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موسسه مالی

شــریف

تبدیل ارز

گـروه پـاسیفیـک

کلیه امو ر مهاجرت  -صرافی و انتقال ارز

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

I.C.P. Inc.

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

■ انتقال ارز به اغلب کشورها و برعکس ،تبدیل ارزها بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات ،بدون کارمزد ،با نرخ بهتر
____________________________________________
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

St-Laurent، QC H4N 1C8

Cote vertu، Bus 121 E

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

www.ic-pacific.com

immigration@ic-pacific.com
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شدتگرفتندرگیریهادرسوریه:

جریمهگرفته اید:
نگراننباشید!

راه برای کمک نظامی به شورشیان هموار میشود
گروهه��ای مخالف دولت س��وریه
میگویند کهدرگیریهای شدیدی
در اط��راف دمش��ق ،پایتخت ،در
جریان است و مسیر اصلی فرودگاه

دمشق نیز بسته شده و همچنین
خبر میرسد که شبکه اینترنت و
موبایل از کار افتاده است.
ص7 ...

>> مخالفت کانادا با استقالل فلسطین
در سازمان ملل ص6 :

بزنگاهحساس!

وانبرای
فراخ اززندانیان
ت
حمای زن در ایران
عقیدتی
ص14 :

یکانقــالب!
 ص11 :

زندگی «پی»

شاهکاری در سینما:

 ص6 :

وقتی برای زنده ماندن باید با یک ببر زندگی کنی!

امسال آقا
شرخر!...

ناصرپاشو
بیـا س ِر
کا ِرت!
ص25 :

 ص25 :

کـتنه
ماریا ُ

امیرسام:
امالک

مهــاجرت
>> 36

IBNG

روبروی
بل سنتر

کاندولوکس

صرافی  5ستاره

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

>>>
باز این چه
شورش است
که در خلق عالم است.
باز این چه نوحه و
چه عزا و چه ماتم
است .باز این چه
رستخیز
عظیم است
کز زمین.
بی نفخ
صور
خاسته
تا عرش
اعظم است.
این صبح ...

Montreal، Qc.، H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.426.3596

Mobile: 514.567.3169

ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز
1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
GUY

عباسشفیعی

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

تهیهوتنظیممالیاتبردرآمدسالیانه
 دفترداری Bookkeeping
 تهیه گزار ش هایGST & PST
 ثبت شرکت هاIncorporation :
Tax planning & preparation For:

Montreal, QC H4X 1Y9

- High income earners - Deceased
)- Corporations (R&D Tax Credits
- Audit representation - Business Plans

Tel.: (514) 806-0060

Montrealvr@gmail.com

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
ProFusion Realty RF

Agence Immobilière
1361 Greene Avenue
Westmount، Qc H3Z 2A5
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.
(514) 935 3337
Real Estate Broker
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com
Cell: (514) 928-5415

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

2178 Ste-Catherine W.

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

وحید خلجی

محضردار و مشاور حقوقی

| 5057 Av. Victoria | Montréal, H3W 2N2

Tel.: 514-439-1444

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

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

Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8

Direct Line: 514.903-2021 #27
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

•6170NDG:
Sherbrooke W.

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

fhemmatiyan@sutton.com

Tel.: 514-485-4744
West Island:

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

1405 Maisonneuve W.

انتقالفوری

حسابداریومالیات

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

Tel.:514-844-4492

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری

Tel.: 514-620-5551

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

1155 Rene Levesque w. #2500

انتقـال ارز

•15760 boul Pierrefonds
 با ۱۰سالجتربه
 درکمترینزمان
 بهترینبها

Pointe-claire، Qc، H9R 4S2

صرافیخضر

3

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

6600 Trans-Canada، Suite 750

18 Westminster N.Suite 20

مشاور امالک در مونتریال

Cell: (514) 827-6364

با 18سال سابقه کاری در کانادا

فارغ التحصیل McGill University

و South shore

فیروزهمتیان

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات
 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی
برای شرکت ها و اشخاص
 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده
از سیستم های حسابداری

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

Montreal, Qc, H3B 2N2

لیسانسدر رشته مدیریت مالی
از دانشگاه مونترال ()H.E.C
کاندیدای انجمن حسابداران CGA

>> 7

چهارشنبه ها 8صبح

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315

:خریدفرانچایز

شهباز
خنعی

 ص17 :

دکتررضایی

>> 11:

>> 36

کلینیکمدیکالآلفامدیک
1253 Guy (514) 933- 8383

کبک/کانادا

ع.ا.شادپور

به سرپرستی
رضاناظم (وکیل)

Tel.: (514) 700-0303

ص7 :

مصر :حتوالت نشان می دهد که بهار
عربینهتنهادنبالهانقالباسالمی
ايران نيست ،بلکه از ناکامی های اين
انقــالبدرسآموختهاست...

Israel palestine war...
& scoop on the shizz between Bieber and
Gomez’s bizz.... pg 37

ماکمکتان
میکنیم!!

D.M.D.
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973

544 Beaubien E.
_________________________
Tel.:514-277-1157
5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Metro: Beaubien
Tel.: (514) 731-1443 :CDN
Thurs. & Fri.

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

ان
تقـال ارز

UNION MONDIALE

 ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس
 انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر
 نقدکردن چک

GUY

بهمدیریت:
بیژناحمدی

 Exchangeسرویس تبدیل پول با بهترین نرخ
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc

Cell.: 514-944-3279

نادرخاکسار

|

Tel.: 514-937-5192

Cell.: 514-969-2492
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ن فروش عطریات،
اوکازیو
ها و چمـدان های
کیف دستی
دار و بسیاری دیگر
مارک

زمان
کوتاه است
بشتابید.

شروع حراج

از اول دسامبر

info.: 514-770-7379

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

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

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2
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طرحی برتر ،برای زندگی برتر

کاندومینیومپرستیژ
در قلب مرکز شهر مونتریال
روبری بل سنتر
 2 ،1و 3
اتاق خواب

جیم
دو تراس
استخر داخلی
پالگ اتومبیل برقی
ساعات کار:

همین امروز

با دفتر

فروش ما
و یا با تعیین وقت قبلی

متاس

بگیرید

3
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<< مونتریال:

 22دســـامبر
کنکوردیا :الیوال

بلیت  25دالر

در تپش دیجیتال51-223-3336 :

زمان حرکـت 19 :و  59دقیقه
شنبه  22دسامبر
 از ایستگاه الیوال
>> دانشگاه کنکوردیا

اوتاوا:
جمعه  21دسامبر
312-437-4726

مونتریال:
شنبه  22دسامبر
514-996-9692

تورونتو:
یکشنبه  23دسامبر
647-292-0092

در سالن زیبای
F.C. Smith Auditorium
)(Chapel
Loyola Campus
7141 Sherbrooke St. W.
info: 514-996-9692

بلیت  25دالر
در تپش دیجیتال:
51-223-3336

4
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ایران....

ادامۀکشتاردرسوریه:راهبرایکمکنظامی
بهشورشیانهموارمیشود

آمانو:راستیآزمايیبرنامهاتمیايران
هیچپیشرفتینداشتهاست!

يوکيو آمانو ،مديرکل آژانس
بين الملل��ی ان��رژی اتمی،
روز نهم آذرماه ،در سخنانی
گفت ک��ه به رغ��م «تالش
های فراوان» آژانس ،راستی
آزمايی جنب��ه های احتماال
نظامی برنامه هسته ای ايران
هیچ پیشرفتی نداشته است.
آق��ای آمانو که در نشس��ت
شورای حکام -متشکل از ۳۵
کشور عضو -سخن می گفت
تصريح کرد که «دستاوردهای
مش��خصی در اين زمينه به
دست نيامده است».
به گ��زارش خبرگ��زاری رويترز،
مديرکل آژانس بار ديگر از ايران
خواس��ت تا امکان��ی فراهم کند
که بازرس��ان آژان��س به مجتمع
نظامی پارچين در نزديکی تهران
دسترسی پيدا کنند.
آژانس احتمال می دهد که ايران
در اين پايگاه نظامی که زير نظر
سپاه پاسداران است آزمايش های
نظامی مرتبط با تسليحات هسته
ای انجام داده است.
آق��ای آمان��و ابراز نگران��ی کرده
که «فعاليت های گس��ترده» در
پارچين به منظور پاکس��ازی آن
از آزمايش ه��ای صورت گرفته،
مانع��ی جدی بر س��ر تحقيقات
آژانس بين المللی انرژی اتمی به
شمار می رود.
وی اظهار داشت« :تصاوير ماهواره
ای نشان میدهد که فعاليت های
گسترده ای در زمينه جابجايی و
جايگزينی حجم وسيعی از خاک
منطقه در جريان است».
اين مقام بلندپايه آژانس تصريح
کرد که نهاد نظارتی تحت امر وی
به شکلی راسخ متعهد به گفت و

گفت و گوهای منايندگان ايران
و آژانس از ژانويه گذشته تاکنون
دستاورد مشخصی نداشته است.
گو با ايران اس��ت و تاييد کرد که
قرار اس��ت نمايندگان دو طرف
در روز  ۱۳دس��امبر ۲۳ -آذرماه-
بار ديگر مذاکرات خود را از س��ر
گيرند.
گفت و گوهای نمايندگان ايران
و آژانس از ژانويه گذشته تاکنون
دستاورد مشخصی در بر نداشته
است.
آقای آمانو می گويد که «مذاکرات
آينده فرصتی برای حل مس��ائل
هس��ته ای اي��ران ب��ه ص��ورت
ديپلماتيک است .اکنون زمان آن
فرا رس��يده که به شکلی عاجل
عم��ل کرده و از اين فرصت برای
حل ديپلماتيک مسئله استفاده
کنيم».
وی از مقام های جمهوری اسالمی
ايران خواست تا بدون فوت وقت
به بازرسان آژانس اجازه دهند تا از
پايگاه های نظامی که احتمال می
رود در آنها فعاليت های هس��ته
ای -نظام��ی صورت م��ی گيرد،
بازديد به عمل آورند.
ديپلم��ات های غرب��ی در هفته
ج��اری اعالم کردند که ش��ورای

حکام برنامه ای برای صدور
قطعنام��ه ای در محکوميت
ايران به دليل عدم همکاری
آن با آژانس ندارند.
ب��ه گفته اي��ن ديپلمات ها،
چني��ن اقدام��ی م��ی تواند
فض��ای موجود ب��رای انجام
گف��ت و گ��و ميان اي��ران و
آژانس و همچني��ن ايران و
قدرت های بزرگ جهانی در
قالب گروه پنج به عالوه يک
را تحت تاثير منفی قرار دهد.

جامع��ه جهان��ی و آژان��س
بينالمللی انرژی اتم��ی بارها از
ايران خواسته اند تا غنیسازی ۲۰
درصدی اوراني��وم را که میتواند
در س��اخت سالح هستهای مورد
استفاده قرار گيرد ،متوقف کند.
اما فريدون عباس�ی ،رييس
س�ازمان انرژی اتم�ی ايران،
تاکي�د ک�رد ک�ه عليرغ�م
تحريمهاعليهبرنامههستهای
خ�ود ،اي�ران غنیس�ازی
اوراني�وم را «با ق�وت» ادامه
خواهد داد.
غ��رب معتقد اس��ت ک��ه برنامه
هستهای ايران دارای ابعاد نظامی
اس��ت و خواس��تار شفافسازی
تهران در اين زمينه ش��ده است.
ايران در مقاب��ل میگويد برنامه
هستهایاش کامال صلحآميز است.
آمریکا و اروپا به دليل آنچه امتناع
ته��ران از همکاری با جامعه بين
المللیدر زمينه برنامه هستهايش
خوان��ده ش��دهاند ،تحريمه��ای
ش��ديدی بر جمهوری اس�لامی
وضع کرده اند.

•

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی
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Minoo Eslami

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

www.masoudnasr.com

مسعودنصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

اتحادیه اروپ��ا تحریمهای خود را
علیه س��وریه تنها برای س��ه ماه
تمدید میکند .هدف از این اقدام
تس��هیل یاری به مخالفان مسلح
رژیم بشار اس��د اعالم شده است.
شورشیان مس��لح از پیروزیهای
تازهای خبر میدهند.
اتحادی��ه اروپ��ا تصمی��م دارد در
آیندهای نزدی��ک زمان کوتاهتری
برای اقدامات تحریمی علیه رژیم
سوریهدر نظر بگیرد.
اتحادیه اروپا از چند ماه پیش طی
رشتهای از اقدامات تحریمی رژیم
سوریه را زیر فشار قرار داده است تا
به خونریزی و خشونت علیه مردم
پایان دهد .مهمترین این اقدامات
عبارتن��د از :منع ویزا و مس��دود
کردن حس��اب افراد و مؤسس��ات
وابسته به رژیم اسد ،تحریم واردات
نفت از س��وریه و محاصره دریایی
کش��ور برای جلوگی��ری از ورود
سالح به سوریه.
ی��ک س��خنگوی وزارت خارجه
بریتانیا گفت مهلت کوتاهتری برای
تحریمها "به اتحادی��ه اروپا اجازه
میدهد که با بازنگری در محاصره
س��وریه امکان ارس��ال تجهیزات
زرهی را برای شورش��یان سوریه
بررسی کند".
تشکیل ائتالفی از نیروهای مخالف
رژیم سوریه ،قدرتهای غربی را به
یاری رساندن به شورشیان مسلح
تشویق کرده است.
این ائتالف روز  ۱۱نوامبر امس��ال
اعالم موجودیت کرد.
فرانسه اولین کش��ور اروپایی بود
که "ائت�لاف ملی س��وریه" را به
رسمیت شناخت .لوران فابیوس،
وزیر خارجه فرانسه روز  ۱۵نوامبر
پیش��نهاد کرد به محاصره سوریه
پایان داده شود تا قدرتهای غربی
بتوانند برای شورشیان مخالف رژیم
این کشور سالح و تجهیزات ارسال

کنند.
پ��س از آن بود ک��ه اتحادیه اروپا
اعالم کرد که ائت�لاف ضددولتی
اس��د را نماین��ده مش��روع مردم
س��وریه میداند ،اما این به معنای
به رسمیت شناختن کامل تشکل
مزبور نبود.
پیروزیهای تازه برای مخالفان
اسد

"ارتش آزاد سوریه" روز  ۲۸نوامبر
از سرنگون کردن چهار جنگندهی
نیروی هوایی ارتش س��وریه خبر
داد .نیروهای مس��لح این تشکل
مخالفان رژیم موفق ش��دهاند دو
هواپیمای میگدر شهر حلب ،یک
میگدر ادلب و یک هلیکوپتر رادر
حومهدمشق سرنگون کنند.
گفت��ه میش��ود که شورش��یان
مسلح این جنگندهها را با شلیک
خمپارههای ضدهوایی س��رنگون
کردهاند ک��ه از ارتش س��وریه به
غنیمتگرفتهاند.
به گفته منابع نزدیک به مخالفان
رژیم اس��د ،نیروهای ارتش��ی روز
چهارشنبه در بمبارانهای متوالی
حلب ،ادلب و حومه دمشق بیش
از  ۱۴نفر را به قتل رساندند و عده
بیشتری را زخمی کردند .به گفته
مخالف��ان ارتش دولتی با حمالت
توپخانه ش��هرهای حماة و درعا و
الذقیه را در هم کوبیده اس��ت .در
پس هر حمله عده زیادی از اهالی
این ش��هرها دس��تگیر و تیرباران
شدهاند.
تالش برای جلب اعتماد روسیه

پیمان ناتو مناس��بات خ��ود را با
روسیه تحکیم میبخشد و ناظران
این موضوع را با تصمیم تازه غرب
در رابطه با بحران س��وریه مربوط
یدانند.
م
روز چهارشنبه پس از نزدیک به یک
سال نمایندگان پیمان ناتو و روسیه
با یکدیگر به گفتوگو نشس��تند.

ارز FMS

الکساندر گروشکو ،معاون پیشین
وزیر خارجه روس��یه که والدیمیر
پوتین ماه اکتبر سال جاری او را به
عنوان نماینده کشورش در پیمان
ناتو معرفی کرده بود ،با نمایندگان
 ۲۸عضو ناتو مالقات کرد.
کشورهای عضو پیمان آتالنتیک
شمالی به روسیه اطمیناندادند که
استقرار سیستم موشکی پاتریوت
در ترکیه تنها جنبه دفاعی دارد.
نمایندگان ناتو کوش��یدند نگرانی
روس��یه را از باب��ت این سیس��تم
دفاعی برطرف کنند .این سیستم
به تقاضای ترکیه مستقر میشود
تا این کش��ور بتواند از پیامدهای
جنگ داخلی سوریه در امان بماند.
روسیهدر حمایت از رژیم بشار اسد
همچنان سرسختی نشان میدهد
و تا کنون سه قطعنامهی شورای
امنی��ت را علیه رژیم س��وریه وتو
کرده اس��ت .روسیه غرب را متهم
میکند که با حمایت از شورشیان
سوری به دنبال یافتن جاپایی در
نظام آینده سوریه است.

•

بهنامآفریدگارعشق

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

انتقالفوری
ارز به ایران و برعکس
بابهتریننرخ
FMS:Financial
Management Services
3095 Halpern

انتقـال ارز

St-Laurent Qc. H4S 1P5

بامدیریت کامبیز برقی

cote
verrtu

Tel: 514-509-8377
FMS-financial@USA.net

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263، boul Cavendish،

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

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

5

Île Des Soeurs، Verdun، QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
mnasr@sutton.com
www.sutton.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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خبـــر...
عسگراوالدی ۴۰ :نفر در انتخابات ریاستجمهوری
نامزدخواهندشد
ایس��نا :حبیب الله عسگراوالدی،
دبیرکل جبهه پی��روان خط امام
و رهب��ری ،گفته اس��ت که «در
انتخابات آینده  ۴۰نامزد خواهیم
داش��ت که  ۲۵نفر از آنها اصولگرا
و  ۱۵منفرد و اصالحطلب خواهند
بود».
ای��ن عضو ارش��د ح��زب موتلفه
اس�لامی ،پیش��نهاد آی��ت الل��ه
اکبرهاشمی رفسنجانی مبنی بر
تش��کیل دولت وح��دت ملی در
انتخابات آینده ریاستجمهوری را
نیز« ،طرحی پوچ» خواند.
عسگراوالدی کهدر حاشیه مجمع
عمومی جبهه پیروان خط امام و
رهبری ،سخن میگفت ،از دعوت
و جلس��ه گذاش��تن این جبهه با
حدود  ۱۰ت��ا  ۱۲نامزد احتمالی
اصولگرایانخبرداد.
در فاصله چند ماه مانده به انتخابات
ریاست جمهوری آینده ،در میان
چهرهای مختل��ف اصولگرایان ،از
عل��ی الریجان��ی ،رییس مجلس
شورای اسالمی ،علی اکبر والیتی،
مش��اور ام��ور بین المل��ل رهبر

جمهوری اسالمی ایران ،محمدباقر
قالیباف ،ش��هردار تهران ،س��عید
جلیلی ،دبیر شورای عالی امنیت
ملی ای��ران ،غالمعلی حدادعادل،
نماینده تهران در مجلس شورای
اس�لامی محس��ن رضایی ،دبیر
مجمع تش��خیص مصلحت نظام
و مصطفی پورمحم��دی ،رییس
س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور
ب��ه عن��وان نامزده��ای احتمالی
اصولگرای��ان در این انتخابات یاد
میشود.
از این گذش��ته ،هواداران محمود
احمدین��ژاد و طی��ف دولتیها
(که اصولگرایان آنه��ا را «جریان
انحراف��ی» مینامن��د) نیز گزینه
هایی را برای شرکت در انتخابات
آتی معرفی میکنند.
در صدر این فهرست ،نام اسفندیار
رحی��م مش��ایی ،ریی��س دفت��ر
محمود احمدینژاد قرار دارد که
به خبرنگار ایس��نا گفت «تاکنون
درباره شرکت در انتخابات در مورد
خودم و دیگران حرفی نزدهام».
در این میان تکلیف اصالح طلبان

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

نیز چندان روشن نیست ،برخی از
چهرههای شاخص اصالحطلبان،
همچون آیت الله محمد موسوی
خوئینیه��ا ،ط��ی س��خنانی از
ناامیدی خود نس��بت به برگزاری
انتخاباتی آزاد ،خبر دادهاند.
با ای��ن ح��ال بخش دیگ��ری از
اصالحطلب��ان از احتمال نامزدی،
محمدرض��ا ع��ارف ،مع��اون اول
محمد خاتمی ،محمد علی نجفی،
عضو شورای شهر تهران و اسحاق
جهانگیری ،وزیر صنایع و معادن
دولت خاتم��ی در انتخابات پیش
روی ریاس��ت جمهوری س��خن
میگویند.
علی س��عیدی ،نماینده آیت الله
علی خامنهای در سپاه پاسداران
انقالب اسالمی ،در آبان ماه امسال
در گف��ت و گویی تاکید کردهبود
که «رییسجمهوری آینده باید با
رهبری هماهنگ باشد».
دوره یازده��م انتخابات ریاس��ت
جمهوری اسالمی ایران قرار است
در خرداد ماه سال  ۹۲برگزار شود.

مخالفتکانادابااستقاللفلسطین
درسازمانملل

ایرانتو :نخست وزیر کانادا ،استیون
هارپر گفت کانادا بر ضد پیشنهاد
افزای��ش اختی��ارات و موقعی��ت
سیاسی فلسطین در سازمان ملل
رای خواهد داد.
هارپر گفت او طرفدار حضور هر دو
کشور در خاور میانه است ،دولتش
بی��ش از آنکه خواهان اس��تقالل
فلس��طین باش��د ،می خواهد که
اس��رائیل و فلس��طین بر سر میز
مذاکره باز گردند.
وزی��ر امور خارجه ،ج��ان بیرد در
روز چهارش��نبه  28نوامب��ر در
مجلس ع��وام گفت که از عملکرد
رهبر فلسطینیان ،محمود عباس،
ناامید شده است ،که روز پنجشنبه
در مجمع عمومی س��ازمان ملل
خواس��ت تا کرانه های غربی رود
اردن ،غزه و اورش��لیم را به عنوان
فلسطین لحاظ نمایند ،مکانهایی
ک��ه اس��راییل در جن��گ 1967
تصاحب کرده است.

جواهری
نیک آذین

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

جان بیرد که تصمی��م دارد برای
یک سخنرانی در سازمان ملل به
نیویورک س��فر کند ،گفت واضح
اس��ت که این موضوع در روابط ما
تاثیر خواهدداشت.
این دولت برای حضور در سرزمین
یهودیان و برای تحمل شدنشاندر
اسراییل هیچگاه عذرخواهی نکرده
اند.
کانادا به همراه ایاالت متحده روز
سه شنبه رای مخالف خواهدداد به
اینکه فلسطین به عنوان دیده بان
غیر عضو در سازمان ملل در بیاید.
هرچند که انتظار می رود دو سوم
اعضای مجمع عمومی یعنی 193
کش��ور این پیشنهاد را پشتیبانی
نمایند .در حال حاضر فلس��طین
عنوان دیده بان در سازمان ملل را
داراست.
فرانسه ،اسپانیا،دانمارک و سوییس
از جمله پشتیبان های این عنوان
هس��تند ،آلمان گفته اس��ت که
تمایلی به اینکار ن��دارد و بریتانیا
ش��رط پش��تیبانی از دی��ده بانی
فلس��طین را نرم تر شدن ادبیات
رهبران آن دانسته است.
بی��رد گف��ت طرفین را تش��ویق
ب��ه ادامه مذاکره نموده اس��ت .ما
در ح��ال تدارک دی��دن کارهایی
هس��تیم که برای پش��تیبانی از
مذاکره قادر به انجام آن هس��تیم.
آنچه که پشتیبانی نخواهیم کرد،
عمل یکطرف��ه فلس��طینیان در
سازمان ملل است.

عباس گفته است که به رسمیت
ش��ناخته شدن در س��ازمان ملل
به معنای س��رباز زدن از مذاکره با
اسراییل نیس��ت اما برای باالبردن
نفوذ فلسطین و امنیت ما از مبنای
جنگه��ای  1967ت��ا مذاکرات
آینده به آن نیاز داریم .نخس��ت
وزیر اس��راییل بنیامین نتانیاهو
چنین ایده ای را قبول ندارد.
ح��زب نی��و دموک��رات در روز
چهارش��نبه ،گفت که محافظه
کاران تاکنون مسیر غیر متعادلی
را برگزیده اند و باید از این رای در
جهت آغاز مذاکرات بین دوطرف
ماجرا استفاده نمایند.
آق��ای  Paul Dewarاز اعض��ای
 NDPگفت رویک��رد دولت می
تواند به میانه روهایی که مس��یر
دیپلماسی را به اعمال خشونت
طلبانه ترجیه می دهند ،کمک
خوبی باشد.
او ادامه داد ما شانس خوبی برای
برقراری صل��ح در اختیار داریم.
کان��ادا وظیفه دارد که طرفین را
برای رس��یدن به توافق دوجانبه
پای میز بکشاند .چشم پوشی از
روابط دیپلماتیک توسط رهبران
فلسطین بهانه های صلح را از بین
خواهد برد و قطع کمک از جانب
ما نیز ،امنیت منطق��ه را از بین
خواهد برد.

•

وقتیبرایزندهماندن

باید با یک ببر زندگی کنی!

فیلم زندگی پ��ی برگرفته از کتابی
ب��ه همین نام به قلم یان مارتل و به
کارگردانی آنگ لی است.
زندگ��ی «پی» درباره پس��ر جوانی
بنام پی پاتل ،فرزند یک نگهبان باغ
وحش در هندوستان است .پی پاتل
در شانزده سالگی همراه خانوادهاش
از هند به طرف کانادا کوچ میکند.
خانواده پیدر قسمت بار یک کشتی
ژاپنی در کنار جانوران باغ وحش به
سمت خانه جدید سفر میکنند.
در میانه راه کش��تی غرق میش��ود
و پی خ��ودش را در قایق نجاتی به
همراه یک کفتار ،ی��ک اورانگوتان،
یک زرافه زخم��ی و یک ببر بنگال
دویس��ت کیلو گرمی تنها میبیند.
در هفته نخست س��فر پی بر روی
این قایق نج��ات تنها چیزی که بر
همه چیز چیرهاست کشمکش برای
زندگی ست.
ادامه کتاب شرح  ۲۲۷روز گمشدگی
پی بر روی دریاس��ت .قایق نجاتی
که پی بر روی آن س��وار است برای
نجات یک انسان به اندازه کافی غذا
اندوختهدارد ولی پی میداند که تنها
امید رهایی خوشنود نگهداشتن این
ببر و خدمت کردن به اوست.
زندگی پی در وحشتی همیشگی از
ببر شکل میگیرد و تعریف میشود.

514-939-2700
2087 rue Guy

Montreal، QC، H3H 2L9

Metro: GUY

ناامیدی پی از زندگانی نه تنها یک
فراین��د حس��ی و عاطف��ی که یک
حقیقت هراس��ناک فیزیکی است.
پس از رس��یدن آنها به س��واحل
مکزیکو ببر بنگال در جنگل ناپدید
میش��ود و نش��انی از او نمیمان��د.
مسئولینی که از پی درباره سفرش
پ��رس و جو میکنند داس��تانش را
ب��اور نمیکنن��د و از او میخواهند
ک��ه حقیق��ت را بگوی��د .در پایان
پس از س��اعتها تهدید و اجبار پی
داس��تان دومی را داستان میکند.
داس��تانی باور پذیرتر که نشانهای از
گمانپردازی در آن نیست .داستانی
که گویی زندگی راستین پی است.
زندگ��ی پی در س��ال  ۲۰۰۲برنده
جایزه من بوکر شد.
کتاب زندگی پی در ایران به وسیله
نشر علم و با ترجمه گیتا گرکانی به
چاپ رسیدهاست.
در فیلم سوراج شارما نقش پی را ایفا
میکند ودیگر بازیگران فیلم عبارتند
از :توب��ی مگوایر ،عرفان خان ،عادل
حسین و ژرار دوپاردیو.
گفتنی اس��ت که فیلم ب��ه فرمت
س��ه بعدی در سینماهای شهرهای
سراس��ر جهان از جمل��ه مونتریال
اکران شده است.
منبع  :سینمای ما (یاس قانعی)

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

کیـــترینگ
جمـــال
انواع سوسیس آلمانی منقلی

نوشابه های الکلی وغیرالکلی

قهوه

چای

ش هــر
نبه و ی
کشنبه
ناهـ
ـ
ـ
ـ
ا
ر:
آبگو
ش
ت
گ
ردن

غذا آماده برای
take out

________________
6107 Sherbooke W.

Tel.: 514-484-8072
________________
www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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شاهکاری در سینما :زندگی پی

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

س��اندویچ م��رغ $6.00 ............................................................
س��اندویچ زب��ان $6.00 ............................................................
س��اندویچ مغ��ز $6.00 ...............................................................
س��اندویچ کوکوس��بزی $6.00 .............................................
س��اندویچ سوس��یس بندری $6.00 ..................................
س��اندویچ کالب��اس $6.00 ......................................................
س��اندویچ الوی��ه $6.00 .............................................................
س��اندویچ کتلت $6.00 ...........................................................
س��اندویچ کتلت م��رغ$6.00 ..................................................
س��اندویچ کباب لقمه$6.00 ..................................................
س��اندویچ جوجه کباب $6.00 ..............................................
س��اندویچ فیله کباب $6.00 ...................................................
ش��له زرد $2.00 ..........................................................................
آش رش��ته $4.00 .......................................................................
س��وپ جو $4.00 .........................................................................
ته چین م��رغ $7.00 ..................................................................
کوفته تبری��زی $7.00 ...............................................................
کشک و بادمجان $7.00 ...............................................................
شنیتس��ل مرغ $6.00 ...............................................................
دل و جگر م��رغ $6.00 .............................................................
خوراک لوبی��ا $4.00 ....................................................................
میرزاقاس��می $7.00 ....................................................................
س��االد س��بز $6.00 ...............................................................
س��االد یونان��ی $5.00 ...............................................................
بس��تنی فالوده $3.00 ...............................................................
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514-996-9692
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www.paivand.ca
■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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

پیوند جویای دیدگاه های متفاوت با
نوشته های چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر
دیده گاه های پیوند نیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و
نشانی و نوشتارهای توهین آمیز معذور
است.
نقل نوشته ها-با ذکر ماخد -آزاد
است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

■ 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

Ottawa, Toronto, Vancouver

لوگوی پیوند ®

کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)
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وترانه...
ــر

شعـ

ترانهیتصورکن!

از آلبوم «روزهای بیخاطره»
سیاوشقمیشی.
تصور کن اگه حتا تصور کردنش سخته

جهانیکههرانسانیتواونخوشبختهخوشبخته
جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست

جواب همصداییها پلیس ضدشورش نیست
نه بمبهستهای داره نه بمبافکن نه خمپاره
دیگه هیچ بچهای پاشو روی مین جا نمیزاره
همه آزاده آزادن ،همه بیدرده بیدردن
تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن
جهانی رو تصور کن بدون نفرت و باروت
بدون ظلم خودکامه بدون وحشت و تابوت
جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی
لبالب از گل و بوسه ،پر از تکرار آبادی
تصور کن اگه حتا تصور کردنش جرمه
اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه

تصور کن جهانی رو که توش زندان یه افسانهست

تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتشبس!
کسی آقای عالم نیست ،برابر باهمن مردم
دیگه سهم هر انسانه تن هر دونهی گندم
بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا
تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا!

ب
ز
ن
گ
ا
ه
ح
ساس!

www.paivand.ca

خاورمیانه
شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

چرا نهال دموکراسی
در بخش بزرگی از کره
خاک ازجمله سرزمین
های پهن��اور چین و
روسیه ،خاور نزدیک و
میانه ،پاکستان و ایران
و ...نمی بالد و رشد نمی کند؟
چرا ایران که بیش از یکصدسال
پیش پیش��تاز آزادی خواهی،
عدالت طلبی و حکومت قانون
در منطقه بود ،اینک در باتالق
بدترین نوع استبداد ،بی عدالتی
و بی قانونی دس��ت وپا می زند
و بط��ور جدی ای��ن بیم وجود
دارد که در این دس��ت وپا زدن
ها تمامیت و یکپارچگی حفظ
ش��ده در درازای هزاره ها را نیز
ازدست بدهد؟
کمت��ر از دو قرن پیش ،عباس
می��رزا نایب الس��لطنه با بهت
ازسفیر فرانسه (نقل به مضمون)
می پرسید:
ای اجنبی ،بگو و برایم توضیح
بده ،مگر در کش��ور تو آفتابی
دیگ��ر م��ی تابد ک��ه از آن نور
دانش و معرفت و پیش��رفت و
ترق��ی برمی خیزد اما در
س��رزمین من ،از آن
جز جهل و نادانی
و عقب ماندگی
حاص��ل نمی
شود؟!
چ��را کش��تی
استبداد ستیزی
و دموکراس��ی

خواهی "بهارعرب" که آنهمه باد
در بادبان داشت و آنهمه
امی��د بر م��ی انگیخت،
درحالی ک��ه هنوز حتی
دو س��ال از آغ��از آن هم
نگذش��ته ،چنین در گل
نشسته که شخصی مانند
محم��د مرس��ی ،رییس
جمهوری مصر ،برای آن
شمشیر از رو می بندد و "حکم
حکومتی" والیت مطلقه فقیهی
یا فرمان "فرعون وار" صادر می
کند؟
چرا؟ چرا؟ چرا؟
برای یافتن پاس��خی برای این
پرسش ها شاید مدد جستن از
تشبیهبیهودهنباشد.دموکراسی
را می توان به یک جاده تشبیه
کرد که کاربرد آن فراهم کردن
امکان جابجایی افراد و اشیاء از
یک نقطه به نقطه دیگر است.
نخستین ویژگی جاده این است
که نه هدف ،بلکه یک وس��یله
اس��ت ،وسیله رفتن از جایی به
جای دیگر .این وس��یله باید با
نوع استفاده ای که می خواهیم
از آن بکنیم تناسبداشته باشد.
عنوان مث��ال ،در جاده
به
تنگ مال��رو تریلی
 18چ��رخ نمی
توان

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
ا
ینک با
 23سال جتربه کاری! نشـــانی:
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal، Québec H3B 3C6

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

راند.
فزون

براین ،س��اخت جاده مستلزم
اح��داث زیربناهایی اس��ت که
برحس��ب زمان یا نوع استفاده
ای که ازآن می شود متفاوتند.
برای س��اخت جاده درمنطقه
کوهستانی باید انواع پل و تونل
را ساخت و حتی درجاهایی که
سطح همواراس��ت نیز تدارک
زیرسازی مناسب ضروری است.
جاده با آن که یک وسیله است،
ساختن آن کاری دشوار ،دقیق،
پرهزین��ه و زمان بر اس��ت اما
پایان مراحل ساخت به معنای
دستیابی به هدف نیست.
بهترین جاده هم که به صورت
کامال بی نقص ساخته و آماده
بهره برداری شود ،مجموعه ای
از عوامل گوناگون باید دس��ت
به دس��ت دهند تا بهره برداری
مطلوبمیسرشود.
خنست این که وسائل نقلیه ای
که درآن تردد می کنند مناسب
باشند .از بزرگراه  6باندی نمی
توان برای رفت وآمد چهارپایان،

درشکه ،گاری اسبی و عابر پیاده
استفاده کرد.
دو دیگر ،نوع استفاده ازهرجاده
ای مقررات خ��اص خود را می
طلبد.
ب��ه عن��وان مث��ال ،در بزرگراه
داش��تن س��رعت کمتر از 60
کیلومت��ر در س��اعت تخلف و
درخور جریمه و مجازات است
درحالی که همین س��رعت 60
کیلومت��ر دریک ج��اده فرعی
که حداکثر س��رعت مجاز 50
کیلومتر است مشمول جریمه و
مجازات می شود.
نکته بع�دی قان��ون پذیری و
فرهنگ رعایت قانون و مقررات
اس��ت .بهتری��ن و کامل ترین
مجموع��ه قانون و مق��ررات در
جامعه ای که به قانون ستیزی
– حتی به عنوان ابزاری برای
ابراز مخالفت و مبارزه با استبداد
حاکم – خوکرده ،راه به جایی
نمی برد.

بهترین بزرگراه ه��ا اگر درآنها
قانون و مقررات رعایت نشوند،
تبدیل به پهنه بلبش��ویی می
شوند که قانون گریزی همگانی
را به نمایش می گذارند و همه
هزینه ها و زحمات ساختن آنها
را هدر می دهند.
اگر این تشبیه و توضیح بتواند
پاس��خی برای پرس��ش های
متع��دد درب��اره این ک��ه چرا
دموکراسی در بخش��ی از کره
زمین پا نم��ی گیرد و نهال آن
بارور نمی شود باشد ،می توان
فضای متش��نج ایجادشده در
روزهای هفته گذشته در مصر و
بطور کلی نامرادی های ناشی از
"بهار عرب" را توضیح داد.
کمتر ازدو سال پیش ،تظاهرات
گس��ترده م��ردم مص��ر علیه
خودکامگ��ی حس��نی مبارک،
پ��س از کش��ته ش��دن حدود
هزارنفر از معترضان ،س��رانجام
به برکناری او توس��ط شورای
{>> ادامه در صفحه}33 :

NOTAIRE-NOTARY

آژانس مسافرتی

½
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T: (514) 842-8000 Ext. 296

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

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،

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

فتوشاپ
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www.paivand.ca

آمریکا...

دوبلیتدربختآزمایی ۵۸۸میلیوندالری
آمریکابرندهشدند

در ی��ک بختآزمایی
 ۵۸۸میلی��ون دالری
در آمری��کا ک��ه روز
چهارش��نبه ،هش��تم
آذرم��اه ،برگزار ش��د،
دو بلیت از ایالتهای
آریزونا و میسوری ،به
طور مش��ترک برنده
ای��ن مبل��غ هنگفت
اعالم شدند.
هنوز مشخص نیست
این دو بلیت متعلق به
چه کسانی است.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،بخت
آزمای��ی «پاوربال» آمریکا بیش از
 ۱۶دور ب��دون برنده اصلی برگزار
ش��ده بود و جوایز اصل��ی هر دور
بخ��ت آزمایی ب��ر روی هم جمع
ش��ده و ب��ه مبلغ هنگف��ت ۵۸۸
میلیون دالر رسیده بود.
ارقام بلی��ت برن��ده بختآزمایی
«پاورب��ال» ،س��اعت  ۱۱ش��ب
چهارشنبه ،هشتم آذرماه ،اعالم و
مشخص ش��د که دو بلیت دارنده
این ارقام در دو ایالت میس��وری و
آریزونا به فروش رفته است.
دارن��دگان ای��ن دو بلی��ت بخت
آزمایی هن��وز برای دریافت جایزه
خود ،تماس نگرفتهاند.
در صورت��ی که دارن��دگان این دو
بلیت بخواهند تمامی مبلغ برنده
ش��ده را یک جا درخواست کنند،
از روی این مبلغ مالیات برداش��ته
شده و به طور مشترک حدود ۳۸۵
میلیون دالر به دارندگان دو بلیت
برنده تعلق میگیرد.
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برندگان ای��ن جایزه ب��ا اینحال
میتوانند ای��ن  ۵۸۸میلیون دالر
را بدون کسری مالیات ،به صورت
مقرری در طول  ۳۰سال دریافت
کنند.
این جایزه  ۵۸۸میلی��ون دالری،
هنگفتتری��ن مبل��غ در تاری��خ
بختآزمایی «پاوربال» به ش��مار
میرود ،اما باالترین مبلغ برده شده
در بختآزماییهای آمریکا نیست.
هنگفتتری��ن جای��زه تاری��خ
بختآزماییه��ای آمری��کا۶۵۶ ،
میلی��ون دالر و متعل��ق به بخت
آزمای��ی «مِگا میلیون��ز» بود که
ماه مارس گذش��ته بین سه برنده
تقسیم شد.
ب��ه گ��زارش ش��بکه آمریکای��ی
«سیبیاس» ،در کنار جایزه اصلی
«پاوربال» ،روز گذشته نزدیک به ۹
میلیون شرکتکننده نیز جوایزی
با مبالغ کمتر برنده شدند .در این
میان حدود  ۶۰نفر برنده مبالغ یک
میلیوندالری شدهاند.

مش��خص نیس��ت
ک��ه ب��رای ای��ن دور
از
بختآزمای��ی
«پاورب��ال» چه تعداد
بلیت فروخته ش��ده
ب��ود ،اما پس از آنکه
بختآزمایی«پاوربال»
دو م��اه ب��دون برنده
اصل��ی برگ��زار و
مبل��غ آن به ش��دت
افزایش یافت ،ناگهان
م��وج خری��د بلی��ت
بختآزمایی«پاوربال»
در آمریکا به راه افتاد.
به گفت��ه «انجم��ن بختآزمایی
چند ایالتی آمریکا» تنها در شب
چهارشنبه ،هشتم آذرماه۵۶۳« ،
میلیون» بلیت فروخته شده بود.
بختآزمای��ی «پاورب��ال» در ۴۲
ایالت آمریکا به اضافه واشینگتن
و ویرجین آیلندز برگزار میشود و
افرادی که خارج از ایاالت متحده
هستند نمیتوانند در آن شرکت
کنند.
پیش از ای��ن جایزه  ۵۸۸میلیون
دالری ،آخری��ن جای��زه اصل��ی
«پاوربال» در سال  ۲۰۰۶با مبلغ
 ۳۶۵میلی��ون دالر ب��ه کارکنان
کش��تارگاهی در نِبراس��کا تعلق
گرفته بود.
به گ��زارش رویترز در  ۲۰س��ال
گذشته ،بختآزماییهای آمریکا
نزدیک به  ۳۰۰برنده داشتهاند.
برندگان در مجموع بیش از ۱۱.۶
میلیارد دالر با خود به خانه بردهاند.
•

مرکزآموزشیبزرگساالنگالیله
GALILEO ADULT CENTRE
10 921 Gariépy,

Montréal-North, Québec  H1H 4C6

514.721.0120
Winter Registration 2012-2013

نامنویسیترمزمستانی
BASIC ENGLISH CLASSES
)(CCBE

کالسهایانگلیسیمقدماتی

تاریخنامنویسی

REGISTRATION DATES: Nov. 5, 6, 19, 20, 26 and 27
شروع کالس ها
		
9:00 a.m. to 12:00 p.m. & 5:00 p.m. to 8:00 p.m.
CLASSES BEGIN:
Dec. 3rd, 2012

شهریه

REGISTRATION FEE:
)$40.00 + Books are Obligatory ($50-$100
DOCUMENTS REQUIRED:
Medicare Card + One of the following:
مدارک
  •   Canadian Citizenship Card
 •   Permanent Residence Cardمورد نیاز
)•   Certificat de Sélection du Québec (R8 or RA
)•   Confirmation de Résidence Permanent (IMM 5292 & IMM 5688
8:30 a.m. to 12:30 p.m.
6:00 p.m. to 9:30 p.m.

Monday to Friday:
Monday to Thursday:

C
S
A
I
www.centrecsai.org

>> خــدمات 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 هایدسته جمعی
و سفر به کبک ،اتاوا ،سیب چینی و غیره
(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه
 نیم
ه وقت

ر
ا
ی
گ
ا
ن

• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

داروخـانه

ساعات کار :عصر

__________________________________ __________________________________
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
6201 rue Laurendeau
4400, boul. LaSalle
Montreal، QC H4E 3X8
Verdun (Québec) H4G 2A8

Tel.: (514) 362.0177

مشاور امالک:مسکونی و جتاری

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

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

Tel.: (514) 932-2953

کالس های شبانه

Real Estate Broker

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز

ساعات کار:

		DAY CLASSES:
EVENING CLASSES

میناصاحلی

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین
با  65سال سابقه کمک به مهاجرین

کالس های روزانه

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

6 :30
6 :30
6 :30
6 :30
6 :30
4
1 :30

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

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان
مونتریال

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

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

نشانیکلیسا:

Grace Ministry
1345 Rue Lapointe
Saint-Laurent، QC H4L 1K4

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

بخت ها و چالش های دور دوم ریاست
جمهوری
اوباما

دور دوم ریاست جمهوری باراک
اوبام��ا در اول بهم��ن م��اه برابر با
بیس��تم ژانویه سال  ۲۰۱۳شروع
خواهد ش��د ،اما وی در چارچوب
سیاس��ت های داخلی و خارجی
خود با چند مساله مهم روبروست.
در چارچوب سیاست خارجی هر
چند ک��ه مهم تر و چالش برانگیز
ت��ر از همه باید از جلوگیری ایران
از دستیابی به بمب اتمی و دخالت
نظامیدر سوریه نام برد ،فشار برای
ادامه صلح بین اعراب و اسرائیل و
همچنین همکاری های بیش��تر
نظام��ی – اقتصادی ب��ا برخی از
کشورهای حوزه اقیانوس آرام نیز
در سیاست خارجی پرزیدنت اوباما
از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

•

سیاست خارجی:

 ) ۱سوریه

بنظر میرسد که باید اکنون بحران
ی درنگ
س��وریه را یک اولوی��ت ب 
برای باراک اوباما به حس��اب آورد،
اولویتی که ی��ک تصمیم گیری
سریع را از س��وی پرزیدنت اوباما
طلب میکن��د زیرا ب��روز جنگ
داخلی در سوریه خطری است که
میتواند تمام کشورهای همسایه را
گرفتار و در گیر کند.
برخی از کارشناس��ان سیاس��ت
ی در آمریکا نگران جنگ
خارج�� 
ی در سوریه هستند ،خطری
داخل 
ک��ه میتواند به تمام کش��ورهای
منطقه از جمله ایران کشانده شود
و آتش بس موّقت بین اسرائیل و
حماس را تحت تاثیر قرار دهد.

•

 )۲ایــران

 ...و اما مس��له مهم تر در سیاست
ی اوباما که هر چند مسئله
خارج 
جدیدی نیست اما آمریکا و یاران
وی را در جامع��ه بین المللی روز
به روز با مش��کل بیش��تری روبرو
کرده است ،خطر دستیابی ایران به
ی است.
تسلیحات اتم 
گروهی که ش��امل پنج کش��ور
عضو دائم ش��ورای امنیت سازمان
مل��ل متحد با حق وت��و به عالوه
آلمان می باش��د ،سال هاست که
گفتگوهای خ��ود را در چارچوب
قانع کردن جمهوری اسالمی ایران
به رها کردن جاه طلبی های هسته
ای و پیروی از تعهدات بین المللی
اش انجام می دهد ،اما این گفتگو
ها هنوز با گذشت سالها به نتیجه
ملموسی نرسیده است.
نگرانیهای آمریکا و متحدانش در
گروه پنج به عالوه یک با توجه به
گفتههای اخیر آژانس بین المللی
ی بیش��تر شده است هر
انرژی اتم 
چند که ایران می گوید برنامه اتمی
خود را در جهت صلح آمیز دنبال
میکن��د .گزارش هفته گذش��ته
آژانس حاکی از آنست که ایران بر
تالش های هسته ای خود افزوده
است.

نیافت ب��ه دلیل مخالف��ت قانون
ی از فرمانداران ایالت
گذاران و برخ 
ها این قانون را پس از تصویب به
مرحله اج��را در آورد ،با این همه
ی آمریکا بر این که
تأیید دیوان عال 
قانون جدید مخالف قانون اساسی
آمریکا نیست ،پیروزی بزرگی برای
رئیس جمهوری به ارمغان آورد.
" دای��ان اس��تافورد" در روزنام��ه
"کانزاس سیتی استار" می نویسد
این قانون این س��ر زمین است و
انتخاب مجدد اوباما برای دور دوم
ریاس��ت جمه��وری ،قانونی را که
امضای اوباما را بر خود نشانده ،به
تاریخ آمریکا پیوند داده است.

در ای��ن راس��تا ،روی��داد خونین
اخیری که بین اسرائیل و حماس
با پرتاب موشکهای ساخت ایران
از نوار غزه به خاک اسرائیل اتفاق
افتاد ،مشکل پرزیدنت اوباما را در
رویارویی با ایران بیشتر کرده است.
ی اس��ت ک��ه رئیس
ای��ن در حال 
جمهوری آمریکا در ماههای اخیر
بر این تالش داش��ت که از حمله
ی اس��رائیل ب��ه ایران جلو
احتمال 
گی��ری کند و هر چن��د که بنظر
میرس��د این نگرانی از بین رفته
اس��ت ،با این همه ممکن اس��ت
پرزیدنت اوبامادر استفاده از راههای
دیپلوماتیک تغییر جهت بدهد.
باراک اوباما در نخستین کنفرانس
مطبوعات��ی خ��ود که چن��د روز  )۲کنـار آمدن با کنگره آمریکا
پس از بر گزاری انتخابات ریاست با این همه ،اکنون پرزیدنت اوباما
جمهوری در کاخ سفید انجام شد ،در کنار خود کنگره ای را دارد که
در این باره گفت:
در آن اکثریت در دست جمهوری
"م��ن در ماهه��ای آین��ده تالش خواهان است ممکن است تصویب
خواهم کرد تا ببینیم که آیا میتوان هر الیحه ای تا دو س��ال به درازا
گفتگوهایی را بین ایران و نه تنها کشد.
خودمان ،بلکه با جامعه بین المللی از س��وی دیگر هنوز دور دوم آغاز
آغاز کنیم" .با این همه وی گفت نشده ،رئیس جمهوری با مخالفت
" من نمیتوانم ق��ول بدهم ایران سناتورهای جمهوری خواه روبرو
بسوی راه 
ی برود که الزم است به شده است .مخالفتی که میتواند با
آن جهت حرکت کند".
استفاده از "ابستراکسیون" تصویب
پیشنهادهای پرزیدنت اوباما را در
ی به عهده
ی و خارج 
مسائل داخل 
 )۳رعــایت حقوق بشر
مسئله رعایت حقوق بشردر جهان تعویقبیندازد.
و گس��ترش آن همیش��ه از سوی
دولت های دموکرات و جمهوری  )۳رفــرم آموزشی
خواه در ایاالت متحده دنبال شده پرزیدن��ت اوباما از آغ��از دوره اول
و در برخ��ی از مواق��ع در رواب��ط ریاس��ت جمهوری خ��ود در پی
خارج��ی و گاه اقتصادی آمریکا با رفرم آموزشی بوده است و اکنون
ی دیگر از
کشورهای ناقض حقوق بشر تاًثیر به ثمر رس��اندن آن یک 
گزارده است.
سیاستهایداخلی اوباما است.
س��ازمان نظ��ر س��نجی گال��وپ
میگوید  ۶۸در صد از آمریکاییها
سیاست داخلی:
بر این باورند که اوباما امر آموزش
ی را در آمریکا بهبود خواهد
هر چند که باراک اوباما در دور دوم عموم 
ریاس��ت جمهوری مسائل مهم و بخشید.
پیچیده ای رادر چارچوب سیاست
خارج 
یدر برابر خود خواهدداشت )۴ ،مســائل مهم دیگر سیاست
با این همه سیاست داخل 
ی رئیس داخلی
جمهوری نیز در پیشبرد پالتفورم مسالهتغییرقوانینحفاظتمحیط
حزب دموکرات که وی ریاست آن زیست و همچنین اصالح قوانین
را بر عهده دارد ،حائز اهمیت است .مهاجرتی نیزدر برنامه هایداخلی
رئیس جمهوری از اهمیت ویژه ای
برخوردارند.
 )۱قانون بیمه های درمانی
 ...و این دور دوم ریاست جمهوری در کن��ار تش��ویق و ت�لاش برای
ب��اراک اوباماس��ت که ن��ام وی را گسترش انرژی سبز ،عدم وابستگی
ی است که
ی نیز هدف 
در تاریخ آمریکا رق��م خواهد زد ،به نفت خارج 
تاریخی ک��ه با توجه به تالشها و پرزیدن��ت اوباما مدت هاس��ت در
باورهای اوباما برای به ثمر رساندن جهتش می کوش��د ،هر چند که
قان��ون بیمههای درمانی ش��کل انجام آن احتم��االً دهه ها بطول
گرفت و هر چند که اوباما فرصت خواهدانجامــــــید.

•

•

•

•

•

•

•

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید:
اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید،
نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :

UN-SAT
فروش و نصب سیستم های
کانال  هپاکیج کلیه ماهواره ای

کانال های
فارسی زبان ،ترکی( ،به انضم ی خارجی
ا
ا م فیلم ها)
عربی ،آسوری،
ینک در
ارمنی و  ...را بر روی دست
رس شما!
گیرنده های دیجیتال
با کیفیت باال ببینید.

Tel.: 514-571-6564

خدمات و سرویس پس از فروش

با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی
مت ارزان
قی
فیت خوب
کی

____________________
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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کشفبزرگترینشبکهقاچاقانسانبهکانادا
 27نوامب��ر ،ایرانت��و :دفتر پلیس
اتحادیۀ اروپا خب��ر داد که در پی
دس��تگیری هیجده نفر ایرانی در
انگلستانواسپانیا،بزرگترینشبکۀ
ایرانی قاچاق انسان به مقصد اروپا و
کانادا شناسایی و نابود شد!
پلی��س اتحادیۀ اروپا تصریح کرده
اس��ت که کلیه دستگیرش��دگان
ایران��ی بوده اند و در انگلس��تان و
اسپانیا سکونتداشته اند.
پلی��س اروپا در بیانی��ه اش اضافه

نموده که قاچاقچیان نخست افراد
را وارد ترکیه و س��پس یونان و از
آنجا به دیگر کش��ورهای اروپایی
منتقل می کردند.
هفت ت��ن از قاچاقچی��ان ایرانی
دستگیر شده س��اکن لندن بوده
اند .پلیس اروپا تصریح کرده است
که پناهجوی��ان و مهاجران گاه تا
هیجده هزار ی��ورو به قاچاقچیان
پرداخت می کردند.
پناهجوی��ان س��پس ت��ا دریافت

مدارک هویت جعلی و ادامۀ سفر
به کانادا یا انگلستاندر کشور محل
اقامت موقت خود باقی ماندند.
پلی��س اروپ��ا گفت��ه اس��ت که
قاچاقچیان ایرانی اطالعات خوبی
نیز در م��ورد قوانین پناهندگی و
مهاج��رت در کش��ورهای میزبان
داش��تند و ب��ه همی��ن دلیل می
توانستند از نقاط ضعف قوانین به
سود خود استفاده کنند.

مواجه شدند.
همچنین افرادی که درخواس��ت
پناهندگیش��ان مردود شده فقط
در صورتی که بیماریشان خطری
عموم��ی ب��وده و برای س�لامتی
جامعه مضر تش��خیص داده شود
 ،م��ی توانند از حمایتهای درمانی
استفادهنمایند.
دول��ت ف��درال گفت��ه اس��ت که
امیدوار اس��ت چنی��ن تغییراتی،
پناهجویان غیرقانونی را آگاه سازد
و این اطمین��ان را بوجود آورد که
پناهجویان پذیرفته نشده  ،مزایای
درمانی و بهداشتی رایگان در کانادا
را نخواهند داشت.
روز دوش��نبه  26نوامب��ر اعضای
اپوزیس��یون تصمیم��ی مبنی بر
حذف بیماری سرطان از این تغییر
(که ضد پناهجویان است)داشتند.
جیس��ون کنی گفت اپوزیسیون
تعریف نا مشخصی از یک پناهجو

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

«توقفحمایتهایدرمانیپناهندگانرا
لغوکنید!»

 27نوامب��ر ،ایرانت��و :اعض��ای
اپوزیسیوندولت محافظه کار را فرا
خواندند تا در تصمیم خود تجدید
نظ��ر کرده و مزایای بهداش��تی و
درمانی پناهندگان را ارائه نمایند.
این درخواس��ت پس از آن اتفاق
افتاد که مردی در ساسکاچوان که
مشخص بود بیماری سرطان دارد،
توسط دولت ،تحت شیمی درمانی
قرار نگرفت.
در بهار گذشته ،اتاوا تغییراتی را در
برنامه سالمت فدرال اعالم نمود که
ضمن این تغییرات برای افراد تحت
حمایت ،پناهن��دگان و گروه های
دیگری از افراد که واجد ش��رایط
اخذ بیمه های بهداشتی و سالمتی
نیستند،بستههایحمایتیموقتی
بوجود خواهد آمد.
پ��س از آن تغیی��رات ،برخ��ی از
پناهندگان با توقف بیمه خود در
مواردی چون دارو ،دندان و بینایی

PAIVAND: Vol. 19  no.1086  Dec. 01, 2012

ارائه داده است.
کنی گفت :متقاضی��ان دریافت
پناهندگ��ی ،زمان��ی ب��ه عنوان
پناهنده محسوب می گردند کهدر
سیستم قضائی کانادا  ،درخواست
آنه��ا تایید گ��ردد .همانگونه که
 ۶۴درصد از اف��رادی که جویای
پناهندگی در کانادا بوده اند ،نهایتا
از این کشور اخراج گردیده اند.
وی اف��زود که محافظ��ه کاران با
افزای��ش  ۲۰درصدی کمک های
تجمیع ش��ده ،تعداد اف��رادی که
پناهندگی این کش��ور را اخذ می
نمایند را نیز تا  ۲۰درصد افزایش
داده اند.
مردی در مرکز درمان پناهجویان
گفت که از پاکس��تان ف��رار کرده
اس��ت .در آنجا به دلیل اعتقادات
مذهبی مسیحی اش  ،مورد آزار و
اذیت بوده است و به ساسکاچوان
آمده اس��ت .مدت کوتاهی پس از
پناه بردنش ب��ه کانادا ،به بیماری
سرطان دچار شده است .فرماندار
ساس��کاچوان ،خواست تا شیمی
درمان��ی را از قوانی��ن درمان��ی
مهاجران حذف نماین��د و دولت
ایالتی نیز برای درمان این بیماری
هزینه ها را پرداخت خواهد کرد.

•

 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

ytskylawn@gmail.com
yasmeentali@yahoo.ca

Tel.: 514-660-7135
shadim.sky@gmail.com

>> از  7ژانویه تا  24مارس  11 : 2013هفته
>> نامنویسی :از  19نوامبر

L’Association de Coréens de Montréal

Cours de français GRATUITS en la collaboration
Avec le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles

اطالعیه

توجه :مصاحبه برای تعیین
سطح ضروری است.
مصاحبه:
>> با تعیین وقت قبلی

وزیر محترم امور خارجه کانادا – آقای جان برد

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

شادی

ترم زمستانی 2013
کالس های رایگان فرانسوی

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از
انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل
خود را به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :

مبتدی متوسط پیشرفته
 Period:
)from 7 January to 24 March 2013 (11 weeks
 Level:
Beginner, intermediate and advanced
 Schedule:
Morning: from 9h00 to 12h00
Afternoon: 12:30 to 15:30
Evening: 18:00 to 21:00
 Registration:
from 19 November 2012
 Evaluation date:
Wed. 12 Dec. from 9:00 to 12 :00
)!& 17:00 to 20:00 (Upon appointment only
 Document required:
Permanent resident card
Naturalized Canadian Citizen card
Working permit with proof of C.S.Q
)(Certificat de Sélection du Québec
Proof of refugee

 شرایط:
مهاجر ،سیتیزن کانادا ،پناهنده،
متقاضی پناهندگی و یا دارنده CSQ
و دارندگان ویزای 20
3480
Décarie

من یک ایرانی -کانادایی هستم و ذاتادروجب بوجب
خاک ایران ش��ریک مش��اع و در اموال ایران در هر
جایدنیا سهیم هستم.
نظر به این که آقای ادیر مورس ،ساکن تورنتو ،وکیل
خانواده خانم ماریا بنت تقاضای مصادره س��فارت
جمهوری اس�لامی در اتاوا و مرکز فرهنگی آن در
حومه تورنتو که متعلق به همه مردم ایران اس��ت،
صادر کرده است،
نظر عالی را به موارد زیر جلب می نمایم:
 به اس��تناد ماده  22کنوانسیون وین (ژنو) کشورکانادا موظف اس��ت مکان های دیپلماتیک را از هر
گون��ه تجاوز و خس��ارت حفاظت کند و همچنین
مراکزدیپلماتیک مصون از تفتیش ،مصادره ،توقیف
و ه��ر گونه اق��دام اجرایی می باش��د .قطع روابط
سیاسی کش��ورها موجب الغای عهدنامه های بین
المللینمیشود.

514-388-1588

Tel.: 514-594-0344

 زمان کالس ها:
صبح ها 9 :صبح تا 12
عصرها 12/30 :تا 15/30
شبانه 18 :تا 21

 رژی��م ضد ملی و ضد ایرانی جمهوری اس�لامیاز بدو تاس��یس دست به کش��تار مردم ایران زده و
میلیون ها ایرانی را مجبور بفرار کرده است و تا بحال
بیش از  72نفرایرانی مخالف را در خارج از ایران ترور
نموده است.
علی ه��ذا دارایی ه��ای رژیم جمهوری اس�لامی
در کان��ادا متعلق به قربانیان ایران��ی –کانادایی در
چارچوب قوانین بین المللی است.
شایس�ته اس�ت ت�ا تغیی�ر رژیم نامش�روع
جمهوری اسالمی در ایران دولت محترم کانادا
تمام اموال آن را بنفع م�ردم ایران نگهداری
نماید.
با احترام احمد مصطفی لو -مونترال
گیرندگان:
دادگاه استان انتاریو -کانادا
آقای ایدر مورس وکیل خانواده خانم ماریا بنت

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

Sherbrooke O

Métro
Vendôme

________________________________
Information:
Korean Community of Montreal
3480, Décarie boulv., 2nd floor
)(Métro Vendôme
)él: 514-481-6661 (poste 201
E-mail: francisation@montrealkorean.com
Web-site: www.fr.montrealkorean.com
Opening hours:
from Monday to Friday, 9 :00am – 5 :00pm
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کب ـک >> :مروری بر رسانه ها. .
______
علی اشرف
شــادپور

_______

در سیستم حکومتی کانادا ،اداره
امور شهرها به عهده انجمن ها یا
شوراهای شهر است .در انتخابات
شورای شهر مونترال سه حزب با
هم رقابت می کنند که عبارتند
از «یونی��ون مون��رال» ،که رهبر
آن ژرار ترامبله شهردار مستعفی
مونترال بود« ،ویزیون مونرال» به
رهبری خانم لوئیز هارل و «پروژه
مونرال» به رهبری ریشار برژرون.
چوندر شورای منتخب شهر،در
آخری��ن انتخابات ،حزب یونیون
مونت��رال دارای اکثری��ت ب��ود،
ترامبله شهردار و کمیته اجرائی،که
به منزله دولت شهر مونترال عمل
می کند،در اختیار کامل این حزب
بود.
در اثر افش��اگری های کمیسیون
قاضی فرانس شاربونو و طرح اتهام
وج��ود فس��اد در م��ورد واگذاری
قرارداده��ای س��اختمانی ،ژرار
ترامبله استعفاداد و کمیته اجرائی
هم مشروعیت خود را از دست داد
و رئی��س آن مایکل اپل بام هم از
حزب یونیون مونترال خارج شد.
به این ترتیب ،چون هنوز یک سال
به موعد انتخابات شورای شهر باقی
است ،میبایستی هم یک شهردار
موقت و هم کمیته اجرائی جدیدی
تعیین می گردید.
برای احراز مقام شهرداری موقت
دو نفر خود را کاندیدا کردند:
اپل بام ،که گفته می ش��ود دست
راس��ت ش��هردار ترامبله و رئیس
کمیته اجرائی هم بوده است،
دیگری ریش��ار دشام عضو حزب
یونیون مونترال .روز  15نوامبر ،در
شورای شهر انتخابات برای تعیین
ش��هردار انجام و مایکل اپل بام با
 31رای در مقابل  29رای دش��ام
به سمت ش��هردار موقت مونترال
انتخاب گردید.
برای آش��نائی با ش��هردار موقت
جدیدم��ان ،مقاله خانم میش��ل
اویمه ،از مقاله نویسان سرشناس
الپرس ،را می خوانیم.
خانم اویمه از اتفاقاتی که افتاده با
عنوان «انقالب» نام می برد.
آیا منظور ایشان یک انقالب واقعی
است یا این کلمه را به صورت طنز
بکار برده است؟
جواب را باید از فحوای کالم ایشان
فهمید .اینک نوشته خانم اویمهدر
الپرس شنبه  17نوامبر:
یک انقالب ،انقالب واقعی.در مدت
 11روز همه چیزدر مونترال عوض
شده است .در واقع پایان حکومت
یونیون مونترال است ،که به مدت
 11س��ال به شهر مونترال تسلط
داشت .بعالوه  ،انتخاب یک شهردار
موقت و تعیین یک کمیته اجرائی
ائتالف��ی که احزاب اوپوزیس��یون
هم در آن ش��رکت موث��ر دارند و
جلسات آن هم علنی خواهند بود.
فعال بهتر از این نمی شود .اعضای
کمیته اجرائی بین اعضای احزاب
به نسبت و به گونه متعادل توزیع
شده است .در همین کمیته است
که پرونده ها مورد بررسی قرار می
گیرند و قراردادها بسته می شوند
و مناقصه ها پذیرفته می ش��وند.
همانند تورنتو ،جلسات این کمیته
به روی عموم باز خواهد بود .خوب!
این یک انقالب است که مونترال
جهش��ی انجام می دهد تا از زمان
غارنش��ینی به عصر م��درن قدم

یک
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ماریاکُـتنه

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

Immigration Consultant of Canada Regulatory
)Council (ICCRC
&
Register with the Government of Quebec

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

Contact me in English,
French,
Italian or PERSIAN
__________________

مای��کل اپل بام بارها گفته و تکرار
کرده اس��ت ک��ه او بخاطر منافع
اهالی مونترال در شهرداری است.
اما کس��ی گول نمی خ��ورد .اپل
بام یک جاه طلب اس��ت .او دندان
ه��ای درازی دارد .او وانم��ود می
کند که مرد فوق مشاجره است و
قسم خورده است که در انتخابات
شهرداری مونترال در نوامبر 2013
کاندیدا نخواهد شد.
آی��ا او خ��ودش به زه��د و تقوای
جدیدش باید باور داشته باشد ،در
حالیکه وی از همان آغاز زیر سایه
ژرار ترامبله بوده و ریاست کمیته
اجرائی را به مدت یکسال و نیم به
عهده داشته است؟
آی��ا او واقع��ا به می��راث ترامبله و
فرهن��گ مخف��ی کاری یونی��ون
مونترال پشت خواهد کرد؟
آیا مونترالی ها مبادله ترامبله -اپل
بام را خواهند پذیرفت که مصداق
«چه خواجه علی ،چه علی خواجه»
است؟
ش��هرت اپل بام به این اس��ت که
مستقیما به سوی هدف می رود،
تهاجمی عمل می کند و همیشه
آماده اس��ت برای لگد کردن پای
دیگران .ام��ا او هرگز یک گردهم
آورنده نبوده اس��ت .او هنوز موفق
نشده است اکثریت اعضای منتخب
یونیون مونترال را ،که او را به ریشار
دشام مالل آور ترجیح دادند ،دور
خود متحد کند.
با این ح��ال در این هفته (قبل از
انتخاب ش��دن به شهرداری) او در
مقام رئیس کمیته اجرائی ،کاری
انج��ام داد ک��ه باعث تعجب همه
ش��د  ،کار بس��یار خوب :بازبینی
امور مالی مناط��ق و امضاء کردن
قرارداد جمع��ی در مورد یقه آبی
ها (کارمندان اداری شهرداری یقه
س��فیدها و کارگ��ران آن یقه آبی
نامیده می ش��وند) بدون عوارض
جنبی و جنگ اعصاب  .اگر بازرسی
و اصالح��ات اپل ب��ام تنها جنبه
ظاهری نداش��ته باشند ،او مجبور
خواهد شد با یک اپوزیسیون قوی
رویاروئ��ی کند .او فق��ط با دو رای
برنده شهرداری شده است ( 31در
مقابل  )29و این برای قدرت نمائی
چندان کافی نیست.
در ضمن ،او زیر یک نظارت دقیق
هم خواهد بود.او باید محکم بایستد
و به وعده های خود عمل کند.

بگذارد.
اگ��ر مایکل اپل ب��ام درب یونیون
مونت��رال به ه��م نکوبی��ده بود،
همچنین اگر او مب��ارزه ای ،برای
به در آوردن ش��هرداری از چنگ
رقیبش ریش��ار دشام ،انجام نداده
بود ،انتخاب شهردار جدید کماکان
پشت درهای بسته انجام می شد
و در ب��ر همان پاش��نه کهنه می
چرخید ،بدون آنکه چیزی عوض
ش��ود و مونترال در گذشته خود
منجمد می ش��د و در میان گل و
الی افتضاحات دست و پا می زد تا
طوفان آرام بگیرد.
البته تنها مایکل اپل بام نیست که
مبارزه ای را در زندگی خود انجام
داده است ،احزاب اپوزیسیون هم
دیسپلین یک خط و مشی حیرت
انگیز را در پی��ش گرفتند ،بدون
«زدن تو ده��ن یکدیگر» و بدون
لغزش.
ویزیون هارل و پروژه برژرون هر دو
با مهارت و زبر دستی عمل کردند.
آنها میدانستند که اپل بام ودشام،
برای انتخاب ش��دن ،ب��ه رای آنها
نی��از دارند .آنها از همین موقعیت
استفاده کرده و امتیازاتی از قبیل
کاهش مالیات های اراضی ،کاهش
تعرفه ترابری شهری (اتوبوس ،مترو
و ترن) و تش��کیل کمیته اجرائی
بصورت ائتالفی را بدست آوردند.
آری اوپوزیس��یون ب��ا کارت های
خود خوب بازی کرده است.
ه��ارل و برژرون موفق ش��دند در
درون کاکوس های خود «گرگ»
ها را  ،که بعضی از آنان خواس��تار
کاندیداتوری برای ش��هردار شدن
بودند ،کنترل کنند ،همچنین آنان
برای توزیع کرس��ی های کمیته
اجرائی مذاکراتی انجام داده و سه
کرسی برای ویزیون مونترال و دو
کرسی برای پروژه مونترال دست
و پا کردن��د ،که قبال همه اعضای
این کمیته از یونیون مونترال بودند.
یونیون مونترال ،که بیش از اندازه
ش��هرداری مونترال را زیر سلطه
خود داش��ت ،از ده کرس��ی قبلی
بیش از دو یا س��ه کرسی بدست
نیاورده است.
آیا این حزب به حیات خود ادامه
خواهد داد؟ آیا کسان دیگری هم
آن را ترک خواهند کرد؟
ای��ن حزب  10عض��و از میان 35
عضو شورای شهر را از دست داده
است .روز  15نوامبر ریشار دشام،
بعد از شکس��ت خ��ود در انتخاب این هم اظهار نظر رهبران احزاب
شهردار ،حاضر نشد بگوید که در شهرداری مونترال درباره شهردار
حزب یونیون می ماند یا نه .بعد از شدن اپل بام:
یک خونریزی در انگشت پا ،شاید «این به معنی پایان رژیم یونیون
یونیون رگهای خود را هم باز کند! مونترال است کهدر مقابل چشمان
در اینجا بهتر است به توصیفی که ما از هم می پاشد.
خانم اویمه از مایکل اپل بام بدست
{>> ادامه در صفحه}32 :
می دهد دقت کنیم:

خدمات ما:با برنامه مهاجرتی فدرال و کبک
 ویزای دانشجویی
 سرمایه گذاری
 تمدید کارت اقامت
 تخصصی
 تجربه کانادائی و کبک  تقاضای تابعیت
 تکفل همسر و خانواده  تنظیمدعوتنامه

کامی منفرد

مدیر امور ایرانیان

با خط 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

)۰۲۱( 971 - ۱۸74

ساعات تماس به وقت ایران

Suite 308
H3C 1A8

داخلی3747

از دوشنبه تا جمعه و از ساعت ۱۹تا۲۴

980 St-Antoine W.
Montreal, Quebec

)Tel.: 514-656-8178 (Down Town
)514-326-8103 (St.Leonard

ساعات
متاس

mariacottone@hotmail.com

تا 18:00

با تعیین وقت قبلی

www.mariacottone.com

11:00

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
برای ترم زمستانی نامنویسی می کند:

کالسهایانگلیسیوفرانسویمبتدی

LATE REGISTRATION:
CALL NOW 514-846-0019

NON-REFUNDABLE SERVICE FEE: $40.00
)(CASH OR INTERAC ONLY
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ایران:تحریم...
شرکای تجاری  Eکانادا  Eدر سال2025
چهکشورهاییخواهندبود؟
صادرات ب��ه منطقه اروپا،
 25نوامبر ،ایرانتو :براحتی
طبق پیش بین��ی از 4.5
می توان تص��ور نمود که
درصد در سال  2010به 6
تجارت بین کانادا و امریکا
درصد در سال  2025رشد
رون��د همیش��گی را طی
خواهد نمود.
خواه��د نمود و ب��ر روابط
معامله تج��ارت آزاد کانادا
تجاری با دیگر کش��ورها
و اروپا ،که در سال 2012
غالب خواهد ب��ود ،کانادا
تکمیل خواهد شد ،باعث
تجارته��ای کوچکی نیز با
چنی��ن رش��دی در روابط
بازارهایی که سریعا در حال
در ده سال اخیر شاهد رشد
تجاری خواهد بود .اما با توجه
رشد هستند ،خواهدداشت.
ام��ا تغییری مهم بای��د اتفاق چشمگیری در تبادل بین کانادا ب��ه بحران موج��ود در منطقه
و آمریکا جتاری نبوده ایم
اروپ��ا ،می ت��وان س��ناریوی
بیفتد .هرچند ک��ه تجارت با
قاب��ل انعطاف��ی در ارتب��اط با
ای��االت متح��ده بخش عمده
اروپ��ا طراحی ک��رد که بتواند
ای از فعالیت های برون مرزی
کانادا را به خود اختصاص داده ،اما خواهد مان��د .اما صادرات کانادا به در طوالن��ی مدت آن��را از حرکت
در طی ده س��ال اخیر شاهد رشد س��مت همس��ایه جنوبی ،تا سال بازداشت.
چشمگیری در این تبادل تجاری  2025بسیار معتدل و ضعیف رشد چنین تغییراتی بسیار مهم هستند
چرا که سیاس��ت های عمومی و
نبوده ای��م و همزمان دوری کانادا خواهد کرد.
از بازارهای سریع رشد کننده ،در و طب��ق پیش بینی ،ص��ادرات به اس��تراتژی های تجاری نیاز دارند
امری��کا از حدود س��ه چهارم کل بدانن��د که آینده تج��ارت به چه
سایر نقاط اتفاق افتاده است.
گزارش��ی جدید در خصوص این صادرات در س��ال  2010به حدود س��متی پیش می رود ن��ه اینکه
س��وال که " صادرات آینده کانادا دو سوم این میزان در سال  2025اکنون در چه وضعیتی به سر می
برد.
چگونه خواهد ب��ود؟" که در یک نزول خواهد کرد.
کنفرانس در مرکز تجارت جهانی در مقابل پیش بینی می گردد که تغییرات تج��اری ،از چالش��های
کانادا تهیه ش��ده است ،نشان می تبادل کاال با چین ،از  3درصد به  7جدید کاس��بان و رهبران دولتها
دهد که شتاب چنین تغییری در درصد در سال  2025رشد خواهد محسوب میگردد .برای مثال اگر
نمود .در مورد س��ایر بازارهای رو بازار بوجود آمده به س��رعت رشد
سالهای آینده بیشتر خواهد شد.
این گزارش نش��ان م��ی دهد که به رش��د نیز منوال به همین گونه یابد و نیاز به مواد خام بوجود آید،
صادرات ب��ه بزرگترین ش��رکای پیش خواهد رف��ت .تبادل کاال با کانادا زیرساخت کافی و سیستم
تج��اری کان��ادا در س��ال  ،2025هند ،بیش از دوبرابر خواهد ش��د ،حم��ل و نقل با چنین ظرفیتی را
و با میزان تبادل کاال با همس��ایه در اختیار ندارد تا بتواند پاسخگوی
چگونه تغییر خواهد نمود.
بدون شک ،ایاالت متحده به عنوان ش��مالی ،مکزی��ک ،خواهد ش��د .نیازش باش��د .ب��رای رفع این نیاز
بزرگترین ب��ازار صادراتی کانادا در تج��ارت با برزیل در س��ال  2025سالها زمان صرف خواهد گردید.
آینده ای قابل پی��ش بینی باقی دوبرابر خواهد شد.
E
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توسط شرکت آکسنچور
تهی��ه
Accenture
گردیده است.
ای��ن گزارش م��ی گوید
تقاض��ای
افزای��ش
س��الخوردگان موج��ب
خواهد شد دولت نتواند
در آینده خدمات عمومی
در عرص��ه های مختلف
را در س��طح فعلی ارائه
نماید.
بر اساس آمار جمعیتی،
افراد ب��االی  65س��ال
اکنون  14.1درصد کل
جمعیت کانادا را تشکیل
م��ی دهند و پیش بینی
می شود این نرخ در سال
 2025ب��ه  20.6درصد
برسد.
مدی��ر اجرای��ی ف��درال
گروپ شرکت آکسنچور
 ،جوئل مارچیلدون گفت
"این روند جمعیتی برای
هزین��ه ه��ای عمومی
نامناس��ب بوده اس��ت.
م��ا باید در زمین��ه ی کاهش این
شکاف هزینه ای ،بسیارهوشمندانه
رفتارکنیم".
او اضاف��ه ک��رد کان��ادا اکنون 28
درص��د از تولی��د ناخالص داخلی
خ��ود را ب��رای خدم��ات عمومی

E
کانادا توانایی

برای تس��لیم تقاضانامه نهایی که
ش��امل مدارک الزم ب��رای تائید
توانمندیهایشان می باشد ،دعوت
می گردند.
این مدل نخست توسط نیوزلند و
سپس استرالیا مورد استفاده قرار
گرفته و از آنها اقتباس شده است.
وزارت مهاج��رت ،CIC ،معتق��د
اس��ت این مدل از تعداد منتظران
که سیس��تم مهاجرت کانادا را در
تنگنا قرار داده اند ،خواهد کاست
و متناس��ب ترین مهاجران از نظر

پاسخ به نیازهای
ساملندان را
خنواهد داشت

توانایی زبانی ،تحصیالت ،س��ن و
مه��ارت را جذب بازار کار کش��ور
خواهد کرد.
در ای��ن مذاکرات وزرای مهاجرات
تمام استانها و مناطق خودمختار،
بجز کبک ،ش��رکت داشته و تمام
ش��رکت کنن��دگان ب��ه اتف��اق  ،ایرانت��و  23نوامبر :با گس��ترش
حمایت خ��ود را از مدل  ،EOIکه نیازه��ای س��الخوردگان کش��ور،
در آن استانها و کارفرمایان مناسب افزای��ش هزین��ه ه��ای خدمات
ترین نامزدها را از میان متقاضیان عمومی از رشد اقتصادی کانادا هم
انتخاب می کنند ،اعالم کردند.
بیشتر خواهد شد.
 Eاین نتیجه گیری گزارشی است که

و
ن
رگ سال
DJهای
ارتی بز
را با ماباشید!
شهر
کنسلکنید!

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

دولتهایاستانیومناطقخودمختاردربارۀآیندۀ
سیستممهاجرتیکانادابهتوافقرسیدند
 24نوامب��ر ،ایرانتو :دولت
فدرال ،دولتهای استانی و
مناطق خودمختار جمعه
گذش��ته مذاک��رات دو
روزه ی خ��ود را پیرامون
سیستم مهاجرتی کانادا به
پایان رسانده و در اعطای
نقش محوری به اس��تانها
در ای��ن زمینه ب��ه توافق
رسیدند.
جزیی��ات م��دل "اب��راز
اولویت"( )EOIکه تحت
برنامه کارگ�ران ماهر از
سوی اداره ش��هروندی و
مهاج��رت کان��ادا ( )CICتا پایان
سال  ۲۰۱۴به اجرا در خواهد آمد،
یکی از موضوعات مورد بررسی در
این جلسات بود.
طبق م��دل  ،EOIک��ه فرایندی
برای انتخاب مهاجران اس��ت ،هر
متقاضی مهاجرت را مس��تلزم به
تس��لیم فرم ساده ای به نام " ابراز
اولویت" به اداره مهاجرت می کند.
از می��ان متقاضی��ان ،بر اس��اس
ضوابط وزارت مهاجرت مناس��ب
ترین نامزدها انتخاب ش��ده و آنها

LAWYER

همراه با شادترین

شبیشادوبیادماندنیدرجمعدوستان

مانند تسهیالت پزشکی ،مستمری
بازنشستگی و حمایتهای اجتماعی
که بیش ازهمه سالمندان را متنفع
می کند ،صرف می نماید.
با این حال در آینده کانادا مجبور
خواهد ش��د بخش بزرگت��ری از
 GDPخود را صرف حفظ س��طح
کنونی کند.
ماچیلدون معتقد استدولت کانادا
اگر به برنامه ه��ای طویل المدت
کاهش هزینه ،تعهد کافی نش��ان
ده��د ،در موقعیت مناس��بی قرار
خواهد گرفت تا این کمبودها را بر
طرف کند ،اما همه ناظران موافق
این نظر نیستند.
دیوید مک دونالد ،اقتصاددان ارشد
در مرکز کانادایی برای سیاستهای
جایگزین ،معتقد است شرکتهای
تجاری در وضعیت خوبی برای به
دوش کشیدن بخش��ی از این بار
قرار دارند .او گفت:
"س��اختار اقتصاد کان��ادا مانع از
این خواهد ش��د تا افزایش مالیات
موجب گردد بنگاهها ،تجارت خود
را از کانادا به کشور دیگری منتقل
کنند" .
او تخمین می زند که افزایش  3تا
 4درصدی در نرخ مالیات بر درآمد
بنگاهه��ا ،کمبود درآم��د دولت را
جبران خواهد کرد.
E

ارائه ای از تپش:

2شنبه31دسامبر
از
ساعت 10/30شب

برقصی

،بنوشیم،شادباشیم!
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ایران:درسرزمینعجایبسانسور!

EBRAHIM NEJAD & ASSOCIATES، LAWYERS

مترجمیدرایران:سانسوربیجیرهومواجب
برایارشاد
مُمیزی ارشاد:
امیدنیکفرجام

(مترجم ایرانی مقی��م جمهوری
چک)
در ای��ن دوره و زمان��ه ک��ه ه��ر
مقام��ی در ایران ،از وزارت ارش��اد
تا صداوس��یما و از حوزه هنری تا
سازمان تبلیغات اسالمی ،روزبهروز
قل ه تازهای رادر زمین ه سانسور فتح
میکند ،عدهای هم هستند که بی
هیچ چشم داشت و بی هیچ زور و
اجباری خود را سانسور میکنند.
درست است که سانسور ،یا به زبان
رسمی مدیران جمهوری اسالمی
«ممیزی»،در ایران پدیده جدیدی
نیس��ت و ب ه ویژه در عمر س��ی و
اندی سال ه این حکومت همواره به
درجات مختلف وجودداشته است،
اما در این اندک س��الهایی که از
آغاز دورهی دوم ریاست جمهوری
محمود احمدین��ژاد و اعتراضها
به نتیجهی انتخابات سال ۱۳۸۸
میگذرد ای��ن پدی��ده هم چون
مسائل دیگر ابعادی خارقالعاده و
غولآسا پیدا کرده است.
آش چنان ش��ور ش��ده است که
در زمان برگزاری اجالس س��ران
کشورهای غیرمتعهد در کشور در
شهریورماه س��ال جاری،۱۳۹۱ ،
صداوس��یمای جمهوری اسالمی
س��خنرانی محمد مرسی ،رئیس
جمه��ور مص��ر ،را هم سانس��ور
کرد ،اتفاقی ک��ه در ایران و جهان
س��روصدای زیاد به پا کرد و نهایتا
کاس��ه و کوزهاش بر س��ر مترجم
سخنرانیشکست.
این خود جای بررسی و تامل دارد
که مترجم مربوطه خلقالس��اعه
و در هم��ان زم��ان ترجمه به این
نتیج��ه رس��یده که ح��رف آقای
مرسی را بهتر از خود او میفهمد یا
این که مدیران او از پیش تصمیم
به این کار گرفتهاند ،اما به هر حال
تا آنجا که دامنهی تحقیقات من
اجازه میدهد چنین اتفاقی حتی
در روسی ه عهد ژوزف استالین هم
نیفتاده است.
ی سروصدا ،اتفاق
اما در این میان ،ب 
دیگری نیز افتاده است و آن این که
ظاهرا برای عدهای از مترجمان در
حوزه ادبیات خودسانسوری دیگر
تبدیل به عادت شده است ،و این
عادت غریبی است و کامال خارج از
دامن ه تصمیمگیری مترجمان ،چه
الزم به گفتن نیست که آنها خالق
اثر نیستند که حق دست بردن در
آن را داشته باشند.
خودسانسوری برای چه؟ برای آن
ک��ه دسترنجش��ان را همان کنند
که ممیز وزارت ارشاد میخواهد،
ب��ه این امید که برای ترجم ه خود
مجوزی بگیرند و آن را به دس��ت
خوانندهبرسانند.
و این همان اس��ت که در یکی دو
سال اخیر برخی از مسئوالن ارشاد
خواستهاند ،که (نقل به مضمون)
نویسنده یا مترجم نباید اثری را که
فکر میکند ممکن اس��ت مشکل
ممیزی داشته باشد اصال به ادارهی
کتاببفرستد.
خودسانس��وری هم در ایران چیز
تازهای نیس��ت؛ بچههای ما با آن
بزرگ میشوند ،چون همان طور
ی دهی��م در کوچه
که یادش��ان م 
و خیاب��ان با غریبهها حرف نزنند،
این را هم م��یگوییم که مثال از

مشروب خوردندر خانه حرفی
به بیرون نبرند.
خودسانس��وری در ادبیات هم
بهگمانم از همان آغاز
حکومت اسالمی در
ایران وجود داش��ته
و در بیست و اندی
سال گذشته حتی
چند بار بحثهایی
ه��م در ای��ن
ب��اره در
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قلع و قمع کتاب ،حتقیر
نویسنده،خواننده!

نش��ریات
به راه
و جلس��ات ادبی
افتاده که مترجم باید چه کند؟
ترجم��ه کند و هر چه را که ممیز
نادان خواست و درست تشخیص
داد «تلطیف» و حذف کند؟
یا اصال عجالتا عطای ترجمه را به
لقایش بسپارد و صبر کند؟
ام��ا در این س��الها هی��چ یک از
این بحثها ب��ه نتیجهای قطعی
و یکدس��ت نرس��یده و به راه یا
دس��تورالعملی واح��د ک��ه تمام
مترجمهادر ایران به آن عمل کنند
نینجامیدهاست.
در همین ح��ال هر روز چیزهایی
میبینیم و میش��نویم که باعث
ترس و نگرانی بسیارند.
فقط برای مثال:
اول ،خواندن یادداشتی در وبالگ
«کتاب�لاگ» با عنوان «قلع و قمع
مرد سوم» درباره تازهترین ترجمه
از رمان «مرد سوم» گراهام گرین.
به گفت ه نویس��نده این یادداشت،
«نقاط اوج و درخشان» کتاب آن
قدر «قلع و قمع و خنثی» شده که
نویسنده به مخاطبان خود توصیه
کرده است که «هرگز مرد سوم با
ترجم ه محسن آزرم را نخوانند».
آن ط��ور ک��ه ای��ن وبالگنویس
میگوید ،در این ترجم ه مرد سوم
تمام نوش��یدنیهای الکلی ش��ده
چیـز و تمام دوستدخترها شده
اس��ت نامـزد که این یک مورد از
جمله مواردی اس��ت که در روند
خودسانس��وری به دست دوستان
نصیب من هم شده است.
از دیگر معجزات مترجم این رمان
معروف یک��ی هم این اس��ت که
کاری کرده اس��ت ک��ه زن و مرد
داستان حتی دستشان هم به هم
نمیخورد!
دوم ،پیشنهاد اصحاب یک مجله
ادبی وزین برای چاپ ترجمههای
من.
پس از انکار از من که حاال دیگر دو
سالی میشود که تصمیم گرفتهام
منتظر گشایش��ی در اوضاع بمانم
و دیگر خفت و خواری چش��م به
دهان ممی��زان دوختن را بر خود
تحمیل نکن��م و اصرار از آنها که
این مجله ،البته ب ه درس��تی ،یکی
از معدود راههای رساندن داستان
به خوانندههای تش��ن ه ادبیات در
ایران است ،داستانکوتاهی از جان
آپدایک را که به گمان خودم هیچ
مشکل ممیزی نداشت برایشان
فرستادم.
همراه با تشکر و اظهار لطف فراوان،
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جواب آم��د که «احتمال دارد
به دوس��تدختر ایراد بگیرند»،
ام��ا این را هم اضاف��ه کرده بودند
که «در ایران دیگر وقتی کس��ی
کلمهی نام��زد را ببیند ،میفهمد
جریان از چه قرار است»!
پ��س در ای��ران دیگ��ر هر کس
کلم�� ه نامزد را ببین��د ،میخواند
«دوس��تدختر» ،ام��ا در ایمی��ل
برایم توضیح ن��داده بودند که اگر
ش��خصیت داس��تان واقعا نامزد
کسی باشد و نه دوستدختر ،آن
وقت چ��ه اتفاقی میافت��د و چه
طور میتوان ب��ه خواننده فهماند
که خانم مربوطه واقعا نامزد طرف
اس��ت ،و نه دوستدختری قربانی
سانسورچی؟!
اینها فق��ط دو نمونه اس��ت که
ی خود اصال به چشم
شاید ب ه خود 
نیایند و از ف��رط تکرار عجیب به
نظر نرس��ند ،اما تصور کنید ده یا
بیست سال دیگر را در ایران؛ چه
آزادی بی��ان در کش��ور پا گرفته
باشد و چه نه ،با یک خروار کتاب
جعلی و قالبی روبه رو خواهیم بود
ک��ه حتی به وزن کاغذش��ان هم
ارزشی نخواهندداشت ،کتابهایی
بیب��و و خاصیت که حتی به نظر
نویسندههایش��ان آشنا نخواهند
آمد.
ب��ه اینه��ا بیفزایید س��والهایی
بیش��مار را که حتی اگر در ایران
باشی و به هر چه کتاب فارسی که
بخواهی دسترس��ی داشته باشی،
باز هم س��خت میتوان برایشان
جواب��ی پی��دا کرد ،مث�لا این که
چطور ممکن است که «کافکا در
ساحل» اثر هاروکی موراکامی در
ایران نه یک بار ،که دو بار ترجمه و
چاپ شده باشد؟
مهدی غبرایی و گیتا گرکانی ،دو
مترجم این کتاب ،با آن دستکم،
به حساب من ،ده پانزده صفحهای
که «شدیدا» مشکل ممیزی دارند
چه کردهاند؟
ترجم��ه در ای��ران هرگز حرفهی
ن و آبداری نبوده و
پولساز و نا 
نیست ،و حتیدر اروپا و آمریکا هم
مترجمان حرف ه ای از درآمد اندک
خود گالیه دارند ،چه رسد به ایران
که با این وضعیت ممیزی و نش��ر
کتاب به گمانم از آغاز شروع ترجمه
دس��تکم یکی دو س��الی طول
میکشد تا حقالترجمه به دست
مترجم برس��د ،تازه اگر ترجمه را
«غیرقابلچاپ»تشخیصندهند.
پس بعید است که این همه اصرار
مترجمه��ای ایرانی به رس��اندن
ترجم ه خود به بازار برای به جیب
زدن پول باشد.

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

مهاجرت

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

مهساابراهیمنژاد
خانواده

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی






مدنی
کاری
تجاری
خانواده

قبول وکالت در ایران

درزمینهدعاویمطروحه
در دادگاه های ایران توسط
مجرب ترین وکالی پایه یک
دردادگستریتهران

________________________
465 St-Jean, Suite 801
Montréal QC H2Y 2R6

برایارایهبهترینسرویس
با ما تماس بگیرید.

کالسهایتکواندو
برایهرگروهسنی

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

Tel.: (514) 849-9696
Fax: (514) 221-2100

زیر نظر استاد
رضا رمضانی دان6

از فدراسیون جهانی تکواندو
با بیش از 25سال سابقه تدریس
ازشما عزیزان دعوت می نماییم
برای حفظ سالمتی ونظم
به کالس های ما بپیوندید.

(از 6سال به باال)

Family Classes offer students the unique chance to train with their
loved ones using traditional forms, drills and techniques.
Families can train together in the class with an instructor, learning
the basics of Taekwondo and togetherness in one class.
Greene Avenue Community:
1090 Avenue Greene, Westmount, Qc H3Z 1Z9
www.centregreen.org
Master Reza Ramezani 6th DAN

Tel.: 514-486-2139

Tus. 6:00 PM - Fri.6:30PM - Sat 10:30AM

آتشسوزیدرکارخانهتولیدپوشاک
دربنـــــگالدش۱۱۲کشتهبرجاگذاشت

 25نوامبر 20
به گفته مقامات محلی بنگالدش
آتش س��وزی در ی��ک کارخانه
پوش��اک در این کشور به کشته
شدن دس��ت کم  ۱۱۲نفر منجر
شده است.
این آت��ش س��وزی در اواخر روز
 ۲۴نوامبر در کارخانه چند طبقه
تزرین در منطقه آشولیا در حومه
داکا ،پایتخ��ت بن��گالدش اتفاق
افتاد.
ای��ن کارخان��ه برای تع��دادی از
فروش��گاههای بزرگ غربی مثل
تسکو ،والمارت و کارفور ،پوشاک
تهیه میکرد.
مرگ تعدادی از این افراد به دلیل
پریدن از پنجرههای این ساختمان
ب��رای فرار از آتش گزارش ش��ده
است.

علت وقوع این آتش س��وزی که
از طبق��ه اول ای��ن کارخانه آغاز
ش��د ،هنوز مشخص نشده است،
اما مقامات نقص در سیستم برق
رس��انی را از دالیل احتمالی این
آتش سوزی عنوان کرده اند.
مأموران آتش نش��انی نزدیک به
 ۵ساعت برای اطفای این حریق
تالش کردند.
گزارشهای اولیه حاکی از کشته
ش��دن تنها  ۸نف��ر در این آتش
س��وزی بود ،اما ابعاد این حادثه
ام��روز (یکش��نبه  ۲۵نوامبر) و
پس از آن که ماموران امداد وارد
ساختمان شدند ،مشخص شد.
یک��ی از مقامات ارتش بنگالدش
به خبرگزاری فرانسه گفته است:
"در جس��تجوهایی که امروز در
این ساختمانداشتیم اجسادی را

در طبقات مختلف این ساختمان
پیدا کردیم".
گفته شده که شماری از کارکنان
این کارخانه هنوز مفقود هستند.
یکی از مس��ئوالن سازمان آتش
نش��انی گفته اس��ت که در این
کارخانه هیچ راه خروج اضطراری
به هن��گام بروز آتش س��وزی به
خارج از ساختمان وجود نداشته
است.
مالک این کارخانه ادعاهای مطرح
ش��ده در ای��ن مورد ک��ه در این
س��اختمان رعایت موارد ایمنی
نشده بود را رد کرده است.
آتش س��وزی ه��ای ب��زرگ در
کارخانههای بزرگ پوش��اک در
بنگالدش زیاد اتفاق می افتد.

مترجمهای��ی ک��ه من ش��خصا
میشناسم و تقریبا مطمئنم حتی
بیشتر آنها که نمیشناسم دلیل
دیگری برای این اصرار خود دارند.
دلیل این کار چیزی جز آن دلیلی
نیست که از همان آغاز همه ما را به
سوی کار ترجمه سوق داده است:
تالش برای شریک کردن دیگران
در لذتی که از داستانی میبریم ،به
همین سادگی.
اما این خودخواهی نیست که برای
رس��یدن به حس خوب ش��ریک
ش��دن لذت یک داس��تان در اثر

دیگری دس��ت ببری��م ،هر بالیی
میخواهیم به سر آن بیاوریم ،فقط
با این توجیه که مثال این کلمه یا
جمله یا حتی پاراگراف «آن قدرها
نقش کلیدی در متن ندارد»؟!
در خبره��ا میخوان��م ک��ه ناصر
تقوایی ،فیلمس��از صاحبسبک،
از این گالیهمند اس��ت که «ناخدا
خورش��ید» اش را ب��ا بی��ش از
 ۳۰دقیق��ه حذف نش��ان دادهاند.
میپرس��د اگر این قدر با این فیلم
مشکل دارید ،چرا اصال نمایشش
میدهید؟!

و ب��ا خود فک��ر میکنم که حتما
فیلیپ راث ،هاروک��ی موراکامی،
میالنکوندهراودیگرنویسندههایی
که صابون خودسانسوری عدهای به
تنشان خورده خوشحال نخواهند
ش��د اگر بفهمن��د کتابهایی را
ک��ه بارها خارج از ای��ران زیر نظر
وسواسگونه خودشان چاپ شده
برایشان بهزور «ادیت» میکنیم
تا ش��اید نادانی در وزارت ارش��اد
اجازه دهد که ایرانیها هم آنها را
بخوانند.

•

•
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معظم...
سادهزیستیرهبرجمهوریاسالمیایران
رهبر جمه��وری اس�لامی ایران
«غالباً مقروض است و حتی گاهی
از پاس��دارهای ش��خصی خودش
قرض میکند».
اینها را آیت الله رسولی محالتی
می گوید .کسی که گفته می شود
یک��ی از قدیمیترین دوس��تان و
یاران علی خامنهای می گوید.
آیت الله رسولی محالتی اخیرا در
مصاحبه با خبرگزاری نیمه رسمی
فارس و با بیان خاطراتش گفت:
«گاهی که نذورات را برایشان می
برم ،می بینم که مثال صدا می زنند
آقا رضا! بیا قرضت را پس بگیر».
محالتی می گوید رهبر جمهوری
اسالمی ،عالوه بر هدایا و نذوراتی
که برای شخص ایشان می آورند،
خان��ه ای از قدیم در خیابان ایران
داشت که آن را اجاره داده.
به گفته آی��ت الله محالتی ،آقای
خامنهای تنها یک فرش کهنه در
اتاقش دارد:
«گاهی به اتاق ایشان رفته ام .تنها
فرش خانه ایشان یک قالی تبریزی
معمولی نخ نماست که پرز بعضی
جاهای آن هم رفته است».
این روحانی نزدیک به رهبر ایران
در بخش دیگری از سخنانش می

گوید فرزندان آقای خامنه ای ،که
طلبههستندمعموالگرفتاریمالی
دارند.
اظه��ارات آی��ت الل��ه محالتی از
وضعیت معیشتی رهبر جمهوری
اس�لامی ایران از جمل��ه اقدامات
وابس��ته به حاکمیت در به تصویر
کشیدن دولتمردان ایران به عنوان
انسان هایی فارغ از مسائلدنیوی و
مادی به شمار می رود.
ای��ن اولین بار نیس��ت که چنین
نکاتی به عن��وان جزئیات زندگی
آیت الله خامنهای مطرح می شود.
در گذشته چندین نفر از نزدیکان
دیگر آقای خامنه ای از جمله آیت
الله عبدالحس��ن مه��دوی ،عضو
مجلس خبرگان از قناعت پیشگی
رهبر ایران سخن گفته اند.
آیت الله مه��دوی حتی در کتاب
خاطراتشدرباره ساده زیستی آیت
الله خامنهای می گوید که در خانه
او تنها یک «فرش نخ نما» هست و
وی اغلب مقروض است.
او س��پس ب��ه نق��ل از محمدی
گلپایگانی ،مسئول دفتر خامنهای
نوش��ته« :ب��ا آن ک��ه وجوهات و
پولهای زیادی در اختیار ایش��ان
اس��ت ،اما یک ریال برای استفاده
شخصی مصرف نمی کنند».
پیش��تر وبسایت مش��رق نیوز ،به
نقل از آیت الله قرهی ،مدیر حوزه
علمی��ه ام��ام مه��دی
نوشت که همسر آیت
الله خامنهای کاناپهای
را ک��ه همس��رش به
تجویز دکتر برای کمر
درد تهی��ه ک��رده بود،
برای پرهیز از «تجمل
گرایی» دور انداخت.
قرهی گفت …« :کاناپه
را به در خانه آقا بردند،
آن هم یک عدد کاناپه،
نه یکدست مبل .خانم
آقا ب��رای دیدن اقوام و
زیارت و  ...مشهد بودند،
آمده بودند ،دیده بودند
کاناپه در خانه است ،آن
را برداش��ته بودند و دم
در حیاط گذاشته بودند.
آقا در دفترشان بودند.
آقا وقت��ی برمیگردند،
میبینند کاناپه دم در
است ».و پس از آن بود
که همسر خامنهای با
کاناپه موافقت کرد.
داستانهای مشابه گاه
و بیگاه در وبسایتهای
دولت��ی و وبالگهای
وابس��ته ب��ه حاکمیت
دیده می شود.

شیراز

از جمل��ه ی��ک بار یحی��ی رحیم
صف��وی ،فرمانده س��ابق س��پاه
پاسداران انقالب اسالمی گفته بود
یک بار به منزل آیت الله خامنهای
برای شام دعوت ش��د و با «املت
ساده»از او پذیرایی شد.
مهدی خلجی ،کارشناس مسائل
ایران در موسس��ه واشنگتن برای
سیاست خاور نزدیک ،که در حال
کار در مورد زندگی نامه آیت الله
خامنهای است می گوید اظهارات
درباره ساده زیس��تی خامنهای تا
حدی درست است؛ هرچند درباره
آن مبالغه می شود:
«لب��اس هایی که می پوش��د ،از
جمله عبایش ،از بهترین جنس و
گاهی بسیار گران اس��ت .او الزاما
خ��ودش آنها را نم��ی خرد بلکه
هدیه می گیرد و برایشان پول نمی
پردازد .کسانی که به خانه او رفته
اند می گویند نشانی از تجمل در
آنجا نیست .در قانون اساسی ایران
مشاور رمسی وام مسکن
هیچ حق��وق و مزایایی برای رهبر
 وام برای افراد خوداشتغال
در نظر گرفته نش��ده است .رئیس
 وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
جمه��وری ،وزی��ران و نمایندگان
مجلس حقوق می گیرند اما رهبر،
 متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود
چون مرجع تقلید محس��وب می
شود و زندگی اش از محل نذورات
تامین می ش��ود ،حقوق و مزایای
behrooz@babakhani.ca
ماهانه نمی گیرد .هر چند ،او می
تواند بخش��ی از وجوهات��ی را که
می گیرد صرف زندگی خود کند.
مبالغ��ه هایی از ای��ن قبیل که او
مقروض است بدون شک درست
نیس��ت .او زندگی خ��وب و بدون
تجملیدارد».
اظهارات دوس��تان و نزدیکان و یا
رسانههای دولتی ایران نیز حاکی مس��ووالن فلس��طینی می
اس��ت که دیگر رهبران جمهوری گوین��د کارشناس��ان بین
اسالمی ایران نیز ساده زندگی می الملل��ی پ��س از نبش قبر
کنند .از جمله محمود احمدی نژاد یاس��ر عرفات ،رییس سابق
و اکبر هاشمی رفسنجانی ،رئیس تش��کیالت خودگ��ردان
جمهوری س��ابق ایران که یکی از فلسطینی ،بقایای جسد او را
متمولترین مردان ایران به شمار دوباره دفن کردند.
می رود.
مس��ووالن می گویند نبش
تبلیغات سیاسی همواره مورد قبول قبر یاسر عرفات اوایل روز سه
طبقه متوس��ط ایرانیها قرار نمی شنبه  27نوامبر در شهر رام
گیرد و بسیاری از آنان شاهد فساد الله ،واق��ع در کرانه باختری
هر روزه اند.
صورت گرفت .این اقدام برای
یک جوان ایران��ی پس از خواندن بررسی بیشتر علت مرگ یاسر
مصاحب��ه اخی��ر در مورد س��اده عرفات توسط کارشناسان صورت را اوایل سال جاری میالدی صادر
کردند .این اقدام پس از آن صورت
زیستی آیت الله خامنهای در یکی گرفت.
از شبکههای اجتماعی نوشت:
نمون��ه هایی از جس��د عرفات به گرف��ت که م��اده ای رادیواکتیو و
«اگر (خامنه ای) واقعا آنقدر فقیر کارشناسان فرانسوی ،سوییسی ،مرگبار به نام پلونیوم بر روی لباس
اس��ت ،باید به اندازه ما از تحریم روسی ،و فلسطینی داده شد .آنان های عرفات کشف شد .این لباس
ها ،تورم ،و فقر در رنج باشد .اما تا تحقیق��ات بیش��تر در مورد علت ها را همس��ر عرفات ب��ه مقامات
حد زیادی ،او خودش مسئول این مرگ عرفات را در کشورهای خود تحویل داده بود.
وضعیت است».
پلونیوم به سرعت تجزیه می شود.
انجام خواهند داد.
گلناز اسفندیاری -گزارشگر رادیو اروپای مقامات فرانسوی دستور تحقیق برخی از کارشناس��ان می گویند
آزاد رادیو آزادی در مورد علت مرگ یاس��ر عرفات هنوز مشخص نیس��ت که نمونه

بهروزآقاباباخانی

Tel.: (514) 606-5626

نبش قبر یاسر عرفات برای بررسی علت مرگ وی

نان سنگک

رستوران

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

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

5625 Sherbrooke W.

485-2929
Montreal Qc H4A 1W4

514

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

Tel.: 514-894-8372

های باقی مانده از جسد برای انجام
آزمایش کافی باشد.
عرفات اندکی پس از ابتال به یک
بیماری مشکوک ،در سال ۲۰۰۴
در فرانس��ه درگذش��ت .در جهان
ع��رب ،این باور عمومی به صورت
گس��ترده رواج دارد که اسراییل،
یاس��ر عرف��ات را مس��موم کرد.
اس��راییل این اتهامات را رد کرده
است.

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!
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ایران :سرکوب...

فراخوان برای حمایت از زندانیان عقیدتی زن در ایران
در شرایطی که وضعیت اسفبار
ودردناک زندانیان عقیدتی زن
در ایران توسط برخی از رسانه
ه��ا پیگیری می ش��ود و هم
اکنون نیز اسامی تعداد زیادی
از آن ه��ا که در زندان اوین به
سر می برند منتشر شده است،
نباید این زنان شجاع به دست
فراموشی سپرده شوند و باید
ب��رای آزادی ف��وری آن ها بر
دولت ایران فشار مداوم اعمال
شود.
ش��یرین عبادی ،برنده ایرانی
جایزه صلح نوبل تصریح کرده
است:
«خبرن��گاران ،وکالی حقوق
بش��ر و مدافعان حقوق بش��ر
صرفاً به دلی��ل فعالیت های
صلح آمیزشان بازداشت شده
اند و هیچ یک از آن ها از ابتدا
نباید زندانی می شدند».
تعداد زندانیان سیاس��ی بند
زنان زن��دان اوین در تهران به
 ٣٣نفر رسیده است؛ باالترین
تعداد در طی سه سال.
برخ��ی از آن ه��ا دوران
محکومیت مربوط به ش��رکت
در تظاه��رات پ��س از انتخاب��ات
بحث برانگیز ریاس��ت جمهوری
را سپری می کنند ،و بقیه شامل
دانش��جویان ،فعاالن حقوق بشر،
خبرنگاران ،پنج بهایی ودو نوکیش
مسیحیهستند.
در بعضی موارد همس��ران آن ها
نیز جزء زندانیان سیاسی هستند
که در زندان ه��ای دیگری دوران
محکومی��ت خود را س��پری می
کنند.
بنا به گفته احمد شهید ،نماینده
ویژه س��ازمان ملل متحد در امور
حقوق بش��ر ایران ،مقامات ایران
ب��رای آزار و اذی��ت و ش��کنجه
زندانیان سیاس��ی از تجاوز ،اعدام
ه��ای س��اختگی و محرومیت از
خواب استفاده می کنند.
ستار بهشتی ،وبالگ نویسی بود که
به دلیل ابراز دیدگاه های سیاسی
خود در اینترنت در اواخر ماه اکتبر
بازداشت و زندانی شد .او در حین
بازداشت درگذشت و بنا به گزارش
های رسیده شکنجه شده بود.
زندانیان سیاس��ی ط��ی چند ماه
گذشته از دسترس��ی به خدمات
بهداش��تی و درم��ان پزش��کی و
مالق��ات ه��ای منظم ب��ا اعضای
خانواده محروم بوده اند ،این اقدام
با «کنوانسیون بین المللی حقوق
مدنی و سیاسی» مغایرت دارد.
اتهامات��ی همچون «اق��دام علیه
امنی��ت مل��ی»« ،تبلی��غ علی��ه
نظام»« ،تبانی علیه امنیت ملی»،
«عضویت در یک س��ازمان حقوق
بش��ری»« ،ارت��داد» و «توهی��ن
به مقدسات اس�لامی» علیه این
زندانیان مطرح شده اند.
 9زندان��ی زن در اعت��راض به آزار
و اذی��ت و تفتیش بدنی توس��ط
زندانبان ها ،اوایل ماه نوامبر دست
به اعتصاب غذا زدند.
هشت نفر از آن ها اعتصاب غذای
خود را شکس��ته اند ،اما نس��رین
س��توده در اعت��راض ب��ه ممنوع
الخروج شدن همسر و دخترش و
محدودیت های اعمال شده برای
مالقات با اعضای خانواده و نقض
حق��وق خود به اعتصاب غذا ادامه
داده است.
خان��م س��توده  ٤٧س��ال دارد و
ه��م اکنون در زن��دان انفرادی در
بازداش��ت است و به این دلیل که
او از روز  ١٧اکتب��ر ت��ا به حال در

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

Tel. (514) 788-5937

کالس های انگلیسی مقدماتی
اطـالعاتنامنـویسی

REGISTRATION INFORMATION

انگلیسی مقدماتی روزانه:

تاریخنامنویسی:

		

زماننامنویسی:

نوامبر

دسامبر
 9تا  11صبح

انگلیسیمقدماتیشبانه:

تاریخنامنویسی:

نوامبر

2012 29 ،28 ،27 ،26
6 ،5 ،4 ،3

29 ،28 ،27 ،26

دسامبر 6 ،5 ،4 ،3
		
زماننامنویسی:
 5تا  7بعدازظهر
_________________________________________

تـاریخ بـرگزاری کـالس ها

انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه

اعتصاب غذا به س��ر برده اس��ت،
بسیاری نسبت به سالمت او ابراز
نگرانی کرده اند.
اخیراً جایزه ساخاروف برای آزادی
اندیش��ه و دفاع از حق��وق زنان و
ک��ودکان پارلمان اروپ��ا به خانم
س��توده و جعفر پناهی ،فیلمساز
ایرانی اعطا شد.
نسرین س�توده در مقام وکیل ،از
ناراضی��ان سیاس��ی ،خبرنگاران،
مجرمان نوجوان محکوم به اعدام
و فعاالن زن ایران دفاع کرده است.
ای��ن فع��االن زن ش��جاعانه در
خیاب��ان های کش��ور راهپیمایی
های مسالمت آمیز برگزار کردند
و کمپین یک میلیون امضا به راه
انداخته بودند.
این زنان علیه قوانین تبعیض آمیز
مربوط به قانون خانواده ،حق زن
ب��رای ش��هادت در دادگاه ،ارث،
پوشش اسالمی و ماموران نهی از
منکر و غیره اعتراض کرده بودند.
برخ��ی از ش��هروندان ایرانی که
تابعیت کشورهای غربیداشته اند
نیز پشت میله های زندان اوین به
اسارت درآمده اند.
زه�را کاظم�ی ،ع��کاس خبری
کانادایی ایرانی در سال  ٢٠٠٣به
دلیل عکاس��ی در محوطه بیرون
زندان اوین بازداش��ت شد .پس از
درگذشت خانم کاظمی در زندان
اوی��ن ،بر پیکر او نش��انه هایی از
تجاوز و ش��کنجه وجود داشت و
جمجمه او شکسته شده بود.
رکس�انا صابری ،خبرن��گار ایرانی
آمریکای��ی که ش��ش س��ال بود
در ای��ران کار و زندگ��ی می کرد،
بازداش��ت و به جاسوس��ی متهم
شد .او تحت فشار ناچار شد متن
اعترافات س��اختگی را امضا کند
و از مالق��ات با وکیل منع ش��د.
خانم صابری به هشت سال زندان
محکوم ش��د .صاب��ری به همت
تالش اعضای خانواده و کارزارهای
بین المللی پس از صد روز هراس
انگیز در بازداشت آزاد شد.
هاله اسفندیاری ،چهره دانشگاهی
و مدیر برنام��ه خاورمیانه «مرکز
بی��ن المللی پژوهش��گران وودرو
ویلس��ون» در س��ال  ٢٠٠٧برای
مالقات م��ادر س��الخورده اش به
تهران سفر کرده بود .او بازداشت،
زندان��ی و به خرابکاری علیه نظام
متهم شد .او در نهایت و پس از ماه

		
روزانه:

		

2012

مدارک مورد نیاز
(نسخهاصلی):

ONE OF THE FOLLOWING
)DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY
REQUIRED:
2012
- Canadian /
Quebec Immigration Documents 2012
- Residency Card
- Canadian Citizenship Card
ONE OF THE FOLLOWING
PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
-Medicare Card
-Hydro bill
)-Other proof (ask staff

 7ژانویه تا  29مارس 2013
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر

ها تالش و رایزنی اعضای خانواده و
همکارانش آزاد شد.
 7ژانویه تا  28مارس 2013
		
شبانه:
جمهوری اس�لامی طی ماه های
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :عصر تا  9:30شب
		
اخی��ر با تدوی��ن برنام��ه کنترل
شهریه 100 :دالر باید تماما و نقدا پرداخت شود.
جمعی��ت و ممنوعی��ت زن��ان از
 شهریه شامل کتاب (برای کالس های روزانه یا شبانه) می شود.
تحصیل در بیش از هفتاد رش��ته
__________________________________
دانش��گاهی محدودی��ت ها علیه
سرویس رفت و آمد  :مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی
زنان را تشدید کرده است .در حال
حاض��ر پیش نویس ی��ک الیحه
مترو سن لوران ،اتوبوس  55شمالی
قانونیدردست بررسی است که بر
Website: www.hsmontreal.com
اساس آن زنان زیر چهل سال برای
سفر به خارج از کشور به اجازه یک
قیم مرد نیاز خواهند داشت.
از زمانی که قیام های «بهار عربی»
آغاز شده اند ،زنان مسلمان اصالح
طلب در انق�لاب هایی که اخوان واشنگتن پس��ت :زنان نوجوان و
المسلمین را به قدرت رساندند با جوان امروز عربس��تان س��عودی
محدودیت های بس��یاری مواجه بخشی از نسلی هستند که گرفتار
ش��ده اند .قانون اساس��ی اخوان تناقضیبزرگند:
المس��لمین با تروی��ج حاکمیت دولتی که میلیاردها دالر برای
اسالمی در این کشورها و جوامعی تحصیالت زنان هزینه می کند
ک��ه به ط��ور موروثی مردس��االر و جامعه ای سنتی که با تعصب
هستند ،آزادی های زنان را سلب مذهب�ی و تنگ نظ�ری مانع
کرده اند .موفقی��ت اخوان عاملی اشتغال زنان می شود.
ب��رای دلگرمی حکوم��ت دینی و زنان سعودی که مایل و مشتاقند
شیعه ایران بوده است.
کار کنند اما نمی توانند ۳۴ ،درصد
با وجود موارد فزاینده نقض حقوق از زنان آن کش��ور را تشکیل می
بش��ر در ای��ران ،در برخ��ی موارد دهد.
مداخله کشورهای غربی نیز تاثیر عربس��تان س��عودی ثروت نفتی دانشگاه دائم در تالشند تا کار پیدا همسایه خوددر حوزه خلیج فارس
عقب تر است ،از میزان بی سوادی
مثبتداشته است.
فراوان دارد .تولید ناخالص ملی آن کنند.
در ماه مارس س��ال گذش��ته  ٥٢در جهان در رتبه چهلم اس��ت و شمار بس��یاری از این زنان که نه دختران و زنان در آن کشور کاسته
کش��ور ،از جمله تع��داد زیادی از بسیاری معتقدند که چنانچه از نیم حق رأی دارند و نه اجازه رانندگی ،شده و براساس آمار بانک جهانی،
کش��ورهای عض��و س��ازمان ملل دیگر نیروی کار آن کشور که مایل از این ک��ه نمی توانند در اجتماع میزان بی سوادی میان زنان  ۱۵تا
 ۲۴ساله عربستان سعودی به صفر
متحد که عضو شورای حقوق بشر به کار و دانش آموخته هس��تند ،مشغول کار شوند ،کالفه اند.
این س��ازمان نبودند ،قطعنامه ای بهره ب��رداری ش��ود ،قاعدتاً وضع زنان فعال و تحصیلکرده عربستان رسیده است.
تسلیم این نهاد بین المللی کردند اقتصاد و میزان تولید ناخالص ملی سعودی که در امور زنان نیز فعالند طی دهه اخیر شمار دانشگاه های
و خواستار تعیین یک بازرس ویژه عربستان بسیار بهتر و میزان تولید و می کوشند تا حقوقی برابر برای عربستان س��عودی دو برابر شده
برای کنترل و نظارت بر وضعیت ناخالص ملی آن بیشتر خواهد شد .همجنس��ان خ��ود بخواهند ،می است و از  ۱۶به ۳۳دانشگاه رسیده.
حق��وق بش��ر در ایران و تس��لیم نرخ بیکاری زنان در عربستان گویند زنان سعودی امروز دریافته تازه ترین دانشگاه مخصوص زنان
مقامات این کشور به استانداردهای نزدیک به  ۵برابر مردان است .اند که نباید کورکورانه تابع پدران در عربس��تان س��عودی دانشگاه
بین المللی حقوق بشر شدند .در  ۸۶درص��د از ش��هروندانی که در خود باشند و عربستان سعودی در شاهزاده نورا بنت عبدالرحمان در
ریاض اس��ت که ظرفیت پذیرش
نمونه دیگری نیز کارزار «سنگسار عربستان سعودی از مزایای بیکاری راه مدرنیزه شدن است.
ملک عبدالله ،پادش��اه عربستان ۶۰ ،هزار دانش��جو را دارد و اکنون
را ب��رای همیش��ه متوقف کنید» بهره مند می شوند ،زن هستند.
نیز سبب شد که پارلمان اروپا در و  ۴۰درصد از این عده تحصیالت میان خانواده سلطنتی سنتی خود  ۳۷هزار زن جوان در آن مشغول
و جمعیت جوان مش��تاق تغییر ،تحصیلهستند.
س��ال  ٢٠٠٦با تصویب قطعنامه دانشگاهیدارند.
ای خواهان برچیده شدن مجازات در کش��وری که بیش از دو س��وم گرفتار شده.
سنگسار شود .این کارزار به ابتکار جمعی��ت آن کمتر از  ۳۰س��ال با آنکه عربستان سعودیدر زمینه
ش��ادی ص��در ،وکیل ایران��ی راه دارند ،و هزاران زن دانش آموخته تحصیالت زن��ان از کش��ورهای
اندازی ش��د و نتیج��ه آن کاهش
موارد سنگسار بود.
_______________
های غیردولتی در بهترین شرایط توانند با هدف ابراز همبس��تگی و
برگرفته از وبسایت
زنان ایرانی که به دلیل ابراز عقیده برای جلب حمایت و پش��تیبانی اعمال فشار بر حکومت ایران برای
هافینگتونپست
زندانی ش��ده اند ،شایس��ته توجه مردم��ی و رایزنی با دولت ها برای آزادی ای��ن زنان بر ی��ک زندانی
خ��اص تمرکز کنند و در مورد آن
هس��تند و تالش های آن ها باید دستیابی به این هدف هستند.
به رسمیت شناخته شود؛ سازمان این س��ازمان ها به طور خاص می ها آگاهی رسانی کنند.

عربستان:زناندانشآموختهسعودیمشتاقکار

•
•
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زبانمونتریال
ش جالل عادل
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>> ادامه در شماره بعد

هر شنبه

  اگر احتیاج به دعا دارید،


FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

از ساعت  6بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

با تلفن ما متاس بگیرید:

Mont
Royal

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

و همچنین برای دریافت
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
 بطور رایگان

Mont Royal

Mary Anne

17
17

 سال  19شماره  11  1086آذر 1391

چ
ه
خ
ب
.
ر ..

 سال  18شماره  11  1066مرداد 1391

در شهــر
در شهــر
مدرسه دهخدا
مدرسه 1تا 5بعدازظهر
شنبه ها:
دهخدا

4976 Notre Dame W.
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
514-827-6364/514-489-9834
4976 Notre Dame W.
www.dehkhodaschool.com
514-827-6364/514-489-9834
-----------------------www.dehkhodaschool.com

مدرسه فردوسی
فردوسی
مدرسه
7085
Cote-des-Neiges

کتابخانهنیما
نیما
کتابخانه
5206 DECARIE
#3

Tel.: 514-485-3652
5206 DECARIE #3
----------------------Tel.: 514-485-3652
حقوقبشر
اجنمندفاعاز
-----------------------

ایران-ازمونترال
حقوقبشر
اجنمندفاع
)(514
299-1787
مونترال
ایران-

وستآیلند
اجنمنایرانیان
514-962-3565
کالس های فارسی

فارسی
کالس های
15/30
 12/30تا
از ساعت
2900
Lake
)(DDO
شنبهها
کودکان:
()514
ازتلفن:
15/30626-5520
ساعت  12/30تا
------------------------)2900 Lake (DDO

www.ajpq.qc.ca
-------------------مهندسان و
کانون

ی کبک
مهندسان و
کانون های ایران
آرشیتکت

AIEAQ.mtl@gmail.com
آرشیتکت های ایرانی کبک
--------------AIEAQ.mtl@gmail.com

)514( 626-5520
تلفن:
خانوم
خورشید

دوستدارانزرتشت
اجنمن
--------------)(514
731-1443
زرتشت
دوستداران
اجنمن

 کالس های رقص:
خانوم
خورشیدبزرگساالن
بچه ها و
رقص2:
ساعت  11تا
یکشنبه ها:
کالس های

5347 Cote-des-Niege
بزرگساالن
بچه ها و
Tel:
514-341-5194
یکشنبه ها :ساعت  11تا 2
--------5347 Cote-des-Niege
مونترال
اجنمنزنان
ایرانیTel:
514-341-5194
--------8043
St-Hubert
مونترال
اجنمنزنانایرانی
514-619-4648

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

(514) 731-1443

آزاد
بنیاد سخن
-------------------سخن)(514
944-8111
آزاد
بنیاد

IBNG

سینا
فرهنگسرای
514-488-3000
6528514-488-3000
St- Jacques W.
----------------------6528 St- Jacques W.
----------------------زاگرس
مرکزفرهنگی

زاگرس
مرکزفرهنگی
514-690-6343

اوتـــاوا
اوتـــاوا

Persian Cultural Asso. – Capital Region
Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

-----------------------Info: 514-249-4684
-----------------------مونتریال
اجنمن ادبی
(514) 651-7955
مونتریال
اجنمن ادبی

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

رادیوفارسی مناشوم
مناشوم
رادیوفارسیتا  9شب
دوشنبه ها7 :

دانشنامه)(514
651-7955
ایرانیکا
ایرانیکا
دانشنامه
فراموش نکنیم!
را

Maison d’Edition
)Tel.: (514
Ketab-e
Iran373-5777
Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

------------------------www.cafelitt.ca
------------------------سینا
فرهنگسرای

770-1771
)3333(514
Cavendish
# 250
3333 Cavendish # 250

بازرگانی
همبستگیI B
NG
Info:
514-249-4684
بازرگانی
همبستگی

8043 St-Hubert

---------هرپنجشنبه
کافهلیت:
www.cafelitt.ca
کافهلیت:هرپنجشنبه

------------------514-690-6343
------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ
)(514ساژ
770-1771مولتی
سازمان آموزشی

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

M 514-619-4648
EK IC
Maison d’Edition
Ketab-e
M
EIran Canada
K I Inc.C
4438 rue de la Roche

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
داریم
آیندگاننیاز
ما و همه بزرگ
این مرجع
ما به
همهماست
آن
ایرانیکا
ازنیاز داریم
بزرگ
دارد.
نیاز
همه
مالی
حمایت
و به
ایرانیکاازآنهمهماست
 514-651-7955دارد.
و به حمایت مالی همه نیاز
www.iranica.com
514-651-7955
-------------------------www.iranica.com
سرویس خانوادگی آتنا
-------------------------FamilyOF
Services
SHILD
ATHENA
)(514
274-8117
Family
Services
)(514
274-8117
----------

حقوقدانان
اجنمن
------------------کبک
فارسیزبان
حقوقدانان
اجنمن
www.ajpq.qc.ca
کبک
فارسیزبان
--------------------

هاآیلند
وست
ایرانیانشنبه
اجنمنکودکان:

www.paivand.ca
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SHILD
OF ATHENA
آتنا
خانوادگی
سرویس

www.addhi.org
(514) 299-1787
------------------www.addhi.org

7085---------------Cote-des-Neiges

www.paivand.ca
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را فراموش نکنیم!

امور کنسولی
در نشانی جدید برگزار می کند:

ریاضی فیزیک شیمی

توسط دبیران مجرب ،باسابقه
و رمسی آموزش و پرورش
7085 Cote-des-Neiges
Montreal, QC H3R 2M1

Tel.: 514-962-3565
تیراژگسترده

info@paivand.ca

سال حتصیلی جدید مدرسه دهخدا
2013
جنسی -
سازمان دگرباشان٢٠١٢
ایران:
خودرهاگران

_________________________________________

خدمت4976 Notre Dame
در W.
خودرهایی438-877-6450
و خودسازماندهی
514-768-2482
www.
www.dehkhodaschool.com

KhodRahaGaran
.org

 24مارس
( ۲4ژانویه
7
دسامبر)
سپتامبرتاتا ۹
Tel.: : 514-737-3642

محل ثبت نام

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



----------------------خوشابحال ماتم زدگان،
زیرا ایشان تسلی خواهند یافت (عیسی مسیح)
--------------------------

لحظههای شیرین با

سفرۀعقدشیرین



______________
احساس تنهایی می کنید؟ آیا بیمار هستید؟
آیا
طراحی و اجرای آیا همه شما را ترک کرده اند؟
مفهوم خودش را از دست داده و بی ارزش شده است؟
کردن
سفر
شما ...
زندگیعقد
آیاههای
ترک هر چیز و همه کس دارید؟
متایل
در رنگ ها و آیا
هایبهمتنوع
اندازه

بیایید نزد من ،ای تمامی زحمتکشان و گرانباران ،که من به شما آرامش خواهم بخشید .یوغ مرا بر دوش گیرید
و از من تعلیم یابید ،زیرا مالیم و افتادهدل هستم ،و در جانهای خویش آرامش خواهید یافت .
چراکه یوغ من راحت است و بار من سبک .عیسی مسیح انجیل متی باب  ۱۱ایه ۲۹-۲۸

Tel.: 514-624-2669
514-912-5651

به دعوت او آمین گویید .آغوش عیسی مسیح و خادمینش بروی شما باز است....
----------------------------www.sofrehaghd-montreal.com
 هر زمان میل دارید ،به حرف دل شما گوش خواهیم داد.
به دیدار شما خواهیم آمد :در خانه شما ،یا در محل کارتان
همین امروز با ما La
تماس بگیرید:

Maison De Kebab

Tel.: 514-623-2900
Tel.: 514-963-7744

بنیادفرهنگینیما تقدیممیکند
انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه  ،باکیفیت عالی

سری برنامه های گوناگون فرهنگی ،هنری،
تفریحی و اجتماعی فصل تابستان:
 نمایش فیلم «اوکی میستر»
کانادایی:
نشریات
>>بهبرگزیدۀ
پرویز کیمیاوی
کارگردانی
رستوران ها
جمعهاز بهترین
بعدازظهر
3آگوست ساعت 7
غذایی،شریفیان
توسط علی
فیلم
همراه باازنقد
کیفت
نظر
بهااست
همگانوآزاد
ورود
سرویس
----------------------شمانیما
کتابخانه
تابستانی
نیک
پیک

میهمانی های
خدمت
ما در
کیترینگ
همراه باغذای  BBQو نوشیدنی

>>سوپراسپشیال
جدید ما :

باخرید 15دالر به
موسیقی ،رقص و شادمانی
باال ،یک کارت تل
فنیکشنبه  5آگوست ۲0۱۲
تاریخ
راه دور رایگان پارکینگرایگان
دریاف
بارانی بودن هوا ،برنامه یکشنبه پس از این
درت کنید
صورت >>>

تاریخ برگزار خواهد شد.

820,---------------------------------av Atwater,

کتابخانهنیما

Montréal, QC H4C 2H1

933-0-933
5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652

بازار همیاری بنیاد نیکو
Sun

قبلی
توجه :این دفتر با عنایت به موقعیت و وضعیت در مح��ل دفتر با همان مش��خصات آدرس 
دیجیتال را در
اگر
www.paivand.ca
حلظهنمایند .
درخواستشان اقدام
پیوند به
داریدنسبت
حضورمیلیافته و
مبت�لا ب��ه جدی��د  ،کار خود را ب��ا پاره ای از
ی خواهد بود .
تغییرات از اول دسامبر سال جاری شروع مینماید .مالحظه:پذیرش هموطنان با وقت قبل 
دریافت کنید،
>> در صورتانتشار
هموطنانی که منی توانند
امکان با
ی با تماس تلفنی از خالصه وضعیت
هموطنان گرام 
چنانچه نسبت به در ساعات کار دفتر حضور یابند هماهنگی و
عالی
افیک
ر
گ
>>
ی حاصل نموده و
موجود آگاه 
به MAILING LIST.
شما هم
انجام درخواست خود نیاز به تهیه مدارک مورد همکاری خواهد شد
نیاز  ،مشاوره us
Advertiseدارند میتوانند
withو یا حقوقی
کنسولی
بزرگ ما بپیوندید:

www.irqo.net
---------سازمانسیاسیفرهنگی>> شنبه ها
 ١تا  ۵بعداز ظهر

2013
تــرم
زمستانی2012
پائیزی:
ترم

تاریخ برگزاری بازار  18اوت 2012
youth
sunyouthorg.
بنیاد نیکو امسال نیز
بازار همیاری
برگزار com
میشود:
همان طور که در جریان هستید،
514-842همه ساله به مناسبت
بنیاد نیک��و
6822
تحصیلیدر ایران اقدام به
آغاز سال
4251میکند تا با فروش
Saintبازاریبرگزاری
Urbain,
لوازم نو و دست دوم تمیز ،عواید آن
Montreal
کودکان محروم کشور
دستQc,
را بهH2W
برساند1V6.

در این راستا هر ساله هموطنانی که
تمایل به همکاری دارند با واگذاری
اجن��اس غیر قابل استفاده خود به
ای��ن بنیاد در این کار خیر و انسان
دوستانه ما را یاری نموده اند.
امسال از کلیه عالقمندانی که خودا
مکان ارائه محصولی را در این بازار
دارند نیز دع��وت میشود تا ضمن
هماهنگی با بنیاد نیکو آمادگی خود

info@sunyouthorg.com
donate
ای فراگیر متعلق به طیف چپ
رسانه
online
a
commitment
احتادtoچپ ایرانیان درخارج از کشور
& sharing
caring
یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر
هر

514

و با شهریه ای بسیار مناسب

) 514-996-9692

ظرفیتمحدود

 93.1تا  9شب
دوشنبه ها7 :
CKCU
FM
CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net
www.PersianRadio.net

مدرسه فردوسی

کالس های تک درس

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

را اعالم کنند.
خواهشمندی��م چنان ک��ه قصد
مساع��دت با م��ا را دارید با شماره
تلفن زیر تماس حاصل نمایید.
مزی��د اط��الع است ک��ه همچون
گذشته کلی��ه عواید ای��ن فروش
ب��دون هیچ گون��ه هزین��ه ای به
موسسه خیریه به ن��ام دهش پور
ارسال میشود ت��ا در امر کمک به
کودکان نیازمند مصرف شود.
تلفن:

محمود بقائیان
(514)624-4579
15760 Boul.Pierrefonds
Montréal Qc H9H 3P6
جنب فروشگاه اخوان وست آیلند

تلویزیونهفتگی

به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
ساعت  7عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  9. 30شب به وقت ایران
(باز پخش برنامه دوشنبه ها،
ساعت 10صبح به وقت شرق آمریکا)
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات خود را از ما دریغ ندارید.

چهارشنبه ها 8 :بامداد
سازمان دگرباشان جنسی ایران:
صبحانه و کسبوکار در مجع دوستان...
www.irqo.net
6710 St-Jacques W.
iranleftalliance@gmail.com
Info: 514-249-4684
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آکـادمی زبان مک MAC

آموزش زبان های فرانسه و انگلیسی
کالس های فشرده روزانه ،شبانه و آخر هفته
آموزش گرامر و مکالمه با اساتید مجرب
دوره های آمادگی  TEFAQو IELTS
اخذ ویزای دانشجویی و گواهی کار )(work permit
برگزاری دوره >> starting a businessهمراه با بورس و وام
دوره های آموزشی مخصوص کودکان
> با پایین ترین قیمت ها
________________
> درمرکزشهرمونترال روبروی دانشگاه کنکوردیا
از مهد کودک تا دبیرستان
1500 de Maisonneuve W. Suite 401
آموزش انگلیسی ،فرانسه،
و ریاضی به دانش آموزان
دوره های آمادگی امتحانات
info@collegemac.ca
Metro GUY concordia
ورودی مدارس نمونه
www.collegemac.ca

WWW.GRANITEISLAND.CA

سنگ های گرانیت

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ ها
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز،
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی
نصب و برآورد رایگان

Tel.: 514-994-9590

برای آگاهی بیشتر همین

امروز با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

Open from Mon. to Sun.

هیپنـوتیزم

بیماریهاییکهباهیپنوتیزمدرمانمیشود

علی
سلیمی

 ناراحتی های بیدلیل ،مبهم و مجهول  عصبانیت و عدم تواناییدر کنترل رفتار
 خستگی و کسالت همیشگی  پریشانی و افسردگی دائم و ادواری
 بی میلی به کار ،تحصیل و فعالیت  زودرنجی ،احساس حقارت ،ترس و نگرانی های بیدلیل
 بدبینی و سوءظن  سستی و تنبلی مداوم
 فراموشی ،ضعف حافظه و ضعف روحیه  غمگینی و بی ارادگی ،افسردگی و گوشه گیری
 خستگی های فکری و بی میلی به کار و زندگی  افراط در شهوترانی و یا بی میلی جنسی (سردمزاجی)
 لکنت زبان و ضعف اعصاب  هیجان ،التهاب ،دلشوره و نگرانی و اضطراب
 وسواس های فکری و عملی ،سردردهای مزمن (میگرن) و یا موقتی  الغر شدن
 بی خوابی شبانه و عدم تمرکز فکر ،یاس ،ناامیدی ،حسادت ،خودخوری  ترک اعتیادات به مشروب،
سیگار و غیره و ده ها موارد دیگر
Columbus Medical Center
1140 Jean Talon Est. Suite 306 Montreal, Qc H2R 1V9
Tel.: 514-347-4353
ga-salimi@hotmail.com

مخصوص خامن ها و آقایان

زیرنظر:

با  17سال سابقه کار
در خدمت هموطنان گرامی
----------با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 فر و صاف کردن دائمی،
هر شنبه:
 شینیون و سشوار
 میکاپ آرتیست (با مدرک از ایران و مکزیک)
بن
 فیشال  اپیالسیون
وکس د 5 :دالر
(ف
و
ابرو
و
بند

مانیکور  پدیکور
ل
با
د
ی
)

سوپ
راسپشال:

>> مکان ویژه برای خامن های باحجاب

خامنها
رای
ب آقایان
و

:
 65دالر

Salon EVE
5393 Cote-Ste-Luc Montreal, QC, H3X 2C3

متخصص آرایش عروس
www.eveandm.com

Tel.: (514) 481-6765
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کافهصوفی
مقدم متامی ایرانیان عزیز را
با آغوشی باز گرامی می دارد.

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

بهترین

حلیم
و
ک
ل
ه
پ
ا
چه
شهر در کا
ف
یک ه صوفی
شنبهها

هویج بستنی و...

کافه صوفی آماده
پذیرایی از مجالس
و جشن های شما

همه روزه
صبحانه درصوفی
unitedtours@bellnet.ca
_________________
2070 Maisonneuve W.

ساعات کار:
دوشنبه تا جمعه 10:30 :صبح تا  9شب
شنبه و یکشنبه 8:30 :صبح تا  11شب

Montreal Qc H3H 1K8

Tel.: 514-989-8383

www.cafesufi.com
www.facebook.com/cafesufimontreal

دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کاملترینآلبوم
آهنگ های ایرانی وخارجی
 DJالکاپون
(تیمور)
درخدمت ایرانیان گرامی

Tel.: (514) 692-0476
www.facebook.com/
djalcapone.taymour

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

آموزش سنتور
---------------

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویساتومبیل

با جتربه طوالنی

9
9
9
9
9
9
9
9
9

قطر ایرالینز

اوکازیون رقابت ناپذیر سفر به ایران
از مونتریال به
 تهران  مشهد شیراز

انواع شیرینی های
مرغوب ایرانی
به بهای عالی

 %10ختفیف
دانشجویی

یونایتد،منایندهرمسی

 9صافکاری و نقاشی اتومبیل
 9تعمیر ات شاسی
 9تعمیراتکاملمکانیکی
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

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

صابر جلیل زاده
تلفن:

514-585-6178
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NOTAIRE-NOTARY

Residential Mortgage وام مسکن

آتوسا تنگستانی فر

مشاورشما
دراموروام مسکن

 وام مسکن برای افراد خوداشتغال
 وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
 کاهش نرخ بهره کنونی شما به پایین
ترین نرخ موجود
 پرداخت بدهی ها از طریق ارزش
افزوده مسکن
________________________
 Mortgage for self-employed people
 Mortgage for new-comers
 Lowering your current mortgage rate
to the lowest rate
 Refinancing for debt consolidation/
HLOC

سرویس کامال رایگان

پردا
خ
ت
ا
و
ل
ی
ن
قس
ط وام شما

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

-ENDOCRINOLGUE:
Dr. Jack Elstein
-UROLOGUE:
Dr. Jean-Louis Bourque
- ALLERGIE:
Dr. Phil Gold
- CARDIOLOGUE:
Dr. Abed G Kahwati
- GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue
- ORTHOPEDIE:

روز7
هفته

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

:پزشکان خانواده

Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. NAVEEN GARG
گوش و حلق، روانپزشک، جراح ارتوپدیDr. VAN TINH DUONG
متخصص، جراح عمومی، قلب، و بینیDr. DAVID PATTERSON
جراح،انکولوژیست،جهازهاضمه، زنانDr. ZIAD SUBAI
FARIDA TURQUI
بیماری های عفونی، کلیه و مجاری ادرارDr.
__________________
...و

:پزشکان متخصص

Dr. Faramarz Dehnade
- ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
- ORL: Dr. Samir Abboud
- GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi

- CHIRURGIE GÉNÉRALE:

Dr. Théodore Kass
- INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

- MALADIES INFECTIEUSES

________________
VAHID KHALAJI










Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria

Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

Tel.: 514-439-1444

کلینیکدندانپزشکیآریا
جراح دندانپزشک

دکتر مهسـا زمانی

جراح دندانپزشک

دکتر شایان عراقی

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

Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Shayan Araghi D.M.D.

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

Dr. Bahman Fashipour
- PODOLOGUE: Ata Ansari
- NUTRITRITIONISTE:
Ayla Coussa
- PHYSIO:
Vivarath,ly (514)733-4683
(5589 CDN#2, H3T 1Y8)

Guy Concordia

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

- ACUPUNCTEUR & LASER:

www.circumcisionmontreal.com
1253 Rue Guy

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

Dr. A.-F. Doss
- PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi

Tel.: (514) 933-8383
Montreal, Qc. H3H 2K5

 وام،خرید و فروش: امالک
 خرید و فروش شرکت ها
 اجاره امالک تجاری
 ثبت شرکت ها
 تهیه وصیت نامه
 تهیه دعوت نامه برای ویزا
 تهیه وکالت نامه ها
 تاییدامضا
و بسیاری دیگر

در مرکز شهر

 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors
 ختنه کودکان از
 ماه6 بدو تولد تا

:خدمات ما شامل

ه
د
ی
ه
م
ن
ب
:ه شما
>>

atosa@vantagemortgages.ca

(Without Appointment)

محضردارومشاورحقوقی



Cell.: 514-995-3041

بدون وقت قبلی
Family Physician

وحید خلجی





___________________________
Atosa Tangestanifar

 پزشک خانواده
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_____________________________
1834 Ste Catherine W. Suite 200
Montreal، Quebec H3H 1M1

(Metro: Guy)

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

کلیه
قبول دیکال
ای م
بیمه ه ه های
یم
و ب شجوئی
دان
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خدماتآرایشی

LiLi

www.paivand.ca

آژانسمسافرتی

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

T.A.M Travel

________________
6060 Sherbrooke W.

در خدمت
هموطنانگرامی

روبروی بانک رویال

PAIVAND: Vol. 19  no.1086  Dec. 01, 2012

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

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

 بیش از  15سال سابقه
در امور ویژۀ مسافرتی
در خدمت جامعۀ
ایرانی مونتریال
 پرواز به شهرهای
تهران ،مشهد ،شیراز

Ginseng Meassage

(به قیمت رقابت ناپذیر)

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ

 تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...
 تور ویژه در شهرهای مهم ایران

در قلب  NDGدرخدمت جامعه ایرانی

 بیمه های مسافرتی
 کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...

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

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

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

رمتیز،
ا

بسی راحت
ی
با فضای رامش
راسر آ
وس

و بسیاری دیگر

Fax: 514-868-1115
Email: maryagency@gmail.com

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

توجهتوجه:

)5586 Sherbrooke W. (Corner: Marcil

فروش بلیت برنامه ها
و کنسرتهای
مونتریال و اوتاوا
همه روزه در
تپشدیجیتال

Montreal, QC, H4A1W3

Facebook.com/
paivand.montreal

مدیترانه،
فید
ماهیس هیسفید
چونما
هم مال ایران
ش
رسید
 Í Íانواع دوغ:چوپان ،مشکی،
آبعلی ،اروند ،گیلکی ،ترکمن،
Í Íدوغ پگاه و حافظ (از ایران) محصوالتگلستان
Í Íشربت البالو
برجن ،حبوبات،
 Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل
ادویه جات و ...
Í Íکباب کوبیده مخصوص
 Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب
از ایران رسید
Í Íدل و جگر گوسفند

.com
k
o
o
b
e
c
www.fa TAPESH
look for

کلیه
اطالعات
م
ر
ب
و
ط
ب
ه
کنسر
برنامهها
تهای ایر
ی هنری و
ا
ن
ی
م
و
ن
ت
ریال بر ر
فی
وی سایت
س بوک تپ
ش
ب
ج
و
ئ
ی
د!

Tel.:514-223-3336

به ما بپیوندید!

با سفارش قبلی

Cell: 514 834 2166

کله ،پاچه

ی گوسفند

سیراب
و جوداست
مو

مرغ

بر

جن با
مساتی 10پوندی

Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر و ...ترشیو
شورخانگیمخ
صو
ص
س
ن
لو
را
نرسید
ذبح اسالمی :حـــــالل

رویال و کوه نور:

9

/99

ارگانیک
پاچه و زبان
گوساله
موجوداست

اسپیشالماه:

ما به فکر سالمتی شما هستیم؛
شماچطور؟!

کلوچهنوشین:
گردویی،نارگیلی
ویزا و
مسترکارت
پذیرفته
می شود

انواع چای :احمد ،دوغزال،
صدف ،تاپ تی ،زرین و الکوزی
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سوپرآریادر ریوسود (النگی)
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انواع برجن بامساتی

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

انواع میوه جات و سبزیجات با کیفیت عالی در سوپراخوان به بهای رقابت ناپذیر

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

حواله
پولی

انواع صنایع دستی

خوشم
پخت

روزانه

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

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

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

خاصه
ان
ن غانی:
اف
و تازه:
زه

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...
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CANADA COLLEGE | COLLEGE CANADA
مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

کاجل کانادا:

زیــر نظر وزارت علوم عالی

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

______________
Nader Khaksar

نادرخاکسار

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

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com

Cell.: 514-969-2492

)Database Administration (AEC

یک دوره یکساله علوم کامپیوتری شامل ده هفته دوره کارآموزی

شروع کالس ها 14 :ژانویه 2013

 شما می توانید از کمک های دولتی برای این دوره استفاده کنید
 در پایان تحصیل ،به دانشجویان خارجی یک سال ویزای کار داده می شود
هرچه زودتر برای سی ای کیو و ویزای دانشجویی اقدام کنید
________________
CANADA COLLEGE

1118 Sainte-Catherine W. #403

اوکازیون
عـالی

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

Montreal, Qc. H3B 1H5, Canada
info@CollegeCanada.com

www.CollegeCanada.com

Metro PEEL
Open from Mon. to Sat.

T: 514-868-6262

مهدکودکگلآفتابگردان
نگهداری از فرزندان
دلبندشما
سرویس روزانه
سرویسشبانه
سرویسعصر
سرویس هفت گی

برنامه های آموزشی
دو زبانه
برترینسرویس
برایاطالعاتبیشتر
با ما متاس بگیرید:
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سیاسی...
سیاوش دانشور

بسیاری از تحلیلهای سیاسی این واقعیت
ساده و پیش و پا افتاده را فراموش میکنند
که در دنیای امروز سرنوش��ت سیاس��ت
و روندهای سیاس��ی در کش��ور را اساسا
چهارچوبهای جهانی سیاسی و اقتصادی
تعیینمیکنند.
به ای��ن اعتب��ار ناسیونالیس��م به معنی
"سیاس��ت مل��ی" و "اقتص��اد مل��ی" و
"اس��تقالل" در دنیای واقعی یک خرافه
اس��ت و محلی از اعراب ندارد .امروز حتی
بانده��ای تولی��د تری��اک و کوکائین در
افغانستان و مکزیک تنها در بازار جهانی
نفس میکش��ند و به نیازهای بازار جهانی
متکی هستند تا چه رسد به نیازهای تولید
و بازتولید اقتصادی و ثبات سیاسی در این
و آن کش��ور معین .ام��روز حتی آخوند و
جاهلین مذهبی از اسالمیون تاداالئی الما
نیز میدانند که بقای دستگاه لفت و لیس
مذهب حتی به معنی محدود آن در گرو
حمایت سرمایه و قوانین سرمایه داری و
فرهنگ ارتجاعی نظم سرمایه داری است.
موقعیت و آینده رژیم اسالمی و حکومت
س��رمایه داری در ایران ،موقعیت و آینده
سیاسی هر نیروی بورژوائیدر اپوزیسیون،
مس��تقل از اینکه تحت کدام پرچم و چه
ش��رایطی به جامعه تحمیل میش��ود ،در
گرو اینس��ت ک��ه رابطه ای��ن حکومت با
اقتصاد و سیاست جهانی چیست .مهمتر
اینکه سرمایه داری ایران بعنوان یک نظام
سیاسی و اقتصادی و یک نظام اجتماعی
نمیتواند قدرت سیاسی را سرپا نگاه دارد
و رابط��ه اش را ب��ا دنیای بی��رون خود و
چهارچوبه��ای تعیین کننده سیاس��ی و
اقتصادی و قوانین مترتب به آن روش��ن
نکند .اگر رژیم اسالمی نتوانسته و نمیتواند
با هر مانور سیاسی تغییر و حتی بهبودی
هرچند اندک در ش��رایط جامعه و به این
اعتب��ار در موقعیت حاکمی��ت اش ایجاد
کند ،تنها به این دلیل پایه ای اس��ت که
رژیم اس�لامی فاقد پاس��خ روشن و همه
جانب��ه ای به نیازهای س��رمایه داری در
یک کشور با موقعیت ژئوپولیتیکی مهم
در منطق��ه و میان چ��رخ دنده رقابتهای
قدرتهای جهانی است.
کمونیسم کارگریدر باره پایه های تحلیلی
ای��ن نیازها و ناتوانی های رژیم اس�لامی
بعنوان یک رژیم مذهبی به تفصیل سخن
گفته است و هدف این یادداشت پرداختن
ب��ه و تکرار این موضوعات نیس��ت .نکته
اینست که بحران حکومت اسالمی و مانور
جناح ها و باندهای رژیم اسالمی تا چه حد
میتواند امر سرنگونی و سقوط رژیم اسالمی
را به تاخیر بیاندازد ،تالشهای اپوزیسیون
بورژوائی در چهارچوب کنونی سیاس��ت
منطقه ای و جهانی چه چشم اندازی دارد،
و مهمتر اپوزیسیون کمونیستی کارگری به
شمول جنبش های اعتراضی و طبقاتیدر
این اوضاع چه راه حل��ی دارند و چه باید
کرد؟

تشدید جنگ باندهای حکومتی

در جمهوری اس�لامی سنگ روی سنگ
بند نیس��ت .برخالف ادعاهای پوچ سران
حکوم��ت و مانورهای سیاس��ی علنی و
مخفی برس��ر مذاکره با آمری��کا و پرونده
اتم��ی و جن��گ و غیره ،آنچ��ه حکومت
اس�لامی را بیش از پیش به این موقعیت
مرگبار رانده اس��ت بحران همه جانبه ای
است که پاسخی در درون رژیم اسالمی و
با حفظ رژیم اسالمی ندارد .نه دراز کردن
"دست دوستی اوباما" ،نه برگشتن اصالح
طلبان دینی به صحنه سیاست و شرکت
در نمایش انتخابات ،نه برافراشتن پرچم
قالبی ناسیونالیسم و کوروش توسط باند
احمدی نژاد ،نه به حاش��یه راندن آخوند
جماعت و پ��ر رنگ کردن نقش نظامیان
در قدرت و اساس حاکمیت ،و نه سازش

با آمریکا و اروپا برس��ر پرونده اتمی
و کاهش فشار تحریمهای اقتصادی
نمیتوان��د س��قوط محت��وم رژیم
اسالمی را منتفی کند.
رژی��م اس�لامی پ��روژه ای تمام
شده اس��ت و تالش های درون حکومتی
و جداله��ای درون حکومتی برس��ر بقای
نظام ،همه برسر به عقب انداختن و فرصت
خریدن برای نظامی است که دیگر از آن
بعنوان "قدرتی که میتواند بماند و میتواند
مردم را راضی کند و میتواند به معضالت
پای��ه ای جامعه جواب دهد" چیزی باقی
نمانده است.
رژیم اس�لامی با یک تالش��ی سیاسی و
اقتصادی روبرو است و همراه آن جامعه را
به سمت تالشی سوق داده است .آتوریته
های رژیم اسالمی و "خط قرمز"ها نه فقط
در چشم مردم بلکهدر چشم ابواب جمعی
خود حکومت بی ارزش شدند.
جنگ بانده��ای حکومتی اگر مانند دوره
های سابق برسر بقا است اما عمیق و خرد
کننده و غیر قابل بازگش��ت ش��ده است.
ولی فقیه و س��ر جنایتکار حکومت ناچار
اس��ت هر روز فتوا و دستور دهد و فردای
آن هیچ نان خور و جنایتکار همین نظام
وقعی به آن نمیگذارد .این وضعیت حتی
نمیتواند به شکل چند سال پیش برگردد.
حکومت اسالمیدر سراشیبی اضمحالل و
سرنگونی قرار گرفته است.

موقعیت اپوزیسیون بورژوائی

وقتی حکومته��ا به چنین موقعیت رو به
اضمحاللی می افتند بدوادر میان خود آنها
ریزش آغاز میشود .هر کسی و هر باندی
تالش میکند یا سفره خود را تدریجا جدا و
کارنامه "اپوزیسیونی" برای خود تهیه کند
و یا در متن جدالهای درونی به حاشیه و
بیرون حکومت پرتاب میشود .کسانی که
عمری در جنایت اسالمی در ایران شریک
بوده اند و امروز نور چشمی مشتی مرتجع
سیاسی در اپوزیسیون بورژوائی و رسانه ها
شده اند از این قماش اند .بیرون اینها ،طیف
وسیع جنبش ملی – اسالمی که همواره
جانفدا و پابوس سیاستهای حکومتی بوده
است ،روز به روز تجزیه میشود و هر کدام
تالش میکنن��د فاصله خود را با حکومت
اسالمی ترسیم کنند .از سلطنت طلب تا
دیروز طرفدار اصالحات و "جامعه مدنی"
گرفته تا ملیون و ناسیونالیس��تهائی که
همواره زیر عبای آخوند غرغر ملی کردند
و ناخن جویده اند ،از نیروهای توده ایست
که سیاست را بدون آخوند و اسالم هضم
نمیکنند و بدنبال شکس��ت های فاحش
مدتهاس��ت در هیئت جمهوریخ��واه بر
طبل توخالی "مبارزه مس��المت آمیز" و
"انتخابات آزاد" میکوبند تا قوم پرس��تان
فدرالیست که نسخه جنگ داخلی را در
س��ر میپرورانند و حاضرند تفنگ بدوش
س��رباز دون پایه پنتاگون شوند ،همه در
اوضاع کنونی منطق��ه ای و جهانی کم و
بیش خ��ود را در یک صف ب��رای بعد از
جمهوری اسالمی آماده میکنند.
این نیروهای متفرقه اپوزیسیون بورژوائی
البت��ه فراموش نمیکنند که م��رز خود را
مرتبا با سرنگونی طلبی و انقالبیگری مردم
روشن کنند.
از عباراتی تحت عنوان "عبور مس��المت
آمیز از رژیم اس�لامی" و "انحالل طلبی"
و " گذار از حکوم��ت" و غیره به وفور در
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ادبی��ات ای��ن طیف
متلون یافت میشود اما هیچکدام قاطعانه
می آورد .کارگر میداند
روی س��رنگونی رژیم اس�لامی با اتکا به
حتی در کش��ورهائی مثل مصر و تونس
مردمی که از این حکومت بیزارند سخن
که قیام و خیزش توده ای به س��رنگونی
نمی گویند .این عب��ارات البته محصول
رژیمهای وقت منجر ش��د اگر آلترناتیوی
کج فهمی سیاسی نیست بلکه حلقه های سرنگونی انقالبی و انقالب کمونیستی
سستی است که قرار است جایگاه و سهم س��رمایه داری امروز در بهترین مراکز آن نداشته باشد دمکراسی جهانی از قبلی ها
این جماعت را در پروس��ه تغییر از باال و پاسخی به مشقات صدها میلیوت انسان بدتر روی سرشان سوار میکند.
بدون دخالت مردم تضمین کند و در هر ندارد .آزادی و خوش��بختی مردم را باید نیمچه س��کوالرها را میبرد و اسالمیها را
ش��رایطی امکان چرخش های سیاس��ی بیرون این نظام جستجو کرد .اگر جمهوری می آورد.
مد روز را فراهم کند .اگر چرخ سیاس��ت اسالمی راه حلی ندارد و سناریوهای پیش در مدل لیبی و سوریه که اساسا قتل عام
در ایران روی ریل تغییرات کنترل ش��ده رو در حکومت و در اپوزیس��یون بورژوائی و جنگ "انساندوس��تانه" جاده صاف کن
درون حکومتی بچرخد این جماعت اساسا همه علی��ه طبقه کارگر و اکثریت عظیم بقدرت رسیدت ارتجاع اسالمی میشود.
س��تون پنچم "دمکراس��ی" و "انتخابات مردم و حتی علیه نفس بقای جامعه اند ،زنان میبینند که رژیم اسالمی بجای خود،
آزاد" اند و اگر اوضاع به س��مت تغییرات در مقابل افق انقالبی تنها راه حل جامعه اپوزیسیون "دگر اندیش" و تازه دمکرات
عمیق تر سیاسی سیر کند اینها ماتریال ایران و حتی چرخش پایدار در روندهای ایران در تب غنوش��ی و مرس��ی و چلبی
"شورای ملی" و "اپوزیسیون وحدت ملی" سیاسی جاریدر منطقه و جهان است.در شدن میسوزد و اولین قوانین اینها احیای
به زعام��ت پنتاگون خواهن��د بود .جای ای��ران جنبش هائی واقعی و عینی وجود شریعت اس�لامی عهد بوق است .مردمی
تعجب نیست کهدر کنفرانسهای آلترناتیو دارند که اگرچه از سیاس��تهای رادیکال و ک��ه نان میخواهن��د ،آین��ده میخواهند،
س��ازی و خیمه شب بازی در استکهلم و کمونیستیکارگریبشدتتاثیرمیپذیرند آزادی و برابری میخواهند ،حرمت و رفاه
واش��نگتن و پراگ از آریائی فاشیست و اما قائ��م بذات اند و وجود آنها را نمیتوان میخواهند ،میدانند با این سناریوها و این
سلطنت طلب تازه دمکرات و قوم پرست ان��کار کرد .این واقعی��ت که طبقه کارگر شخصیتهای امتحان پس داده و مرتجع
طرف��دار جنگ داخلی ت��ا جمهوریخواه ای��ران و جنبش کارگ��ری علیرغم تمام چیزی گیرشان نمی آید.
مس��المت جو و آخوند مسلک و روسای محدودیتهایش یک جنبش تعیین کننده مردم امروز با اتکا به این واقعیات سرنگونی
سپاه پاسداران و طرفداران خمینی دیده در سیاست ایران است و حتی بورژوازی و طل��ب اند ،انقالب��ی و س��ازش ناپذیراند،
میشوند .انتقادات این اپوزیسیون به رژیم خود جمهوری اسالمی نمیتواند در قبال جمه��وری اس�لامی را به ای��ن وضعیت
اسالمی درون خانوادگی و اسالمی و نهایتا آن خود را به نفهمی بزند .این واقعیت که انداختند ،و واکنش هایشان به جدالهای
درون طبقاتی و از موضع "لیاقت" و "عدم یک کشمکش س��ه دهه ای میان زنان و درون حکومتی و سیاستهای منطقه ای
لیاقت" برای نگهبانی سرمایهداری است .قوانین اسالمی و نظام ضد زن و سیستم و جهانی حس��اب شده است .مردم دنبال
آپارتاید جنس��ی وجود دارد و در سالهای یک جریان رهبر و توانا و س��ازش ناپذیر
افق این اپوزیسیون کور است.
امی��د و آرزو و توهم��ات اینها روی تکرار اخیر توجه کل دنیا را به خود جلب کرده اند ک��ه بتواند افق ها و آرمانها و تمایالت
س��ناریوی لیبی و سوریه و عراق در ایران است قابل انکار نیس��ت .این واقعیت که همین امروزشان را در قلمروی سراسری
بنا شده اس��ت .ماهیت این اپوزیسیون و ایران تحت حاکمیت رژیم اسالمی علیرغم نمایندگ��ی کند و ام��کان عینی و واقعی
سیاست هایشان بشدت ضد جامعه و غیر رواج خراف��ات و تمایالت مذهبی یکی از پ��س زدن کل اردوی ارتج��اع را داش��ته
انسانی و حتی وحشی است .ظرفیتهای ضد مذهبی ترین جوامع دنیا است قابل باشد .کمونیسم کارگری در ایران یا به این
بغایت ارتجاعی و فاشیستی و جنایتکارانه انکار نیست و انکار آندر سیاست تنها تنه اوضاع پاسخ میدهد و یا شکست میخورد
ن��ه فقط در تاری��خ تاکنونی بخش اعظم به کوری سیاسی و حماقت سیاسی میزند .و همراه آن این جنبش��ها نیز به امکانات
آنها بلکه در سیاس��تها و توهمات نزدیک ای��ن واقعیت که جامعه ایران یک جامعه و آلترناتیوه��ای موجود رضایت میدهند.
شدنش��ان بقدرت سیاسی موج میزند .از جوان است و هفتاد درصد جمعیت آن را کمونیس��م کارگری یا ب��ا قدرت و متحد
نظر اقتصادی این جریان تماما به راست نسل جدید و جوانان تشکیل میدهند ،و و ب��دون توهم پای این جنگ میرود و به
ترین ش��اخه های بورژوازی جهانی تعلق اینکه مستقل از سیاست تمایالت سیاسی نیازهای این مبارزه با پرچم و سنت انقالبی
دارد و مدل حکومتی مد نظرشان نیز در این نسل نمیتواند در چهارچوب ارزشهای و کارگری اش جواب میدهد و یا کمونیسم
آرمانی ترین شکل آن مدل عراق و سوریه اس�لامی زندگی کند و اسالم را با هزار و در ایران در ایندوره هم شکست میخورد و
و لیبی و اشکالی از دیکتاتوریهای خشن یک روش پس میزند قابل انکار نیست .این میدان را برای ارتجاع متلون بورژوائی رها
است که بتواند سرمایه داری در ایران را از واقعیت که س��رنگونی خواهی در ایران و میکند.
نخواس��تن رژیم اسالمی یک فرض حتی بعنوان کمونیست و مارکسیست و انقالبی
بحران کنونی بیرون بکشد.
فرهنگ سیاس��ی این اپوزیسیون بشدت حکومتیها ش��ده و جنبشی علیرغم افت دوره حاض��ر باید برای این جنگ بفوریت
مردس��االر ،ض��د زن ،س��نتی ،ش��رقی ،و خیزه��ا برای س��رنگونی کل حاکمیت آماده ش��د و به نیازهای این مبارزه پاسخ
داد .بعنوان کمونیست کارگری باید برای
اسالمی ،و ضد ارزشها و حقوق و آزادیهای اسالمی وجود دارد قابل انکار نیست.
جهانشمول انسانی است و این مجموعه از پایه م��ادی اس��تراتژی انقالب��ی همین تش��کیل یک ح��زب واح��د و قدرتمند
گوشه گوشه عملکرد و سیاست و ادبیات جنبش��های اجتماعی و همین تمایالت کمونیستی کارگری قدم برداشت .بعنوان
کمونیست کارگری در دنیائی که مبارزه
سیاسی آنها بدرجات متفاوت موج میزند .اجتماعی است.
ایناپوزیسیونمتلونبورژوائیهراختالفی این جنبش��ها هر محدودیتی که تاکنون کارگ��ری و ض��د س��رمایه داری حت��ی
بر س��ر قوم و مل��ت و "تمامیت ارضی" و داش��ته اند و هر نیازی که بالفاصله برای سرنوش��ت اروپ��ای دمک��رات را در هاله
فدرالیسم و اسالم و غیره داشته باشد ،اما تقوی��ت و تحکیم خ��ود دارن��د اما ضد ای از ابه��ام قرار داه اس��ت باید به انقالب
کمونیستی کارگری فکر کرد و برای این
مجموعا بشدت ضد کارگر و ضد کمونیسم حکومت اسالمی و سرنگونی طلب اند.
و ض��د رهائی سیاس��ی و ضد خالصی از کارگ��ر در ای��ران میداند که بی��کاری و انقالب کار کرد و به هیچی جز این رضایت
اسارت اقتصادی است .راه بقدرت نزدیک بیم��اری و فق��ر و س��رکوب و اختناق با نداد .بعنوان کمونیس��ت کارگ��ری باید
ش��دن این جریانات بدرج��ات مختلف جمهوری اسالمی پاس��خ ندارد .کارگر و سواالت و کارهای بزرگ را در مقابل خود
یا ش��رکت در بازی حکومت اس�لامی و کمونیست آن جامعه میداند و دیده است و فعالین این جنبش گذاش��ت و بار دیگر
کرامات سید علی خامنه ای است و یا باید که سناریوی عراق و افغانستان چه نتیجه روزنه و امید پیروزی کمونیسم در ایران را
ای ببار آورده و قوم پرستی و مذهب وقتی احیا کرد .راه سومی به روی ما باز نیست.
اوباما و پنتاگون فکری بحالشان بکند.
این اپوزیس��یون روی پای خ��ود برنامه در قالب فدرالیسم درهم آمیزد چه دریائی
سیاسی خاصی با اتکا به قدرت مردم ندارد از جنایت و خون و ارتجاع و واپسگرائی ببار
و ه��ر کدام به تنهائی
موضوعیتیدر تعیین روند سیاسی و آینده
جامعه ندارند.


•

koshtaredahe60@gmail.com
http://www.massacreiniran.com
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ناصرپاشوبیاس ِرکا ِرت!

خواندنی...

اسمالآقاشرخر!...

گفت وگوی هفته نامۀ
جتارت فردا با یک
شرخر

دیگریهم
هست
ک��ه
قبو ل

هفت��ه نامه جتارت ف�ردا به بهانه
افزایش میزان چک های برگشتی
وتشدید دعاوی مالی،پرونده ویژه
میکنید.
ای در مورد "اقتصاد شرخری"
 خیل��ی پیش
گرد آوری ک��رده ودرآن با
اومده که
دو شرخر گفت وگو کرده
یک زن تنها
است.
اوم��ده س��راغ
در یک��ی از این گفت
ما گفته همس��ایهاش
وگوها ،ف��ردی که به
"اسمال ش��رخر" معروف
اس��ت ،درمورد تجربه خود اون قدر میزمنشون که
صحبتاست.های جالبی مطرح خون باال میآرن .قانون
کرده
تجارت
نامه
هفته
نوشته
به
چنین کاری منیتونه بکنه!
فردا «اس��مال ش��رخر» را
میش��ود جل��وی یک��ی از
مجتمعهای تجاری پایتخت پیدا مزاح��م دخترش میش��ه .گفتیم
باش��ه آبجی پول نمیگیریم برات
کرد.
نخستین بار که او را دیدیم ،منکر حل��ش میکنیم .رفتی��م جوون
ش��رخری ش��د اما بع��د خودش لندهور مردمو انداختیم تو ماشین
تماس گرفت .در این حرفه یکی از بردی��م زدیمش و ادب��ش کردیم
بهترینهاست و پیدا کردنش زیاد و بع��د ولش کردی��م .یک بار یک
وقت نمیگیرد .با این حال دوست پیرمرد س��راغ منو از بچه محلها
گرفته بود .اومد پیشم گفت پسرم
ندارد عکسش را منتشر کنیم.
قدش زیاد بلند نیست اما هیکلش مش��کل منو حل میکنی؟ گفتم
ورزیده است .روی صورتش جای مشکلت چیه؟ گفت یه پسر دارم
دو زخم دیده میشود .یکی روی که خیلی اذیت��م میکنه .توهین
پیشانی که نشان از زخمی عمیق میکنه و پول م��یدزده میخوام
دارد و یکی روی گونه سمت راست ادبش کنی .بعد هم یه چیزی بابت
دستمزد داد و من هم رفتم سراغ
که باریک اما طوالنی است.
میگوید بچه سهراه آذری است اما پسره .دیدم پسره معتاده و خیلی
عم��رش را در نظامآباد و یافتآباد هم بچه پرروست .گرفتیم با بچهها
سپری کرده و حاال شرخر یکی از بردیمش تو باغ یکی از دوستان تو
مجتمعهای تجاری پایتخت است .شهریار .یک هفته کار من این بود
که این لنده��ورو کتک بزنم .هی
میزدمش و هی خون باال میآورد.
 خیل��ی دوس��ت دارم در م��ورد اون قدر زدمش که بیهوش شد.دستمزد شرخری ،خطرهای این از صبح تا ش��ب کالغ پرش کردم
کار ،حاش��یههای آن و اهمیت آن اون قدر که پاهاش از خودش نبود.
صحبت کنیم .سوالم این است که پس میبینی که همهش مس��اله
از نظر ش��ما شرخری چه معنی و پول نیست.
مفهومیدارد؟
 چ��را نباید ای��ن کار را به قانون اس��مال ش��رخر :ببخش��ید سپرد؟
داداش همین اول کار بگم که من  خوب در نمیاد .اوالً میگیرن
از اصطالح شرخری خوشم نمیاد .ولش میکنن .بعدهم خوب ادبش
کار ما مثل رابین هود میمونه .ما نمیکنن .من وقتی این جور آدما
کار راهاندازیم و شرخر نیستیم .از رو میگیرم اون قدر میزنمش��ون
آدمایی میگیریم که حساب کتاب که خون باال میآرن .قانون چنین
سرشون نمیشه اگرنه چرا آدمای کاری نمیتونه بکنه .خود من صد
بدبخت بیان سراغ ما؟ اگه حساب بار بازداشت شدم اما همیشه آزادم
و کتاب بازار درست باشه هیشکی کردن .شاید باورت نشه اما التها
خیلی دوست دارن اون تو باشند.
سراغی از ما نمیگیره.
ش��رخری یعنی زنده کردن پول .تو زندان کار هست ،کاسبی هست
من نمیفهمم چرا میگن ش��رخر اما این بیرون نیست.
ام��ا از اینکه به من بگن ش��رخر
خوشم نمیاد .همین قدر میفهمم  -آیا ش��رخری برای ش��ما شغل
که بعضیها خودش��ون نمیتونن محسوب میشود؟
از حق خودش��ون دفاع کنن بعد  من کار دیگهای بلد نیس��تم.
میان سراغ ما .یکی مزاحم ناموسی اص ً
ال بذار درمورد این کار صحبت
داره .اون یکی مستاجرش سرموعد کنم .خیلیها فک��ر میکنند این
حاضر نیست خونه رو تحویل بده کار کثیفه ولی ما کار راهانداز مردم
و یک��ی دیگه طلب داره اما پولش هس��تیم .فامیالم از من بدش��ون
زنده نمیش��ه .میان س��راغ ما .ما میاد .با من قطع رابطه کردن و منو
هم میگیم دقیقاً چی میخوای؟ میبینن روش��ون رو میکنن اون
طرف دردشو میگه ما هم گوش ور .ولی من این کارو دوست دارم.
میکنیم .بعضی لقمهها برا دهن درآمدم خیلی خوبه .قب ً
ال یه موتور
ما گنده است میگیم نه .بعضیها هم نداش��تم اما حاال واسه خودم
باب دندون ماست میگیم آره .ته خونه و ماش��ین دارم .دفتر اجاره
خ��ط هم یه چیزی گی��ر ما میاد ک��ردم .همه منو میشناس��ن .تو
بانک که میرم بدون صف کارم راه
طرف هم به هدفش میرسه.
میافته .تعارف که نداریم میترسن
 پس شرخر فقطدنبال نقد کردن دیگه.طلب مردم نیست .یعنی کارهای

چک

-

شبکه ایران :بابک صحرایی ،ترانه سرای مطرح ایرانی
که چندی اس��ت مجله ای با عنوان «هفت نگاه» را
اداره می کند ،در تازه ترین شماره این مجله به سراغ
ناص��ر ملک مطیعی رفته و درددلهای او را بدون
سانسور ارائه داده است.
ملک مطیعیدر بخشی از این گفتگودرباره
دلیل اصلی اش از دایر نمودن یک قنادی
در س��الهای ابتدایی انقالب سخن گفته
است .بخشهایی از این گفته ها را در ادامه
می خوانید:
چرا به مملکت خودم نروم و هماجنا کار نکنم؟

اینکه
مردم از شما میترسند
آیا مزیت محسوب میشود؟
 مزی��ت؟ چ��را نباش��ه؟ این
همه آدم تو ای��ن مملکت داریم
همهش��ون هم دوست دارن آدما
جلوشون خم و راست شن.
ببین داداش التها برا خودشون
آدم دارن که بهشون میگن نوچه.
هرکی واسه خودش نوچهایداره.
ش��ما نداری؟ رئیس فالن اداره
نداره؟ نماینده نداره؟ همه دارن.
همهام دوس دارن مردم جلوشون
خم و راست شن .من وقتی میرم
تو بانک جلوم خم و راست میشن.
چرا؟ چون زوردارم و نترس هستم.
ی��ه بار از رئیس یه ش��عبه آدرس
صاحاب چکو میخواس��تم نداد.
رفتم توی پارکین��گ و دور تا دور
ماش��ین خوشگلش��و خطخطی
ک��ردم .روش هم نوش��تم رابین
هود .وقتی اومد بره بیرون ،آتیش
گرفته بود .من آدم بدلجی هستم.
ف��رداش رفتم تو بانک داد و بیداد
راه انداخ��ت و زنگ زد پلیس .منو
بردن ول��ی مدرک نداش��تن ولم
ک��ردن .دوباره رفت��م بانک و این
بار درگوشش گفتم یا آدرسو بده
یا میزن��م زندگیتو نابود میکنم.
آدرس زن و بچتو دارم.
بازهم چقری کرد و نداد .شب رفتم
در خونهش زنگ زدم .خودش اومد
پشت آیفون گفتم منم رابین هود.
گوشیو گذاشت .میدونستم زنگ
میزن��ه پلیس .رفتم قایم ش��دم.
ت��ا پلیس رف��ت دوب��اره رفتم در
خونهش .ش��روع کردم داد و بیداد
ک��ردن ک��ه آی مردم ای��ن مرده
حیثیت خونوادمو برده .زن و بچه
داره ام��ا به ناموس م��ن نظر داره.
نیومد بی��رون ولی باز پلیس اومد.
دوب��اره فرار کردم .ب��از که پلیس
رفت برگش��تم در خونهش زنگ
زدم .دیگه عصبانی شده بودم.
قاط��ی کرده بودم .گفتم پس��رتو
میدزدم یا آدرس��و بده .شمارهمو
رو دیوار نوش��تم ب��راش .طرفای
ظهر ب��ود که دیدم زنگ زد .گفت
تو رو خدا دس��ت از سرمون بردار.
گفتم کاری ندارم آدرسو بده .بنده
خدا داد ولی اگه نمیداد میرفتم
بچهشو میدزدیدم.

 من بعد از انقالب به خارج از کشور رفتم و آنجاکار میکردم .در یک فروش��گاهی کار میکردم.
بعد از  6-5ماه گفت��م من که دارم در اینجا کار
میکنم چرا به مملکت خودم نروم و همانجا کار
نکنم؟ میخواستم از خودم کار بکشم .خود را به
زحمت بین��دازم که الاقل این فکر در من تقویت
نشود که من آدم بیکارهای هستم .بعد بلند شدم آمدم
ایران .خانه بزرگیدر ونکداشتم که گوشه حیاطمان
اتاقهای کوچکی داشت .به توصیه رفقا و خانمم که
خدا رحمتش کند این اتاقها را کمیبزرگتر کردیم و
یک شیرینیفروشیدرست کردم.
وقتی کیمیایی به قنادی ناصر ملک مطیعی می رود

مردم از شهرس��تانها و این ور و آن ور میآمدند تا
م��ن را ببینند و من هم خودم بدون رودربایس��تی
میایس��تادم داخل جعبه زولبیا و بامیه و شیرینی

میچیدم و همه میآمدند صف میکشیدند و من را
تماشا میکردند .خیلی خوب بود و خیلی خوشحال
بودم که دارم کار میکنم و  12-10س��ال مش��غول
این کار بودم .یادم نمیرود ی��ک روزی در آن اوایل
کار مس��عود کیمیای��ی آمد و دم در ایس��تاد .پالن
خیلی قشنگی میشد اگر از داخل مغازهازش فیلم
میگرفتم! کیمیایی نگاهم کرد و گفت:
«پاشو بیا س ِرکا ِرت» خیلی قشنگ گفت.
گفتم« :نه دیگه ،کار من اینجاست».

•

بهاینعکسنگاهکنید؛
غوغای قیمه و غم است
مسیح علی نژاد :روزنامه نگار

صف تماشای اعدام نیستِ ،
این ِ
صف مرد ِم
استانی احمدی نژاد
نیازمند در س��فرهای
ِ
تقسیم یارانه هم نیستِ ،
نیستِ ،
صف
صف
ِ
غوغای قیمه است…
من این دست ها را نمی فهمم….قبول ایراد
فهم من است اما «من از تصو ِر بیهودگی
از ِ
این همه دست می ترسم»…
یادم هست وقتی در ِ
وصف مردمی که برای
حقوق
از
دفاع
برای
کشند
می
پس
پا
اند،
کرده
توهین
در
نژاد
احمدی
برای
شوند
نیازهای شان مجبور می
ِ
میهمان خویش…
سفرهای اس��تانی نامه ببرند نوشته بودم ؛ راز دلفین هم
ِ
های گرسنه را تنها کسی می داند که آنها را گرسنه این جا دیگر صحبت از گرسنگی و نیاز و فقر نیست،
ِ
فرهنگ ش��هروندانی است در هر دو
نگاه می دارد متهم به توهین شدم ،اما اینجا فکر می اینجا صحبت از
کنم راز مردمی را که ِ
عزت نفس شان را زیر سوال می سوی شهر  .جنوب و شمال ،شهر و روستا… شهروندانی
برند ،کسانی دانند که اجازه نقد به شیوه های سنتی که الزاما گرسنه نیستند ،ماشین های مدل باالی خود
این عزاداری ها را نمی دهند و فورا ش��ما را در مقابل را در جای جای شهر پارک می کنند تا دستی به صف
برسانند… راز این دستها را کسانی می دانند که ذره ای
مرد ِم معتقد و دین باور قرار می دهند.
مردمی که اگر به آنها بگویی ش��ما را نمی فهمم هم پرسش��گری در باره ی فرهنگ و فلسفه ی این صف
تحمل ِ
صف های طوالنی را بر نمی تابند…
متهم به توهین می ش��وی اما آنها حتی
ِ
مردمی دیگر در مسی ِر روشنگری را ندارند و اگر به آنها _______________
فقط گفته ش��ود که آن مرد ِم دیگر به مقدسات شما عکس از صفحه امیر هادی انواری
 بله ،دو تا دختر دارم.

 به بچهاش چه ربطی داشت؟ ببی��ن داداش این چیزا مال
قصههاس .اینکه رحم کنی و نکنی،
چیزیدرست نمیشه .من شرخرم.
گلکار که نیستم .معلم که نیستم.
طرف پول مردمو خورده و نمیده.
بعد رفته ب��را زن و بچهش لباس
و ماش��ین خریده اون وقت چطور
ربطی نداره؟
سرنوشت اینها همه به هم وصله
و ش��وخی نیس��ت .چط��ور منو
بگیرن و ببرن زن��دان زن و بچهم
گشنه میمونن و هیشکی نیست
کمکشونکنه.

 میتوانی تصور کنی یک نفر آنهارا گروگان بگیرد؟
 اوه اوه خدا اون روزو نیاره .قاطی
میکنم بد جور .بین ما التها هم
گاهی دعوا میشه .یه بار دارودسته
مهدیس��یاه ب��ا م��ا ک��ج افتادن
دستش��ون که به من نمیرسید،
دخترکوچیکهمو گ��روگان بردن.
قاطی کردم .خدابیامرز مهدیسیاه
رفیقم بود .زنگ زدم رو گوشیش
گفت��م مه��دی به بچهه��ات بگو
تمومش کنند که اگه قاطی کنم،
بد میشه.
گ��وش نک��رد .رفت��م از بچههای
نظامآباد چند نفر اجیر کردم .محل
دعوا یکی از فرعیهای ش��ماره دو
بود .آی زدیم همدیگهرو .قمه بود
که ف��رو میرفت ت��و دل و جیگر
بچهها .خود م��ن اون روز هفت تا
چاقو خوردم ولی خدا خواست ما
بردیم .مهدی سیاه به نوچههاش
دستور داد دخترمو آزاد کردن.

 -شما زن و بچه هم داری؟

 -ش��ده تا حاال سر شرخری کتک

هم بخوری؟
 ببی��ن داداش این کار کتک
داره ،فحش داره .بیناموس��ی داره
و همه چی داره .بذار برات تعریف
کنم میفهمی چی میشه .یه بار یه
بابایی جلو پاساژ منو دید وگفت تو
اسمالشرخری؟
گفت��م آره ،فرمای��ش؟ گفت :یه
چ��ک دارم م��ال ی��ه بابای��ی که
خیلی کله گن��دهس میگن فقط
تو میتونی نقدش کنی .گفتم بیا
بریم صحب��ت کنیم .رفتیم یه جا
نشس��تیم صحبت کردیم .گفتم
توکی هس��تی؟ گف��ت کارخونه
گ��چ دارم .گفتم طرف کیه؟ گفت
نماینده بوده و االن داره تو خیابون
فاطمی ساخت وساز میکنه .گفتم
بادی��گارد داره؟ گف��ت :آره راننده
داره .ط��رف  ٣۰۰میلیون بدهکار
بود و قرار شد من هشت تا بگیرم و
پولشو نقد کنم .میدونستم خیلی
خطرناکه .بادیگارد طرف غول بود
و میدونستم منو لت و پار میکنه.
گفتم اسماعیل این دیگه ته خطه.
خالصه نشستم فکر کردن تا اینکه
یه چیزی به ذهنم رسید .تعقیبش

کردم دیدم میره سر ساختمونش
تو خیابون فاطمی .هر روز یه سر
میزد و نیم س��اعتی اون جا بود و
بعد میرفت دفتر کارش که بلوار
کشاورز بود .یه روز که بادیگاردش
از ش��رکت رفت بی��رون ،رفتم تو
دفترش .به بهونه تعمیر تاسیسات
س��اختمون .تنها ب��ود .یه لحظه
پشیمون ش��دم اما دیگه نمیشد
کاری کرد .رفتم جلو کپی چک رو
گذاشتم جلوش.
گف��ت ای��ن چی��ه؟ گفت��م مال
شماست .موبایلشو برداشت زنگ
بزن��ه گفت��م حاجی پول نش��ه،
پولت میکن��م .دو روز دیگه میام.
زدم بیرون .ش��ب رفته بودم قهوه
خونه ممد میشی .دیدم چند نفر
گردنکلفت اومدن تو .درو بستن و
اونقدر ما رو زدن که تو ادرارم خون
ب��ود .خالصه دیدم این یارو خیلی
چقره .نگو عکسمو از تو دوربین در
آورده بودن و شناسایی کرده بودن.
به قدری کتک خوردم اون روز که
تا سه ماه بدنم درد میکرد.
{>> ادامه در صفحه}31 :
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کشمش

غذاهای ضد سرطان با چاقی مبارزه میکند

خبرگ��زاری ف��ارس :محقق��ان
آمریکای��ی در جری��ان تحقیقات
پزشکی خود دریافتند مواد غذایی
ضد س��رطان میتوانن��د با چاقی
مبارزه کنند.
این تحقیقات حاکی است که مواد
غذایی (به ویژه س��بزی ها) که به
پیشگیری از سرطان و مبارزه با آن
کمک میکنند ،میتوانند با چاقی
مبارزه کنند و باعث شوند که افراد
چاق وزن اضافی خ��ود را کاهش
دهند.
الن هردنسون ،استاد علم تغذیه در
دانشگاه هیوس��تون و ناظر بر این
تحقیقات گفت :انسان معموالً وزن
اضافی خود را در فصل زمس��تان
کس��ب میکند که درجه حرارت
پایین است و مجبور است که برای
مدت طوالنی به خاطر بدی آب و
هوا در خانه بماند که این امر باعث
میشود تا مواد غذایی زیادتری را
مصرف کن��د و در معرض ابتال به
چاقی قرار گیرد.

هر اندازه وزن انسان افزایش یابد؛
به همان اندازه هم مبارزه بدن در
پیشگیری از ابتال به سرطان دشوارتر
خواهد بود.

هردنس��ون بر اهمی��ت این نکته
تاکید کرد که میزان کالری در یک
وعده غذایی برای م��ردان از 500
کال��ری و برای زنان از حدود 400
کالری افزایش نیابد.
وی همچنین توصیه کرد :افرادی
که واقعاً میخواهند از ابتالی خود
به سرطان و چاقی پیشگیری کنند

الزم است که دو سوم بشقاب خود
را از سبزیهای تازه یا پخته شده
نظیر کلم بروکلی به همراه حبوبات
و یک سوم باقیمانده را از گوشت
قرمز پر کنند.
تحقیق��ات تاکید میکند که کلم
بروکلی ،تربچه ،اس��فناج و کنگر
فرنگی از جمله سبزیهای هستند
که به پیشگیری از سرطان کمک
کرده و با چاقی مبارزه میکنند.

اعـــدادســـالمتیرابشناسیـــد

ریدرزدایجس��ت :اعداد سالمتی از
کاهش وزن تا محافظت از قلب را
شامل میشوند ودانستن این اعداد
به شما کمک میکند تا بدن خود
را رسالمت نگه دارید.
برخ��ی از اع��داد در بازگو کردن
حقایقی درباره بدن نقش بسزایی
دارن��د .ای��ن اعداد نش��ان دهنده
سالمتی و یا بیماریهای احتمالی
هستند که برخی از مهمترین آنها
به شرح ذیل هستند:

 )1کالری مورد نیاز روزانه بدن:

ای��ن اندازهگیری کالری تخصصی
نیست بلکه میتواند اثر مفیدی بر
روی سالمت شما داشته باشد.
بس��یاری از زن��ان جه��ت حفظ
س�لامتی نیاز ب��ه روزان��ه 2000
کالریدارند.
این رقم برای مردان  2هزار و 550
کالری است.
تخمین کالری م��ورد نیاز بدن از
حاصل ضرب وزن بدن به پوند در
عدد  13یا  15انجام میش��ود که
این بستگی به میزان فعالیت روزانه
شما دارد.


 )2اندازه دور کمر:

س��ایز دور کمر یک��ی از بهترین
وسایل سنجش است چرا که وزن
ش��ما مس��تقیما بر روی سالمت
قلبتان اثر میگذارد.
سلولهای چربی تنها کالری بیش
از حد را ذخی��ره نمیکنند ،بلکه
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•

وقتی سلولهای چربی در اطراف
شکم ذخیره میشوند ،سبب فعل و
انفعاالت شیمیایی شده که ضریب
حمالت قلبی را افزایش میدهد.

 )3ال دی ال و اچ دی ال:

این ارقام نه تنها جهت دانس��تن
کلسترول ش��ما مفید است ،بلکه
به دانستن میزان کلسترول خوب
و کلسترول بد نیز کمک میکند.

 )4فشار خون:

فشار خون به طور طبیعی در طول
روز کاهش یا افزایش پیدا میکند.
اگر این فش��ار خون همیش��ه باال
باشد ،شما مبتال به بیماری فشار
خ��ون هس��تید که ای��ن بیماری
منجر به بیماریهایی نظیر تصلب
ش��رائین و بیماریه��ای قلبی –  )6ضربان قلب صبحگاهی:
عروقی میشود.
ضربان به تعداد دفعات تپش قلب

در یک دقیقه اتالق میشود.
س��نجش ضربان قل��ب در حالت
 )5تری گلیسیرید:
تری گلیس��یریدها بر اثر خوردن اس��تراحت بهترین راه تشخیص
چرب��ی و هیدروکربنه��ا بوجود ضرب��ان طبیعی قلب اس��ت و به
میآین��د ک��ه پس از س��وخت و شما کمک میکند تا متوجه شوید
ساز تبدیل به س��لولهای چربی که فعالیتهای روزانه چه اثری بر
میشوند.تریگلیسیریدهمچنین روی قلب شما میگذارند .به عنوان
بر اثر س��وخت و س��از بافتهای مثال :ضربان طبیعی قلبدر حالت
چربی در طول فعالیتهای روزانه استراحت  60الی  90بار در دقیقه
آزاد میش��ود .در صورت افزایش میباش��د .در اف��رادی که ضربان
تری گلیس��یرید ،سبب مشکالت قلبی کمتری دارند .این مس��ئله
متابولیسم و عدم ترشح انسولین نشان دهنده این است که عضالت
قلب آنها سالمتر است.
میشود.


آموزش موسیقی
زیر نظر جواد داوری

لیسانسه موسیقی از هنرکده عالی موسیقی تهران
با  25سال فعالیت در مونترال
		

سنتور سه تار پیانو ویلن کمانچه  آواز دف تنبک

Tel.: 514-589-0175

انگ��ور خش��ک
شده که همه به
نام کشمش می
شناس��ند ،قرن
ها پیش به وجود
آمده است.
کش��مش در ایران و مصر
در  2000س��ال قب��ل از
جلوگی��ری از
میالد ،تولید شده بود.
 -1کشمش ،میوه خشک ر شد غیر معم��و ل
مغذی است و مانند دیگر س��لول ها و بیم��اری ها
خش��کبارها در تمام سال کمک می کند و نیز باعث
یافت می شود .یک غذای کنترل قند خون می شود.
پ��ر انرژی ،کم چرب و کم  -10کشمش را به گوشت
سدیم می باشد .بنابراین اضافه کنید تا مقدار چربی
برای افرادی که رژیم های غذا را کم کند و مقدار فیبر
کم س��دیم را باید رعایت و آه��ن را افزایش و مقدار
کنند ،خوردن کش��مش سدیم را کاهش دهد.
 -11آنت��ی اکس��یدان از
بسیار مفید می باشد.
 -2کش��مش دارای پی��ری و بیم��اری ه��ای
خاصیت آنتی اکس��یدانی حاصله از آن می کاهد.
م��ی باش��د و از تخری��ب  -12کشمش میزان LDL
سلولی جلوگیری می کند .یا کلسترول بد را در خون
 -3کشمش برای سالمت کم می کند و باعث کاهش
اس��تخوان ها و جلوگیری بیماری قلبی می گردد.
از پوکی اس��تخوان نقش  -13اگر به مدت  4هفته
مهمی را بر عهده دارد ،به هر روز کش��مش مصرف
همین دلی��ل مصرف آن کنید ،آنتی اکس��یدان در
برای زنان قبل از یائسگی خون افزایش و کلسترول
ب��د(  )LDLکاه��ش می
بسیار مفید است..
 -4منبع خ��وب ویتامین یابد.
 Dو هورمون استروژن می  -14کش��مش موج��ب
کاهش استرس می گردد.
باشد.
 -5کشمش باوجودی که  -15ای��ن میوه خش��ک
ش��یرین و چسبناک می باعث عملکرد صحیح رگ
باشد ،بر دندان اثر مخربی های بدن می شود.
ندارد و باعث خرابی دندان  -16کشمش برای درمان
نمی شود ،حتی می توان بی نظمی معده و یبوست
گف��ت این میوه خش��ک مص��رف می ش��ود .برای
از فس��اد دندان جلوگیری جلوگیری از این ناخوشی
می کند ...کش��مش برای ها می توانی��د 5-6 ،عدد
سالمت دندان و لثه بسیار کشمش را خیس کنید و
بعد از چند ساعت ،آب آن
مفید می باشد.
 -6کش��مش منبع خوب را بنوشید...
ویتامین ها و عناصر مغذی  -17برخ��ی تحقیق��ات
بدن می باش��د .عناصر و نشان داده که ورزشکارانی
ویتامین های��ی همچون که قبل و در حین ورزش،
آهن ،پتاس��یم ،کلسیم و حدود یک فنجان کشمش
ویتامین  Bدر کش��مش مصرف می کنند ،بهتر از
بقیه سلول های بدن را از
موجود است.
 -7کشمش محتوی مقدار آسیب حفظ می کنند.
زی��ادی آهن می باش��د -18 ...کش��مش ب��ه علت
 600گرم کش��مش 90 ،داشتن قند فروکتوز،دارای
درص��د آه��ن م��ورد نیاز خاصیت مصرف س��ریع
روزانه ب��دن را تأمین می انرژی و کاه��ش وزن نیز
کند 100 .گرم کش��مش می باشد.
در حدود 1/88میلی گرم  -19کشمش مانند هویج،
آهن دارد ،در حالیکه  100برای س�لامتی چشم نیز
گرم گوشت گاو بین  2-4خوب است..
_____________
میلی گرم آهن دارد.
 -8کشمش ،منبع خوب پ��س از همی��ن ح��اال،
فیب��ر ،آنتی اکس��یدان و کش��مش را به ماست یا
همچنی��ن منب��ع خوب ساالد خود اضافه کنید و
از خوردن آن لذت برید!
انرژی می باشد.
 -9فیب��ر در جلوگیری از
س��رطان کولون می تواند
موثر باش��د؛ همچنین به
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خانه پرستیژ برای اجاره
در ساوت شور

 7 1/2دو خوابه با یک دفتر  با کلیه
اثاثیه مدرن دوطبقه ،به مساحت  160مترمربع
به مبلغ  1700دالر در ماه
اجاره داده می شود.
(شامل همه سرویس ها)

چند تمری��ن جالب برایتان داریم كه میتواند
كمی به تقویت حافظهتان كمك كند.
اگر پیش آمده كه اسم شخصی را فراموش كرده
باشید ،اگر نام فیلمی را كه هفته گذشته تماشا
كردید از یاد بردهاید ،اگر احساس میكنید كه
زی��اد این جمله را به زبان میآورید" :آخ ،یادم
رفته!"؛ نترسید كه مبادا آلزایمر گرفته باشید.
راه حل مشكل شما س��اده است؛ شما نیاز به
تقویت حافظه خوددارید.
حاال ج��دا از نوع تغذیه و راههای مختلفی كه
ب��رای این كار توصیه میش��وند ،چند تمرین
جالب برایتانداریم كه میتواند كمی به تقویت
حافظهتان كمك كند.

 )1چشم ها را ببندید.

از توی كیف دسته كلید خود را بردارید .حاال
بدون این كه چش��مها را باز كنید سعی كنید
كلید را داخل قفل قرار دهید و در را باز كنید.

 )2با هر دستی كه عادت

به مسواكزدن دارید ،از امشب با آن یكی دست
مس��واك بزنید .مثال اگر با دست راست مسواك
میزنید ،از امش��ب مس��واك را با دس��ت چپ
بگیرید.


 )3برای شان ه زدن نیز

همان تمرینی را كه برای مسواك زدن گفتیم
انجامدهید.

 )4اگر همیشه عادت به

یك دوش گرفتن س��اده دارید ،از این پس یك
حمامكردن درست و حسابی را تجربه كنید.


 )5اگر هر روز با ماشین

س ِر كار میروید از فردا گاهی اوقات قسمتی از
مسیر را پیاده عازم محل كار خود شوید.


 )6به روی میز حتریر خود

نگاهی بیندازید ،حاال جای همه چیز را عوض
كنید .مثال جامدادی را به جای تراش رومیزی
بگذارید.

 )7اگر سوار آسانسور میشوید،

چشم ها را ببندید و سعی كنیددكمه طبقه مد
نظر خود را فشار دهید .البته قبل از فشار دادن
چش��م هایتان را باز کنید تا اشتباها به طبقه
دیگری نروید.

 )8در زمان زنگ تفریح،

كار ی��ا كالس ،ب��ه جای نشس��تن و خوراكی
خ��وردن ،از جای خود بلند ش��وید كمی قدم
بزنید و هوای تازه استنشاق كنید.


 )9اگر روی میز حتریرتان

عكس یا س��اعت رومیزی دارید ،آنها را وارونه
بگذارید.

 )10سعی كنید به جای

نگاه كردن به غذا ،از بو یا مزه آن پی ببرید كه
درون بشقابتان چه غذایی وجود دارد.

 )11سرگرمی تازهای برای

خود انتخاب كنید.


 )12اگر میتوانید به ماهیگیری بروید.

 )13باغبانی را هم به شما

برایاجارهماهانه
و یا درازمدت

مناسبدیپلماتها،ویزیتور
اساتیددانشگاه،سالمندانمستقل،
همچنینویژهخانهکمپانیها

 13راه شگفت
انگیزبرای
تقویتحافظه

Tel.: (450) 676-8771
deba@videotron.ca
mrdavoodiazaug15UP

پیش��نهاد میكنیم تا حافظه خ��ود را تقویت
كنید.
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محمود مهابادي

این دنيای جذاب
غيرواقعیادرست پزشکی که از
تاییدنشد های
برچسب  ۱۰باور ن
روی

علت جایگزین شد و
 54سال پيش وقتی ويليام هيگين
از آن زم��ان با وجود بوت��ام ب��ازی Tennis For Two
دوشنبهنمي1کرد
 5083گم��ان
شمارههرگ��ز
س��اخت،
سال را
تحقیق��ات بیش��مار
خردادماه 29 1391جماديالثاني  21 1433مه ب��ا
ای��ن
ظ��رف
2012
هجدهم
جدهم شماره  5083دوشنبه  1خردادماه 29 1391جماديالثاني  21 1433مه 2012
پايهگ��ذار ي��ک صنعت عظيم ش��ده
ارتباطی
هی��چ
ک��ه
این که استراحت در این زمان
نوشته
ها
ل
مکم
باش��د ،صنعتی که ام��روزه در جهان
و
ها
این
بین
ن
واکس��
است دوز بسیار عالی اس��ت اما هوای سرد
ممکن
حتی
و
باشد
شده
از توصیههایی مثل نوشیدن هشت
بيش از  13ميليارد دالر درآمد دارد.
ابتال به اوتیسم
احتمال
بردن
باال
ﺍﻣـــﺮﻭﺯشما
ﺣـﻮﺍﺩﺙبهبودی
تع��داد شده تفاوتی در س��رعت
نادرستروزتوصیه
مصرفی نیز
لیوان آب در روز تا هش��دارهایی
صنع��ت ه��ر
اي��ن
ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﺍﻣـــﺮﻭﺯ
ﻣﻌﻜﻮﺱکند؛
ﺷﻤﺎﺭﺵ پي��دا مي
بيش��تری مخاطب
باشد.ﺍﺯ
ماندن در فصل سرما پیدا نکردند ،این شایعات همه جا ﭘﺲ
ﻣﻌﻜﻮﺱ
ایجادنمیکند.
ﺷﻤﺎﺭﺵ خانه
ﭘﺲ ﺍﺯ مثل در
ﺩﻭﺷــــﻨـــﺒــــــــــــﻪ
ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻳﻚ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻳﻚ
ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ
محدوديت
هي��چ
ک��ه
مخاطبان��ی
ﻓﻀﺎ
ﺑﻪ
ﭘﺮﻭﺍﺯ
ﻟﺤﻈﻪ
ﺩﺭ
ﻭ
ﻓﻀﺎ
ﺑﻪ
ﭘﺮﻭﺍﺯ
ﻭ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ
1391
ﺧـــــــــﺮﺩﺍﺩ
1
شد.
پراکنده
در این
تحقیقات
که
این
با
درواقع،
ترکیبات
و
ها
ن
ویتامی
این
اگر
ام��ا
باورهای
بعض��ی
بیماری،
هن��گام
ﻗﺎﺗﻞ ﺍﺯ ﺳﻠﻮﻝ ﺯﻧﺪﺍﻥ 24/
ﻗﺎﺗﻞ ﺍﺯ ﺳﻠﻮﻝ ﺯﻧﺪﺍﻥ 24/
س��نی ندارد .بازیس��ازها هر روز دنيای جديدتری خلق ميکنند و مخاطب
29ﺟﻤﺎﺩﻱﺍﻟﺜﺎﻧﻲ1433
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﻰ ﺑﻪ
مراحلﺯﺩﻥ ﻳﻚ
زمینه در ﮔﺮﺩﻥ
ﺑﻪ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﻰ
ﻳﻚ
ﺯﺩﻥ
ﮔﺮﺩﻥ
نادرست
باور
این
بقای
متاس��فانه،
است ،اما
ابتدایی
شوند
دریافت
طبیعی
موادغذایی
از
اینکه
باوج��ود
پزش��کی
متداول
 21ﻣــــــــــــﻪ 2012
انس��انها،
خود را در آن دنيا غرق میکنند و اينچنين به رؤيای بس��ياری از
ﺟﺮﻡ ﻗﺘﻞ 24/
ﺳــــــﺎﻝﻗﺘﻞ 24/
ﺟﺮﻡ
ﻫـﺠــﺪﻫــﻢ
ک��ه
را
زی��ادی
هزین��ه
ﻟﺤﻈﺎﺕو
بارها و بارها نادرستیش��ان تایید زم��ان
قرارگیری
که
دارد
وجود
امکان
این
نگرانی
به
نیازی
مکمل،
و
قرص
نه
ش��ود،
مي
يافت
آن
در
ابدی
زندگی
اکس��ير
که
ديگر
دنيای
در
زندگی
يعنی
5083
ﺷــــــﻤـــــﺎﺭﻩ
ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏﺁﻭﺭ ﻳﻚ
ﺁﻭﺭ ﻳﻚ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ
برایواقعيت
24/در جهت تحقیقات جامه
ﮔﺮﻭﮔﺎﻧﮕﻴﺮﻯ 24/
میﮔﺮﻭﮔﺎﻧﮕﻴﺮﻯ
توانس��ت
س��رد میتواند
در معرض هوای
پوشانند.نیست.
مصرفميدوز باال
شده است ،اما در بین عموم باقی
ﺩﺧﺘﺮمي
ش��ود،
خوابد،ﺑﻪ
ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ
کند؛ او بيدار مي ﻗﺘﻞ
ﻗﺘﻞ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ ﺑﻪ
 ب��ازی ب��از در دنيای بازی زندگ��ی مي 23
ش��ود،
صرف
اوتیس��م
به
مربوط
برخی
کند.
کمک
بدنتان
به
حتی
میمانند .در زیر به  ۱۰مورد از23آنها
کهﻫﺎ 24/
ﺳﻜﻮﺕﺑﺮﻩ
ميخورد ،مينوش��د ،ميکش��د و هرگز نميميرد .اين همانﺳﺒﻚ
ﺳﻜﻮﺕﺑﺮﻩﻫﺎ 24/
ﺳﺒﻚ
ﻓﻴﻠﻢﺷﻮﻙ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
رازیﻓﻴﻠﻢاس��ت
147
اینکه
دوباره
و
دوب��اره
اثبات
برای
دانش��مندان
بياورند؛زنند که
حدس می
اشاره میکنیم.
:۳
باور
باعث شده ميليونها نفر در سراسر جهان به بازیهای رايانهای روی
آدمدلیل در
ای��ن
س��رماخوردگی به

شدن تان
باعث
واکسیناسیون موجب ابتال به آن هوای
گرفته تا
بردارد و از سربازهای دشمن
مریضخود را
اس��لحه
سردتواند
مخاطب مي
بارها و
کار را
اي��ن
فضايیه��ا
تلف میکند.
شود
ی
نم
انجام میافتد
بارهااتفاق
بیشتر
سرد
های
شود .و مردههای متحرک را نابود کند و ماه
می
باور :۱
ﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﭘﻠﻴﺲ ﻓﺘﺎﻯ ﻧﺎﺟﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻛﺮﺩ
کشت و کار
افرادای زيبا به
تواند درکهمزرعه
جهان و يا مي
خس��ته ش��ود
بدوندرآنکه
واکسنها ممکن است موجب بروز 
داخل خانه و
بیش��تر در
متداول
سراس��ر
دهد ،باور
این
بپردازد و ثمره فعاليت خود را با گسترش مزرعه و به دست آوردن حيوانات
مانند ،بیشتر
ی
م
سربسته
فضاهای
است.
اشتباه
اما
است
:۲
باور
آنفوالنزا (و اوتیسم) شوند.
اهلی و کسب درآمد بيشتر ،ببيند .اين بازیها که به واسطه بهبود گرافيک،
فراترهستند و
نزدیک
برای ارتباط
هم در
ش��وند،کهراهی با
اس��ت
نش��ان
تحقیقات
ب��ا این ک��ه بدن ممکن اس��ت با مکملهای غذایی همیشه سالمت
ارتباطی حتی
جديد
داده مي
نزديکتر
واقعيت
هر روز به
فرصتيافتهاند.
محبوبيت ويژهای
آنالين امروزه
فراهم کردهاند .بازی
بیشتری برای
میکروبها
های--چه
سرماخوردگی
مرزه��اعالئم
ازبیشتر
یک تب خفیف به همه واکسنها شما را ارتقاء میبخشند.
دارند.راه خود
شدنبازیها
اينگونه
اجتماعی هستند،
انس��انها به طور
واکنش دهد ،اما این ش��ایعات که تحقیق��ات مختلف��ی ب��ه اثبات از آنجا
پراکنده
ذاتی زمانی
تص��وری --در
که چه
واقعی و
را به س��رعت در ميان بازی بازها يافتهاند ،زيرا تجربه نبرد يا شهرس��ازی به
واکس��ن آنفلوآنزا باع��ث ابتال به میرسانند که مکملهای ویتامینه که سردمان است احساس میشود 
صورت دس��تهجمعی مطمئناً بس��يار لذتبخشتر از هر چيز ديگری خواهد
آنفلوآنزا میش��ود کام ً
راحتیکه ما را
نیس��ت
درجه هوا
بود .این
ال نادرست نهتنها ممکن است بیتاثیر باشند ،اما
مخاطبان باور
:۴زبانهای مختلف را در
مختلف با
آنالي��ن به
بازیهای
بازی و
يکديگربميآورد
گرد
محيطی
ها آسی
مش��ترکس
مقابل ویرو
بلک��ه میتوانند خطرات��ی نیز به در
است.
خود
همان مغز
مشترک۱۰کهدرصد
زبانیفقط از
پذیرترو با ما
کند.
همراه مي
مأموريتد.هاي آن باشد ،آنها را در مسير و هدفی مشترک
میکن
درست است که این واکسن حاوی دنبالداشته باشند.
کنیم.
استفــادهمی
ش��ايد سؤال اصلی جامعهشناسان و روانشناس��ان اين باشد که بازی
ﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺟﺎﻯ ﺗﻌﺠﺐ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﺎ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﺍﻯ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ
ویروسهای مرده آنفلوآنزا است اما بعنوان مثال،
هایسخنرانان
بحال
افرادی که ویتامین از س��ال  ۱۹۶۸ک��ه تحقیقی در از سال  ۱۹۰۷تا
ﺣﺘﻰ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎﻯ ﻫﻤﺴﺮﻳﺎﺑﻰ ﺑﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ
کامپيوتری که امروزه ديگر تنها روی رايانههای شخصی اجرا نميشوند و هر
نیوانگلند به
این ویروسها مرده هس��تند .یک  Cو  Eمص��رف م22یکنند ،ممکن مجله
هایردهخودیاری
کرده گرو
انگیزش��ی و
است،ه چه
چاپرايانهای طراحی
بازیهای
پزش��کی مخصوص
ش��رکت کنس��ولی
ش��د که
مشخص
تواند
ویروس مرده
است .وقتی از این نکته برای تش��ویق مردم به
جذب کرده
رس��ید ،خود
ﺪﺍﺭ موجب اس��ت خود را در مع��رض ابتال به سنی را به
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴ
نم��یﻴﺮ ﻣ
کشورهای
ميان
بندی
معرض يک تقس��يم
س��ؤال بايد
پاس��خگويی به
برای
ابتال به ﺷﻬﺎ
ﺏ
ﺳﻨ
سرماییاينرادر
محققان افراد
شود.
آنفلوآنزا
سرطان قرار دهند زیرا مقدار زیاد
خود استفاده
تهای
قابلی
استفاده از
ﮓ
ﻫ
ﺎﻯ ﻣﻬﺎﺟﻢ
کردند.حال رشد که ايران
کشورهای در
ميان
شد.لدر
رش��دازقائل
حال
ها موجب از این آنتیاکسیدانها ممکن است صنعتی و در
ﺑﻪ
اینکه ﻛﺮﻩ ﺧﺎ
ﻛﻰنﻣﺎ
ترین
یکی
،rhinovirus
متداو
واکس��
درمورد
ی
م
نيز در اين قس��مت طبقهبندی ميشود ،بررسی وضعيت سنی نشان ميدهد
اي:
رایانه
هاي
بازي
برخي
نوجوانان قرار
س��رماخورگی،
ویروس
از ابتال به «اوتیسم» میشوند هم باید موجب اختالالت ژنتیکی شود.
ای��ن اف��راد
هیچی��کايناز بازیها
ام��اعالقه به انجام
هس��تند که
ه��ایکودکان و
بيش��تر ،اين
که
اتفاقی
خ��ود را از
ادعای
افتاد.بين  7تا  22سال نم
كه در
توانس��تند است
یاين در حالی
است.
اين افراد
چهسنی
دادندرده
گفت که این شایعه در سال  ۱۹۹۸به همین ترتیب ،در یک تحقیق دارند.
ثاب��تخيال
سال است.
نظر 25تا
بازها بين
نش��ان سن
کش��ورهای صنعتی
بازیدر
بيش��ترافراد
داد ک��ه
توسط یک مقاله که در مجله  Theدیگر مشخص شد که مکملهای نتیجهها
کنند .امروز
 40نیز
علمی
آينده ازش��کل
توان رابا برای
ذهنیکودک
ه��انمي
موج��ود در اين
هایی
بازیزما
نس��بت به
وه��م سرد
 Lancetبه چاپ رسید ،پخش شد .روغن ماهی با سرطان در موشها وهوای
دستگاههای
استفاده
تواند م
ده��د ،خياالت او را غيرواقعی و با خياالت خود نتيجهگيری کند .از آنجا که
تواندمتعادل
دماه��ای
اندازه داروها ک��ه
ﺳﺘﺨﺮ در این مقاله ،والدین هشت کودک
FDAﻳﻚبه
مرتبط
تصویرب��رداری
پیش��رفته،ﻳﻚبهﻛﻮﺩﻙهر
ﺳــﻘﻮﻁ
ﺷـﻮﻙ:
ﮔﺮﻭﻩ
ﻛﻮﺩﻙ
است.ﺳــﻘﻮﻁ
ﺷـﻮﻙ:
ﮔﺮﻭﻩ
هايی
بازی
انجام
تری��نبه هر سو خم شود،
همچون نهالی
مخاطبدرنوجوان می
ﻣﺘــﺮﻯ،
10
ﭼــﺎﻩ
ﻋﻤــﻖ
ﺩﺭ
2ﺳــﺎﻟﻪ
ﻣﺘــﺮﻯ،
10
ﭼــﺎﻩ
ﻋﻤــﻖ
ﺩﺭ
2ﺳــﺎﻟﻪ
بیش��تری
س��ن اواحتمال
هستند،
غذایی
ﺪ  24مبتال به اوتیسم عنوان کرده بودند برای مکملهای
نگاه
بخواهیم
شخصيتمغز
قس��مت از
کهاو بويژه
منفی
برایشکلگيری
تواند در
قرابتی ندارد ،می
ﻭﺣﺸﺖهم قوانین که با
ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﺑﺮﻓﻮﻳﻴﻪ ﺩﺭ ﺯﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺣﺸﺖ
ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﺑﺮﻓﻮﻳﻴﻪ ﺩﺭ ﺯﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ
گيری
موضوع با توجه
س��رماخوردگیاين
بزرگسالی تأثير بگذارد که
ندارند .و
ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ.به همیندلیلدرمورد ایمنی درابت�لا به
کنند
که تصور می
فرزندانشان بعد ندارد
شخصیمدریخواهیم
زمان که
شکلهر
کنیمبه و در
ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ.
ﮔـﺮﻭﻩ ﺷـﻮﻙ :ﭘ
ﻴﺶﺑﻴﻨـﻰ ﻭ ﻫﺸـﺪﺍﺭ
ﺩﺍﻧﺸﻤﻨ
چشم
دلیلیپيشرفته
کشورهای
سنين باال در
خورد.ﻣﺎﻩ
ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸــﺖ
فعالیت30
کمتر بهﺭﻭﺯ
ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ
مکمﻣﺎﻩ
ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸــﺖ
ﺭﻭﺯ 30
زدنﺪﺍﻥ ﻓﻀﺎﻳﻰ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳﻨﮕﺒﺎ
مخاطبانهیچ
ميان باشید،
سرماخورده
تحقیق نشده اگر
ﺭﺍﻥ وﺁﺳﻤسرخجه
سرخک
واکسن
از
لها
بسیاری از
ﺟﺎﺭﻯو
بررسیﺳﺎﻝکرده
مغزمیرا
مقدار
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ﺴﺘﻴﻦ ﺳﻔﻴﻨﻪ ﻓﻀﺎﻳﻰ
ﻮﺻﻰ ﺯﻣﻴﻨﮕﻴﺮ ﺷﺪ

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﻔﻴﻨﻪ ﻓﻀﺎﻳﻰ
ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺯﻣﻴﻨﮕﻴﺮ ﺷﺪ

ﻧﺠﺎﺕ
ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺁﺳﺎﻱ
ﻛﻮﺩﻙ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ
ﺍﺯ ﻋﻤﻖ 10ﻣﺘﺮﻱ

ﺎﺭﻫﺎﻯ ﺧﺎﻣﻮﺵ
ﺭﺩﻧﻴﺎﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ

گ
ﻮﺯ
ﻯ

 54سال پيش وقتی ويليام هيگين
بوت��ام ب��ازی Tennis For Two
را س��اخت ،هرگ��ز گم��ان نميکرد
پايهگ��ذار ي��ک صنعت عظيم ش��ده
باش��د ،صنعتی که ام��روزه در جهان
بيش از  13ميليارد دالر درآمد دارد.
اي��ن صنع��ت ه��ر روز تع��داد
بيش��تری مخاطب پي��دا ميکند؛
مخاطبان��ی ک��ه هي��چ محدوديت
س��نی ندارد .بازیس��ازها هر روز دنيای جديدتری خلق ميکنند و مخاطب
خود را در آن دنيا غرق میکنند و اينچنين به رؤيای بس��ياری از انس��انها،
يعنی زندگی در دنيای ديگر که اکس��ير زندگی ابدی در آن يافت ميش��ود،
جامه واقعيت ميپوشانند.
ب��ازی ب��از در دنيای بازی زندگ��ی ميکند؛ او بيدار ميش��ود ،ميخوابد،
ميخورد ،مينوش��د ،ميکش��د و هرگز نميميرد .اين همان رازی اس��ت که
باعث شده ميليونها نفر در سراسر جهان به بازیهای رايانهای روی بياورند؛
مخاطب ميتواند اس��لحه خود را بردارد و از سربازهای دشمن گرفته تا آدم
فضايیه��ا و مردههای متحرک را نابود کند و اي��ن کار را بارها و بارها انجام
دهد ،بدون آنکه خس��ته ش��ود و يا ميتواند در مزرعهای زيبا به کشت و کار
آوردن حيوانات
بپردازد و ثمره فعاليت خود را با گسترش مزرعه و به دست
واسطهکام ً
طبیعی
ال
داد:بهبچهها
نشان م
اهلی ودارد؟
مردم وجود
بهبود گرافيک،
ی که
بازیها
کسب درآمد بيشتر ،ببيند .اين
کردند.
رفتار م
ش��اید ازهرآن
خوش��مان می
برای ارتباطی حتی فراتر
راهییجديد
آی��د.ش��وند،
نزديکتر مي
روز به واقعيت
امروزهمعموالً
يافتههاند.
کههای آنالين
کنیمبازی
کردهاند.
مرزه��ا
ها
ويژهایبه بچ
محبوبيتزمانی
قندیجات
فراهمفکر
خواهیم
احتماالً ازمی
خود
قوانینها راه
اينگونه بازی
اجتماعییهستند،
طور
استفادهها به
که انس��ان
از همه از آنجا
تر
ش��ل
ش��ود که
ایم.ذاتی داده م
نکرده
قدرتمان
را به س��رعت در ميان بازی بازها يافتهاند ،زيرا تجربه نبرد يا شهرس��ازی به
در
هستند و بچههای دیگری هم

صورت دس��تهجمعی مطمئناً بس��يار لذتبخشتر از هر چيز ديگری خواهد
های
هستند--مثلجش
اطراف
باور  :۵بود .بازیهای آنالي��ن به راحتی آن
ن را در
مختلف
مختلف با زبانهای
مخاطبان
این
تعطیالت.
استبازی و
ممکنهمان
مشترک که
تولدووبا زبانی
يکديگر ميآورد
مش��ترکیگرد
کند.
محيطیشیطان م
قند ،بچهها را
نادرستکند.
باورهمراه مي
مشترک
دلیل هدفی
مادریدر مسير و
باشد ،آنها را
هاي آن
مأموريت
میان
نش��ر این
پ��در یا
توان
به ن��درت می
ش��ايد سؤال اصلی جامعهشناسان و روانشناس��ان اين باشد که بازیهای
را پیدا ک��رد که به این باور اعتقاد عموم بوده باشد.
کامپيوتری که امروزه ديگر تنها روی رايانههای شخصی اجرا نميشوند و هر
تحقیقبازی 
باش��د .در
های رايانهای طراحی کرده است ،چه رده
ی��کمخصوص
کنس��ولی
نداش��تهش��رکت
غذای
به بچه
هوشمندانه
است .باور :۶
هاکرده
جذب
جدیدخود
سنی را به
کشورهای
بايد يک
پاس��خگويی به
اينکه
دادند
برای«آسپارتم»
شیرینشده با
ميانکه
بندیشدید
تقس��يمای
دچار صدمه
س��ؤالاگر
سعی ايران
رشد که
حال
کشورهای در
محققانشد .در ميان
رش��د قائل
قند حال
صنعتی و در
است.
ترکیبی بدون
باید
شد،
موجب بیهوشی
نيز در اين قس��مت طبقهبندی ميشود ،بررسی وضعيت سنی نشان ميدهد
کودکانکهو این
والدیناينگفتند
ب��ه نیمی
نوجوانانکنید
مبانید.به انجام اين بازیها
بیدارکه عالقه
هس��تند
که ازبيش��تر،
اس��تاينو به
دارند.قند
غ��ذا حاوی
نیمی 7تا  22سال است .اين در حالی است كه در
افراد بين
رده سنی
است .خيال
 40سال
اینبازها بين
بيش��تر بازی
صنعتی سن
کش��ورهای
والدینی که
گفتند.
دیگر واقعیت را
بسیار
کردنها
 25تاغش
صدمات و
ش��کل
برای آينده
کودک را
ذهن
اين بازی
موج��ود در
یوه��م
تصور م و
هایشان
کردند بچه
نیاز
همیشه
بااینکه
افتد و
تواند می
غذایه��ا مياتفاق
ده��د ،خياالت او را غيرواقعی و با خياالت خود نتيجهگيری کند .از آنجا که
گزارش
اند
کرده
مصرف
حاوی قند
است،
انجامآن
شود،برای
پزش��کی
توجه
همچون به
بازیهايی
هر سو خم
نهالی به
تواند
می
نوجوان
مخاطب
معموالً
کنترل و
غیرقاب
که باآنه��ا
خطرناک
چندان جدی
شخصيت ومنفی او بويژه
شکلگيری
میتواند در
ل ندارد،
قرابتی
س��ن او
دادن��د که
شخصی در
گيری
هشدارشکل
نیستند.توجه به
اند .تأثير بگذارد که اين موضوع با
بزرگسالی
بسیار در
فعال شده
ماندن
بیدار
برای
چشم می
پيشرفته کمتر
اینکشورهای
مخاطبان
ميان
ام��ا یکسنين باال در
معموالً
روی مچ
«سنس��ور»
خورد.از
بیهوش��ی وبه غش
بعد از

13

ﻧﺠﺎﺕ
ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺁﺳﺎﻱ
ﻛﻮﺩﻙ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ
ﺍﺯ ﻋﻤﻖ 10ﻣﺘﺮﻱ

یرود
غيرواقعین نم 
جذابم بیرو
دنيایمرد
ذاینهن
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مهابادي
محمود
PAIVAND:

27

ﺧﻄﺮ
ﺑﻴﺦﮔﻮﺵ
ﺯﻣﻴﻦ

مجازي از دنياي حقيقي
اي حقيقي
نياي
ه
ﺎﻧﻰ

ﺯ
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺶ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺶ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ
ﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﺷﻨﺎﺳـ
ﺎﻳﻰ ﺍﺻﻠﻰﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺎﺏﺳـ
ﻨﮓ
ﻫﺎ،
ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷــﺪ ﻭ ﺳــﺮ ﺍﺯ ﻋﻤﻖ ﻳﻚ ﭼﺎﻩ ﺁﺏ
ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷــﺪ ﻭ ﺳــﺮ ﺍﺯ ﻋﻤﻖ ﻳﻚ ﭼﺎﻩ ﺁﺏ
ﺩ
ﺍﻧﺸ
ـﻤﻨ
ﺪﺍﻥ
ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺴـﺘﺮﺩﻩﺍﻯ
ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ.
ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ.
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳـﻦ ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎﻯ
ﻛﻬﻜﺸﺎﻧﻰ ﻭﺍﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍ
ﻣــﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭگ ﺍﻳــﻦ ﻛــﻮﺩﻙ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﻣــﺎﺩﺭ ﺑﺰﺭگ ﺍﻳــﻦ ﻛــﻮﺩﻙ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﺮﻩ ﺯ ﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺶ ﺧﺒﺮﻯ
ﻣﻴﻦ ﺩﺭ
«شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
دارای دو
کرده
حلایران
روزنامه
جدولبا
«شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را
دارای دو
روزنامه ایران
جدول
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻫﺠﻮﻡ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ
ﺷ
ﻣﺴــﺠﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎ
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ وﺍﺯ
مدادﻧﺎﻡ
ﻧﻮﻩﺍﻡ ﺑﻪ
ﻣﺴــﺠﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎ
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﺯ
ﻧﻮﻩﺍﻡ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﻬﺎﺏﺳﻨﮓ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺧﻮ
ﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻏﻮﻝﻫﺎﻯ
اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
شرح
ﭘﺪﺭ جواب
کردن
سپس با
اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
شرح
ﭘﺪﺭ جواب
کردن
سپس با
ﺣﺮﻛﺖ
ﺷــﻮﻫﺮﻡ ﺩﺭ
پاکﺧﺎﻧﻪ
ﻃــﺮﻑ
ﺑﻪ
ﺣﺮﻛﺖ
ﺷــﻮﻫﺮﻡ ﺩﺭ
پاکﺧﺎﻧﻪ
ﻃــﺮﻑ
ﺑﻪ
ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ ﺩﺭ  10ﻧ
ﻘﻄﻪ
ﺟ
ﻬﺎﻥ
ﻓﺮﻭ
ﺧﻮﺍ
ﻫﻨﺪ
ﺁﻣﺪ.
ﺑﻮﺩﻳــﻢ ﻭ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﭼﻨــﺪ ﻗﺪﻣﻰ ﺍﺯ ﻣﻦ
ﺑﻮﺩﻳــﻢ ﻭ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﭼﻨــﺪ ﻗﺪﻣﻰ ﺍﺯ ﻣﻦ
ﺍﺩﺍﻣﻪ
جدول ويژه
جدول ويژه جدول عادي
ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ  23جدول عادي
ﺟﻠﻮﺗــﺮ ﺑــﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﺧﺎﻧــﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ
ﺟﻠﻮﺗــﺮ ﺑــﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﺧﺎﻧــﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀــﻞ ﻧﺎﭘﺪﻳــﺪ ﺷــﺪ .ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ
ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀــﻞ ﻧﺎﭘﺪﻳــﺪ ﺷــﺪ .ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ
ﻓﻜﺮ ﻛــﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﭼﺎﻟــﻪﺍﻯ ﻳﺎ ﺟــﻮﻯ ﺁﺑﻰ
ﻓﻜﺮ ﻛــﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﭼﺎﻟــﻪﺍﻯ ﻳﺎ ﺟــﻮﻯ ﺁﺑﻰ
ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺳﺖ2.نوعي3ش��تر -7 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4حرف نداري – جد – نوعي ش��تر
ﺍﻓﺘﺎﺩﻩجد –
–
نداري
حرف
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افقي:
افقي:
1
13ﺑﻰ 15 14
ﺧﺎﻧــﻪ 10
ﺳﺮﺍﺳــﻴﻤﻪ 8ﺍﺯ 9
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠــﻪ 7
ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ 6
ﻣﺤــﻞ 5
ﺑﺴــﺮﻋﺖ 2ﺧﻮﺩﻡ3ﺭﺍ ﺑﻪ 4
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭﻓﺘﻴﻢ1 .
ﺍﺯ ﺧﺎﻧــﻪ ﺑﻴــﺮﻭﻥ
12ﻭ ﺍﺯ ﻭﻯ
ﺑﻴــﺮﻭﻥ  11ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﻣﻌﻤﺎﻯﻭﻯ ﺑﻰ
ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭ ﺍﺯ
ﺑﺴــﺮﻋﺖ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺤــﻞ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ
ﺧﺒﺮﻡ.ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻰ
ﺩﺯﺩﻯ 20
ﮔﺮﻭﻩ ﺷـﻮﻙ:
– زنگ چارپا
چارپا
صد وزنگ
ﺧﺒﺮﻡ .اص��ل –
پنجاه
طبق
–
-1نش��اني
پنجاه
و
صد
اص��ل
طبق
–
-1نش��اني
ﺣﺘﻰ
ﻛــﻪ
ﻛﺸــﻴﺪ
ﺟﺎﻳﻰ
ﺑــﻪ
ﻣﺎ
ﺩﻭﺳــﺘﻰ
ﺻﺪﺍ
ﺑﻪ
ﺭﺍ
ﻫﻤﺴــﺎﻳﻪ
ﺧﺎﻧﻪ
ﺁﻳﻔﻮﻥ
ﺯﻧﮓ
ﻭ
ﺁﻣــﺪﻩ
ﻳﻚ ﺻﺪﺍ
ﻤﺴــﺎﻳﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ
ﺁﺩﺭﺱ
ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ:
ﻫﺎ
ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻰ
ﺩﺭ
ﻓﺮﻳﺒﺎ
ﺧﺎﻧﻪ
ﺁﺩﺭﺱ
ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ:
ﻫﺎ
ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻰ
ﺩﺭ
ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻓﺮﻳﺒﺎ
 1ﺷــﺪﻥ ﻧﻮﻩﺍﻡ ﺭﺳــﺎﻧﺪﻡ ﺑﺎ ﻛﻤﺎﻝ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﻯ
 1ﺷــﺪﻥ ﻧﻮﻩﺍﻡ ﺭﺳــﺎﻧﺪﻡ ﺑﺎ ﻛﻤﺎﻝ ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﻯ
ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷــﺪﻥ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺩﻭﺳﺖ
 -8اث��ري از خواند مير در ذكر احوال
احوال
ﺩﻳﺪﻡمير
اث��ري از خواند
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تعيين
ﻧﻤﻰ و
دادگاه ًﻼه��ا
نه��م
دادگاه ًﻼه��ا
ﺩﻭﺳﺘﻰ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻤﺎﻥ
ﺖ :ﺳﺎﻋﺖ  6ﺻﺒﺢ
ﺩﺍﻧﺴــﺖ
تش��كيلﭘﻴﻤﺎﻥ ﺍﺻ
ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩﻡ ﻭ
ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻳﻢ .ﺯﻥ ﻫﻤﺴــﺎﻳﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻋﺖ  6ﺻﺒﺢ و ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻧﻤﻰ وﺩﺍﻧﺴــﺖ
تش��كيلﭘﻴﻤﺎﻥ ﺍﺻ
ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩﻡ ﻭ
ﺻﻤﻴﻤﻰﺍﺵ و ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻋﻤﻴﻘﻰ ﺳﻘﻮﻁ
ذكر ﭼﺎﻩ
درﺩﺍﺧﻞ
ﺑﭽﻪ ﺑﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻋﻤﻴﻘﻰ ﺳﻘﻮﻁ
ﺩﺍﺧﻞ ﭼﺎﻩ
ﺍﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ
تعيين ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥﺩﻳﺪﻡ
نه��مﺷﺪ.
ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ
وزراي اسالم تا عهد مؤلف
مؤلف
اسالم تا 2عهد
وزراي
اس��ت
حكم...
منوطﻣﻰبه
اس��ت
منوط
آنها
ﺩﺍﺷــﺘﻴﻢ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ
حكم...ﻭ ﺑﺎ
ﺭﻭﺯ 26ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﭘﺴﺮ ﺟﻮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ
ﻰ ﺭﺍ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ
ﻣﺪﺕﻫﺎ
ﻛﻨــﺪ ﻭ ﻣﻦ
آنهاﺯﻧﺪﮔﻰ
صالحيت ﻛﺠﺎ
ﻛــﻪ ﻣﺮﻳﻢ
ﻫﻢﻫﺎ
ﻣﺪﺕ
ﻛﻨــﺪ ﻭ ﻣﻦ
ﻣﻰ
ﺯﻧﺪﮔﻰ
صالحيت ﻛﺠﺎ
ﻣﺮﻳﻢ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺳﺖ.
ﺭﻓﺖﻭﺁﻣﺪ 2ﻛﺮﺩﻩ
ﺣﺎﻟﻰبهﻛﻪ
ﺟﻮﺍﻧــﻰ ﺩﺭ
ﻛــﻪﺩﺧﺘﺮ
ﭼﻨﺪﻯ ﭘﻴــﺶ
ﺷﺪﻳﻢ.
ﺑﺎﺯﭘﺮﺳــﻰﻣﻮﺍﺩ ﺩﻭﺗﺎ
 -9ني��اكان – اش��اره – نوعي خودرو
خودرو
نوعي
اش��اره
-9
ﻣﺎﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺻﺪﺍﻳﺶ ﻛﺮﺩﻡ ﻭﺧﺎﻧﻪ
ﺭﻭﺍﻧﮕﺮﺩﺍﻥ
فريدونﻭﻯ ﺑــﻪ ﻣﻮﺍﺩ
ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ
ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ
ﺭﻭﺍﻧﮕﺮﺩﺍﻥ
فريدونﻭﻯ ﺑــﻪ
ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ
ﺧﺎﻃﺮ
ﺍﺳــﺖﺑﻪﺑﻪ
ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﭽﻪ ﺑﺎ
ﺻﺪﺍﻳﺶ
ﺩﺍﺩ ﻭ–ﻓﺮﻳﺎﺩ
ني��اكان – ﺑﺎ
ﺑﭽﻪ ﺑﺎ
ﺻﻤﻴﻤﻰﺩﺍﺩ ﻭ
ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ
ﺷــﻌﺒﻪ 11
ﻧﮕﺮﺍﻥازﺑﻮﺩ
پسران
از
–
پسران
ﺁﺷــﻔﺘﻪ ﻭ –
3
3
ﺟﺎﺭﻯ ﺑﻪ
ﺳــﺎﻝ
ﺍﻳﻦ ﻛﻪ  24ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦﻣﺎﻩ
ﺩﺍﻧﻢ ﺗﺎ
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻇﺎﻫﺮﻯ ﻛﻪ ﺯﻥ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺯﻥ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﭼﻜﺎﺭ
ﻫﺴــﺘﻢ ﻭ
صيفيﻗﻬــﺮ
ﺍﻳــﻦ ﺩﺧﺘﺮ
ﺑﺎ
ﭼﻜﺎﺭ
ﻫﺴــﺘﻢ ﻭ
ﺗﻬــﺮﺍﻥﻗﻬــﺮ
ﺍﻳــﻦ ﺩﺧﺘﺮ
ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﺑﺎ
ﺧﻮﻧﺴــﺮﺩﻯ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺍﻳﻨﺠﺎﻡ .ﺑﺎ ﺩﺍﺩ
ﻣﻦ ﺍﻳﻨﺠﺎﻡ .ﺑﺎﺍﺯﺩﺍﺩ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ
ﺧﻮﻧﺴــﺮﺩﻯ
ﮔﻔﺖ:
ﺭﻓــﺖ–ﻭ
ﻫﺎﺷــﻤﻰ
فرانسوي – زيادهجويي
فرانسوي – زيادهجويي
ﺩﺍﻧﻢشكن
پيامبرﻧﻤﻰبت
جات –
 -2از
شكن
پيامبرﻧﻤﻰبت
جات
صيفي
 -2از
ﻣﺴــﺎﻓﺮﺕ
ﺭﻭﺯﻯ ﺑﻪ
ﺑــﺮﺍﻯﻭ ﭼﻨﺪ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺟﻮﺍﻫﺮﺍﺕ ﻛﺎﺭ ﭘﻴﻤﺎﻥ
ﮔﻔﺖ
ﭘﻴﻤﺎﻥ
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻫﻤﺴــﺎﻳﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ
ﺟﻤﻊ
ﻫﻤﺴــﺎﻳﻪﻫﺎ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻓﺮﻳﺎﺩﻫﺎﻳﻢ
ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ
ﺩﺍﺭ ﻫﺴــﺘﻢ،
ﻮﺍﻫﺮﺍﺕ ﻛﺎﺭﻣﻐﺎﺯﻩ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺎﺩﺭﻡ 4
 -10س��الك – گري��ه و زاري – نفس
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ نفس
ﻓﺮﻳﺎﺩﻫﺎﻳﻢزاري –
س��الك  –4ﻭگري��ه و
نف��س خس��ته – ش��هر-10
–
خرم��ا
-3
–
خرم��ا
ش��هر
–
خس��ته
نف��س
-3
ﺣﺎﻟﻰ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻴﻢ ،ﺩﺭ
ﺩﺧﺘﺮ،ﺳــﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺘﻰ
ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺍﻳﻦﺭﻓﺘﻴﻢ.
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺍﺳﺖ .ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻣﻰﺩﺍﻧﺴﺖ
ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﺮﺍﺭﻫــﺎﻯ ﺑﻰﮔﻨﺎﻫﻰ ﺍﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ،
ﻫــﺎﻯ ﺑﻰ
ﻫﺎﻯﺍﺻﺮﺍﺭ
ﻣﻐﺎﺯﻩﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺩﺍﻧﺴﺖﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺩﺭ
ﺷــﺪﻧﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬــﺎ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ
ﻧﺎﻣﺰﺩﻳﻚ
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺁﻧﻬــﺎ ﺑﺎ
ﺷــﺪﻧﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻬﺎ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﻣﻰﻣﺎﻧﺘﻮ ﺑﻪ
سركش
سركش
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩﻫﺎﻯ 5
نهادﺟﺰبرآيد
خيزابها
نهادﺟﺰﻛﻪبرآيد
ﺍﺻﺮﺍﺭ–
خيزابها
ﻭﺭﻭﺩﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻨــﮕﺎﻡ
ﺷــﺐ ﺑﻮﺩ،
ﺩﺧﺘﺮ ﻛﻪ ﻧﻴﻤﻪ
ﻃﻼﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﻴﻒ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺖ ﻭ ﭘﺸﺖ
ﺩﺍﺧﻞ ﭼﺎﻩ ﻛﻪ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺖ ﻭ
ﺩﺧﺘﺮ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ
ازﻛﺲ
گاهﻫﻴﭻ
ﺍﺻﺮﺍﺭ–ﺩﺍﺭﺩ
ﻣﺮﻳﻢ
ازﻛﺲ
ﻫﻴﭻ
ﭘﺸﺖﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎﻣﺮﻳﻢ
 5ﻃﻨــﺎﺏ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﭼﺎﻩ ﺭﺳــﺎﻧﺪ
ﺭﺳــﺎﻧﺪ
ﺧﻮﺩﺵ
ﻃﻨــﺎﺏ
ﺟﻮﺍﻧﻰ
گاهﺯﻥ
ﺩﺍﺭﺩﺑﺎ
ﺍﺗﻔﺎﻗــﻰ
ﺧﻴﻠﻰ
ﺭﻓﺘــﻢ.
 -11صداي��ي كه از برخورد مضراب يا
مضراب يا
-11
ﺷــﺪﻳﻢ.
ﺷﻜﺴــﺘﻪ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ
مخففﺩﺭ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺑﺎ
ﻟﺒﺎﺱ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺣﺎﻻ ﺍﺯ ﻓﺮﻳﺒــﺎ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺑﻪ
ﻛﻤﺪ
ﻓﺮﻳﺒــﺎ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺑﻪ
ﺍﺳﺖ.
ﻧﺒﻮﺩﻩ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺖ ﻭﻯ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻛﻴﻒ
ﺩﺭ
ﻧﺒﻮﺩﻩ–ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﺖ
ﭼﺮﺏﻛﻴﻒ
ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﺩﺭ
مخفف
–
ش��دن
پير
–
ريزه
باران
-4
ش��دن
پير
ريزه
باران
-4
ﺑﭽﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﻯ
برخوردﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺒﺪ
كهﺑﺎازﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ
صداي��ي ﻭ
ﺑﺎﻻﻯ
ﺷﻮﻛﻪﺑﭽﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻳﻚ ﺳﺒﺪ
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﻭ ﺑﺎ
ﺷﺪﻡ.
–ﺁﺷﻨﺎ
ﺩﺍﺷﺖ
ﺯﺑﺎﻧﻰ
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ
6
6
ناخن با س��از ايجاد شود – كميابي –
ﺩﺍﺩ .كميابي –
شود –
ناخن با
ﻧﺎﺑﺎﻭﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﺛﺎﺛﻴﻪ
ﺷــﺪﻳﻢ ﻭ ﺑﺎ
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷــﺪﻩ ﻭ
ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺯﺩﻯ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺩﺍﺭﻡ.
ﺩﺧﺘﺮ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﺎ
ﮔﺰﺍﺭﺵ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ﺩﺧﺘﺮ
ﮔﺰﺍﺭﺵ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ايجادﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺳﭙﺮﺩﻥس��از ﭼﺎﻩ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩ.
ﺳﭙﺮﺩﻥﻭﺍﺭﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻩ
ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﺭﺍ
ميوهﺗﻠﻔﻦ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ،
تلفني
ميوه
آتش –
تلفني
ﻭﻯ–
آتش
ﺑﺮﺩﻳﻢ
ﺷــﺪﻳﻢ ﻭ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﺑﻬﻢ
ﺑﻴﺮﻭﻥﺩﺧﺘــﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺳــﺮﻗﺘﻰ ﺭﺍ
ﻛﻴﻒﺍﺯ ﭼــﺎﻩ ﺍﻳﻦ
ﺳــﺮﻗﺘﻰ ﺭﺍ
ﺍﻳﻠﺨﺎﻧﻰ ﺁﺯﺍﺩ
ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻛﻔﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ
ﺍﻳﻠﺨﺎﻧﻰ ﺁﺯﺍﺩ
ﺩﺳــﺘﻮﺭ
ﻛﻔﺎﻟﺖ
مردم ﺍﻳــﻦ ﻣﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﭽــﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼــﺎﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ
ﺑﭽــﻪ ﺭﺍ
ﻣﺮﺩﭘﻰﻛﻪ
ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺭﻭﺑــﻪ7ﺭﻭ ﺍﻳــﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ
ﻫﻢ–ﺑﺎﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﻭﺛﻴﻘﻪﻛﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺩﺍﺩ ﻭ
ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﻦ
گروههاي مردم
گروه
هاي 7
رنجيده
آزرده،
–
طينت
–
نيرنگ
-5
رنجيده
آزرده،
–
طينت
نيرنگ
-5
ﮔﻔﺖ :ﻭﺍﻗﻌﺎً
ﺟﻮﺍﻫﺮﺍﺕ ﻣﻦ
ﺳــﺮﻭﻳﺲ
ﺍﻧﮕﻴﺰ 20ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ.
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
ﺳﺮﻗﺖ
ﺷــﺪ ﻭ ﺗﺠﺴــﺲﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺸــﺎﻯ ﺍﻳﻦ
ﺍﻧﺴﺖ .ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺷــﺪ ﻭ ﺗﺠﺴــﺲﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺸــﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻗﺖ
ﺷــﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴﺰ
ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳــﺖ
ﻭﺍﻗﻌﺎًﻭﺷــﮕﻔﺖ
ﺍﺳــﺖ ﮔﻔﺖ:
ﺳﺎﻣﺴــﻮﻧﺘﻰ ﺭﺍ ﻛﻪﺁﻭﺭﺩﻩ
 -12گ��رو – پنهان كردن – قراول –
قراول –
كردن –
گ��رو – پنهان
-12
ها
رنگ
از
پرچم
–
غم
-6
ها
رنگ
از
پرچم
–
غم
-6
ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ 8
ﺩﺍﺧﻞ
ﻫﻨﻮﺯﻃﻼ
ﺳــﻜﻪ
ﺣﺎﻟﻰ ﻛــﻪ ﺍﺯﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﻪ
ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻰﻫﺎ ﮔﻔــﺖ :ﻣﻦ ﺑﻰﮔﻨﺎﻫﻢ
ـﺖ :ﻣﻦ ﺑﻰﮔﻨﺎﻫﻢ
ﻣﻌﻤﺎﻳــﻰ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﭘﻴﻤﺎﻥ
ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ
ﺍﺩﺍﻣــﻪ
نذري  8ﺑﻮﺩ .ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﺩﻙ
ﺑﻮﺩﻩﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﺩﻙ
ﺁﻥﺷﻮﺩ
ﻧﻤﻰ
ﺑﺎﻭﺭﻡ
ﭼﻨﺪﺑﻮﺩ.
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ
ﻧﺠﻴﺐ ﻭ
ﻣﻌﻤﺎﻳــﻰﺩﺧﺘﺮ
ﻭﻗﺘﻰ ﺩﻳﺪﻡ ﻛﻪ ﻓﺮﻳﺒﺎ
غذاي نذري
حتماً
حتماً
غذايآيد –
ﺍﺳﺖ.مي
خورد
ﺁﺑﻰﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ -7
ﭘﺸﺖ –
ميآيد
خورد
دنبالش
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ -7
ﺍﺳﺖ.
ﺍﺳﺖ.ﺍﺯ
ﻣﺪﺗﻰ
دنبالشﺷﺪﻩ
ب��هﻭﻯ ﻓﺮﺍﺭﻯ
ﻧﻴﺴﺖ ﻭ
ﺧﺒﺮﻯ
ﺷﺪﻩ
ﻓﺮﺍﺭﻯ
ب��هﻭﻯ
ﻧﻴﺴﺖ
ﺧﺒﺮﻯ
ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  10ﻣﺘــﺮﻯ ﭼﺎﻩ ﺁﻥ ﻫﻢ ﭼﺎﻩ ﺁﺑﻰ
ﻣﺘــﺮﻯ ﭼﺎﻩ ﺁﻥ ﻫﻢ ﻭﭼﺎﻩ
ﺭﻓﺘﻪ10
ﺳﺮﻗﺖﻋﻤﻖ
ﻛﻤﺪ ﺑﻪ ﺑﻪ
ﺟﻠﺴﻪ
ﭼﻨﺪﻳﻦ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻢ ﻭ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺵ ﺭﺍ
ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ
9
9
 -13ش��امهنواز – دوس��تان – همسر
ش��امهنواز – دوس��تان – همسر
ﻛﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻣــﻜﺎﻥ ﺧﻔﮕﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻣــﻜﺎﻥ ﺧﻔﮕﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
–-13ﻛﻨﻨﺪپرده
زهره
–
پا
و
دس��ت
بي
حش��ره
پرده
–
زهره
–
پا
و
دس��ت
بي
حش��ره
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺑﻠﻐﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻓﻊ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻫﺎﺭﻯ ،ﺳﮓﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻃﻨﺎﺏ ﻣﺤﻜﻢ ﺭﻭﻯ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺁﻭﻳﺰﺍﻥ ﻣﻰ
ﺑﻠﻐﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻓﻊ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻫﺎﺭﻯ ،ﺳﮓﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻃﻨﺎﺏ ﻣﺤﻜﻢ ﺭﻭﻯ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺁﻭﻳﺰﺍﻥ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
اسكارلت – مساوي
مساوي
ﺑﻠﻐﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺣﻘﻮﻕﺩﺭ
ﭼﺮﺧﺎﻧﻰ«
»ﺳﮓ
ﺳﻨﺖ
ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﻌﺠﺰﻩ
 10ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﻌﺠﺰﻩ
اسكارلت – 10
ﺳﻨﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻰﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ .ﺍﻳﻦ
ﺍﺳﺖ
ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷﺪﻩ
ﺳﻨﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻌﺎﻻﻥ
ﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ .ﺍﻳﻦ
ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻰ
دريدن
دريدن
 -14از آثار ديدني و باس��تاني كازرون
ﺍﺳﺖ .باس��تاني كازرون
 -14از آثار ديدني و
ﺍﺳﺖ.
س��ينمايي
فيل��م
بازيگ��ران
از
-8
س��ينمايي
فيل��م
بازيگ��ران
از
-8
11
11
گيالنﺯﺍﺩﻩ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻀــﺎﻯ ﺗﻴﻢ
– از غذاهاي محليﻋﺒــﺎﺱ
ﻋﺒــﺎﺱ ﺯﺍﺩﻩ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻀــﺎﻯ ﺗﻴﻢ
ﺷــﺮﻗﻰ ﺑﻠﻐﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﺳــﺎﻛﻨﺎﻥ ﻣﺤﻠﻰ
– از غذاهاي محلي گيالن
قالدههاي طال (روي پرده سينماها) به
سينماها) به
ﺍﻳﻨﻜﻪپرده
ﭘــﺲ ﺍﺯ(روي
هاي طال
قالده
لب ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ
 115ﻧﻴﺰ
ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ
ﭘﺰﺷــﻜﻰ
ﭘﺰﺷــﻜﻰ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ  115ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ
ﺳــﮓ ﺭﺍ
Local
ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ residents
 -15س��رزمين – س��ازي ك��ه با لب
ك��ه با
س��ازي
– 12
 -15س��رزمين
12
كارگرداني ابوالقاسم طالبي
طالبي
ابوالقاسم
كارگرداني
ﮔﻔــﺖ :ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋــﻼﻡ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛــﻪ ،ﺩﺭ
ﮔﻔــﺖ :ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋــﻼﻡ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛــﻪ ،ﺩﺭ
ﻨﻨﺪ.
ﺩﺭ
ﺣﻴﻮﺍﻥ
ﺗــﺎ
ﺑﺮﻧﺪ
ﻣﻰ
ﺭﺍ
ﻃﻨــﺎﺏ
ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻧــﺪ
نواخته ميشود – كوچولو!
نواخته ميشود – كوچولو!
 -9ضمير اش��اره به نزديك – تاالر –  13ﻛﻢﺗﺮﻳــﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺑــﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺩﺛﻪ
نزديك – تاالر –  13ﻛﻢﺗﺮﻳــﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺑــﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺩﺛﻪ
ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺣﻘﻮﻕ
ﻏﺮﻕ ﺷــﻮﺩ.
ﺑﻴﻔﺘﺪ ﻭ
ﺏ ﻣﺤﻜﻢ ﻭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧــﻪ
به
اش��اره
ضمير
-9
عمودي:
عمودي :ﺍﻋــﺰﺍﻡ ﺷــﺪﻳﻢ ﻭ ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ
ﺍﻋــﺰﺍﻡ ﺷــﺪﻳﻢ ﻭ ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ
ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ
ﺟﻬــﺖ
ﺍﻳــﻦ
قدر و مرتبه – بزرگ
بزرگ
ﻫﻔﺘﻪ –
مرتبه
ﺩﺭ و
ﻯ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺣﻴﻮﺍﻧــﺎﺕقدر
-1اس��تاندار 14
-1اس��تاندار قدي��م – از آثار ديدني و
آثارﺍﺯديدني
قدي��م
ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰوﻫﺎ ﻛﻮﺩﻙ ﺭﺍ
– ﻣﺎازﻳﻜﻰ
ﺭﺳﻴﺪﻥ
 14ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻣﺎ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰﻫﺎ ﻛﻮﺩﻙ ﺭﺍ
ﺖﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻳﻲ
–
آذربايج��ان
كش��ور
مرك��ز
-10
–
آذربايج��ان
كش��ور
مرك��ز
-10
باستاني استان كرمانشاه
كرمانشاه
ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ
باستاني استان ﺍﺯ ﭼــﺎﻩ
ﺍﺯ ﭼــﺎﻩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ
ﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ .ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺳــﻮﺍﺣﻞ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻭﻟﻜﺎ ﺩﺭ ﺑﻠﻐﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ
15
15
خدمتكار مرد – نژاد روسي
ﺁﺳﻴﺒﻰ ﻧﺪﻳﺪﻩ
مق��دار ﻫﻴﭻ
ﺳﻘﻮﻁ ﺩﺭ ﭼﺎﻩ
ﺳﻘﻮﻁ ﺩﺭ ﭼﺎﻩ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺁﺳﻴﺒﻰ ﻧﺪﻳﺪﻩ
ﻖ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩﺍﻧﺪ.
 -2هيدرول��وژي – مق��دار كاال و ي��ا
ﮔﻮﻧﻪي��ا
كاال و
خدمتكار مرد – نژاد روسي  -2هيدرول��وژي –
ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣــﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎً
ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣــﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎً
الگو
–
كاغذفروش
–
هديه
جمع
-11
الگو
–
كاغذفروش
ﭘﻨﻜﻮ –
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭهديه
ﺳــﺨﻨﮕﻮﻯ جمع
-11
ﺁﻥ
ﺩﺭ
ﻛﻪ
ﺑﺎﻭﺭﻳــﻢ
ﺍﻳﻦ
ﺑﺮ
ﺁﻥ
ﺩﺭ
ﻛﻪ
ﺑﺎﻭﺭﻳــﻢ
ﺍﻳﻦ
ﺑﺮ
ﺐ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ
ﺑﻠﻐﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺩﺭ
افقي:
افقي:
خدمات توليد ش��ده در مقايس��ه با هر
مقايس��ه با هر
خدمات توليد ش��ده
گوسفند جنگي – حرف
در دستي –
آتشي
آتشي دستي – گوسفند جنگي – حرف
 -12خوراك سفر – زوبين – مطلبي را ﻫﻨﮕﺎﻡ ،ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻫﺴﺘﻨﺪ – مطلبي را ﻫﻨﮕﺎﻡ ،ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻗﺪﻳﻤﻰ
ﺧﻴﻠﻰ
-12ﺳﻨﺖﻫﺎ
ﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ
زوبين
–
سفر
خوراك
-1بلندمرتب��ه – آئينه��اي س��نتي – واح��د از ان��رژي و يا كار هزينه ش��ده
ش��ده
هزينه
كار
يا
و
ان��رژي
از
واح��د
–
س��نتي
ه��اي
آئين
–
-1بلندمرتب��ه
همراهي
همراهي
ﺣﺴــﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ
ﺣﺴــﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺭﺋﻴــﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ
ﻳﻚ ﺷﺒﻪ
ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻧﻤﻰ
ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ باﺣﻘﻮﻕ
آسياب
با آب و تاب خواندن – سنگ
سنگ آسياب
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ –
خواندن
آب و تاب
بدون كاهش كيفيت
كاهش كيفيت
بدون
اس��الم – در فسادكننده
اس��الم – در فسادكننده
پنج اصل
ﺍﺳﻼﻣﻰيكي از
-10
پنج اصل
ﺍﺳﻼﻣﻰيكي از
-10
دينﮔﻔﺖ:
ﺑﺮﻓﻮﻳﻴﻪ ﻧﻴﺰ
ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ
دينﮔﻔﺖ:
ﺑﺮﻓﻮﻳﻴﻪ ﻧﻴﺰ
ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ
ﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻨﺜﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
تكبر
–
مان
وطن
–
مفعولي
ح��رف
-13
تكبر
–
مان
وطن
–
مفعولي
ح��رف
-13
قابل تحسين  -2تي��رهاي از پس��تانداران دريايي –  -3اط��راف دهان – كلمهاي به نش��انه
نش��انه
به
اي
كلمه
–
دهان
اط��راف
-3
فعاليتﻛﻪ ﺩﺭ
يكﻭﺟﻮﺩﻯ
ﺳــﺎﻟﻪ ﺑﺎ
ﻛﻮﺩﻙ2
ﺍﻳﻦ
فعاليتﻛﻪ ﺩﺭ
يكﻭﺟﻮﺩﻯ
ﺳــﺎﻟﻪ ﺑﺎ
ﻛﻮﺩﻙ2
ﺍﻳﻦ
قابل تحسين  -2تي��رهاي از پس��تانداران دريايي –
عنوان
قرآن به
عنوان
قرآن به
پايتخت بنين – كتف
– كتف
ﻋــﻼﻭﻩ ﺑﺮ
ﺳــﻘﻮﻁ
جمعيﭼﺎﻩ
ﻋﻤــﻖ
ﻋــﻼﻭﻩ ﺑﺮ
استﻭ
شدهﻛﺮﺩﻩ
ﺳــﻘﻮﻁ
جمعيﭼﺎﻩ
ﻋﻤــﻖ
تعج��ب و حي��رت – دني��ا و آخرت –
ﻛﺮﺩﻩ–
آخرت
ذكرو
دني��ا
تعج��ب و حي��رت –
پايتخت بنين
درويش
استﻭ –
شده
درويش
–
ذكر
ﺳﻨﺠﺎﺏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﺎﺯﻩ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ
ﺳﻨﺠﺎﺏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﺎﺯﻩ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ
نمايش��ي ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﭼﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ
ﺍﺯ ﺳﻨﮓ
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺩﻫﺎﻧﻪ ﭼﺎﻩ ﺑﺎ
ﺍﻳﻨﻜﻪ
ب��ه– كارهاي
 -14مس��كن –
نمايش��ي
مس��كن – ب��ه كارهاي
-14ﻋﻜﺎﺳﻰ
ﮔﺮﺑﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ
ﺳﻨﺠﺎﺏ
ﻫﺎﻯ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
همس��ر ابراهيم  -3س��ماق – خوب نيس��ت – زارع – مخفف گاه
مخففﻛﻨﺪگاه
ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﻰ
ﮔﺮﺑﻪ
ﻳﺘﻴﻢ  -3س��ماق – خوب نيس��ت – ﻭ
ﻭ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
زارع
 -11راه راس��ت يافته –
ابراهيم
همس��ر
ﮔﺮﺑﻪ–
ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻪ يافته
راس��ت
راه
-11
خطرناك��ي كه ش��خص ورزي��دهاي در ﭼﻴﻦ ﺩﺭﺳــﺖ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ
خطرناك��ي كه ش��خص ورزي��دهاي در ﭼﻴﻦ ﺩﺭﺳــﺖ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ
 -4عدد ورزش��ي – عطر مايه – جنگل
جنگل
–
مايه
عطر
–
ورزش��ي
عدد
-4
آتش مازني
آتش مازني
راحتي
صندلي
نبي(ع)
راحتي
نبي(ع)ﻫﻴﭻ– صندلي
ﻧﺮﺳــﻴﺪﻩ
ﺁﺳــﻴﺒﻰ
–ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﻴﭻ
ﻛﻮﺩﻙ
ﻧﺮﺳــﻴﺪﻩ
ﺁﺳــﻴﺒﻰ
ﻛﻮﺩﻙ
ﻫﻔﺘﻪ
ﮔﻮﻧﻪﻛﻪ ﭼﻨﺪ
ﺳﻨﺠﺎﺏ ﻳﺘﻴﻢ
ﮔﺮﻭﻩ ﺷﻮﻙ:
ﻤﺎﻟﻮﻯ
تختهبه جاي هنرپيش��ه
نماهنگها
ي��ك پ��ا –  -4پ��ول كش��ور فيلم
فيلمها و نماهنگها به جاي هنرپيش��ه
ي��ك پ��ا –  -4پ��ول كش��ور آفتاب تاب��ان – تخته درخت – سهولت
ها وتاب��ان –
آفتاب
ﻫﻴﭻگام
پادش��اهي –
 -12كاله
ﻫﻴﭻگام
پادش��اهي –
كاله
-12
ﺗﺮﺳﻰ
ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺩﭼﺎﺭ
درخت – سهولتﺑﻮﺩ ﻭ
ﺗﺮﺳﻰ
ﺩﺭﺩﭼﺎﺭ
ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﺑﻮﺩ ﻭ
ﻣﻴﺸﻴﮕﺎﻥ
ﺍﻯ
ﺳﺎﻟﻪ
8
ﺩﺧﺘﺮ
ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ
ﺲ
گويند
مي
دهد
مي
انجام
اصلي
گويند
مي
دهد
مي
انجام
اصلي
س��تبر – خوان��دن گوس��فند – جواب  -5زرنگ ،زيرك – يگانه – با سوز آيد
آيد
سوز
با
–
يگانه
–
زيرك
زرنگ،
-5
اندك ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ
ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻫﻢ ﻧﺸﺪﻩ
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ
ﻣﻌﺠﺰﻩ
ﺑﻮﺩ ﺑﻪﺑﻪ ﺟﺰ
ﻧﺸﺪﻩ
ﺍﻣﺮﻳــﻜﺎ ﭘﻴﺪﺍﻫﻢ
س��تبر – خوان��دن گوس��فند – جواب
تنديس –
اندك
تنديس –
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﺟﻤــﻊ
ﺍﺳــﺖ
ﺷــﺪﻩ
سطح
در
واحدي
–
مخفي
پوشيده،
-15
سطح
در
واحدي
–
مخفي
پوشيده،
-15
 -6زيردس��ت – تفرج��گاه ته��ران –
ته��ران ﻭ–ﺧﺪﺍ ﺭﺍ
تفرج��گاهﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ
 -6زيردس��ت – ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻤﻰ
ﭘﻴﻮﺳﺖ.ﻭ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻤﻰ
كلمهﺷﺪﻩ
ﺩﻳﮕﺮﻯﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺑﭽﻪ ﮔﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﺗﺎﺯﻩ
ﺷﻜﺮ– دشمن هاي
ﺷﻜﺮ– دشمن هاي
اطالع
ش��گفتي –
كلمه
-13
اطالع
ش��گفتي –
-13
ﺍﻳﻦ ﻛﻮﺩﻙ ﺑــﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﺠﺰﻩﺁﺳــﺎﻳﻰ
ﻣﺎﺩﻩﺁﺳــﺎﻳﻰ
ﻣﻌﺠﺰﻩ
ﻛﻮﺩﻙﺍﻯﺑــﻪ
ﺷــﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ
آماده– شده
كنارمهيا و
 -5قبيل��هاي در –
– مهيا و آماده شده
 -5قبيل��هاي در كنار خ��زرج – معرب بزرگان
معرب بزرگان
ﻃﻮﺭﮔﺮﺑﻪ
ﻳﻚ
ﻛﻪ
ﺻﺤﻨﻪ
ﺩﻳﺪﻥ
خ��زرج
سوهان
دندانه
–
سخت
سوهان
دندانه
–
سخت
سوده ﺧﺮﺍﺷﻰ ﺑﻪ
ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ
ﺍﻳﻦ–ﻛﻪ
 -7تيم فوتبال ﺑﺪﻭﻥ
ﺧﺮﺍﺷﻰ ﺑﻪ
ﻛﻨﺪﺗﺮﻳﻦ
ﻛﻮﭼﻚ
ﺍﻳﻦ ﻛﻪ
ﺍﺯ ﺳــﻨﺠﺎﺑﻰﺑﺪﻭﻥ
 -7تيم فوتبال فرانسوي – گندم سوده
گندم
فرانسوي
عمودي:
عمودي:
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﻰ
ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ
نرگس – ماده قندي ميوهها
نرگس – ماده قندي ميوهها
بين –
-14
بينﺩﺭ–
واقع
-14
سرانجامﺩﺭ ﺑﺮﺩ.
ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ
واقعﺷﻮﺩ
ﺑﺪﻧﺶ ﻭﺍﺭﺩ
سرانجامﺩﺭ ﺑﺮﺩ.
ﻳﻚﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ
ﺟﺎﻥ
ﺷﻮﺩ
ﺑﺪﻧﺶ
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ
ﺗﻌﺠﺐﺁﻭﺭ ﺑﺎﺷﺪ
– نوعي داستان – پاسخ مثبت
مثبت
داستان – پاسخ
نوعي
-1ش��هري در اس��تان –
كنايه از
زنجان –
-1ش��هري در اس��تان زنجان – كنايه از
ﺍﻃﺮﺍﻑ ﭼﺎﻩ ﻭ
ﻭﻯ ﻣﺤﺼﻮﺭ
ﺍﻃﺮﺍﻑ ﭼﺎﻩ ﻭ
ﻧﺒــﻮﺩﻥ
ﻣﺤﺼﻮﺭ
ﻭﻯ
ق��اره آفريقا –  -6گندم خردك��ن بادي – بزن بزن –
ق��اره آفريقا –  -6گندم خردك��ن بادي – بزن بزن –
ﻧﺒــﻮﺩﻥمرك��ز
كش��وري در
-15
مرك��ز
در
كش��وري
-15
ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ ﺩﺭ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﻮ ﻣﻴﺸﻴﮕﺎﻥ
 -8اثر تاريخي ورامين
ورامين
پاپوش سنتي اجنه
اجنه
ﻛﺎﻓﻰ ﺭﺍ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ
 -8اثر تاريخي ﻧﺒﻮﺩ
ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ
ﺳــﻨﺠﺎﺏ ﺭﺍ ﻋﻠﺖ
ﻛﺎﻓﻰ
ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺒﻮﺩ
پاپوش سنتي
ﺩﻳﺪلباس
اندازه
ﺩﻳﺪلباس
اندازه
ﺑﺮﻭﺯﻳﺘﻴﻢ
ﻛﻮﭼﻮﻟﻮﻯ
ﺍﺳــﺖ.
 -9وس��يله دفاع در جنگ
جنگ
در
دفاع
وس��يله
-9
مراسم
–
دانا
بسيار
و
عالم
-2
 -2عالم و بسيار دانا – مراسم
ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﻦ ﭼﺎﻩ ﺁﺑﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺁﺑﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﻦ
ﭼﺎﻩﺍﻓﺘﺎﺩﻩ
ﺩﺭﺧﺘﻰ
ﺩﺍﻧﺴــﺖﻛﻪﻭﮔﻮﺷﻪ
) (orphanedﺭﺍ
قديم – پرس��ش – بريدن
ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ بريدن
پرس��ش –
شمارهﺍﺳــﺖ ﻛﻪ
ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ
قديم ﺑﻪ–ﻗﻨﺎﺕ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ
ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ
ﻇﺎﻫﺮﺍ ًﺑﻪﺍﺯﻗﻨﺎﺕ
بزرگداشت
حل جدول ويژه شماره 5082
5082
عادی
جدول
حل
بزرگداشتشماره 5082
حل جدول ويژه
5082
شماره
عادی
جدول
ﺑﻮﺩ ﻭحل
ﺩﺧﺘﺮ
ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯﺑﺮﺩ ﻳﻚ
ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺭﻧﺞ ﻣﻰ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻘﻨﻰ ﺩﺭ
ﻛﻨﺎﺭﻣﻘﻨﻰ ﺩﺭ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﺑﺎ
شاخههاي هرز – دشنام
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ ﺑﺎدشنام
ﺗﻮﺳﻂ هرز –
شاخههاي
ﻛﺮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺗﻮﺳﻂﺷﻮﺗﺰ ﭘﻴﺪﺍ
 8ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺎﻟﻰ
–
رمز
ش��ماره
–
رف��وزه
-3
–
رمز
ش��ماره
–
رف��وزه
-3
ﺍﺯ 15 14 13
ﭘﺲ12
ﺍﺳــﺖ ﻭ 11
ﻣﺮﻣﺖ 10 9
ﻻﻳﺮﻭﺑﻰ ﻭ 7
ﺣﺎﻝ 6 5
4 3 2 1 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ﺍﺯ 15 14 13
ﭘﺲ12
ﺍﺳــﺖ ﻭ 11
ﻣﺮﻣﺖ 10 9
ﻻﻳﺮﻭﺑﻰ ﻭ 8 7
ﺣﺎﻝ 6 5
4 3 2 1
1س ر 2د 3ا5 4ب  6ر 7ا 8ز 9ك 10و 11ه 12ن 13و 14ر -10 15س��بزي معطر – رود
معطر 8ل– مرود
س��بزي
بلندقد! ن و ر د و-10
ﺍﻛﻨﻮﻥ
ﺷﺪﻩﺍﺵ ﺑﺮﺩ.
ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺗﺎﺯﻩ
ﮔﺮﺑﻪﻫﺎﻯ
ﺑﭽﻪ
مشورت – دو يار بلندقد!
ه
– دوز يارك و
مشورت ا
ر
ا ب
د
 1س ر
ﺍﻳﻤﻨﻰ ي ل ي
ﺍﺻﻮﻝ ت خ
ﺑﺎﻳﺪ ي
ع
ﭘﺎﻳــﺎﻥش
د ك
ﺍﻳﻤﻨﻰ ي ل ي
ﺍﺻﻮﻝ ت خ
ﺑﺎﻳﺪ ي
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭل م
ع
ﭘﺎﻳــﺎﻥش
د ك
و
 1د
1
1
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ
ﻛﺎﺭ
ﻛﺎﺭ
ﺳــﻨﺠﺎﺏ ﻳﺘﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫــﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﻫــﺎﻯ ﺗﺎﺯﻩﺍﻯ
ز ا و ر ا كارها – فاقد روشنايي
روشنايي
فاقد
ترسيمي و– ر  2ا ا كارها –
ا
و
ه
 2ن ي م ر خ
ا
ز
ا
زهر –و
ه
ﺍﻃﺮﺍﻑ ا ي ا
د
ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ه
ر
ﻫﺸــﺪﺍﺭ ا
م
ك
ل وﻭ ن
د
ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ه
ر
ا
م
ك
ل وﻭ ن
ا
آدرس
ﺍﻃﺮﺍﻑ ا ي ا  2ن ي م ر خ-4
 -4زهر – آدرس ترسيمي –
2
ﻋﻼﻳﻢ
ﻋﻼﻳﻢ
ﻫﺸــﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ
ﺧﺎﻧــﻪ ﺟﺪﻳﺪﺵ
ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ
ل ا ن ه  -11يخچ��ه – ش��هري در
يخچ��ه و–
خطرا ن  3ه -11
ر
ا ي د
ا ش ن
 3ت ز
جاي بي ل
ر
او –د
جانشين ي
ا
ا ش ن
 3ت ز
ﺭﻫﮕﺬﺭﺍﻥ س ل ك
م
درﻭ ا
ش��هري د
ﺩﻳﺪ ي
ﻣﻘﺎﺑــﻞ ر
فﻭ ل
ﺭﻫﮕﺬﺭﺍﻥ س ل ك
م
ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﻭ ا
ﺩﻳﺪ ي د
ﻣﻘﺎﺑــﻞ ر
فﻭ ل و
 3ن ا
ﺍﻓــﺮﺍﺩ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥن ا ﭼﺎﻩ
ﻫﺎﻳﺶ ﭼﺎﻩ
ﺩﺍﺭﺩ.بيﺁﻧﻬﺎخطر
جاي
ﺁﻥ –
جانشين او
ﺑﺨﻮﺭﺩ.
ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ،
ﺑﺮﺍﻳﺶ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﺁﻧﻬﺎ
ﺩﺍﺭﺩ.
ﺑﺮﻧﻤﻰ
ﺁﻥ
ﺍﺯ
ﭼﺸﻢ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﺑﺮﻧﻤﻰ
ﭼﺸﻢ ﺍﺯ
ﺍﺯ
ﺣﺘﻰ
ﻣﺎﺩﺭ
ﮔﺮﺑﻪ
ﻛﻨﺪ.
ﻣﻰ
ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﺗﻮﻟﻪ
خ ي ز اس��تان لرس��تان – چل��ه
لرس��تان –
اس��تان
ش ب ب و
ا
ا
 4م و س
ش ب ب و
 4م و س
ﺣﻮﺍﺩﺙ م ي ر
ﮔﻮﻧﻪ ل
چل��ه م
ك ا
ﻗﺮﺍﺭ ا
خ ي 4ز ش ي خ
ﺣﻮﺍﺩﺙ م ي ر
ﮔﻮﻧﻪ ل
ﺍﻳﻦ م
ك ا
 4ش ي خ ﻗﺮﺍﺭ ا
ﺍﻳﻦ
ﺑــﺮﻭﺯ
ﺩﻫﺪ ﺗﺎسﺍﺯ
ﺑــﺮﻭﺯ
ﺩﻫﺪﻭ ﺗﺎسﺍﺯ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﮔﺮﺑﻪ ﻛﺎﻣ ً
وحشت –
ﻫﻤﺪﻳﮕــﺮگشاد
ﺳﻨﺠﺎﺏ ﺭﺍ ا -5ا جامه
وحشت –
ﻫﻤﺪﻳﮕــﺮگشاد
ﮔﺮﺑﻪ ﻛﺎﻣ ًﻼ ﺳﻨﺠﺎﺏ ﺭﺍ  -5جامه
ﻼ
ﺑﺎﻟﻰ ﺷﻮﺗﺰ
ﻃﺒﻴﻌﺖﺷــﺎﻥ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ–ﻭ ﺑﺮﺧﻼﻑ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ–ﻭ ﺑﺮﺧﻼﻑ
ﺵ
ﺳﻨﺠﺎﺏ
ﻛﻨﺪ
ﺳﻌﻰ ﻣﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺷــﺎﻥﭘﺮﺳــﺘﺎﺭﻯ
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺍﻭ
ن كمان
كمان
ث ب ت
ك ي م و ن و
م
ا
ن
ت
ب
ث
و
ن
و
م
ي
ك
م
ا
ي
ن ا ن
ب ا ن
و
ت
ا
ت
ا
ي
ن
ا
ن
ن
ا
ب
و
ت
ا
ت
ا
5
5
5
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻧﺪ.
تكﻛﻨﺎﺭ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺷﻮﺩ.ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻰ ﺷــﻮﺗﺰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺍﺯ ﺳﻨﺠﺎﺏ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﺧﻮﺏ ﺑﺎ
ﺍﻧﺪ.
تكﻛﻨﺎﺭ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﺧﻮﺏ ﺑﺎ
ﺏﻴﻨﻨﺪ«.
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ
 5ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ ﺩﺍﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﺁﺟﻴﻞ
ﺁﻣﺪﻩاي
ياخته
جانوران
ﺁﻣﺪﻩاي
ياخته
جانوران

ب��ه این مش��کل مبتال ش��دهاند .است.
ندارد که نتوانی��د بیرون در هوای به این باور بخندیم.
شرح
جدول با
شرح افزون براین ،ممکن است ادعاهای سرد بروید.
دو زود با
خیلی
یکای��ن دو
ارتباط بین
چرا این باور نادرست هنوز بین
یک جدول با دو اما

5083

بچهها که س��طح فعالی��ت آنها را
اندازهگیری میکند ،خالف این را

5083

 جدولهای ____________________ ویژه وعادی ____________________

{>> ادامه در صفحه}28 :

>>حل در صفحه 34

ﻯ
ﻰ
ﺮ

 -6كت��اب لغ��ت – از صفات
باريتعالي – سدي در استان
خوزستان
 -7لحظ��ه – لقب اروپايي –
ماركي بر خودروهاي سنگين
– آب چشم
 -8كنايه از فتنه انگيختن
 -9بده��ي – نوع��ي س��الح
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ش

و

ا

م

س

ي

ر

صفات
كت��اب
-6
لغ��ت –قاز ي ا
م
و
س ه
استان
در ل ي
باريتعالي ت– رسدي ه
ب
ر
ي س
خوزستانو ج د
ن
ا
ق و
ي ا
ا
م ر
اروپاييت–
لقب
لحظ��ه –
-7
د م
م ر
ا
ن
ش
سنگين
خودروهاي
ماركيد بر
ز
ر
ا
و
ه ن
چشم
– اآب
م ب خ ش
ا
ر
فتنه
ن-8
انگيختن ا
ر
ا
كنايه زاز ن
و
نوع��ي م ن
ن
ش-9ي ن ه
س��الح
بده��ي ا–

ر
حش��ره ا
-12ا ب ي
پ��ركار – هرنج
محن��ت – س پ
وا ش ر
هول��هر – از
و ن
ا
ي ت و ن
برونته
خواهران
ا
ي ر
ا ن
م ي د
آشكار
روش –
قاعده و
-13
م ب
ا ب ت ر
ن
پشه
–
مايه
–
ك ا ي ن
م ر غ
ز-14م خالي هاز مس��رسو رصدا –
م
اآشپز
ضحاك ن ا ش ت ا
س ه
شنيتسلر
از آرتورن ي م
اثري ا
-15ن ي
غ
مرطوب ر
و
هواي م ه
آب وس ج
ي ي
–

ر 6ي م

ا

و

خ

س 7

و 8م ز
ا
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ي 11ا
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ه 12ي ه

و 13ن ك

د 14ي ا
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 -12حش��ره پ��ركار – رنج
و محن��ت – هول��ه – از
خواهران برونته
 -13قاعده و روش – آشكار
– مايه – پشه
 -14خالي از س��ر و صدا –
آشپز ضحاك
 -15اثري از آرتور شنيتسلر
– آب و هواي مرطوب
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پزشکــی

www.paivand.ca

ک
ش
ی
د
ن
س
یگار مغ

ز

پژوهشگرانبریتانیایی:
پژوهش��گران دانش��گاه لندن
میگویند که حلقه ارتباطی بین
کشیدن سیگار و پیر شدن مغز
را یافتهاند.
نتایج تحقیقات این پژوهشگران
ک��ه در مجله اینترنتی «عمر و
پیری» منتشر ش��ده حاکی از
این اس��ت که افراد س��یگاری
باالی پنجاه سال در مقایسه با
س��ایرین در فعالیتهای ذهنی
مثل تمرکز ،استفاده بهینه از زبان
و آن چه به شناخت همهجانبهتر
از ابزارهای ارتباطگیری انس��ان
برمیگرددضعیفترهستند.
در عین ح��ال افراد س��یگاری
بهوی��ژه در س��نین باال بیش��تر
از س��ایرین در مع��رض ابتال به
بیماریهایی نظیر فشار خون و
سکته قلبی قرار میگیرند.
در آزمای��ش مرب��وط به حافظه
از داوطلبان خواسته شد که ده
کلم��های را که قبال به آنها داده
ش��ده بود به یاد بیاورن��د ،و در
آزمایش مربوط به استفاده بهتر
از کلم��ات از ش��رکتکنندگان
خواسته ش��د که در مدت یک
دقیقه هر تعداد که میتوانند اسم
حیوانات را بگویند.
در م��ورد ق��درت تش��خیص،
تمرک��ز و ارتباط برق��رار کردن

بین بخشهای مختلف کار مغز
از داوطلبان خواس��ته شد که از
درون مجموعهای از کلمات بههم
پیوسته چند حرف مشخص از
الفبا را تشخیصدهند.
به گفته پژوهشگران ،نتایج این
تحقیق��ات نش��ان میدهد که
کش��یدن س��یگار روی سرعت
پاسخگویی افراد به این سواالت
تاثیر گذاشته است و بنابراین تا
حدی از ق��درت تمرکز و برقرار
ک��ردن ارتباط بی��ن بخشهای
مختلف مغز کاسته شده است.
از می��ان داوطلبان در عین حال
کس��انی که به فشار خون مبتال
بوده یا در معرض س��کته قلبی
قرار داش��تند نتیجه کارشان به
مراتب از دیگران ضعیفتر بوده
است .به نظر میرسد که داشتن
فشار خون بر قدرت حافظه افراد
تاثیر میگذارد.

را پ
ی
ر
م

ی
کند

ول��ی نتیج��ه کار گروه��ی از
داوطلبان که در معرض س��کته
قلب��ی قرار دارند از س��ایرین به
مراتب ضعیفتر بوده است.
به گفته مسئولین این تحقیقات،
از دست دادن بخشی از حافظه
در سنین باال طبیعی است ،ولی
این پژوهش جدید نشان میدهد
که یک س��ری عوامل از جمله
کشیدن سیگار یا بیماریهایی
نظیر فش��ار خون میتواند این
حالت را به ش��کل چشمگیری
تشدید کند.
اطالع��ات حاص��ل از تحقیقات
مذکور میتواند برای پیدا کردن
روشه��ای پیش��گیری و حتی
درم��ان این نوع ع��وارض مفید
باشد.
___________

•

هشدارپزشکاندربارهترکیبخطرناک
گــریپ فــروت و چنـد دارو

بیبیسی  27نوامبر:
پزشکان کانادایی هشدار
داده اند ک��ه "ناآگاهی"
از خط��ر ترکیب برخی
از داروها با گریپ فروت
ممکناستکهخطرناک
باشد.
گریپ ف��روت از تجزیه
برخ��ی داروه��ا در روده
و کب��د جلوگی��ری می
کند که می تواند باعث
مس��مومیت داروی��ی
(اوردوز) شود.
محققانیکهمتوجهارتباطگریپ
فروت با تجزیه داروها ش��ده اند
می گویند که ش��مار داروهایی

که ترکیب آنها با این میوه ممکن
است که خطرناک باشد به سرعت
رو به افزایش است.

نتیجه ای��ن مطالعه در
مجله انجمن پزش��کی
کانادا منتشر شده است.
محقق��ان موسس��ه
تحقی��ق س�لامت
الس��ون ()Lawson
در کان��ادا م��ی گویند
ش��مار داروهای��ی که
ترکیب آنها با این میوه
خطرناک تشخیصداده
ش��ده در س��ال ۲۰۰۸
میالدی  ۱۷قل��م دارو
ب��وده اما حال در س��ال
 ۲۰۱۲لیست این داروها به ۴۳
قلم رسیده است.
{>> ادامه در صفحه}32 :

THREE SEEDS
معجون3دانه

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

د اشنت سیستم ایمنی سالم و قوی
موثرترینوبرترینروشپیشگیری
و درمان بیماری هاست!

مونتریال(تپش) Tel.: 514-223-3336

تورونتو
Tel.: 905-709-2788
ونکورر
Tel.: 604-825-3603
برای سفارش جزئی و کلی
لس آجنلس
Tel.: 310-709-8334
با شماره ها ،ایمیل و
Fax: 514-323-2174
بگیرید:
تارمنایزیرمتاس
E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
دکترپرویزقدیریان
www.allnaturalremedies.net

یادبود
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بدینوسیلهدرگذشت غم انگیز
پدری ارجمند ،بزرگوار و فداکار

زنده یاد سرهنگ کمال نورافشار

در مونتریال در شامگاه  25نوامبر 2012
به آگاهی بستگان ،دوستان و آشنایان می رسانیم:
مراسم یادبود آن عزیز
در تاریخ شنبه  8ماه دسامبر 2012
از ساعت  2تا  5بعدازظهر
در محل فرهنگسرای سینا
)6528 St- Jacques W. (X Cavendish

برگزار می شود.
حضور دوستان و یاران باعث تسالی خاطر بازماندگان خواهد بود.

514-488-5333
خانوادهنورافشار

پزشکی :باورهای نادرست >> ...ادامه از صفحه 27 :امریکا عنوان کرد افراد
بزرگسال باید در روز دو
یک س��وءتعبیر درم��ورد یک نوع ن��ور کم ی��ا زیاد ،خیره ش��دن به و نیم لیتر آب مصرف کنند (تقریباً
ب خاص به سر ناشی میشود -تلویزیون از فاصله نزدیک بیشک برابر با  ۸لیوان) .البته رسانهها فقط
آسی 
نوعی که موجب خونریزی مغزی باعثمیشودجشمانتانبیشترکار به گزارش همین جمله اکتفا کردندمیشود --که موجب کوما یا بدتر کرده و اذیت شود اما هیچ سند و اما ای��ن هیئ��ت در ادامه توضیح
مدرکی ثابت نمیکند که این کارها میدهد که بیش��تر این دو و نیم
از آن میشود.
ام��ا این اتفاق بس��یار نادر اس��ت میتواند تخریب طوالنیمدت برای لیتر از موادغذایی تامین میشود.
و درم��ورد اف��رادی ک��ه دچ��ار چشمانتان ایجاد کند .باور نادرست این توصیه باید به این شکل تغییر
بیهوش��یهای معمولی میشوند درمورد تلویزیون از دهه ش��صت کند :حدود هشت لیوان آب در روز
صدق نمیکند .اگر توسط پزشک شروع ش��د و در آن زمان ممکن بخورید یا بیاشامید.
معاینه شدید و نظر او این بود که است درس��ت بوده باشد .برخی از 
دچار یک بیه��وش یا غش عادی تلویزیونهای رنگ��ی در آن زمان باور :۱۰
و خفیف بودهاید ،نیازی به نگرانی تشعشعات زیادی ساتع کرده که تا یک ساعت قبل از شنا کردن
نیست.
میتوانست موجب آسیب رسیدن نباید غذا بخورید.
ً

به چش��م ش��ود اما این مش��کل این باور نادرست احتماال بسیاری
دیرزمانی اس��ت برطرف ش��ده و از بعدازظهرهای تابس��تان شما را
باور :۷
تلویزون ها و مانتیورهای امروزی خراب کرده است .اما واقعیت این
آدامس تا  ۷سال در معده
تقریبا بی خطرند.
است که هیچ دلیلی ندارد که بعد
میماند!
بااینکه درس��ت است که بسیاری اگر تمای��ل دارید برای تماش��ای از غذا خوردن شنا نکنید .درست
ترکیبات موج��ود در آدامس مثل تلویزیون خیلی نزدیک به صفحه اس��ت که هر نوع فعالیت ش��دید
االستومرها ،رزین و موم قابلهضم نمایش بنشینید ،ممکن است الزم بع��د از غذا خوردن میتواند ایجاد
نیستند ،اما این به آن معنا نیست باشد برای تشخیص نزدیک بینی ناراحتی کن��د (بااینکه خطرناک
ک��ه ت��ا آخر عم��ر در ش��کمتان چشمهایتان نزدپزشک بروید اما نیس��ت) اما ب��رای اکث��ر ما جای
میماند .بیشتر آنچه میخوریم --نزدیک تلویزیون نشس��تن شما را نگرانی وجود ن��دارد .و دلدرد هر
حتی چیزهایی که توصیه میشود عینینمیکند.
زمانی ممکن اس��ت اتفاق بیفتد،
مصرف کنیم مثل فیبر--قابلهضم 
چه غذا خورده باشید چه نخورده
باشید.
نیس��تند .اما دستگاه گوارش یک باور :۹

ماشین ارگانیک قوی است که هر باید در روز حداقل  ۸لیوان آب
چیزی که قادر به جذب آن نباشد ،بنوشید.
رد میکن��د .باوجود چس��بندگی به ط��ور کلی ،بدن
نیستما  مغز ما >>عجبا؟!
آدام��س ،ای��ن ماده مس��تقیم از معموالً کمآب
دس��تگاه گوارش��تان رد ش��ده از و به خوب��ی میتواند دانشنمدان متعقدند که مغز انسان
بدنتاندفع میشود.
سطح آب داخل خود فق�ط ب�ه اول وآخر کملات توجه

کند.
تنظیم
را
مکینه!
باور :۸
باور  ۸لیوان آب در روز برای هیمنه که تونستی اینو بخونی!
از س��ال  ۱۹۴۵شروع
مطالعه در تاریکی یا بیش از
حاال ازاول بخون ببین چند تا غلط
اندازه نزدیک نشسنت به تلویزیون ،شد که هیئت تغذیه
شورای ملی تحقیقات داره؟
بیناییتان را ضعیف میکند.
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سالمت...

فشارخونباالوعوارضناشیازآن

مازی��ار مهدویفر  -حتم��اً برای
شما هم پیش آمده که به محض
ورودت��ان ب��ه مطب ،پزش��کتان
قبل از شنیدن هرگونه شکایت و
گرفتاری ،از شما خواستهدستتان
را جلو ببرید تا فش��ار خونتان را
اندازهگیری کند.
شاید بعضی وقتها از این
موض��وع تعجب ک��رده و فشار
یا حتی ناراحت هم
شده خون
باشید .به خصوص وقتی
به دردی مبتال باشید که نشانۀ
به نظرتان هیچ ارتباطی
چیزهابا خاصی
فشار خون و از این
نداشته باشد ،اما واقعیت ندارد!
ای��ن اس��ت که ای��ن کار
پزش��کان از یک حقیقت پزشکی
ناش��ی میشود و آن هم این است
که بیماری فش��ار خون در اغلب
موارد هیچ عالمت و نشانه خاصی چندب��ار اندازهگی��ری در روزها و
ندارد.
وضعیتهای مختلف عددی باالتر
خیلیها فکر میکنند اگر فش��ار از عدد استاندارد را نشان دهد.
خونشان باال باشد حتماً عالئمی فشار خون سیستولیک بین ۱۲۰
مانند سردرد ،سرگیجه و یا خون ت��ا  ۱۳۹و دیاس��تولیک مابی��ن
دماغ خواهند داشت ،اما هیچکدام  ۸۰ت��ا  ۹۰به عنوان فش��ار خون
از این عالئم برای ابتال به بیماری حد مرزی ش��ناخته میش��وند و
فشار خون باال الزامی نیستند.
میتوانند عامل خطر مهمی برای
مهمترین نش��انه فش��ار خون باال ابتال به بیماریهای قلبی عروقی به
هم��ان بیعالمت��ی اس��ت و این حساببیایند.
میتواند یکی از دالیلی باش��د که اما اگر فشار خون باالتر از این اعداد
پزش��ک ش��ما به محض ورودتان قرار گرفت فرد به بیماری فش��ار
به مط��ب ،پی��ش از هر صحبتی خون باال دچار شده است.
شروع میکند به اندزهگیری فشار اگر این بیماری کنترل نشود منجر
خونتان.
به عوارض مختلفی در ارگانهایی
فشار خون با دو عدد که بر مبنای مانند قل��ب ،مغز ،کلیه و چش��م
میلیمتر جیوه محاسبه میشوند ،خواهد ش��د که به چن��د نمونه از
نشان داده میشود.
مهمترین آنها اشاره میکنیم.
مث� ً
لا  ۱۲۰روی  .۸۰البت��ه در 
ً
مکالمات روزمره معموال با حذف قلب و عروق
ی��ک صف��ر ،از واحد س��انتیمتر دلیل اصلی مرگ در افراد با فشار
جیوه برای بیان میزان فشار خون خون باال ابتال به بیماریهای عروق
استفاده میشود.
قلب یا همان عروق کرونر است.
عدد اول که همیشه بزرگتر است فش��ار باالی خون باع��ث افزایش
فشار خون سیستولیک نامدارد.
رس��وب چربیه��ا در دی��واره
این عدد فش��ار خون را در لحظه داخلی رگها و در نتیجه س��بب
انقباض قلب و زمان ورود خون از ضخیم ش��دن و کاهش خاصیت
قلب به داخل ش��ریانهای بزرگ ارتجاع��ی رگه��ا میش��ود که
"آترواسکلروزیس" نامیده میشود.
نشان میدهد.
عدد دوم هم فشار دیاستولیک نام رسوبات ،تشکیل پالکهای عروقی
دارد و نشاندهنده فشار خون در را میدهن��د که در ص��ورت جدا
فاصله زمانی میان دو انقباض قلب شدن از دیواره رگها وارد جریان
یعنی زمانی هست که ماهیچه قلب خون میشوند و ممکن است سبب
انسداد عروق شوند.
در حال استراحت است.
زمانی که فشار خون عددی حدود اگ��ر رگ مس��دود ش��ده یکی از
 ۱۲۰روی  ۸۰ی��ا ب��ه اصط�لاح رگهای اصلی قلب باش��د سکته
روزم��ره  ۱۲روی  8باش��د نرمال قلبی پیش خواهد آمد.
وقتی فشار خون زیاد شود قلب به
تلقی میشود.
البته این یک قانون کلی اس��ت و انرژی بیشتری برای حفظ جریان
ممکن است در بعضی از افراد این خون داخ��ل عروق نی��از خواهد
عدد اس��تاندارد مقداری کمتر یا داشت .این باعث میشود بخشی
بیشتر باشد و با این حال ،آن فرد از قل��ب که پمپاژ خ��ون به داخل
رگهای اصل��ی را انجام میدهد
سالم تلقی شود.
نکته مهمتر اما این اس��ت که فشار بی��ش از حد توانای��یاش فعالیت
خون انس��ان در طول روز ممکن کند و در صورت ادامه این روند در
گذر زمان عملکرد خود را از دست
است متغیر باشد.
مث ً
ال در هنگام فعالی��ت و ورزش بدهد.
و وقتی تحت اس��ترس قرار داریم به همی��ن دلی��ل بیمارانی که به
فش��ار خون مان افزایش مییابد م��دت طوالنی دچار فش��ار خون
و زمان��ی ک��ه در حال خ��واب و درمان نشده هستند وارد مرحلهای
استراحت هس��تیم دچار کاهش از بیماری میشوند که به نارسایی
قلب��ی منجر میش��ود که ممکن
فشار میشویم.
به همین دلیل درزمان س��نجش اس��ت منجر به مرگ ناگهانی به
فشار خون حتماً بایستیدر شرایط علت حمله قلبی شود.
متع��ادل و ب��ه دور از هیجان قرار 
داشته باشیم.
کلیـــه
اف��زون ب��ر آن تنه��ا در صورتی حدود یک پنجم خونی که در هر
میتوان فرد را دارای فش��ار خون ضربان قلب توسط قلب به داخل
باال دانس��ت که فش��ار خون او در عروق پمپاژ میش��ود وارد کلیهها
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تدریس خصوصی فیزیک و ریاضیات
رازی

مخصوص دانش آموزان و دانشجویان
فرانسه زبان ساکن مونترال
به ویژه مناطـق
 Côte St. Lucو Sherbrooke
با بیش از  ۲۰سال سابقه آموزشی

(438)-989 7416

www.razigroupe.com
razigroupe@gmail.com

ازنامههایرسیده

ذکر مصیبت رح
یمیان برای احنراف
ذهن خوانندگان از
اشتباه بزرگ پیوند

«بازیگوشیوشیطنت»دوبارهپیوند!

میشود.
کلیهها خون را از مواد زائد تصفیه
میکنند و مقدار نمک ،اس��ید و
آب موج��ود در خ��ون را متعادل
میکنند.
فش��ار خون باال با آسیب رساندن
به کلیهها این توانای��ی را از آنها
میگیرد .ضم��ن اینکه در نتیجه
آس��یب به کلیه فش��ار خون هم
به تدریج افزایش بیش��تری پیدا
میکند .چون کلیهها قادر به ایجاد
تعادل در مایعات نیستند و تجمع
بیش��تر مایع��ات در داخل عروق
خونی سبب افزایش فشار بیشتر
میشود .این ماجرا منجر به ایجاد
یک سیکل معیوب میشود.
یعنی فشار خون باال به کلیه صدمه
میزند و صدمه به کلیه خود باعث
افزایش بیشتر فشار خون و افزایش
آسیبهای ناشی از آن میشود.

مغز و سیستم عصبی

نصرت بهنود

در صفحه  25ش��ماره  1084همین
نشریه «پیوند» ،در مقاله ای با عنوان
درش��ت «خبط بزرگ پیوند ،برخورد
هفته و نوعی از همکاری» مقاله ای با
امضای سردبیر نشریه به چاپ رسیده
است.
در م��ورد ای��ن مطلب الزم دانس��تم
به نکاتی چند اش��اره کن��م و آن این
که :جناب مس��ئول این نشریه ،شما
علیرغم مس��ئولیت س��نگین تان به
عن��وان روزنامه نگار ،در ش��ماره اول
اکتبر نش��ریه تان به قول خودتان به
قصد خنداندن خوانندگان تان و رفع
خستگی آنان نوشته ای توهین آمیز،
نه تنها به ترک های ایران ،بلکه ترک
های دنی��ا درج کردید و س��پس در
ش��ماره ذکر ش��ده در باال با دور زدن
موضوع اصلی و گناهکار قلمداد کردن
نش��ریه ای دیگر به موض��وع انحراف
بخشیدید.
بای��د بگوی��م توجیه ش��ما تحت نام
«لغزش تایپی» به هیچ عنوان درست

و قابل پذیرش نمی تواند باش��د ،زیرا
س��ردبیر و مدیر مسئول یک نشریه،
مس��ئول مس��تقیم تمام خب��ط ها،
نارس��ائی ها ،خطاها و به قول ش��ما
لغزش ه��ای تایپی به ای��ن بزرگی!
است و با نوشته ای زیرکانه و سر تا پا
تناقض نمی توانید توجیهیدوستانه و
خالصانهداشته باشید.
در همین مقاله بعد از شرح مفصلیدر
مقصر قلمداد کردن همکاران تان در
هفته نوش��ته اید... « :و بعد پایه های
عرش می لرزد »...درست تمسخر می
کنید پایه های ع��رش نمی لرزد؛ اما
در همین پائین روی زمین خودمان
و در میهن خودمان پایه های تفاهم،
دوس��تی و یکدلی می لرزد و فرو می
ریزد و از هم می پاشد .می شود همین
چیزی که شد و آن چیزی که نباید!
جناب مسئول محترم نشریه ،بنیان
تم��ام آن بالیای ج��اری در ایران که
شما در مقاله تان یکی یکی رقم زده
اید ،بر روی دشمنی من و شما استوار
بوده و با جنگ من و ش��ما مستحکم

در بخ��ش قبل اش��اره کردیم که
پالکه��ای عروق��ی در ص��ورت
مس��دود ک��ردن رگه��ای قلب
میتوانند باعث ایجاد سکته قلبی
شوند .حال اگر پالکهای رها شده
عل
ی
ا
ص
غر
و
خ
س
از دی��واره عروق به جای انس��داد پیام نیک بین
رو (شمیرانی)!
عروق قلبی س��بب مسدود شدن
و هنوز پس از وفات
یکی از رگهای مغزی شوند سکته آقای سردبیر ،رحیمیان عزیز
 ...همچنی��ن م��ی خواس��تم از می آورد دور ش��ویم ،نفس��ی تازه
مغزی پیش میآید.
مطالع��ات جدید نش��ان میدهد شما تش��کر کنم که دوباره سرباز کنیم ،لبخندی بزنیم و خودمان را
فشار خون باال ممکن است منجر گمنام امام زمان ،برادر علی اصغر ش��ارژ کنیم و برای بالیا و طاعون
به نارسایی مغزی و حتی زوال عقل محمدی ،متخلص به پیرو راه حق بعدی حکومت حقی که تو سنگش
را به سینه میزنی ،آماده شویم!
شود.
را به صفحات پیوند بازگرداندید.
اگرچه مطالعات بیش��تری در این حقیقتا خواندن نوشته های آقای نوش��ته های تو در عمل آنتی تز
مد اعتقادات توست.
زمینه در حال انجام اس��ت ،اما به محمدی ُمفرح ذات اس��ت و ُم ّ
اجازه بده توضیح بدهم.
نظر میرسد کنترل فشار خون در حیات!
افراد جوان و میانسال تا حد زیادی در بخشی از افاضات گهربار وی در زمانی که می اندیشی داری سنگ
میتواند از ابت�لا آنها به بیماری پیوند شماره  1084می خواندم که اس�لام را به سینه می زنی ،دقیقا
"دمانس" یا هم��ان زوال عقل در سردبیر محترم هفته ،آقای خسرو موریانه به عصای اسالم امامخمینی
سنینسالخوردگیجلوگیریکند .شمیرانی ،از چاپ نامه های ایشان انداخته ای.
برادرجان این را دیگر پس از چند
________ سر باز زده.
بخش بعدی:روشهای کنترل (دلیل رسمی اش مهم نیست .شما سال پرگویی های بی سروته تو در
فشار خون درشماره آینده خود خبره اید(!) ،سردبیرها زمانی پیوند و بازار همه گان می دانند.
 ک��ه تصمیم می گیرن��د مطلبی امی��دوارم این را بفهمی ،گول آنها
را چاپ نکنند ،بهانه هاش��ان بی را ک��ه در برابرت ب��ه به و چه چه
انتهاس��ت ،و غالبا جدل ناپذیر و می کنند نخوری ،بخصوص گول
دیوار حاش��ا تا ثریا بلند است و ...سردبیرهای رند را!
و دقیقا همین موضوع اس��ت که
کج!)
م��ن برای این ک��ه نامه به اطناب نوشته های تو بس��یاری مدافعان
امامخمینی را دمق و دلخور کرده
نکشد ،سر اصل مطلب می روم.
قابل توجه متقاضیان امتحان رانندگی
دو کلمه درد دل صمیمانه با سرباز است.
و گمان من آن است که باز همین
گمنام امام زمان،
 نرم افزار تخصصی سواالت
دلیل اس��ت که سردبیر هفته نیز،
علی اصغرجان،
گواهینامه رانندگی ایالت کبک
ما نوشته های تو را می خوانیم تا که در نشریه اش ،مدت هاست با
به زبان فارسی و انگلیسی
از س��ختی های روزگار ،از بالیایی تیزاب (گرم و غلیظ) به جان لکۀ
 به همراه جواب سواالت
که آیت الله کبیر ،امامخمینی تو ننگ جمه��وری اس�لامی افتاده،
بر سر ایران و منطقه و جهان آورده مطلب شما را چاپ نمی کند.
Tel.: 514-566-0178

می شود .شمائی که ابتدا با توهینتان
جرقه این خصومت را روش��ن کرده
و آت��ش آن را ش��عله ور می کنید و
سپس برای انحراف ذهن خوانندگان
از اش��تباه بزرگ تان و تبرئه خود در
مقام نصیح��ت گوئی و ذکر مصیبت
برمی آئید ،و مواردی را ذکر می کنید
که قبل از شما بر دیگران روشن بوده
است آیا بهتر نبود همه این نصیحت
ها را قبل از نوش��تن این «طنز خنده
دار!» بر خود می کردید؟!
من به عنوان یک ترک ایرانی پیشنهاد
می کنم به منظ��ور ختم غائله بهتر
است به جای مغلطه و انداختن گناه
به گردن دیگری ،شجاعانه و صادقانه
به اشتباه بزرگ خود اعتراف کرده و با
صراحت کامل ،صمیمانه و از ته دل از
ترکهای ایران و سایر نقاط دنیا پوزش
بطلبید .چون همه ما خوب می دانیم
کالم��ی که با صمیمیت و خالصانه و
مس��تقیم و با حضور دل بیان ش��ود
حتماً بردل خواهد نشست

•

شمهای از [ َن َفخات] نفس علی اصغر ،پیرو راه حق

امتحـان
رانندگی

مبادا با مزاح ش��ما ،ب��ه حامیان،
خوانندگان ،و ...خدای ناکرده زبانم
الل اسالم ام القری توهین شود!
(راس��تی دقت کرده اید در هفته،
دس��تکم در این چند ماه گذشته
هی��چ خب��ری از جنای��ت ه��ای
جمهوری اسالم نیست ،روی جلد
هفته یا خواص زردچوبه است ،یا
عکس س��یب وگالبی و یا مطالب
کانادایی و)...
علی اصغرجان،در خاتمه صمیمانه
آرزو می کنم برای مبارزه با اسالم
امامخمینی ،لطفا پرکارتر باش��ی،
بیشتر بنویس��ی ،برای بازار ،هفته
و هرجایی دیگری که خواس��تی
بفرس��ت! و هم��واره ب��ا اطمینان
کام��ل خاطر بدان ک��ه هر جا که
روضه خوانی های��ت را پس زدند،
می توانی روی چاپ آنها در پیوند
حساب کنی.
درست می گویم رحیمی جان؟!
_______________
توضیح :نفحات را عمدا «نفخات»
(علی اصغر) نوشتم ،لطفادستکاری
نکنید!
دوستدار شما ،پیام ،مونتریال

زبانانگلیسی

تدریسمکالمهزبانانگلیسیاز
سطحمبتدیتاپیشرفته(TOEFL,
)IELTS

514-467-4772
zaeriakbar@yahoo.com
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ورق برگشت و ایران را گرفتند

ا
س
پ
ش
ی
ا
ل
های
 

نمیخواهند چون خر را بگیرند
محبت کرده پاالن را گرفتند
غذا را آشپز چون شور میکرد
سر سفره نمکدان را گرفتند
چو آمد سقف مهمانخانه پائین
به حکم شرع مهمان را گرفتند
به قم از روی توضیحالمسائل
همه اغالط قرآن را گرفتند
به جرم ارتداد از دین اسالم
دوباره شیخ صنعان را گرفتند
به این گله دوتا گرگ خودی زد
خدائی شد که چوپان را گرفتند
به ما درد و مرض دادند بسیار
دلیلش اینکه درمان راگرفتند
مقام رهبری هم شعر میگفت
ز دستش بند تنبان را گرفتند
همه اینها جهنم ،این خالیق
ز مردم دین و ایمان را گرفتند

یرن شام می خورن!
تا جوک بگو بخندیم!
م
آره 4


یمت دالر...
 قبر به یارو میگن امام
ک درونم
ش��ب اول
ی��ه چن��د وقتیه ک��ود گیره! با این ق ق ش��دن ،ناز کشیدن
دیگه عاش
م��ه  ..مدام بهان��ه می
ت کیه؟
رو
اول امامخمینی! میگن احمق ناآ ت��ون اگه بزنم لهش کنم ،فایده نداره!
به نظر
میگه:
زاری محسوب میشه؟!

ع)!
ی(
آ
دم از کودک
عل
س��ت عشقی عمرمو
شک
امام یگه :ب��ه قرآن فکر کر

یارو م
رانی بدترین وم خوردم که فهمیدم
�ه تو بحث ه��ای ای
کالس س��
کمیته امداد اومدین!
ش�
مامانم می خریده می
می
ه
ش که میرس��ه هم��ه برا جایزه ها رو

بربانک پول بگیرم میگه :آخ��ر ن تاسف می خورن بعد داده به معلما!
رفتم از عا
خودش��و
وجود نیست! بعد می
یگ��ه :آقا اصن هرچی
وجه نقد م
یهو یکی م
اد حقمون��ه ....بعد
د؟!
اری
د
ی
گر
دی
ت
اس
خو
س��رمون بی
نویسهدر
کنی!
 م��ی تون��م منم  -خودتو واس��ه خود شیرینی میندازی جلو؟!
باهات بیام؟!
راستشو بگو توی کشتی زن هم  -من هنوز نمی فهمم؟ مگه چیزدیگه ای هم برای کش��ف کردن
دارین؟
مونده!
 بده لیستو ببینم! چرا قلب شکسته ی منو کشف حاال کِی برمی گردی؟اگه گفتید چرا کریستوف کلمب
نمی کنی؟
 واسم چی میاری؟ازدواج نکرده بود؟!
 ت��و عمداً این برنامه رو بدون من  -اصال من می خ��وام باهات بیام!(زن و مردش
فقط باید یه ماه صبر کنی تا مامانم
ریختی؟ اینطور نیست؟
فرقی منی کند!)
اینا از مسافرت بیان!
چون اگر ازدواج میکرد مجبور بود  -جواب منو بده؟
 واسه چی؟ خوب دوست دارم اوناهر ثانیه به این سواالت پاسخ بده  -منظورت از این نقشه چیه؟
 نکنه می خوای با کسی در بری؟ هم باهامون بیان! کجا داری میری؟ آخه مامانم اینا تا حاال جایی رو چطور ازت خبر داشته باشم؟ با کی داری می ری؟ چه می دونم تا اونجا چه غلطی کشف نکردن! واسه چی می ری؟ خف��ه خون بگیر! ت��و به عنوانمی کنی؟
 چطوری می ری؟ من اصال نمی فهمم این کش��ف داماد ،وظیفته! کشف؟حاال فهمیدین چرا؟!
درباره چیه؟
برای کشف چی می ری؟ مگه غیر از تو آدم پیدا نمی شه؟ چرا فقط تو می ری؟ تو همیش��ه اینجوری رفتار می -تا تو برگردی من چیکار کنم؟!

آه
بیچارهکریستوف!

ی��ک روز
خا ن��م
مسنی با
یک کیف
پر از پول به
یکی از
شعب

ج

کبیتربیتی!

بزرگتری��ن بان��ک
کانادا مراجعه نمود و حس��ابی
با موجودی  1میلیون دالر افتتاح
کرد .سپس به رئیس شعبه گفت
به دالیلی مایل است شخصاً مدیر
عامل آن بان��ک را مالقات کند .و
طبیعتاً به خاطر مبلغ هنگفتی که
سپرده گذاری کرده بود ،تقاضای
او مورد پذی��رش قرار گرفت .قرار
مالقات��ی با مدیر عامل بانک برای
آن خانم ترتیب داده شد.
پی��رزن در روز تعیی��ن ش��ده به
ساختمان مرکزی بانک رف

•

ت و به دفتر
مدیر عام��ل راهنمائی
ش��د .مدیر عامل به گرم��ی به او
خوشامد گفت ودیری نگذشت که
آن دو س��رگرم گپ زدن پیرامون
موضوعات متنوعی شدند .تا آنکه
صحبت به حس��اب بانکی پیرزن
رس��ید و مدیر عامل با کنجکاوی
پرسید راستی داس��تان این پول
زیاد چیست؟ آیا به تازگی به شما
ارث رس��یده اس��ت .زن در پاسخ
گفت خیر ،این پول را با پرداختن
به س��رگرمی مورد عالق��ه ام که
شرط بندی است ،پس انداز کرده
ام .پیرزن ادامه داد و از آنجائی که

ع
ا
ل
ی

همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

به تیتر «شاه رفتِ» اطالعات
توجه کرده کیهان را گرفتند
چپ و مذهب گره خوردند و شیخان
شبانه جای شاهان را گرفتند
همه ازحجرهها بیرون خزیدند
به سرعت سقف و ایوان را گرفتند
گرفتند و گرفتن کارشان شد
هرآنچه خواستند آن را گرفتند
به هر انگیزه و با هر بهانه
مسلماننامسلمانراگرفتند
به جرم بدحجابی ،بد لباسی
زنان را نیز ،مردان را گرفتند
سراغ سفره ها ،نفتی نیامد
ولیکن در عوض نان راگرفتند
یکی نان خواست بردندش به زندان
از آن بیچاره دندان را گرفتند
یکی آفتابه دزدی گشت افشاء
به دست آفتابه داشت آن را گرفتند
یکی خان بود از حیث چپاول
دوتا مستخدم خان را گرفتند
فالن مال مخالف داشت بسیار
مخالفهای ایشان را گرفتند
بده مژده به دزدان خزانه
که شاکیهای آنان را گرفتند
چو شد در آستان قدس دزدی
گداهای خراسان را گرفتند
به جرم اختالس شرکت نفت
برادرهای دربان را گرفتند

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

بد دردی ست پیری!

ندانم قصدم از این آمدن چیست
خدا "پیرت کند" را جای نفرین!
که یخچال و فریزر اصال از کیست
به جای دیگ قوری را کنم باز
خداوندا چه بد دردیست پیری
بریزم چای را در دیگ دردار
بریدن از جهان و گوشه گیری
یقین دارم نداری این تو باور
ز کف دادن قوای پنج گانه
نمک در قهوه ریزم جای شکر
نشستن روز و شب در کنج خانه
اگر خواهم نویسم نامه ای چند
رود از تن توان از سر رود هوش
بیادم نیست نام خویش و پیوند
شود هر قصه از خاطر فراموش
سحرگاهان چو بر می خیزم از خواب نه جای تمبر دانم نی نشانی
که بهمان کیست کی باشد فالنی
ندانم نور صبح از نور مهتاب
گر آید از تلیفون زنگ و آواز
نویسم رشت را جای سپاهان
ندانم وقت صبحانه است یا شام
من دیوانه در را می کنم باز
زنم تمبر اروپا جای ایران
بباید خورد نان را پخته یا خام
از آن افتاده ام اکنون به تشویش
دم آخر چو پاکت را ببندم
روم چون سوی یخچال و فریزر
که روزی گم کنم من خانه خویش
ز شادی ناگهان از دل بخندم
چه می جویم نمی آرم به خاطر
بگو با هر کسی باشی سر کین
که به به نامه ای آمد برایم!
برم انگشت از حسرت به دندان
همان پاکت را که بستم می گشایم خدا "پیرت کند" را جای نفرین
ندانم یخ خواهم یا کمی نان

تواندعشقبيآفريند!
فراموشيهممي

ور وبرش نگاهی کرد و
به د
دگيم،شيرينم،خوشگلم! ...پيرمرد ش رو درنیار! ده سالي
دا
زن
فرصتی يواشكي ازش پرسيدم :گفت :ص اس��مش رو فراموش
ن شما هس��ت كه
ن ب��ودم ،آقای در
م��و
بي
ال اگه بفهمه روزگارم
ي��ه ج��ا مه از هفتاد س��ال رمز عشق و عالقه عمیق زندگي ك��ردم! واوي
لمندی پس
بعد از اين همه مدت
دوتا
سیاهه!!
س��ا اينجوري صدا مي زد:
ش رو
�لم ،مشترك چيه؟!
زن �زم ،عش�قم ،عس
عزي

ای��ن کار برای من ب��ه عادت بدل
ش��ده اس��ت ،مایلم از این فرصت
استفاده کنم و شرط ببندم که فردا
شما شرت قرمز می پوشید!
مدیر عامل با شنیدن آن پیشنهاد
بی اختیار به خنده افتاد و مشتاقانه
پرسید مث ً
ال سر چه مقدار پول ..زن
پاسخ داد  20هزار دالر و اگر موافق
هستید ،من فردا ساعت  10صبح
با وکیلمدردفتر شما حاضر خواهم
شد تا در حضور او شرط بندی مان
را رسمی کنیم و سپس ببینیم چه
کسی برنده است .مرد مدیر عامل

پذیرفت و از منشی خود خواست
تا برای فردا ساعت  10صبح برنامه
ای برایش نگذارد.
روز بعد درس��ت سر س��اعت 10
صبح آن خانم به همراه مردی که
ظاه��راً وکیلش بود در محل دفتر
مدیر عامل حضور یافت.
پیرزن بس��یار محترمان��ه از مدیر
عامل خواس��ت کرد که در صورت
امکان شلوار خود را پایین بكشد.
م��رد مدیر عامل که مش��تاق بود
ببیند سرانجام آن جریان به کجا
ختم می ش��ود ،با لبخندی که بر

لب داش��ت به درخواس��ت پیرزن
عمل کرد .بله ،ش��رت مدیر عامل
سبز راه راه بود..
وکیل پیرزن ب��ا دیدن آن صحنه
عصبانی و آش��فته حال شد .مرد
مدیر عامل که پریشانی او را دید،
با تعجب از پیرزن علت را جویا شد.
پیرزن پاسخ داد من با این مرد سر
 100هزار دالر ش��رط بسته بودم
که کاری خواهم کرد تا مدیر عامل
بزرگتری��ن بانک کان��ادا در پیش
چش��مان ما ش��لوار خود را پایین
بكشد! 
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محدودیتصدورگذرنامهبرایزنان:
تاعربستانسعودیراهیمنانده!

سپیده لرستانی
مدرسه فمینیس��تی« :از روی
برهان باید صحبت کرد و برهان
این است که امروز هر چه تأمل
می کنیم م��ی بینیم خداوند
قابلی��ت در اینه��ا ق��رار نداده
اس��ت که لیاقت حق انتخاب
را داش��ته باشند .مستضعفین
و مس��تضعفات و آن ها از این
نمره اند ،که عقول آنها استعداد
ندارد.
گذش��ته از این که در حقیقت
نس��وان در مذهب اس�لام ما،
مدرس توانست
که
روزگار
آن
از
سال
101
ّ
در تحت قیمومتن��د .الرجال
زنان را از حق رأی محروم کند ،اما در
قوامون علی النساء ،در تحت
ایران امروز تفکر او هنوز زنده است!
قیمومت رجال هستند .مذهب
رسمی ما اسالم است .آنها در
تحت قیمومتند .ابداً حق انتخاب واقعیات جامعه فروبسته و با خیره
نخواهند داشت .دیگران باید حفظ سری و یکدندگی ،کمر به تحقیر
و تحدید زنان بس��ته اند .در حالی
حقوق زن ها بکنند».
که زمانه تغییر کرده است و جهان،
اینها بخشی از سخنان «سیدحسن براب��ری زن و مرد را به عنوان یک
م��درس» در مذاک��رات مجلس اصل خدشه ناپذیر پذیرفته است،
شورای ملی است درباره حق رأی و زنان ایرانی ،ه��م دیگر آن زنان
زنان در هش��تم ش��عبان  1329دورۀ سید حسن مدرس نیستند
قمری .صد و یک سال از آن روزگار (که مدرس هم اگر در این روزگار
که مدرس توانست با این استدالل نو می زیست ،با آن آزادگی و واقع
ک��ه "زنان تحت قیمومیت مردان بینی سیاس��ی که در نهادش بود،
هستند" زنان را از حق رأی محروم شاید آن حرفها را پس می گرفت)
کند می گذرد ،اما با گذشت سالها و توانایی ها و شایستگی هایشان را
و ب��ا وجود تح��والت اجتماعی و در طی یکصدسال اخیر به اثبات
بس��یاری فراز و فرودها که جامعه رسانده اند اما سیاست کنترل زنان
ما به خود دیده اس��ت این تفکر و در کشور ما بیشتر از پیش تشدید
این نوع اس��تدالل ،همچنان زنده شده و بیم آن می رود که با ادامه
است و می رود که زنان را به همان این روند همه دستاوردهای زنان به
روزگاری بازگرداند که مدرس آنها یغما رفته و سر از صحراییدرآوریم
را در ش��مار صغار و مجانین دیده که بی شباهت با عربستان سعودی
و وضعیت زنانش نخواهد بود.
بود.
این تفکر که زن را از مقام انسانی ب��ه تازگ��ی الیح��ه ای توس��ط
خلع می کند ،نه استقالل و اراده «کمیسیون امنیت ملی و سیاست
ای برایش قائل اس��ت و نه حقی خارجی مجلس شورای اسالمی»
برایش متصور است سالهاست که ب��ه تصویب رس��یده ک��ه صدور
ه��م و غم خود را بر کنترل زنان و گذرنامه برای زنان مجرد کمتر از
تحدید روزافزون آنها گذاشته است .چهل س��ال را مشروط به موافقت
طنز تلخ و نکته برآشوبندۀ ماجرا رسمی «ولی قهری» و در غیر این
اینجا اس��ت که این سختگیری و صورت «حکم حاکم شرع» نموده
خصومت با حقوق زنان و به عقب است.
راندن آنها در مجلسی به تصویب شگفتا کهدولتمردان و قانونگذاران
می رس��د که نمایندگانش پنجاه ما صد سال بعد از مدرس با همان
درصد از حضور و موقعیت خود را اس��تدالل که او آورده بود ،زنان را
مدیون رأی دهندگان زن هستند در شرایط کنونی ،تا چهل سالگی
و در ه��ر دوره ای تع��دادی اندک در شمار مجانین و ِصغار به حساب
از زن��ان هم در آن حض��ور دارند .می آورند و به خود اجازه می دهند
البته این توان انتخاب کنندگی و چنین وهنی بر زنان روا داشته و با
حق انتخاب ش��وندگی (که ناقض این مصوبه که غیر از تحقیر زنان
اس��تدالل تحت قیموم��ت بودن نامی بر آن نمی توان گذاش��ت باز
اس��ت) هم به یمن مبارزات زنان هم محدودیتی بر محدودیت های
و قوانین به جای مانده از حکومت زنانبیفزایند.
گذشته میسر شده است و گرنه با ظاهراًآنها که این چنین محدودیت
استدالل «تحت قیمومیت بودن» های��ی را بر زنان اعمال می کنند،
زن��ان را به ح��ق رأی و انتخابات چش��م خود را ب��ر ای��ن واقعیت
فروبسته اند که بسیاری از زنانی که
چکار؟!
گس��ترۀ قوانینی که به زیان زنان مشمول این قانون می شوند زنان
به تصویب می رس��د آنقدر وسیع دانشگاهی و دارندگان مدارج عالی
است که همه ابعاد زندگی زنان از تحصیلی و مش��اغل مهم هستند
بدن و مسایل خصوصی و زندگی که با اتکاء به شایستگی هایشان به
خانوادگی گرفته تا حیات اجتماعی چنین مراتبی رسیده اند ،و ممکن
و کار و اش��تغال و رف��ت و آمد و است برای حضور در مجامع علمی
تحصیل و درآمد و حق حیات و ...و مأموری��ت های ش��غلی و بگیر
همه هستی زنان را در بر می گیرد .تفریح و س��یاحت و زیارت ،قصد
لوایح دولت و مصوبات مجلس در خروج از ایران را داشته باشند.
مورد زنان ،که بسیاری از آنها حتی آیا ظالمانه نیست که زنانی با این
ربطی به شریعت نداشته و برخاسته می��زان از شایس��تگی و توانایی را
از تفکر مردساالرانه و زن ستیزانه همچون کودکان زیر هجده سال
حکومت کنندگان است حکایت از مجبور به کسب اجازه از ولی قهری
ِ
حضرات اختیاردا ِر ملک یا حکم حاکم شرع نمود؟
آن دارد که
و ملت ،چشم خود را بر بسیاری از آی��ا این ب��ه معن��ای تحمیل این
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من یک زن هستم....

دیدگاه نیس��ت ک��ه زن در هر
س��نی و در هر جایگاه علمی،
ش��غلی و اجتماعی هم ک��ه قرار
داشته باشد باز هم از نظر «رجال»
یک نیمه انسان نیازمند کنترل و
مراقبت و محدودیت است؟
گذش��ته از وهن آلود ب��ودن این
مصوبه ،آنچه نگران کننده اس��ت
استدالل تحت قیمومت و والیت
بودن زنان است که با نفی استقالل
ِ
زنان ،دست قانونگذاران را باز می
گ��ذارد که از این پس ،محدودیت
ها و سختگیری های بیشتری را بر
زنان مجرد اعمال نموده و بسیاری
از فعالیتهای آنها را مشروط به اذن
ولی یا حکم حاکم شرع نمایند.
با این اوصاف اگر تاکنون با ورود به
ازدواج ،بسیاری از حقوق و آزادی
های زن��ان (مثل ح��ق تحصیل،
سفر ،تعیین محل زندگی ،کار و)...
قربانی این قرارداد می شد ،از این
پس زنان حتی اگر نخواهند وارد
محدوده ازدواج ش��وند باز هم به
حکم تحت قیمومیت بودن ،فاقد
اختیار و کنترل ب��ر زندگی خود
خواهند بود و با آنها همچون اطفال
و معلوالن ذهنی رفتار خواهد شد.
با همین استدالل تحت قیمومیت
بودن است که اندک حقوق بازمانده
برای زنان امکان نابودی می یابند،
و به این ترتیب زنان بدون همسر
را نیز می شود هم از تحصیل منع
کرد و هم از کار و هم از خانه بیرون
رفتن .می شود حتی زنان را برای
خرید و حضور در ادارات دولتی و
فضای عمومی محدود کرد و حق
رانندگی را هم از آنها گرفت ،مانند
آنچهدر عربستان کنونی می گذرد!
در شرایط امروز ،و با نگاه خصمانه
و تحقیرآمیزی که در قوه مقننه و
دولت نس��بت به زنان وجود دارد،
چش��م ان��دازی غی��ر از وضعیت
زنان در عربس��تان سعودی برای
زن��ان ایرانی قابل تصور نیس��ت.
لگدمال کردن همه دستاوردهای
گذش��ته ،قوانین نابرابر خانواده و
الیحه رسوای حمایت از خانواده،
اعمال محدودیت های روزافزون،
جداسازی جنسیتی ،سهمیه بندی
جنسیتی دانشگاهها ،محدودیت
زنان در اشتغال ،و در نهایت تحت
قیمومیت دانس��تن زنان ،همه و
همه راهی اس��ت که به عربستان
ختم می ش��ود .ب��ا مصوبه ای که
صدور گذرنامه ب��رای زنان مجرد
کمتر از چهل س��ال را مشروط به
اجازه ولی قهری می کند ،در واقع
ورود همه زنان ایرانی به جهان آزاد،
محدود و گذرنامه ورود به وضعیت
نابرابر و فرودست زنان در عربستان
سعودی رسماً صادر شده است.

•

من یک انسان مثل تو هستم.
من ابزار تو نیستم .من ملک خصوصی تو نیستم.
من صاحب و مالک جسم و روان خودم هستم.
من ناموس تو نیستم .من آشپز تو نیستم.
من کلفت و خدمتکار تو نیستم.
من جوانمرد نیستم من جوان زن هستم .
من بر عهد و پیمان...زنانگی ام می مانم.
من خودم برای خودم تصمیم می گیرم.
من ماشین سکس تو نیستم .من جنسدوم نیستم.
من یک زن آزاد هستم .من یک زن آزاده هستم.
جنس موهای من همانند موهای تواست.
من حجاب اجباری تو را نمی خواهم.
من را تحقیرنکن چون من هم تحقیرت نمی کنم.
من خودم نوع لباسم را انتخاب می کنم .من تصمیم
می گیرم که آرایش بکنم یا نکنم.
من تصمیم می گیرم برقصم یا نرقصم.
من تصمیم می گیرم که با کی برقصم.
من تصمیم می گیرم که با یک زن یا با یک مرد
زندگی کنم .من تصمیم می گیرم که بلند بخندم .
من غیرت تو را نمی خواهم .من عشق تحمیلی تو را
نمی خواهم.
من شجاعت تو را نمی خواهم من خودم شجاعم.
من خودم حق خودم را می گیرم .من مسافرت
می روم تنها ،پس دلم خواست ،تنها می روم .من
مسافرت می روم یا که با یار می روم.
من طاقت می آورم ،چرا که مرد نیستم ،بلکه یک
زنم.
من دخالت و فضولی تو را نمی خواهم .من نیاز به
تو به عنوان تکیه گاه ندارم .من از تو اجازه برای
هیچکاری نمی گیرم.
من مردساالری تو را نمی خواهم .من پدرساالری
تو را نمی خواهم .من توصیه های مردانه تو را نمی
خواهم.

امسال آقا شرخر...
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جلسه اجنمن زنان

ایران تریبونال

محاکمه منادین رژیم
جمهوری اسالمی ایران
بهجرمجنایتعلیهبشریت
سخنران :شیرین مِ
هربـد
ُ
(یکی از حاضرین دادگاه)

زمان :یکشنبه  2دسامبر 2012
 11صبح تا  2بعدازظهر
به همه شما خوشامد می گوییم.

)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
Tel.: 514-619-4648

زن بودن بسیار زیباست
چیزی كه یك شجاعت
تمام نشدنی می خواهد
یك جنگ كه پایان ندارد
بسیار باید بجنگی تا بتوانی بگویی:
وقتی حوا سیب
ممنوعه
را چید گناه بوجود
نیامد
آن روز یك قدرت
با شكوه متولد شد
كه به آن نافرمانی
می گویند.
اوریانا فاالچی

من نمی خواهم که کلفت و کدبانوی تو باشم.
من قالیباف تو نیستم .من عروسک تو نیستم .من
ناناز تو نیستم.
من خیاط تو نیستم .من یک رختشوی یا ماشین
لباسشوئینیستم.
من یکدستگاه جوجه کشی و تولید مثل نیستم.
من یک انسان زن هستم!

>> ادامه از صفحه25 :
است؟
 هر چیزی قیمتی داره .گوش،
انگشت ،بند انگشت ،مو ،پهلو ،سر.
خالصه همه چیز واس��ه خودش
قیمتداره .یه بار یه بنده خدایی به
من پول داد تا سگ یه خانومه رو
بکشم .مثل اینکه به سگ خانومه
حسودیش میشد .یه روز عصرکه
خانومه تو فرمانیهداشت پیادهروی
میکرد ،سگش��و دزدیدم .طرفای
عص��ر بود که دزدیدمش و ش��ب
هم فروختمش به یکی دیگه٣۰۰.
ت��ا گرفتم .به هرحال چک یه نرخ
داره ،چک و توگوشی هم یه نرخ.
کفگرگی هم قیمت خودشو داره.
مث ً
ال مظنه چک ۱۰،تا  ۲۰درصده.
ش��اید هم بتونی چ��ک طرف رو
بخری که در این صورت  ۵۰درصد
از مبل��غ چک کم میکنی و بقیه
اش رو میدی طرف .بعد ولی باید
نقدش کنیدیگه.

 تا حال از کاری پشیمان شدهاید؟ بله ،ول��ی عادت کردم بهش
فک��ر نکن��م .ولی ش��بها بعضی
وقته��ا خوابش را میبینم .یه بار
اشتباهی کارد فرو کردم تو پهلوی
یه نف��ر دیگه .به یک��ی زنگ زدم
لیچار بارم کرد عصبانی شدم .رفتم
سراغش .قیافهش��و نمیشناختم.
از یکی پرس��یدم ،گفت اونه .رفتم
کاردو ف��رو کردم ت��و کتفش بعد
فهمیدم اشتباه کردم و اون نبوده.
خیلی ناراحت شدم.
یه بار هم رفت��م چک یه بدبختو
نقد کن��م .خونهش تو منیریه بود.
تاجری بود که حساب و کتابش به
هم ریخته بود و خالصه چکهاش
برگشت میخورد .دو روز پشت در
موندم و هیچ ک��س درو باز نکرد.
میدونستم تو خونه اس .رفتم رو
پشت بام و کولرش��و قطع کردم.
بازهم بیرون نیامد .خالصه یه چند
روزی عالفش بودم تا اینکه با هزار
بدبختی از پنجره رفتم تو خونهش - .آقا اسماعیل برای من یک سوال
اص ً
ال صدایی نمیآومد در حالی که خیلی مهم است .دقیقاً چندسال
میدونستم تو خونهاس .هرجا رو است که داری کار میکنی واینکه
نیگا کردم نبود .ولی متوجه شدم کدام س��ال کار شما بیشتر رونق
از تو حموم صدا میاد .رفتم یواش داشته است؟
درو وا کردم دیدم بدبخت افتاده رو  راس��تش کار ما همیشه رونق
زمین و دوش هم بازه و همین طور داره .س��فارش زیاده .تا بیحسابی
آب هم داره میره .دستکش دستم باش��ه ،کار ما هم رونق داره .وقتی
وضع مردم خوب ش��ه ،وضع ما بد
کردم و شیر آب رو بستم.
ولی دیدم مرده .نفس نمیکش��ه .میش��ه .وقتی وضع مردم بد ش��ه
وضع ماهم خوب میشه .در ضمن
آب هم صورتشو پوسانده بود.
قیافهش تا مدتها توی ذهنم بود .االن دس��ت زیاد ش��ده و هرکیو
اون روز اومدم بیرون و زنگ زدم به میبینی ،قمهدست گرفته میافته
پلیس و گفتم من شرخرم و چنین توخیاب��ون دنب��ال باجخواه��ی و
چیزی دیدم .نمیدونم من چقدر شرسازی .بعضیها شرخر نیستند،
مقصر بودم اما در هرحال عذابش شرسازند.
برام مونده.
 در م��ورد چکهای برگش��تی هرکدام از کارهایی که میکنید ،میگویم.قیمت کارهایی که میکنید چقدر  بل��ه .در مورد چک ،بیش��تر

از همیش��ه پارس��ال رونق داشت.
پارسال من دفتر زدم و  ۱۰تا نوچه
گرفتم .من االن  ۱۱ساله دارم کار
ش��رخری میکنم .االن  ٣۹سال
دارم و  ۱۱س��اله ش��رخرم .اولش
هیچی نداشتم .کارم سرقت گوشی
بود ولی بعد یه بنده خدایی بود به
نام تقی معروف به تقی وانتی منو
کش��وند تو این راه .من بچه الت
ب��ودم و دعوا راه مینداختم .گفت
بیا شرخری کن نون خوبی توش
داره .برا بار اول رفتم سراغ کارمند
ی��ه ش��رکت .دفترش ت��و جردن
بود .نشس��تم تو دفترش گفتم تا
پول ن��دی نمی��رم .اونقدر کثیف
و بدبو بودم ک��ه طرف چک ۵۰۰
هزارتومن��ی رو هم��ون جا قرض
کرد و پولشو داد .اون موقع ماهی
دوس��ه تا چک برگشتی داشتیم
االن ماهی  ۲۰تا داریم ش��اید هم
بیشتر .خودم دیگه کمتر از ۱۰۰
میلیون کار نمیکنم ومعموالً ۱۰
تا  ۲۰درصد میگیرم.
 فکر میکنید تا چه زمانی این کاررا ادامه بدهید؟
 دوس��ت دارم دو س��ال دیگه
بازنشسته کنم خودمو .شکر خدا
االن خونه و ماشین و زندگی دارم
ولی میخوام از نظامآباد بیام سمت
یوسفآباد .یه خونه بزرگ میخوام
و بعد یه ماشین و بعد هم بتونم یه
گاراژ تو جاده قدیم بگیرم برا تعمیر
پمپ و این طور چیزها .البته االن
دیگه دعوا نمیکنم .رفتارم پخته
شده و کمتر قلدری میکنم ولی
همچن��ان احتمال قاط��ی کردنم
هست.
__________

•
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بادکنک...

ازنازی بپرس!...
پنجپشیمانیعمدهدرلحظهمرگ

باشد فاصله می گیرد و یا آنها
پرستاری در یکی از بیمارستان
هیچگاه آن کسی نخواهند شد
های استرالیا که ویژه
نگهداری زندگانی در خوشبختی
که آرزو و یا توانایی آن را داشته
از بیماران در شرف مرگ بوده،
بر اساس گفته های بیماران در خوشبختی مادر سه جمله است:
اند .بسیاری از افراد تحت تاثیر
آخرین لحظات عمر عمده ترین جتربه از دیروز،
تلخکامی و یا ناکامی های ناشی
از مماشات با دیگران و محیط
موارد پشیمانی و حسرت آنان را استفاده از امروز،
 ،ب��ه بیماری های جدی مبتال
جمع آوری و دسته بندی کرده امید به فردا
ولی ما با س��ه جمله دیگر زندگی می شوند.
است.
 -۴ای کاش تماس با دوستان
مورد
ترین
متداول
وی
گفته
به
مان را تباه می کنیم:
را حفظ کرده ب��ودم .خیلی از
پش��یمانی افراد این ب��وده «ای حسرت دیروز،
افراد تا لحظات پایانی عمر قدر
کاش آنقدر سخت و طوالنی کار
اتالف امروز،
دوستان خوب و یا حفظ تماس
نکرده بودم».
ای��ن پرس��تار به ن��ام «برونی ترس از فردا!
با دوستان قدیمی را نمی دانند
و معموال در فرصت کوتاه قبل
ویر» آخرین گفته ها ،آرزوهای
از مرگ امکان جس��تجو
بربادرفته و حس��رت های این
افراد را ابتدا در وبالگ خود منتشر درمی یابند که بخ��ش عمده ای و پی��دا کردن این دوس��تان
کرد .مطالب این وبالگ چنان مورد از آم��ال و آرزوهای خود را عملی قدیمی فراهم نیست.
توجه قرار گرفت که وی براساس نکرده اند .آنهادر می یابند کهدلیل بس��یاری از افراد چنان در
آن کتابی نوشته است به نام «پنج مرگ آنها تا حد زیادی به تصمیم زندگی خود غرق می شوند
هایی که در ط��ول زندگی گرفته که به س��ادگی تم��اس با
پشیمانی عمدهدر لحظه مرگ».
«برونی ویر» در کتاب خود اش��اره اند بس��تگی داشته است .سالمت دوس��تان را فراموش کرده
می کند که اکثر افراد در لحظاتی ش��اید بزرگترین منب��ع آزادی و و ی��ا کال حذف می کنند.
که در انتظار مرگ هس��تند ،دید آزادی انتخاب است و معموال افراد بسیاری در لحظات پایان
بس��یار دقیق و روش��نی راجع به تا زمانی ک��ه زندگی آنها به خطر عمر خ��ود از اینکه برای
زندگ��ی خ��ود و زندگ��ی به طور نیافت��اده قدر ای��ن نعمت را نمی دوس��تی و رواب��ط خود
ارزش کاف��ی قایل نبوده
کلی پیدا می کنند و کس��انی که دانند.
هنوز عمری برای آنها باقی مانده با  -۲ای کاش من اینقدر س��خت و اند دچار پش��یمانی می
توجه به این مطالب شاید بتوانند از طوالنی کار نک��رده بودم .معموال شوند.
بیماران مرد از این نکته ش��کایت
تجاربدیگران بیاموزند.
وی می گوید که وقتی از این افراد داشتند .آنهادوران کودکی فرزندان  -۵ای کاش به خ��ودم اجازه می
در مورد اشتباهات ،آرزوهای برباد و همدهمی با همس��ر خود را به دادم که ش��ادتر باشم .این مورد از
رفته و یا موارد پش��یمانی سئوال خاطر ساعات کار طوالنی از دست پش��یمانی در کمال تعجب بسیار
می شد اکثر آنها به موارد مشابهی داده بودند .ولی در مورد نسل قدیم عمومیت دارد .بس��یاری از افراد تا
که درصد کمتری از زنان ش��اغل لحظات پایان��ی عمر خود متوجه
اشاره می کردند.
روزنام��ه گاردی��ن چ��اپ لندن ،بوده اند این موضوع کمتر در میان نش��ده بودند که ش��اد ب��ودن در
برمبنای گفتگو با نویس��نده این بیماران زن رایج بود .تمام مردانی حقیقت یک انتخاب است .بسیاری
کتاب فهرست پنج مورد عمده از که در بس��تر مرگ با آنها صحبت سالیان عمر خود را با تکرار عادات
پشیمانی در لحظه مرگ را به طور ش��ده از س��پری کردن ساعات و و الگوه��ای همیش��گی زندگ��ی
روزه��ای طوالن��ی در محیط کار خود طی کرده بودند .بسیاری به
خالصه منتشر کرده است:
اصطالح «آرامش» ناشی از تکرار
 -۱ای کاش م��ن ش��هامت آن را پشیمانبودند.
داشتم که زندگی خود را به شکلی  -۳ای کاش م��ن ش��هامت بیان الگو و عادات همیشگی را بر تغییر
سپری می کردم که حقیقتا تمایل احساسات خود را داشتم .بسیاری ترجیح داده بودن��د .و این هراس
من بود و نه به شیوه ای که دیگران از افراد درمقاطع مختلف زندگی و از تغییر هم جنبه های فیزیکی و
از من انتظار داشتند .این موضوع یا در شرایط گوناگون برای حفظ هم جنبه های احساسی و عاطفی
یکی از عمده ترین موارد پشیمانی مناسبات مسالمت آمیز با دیگران زندگی را شامل می شود.
درمیان اکثر افراد بوده است  .وقتی از بیان صریح احساسات خود طفره
که لحظات پایانی زندگی فرا می م��ی روند .به همین خاطر زندگی
رس��د بس��یاری از افراد به خوبی آنه��ا از آن چیزی ک��ه واقعا باید

اگر یه روز فرزندی داش�ته باش�م ،بیش�تر از هر
اسباببازی دیگهای برایش بادکنک میخرم،
بازی با بادکنک خیلی چیزا رو به بچه یاد میده.
بهش یاد میده که باید بزرگ باش�ه اما سبک ،تا
بتونه باالتر بره.
بهش یاد میده که چیزای دوست داشتنی میتونن
توی یه لحظه ،حتی بدون هیچ دلیلی و بدون هیچ

اما من که او را می شناسم!

پیرمردی صب��ح زود از خانه اش
بیرون آمد .در راه ناگهان ماشینی
به او زد .مرد به زمین افتاد .مردم
جمع شدند و او را به بیمارستان

شادپور :یک انقالب...
مای��کل اپل بام مورد اعتماد کامل
م��ن اس��ت و م��ن او را بخاط��ر
مسئولیتی که پذیرفته تحسین می
کنم».
ریشار برژرون
«من اپ��ل بام ای��ن  8روز اخیر را
ندیده ب��ودم .من موض��ع خود را
حفظ می کنم ،مستقیم ودر میان
حقایق»
ریشاردشام
«ما بخاطر شفافیت رای داده ایم،
برای عملی س��اختن یک ائتالف
به منظ��ور تغییر سیس��تمی که
میبایستی منقلب می شد».
لوئیز هارل
«اهالی مونترال ش��انه های قوی
دارند .آنان که فریب داده شده اند،
باید حقایق را آنچنان که هس��ت
ببینند»
اپل بام

اکنون چند کلمه هم از احوال ژرار
ترامبله ،از قول خانم میشل اویمه
بشنویم:
دی��روز ،مارس��ل ترامبل��ه  ،برادر
ش��هردار سابق ،در میانه سرسرای
بزرگ شهرداری ایس��تاده بود ،با
کت تیره رنگ ،پیراهن سفید بی
نقص ،کراوات رنگی و عینک بزرگ
در انته��ای بین��ی .او تغییر نکرده
است ،مثل همیشهدوستداشتنی
و پر حرف.
از او پرسیدم «حال برادرت چطور
است؟» جواب فشفشه مانند این
بود «خراب»!
او بدون هیچ تردیدی ادامه داد «از
فردای همان روز ،او روی صندلی
افتاده و ی��ک زندگی ماتم زده در
پیش گرفته اس��ت .این یک درام
کامل اس��ت .به خانه ییالقی خود
در سنت هیپولیت نقل مکان کرده
است.
او درخالء زندگ��ی می کند ،یک
خالء کامل .روزی  50بار به او تلفن
می شود ...او در حال بازیافتن خود

رساندند .پس از پانسمان زخم
ها ،پرس��تاران ب��ه او گفتند که
آماده عکس��برداری از استخوان
بش��ود.پیرمرد در فکر فرو رفت.
سپس بلند شد و لنگ لنگان به
س��مت در رفت و در همان حال
گفت :که عجل��ه دارد ونیازی به
عکسبردارینیست!
پرستاران سعی در قانع کردن او
داشتند ولی موفق نشدند.
برای همین از اودلیل عجله اش را
پرسیدند .پیرمرد گفت:
زنم در خانه سالمندان است .من
هر صبح به آنجا میروم و صبحانه
را با او میخ��ورم .نمیخواهم دیر
شود!

•
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تپـشدیجیتــال

www.tapeshmontreal.com
فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائه کلیه خدماتدیجیتالی (عکس ،فیلم ،موزیک)
½
½ انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
½ فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
½

Tel.: 514-223-3336

است .دلش نمی خواهد از سیاست
صحبت کند و گوشه نشینی گزیده
است .برادرم ژرار یک آدم مذهبی
است .او ثروتمند است و نیازی به
دزدی ندارد ،خودش میلیونر است.
او ب��ا ایم��ان خوب به ش��هرداری
مونترال آم��ده بود .او آدم صادق و
پرکاری است .اما او پایان خدماتش
را وحش��تناک م��ی بیند.اینکه او
هنگام ترک خدمت از در پش��تی
خارج شود .نرمال نیست».
از زمان استعفا ،دو برادر چند بار با
هم صحبت کرده اند ،اما روزهای
اخی��ر حرفی با هم ن��زده اند .ژرار
ترامبله نیاز به قطع رابطه دارد.
میشل اویمه در پایان می نویسد:
«دیروز ،مارسل ترامبله به من گفت
او به برادرش تلفن کرده و شهردار
شدن اپل بام را به او اطالع خواهد
داد ،ژرار ترامبل��ه دیگر ش��هردار
مونترال نیس��ت .خالء ،یک خالء
کامل».

پرستار به او گفت:
ش��ما نگران نباشید ما به او خبر
میدهیم .که امروزدیرتر میرسید.
پیرم��رد جواب داد :متاس��فم .او
بیماری فراموش��ی دارد و متوجه
چیزی نخواهد شد و حتی مرا هم
نمی شناسد!
پرستارها با تعجب پرسیدند :پس
چرا ه��ر روز صبح ب��رای صرف
صبحانه پیش او میروید در حالی
که شما را نمی شناسد؟
پیر مرد با ص��دای غمگین وآرام
گفت :اما من که او را می شناسم!
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>> ادامه از صفحه11 :

مقصری از بی�ن بروند ،پس نباید
زیاد بهشون وابسته بشه.
و مهم تر از همه به�ش یاد میده که
وقتی چیزی رو دوست داره ،نباید آنقدر
بهش نزدیک بش�ه و بهش فشار بیاره که
راه نفس کش�یدنش رو ببنده! چون ممکنه
برای همیشه از دستش بده!

گریپ فروت و داروها...
این داروها ش��امل داروهای فشار
خون ،سرطان و کاهش کلسترول
هستند.
همچنی��ن داروهای��ی ک��ه برای
کاس��تن از سیس��تم دفاعی بدن
پ��س از جراحیه��ای پیون��دی
برای بیماران تجویز می شود هم
می توان��د با ترکیب گریپ فروت
خطرناک باشد.
م��اده ش��یمیایی فورانوکومارین
در ای��ن میوه ،آنزیمی را که باعث
تجزیه برخی از داروها می شود را
از بین می برد.
این باعث می ش��ود ک��ه دارو در
بدن بماند و همراه با دفعات بعدی
خوردن آن دارو ،میزان بیشتری از
آن دارو به بدن سرازیر شود.
مسی

گزارش ش��ده اس��ت ک��ه داروی
فلدیپی��ن ،که یک داروی فش��ار
خون اس��ت در بیمارانی که یک
لیوان آب گریپ فروت نوش��یدند
س��ه برابر بیشتر از بیمارانی است
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>> ادامه از صفحه28 :

که یک لیوان آب نوشیدند.
البته ع��وارض جانبی آن متفاوت
است و به نوع دارو بستگی دارد.
مثال ممکن است که بیمار دچار
خونری��زی معده ش��ود یا ضربان
قلبش نامنظم ش��ود کلیه هایش
دچار آسیب شود یا حتی بمیرد.
دکتردیوید بیلی ،یکی از محققان
به بی بی س��ی گف��ت" :خوردن
یک قرص با یک لیوان آب گریپ
فروت مانند خوردن  ۵یا  ۱۰قرص
با آب اس��ت .مردم می گویند که
باور این موضوع برایش��ان دشوار
اس��ت اما می توانم به شما نشان
دهم که از نظر علمی امکان پذیر
است".
او گف��ت" :در نتیج��ه بدون آنکه
متوجه باش��ید تنها با نوش��یدن
یک لی��وان گریپ فروت ،به جای
اینکه خود را درمان کنید سم وارد
بدنتان می کنید".
در این گ��زارش آمده اس��ت که
جامعه پزش��کی درب��اره ارتباط

گریپ ف��روت با داروها "معلومات
الزم" را ندارند.
برخی دیگر از مرکبات مانند نارنج
و لیمو ترش هم می تواند چنین
خطراتی را به دنبال داشته باشد.
نیل پت��ل ،از انجمن داروس��ازی
س��لطنتی بریتانیا م��ی گوید که
گریپ فروت تنها خوردنی نیست
ک��ه ممکن اس��ت با داروه��ا اثر
مخربی بر بدن بگذارد:
"برای مثال اگر ش��یر با بعضی از
آنت��ی بیوتیک ها ب��ا هم مصرف
ش��ود ،باعث جلوگیری از جذب
آنتی بیوتیک میشود".
او گفت" :هر چن��د برخی از این
ترکیبها خطرات بالینی ندارند ،اما
برخی دیگر می توانند مشکالت
جدی تری را ایجاد کنند".
به گفته آق��ای پتل داروس��ازها
بهترین اش��خاص برای مش��اوره
درباره ترکیب رژیم غذایی وداروها
هستند.

•
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سهایی
سودر 
ت
تولدبیلگی و گرفت
توان از ا
که می

 سال  19شماره  11  1086آذر 1391

تکنولوژی...
روز  28اکتب��ر تولد ویلیام هنری
گیتس سوم ،معروف به بیل گیتس
بود.
بیل گیت��س در  28اکتبر 1955
می�لادی در س��یاتل ،مرکز ایالت
واشنگتن آمریکا زاده شد .او و پل
آلن شرکت مایکروسافت بزرگترین
کمپان��ی نرم اف��زاری جه��ان را
پایه مجلّه
پایه ریزی نمودن��د .بر ٔ
فوربس بیل گیتس در سال 2008
میالدی ،س��ومین م��رد ثروتمند
جهان بوده است.
در دنیا بهعنوان بنیانگذار تحول
در رایانهه��ای ش��خصی بس��یار
مشهور اس��ت .نحوه تجارت بیل
گیتس بهدلیل اینکه قدرت رقابت
را از رقیبان سلب کردهاست همواره
مورد انتقاد بودهاس��ت و در زمان
هایی نیز از او به این دلیل شکایت
شدهاست .گیتس همواره تالشهای
خیرخواهانه متعددی را نیز تعقیب
کردهاست و در این راستا بنیاد بیل
و ملیندا گیتس را در سال 2000
تأسیس کردهاست.

•

و اما چند نکته درباره زندگی بیل
گیتس:

 بیل گیتس سه فرزند دارد و
علی رغم ثروتی معادل  59میلیارد
دالر(تا سال  ،)2011وصیت کرده
که بعد از مرگش به هر فرزند 10
میلیون دالر بیشتر ارث نرسد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا
فق��ط  10میلیون دالر؟ وی گفته
پول زیاد برای آنها خوب نیست!
 وی  28میلیارد دالر از ثروتش
را برای کارهای خیریه اختصاص
داده است.
 وقت��ی فرزندانش قصد دارند
ت��ا او را دس��ت بیندازن��د ،آهنگ
میلیاردر را برایش زمزمه می کنند!

 در ح��ال حاضر ب��ه صورت
پاره وقت برای مایکروسافت وقت
می گذارد و بیش��تر وقت خود را
در سازمان خیریه ای که همسر و
خودش راه انداخته اند مشغول به
کار است.
 در برنام��ه واکسیناس��یون
کودکان در نق��اط مختلف جهان
مش��ارکت داش��ته و علیه ایدز به
س��ازمانهای مرتبط کمک کرده و
فعالیت می کند.
 اکانت توئیت��ر دارد اما فیس
بوک نه!
 تازگی ها موهایش سفید شده
و همین موض��وع باعث تبلیغات
طنزگونه برای او شده است.
 تا چند س��ال گذشته ساالنه
 8/7میلیارد دالر در آمد داشت اما
حاالدقیقا معلوم نیست.
 او قادر است به هر نفر در دنیا
تقریبا  15دالر ببخشد.
 اگر او کشور بود می توانست
س��ی و هفتمین کش��ور ثروتمند
جهان باشد.
 713 بوئین��گ م��ی توانن��د
پولهای او را جابجا کنند.
 در س��ی س��الگی به اساتید
دانش��گاه گفت روزی میلیونر می
شود و البته در سی و یک سالگی
میلیاردر شد!

•

او هفت اصل مهم را که
دانشآموزان باید بدانند چنین
بیان کرد :

 در زندگ��ی ،همه چی��ز عادالنهنیست ،بهتر است با این حقیقت
کناربیایید.
 دنی��ا ب��رای ع��زت نفس ش��مااهمیتی قایل نیست .در این دنیا از
شما انتظار میرود که قبل از آنکه
نسبت به خودتان احساس خوبی
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داش��ته باش��ید ،کار مثبتی انجام
دهید.
 پس از فارغالتحصیل ش��دن ازدبیرستان و اس��تخدام ،کسی به
شما رقم فوقالعاده زیادی پرداخت
نخواهد کرد .به همین ترتیب قبل
از آنک��ه بتوانید به مق��ام معاون
ارش��د ،با خودروی مجهز و تلفن
همراه برس��ید ،باید ب��رای مقام و
مزایایش زحمت بکشید.
 اگر فکر میکنی��د ،آموزگارتانسختگیر است ،سخت در اشتباه
هس��تید .پس از اس��تخدام شدن
متوجه خواهید شد که رئیس شما
خیلی س��ختگیرتر از آموزگارتان
اس��ت ،چ��ون امنی��ت ش��غلی
آموزگارتان را ندارد.
 آش��پزی در رس��تورانها ب��اغرور و ش��أن ش��ما تض��اد ندارد.
پدربزرگه��ای ما ب��رای این کار
اصطالح دیگری داش��تند ،از نظر
آنها این کار یک فرصت بود.
 اگ��ر در کارتان موفق نیس��تید،والدین خ��ود را مالمت نکنید ،از
نالیدندست بکشید و از اشتباهات
خود درس بگیرید.
 قبل از آنکه ش��ما متولد بشوید،والدین ش��ما هم جوانان پرشوری
بودند و به قدری که اکنون به نظر
شما میرسد ،ماللآور نبودند.


شهباز :بزنگاه حساس...
نظامی کش��ور انجامید و چند ماه
پی��ش پس از برگ��زاری انتخابات
ریاس��ت جمهوری ،محمد مرسی
نامزد اخوان المسلمین به ریاست
جمهوری مصر برگزیده شد.
چهارش��نبه هفته گذش��ته21 ،
نوامبر ،محمد مرسی درحالی که
سرمس��ت از پیروزی میانجیگری
در برقراری آتش بس بین حماس
و اس��راییل پس از  8روز درگیری
خونین و ویرانگر بود ،طی فرمانی
که معترض��ان آن را "فرعون وار"
توصی��ف کردن��د ،نق��ض قضایی
دستورات رییس جمهوری تا زمان
تدوین قانون اساس��ی جدید این
کشور را ممنوع اعالم کرد.
بر اس��اس این فرم��ان ،دادگاه ها
نمی توانند احکامی را برای انحالل
مجلس سنا یا شورای تدوین قانون
اساسی مصر صادر کنند و به نظر
مخالفان معترض ب��ه این فرمان،
مرس��ی با این کار اس��تقالل قوه
قضاییه را پایمال کرده است.
صدور این فرمان که بی ش��باهت
به "حکم حکومتی" های سیدعلی
خامنه ای نیست ،موج هایی بزرگ
از مخالفت و اعتراض برانگیخت و
ائتالف��ی از مخالفان با گردهمایی
درمی��دان تحری��ر قاه��ره و دیگر
شهرهای مصر خواستار لغو و ابطال
آن شدند.
با گس��ترش اعت��راض ها ،محمد
مرس��ی ناگزیر از عقب نش��ینی
ش��د و اعالم کرد که فرمان جنبه
موقتی دارد .در دیداری که محمد
مرسی با شورای عالی قضات مصر
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>> ادامه از صفحه7 :

داشت ظاهرا توافقی بهدست نیامد
اما یاس��ر علی ،سخنگوی ریاست
جمهوری مصر اع�لام کرد که دو
طرف بر سر اختالف های موجود
توافق کردند و براین اس��اس مقرر
ش��د اعطای اختی��ارات به محمد
مرسی براساس فرمان صادر شده
تنها ب��ه مس��ائل حاکمیتی مهم
کشور محدود شود.
در همین حال ،مخالفان همچنان
به برگزاری تظاهرات برای لغو کامل
فرمان مرسی ادامه می دهند.
گروه��ی از حقوقدانان مصر علیه
فرمان صادرش��ده به دادگاه عالی
اداری این کشور شکایت کرده اند
و این دادگاه اعالم کرده که در روز
 4دسامبر به این شکایت رسیدگی
خواهد کرد.
ب��ه گزارش "رادیوف��ردا" در تاریخ
چهارشنبه  28نوامبر:
«دهها ه��زار نفر از مردم مصر روز
چهارشنبه با راهپیمایی به سمت
میدان تحری��ر قاهره ،علیه فرمان
محمد مرس��ی رییس جمهوری
این کشور دست به اعتراض زدند
ک��ه پلیس ب��رای متف��رق کردن
تظاهرکنندگان اقدام به پرتاب گاز
اشگ آور کرد».
در تظاه��رات روزه��ای گذش��ته
دستکم  3نفر جان خود را ازدست
داده و بی��ش از یکصد نفر مجروح
شده اند.
قرار ب��ود تظاهراتی نیز از س��وی
ه��واداران محمد مرس��ی برگزار
ش��ود اما به گ��زارش "خبرگزاری
فرانسه"« :گروه اخوان المسلمین

مصر تظاهرات روز سه شنبه خود
که قراربود درحمایت از تصمیمات
محمد مرسی رییس جمهوری این
کشور برگزار شود را لغو کرد.
یک س��خنگوی اخوان المسلمین
دوشنبه شب به خبرنگاران گفت:
ب��ه منظ��ور جلوگی��ری از وقوع
درگیری در میان تظاهرکنندگان
تصمیم گرفتیم تظاهرات حامیان
رییس جمهوری را لغو کنیم».
تجرب��ه تلخ م��ا ایرانی��ان در دل
س��پردن به آیت الل��ه خمینی و
دادن کارت س��فید ب��ه او و صدور
فرمان "فرعون وار" محمد مرسی
ای��ن وج��ه مش��ترک را دارند که
نش��ان می دهند دموکراسی تنها
حضور در پای صندوق و انداختن
رأی درآن نیس��ت و اگ��ر مردم با
آگاهی و هش��یاری به پاس��داری
از دس��تاوردهای خ��ود نپردازند،
دموکراسی نوپا به آسانی در باتالق
اس��تبداد و خودکامگی – گیریم
برآمده و مستقرش��ده با رأی آزاد
مردم – فرو می رود.
رویدادهای جاری در مصر ،آزمونی
برای مردم این کشور است.
آزمون��ی که ما مردم ای��ران در اثر
غفلت ،سهل انگاری یا اعتماد نابجا
تابحال چندبار درآن مردود ش��ده
ای��م .با این امید که مردم مصر از
این آزمون دش��وار سربلند بیرون
آیند ،این س��د خطرناک را پشت
س��ر بگذارند و با موفقی��ت از این
بزنگاه حساس بگذرند!

Facebook.com/
<<<< farshad tapesh
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امتحـانرانندگی

قابل توجه متقاضیان امتحان رانندگی
 نرم افزار تخصصی سواالت
گواهینامه رانندگی ایالت کبک
به زبان فارسی و انگلیسی
 به همراه جواب سواالت

نیازمندیهای

Tel.: 514-566-0178
azdec1up

فرزانگانمونتریال

با مدیریت و همکاری تعدادی از فارغ التحصیالن و معلمین
مدارس تیزهوشان ایران (مدارس عالمه حلی و فرزانگان)
آموزش زبان فارسی با روشهای آموزشی
نوین برای کودکان و نوجوانان
آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان
تک درس ریاضی  -فیزیک  -شیمی
و سایردروسدر تمام مقاطع تحصیلی
و دروس مقطع ابتدایی مدارس فرانسوی زبان
مشاوره و کمکدر حل مشکالت تحصیلیدانش آموزان
3333 Cavendish Blvd., Suite 250

Bijan

Montreal, QC, H4B 2M5

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

Tel.: (514) 775-6508
farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

استخدام

به یک خانم برای امور منزل:
نظافت،آشپزی،
نگهداری از کودک و...
در ناحیه  NDGنیازمندیم.

یک روز در هفته

اوکازیون فروش
لــوازم منزل

مبلمان ،وسایلآشپرخانه
تلویزیون،سوفا،آینه،تابلو،
فرش ،تختخواب و...
به بهای عالی
تلفنبرایاطالعاتبیشتر:

Tel.: 438-863-7699

Tel.: 514-507-4257
438-985-5448

اجــاره

Renovation

azmarnov01up

هرگونهتعمیراتداخلی
ساختمانمسكونی،
تبدیل زیرزمین  ،رنگ
و نقاشی،
با نازل ترین قیمت

دختری مهربان  29ساله ساکن
تهران دارای چشمان سبزبا
اندام مناسب ،تحصیل کرده در
رشته گرافیک ،دارای هنرهای
زیاد ،خواهان تشکیل خانواده
با یک مرد جدی ،با وقار و
تحصیلکرده( سن  29تا 39
سال) ساکن کانادا می باشم.
>> برای تماس:

انـجام امور آشپزی
حرفــــه ای
چند روز در هفته
>> در منزل شما

در مرکز شهر
فضاییمناسب
با اجاره ای مناسب

Tel.: 514-690-6343
azoctfreezagros

514-887-5195
azmai15salimi

)(514

باایرانی

649-9366
azmar15'12Up

)(514

sedighian.alireza@gmail.com

آرایشصورت
 گریم و میکاپ صورت
 آرایش مو
 کاشت مژه
 اصالح صورت و ابرو
 ویژه عروس وپارتی ها
(نسیم)
(438) 990-2088
azsep15'12Up

فــال

تاروت
ورق بازی
قهوه ترک
ستاره شناسی
 20دالر






Natural Born Psychic
Ramon
(438) 992-8323

کــار
کنید!

>> سفـر روزانه

مونتریال -اوتاوا  -تورونتو
MONTREAL-TORONTO-MONTREAL
>> و برعکس <<
 همچنین دلیوری بسته ها انجام می شود
سرویس برتر ،بهای عالی
تلفنبرایاطالعاتبیشتر:

)(514

text: 647-502-8706

عکاسیرز

onlyfor nov15+dec01UP

Tel.: 438-985-3280

facebook:Tapesh digital

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL

>>فعالیت های هنری وفرهنگی جامعه ایرانیان مونتریال

since
1990

514-488-7121

)(C, C++, Java, PHP, C#

azmay2012

RIDESHARE EVERYDAY

توسط شادی
Nikpourpdsep12

 طراحی وب سایت برای
اشخاص و موسسات با قیمتی
مناسب  آموزش زبان های
برنامهنویسیکامپیوتر

az1sep12

و ورق

با نازل ترین قیمت

shirianshariffreeazdec01

Doniya-mz@yahoo.ca

فال قهوه
678-6451

Tel.: 514-946-0159

TEL:09394844345

قابلتوجهخامنها

کلیه امور ساختمانی

کامپیــوتر
وب سایت

به یک خانم برای انجام
کارهای خانه
در ناحیه بروسارد
فورا نیازمندیم.
متقاضیان لطفا با شماره
تلفن زیر تماس بگیرند:

تهران:ازدواج

(خامن سالی)

ویژه شرکت های کوچک:

استخدام

sarafreeazaug2012

آشپـزی

Construction
امورساختمانی

aaaglass azdec01up

Tel.: 514-586-9393

514-812-5662

754-4592

Tel.: 514-871-3402

توسط خانم فوق لیسانس
آموزش زبان انگلیسی
از پایه تا IELTS
تماس بعداز  7شب
ویکشنبه ها

تعمیراتساختمان

aznov152012UP

به یک کارگرآشنا به
مکانیکی اتومبیل و ابزار
دارای گواهینامه رانندگی
برای در یک گاراژ در ناحیه
ویل سن لوران نیازمندیم:

تدریس
خصوصی

lastaddec12allpd

azjan’12paid60+120ak

استخدام

زبانانگلیسی

514-419-1039

ثبت شرکت و دفترداری
حسابها با نازل ترین قیمت
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034

Fax: (514) 288-4682

Tel.: 514-223-3336

1231 Ste-Catherine W.
Suite 304

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

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

6162 Sherbrooke w.

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

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

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

سرویس دی.جی.

TAILLEUR

خدماتمالیاتی

لوئیزداداش زاده

 تبدیل سیستم های
ویدئویی
 فروش جدیدترین
آلبومهای ایرانی

زیباییدربرازندگیاست

شادترین دی جی

شهــر:

 DJالکاپون
(تیمور)

درخدمت ایرانیان گرامی

Tel.: (514) 692-0476

مترجم رمسی

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

(514) 675-0694
(438) 390-0694

نبش دکاری

azsept'11

5301 Queen Mary Montreal, H3X 1T9
 عکس پاسپورتی(،تضمینی) ،مدیکال کارت،
سیتی زنی و ، pc carکارت اقامت دائمی فوری و غیرفوری
 عکس پرتره (فردی و خانوادگی) ،فارغ التحصیلی
 تبدیل نوار موزیک به CD

رستوران شیراز
514-485-2929

 تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها  Hi8, Mini DV, VHSبه DVD

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمی
ایرانیان

از صفحه 27

ا
ا یرانی
ت
سخ
دام
کنید!

کافه
صوفی
____________

هميشه بهار – تهنشين مايعات
 -3بلله فرمللوده امللام
حسللين (ع)  ...بايد قبل از
عافيتگويي و سخن گفتن
1
دومي
مدال
باشد – جنس
2
– شهر مقدس عراق
3
 -4مللاه پرتللاب كردني! –
4
سازمان خواربار و كشاورزي
5
ملل متحد – من و جنابعالي
6
7
– قوم آتيا
8
 -5افزايش مداوم قيمتها
9
– تازهكار – كوچك
10
 -6متضللاد مللاده – لقللب
11
هندو – پوشش زنانه
12
 -7يللازده! – اثر معروفي از
13
14
سلليمين دانشللور – پيمان
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 حل جدولهای ویژه و عادی:

ray.goodarzi@hotmail.com
Pd>june13

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

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

2070
Maisonneuve
W.

مستغالتاستیجاری
ـــ و ـــ
فروشسرقفلی
BUSINESS
!OPPORTUNITIES

Call: Hady Karbasfrooshan,

)(514
223-2525
Chartered Real Estate Broker

Centor Agence Immobiliere & Hypothecaire

e-mail:hadykarbas@gmail.com

دارالترجمهرمسییکتــا
بهمدیریت

آرزو حتویلداری یکتا

مترجم رسمی ،عضو جامعه
مترجمان رسمی کبک ،انتاریو و ایران،
مترجم رسمیدادگستری

 ترجمه رسمی کلیه اسناد و
مدارک مطابق با استانداردهای
مورد قبول دانشگاه ها و ارگان های
دولتی کبک و کانادا
 ترجمه رسمی مدارک پزشکان
مطابق با استانداردهای PCRCوMCC

 تنظیمدعوتنامه رسمی

Tel.: 514-

989-8383
مجری
مراسم
عقد
ایرانی

514825-3170

 گواهی امضاء و کپی برابر اصل
 تکمیل انواع فرم ها
و ارائه خدمات مربوطه

4055 Ste-Catherine W.,
Suite 132

T: 514-439-8501
C: 514-730-7462
Metro: Atwater,

Exit: Alexis Nihon
 West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

مترجم رمسی

مترجم رمسی

نغمه سروران

محمودایزدی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
ترجمهوتأییدترجمه
رسمی اسناد و مدارک،
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
تأییدامضاء
محل:مرکزشهرمونترال
نزدیکمترومک-گیل
Location:
Downtown Montreal
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an
appointment

عضوجامعه مترجمین کبک

■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
تضمین تائید ادارات و سازمان های
ایالتی و فدرال
Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.com

شهریاربخشی

(آرش کشوری)

دعوتنامهرسمی،
ترجمه مدارک

>> کلیه مقاطع:

College،University
High-Shool

514-624-5609
514-889-3243

مترجم رمسی

رضانوشادجمال

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

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

514-827-6329
514-620-3255

تائیدترجمه
Tel.: 514-575-7080
Uazjune12011

سالن آرایش
toendofmay2010P

با بیش از  20سال سابقه

• کوتاه کرد ن مو
آقایان 10 :دالر
خامن ها:
 14-16-18دالر
• بند صورت 12 :دالر
• بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
• رنگ،فر،هایالیت،
• مش و...
>> کالس آموزش آرایشگری
در مدت 3ماه ،با تضمین

اضطراب وي گفته و ادامه داد :يكي
از روشهايللي كه محيط پراضطراب
را براي كودك امن ميكند داشللتن
يك الگو است.
بهتر است كودك دختر با مادرش
و كودك پسللر با پدرش به آرايشگاه
بللرود ،در ابتدا والللد موهاي خود را
مقابل ديدگان كودك اصطاح كرده
تا بللا مشللاهده اين تصويللر كودك
دريابللد كوتللاه كللردن موهللا امري
خطرنللاك و اضطرابآور نيسللت و
خطري تهديدش نميكند آن زمان
است كه با آسللودگي خيال موهاي
خود را در اختيار آرايشللگر گذاشته
و از بيتابي و گريلله خبري نخواهد
بود.

مدرسهفارسیزبان

داروخانه

دیجیتال

است ید!
کن

ALL RESIDENTIAL
RAY FARGOOD
درخدمتهموطنانگرامی
Cell.: 514-996-6984
Home.: 514-453-1657

Ptoendnov

تپش

انی
ایر دام
خ

JR RENOVATIONS

_________________________

997 Decarie, Suite208

مانندكهدررفتارما
بينند،عدمامنيتميزان
اگراضطرابكودكدرك
شدهوشرايطخطربراي
شود

Fax: 514-500-1188

St-Hippolyte Ashigan
ویالی ساحلی زیبا،
در 40دقیقه ای مونتریال،
3خوابه ،مبله کامل ،شومینه،
با استفاده از پیست اسکی
سن سوور و دریاچه اشیگان
 اجاره از  2روز به باال
Tel.: 514-242-8470

كودك را براي قللرار گرفتن در اين
فضا آماده كرد.
اغلللب كودكان عاقلله زيادي به
موهايشللان دارنللد و از كوتاه كردن
آنها غمگين ميشوند به همين دليل
بهتريللن روش براي از بين بردن غم
و اضطراب كللودكان در لحظه كوتاه
كردن موهايشان برقرار كردن فضاي

ایرانی
بخرید! Tel.: 514-996-9692

info@paivand.ca

Chalet

تعمیرات ساختمان

Coiffure
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(514) 336-5666

 -6نوعي سللاز – كوچكترين كشللور  -9بيابان – شلل
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زبانانگلیسی

تدریسمکالمهزبان
انگلیسیازسطحمبتدی
تاپیشرفته(TOEFL,
)IELTSتوسطمدرس
مجرب با بیش از  ۱۸سال
سابقهتدریس(اکبرزائری)
ٔ

514-467-4772

zaeriakbar@yahoo.com
aznov15free

آمـــوزش
زبانفرانسه
از مبتدی تا پیشرفته
توسط استاد دانشگاه
متخصصآمادگی
آزمون های
TCFQ ،TEFaQ، TFI

514-623-7075
tillnov1Pd

اجـاره

آپارتمان  5و نیم،
(در یک تریپلکس)
در ناحیه ،NDG
با آشپزخانه بزرگ ،تازه
نوسازی شده ،حیاط،
و بسیاری دیگر ..برای
شماره تماس:

514-898-1913
کامبیزازجوالی 15فری

تدریسگیتار
<< پـاپ <<
سامانامانی

514 641 2379
azjune15

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

صابر جلیل زاده
514-585-6178
tilMar'10P

آموزش سنتور

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

PARTICIPATE in our
CO

در ساوت شور

MMUNITY

به مبلغ  1700دالر در ماه
اجاره داده می شود.
(شامل همه سرویس ها)

برای اجاره ماهانه و یا درازمدت
مناسبدیپلماتها،ویزیتور
اساتیددانشگاه،سالمندانمستقلTel.: (450) 676-8771،
deba@videotron.ca
همچنینویژهخانهکمپانیها
mrdavoodiazaug15UP

ساختمانی
>> احمد <<

تنها قالی شویی در مونتریال
به روش سنتی
شستشوی فرش با آب فراوان
خاک گیری کامل فرش
ترمیم فرش و...

نوسازی آشپزخانه و حمام
سرامیک ،کفپوش چوبی،
رنگ و نصب کابینت های
آشپزخانه و نصب کانترتاپ،
نقاشی،تکمیلزیرزمین
• با بهترین کیفیت
• و قیمت مناسب

بیبیسیتینگ
نگهداری از فرزندان
دلبندشما و نیز
انـجام امور آشپزی
(514) 284-6607

Tel.: 514-298-1393

514-265-0973
azoc/dc12>P

کافه
صوفی
Tel.: 514-

989-8383
تای ماسـاژ

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

Tel: 514-550-5084

کارهای خانه

رستورانکبابسرا

 به یک نفر ویترس باتجربه و
 یک نفر کمک آشپز باتجربه
فورا نیازمندیم:

انجام کارهای خانۀ شما
سرویس عالی،

514-933-0-933

ساعتی  15دالر (سالی) :

شیرینی
سـرو

Tel: 514-550-5084
aznov2012

آموزشگیتار

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

کالسیـکوپاپ

رضارضـائی
از 8صبح تا 8شب

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

آموزش موسیقی

سیامکنصر653-5107...................................
جوادداوری 589-0175....................................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................

آموزش نقاشی

حمیرامرتضوی938-8066 .........................

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا484-2098..................
مدرسه فردوسی 502-4378 ......................
مدرسهفرزانگان775-6508............................
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........
مدرسه فارسی هدی341-2235 ................
637-5321 ...................................... Auto RJ
931-2888 .............................. Westmount
486-9994 ........... Pieces D’auto NDG

اخوانوستآیلند

>> به چند نفر کارمند
ساده و همچنین >> چند
نفر برای کار در آشپزخانه
فورانیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت
Tel.: 514-620-5551

استخدام

aznov2012

آموزش رانندگی

azaug2012free

514 585 - 2345
514 846--0221

ویژۀ بانوان ،در خانه شما
برای آگاهی بیشتر لطفا با
سالی تماس بگیرید:

امگا 513-5752 ..............................................

تعمیر جتهیزات
پزشکـــی
514-507-0927
438-393-7672

2178 Ste-Catherine W.

تای ماساژ برای آرامش،

آژانس مسافرتی

Tel.: 514-739-4888

صــرافی استخدام
 5ستاره

2070
Maisonneuve
W.

فرنازمعتمدی842-8000................................
940-1642 .......................................... T.A.M
 GAMصالحی444-4549.............................
اسکای.الن 388-1588 ...................................
یونی.گلوب 849-7711 ..................................

5200 De La Savane

 اتوکالو فور  نوارقلب
 یونیت  ساکشن و...

azjuly1Up2012

____________

آرایشـــــگاه

p>end>feb13

Babysitting
خانمی آمادۀ نگهداری از
کودکان دلبند شما
همچنین نگهداری از
بزرگساالن و نیز انجام
کارهایخانگی
برای آگاهی بیشتر لطفا با
سالی تماس بگیرید:

Tel: 514-550-5084

AKHAVAN FOOD
بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

514.621.2757
saeid_mr2003@yahoo.com

Ptoendofjune12

با ایرانی
کــار
کنید!

سفرروزانه به
تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

> همچنین ارسال ودریافت
روزانه بسته های پستی
Montreal:
(514) 887-0432
Toronto:
(647) 822-2529

شریف

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692
Fax:514-500-1188
Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی

 مبتدی تا پیشرفته
 مکالمات روزمره-اداری-تجاری
 متنوع ترین و کامل ترین
متد های تدریس

نیازمنــدیها
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استخدام

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

قابلتوجهمتقاضیان
امتحانرانندگی
نرم افزار تخصصی
سواالتگواهینامه
رانندگی استان کبک
به زبان فارسی
و انگلیسی به همراه
جواب سواالت
Tel.: 514-620-5551

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

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

 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؟...

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

•
•
•
•
•

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

پیوند در ویرایش نوشته ها آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های
پیوندنیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و
نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
نقل نوشته ها-با ذکر ماخد -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد
فارسیتایپ،سپسایمیلکنید.

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

info@paivand.ca

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------------------------

ارز

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

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................

ازدواج

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

ارز

شریف223-6408..............................................
گروهپاسیفیک289-9011.............................
 5استار 585-2345............................................
خضر989-2229 ................................................
844-4492................................. Export-FX

امالک و مسکن

همتیان ،فی��روز827-6364 .......................
امیرس��ام 702-2309 ....................................
اسالمی،مینو967-5743..................................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
زندی ،پروانه 909-4765 ...............................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نژاد،رض��ا 865-7146 ..................................
نصر،مسعود571-6592...................................
عینالهی،نسرین 839-7978........................
رضارش��یدیان 578-3175 ..........................

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
انجمن ادبی مونترال 651-7955 ...............
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبک www.zaq.org .......
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد 944-8111............................
حقوق بش��ر 299-1787 ............................
249-4684 ........................................ IBNG
مولتی ساژ 770-1771 .................................
فرهنگسرایسینا488-3000.......................
انجمن زنان مونترال 624-4648 ..................

دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیم��ا 485-3652 .........................
کتابخانه زاگرس 690-6343 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه و مشاور مالی

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

پزشک

گان پیوند )

حسابداریومالیاتی

عباسشفیعی806-0060..............................
مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
صدر ،س��رور 777-3604 .............................
انصاری ،حسن 735-0452 ............................
حسینخردبین242-6034...........................

حمل و نقل

آلفامدیککلینیک933-8383......................
بنفشهحجازی288-4864...............................
931-7779 ............................. PLEXI Sign

فرویوو 694-7036 ..........................................
اکس��پرس 889-7392 .................................

تاکسی

خشکشویی

اطلس 485-8585 ............................................

خیاطی (آلتریشن)

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

داروخانه

تبلیغات

تدریس خصوصی

ساختمان و دکور داخلی
جواهری

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

چاپ

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

اخ��وان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551 ......................... W. Isl.
نیل��و )450(812-9991 ..............................
مارشهآریا450-812-7369...........................
کوه نور )450(672-2324 ..............................
ماهیسنلوران369-3474.............................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا) )613( 594-3636...........................

لوئیزداداشزاده288-4864............................

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

10دات دیزاین 910-6643 .........................
ست��ون 919-6858 .........................................

سوپر و فروشگاه

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

دندانپزشک

ترجمه

روانشناسی  /روانکاوی

دکتر بیت��ا 999-2482 ................................

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

ریاضیات وفیزی��ک 827-6329 .................

سروران ،نغمه 889-8765 .............................
یکتا،آرزو439-8501.........................................
یکتا ،خاطره 675-0694 ................................
ایزدی،محم��ود 745-0318 ......................
بخشی،شهریار624-5609.............................

کارتیه.پرس 488-6367 .............................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

شیرینی پزی

دیش و ساتالیت

تدریس رقص

شماره شما در

این لیست نیست؟

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

مونتریال 501-3966 ........................................
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

تابلوسازی

مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،شاطرعباس ،ماهی سن لوران،
کافه پرشیا ،رستوران یاس ،عموجمال ،شیراز ،کوپلی2:و،1
فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ ،کلینیک آریا
و آلفامدیک ،ارزخضر ،سوپرفردوس ،المیزان ،نور ،جواهری
آذین ،صادق ،کافه صوفی ،پاسیفیک ،متروپولیس ،کبابسرا
و ...وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،ماهی ایمان و...
ریوسود :آدونیس ،الشالل ،کوه نور ،دابل پیتزا ،وطن،
مارشه آریا ،مراکزفرهنگی و...

نیـازمنـدی هـای پیوند

azjuly15Up zagros

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

قالیشوییبازارفرش امتحان
||Bazar Du Tapis
رانندگی

خدمات

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

اتومبیل-تعمیر

www.paivand.ca

خانه پرستیژ برای اجاره

 7 1/2دو خوابه با یک دفتر  با کلیه
اثاثیه مدرن دوطبقه ،به مساحت  160مترمربع
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یو--ان س��ات 571-6564 ............................

سروین 562-6453............................................

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

پیوند996-9692.................................................

گلفروشی

وحید 983-1726 ..............................................

عینک سازی

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

وام مسکن

فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتو ُرز 488-7121...............................................
271-7750.................. Rayamond&Heller
342-3000 ........................... Bazar du Tapis

امیرکفشداران 303-2977 ............................

فـرش
فـال

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

کامپیوتر

313-1253 ............. Cafe Imagination
بیبلوس523-9596...........................................
عموجم��ال 484-8072 .............................
صوفی 989-8383 ..........................................
فاروس 270-8437 ..........................................
دابل پیتزا 343-0343 ....................................
ش��یراز 485-2929 .........................................
یاس 483-0303 ............................................

کارواش

رستــوران

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

بهروزآقاباباخانی 606-5626..........................
ک��وروش ص��در 995-7783 ...................
آتوساتنگستانیفر995-3041.......................

شهروزرضانیا(آریا) 933-3337 ..................
شریف نائینی 731-1443 ...........................
انوشیروانعندلیبی270-0077....................

دندانسازی(کلینیک)

کلیسا

شادی 678-6451 .............................................
224-0-224.................................... KamNik
هما 484-2644 ..................................................

کایروپرکتیک

کلینیکابنسینا288-4864.........................

کتابفروشی

تپش 223-3336 .............................................
زاگرس 690-6343............................................

وکیل دعاوی
ویدیو

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

محضر

وحیدخلجی439-1444 ................................
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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Federal, Pro
v
Governmen incial & Territorial
ts
Future Imm Envision Canada’s
igration Sys
temribe
n November 16,
2012 Federal, provincial
and territorial (FPT) immigration ministers pledged
today to create a fast and
flexible immigration system designed to advance
Canada’s economic growth
and competitiveness, and
respond to regional labour
market needs.
Following a two-day meeting, FPT Ministers committed to work together
to develop and implement
an Expression of Interest
(EOI) model for Canada,
similar to a model currently in place in New Zealand
and Australia. EOI will
help transform Canada’s
immigration system into
one that is more responsive
to labour market demand,
by providing opportunities
for FPT governments and
employers to access a pool
of skilled workers.
“The federal government’s
focus remains on economic
growth and job creation,
and immigration plays a
key role in Canada’s longterm prosperity,” said federal Citizenship, Immigration and Multiculturalism
Minister Jason Kenney.
“Cooperation between
federal, provincial and territorial governments is key
to the success of Canada’s
immigration system and
securing better outcomes
for newcomers.”
“Immigration is vital for
economic growth and
our system must be more
competitive internationally,” said Stephen Khan,
FPT Meeting Co-Chair
and Alberta Minister of
Enterprise and Advanced
Education. “On behalf of
the provinces and territories, we look forward to
continuing our work with
the Government of Canada
to transform the immigration system, making it
faster and more responsive

to
provincial/territorial
needs.”
ecognizing the importance of immigration
to Canada’s long-term
prosperity, FPT Ministers
agreed that economic immigration programs must
be focused on delivering economic benefits to
Canada, both in terms of
meeting labour market
needs and generating
growth for the Canadian
economy.
Ministers noted that the
Provincial Nominee Program has helped to spread
the benefits of economic
immigration across the
country, having grown
almost seven-fold since
2004 and that provinces
and territories are uniquely
positioned to determine
their regional labour
market and skill needs. The
Ministers are committed to
continue strengthening the
accountability and integrity
of all federal, provincial
and territorial economic
immigration programs.
FPT Ministers committed
to a three-year Action Plan
to achieve their Joint Vision of an immigration system that attracts welcomes
and supports newcomers
to join in building vibrant
communities and a prosperous Canada.
Given that immigration is
a shared jurisdiction, the
Ministers agreed to FPT
roles, responsibilities and
accountabilities to inform
work under the Vision Action Plan.
hrough the Action
Plan, FPT Ministers
affirm their commitment
to the successful settlement and integration of
newcomers across Canada.
FPT partners will continue
collaborating on a nationwide survey on settlement
outcomes.

R

T

Nadime: contd: from pg. 37

Joe? Did you know
that Tyra Banks
found new ways for
desperate models to smile
with their eyes (she calls
it sm-eyes; it’s a verb; I’m
not kidding)? Did you
know what’s-his-face sent
tweets to who’s-his-face
about whachia-ma-call-it?
American Idol, Twilight,
Jersey Shore, America’s
Got Talent, TMZ, Say Yes
to the Dress, Cake Boss,
The Voice, Much Music, Vampire Diaries, the

Wendy’s Bacon Whopper,
the new Just Dance video
game, the latest fragrance
by Chanel… are any of you
sick and tired of this orgy
of crap; this tsunami of
ignorant schlemiels force
feeding us their ignorant
crap? Doesn’t it upset you
that, instead of talking
about more important urgent matters like the twenty
public executions in Iran
last week, the Israeli attacks on Palestine, and the
economic crisis the world

36
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They will also
develop partnerships
to guide ongoing
efforts to help all
immigrants participate in the Canadian
economy and society to
their full potential.
Under the Canada-Québec
Accord relating to immigration and temporary
admission of aliens,
Québec fully assumes sole
responsibility for establishing immigration levels, and
for the selection, francization and integration of
immigrants. In areas under
its responsibility, Québec develops its policies
and programs, legislates,
regulates and sets its own
standards.
The above news release
can be found on the Citizenship and Immigration
Website.
ay Quebec! gotta give
Quebec some credit
for standing on its own
two legs when it comes to
choosing its own new comers, always with Federal
checking for medical and
security, other than that,
once the Quebec Selection
Certificate is issued, you
can rest assured the rest is
smooth going.
Well, we’ll have to wait
and see what happens,
many of us are waiting for
the new Federal Skilled
Worker list to come out in
January, and there definitely will be a few changes.
The Federal Skilled
Worker Program has been
at a pause for almost 6
months now, Minister of
Immigration, Jason Kenney, stated that this was a
must, to clear up some of
the backlog.
I personally have not seen
a major improvement.
Keep safe, stay healthy,
and make sure laughter is
in your everyday life.
______________

Y

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

is still experiencing, the
media just serves you crap
with a side of crap?
Sigh.
Or maybe I’m the one
who’s wrong.
Maybe I’m the one who’s
in denial. Maybe I’m the
one who should bend over
backward and invite these
fat cats to shove their thing
up my thing while I watch
their crap instead of, you
know, think.
________________

•

امیر سام

سالخورده حاضر به کمک نیست
 و پلیسCLSC دس��ت به دامن
.منطقهشدند
بر طرف ک��ردن مس��اله حوادث
تکراری مربوط به غفلت صاحبان
کاندومینی��وم در هر س��نی برای
هئیت مدیره س��اختمان ضروری
میباشد چرا که میتواند منجر به
ّ از دست دادن بیم ه
کل ساختمان
.گردد
در ای��ن موارد به عنوان آخرین راه
 سندیکای ساختمان میتواند،حل
از دادگاه درخواس��ت اخ��راج این
ش��خص از س��اختمان را بنماید
 خود سندیکا،حتی در شرایط حاد
با کسب اجازه ازدادگاه میتواند که
.این واحد را به فروش برساند
ی از این قبیل باعث شده
 مس��ائل
که مدیران ساختمانها و وکالی
مربوط به امور امالکدر استانهای
،کبک و انتاری��و به قانون گذارانی
ک��ه مس��وول بازنگ��ری قوانین
 فشار آورده،کاندومینیومها هستند
تا قوانیندر مورد مساله "چه کسی
مجبور ب��ه پرداخت چ��ه چیزی
میباشد "را به طور واضح مشخص
.نمایند
در استان کبک تعدادی از وکالی
امالک از وزیر دادگستری خواسته
اند تا با منع کردن موضوع نیابت
 باع��ث کاهش در،Subrogation
معرضقرارگرفتنمالکینمسامحه
کار در برابر مخارج سنگین از این
ی از
  س��ندیکای برخ.قبیل ش��ود
Subrogation ساختمانها با انجام
به ش��رکت بیم ه این حق قانونی
را میدهند که این ش��رکت پس
 تمام،از پرداخت هزینه تعمیرات
مخارج را از مالک واحدی که باعث
.ی شده مطالبه نماید
 خراب
وکالی مخالف این امر بر این باورند
که اگر چه این قضیه در کبک به
 اما موارد کم،ندرت دیده میشود
آن نیز صاحبان واحدهای آپارتمانی
را در معرض مسئولیتهای مالی
.ی قرار خواهد داد
 باالی
ی از شرکتهای
 از طرف دیگر برخ
بیم ه در اس��تان کب��ک از دولت
خواس��تار حفظ وضعیت کنونی
که به سندیکای ساختمان اجازه
تصمیم گی��ری در این م��ورد را
در بیانیه ای در.میدهد ش��ده اند
 اداره بیم ه کانادا خاطر، این مورد
Subrogation نش��ان نمود که از
حمای��ت مینماید چ��را که این
ام��ر باعث میش��ود ت��ا صاحبان
کاندومینیومها مسئولیت پذیری
بیشتری داشته باشند و این همان
چی��زی س��ت که هیئ��ت مدیره
.ساختمان ها خواهان آن هستند
*برگرفته ش��ده از روزنامه گازت
مونترال شاد و سربلند باشید

•

بروز حوادث مربوط به غفلت
صاحبانکاندومینیومبسیار
جدی است چرا که میتواند
منجر به از دست دادن بیمه
ّ
.کـلساختمانشود
ی موارد این
 ی ک��ه در بعض
 در حال
امکان وجود دارد که س��ندیکای
ساختمان تمام هزینههای مربوط
ی را از مال��ک این واحد
 ��به خراب
مطالب��ه نماید (این امر بس��ته به
declaration مفاد نوشته شده در
 در ای��ن موردof co-ownership
).دارد
در عم��ل ثابت ک��ردن دلیل بروز
ی امکان پذیر
 خسارت به س��ادگ
 اما در مواردی که بتوان آنرا.نیست
ثابت نمود و مالک واحد آپارتمانی
از قبول مسئولیت خودداری نماید
سندیکای ساختمان دو راه بیشتر
:ندارد
ی��ا اینکه مخ��ارج آن را بین تمام
،صاحبان واحدها تقس��یم نماید
یا اینک��ه از مالک مقصر به دادگاه
small claim( مطالبات کوچ��ک
) شکایت نماید (اگر مبلغcourts
 دالر۷۰۰۰ درخواس��تی کمتر از
.)باشد
بنا بر آخرین مطالعه شرکت خانه

،)CMHC( و وام مس��کن کان��ادا
۲۰۰۶ در مونترال بزرگ در س��ال
 سال۵۵ تقریبا نیمی از افراد باالی
ی میکردند در
 در آپارتم��ان زندگ
 این رقم۲۰۰۱ حالیکه در س��ال
. درصد بود۳۵
اغلب این افراد مسن که خانه خود
را فروخته و به آپارتمان نش��ینی
روی آورده اند افرادی مس��ئولیت
 در عی��ن حال.پذی��ر میباش��ند
محضر داران و مدیران ساختمان و
 شاهد موارد،کارمندان شرکت بیمه
ی رو به افزایش پروندههایی
 کم ول
مربوط به تکرار حادثههای مشابه
.در مورد افراد مسن بوده اند
به عنوان مثال در مواردی این افراد
مس��ن فراموش کرده اند که شیر
آب ظرفشویی را ببندند و این امر
باعث شده تا آب بر کف آشپز خانه
سرازیر شده و باعث صدمه زدن به
کف آشپزخانه و سقف واحد پایینی
.شود
حتی در موردی گزارش ش��ده که
ی سالخورده در ساختمانی
 شخص
 مرتبه با غفلت۲ در مدت یک ماه
ی و صدمه به
 ��خود باع��ث خراب
واحدهای دیگر ش��ده است که در
آن سندیکای ساختمان مجبور به
در خواست غرامت از شرکت بیمه
.شد
همچنین اعضای هئی��ت مدیره
ساختمان به دلیل مشاهده عالئم
اولیه «دمانس» در این ش��خص از
خانواده وی خواستار کمک شدند و
ی دریافتند که خانواده شخص
 وقت

بازار ام�لاک کاندومینیوم کانادا
ممکن اس��ت به دلیل ساخت و
ساز بیش از اندازه آنها و همچنین
ترس از قرض ب��االی کاناداییها
،مثل گذشته رونق نداشته باشد
اما کارشناسان مشکل بزرگتر این
.ملک را بیم ه آن میدانند
در این نوش��ته ب��ه اینکه چگونه
 بدشانسی،ی توجهی
 ی از ب
 ترکیب
و افزای��ش روز افزون مطالبات و
یازصاحبان
 بعض،هزینههایبیمه
کاندومینیومها رادر معرض خطر
در مورد سرمایهشان قرار داده است
.میپردازیم
ب��اال رفت��ن هزینهه��ای بیم ه و
 ک��ه،تعمی��رات کاندومینیومه��ا
بیشترین مورد آنها بر اثر صدمات
)water damage( رطوبت��ی و آب
 باعث دامن زدن به،ایجاد میشود
بحث در مورد نقش پاس��خ گویی
ی در مورد ای��ن نوع ملک
 ش��خص
که مخ��ارج آن معموال تقس��یم
میشود و صاحبان آن نیز بر اساس
قانون ملزم به خرید بیم ه شخصی
. شده است،نمیباشند
در مونترال افزایش درصد آپارتمان
،نش��ینی توسط افراد س��الخورده
باع��ث به وج��ود آمدن س��واالت
ی حمایت از
 جدیدر مورد چگونگ
صاحبانمسئولیتپذیرآپارتمانها
بدون پایمال کردن حق و حقوق
مالکین مس��امحه کار واحدهای
.دیگر شده است
قوانین مربوط به کاندومینیوم در
اس��تان کبک و اونتاری��و در حل
بازنگری هستند و صاحب نظران از
قانون گذاران خواسته اند تا حد و
حدود واضح تر و روشن تری را در
مورد تقسیم مخارج مربوط به بروز
ی دقت
 خس��ارت بین صاحبان ب
واحدها و س��ندیکای س��اختمان
.مشخصنمایند
سندیکای کاندومینیومها بر اساس
قانون ملزم به داش��تن بیم ه برای
ّ
.کل ساختمان میباشند
در استان کبک مالکین واحدهای
آپارتمانی مس��ئول خس��ارتهای
وارد آمده به وس��ایل داخل واحد
 اما بعضی،آپارتمانی خود میباشند
از آنها به دلیل اینکه داشتن بیمه
ی برای واحدهای آپارتمانی
 شخص
الزامی نیست کاندومینیوم خود را
.بیم هنمینمایند
ی در
 از ط��رف دیگر دع��اوی قانون
م��ورد در خواس��تهای غرامت از
شرکتهای بیم ه در حال افزایش
.میباشند
بر اس��اس آمارهای شرکت بیمه
 هزینهه��ای مرب��وط ب��ه،Intact
water( ی مرب��وط ب��ه آب
 ��خراب
) که در کاندومینیومهاdamage
۱۴.۲  از،ی رای��ج میباش��د
 ��خیل
 به۲۰۰۲ میلی��ون دالر در س��ال
۲۰۱۱  میلیون دالر در سال۴۸.۵
.افزایش داشته است
ی بیمه
 مش��کل اینجاست که وقت
ّ
کل ساختمان مجبور به پرداخت
هزینهه��ای این نوع خرابیها (که
توسط مالکین مسامحه کار ایجاد
 هزینه بیمه،میش��ود) میباش��د
س��اختمان افزای��ش مییابد و در
ی مالکی��ن باید این
 نتیج��ه تمام
.افزایش هزینه را بپردازند
در اس��تان کبک مالک مسامحه
،ی ش��ده
 کار که باعث ایجاد خراب
مجبور به پرداخت «بخش کس��ر
 میباشد؛Deductible » پذیر بیمه
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Introducing the IBNG to the
readers of Paivand
ranian Business Network
Group (IBNG) is a nonprofit organization, whose
main and principal goal is
to establish and to develop a
business marketing and network through word-of-mouth
referral between its members.
IBNG does not pursue any
political and religious objective of any kind.
5 years ago with establish
of first board members (Ali
Paknezhad, Reza Nejad,
Vahid Khaleji, Fahimeh Samiegoher, Mehdi Rafetpanah,
Fahimeh Esfahani, Behrooz
Aghababakhani) the IBNG
organization was established.
IBNG is formed of the members who gather mainly on
a weekly breakfast meeting
basis and during the other
gathering occasions such as
dinner, evening business network, seminars and/or annual
celebrations or other business
activities.
IBNG’s primary objective is
to assist its members in ways
to improve their business by
establishing a word of mouth
referral network among its
members, and ultimately by
establishing outstanding relationships with other business
communities.
In order to promote the
word-of-mouth referral,
every member should have
the opportunity to introduce
his business to all members,
to express his needs and to
clarify what could promote
his business. For doing so
and for the sake of accuracy
of information being circulated during meetings, every
member can only present
what is in his expertise and in
his field of business.
It is imperative that we ex-

I
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pand and promote
IBNG as much as
possible by more
contribution of
existing members
by being more
active in referring
and by inviting new Iranian
businesspersons to
join IBNG.
The presence at
the IBNG breakfast meeting or any
other occasions and seminars
arranged by IBNG does not
imply the membership of the
present persons nor does not
imply that the IBNG is soliciting the guest’s membership.
The process of membership
is commenced and monitored
by the Board as provided in
the present general rules.
nd 1 year ago with the
election of the new
board members (Manouchehr
Ghorbanian,Ali Dadkhah, Mehdi Rafatpanah,
Gity Poumehdi , Masoud
Mojbafan,Alireza Kemali,
Nader Bozorgmand) it continues to grow and at this
time it has over 30 members.
very Wednesday we get
together to share our
experiences and success at
the Iranian Business Network
Group (IBNG).
On 17 October, we had the
pleasure to be joined by Ms.
Maria Cottone as our keynote speaker of the week and
the key points that were made
at the meeting were quite eye
opening and helpful.
Moreover, in her recent
column for the Paivand
newspaper, she brought some
topics to the attention of
readers, which questioned
the qualifications of members

A

E

Israel palestine war

& scoop on the shizz between
Bieber and Gomez’s bizz.
Nadime Rahimian

few days ago, when I
was just about to head
out the door to go to the
gym with my dad, my mom
turns on the television in
the living-room.
The channel is set on CNN
and they were doing a
report on the Israeli bombings in Gaza. There were
shots of explosions, bombs,
smoke, fire, crumbling
houses, panicking pedestrians, and men carrying
bodies in a frenzy.
The next few shots were
located in a dumpy looking
hospital. Doctors and nurses were running all over the
place. People were carrying
people in their arms. It was
total chaos. And then there
was a shot of a child crying
in pain. She was a seven
year old girl shot in the
back. She was surrounded
by her weeping mother and
devastated father.
My mom was sensing my
urge to angrily burst into
a political diatribe, she
changed the channel.
I kid you not and I wish
this was made up: my mom
goes up one channel. It was
a report about wine tasting.
Two pompous-looking
pseudo-intellectual men
were explaining the level of
acidity of a certain wine to
this overly curious damsel

A
in their field. We are pleased
to bring the attention of
Paivand’s readers to our new
IBNG website which details
all the qualifications of our
member’s. Indeed, our members each have their own web
page, which outlines relevant
information such as qualifications, certifications, business
and member name, web site,
email, phone number and fax
number.
o find out more about
our group and members,
please join us for a breakfast
meeting, held every Wednesday between 7:50 to 9 am.
You can also sign up at www.
ibng.ca to receive automatic
newsletters.
To join our group, you can
fill an application online,
which will be reviewed by
a member of our board for
quality purposes.
With your help, we would
like to see the IBNG group
grow and become a successful business-networking
group within our Iranian
community.
Management of IBNG

T

www.ibng.ca

Hottest PA

RTY of the

•

in distress stereotype of a
woman!
In all honesty, I was dumbstruck.
First of all, you’d think this
sort of coincidence could
only be found in a dramatic
communist soap opera.
And second, what the hell,
man? I mean, really, what
the hell? Am I crazy or is
it just plain wrong to sniff
grapes while a nation is
massacring another?
ere is another example
of exasperating proof
that there is absolutely no
hope for peace in humanity.
I randomly find myself on
ET: Entertainment Tonight
(I am ashamed of myself
for this)!
This phony in a dress,
with too much enthusiasm,
gives us the scoop on the
shizz between Bieber and
Gomez’s bizz. For those
who don’t know (and I
congratulate you), Justin
Bieber and Selena Gomez
have been the “hottest”
celebrity couple of the year.
For some unknown and
utterly banal reason, many
people are obsessed over
their personal and romantic
lives.
Apparently, these kiddies
have been having some
quarrels and, apparently,
this couple’s business is
supposed to claim more importance than anything else
in this god-forsaken world.

H

I am telling you. The hostess said so herself that she
has been feeling restless
ever since she has heard
this distressing news.
She interviewed other celebrities and asked for their
opinion on the situation.
Will Gomez and Bieber
last?
Some celebrities were rooting for them, others gave
some romantic advice.
Just when I was about to
change the channel due to
an over-saturation of ignorance, this one guy (I think
he was a guitarist) gave me
hope. The hostess told the
guy about the situation and
he replied, sarcastically
(I’m paraphrasing):
“Oh my Gawd. What has
the world come to? First
Israel and Palestine, and
now this?”
My dearest readers, I honestly do not really care for
what you or anyone else
call entertainment. We all
need a moment of “metime”, a time when we can
escape from the real world
and all its evil. Some read
books. Some watch action
movies. I personally prefer
cartoons. But this “metime”, this escapism, aren’t
we going a bit overboard
here? Have you not noticed
the amount of ignorance
we are being bombarded
with these days?
Did you know that Paris
Hilton is looking for a BFF
in Dubai and she’s made
a reality TV show about
it because, apparently, her
life holds dear meaning to the average

ارائه ا
ی
ا
ز
ت
پ
:ش
دیگررا
مههای
برنا

گ سال نو
رتی بزر
!را با ماباشید
ا
پ
شبیشادوبیا
!کنسلکنید

 شب زیبای دیگری در کنار هم
>> با یاد ایران
 دالر15 :>> ورودی
)  دالر20 :(در محل

، به علت محدودیت جا
بلیت خود را همین امروز
.از تپش دیجیتال تهیه کنید

514-223-3336

در سالن جشن های
Rosebowl
NDG در قلب

Salle de Quilles Rose Bowl
6510 St Jacques
Montréal، QC H4B1T6
Tel: 514-482-7200
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مرکز آموزشی دوره های جانبی*

به منظور ارتقاء زبان ،مهارت و قابلیت های مطابق با بازار روز،
اقدام به برگزاری طیف وسیعی از دروس به صورت غیرواحدی ،گواهی نامه و یا دیپلم می مناید.

ارتباطات و روابط عمومی

موفقیت شما را تضمین می نماید.
با استفاده از ارتباطات کارآمد می توان
دیگران را ترغیب ،تش��ویق و یا تغییر
داد .می توان دنیا را تغییر داد.
دروس روابط عموم��ی و ارتباطات ما
مهارت های مورد نیاز جهت موفقیت
هر چه بهتر شما را به شما می آموزد.

عکاسی و هنر های جتسمی

اگر به عکاسی ،چه به صورت حرفه ای و
چه به عنوان سرگرمی ،عالقمند باشید،
بهتر اس��ت حتما نگاهی به درس ها و
برنام��ه ه��ای عکاس��ی و هنری های
دیجیتالی ما بیاندازید.

موسسهکامپیوتر

موسسه زبان

هم تراز با استانداردهای بازار ،انتخاب
اول ش��ما جهت طراحی وب س��ایت،
برنامه نویسی تحت وب ،و یا یادگیری
نرم افزار طراح��ی به کمک کامپیوتر
خواهد بود.
با کمک اساتید مجرب کامپیوتر ،شما
قادر خواهید بود بروزترین تکنیک ها را
فراگرفته و متعاقبا در بازار کار استفاده
نمایید.

تاکنون هزاران دانشجو از امکانات این
موسسه در خصوص زبانهای انگلیسی
و فرانسه بهره مند شده اند.
اگر بهدنبال تقویت زبان برای مکالمه و
یا به صورت حرفه ای برای استفاده در
باراز هستید این مؤسسه به شما کمک
می کند.
برنامه ه��ای دروس غیر واحدی زبان
انگلیس��ی با طراحی کامال پویا و نیز
متمرکز بردانشجو ،محیط آموزشیدر
خور بزرگساالن را ارایه می نماید.

* کلیه دروس به استثناء دروس زبان فرانسوی به انگلیسی ارایه می شوند.

برای دریافت اطالعات بیشتر لطفا با شماره تلفن و یا ایمیل زیر متاس بگیرید:
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 Mailing Address:

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

since3
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

Fax:514-500-1188
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

info@paivand.ca www.paivand.ca

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

 حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان
ساعات کار:
و پاکستان پذیرفته میشود.
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا  9صبح تا 10شب
همه روزه
در اندازه های مختلف
 CD و  DVDافغانی تازه...

انــواع
کارتتلفن

) 2550 Lapiniere (Brossard

دکتر ریموند رضایی

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

Tel.: 450-934-7744

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

www.circumcisionmontreal.com
Metro: Guy

نغمه سروران

عینک
فرهت

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG،

عضو رمسی اجنمن
مترجمانکبک،




ترجمه و تأیید ترجمه رسمی
اسناد و مدارک
ترجمه شفاهی
تنظیمدعوتنامهوتکمیل
کلیه فرمهای رسمی
تأیید امضاء

)Location: Downtown Montreal (La Cite
near Place des Arts Metro
Call, text or e-mail for an appointment

Tel.: 514-481-0671

بازرسیفنیساختمان
MONTREAL PRO INSPECTION

بازرسیساختمان

مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

مسکونی و جتاری

 شامل بیش از 400نکته قابل رویت
از سقف تا فونداسیون (سیستم برق ،لوله کشی،
سیستم های شوفاژ و خنک کننده ،عایق بندی و )...
 با گزارش کامل :همراه با عکس و توضیحات

Tel.: 514-889-8765
nsarvaran@hotmail.com

لحظههای شیرین با
سفرۀعقدشیرین

با مدیریت مسعود موج بافان:
عضو جامعه بازرسان ساختمان کبک ()AIBQ
و  InterNachiدر آمریکا با بیمه در خدمت شما

مشاور رمسی وام مسکن

 وام برای افراد خوداشتغال
 وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
 متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

1253 Rue Guy

Tel.: (514) 933- 8383

مترجم رمسی

7روز
هفته

بدون
وقت
قبلی

Dr. Raymond Rezaie

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

Tel.: (450) 676-9550



Tel.: 514-996-9692

بهروزآقاباباخانی

Tel.: (514) 606-5626
behrooz@babakhani.ca

خدماتآرایشـی

INSTITUT LEA

Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris
 از بین بردن موهای زاید بدن از طریق لیزر Rejuvenation
 جوان کردن پوست و از بین بردن
چین و چروک های صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و صورت veins
و از بین بردن جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت acne
 ماسوتراپی  اپیالسیون با وکس
 بند و ابرو  سفت کرد سینه از طریق لیزر Breast lifting
 فیشال   Skin Care Treatmentمانیکور ،پدیکور ،کاشت ناخن
 سوزاندن چربی های بدن با متدهای پیشرفته لیزری بسیار موثر ،مطمئن

LASER
SPA

massagetherap
member: M~RMy
Q
receipt avaliable

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

4230 boul St-Jean, suite 225 D.D.O H9H 3X4 QC
Tel.:(514)772-5787
(514)620 -3622

پ
ا
ر
ت
ی
ب
ز
ر
گ
س
ا
ل نو

ارائه ای از تپش:

2شنبه
31دسامبر

Tel.: 514-624-2669
514-912-5651

)514( 677-9892

 ص37:

www.sofrehaghd-montreal.com

www.montrealproinspection.com

وست آیلند

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

NDG

 فالوده ا
خ
و
ا
ن
ر
سید
 بستنی ا
ک
ب
ر
م
ش
ت
ی،
خوش
مزه و خاط

ره ان
گیز رسید

 نان گاتا
ی
ا
ر
م
ن
ی
 نان ن
ا
ز
و
ک
ا
ر
منی
 نان
خشک با

دانه کتا
ن
،
س
ی
ه
د
ان
با
ه و کنجد
طعم های

ه ،پاچه ،زبان
کل
موجود است

گونا
گون رسید
قهوه ادنا
EDNA

9
مرغوب.9
برجن
Royal
 40پوندی

لیمو

34

شیرینعالیرسید!

انار عالی رسید

بهدرشترسید

فصل سرد در ر اه است :بهترین حلیمداغ
را در سوپراخوان نوش جان کنید!

