514)
694-0840  شمــار:سازمان ملل

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

«مصرنفر
از پنج هزار
»رفتکه منطقه را میسوزاند
فراتراست
آتشفشانی
Cell
(514)
816-4080

مان
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 سال سابقه18
 با2178 Ste-Catherine W.
5Star
Inc.
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نوری زاد ازخامنهای
:میپرسد
:کانادا/کبک
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1006,
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Qc H3G
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خدمات
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Tél.:(514)
989-2229, Fax: 989-0029 www.
Mobile:
514.567.3169
...پیر
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Sherbrooke
W.
Tel.:
(514)
483-5370
استفاده
آموزش

دبی
منایندگی در
 دارنده5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Montreal،
www.parscargo.ca
Fax :Free:1-866-989-2229
514Qc.،
989 H3B
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b®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†
Toll
1405 De Maisonneuve O Tel.: (514) 844-4492
اشخاص
شرکت ها و
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>>
!اینجاست
غارت
حسابداری
های
سیستمorder
 ازfz¬ f£¤¥“Z z x£¼›Z £…
Tel.: 514.426.7200
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Metro: CDN
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Email:
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Zd£œ£˜
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Money
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های
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Fax: 514.426.3596
حمل و نقل پارس ماریتایم
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GREEN خرید:
فرانچایز
INTERNATIONAL
TRADING

Inc.

ÍÅœZ®™

NEW address:

Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

9

585 2345

IranAir

GUY

Mobile: 514.567.3169

 آموزش استفاده
از سیستم های حسابداری
ProFusion Realty RFGeneral Sales Agent

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

مریم خالقی

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

Maryam Khaleghi

24 ایران در کمتر ازReal
ارز به
انتقال
Estate
Broker
تضمین بهترین نرخ روز
( با514)
ساعت و
Cell:
983-5415

نوی میالدی
بزرگ سال
جشن
® ZxZ®
Z ‚¬À
£¿œ:تپش

3 : ص.......

gfÂ†if£ˆ

Montreal Quebec H3G 1S6

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

GUY

's cut

 کوتاه کردن مو

مریم خالقی

____________________

Maryam Khaleghi

3363 Cavendish

ç¿†£‹ xÂ £¿

 بند و ابرو
ProFusion
Realty RF
 فر
Agence Immobilière
هایالیت1361

Greene Avenue

7 >>

دکترریموندرضایی

روز7
هفته

مشاور امالک در مونتریال

Qc H3Z 2A5
UnisexWestmount،
(514) 935 3337

کاریکاتور

کـوتنه
ُ ماریا
South shore

:امیرسام
امالک

یحیی آبادی

مهــاجرت
جتاری
 مسکونی و

35 >>

6>>

35 >>
 ارزیابی رایگان
\ë¸¥±› z të›Z fz£²›
 تهیه وام مسکن

 ستاره5 صرافی
فیروز همتیان
gz®Å`•
Cell:x£Å¥¿
(514)827-6364

جابجایی ارز با سیستم ما
Southجهت
Shore z v£ ®¥œÂ› fd
،} درمتام نقاط دنیاf£¨† z çœÂ¼±› !
_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe
SuttonClodem
Lasalle,
South Inc.
Shore,
courtier
immobilier
agrée
Nun’s
Island
,
N
DG
9515 Lasalle boul.

:دقیقه زمان نیاز دارید
10 به
ã¼±›
wZzفقط
äÅÁ† !
ç†£Åš£› z ù£›
fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹
حمیدصدیقکاغذچی
2178 Ste-Catherine W.

(514)487-0800
Cell: (514) 983-5415
Real Estate Broker

1253 Guy

Clinique Dentaire Villeray:

 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

MONTREAL

شهبازFax: (514) 938-4978,
دکترانصاری
E- Mail:
بهترین
>> باmontreal@pars.ca
www.pars.ca
شادپور.ا.نرخ و هزینه << ع
خنعی
Cell: (514) 928-5415 Dr. Anoushiravan ANDALIBI D.M.D.(514) 846-0221
28>> :پزشکی
_____________________
7 >>
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 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
57 Villeray, Montréal H2R 1G2
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

روز7
هفته

متامی خدمات دندانپزشکی
(دهنده514)
 ارائه585-2345کانادا/کبک
Tel.:

Hamid Sedigh Kaghazchi
Real Estate Broker

EXACTE
مدیکال آلفامدیک
کلینیـک
آرایشفریباGESTION
 سالنFINANCIERES

NEW address:

\£Åš£› z

حسین
LA MONTAGNE,
Zd£`آلفامدیک
œ£˜ ®`مدیکال
`Z®کلینیک
fd 10065DEصرافی
ستاره
باقرزاده
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
: دقیقه زمان نیاز دارید10 فقط به
دکتررضاییTel.: (514) 938-7277(PARS)
(514)
9338383
£¼`
®›ò
z
عندلیبی
انوشیروان
 دکترW.
5Star I.P.M. Inc.
2178
Ste-Catherine

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
،درمتام نقاط دنیا
کلینیکدندانپزشکیویلری

دندانپـزشککاغذچی
جـراح حمیدصدیق

انتقـال ارز

yf£¥5ç•Z®

x£½ Zf ç…£ gfZ !
5Star I.P.M. Inc.

„ ,k£ªŽZ ç†£Åš£›
âÅ¶À† z äÅÁ† Tel.: (514) 585-2345
Hamid Sedighä›£œf£Á’Z
Kaghazchi
Real Estate Broker
<< >> با بهترین نرخ و هزینه
âÅ¶À† ,Cell:
}®†ÂÅ§›£˜
\fÂ³…
á”£²›z£Í˜®`
`
Ž
(514)
928-5415
(514)
846-0221
groupe
SuttonClodem
Inc.
West Island:
B.sc.

www.profusionrealty.ca
Business Plan
www.christiesgreatestates.com

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

courtier immobilier agrée
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:
827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
AMIR SAM 6170Montreal,
امیرسام
 مسکونی و جتاری
5253, Boul. Decarie, Suite 250,
QcW.H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
Sherbrooke
fhemmatiyan@sutton.com

www.sutton.com

353
Kirk
nino

514-

Chartered Real Estate Broker

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

Cell.: 514-702-2309

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

www.amirsam.ca

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

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

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

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

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

Tel.: 514-683-8686

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

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

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

نادرخاکسار

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

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

Tel.: 514-485-4744

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

Bur.: (514)
514-844-4492
364-3315

Cell: (514) 827-6364

1405
Maisonneuve
Lasalle
Qc. H8R 2M9 W.

D.D.S.

fhemmatiyan@sutton.com

:Guy

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

544 Beaubien E.
_______________________________
Tel.:514-277-1157
5450 Cote-des-Neiges، Suite 308
Metro: Beaubien
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
Thurs. & Fri.
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برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

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

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد
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را با ماباشید!
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برن

کنسلکنید!

پ
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د
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ند
ن
ی
در
ج
م
ع
د
وستان

شنبه31دسامبر

از
ساعت 9/30شب

همراه با شادترین

DJهای

شهر

،بنوشیم،شادباشیم!
م

در سالن جشن های
Rosebowl
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

برقصی
رق
ص
و
پ
ای
ک
وب
ی
،
ش
و
ر
و
ن
ورو  ...همبستگی

 شب زیبای دیگری در کنار هم
>> با یاد ایران
>> ورودی 15 :دالر
در محل 20 :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
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ایران:زیرسایهجنگ...

مجلس منایندگان آمریکا
به حتریم بانک مرکزی رای داد

 15دسامبر 2011

مجل�س مناین�دگان آمری�کا به
گس�ترش حتریم ه�ای اقتصادی
ایران از جمله حتریم بانک مرکزی
این کشور رای داده است.

نمایندگان ای��ن مجلس بعدازظهر
چهارشنبه  14دسامبر طرح بودجه
دفاعی آمریکا را تصویب کردند که
شامل گسترش تحریم های ایران،
تعلیق بخشی از کمک مالی ایاالت
متحده به پاکس��تان و صدور مجوز
بازداش��ت نامح��دود مظنون��ان به
تروریسم است.
مجلس نمایندگان آمریکا همچنین
ب��ا تصویب دو طرح دیگر ،مجموعه
ای از تحریم های ش��دید را بر ایران
وضع کرده و تحریم های پیش��ین
خود را شدت بخشیده است.
طرح  ۶۶۲میلی��ارد دالری بودجه
دفاعی آمریکا عصر چهارشنبه با رای
مثبت  ۲۸۳نماین��ده در برابر ۱۳۶
رای مخالف تصویب شد.
مجلس سنای آمریکا پیش تر طرح
مشابهی را تصویب کرده بود.

ابالغ تحری��م بانک مرکزی ایران به
وسیله ایاالت متحده پس از امضای
مصوبه کنگره به وسیله باراک اوباما
صورت خواهد گرفت.
تحری��م بانک مرکزی ایران با هدف
فش��ار بر این کش��ور برای به اجرا
گذاش��تن قطعنامه های ش��ورای
امنیت س��ازمان ملل متحد و توقف
غنی سازی اورانیوم انجام می شود.
آمریکا در هفته های گذش��ته برای
مقابله با برنامه اتمی ایران و همچنین
در واکنش به متهم ش��دن ایران به
تالش برای ترور س��فیر عربس��تان
س��عودی در واشنگتن تحریم های
جدیدی را علی��ه ایران اعمال کرده
است.

کانادا و چند کشور اروپایی از جمله
بریتانیا و فرانسه نیز مبادالت مالی و
سرمایه گذاری در صنایع نفت ،گاز و
پتروشیمی ایران را حتریم کرده اند.

ژاپ��ن نیز ب��ه تازگی یکص��د فرد و
شرکت ایرانی را در فهرست تحریم
های خود قرار داده است.
مق��ام های دولت آمری��کا پیش تر

نگرانی های��ی را درباره تاثیر منفی
تحریم بانک مرکزی ای��ران بر بازار
جهانی نفت ابراز ک��رده بودند ولی
نمایندگان کنگره با ایجاد تغییراتی
در پیش نویس این مصوبه س��عی
کردن��د از تاثیر آنی ب��ر بهای نفت
بکاهند.
نگرانی از برنامه اتمی ایران با انتشار
گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی
اتمی درب��اره ماهیت نظامی برنامه
هس��ته ای این کشور افزایش یافته
است.
ایران برنامه اتمی خود را صلح آمیز
می داند.
"حتریم های شکننده"

مجلس نماین��دگان آمریکا پیش از
تصویب طرح بودجهدفاعی،دو طرح
دیگ��ر را به ط��ور جداگانه تصویب
کردند.
بر اساس یکی از طرح ها که با رای
موافق  ۴۱۰نماینده در برابر  ۱۱رای
مخال��ف به تصویب رس��ید ،آمریکا
بانک مرکزی ایران را تحریم می کند
{>> ادامه در صفحه}35 :

سازمان ملل :شمار قربانيان ناآرامیهای
سوريه از پنج هزار نفر فراتر رفت
از اوايل سال جاری ميالدی تاکنون
احتماال شمار قربانيان از  ۵هزار نفر
فراتر رفته است .اين شرايط غير قابل
تحمل است».
درحال��ی نشس��ت روز دوش��نبه
12دسامبر ش��ورای امنيت سازمان
ملل برگزار شده که کشورهای غربی
فشار بر حکومت بشار اسد را تشديد
کرده اند.
روسيه و چين ،دو عضو دائم شورای
امنيت س��ازمان ملل متحد ،در ماه
اکتبر مان��ع تصويب قطعنامه اين
شورا عليه حکومت بشار اسد شدند.
پس از نشست شورای امنيت ،گيدو
وس��تروله ،وزير امور خارجه آلمان،
به خبرنگاران گفت :اکنون ضروری
است که کش��ورهاي عضو شورای
امنيت که دراین زمینه تردبد دارند،
نظرشان را تغييردهند.
وزير ام��ور خارجه آلمان همچنین
گفته است «:واقعا شوکه شدم ،وقتی
از قساوت ها در سوریه شنیدم.».
روسيه ،چين ،هند ،آفريقای جنوبی،
و برزيل از جمله کشورهايی هستند

ناوی پيالی ،کميس��ر عالی حقوق
بشر سازمان ملل متحد ،در گزارشی
به شورای امنيت سازمان ملل گفته
اس��ت که ش��مار قربانيان سرکوب
اعتراض��ات س��وريه از م��اه مارس
تاکنون از مرز پنج هزار نفر گذشته
است.
به گ��زارش خبرگ��زاری فرانس��ه،
ديپلم��ات ه��ا حاضر در نشس��ت
ش��ورای امنيت می گويند ،بيش از
 ۱۴هزار نفر طی اين مدت در سوریه
بازداش��ت ش��ده اند و بيش از ۱۲
هزار نفر نیز از سوريه به کشورهای
همسايه گريخته اند.
طبق اين گزارش ،خانم پيالوی روز
دوشنبه در گزارشی وضعيت سوريه
را برای اعضای شورای امنيت تشريح
کرد.
کميس��ر عالی حقوق بشر سازمان
مل��ل متحد گفته اس��ت «:صدها
نفر در جريان س��رکوب اعتراضات
درماه دسامبر ،ماه جاری میالدی در
سوريه کشته شدند و بر آورد من اين
است از زمان آغاز تظاهرات اعتراضی

سرورصدر

مسکونی  -جتاری

Cell.: 514-433-2703

فئودا هودفر

F. Hoodfar

Real State Broker
Email: fhoodfar@gmail.com

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

Minoo Eslami

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

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

مسعود نصر

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

متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

GESTION FINANCIERE LOYALE

Tel.: 514-777-3604

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن و جتاری

که با تصويب قطعنامه عليه سوريه
مخالف هس��تند .آن ها می گويند
تصويب چنين قطعنامه ای ،گام اول
اقدامات غربی ها برای «تغيير رژيم»
در سوريه خواهد بود.
تظاهرات اعتراضی در بس��ياری از
ش��هرهای س��وريه در جريان است
ولی حکومت اين کش��ور نا آرامی را
به گروه های مسلح نسبت می دهد.
بشار اس��د ،رييس جمهور سوريه،
هفت��ه گذش��ته در گف��ت و گو با
ش��بکه تلويزيون آمريکاي��ی «ای
بی س��ی نيوز» مسووليت سرکوب
های معترضان در اين کش��ور را از
خود سلب کرد و گفته بود ،هدايت
نيروهاي��ی که در اين س��رکوب ها
دست دارند در اختيار وی نيست.
آقای اس��د که از ماه مارس گذشته
با م��وج گس��ترده اعت��راض های
مردمی در س��وريه روبرو شده است
و نيروه��ای نظامی تح��ت امر وی
به سرکوب خش��ونت بار معترضان
می پردازند ،همچنین اضافه کرده
ب��ود« :من رييس جمهور هس��تم.
من صاحب کشور نيستم ،لذا اينها
نيروهای من نيستند».

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مینو اسالمی
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امیرکفشداران







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

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

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

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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نوریزاد به
خامنهای:
غارت
اینجاست،
پیش چشم ما
و شما!
محم��د ن��وریزاد ،فیلمس��از و
روزنامهن��گار ایرانی ،س��یزدهمین
نام��هی خ��ود را خط��اب به علی
خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی،
منتشر کرده است.
متن این نامه در س��ایت رس��می
نوریزاد به چاپ رسیده است.
محم��د ن��وریزاد ،فیلمس��از و از
نویسندگان سابق روزنامه کیهان،
در جری��ان اعتراض��ات پ��س از
انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۸۸
به صف منتقدان حکومت پیوست.
نگارش نامههای سرگشاده انتقادی
توسط او خطاب به رهبر جمهوری
اسالمی ،س��ابقهای نسبتا طوالنی
دارد.
تاکنون چند نامه از سری نامه های
او در پیوند به چاپ رسیده است.
محمد ن��وریزاد در  ۲۹آذر ۱۳۸۸
به اته��ام "توهین به مس��ووالن و
تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی"
دس��تگیر و  ۱۸اردیبهشت ۱۳۹۰
آزاد شد.
وی از جمله زندانیان سیاسیست
که در پی اثرات ناش��ی از اعتصاب
غذای خشک در طول مدت زندان
به بیمارستان منتقل ش ده بود.
ن��وریزاد اخیرا در گفتوگویی که
با س��ایت دویچهوله داشت ،خاطر
نشان س��اخت که مش��غول تهیه
فیلمی "محرمانه" ب��رای آیتالله
خامنهای بوده که ماموران امنیتی
هجوم آورده و وسایل فیلمبرداری
او را بردهاند.
وی یادآور ش��د که ترس س��راپای
مراج��ع را گرفت��ه و ام��روز ب��ا
نمایندگانی بزدل روبهرو هستیم.
اینک سیزدهمین نامهی نوریزاد
که به مناسبت ایام محرم خطاب
به رهبر جمهوری اسالمی نوشته
در وبسایت رسمی او منتشر شده
است.
وی در این نام��ه علی خامنهای را
فراخوانده که واقعهی کربال در سال
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ازخامنهای میپرسد:
«چرا اشک میریزید
آقا جان؟ برای غارت
اموال امام حسین
گریه میکنید؟ غارت
اینجاست!
 61هجری را رها کند و «به کربالی
ایران» بنگرد.
چون به گفتهی نوریزاد« ،شمر»،
«خولی»« ،سرهای به نیزه شده»،
«اس��یر»« ،زن��ان و طف�لان پای
برهنه» و «اشقیا» اینجا هستند.
نوریزاد «اش�قیا» را «پاس�داران
فربه از مال حرام» خوانده اس��ت
ک��ه «روزی در صف م��ردم بودند
و ام��روز به برک��ت دالرهای نفتی
و اس��کلههای قاچاق و پیمانهای
بدون مناقصه و س��هام مخابرات و
هزار فرصت اقتصادی و سیاسی و
اطالعاتی ،خندهکنان به فوج اُسرا
مینگرند و شالق به دست ،قهقهه
س��رمیدهند و اس��لحه به دست،
مراقباند اس��یری از ِ
صف اسارت
خروج نکند».
سنگدالن چه کسانی هستند؟

نوریزاد از علی خامنهای خواسته
اس��ت که اگ��ر در پی «اش��قیای
تاریخ» میگردد ،نگاهی به «دزدان
اطالع��ات» بیاندازد ،زیرا «اش��قیا
ایناناند .کس��انی که سر به اموال
مردم و به حریم خصوصی مردم فرو
بردهاند و برای هر ایرانی پروندهای از
شنودها و رفت و آمدها برآوردهاند.
نف��س نمایندگان
مأموران��ی ک��ه
ِ
مجل��س را بریدهان��د و ن��ای یک
اعتراض ساده را از آنان ستاندهاند.
مأمورانی که اس��رای بیگناه خود
را میزنن��د تا ب��ه هرآنچه که آنان
میخواهند اعتراف کنند»
این فیلمساز و روزنامهنگار معترض
در بخش دیگ��ری از نامهی خود،
به اس��ارت و شکنجه در جمهوری
اسالمی پرداخته و مینویسد:
«ک��دام ش��مر و خولی ب��ا زنان و
دختران امام حسین آن کردند که
اش��قیای وزارت اطالعات با زنان و

دختران ما کرده و میکنند؟
بله ،اسیر اینجاس��ت! زن ،مرد،
پیر ،جوان ،کودک ،نوزاد .به کجا
چشم بردهاید آقا؟»
نوریزاد از خامنهای میپرسد:
«چرا اشک میریزید آقا جان؟
برای غارت اموال امام حس��ین
گریه میکنید؟ غارت اینجاست.
به پولهایی که سپاه باال کشیده
و میکش��د ،ب�ه پولهای�ی
ک�ه ریی�س دول�ت و اعوانش
ب�اال کش�یده و میکش�ند ،به
پولهای�ی که از جیب مردم به
جیب بشار اس�د قاتل سرازیر
میش�ود ،بنگری�د .غ�ارت
اینجاست .پیش چشم ما و شما،
درکربالی ایران».
نوریزاد همچنین میپرسد:
«وقت�ی م�ا ج�وان م�ردم را
میکش�یم و ب�ه آن�ان اج�ازه
نمیدهیم برای جوان از دست
رفتهشان یک مجلس سادهی
ترحیم بپ�ا کنند ،ای�ن مردم،
برای چ�ه ما را ش�مر و خولی
ندانند؟»
نوریزاد در بخش دیگری از نامهی
خود میافزاید:
«م��ا را چ��ه ب��ه دروغگوی��ان و
عهدش��کنان کوفی؟ عهدش��کن
ِ
مهارت
ماییم .دروغگو ماییم .ما با
ی��ک بازیگ��ر گرس��نه ،و در یک
دروغین
فروتنی
کارناوال همگانی،
ِ
ِ
خود را به نمای��ش میگذاریم .به
یک جور تفمالی شخصیتی گرفتار
آمدهای��م که هرروز صبح به صبح،
نق��اب دروغینم��ان را روغنمالی
متعرض هویت
میکنیم تا کسی
ِ
مخ��دوش ما نش��ود .گرس��نهی
ش��هرتیم .عالقهمندی��م هم��هی
عقبماندگیهای تاریخی خود را با
روغن دروغ برق بیاندازیم .دوست
ِ
داریم مثل فواره ب��اال برویم .اص ً
ال
هم به ِ
باالنشینی این فوارهی
تبعات
ِ
خیالی��ن نمیاندیش��یم .ب��ه باال
جهیدن ناگهانی خود امید داریم.
خیال فرودی که مغز ما را فرش
بی ِ
زمین کند».
نوریزاد رهبر جمهوری اسالمی را
چنینفرامیخواند:
«یک نگاهی به س��ند استحماری
تأس��یس نی��روگاه اتمی بوش��هر
بیاندازید که چهار برابر پول دادهایم
و چیزی نیزعایدمان نشده!
نگاهی نیز به هج��وم جنسهای
تحمیلی چین��ی بیاندازی��د .و به
تعطیل��ی کارخانهه��ا و بی��کاری
جوانان و اعتیاد گس��تردهی آنان و
{>> ادامه در صفحه}34 :
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نرود میخ آهنی ،در سنگ!

 14نامه محمد نوری زاد به ولی فقیه ،مملو از پند و اندرز است
دردآور است چرا که نویسنده با نوشتن چنین نامه هایی ،سعیدر القاء این باور غلط
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ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..
نوشابه های الکلی و غیر الکلی
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س��اندویچ فیله کباب $6.00 ...................................................
ش��له زرد $2.00 ..........................................................................
آش رش��ته $4.00 .......................................................................
س��وپ جو $4.00 .........................................................................
ته چین م��رغ $7.00 ..................................................................
کوفته تبری��زی $7.00 ...............................................................
کشک و بادمجان $7.00 ...............................................................
شنیتس��ل مرغ $6.00 ...............................................................
دل و جگر م��رغ $6.00 .............................................................
خوراک لوبی��ا $4.00 ....................................................................
میرزاقاس��می $7.00 ....................................................................
س��االد س��بز $6.00 ...............................................................
س��االد یونان��ی $5.00 ...............................................................
بس��تنی فالوده $3.00 ...............................................................
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
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•
•

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 گذاری
دوهفته نامهپیوندمونتریال،
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
کنید.

•

Distributed Free

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

& all Major Cities

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

کار استاد علی اصغر معصومی

>> Cell.: (514) 699-1760

لوگوی پیوند ®
(هنرمند و نقاش معاصر)
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جمهوریمرگواعدام...
دلم گرفته پدر

معتاد به
مرگ…

برایمبهاربفرستید...
ز شهر کودکی ام یادگار بفرستید...
دلم گرفته پدر ! روزگار با من نیست ...
دعای خیر و صدای دوتار بفرستید...
 ...اگر چه زحمتتان می شود ولی این بار...
برای دخترک خود قرار بفرستید...
غم از ستاره تهی کرد آسمانم را...
کمی ستاره ی دنباله دار بفرستید...
به اعتبار گذشته دو خوشه ی لبخند...
در این زمانه ی بی اعتبار بفرستید...
تمام روز و شب من پُر از زمستان است...
دلم گرفته برایم بهار بفرستید.....

حسین باقرزاده
 13دسامبر

hbzadeh@btinternet.
com

ــــــــــ
 12آذرماه زاد روز کوروش یغمایی اس��ت .کسی
که خیلی ها با صدای او خاطره دارند .نگاهی به
این ترانه بیندازید و به موسیقی درونیتان گوش
بسپارید .بی اختیار از سطر دوم شعر به بعد این
صدای کوروش یغمایی اس��ت که در
ذهن ناخودآگاه ما ترانه را می خواند :
غم میوندو تا چشمون قشنگت ،لونه
کرده
شب تو موهای سیاهت ،خونه کرده
س��یاهی های دو چشمت ،مثل شب
های منه
دو تا چشمون سیاهت ،مثل غم های
منه
سیل غمها آبادیم رو ویرونه کرده
وقتی بغض از مژه هام پایین میاد،
بارون میشه
دو تا چشمام بارون ،شبونه كرده
وقت��ی با من می مون��ی تنهایم و باد
میبره
گل یخ توی دلم جوونه كرده
بهار از دستهای من پر زد و رفت
ای شكوفه توی این زمونه كرده
تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش می گیرم
چی بخونم جوونیم رفت و صدام رفته
دیگه
گل یخ توی دلم جوونه كرده...

 ...ای��ن عنوانی اس��ت
که عفو بینالملل برای
جمهوری اس�لامی ایران برگزیده
است.
گ��زارش عف��و بینالمل��ل که به
موض��وع اعدامه��ای مرب��وط به
معتادان و دس��ت اندرکاران مواد
مخ��در میپردازد قرار اس��ت روز
پنجشنبه این هفته منتشر شود.
در ای��ن گ��زارش به موج وس��یع
اعدامهایی پرداخته میشود که در
یکی دو س��ال اخیر در زندانهای
مختلف کش��ور به صورت گروهی
و غالب��ا در خف��ا ص��ورت گرفته
است .رژیم جمهوری اسالمی این
اعدامها را تحت عن��وان مبارزه با
قاچاق و اعتیاد توجیه میکند.
اکنون عفو بینالملل میگوید که
خود رژیم به چیزی معتاد اس��ت،
آن هم اعتیادی به مراتب مخوفتر
و وحشتناکتر از تریاک و هروئین
و سایر مواد مخدر  -اعتیاد به مرگ،
به اعدام ،به آدمکشی ،اعتیادی به
معنایدقیق کلمه «مرگبار».
این اعتیاد چنان است که اگر روز و
هفتهای بگذرد و کسی در اوین یا
وکیلآباد مشهد یا عادلآباد شیراز
یا دهها زندان دیگر در گوشه و کنار
کش��ور به دار آویخته یا به صورت
دیگری سر به نیست نشود ،گویی
س��ران رژیم نمیتوانند شب سر
راحت به خواب بگذارند.

وخامت
بیماری
خامنه ای!

ضحاک مار به دوش نمیتوانست
روزی را ب��دون کش��تن دو جوان
ب��رای تغذیه مارهای دوش��ش از
خون آنان سپری کند.
سران جمهوری اسالمی نیز گویا
نمیتوانند روزی را بدون کشتن
فرد مفلوک بی نام و نشانی شب
کنند.
معدومان مواد مخدر نوعا افراد
بی سروپایی هس��تند و غالبا از
فرط فقر و فالکت به قاچاق این
مواد کشانده میشوند.
البته افراد گردن کلفتی نیز هستند
ُعده کالن به این کار
ِده و ّ
ک��ه با ع ّ
میپردازند ،ولی س��ر نوشت آنان
کمتر به مرگ و اعدام میانجامد.
اینان اگر خ��ود در میان حاکمان
دارای نفوذ و پایگاه نباشند ،دست
کم میتوانند با تهدید یا تطمیع،
ب��ا پلی��س و نظام��ی و قاضی و
بازپرس و دادس��تان کنار بیایند و
یا با ادای س��همی از مال بادآورده
خویش به ای��ن یا آن آخوند بقیه
آن را «ح�لال» کنند و جان خود
را بخرن��د .که اگر چنی��ن افرادی
در بین اعدامیان باشند نه چندان
گمنامند که نامشان اعالم نشود و
نه چندان بی کس و کار و بی سر و
پا که کسی برای آنان دل نسوزاند
و برای نجات جانشان اقدامی نکند.
پس اگر رژیم جمهوری اس�لامی
افرادی را در خفا گله گله میکشد
و حاضر نیس��ت نام و تعداد آنان
را اع�لام کند تردید نباید کرد که
قربانیان بی کس و کار بودهاند و یا
بی دفاع و بیپناه.
و این واقعیت نظام قضا و جزا
در جمهوری اسالمی است:
ضعیفکشی.

شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

قاچاقچیان کالن و دزدان و قاتالن
حکومتی به راحتی از مجازات فرار
{>> ادامه در صفحه}34 :

دوسال و چند ماه پیش ،درآغاز
ش��هریور  ،1388در نوشتاری
با عن��وان "جامعه پریش��ان و
حاکم��ان روان پریش" به نقل
از تارنم��ای "رس��تاخیز ایران"
نوشتم« :یک راننده اتوبوس که
فقط  40مس��افر دارد ،هرسال
بای��د ازنظرجس��می و روح��ی
معاینه شود تا جان مسافران به
خطرنیفتد.
چ��را قانون��ی وجود ن��دارد که
پیرم��ردی که سرنوش��ت 70
میلیون انسان در دست اوست،
ازنظ��ر روح��ی و مغ��زی مورد
معاینه قرارگیرد؟ ...فرض کنیم
که رهب��ر دچار جنون ش��د و
دستور قتل عام داد ،چه کسی
باید جلوی او را بگیرد؟!».
درهم��ان نوش��تار ،ب��ه نقل از
روزنامه جمهوری اسالمی ،آمده
بود:
«بیش از  120پزش��ک و استاد
دانش��گاه درم��ورد رویدادهای
پس از انتخاب��ات دهمین دوره
ریاس��ت جمه��وری بیانیه ای
منتش��رکردند .در ای��ن بیانیه
ضمن اعت��راض ب��ه رفتارهای
ناشایست و خشن با معترضان
به نتیجه انتخابات ،برشناسایی و
محاکمه عامالن و آمران فجایع
حوادث اخیر تأکیدش��ده و در
پایان بیانی��ه افزوده اند که الزم

به تأکید است که ازاین پس در
بررس��ی صالحیت افرادی که
عهدهدار مسئولیت های کلیدی
کش��ور خواهند شد ،الزم است
س�لامت روانی آنها توسط یک
کمیته آگاه و مورد تأیید جامعه
مد نظر قرارگیرد».
پزشکی ّ
با فاصله چند روز از انتش��ار آن
بیانی��ه ،جمع��ی از علمای قم،
مش��هد و اصفهان نیز طی نامه
ای از مجل��س
خب��ر گا ن
خواس��تند که
ب�رای ارزیابی
صالحیت رهبر

تشکیل جلسه
دهد.
در آن نام��ه به صراحت از عدم
سیدعلی خامنه
صالحیت روانی ّ
ای سخن گفته شده بود:
«رهب��ر جمهوری اس�لامی به
خاطر بیماری "دیگرهراسی" که
فراتر از بیماری "بیگانه هراسی"
اس��ت ،هرکس��ی را که تابع او
نباشددشمن می پندارد».
چندماهپسازایناظهارنظرهای
کارشناس��انه و صریح و پس از
سرکوب های شدید و وحشیانه
ای که در روز عاش��ورای 1388
به اوج رسید ،والیت مطلقه فقیه
با بسیج تمام امکانات و با صرف
هزینه های گزاف از کیسه مردم
به فقرکشیده ش��ده و محروم،
استفاده از اتوبوس های شرکت
واحد اتوبوس رانی برای آوردن
روس��تاییان به ته��ران ،صدور
دستور حاضرغایب برای حضور
تمام افراد خانواده جیره خواران
حکومت – دولت حدود س��ه و
نیم میلیون نفر حقوق بگیردارد
– و بری��ز و بپاش ه��ای فراوان
توانس��ت دویس��ت هزارنفر را
گردآوری نموده و به راهپیمایی

NOTAIRE-NOTARY

مشاور درامور خرید ،فروش و اجاره

امالک مسکونی،جتاری
 برآورد و ارزیـابی رایگان
 اخذ وام مسکن

با بهترین
نرخ بهره

Akhtar (Nancy) Moallemi
Real Estate Broker
3675 Boul. Des Sources #109
D.D.O.، Quebec H9B 2T6

Cell.: 514-929-6263
نانسیمعلمی

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

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
و بسیاری دیگر

_________________________

Nazgol Fallah Toussi،

درهای گاراژ و دربازکن برقی

تک
یونی

UNITECK GARAGE DOOR
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

Tel.: (514) 697-0225

فروش ،نصب و تعمیر

سرویسسالیانه:

فرمایش��ی  9دی  1388ک��ه
س��ازمان دهنده و برگزارکننده
آن س��ازمان حکومتی تبلیغات
اس�لامی بود بکش��اند و بعد به
یاری صدا و سیمای دروغ پرداز
ول��ی فقیه و دیگر رس��انه های
گوش به فرمان او ،با بی شرمی
شمار آنان را بیست برابر شمار
واقعی یعنی میلیون ها نفر اعالم
نماید.
این تالش فرمایش��ی ،نمایشی
و تبلیغاتی ب��رای آن بود که به
زعم خ��ود حضور خودجوش 3
میلیون نفری – به گفته شهردار
ته��ران – م��ردم در تظاهرات
اعتراض��ی  25خ��رداد 1388
کمرنگ جلوه داده شود.
ای��ن ک��ه حکومت��ی از جنس
والیت مطلقه فقیه برای مشروع
جلوه دادن خود به دامان دروغ و
ترفند و دغلبازی بیاویزد نا تنها
موجب تعجب نیست ،که عادی
و طبیعی هم هست.
ا ّما آنچه ک��ه جای تعجب دارد
این است که پس از مدتی مقام
معظم رهبری ،که خود شخصا
آمر و س��ازمان دهنده تمام این
دروغ پ��ردازی ه��ای دغلبازانه
بوده ،به دام دروغ های خودش
بیفتد و آنها را باور کند!
سیدعلی
پایگاه اطالع رس��انی ّ
خامنه ای در روز دوش��نبه 21
آذرماه می نویسد:
«حضرت آیت الل��ه خامنه ای
رهبرمعظ��م انقالب اس�لامی
صبح امروز (دوشنبه) در دیدار با
اعضای ستاد بزرگداشت حماسه
نهم دی ،اراده خداوند متعال و
ایمان به توفی��ق الهی را عامل
اصل��ی هدایت قلب ه��ا و دل
های ملت ایران برای حضور در
عرصه های مختلف برشمردند
{>> ادامه در صفحه}33 :

فتوشاپ
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حمل و نقل پارس ماریتایم

ایران:یارانههاوما...
حیف و

صدحیف!
شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

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

گذشت یک سال از آغازاجرای طرح
موسوم به "هدفمندکردن یارانه ها"
فرصت مناس��بی برای ارزیابی آن و
بررس��ی جنبه های مثبت و منفی
اش است.
کمترکارش��ناس و صاح��ب نظری
اس��ت که با اس��اس آنچ��ه که در
حکومت آخون��دی "هدفمندکردن
یاران��ه ها" نام گرفت��ه ،یعنی اصل
ضرورت ح�ذف تدریجی پرداخت

یارانه به کاالهای اساس�ی و حامل
های انرژی ،که منابع ثروت کش��ور
را به زیان نس��ل ه��ای آینده هدر
می دهد و از بین می برد ،مخالفت
اصولیداشته باشد.
آنچه ک��ه پیش از تصوی��ب قانون
هدفمندکردن یارانه ها و آغاز اجرای
آن موج��ب برانگیخت��ن انتقادها و
مخالفت های بسیاری از کارشناسان
اقتص��ادی ش��د و دول��ت محمود
احمدی ن��ژاد ،بناب��ر روال معمول
حکوم��ت آخوندی آنه��ا را عناد و
دشمنی وانمود کرد ،شیوهء اجرای
این طرح و هشدار درمورد عواقب و
عوارض منفی آن بود.
پس از سرکشیدن جام زهر توسط
آی��ت الله خمینی و مرگ او ،از آغاز
دوره ا ّول ریاست جمهوری هاشمی
رفسنجانی ،حذف یارانه ها به عنوان
بخش��ی از طرح "تعدیل اقتصادی"
وجودداش��ت ول��ی او ازبیم تبعات
منف��ی آن ب��رای خ��ودش و نظام
ترجیح داد که با دفع وقت آن را به
دولت پس از خود بسپارد.
دولت "اصالح��ات" محمد خاتمی
هم با آن که اجرای درست این طرح
می توانست تحقق بخشی از وعده
های "اصالحات" باشد و نمره مثبتی
در کارنام��ه اش ثبت کند ،با آن که
یک بار طرحی به عنوان "ساماندهی
اقتصادی" را مطرح کرد ،ولی از انجام
هرگونه اقدام عملی آنقدر طفره رفت
تا عمر  8ساله اش به سررسید.
سست عنصری و بی اعتنایی دولت
سیدمحمد
هایهاشمیرفسنجانیو ّ
خاتمی به منافع ملی ،موجب ازدست
رفت��ن گرانبهاترین امکان و فرصت
برای حل یکی از بزرگترین مشکالت
اقتصادی کشورشد زیرا هم پس از
پایان جنگ مردم که با س��ختی ها
و تنگناهای دوران جنگ خوگرفته
بودن��د ،دربهتری��ن ش��رایط برای
هضم دشواری های ناشی از حذف
تدریج��ی پرداخت یارانه ها بودند و
هم  16سالدوران ریاست جمهوری
این دو بهتری��ن زمان ممکن بود تا
به صورت آرام و تدریجی (میانگین
 6درصد درهرس��ال) از میزان یارانه
های پرداختی کاسته شود و درآمد
ناشی از آن در زمینه های اشتغال زا
سرمایه گزاری شود.
ش��وربختانه ای��ن فرص��ت طالیی
ازدست رفت تا محمود احمدی نژاد
بر س��رکار آمد و درعین دادن وعده
و ش��عار "آوردن پول نفت سرسفره
های م�ردم" خبراز اج��رای طرح
هدفمندکردن یارانه ها داد.
احمدی نژاد به جای توجه به انتقادها
و مخالفت های کارشناسان اقتصادی
با شیوهء اجرای این طرح ،همه را به
"دشمن" و "استکبارجهانی" نسبت
داد و برح��ذف یکب��اره یارانه های
کاالهای اساسی و حامل های انرژی
دربرابر پرداخ��ت یارانه نقدی اصرار
ورزید.
تارنم��ای "آفتاب نیوز" ب��ه نقل از
"ایس��نا" درتاریخ  22اسفند 1388
نوشت:
«مرتضی تم��دن ،اس��تاندار تهران

در نخس��تین نشس��ت س��تاد
هماهنگی هدفمندکردن یارانه
ها درجمع مس��ئولین مرتبط با
این ستاد با تأکید براین که طرح
هدفمندک��ردن یارانه ها یکی از
قوانین مترقی درحوزه مس��ائل
اقتص��ادی و تحق��ق آرزوه��ای
چندین س��اله مردم در راستای
ایج��اد عدال��ت و توزی��ع یارانه
هاست ،گفت:
این موضوع قطعا بیشترین تأثیر
را در بهره وری اقتصادی و تولید
ثروت و معیش��ت برای مردم به
همراه دارد».
اس��تاندار ته��ران درادام��ه
س��خنان خود در دف��اع از طرح
هدفمندکردن یارانه ها گفت:
 12هزار میلیون تومان می رسد.
«بدتری��ن تهمتی که ب��ه طرح
هدفمندک��ردن یارانه ه��ا وارد می داریوش قنبری ،عض��و راه یافته به
تورم زا بودن آن است ،درحالی مجلس شورای اسالمی از ایالم ،در
شود ّ
تورم زا نیست ،گفتگو با تارنمای "تابناک" در تاریخ
که این طرح نه تنها ّ
بلکه زمینه را برای تولید بیش��تر و  13آذرماه می گوید:
رفاه مردم درقشرمتوسط فراهم می «می توان به روشنی دید که شکاف
بزرگی پیش و پ��س از هدفمندی
کند».
چند هفته پیش از آغاز اجرای طرح یارانه ها پدیدآمده و بهای کاالهای
هدفمندک��ردن یارانه ه��ا ،روزنامه اساس��ی و مواد خوراک��ی افزایش
کیهان که هنوز با "جریان انحرافی" چندبرابریداشته است...
چپ نیفتاده بود و از همه سیاست همچنین دیده می ش��ود که ارزش
های دولت احمدی ن��ژاد دفاع می پول ملی کاه��ش یافته و در مقابل
ک��رد ،مخالف��ت با این ط��رح را به نرخ ارز و طال دچار س��یر صعودی
"دس��ت های پیدا و پنهان" نسبت شده است که همه این موارد ناشی
از هدفمندکردن یارانه هاست».
داد ونوشت:
«نکته قابل تأمل ناآگاهی بس��یاری این عضو مجلس ش��ورای اسالمی
از م��ردم از چگونگ��ی اجرای طرح دربخش دیگری از سخنان خود می
تورم اقدام
هدفمندی یارانه ها و داغ بودن بازار گوید« :دولت برای کنترل ّ
به واردات بی رویه کرده ،درحالی که
شایعات است.
از طرفی هم دس��ت های��ی پیدا و این کار منجر ب��ه صدمه به بخش
پنهان در کار اس��ت ت��ا به نوعی در تولید کشور شده است چون دولت
میان مردم رعب و وحش��ت ایجاد س��هم  30درصدی بخش تولید را
کند و بدبینی را نسبت بهدولتمردان نپرداخت��ه و تولیدکنن��دگان دچار
و مجریان طرح هدفمندی یارانه ها مشکل اساسی شده اند».
داری��وش قنب��ری طبقه متوس��ط
گسترشدهد».
دف��اع از نح��وه اج��رای ط��رح شهری را قربانی شیوه اجرای طرح
هدفمندکردن یارانه ها تا همین دو هدفمندی یارانه ها می داند:
«درباره طبقه متوس��ط شهری می
سه ماه پیش ادامه داشت.
تارنم��ای "تبی��ان زنج��ان" در  20ت��وان گفت ک��ه این قش��ر درواقع
مهرم��اه  1390درمطلبی باعنوان قربانیان هدفمندی یارانه ها هستند،
تورم" نوشت :چرا ک��ه به دلیل کم تع��داد بودن
"هدفمندی یارانه ها و ّ
تورم تا پایان جمعیت خانواره��ا ،یارانه چندانی
«انتظار نم��ی رود نرخ ّ
سال جاری از  22درصد و تا اواسط دریافت نمی کنن��د ...و با چندبرابر
س��ال آینده از  25درصد فراتررود» ش��دن هزین��ه آب و ب��رق و گاز و
و درتقابل با نظ��ر اقتصاددان هایی حمل و نقل درون شهری روبروشده
که می گفتند اجرای طرح موجب اند ،فش��ار بس��یاری را دراثر اجرای
نادرس��ت هدفمندک��ردن یارانه ها
تورم می شود ،افزود:
افزایش ّ
«ای��ن دس��ته از اقتصاددانان نقش تحمل می کنند».
موث��ری در تصوی��ب قانون تثبیت نادرقاضیپور،عضوکمیسیونصنایع
قیمت کاالهای اساسی در مجلس و معادن مجلس شورای اسالمی هم
هفتم با این اس��تدالل داشتند که در همان روز  13آذرماه در گفتگو با
افزایش قیمت بنزین و سایر حامل "خانه ملّت" می گوید:
های انرژی نقش مهمی در افزایش «آسیب های واردشده به قشرآسیب
ت��ورم دارد و با تثبیت قیمت پذیر و کارگران درطول یک س��ال
ن��رخ ّ
تورم اجرای قانون هدفمن��دی یارانه ها
نرخ
توان
می
اساسی
کاالهای
ّ
غیرقابل انکاراس��ت .دراصل قانون
را نیز کنترل نمود و کاهش داد.
تورم هدفمندی یارانه ها ذکرشده است که
ا ّما واقعیت این بود که ریش��ه ّ
نه در افزایش قیمت کاالهایی چون دولت بای��د  30درصد از درآمدهای
بنزی��ن و امثال آن ،بلکه در افزایش حاصل از آزادسازی نرخ انرژی را به
حجم پ��ول در اقتصاد
ایران نهفته است».
یک
ش��دن
با
س��پریآغ��از ط��رح جلسات مشارکت
س��ال از
هدفمندکردن یارانه ها،
حس��ن و عیب های آن
نمایان شده است.
بنابر ارقام منتشرش��ده،
در  8ماه��ی که تا پایان مونتریال
آبان ماه از س��ال 1390
گذشت 25 ،هزار میلیون
تومان ازس��وی دولت به
حساب مردم واریز شده برای دعا و دریافت
درحالی که جمع درآمد رایگان کتاب مقدس
دولت از افزایش قیمت وجزوات مسیحی با ما تماس بگیرید:
کاالهای اساسی و حامل
ه��ای انرژی بیش از
 17نشانی کلیساGrace Ministry :
هزار میلیون تومان نبوده
1345 Rue Lapointe
مدت
و درنتیجه دراین ّ
Saint-Laurent، QC H4L 1K4
کس��ربودجه ای معادل
Mtro: Cote Vertu
 8هزار میلی��ون تومان
Tel.: 514-261-6886
پدیدآمده ک��ه تا پایان
سال این کسربودجه به

مسیحیان
فارسیزبان
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محیطزیست...
تغییراتاقلیمی:
چرا کشورها
به توافق
منیرسند؟

دا از
ج کانا
خرو

مان
پی

کیوتو
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آژانس مسافرتی

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

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

نشـــانی :

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

___________________
هستهای برای تولید انرژی استفاده
"ماندن در پیمان کیوتو برای
میکنن��د ام��ا س��الیان طوالن 
ی
هر خانواده کــانادایی
اس��ت که اس��تفاده از انرژیهای
 ۱۶۰۰دالر هزینه دارد"!
تجدیدپذیر در کشورهای اروپایی
___________________
رواج دارد.
حمای��ت دولتی از ای��ن صنایع و
 13دسامبر :وزیر روابط بینالملل
همراه��ی عمومی برای ب��ه اجرا
آفریقای جنوبی از موفقیت همایش
گذاشتن برنامههای کاهش تصاعد
دوربان اظه��ار رضایت ک��رده اما
گازهای گلخانهای نظیر اس��تفاده
خروج کانادا از پیمان کیوتو ،تصویر
بیشتر ازدوچرخه یا امکانات حمل
متفاوتی از این نشست را نشان می
و نقل عمومی باعث شده تا صنایع
دهد.
پیمان کیوتو برای کاهش گازهای طور عمومی در گروه کش��ورهای پاکیزهدر اروپا رواج بیشتریداشته
گلخانهای در  ۱۱دس��امبر س��ال در حال توسعه قرار دارند نیازمند باشد.
 ۱۹۹۷ب��ه تصویب گروه بزرگی از دریاف��ت کمکه��ای مال��ی از در چنی��ن ش��رایطی ه��ر توافق
جهانی برای کاهش فوری گازهای
کشورهای حاضر در اجالس ژاپن کشورهای توسعه یافته هستند.
رس��ید و ت��ا س��پتامبر  ۲۰۱۱در در مقابل ،کشورهای توسعه یافته گلخانهای منجر به بیرقیب ماندن
مجم��وع  ۱۹۱دول��ت آن را امضا برای حفظ رشد اقتصادی و کمک صنعتگران اروپایی خواهد شد.
به جهان در حال توسعه ،نیازمند یک��ی از علته��ای اصل��ی عدم
کردند.
موافقت آمریکا و اقتصادهای
تعه��د اصلی امض��ا کنندگان
این پیمان بر کاهش گازهای نکته کلیدی در ناموفق بودن پیمان نوظهور جهان با توافقنامههای
گلخانهای به میزان  ۵.۲درصد کیوتو در این بود که آمریکا به عنوان کاهش گازهای گلخانهای عدم
آمادگی صنایع این کش��ورها
از مق��داری بود که در س��ال
بزرگترین تولید کننده گازهای
یر
 ۱۹۹۰اندازهگیری ش��ده بود .گلخانهای به این پیمان ملحق نشد ب��رای رقابته��ای صنعت 
دوران پس از توافقنامههاست.
این مق��دار مع��ادل  ۴درجه
راهحل این کشورها ،در تمدید
سانتیگراد کاهش دمای سطح
حفظ صنایع آالینده خود هستند .زمانگفتگوهاست.
کره زمین است.
انتظار میرفت چنین کاهش��ی تا ام��ا حاال ای��ن الگو ب��رای توضیح آنچ��ه در س��الهای گذش��ته به
دفع��ات رخ داده توافق ب��ر ادامه
سال  ۲۰۱۲عملی شود.
شرایط کافی نیست.
گرچه در  ۲۰سال گذشته انتشار اقتصادهای در حال رش��دی نظیر گفتگوهاست.
انواع مشخصی از آالیندههای جوی هند ،چی��ن و برزیل نه تنها هنوز موضوعی که اکنون در دوربان نیز
نظیر ترکیب��ات کلروفلوروکربن یا در زمره کشورهای در حال توسعه رخ داد .خری��د زمان برای صنایع
CFCه��ا به می��زان قابل توجهی ق��رار دارند ،بلک��ه قادرند تا حدود تا رس��یدن به مزیتهای رقابتی
کاهش یافت��ه اما نکته کلیدی در قابل توجهی به "در حال توسعهها" در بازار صنایع تولی��د انرژیهای
ی است که کشوری نظیر
ناموفق بودن پیمان کیوتو در این و حتی به کشورهای توسعه یافته پاک کار 
آمریکا از آن استفاده میکند.
بود ،که ن��ه تنها آمریکا (به عنوان کمک مالی کنند.
بزرگترین تولی��د کننده گازهای حفظ این رش��د اقتص��ادی که با اما خرید زمان برای کش��ورهایی
گلخانهای) به ای��ن پیمان ملحق حمایت کشورهای صنعتی جهان نظی��ر چی��ن ،هن��د و برزیل ،که
نشد ،بلکه گروهی از کشورهای در نیز همراه شده اقتصادهای نوظهور صنایعش��ان فقط از جنبه کارگر
حال توسعه نظیر چین و هند هم را ب��ه گروه آل��وده کنندهها اضافه ارزان دارای مزیت نسبی هستند،
فقط از این جنبه حائز اهمیت است
حتت شرایط متفاوتی به این پیمان کرده است.
عالوه بر این ،پنهانکاری سیاسی که که در فرصت حاصل از چانهزنی،
پیوستند.
عالوه ب��ر ای��ن ،می��زان گازهای در مورد چین به وفور به آن اشاره نف��وذ اقتصادی خ��ود را در میان
گلخان��های بر اساس مقتضیات هر میشود منجر به نامشخص بودن کش��ورهای فقیر جهان گسترش
کش�ور و بدون نظارت بینالمللی می��زان تولید گازه��ای گلخانهای میدهند .اتفاقی که در مورد روابط
توسط صنایع کشورهای مختلف چین و کش��ورهای آفریقایی رخ
اندازهگیری میشد.
داده است.
پیمان کیوت��و از جنبه اجرایی در شده است.
س��ال  ۲۰۱۲به پایان میرس��د و بنابرایندر حالی که به عنوان مثال هند نیز برای نف��وذ اقتصادی در
توافق اولیه ب��ر این بود که پیمان چین عضوی از پیم��ان کیوتو به کشورهای فقیر شرق آسیا و برزیل
جانشین آندر سال  ۲۰۱۰تصویب شمار میرود اما اطالعات موثقی از ب��رای نفوذ در آمری��کای التین و
و به مدت  ۲سال به طور آزمایشی میزان تصاعد گازهای گلخانهای آن منطقه کارائیب تالش میکند.
آنچه اقتصادهای نوظهور را در ادامه
به اجرا گذاشته شود تا همزمان با کشور در دسترس نیست.
پایان پیمان کیوتو توافقنامه جدید در کنار وضعیت کشورهایدر حال چانهزن��ی و خرید زمان برای نفوذ
رش��د ،اکنون کش��ورهای اروپایی اقتصادی بیش��تر متقاعد میکند
به اجرا درآید.
این است که صنایع آنها حتی در
ناموفق بودن همایش کپنهاگ در دارای مزیت نسبی هستند.
س��ال  ۲۰۱۰رون��د گفتگوها را تا ش��یوه عمومی زندگ��ی در اروپا و شکل کمآالینده نیز قابل رقابت با
حصول نتیجه به اجالس کنکون مصرف محافظهکاران��ه انرژی در صنایع کشورهای پیشرفته نیست
در مکزیک در سال  ۲۰۱۱محول این کشورها به دولتهای اروپایی و تنها زمان ب��رای رونق اقتصادی
امکان داده تا در توافقهای زیست آنه��ا در همین دوران چانهزنی و
کرد.
اجالس کنکون نیز به نتیجهای جز محیطی و اجرای مفاد آنها دست گفتگوست.
آب ش��دن یخه��ای قط��ب و
توافق بر ادامه گفتگوها در س��ال باال را داشته باشند.
اما چیزی در این میان هس��ت که همنوع خ��واری خرسهای قطب
 ۲۰۱۱در دوربان نرسید.
و اکنون تنها توافق به دست آمده آمریکا و کشورهای در حال توسعه ش��مال در اث��ر گرس��نگی ،برای
گفتگوکنن��دگان موض��وع قابل
در دورب��ان این اس��ت ک��ه تمام را از اروپا دور میکند.
توجهینیست.
کش��ورها بر س��ر ادامه گفتگوها 
ی است که
آنچه مهم اس��ت حرف 
در همای��ش  ۲۰۱۲در قطر توافق صنایع تازه
اگ��ر از فردای ی��ک توافق تازه و با وزیر محیط زیس��ت کانادا یعنی
کردهاند.
س��از و کارهای دقیق برای کنترل یکی از نزدیکترین کش��ورها به

چرا کشورها به توافق منیرسند؟ میزان تصاع��د گازهای گلخانهای قطب شمال آن را گفته:
مهمتری��ن عل��ت ع��دم توافق در قرار باشد صنایع تازهای به جهان "مان��دن در پیمان کیوتو برای هر
معرفی شوند ،این اروپاییها هستند خانواده کانادایی  ۱۶۰۰دالر هزینه
سرعت رشد کشورهاست.
ب��ه زب��ان س��اده ،آن دس��ته از که برن��ده میدان ف��روش صنایع دارد".
 BBCهمایون خیری
کش��ورهایی که از س��رعت رشد غیرآالینده به جهان خواهند بود.
روزنامهنگاردر استرالیا
اقتصادی کمتری برخوردارند و به گرچه کشورهای اروپایی از صنایع

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES، LAWYERS

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی
مهاجرت

مهساابراهیمنژاد

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

خانواده

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

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

_________________________

Montreal Office

دعاوی






294 Square St-Louis، 2e étage

مدنی
کاری
تجاری
خانواده

Montréal QC H2X 1A4

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

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
ما در مراکز

>>> امتحان ش النگی باشد
بوراسا و یا
هانری

Driving School

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

>>

621-0505

)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...
تذکرات توهین آمیز کتابچـه «راهنمای
تازهواردین» در شهر گاتینو کبک

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

دروستآیلند

دوشنبه  14آذر ،ایرانتو:
در پ��ی انتش��ار یک ج��زوه حاوی
تذکرات ویژه برای ت��ازه واردین به
ش��هر گاتینو (اس��تان کبک) گروه
هایی از مهاجران به محتوای توهین
آمیز آن اعتراض کردند.
شهر گاتینو یکی از شهرهای بزرگ
کبک اس��ت که به دلیل نزدیکی به
اتاوا مرکز کانادا معموال به اش��تباه
جزئی از پایتخت محسوب می شود.
به گزارش نش��ریه گل��وب اند میل
در جزوه مذکور  16مورد به عنوان
ارزش های مورد احترام این ش��هر
مطرح ش��ده که از عدم پیش��نهاد
رش��وه به مقامات دولتی تا ممنوع
ب��ودن قتل های ناموس��ی و پختن
غذاهای با بوی تنددر بین آنها وجود
دارد.
با اینک��ه ش��هرداری گاتینو دلیل
انتشار نس��خه جدید "Statement
 "of Valuesرا کمک به تازه واردین
ب��رای جذب آس��ان تر ب��ه جامعه
جدبد خود بیان کرده ،اما منتقدین
معتقدن��د عن��وان ک��ردن چنین
تذکراتی به منزله کوچک شمردن
مهاج��ران بوده و همانند آن اس��ت
که بگوییم تازه واردین جزو مردمان
نخستین بوده و از زندگی غار نشینی
به کانادا مهاجرت کرده اند!
پی��ش از این و در س��ال  2007نیز
در ی��ک ش��هر دیگر کب��ک به نام
«هرووی��ل»  Hérouxvilleبا وجود
این که تنها یک خانواده مهاجر در
آنج��ا زندگی می کردن��د ،مقرراتی
نظیر ممنوعیت سنگس��ار و ختنه
کردن دخت��ران بطور علنی مطرح
شده بود.
اما شهر گاتینو دست کم 250000
مهاجر دارد و بدلیل مجاورت با اتاوا
هر سال بر میزان طرفداران زندگی
در این شهر افزوده می شود.
دفتر شهردار گاتینو در توضیح اقدام
انجام شده اعالم کرد:
"ما از طریق این راهنما ضمن خوش
آمدگویی ب��ه تازه واردی��ن به آنها
گوشزد می کنیم که شرایط زندگی
در جامع��ه ما چیس��ت؟ ما پذیرای
نژادها و فرهنگ ه��ای گوناگون از
سراسر جهان هس��تیم و همه آنها
یکسان نبوده و ممکن است مشکل

ساز گردند".
در راهنم��ای مذک��ور چندی��ن
بایدونباید مختلف مطرح ش��ده از
جمله زن و مرد با هم برابرند.
در کبک زبان رسمی فرانسه است.
ارزش ه��ای کانادا و کبک ش��امل
آزادی دمکراسی و عدالت است.
اما بخ��ش های��ی در کتابچه که با
هزینه دولت محلی کبک منتش��ر
شده ،حاوی مواردی است که به نظر
می رسد از چش��م مقامات شهری
دور مانده است.
در صفحه ای با عنوان :
"کودکان عزیزترین کسان ما هستند
مواردی از قبیل ممنوع بودن:
"تنبیه بیش از اندازه آزار جس��می
و جنس��ی حب��س در منزل غفلت
کردن کار کشیدن اجباری تمسخر
و عدم تغذیه کافی" نیز در بین بقیه
تذکرات دیده می شود.
این درحالیست که هیچ مورد کودک
آزاری در سال های خیر در این شهر
گزارش نشده است.
بخش مربوط به توجه ویژه می گوید
بهتر اس��ت همیشه به موقع به قرار
مالقات های خ��ود بروید و یا حتی
چنددقیقه زودتردر محل مورد نظر
حضور یابید.
این راهنما در چارچوب آزادی بیان
م��ی گوید مهاجرانی که به ش��غل
روزنامه نگاری در کانادا مشغول می
ش��وند می توانند به راحتی به نقد
دولت خود بپردازند.
مذهب یک موضع خصوصی است
و فعالی��ت های علن��ی و تبلیغاتی
مذهبی اغلب ب��ه خوبی قابل درک
نیست.
یک صفحه در مضرات رشوه سخن
گفته است.
همینطور گفته ش��ده ب��ا توجه به
حق زندگی مس��اوی برای همگی
ش��هروندان باید به حقوق دیگران
نسبت به تأثیر دود سیگار و بوهای
ناخوش��ایند غذا و ادویه بر سالمتی
آنها احترام گذاشت.
صفحه ای بیشتر به جزئیات پرداخته
به تازه واردین گوش��زد کرده صرف
مس��ئولیت و سرپرس��تی خانواده
توس��ط والدین به آنها اجازه اعمال
خش��ونت اعم��ال محدودیت ها بر
اس��اس تعهدات ناموسی مذهبی یا
فرهنگی به دیگر اعضای
خانواده نمی دهد.
در ای��ن بخش ب��ه گروه
خاصی اش��اره نش��ده اما
افزوده ش��د ممکن است
موارد کوچک��ی که برای

یک عده بس��یار بدیه��ی می نماید
باعث تعجب و شگفتی برخی دیگر
شود.
این گزارش حاکیست انتخاب شهر
گاتینو به عنوان محل زندگی توسط
تازه واردین سرعت زیادی گرفته و
با اینکه هم اکنون از هر  10نفر یک
نفر متولد خارج است؛ اما پیش بینی
می شود جهش فوق العاده ای بیابد.
بطوریکه طی س��ال گذشته میزان
مهاجران  28درصد افزایش پیدا کرد
که بیشترین میزان در کانادا پس از
ادمونتون است.
بیشتر افرادی که گاتینو را انتخاب
م��ی کنند از کش��ورهای آفریقایی
فرانسه زبان نظیر مغرب هستند.
برخ��ی منتقدین اعتق��اد دارند در
حالیکه ه��م کانادا و هم کبک قبال
حقوق و مسئولیت های یک مهاجر
را ب��ه آنان یادآور ش��ده ان��د ،ذکر
بسیاری از موارد در راهنمای جدید
غیر ضروری و سوال برانگیز است.
حتی وزارت مهاجرت و ش��هروندی
که امس��ال نس��خه جدید کتابچه
راهنمای سراس��ری ش��هروندی را
منتشر کرد هیچگاه به برخی موارد
که از آنها به عنوان فرهنگ بربریت
یاد می ش��ود از جمل��ه آزار و اذیت
همسر ،قتل ناموسی ،ختنهدختران،
ازدواج اجباری یا هرگونه خش��ونت
دیگر جنسی اشاره نکرده است.
ی��ک فعال حقوق فردی و نژادی در
مونتریال مفاد راهنمای جدید را به
کتابچه ای تشابه کرده که در قدیم
توس��ط کلیس��ا برای بومیان اولیه
نگاشته شده بود.
"فو نیوم��ی" از مرکز تحقیق روابط
نژادی" می افزایددولت محلی کبک
تالش فراوانی در زمینه جذب افراد
تحصیل کرده و متخصص از سراسر
جهان بعمل می آورد ،بنابراین یادآور
شدن چنین موارد سخیفی به آنان
در ب��دو ورود می تواند توهین آمیز
باشد.
وی اضاف��ه کرد م��ن کانادایی های
بس��یاری را می شناس��م ک��ه الزم
است در مورد وقت شناسی به آنان
تذکر داده شود و در حالیکه مواردی
نظیر تمسخر و آزار همشاگردی ها
 bullyingدر مدرسه جزو حادترین
معضالت اجتماعی کب��ک و کانادا
محس��وب می ش��ود یک راهنمای
عمومی که شامل همه مردم باشد
برای زندگ��ی اجتماعی ما مفیدتر
خواهد بود.

آگهی :یک بار ،کم است؛ چهار بار ،زیادی!!

 2بار در ماه کافی است! یکم و 15ماه

  آبونه مان گسترده،
چرا تنها مونتریال؟! 
 پخش ایمیلی وسیع وب سایت قدرمتند

با پیوند ،بیزنس خود را به اقصا نقاط جهان ببرید!

تلفن مستقیم درج آگهی در پیوند514-996-9692 :

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.

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

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

______
علی اشرف
شــادپور

_______

Maria Cottone

تعدادی از احزاب کانادا هم اکنون از
بحران رهبری رنج می برند.
این بحران ناش��ی از آنس��ت که در
کانادا بار اصلی مسئولیت های حزبی
بر دوش رهبر است .اوست که باید
جوابگوی همه س��واالت و مسئول
همه نابسامانی های حزب باشد ،اعم
از اینکه حزب او در قدرت باشد یا نه.
البته وقتی که حزب در قدرت باشد،
این بار خیلی سنگینتر هم است.
همی��ن وضعی��ت
غیرمنصفانه است
این��کار تربیت هم
که رهب��ران احزاب
نش��ده بودند و هر
کان��ادا را چنی��ن
دو بطور شانس��ی
گریزپا می کند.
انتخاب شده بودند.
از اواخ��ر س��ال
همانطوری هم که
 1996ک��ه م��ن
دیده شد ،هیچ یک
به کانادا آم��ده ام،
نتوانس��ت  PLCرا
تعداد چشمگیری
برای بردن انتخابات
از رهب��ران احزاب
عطای رهبری را به لقایش بخشیده احزاب کانادا از بحران سازماندهی کند و هر دو شکست
خوردند و از رهبری کنار گذاشته
اند.
آقای ژاک پاریزو را در این لیست رهبری رجن می برند .شدند که باز هم اشتباه بود.
اکنون آقای باب ری سرپرس��تی
نمی گ��ذارم ،زیرا ایش��ان قبل از
موقت حزب را به شرطی پذیرفته
تاریخ یاد ش��ده و در اثر شکس��ت در درون  ،CAQکه پیشتر معرفی
اس��ت که از وی نخواهند رهبر
در رفراندوم  1995از رهبری پارتی شده است ،حل شود.
دائمی شود.
کبکوا ( )PQو در نتیجه از نخس��ت کبک سولیدر با تنها نماینده اش،
حزب نیودموک��رات ( )NDPبه
وزیری کبک کن��اره گیری کرده و امیر خدیر ،در مجمع ملی کبک
رهبری جک لیتون فقید توانسته
لوسین بوش�ار ،که از حزب دیگری می کوشد هدف های اقتصادی و
بود سری توی سرها در بیاورد.
اجتماعی خود را پیش ببرد.
بود جای او را گرفته بود.
در انتخابات ماه می گذشته این
آقای بوشار هم بعد از مدت کوتاهی این ح��زب چون رهب��ر واحدی
حزب با وع��ده هائی که می داد
و با چشم گریان ،رهبری و نخست ندارد ،به بحران رهبری هم دچار
توانسته بود تعداد زیادی از کبکی
وزیری را بوس��ید و کنار گذاشت و نشده است.
ها را قانع سازد که بهتر می تواند
از آنزمان تاکنون فعالیت سیاس��ی در سطح استان کبک ،فعال حزب
منویّات آن را جامه عمل بپوشاند.
لیب��رال کبک ( )PLQاس��ت که
چندانی از وی دیده نشده است.
در نتیجه کسانی که بطور سنتی
آقای برنارد الندری که جانش��ین بحران رهبری ندارد.
به کاندیداهای حزب بلوک کبکوا
بوش��ار شده بود بعد از شکست  PQب��ه باور م��ن این امتی��از نتیجه
( )BQرای می دادند در انتخابات
ایس��تادگی ژان ش�اره در مقابل
در انتخابات استانی استعفاداد.
یادش��ده به کاندیداهای NDP
نوبت به آندره بواکلر جوان رسید که شکستی بود کهدر اولین انتخابات
خانم ماروا را به حالت قهر به خانه زیر رهبری او نصیب این حزب شد .رای دادند.
در این حزب ،به جای آنکه رهبر را به این ترتیب این حزب توانست به
نشینیکشاند.
بواکل��ر بی تجربه ت��ر از آن بود که عوض کنند ،به دنبال علل شکست مقام اوپوزیسیون رسمی نایل شود.
بتواند سیاست استان حساسی مانند رفتن��د و در انتخاب��ات های بعدی ول��ی از ب��د روزگار زن��ده یاد جک
کبک را سامان دهد و فشار خود را پیروزی های چش��مگیری بدست لیتون که حق��ش بود از محبوبیت
تنه��ا روی جدائی کبک نهاد که در آوردند .این داوری هیچ ارتباطی به بدس��ت آمده لذت ببرد و به عنوان
خوب یابد عمل ک��ردن این حزب رقیب سرسختی در مقابل استیون
آن هم موفق نبود.
متعاقب او ،خانم ماروا ،با جش��ن و ندارد ،تنها موضوع ایس��تادگی و از هارپر کنسرواتور قد علم کند ،مغلوب
سرطان شد.
سرور به حزب برگشت و رهبر  PQمیدان بدر نرفتن است.
ش��د که تاکنون ه��م دوام آورده و نابسامانی رهبری در احزاب فدرال از آن به بعد  NDPهم دچار بحران
رهبری است و فعال چندین نفر برای
برخالف اسالف خود ،سنگر خود را هم دیده می شود.
رها نمی کند و امید خود را از دست ن��گاه کنید به حزب لیب��رال کانادا کس��ب این مقام با ه��م رقابت می
نمی دهد .دست کم این یک نقطه  .PLCژان کرتی��ن ،ب��ه ن��ام حزب کنند که معلوم نیست برای اینکار
لیبرال ولی در واقع با مشت آهنین آمادگی دارند یا نه.
مثبتدر شخصیت ایشان است.
ام��ا او هم ،علیرغم حمایت بیش از کشور را اداره می کرد و مجالی برای فردی که در اول صف قرار دارد حتی
نوددرصدی سابق،در وضع شکننده رش��د رهبر یا رهب��ران بعدی نبود .نتوانسته است در انتخابات اخیر به
ای قراردارد و معلوم نیست که بتواند آقای پ��ل مارتَن ،جانش��ین او ،که عضویت پارلماندرآید.
اقتصاددان خوبی اس��ت و نه رهبر BQ ،ب��ه رهب��ری ژیل دوس�پ در
چندان دوام بیاورد.
قربان��ی دیگر شکس��ت انتخاباتی نتوانست از افتضاحی که به بار آمده انتخابات ماه می گذش��ته شکست
ماریودوم�ون رهب��ر س��ابق حزب بود ،جان سالم بدر برد و انتخابات را فاحشی خورد و از  47کرسی قبلی
آکس��یون کبک ( )ADQبود که در باخت و استعفا داد که نباید می داد .خود در پارلمان کانادا ،توانس��ت به
نوبت قبلی توانسته بود حزبش را به رهبرانی که بعد از وی انتخاب شدند ،تنها  4کرسیدست بیابد.
استفان دیون و میکائیل ایگناتیف ،در پی این شکست ،آقای دوسپ هم
مقام اوپوزیسیون رسمی برساند.
ولی او هم با این شکست کنار رفت .هر دو شخصیت دانشگاهی بودند و همانند رهبران یادش��ده ،از رهبری
آیا همه تقصیرها متوجهدومون بود؟ آمادگ��ی الزم برای رهبری حزب را کناره گیری کرد.
حاال این حزب کامال تضعیف شده با ش��رایطی که بدان ها اشاره شد،
{>> ادامه در صفحه}30 :
است و با داشتن فقط چهار نماینده نداش��تند .آدم های خوب��ی بودند
در پارلمان کبک مجبور شده است ول��ی رهبر ح��زب نبودن��د و برای

مروری بر احزاب
کبک و کانادا
در کانادا احزاب قائم به رهبر هستند!

مبارکاولسون!

شادباش به دوست و همکار

پاپاب
ز
ر
گشا
د
پ
و
ر
!!

این هفت��ه باخبر ش��دیم ،دوس��ت ارجمن��د و همکار
گرانقدرمان ،چهرۀ دوس��ت داشتنی و نام آشنای جامعۀ
ایرانیان مونتریال ،جناب شادپور عزیز ،پدربزرگ شده اند.
همراه با بغل بغل زنبق ولی لی های تروتازۀ مجازی،
قدم نورسیده« ،دافنه»خانم نازنین را ،به پاپابزرگ جناب
ش��ادپور ،پدر و مادر گرانقدرش ،خانم پانته آ ،خاله های

عزیزش ،کتی و ماندانا خانم ،صمیمانه شادباش می گوییم
و برای همۀ این دوستان بهروزی و تندرستی آرزومندیم.
دوستان شما در پیوند مونتریال و و نکوور

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

کامی منفرد

مدیر امور ایرانیان

درکمال خرسندی با خط های مستقیم و رایگان زیر از ایران به مونترال پاسخگوی عزیزان شما خواهد بود:
از تهران بدون هیچ پیش شماره واز شهرستان با پیش شماره ()۰۲۱
جهت هر سه خط باید شماره داخلی  ۳۷۴۷را وارد بفرمائید.
ساعات تماس به وقت ایران از دوشنبه تا جمعه و از ساعت ۱۹تا۲۴
)۰۲۱( 971 - ۱۸۶۱
)۰۲۱( 971 - ۱۸۷۸
)021( 971-1873
داخلی3747

Suite 308

980 St-Antoine W.

Montreal، Quebec H3C 1A8

)Tel.: 514-656-8178 (Down Town
)514-326-8103 (St.Leonard
با تعیین وقت قبلی

mariacottone@hotmail.com

www.mariacottone.com

ساعات
متاس
 11:00تا
18:00
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کانادا...

جمعه  18آذر ،ایرانتو:
"جیس��ون کنی" وزیر مهاجرت و
ش��هروندی روز جمع��ه اعالم کرد
تاکنون حق ش��هروندی  2100نفر
از کس��انی که از طریق غیرقانونی و
یا تقلب توانسته اند اقامت کانادا را
بگیرند ،باطل شده و  4400نفردیگر
نیز بخاطر مش��کوک بودن پرونده
شان از حالت مقیم دائم به شهروند
کانادا تبدیل نشده اند.
وی افزود افراد مذک��ور با پرداخت
پ��ول به برخی مش��اوران مهاجرت
س��عی کردند چنین وانمود کنند
که در کانادا زندگی می کرده اند تا
مدت زمان الزم برای کسب گذرنامه
کانادایی را تأمین کنند؛ اما در واقع
یا اصال در کانادا نبوده اند و یا مدت
زم��ان بس��یار مح��دودی در اینجا
حضور داشته اند.
از بی��ن  4400نف��ری ک��ه پرونده
ش��ان در حال بررسی است تاکنون
 1400نفر بطور داوطلبانه خواستار
لغو تقاضای شهروندی خود شده اند

www.paivand.ca

وزارت مهاجرت پرونده 6500
متقاضی شهروندی کانادا را
بازبینیمیکند!
و در برخ��ی
موارد دولت
حتی حق
اقامت دائم
آنها را نیز
سلب کرده
است.
آق��ای کنی با تأکید بر
اجرای دقی��ق قوانین موجود گفت:
"م��ا بر اس��اس ش��واهد موجود به
بررسی دوباره پرونده های مشکوک
ادام��ه می دهی��م و در صورت لزوم
امتیاز اقامت یا ش��هروندی اینگونه
افراد را لغو می کنیم".
این اقدام وزارت مهاجرت بدنبال دو
سال تحقیق آژانس خدمات مرزی
کانادا و پلیس س��لطنتی RCMP
انجام می شود که طی آن مشخص
شده که عده ای ،با اجاره یک خانه
یا پرداخت قبض های آب و برق به
نام خود ،س��عی داشتند مسئوالن
دولتی را متقاعد کنند که مدت سه
س��ال مورد نیاز ب��رای دریافت حق
ش��هروندی را در کانادا زندگی می
کرده اند.
جیسون کنی اضافه کرد او شایعاتی
را در این زمینه از س��ه سال پیش
و هن��گام بدس��ت گرفت��ن وزارت
مهاجرت از طریق برخی مش��اوران
ش��نیده بود و همینط��ور تحقیقی

که شبکه  CBCدر زمینه مشاوران
متخلف به انجام رساند.
وی گف��ت" :اگ��ر تو یک مش��اور
مهاج��رت هس��تی ک��ه حاضری
شهروندی کانادا را در ازای دریافت
پول بفروشی ما بزودی به سراغ تو
خواهیم آمد!"
در ای��ن جلس��ه سرپرس��ت حزب
لیبرال نیز توصیه کرد دولت بجای
شعاردادن و جنجال سازی بیشتر به
سمت عمل روی بیاورد و بسرعت با
اینگونه اعمال برخورد کند.
ی��ک نماین��ده ح��زب مخال��ف
نئودمکرات نیز گفت در حال حاضر
موضوع��ات زی��ادی در زمینه امور
مهاجرت باقی مانده که باید به آنها
توجه شود ،از جمله پیوستن اعضای
فامیل به مهاجران .اما او افزود حزب
متب��وع او مخالفتی ب��ا طرح دولت
در زمینه مقابله با تقلب در کس��ب
شهروندی کانادا ندارد.
در م��اه جوالی گذش��ته نیز دولت
اعالم کرد حق شهروندی  1800نفر
را بدلیل تقلب سلب کرده است.
وزیر مهاجرت وعدهداددولت بزودی
مق��ررات جدی��دی را در خصو ص
نحوه فعالیت مش��اوران شهروندی
ارائه خواهد داد.

انتخاب کانادا
به عنوان
ششمینکشور
شاد جهان

موسس��ه
ایرانت��و:
رد
Legatum
آخری��ن گ��زارش خ��ود
کانادا را پس از کشورهای
نروژ ،دانمارک ،اس��ترالیا ،نیوزیلند
و س��وئد به عنوان شادترین کشور
جهان در سال  2011انتخاب کرد.
فنالند ،سوئیس ،هلند و آمریکا نیز
در رده های هفتم تا دهم قرار گرفته
اند.
به گزارش نشریه گلوب اند میل گروه
تهیه کننده پارامترهای مختلفی ،از
جمله وضعیت اقتصادی ،کارآفرینی
و فرصت ه��ای موجود ب��رای آن،
آموزش ،بهداش��ت ،ایمنی و امنیت
آزادیه��ای فردی (که کان��ادا در آن
رتبه اول را حائز ش��ده) و همینطور
جایگاه اجتماعی رادر نظر گرفته اند.
چنین مطالعه ای در واقع ترس��یم
یک نقاشی کلی از کیفیت زندگی
است که معموالدر کنار اندازه گیری
سنتی میزان رش��د تولید ناخالص
ملی قرار می گیرد و اغلب از آن به

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین
ظرفیتمحدود

ترم زمستانی:

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

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

محل ثبت نام

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

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

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

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

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

عنوان شاخص های شادی یاد می
شود.
با این حال انتخاب ن��روژ به عنوان
شادترین کشور جهان چندان مورد
توجه برخ��ی از ناظران قرار نگرفته
است.
"کریس��توفر هلم��ن" از موسس��ه
 Forbesن��روژ را کش��وری
خس��ته کننده ،ب��ی ایم��ان ( فقط
13درصد مردم به کلیسا می روند)
یک محل یکنواخت برای زندگی با
مستمری های وسیعدولتی میداند
ک��ه از محل مالیات های باال تأمین
می شود.
وی تأکید می کن��د" :بدون منابع
نفتی عظیم ساحلی و صادرات نفت
و گازی که تحت کنترل کامل دولت

است ،تولید ناخالص ملی آن کشور
بس��یار پایین تر از میزان فعلی می
گردید".
آق��ای هلم��ن همچنی��ن درب��اره
کش��ورهای باالی لیس��ت معتقد
است" :اول اینکه آنها دارای سیستم
انتخاباتی دمکراتیک هستند .مردم
بطور طبیعی شادتر می شوند وقتی
احساس کنند که کسانی رادارند که
به آنها بگوید کشورشان چگونه اداره
می شود .حتی بعضی از آنها برخی
آزادی ه��ای فردی نیز ندارند (مثل
قرار دادن فاحشه گری و مواد مخدر
در بین جرائم در هلند) بنابراین اگر
به دنبال یک ش��ادی و نشاط گرم
هستید قطعا برای شما آمریکا بهتر
از اروپا خواهد بود".

کانـــاداییها نسبت به اروپاییها دیدگاه مثبت تری
به مهاجران دارند

ایرانت��و :تحقیق جدید نش��ان می
دهد کانادایی ها نس��بت به گذشته
با موضوع افزای��ش تعداد مهاجران
بیشتر موافق هستند.
در یک نظر س��نجی ک��ه از 2020
نف��ر توس��ط موسس��ه پژوهش��ی
ساس��تگذاری عمومی انجام ش��د،
58درصد شرکت کنندگان از تعداد
پذیرش ساالنه مهاجر استقبال کرده
اند.
به گزارش کانادین پرس این تحقیق
همچنی��ن ثاب��ت کرده اس��ت که
دیدگاه عمومی کانادایی ها نسبت به
اصل مهاجرپذیری طیدهه گذشته
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مثبت تر شده است.
نتایج حاصل از این نظرس��نجی در
واقع مغایر با خبرهایی است که گاه
گاه در رس��انه ها درب��اره نارضایتی
کانادای��ی ه��ا از افزوده ش��دن تازه
واردین منتشر می شود.
این هفته دس��ت ک��م دو خبر در
استان کبک پیرامون همین موضوع
مطرح گردید.
از جمله گزارش��ی که توسط برنامه
تلویزیون��ی  Talk TVپخش ش��د
و ط��ی آن اعالم ش��د ش��هرداری
مونتری��ال تصمی��م گرفته اس��ت
کلی��ه عالئ��م مذهبی موج��ود در

تزئینات جش��ن های کریس��مس
و هان��وکا (جش��ن یهودی��ان) را،
بدلیل درخواست مسلمانان جهت
افزودن عالئم مربوطه ،از ساختمان
ش��هرداری جمع آوری کند و تنها
درخت کریسمس باقی ماند.
همینطور در خبره��ا آمده بود که
شهرداری گاتینو شهر کبکی مجاور
اتاوا پایتخ��ت کانادا نیز یک راهنما
برای تازه واردین تهیه کرده که طی
آن از آنان خواس��ته است که دست
به قتل ناموسی نزنند یا غذاهای بو
دار نپزند!
اما مس��ئول امور مهاجران و برنامه

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
جوام��ع موسس��ه برگ��زار کن��ده
نظرسنجی معتقد استدر حالی که
چنین موارد کوچکی درباره موضوع
چندفرهنگی مطرح می شود همواره
برخی خصوصیات مثبت و با ارزش
نیز از نظر دور می ماند.
وی می گوید" :برخالف بسیاری از
کشورهای اروپای غربی بیشتر مردم
کانادا از میزان پذیرش مهاجر همواره
استقبال کرده اند.
این درحالیست که در کشوری مثل
انگلیس نزدیک به 60درصد شرکت
کنندگان در نظرس��نجی مش��ابه
از تع��داد مهاجران اب��راز نارضایتی
کرده ان��د اما این رقم در کانادا تنها
20درصد است.

Tel.: (514) 387-0006

همچنین براس��اس مطالعه ای که
توسط بنیاد  German Marshallدر
آمریکا صورت گرفته ،کانادایی ها به
نسبت مردم ایتالیا ،اسپانیا ،آمریکا،
فرانس��ه ،هلند و آلمان نس��بت به
مهاجران از دیدگاه بهتری برخوردار
هستند.
ایندرحالیست که تا یکدهه پیش
در کان��ادا نیز مخالفت ها در زمینه
پذیرش مهاجر بسیار بیشتر از حال
حاضر بود.
سال گذش��ته تعداد  280000نفر
تازه وارد به جمعیت کش��ور افزوده
شدند و بطور متوسط از سال 2000
تاکنون کانادا همه س��اله 200000
نفر را پذیرفته است.

Cell.: (514) 806-5595

اما این رقم در نیمه سال  1980تنها
 100000نفر بود.
با اینک��ه رس��انه ه��ای محلی در
مونتریال اخیرا سعی در منفی جلوه
دادن افکار عمومی نسبت به ورود و
فعالیت فرهنگ ها و مذاهب مختلف
در درون جامعه کانادایی داشته اند،
اما استان کبک در این نظرسنجی
با رقم ب��االی 62درصد موافق تر از
اس��تانی نظیر انتاریو بوده که تنها
 53.5درصد طرفدار داشته است.
دولت محافظه کار اعالم کرده که در
س��ال  2012نیز بین  240تا 265
هزار نفر را بپذیرد.

www.paivand.ca

کانادا...
 21آذر ایرانتو" :جیسون کنی"،
وزی��ر مهاجرت و ش��هروندی از
تصمیم دولت فدرال در خصوص
ممنوعیت اس��تفاده از روبند یا
برقع توس��ط زنان مس��لمان در
هنگام ادای س��وگند شهروندی
خبر داد.
بدین ترتیب قاضی مهاجرت که
مدیریت جلسه سوگند را برعهده
دارد م��ی تواند از حضور اینگونه
زنان جلوگیری کند.
وزیر مهاجرت با اش��اره به اینکه
پیوستن به جامعه کانادایی باید
بصورت ب��از و آزاد صورت گیرد
افزود" :من نمی توانم بپذیرم زنان
مسلمان مجبور به استفاده از روبند
هستند چرا که آنان هنگام برگزاری
مراسم حج در مکه ملزم به باز نگاه
داشتن چهره خود در مقابل مردان
هستند".
وی اضاف��ه کرد" :در واقع این نوعی
سنت فرهنگی اس��ت نه دینی که
من فکر م��ی کنم منعکس کنندۀ
آن چهره از زنان اس��ت که ما نمی
توانی��م در کانادا بپذیری��م .ما می
خواهیم زنان عضو کامل و مساوی
با مردان در جامعه کانادایی باش��ند
و قطعا بهتری��ن زمان و مکان برای
آغاز چنین نقشی می تواند جلسه
سوگند شهروندی این کشور باشد".
گالیه قضات شهروندی:

کنی در گفت و گو با ش��بکه س��ی
بی سی همچنین تأکید کرد مطابق
مقررات جدیددر صورت امتناع زنان
نسبت به برداشتن روبند در جلسه
سوگند آنان تنها یک باردیگر شانس
حضور در جلس��ه مش��ابه بعدی را
خواهند داشت .و اگر مایل به حفظ
روبند باشند تا ابد بصورت مقیم دائم
باقی خواهند ماند و هیچگاه همانند
شهروندان عادی اجازه دادن رأی یا
کسب موقعیت های شغلی رسمی را
نخواهندداشت.
وی تأکید کرد گالیه های زیادی از
س��وی نمایندگان پارلمان و قضات

استفاده از روبند
توسط زنان مسلمان
در جلسه سوگند
شهروندی
ممنوع شد
شهروندی دریافت کرده که طی آن
آنان تأکید ک��رده اند که نمی توان
مطمئن ش��د که آی��ا فرد متقاضی
شهروندیدر زیر روبند خود جمالت
مربوط به سوگند را به زبان می آورد
یا خیر؟
واکنش گروه های اسالمی:

یک س��خنگوی ش��ورای کانادایی
رواب��ط آمریکایی – اس�لامی با بی
معنی توصیف کردن استدالل وزیر
مهاجرت گف��ت" :اینکه آقای کنی
تأکید می کند اس�لام از زنان نمی
خواهد که روبند بپوش��ند در واقع
مقابله با حقوق فردی آنهاس��ت .ما
در کانادا همچنین آزادی مذهب را
نیز داریم و تأکید کرده است مادامی
که اف��راد با فعالیت ه��ای مذهبی
خود موجبات آزار و اذیت دیگران را
فراهم نکنند می توانند پوشش خود
را به شکلی که مایل باشند انتخاب
کنند".
خانم "جولیا ویلیام��ز" از کارکنان
حقوق بش��ر و آزادیهای فردی شورا
همچنین افزود" :من فکر نمی کنم
هیچ چیز بیشتر از این تساوی حقوق
یک زن با دیگران را خدشه دار نمی
کند که ما به او اجازه ندهیم لباس
مورد نظر خودش را بپوشد .بنابراین
تصمی��م دولت فدرال کس��ب یک
امتیاز آسان سیاسی با هزینه کردن

کـاجل زبان کنکـورد

برنامه های زیر به هم میهنان عزیز ارائه می شود:

با مدیریت ایرانی

 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

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

بر روی گروه آسیب پذیری از زنان
در جامعه کانادایی بوده است".
روز پنجشنبه پرونده شکایت یکی
از زن��ان روبنده پ��وش در دادگاه
فدرال مطرح شد که طی آن وی
بر طبق منش��ور آزادیهای فردی
کانادا خواستار حفظ پوشش خود
در هنگام ادای سوگند شهروندی
بوده است.
همزمان "باب ری" ،سرپرس��ت
حزب لیبرال گفت بهتر بود وزیر
مهاجرت تا صدور تصمیم دادگاه
عال��ی در خص��وص آن پرون��ده
صبر می کرد که مش��خص شود
آیا چنین مقرراتی محدود کردن
آزادیهای مذهبی تلقی می شود
یا خیر؟
وی افزود ":من باید بگویم شخصا
معتقدم حض��ور یک زن با روبند
در مقابل قاض��ی مهاجرت تأثیر
اپیدمی��ک ن��دارد و چنین امری
هیچگاه توج��ه مرا به خود جلب
نکرده است".
راهنم��ای ش��هروندی ک��ه
توس��ط دول��ت منتش��ر ش��ده
ب��ر ل��زوم حساس��یت فرهنگی
برگزارکنندگان جلس��ه سوگند
شهروندی و مناسب بودن رعایت
پوشش ملیدر مراسم تأکید کرده
است.

Collège Concorde
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گزارش CBCاز افزایش تعداد ایرانیان
جزیره پرنس ادوارد
شنبه  19آذر ،ایرانتو :افزایش تعداد
ایرانی��ان مهاجر در اس��تان جزیره
پرنس ادوارد باعث ش��د تا "انجمن
تازه واردین جزیره" اطالعات موجود
در سایت خود را به زبان فارسی نیز
ترجمه کند.
جزی��ره پرن��س ادوارد کوچکترین
استان کاناداست که ایرانیان آن را با
سریال تلویزیونی "قصه های جزیره"
یا " آن شرلی" می شناسند.
از س��ال  2008ت��ا  2009تع��داد
فارسی زبانان جزیره از  35نفر به 70
نفر افزایش یافت و به همین طریق
به رشد خود ادامه داده است.
تنها در سال گذشته  300ایرانی به
جمع س��اکنین جزیره افزوده شده
است.
ب��ه گ��زارش ایرانتو خان��واده آقای

علیمحمدی  7ماه پیش به آن استان
مهاجرت کرده اند و علی و سارا پدر
و مادر خانواده هنوز مشغول ارتقای
دانش زبان انگلیسی خود هستند.
سارا با اشاره به سختی عادت کردن
به گفت و گوی انگلیسی برای کسی
که تمام عمر خود را به زبان فارسی
س��خن گفته ،گفت ":هم اکنون با
افزوده شدن بخش فارسی به سایت
انجمن تازه واردین یافتن اطالعات
مورد نیاز برای زندگی در این جزیر
آس��ان خواهد شد بویژه روش های
یافتن پزشک یا کالس های زبان.
وب سایت مذکور در حال حاضر به
شش زبان از جمله اسپانیولی و عربی
ارائه می شود.
طهورا دخت��ر خانواده نی��ز با مهم
توصیف کردن ترجمه جدید وبسایت

گفت" :بدین ترتیب مادرم خواهد
توانس��ت اعتماد به نفس الزم را
برای انجام مستقل کارها در این
سرزمین کسب کند".
مدیر انجمن ت��ازه واردین نیز با
اشاره به اینکه اکثر مهاجرانی که
وارد جزیره می شوند بدنبال یافتن
اطالعات با زبان مادری خودشان
هستند ،افزود برای ترجمه محتوای
سایت به زبان فارسی مبلغ 15000
دالر هزینه شده که از محل اعتبارات
استانی تأمین شده است.
اضافه می شود جزیره پرنس ادوارد
با مس��احت  25کیلومت��ر مربع و
جمعی��ت  142هزار نفر در ش��رق
کانادا ق��رار دارد و مرکز آن ش��هر
شارلوت تاون است.

زیباییدربرازندگیاست

TAILLEUR

Bijan

داروخـانه

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

دکتر لوئیز داداش زاده :داروساز

1231 Ste-Catherine W.

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

514-419-1039

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

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

13

14

 سال  18شماره  24  1034آذر 1390

PAIVAND: Vol. 18  No.1034  Dec. 15, 2011

www.paivand.ca

ایران:سرکوببهائیان...

ی ایرانی
تابو

مستند
شرح
ِ
مصیبت های
اقلیت بهائی
در ایران
اسالمی

فیروزه خطیبی  -لس آنجلس
رضا عالمه زاده ،فیلمساز و نویسنده
ایرانی ساکن هلند که مدت کوتاهی
پ��س از انقالب اس�لامی به دلیل
س��اختن مس��تندی به نام «حرف
بزن ترکمن» در مورد کشتارگروهی
از فعاالن سیاس��ی ،مجبور به ترک
کشور شد ،یکشنبه  ٤دسامبر تازه
ترین فیلم مستند خود به نام «تابوی
ایران��ی» درمورد بیش از  ٣٠س��ال
تجاوزهای رژیم اس�لامی نسبت به
حقوق انسانی و شهروندی بهائیان
داخ��ل ای��ران را در دانش��گاه لس
آنجلس به نمایش گذاشت.
عالمه زاده که متولد مازندران و در
خان��واده ای کارگری در محله های
فقیر نشین شرق تهران بزرگ شده
اس��ت ،برای نخس��تین بار در سال
 ١٣٥٥در زندان سیاسی کرمان به
فکر نوش��تن درباره رنج و ش��ادی
مردم افتاد ،اما این ایده تا  ١٥سال
بعد و دوران میانس��الی مجال بروز
نیافت.
عالم��ه زاده تا پیش از وقوع انقالب
در ایران سه فیلم را کارگردانی کرد
که یکی از آن ها به نام «دار» برنده
جایزه کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان شد.
در مقام نویس��نده نیز نگارش چند
فیلمنام��ه از جمل��ه «وصیتنام��ه
ققن��وس» ،چند رم��ان و چندین
اثر تحقیقی کارنام��ه فرهنگی او را
ب��ه عنوان یک هنرمند مس��تقل و
معترض رقم زد.
رض��ا عالم��ه زا ده در ده��ه ٦٠
خورشیدی به کشور هلند مهاجرت
ک��رد و در آن جا ب��ه فعالیت های
فرهنگی خ��ود در ح��وزه تدریس
س��ینما و اندکی فیلمسازی و تئاتر
ادام��ه داد و درس��ال های اخیر نیز
به عنوان استاد میهمان در دانشگاه
های مختلف ایاالت متحده آمریکا به
تدریس تاریخ سینما و فن نگارش
فیلمنامه اشتغالداشته است.
عالمه زاده که لقب «کارگردان رنج
های ایرانیان تبعیدی و مهاجر» نیز
به او داده شده ،با دو فیلم «مسافران
هتل آستوریا» و «جنایت مقدس»
برای نخس��تین بار دش��واری های
زندگ��ی مردمی که اجب��ارا تن به
مهاجرت داده اند را به تصویرکشید.
او در س��ال  ٢٠٠٩نیزمس��تندی
درب��اره تجاوز به زندانیان سیاس��ی
حوادث پس از انتخابات ساخت که
ده ها هزار نفر از طریق اینترنت آن
را تماشا کرده اند.
اما مس��تند تازه «تابوی ایرانی» به
زبان فارس��ی و انگلیس��ی فیلمی
استدرباره تبعیض علیه بهائیاندر
ایران که «عالم��ه زاده» آن را یکی
از بهترین آثار خود تا این تاریخ می
داند و هرچند خ��ود او پیرو دیانت
بهائی نیست ،اما ساختن این اثر را
حرکتی م��ی داند که خیلی پیش
از این ها بایس��تی انجام می ش��ده
اس��ت .چرا که به عقیده او تبعیض
علیه بهائیان ایران و شرایط دردناک
زندگی آن ها از جمله انهدام محل
س��کونت و گورس��تان های آن ها،
تخری��ب «طالبانی» اماکن مقدس
آن ها ،مح��روم س��اختن فرزندان
آن ها از تحصیل در دانش��گاه ها و
اتهام جاسوسی زدن به رهبران این
جامعه ،تنها گوش��ه ای از رنج ها و

HIGH SCHOOL OF MONTREAL
ADULT CENTER
3711 de Bullion، Montreal، QC، H2X 3A2

Tel. (514) 788-5937

کالس های انگلیسی مقدماتی
مصائبی است که این اقلیت مذهبی
در طول دوران استقرار رژیم اسالمی
در ایران با آن روبرو بوده است.
«تاب�وی ایرانی» یک مس��تند ٨٠
دقیقه ای اس��ت ک��ه «رضا عالمه
زاده» آن را با کمک بهائیان خارج و
داخل ایران و با همکاری هنرمندان
سرشناس��ی چ��ون «اس��فندیار
منفردزاده» آهنگس��از و «داریوش
اقبال��ی» خوانن��ده و فع��ال حقوق
بشری به ثمر رسانده است.
نام «تاب��وی ایرانی» بنا ب��ر روایت
«عالمه زاده» بازگش��تی اس��ت به
بیش از  ١٥٠سال سکوت در اطراف
دیانت��ی که از هنگام ظه��ور آن در
ایران تا کنون مردم ترجیح داده اند
درمورد آن سکوت کنند.
عالمه زاده در این مورد می گوید:
«حت��ی کس��انی ک��ه مخالفتی با
بهائیان ندارند و به حقوق انس��انی
آن ها احترام می گذارند ترجیح می
دهن��د در مورد آن ها حرف نزنند و
این منهای کس��انی است که با آن
ها خصومت می ورزند و به اش��کال
وحش��یانه به ویژه از پس از انقالب
اس�لامی نس��بت به آن ها واکنش
نش��ان می دهند! با این همه حتی
موافقان هم ترجی��ح می دهند در
این مورد حرفی نزنند».
آی��ا ای��ن موافقان  ،هم��ان اعضای
جامعه «بهائی» در داخل وخارج از
ایران هس��تند که به خاطر ترس از
انتقام گیری های هرچه بیشتررژیم
مهرسکوت برلب زده اند؟ و یا شاید
این سکوت به خاطر محدودیت های
سیاسی است که دیانت بهائی برای
پیروان خود بوجود م��ی آورد و آن
ها را از هرگونه رویارویی با دشمنی
از جنس یک حکومت استبدادی و
مطلق چون رژیم اسالمی ایران منع
می کند؟
این س��ئوالی اس��ت که فیلم آقای
عالمه زاده نتوانسته است به خوبی
پاس��خگوی آن باش��د هرچند این
مسئله از اهمیتی که ساختن چنین
فیلمی به ویژه در این مقطع از زمان
دارد کم نکرده است و در فیلم نکات
قابل توجه و تعمق بسیاری نهفته
است که می بایست به آن ها توجه
شود .عالمه زاده می گوید«:کسانی
که کاره��ای مرا دنب��ال می کنند
می دانند که من نس��بت به مسائل
اجتماعی  ،انسانی و سیاسی حساس
هستم و به این موضوعات تا جایی
که از دس��تم بربیاید واکنش نشان
می دهم .من بایستی خیلی زودتر از
این ها به سراغ این موضوع می رفتم
و این کار را انجام می دادم».
بااین همه کارگردان «تابوی ایرانی»
م��ی گوید ب��ه موض��وع فیلم خود
یعنی مسائل مربوط به مشکالت و
تبعیض ها علیه بهائی��ان ایران در
این فیل��م صرفا از دی��دگاه حقوق
بش��ری نگاه کرده است« :هیچ یک
از پیروان ادیان مختلف در ایران به
اندازه بهائیان تحت فش��ار نیستند.
من ضمن مطالعاتم متوجه ش��دم
که قش��رهای مختل��ف جامعه ما
از لحاظ جنس��یت ،قومیت،زبان و
مذهب تحت فش��ار ق��رار دارند اما
بهائیاندر باالتریندرجه محرومیت
هستند و حتی مرده های آن ها هم
از این گزندها در امان نیس��تند و به
گورس��تان هایش��ان هم حمله می
شود .بنابراین من خواسته ام نشان

انگلیسی مقدماتی روزانه:

تاریخنامنویسی:

اطـالعاتنامنـویسی

2012 ،12 ،11 ،10 ،9
ژانویه
ژانویه 2012 ،19 ،18 ،17 ،16
 9تا  11صبح

مدارک مورد نیاز
(نسخهاصلی):

بدهم که به راستی تا چه حد حقوق
بهائیان در ایران تضییع می شود».
ONE OF THE FOLLOWING
بازیگر
منص��ور تائید کارگ��ردان و
زمان نامنویسی:
)DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY
تهیه
در
بهائی ساکن شمال کالیفرنیا
انگلیسی مقدماتی شبانه:
REQUIRED:
فیلم «تاب��وی ایرانی» نقش موثری
- Canadian/Quebec
2012 ،12 ،11 ،10 ،9
ژانویه
تاریخنامنویسی:
داشته است .او توانسته است با جلب
Immigration Documents
ژانویه 2012 ،19 ،18 ،17 ،16
		
اطمینان گروهی از بهائیان در داخل
- Residency Card
کشور رابطی باشد بین «عالمه زاده»
 5تا  7بعدازظهر
زمان نامنویسی:
- Canadian Citizenship Card
و عواملی که برای پیش��برد اهداف
ONE OF THE FOLLOWING
_________________________________________
فیلم از آن ها اس��تفاده شده است.
PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
ویدیویی
ازجمله گفتگوهای تلفنی،
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
تـاریخ بـرگزاری کـالس ها
و فیلم های زیرزمینی که از طریق
-Medicare Card
-Hydro bill
انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه
این افراد به دست عالمه زاده رسیده
)-Other proof (ask staff
اس��ت .بخش های��ی از فیلم نیز در
 9ژانویه تا  30مارس 2012
		
روزانه:
ترکیه توس��ط احمد مهرآذر تهیه
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر
		
شده است که نشان دهنده شرایط
 9ژانویه تا  29مارس 2012
		
شبانه:
ناهمگون زندگی بهائیان ایرانی که
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :عصر تا  9:30شب
		
ناچار ج�لای وطن کرده اند پس از
رسیدن به شهرهای مرزی در ترکیه
شهریه 120 :دالر باید تماما و نقدا پرداخت شود.
اس��ت .اما بس��یاری دیگر از کمک
 شهریه شامل کتاب می شود  .برای کالس های روزانه و شبانه.
دهندگان به این پروژه مستند بویژه
__________________________________
در داخ��ل ایران ب��ه دلیل خطرات
جانی گمنام باقی مانده اند.
سرویس رفت و آمد  :مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی
فیلم «تابوی ایرانی» درزمینه ای از
مترو سن لوران ،اتوبوس  55شمالی
موسیقی آشنا و اثرگذار«اسفندیار
Website: www.hsmontreal.com
منفرد زاده» ،جنبه های دراماتیک
واقعه اس��ف بار متالش��ی ساختن
زندگی ایرانیان بهائی را برجس��ته
ت��ر می کن��د و ص��دای «داریوش
 7دقیقه:
ک دقیقه تا
اقبالی» با شعری از فریدون مشیری،
ی
نگک داغ
نان س
چاشنی این وقایع غم انگیزاست که
سفره شما!
برروی پرده سینمادرمقابل تماشاگر
سر
قرار می گیرد.
کیفیت عالی ،بهای مناسب
داستان فیلم ماجرای یک زن بهائی
در قلب NDG
به نام نادره و دختر  ١٤ساله اوست
میل
که تصمیم می گیرند برخالف
>> ساعات کار:
خود ایران را ت��رک گفته و به یک
کشور خارجی پناهنده شوند .نادره
شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
که به خاطربهائی ب��ودن و موانعی
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
که رژیم بر س��ر راه او ق��رار داده در
دوشنبه:تعطیل
___________________
داخل مملکت اجازه کس��ب و کار
>> NDG:
ندارد درفیلم برای گرفتن پاسپورت
6925 Sherbrooke W.
و خروج از مملک��ت با کوچکترین
مانعی مواجه نمی شود!
Tel.: 514-894-8372
فیلم س��پس تماش��اگر را به نقاط
مختل��ف جه��ان از جمله ای��ران ،
فرانس��ه ،اس��رائیل ،ترکیه و ایاالت
به نام خداوند بخشنده مهربان
متحده آمریکا م��ی برد تا از طریق
گفتگو ب��ا افراد سرشناس��ی چون
«شیرین عبادی» و «ابوالحسن بنی
صدر» حقایقی در رابطه با بدرفتاری
های رژیم نس��بت به ایرانیان پیرو
دیانت بهائی را ب��ه نمایش بگذارد.
ازتعطیلدانشگاه زیرزمینی که برای
ادامه مخفیانه تحصی�لات جوانان
بهائی تاس��یس ش��ده تا سبعیت و
بیرحمی هایی که نسبت به اهالی
مظل��وم دهک��ده کوچکی ب��ه نام
info@paivand.ca
«ایول» در مازندران اعمال می شود.
«ایول» یکی از قدیمی ترین دهاتی
اس��ت که همه اهال��ی آن بهائی
)210 St-Jacques (Lachine
هس��تند .درفیلم «تاب��وی ایرانی»
Tel.: 514-366-1509
می بینیم که طبق قوانین ش��رعی و جلوگیری از هجوم توده های مذهبی که به دستور رهبران اسالمی آن
514-247-1732
و دستورمقامات رژیم ،گاوهای این دوران برعلیه این اقلیت برخاسته بودند انجام شده است.
(450) 638-7078
می
گفته
شاه
دوران
برزگران ه��م بایس��تی از گاوهای این مس��ئله از این جهت حائز اهمیت اس��ت که در
Fax: 450-638-4507
در
است
شده
واگذار
بهائیان
کشاورزان مسلمان جدا نگهداشته شد که اغلب مشاغل مهم اداری و سیاسی به
 210سنت ژاک غربی >>مترو
شوند.
آوردن
دست
به
و
است
نبوده
حالی که فیلم به ما نشان می دهد که چنین
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب
درزمان کوتاهی که در فیلم به شرح این مش��اغل در دوران محمدرضا شاه پهلوی صرفا به خاطر کفایت این
ساعــات کار:
وضعی��ت پیروان بهائی��ت در طول شهروندان بهائی بوده است.
روزهایدوشنبه لغایت پنجشنبه
تاری��خ این دیانت اختص��اص داده دست اندرکاران تهیه و پخش فیلم مستند «تابوی ایرانی» درصددند تا با
از ساعت  13لغایت 18
شده ،تنها نکته تازه ای که به چشم ارسال این فیلم به جشنواره های سینمایی مختلف ،توجه مخاطبان غربی
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
می خورد ،مس��ئله تخریب یکی از و فعاالن حقوق بشری را بیش از همیشه به معضالت و مشکالتی که یک
هماهنگی قبلی الزم است.
اماکن مقدس��ه بهائی��ان در دوران اقلیت مذهبی کوچک در ایران اسالمی در بیش از سی سال گذشته با آن
محمد رضا ش��اه پهلوی اس��ت که روبروست جلب کنند.
www.Iranianicca.com
ظاهرا برای ایمنی شهروندان بهائی

		

نان سنگک

به لیست بلند ایمیل پیوند،
بپیوندید :اگر می خواهید از
انتشار اینترنتی پیوند بصورت
منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل
خود را به ما ایمیل کنید:

مرکزاسالمی
ایرانیان
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ایران:نظامورهبر...

نسخه تاجزاده و درد بیدرمان "رهبر"!

علی کشتگر آزاد در ايران چيست؟
و چگونه می شود ظرف سه ماهه
آقای تاج زاده اخي��را در نامه ای ای که برای انتخابات مجلس نهم
که از درون زن��دان اوين خطاب باق��ی مانده همه اين ش��رايط را
به "رهب��ر" جمهوری اس�لامی فراهم کرد؟

نگاش��ته به آقای خامنه
 -۲آق��ای خامنه
ای پيش��نهاد پذي��رش
انتخاب��ات آزاد داده و درد نظام و ای هرچق��در هم
نوش��ته اس��ت ک��ه در درد رهبر آن از "بصي��رت" بی
به��ره باش��د ،اما
صورت چني��ن تحولی
در رفتاراو م��ردم از وی بی درمان اي��ن را م��ی داند
که انتخابات واقعا
تشکر خواهند کرد( .نقل
است.
آزاد و مجلسی که
به معنی)
بتواند آزادانه قانون
ببينيم آيا اين پيشنهاد
تا چه حد ب��رای رهبر جمهوری گذاری کند ،به معنای باز ش��دن
فضای سياسی کشور است.
اسالمی عملی است.
او م��ی داند ک��ه در فض��ای باز

 -۱آق��ای خامن��ه ای هميش��ه سياس��ی و آزادی رس��انه ها که
پيش از انتخابات وعده برگزاری قلم ها را نتوان شکست و روزنامه
انتخاب��ات آزاد داده و همواره هم ن��گاران را نتوان روانه زندان کرد؛
مدعی شده است که انتخابات در پرس��ش های بی پاس��خ زيادی
نظام جمهوری اس�لامی از همه مطرح می ش��وند ،صدها پرونده
آدم کش��ی ،ش��کنجه ،تقل��ب و
جای دنيا آزادتر است.
هروقت هم کسی مدعی تقلبدر فساد گشوده می شوند که سرنخ
انتخابات شده ،آقای خامنه ای او هريک از آنها بطور مستقيم و يا
را فريب خورده ی دشمن معرفی غيرمستقيم به آقای خامنه ای و
کرده و "با مشت آهنين" به وی بيت ايشان می رسد.
حالی کرده است که انتخابات آزاد چگونه آقای ت��اج زاده و يا آقای
در جمهوری اسالمی همين است خاتمی می توانند به رهبر تعهد
دهند ک��ه فضای باز سياس��ی،
که هست!
ساحت ايشان نخواهد
به
آسيبی
آقای
ب��ار
اين
کنيد
فرض
ح��ال
َ
خامنه ای بخواهد واقعا انتخابات زد و حت��ی مردم را به تش��کر از
آزاد برگزار کند .بايد چه کار کند؟ ايشان هم واخواهد داشت؟
بگويد تا حاال هم��ه اش دروغ و اصال آقای ت��اج زاده و همفکران
تقلب بود و اين دفعه می خواهم ايشان در صورت آزادی انتخابات
راست راستی انتخابات آزاد برگزار که ش��امل مجلس خبرگان هم
می شود چگونه می توانند ادامه
کنم؟
خ��ب ،جواب آنهاي��ی را که قبال رهبری آقای خامنه ای را تضمين
ح��رف او را باور ک��رده بودند چه کنند؟
اگر آقای خامنه ای نامه تاج زاده
می دهد؟
به آنهايی که برای اجرای منويات را بخوان��د و در آن تعمق کند به
او پروژه تقلب و س��رکوب را اجرا اين نتيجه می رس��د که پذيرش
پيشنهاد آقای تاج زاده در نهايت
کرده اند چه می گويد؟
چه کسی باور می کند که اين بار امر معنايی ندارد جز کناره گيری
از ق��درت و در گام بعدی اقامت
خامنه ای راست می گويد؟
چه کسانی مجريان اين انتخابات گزيدن در همان سلولی که امروز
به ناح��ق آقای ت��اج زاده در آن
می شوند؟
نشسته است.
چه تضمينی وجود دارد؟
آيا اگر زندانيان را آزاد کرد و همه ت��ازه اي��ن در صورتی اس��ت که
را هم تائيد صالحيت کرد و رقابت خامن��ه ای را کامال مس��تقل از
را تا حد انتخابات مجلس ششم نيروه��ای نظامی -امنيتی فرض
پذيرفت و ترکيبی مثل مجلس کنيم که بعيد است.
شش��م با اکثريت اصالح طلبان 
وارد مجلس شود ،کار درست می  -۳مافي��ای قدرتمن��د نظامی-
امنيتی يعنی همان شبکه هايی
شود؟
آن وفت مجلس اصالحات جديد ،که خامن��ه ای برای حفظ قدرت
با حکم حکومت��ی مقام واليت و و حذف امثال تاج زاده در ساليان
تعطيل فل��ه ای روزنامه نگاران و گذش��ته در اطراف خ��ود تنيده
اعزام دسته جمعی آنها به زندان امروز از آن چنان منافع اقتصادی
ب��ی حس��اب و کت��اب و چنان
چه می کند؟
با دستگاه قضايی تابع واليت چه جايگاهی در حکومت برخوردارند
که به خامنه ای اجازه نمی دهند،
می کند؟
راستی شرايط برگزاری انتخابات حت��ی اگ��ر بخواه��د از راه رفته

بازگردد.
آنهاي��ی ک��ه در همه س��الهای
گذش��ته به فرمان رهب��ر و برای
اجرای منويات او مردم را سرکوب
کرده اند ،دس��ت خود را به هزار
جور ترور و تبه کاری آلوده اند و از
رهگذر استبداد سياه دينی امروز
ثروت های کشور را می بلعند و به
اين زندگی غرق در فساد و تباهی
عادت کرده اند ،کجا به آس��انی
رضايت می دهند که سرنوش��ت
خود را به فضای باز و اراده مردم
بسپارند؟
خامنه ای اگ��ر هم بخواهد نمی
تواند به اين آسانی ها حساب خود
را از مافيايی که در همه سالهای
گذشته به آن تکيه داشته است،
ج��دا کند؛ مافيايی ک��ه منافع و
موقعيت خود رادر مخاطره ببيند
چه بس��ا از س��ربه نيست کردن
رهبر نيز رويگردان نباشند.
واقعي��ت آن اس��ت ک��ه از نظام
جمهوری اس�لامی امروز چيزی
مگر همين باندهای مافيايی که
چ��ون به منابع ق��درت دولتی و
گلوگاههای اقتصادی يک کشور
بزرگ چنگ انداخته اند ،هزار بار
خطرناک ت��ر از مافيای معمولی
هستند ،باقی نمانده است.
درد نظ��ام و درد رهب��ر آن ب��ی
درمان است.
آنها يا بايد به مرگ حکومت خود
رضاي��ت دهند يا راه خ��ود را به
قيمت ويرانی ايران و بی اعتبارتر
شدندينی که متولی آن هستند
ادامه دهند که می دهند.
اين را هم بگوي��م که آقايان تاج
زاده ،ن��وری زاد ،خاتمی و اصالح
طلبان ديگ��ر هنوزنمی خواهند
از تجربه تل��خ و فاجعه بار دولت
دينی عب��رت بگيرند و همچنان
اصرار دارن��د که انحرافاتی که به
مصيبت ه��ای ام��روز انجاميده
بخاطر اش��تباهات و ندانم کاری
های رهبر و اطرافيان او اس��ت و
گرنه جمهوری اسالمی به خودی
خود از هرگونه خطايی مبرا است؛
قبول ندارن��د که اين نظام دينی
است که امثال خامنه ای را به اين
جا می کشاند ونه برعکس.
آنها تصور می کنند اگر ش��خص
ديگری ب��ه جای خامن��ه ای بر
صندل��ی والي��ت می نشس��ت،
جمهوری اس�لامی سرنوش��تی
کامال متفاوت از امروز داشت.
آنها هنوز حاضر نيس��تند ميان
ماهيت دين به عنوان نهادی جدا
از دولت و قدرت با ماهيت دينی
که در قدرت ترکيب می ش��ود و
آلياژی ض��د آزادی و آزادگی می
سازد فرق قائل شوند.
{>> ادامه در صفحه بعد}30 :
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سخنرانی:

دکتربابکخلعتبری

ادبیات تطبیقی چیست
Room: 620
info: 514-651-7955

 یکشنبه  18دسامبر 2011
ساعت  6/30تا  8/30شب
 دانشگاه کنکوردیا

1455 Maisonneuve W.
>> Metro: Guy

امروز بیاموزید
فردا بهره ببرید

دیپلمحرفهایدر:

حسابداری
منشی گری اداری
شروع بیزنس
همین امروز متاس بگیرید!

شهریه رایگان!
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کریسمس بهمعنای جتسم خدا به این
جهان خاکی میباشد.

اگر فرزند شما مفقود بشود بهعنوان پدر
یا مادر چه عکسالعملی را نشان خواهید
داد؟
آی��ا در خانههایت��ان مینش��ینید و در
آرام��ش کامل کمی قه��وه میخورید و
میگویید" :بعداً برای پیدا کردنش اقدام
خواهیم ک��رد" یا همس��ایگان را برای
جستجو بهدنبال او خواهید فرستاد؟ و یا
اینکه خود شما شخصاً با محبت پدرانه
و مادرانه هر ج��ا را برای یافتن او زیر پا
میگذارید.
آیا خدا بهعنوان پدر پر محبت ،محبتش
کمتر از ما انسانهاست؟
او چگونه میتوانست نسبت به گمراهی
انس��انها بیتفاوت باش��د و یا فقط به
فرستادن انبیا بهعنوان نمایندگان خود
اکتفا کند و خودش شخصاً هیچ اقدامی
نکند؟
پیام کریس�مس برای همۀ ما این است
که خود خ��دا بین ما آمد و برای رهائی
ما انسانها از گناهانمان بهصورت انسان
مجسم شد.
بعضی افراد تجس��م خدا را کفر بزرگی
میداننددرحالیکه توهین و کفر به خدا
وقتی است که خدای محبت نسبت به
انسانها بیتفاوت و بیتوجه باشد.
و یک��ی از مهمتری��ن تفاوته��ای پیام
مسیحیت با سایر مذاهب در اینجاست
که مذاهب میگویند" :بروید بهس��وی
خدا".
درحالیکه انجیل مژده میدهد که خدا
بهسوی ما انسانها و برای مالقات فردفرد
ما به این جهان آمده است.
بههمیندلیل عید کریسمس بزرگترین
عید مسیحیان میباشد.
یکی از اس��امی مس��یح در هنگام تولد
"عمانوئیل" میباشد یعنی خدا با ما.
خدای مجس��م ظاهر شد تا با ما و در ما
ساکن شود.
عیسی مسیح با تولد خود نشان داد که
خدا به زندگی انسانها عالقهمند است و
بههمیندلیل به مالقات آنها آمده است.
در داس��تانهای مربوط به تولد عیسی
مسیح افرادی را میبینیم که خدا آنها را
مالقات نمود.
مالقاتهایی که مریم ،یوسف ،شبانان،
مجوس��یان و ش��معون و غی��ر از آن
برخوردار شدند.
دو س��ؤالی ک��ه در ای��ن مقال��ه به آن
میپردازیم این است که:
 )۱چرا خدا این افراد را برای مالقات
با خود برگزید؟

-

 )۲نتیجۀ این مالقات چه بود؟



مالقات خدا از مریم

مادر عیس��ی دختری س��اده ب��ود و در
ش��هری گمنام زندگی میکرد و نامزد
شخصی نجار بهنام یوسف بود.
پیغام خدا ،از طریق فرشته اینگونه به او
رسید:
«س�لام بر تو ای نعمت رس��یده (فیض
یافته)».
و از ای��ن موضوع ما میفهمیم که پیغام
الهی به لیاقت و شایستگی مریم مربوط
نمیشود ،بلکه هدیۀ تولد مسیح از طریق
مریم از فیض و لطف خدا نشأت گرفته
است.
وقتی مریم سؤال میکند که این چگونه
انجام میش��ود در حالیکه من با مردی
ازدواج نکردم؛ جواب فرشته این بود که
روحالق��دس بر تو خواهد آم��د و از این

جه��ت آن مولود پس��ر خدا
خوانده خواهد شد.
علت اینکه مریم بین این همه
دختران مورد لطف و مالقات
با ش��کوه خ��دا ق��رار گرفت
تس��لیم محض و کامل او به
این مأموریت و نقشۀ سخت
الهی بود ،زیرا در پایان مکالمه
به فرشته فرمود:
«کنیز خداوندم ،آنچه دربارۀ
من گفتی بشود» (لوقا :۱.)۳۸
و نتیجه این مالقات با شکوه
این بود که او تبدیل به مبارکترین زن
جهان شد،
«تو در میان زنان خجستهای»
(لوقا :۱.)۴۲
درس��ی ک��ه از مالق��ات خدا ب��ا مریم
میآموزیم این اس��ت ک��ه خداوند همۀ
کس��انی را که چون مریم وقف و تسلیم
ارادۀ او هستند ،مالقات میکند و ثمرۀ
این مالقات یافتن برکت خاصی از جانب
خداست.
وقتی میتوانیم مبارک یافتۀ خدادر بین
اطرافیان خود باش��یم که از طرف خدا
مالقات خاصی بشویم.

مالقات خدا از یوسف

شرایط یوسف سختتر از مریم بود.
حامل��ه ش��دن دخت��ری که نام��زد او
محسوب میشد ،موضوع سادهای نبود
که بهراحتی بتواند آن را هضم کند.
در فرهنگ یهودی نیز مانند بسیاری از
سنن و آداب و رسوم شرق این ننگ فقط
با خون پاک میشد.
همۀ ما میتوانیم مجسم کنیم که یوسف
در چه بحرانی از اضطراب ،شک و ناآرامی
بسر میبرد.
و قطعاً به این نتیجه رسیده بود که مریم
نسبت به او خیانت کرده ،ولی چون مرد
صالحی بود نخواست که آبروریزی کرده،
مریم را رسوا سازد.
او تصمی��م گرفت که پنهان��ی مریم را
رها کند .اما میبینی��م که در این افکار
مضطرب بود که فرشتۀ خداونددر خواب
او را مالقات کرده و به او گفت:
«ای ی وس��ف  . . .از گرفت��ن زن خود،
مریم ،مترس زیرا آنچه که در بطن وی
جای گرفته ،از روحالقدس است( »...متی
:۱.)۲۰
ام��ا خداوند در یوس��ف چ��ه چیزی را
مش��اهده نمود که بهمالقات او شتافته
حقیقت امر را به او آشکار ساخت؟
مهمترین صفت یوسف اطاعت او از خدا
بود .یوسف چنانکه فرشتۀ خدا به او امر
کرده بود انجام داد (متی :۱.)۲۴
او ن��ه تنها در مورد حاملگی مریم ،بلکه
بعد از تولد عیس��ی در تم��ام مراحل و
سفرها ،در همۀ جاهایی که باید با مریم
و طفل میرفتند ،مطیع اوامر و هدایت
خداوند بود.
نتیجۀ مالقات خداوند از یوسف رهایی او
از همۀ تالطمات ،ناآرامیها و شکهایی
بود که بر ذهن او حاکم ش��ده بود .هیچ
انس��ان دیگر و یا هی��چ دلیل و منطق
خاصی نمیتوانست یوسف را قانع کند و
او را از آن بحران رهایی دهد.
تنها حضور آرامبخش خدا ،تالطمات او را
خاموش نمود.
در زندگی ما نیز بههمین صورت است.
چنانچه ما مطیع و فرمانبردار اوامر خدا
باش��یم ،او ما را مالق��ات خواهد نمود و
در نتیج��ه از همۀ طوفانهای ش��ک و
اضط��راب و بدبینی و غیره رها خواهیم
شد.
«روی من خواهد آمد و ترا آرامی خواهم
بخشید» (خروج :۳۳.)۱۴

هر شنبه



مالقات خدا از شبانان

شبانان ،در جامعۀ آن زمان افرادی ساده،
بیسواد و بیهویت بودند.
ای��ن ش��بانان هنگام��ی که در ش��ب
گوسفندان را شبانی میکردند ،ناگهان
فرشتۀ خداوند بر آنها ظاهر شده ،مژدۀ
تولد مسیح را به آنها میدهد:
«ام��روز  . . .نجاتدهندهای برای ش��ما
خداوند مسیح است»
بهدنیا آمد .او
ْ
(لوقا :۲)۱۱
بهنظر شما خدا چرا بین این همه افراد
معروف عالم و مذهبی به این ش��بانان
ساده و فقیر مژدۀ میالد را میدهد؟
برای اینکه خداوند دنب��ال افراد فروتن
و مس��کین روحانی میگردد که ممکن
اس��ت از نظر دیگران طرد شدهاند ولی
بهعلت اینکه به فقر و مسکنت روحانی
خود پیبردهاند در نظر خدا مقبول واقع
شدهاند.
نتیجۀ این مالقات باشکوه چه تأثیریدر
این قشر پست جامعۀ آن زمان گذاشت؟
شبانان هرجا که میرفتند بشارت میالد
نجاتدهندۀ جهان را بهطوری که شنیده
و دیده بودند ،بازگو میکردند:
«چون ن��وزاد را دیدند ،س��خنی را که
دربارۀ او به ایشان گفته شده بود ،پخش
کردند» (لوقا :۲.)۱۷
امروز هم بههمین صورت است ،خداوند
همۀ فروتنان را که در حضور او شکسته
میشوند و از فقر و مسکنت روحانی خود
آگاهی دارند مالقات میکند و در نتیجۀ
مالقات او ،این افراد تبدیل به شاهدین
خداوند ش��ده و هر جائ��ی که میروند
دربارۀ او به دیگران بشارت میدهند.


مالقات خدا از مجوسیان

مجوسیان برخالف شبانان افراد ثروتمند
ودانشمند بودند.
آنه��ا عل��م ستارهشناس��ی را خ��وب
میدانس��تند و از راههای دور از مشرق
زمین بهدیدار مولود آسمانی آمده بودند.
میدانی��د به چه علت این مجوس��یان
موفق بهدیدار پادشاه آسمانی شدند؟
اش��تیاق و تش��نگی جدی آنها س��بب
ش��ده بود که این همه مسافت را برای
جستجوی مسیح به راهنمائی ستاره به
بیتلحم طی کنند.
فری��اد آنان که انعکاسدهندۀ اش��تیاق
درونی آنها بود اینگونه نمایان میشود:
«کجاس��ت آن مولود که پادش��اه یهود
است؟
زیرا ستاره او را در مشرق دیدهایم و برای
پرستش او آمدهایم»
(متی :۲.)۲
سرانجام تش��نگی آنها سبب شد که به
سرچش��مۀ مراد خود رس��یدند .و نوزاد
آسمانی را پرس��تش نمودند و هدایای
گرانبهای خود را تقدیم او نمودند.
اما نتیجۀ مالقات مجوس��یان از عیسی
مسیح چه بود؟
قرار آنها با هیرودیس این بود که پیش
هیرودیس پادشاه رفته نتیجۀ جستجوی
خود را گزارشدهند ،ولی قبل از عزیمت

آنان خداوند آنها را در خواب مالقات
ک��رده میفرمای��د ک��ه از راهی که
آمدند بهسوی هیرودیس برنگردند،
«از راه��ی دیگر رهس��پار دیار خود
شدند» (متی :۲.)۱۲
و این نتیجۀ مالقات همۀ کسانی است
که با عیسی مسیح روبرو میشوند.
آنها تبدیل به انسانهای تازهای میشوند
و یا طریق جدید را در زندگیشان دنبال
میکنند.
بر طبق کالم خدا:
«اگر کسی در مسیح باشد خلقتی تازه
است» (دومقرنتیان :۵.)۱۷

خجستهمیالد
عیسیمسیح،

منجیعالمبشریت
روسرورمسیحیانجهان
ب ا،بههمهشماعزیزان،
ویژه مسیحیانگرامی،
شادباشمیگوییم



مالقات خدا از شمعون پیر

ش��معون پیرم��ردی متق��ی
و خدات��رس ب��ود که توس��ط
روحالق��دس که ب��ر وی قرار
داشت به او وعدهای داده شده
بود که قب��ل از مرگ ،خداوند
خود را خواهد دید.
کالم خدا میگوید که او مدت
طوالنی منتظر تسلی اسرائیل
و یا ظه��ور وعدۀ خدا در مورد
آمدن مسیح بود
(لوقا :۲.)۲۵
وقتی یوس��ف و مریم طفل را به معبد
آوردند روح خدا به شمعون گفت که این
همان کسی است که سالها منتظرش
بود .و شمعون کودک را در آغوش گرفت
و ضمن تشکر از خداوند اعالم نمود:
«چش��مان من نجات تو را دیده است»
(لوقا :۲.)۳۰
امروز هم همه کس��انی که منتظر خدا
هستند او را مالقات خواهند کرد« ،چون
مرا به تمامی دل خود جستجو کنید مرا
خواهید یافت»
(ارمیا :۲۹.)۱۳
انتظ��ار برای دی��دار خداون��د بیثمر و
بینتیجهباقینمیماند.
اما نتیجه مالقات ش��معون از عیس��ی
مسیح چه بود؟
یافتن روح مکاش��فۀ الهی و اعالم نبوت
دربارۀ مأموریت مس��یح بر روی زمین.
نبوت ش��معون پیر دربارۀ کار مسیح بر
روی زمین و مرگ او بر صلیب بس��یار
حیرتانگیز و باشکوه بود
(لوقا :۲.)۳۵-۳۱
خداوند به کس��انی که مانند ش��معون
منتظر و آماده مالقات خداوند هستند
خود را ظاهر میکند.
نتیجۀ این مالقات یافتن مکاشفاتدرک
و اس��رار الهی برای ش��ناخت منجی و
خداوند ما عیسی مسیح میباشد.
خــدا را برای مالقاتهایدگرگونکنندۀ
او در ایام میالد شکر میکنیم.
خدایی که در مسیح مجسم شده است،
امروز هم حاضر است چون دو هزار سال
پیش ما را مالقات کند.
تأثیرات و نتایج باش��کوه این مالقات را
نصیب افراد تسلیم شده ،مطیع ،فروتن
و مشتاق و منتظر او بگرداند.
تجسم خدا بر همه ما مبارک باشد.

ش جالل عادل
شی

ک



کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال



هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

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

) 514-999-5168

ST-DENIS

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

)(Metro: Mont Royal

www.paivand.ca

  اگر احتیاج به دعا دارید،


از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

Montreal

سدما
تج ـّ خ

PAIVAND: Vol. 18  No.1034  Dec. 15, 2011

16

Mary Anne

17

چهخبر...

 سال  18شماره  24  1034آذر1390

در شهــر
مدرسه دهخدا

www.paivand.ca

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

کتابخانهنیما

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
 کالسهای فارسی

ایرانیکاازآنهمهماست

5206 DECARIE #3

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

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

Tel.: 514-485-3652
-----------------------

مدرسه فردوسی

514-651-7955

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

www.addhi.org

www.cafelitt.ca

ایران-مونترال

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

کافهلیت:هرپنجشنبه

(514) 299-1787

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

فرهنگسرایسینا

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

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

تلفن)514( 626-5520 :

مرکزفرهنگیزاگرس
514-690-6343
------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ

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

خورشید خانوم

اجنمندوستدارانزرتشت

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

(514) 770-1771
3333 Cavendish، # 250

(514) 731-1443

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

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

بنیاد سخن آزاد

5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

همبستگیبازرگانی

رادیوفارسی مناشوم

IBNG

8043 St-Hubert
514-619-4648

اوتـــاوا

(514) 944-8111
------------------------

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

Persian Cultural Asso. – Capital Region

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

Info: 514-865-7146
------------------------

M EK IC

اجنمن ادبی مونتریال

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

(514) 651-7955

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

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

اجنمن دفاع از حقــوق بشر درایران -مونترال
مجمع عمومی

شورای هم آهنگی انجمندفاع از حقوق بشردر ایران از
اعضاء و عالقمنداندعو ت میکند کهدر جلسه مجمع
عمومی شرکت نمایند.

دستور جلسه بشرح زیر است

 گزارش ساالنه فعالیت های انجمن بر رسی و ارزیابی گزارش توسط مجمع عمومی انتخابات شورای هم آهنگی(بحث آزاد در مورد شرایط کنونی و فعالیتهای انجمن

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
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در سال 2012
حضور هر تک تک دوس��تان وعالقمن��دان به دفاع از
حقوق بش��ردر ایران در این جلس��ه حائز اهمیت می
باشد.

زمان :جمعه  16دسامبر  2011از ساعت  19تا 21
مکان :دانشگاه
UQAM: 302 STE-CHATERINE E.
Pavillon J-A-De Sève, Salle DS-R520
METRO BERRI

همبستگی
بازرگانی
ایرانیان
مونترال

IBNG

Iranian Business Network Group

چهارشنبه ها 8 :بامداد

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

رادیو صدای
خودرهاگران

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

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

تقویم برنامه های فرهنگی زاگرس

 جمعه  16دسامبر ساعت  6عصر:
ناخودآگاه از دیدگاه یونگ
 جمعه  16دس��امبر ساعت 7:30
عص��ر :زنان کار آفری��ن در ایران در
مقایس��ه با بقیه خاورمیانه و شمال
آفریقا با دکتر رکسانا بهرامی تاش
 شنبه  17دسامبر ساعت  6عصر:
آموزش تنظیم گزارش آماری
 شنبه  17دسامبر ساعت  7عصر:
کارگاه کار ب��ا اس ای اس ،اس پی
ای ای
 شنبه  17دسامبر ساعت  4عصر:

گزارش مالی

با تشکر از کلیه
دوستان و عالقمندان
،که بنیاد نیکو را در
برگزاری مراسم ۱۹
نوامبر گذشته همراهی
کردند .ما بنا به رسم
همیشگی این بنیاد،
در پایان این مراسم
برای روشن شدن
اذهان عموم از در آمد
حاصله در این مراسم ،اقدام به انتشار لیست هزینه ها و
دریافتی های آن برنامه میکنیم.
الزم به توضیح است به دلیل اینکه برخی از هزینه های
انجام شده توسط افراد خیر و به طور رایگان در اختیار
بنیاد نیکو قرار گرفته است ،پسدر این لیست منظور
نشده است .
همچنین الزم است از کلیه فروشگاه ها و و وسایل ارتباط
جمعی و افرادی که با تخفیف ویژه ما را یاری نمودند
کمال سپاس و قدر دانی به عمل آید.

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

شنبه از ساعت  ۱تا  ۵بعد از ظهر.

کتابخانهنیما

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

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

آموزش نقاشی به بزرگساالن
 سه ش��نبه  20دسامبر ساعت 4
عصر :ثبت نام کالس آموزش ویلون
با بابک نامور
 ش��نبه  31دسامبر س��اعت :11
کارگاه نیم روزه آموزش خوشنویسی
 شنبه  31دسامبر ساعت :19:30
کنسرت آموزشی هنرجویان گیتار
 جمعه  6ژانویه س��اعت  6عصر:
فلسفه نیچه بادکتر هودشتیان
 یکش��نبه  19ژانوی��ه س��اعت 5
عصر:آموزش خاطره نویس��ی برای

با مدیریت
ایرانی
در خدمت
هموطنان
گرامی

514-690-6343
نوجوانان
 پنجش��نبه  26ژانویه س��اعت 5
عصر :ثبت نام کالس آموزش گیتار
با رضا رضایی
 ش��نبه  28ژانویه ساعت  6عصر:
شاهنامه خوانی با آزاده احسانی
 ش��نبه  28ژانویه ساعت :19:30
آموزش داس��تان نویسی با مهدی
مرعشی
 یکش��نبه  29ژانویه س��اعت 11
صبح :ثبت نام کالس آموزش سه تار
با استاد شاهین فیاض

بنیاد نیکو :درخت آرزوها

آموزش آواز پاپ ایرانی

www.KhodRahaGaran.
org
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5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652

مسلما فعالیت های عام المنفعه بدون حمایت عمومی
هرگز موفق نخواهد بود .
 ۷۲۳۰دالر
در آمد حاصله از فروش بلیت :
در آمد حاصله ازاجرای برنامه درخت آرزوها و فروش قلک
 ۳۳۳۲.۲۸دالر
:
------------------ ۱۰۵۶۲.۲۸دالر
کل در آمد حاصله
هزینه سالن ،وسایل و تزیینات ۱۷۶۳.۶۳ :دالر
 ۱۰۹۳.۹۳دالر
هزینه مواد غذایی:
 ۱۴۲۵.۶۹دالر
هزینه برنامه های هنری :
 ۵۱۹.۸۴دالر
هزینه تبلیغات :
--------------- ۴۸۰۳.۰۹دالر
کل هزینه های انجام شده
 ۱۰۵۶۲.۲۸درآمد خالص حاصله :
۴۸۰۳.۰۹
------------------ ۵۷۵۹.۱۹دالر
با امید به همراهی و توجه شما به اینگونه برنامه ها،
خواهش میکنیم جهت هر گونه پیشنهاد و کمک به این
بنیاد با شماره تلفن  ) ۵۱۴ ( ۶۲۴ - ۴۵۷۹تماس حاصل
نمایید.

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.

شب یلدا:
مدرسه دهخدا و بنیاد نیما
شنبه  17دسامبر در محل
Centre Manoir NDG

514-489-9834

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

514-827-6364
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سالنآرایشا وی
 سال  18شماره  24  1034آذر 1390

www.paivand.ca

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

PAIVAND: Vol. 18  No.1034  Dec. 15, 2011
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دستگاهمخصوص«داستر»،

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

سالن آرایش وزیبایی
SPA CONCEPT

Montreal، QC، H3X2C3

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

با مدیریت ایرانی در خدمت جامعه ایرانی

سوپرمواد غذایی ایرانی و شرقی

سوپرپرسپولیس
لیست بعضی از غذاهای

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...

پرسپولیس:

کوبیده ،چنجه ،برگ،جوجه
کباب
با استخوان و بی استخوان
-------------عدس پلو با گوشت
باقالی پلو با ماهیچه
----------

میوه و سبزیجات

ب  NDGانی،
س ایر
قل
در اجنا
و
اقالم
رتر
کلیه
یفیت ب اپذیر
ابت ن
ک
با
ی رق
ت ها
و قیم

انـ

)6563 Somerled (NDG

Tel.: 514-439-4321

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

حواله
پولی

انواع صنایع دستی

خاصه
ان
ن غانی:
اف
و تازه:
زه
خوشم
پخت

Ginseng Meassage

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ
در قلب  NDGدرخدمت جامعه ایرانی

روزانه

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

…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

رمتیز،
ا

مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

ه همکاری
راد زیر را ب
اف
می کنیم:
دعوت
SPA C ON C EPT
آرایشگـر
4491A st- Charles
Raymondناخن
 -& Hellerتکنیسین
Pierrefonds، QC،
Tel.:
)Esth(514
etician 271-7750
Tel.: (514) 696-5983
6681 Av Du Parc Montreal، QC، H2V4J1

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.

سوپرآریادر ریوسود (النگی)
انواع گوشت حالل
و تازه و مرغوب اسپشیال
گوسفند ،گوساله ،مرغ و..

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

واع

غذ
ا
ه
ا
ای ی
رانی

بسی
راحت
فضایی
رامش
با 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

18
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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

PAIVAND: Vol. 18  No.1034  Dec. 15, 2011
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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

یونایتد،مناینده رمسی قطر ایرالینز

اوکازیون عالی سفر به ایران
از مونتریال به

<<تهران >> مشهد >>شیراز

800

با مدیریت ژاله مهدوی

دالر

( +تکس)

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :ختنه کودکان  +اورژانس
پزشکانخانواده:

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

ا
جنام آزما
یش خون
در مح
ل کلینیک
جواب در
4
2
س
ا
ع
ت

دکتربهمنفصیحپور
Acupuncture

بهنازمرتضوی

Reflexology
پزشکان متخصص:

Dr. Faramarz Dehnad
ِDr. Kazemi
)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












دکترعطاانصاری

 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

(podotherapist
)/foot specialist

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

20

21

 سال  18شماره  24  1034آذر1390

PAIVAND: Vol. 18  No.1034  Dec. 15, 2011

www.paivand.ca

سالن آرایش وزیبایی
SPA CONCEPT
با مدیریت ایرانی در خدمت جامعه ایرانی

• کوپ • مش • رنگ • شینیون • لیزر • اپیالسیون
ه همکاری
• مانیکو ر • پدیکو ر • بند و ابرو • میک آپ
و...د زیر را ب
ا
ر
ف
ا
می کنیم:
عوت
S PA C O N C E PT
د آرایشگـر
4491A St- Charles
سین ناخن
 تکنیPierrefonds، QC،
- Esthet
ician
Tel.: (514) 696-5983

کمپانی بیمهالگانس

Elegance Assurance
خنستین شرکت بیمه ایرانی

اتومبیلتاکسیموتورمسکونی/جتاری
برترین سرویس کمترین بها

شیراز

الدی
نوی می زان
عزی
ل
س و سا شما
ریسم ا برای نیم.
ر
ک
یک
خوشی زو م
آر

رستوران

CAR

ک
س ریسمس و
ال نو
ی میالدی
را با ما
جش
ن بگیرید:

HOUSE
TAXI

MOTO

COMMERCIAL

شنبه4
2
د
س
ا
م
ب
ر
جمعه
0
3
د
س
ا
مبر

______
Assurance
Elegance
Insurance
_______
 با اقساط
ماهیانه

6400-A St-Jacques W.
Montreal, Qc. H4B 1T6
)(2nd floor

Tel.: 514-482-4500
www.eleganceleasing.com

assurance@eleganceleasing.com

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد

دو
وشب شاد

• کوپ
• رنگ
• مش
• هایالیت
• براشینگ
• بند وابرو
• اپیالسیون
• مانیکور
• پدیکور
•الکترولیز
• و فیشال

پرشور
و بیا
دماندنی
شامل:
بوفه شام
و
پیش غذا

جو
جهکباب،
کوبیده،
کلم پل
و شیرازی

30

دلیوری :رایگان

آماده پذیرایی از
عروسی ،جشن تولد و
مهمانی های شما

2012

قالیشوییبازارفرش
||Bazar Du Tapis

_____________

برگزاریمجالسومهمانیهای
شما:باهربودجهودرهرشرایطی

تنها قالی شویی در مونتریال

514

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

485-2929
5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4

به روش سنتی

با مدیریت ایرانی

ختفیف ویژه مخصوص
هموطنان گرامی

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

Tel.: 514-342-3000
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فروشگاه وطن

تازه ترین مواد غذایی افغانی و ایرانی در وطن
بهترین و تازه ترین گوشت حالل
بهترین قیمت  ،برترین کیفیت
انواع نان و شیرینی های تازه

نا
ن بربری،
ن
ان خاصه
افغ
ر انی :همه
وزه گ
رم و تازه

سرو همه روزه کباب

_________________

1445 Boul. Provencher
Brossard, Qc. K4W 1Z3

PAIVAND: Vol. 18  No.1034  Dec. 15, 2011

آژانس هواپیمایی عمرو
514-624-4244

قابل توجه ایرانیان گرامی
آژانس هواپیمایی  AMROواقع در وست آیلند
سفر به ایران :از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
به ایران :تهران ،مشهد ،شیراز و...
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی

برای آگاهی بیشتر در مورد
کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاور مجرب فارسی زبان

Tel.: (450) 904-4900

نـرگس

متاس بگیرید.

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

MORE THAN 65 AIRLINES AVAILABLE

با بهترین جتربه و سرویس
3883 boul St-Jean،

ی
ل
ا
سا نآر ش

ساعــات کار:

Suite 300،
D-d-o، QC H9G 3B9
Tel: 514-624-4244
Toll free 1800-421-AMRO
travel@amrotravel.com

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

Korean Hair Salon
for New Korean Style
Korean, Japanese and Chinese Stylists
for perm and color.
- Cosult for the damaged hair.
- Nail arts and Make up
for wedding
& party is available.

خصص
مت عروس
آرایش

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

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
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رستوران یـاس

ش بیل دا

www.restaurantyas.ca

حمیطیزیبا،
گرم و خانوادگی
 کیرتینگیاسدرخدمت
میهمانیهایمشا:

آماده پذیرایی تا  50نفر

T.A.M Travel

مهریصدوقی

شنبه
 1دسامبر
7

شامل :اپتایزر،
غذا و دسر

آژانسمسافرتی
مشاور مجرب شما:

م گی ری م!
جش ن ی
را
 25دالر
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شبی شاد ،پرشور و بیادماندنی:
موزیک شاد همراه
با رقص و پایکوبی
-------

توجه :به علت محدویت جا،
لطفا جای خود را از قبل رزرو کنید

-------

_________________

)(NDG

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303

   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

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
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سپاسـگزاری
از کلیه سروران ،یاران ،عزیزان و وابستگانی
که در ایام سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن پدر و پدربزرگ عزیز ،مهربان و فداکار

شادروان جناب آقای غالمحسین حاج رضائی

که در مونتریال از میان ما رفت ،با دیدار و حضور گرم و مهربان خود در ایام دشوار بیماری،
در مراسم یادبود ،مراسم خاکسپاری
با درج پیام های همدردی در پیوند و دیگر نشریات
و پیام های تلفنی ،فیس بوک ،ایمیل ،ارسال گل و...
ما را همراهی نمودند ،صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فردفرد شما عزیزان شادکامی و طول عمر آرزومندیم.

دکترریموند رضائی و خانواده

هـم
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جناب آقای حسین زُبیدی
خانواده های محترم سوگوار

در اندوه بزرگ درگذشت پدر گرامی شما حاج آقا سعید زُبیدی در ایران
باشمادوستعزیزوسایربازماندگانآنروانشادشریکیم،
برای آن مرحوم طلب مغفرت داریم
وبرای شما و سایر بازماندگان آرزوی صبر و آرامش.

دوستان و همکاران شما در

سوپراخوان

همـــــــــــــدردی

دوست نازنین آقای حسین زُبیدی

ضایعه درگذشت پدر گرامی شما حاج آقا سعید زُبیدی در ایران را
خدمتشمادوستارجمندوهمسرگرامیتان
سرکار ساناز خانم و علی جان عزیز
وسایربازماندگانآنروانشادتسلیتعرضنموده
برایهمگیشماآرزویسالمتیوشادکامیوصبروشکیبائی
و برای آن مرحوم طلب مغفرت داریم ما را
در این غم بزرگ شریک خود بدانید

حوریه ابواملعالی  -زری نیک نژاد  -مهناز ایازی
عباس  -بابک  -بار ُبد  -بردیا کرباسفروشان

م��رگ ،انتق��ام جو و ب��ی رحم ،بر
جامع��ه کوچک ما ش��بیخون زد...
در ش��ماره ای که گذشت نوشتیم،
خانوادۀ محترم صدیقی دردمندانه
در سوگ جوان دردانۀ خود نشسته؛
دکتر صدرا صدیقی ،فارغ التحصیل
پزشکی از دانشگاهی در مجارستان،
در س��انحه ای دلخ��راش و تراژیک
جان خود را از دست داد و خانواده و
عزیزان خود را داغدار کرد....

همدرد با دوست...

دوشنبه 5دسامبر ،ظهر سالن اصلی
سوگواری «ریدو»ی دسورس ،جای
سوزن انداختن نیست.
ب��اران لزج و ریزی ،با س��وزی که از
درون و بیرون را می ازارد.
انگار نصف شهر جمع شده اند.
از میانه در فرن��چ نیمه باز نگاه می
کنم ،در میان انبوه دسته گل های
درش��ت ،در ازدحام س��یاه پوشان
عزادار ،چشم های خیس و نابارو به
تابوت باز صدر زل زده اند.
دکتر صدرا صدیقی ،فرزند هما خانم
و حمید صدیق��ی ،در آغوش تابوت
غنوده اس��ت ،بی خیال و بی اعتناء
به سونامی گریه در چشمان مادرش
که دو قدم آن س��و تر در خود ذوب
می شود،
و حجم غری��ب رنج در نگاه پدر که
جانش مجروح است،
(ان��گار با تلنگری ،نیم صدایی بیدار
می ش��ود ،هی ،صدرا پاشو کالست
دیر می شود ،برخیز برویم جاگینگ،
شنا ،کاراته)...
س��وگواری امروز با آنچه که معموال
دیده و می بینیم
در نیمه روز غم��زده آنها ،در میان
هق هق گریه های خفه ،به تجلیل
زندگی صدرا آم��ده اند ،نه مجلس
ترحیم او.

تصویز و عکس هایی سراس��ر شور
زندگ��ی ،از ورزش ه��ای رزمی ،تا
مجلس تولد ،و جشن ها و عروسی
ها و ...و..
در پ��س زمین��ه پیان��وی مالیم و
سنگینعبورمیکنند،
کس��ی از زیبایی های زندگی کوتاه
صدرا حرف می زند،
دختر جوانی از خاطرات مش��ترک
خوش او می گوی��ی و بی صدا می
گرید ،کسی می خواند و ...و...
اینطرف ،در راهرو ،دوس��تان قدیم
پدر و وابستگان همه جمع شده اند،
غالبا در سکوت ،وبا نگاه ملتهب ،رنج
و شوک پرواز صدرای جوان رابا خود
مرورمیکنند...
در پایان مراسم جلویدر ،مادر صدرا
(ویران و سپید ،همرنگ فاجعه) کنار
پدر او ایستاده است.
کس��ی مرا معرفی می کند ،واژه ای
نمی یابم که در خور درد آنها باشد
هر آنچه کلیشۀ بی ربط بی معنا می
شناسم ،بی اختیار بر زبانم جاری می
شود...
....
ب��ا کاروان کوچک دردمند به دنبال
سواری س��یاه پوش غرق گل روان
می شو یم ،در سرمای گزنده ،و باران
ریز لزج
هر از گاه سکوت سنگین جمع ،در
ازدحام گام های رنج ،با هق هق خفۀ
گریه های تلخ می شکند...
پس از خاکسپاری به جمع گورهای
نو و کهنه مزار «دسورس» (چه آباد
اس��ت!) نگاه می کنم و می اندیشم
وقتی ما می رویم ،وقتی مادر ویران
و پدر دردمندش با او وداع می کنند،
در این غروب سرد ،در این شب تلخ،
صدرا تنها نیست.
امشب دکتر شادمان برایش حافظ
می خواند

دکتر صدرا صدیقی،
1982-2011
و لبخند زیبا و همیشگی ناهید ما با
او همراه است .
شاید با مهرشاد جوان ،بعدها تمرین
رزمی کند ،یا بسکت بزند...
شاید با پدراحمدی تخته نرد بازی
کند
یا آن س��وتر برود ب��ا دکتر دیبایی،
اس��تاد بن��ام مک گی��ل ،از مدرک
دندانپزشکی اش حرف بزند...
س��وتر به
ای��ن
ی��ا
دیدار مادر طبس��یان ها
برود یا ....یا...
انفجار گریه مرا به خود
می آورد
خ��اک تاب��وت را می
پوشاند،
باران ،ریز و س��رد
ادامه دارد....
کاش می توانستم،
می توانس��تیم به
س��همی کوچک،
درد م��ادر و پ��در
ص��درا بر ش��انه
ها یم��ا ن
قسمتکنم
کاش ...

همــدردی

بزرگترینضایعهدرگذشتبزرگخانوادهرضاییرا
به همسر و بانوان ،شیوا و اندیشه ،جناب آقای دکتر ریموند
رضایی،جنابآقایدکترامیدرضایی
و جناب آقای دکتر افشین رضایی تسلیت عرض منوده،
در غم شما شریکیم و همدردی تان را مفتخریم.

سرهنگ جواد ثقفی و خانواده و محسن نصر

همـدردی

دوست گرامی آقای مصطفی وزیری
خانواده های محترم سوگوار

درگذشت دردناک و غم انگیز برادرتان را به شما دوست عزیز،
و خانواده های وابسته صمیمانه تسلیت می گوئیم
و ازدرگاه پروردگار برایتان صبر و آرامش خواستاریم.

مجیدتوسلیان

جناب آقای حسین زُبیدی

24

همــدردی

ما نیز در اندوه بزرگ درگذشت پدر گرامی شما،
خود را شریک می دانیم و برایتان آرزوی صبر و بردباری داریم.

دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

25
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دوستان ارجمند و گرامی،
خامن هما ،جناب آقای حمید صدیقی
صدف عزیز ،خانواده های محترم قنبری ،محمدی
با نهایت تاسف و اندوه ،درگذشت فرزند و عزیز دلبندتان،

زنده یاد دکتر صدراصدیقی

را به شما عزیزان و خانواده های محترم سوگوار تسلیت می گوئیم.
ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.

قدسی و منصور مرادیان

همــدردی

دوستان ارجمند و گرامی ،خامن هما ،آقای حمید صدیقی

با نهایت تاسف و اندوه ،درگذشت فرزند دلبندتان ،زنده یاد ،دکتر صدراصدیقی را به شما عزیزان و
خانواده های محترم سوگوار تسلیت می گوئیم .ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.

خانواده های فرخیان ،سیستانی ،شمیم

همــدردی

دوستان ارجمند ،خانواده گرامی صدیقی
با نهایت تاسف و اندوه ،درگذشت فرزند دلبندتان ،شادروان

دکترصـدراصدیقی

را به شما عزیزان و دیگر وابستگان
و خانواده های محترم سوگوار تسلیت می گوئیم.
ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.

دوستان شما در

& Elegance Group, Elegance Leasing
Elegance Insurance

همــدردی

خامن هما و آقای حمید صدیقی عزیز
خانواده گرامی سوگوار
با نهایت اندوه ،درگذشت فرزند و عزیز دلبندتان

زنده یاد دکتر صـدراصدیقی

را که از فرزندان و دانش آموزان مدرسه دهخدا بود،
به شما عزیزان و دیگر وابستگان و خانواده های محترم سوگوار تسلیت
می گوئیم .ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.

هیت اجرائیه مدرسه دهخدا -مونترال
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همــدردی

دوستان ارجمند و گرامی،
جناب آقای حمید صدیقی،
جناب آقای قنبری ،محمدی
سرکار خامن ها هما و صدف صدیقی

با نهایت تاسف و اندوه ،درگذشت دردناک فرزند و عزیز دلبندتان،

زنده یاد ،دکتر صدراصدیقی

را به شما عزیزان و کلیه خانواده های محترم سوگوار تسلیت
می گوئیم .ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.

همکاران و دوستان شما
در فرودگاه دُروال

هـم

دردی

دوست عزیز و ارجمند
جناب آقای بهمن یكانی
درگذشت تاسف بار و غم انگیز برادرتان،

شادروان بیژن یكانی

را در ایران به شما و کلیه وابستگان و عزیزان سوگوار تسلیت گفته،
برای شما آرزوی آرامش و بردباری داریم.

همکاران و دوستان شما
در فرودگاه دُروال

هـم

دردی

خانواده محترم صدیقی
درگذشت پسر بزرگوارتان

دکتر صدرا صدیقی

را تسلیت عرض نموده،
از خداوند متعال برای آن عزیز علو درجات و برای شما
صبر و شکیبایی آرزومندیم.

از طرف خانواده های آقابزرگی،
ابراهیمی و وکیلی

همــدردی
جناب آقای دکتر ریموند رضایی،

خانواده های محترم سوگوار
با نهایت اندوه ،درگذشت پدر ارجمندتان را به شما
و خانواده های محترم سوگوار تسلیت می گوئیم.
ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.

فرشاد فضلی و دیگر دوستان شما در تپش

25
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ن
ن.
دادن به
رار گرفته و
خرابی و زوا از هم پاشیده و رو به
طوفانها ،گردبادها ،زلزله ها ،روزهای سخنان فرد و تحقیر ک

رد
ن.
ل
پی
ش
خوا
هد

رفت.
)10
آفتابی و بارانی بس��یار
بنابراین بیام
سوء رفتار کردن:
ی را به خود )2
ار
احت��رام رو وزید با تبادل عش��ق و
عا
ب:
ویتامینهای  Bمواجه هس��تند خواهددید.
از لحاظ
زاف
ت
هد
ید
صدمه کالمی ،احساسی و فیزیکی .کوچک منز زون ترکهای هر چند
ک
رد
ریسک بیشتری برای مبتال شدن اینها هما
ن،
هراس��اندن،
ل
ک��ه دو ن تجارب زندگی هست
ند
ک
رد
ن
قلدری شخ زدن به حس امنیت و فردیت ان را استوار خود را مرمت کرده و
و
ت
شر
به افسردگی دارند.
ف��رد
زدن.
ص .کتک زد
پروتئی��ن موج��ود در تخممرغ مواجه خواه در کن��ار هم ب��ا آنها
ن،
ف
ری
و پایدار نگه دارید.
اد

ک
ش
ید
ن
و
راس�تگویی و
فحاشی کردن.
(همانن��د گوش��ت بیچرب��ی) و شیرین ،ند گشت .لحظات تل
صداق�ت در ایجاد
خ  )3انتقاد ک
رد
ن:
اع
تم
�

اد
در
اندوه و شادکام
راب
ط�ه ضروریس�ت.
احساس رضایت ماندگارتری در ب��ه مصالح س��اختمان ی .اکنون عیبجوی
ی،
م
الم
ا
ت
ک
حت
1
رد
�ر
)1
ن،
ام
نف
م
هر
ی
ح
ن
ی ای
ص
وع ت
کردن
ول اعتماد و عش�ق
غییر در حلن صدا،
ن منزل و غر زدن.
شما بوجود میآورد و قند خون میرسیم.
م
ح
ا
ص
ول
ش��
ا
ارا
ح
تر
ت
ام است.
و تغییر در
چه

ره
که
پی
ام
را در حالت تعادل نگه میدارد .آیا بدون سیما
آن چنی
هر رابطه ای
تخ��م م��رغ را میت��وان ب��ه خواند ماند؟ ن و بتون بنایی پابرجا
)4
کنت
هستم" ن اس��ت":من مهمتر از تو و ب��رای نتی منحصر بفرد اس��ت.
رل
ک
رد
ن:
.
ا
مقتضیات آ جه بخش بودن آن باید
جلوگیری از تص
می
م
گ
ش�
یر
�ر
ی
شکلهای مختلف و گوناگونی حترام مصالح پیوند د
یک
م
ن
مصرف کرد مثال میتوان آن ساختمان است که خا هنده اجزاء فرد ،تحکم کردن ،س��لطه ستقل در واقع ی که ب��ی احترامی میکند میانبری وج فراهم گردد .هیچ راه
گر
در
نه را
ود ندارد.
را با کره س��رخ کرده یا آبپز طوفانها ،بادهای ویرانگر ،در برابر تحمیل عقاید ،خواسته ها و نی ی و کردن ش صدد آنس��ت که با خ
رد
ز
ند
گ��
ی
کو
ش��داید و 
ازها .مهمتر خصیت فرد مقابل ،خود را مشاجرات و ت��اه اس��ت .آن را هدر
شده آن را روی ساالد خرد و تلخی های زن
و
جر
بر
و
ب
تر
ج
حث
ل��
ها
دگی حفاظت میکند.
وه
ی
ب
ی
ده
د.
)5
ا
ق
ما
معنی
ض
او
غاف
ت
ل
ک
میل کرد.
رد
ن:
از آن که با این عمل ش��الوده خانه و بی اهمیت نکنید!"

ای که روزی
با عشق بنا نهاده شده
میان وعده مناسب

زندگی و خانواده...

چگونه روابط

عاشقانه

خود را
بیمه
کنیم؟

ختفیف

افسردگی

با این رژمی
اگر بی دلیل افس��رده می ش��وید و
احساس می کنید که دیگر دنیا به
آخر رسیده اس��ت گاهی با خوردن
بعضی از خوراک��ی ها می توانید بر
این حس خود غلبه کنید.


 ۵جنات بخش

بت رردون ،رئی��س دپارتمان علوم
تغذیه در دانش��گاه یورک میگوید
غذا خوردنهای نادرست میتوانند
عکسالعمله��ای فیزیولوژیک��ی
خاص��ی در ب��دن ایج��اد کنن��د و
باعث بروز نش��انههایی مثل رخوت،
زودرنجی ،تحریکپذیری و حتی ولع
ش��دید به خوردنشوند درحالیکه
غذاهای مناس��ب مثل  ۵نوعی که
در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد،
میتوانند
قند خون را تنظیم کنند،
تغییر و حت�والت بیش از ان��دازه و
ناسالم روحیه انسان را از بین ببرند
و انتقالدهندههای عصبی در مغز را
تقویتکنند.
و اینه��ا فعل و انفعاالتی هس��تند
که در ایجاد حس افسردگی دخیل
هستند.
پس زمانیکه حس افسردگی به شما
دست میدهد این انتخابهای ساده
هوشمندانه را امتحان کنید.

صبحانهخوشحالی
املت:

(زرده تخممرغ فراموش نشود)
مواد مهم :ویتامی��ن  Bو پروتئین.
زرده تخممرغ قسمتی از تخم مرغ
است که منبع مهمی برای ویتامین
 Bمحسوب میشود.

مثالهای دیگر:

گوشت گوساله بدون چربی ،سبوس
گندم ،ماهی ،مرغ (ماکیان)

علت اثر بخشی:

رژیم غذایی سرش��ار از ویتامین B
میتواند نشانههای افسردگی را کم
کند.
ویتامی��ن  Bبهخص��وص B ۶و۱۲
 Bمیتوان��د عملک��رد عصب��ی را
تقویت کن��د ،یعنی بر روش��ی که
انتقالدهندهه��ای عصب��ی مغ��ز،
پیغامه��ا را ارس��ال میکنند ،موثر
اس��ت .و این عملکرد همان چیزی
اس��ت که کیفیت روحیه انس��ان را
تعیینمیکند.
همچنی��ن رابطه مس��تقیمی بین
کمبود ویتامین  Bو افسردگی وجود
دارد.
تحقیقی که در س��ال  ۲۰۱۰انجام
شد و در آن  ۳هزارنفر بزرگسال برای
 ۱۲س��ال مورد آزمایش قرار گرفته
بودند نشان داد ،افرادی که با کمبود

دانههای روغنی

مواد مهم :منیزیم
مثال:

ماست را با م

تخم کدو تنبل ،تخمه
آفتابگردان ،بادام هندی،
ب��ادام ،ب��ادام زمین��ی
(س��بزیهای برگدار سبز و گندم
ی برای منیزیم
کامل ه��م منابع غن 
هستند)
علت اثر بخشی:

عده خالی بخورید

ی��ک متخصص تغذیه م��ی گوید:
مصرف ماست با معده خالی میزان
جذب کلسیم آن را بیشتر میکند،
البته این بدین معنی نیست که بعد
از غذا کلسیم جذب نمیشود .وی
افزود :ماست حاوی مقداری فسفر و
 84درصد آب است .افرادی که در
معرض خطر ابتال به پوکی استخوان

منیزی��م ک��ه ج��زو م��واد معدنی
محس��وب میشود و بهطور کلی در
دانهها و آجیل وجود دارد ،بر تولید
ِس��روتونین (ماده اصلی ایجاد حس
نشاط در مغز) اثر میگذارد.
همچنین منیزی��م در تولید انرژی
کلی بدن نیز موثر است.
از یکبار در هفته) ،قزلآالی رنگین
کمان و ماهی خال مخالی.
علت دوم:
آجی��ل و دانهه��ای روغن��ی منبع روغن ماهی که بهعنوان مکملهای
خوبی برای پروتئین و چربی س��الم غذایی ارائه داده میشود ،جایگزین
هستند و بهعنوان یک غذای کامل ،بسیار مناسبی است برای آنها که
جانشینی برای تنقالت فرآوری شده نمیتوانند حداق��ل هفتهای ۳بار از
این ماهیها استفاده کنند.
به حساب میآیند.
که
دارد
وجود
امکان
برای شما این
علت اثربخشی:
را
ها
ن
آ
شیرین
یا
نمک
طعم شور ،بی
اینکه ماهی بهعنوان «غذای مغز»
انتخابکنید.
نام گرفته است ،بیحکمت نیست.
یادتان باشد خوراکیهایی که حاوی ماهیهای چرب مثل قزلآال حاوی
مقادیر زیادی نمک یا شکر هستند ،مقادیر زیادی اسیدهای چرب امگا۳
عالوهب��راینکه هیچگونه خاصیتی ( )DHAهس��تند که عاملی است
ندارند ،باعث میش��وند شما بیش برای تقویت حافظه و عملکرد بهتر
از ان��دازه به خ��وردن روی بیاورید سلولهای خاکستری مغز .در واقع،
زیرا فع��ل و انفعاالتی در بدن ایجاد  ۲۰درصد س��لولهای خاکستری
میکنند که پیامد آنها فرمان مغز مغز تشکیل شده از  DHAاست.
به مصرف مقادیر بیشتری از شکر و تحقیقات نش��ان داده ،مصرف این
نمک است.
اس��یدها یعن��ی 3 DHAبخ��ش

هیپوکامپ ،امیگدال وسینگیلیتدر
مغز که مسئول اصلی تعیین روحیه
غذای دریایی مغز
انسان هستند را گسترش میدهد.
ماهیهای آبهای سرد
همچنی��ن ماهی ،منب��ع مهمی از
مواد مهم:
پروتئی��ن فاق��د چربی محس��وب
اسیدهای چرب امگا ۳
میش��ود که قند خون را ثابت نگه
مثال:
ق��زلآالی وحش��ی ،ش��اه ماه��ی ،میدارد.
ساردین ،کولی ،ماهی تن (نه بیش خوردن مقدار کمی پروتئین همراه

هس��تند ،بای��د روزان��ه
حداقل یک وعده ماس��ت مصرف
کنند.
ماستهای کمچرب یا رژیمی برای
افرادی که کلس��ترول
باالیی دارند ،مناس��ب
است .این نوع ماستها
برای کاه��ش وزن نیز
مناسبهستند.
ب��رای این ک��ه بتوانید

غذا میتواند در حفظ روحیه ش��ما
و حتی از بین رفتن دلسردی موثر
باشد.


نوشیدنی سرحالآور :چای سبز

مواد مهم :اسید آمینه ال -تیانین

مثال:

چای سبز داغ ،آیس تی دم کشیده
(هم��راه با طعمهای مختلف که در
بازار موجود است)

علت اثر بخشی:

ال -تیانین ،اسید آمینهای است که
در برگهای چای یافت میش��ود؛
آزمایشهای  EEGنشان داده ،این
اس��یدآمینه س��بب تحریک امواج
مغ��زی آلفا میش��ود ک��ه این امر
میتواند قدرت تمرکز مغز را تقویت
کند.
بهعالوه خواص بیش��ماری را برای
س��ایر اعضای بدن ب��رای این ماده
برشمردهاند.
این اسیدآمینه بهشدت باعث آرامش
میشود و اثر آن تا  ۸ساعت در بدن
باقی میماند ،به راحتی جذب بدن
میش��ود و قادر است از سد خونی
مغز عبور کند ک��ه همین ویژگی،
اثربخشی آن را دوچندان میسازد.

مق��دار بیش��تری ماس��ت در روز
مصرف کنید باید آنرا به گونهای
جایگزین مواد غذایی پرضرر کنید.
به عنوان مث��ال میتوانید ب ه جای
سس مایونز از آن بههمراه آبلیمو
ل استفاده کرد.
برای روی ساالد فص 
هن��گام خرید ماس��ت
دقت شود که حتماً تازه
باشد .هرچهقدر به تاریخ
تولی��د آن نزدیکت��ر
باشیدباکتریهایمفید
آن فعالتر خواهند بود.

در نهایت دقت کنید که آنرا سرد
نگه دارید و س��رد مص��رف کنید.
باکتریهای مفید ماست در گرمای
طوالنی زنده نمیمانند.
یادتان باشد ماست فقط یک عصرانه
یا دسر خوش��مزه نیست و خواص
بس��یار زیادی دارد .ماس��ت منبع
غنی پروتئین ،کلسیم ،ریبوفالوین
و ویتامین  B12اس��ت .ماست در
مقایس��ه با ش��یر ،به دلیل افزودن
باکتریهای مفید مقدار بیش��تری
کلسیم و پروتئیندارد.



باستانیهابهترند
غالت

موادمهم:کربوهیدراتهایپیچیده

مثال:

کین��وآ ،نوع��ی گندم با ن��ام التین
 ،Speltجو ،ارزن

علت اثربخشی:

کربوهیدراته��ای پیچی��ده زمان
بیشتری میبرند تا هضم شوند ،در
نتیجه افزای��ش ناگهانی قند خون
(که معموال بع��داز غذاخوردن روی
میده��د و عامل مهم��ی در تغییر
روحیه است) رخ نمیدهد.
بهع�لاوه اینکه این کربوهیدراتها
می��زان س��روتونین را ه��م در مغز
افزایش میدهند.
با اینکه تمامدانههای غالت مفیدند
ول��ی آنها که نام بردیم و به اس��م
غالت باس��تانی نامیده میش��وند
خواص بیشتریدارند.
برعکس خوراکیهای آماده ،فرآوری
ش��ده و کارخانهای که از شکر و آرد
گندم تهیه شدهاند به سرعت هضم
ش��ده و باعث افزایش ناگهانی قند
خون میشوند.
وقتی ای��ن اتفاق میافت��د بدن در

مقابله ب��ا این افزای��ش قند خون،
انسولین زیادی ترش��ح میکند ،با
تاثیر انسولین قند بیشتری به سمت
سلولها میرود و قند خون بهصورت
ناگهانی افت میکند.
ای��ن اتفاق��ات در نهای��ت منجر به
عوارضی مانند
نداشتنتمرکز،خستگی، آشفتگیهای روحی، هوسهای شدید و تمایل به پرخوری میشوند.بسیاری از غالتی که این خواص را
دارند را میتوان مثل پاس��تا یا برنج
طب��خ و بهعنوان غذای پایه در کنار
مرغ و ماهی یا بهعنوان غذای همراه
میل کرد.

علت دوم:

برخ��ی از ای��ن غ�لات میتوانن��د
جایگزینی برای کس��انی باشند که
به محصوالت گندم حساسیتدارند
یا کس��انی که نمیتوانند پروتئین
گلوتن را تحمل کنند( .به غیراز جو
که خودش گلوتن دارد).
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س��ايهها در افق میش��کنند تا نگاه غبار صب��ح را نقش بندد .آذين
س��ايهها در افق میش��کنند تا نگاه غبار صب��ح را نقش بندد .آذين
شناس��ند که خورش��يد میآيد ،شايد صبحی باش��د و طلوعی را بيدار
شناس��ند که خورش��يد میآيد ،شايد صبحی باش��د و طلوعی را بيدار
سازد اما هر صبح روشنی ،زيبا نيست اگر چه نيمی از آن نور باشد .نه
سازد اما هر صبح روشنی ،زيبا نيست اگر چه نيمی از آن نور باشد .نه
آگوست 2011
29 1432
رمضان
شهريور ماه
دوشنبه
شماره
به آن معنا که به رنگ تاريکی باشد؛ به آن رنگی که دل زينب(س) از
زينب(س) از
که دل
1390آن28رنگی
باشد؛ به
رنگ7تاريکی
 4876که به
آن معنا
شماره  4876دوشنبه  7شهريور ماه  28 1390رمضان  29 1432آگوست  2011سال هفدهم به
درد از دس��ت دادن پدر داشت .مواليمان گرچه مظلوم و تنها دور شد
درد از دس��ت دادن پدر داشت .مواليمان گرچه مظلوم و تنها دور شد
مه��م نیس��ت چ��ه و %100اماب��ه
ط��ول
اما آرام و بیص��دا در همه دلها ماند و هر لحظه جايگاهش نزديک و
لحظه جايگاهش نزديک و
میدلهادرماند و هر
متعه��دهمه
کاریص��دا در
آرام و بی
نزديکتر ش��د .زنی از آن بزرگوار ماند که دردش اين روزها در ش��هر
دردش اين روزها در ش��هر
ماند که
الزمبزرگوار
زنیکهاز آن
دیگرترهرش��د.
اتفاقی بیفت��د ،افراد ش��وید،نزديک
کاری
کمی
مسیر
هیچوقتفرياد اس��ت .در تاريخ فقط يک روز روز زن نيس��ت بلکه هر
بلکه هر شکل عادت در آمده و رمض��ان،
روز زن
يک روز
انجامتاريخ فقط
اس��ت .در
رمض��ان،
فريادبه آن
رسیدن
موفق مس��ئولیت آن باش��د برای
نيس��ت و در
همراه شود
ش��ما
شانس با
نقش زنی ،زيباس��ت اما نقش زينب(س) بعد از ش��هادت پدر
ورقی از
ش��هادت
بعد از
زينب(س)
برای
دهدپدر حتی وقتی زندگی مرفهی
را به گردن می گیرند .میدهید.
قرارتان
خوب
نقشموقعیت
ورقی از نقش زنی ،زيباس��ت امایک
بزرگوارشان در واقع خود ،يک دنياست.
دنياست.
بادوام نیست .موفقیت از آن خود تهیه کردند هم دس��ت از
هیچوق��ت اقتصاد یا  بزرگوارشان در واقع خود ،يک اما
انديش��ه امام خمينی(ره) در مورد زينب(س) چنين مینگارد ،زنی
انديش��ه امام خمينی(ره) در مورد زينب(س) چنين مینگارد ،زنی
کش��يدند ،تالش برنداشته اند .کار سخت،
میشانس
مردهاروی
شود که
:3درجرات
ک��ه در مقابل يک جباری ايس��تاد که اگر نفس مردها میکش��يدند،
مینفس
کسانی اگر
مقابل يک جباری ايس��تاد که
ک��س دیگ��ری را در طرزفکرک��ه
دوستان
داشتن
و
هوش��مندانه
و
کنند
می
گذاری
سرمایه
شان
موفق وجرات
های
همه را میكش��تند و نترس��يد و ايس��تاد و محکوم ک��رد حکومت را.
نترس��يد و ايس��تاد و محکوم ک��رد حکومت را.
كش��تند
انس��انرا می
کس��ادی کارش��ان همه همه
رس��انیده
پله
این
به
را
آنها
زیاد
پایین
را
خود
شکس��ت
احتمال
در
موفقیت
برای
گیری
حضرت زينب(س) اس��وه و افتخار زنان عالم شد .از شهادت مواليمان
مقصر نم��ی دانند .تصمیمحضرت زينب(س) اس��وه و افتخار زنان عالم شد .از شهادت مواليمان
است.
آورند.
ت��ادارند.
درع��وض ،ب��ا قبول زندگی را
ت��ا سيدالش��هدا و اصحاب و اه��ل بيت او ،اين زن نمون��های از صبر و
او ،اين زن نمون��های از صبر و
میبيت
سيدالش��هدا و اصحاب و اه��ل
بردباریدرشد.
بردباری
موفقشد.شدن جرات و اگر به بعضی از موفق ترین افراد اینه��ا عناصر موفقیتن��د که
اش��تباه خود می دانید،
ايراناگرمیشناس��د جايگاه زنانش را ،چرا که الگويی همچون فاطمه
الگويی
چرا که
جايگاه زنانش
ايران می
فاطمه اختی��ار همه اس��ت ،حتی
همچون که
می فهمید
کنی��د
دنیا را،نگاه
شناس��دفرصتی
خواهد .اگر
مسئولیت آن جسارت می
زه��را(س) و حضرت زينب(س) و ديگر بزرگان را بر خود ديده اس��ت.
آنجاديده
هیچ بربهخود
بزرگان را
ديگر
زينب(س) و
حضرت
زه��را(س) و
اس��ت .خیل��ی افراد نخواهن��د که این
رسیده
آنها از
اکثر
استفاده
است ،برای
را پذیرفته و پیش رویتان
زن امروز ايران گرچه در هياهوی کوچه پسکوچهها میتابد اما راهش
میتابد
کوچهها
کوچه پس
ايران وگرچه در
به فکر بهبود از آن زن
راهش اصول را بپذیرند.
بچهامایتیم
آنه��ا
خیل��ی از
هياهویان��د.
ش��هامت
امروزجرات
نی��از به
را ب��ه بيراهه نمیاندازد .دلش پاک اس��ت و قلب��ش بینياز از غوغای
را ب��ه بيراهه نمیاندازد .دلش پاک اس��ت و قلب��ش بینياز از غوغای
روزگار از ای��ن گذش��ته هم��ه م��ا در
گاهی
هایی بوده ان��د که حتی
وضعیت می دارید.
غريبهه��ا .چرا که در هر تنهايی و توفانی ،بانويش اين بزرگزن روزگار
غريبهه��ا .چرا که در هر تنهايی و توفانی ،بانويش اين بزرگزن
ً
توانیم
م��ی
آزادیم.
انتخابم��ان
حمام
یک
سالی
توانستند
نمی
موفقیت
در
ا
مخصوص
مسئله
را به ياد دارد که چگونه در هر سختی و دردی گوش را به سخن بيگانه
افتن��د .افراد این را به ياد دارد که چگونه در هر سختی و دردی گوش را به سخن بيگانه
شویم
موفق
که
بگیریم
تصمیم
نکند.بگیرند.
حسابی
قبلهای درست
موف��ق م��ی های مالی
ندوزد و چشم را در اشکهای تمساحان کور نکند.
تمساحانو کور
است.اشک
مهمرا در
بسیارچشم
ندوزد و
با
انتخاب
بخوریم،
شکس��ته
یا
که
کسی
است
ممکن
چطور
اما
شروع
را
بیزنس��ی
و
کار
چ��ه بجاس��ت ،مروری کنيم بر کت��اب جايگاه زن در انديش��ه امام
دانن��د ک��ه از اینکه چ��ه بجاس��ت ،مروری کنيم بر کت��اب جايگاه زن در انديش��ه امام
خمينی(ره) که نماد ارزش��مند و بس��يار گويای نق��ش زن در جامعه
نق��شدرزن در
بس��يار گويای
خمينی(ره)بلهکه نماد
جامعه ماست.
زندگی
ش��انس بدی
ارزش��مند وچنین
گفتن به آن
اگ��ر دیگران کنید ،باید جرات
مورد نظر امام را در ترکيب هيأت اعزامی از جانب ايشان برای
چنانبرای موفقی��ت تصادف��ی اسالمی
ب��هايشان
جانب
اعزامی از
خودهيأت
باشید.امام را در ترکيب
مورد نظر
اسالمی
نیس��ت.
اس��ت،
داش��ته
داشته
همه چیز از فکرتان ش�روع را مقصر بدانید یا مس��ئولیت را و شروع آنرا
تالشپيام تاريخی به گورباچف ،رهبر وقت اتحاد جماهير ش��وروی
تس��ليم
اتحاد
موفقیتیوقت
تس��ليم پيام تاريخی به گورباچف ،رهبر
جماهير ش��وروی هیچکس نیست که بدون
پیدا کند؟
دست
گردن این و آن بیندازید ،قدرت
می شود.
باشدمیبهتوان مالحظه کرد .حضرت امام به نحوی سمبليک ،در هيأتی
هيأتی و هوش��مندی توانستهسابق
سمبليک ،در
امام به
کرد .حضرت
مالحظه
این سیس��تم اعتقادی ش��ما و کنت��رل موقعی��ت را از دس��ت با دنبالسابق
موفقیت
نحویچ��ون
اس��ت،
س��اده
طرزفکر
توان سه
میاین
کردن
مرکب از «روحانی ،دانش��گاهی و زن» مرگ کمونيس��م را به جهانيان
مرکب از «روحانی ،دانش��گاهی و زن» مرگ کمونيس��م را
جهانيان موفقیت دس��ت پیدا کند .این
اتفاقبه نمی
افراد موفق ،امیدواریم که بتوانید هیچوقت تصادف��ی
طرز تفکرتان اس��ت که زندگی خواهیدداد.
ابالغ و اعالم نمودند و ش��ايد بتوان ادعا ک��رد اين ترکيب خود حامل
ابالغ و اعالم نمودند و ش��ايد بتوان ادعا ک��رد اين ترکيب خود حامل
توانید
می
که
هس��تید
خودتان
افتد.

خواهید
می
زندگی
در
هرچه
به
امروزتان را شکل می دهد.
پيامی به صحت و درس��تی پيشبينی معجزهآس��ای آن پير فرزانه در
پيامی به صحت و درس��تی پيشبينی معجزهآس��ای آن پير فرزانه در
زندگیتان
در
که
بگیرید
تصمیم
بی
تالش
با
اف��راد
این
از
خیلی
.
د
برسی
می
را
اگر زندگی متوسط الحالی
طرزفکر  :2تعهد
فروپاش��ی بلوک شرق باش��د و آن اين که احيای اسالم و قدرت آينده
فروپاش��ی بلوک شرق باش��د و آن اين که احيای اسالم و قدرت آينده
با
انتخاب
ناموفق.
یا
باشید
موفق
کرده
پیدا
دست
موفقیت
به
وقفه

بدی
تصمیمات
گذرانید به خاطر
همه انس��ان های موفق به کار
جهان به دست باکفايت اين سه قشر نهاده شده است.
جهان به دست باکفايت اين سه قشر نهاده شده است.
ام��ام خمين��ی(ره) زن را از ديدگاه اس��الم جاي��گاه میدهد و اين
میدهد و
جاي��گاه
چوناس��الم
ديدگاه
ام��ام
نداشتهاين شماست.
دیگری
انتخاب
خمين��ی(ره) زن را از اند
تصمیم
اید؛
کرده
است که اتخاذ
متعهدند.
خود
موفقیت تصادفی نیست
را جهانی میکند و افتخاری برای زن مس��لمان میش��ود که
رس��الت
افتخاری برای زن مس��لمان میش��ود که
میکند
جهانی
را
رس��الت
اتفاقو اند.
تفکر
طرز
از
هم
گرفتید
هایی که
دست
به
وار
اتوماتیک
موفقیت
موفقیت هیچوقت تصادفی
خانگی
نس��ازد بلکه با عفت و
پختخانه
به اين باور برس��د که بر هياهوی کوچهها
عفت و
نس��ازد بلکه با
سختخانه
هياهویاینکوچهها
برس��د که
افتد.اين
و باورهایتان سرچشمه می گیرد .نمی آید؛ از آسمان به زمین نمی نمی به
برایشان به
کوش��ی
استبرکه
باورممکن
البته
کرامت و اس��تقامت و صالبت ،انديش��ه با بنيان دين و مذهب بگذارد
کرامت و اس��تقامت و صالبت ،انديش��ه با بنيان دين و مذهب بگذارد
درنتیج��ه ،اگر م��ی خواهید به افتد.
تا نه تنها ش��هر ،بلکه کش��وری را آباد کند .اين پيام آن بزرگوار است
تا نه تنها ش��هر ،بلکه کش��وری را آباد کند .اين پيام آن بزرگوار است
آوردن
دس��ت
ب��ه
ب��رای
موفقیت دست پیدا کنید ،باید باید
پس هيچ زمان راهش را ما زنان فراموش نمیکنيم و آنچه را در سايه
پس هيچ زمان راهش را ما زنان فراموش نمیکنيم و آنچه را در سايه
صبح
10
از
اول از فکرتان شروع کنید.
می
زندگی
در
ک��ه
چیزهای��ی
دين و امامت به دس��ت آوردهايم ،رها نمیکنيم و باور داريم که گرچه
دين و امامت به دس��ت آوردهايم ،رها نمیکنيم و باور داريم که گرچه
الگوی
طرز تفکر اف��راد موفق را
تعهد
کارتان
به
%100
خواهید،
زين��ب(س) در همه دردهايش روزگارش ،چون رنگ چادرش ش��د اما
زين��ب(س) در همه دردهايش روزگارش ،چون رنگ چادرش ش��د اما
باشید
مطمئن
خود قرار دهید و
باشید.
داشته
همچون نوری روشن ،فراسوی آينده زن مسلمان ماند و ما آن بزرگوار
همچون نوری روشن ،فراسوی آينده زن مسلمان ماند و ما آن بزرگوار
را در دل داري��م و اميد داريم بر بزرگمردان س��رزمينمان که ما زنان
را در دل داري��م و اميد داريم بر بزرگمردان س��رزمينمان که ما زنان
که شما هم مثل آنها نتیجه عالی خیلی ها فقط رویای موفق شدن
را در اي��ن راه خطير ياری رس��انند نه اين که ش��ايد برای لحظهای بر
را در اي��ن راه خطير ياری رس��انند نه اين که ش��ايد برای لحظهای بر
به دست خواهید آورد.
را در سر می پرورانند ،امیدوارند
همچنین
دغدغههايشان گره باشيم.
دغدغههايشان گره باشيم.

ک��ه موفق ش��وند ،آرزویش��ان
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راهاندازي كلينيكهاي آسيبشناسي و
شگيري و درمان سالمندي را بررسي ميكند

سالمندان را بشناسيم
اسيم
ي

3

طرز تفکر
انسان های موفق

مژده مژده

بهترینحلیم
داغ شهر
در توپولی

شنبه ها و یکشنبه ها

لیالفروهر

تلفن رزرو:
514-523-9494

بهترین پیتزا و همبرگر

موفقیت اس��ت اما هیچوقت به
طرزفکر  :1مسوولیت
شرح کارشان متعهد نمی شوند.
مسئولیت
یک جدول با دو شرح
موفقبا دو
انسانهایجدول
همه یک
1849 de Maisonneuve Est
گیرید
تصمیمدومی
روزنامه که
لحظه ای
پذیرهستند.
دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
کرده و
ایران
روزنامهحل
جدول با مداد
عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را
«شرح
ایران دارای
جدول

4876

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

4876

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

وعادیعادي
ویژهويژه جدول
جدولهای ____________________ جدول
جدول عادي
____________________

افقي:
حسادت
و
رقابت
چشم
 -1باالي
1
 -2اي��ن ش��هر اس��تان سيس��تان و
بلوچستان داراي گذشته تاريخي بسيار 2
دوري است  -مالطفت  -آشكار
3
 -3نام دخترانه  -ريسمان  -شهري در
4
استان مركزي
 -4دروازه  -عدد گلر  -داخل ش��دن 5 -
سطل آبكشي از چاه
6
 -5س��وره سيوششم قرآن  -اختراع -
7
واحد پول خودمان
 -6پ��در م��ردگان  -بس��يار روان 8 -
ممسك
9
 -7ترس  -سرحددار  -بردباري
 -8گوه��ر يكتا و بيمانند  -به گربه گم 10
كنند  -مركز ژاپن
11
 -9امتح��ان  -بقاله��ا در آن ماس��ت
12
ميريختند  -ستاره دنبالهدار
 -10مخفف خ��وش  -ابزار خودبيني 13 -
جوانمرگ ،نامراد
14
 -11ابتداي��ي ،اوليه  -فرزند رس��تم -
15
رطوبت كم
واحد
خانه
آغاز
در
و
نخس��ت
-12
 -9ميل خانم باردار به بعضي از خوراكيها
تنيس  -واژه آرزو
 كلروفيل  -مخفف از آن -13ادعاي دروغين  -به هيچ وجه  -علم  -10حصير  -ميوه كال  -بيحس
آموختن
 -11ابر رقيق  -دينداري  -الكترود متصل
 -14دربدر  -كشوري در آسيا  -فراواني
به قطب منفي
 -15معتبرترين مس��ابقه دوچرخهسواري  -12مثل ،ش��بيه  -سرخ كمرنگ  -بسيار
جاده دنيا  -زرنگ و بال
بخشنده  -شب نيست!
عمودي:
 -13ش��جاع و دلي��ر  -فرمانرواي��ان  -به
و
عرفان
اصطالح
در
ته��ران
 -1مي��دان
اندازه
تصوف انسان كامل را گويند
 -14نش��ان افتخار  -از ميوهها كه سرشار
 -2مفت��ش  -اص��الح عك��س  -مارك��ي از ويتامينهاي  Cو  Aاس��ت  -زخم آب
برخودروهاي سنگين
كشيده
 -3ابر س��فيد  -تفرجگاه تهران  -خيابان  -15مؤلف «معجم البلدان»  -چيزي كه
گلكاري شده
متعلق به چند نفر است
 -4فرزن��د  -روزه��اي ع��رب
 ك��م مانده آدم ش��ود  -زوجحل جدول عادی شماره 4875
نيست
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ه
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 1ب ز
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ا
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ر
ه
 2ر
در س��طح خورش��يد  -ب��راي
ن ا ي ل
و ن ي ز
ر
ا
 3ن ي ز
رسوايي ديگران ميكشند
4
ن ا ي
م م ل و
ز
ن ي ا
ا
 -6چند خودماني  -از واژههاي
ر ي
ي ا
ا ي ر ن ا
 5م چ
پرسشي  -زن همنشين
د ف
م خ ر ب
ن ن و
ر
ا
 6ه
 -7ق��رارداد ،عه��د  -توه��م
ر
ا
م
گ ب ر ي ا س
 7ر ب ا ب
ر ي
و
ي ا
و ل
ه
ا
د
و
 8ي ه
خطرن��اك در روانشناس��ي -
د
ف س ا
ا ب ل س
ط ر
ر
ا
 9ز
گوشه فوتبالي
م ي و
ل
ن ا
ر
ا
ق ر
 10ي ر
 -8طب��ق اصل سيوهش��تم
11
ي ن
ا ن
ن گ ر
د
ا
ج و
هرگونه ش��كنجه براي گرفتن
ك
ق ي و م
ف ي ن ا
 12ش و م
اقرار و يا كسب اطالع  ...است
ق ا ن و ن
و
ر
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و
 13ن ا ش و
 ج��دول نجومي  -س��وغاتب ي ت ا
و
ر
و
د
 14ا س ي ا ب
ر
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غ ر
ز ي
ا
 15س ع د ي ش ي ر
قزوين
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افقي 15 14 13 :ازبكستان
4 3 2 1
12 11 10 9 8
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ويژه36
صفحه

 15 14 13 12 11 10 9 8ازبكستان
 -9چش��م عرب  -شهري در استان
گيالن  -مجهول
 -10اش��اره به ذات حق  -از صفات
باريتعال��ي  -مرضي ك��ه از يكي به
ديگري سرايت كند
 -11پنب��ه زن  -بس��يار س��خت -
ادراك
 -12متحد  -زن پاكدامن  -خواندن
گوسفند  -اغما
 -13ش��هر آذربايج��ان ش��رقي -
امپراتور ديوانه  -دورهها
 -14دقت بيمارگونه  -رسم مغولي
 كافر -15تي��م فوتبال معروف اس��پانيا
ملقب به كهكشانيها  -مسافر
عمودي:
 -1سازمان ماهيفروش  -از بناهاي
تاريخي شهر زاهدان
 -2ناگ��وار ب��ودن  -سياس��تمدار
انقالبي كمونيست  -منبر
 -3س��ازمان خواربار و كش��اورزي
ملل متحد  -طلبكار و وامدهنده -
افقي:
 -1راننده اتومبي��ل  -اثري از آلفرد كربالي سابق
 -4خداي م��ن  -چابك  -پدرپدر -
دوموسه فرانسوي
 -2آبياري زمس��تاني  -رهرو  -گول يك حرف و سه حرف
 -5مسجدالحرام  -ابزارها  -زهر
زننده
 -6پنه��ان كردن  -ناپدي��د ،نابود -
 -3بيدين  -خون بسته  -آئينه
 -4جيحون  -سرفرازي و سربلندي پيدا كردن
 -7پارچ��ه درياي��ي  -گرافي��ك -
 خانه چوبي  -فوري -5از اعياد ويتناميها  -شعله  -نام سياهرگ
 -8بيس��ليقه  -جوش��ن  -تخت��ه
گلي
ستبر
 -6تاج  -شكاف باريك  -بزرگ
 -7بازي خانمانسوز  -باقلوا  -شهري  -9يگانه  -كوه��ي در حوالي يزد -
فراموشي
در عربستان
 -8سگ فضانورد  -مرواريدها  -شهر  -10ش���ه���ري در اس��ت�ان
كرمانش��اه  -فيلم��ي از
شهروز ش��كورزاده  -آدم
حل جدول ويژه شماره 4875
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زونا چیست ()2
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کلینیکمدیکالآلفامدیک

Shingles

چیست؟

پیشگیری

دکترعطاانصاری در

دکترعطاانصاری(کبک)

در ش��ما
بیماری�� ره پیش گفتی��م زونا
ی
ضایع��ا اس��ت ک��ه بصورت
ت
و
در
ده
��ای ناگهان��ی
پوس��تی
در
م
س
یر یک عصب بر
اثر دوباره ف
مرغان یا عال شدن ویروس آبله
وی
بروز میکن روس آبله مرغان زونا
د.
زونا بیش��
تر
وق
ت
های در قفسه
صدری یا
این��ک ب صورت دیده می شود.
نوشتار راخ��ش ( 2پایان��ی) این
با هم مرور میکنیم.
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(herpes zoster) is a painful, blistering
skin rash due to the varicella-zoster
virus, the virus that causes chickenpox.
Symptoms: The first symptom is
usually one-sided pain, tingling, or
burning...

Le zona

est une dermatose virale fréquente, due
au virus de l'herpès zoster, le même
virus que la varicelle. L'adjectif s'y
rapportant est zostérien.

درم�انکلی�ه
مش�کالت
ارتوپـدیپا

ساختکفیهایطبی

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

داروهایطبیعیبرایدرمانبیماریهایپا
1253 Rue Guy >> Metro: Guy

Tel.: (514) 933-8383

چند راهنمایی

بهترین وسیله برای پیشگیری این دریاف��ت کرده بودند ب��کار می رود هرچه زودتر درمان ش��روع ش��ود
اس��ت که با ویروس تماس نداشته و با تجویز پزش��ک انجام می شود موثرتر است.
 تا آنجایی که امکان دارد محلی را
روز
س��ه
دارو
دریافت
موقع
باشیم ولی کار ساده ای نیست ،زیرا زیرا بعض��ی عوارض منف��ی دارند .بهترین
که پوست مبتال شده تمیز و خشک
این ویروس براحتی در بین کودکان این واکسن ،واکسن ضد آبله مرغان اول پ��س از دی��ده ش��دن عوارض
نگهدارید.
نیست و صددر صد از مبتال شدن به پوستی است و داروهای ضد ویروس
و جوانان پخش می شود.
 برای تسکین درد و خشک شدن
باعث
ولی
کند
نمی
جلوگیری
زونا
نند
ا
م
مرغان
آبله
امکان اینکه واکسن ضد
زخم ها از کمپرس سرد و مرطوب
تولید محافظت از مبتال شدن به زونا می شود که امکان تولید نِورالژی دو  Zoviraxی��ا  Famvirی��ا Valtrex
استفادهکنید.
بکند هست ،ولی مشکل اینجاست سوم کمتر بشود.
می تواند تجویز شود که از راه دهان
می شود برای این کمپرس ها چند
که در کان��ادا از  1998این واکنش این آمار توسط کمپانی سازنده که مصرف می ش��ود ،تحمل آنها برای
قط��ره س��رکه در آب بریزید .یک
مطالعه ای بر روی  38500زن و مرد بیماری خوب است و آثار ناخواسته
تجویز نمی شود.
لوسیون حاوی کاالمین نیز می تواند
 60ساله به باال انجامداده همچنین کم دارند.

استفاده شود.
نشان داده که واکسن برای افراد  60داروهای ضد ویروس سرعت درمان
 استحمام در آب خنک که کمی
تقویت سیستم دفاعی
برای اینکه ویروس ها نتوانند فعال تا  69سال اثر بیشتری داشته تا  70را زیاد می کند و باعث کم ش��دن
جوش شیرین یا آرد جو به آن اضافه
بشوند باید سیستمدفاعی را تقویت سال به باال.
درد شده و احتماال باعث می شوند
شده مفید است.
کرد ب��رای این کار بای��د یک رژیم از سپتامبر  2009در کانادا به مبلغ ک��ه نورالژی بعد از زونا کمتر تولید
غذایی سالم داشت و نوعی ورزش  150دالر عرضه می شود و یک دوز شود.
مطابق با سن و وضع بدنی را بطور از آن کافی است.
اگ��ر در س��ه روز اول پ��س از دیده
مرتب انجام داد و خواب و استراحت این واکسن از سال  2006در ایاالت شدن عوارض پوستی استفاده شود.
متحده آمریکا و استرالیا و بعضی از داروه��ای ضد درد مانن��د تایلنول
کافی داشت .
یک مطالعه کوچک بر روی  36نفر کشورهای اروپایی وجود دارد.
پاراستامول و غیره را می توان برای
که  60س��ال به باال داشتند نشان بسیار مهم است که به محض این که دردهای س��بک و متوسط
داده ک��ه انجام مرت��ب «تای چی» نشانه های زونا دیده شد ،با پزشک به کار برد همراه با داروهای
باعث تقویت سیستمدفاعی بر علیه مش��ورت کرده و او داروی الزم ضد ضد ویروس و برای دردهای
ویروس را به شما می دهد و هرچه ش��دید از داروهای ضد درد
ویروس زونا می شود.
هم مراجعه نمی کنند.
تر
دک
می
باعث
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 21آذر ایرانت��و :کانادایی های با توجه است ،چرا که
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دچار
اگر
و
ش��ود
شود.
تجویز
پزشک
است.
تولید زونا شده
ردص��د
وضعیت بحرانی جسمی ،بیشتر از  90درصد بیماران
4
دوران
ش��ود،
مص��رف
دارو
زودت��ر
آنتی
ک��ه
داش��ت
توجه
باید
نفر
112
روی
ب��ر
دیگری
مطالع��ه
اس��ت .حدود
دیگراننیازمنداستفادهازسیستم بحرانی دست کم
شود.
می
تر
کوتاه
نورالژی
غیراستروئیدی
انفالماتورهای
س��ال
86
تا
59
بین
آنها
س��ن
که
ی��ک چه��ارم
و اگ��ر عالئم زونا در ص��ورت دیده (مث��ل ادویل ،موتری��ن) اغلب بهداشتی ودرمانی کشور هستند ،یک داروی نسخه
قبال
را
مرغان
آبله
واکس��ن
و
بود،
زارش جدید حاکی از
هزینه های مورد
ای را مصرف می
گ��
دریاف��ت کرده بودن��د« ،تای چی» ش��د ،باید بالفاصله با چشم پزشک ب��رای رفع این ن��وع درد بی اثر اما یک که اکثرا از دستیابی به
نیاز نیز توس��ط
کنن��د ،ام��ا 54
آن است
باعث تقویت سیستم دفاعی شده و مشورت ش��ود تا مشکالت بینایی هستند.
د.
بخ��ش خصوصی
کورتیکواس��تروئیدها ،مانن��د امکانات مورد نظر محروم هستن 50درصد چهار یا
تولید نشود.
ویروس نتوانسته فعال بشود.
ثرا باالی
پرداخت می شود
کورتیزون نیز می توانند توسط اینگونه بیماران که اک به  Sickerبیشتر.

دارد
وجود
امروزه واکس��ن ضد زونا
سال سن دارند و از آنها
که یا ش��امل بیمه
ک همچنی��ن از
بندرت
ولی
شوند
تجویز
پزشک
جدیدی
واکس��ن
ZOSTAVAX
درمان های دارویی زونا
ی
خصوصی می شود
است که کمک به پیشگیری از زونا بس��یار مهم است که همانطور که به کار می رون��د و البته همراه با  Canadiansیاد می شود به رانی هر هشت نفر
مورد از  7وضعیت بح
و یا خ��ود بیمار می
یک نف��ر به
یا چند
می کند و برای اش��خاص  60سال گفته شد به محض پیدا شدن اولین داروهای ضد ویروس.
مبتالهستند.
همان دلیل
پردازد.
از
کمی
توانن��د
به باال که قبال واکس��ن آبله مرغان عوارض زونا به پزشک مراجعه کنیم .ای��ن داروه��ا می
وضعیت ها عبارتند از:
یمی از بیم��اران می
از پیگیری پروسه
ن
ای
ن
ود خودداری می کنند
س��ت کم یک ماه یا
فشار خون باال
مانی خ
د
در الیکه ب��رای بیماران عادی بایس��ت برای ویزیت متخصص
ی
بیماریهایقلب
در ح
بیش��تر
ت.
اس
صد
در
5
سرطان
ها
تن
رقم
انند.
این س ش��ورا تأکید ک��رد این منتظربم ک چهارم آنها گالیه
یابت
ی
ی��
د ردهای مفاصل یا آرتروز
ری یانگر آنست که بسیاری از همچنین تایج آزمایشگاهی آنها
د
ار ب
ن
مشکالت تنفس��ی مثل آسم یا آم ی��ی ها هم اکن��ون قادر به دارند که اجعه به مراکز مربوطه
کانادا
ی خود هنگام مر
الخره
ن هزین��ه های درمان
ی شود.
انسداد ریوی و با افسردگی یا تأمی
آماده نم جام ش��ده همچنین
مشکالت روانی مثل
ستن .د
ان
نی ف��زود" :ما بای��د این خطر تحقی��ق هد بیماران حاد کمتر
اضطراب.
د
ا
بیماران حاد به نس��بت سایرین ویس��رعت گوش��زد کنیم برای نشان میمانی خود رضایتدارند.
نیازمند توجه بیشتر جراحی های را بکه داروهایی که از پیچیدگی از سیردر آنها معتقدند پزشکان
صد
مورد لزوم مصرف داروهای بیشتر این ناش��ی از بیماریهای مزمن  36در ی درباره وضعیتشان
کمک توضیح کاف
ت اورژانسی های
سیاه دانه و هسته انگور
و دسترسی به امکانا
�د و 45درصد نیز می
ی
جلوگیری می کند ،برا جامعه نمی دهن�
کافی برای گفت و گو
حفط کیفیت سالمتی
هستند.
و ختم کتان FLAX SEEDS
وقت
اما "ش��ورای بهداش��ت و درمان به ار حیاتی است و هزینه های گویند به آنها داده نمی شود.
سی
کانادا" معتقد اس��ت هزینه های ب ستم بهداشتی ودرمانی کشور با پزشک اشت و درمان توصیه
برای تقویت سیستم ایمنی بدن
شورای بهد
�ون بزرگترین سی
نوان یک��ی از راه حل
ن�
اک
د".
م
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ده
و پیشگیری بسیاری از بیماری ها
ی
ی
م
مان
ش
در
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ع
چالش بیماران بحرانی محسوب را کت کم  60درصد از کسانی که کرده به دیگر ارتباط مریض با
ی
به بازار آمد
دس ی بیماری درحال پیش��رفت روش ها باید ترویج گردد ،مثل
ود.
ش
مد زیر پزشک نیز
ارا
د
ت
س
پرس حاکی
له مدیکیشن ایمیل و
رآ
گزارش کانادین که در س��ال هس��تند ،جزو افراد با د ب می سیستم ت
�و
بر اس��اس آم��اری
س�
داشنتسیستمایمنیسالموقوی
ح
توس��ط جامعه م
فنی.
 2011توسط  Commonwealthم ند و این امر مشکالت آنها رادر مشاورهتل م��ی ش��ود نظ��ر
موثرترینوبرترینروشپیشگیری
 Fund International Healthشو ن هزینه هایدرمانی تشدید اضاف��ه بین المللی موسس��ه
می
ی
تأ
ج
��ن
س
ی
رس
 Policy Suو پس از بر
این میان هزینه های
ودرمانبیماریهاست!
Commonwealth
کند.در
rvey
 4000بیماردر کانادا بدست آمده می ی به تبع آن در زندگی آنها International Health Fund
گر
َ
دست کم یک چهارم آنها بخاطر دی ده می شود که مخارج حمل  Policyی مارچ و جون س��ال
ها
زو
>> در مونتریالTel.: 514-223-3336 ،
هزینه های باالی دارو از تهیه دارو اف ل نگهداری کودکان ضررهای بین ماه ن  19000نفر در 11
ی��
فروشگاه تپش >> Tel.: 416-689-7269
منصرف می ش��وند ی��ا از میزان و نق ی از مرخصی از محل کار را از  2011ب ام شد که حدود 4000
Fax: 514-323-2147
کشور انج
نددر حالیکه ناش
ود می کاه
فر آن از کانادا بوده اند.
برای سفارش جزئی
USA: 1-310-709-8334
مصرف خ ی س��ایر کانادایی ها آن جمله است.صد بیم��اران حاد ن
این رقم برا
در کل 12در
و کلی با شماره ها و
E-mail:
epidemiosearch@yahoo.com
نه های مربوطه حتی
ها  10درصد است.
م یک بخاطر هزی
www.allnaturalremedies.net
ایمیل زیر متاس بگیرید:
تن ی مذکور می افزاید رق
دکترپرویزقدیریان
شورا
ش��دت و مدت ع��وارض زونا را کم
کنند ،ولی برای جلوگیری از نورالژی
بعد از زونا بی اثرند.
ای��ن داروها ب��ه علت داش��تن آثار
ناخواس��ته فقط برای کس��انی که
دارای عوارض ش��دید هستند ،بکار
می رود.
برای درمان نورال��ژی بعد از زونا به
غیر از داروهای ضد درد کالسیک،
درم��ان هایی مانن��د داروهای ضد
افس��ردگی تری س��یکلیک یا ضد
دردهای نارکوتیک طبق شدت درد
بکار می رود.


 وزیکول ها را نخارانید و سعی در
ترکاندن آنها نکنید.
 لباس های سبک بپوشید که از
مالیده شده آنها بر روی وزیکول ها
جلوگیری شود.
 برای این که بدن بتواند با عفونت
مقابله کند استراحت کنید.
اگردردها خیلی شدید است از هرچه
بتواند به بدن استراحت بدهد و آثار
آرام کننده داشته باشد ،مانند کتاب
خواندن ،گوش دادن به موس��یقی،
تفریح��ات مختلف ،مدیتاس��یون،
تای چی ،ویره استفاده کنید

نبخاطرهزینــه
کـــانادا:بیمارا
خود را منی خرند
داروهای

THREE SEEDS
معجون3دانه
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دکتربهمنفصیحپور

از میان نامه ها...
دکتر شریف نائینی
توضی��ح :همانطور ک��ه خوانندگان
گرام��ی بی��اد دارن��د ،در ش��ماره
15نوامب��ر ،از دفت��ر دکتر ش��ریف
نائینی ،به نیابت از انجمندوستداران
زرتش��ت( ،برگزارکنن��دۀ جش��ن
های ملی ای��ران در مونتریال) ،نامۀ
ش��هرداری مونتریال به دفتر پیوند
فکس ش��د .در این نامه قید ش��ده
بود که از ای��ن پس به دلیل برخی
تخلفات ،شهرداری مونتریال ،پارک
مون رویال ،حاش��یۀ بی ور لیک را
جهت برگزاری س��یزده بدر و دیگر
برنامه های بیرونیدر اختیار ایرانیان
نخواهد گذشت.
در ش��ماره که گذش��ت کوش��ندۀ
ارجمند ،مهدی محمدیان پاسخی
بر این نامۀ دکتر شریف نوشت.
در زیر پاس��خ دکت��ر را به بعضی از
دیدگاه های نامه آقای محمدیان با
هم می خوانیم:
کدبان مهدی محمدی

ب��ا درود فراوان به ش��ما و همس��ر
گرامی تان که هر دو میهن پرست و
پرتالش در نگاهداری آداب و سنن
و فرهنگ ایرانی هستید ،به آگاهی
هم میهنان می رس��انم که جناب
محمدی از دیرباز در بیش��تر برنامه
های فرهنگی همراه با همسر گرامی
شان ،بانو تینا فرشادگهر ،بدون هیچ
چشمداشتی (حتیدر حد آوردن نام
و سپاسگزاری زبانی) با تمام وجود
برای برگزاری برنامه های گوناگون
فرهنگی زحمت فراوان می کشند
و من بارها ش��اهد تالش های این
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دکترای پزشکی
و متخصص طب سوزنی
(ایران)

دو زوج گرامی ب��وده ام و به همین در م��ورد ش��اخه شکس��تن م��ن
مسوولیت آگاه کردن
فرنود ،بر خ�لاف رویه ام
آن گروه از هم میهنان
که س��خنم را می گویم
را ب��ر دوش گرفتم و
و قضاوت را بر دوش هم
مساله خاتمه یافت.
میهنان می گذارم بر آن
در مورد محل دیگری
ش��دم که پاسخی کوتاه
ب��رای س��یزده ب��در،
برایشا ن بنویسم.
شهرداری ،همانطور که
(یادآور می شوم که ایشان
در نامه خواندید ،پارک
پژوهشگر خوبی در تاریخ
انگرینیون را پیشنهاد
و فرهنگ ایران هستند و
ک��رده که س��ال
من ب��رای اولین بار
پیش ه��م چنین
از ایش��ان
آموختم اجنمن زرتشت سیزده
کاری را ک��رده
که واژه «مجوس»
نام قبیل��ه ای بوده بدر را سال آینده
ب��ود ،ولی م��ا در
آنجا زمینی که از
اس��ت که همیشه برگزار منی کند.
برف و یخ پوشیده
اولین برخورد تازیان
نباشد و بتوان در
ب��دوی در حمله به
مرزهای ایران با آنها بوده و همیشه آن مراسمی برگزار کرد ،نیافتیم.
هم از این ایرانیان ش��جاع شکست به هر روی انجمن سال آینده سیزده
بدر را برگزار نخواهد کرد؛ بویژه که از
خورده اند).
و اما در پاس��خ به این پرس��ش که نظر مالی هم در تنگنا ست.
ش��هرداری در نامه اش اش��اره ای ب��ه آگاهی می رس��انم ک��ه هزینه
شکستن ش��اخه نکرده ،باید بگویم برگزاری سیزده بدر دست کم 800
که پلیس حق ندارد وقتی گروهی ،دالر اس��ت ( 500دالر برای بیمه و
سازمانی یا انجمنی مسوولیت برنامه  300دالر برای  )DJبه اضافه هزینه
ای را ب��ر دوش دارد ،ب��دون اجازه ه��ای جنبی که برای نمونه س��ال
مس��وول برنامه یا هیچیک از افراد پی��ش  200دالر ب��رای بلند بودن
ش��رکت کننده در آن برنامه سخن صدای  DJو عدم توجه یاران به دو
بار اخطار پلیس پرداخت شد.
بگوید.
در مورد رس��توران پس از س��ه بار ب��ار دیگ��ر از جن��اب محمدیان به
اعت��راض و و ت�لاش بی نتیجه من خاطر توجه ش��ان به انجمن و نامه
و مدیر رستوران برای بیرون راندن شهرداریسپاسگزارم.
دکتر شریف نائینی
هم میهنان از سالن رستوران و اعالم

ع��دم توانایی من ،پلیس پادرمیانی
کرد و آن هم از خواستند که همراه
آنان به داخل سالن بروم.

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

Tel.: (514) 267-3454

تپش تقدیم می کند:شب های شاد و پرشور ایرانی

>> سال نو ،شنبه  31دسامرب >> در ROSEBOWL
خوردن نارنگی مانع چاقی می شود
محققان دانشگاه اونتاریو ماده ای در نارنگی کشف کرده اند که
مانع بروز چاقی در افراد می شود  .به گزارش رویترز ،همانطور
که مصرف یک س��یب در روز بیماری را از ش��ما دور می کند
مصرف یک نارگی در روزهم منافع زیادی برای سالمتی انسان
به همراه دارد.
محققان دانشگاه اونتاریو در لندن ماده ای در میوه نارنگی به نام
( nobiletinنوبیلتین) کشف شده که در آزمایش بر روی موشها
دریافتند از چاقی پیش��گیری و سبب حفاظت بدن در مقابل
دیابت نوع دوم می شود.
آنها هم چنین دریافتند این میوه س��بب مقاوم سازی سیستم
بدن در مقابل حمالت قلبی می شود.
به گفته محققان این ماده مانع تشکیل چربی درکبد می شود.
دو س��ال گذشته نیز محققان موفق به کش��ف ماده ای به نام
 naringeninدر گریپ فروت ش��دند با اثر مش��ابه نوبیلتین در
نارنگی.
آنچه که اهمیت دارد آن است که ماده  nobiletinدر نارنگی ده
برابر  naringeninدر گریپ فروت در پیشگیری از چاقی کمک
می کند .محققان امیدوارند نتایج آزمایشات انجام شده بر موشها
در مورد انسانها نیز صدق کند.

 ۸۰هزار دانشجوی ایرانی در خارج از ایران
حتصیلمیکنند
مدیر کل بورس و امور دانشجویان
خارج وزارت علوم ایران از تحصیل
 ۸۰ه��زار دانش��جوی ایران��ی در
دانشگاههای برون مرزی خبر داد.
وی گفت وزارت عل��وم این آمار را
از رایزنهای علمی در کش��ورهای
مختلف بهدست آورده است.
وی اف��زود" :ح��دود  ۷۵درصد از
این  ۸۰هزار نفر ،دانشجوی مقطع
کارشناسیهستند".
مس��لمی نائینی تأکید کرد" :این
تعداد دانشجوی لیسانس وقتی در
دانشگاههای خودمان صندلی خالی
وج��ود دارد نباید از کش��ور خارج
شوند".

وی درباره تعداد دانش��جویانی که
به کشور بازگشتهاند ،گفت" :هیچ
آمار دقیقی در این زمینه در دست
نیست و آمار بازگشتیها را نداریم".
به گفته مس��لمی نائین��ی ،اعزام
دانش��جو به خارج کشور بیشتر در
رش��تههایی ص��ورت میگیرد که
در داخل کشور کمبود آنان حس
میشود.
وی افزود رشتههایی چون فنآوری
اطالعات ،کامپیوتر ،حس��ابداری،
حقوق و معماری از جمله رشتههای
پرطرفدار برای اعزام هستند.
ای��ن دانش��جویان ب��ه ترتی��ب
دانش��گاههای آمری��کا ،کان��ادا،

انگلستان ،استرالیا ،آلمان ،مالزی و
ایتالیا را برای ادامه تحصیل انتخاب
کردهان��د و نزدیک ب��ه  ۲۵درصد
آنها موفق به دریافت کمکهزینه
تحصیل��ی از دانش��گاههای ای��ن
کشورها شدهاند.
مسئله مهاجرت نخبگان از ایران،
سالهاس��ت که یکی از موضوعات
مهم در این کشور است و همچنان
ساالنه تعداد بسیاری از دانشجویان
ایران��ی که ب��رای ادامه تحصیل از
کشور خارج میشوند دیگر به ایران
بازنمیگردند.

سالن پذیرایی و رستوران هانی رز
مکانی استثنائی ،ایدهای نو ،هم سو با سلیقه وشان جامعۀ ایرانی
درمرکز شهر مونترال
فضایی جدید و بی نظیر با غذاهای بسیار لذیذ ایرانی و مدیترانه ای
همراه با دسر و پیش غذا های بسیار خوشمزه
آب میؤه و معجون تازه ،چای اصیل ایرانی
 %۱۵تخفیف ویژٔه افتتاحیه برای هموطنان عزیز
 %۲۰تخفیف برای دانشجویان گرامی
سوپ یا آش و چای را میهمان ما هستید (رایگان)
---------------------با نوش جان کردن غذاهای ما یقین خواهید کرد که چنین
کیفیتی فقط در هانی رز وجود دارد
ّ
کیترینگ هانی رز با سرویس کامل در خدمت مجالس و
میهمانیهایشماست
-------------------حالل %۱۰۰
ظرفیت رستوران  ۱۶۰نفر.
----------------------------------MONTREAL, QC, H3G 1V7

Delivery:514-876-4442
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1228 DRUMMOND

Tel: 514-876-4446

در مورد
مک دونالد
چقدر می
دانید ؟
وقت��ی در س��ال 1992
پروفس��ور بنیامی��ن باربر
اصط�لاح " "MC Worldرا مطرح
و به نوعی ابداع ک��رد ،مک دونالد،
بزرگترین رس��توران زنجی��ره ای
جه��ان 12 ،هزار و  700ش��عبه در
سراسر دنیا داشت.
اکنون  33هزار ش��عبه مک دونالد
در گوشه و کنار جهان فعالیت می
کنند.
گس��ترش بی حد و حصر ش��عبه
های مک دونالد در سراسر دنیا ،در
طول  61سال بدون تردید موفقیتی
بزرگ در عرصه کس��ب و کار است.
یک��ی از نمونه ه��ای این موفقیت
تصمیم مقامات این رستوران زنجیره
ای برای تاسیس  200شعبهدر سال
جاری ،آنهم فقط در کش��ور چین
است.

در ای��ن گزارش بر آن ش��دیم تا از
نکاتی جالب درباره مک دونالد برای

شما بگوییم کهدانستن آنها خالی از
لطف نیست.

 .1روزانه  %1کل جمعیت جهان در
رستوران های زنجیره ای مکدونالد
غذا می خورند.

 .2شعبه های متعدد این رستوران
زنجیره ای در هر ثانیه  75همبرگر
می فروشند.

 24 .3میلی��ارد دالر س��ود ،این
رس��توران زنجیره ای را به نودمین
شرکت بزرگدنیا تبدیل کرده است.

 .4مک دونالد ب��ا  32میلیارد دالر
درآم��د از ش��عبه ه��ای گوناگون
درسراسر جهان شصت و هشتمین
ش��رکت بزرگ دنیا به لحاظ درآمد
است.


 .5مک دونالد  700هزار نیروی
کار با میزان گردش مالی %150
دارد.

 .6براساس برآورد این شرکت،
از هر  8کارگر آمریکایی یک نفر
در مک دونالد کار کرده است.

 .7مک دونالد بزرگترین توزیع
کننده اس��باب بازی در سراسر
دنیاست.

 .8نش��ان مک دونالد در بین مردم
بیش از صلیب به رسمیت شناخته
می شود.

 .9ملک��ه الیزاب��ت ،صاحب یکی از
ش��عبه های م��ک دونال��د در کاخ
باکینگهاماست.

 .10در طول س��ه سال آینده ،مک
دونالد قصد دارد هر روز یک شعبه
جدیددر چین تاسیس کند.

. .11م��ک دونال��د در  18کش��ور
سرویس به درب منازل می برد.

 .12آمریکایی ه��ا به تنهایی 450
هزار تن گوش��ت گاو ،یعنی معادل
 5/5میلیون راس دام ،در مک دونالد
مصرف می کنند.
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ایران :قدرت در
دست زنان!

حرف بزند ،ریشه ی کار فاسد میشود
چون مرد منحرف شده است !
زن به جش��ن و مهمانی و دکتر و...
نرود تا مرد منحرف نشود!
زن الک و عین��ک نزن��د چون مرد

منحرف میشود و بنیان جامعه
از هم می پاشد!
زن رانندگ��ی نکن��د ت��ا مرد
منحرف نشود!
زن در تلویزیون هم باید کام ً
ال
پوش��یده و س��اده باشد تا مرد
منحرف نشود!
مانکن فروشگاه ها باید بی سر
و با حجاب و بدون برجستگی
باشند تا مرد منحرف نشود!
زن خبرنگاری و نویسندگی و
عکاسی نکند تا دستگیر نشود و
مرد منحرف نشود!
زن مهریه نگیرد تا به مرد فش��ار
نیاید و او را ط�لاق بدهد و یکی
دیگر بگیرد تا منحرف نشود!
زن دوچرخه س��واری نکند تا مرد
منحرف نشود!
با ای��ن قوانین می بینیم که مردان
فاقد قدرت و اراده و فکر هس��تند و
کشور در دس��ت زنان است و زنان
میتوانند با کمی شل کردن
گره شال خود تمام نظام
اجتماع��ی و اقتصادی و
فرهنگ��ی جامع��ه را در
دست بگیرند!
تبریک به قدرت بی حد
و مرز زنان!

>> ادامه از صفحه 15 :کن��د از همه پلکان
کشتگر :درد بی درمان رهبر...
قدرت طرد می شود.
طرد ش��دن از نظام
در حقيق��ت امر آنها تنه��ا بقايای براب��ر قانون و مواه��ب جامعه برابر
باورمندان راس��تين ب��ه جمهوری بداند ،چرا بايد نام خود را جمهوری فرصت تامل و تعمق و بازبينی ايجاد
می کند.
اسالمی بگذارد؟
اسالمیهستند.
دستجات حکومتی از باند احمدی و حاال از آن س��وی مس��اله سئوالم نگاه کنيد به هاش��می رفسنجانی
ن��ژاد و الريجانی و مصباح گرفته تا را تک��رار می کنم ،چ��را نظامی که رئيس مجل��س و رئيس جمهور با
بيت رهبری ديری اس��ت می دانند اسمش جمهوری اسالمی است ،بايد هاش��می امروز ،يا مهدی کروبی و
که آزادی ،حقوق بش��ر و ايران برای شهروند مسلمان و غيرمسلمان و يا عبدال��ه نوری دوران ع��زل آيت اله
هم��ه ايراني��ان با نظ��ام جمهوری شهروند شيعه و بهايی را کامال برابر منتظری با امروز.
اسالمی خصومت آشتی ناپذير دارد و به يک اندازه صاحب حق و احترام ترديد در راه و روش رهبران نظام
و اي��ن دو با ه��م در يک اقليم نمی بداند؟
سرآغاز ترديد درماهيت نظام است.
نظ��ام
ي��ک
راس
در
ک��ه
کس��ی
گنجن��د .آنها خوب م��ی دانند که
تجربه دولت دينی در ايران شکست
مردمدر جمهوری اسالمی فقط بايد ايدئولوژي��ک ق��رار م��ی گي��رد خورده است .اين شکست به خامنه
نقش سياهی لشکر ايفا کنند.
علی القاعده ايدئول��وژی را به ابزاری ای ربط��ی ندارد .هرک��س به جای
و هرکس از رای و اراده مردم حرف برای تحکيم جايگاه خود تنزل می خامنه ای ب��ر صندلی واليت فقيه
بزند ،دش��من جمهوری اس�لامی دهد.
جل��وس می ک��رد ،ک��م و بيش به
است.
حفظ قدرت به هر قيمت به مقدس همين راهی م��ی رفت و به همين
م��ن از آقايان ت��اج زاده ،نوری زاد و ترين وظيفه او و ايادی او تبديل می جايی می رسيد که خامنه ای رفته و
ي��ا جناب آقای خاتمی می پرس��م شود و هرکس که در اين راه و روش رسيده است .دموکراسی از جمله به
نظامی که رای همه ايرانيان را هرچه تردي��د کند از مرکز ثق��ل و محور اين مفهوم است که دين شما هرچه
باشد بپذيرد و ش��هروند ايرانی را از اصلی نظام به حاشيه رانده می شود باش��د به ديگران مربوط نيس��ت و
هر عقيده و مذهب و مس��لکی در و اگر نتواند وف��اداری خود را اثبات دينداری شما امری خصوصی است.

شادپور :احزاب کانادا...
تاکنون  BQدر تالش انتخاب رهبر
بوده است که گویا روز یکشنبه 11
دسامبر اعضای این حزب موفق شده
اند آقای دانیل پی یه (DANIELE
 )PAILLEرا ب��ه رهب��ری ح��زب
برگزیند.
 BQبا توجه به اینکه بیشتردردرون
کبک طرفدار دارد (یا داشت) هرگز
در کانادا به قدرت نخواهد رسید.
تنها فلسفه وجودی آن در سیاست
فدرال کانادا مطرح کردن خواس��ت
های م��ردم کب��ک و در راس آنها
حاکمیت است که تاکنون در آن هم
توفیقی نداشته است.
 BQهم اکنون ،همانند حزب برادر
خود  ،PQاز انسجام درونی چندانی
برخوردار نیست.
این حزب ،به نوشته روزنامه گازت،
در انتخاب��ات ماه م��ی  50000نفر
عضو داش��ت که از میان آنان کمی
بیش از  36000نفر کارت عضویت
خ��ود را برای ش��رکت در انتخابات
رهبری تمدید کردن��د ،یعنی یک
چهارم اعضای س��ابق به هر دلیلی
عضویت خود را تمدید نکردند.
از این میان هم تنها  14000نفر از
طریق پس��ت رای دادند که 7868
رای نصیب رهبر جدید شده است،
یعنی  61درصد آراء ماخوذه .رقیب
انتخاباتی او هم نزدیک به  39درصد

>> ادامه از صفحه11 :

آراء را کسب کرده است.
این شرایط برای رهبر جدید چندان
امیدوار کننده نیست.
ول��ی آقای پ��ی یه ،در س��خنرانی
پی��روزی خود گفته که نباید ناامید
شد 14000 ،نفر هم جمعیت زیادی
است.
اما آقای پ��ی یه ،همانن��د همتراز
احتمالی خود در  ،NDPهنوز عضو
پارلمان نیس��ت و به گفته خودش
عجله ای هم برای این عضویت ندارد
و هم چنان امیدوار است و می گوید
تا انتخابات بع��دی که  46ماه بدان
مانده است ،خدا کریم است.
برای آش��نائی با شخصیت و برنامه
ه��ای کاری آقای دانی��ل پی یه ،به
بخش��ی از س��خنان وی در جلسه
اع�لام پی��روزی ب��ه گون��ه نقل به
مضمون اشاره می کنیم.
او م��ی گوی��د کبکی ه��ا ،از جمله
فدرالیس��ت های کبک ،در آن نوع
کانادائی که کنس��رواتورها در حال
ساختن آن هستند ،شرکت ندارند و
ارزش های کبکی ها در اوتاوا مطرح
نیستند .بلوک کبکوا هنوز زنده است
و ما به آین��ده می نگریم .ما حزبی
هستیم که می جنگیم و پیش می
رویم و هرگز ه��م کوتاه نمی آئیم.
درست است که کبکی ها برای تغییر
رای دادند ولی آنچه بدست آوردند

بیش از یک تعجب نبود.
آق��ای پی یه ،ضمن یکی دانس��تن
ح��زب کنس��رواتور ب��ا  ،NDPب��ا
تلخکامی به ح��دود  300نفری که
در مراسم اعالم پیروزی وی حاضر
بودند ،گف��ت «تنها م��ا حاکمیت
طلبان نیستیم که خودمان رادر این
حزب حاکم موثر نمی بینیم ،بلکه
فدرالیست ها چنین اند».
یکی از ایراداتی که وی به نخس��ت
وزیر هارپر می گیرد موضوع قانون
ثب�ت اجباری تفن�گ Long-Gun
 Registryاست.
طب��ق قوانین فعلی هر کس تفنگ
دارد باید آن را به ثبت برساند.
دولت کنسرواتور هارپردرصد لغو این
قانون است که نه تنها کبکی ها بلکه
پلیس هم مخالف این الغاست .یکی
از دالی��ل مخالفت به حق کبکی ها
برای لغو این قانون قتل عام  14نفر
دختردانشجوی رشته مهندسی پلی
تکنیک مونترال است که چند روز
پیش ( 6دسامبر) سالگرد آن مانند
سال های گذشته برگزار شد.
انتقادات دیگ��ر آقای پی یه از آقای
هارپر کم و بیش آنهائی اس��ت که
همه از آنها آگاهند.
بح��ران رهبری در اح��زاب کانادا تا
آنجا پیش م��ی رود که یک حزب
ناچار می شود رهبر خود را از حزب
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وست آیلند

ما در کشوری زندگی میکنیم که
قدرت مطلق در دست زنان است
و مردان ما انسانهایی منفعل وبی
اراده هس��تند که هیچ نقشی در
هیچ جا ندارند! چرا؟!
به دلیل اینکه :
در ایران زن اگر حجاب نداش��ته
باش��د،مرد نم��ی تواند خ��ود را
کنترل ...کند و منحرف می شود !
زن نباید تحصیل کن��د تا توازن
جامعه برقرار باش��د و مرد بدون
منحرف شدن درس بخواند !
زن نباید شاغل باشد تا بنیاد جامعه
محکم باشد و مرد منحرف نشود !
زن نباید اس��تقالل مالی داش��ته
باشد تا صرفه جویی در خانه باشد
و هزینه ی اضافی پیش نیاید تا مرد
خانه منحرف نشود !
زن بایدلباس تیره و 3سایز بزرگتر با
کفش بسته و بدون پاشنه بپوشدتا
مرد منحرف نشود !
زن نباید ب��ه قهوه خانه و
تریا برود و سیگار بکشد
تا مرد منحرف نش��ود !
زن نباید با مرد همکالم
و همکالس بشود تا مرد
منحرف نشود !
زن آگر در محل کار (اگر
بشود کار کرد !) با مدیر
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

به تالشهای آقايان تاج زاده ،خاتمی ،و صدها اصالح طلب
بايد ارج گذاشت .ايس��تادگی آنان در برابر استبداد قابل
ستايش اس��ت و در زنده نگهداشتن مقاومت و جنبش
اعتراض��ی نقش انکارناپذير دارد .ه��دف آنها از نامه ها و
پيشنهاداتشان عمدتا تاثير بربدنه نظام و حساس کردن
و بسيج کردن افکار عمومی در اعتراض به انتخاباتی است
که در آن آنچه به حس��اب نمی آيد رای و انتخاب ملت
است.
تاج زاده از زندان چه کاری مگر ارسال اين نامه که اتمام
حجت به رهبر جمهوری اسالمی است و او را تعزيه گردان
همه بی قانونی ها و حق کشی ها معرفی می نمايد می
توانست انجامدهد؟
ما در اعتراض به نمايشی که قرار است دزدان رای ملت به
نام آنان به صحنه بياورند چه کار می کنيم؟
چهارشنبه  ۲۳آذرماه ۱۳۹۰

دیگر امانت بگیرد یا عاریه کند.
لوسین بوشارد و ژان شاره از همین
نوع رهبران هستند.
در واقع احزاب قائم به رهبر هستند
ول��و اینکه رهبر از حزب دیگر آمده
باشد.
اما حزب نباید به فرد یا افراد خاصی
متک��ی باش��د ،بلکه باید ب��ه گونه
سازمانی عمل کند.
برای این منظور باید در درون حزب
واحده��ای مختلف��ی از قبیل دفتر
سیاس��ی ،کمیته مرک��زی ،کمیته
اجرائی و کمیت��ه های فرعی دیگر
بوج��ود بیایند و ب��رای عضویت در
این واحدها کادرهای حزبی کارآمد
تربیت شوند.
از میان همی��ن کادرها و واحدهای
حزبی است که رهبران سربلند می
کنن��د و بحران رهبری کمتر پیش
می آید.
اخیرا مقاله ای در گازت خواندم که
نویسنده به حزب کنسرواتور هارپر
ای��راد گرفته بود که چرا تصمیمات
در اتاق دیگری گرفته می ش��ود و
نمایندگان در پارلم��ان به آن رای
می دهن��د و هیچ نماینده ای از آن
تخطی نمی کند و مطابق میل خود
رای نمی دهد.
به نظر من ،معنای حزب هم همین
است.
اغل��ب اح��زاب کمونیس��ت هم به
همین ترتیب سازماندهی می شوند

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

شاعر [گمنام] مونتریالی
ما امت بیچاره و در بند منازیم
ما امت بیچاره و در بند نمازیم
دنبال خرافات و سوی قبله درازیم
رفته ست ز یاد همگی ایزد دانا
با سنگ سیاهی همه در راز و نیازیم
از علم گذشتیم و ز دانش ببریدیم
دنبال روایات عرب های حجازیم
کشتند به کوفه عربی را به قساوت
ما سینه زنان درتب و در سوزوگدازیم
افتاده به چاهی عربی بدو تولد
هر روز سر چاه بدنبال نیازیم
گویند حالل است زنا با زن کافر
عالف حاللیت خوکیم و گرازیم
محروم ز دیدار زن و صحبت آنیم
با شیر و شتر حال نمودن مجازیم
با صیغه و تزویر گرفتند بکارت
ما در پی مهریه و عقدیم و جهازیم
باطل شود ارکان دیانت همه با گوز
تقصیر من و توست چو ما منبع گازیم
رفتن به خال تابع فتوای امام است
در مذهب ما ،ما همگی گله غازیم
از یاد ببردیم همه غیرت و همت
بیچاره و درماندۀ نذریم و نیازیم
بردند همه ثروت ما را به چپاول
ما امت فقریم و همه دست درازیم
این امت بیچاره اگر عقل و خرد داشت
می شد که دوباره وطن از پایه بسازیم

و همینگونه هم
عمل می کنند.
حال خوانندگان
ح��ق دارن��د از
من دو تا س��وال
بکنند:
اول:
س��وال
آق��ای ش��ادپور
تو کمونیس��ت
هس��تی ی��ا
کنسرواتور؟
جواب:هیچکدام،
فقط درباره آنها
حرف می زنم!
س��وال دوم :اگر
احزاب کمونیست س��ازمانی عمل
می کنند ،چرا در قرن بیستم موفق
نبودند؟
جواب :شکس��ت احزاب کمونیست
مربوط به س��ازمان آنها نبود ،بلکه
مشکل در ایدئولوژی آنها بود .یعنی
آنها می خواس��تند مدین��ه فاضله
درس��ت کنند .ولی شوربختانه ذات
بشر هنوز این آمادگی را ندارد که با
زبان خوش مدینه فاضله را بپذیرد.
در نتیجه باید به زور متوس��ل شد،
یعنی انقالب.
همین جاس��ت ک��ه کار خراب می
ش��ود .قول بهشت داده می شود اما
سر از ناکجاآباد درمی آید.
اح��زاب تندرو مذهب��ی هم همین
مشکل را دارند ،مدینه فاضله با زور.

این همان روشی اس��ت به آن می
گویند «هدف وسیله را توجیه می
کند» که مردود است.
ول��ی اح��زاب میانه رو با ن��ام های
لیبرال یا سوسیال دموکرات و غیره
مقداری از هدف های کمونیس��ت
ه��ا و مذهبی��ون را با آب م��دارا و
سازش مخلوط کرده و کارها را بطور
نس��بی پیش می برند .ولی آنها هم
ضعف سازمانی دارند .یکی از دالیل
ناکارآمدی این احزاب همین ضعف
س��ازمانی اس��ت .ولی به هر حال با
تم��ام عیوبی که دارن��د ،فعال بطور
نسبی کار می کنند.
ب��ه امی��د روزی که بش��ر آمادگی
پذیرفتن مدینه فاضله راداشته باشد.
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زنان...

جهانی گرائی
روسپیگری
در فاز فعلی
گلوبالیزاسیون

یونس پارسا بناب

 ۱۲نوامبر :چون اکثریت بسیار قابل
توج��ه تحلیل ه��ای جهانی گرائی
س��رمایه جنبه س��یاره ی صنعت
روس��پیگری را یا در نظر نمیگیرد
و یا خیلی کم توج��ه دارد ،نگارنده
دراین بخش مسئله ی جهانی شدن
س��کس در مس��یر حرکت سرمایه
بوی��ژه در کش��ورهای خاورمیانه و
مضامین مربوط به آن
 کاالئی شدن، سیر تر ّدد کودکان، روسپیگری، ف��وران و رون��ق ه��رزه ن��گاریپورنوگرافی کودک،
 توریسم سکسی و شیوع بیماریهای واگیردار سکسیمنجملهایدز
را مورد بررسی قرار می دهد.

تعریف و مفهوم روسپیگری جهانی
شده

صنعت و تجارت سکس که عموماً
از جابجائی مهم جمعیت (مهاجرت)
ی��ا جنگ و نا امنی و فقر ناش��ی از
آنها به وجود می آید ،باعث کس��ب
سود و امتیازات باورنکردنی از سوی
صاحبان این صنعت میگردد.
بدون تردید گس��ترش روسپیگری
بعن��وان صنعت جهان��ی از تبعات
بسیار مشخص پروسه ی فالکت بار
و ویرانساز حرکت سرمایه در سطح
جهانی (گلوبالیزاسیون)در فاز فعلی
تاریخ سرمایهداریست.
روسپیگری (تن فروشی = "فحشا")

«فاحشه های سینمای
ایران!»

پاسخ رخشان بنی
اعتماد
به یاوهگویی های
حاج فرج
سینمای ایران

رخش��ان بنی اعتم��اد ،کارگردان و
نویسنده نام آور ایرانی ،در یادداشتی،
هتاکی فرج الله سلحش��ور به زنان
هنرمند را م��ورد اعتراض قرار داد و
بدان پاسخ داد.
ف��رج الل��ه سلحش��ور ،کارگ��ردان
حکومتی تلویزی��ون ،در هفته های
اخیر ،چند بار زنان هنرمند را مورد
بی احترامی و توهین قرار داده که با
واکنش هنرمندان مواجه شده است.
ام��ا اخیرا کارگردان فیلم «یوس��ف
پیامبر» مجددا به بازیگران س��ینما
توهین کرده است .بار نخست پنج
ت��ن از بازیگران زن در اعتراض نامه
ای واکنش نش��ان دادن��د و اکنون
رخش��ان بن��ی اعتم��اد در نامه ای
انتقادی اعالم کرده است که:
«من ،رخشان بنیاعتماد ،به عنوان
مادر ناصالحان خانواده س��ینما ،نه
جواب به یاوه گو ،که بیداد این هرت
آباد بی صاحب را ،در میانهی میدان
فریاد می زنم».
به گ��زارش وبس��ایت "تغییر یرای
برابری" متن یادداش��ت خانم بنی
اعتماد بدین شرح است:
چندی پیش تازهبه دوران س��ینما
رس��یدهای ،دهان باز ك��رد و آنچه
در خور خ��ودش بود ب��ه بازیگران

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 18  No.1034  Dec. 15, 2011

31

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

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

که مضمون اصلی تجارت و صنعت
سکس محسوب می شود ،نیز مثل
پدیده هائی چون ش��کنجه ،س��تم
ملی و نژاد پرس��تی یکی از عادات و
فعالیتهای نکوهیده بشریدر جوامع
پیشا سرمایه داری بوده است.
منتها بعد و عمق و گستره ای آن (باز
مثل شکنجه ،ستم ملی و تبعیض و
آزار جنسی) محدود به مناطقدرون
کش��ورها و امپراطوریهای شبه قاره
یی و نیمه قاره یی میگشت.
ولی امروز رش��د برق آسای تجارت
سکس بُعد و وس��عت جهانی پیدا
کرده و در س��ی س��ال گذشته (در
فاز فعلی گلوبالیزاسیون = گسترش
"بازار آزاد" نئولیبرالی سرمایه داری)
بطور جدی حقوق اساسی بشریت
زحمتکش بویژه زن��ان ،کودکان و
نوجوانان را که به کاالهای سکسی
در س��طح جهانی تبدیل شده اند،
پایمال س��اخته و یا آنه��ا را به زیر
سئوال برده است.
به عبارت دیگ��ر ،اکثریت دولتهای
جهان و سازمانهای بین المللی پس از
بررسی ها و تبادل نظر ها که افشاگر
فالکت ب��ار ترین پیآمدهای جهنی
شده بازار سکس بویژه روسپیگری
اس��ت ،در س��الهای اخیر مواضع و
سیاستهائی را اتخاذ کرده اند که در
آنها از آزاد ساختن روسپیگری و بازار
های سکس عم ً
ال حمایت می کنند.


مؤلفه های جتارت سکس و
درآمدهای سودآور آن

مؤّلفه ها و مضامین جهانی ش��دن
سکس عبارتند از:
کاالئ��ی و صنعتی ش��دن س��کس
در س��طح جهانی ،تردد ،مهاجرت
و قاچ��اق زن��ان و ک��ودکان ،رواج
ه��رزه ن��گاری ،ویدیوه��ای پورنو،
بویژه کودکان ،توریس��م سکس��ی،
زنان و کودکان ،آزادس��ازی صنعت
روس��پیگری ،ش��یوع بیماریه��ای
واگی��ردار مقاربتی بویژه مرض ایدز

و ......
پروس��ه ی جهانی ش��دن با اینکه
محدود به حرکت سرمایه است ولی
ای��ن حرکت که ب��ر پایه ی منطق
حاکم انباشت از طریق سود به وقوع
می پیوندد ،ه��ر زمینه و حیطه ی
س��ودآوری را که در مسیرش باشد
زیر سیطرۀ خود قرار می دهد.
براین اساس منطق حرکت سرمایه
همیش��ه ب��ه کاالئی ش��دن مدام
فعالیتها ،محصوالت و خواسته های
بشری نیاز دارد.
درتاریخ صد ساله ی گذشته (بویژه
درسی سال گذشته) دگرگونیهای
فاجع��ه بار تجارت س��کس موجب
صنعتی شدن (قانونی و غیر قانونی)
تجارت س��کس در س��طح جهانی
گشته است .این صنعت که میلیاردها
دالر درآمد ببار می آورد ،بازار مبادله
های س��کس را رونق داده که درآن
میلیونها زن و کودک به کاالهائی به
مشخصه سکس تبدیل شده اند.
طبق برآورد یونیس��ف یک میلیون
کودک هرس��ال در صنعت تجارت
سکس وارد می شوند.
در سال  ، 2006صنعت روسپیگری
ک��ودکان از  400000ک��ودک در
هن��د 75000 ،کودک در فیلیپین،
 700000ک��ودک در تایلن��د،
 100000در تای��وان 200000 ،در
نپ��ال 300000 ،کودک در ایاالت
متحده بهره برداری میکرد.
تخمین زده شده است که 500000
کودک روس��پی درچین100000 ،
کودک روس��پی در برزیل درس��ال
 2006مشغول کار بودند.
در دوره پ��س از پای��ان "جن��گ
س��رد" ش��رایط فالکت ب��ار زنان و
کودکان تشدید یافته و دربسیاری
از کش��ورهای جنوب و هم چنین
درکشورهای شوروی سابق و اروپای
ش��رقی تح��ت تأثیر سیاس��تهای
ویرانس��از و خانمانس��وز "تعدی��ل
س��اختار اقتصادی" (اعمال ش��ده

س��ینما نس��بت داد .با خود گفتم
ج��واب ابلهان خاموشیس��ت و در
فضای عفون��تزدهی حاضر همان
بهتر كه چشم بر عجایب اتفاقیهی
ه��ر روز و گوش بر كوس گفتههای
توهمزا و هوهوی كركسان و ناكسان
بیندی .پنج بازیگر جوان كه "همه"
دخترم بودند ،تاب نیاوردند و جوابی
محترمانه در شأن خودشان و نه در
حد پاسخ به گوینده ،دادند.
ام��روز در خبره��ا میخوان��م ك��ه
گویندهی دهانلج��نزده ،مصداق
پاس��خ را بلند كردن چ��وب و فرار
گربهدزده تعبیر كرده است.
چوب را باید بر فرق فضای فرهنگی و
هنری كوبید كه زمانه را به نفع بردن
و خ��وردن و بزرگنما
ش��دن آدمكوتولهه��ا
«من ،رخشان
گردش دادهاس��ت كه بنیاعتماد ،به عنوان
ب��ا دهان گش��اد و نظر
مادر ناصاحلان
تنگ ،دنیا را از زاویهی
عق��ل ن��ارس و امیال خانواده سینما ،نه میبرد.
سر كو بشد هش��ا ن جواب به یاوه گو ،که ه��م او افاضه کرده
بیداد این هرت آباد است که پاسخگویان
میبینند.
گربهدزدها ،گرگهای بی صاحب را ،در ناصالحان��د .م��ن،
رخشان بنیاعتماد،
حری��ص چش��م و دل
س��یریناپذیر ،بر س��ر میانهی میدان فریاد ب��ه عن��وان م��ادر
می زمن».
ناصالح��ان خانواده
س��فرههای رانت های
س��ینما ،نه جواب
اعطای��ی هس��تند كه
ب��ه ی��اوه گ��و ،که
ب��ا امكان��ات نامحدود
كارفرم��ا میش��وند و س��یریالها بیداد این هرتآباد بیصاحب را ،در
میسازندوامرمشتبهبرخودمیشوند میانهی میدان فریاد میزنم.
رخشانبنیاعتماد
كه كاری كردهاند كارستان...
به حكم اعتقادات مورد ادعای خود  ۱۲آذر ۹۰
گوین��ده ،او باید به ش�لاق مجازات عک��س :رخش��ان بنیاعتم��اد ،در
تهمت ،سیاه و كبود شود اما میدانم فستیوال جهانی فیلم مونتریال ،در
برخورد مدنی و شكایت به محكمه پالس درزار ،سپتامبر 2001
ب��ردن دراین وانفس��ا در پیچش و
خمش حامیان ایشان ره به تركستان

توس��ط صن��دوق
بین المللی پول) میلیونها نفر
بویژه ک��ودکان و نونهاالن ،به "ماده
خام جدید" درچارچوب "بازار آزاد"
سرمایه داری تبدیل شده اند.
تح��ت این ش��رایط ،ت��ردد زنان و
کودکاندر مقباس جهانی به صورت
سرسام آوری در سی سال گذشته،
شدت یافته است.
در س��ال  2006روس��پیگری و
دیگر کش��ورهای س��ابق ش��وروی
ب��ا  175000نف��ر دومی��ن گروه و
آمری��کای التین ب��ا  100000نفر
س��ومین گ��روه را در ت��ردد زنان و
کودکان برای روس��پیگری تشکیل
میدادند.
در حال حاضر نیز مقام اول در تردد
زنان و کودکان به کشورهای آسیای
جنوبی (هندوس��تان ،پاکس��تان،
س��یریالنکا و )...و آس��یای جنوب
شرقی (تایلند ،ویتنام ،برمه ،کامبوج
و  )...تعلق دارد.
کودکان��ی که برای روس��پیگری از
فیلیپین ،تایوان و روسیه به ژاپن (از
جنوب و شرق به شمال) آورده می
شوند هر سال به  150000نفر می
رسند.
هرس��ال  50000ک��ودک و زن
دومینیکنی در فرانسه ،هلند ،هند
و آلمان به روسپیگری می پردازند.
هرس��ال نزدیک ب��ه  250000نفر
از زن��ان و ک��ودکان از برمه ،چین،
الئ��وس و کامب��وج ب��ه تایلند (به
عنوان کشور ترانزیت) آورده شده و
سپس به بهای متنوع بین  6000تا
 10000دالر آمریکائی به پااندازها
درکشورهای شمال (آمریکا ،کانادا،
آلمان ،هلند و  )...فروخته می شوند.
>> در کان�ادا ،دالالن ب��زرگ
و پا اندازهای متوس��ط  8000دالر
برای یک جوان آسیائی در فیلیپین،
تایلند ،مالزی ،برمه و ...می پردازند
و آنها را به  15000دالر به مؤسسه
ه��ای روس��پیگری درکش��ورهای
اروپ��ای اتالنتیک ،ژاپن ،اس��ترالیا،
آمریکا و کانادا می فروشند.
در اینجا بگذارید به بررسی موقعیت
پدی��ده ی صنعت س��کس جهانی
در خاورمیان��ه ک��ه بخاط��ر وجود
نفت و گاز طبیع��ی ثروتمندترین
منطقه درجهان محسوب می شود،
بپردازیم.


صنعت سکس جهانی
در خاورمیانه
ام��روز ت��ردد و انتقال ک��ودکان و
نونهاالن برای روس��پیگری در بازار
جهانی سکس سومین جنایت بزرگ
ت��ردد غیرقانونی درس��طح جهانی
است.
دو جنایتدیگردرانتقال و تردد بین
المللی عبارتند از:
 انتقال و فروش غیرقانونی اسلحه و مواد مخدر.تع��داد کودکانی که س��االنه برای
استثمار جنس��ی و یا کار ارزان در
س��طح جهانی به مورد فروش قرار
می گیرند ،طبق گزارش یونیس��ف
در س��ال  2007به متج��اوز از یک
میلیون و دویست هزار نفر می رسد.
 79درصد این تع��داد از کودکان و
نونهاالن برای استثمار جنسی مورد
انتقال قرار می گیرند.
در یک بررس��ی قیاسی و مطالعات

میدانی در بین مناطق
مختلفجهان،کشورهایخاورمیانه
سودآورترین منطقه درتردد و انتقال
کودکان و نونه��االن دختر و زن به
انواع مختلف محسوب می شوند.
درس��ال  2007متجاوز از س��یزده
میلی��ون نف��ر کارگ��ر مهاج��ر در
خاورمیان��ه در داخ��ل و خ��ارج از
مرزه��ای ای��ن کش��ورها قربانیان
ترددهای غیر قانونی بودند.
این کارگران مهاج��ر که عموماً به
عنوان " ُکلفت و نوکر" از کشورهای
آس��یائی (فیلیپی��ن ،بن��گالدش،
س��یریالنکا و )...ب��ه کش��ورهای
خاورمیان��ه (بحری��ن ،عربس��تان
س��عودی ،امارات متحده عربی و )...
آورده می ش��وند ،بعداً مورد تجاوز
جنسی از سوی کارفرمایان خود قرار
می گیرند.
ت��ردد دختران نونهال و نا بالغ برای
ازدواج ه��ای زود عم� ً
لا ی��ک نوع
دیگ��ری از صنعت س��کس جهانی
اس��ت که به ش��دت در ف��از فعلی
گلوبالیزاسیون در درون کشورهای
خاورمیانه رواج پیدا کرده است.
دراین ن��وع ازدواج ه��ا ثروتمندان
(آقاه��ا و آقازاده ها) با پرداخت پول
به قاچاقچیان موفق می ش��وند که
دختران به سن ازدواج نرسیده را به
نام همسر مالک شوند.
این وض��ع فالکت بار که ناش��ی از
جهانی گرائی صنعت سکس است
درکشورهای یمن ،فلسطین اشغال
شده ،س��ودان وسومالی باعث شده
که نزدیک به نصف جمعیتدختران
کودک ،نونهال و به سن بلوغ نرسیده
(دخت��ران کمت��ر از س��ن هیجده
س��الگی) قربانی تردد قرار گرفته و
ازدواج کنند.
در ب��اره تردد و انتق��ال غیر قانونی
کودکان در داخل و خارج از مرزهای
خاورمیانه بگذارید به چندین نکته،
اساسی اشاره کنیم:

 – 1کشورهای خاور میانه که امروز
بیش از هر زمانیدرگذشتهدر تحت
حاکمیت استبدادی و ضد مردمی
دولتهای کمپرادور (اولیگارشی های
فرمانبر در خدم��ت نظام جهنی =
سرمایه داری واقعاً موجود) قراردارند،
مهمترین کشورهای وارد کننده ی
کودکان و نونهاالن (قربانیان استثمار
سکس) از کشورهای اروپای شرقی،
آس��یای جنوب ش��رقی ،آس��یای
جنوبی ،آس��یای مرکزی ،آفریقای
شمالی و دیگر کشورهای آفریقائی
محسوب می شوند.

 – 2مضاف براین امر که کشورهای
خاورمیان��ه "کش��ورهای مقص��د"
هس��تند ،این کش��ورها مثل ایران،
ترکیه ،سوریه و  ...به سان "کشورهای
ترانزیت" نیز عمل می کنند.
ک��ودکان و نونه��االن بع��د از ورود
ب��ه این کش��ورها توس��ط پااندازها
و "دالالن محب��ت" ب��ه قیمتهای
گزاف و س��ودآوری به کش��ورهای
دیگر خاورمیانه (عربستان سعودی،
بحرین ،امارات متحده عربی :دوبی
و ابوظبی) و کشورهای اروپای غربی
(بویژه انگلستان ،هلند و )...فروخته و
صادر می گردند.


 – 3در داخل خود خاورمیانه تردد
و انتقال کودکان و سیر حرکت آنها
از کش��وری به کش��ور دیگر تفاوت
می کند .کودکان و نونهاالن ایرانی
عموماً درداخل کش��ور قربانی تردد
غیر قانونی می شوند.
ولی بخش قابل توجهی از دختران
ج��وان و نوجوان ایران��ی به ترکیه،
قطر ،کوی��ت ،بویژه ابوظبی و دوبی
و تعدادی نیز به فرانسه ،آلمان برای
استثمار جنسی در جهت اخذ سود
بیشتر صادر می شوند.
ایندختران عموماًفراریکه جملگی
به خانواده های فقیر از هم پاشیده
تعلق دارن��د تحت عنوان خدمتکار
( ُکلفت) از سوی قاچاقچیان حرفه
ای "استخدام" و خریده می شوند.
آنه��ا بع��د از ورود به کش��ورهای
مقص��د از طریق اعمال زور و ارعاب
به قیمتهای گزافی به فاحشه خانه
ه��ا و صاحب��ان صنعت س��کس و
روسپیگری فروخته می شوند.
(ب��رای جزئی��ات رج��وع کنید به:
"قیمت دختران ایرانی بعد از ورود
به بازار ت��ردد در خلیج فارس" ،در
آژانس خبری س��ینا" م��ی 2004
و در وب س��ایت "فوروم زنان علیه
بنیادگرائی در ایران"www.wfafi. :
org/SinaTrafficking-Market.
.)htlm

نتیجهاینکه

از س��ی س��ال پیش به این سو ،ما
شاهد صنعتی ش��دن و جهانی تر
شدن تجارت سکس درکشورهای
مختلف جهان شده ایم.
در این تج��ارت جهان��ی از زنان و
کودکان کش��ورهای جنوب (جهان
سوم) و کشورهای شرق (کشورهای
سابق شوروی و اروپای شرقی) بهره
برداری می شود.
ب��ه م��وازات روس��پیگری جهانی،
تردد و داد و س��تد زنان و کودکان
(برده داری سکس��ی) ،هرزه نگاری
(انتشار نش��ریاتی چون "پلِی بوی"
فیلمبرداری ویدئویی و نمایش آن
در اطاقهای هتل ها ،تهیه پُورنوهای
کودکانه و  ،)...توریس��م سکس��ی
(از محله ه��ای "داغ" آمس��تردام،
برلین ،هامب��ورگ ،نیویورک گرفته
تا ریودوژانی��رو ،دوبی ،قاهره و  )...و
باالخ��ره رواج بیماریهای مقاربتی،
بویژه ایدز ،بدون بازار آزاد نئولیبرالی،
ب��دون کاالئی ش��دن موجودهای
انسانی و بدون تقاضا که جملگی به
شدتجهانیگشتهاند،نمیتوانستند
وجودداشته باشند.
این بررسی مختصر نشان می دهد
که منطق حرکت سرمایه (انباشت
س��ود) بنا به خصلت ذاتی خود که
پیوسته نیاز به کاالسازی و خصوصی
سازی تمام فعالیت ها و موجودات
انس��انی دارد ،جهان ما را بس��وی
بربریت سوق خواهد داد.
برای منابع و ماخذ ر.ک: .
http://asre-nou.net/php/view.
php?objnr=18000
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از نازی بپرس!...

من ایران را
دوست دارم،
ویل…

اما دروغ چرا؟

من ایران را دوست دارم؛
ولی نفس کشیدن در هوای آزاد را
بیشتر دوست دارم!
من ایران را دوست دارم،
ولی رفاه ،نظم ،امنیت ،رنگ  ،شادی
و زیبایی را بیشتر دوست دارم.
من ایران را دوست دارم،
اما آزادی را بیشتر دوست دارم!
من ایران را دوست دارم،
ام��ا راس��تش ای��ن روزه��ا دیگر
ب��رای این دوس��ت داش��تن دلیل
محکمه پسندی پیدا نمی کنم.
می تونم بگم من ایران را دوس��ت
دارم برای اینکه آنجا کوه دماوند و
دریای خزر دارد.
یا مثال بگم من ایران را دوست دارم
برای اینکه آنجا فکر می کردند من
آدم حسابی هس��تم (در حالی که
نبودم).
یا م��ن ایران را دوس��ت دارم برای
آنکه هیچ نانی نان سنگک برشتۀ
دوآتشه کنجد دار نمی شود.
من هنوز دل تنگ ایرانم،
بعضی وقتها می نشینم عکس های
قدیمی را نگاه می کنم ،خیره می
ش��وم به کوچه ها ،به سنگفرش و
آسفالت و حتی سطل آشغال ها و

می روم توی هپروت!
اینها را نوش��تم ت��ا بدانید که من
آدم بی احس��اس ی��ا خودباخته و
غربزده اینیستم.
م��ن ای��ران را دوس��ت دارم ،ولی
حقیقت را بیشتر دوست دارم.
حقیقت این است که ایران وطن
ماست ،اسمش روش است:
مام وطن.
ول��ی این م��ادر بی س��واد ،بی
فرهن��گ ،مذه��ب زده و عقب
مانده اس��ت ،دستهاش چرک
است ،چادرش سیاه است ،بوی
گند می دهد؛
پش��ت س��رش می گویند که
خودفروشی می کند.
اینجای��ی که هس��تم مادر من
نیست؛ اما مادرخوانده ای است
که در را به رویم گشوده
درست وقتی که مادر واقعی ام
مرا رانده بود و سرپناهی نداشتم
به من پناه داد،
به من فرصت دوباره زیس��تن
داد ،
به من امنیت و آسایش داد،
و من در سایه ی این امنیت است
که این خطوط را می نویسم.
من اینجادکتر ابدی کسی نیستم،
از احترام خاصی برخوردار نیستم،
یک شهروند عادی ام.
ام��ا اینجا هر ش��هروند ع��ادی از
حقوق��ی برخ��وردار اس��ت که در
کش��ور من باالترین مقام هم از آن
برخوردار نیست.
اینجا می تونم بدون ترس از مرگ
عقیده ام را بگم و اونجور که دوست
دارم زندگی می کنم نه اون جور که
اونها می خواهند.
اینجا چون یک زن تنها هستم هر
ک��س از راه می رس��د به خودش
اجازه نمیدهد که متلکی بارم کند
و شانسش را امتحان کند.
اینجا برای گرفتن یک امضای ساده
الزم نیست هزار آشنا بتراشم.
اینجا جان من ارزش دارد،
نه برای اینکه دکتر یا لوله کش یا
نجارم برای این که انسانم.
ّ
اگر تصادف کن��م در کمتر از پنج
دقیق��ه آمبوالن��س و پلیس س��ر
می رسد و
اگردر تظاهرات شرکت کنم به هیچ
دلیلی هیچ نیروی خودسری به من

'دانشجویان در انگلستان برای
تامین هزینههای حتصیل به
روسپیگری رو میآورند'
اتحادیه ملی دانشجویان در بریتانیا
مدعی شده است که تعداد بیشتری
از دانش��جویان در انگلس��تان برای
تامی��ن هزینههای تحصیل خود به
روسپیگری رو میآورند.
ای��ن اتحادیه همچنین اضافه کرده
اس��ت که دانش��جویان برای تامین
هزینههای تحصیلی به قمار هم رو
آوردهاند و در آزمایشهای پزشکی
شرکتمیکنند.
گفت��ه ش��ده اس��ت ک��ه افزایش
هزینههای زندگی و ش��هریهها ،در
کنار کاهش بودجههای آموزشی در
این روند موثر بوده است.
ب��ا این ح��ال ،دول��ت میگوید که
"بستههای حمایتی قابل توجهی"

مهمترین نعمتی که
باید امروز قدردان
آن باشید
"داشتن احساس قدرشناسی و ابراز
نک��ردن آن مث��ل کادو کردن یک
هدیه و تقدیم نکردن آن میماند".
– ویلیام آرتور وارد
()William Arthur Ward

تقدیم به تو که شایستۀ بهترین هایی!

ارس��طو می گفت :من افالطون رو
دوست دارم ،ولی حقیقت را بیشتر
از او دوست دارم!
ح��ال من به فرنگ رفته ام ،اما من
ایران را دوست دارم؛
من از ایران گریخته ام ،اما من ایران
را دوست دارم؛
من ت��رک وطن ک��رده ام ،اما من
ایران را دوست دارم؛
من پناهن��ده ام ،اما م��ن ایران را
دوست دارم؛
من مهاجرم ،اما من ایران را دوست
دارم؛
آری جالی وطن کرده ام ،اما ....
من هم ایران را دوست دارم،
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شلیک نمی کند ،در کهریزک
به من تجاوز نمی شود...
کسی اینجادوست و رفیق ابدی
من نیست،
راستش کسیدلش خیلی برایم
تنگ نمی ش��ود یا تظاهر نمی
کند که مرا عاشقانهدوستدارد.
ام��ا اگر با مردم ح��رف بزنم به
حرفم گ��وش می دهن��د و به
آن فکر می کنند و نظرشان را
صادقانه می گویند.
البته کسی در تعارفات روزمره
اش قربان صدق��ه ام نمی رود،
فدایم نمی شود.
اما آنهایی ک��ه آن طرف قربانم
رفتند هم به آس��انی فراموشم
کردند،
آنجا هم کس��ی م��ن را اون قدرها
دوست نداشت،
اینجا ال اقل کس��ی نفرتش را زیر
الیه های لبخند و حرفهای قشنگ
پنهان نمی کن��د و آن را در اولین
فرصت با دشنه تا دسته در پشتم
فرو نمی کند.
من اینج��ا ی��ک آدم معمولی ام،
حقیقت هم این است که من یک
آدم معمولی ام.
.....
من هم دلم تنگ است ،دوست دارم
فکر کنم که ایران چیزی سوای من
است،
سوای مردمی اس��ت که فوج فوج
برای تماشای اعدام صف می کشند،
سوای مردمی که مرا فاحشه خطاب
کردند،
سوای همه ی فقر فرهنگی ،تنبلی
اس��اطیری ،بطالت و نخوت الکی
ماست.
من هم همه ی گناهها رو به گردن
آقای این و آن می اندازم.
راس��تش من ایران را دوست دارم،
ولی حقیق��ت و آزادی را بیش��تر
دوست دارم.
  

از عجایب ریاضی:
 13837ضربدر
«سن شما» ضربدر
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در دنیای پرمش��غله ام��روز خیلی
راحت میشود در هیاهوی رقابتها
گم شد و چیزهایی در زندگیمان را
که باید قدردان آنها باشیم ،نادیده
گرفت.
ما نسبت به خیلی مسائل بیتوجه
هستیم .نمیبینیم که این واقعیت
تا چه اندازه اس��رارآمیز است .آنقدر
درگی��ر مس��ائل جزئ��ی و پیشپا
افتاده میش��ویم که مس��ائل مهم
زندگیمان ،که خو ِد زندگی اس��ت،
گاه فراموشمان میشود .و ازآنجاکه
با زندگی یکی هس��تیم ،خودمان و
وجودمان را نادیده میگیریم.
زندگی ،واقعیت ،خوشبختی ...همه
در لحظه حال هستند.
هیچ کجای دیگر پیدا نمیشوند ،به
همین دلیل به تنها چیزی که نیاز
می باش��د این است که یاد بگیریم
چطور به باف��ت غنی و زنده لحظه
حال توجه کنیم.
بای��د از همه چیزهایی ک��ه ما را از
بودن در لحظه ح��ال دور میکند
آگاه شویم (عمدتاً روند فکریمان).
بای��د هوش��یاری پی��دا کنیم که
لحظه به لحظه بدون چسبیدن به
چیزی ،گوش بزنگ باشیم (تمرین
مدیتیشن).
حفظ ارتباط با لحظ��ه حال باعث
میش��ود بتوانید زیباتری��ن جلوه

شغلهای جنس��ی ،بیشتر فعالیت
میکنند".
او گفت" :این ش��غل ،کار خطرناک
و نامتعارفی است و به راحتی باعث
میشود افراد از تحصیل باز بمانند".
متاس با خط تلفن مشاوره

انجمن حمایت از روس��پیان که در
مرکزش در لندن ،خط تلفن مشاوره
دارد ،اع�لام کرده اس��ت که تعداد
تماسهای تلفنی دانشجویان با این
مرکزدر یک سال گذشته،دست کم
دو برابر شده است.

آن باشیم ،زنده بودنمان است.
میدانم زندگی میتواند واقعاً سخت
باش��د ،اما وقتی بفهمید که چقدر
عالی اس��ت که فرصت تجربه این
واقعیت راداشتهایم ،همه چالشها و
مشکالت زندگی قابل حل میآیند
و باعث میش��ود عمیقاً زندگی را
با وجود تمام مش��کالتش قدردان
باشیم.
زندگی سراس��ر رنج است اما زمانی
توام با درد است که با نادانی زندگی
کنید...
وقت��ی برخالف مس��یر آن حرکت
میکنی��د ،وقت��ی خ�لاف جهت
زمان حال حرکت میکنید .وقتی
هوشیاریتان رش��دی عمودی پیدا
کند و بتوانی��د زندگی را همانطور
که هست ببینید ،حسی قوی پیدا
خواهی��د کرد تا فرات��ر از آنچه که
رنج مینامی��د باال رود .با درک رنج
میتوانید قدر داش��تن زندگی پر از
نعمت و شادی را بدانید.
اگر این مقاله را میخوانید ،پس زنده
هستید..
شگفتانگیزنیست؟!
اج��ازه بدهی��د این فک��ر به عمق
ذهنتان نفوذ کند .سعی کنید چند
دقیقه را فق��ط از بودن لذت ببرید
و انرژی و هوش��ی که با اینکار وارد
بدنتان میش��ود را احساس کنید.
چیزی معجزهآسا است.
آلبرت انیش��تین میگوید زندگی
ک��ردن دو راه دارد .یکی طوری که
انگار هیچ چیز معجزه نیست.دومی
طوریکه همه چیز معجزه است.
انتخاب با شماست.
شگفتانگیزنیست؟
شما قدردان چه چیزهایی هستید؟
♥

گدا؟!

شهر خراب شده وقتی
درس میخوای باید بی
آ
قدمه بپرسی فالن جا
م
جور دیگری نگاه
اگر سالم کنی یا چیز
ت.
همینطور
کجاس ی فکر میکنن میخوای
دیگه بگ
که اخمام تو هم بود
نیم!
ازشون پول بگیری!
ک م بر می گشتم خونه،
به عالمت جواب سالم
ینکه رفت .پیش خودم
رم رو
داشت جوریه که از وسط یه
ا
س دادم و نگاهش کردم.
رم
بعد از چقدر سنگدل شدیم،
تکون
مسی میشم بعد میرسم به
باید بابام (بعد پیرمرد
م
پارک رد
گفت :آقا من
گفتدر بد شدیم وچقدر زود
توبوس .توی پارک که
ن داد) رو ببرم مجتمع
اه ا
چق می کنیم .خود من تا
شو
ن
رو
در
ایستگ زن خیلی جوون با چا
ور .آدرسش نوشته توی
یه
قضاوت ند نفر همین جوری بی
ن
پزشکی
بودم رنگ و رو رفته و لباس
چ
ی
مشک
خیابان ولیعصر ،خیابان اسفندیاری! حاال به کردم و راه خودمو رفتم.
رد را که روی
محلی فتم خوب معلومهدیگه
های کهنه ،یه پیرم ید رنگی بود ،گفتم :خب؟!
آلود گفت :خوب بلد چون گ
یه چشمش کاور سف
با لحن بغض
پول میخواد!
رد.
ب
ی
همراه خودش راه م
هر
ش
ن
ای
نیستیم کجاست .توی
چاره خیلیدلم براش
طفلی زن بی
م!
ال
س
ت
به من و گف
ی
م
م
ه
من خراب شده از هر کی
که فقط به خاطر اینکه
رسید کردم االن میخواد بگه
سوخت
ش
گو
ن
دکتر پرسیم اصال به حرفمو
کر
و ظاهرش فقرش رو
من ف خوام ،که بابام رو ببرم
پول می
فقیر بود داد ،دلش رو شکسته
نمیده!
ش جمع شده بود) نشون می
و از این حرفا.
(اشک تو چشما
م برم .بعد گفتم منکه
بودیم...
س دادم و گفتم تو این
خواست
بهش آدر
اول دارم بذار واستم شاید
ن
عجله گه ای داشته باشه .منم
کار دی

امتحان كنید .نتیجه جالب است.

ب��رای کم��ک مال��ی
ب��ه دانش��جویان ارائه
میدهد.
استل هارت ،مدیر امور
زنان در اتحادیه ملی دانش��جویان
گفت که کاهش هزینههای دولتی،
دانشجویان را بیشتر تحت فشار قرار
میدهد.
او گفت :دانش��جویان (برای تامین
هزینهه��ا) به اقدام��ات خطرناکی
دست میزنند.
خانم هارت اضافه کرد" :در شرایطی
که فرصتهای ش��غلی کمی وجود
دارد ،حمایتهای به مراتب کمتری
از دانش��جویان میش��ود و اف��راد
در اقتصاده��ای غیررس��می مثل

های زندگی را که قب ً
ال قدرش��ان را
نمیدانستید ،ببینید.
وقتی ش��روع ب��ه داش��تن زندگی
هوش��یار و آگاه میکنی��د ،لحظات
و اف��کار زیادی مثل ای��ن را تجربه
خواهید کرد:
"خدای��ا! م��ن زن��دهام ...این چقدر
شگفتانگیز است!"...
بنابراین اولی��ن چیزی که
باید قدردان
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وصیت جالب
لری کینگ،
جمری مشهور
لری کینگ چهرهی شناختهشدهی
تلویزیون «سی.ان.ان» آمریکا اخیرا
گفته است که دوست دارد به محض
مردن ،جسدش را فریز کنند.
وی که چندی پیش در مراس��می
میزبان چند چهرهی معروف سینما
و تلویزیون بود ،نظر خود را راجع به
مرگ و جاودانگی بیان کرد.
«س��ث مکفارلین» خالق س��ریال
پرطرفدار «مرد خانواده» ،از کینگ
 ۷۸س��اله پرس��ید «آی��ا دغدغهی
جاودانگی را در سر داری؟»
و کینگ در جواب این سوال گفت:
«اوه! من از مرگ میترسم .بزرگترین
ت��رس من ،مرگ اس��ت ،چون فکر
میکنم به ناکجا میروم.دوستدارم
جسدم پس از مرگ فریز شود».
لری کینگ که در دس��امبر س��ال

گذشتهی میالدی به اجرای خود
در برنام��هی تلویزیونی «اجرای
زندهی لری کینگ» در شبکهی
«سی.ان.ان» پایان داد.
در  ۲۵س��ال گذش��ته میزب��ان
افراد برجس��ته زی��ادی از جمله
سیاس��تمدارانی چ��ون محمود
احمدینژاد ،رهبران ،ورزشکاران
و هنرمندان ب��وده و همواره از او
به عنوان یکی از ارکان شبکهی
«سی.ان.ان» نام برده میشد.
از آن زم��ان تاکن��ون «پی یرس
مورگان» به جای او این برنامه را
اجرا میکند.
لری کینگ در دههی پنجاه ،کار
خود را به عن��وان خبرنگار یک
رادیو محلی در فلوریدا آغاز کرد.
وی از زم��ان ریاس��تجمهوری
«جرال��د ف��ورد» ب��ا هم��ه
روسایجمهور آمریکا گفتگو کرده
است.
ل��ری کین��گ در س��ال  ۲۰۰۹در
گفتگویی با روزنامه نیویورک پست
درب��ارهی اجرای برنامههایش گفت
که در این برنامهها هیچ سوالی را از
پیش نمینویسد و آماده نمیکند.
به گزارش دیجیتال اسپای ،نام لری

کینگ به عنوان مجری که برنامهاش
سالهای طوالنیدر تلویزیون پخش
ش��ده ،در کتاب رکوردهای گینس
نیز به ثبت رسیده است.
این برنامه رکوردی را برای طوالنی
مدتترین برنامهی پخششده با یک
مجری ودر یک زمان مشخص بهجا
گذاشت.

33

 سال  18شماره  24  1034آذر1390

PAIVAND: Vol. 18  No.1034  Dec. 15, 2011

www.paivand.ca

33

management...


سومین مهارت
پایه مدیریت:

مبانی مدیریت
در جتارت
مدیریتچیست؟
مدیرها چه میکنند؟
چطور باید مدیریت کنیم؟
اینها س��واالت متداولی اس��ت که
بیشتر ما در حرفه مدیریت بارها و
بارهاپرسیدهایم.
در زیر نگاهی پای��های به مدیریت
میاندازیم.
هنر و علم

مدیریت هم هنر است و هم علم.
کردن افراد ،بیشتر از
هن ِر کارآمدتر ِ
آنچه بدون شما میتوانستند باشند.
علم آن در نحوه انجام آن است.

مدیریت چهار ستون اصلی دارد:
  برنامهریزی
  سازماندهی
  هدایت
  نظارت
 /کارآمدتر کردن

چهار کارگ��ر بدون داش��تن مدیر
میتوانند در یک شیفت  8ساعته،
 6واحد بسازند.
اگر ش��ما را ب��رای مدیری��ت آنها
اس��تخدام کنیم و باز هم همان 6
واحد را بس��ازند ،استخدام شما چه
فایدهای در بر خواهد داشت؟
از ط��رف دیگر ،اگر با حضور ش��ما
بتوانند  8واحد درس��ت کنند ،شما
بعن��وان ی��ک مدی��ر دارای ارزش
هستید.
همین قیاس را میتوان در خدمات،
آم��وزش یا ه��ر کار دیگری تعمیم
دهیم.
آیا پاسخگویی به تماس مشتریان با
حضور شما بیشتر خواهد بود؟
آی��ا میزان ف��روش با حضور ش��ما
بعنوان مدیر بیشتر خواهد شد؟
آیا علم و اطالعات بیشتری با حضور
شما منتقل خواهد شد؟
ای��ن ارزش مدیریت اس��ت ،یعنی
گروهی از افراد را کارآمدتر کنید.
  


اولین مهارت پایه مدیریت:

برنامهریزی

مدیری��ت ب��ا برنامهریزی ش��روع
میشود .مدیر خوب با برنامهریزی
خوب شروع میکند .و برنامهریزی
خوب از خیلی نقصها و مشکالت
جلوگیریمیکند.
بدون برنامه هیچوقت موفق نخواهید
ش��د .حتی اگر هم موفق شوید به
هدفی برس��ید احتماالً تصادفی و
شانس��ی بوده اس��ت و دیگر تکرار
نخواهد شد.

اول باید ببینید هدفتان چیس��ت و
بعد بهترین راههای رسیدن به آن را
پیدا کنید.
چه منابعی در دست دارید؟
به چه چیزهایی دسترس��ی دارید؟
نقاط قوت و ضعف افراد و سایر منابع
را مقایسه کنید.
آیا گذاشتن چهار کارمند برای یک
کار که  14س��اعت طول میکشد،
هزین��ه کمتری نس��بت ب��ه اجاره
دس��تگاهی که قادر به انجام همان
کار با یک کارمند در  6ساعت باشد،
دارد؟
اگر بتوانید شروع شیفت کاری را از
 8صبح به  10صبح جابهجا کنید،
ایا میتوانند با شلوغی اول صبح کنار
بیایند تا مجبور نباشید یک نفردیگر
را برای شیفت دوم استخدام کنید؟
باید همه اتفاقات احتمالی را بررسی
کنید .ب��رای آنها برنامهریزی کنید.
بدترین اتفاقات ممکن را پیش بینی
کنید و برای آنها ه��م برنامهریزی
کنید .برنامههای مختلف را ارزیابی
کرده و بهترین آن را که برای ش��ما
و کارتان موثرتر خواهد بود ،انتخاب
کنید.
نکتــه:

یکیازمهمترینابزارهایبرنامهریزی
مدیریتی ک��ه معموالً نادیده گرفته
میشود موثرترین آنهاست .از افراد
درمورد نیروی مصرفیش��ان سوال
کنید.


دومین مهارت پایه مدیریت:

سازماندهی

حاال که یک برنامه دارید ،باید آن را
انجام دهید .آیا همه چیز مربوط به
گروهتان آماده است تا وسایل الزم
آنها س��ر موقع مقرر به دس��ت آنها
برسد؟
آیا هر عضو گروه برای انجام وظیفه
خود آمادگی دارد؟
آیا سازمان آماده تحویل گرفتن کار
انجام شده توسط گروه را دارد؟
آی��ا کارمن��دان آموزش��ات الزم را
دیدهاند؟
آیا انگیزه کافی دارند؟
آیا تجهیزات الزم برای انجام کار در
دسترسدارند؟
آی��ا قطع��ات کمک��ی الزم ب��رای
تجهیزات آنها حاضر است؟
آیا مواداولیه س��فارش داده ش��ده
است؟
مقدمات اجرای برنامه را آماده کنید.
دوباره چک کنید تا همه چیز مهیا
باش��د و همه گروه نقش خود را به
خوبیدانسته و از اهمیت نقش خود
برای موفقیت جمعی آگاه هستند.

وخامت بیماری خامنه ای...
و خاطرنش��ان کردند :حضور عظیم
و خروش��ان مردمی در  9دی ،88
تجلی ب��ارزی از هوی��ت و ماهیت
انقالب یعنی روح دیانت حاکم بردل
های مردم بود».
رهب��ر مفل��وک و درمانده حکومت
آخوندی که نکبت و فالکت از جای
جای نظامش می ب��ارد و بوق های
تبلیغات��ی تحت امرش ب��ه او لقب

هدایت

ح��اال بای��د دکم��ه
"شروع" را فشار دهید.
ب��ه اف��راد بگویید چه
کاری بای��د انج��ام
دهند .این بخش مثل
رهبری یک ارکس��تر
میمان��د .هر ف��رد در
ارکس��تر نت موزیک
را روبهروی خود دارد.
همه میدانند که کدام
قس��مت در حال اجرا
است و هر قس��مت کی باید
اجرا شود.
رهبر ارکس��تر ب��رای اجرای
موس��یقی به هر بخش اشاره
میکند.
کار شما هم همین است.
ش��ما به همه موزیسینهای
خود (کارمندان) نت موزیک
(برنام��ه) را دادهای��د .تع��داد
مش��خص از موزیس��ینها
(کارمن��دان) را در هر بخش
جمع کردهای��د و بخشهای
مختل��ف را روی صحن��ه
س��ازماندهی کرده تا موزیک
بهترین صدا را داش��ته باشد
(کارت��ان را س��ازماندهی
کردهای��د) .االن فق��ط کافی
اس��ت که با چوبتان ضربهای
بزنید ،توجه آنها را جلب کنید
و بخواهید که شروع کنند.


چهارمینمهارتپایهمدیریت:

نظارت

حاال که حرکت آغاز شده است ،باید
چشمتان به همه چیز باشد .مطمئن
ش��وید که همه چیز طب��ق برنامه
پیش م��یرود .وقت��ی اوضاع طبق
برنامه نبود ،باید جلو آمده و برنامه
را اصالح کنید.
مطمئناً مشکالتی نیز پیش میآید.
کسی مریض میش��ود .یک قطعه
سر موقع نمیرس��د .یک مشتری
مهم ورشکسته میشود .به همین
خاطر است که برای پیشامدها هم
برنامهریزی کردهاید .ش��ما بعنوان
مدی��ر باید همیش��ه از اتفاقاتی که
میافت��د باخبر باش��ید ت��ا بتوانید
اصالحات الزم را انجام دهید.
این یک فرایند تکرارشونده است.
وقتی چیزی از مسیر خارج میشود،
 باید برنامه را اصالح کنید، منابع الزم برای درست کردن آنرا سازماندهی کنید،
 افرادی که در انجام آن نقش دارندرا هدایت کرده و به نظارت تاثیر آن
تغییر ادامهدهید.
ارزشش را دارد؟

مدیری��ت کردن آدمها کار آس��انی
نیست .اما میتواند با موفقیت انجام
شود .همچنین میتواند تجرب ه بسیار
پرفایدهای هم باشد .به خاطر داشته
باشید که مدیریت ،مثل هر مهارت
دیگری ،چیزی است که میتوانید با
مطالعه و تمرین آن را تقویت کنید.


>> ادامه از صفحه7 :

های نامربوطی چون "رهبر معظم
انق�لاب"" ،مقام معظ��م رهبری"،
"مق��ام عظمای والی��ت"" ،حکیم
فرزان��ه"" ،امام" و ...م��ی دهند و او
ه��م آنها را به ریش می گیرد و باور
می کند ،در ادامه درفش��انی هایش
«ب��ه دو عنص��ر "حضورگس��ترده
مردم��ی" و "ایمان دین��ی مردم"
اشاره و خاطرنشان کردند :نهم دی

 ،88حادث��ه کوچکی نیس��ت بلکه
آن حرکت عظیم و ماندگار مردمی
شبیه حرکت بزرگ ملت در روزهای
ا ّول انقالب اس��ت و باید تالش شود
در سالگرد این حماسه ،حرف اصلی
ملت ایران ،یعنی حرکت درس��ایه
دین و تحقق وعده های الهی تبیین
شود»!
ا ّما ،اوج وقاحت آمیخته با تو ّهم در
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م
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و
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www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

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

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336
سیدعلی خامنه ای
فرازی است که ّ
بیماری خود را به مردم معترض به
تقلب در انتخابات نسبت می دهد:
«ای��ن فتنه صرفا منحصر به حضور
ع��ده ای افراد در خیاب��ان ها نبود،
ّ
بلکه ناشی از یک بیماری بود که با
اقدامات سیاسی و امنیتی قابل رفع
شدن نبود و به حضور عظیم مردمی
نیاز داشت که چنین هم شد»!
سیدعلی
سکه بیماری حاد "تو ّهم" ّ
خامنه ای روی دیگری نیز دارد و آن
سردرالک فروبردن ،بی تفاوتی و بی
مسئولیتی شمار بزرگی از مردم ایران
از نزدیک به دوسال پیش است.
سیدعلی خامنه
اگر این غیبت نبودّ ،
ای ،هرقدرهم وقیح و بی شرم ،نمی
توانست به خود اجازه دهد این گونه
یاوه به هم ببافد.
انصافا ،بیماری روان��ی خامنه ای و
پرقیچی هایش به ج��ای خود ،آیا
آخوندهای حاکم خیلی اشتباه می
کنند که درب��اور کلی خود مردم را
"عوام کاالنعام" – درحکم چهارپایان
– می دانند؟!
احمد ملک��ی ،دیپلومات پیش��ین
حکومت آخوندی که چندی است
از حکوم��ت بری��ده و به صف مردم
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6162 Sherbrooke w.

پیوس��ته ،در نوش��تاری ب��ا عنوان:
"شرافت ،انس��انیت ،وجدان ایرانی
کجا رفته است" ،می نویسد:
«ای ایران��ی ،ت��ا کی ب��ی تفاوت و
خاموش سردرگریبان فروبرده ای و
ش��ریک در جنایت های جمهوری
اسالمی هستی؟ ...چه بالیی برسرتان
آورده اند که حس انسانیت و وجدان
بشری شما گرفته شده و بزرگترین
جنای��ت ه��ای ضدبش��ری درکنار
گوشتان انجام می گیرد ،بی تفاوت
از کنار آن رد می ش��وید و با اعمال
خام��وش خود مهرتأیی��د براعمال
جنایت پیشگان می زنید؟!».
با آن که سخنان احمد ملکی – که
خودش هم تا چندی پیش درسوی
دیگ��ر بوده و از امتیازات و مزایایش
بهره مند می ش��ده – تند و گزنده
است ،ا ّما شوربختانه نمی توان گفت
ک��ه مخاطبان س��زاوار این تندی و
گزندگی کالم نیستند.
ملکی که آش��کارا از س��کوت و بی
تفاوتی مردم آزرده خاطراس��ت ،در
بخش دیگری از نوش��تار خود می
گوید:
«ت��اوان این س��کوت س��نگین را
(روزی) پرداخت خواهیم کرد .اگر

هفته ای یک میلیون نامه یا صدهزار
یا ده هزار یا حتی هزار نامه به رهبر
و دیکتاتور ارس��ال شود ،می فهمد
که با این ملت نم��ی توان هرعمل
ضدانسانی را انجام داد و حساب کار
خ��ود را خواهد کرد ...تا دیر نش��ده
است از خواب گران برخیزیم که اگر
نهالی در این خاکستر نروید ،هستی
و نیستی ملت ایران توسط جمهوری
اسالمی بزودی برباد خواهد رفت و
پشیمادی سودی نخواهد داشت و
همه در این جنایت عظیم س��هیم
خواهیم بود».
آق��ای احمد ملک��ی ب��ا بکاربردن
"خواهی��م بود"" ،س��هیم بودن در
جنایت عظیم" را موکول به "اگر" و
آینده می کند.
من از این فراتر می روم و براین باورم
که همه ما ،بدون اس��تثناء ،در همه
جنایت هایی که تاکنون شده یا در
آینده می شود – به درجات مختلف
– سهم ومسئولیت مشترک داشته
و داریم و نمی توانیم بار سنگین این
مس��ئولیت را تنها بردوش وخامت
بیماری خامنه ای بیندازیم
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باقرزاده :اعتیاد به مرگ...
میکنند ودر مقابل آن گله گله افراد گمنام به
عنوان قاچاقچی اعدام میشوند ،دست و پای
دزدان تهی دس��ت قطع میشود و نوجوانانی
که در یک نزاع خیابانی در قتل دیگری دخیل
بودهان��د به حک��م قاضی به دس��ت کودکان
معدوم میشوند.

و راستی این عطش مرگ از کجا میآید؟

مبلّغان و س��خنگویان رژیم از ضرورت اعدام
برای «عبرت»دیگران سخن میگویند.
در صحنههای فجیع آدمکش��ی در مأل عام،
آیه قرآنی را که میگوید «در قصاص زندگی
است»در بلندگوها سر میدهند و آن را چنین
تعبیر میکنند که باید کشت تا کسی نکشد!
این صحنهه��ا را در ش��وارع و میادین به راه
میاندازن��د تا به گفته آنان تماش��اچیان ،به
ش��مول کودکان ،عبرت بگیرند و دس��ت به
آدمکشی نزنند.
از ش��یوع بیماری اجتماعی آلودگی به مواد
مخدر سخن میگویند و راه چاره آن را کشتن
هر چه بیش��تر «قاچاقچی» میدانند و با این
توجیه گله گله آدم میکشند.
کودکان را به انتقام پدر کشته خود وا میدارند
تا باعث عبرتدیگران شود .یعنی که غایتگرا
هس��تند .علت غایی را توجیه اصلی کار خود
یعنی کش��تن عمدی ،خونس��ردانه و بدون
تحریک افراددست بسته و مفلوک میگیرند.
��بعترین و زبونانهتری��ن نوع آدمکش��ی را
َس ُ
مرتکب میشوند به امید این که مردم عبرت
بگیرن��د و از ج��رم و جنای��ت و به خصوص
جنایاتی که س��زای آنها مرگ است دست
بکشند.
ولی اگر واقع��اً هدف از این همه آدمکش��ی
جلوگی��ری از جرم و جنایت اس��ت ،چرا این
نتیجه به دست نمیآید ،و هر چه بیشتر رژیم
میکشد جنایت و قاچاق و قتل و آدمکشیدر
ایران جمهوری اسالمی بیشتر میشود؟
تجربیات جهانی و آمارهای قتل و جنایت در
کشورهای دیگر  -از شرق و غرب ،پیشرفته
و در ح��ال پیشرف��ت ،مرف��ه و فقی��ر  -به
کنار .مطالعات و تحقیقات مفصل و مس��تند
جرمشناسی و جامعهشناسی را نیز فراموش
کنیم.
آیا کارنامه س��ی و چند ساله خود جمهوری
اس�لامی نباید مالکی برای ارزیابی استدالل
غایتگرایانه اینان باشد؟
آی��ا اگر ق��رار بود قصاص ،با تعبی��ر و اجرای
جمهوری اسالمی ،باعث عبرت دیگران باشد
نباید پس از  33س��ال و اجرای هزاران حکم
قصاص اثر آن در کاهش خشونت و قتل دیده
میشد؟
و آیا به عکس ،درس��ت در همی��ن دوره ،ما
شاهد افزایش تصاعدی قتل و جنایت نسبت
به سالهای پیش از انقالب نبودهایم؟

شهبازخنعی :حیف و...
بخش تولید اختصاص دهد ...در استان ارومیه
درسال گذشته و امسال ،هیچ واحد تولیدی
وجود ندارد که از مزایا و حمایت های منعقد
در این قانون اس��تفاده کرده باشد و بسیاری
از کارخانجات به دلیل عدم توانایی پرداخت
هزینه ها و حمایت دولت تعطیل ش��ده اند.
پرداخت س��هم خانوارها نیز خارج از قانون و
مصوبات صورت گرفت و به همین دلیل امروز
نتیجه اجرای ناصحیح قانون هدفمندی یارانه
ش��دت بخش
ه��ا را می توان دربحران رو به ّ
تولید و صدمه به قش��ر آسیب پذیر و کسری
بودجه برای خود دولت به شمارآورد».
و ب��ه این ترتی��ب ،برنامه ای ک�ه در صورت

اجرای درس�ت و براس�اس منافع ملی می
توانس�ت فرصتی طالیی برای رهایی از یک
بختک نفس گیر اقتصادی باشد ،به ضدخود
تبدیل و قوزباالی قوز شد.

فکرش را بکنی��د ،اگر دولت های هاش��می
س��یدمحمد خاتمی به جای
رفس��نجانی و ّ
ذره ای
ش��خصی
منافع
و
دغدغه حفظ نظام
ّ

نامه های نوری زاد...
به پولهای بیزبانی که به روس��یه
و چین ،این دو غول بیش��اخ و دم
میپردازیم تا هوای ما را در شورای
امنیت سازمان مللداشته باشند؟
بازه��م معتقدید :پای هیچ س��ند
اس��تعماری امضای ی��ک روحانی
ننشسته؟»
دربارهی حمله به سفارت بریتانیا

نوریزاد از خامنهای میپرسد:
«راستی اساس��اً آیا شما خبر دارید
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>> ادامه از صفحه7 :

و اگ��ر قرار بود با اعدام دس��تاندرکاران مواد
مخدر کس��ی عبرت بگیرد آی��ا نباید پس از
بلیه اجتماعی از ایران رخت
هزاران اعدام این ّ
بر میبست؟
پس چگونه اس��ت که به رغم این قتل عامها
م��واد مخدر همچن��ان در جامعه م��ا بیداد
میکند؟
کاش مقامات جمهوری اس�لامی در توجیه
این کش��تارها به همان آموزههای دینی خود
متوس��ل میش��دند و علت غایی ب��رای آن
نمیتراشیدند .میگفتند این حکم خدا است و
نتیجه آن هرچه که باشد مهم نیست.
مهم نیس�ت که نتیجه کار ما چه باشد؛ مهم
نیس��ت که ما با این رفتار به رواج خشونت و
جرم و جنایتدر جامعه کمک میکنیم؛
مهم نیس�ت که در این رون��د ،ضعیفترین و
مفلوکترین افراد جامعه قربانی میشوند؛ و
مهم نیس�ت که با این سیاست ،ما جامعهای
خشنتر ،ناامنتر ،پرجنایتتر و آلودهتر به مواد
مخدر ،در مقایسه با سالهای پیش از انقالب،
آفریدهایم.
مهم این اس�ت که ما به وظیفه شرعی خود
عمل کردهایم ،معذوریم و در پیش خدای خود
مأجور .کاش چنین میگفتند ،از توسل به آیه
«و لکم ف��ی القصاص حیات یا اولی االلباب»
دست میکشیدند و آیهای را هم که میگوید
کس��ی اگر فردی را به ناروا بکش��د مانند آن
است که همه انسانهای روی زمین را کشته
اس��ت از قرآن خود پاک میکردند تا اگر در
خیل هزاران آدمی که کشتهاند یک بیگناه
وجود داشته باشد از عواقب اخروی آن در امان
بمانند.
در واقع ،اعتیاد جمهوری اسالمی به مرگ از
همینجا ناشی میش��ود .از سر سپردگی به
نقل در برابر عقل ،از انجماد در ذهنیت دوران
خش��ونت بدوی بشر هزاران س��ال پیش ،از
پایین آوردن ارزش جان آدمی به کمتر از مزد
گورکن (ش��املو) ،از ارضای حس سادیستی
که ب��ا اعدامهای مکرر در مجریان و دس��ت
اندرکاران آن تقویت ش��ده اس��ت ،از اعمال
قدرت از موضع ضعف ،از نیاز به ارعاب مردم و
نشاندادن این کهدر ایندیار آدمکشی چقدر
آسان است ،و از این که ما خدایان روی زمین
میتوانیم نمرود وار به سادگی جان بگیریم و
احیانا جان ببخشیم (آن را نگیریم).
و در رأس هم��ه اینه��ا از ترس ،از این که ما
با مردم خود نتوانی��م با زبان خرد و انصاف و
انسانیت سخن بگوییم ودالیل قوی و معنوی
آریم .از این رو به حجت رگهای قوی گردن
را نشان دهیم و تیغ و چوبه و جر ثقیل اعدام
را .این نه فقط سالح ما که زبان ما نیز هست.
ما تنها ب��ا این زبان میتوانیم ب��ا مردم خود
س��خن بگوییم ،زبانی که در جهان امروز ،ما

فصیحترین گوینده آن هس��تیم و بیشترین
واژگان آن را (به تعداد سرانه اعدامها) در سال
به کار میگیریم.
عفو بینامللل بیماری رادرست تشخیصداده
است و از آن به عنوان اعتیاد یاد میکند.
اگر اعتیاد نبود ،میشد انتظار داشت که گاه
وقفهای در کاربرد ماش��ین اعدام پیش بیاید،
حکومت دس��تور بررسی و تحقیقی بدهد تا
هیئتی تخصصی به ارزیابی سیاس��ت اعدام
بپردازد و گزارشی بدهد.
اگر اعتیاد نبود ،میش��د انتظار داشت که با
گذشت زمان و همگام با جامعه جهانی ،آمار
اعدام در ایران نیز رو به کاهش برود.
اگر اعتیاد نبود ،میش��د انتظار داشت که به
تدری��ج اعدام نوجوانان قطع ش��ود ،از جرایم
موجب مجازات اعدام کاس��ته شود و قاضیان
تشویق شوند که تا حد ممکن احکام مرگ را
به مجازاتهای جایگزین تبدیل کنند.
ولی ماشین اعدامدر جمهوری اسالمی نه فقط
کند نش��ده که دور برداشته است؛ حکومت
هیچ توجهی به مطالع��ات و تحقیقات جرم
شناسانه و جامعه شناسانه نمیکند؛ آمار اعدام
در جمهوری اس�لامی نه فقط رو به کاهش
نیست که در س��الهای اخیر رشد تصاعدی
یافته اس��ت؛ اعدام نوجوان��ان همچنان ادامه
دارد؛ مرتبا جرایم جدیدی به مجموعه جرایم
مس��توجب مجازات اعدام افزوده میشود؛ و
قاضی القضات کشور قاضیان را به صدور احکام
اعدام بیشتر و اجرای آنها تشویق میکند.
معالجه این بیماری ،اما ،کار سادهای نیست.
برای معالجه اعتیاد ش��رط الزم آن است که
بیمار بپذیرد اوال که بیمار است و ثانیا بخواهد
که معالجه شود.
اگر بیمار از این دو س��ر ب��از زند امید زیادی
ب��ه معالجه او نمیتوان داش��ت .چه بس��یار
معتادانی که تا گور با اعتیاد خود باقی ماندند.
عفو بینالملل ،اما ،از معالجه این بیمار ناامید
نیس��ت ،و برای این کار به عامل خارجی نیز
متوسل شده است .این سازمان از کشورهایی
که در مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری
اسالمی همکاری میکنند خواسته است که
نحوه همکاری خود با ایران را به نحوی مورد
بازبینی قراردهند که جمهوری اسالمی نتواند
از موضوع مقابله با قاچاق مواد مخدر به عنوان
محملی برای نقض حقوق بش��ر و وسیله ای
در فراهم کردن زمینه صدور حکم اعدام بهره
برداری کند .این فش��ار ممکن است تا حدی
رژیم را از مصرف بیرویه ماده اعدام باز دارد،
ولی هنوز تا قبوالندن این واقعیت به رژیم که
بیماری اعتیاد دارد و باید خود را معالجه کند
راه درازی در پیش اس��ت  -و شاید این راه تا
آخرین لحظه حیات رژیم به پایان نرسد.


>> ادامه از صفحه8 :

میلی��ون نفری کش��ور در
طرح گداپرورانهء پرداخت
یاران��ه نقدی نام نویس��ی
کنی��م و حتی یک اقلیت دارای مناعت طبع
 10درصدی نیز نباش��د که این پول را حرام
بش��مارد و از دریافتش خودداری کند؟! اگر
چنین اقلیت  10درصدی وجودداشت و بیش
از  7میلیون نفر از نام نویس��ی برای دریافت
یارانه نقدی خودداری می کردند ،ای بسا که
حاکمیت نیز در شیوهء اجرای طرح بازنگری
می کرد.
دریغ و افسوس که مهر ما به میهنمان از سوز
و گدازهای احساس��اتی – و غالبا دور از خرد
– فراتر نم��ی رود و بیگانگان که ما را بهتر از
خودمان می شناسند ،در نقشه ها و تصمیم
گیری هایشان از این شناخت حداکثر بهره را
می برند.
حی��ف از تمدن و فرهن��گ و خاک زرخیز و
ثروتمن��دی که ی��ک اکثری��ت  97درصدی
از مردم برای فروش قس��طی ماهی 44500
تومانی آن به صف می ایستند.
حیف و صد حیف!

دل درگرو منافع ملی کشورداشتند و با اجرای
تدریجی ح��ذف یارانه ها ،درآمدحاصل از آن
را صرف سرمایه گذاری در زمینه اشتغال می
کردند ،امروز چه مقدار از دردهای بی درمان
تورم لگام
اقتصاد ایران کاس��ته ش��ده بود و ّ
گسیخته و کاهش ارزش پول بطورهم زمان
ب��ا بیکاری و رک��ود و فقرعمومی درهم نمی
آمیخت.
اما از انصاف به دور است که همه گناه را به
ّ
پای دولت های گذشته و حال یا کل حکومت
آخوندیبنویسیم.
باید این حقیقت تلخ را پذیرفت بخش بزرگی
از بارمس��ئولیت ب��ردوش خود ماس��ت زیرا
مردمی ن��ادان ،ناآگاه ،بی اعتنا به منافع ملی
و دربند س��ود آنی و شخصی هستیم که به
دست خود ،که از آستین والیت مطلقه فقیه
بیرون می آید ،تیشه به ریشه خود می زنیم.
آیا حکومت ستمگر و جنایتکار آخوندی بازور
ما را وادار کرد که  73میلیون از جمعیت 75

«افاضات
هولناک!»
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انقالب��ی -نه دموکراتیک -ادامه یابد… او
هرگز سرنوشت انقالب را بدست لرزان
دموکراسی نمی سپار د.
( امت و امامت و مسوولیت شیعه بودن و

یکی از خواننده های وف��ادار پیوند ،در
میان آثار دکتر علی ش��ریعتی گشت و
گذاری کرده و یادداشت زیر را برای درج
فرستاده با عنوان سادۀ «بدون شرح» ،در
بخشی از مقدمۀ کوتاه نامه آمده است:
« ...راس��تی باور تان می ش��ود که این
افاض��ات هولناک پیش از تجربه س��یاه
جمهوری اس�لامی مثل نق��ل و نبات
در میان قش��ر جوان آن مملکت دست
به دس��ت می شد ،وقتی به ترجمۀ این انتظار مذهب اعتراض)
حرف ها ،پس از  30سال تجربه حکومت 
اسالمی فکر می کنم ،لرزه بر وجودم می رهبر مافوق بشر
افتد»:
امام ،انسان مافوق و پیشوا است .ابرمردی

اس��ت که جامعه را سرپرستی ،زعامت
و رهبری می کن��د .دوام و قوام جامعه
تعصب
* علی شریعتیدر اهمیت «تعصب» می بوج��ود امام بس��تگی دارد .امام عامل
تش��به به غرب همچون حی��ات و «حرکت امت اس��ت .وجود و
گوید« :نهضت
ّ
طوفان��ی ،ب��رج و باروی تعص��ب را که بقای امام اس��ت که وجود و بقای امت
بزرگترین و قوی ترین حفاظ های وجود را ممکن می س��ازد .امام ،پیشوا است تا
ملت ها و فرهنگ ها بود ،فروریخت و راه نگ��ذارد امت به ب��ودن و خوش بودن و
برای نفوذ و ویرانی ارزش��های تاریخی و لذت پرستی تسلیم شود و باالخره پیشوا
سنتی و اخالقی ملت های شرق باز شد است تا در پرتو هدایت او ،امت حرکت و
و مردم ما در برابر آن بی دفاع ماندند». جهت خویش را گم نکند».
(شیعه یک حزب تمام ،امت و امامت)
(اسالم شناسی ص )۸۵



مردم گمراه
م��ردم باید زمام خود را به دس��ت ولی

بدهن��د وگرنه به گمراه��ی افتاده اند…
امامت ،منصبی است الهی و نه شورایی و
انتخابی .امامت یک حق ذاتی است ناشی
از ماهی��ت خود امام نه ناش��ی از عامل
ب.
خارجی انتخا 
(ش��یعه یک ح��زب تمام :ص��ص ۱۵۱
و)۱۶۷


نقش رهبری

هم رئیس دولت و هم رئیس حکومت

امام در کنار قدرت اجرایی نیس��ت .هم
پیمان و هم پیوند با دولت نیست ،نوعی
همس��ازی با سیاس��ت حاکم ندارد .او
خود مسوولیت مستقیم سیاست جامعه
را داراس��ت و رهبری مستقیم اقتصاد،
ارت��ش ،فرهن��گ ،سیاس��ت خارجی و
اداره امور داخلی جامعه با اوست .یعنی
امام ،هم رئیس دولت است و هم رئیس
حکومت و …
ش��یعه پیروی از امام را بر اس��اس آیه
اطیعوالله و اطیعواالرس��ول و اولی االمر
منک��م توصیه می کند و امام را ولی امر
می داند که خ��دا اطاعتش را در ردیف
اطاعت از خودو اطاعت از رسول شمرده
اس��ت و این تقلید نیز برای رهبری غیر
امام که نایب اوس��ت در شیعه شناخته
می شود.
(امت و امامت)


جهل توده های عوا ِم مقل ِد منحط و بنده
واری که رای ش��ان را به یک س��واری
خوردن یا یک شکم آبگوشت به هر که
بانی شود اهداء می کنند و تازه اینها ،غیر
از آراء اسیر گوسفندی است .آراء راس ها
رهبری نم��ی تواند خود زاده آراء عوام و
تعیین شده پسند عموم و برآمده از متن
توده منحط باشد.
(امت و امامت :صص  ۵۰۴و)۶۰۴

کورکورانه و تشکیالتی
بای��د اطاعتی کورکورانه و تش��کیالتی
اصل والیت
قبول و ارزش همه عقاید و اعمال دینی ،داشت… این معنای تقلیدی است که در
تش��یع وجود داشت و همین تقلید نیز
منوط به اصل والیت است.
برای غیر امام که نایب اوست در شیعه
(اسالم شناسی ،ج  ،۱ص )486
شناخته می شود .تقلید نه تنها با تعقل

ناس��ازگار نیس��ت ،بلکه اساسا اقتضای
انتخاب و رهبری
رسالت سنگین رهبری در راندن جامعه عقل ،تعبد و تقلید است.
(یاد و یادآوران ،حسین وارث آدم)
و فرد از آنچه هس��ت بسوی آنچه باید
باش��د به هر قیمت ممکن ،بر اس��اس 
ی��ک ایدئولوژی ثابت… اگ��ر اصل را در دموکراسی فواحش
سیاست و حکومت به دو شعار رهبری و آزادی و دموکراس��ی و لیبرالیسم غربی
پیشرفت -یعنی تغییر انقالبی مردم -قرار چونان حجاب عصمت به چهره فاحشه
دهیم آنوقت انتخاب این رهبری بوسیله است.
افراد همین جامعه ،امکان ندارد زیرا افراد
(حسین وارث آدم ص)۹۹
جامعه هرگز به کس��ی رای نمی دهند 
که با س��نت ها و عادات و عقاید و شیوه دموکراسی راس ها
زندگی رایج همه افراد آن جامعه مخالف اص��ل حکوم��ت دموکراس��ی برخالف
است…
تقدس شورانگیزی که این کلمه دارد ،با
کسی که با کودکان به سختی رفتار می اصل تغییر و پیشرفت انقالبی و رهبری
کن��د و آنها را در یک نظم دقیق متعهد فکری مغایر است ،بنابراین رهبر انقالب و
می کن��د و به آنها درس جدید تحمیل بنیانگذار مکتب حق ندارد دچار وسوسه
می کند ،مسلما رای نخواهد آورد… امام لیبرالیس��م غربی ش��ود و انقالب را به
مسوول است که مردم را بر اساس مکتب دموکراسی راس ها بسپارد.
تغییر و پرورشدهد حتی علیرغم شماره (امت و امامت و شیعه یک حزب تمام)
آراء… رهبری باید بطور مستمر ،به شیوه

>> ادامه از صفحه6 :

عدهای به اس��م دانش��جو با حیثت
نداشتهی ما چه کردند؟
داستان تس��خیر و تخریب سفارت
انگلستان را میگویم.
چ��را با ش��تاب ،ب��ا همان ش��تابی
که ب��ه آقای احمدی ن��ژاد تبریک
گفتی��د و پی��روزیاش را برهمگان
مس��جل فرمودید ،در تقبیِح رفتا ِر
ّ
ای��ن دانش��جونماهای هماهن��گ،
برنیاشفتید؟

یا اگر با رفتارشان موافقید ،کارشان را
تأییدنکردید؟
ش��ما رهبر این مردماید .تسخیر و
تخریب یک س��فارتخانهی بی پناه،
قرار است کدام بخش از مردانگی و
رخ جهانیان بکشد؟
ِ
قلچماقی ما را به ِ
شمایی که در جزییات امور دخالت
میفرمایی��د ،چ��را به تقبی��ح این
فاجعهی آسیبزا نپرداختید؟
چرا مردم فلک زدهی ما و نسل های

بعدی ما باید هزینه ی جماعتی را
بپردازند که از عقل تهیاند؟»
ن��وریزاد در انتق��اد ب��ه س��خنان
مس��ئوالن جمهوری اس�لامی که
حمله به سفارت بریتانیا را ستودند
مینویسد:
«ب��ه ای��ن س��خن مف��ت رییس
کمیسیون امنیت ملی مجلسدقت
فرمایید:
"تجمعدانشجویاندر مقابل سفارت

بریتانیا (و البد تسخیر و تخریب آن)
تجلی احساس��ات پاک درونی آنان
بود".
این جناب ،همان است که راهپیمایی
با شکوه و میلیونی مردم تهران را که
در س��کوت و نظم و بدون خسارت
انجام شد ،تجلی فتنه نامید.
و یا به این سخن سراسردروغ رییس
مجلس توجه فرمایید:
"اقدام دیروز دانشجویان (تسخیر و

تخریب س��فارت بریتانیا) نمادی از
افکارعمومیبود"»
نوریزاد در پایان میافزاید:
«ای��ن همان نقابی اس��ت که ما به
صورت بستهایم و به نیابت از مردم،
جی��ب م��ردم را خال��ی میکنیم.
اش��قیایی ش��قیترازخود ما سراغ
دارید؟»
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کبک و کانادا :بازار امالک...

خمارج جانبی خرید ملک

ی به
با آرزوی شادی و سالمت 
مناسبت تو ّلد حضرتعیسی
مسیح و فرا رسیدن سال جدید
میالدی

T

امیر سام

بنا برس��واالت مکرر
خوانن��دگان عزی��ز
در ارتباط با مخارج
جانبی خرید ملک،
تکرار این قسمت که
در گذشته نیز به چاپ رسیده شده
بود را خالی از فایده نیست.
------------------معموالًهن��گام خری��د ملک باید
مبلغی مع��ادل % ۴-۲قیمت ملک
برای ای��ن هزینه ه��ای جانبی در
نظرگرفت:

.1هزینه ارزیابی ملک

مؤسس��ه مالی که ش��ما از آن وام
مل��ک را تهیه می کنید (اگر مقدار
وام ش��ما از %۸۰کل قیم��ت ملک
بیشتر باشد) ممکن است که از شما
تعیی��ن قیمت خانه تان را توس��ط
ارزیاب تأییدشدهدرخواست کند که
معموالً بین  ۶۰۰-۴۰۰دالر متفاوت
است.

.2مالیات شهرداری و مدرسه

بسته به نوع پیش پرداخت اولیه،
مؤسسه مالی که وامتان راتهیه می
کند ،ممکن اس��ت از شما بخواهد
تا مالیات ش��هرداری و مدرسه را به
مقدار بازپرداخ��ت ماهیانه وامتان
اضافه کنید.
اگر شما بخواهید که این مالیات را
مستقیماً پرداخت نمایید ،مؤسسه
مال��ی می تواند هر س��ال رس��ید
پرداخت این نوع مالیاتها را از ش��ما
درخواست کند.

.3بیمه ملک

میزان بیمه خانه مسکونی بستگی
به ارزش خانه (ساختار و محتویات
آن) دارد ک��ه مؤسس��ه مالی تهیه
کننده وام ازطریق محضردار ،آن را
از شمادرخواست خواهدکرد.

.4هزینه های نصب

دربرگیرنده هر نوع سرویسی است
که نیاز به هزینه اتصال دارد ،مانند
برق ،کابل تلویزیون ،تلفن و ....

.5هزینه محضردار

تمام معامالت ام�لاک ،نیاز به یک
وکیل یا محضردار برای انجام دادن
کاره��ای قانون��ی مرب��وط به ثبت
خواهد داشت که بسته به نوع ملک
و انص��اف وکیل یا محضردار قیمت
آنها متفاوت می باشد.

.6بیمه وام

اگرمی��زان وام دریافتی از ۸۰درصد
ارزش ملک بیشتر باشد ،تهیه بیمه
برای وام الزامیست.
هزینه ای��ن نوع بیم��ه .%۳.۵-۰.۵
درصداز کل وام می باشد که اغلب
به بازپرداخت ماهیانه وام تان اضافه
می شود.

.7هزینه تهیه وام

امیرسام

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

who are suspected of non-compliance with
the permanent residence requirement from
being admitted to Canada without proving
they meet the requirements and take enforcement action when necessary,” added
Minister Kenney.
o date, of the 4,400 permanent
residents who have been flagged,
nearly 1,400 people have withdrawn or
abandoned their citizenship application
because of new scrutiny.
Permanent residents must acquire three
years of residence out of four years to
apply for Canadian citizenship. To retain
their status as permanent residents, they
must be physically present in Canada for
two years out of five.
The above news release may be found on
the www.cic.gc.ca website.
On another note, that is more jolly and
pleasant to the ear, we are closing another
year, before that we are all celebrating
Christmas, no matter what religion we
are, it seems that in Canada we all like
!to contribute in the festivities, why not
They are fun, the holidays bring families
together, is it another reason to party, yes
it is, we are so busy throughout the year,
that any excuse to get together with family
and friends should be welcomed with open
arms, I love this time of year, it gives me a
sense of belonging, my family, my aunts,
uncles, cousins, we all get together, we all
cherish the moments, we eat, we drink, we
open gifts, we laugh, and at times we may
also argue because of different view of
opinions, it is all fun, I would not trade the
holidays with my family for the world. I
will be leaving you all on this note, have a
Merry Jolly Christmas, maybe it be full of
joy, laughter, and memories that you will
hold onto for an eternity.
Keep safe, stay healthy and make sure
laughter is in your everyday life.

افرادمتخصص در امور وام ،در ازای
تهیه وام ،می توانند از ش��ما هزینه
دریافت کنن��د ،ولی اغل��ب اوقات
س��رویس خود را به صورت رایگان
ارائه م��ی کنند و این هزین��ه را از
مؤسسه تهیه کننده وامدریافت می
نمایند.


.8اسباب کشی

معموالًهزین��ه این مؤسس��ات که
به صورت حرف��ه ای کارمی کنند،
 ۱۰۰-۵۰دالر در س��اعت می باشد
(شامل  ۳کارگر و یک ماشین ون)
که درماه های پ��رکار (ژوئیه) -۱۰
 %۲۰گران تر می باشد.
(البته باید از ماهها جلوتر،رزروشوند)


.9بازرسی فنی

همیش��ه و همیش��ه از یک بازرس
تاییدش��ده و دارای مدرک و بیمه
استفادهکنید.
هزینه بازرس��ی ،اغلب به نوع ملک
بس��تگی دارد۷۰۰-۳۰۰دالر برای
خانهمعمولی)

.10مالیات نقل وانتقال

()Transfer Duties
در صورت معامله ملک ،خریدار باید
این مالیات را پر داخت کند.
تمام مناطق ش��هرداری در استان
کبک ،مالیات��ی را به عنوان مالیات
نقل و انتقال (که اغلب به اش��تباه
مالیات خیرمقدم Welcome Tax
گفته می ش��ود) از خریداران ملک
دریافت می کنند.
درگذشته ،گرفتن این مالیات برای
تمام ش��هرداری ه��ا الزامی نبود و
شهرداری ها درگرفتن این مالیات
خودمختاربودند.
دولت با وضع قانونی در سال ۱۹۹۱
گرفتن مالیات نقل و انتقال را از اول
ژانویه ۱۹۹۲برای تمام شهرداری ها
اجباری نمود.
ای��ن مالی��ات ب��ر اس��اس قیمت
خریداری ش��ده مل��ک و یا قیمت
ارزیابی شده ش��هرداری (هر کدام
که بیشتر باشد) گرفته می شود و
طریقه محاسبه آن به شرح زیراست:
برای  ۵۰۰۰۰دالر اولیه میزان آن
 %۰.۵می باشد (۲۵۰دالر)
از  ۵۰۰۰۰دالر ت��ا  ۲۵۰۰۰۰دالر
مقدار آن ب��ه  % ۱افزایش می یابد
(۲۰۰۰دالر) و از  ۲۵۰۰۰۰ت��ا
 % ۱.۵ ،۵۰۰۰۰۰و از ۵۰۰۰۰۰
دالر باالتر  %۲می رسد.

برای واضح تر ش��دن مطلب توجه
شما را به مثال زیر جلب می نمایم:
ف��زض کنی��د ملکی ب��ه قیمت
 ۵۲۰۰۰۰دالر خریده اید که قیمت
ش��هرداری آن assessment roll
 ۵۷۰۰۰۰دالرمی باشد.
شما باید براساس قیمت باالتر ،این
مالیات را بپردازید (قیمت شهرداری
یا ۵۷۰۰۰۰دالر).
ب��رای  ۵۰۰۰۰دالر اولی��ه  % ۰.۵یا
۲۵۰دالر،
ب��رای ۵۰۰۰۰ -۲۵۰۰۰۰دالر یک
درصد (۲۰۰۰دالر)
و ب��رای۱.۵ ,۲۵۰۰۰۰ -۵۰۰۰۰۰
,%
( ۳۷۵۰دالر)
و برای مقدار باقیمانده که معادل
70000دالر است۱۴۰۰( %۲دالر)
ک��ه در کل باید ۷۴۰۰دالر ،مالیات
نقل و انتقال بپردازید:
۲۵۰۰۰۰+۲۰۰۰۰۰ +۵۰۰۰۰
$۵۷۰۰۰۰=۷۰۰۰۰ +
+ )$250( %0.5
+ )$3750( %1.5 + )%2000(%1
$7400= )$1400( %2
درضمن قبض این مالیات بین 3-6
هفته بعد از روز محضر به دستتان
خواهد رسید و چهار هفته فرصت
دارید تا آن را پرداخت کنید.
در م��واردی این مالیات مش��مول
معافیت می باشدکه تعدادی ازآنها
به شرح زیرمی باشند
 اگرقیم��ت مل��ک  ۵۰۰۰دالری��اکمترباشد!
 اگرنق��ل و انتق��ال بی��ن ش��ما وهمسرتانباشد.
 اگ��ر معامله بین ش��ما ب��ا پدر یامادرتان ،و یا باپدر یا مادر همسرتان
باشد.
همچنین اگ��ر این نق��ل و انتقال
بین ش��ما و پدربزرگ یا مادربزرگ
خودتان و یا پدربزرگ و مادربزرگ
همسرتانباشد.
 اگرنق��ل و انتق��ال بین ش��ما بافرزندت��ان و یا فرزن��د فرزندتان و
ی��ا فرزند فرزند فرزندت��ان ویا...و یا
همسران آنها باشد
 اگ��ر حداقل12م��اه اس��ت که بادوست پس��ر و یا دوست دخترتان
زندگی میکنید و میخواهیدکه نقل
و انتقال ملکی را بین خودتان انجام
دهید ،از پرداخت این مالیات معاف
هستید.
شا دوسربلندباشید.


Cell.: 514-702-2309

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

From our home to yours, a Very
! Merry Christmas Everyone
__________________
Maria Cottone
Certified Canadian Immigration Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

ایران :حتریم بانک مرکز ...
و تحریم های پیشین خود بر صنایع
نفت و گاز این کش��ور را شدت می
بخشد.
این مصوبه همچنی��ن محدودیت
هایی را بر تماس دیپلماتیک با ایران
اعمال کرده اس��ت .مس��دود کردن
دارایی های مقام های ایرانی و منع
ورود آنها به آمریکا از دیگر مفاد این
مصوبه است.
مصوب��ه دیگر مجل��س نمایندگان
آمری��کا نیز که ب��ا  ۴۱۸رای موافق
در براب��ر دو رای مخال��ف تصویب

News Release:

Canadian citizenship not
for sale:

Minister Kenney provides update of
investigations into citizenship fraud
Montreal, December 9, 2011 — The

Government of Canada is now investigating 6,500
people from more than 100 countries for
fraudulently attempting to gain citizenship
or maintain permanent resident status,
Citizenship, Immigration and Multiculturalism Minister Jason Kenney announced
today.
“Canadian citizenship is not for sale,” said
Minister Kenney. “Canadians are generous
people, but have no tolerance or patience
for people who don’t play by the rules and
who lie or cheat to become a Canadian
citizen. The Government will apply the
full strength of Canadian law to those who
”have obtained citizenship fraudulently.
In July, Minister Kenney announced that
Citizenship and Immigration Canada
(CIC) was beginning the process to revoke
the citizenship of up to 1,800 citizens who
obtained it fraudulently; that number has
now risen to more than 2,100.
The Department has also been working
on cases of those who are not yet citizens.
Nearly 4,400 people with permanent
resident status who are known to be implicated in residence fraud have been flagged
for additional scrutiny should they attempt
to enter Canada or obtain citizenship. The
majority of these individuals are outside
the country.
n typical cases, permanent residents
will use the services of an unscrupulous
immigration consultant to establish evidence of residence in Canada while living
abroad most, if not all, of the time. This
fraud is perpetrated so that individuals can
maintain their permanent residence status
and later apply for citizenship. A family
of five may pay upwards of $25,000 over
four or more years to create the illusion of
residence in Canada.
“My department is working closely with
the Canada Border Services Agency, the
Royal Canadian Mounted Police, and
Canadian offices abroad to prevent people

I

>> ادامه از صفحه5 :

ش��د ،مجازات هایی را برای افراد و
کش��ورهای طرف معامله با برنامه
های تسلیحاتی ایران ،سوریه و کره
شمالی در نظر گرفته است.
اریک کانتور ،رهبر اکثریت جمهوری
خواه مجل��س نماین��دگان پس از
تصویب این طرح ها گفت" :این دو
مصوبه به طور قابل توجهی تحریم
ه��ای موجود علیه ایران را ش��دت
می بخش��د و به رئی��س جمهوری
اختیارات بی سابقه ای را برای اعمال
تحریم های شکننده بر اقتصاد این

کشور اعطا می کند".
ب��ر خالف طرح بودج��ه دفاعی که
پیش تر ( ۳۰نوامبر) در مجلس سنا
به تصویب رسیده بود ،این مجلس
بای��د طرح ه��ای مش��ابه دو باال را
تصویب کند تا ب��رای امضا به کاخ
سفید فرستاده شود.
تصویب قوانین در آمریکا به تصویب
دو مجلس نمایندگان و سنا و امضای
رئیس جمهوری نیاز دارد.
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ایرانی
ب
خرید!

قرار ميگيرد.
اگر چ��ه گاهي ميتوان به س��ختي از كنار تصويره��اي متفاوتي كه از
صاحبان حرف مختلف ارائه ميش��ود ،گذش��ت اما ب��ه راحتي نميتوان از
www.paivand.caميشود ،گذشت.
تصويري كه از پليس در سينما و تلويزيون كشور ترسيم
به عقيده كارشناس��ان اين عرصه تصوير پليس ايران در رسانه ملي نمادي
info@paivand.ca
از قان��ون و حاكميت بوده و عالوه بر هويتي حرفهاي ،ماهيتي سياس��ي و
ديپلماتي��ك دارد ،ضمن اين كه مس��لماً اين تصاوي��ر مخاطبان گوناگوني
دارد كه دس��تهاي از آنها مخاطب غيرايراني و گاه جزو مخالفان و دشمنان
ايران اس��المي هس��تند كه همواره با افكار پليد و غيرانساني خود به دنبال
هاي
ROSEدر عرصه
بهانهاي براي س��ياه نمايي و ضعيف نش��ان دادن كشورمان
MARIE
بينالمللي ميگردند .زیباییدربرازندگیاست
Maryam&Roe
دوس��تي ،ب��ا ديدن تصويري كه
حال در اين ش��رايط هر ايراني و ايران
TAILLEUR
از پليس كش��ورش در رس��انه ملي ارائه ميشود ،ناخودآگاه به خود ميآيد
كه آيا اين همان پليس��ي است كه هر روز شاهد موفقيتها و رشادتهاي
پرس��نل زحمتكش آن در صحنههاي مختلف جرم و قتل و تخلف و غيره
اخب��ار30سال
شما با بیش از
هس��تيم ؟يا اين كه ايندرخدمت
هاي4491
St-Charles
پليس
متعددي كه از تالش
تصاوير با
تجربه  تعمیر انواع لباس
(SPA
)CONCEPT
باسفارش كه عليه كش��ور ميش��ود،
هجمههايي
ها و
ش��رارت
اي��ران براي
مردانه 
زنانه و
مقابله با های
اجــاره
Tel.: 514-833-1519
ميشنويم،همخواني دارد؟
شخصی  متخصص در چرم
کاندوی زیبا ،یک خوابه،
Tel.: 514-694-3735
و
تصوير
پوست به دور از همه تعارف��ات اين
باش��يم و
كمي منصف
بهتر اس��ت
درناحیه کت سنت لوک،
 تخفیف ویــژه برای هموطنان
رس��انه ملي كش��ور پاك كني��م .ميگوييد
پليس ضعيف را از
غيرواقع��ياستخر
با منظره عالی،
گرامی
ریاضیات
رمضان
تدریسكه ماه
اس��ت ،كافي است مروري ساده در سريالهايي
غيرمنصفانه
سالن ورزش،
داخلی ،سونا،
514-419-1039
secondaire
دبیرستان
  دوره

داخلی،
وپارکینگ
جاکوزی
موارد
بيشتر
در
بلكه
خاص
مورد
اين
در
نه
البته
باشيد.
داشته
شد،
پخش
1231
Ste-Catherine
W.
  به زبان فرانسوی

Suite
304
یخچال،
گاز،
همچنین
به
ناآشنا
و
ناآگاه
تجربه،
كم
پليس
يك
كش��يدن
تصوير
به
ش��اهد
همواره
  توسط فوق لیسانس از فرانسه و

خشک کن
مونتریال
هس��تيم كه هرچه مافوق او ميگويد ،پلی
ش��ود و گاه
تکنیکنمي
متوجه
لباسشویی،خود
وظايف
ظرفشویی ودو قطعه مبل،
  با بیش از 10سال سابقه تدریس

گاه هم ماجرا
دهد و
صحنههاي مهمي ازجرم و داستان آن را از دست مي
سعیدیان )
(رامین
از نوامبراجاره داده می شود:
شده
تصوير
جنايت
و
هاي قتل
امورصحنه
دير به
را به هم ميزند ،پليس��ي كه
آشپزی
انـجام
514-931-2231
Tel.: 514-481-8099
متوجهایاصل قضيه ميشود و ...گاه از آن
ميرسد .پليس��ي كه آخر از همه
حرفــــه
هفتهايفاي نق��ش حقيقي آن اغراق
كه در
پليس��يدر
س��وي بام ميافتيم؛ يعنيچند روز
خدماتکامپیوتر
شده است.
>> در منزل شما
مبتدی
از
آموزش

متوليان رسانه ملي و فيلمسازان كشور
ویلن اس��ت كه دست
منطقي اين
كمسالی)
(خامن
تــدریس
تا
(514) 754-4592
پیشرفته مش��اوران
كارشناس��ان و
مختلف ،از
کالسیکنقش گروهها و حرف
ازترس��يم
و قبل
ایرانی
 تعمیر و عیب یابی
ویندوزاين
كنند ،تا از
فيلم
س��اخت
به
اقدام
آنها
مش��ورت
با
و
برده
بهره
هرگروه
 نصب انواع
پیشرفتهكار هنري خود هم بيفزايند.
مبتدیوبه غناي
طريق

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
(مینیمومدو سال تجربه)

ول با

آموزشگیتار
پـاپ

استاتیک
الکترولیز
لیــزر

دروست آیلند (سیاوش )

Bijan

pirazjun1

آشپـزی

noushintilmai2010paid

laleharaieazraznov15UP

آموزشویلن

azaug15akvUp

سیامک :با 16سال سابقه
آموزشموسیقی

887-6160
azaug15akvUp

4877

jalilh2001@yahoo.com azap15

خشکشویی
Nettoyeurs

استخـدام
استخدام منشی

جهتشرکت
به یک خانم مسلط به زبان
فرانسه و انگلیسی و آشنا
با امور شرکتی ،ترجیحا با
سابقه قبلی در این زمینه
نیازمندیم.
Tel.: 514-582-3444
hadimor@hotmail.comazdec1

آرایشگر
باجتربه

استخدام
AKHAVAN

 ویروس زدایی و نصب
بهترین آنتی ویروس ها
 طراحی صفحات وب

)(438

جویـ�ایکار
azaug1free

پارس ماریتایم

shshramhagigi:(m:1)Ptoendofaug09

فال تاروت

تعمیراتساختمان

(بامشتـــری)

درسالن شهرزاد
دعوت به همکاری میشود
(514) 228-1111
(514) 489-6901

az15aprUP -mina_vahidi64@yahoo.com

برای کار درمرکز شهر
(514) 867-1756
شرکتی و شخصی
نیازمندیم.
WEST ILSLAND
دو شرح
 افزایش سرعت سیستم
Tel.: 514-266-1355
درجه
پز
شیرینی
یک
به
نصب نرم
آموزش
کرده و
مدادوحل
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحهارا با
یک ایرانی نیازمند است.
مجری
افزارهای دخلواه شما
مراسمحل شرح دوم بپردازید.
شرح اول ،به
سپس با پاک کردن جواب
Tel.: 514-620-5551
www.systemexpert.ca
امور مربوط به رانندگی
عقد ایرانی
514-294-8242
(حیدر)
جدول ويژه
جدول عادي
514Tel: 438-402-8850
825-3170
azjuly15Up siavash-kabiri@yahoo.com

PAIVAND: Vol. 18  No.1034  Dec. 15, 2011

36

در خدمت هموطنان گرامی

تدریس ریاضی
وفیزیک
دوره  3ساله دبیرستان
ب��رای دانش��حوهای دبیرس��تان ،و
دانشجوهای ترم آمادگی
saffa.seraj@gmail.com
noushintilmai2010paid

کامپیـوتر

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

تاتوی دائم
طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن

دارالترجمهرمسی

یکتـا

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

 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

استخدام

خشکشویی شیک

به یک نفر کارمند برای
انجام امور خشکشویی
آشنا به زبان فرانسوی
در ناحیه مونتریال شرقی
نیازمند یم.
Tel.: 514-750-0574
aznov15`11alijaaniup

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توس�طمهندس
الکترونی�ک

نقل بین-7املللی
حمل
دربرگيرنده  -بيميلي و بيزاري
14و 15
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 EXPRESS
1
Tel: 514-384-5632
صندلي راحتي
(آرش کشوری)
ومن��د  -مظل��وم 1
www.nettoyeursex(514) 685-4777
www.parscargo.ca
خدماتکامپیوتر،
>> کلیه مقاطع:
press.com
ها نقطه
رم��زدار -
نوع��ي پارچه -
-8
ویژه خامن
Cell: 514-730-7462
2
به بهای عالی (آرش)
Your garments
fresh
College،University
شروع
حسابــداری
هاي
قصاب  -از نام
خصوصی
تدریس
and
cleaned
as
early
High-Shool
Tel: 514-574-7915
کیمیا
توسط
مصيبت
جمع
 -9تظاهر به نيكي -
ي به معني بس��يار 3
!as the same day
و گــرافیک
با سابقه  tutoringدرمدارس
akhosravi53
زبانفرانسه
 مزه دلچسب(514) 699-1380CEL:
514-889-7392
4
مونترال و تدریس در موسسات
نصب

تعمیر
و
یابی
عیب

@gmail.com
مترجم رمسی
فرانسه)ترام��وا  -سرس��راي هت��ل -
(فارغ التحصیل کشور-10
هرگونه سخت افزار و نرم
کنکور تهران
ي  -جن��گ  -كلمه
خاطرهحتویلدارییکتا
 +ریــاضی و فیزیک
5
دروازه
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
*درصورتعدمرضایتجلسه
عضو جامعه مترجمان رسمی
ی
رضانوشادجمال
شبکه رسانیویروس زدایی
یر ن
دوري از
دانشگاه) ي��ك
(ازدبیرستان تا -11
کبک و ایران
اولرایگانمیباشد.
اپاس  -فاش كردن 6
خودمان��يا  -دام
مترجم رسمی و عضوجامعه
و نصب ضدویروس بازگرداندن
ا
ها
خامن
توجه
قابل
مسابقه
ترجمه رسمی کلیه مدارک و
 - 514-803راننده كشتيستخمترجمان کبک
ثبت نام :با ظرفیت محدود
مفروضاتازدست رفته:
بلي در ید!
 -12دس��تورها  -ا
7
خدمات مربوط به ترجمه
ترجمه رسمی کلیه مدارک ،دعوتنامه و
مكالمه -
DATA RECOVERY
کن
(514) 675-0694
تائیدترجمه
افزار:
نرم
هرگونه
آموزش

كردن  -سوره دهم
بيماري جلدي  -عدد يك رقمي
514-827-6329
8
ازمبتدی تا پیشرفت ،طراحی
Tel.: 514-575-7080
(438) 390-0694
زاده
لوئیزداداش
 -13نيتوخالي  -بروسلوز  -بخش
وبسایت :شرکت و خصوصی
514-620-3255
خود را 9به ما فکس
نسخه
تبدیل فیلم و عکس های شما
اصلي و آهنگين اپرا
چند
شهر صنعتي -
و ورق
استخدام
گرافیک
طراحی
روی  DVD
کنید و داروی تان را
 -14مي��ل خانم ب��اردار  -چنگ -
10
تنظیم فرم های مالیاتی:
حتــــویلبگیرید:
انی
فريب دادن
شادی
توسط
اخوان
سوپر
شرکت
و
خصوصی
��ده تبليغاتي  -برد
13 RACHEL
11
ایر دام
سيستم مترجم رمسی
بهترینسرویس
مجری مراسم
نهادي
 -15هنر هفتم
در 1و  2در
شعبات
>> -جهت
Tel.: (514) 288-4864
ستخ
بهترینقیمت
)Tel.: (514
چند يا
پرونده و
(گروهي
(514) 678-6451
12288-9281
ا ید!
نغمه سروران
از)آیلند به
وست
پروندهها كه  NDGو
عقد ایرانی
ن جنگ و نمايش -
 تبدیل سیستم های
کن
Fax: (514) 288-4682
514-830-5757
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
دارد
خود
در
را
ها
پوشه
نفر Cashierو کارگر ساده
13
ترجمهوتأییدترجمه
514ویدئویی عمودي:
رسمی اسناد و مدارک،
ورمان  -آخرش ته
 فروش جدیدترین
نیازمنداست.
 -1انع��كاس ص��دا  -از اصح��اب
14
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
825-3170
ایرانی
های
آلبوم
ه خوردن در آب
اخوان
شعبات
به
لطفا
مترجم رمسی
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
كهف
15
تأییدامضاء
زن
 همس��رسرویس
مراجعهکنید:
قوري بزرگ
دی.جی.ابزاري در مطبخ -
-2
محل:مرکزشهرمونترال
محمودایزدی
514-485-4744
 6162نيروهاي سه گانه
 - Sherbrooke w.از
نزدیکمترومک-گیل
افقي:
 -8عظم��ت و ش��كوه  -ب��االي كوه -
 Location:عضوجامعه مترجمین کبک شهریاربخشی
Tel.: 514-223-3336
Downtown
ي س��س  -بيش��هزار
همين
پيوست
ديگر
س��وي
-3
514-620-5551
عملكرد
و
ساختار
بررسي
دانش
1
پدربزرگ بخاري
Montreal،
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
دعوتنامهرسمی،
 -9كاشف گردش خون  -حاال  -آينده پروتئينه��ا در مقي��اس ب��زرگ  -حاال
near McGill Metro
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
Call، text or e-mail for an
تضمین تائید ادارات و سازمان های
ترجمه مدارک
كوچك
نيزه
نم��ودن
تربيت
-4
ي ش��ده از معصومين  -10جانور پوست قيمتي  -سنگ ترازو شكست خوردن
appointment
ایالتی و فدرال
514-624-5609
فراري
مركز
تره
نوعي
مركز
كالغ
فرنگ��ي
 -2س��پهبد
Tel.: 514-745-0318
514-889-8765
ماچ آب��دار  -ربالنوع  -بزرگي ،شكوه
514-889-3243
nsarvaran@hotmail.com
 -5پهلوان  -نوعي پارچه  -تلخي
بنگالدش
Cell.: 514-246-8486
 -11مرك��ز ويتن��ام  -آرم��ان  -بارش
 -3دوستي و محبت  -بلبل  -لغزان  -6رفيق و متفقال��رأي  -نگهداري
زاج آب با جس��مي  -مشكل به مقصد برسد
 -4س��وداي نال��ه  -ع��دد ترتيبي  -شده  -خوب
زمين عجايب  -دروغ  -12ضمي��ر بيگان��ه  -س��وره زن��ان  -مادهاي اس��فنجي و آتش��گير كه به  -7درون جمجم��ه  -منطق��هاي
گرماي غيرعادي بدن  -دين برتر
وس��يله نوعي قارچ بر تن��ه درختان كوهس��تاني و ييالقي در كرج  -يار
ژي
جهت
 -13خطاب بيادبانه  -دستگاهي
پديد ميآيد  -كاسني زرد
عروس
كتيبهه��اي گنجنامه توليد انرژي اتمي  -ايزد
 -5آغ��از  -س��خن چي��ن  -خمره  -8زي��ن و ب��رگ  -كام��ل كردن -
س��ي پ��س از رهبري  -14بازديد و رس��يدگي  -واحد بوكس بزرگ
توان
عشق
آفریدگار
نام
به
سمي كشور است
__________
 ذخيره ،پسانداز -6جشنواره بينالمللي فيلم  -زمان  -9رود پ��رآب ايرانگره-خونوار
تزئيني با-عشق و
اهیم زد دل ها را
بيآغاز  -رونمايي
	•کوتاه کرد ن مو
 -15تعزيه  -بازسازي
اشتباه معروف
زندگی را با مهر
مدي براي
آقایان 10 :دالر
 -10ب��ه وس��يله  -اجازه
27
صفحه
 4876ویژه و عادی:
جدولهای
جدولحل
حل
4876
شماره
از ويژه
حل جدول
عادی شماره
انه
نان
نوع��ي
ش��ده
داده
خامن ها:
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
شكل
اي
لوله
باريك
ي  -اصل و
 14-16-18دالر
1
ه م چ ش م ي
چ ش م و
و
ا ب ر
ا ن
ه ج و
و ش ي ز
د
 1ش و ف ر
زیبای
مجری مراسم
هندسه -
ف ر ي ب ا  -11ابزار درس
	•بند صورت 12 :دالر
صدمهایرانی
گ موش  23 -از از اب دل ه ن رط من اي ب ه ون ري اد اق  23لي اخ اي يب ك س ال لخ تك ه م ر ا ت الهه هندو -عقد
	•بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
ا ن ي  -12آدم نش��ده!  -ن��ام
4
د ل و
د
و
ر
و
ي ك
ر ب
 4د
ر م
ت ا
ع ز
م و
ا
ست
صمیمی
لیلی
	•رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...
نش��انه
جيحون
قدي��م
ت
ل
ر ي ا
ع
ا
ا ب د
 5ي س
ن
س و س ن
ز ب ا ن ه
 5ت ت
ي  -دويدن
(با مجوز رسمی از ایالت کبک)
6
6
ش ح
ل
س ي ا
م
ا ي ت ا
ر
ش ي ا
د ي ه ي م
ب گ فعل اس��تمراري  -فصيح
>> کالس آموزش آرایشگری
نامعلوم -
514-825-3170
ح ل م
ز ب ا ن
م ر
ا
و
 7پ ر
ز ي ن ه
ل و
ر
ا
 7ق م
ج د ه بودن
در مدت  3ماه ،با تضمین
ت و ك ي و
ا ي ز
 8ي ت ي م ه
ر
ر
د
ا ي ك ا
 8ل
ب خ ا ر ا  -13س��ره  -گون��هاي
_________________________
رآوردني از
ل ي
ا
ه
ا ن ج ي ن
ل
و ن
 9ر
م ب ه م
ه ك ل
س ي ا
 9ع ي ن
رستوران
ساندويچ  -وصله هنري
Suite208
م
ن ا ك ا
ا ي ن ه
 10خ ش
ا گ ي ر
و
ر
ج ب ا
و
 10ه
ش م  -14به آدم الغر و ضعيف
Metro: Cote Vertu
ن م
ا ب
ر
س ه
و ي
ب د
 11ر
ه ن ي ن
ا
ا ف
ن د
 11ت
 جايگاه -ك م ا ميگويند  -مثل و مانند
ك ا ش
س ت
م س ك ن
و ل
 12ا
ر
ه
ب ت و ل
 12ي ك ي
ا د و ا ر  -سرزمين
ا س ت
ر
د
ر گ ز
ه
 13ب ل و ف
و ن
ن ر
 13م ر ن د
م ش ر ك  -15راستهاي از حشرات
ر
و ف و
ل
ن پ ا
ه
ر
ا
و
 از دست  14اي ا س ا
ا س
 14و س و
514-485-2929
ر ا ه ي  -پي در پي بودن
ز ي ر ك
ا ن س
و ف ر
د
ر
 15ت و
ر ي د
د
ا
ل م
 15ر ي ا

تایپ فارس�ی

noushintilmai2010paid

azfev11Pd

داروخانه

فال قهوه

Nikpourpaidtojune2012

مترجم رمسی

azsep152011free

تپش

azsept'11

Uazjune12011

toendofmay2010P

دیجیتال

arman:toendofFeb2011>P

aznov01،2011INV

سالن آرایش

با بیش از  16سال سابقه

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

شیراز

جدول اعداد سودوکو در صفحه 14

Coiffure

997 Decarie،

(514) 336-5666
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I.T.P Travel

ATENA ZAKERIN

تورهای  1و  2روزه برای تورونتو و آبشارنیاگارا
>> همچنین برای آمریکا

Tel: 514-735-7884

فرشایرانی
TAPIS

>> با بهترین قیمت ها

itp.atena@yahoo.ca

بها و سرویس عالی

طراح داخلی

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

Interior
Design

Tel.: 514-904-1028

l.kazemian@gmail.com

پرستــاری
ازساملندان

اجــاره

اموراستــاتیک

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

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

اجارهاتاق

Tel.: 514-481-6765
eveazjuly15UP

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

پرستارساملندان

514-371-7700
azoct1zarijabri

514-769-4075

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

استخدام

تدریسگیتار

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

<< پـاپ <<
سامانامانی

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

شیرینی
سـرو

514 641 2379
azjune15

صابر جلیل زاده

آموزشگیتار

514-585-6178
tilMar'10P

سینابطحایی
www.SinaBathaie.
com
514-262-4045

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

کالسیـکوپاپ

آموزش سنتور

رضارضـائی
از 8صبح تا 8شب

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

آرایشـــــگاه

481-6765 ............................ EVE
آکوافور (اسپا) 369-3333 ............................
فریب��ا 487-0800 ...................................
ش��هرزاد 489-6901 ...................................
فاط��ی 772-5787 ....................................
696-5983 ............................ Spa Concept
م��ژگان 620-4729 .......................................

آژانس مسافرتی

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

آموزش رانندگی

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

آموزش موسیقی

سیامک نصر 653-5107 ...............................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

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

شانـــس اول را به
آنهـا بدهید!

استخدام

به یک کارگر ساده برای کار
در رستوران یاس نیازمندیم.

514-483-0303

514-660-0440

TORONTO

جای شما در این صفحه
خالی است!

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

از
ا
ی
ر
ا
ن
ی
ب
خرید!

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

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

ازدواج
ارز

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

استخدام در موسسه خدمات مهاجرتی پویندگان جم
در اتاوا

.۱تسلطبهزبانفارسیوانگلیسی Internet؛
.۴عالقهمنــدبهیــادگیریامور
(نوشتن،خواندنومکالمه)؛
.۲استخدامتماموقت؛
مهاجرت؛
 .۳آشنایی به  Excel، Wrodو

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

بیمه و مشاور مالی

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

پزشک

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

تابلوسازی

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

تاکسی

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

تبلیغات

Distributed Free

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

& all Major Cities

Ottawa، Toronto، Vancouver

تعمیراتساختمان

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

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

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

خیاطی (آلتریشن)

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

روانشناسی  /روانکاوی

برای ما بنویسید اما...

سوپر و فروشگاه

شیرینی پزی

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

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

دیش و ساتالیت
دندانپزشک

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فـرش
فـال

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

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

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

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

دندانسازی (البراتوار)

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

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

هم��ا .........................................گان پیوند )
484-2644

کایروپرکتیک

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

کاجل زبان

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

کتابفروشی

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

کلیسا

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

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

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

داروخانه

رستــوران

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

کوتاه زیباتر است

گرافیک و طراحی

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

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

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.

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

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

ترجمه

•
•
•
•
•

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

گاراژ (درب)

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

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

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

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

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

تدریس رقص

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

شماره شما در

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

تدریس خصوصی

514-996-9692

•
•

نیـازمنـدی هـای پیوند

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

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

aznov15

الگان��س لیزین��گ482-4500 ..............

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

مرکز شهر مونتریال:

اوتاوا :استخدام H I R E

مولتی ساژ 770-1771 .................................
فرهنگسرایسینا488-3000 .......................
مدرسه فردوسی 962-3565 ......................
مدرسهوستآیلند626-5520.......................
خانه ای��ران 951-4721 ...............................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................
تلویزیون ایرانی��ان 385-4726.................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیم��ا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 489-8686 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................



 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؟...

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)

تـورونتو

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

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

تدریسموسیقی

س�فر روزانه به

PAYVAND

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

رزومه خود را به ایمیل یا فکس زیر ارسال کنید:
jamshidi123@rogers.com
Fax: 613-424-3888

azjuly15Up zagros

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

freeaznov15

tiljuly'12Pd

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

azsep15akhpaidfor2

438-995-0676

fazelazoct15

(514) 886-9563
bahram_rahimian@yahoo.com

(محلی ایده آل برای کار لیزر)

514-484-7335

نیازمنــدیها

www.navayehezardastan.com

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

aznov1UP

خانمازسالمندان
و کودکان شما
نگهداریمیکند:
پارت تایم  /فول تایم

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

@Tkourosh_ashigh
yahoo.com

بهرام رحیمیان :جامعه شناس از دانشگاه کنکوردیا ،استاد

Tel.: 514-662-2579

az15fev11factrd-vic

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

تدریسخصوصیزبانانگلیسی

لیلیکاظمیان

)(wholesale price

MMUNITY

کـورشعشیق

harrisfeb-aug2011UP(185) +shariazoct12011-mar2012pd120

توسط
طراح داخلی

برای اطالعات بیشتر:

مبتدی تا پیشرفته:

برای اطالعات بیشتر
تماسبگیرید:

(هر طرف)

انجام پروژه های
دانشجوییدرزمینۀ

فـرش نوی ایرانی
و اورینتال شما را
خـریداریم

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

مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

PARTICIPATE in our
CO

آموزش سنتور

آقای  47ساله ،سیتیزن
کانادا ،مقیم سوئد ،چندی
است در مونتریال هستم،
جویای دوستی با خانم
مجرد ایرانی

رفت و آمد هرروزه

Cell: 514-649-0109

ORIENTAUX
ترمیمدستی
 شتشویدستی

جویای
دوست

TORONTO

5555 Westminster #101 Montreal، Qc، H4W 2J2

www.itptravelinc.com

www.paivand.ca

سفرتورونتو

آژانــسمسـافرتی
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کامپیوتر

کارواش

249-4684 ...................... UNI-TECK
پیوند 996-9692 ...........................................

عینک سازی

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

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

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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با مدیریت
ایرانی،
در خدمت
ایرانیان
گرامی

به مدت یک سال:

برای 3قسمت کوچک یا یک قسمت بزرگ

بهترین هدیه برای کریسمس و سال نو

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

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

کیف

یت عالی

انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...

قیم
ت مناسب
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی
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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
 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

دکتر ریموند رضایی
پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

Tel.: (514) 933- 8383

خدمات عادی:

 تهیه و تنظیم مالیات بردرآمد سالیانه
 دفترداری Bookkeeping
 تهیه گزار ش هایGST & PST
 ثبت شرکت هاIncorporation :

Unisex

3363 Cavendish

(514) 487-0800



Metro: Guy Cond

Tax planning & preparation For:

- High income earners - Deceased
)- Corporations (R&D Tax Credits
- U.S. Personal tax return preparation
)(For Canadians with U.S. Income
- Audit representation - Business Plans
- Budgets & Forecasts

18 Westminster N., Suite 20,
QC

Montrealvr@gmail.com

راس ساعت 7شب

)(Corner: St.Jacques

Tel.: (514) 489-8484

 7شب

همراه با پرسش و پاسخ

>> و منایش اسالید

936 Girouard

با 20سال سابقه درخشان
FLY E،
در خدمت هموطنان سراسر کانادا
!TIM E
Y
N
A
مونتریال ،ونکوور
ER
H
W
Y
AN
مناینده شرکت های هوایی معتبر جهان

Tel.: (514) 806-0060

جمع
ه
6
1
د
س
ا
مبر 2011

سفارش غذا پذیرفته می شود

پارستورز

خدمات ویژه:

H4X 1Y9

کت
ابخانه

وس
 ooke W.ت مونت
r

MONTREAL
Tel: 514-938-7277

herb

(متر
و واند
وم :ات
و
ب
و
ورود برای همگان رایگان است.
س 24


تلفن اطالعات:
514-996-9692

 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

1253 Rue Guy

ش
ب
ی
ب
ا
د
کتر
فریبا
آرایش
سالن
پ
ر
و
ی
ز
ق
د
ی
ریان
 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
____________________

Email:

بدون وقت
قبلی

www.circumcisionmontreal.com

حسابداری و مالیات
XL-ON TAX
SERVICES INC.
Authorized E-Filer

باطعــمخانگی

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

 398، boul. Curé-Labelle، Laval

Tel.: 450-934-7744

انواع خورشها و غذاهای ایرانی

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

Tel.: (450) 676-9550

()McGill University

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

کلینیکمدیکالآلفامدیک

) 2550 Lapiniere (Brossard

عباسشفیعی:

Tel.: 514-996-9692

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

انــواع
کارتتلفن

کافه پرشیا

S
4574

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

شرقی)

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

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

www.akhavanfood.com

قهوه ادنا
ADNA

برجن مرغوب.99

لیمو شی

رین عالی !

رویال

 40پوندی

.99 /lb

34

>>> زمستان امسال :بهرتین حلیمداغ
رادرسوپراخواننوشجانکنید!

