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ایران و چین دارا
ی
بی
شت
ری
ن
ر
وز
نا
مه
نگار زندانی!...

 100روز با ماروآ
بهای دالر
به تـدریج که از عمر دولت
اقلی��ت خانم پولین ماروا می دوباره روندی
گذرد ،وی می کوشد به وعده های صعودی به خود
انتخاباتی خود عم��ل کند .آینده گرفت

c

نشان خواهد داد که خانم ماروا به
چه میزان به وعده های خود وفادار
مانده و در ک��دام زمینه ها موفق
شده است ....................ص11 :

راوی شانکار ،آهنگساز و
سیتارنواز هندی ،درگذشت

در طول یک هفتهی
گذشته بهای دالر در
ب��ازار آزاد بار دیگر رو
به افزایش گذاش��ت و
از مرز سه هزار تومان
گذشت .ظاهرا بانک مرکزی قادر
به تامین ارزمو رد نیاز نیست...
 ............ص8 :

جان برد:
تنها یک
طرف مقصر بسته شدن
 ص 8 :سفارت کانادا
در تهران است و آن
دولت ایران است!

احمدینژاد را باید جدی گرفت!

او و یارانش بر آنند تا پس از
خرداد 92همچنان در صحنه
سیاسیایرانحضورداشتهباشند
امروز کسی میتواند رأی
مردم را بگیرد که حساب
خود را از ولی فقیه جدا کند.

جایزه ساخاروف به منایندگان نسرین ستوده
و جعفر پناهی اهدا شد ......ص5 :
مهــاجرت
>> 36

کبک/کانادا

امیرسام:
امالک
حسین
باقرزاده

شهباز
خنعی

>> 11:

1253 Guy (514) 933- 8383

دکتررضایی

>> 7

>> 6

روبروی 3

کاندولوکس

بل سنتر

صرافی  5ستاره

«کشورفلسطین»:
نگاهی به روابط
پیچیدۀاسرائیل-
فلسطین و حماس

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات
لیسانسدر رشته مدیریت مالی
از دانشگاه مونترال ()H.E.C
کاندیدای انجمن حسابداران CGA

کانــــاداشروعبه
جمع آوری اطالعات
بیومتریکبرخیاز
اتــباعخــارجی
کــردهاست.
 ص8 :

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

 ص2 :

28دسامبر

انتقالفوری

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

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

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

حسابداریومالیات

عباسشفیعی

تهیهوتنظیممالیاتبردرآمدسالیانه
 دفترداری Bookkeeping
 تهیه گزار ش هایGST & PST
 ثبت شرکت هاIncorporation :

فارغ التحصیل McGill University

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

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.

وحید خلجی

محضردار و مشاور حقوقی

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

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.

fhemmatiyan@sutton.com

Tel.: 514-485-4744
West Island:
Tel.: 514-620-5551

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

1449 St. Catherine W

Tel.: (514) 806-0060

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

جراحدندانپزشک

1405 Maisonneuve W.

Mobile: 514.567.3169

Montreal, QC H4X 1Y9

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

Tel.:514-844-4492

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

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

•15760 boul Pierrefonds
 با ۱۰سالجتربه
 درکمترینزمان
 بهترینبها

1155 Rene Levesque w. #2500

18 Westminster N.Suite 20

| 5057 Av. Victoria | Montréal, H3W 2N2

Cell: (514) 827-6364

Pointe-claire، Qc، H9R 4S2

انتقـال ارز

CENTURY 21 Max-Immo
620 boul، St-Jean، Suite 202
Pointe Claire، QC، H9R 3K2
ninousgivargiznia@hotmail.com

Cell.: (514) 816-4080

6600 Trans-Canada، Suite 750

صرافیخضر

نینوسگیورگیزنیا

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

مشاور امالک در مونتریال

فیروزهمتیان

ص:
7

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

Montreal, Qc, H3B 2N2

:خریدفرانچایز

ص12 :

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315

 ص37 :

Real Estate Broker

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور
مدیریتبازاریابی
______________________
Office: (514) 990-4666 X594
Res.: (514) 696-5169

Tel.: (514) 700-0303

صیغه:...خرسندیدرمونتریال

Ninous Givargiznia، BSc.

ع.ا.شادپور

>> 36

کلینیکمدیکالآلفامدیک

به سرپرستی
رضاناظم (وکیل)

سوریه :شکست شعار «النصربالرعب»!

 ص8 :

کـتنه
ماریا ُ

ماکمکتان
میکنیم!!

ص24 :

ص30 :

جریمهگرفته اید:
نگراننباشید!

 ص5 :

پیامککوتاه
دچهنقش ههاییدرسردارد؟ 20ساله شد

ینژا
احمـد 

___________
Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent، QC H4N 1C8

EXCHANGE
QROP
ترکیه،

شــریف

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

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
متاس

و یا با تعیین وقت قبلی

بگیرید

www.alixtoyota.com
Tél.: 1-866-821-0105

2013 TOYOTA
YARIS HATCHBACK
five doors
$

STARTING AT

16 315

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

transport, preparation included.

2012 TOYOTA CAMRY LE
$

STARTING AT

25 365

transport, preparation
and tax for A/C included.

Financing

%
0

وام با نرخ بهره
for certain
cars only

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

Contact Alex
for additional rebates.

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

3
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ایران....

مسکو :اسد کنترل بر سوریه را از دست میدهد

جایزه ساخاروف روی دو صندلی خالی پناهی و
ستودهقرارگرفت

پارلمان اروپا جایزه آزادی اندیشه
س��اخاروف را در غی��اب نس��رین
س��توده و جعف��ر پناه��ی روز
چهارشنبه ۲۲ ،آذر به نمایندگان
این دو اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری آلمان مارتین
ش��ولتز ،رئیس پارلم��ان اروپا ،در
مراس��می که به این مناسبت در
استراس��بورگ فرانسه برگزار شد،
اظه��ار داش��ت که ای��ن جایزه بر
«تالشهای فوقالعادهای که خانم
س��توده و آقای پناه��ی در مبارزه
برای مق��ام انس��ان و آزادیهای
اساسی و تغییر سیاسی در ایران به
کار بستهاند» صحه میگذارد.
نسرین ستوده ،وکیل دادگستری
به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری
اس�لامی به ش��ش س��ال حبس
تعزیری و  ۱۰س��ال محرومیت از
وکالت محکوم شده است .او وکالت
بسیاری از مخالفان حکومت ایران
را بر عهدهداشته ودر زمینه حقوق
بش��ر و حقوق زنان ب��ه چهرهای
شاخص تبدیل شده است.
جعف��ر پناه��ی نیز که فیلمس��از
اس��ت از اواسط دهه  ۱۹۹۰جوایز
بینالملل��ی بس��یاری را تصاحب
ک��رده که از جمله آنها میتوان به
جوایز جش��نوارههای کن ،ونیز و
برلین اش��اره کرد .ام��ا از آنجا که
قاضی دادگاه ایران فیلمها ،متنها
و مصاحبهه��ای او را «تهدی��دی
برای امنیت ملی» دانس��ته ،او هم
به ش��ش س��ال حبس تعزیری و
 ۲۰سال محرومیت از فیلمسازی
محکوم شده است.
ب��ر اس��اس این گزارش ،نس��رین
ستوده که اکنوندوران محکومیت
خ��ود را در زن��دان میگذران��د،

پیامی برای مراسم
دریاف��ت جای��زه
ساخاروف فرستاده
ب��ود که ش��یرین
عب��ادی ،فع��ال
حقوق بشر و برنده
جایزه صلح نوبل،
آن پیام را خواند.
خانم ستوده در این
پی��ام جایزه س��اخاروف را «باعث
افتخار» خود نامی��ده بود که او را
برای ادامه مسیر تشویق میکند.
در بخش��ی از این پیام آمده است:
«من از رویای عدالت در کش��وری
س��خن میگوی��م که ب��ه دنبال
ی��ک روز انتخابات ،صده��ا تن از
همه
معترض��ان انتخاب��ات را که ٔ
افتخارشان به آن است که با پرهیز
از هرگونه خشونتی اعتراض خود
را اعالم کردهاند ،راهی زندان نمود.
نتیجه
جرم آنها ش��ک در صحت
ٔ
انتخابات بوده است!»
خانم س��توده میافزاید« :من یک
رویا بیش��تر ن��دارم؛ رویای تحقق
"عدالت" و بر این باورم این رویا در
کشوری که به من تعلق دارد جز با
استقالل قضایی محقق نمیشود».
کوستا گاوراس ،فیلمساز فرانسوی
نیز پیام جعفر پناهی را خواند که
پناهی در آن میگوید در دوراهی
«ف��رار ی��ا زندگی زیر شمش��یر
داموکلس» ،گزینه دوم را انتخاب
کرده و در ایران مانده است.
پناه��ی گف��ت« :فیلم نس��اختن
ب��رای یک فیلمس��از ی��ک مرگ
تدریجی است  ...مقامات کشور من
آنقدر متعصب شدهاند که حتی
نمیتوانند یک روزنامهنگار یا یک
فیلمساز مستقل را تحمل کنند».

در ادامه مراس��م مارتین ش��ولتز
اظه��ار داش��ت ک��ه ای��ن جایزه
همچنین ستایشی از مردم ایران
نیز محسوب میشود ،مردمی که
صاحب «جامعه مدنی س��رزنده و
خالقی»هستند.
او گفت« :ش��رایط ای��ران حیاتی
است .ریشه این شرارتهای متعدد
ک��ه این م��ردم پرغ��رور را عذاب
میدهد سیاس��ی است و به نظام
قضایی بازمیگردد ک��ه به افراط
گرایش پیدا کرده است».
آقای شولتزدرنهایت گفت که این
جایزه حاک��ی از مخالفت پارلمان
اروپا با حکومت ایران است.
پیش از این در ماه اکتبر هیاتی از
پارلمان اروپا قصد بازدید از تهران
را داشت ،اما از آنجا که این هیات
خواستار دیدار با نسرین ستوده و
جعفر پناهی ش��د ،مقامات ایران
مانع این سفر شدند.
جایزه س��اخاروف که به نام آندره
س��اخاروف از مخالف��ان حکومت
اتحاد جماهیر ش��وروی است در
سال  ۱۹۸۸توس��ط پارلمان اروپا
بنیان گذاش��ته ش��د .اولین برنده
این جایزه نیز نلسون ماندال ،فعال
سیاسی سرشناس آفریقای جنوبی
بود.

•

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

www.masoudnasr.com

مسعودنصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

مواضع کش��ورهای غربی در قبال
سوریه و موافقت با تشدید تحریمها
دیده نمیشود ،ولی ناظران سیاسی
چنی��ن ارزیابی میکنن��د که این
اظه��ارات از ام��کان قریبالوقوع
شکست رژیم بش��ار اسد حکایت
میکند.
مس��کو همزمان پس از نشس��ت
اخیر گروه "دوس��تان سوریه" به
این کشورها هش��دار داد که برای
مخالفان دولت سوریه جنگافزار
نفرستند.
وزارت دفاع روسیه در مسکو اعالم
کرد که ناتو به روسیه قول داده که
نقشهای برای مداخلهی نظامی در
سوریه ندارد.
روسیه از نادر کشورهایی است که
هنوز از رژیم بش��ار اسد در سوریه
پشتیبانیمیکند.
این کش��ور به هم��راه چین مانع
تصویب مجازاتهای بیشتر سوریه
در ش��ورای امنیت س��ازمان ملل
متحد شده اس��ت و از اصلیترین
ارس��الکنندگان جنگافزار برای
دولت بشار اسد بهشمار میرود.

اکنون از دید روسیه نیز رژیم بشار
اس��د بهگونهای فزاینده کنترل بر
س��وریه را از دس��ت میده��د .به
گفتهی میخائيل بوگدانف ،معاون
وزیر خارجهی روسیه ،با توجه به
چنین تحولی ،شکست رژیم اسد
نامحتملنیست.
اظهارات میخائيل بوگدانف ،معاون
وزی��ر خارجهی روس��یه ،روز ۱۳
دسامبر توسط خبرگزاری "ایتار ـ
تاس" منتشر شده است.
این نخستین بار است که یک مقام
بلندپایهی روسیه که شریک اصلی
و از پش��تیبانان جدی رژیم بشار
اسد است ،آشکارا چنین سخنانی
بر زبان میآورد.
به گفتهی ناظران سیاسی ،چنین
به نظر میرس��د که مسکو خود را
برای دوران پس از اسد در سوریه
آماده میکند.
بوگدان��ف همچنی��ن از افزای��ش
ش��مار کش��ورهایی ک��ه ائتالف
اپوزیسیون سوریه را به عنوان تنها
نمایندهی ملت سوریه به رسمیت
میشناس��ند ،انتقاد کرده و گفته
است که برنامهی این اپوزیسیون استفاده از موشکهای اسکاد
"پرسشهای زیادی" برمیانگیزد .در این میان ظاه��را در نبردهای
اگ��ر چ��ه در اظه��ارات بوگدانف ،خونی��ن س��وریه همچنی��ن از
نش��انی از نزدیک شدن روسیه به موشکهایاسکاداستفادهمیشود.

یک س��خنگوی دولت آمریکا ۱۳
دسامبر از "فرود موشکهای اسکاد
در سوریه" خبر داد.
ویکتوریا نوالند ،سخنگوی وزارت
خارج��هی آمریکا نیز گفت که در
نبردها از موشک استفاده میشود.
وی درب��ارهی نوع این موش��کها
اظهارنظ��ری نک��رد و صرفا گفت
که دولت س��وریه از "س�لاحهای
مخوف" دیگری استفاده میکند.
به گفتهی نوالن��د این جنگافزار
نوعی بم��ب لولهای ح��اوی مواد
آتشزا است.
آنگونه ک��ه روزنامهی "نیویورک
تایم��ز" از ق��ول محاف��ل دولتی
آمریکا گزارش میدهد ،نیروهای
نظامی دولتی در روزهای گذشته
از دمشق چند موش��ک کوتاهبرد
اسکاد به سوی مواضع شورشیان
در شمال شلیک کردهاند.
موش��کهای اس��کاد ک��ه ۳۰۰
کیلومتر برددارند،در اتحاد شوروی
سابق ساخته میش��دند .پیش از
اینها سازمان دیدهبان حقوق بشر
ارتش بش��ار اس��د را به استفاده از
بمبهای آتشزا علیه غیرنظامیان
متهم کرده بود.

جریمه  ۳۲۷میلیون دالری بانک بریتانیایی به
دلیل نقض حتریمهای آمریکا

طبق اعالن وزارت خزانهداری آمریکا ،بانک بریتانیایی
اس��تاندارد چارتر به دلیل نق��ض تحریمهای ایاالت
متحده علیه ایران ،میانمار ،لیبی و سودان جریمه ۳۲۷
میلیوندالری پرداخت میکند.
به گفته مقام��ات آمریکایی ،این بانک از طریق دفاتر
خ��ود در آمریکا نقل و انتقاالت مالی را انجام داده که
ناقض تحریمهای آمریکا علیه کش��ورهای ذکر شده
بوده است.
اس��تاندارد چارتر که پنجمین بانک ب��زرگ بریتانیا

است متهم شده که طی س��الهای  ۲۰۰۱تا ۲۰۰۷
معامالت��ی غیرقانونی ب��ه ارزش  ۲۵۰میلیارد دالر با
شهروندان ایران و شرکتها و مؤسسههای این کشور
انجام داده است.
اس��تاندارد چارترد که در سال  ۱۹۶۹تأسیس شده و
مقر آن در لندن اس��ت یک��ی از مهمترین بانکها در
بریتانیا محسوب میشود که فعالیتش بیشتردر آسیا،
خاورمیانه و آفریقا متمرکز است.

ارز FMS

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

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

5

6

 سال  19شماره  25  1088آذر 1391

خبـــر...

PAIVAND: Vol. 19  no.1088  Dec. 15, 2012

www.paivand.ca

احمـدینژاد

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

چه نقشههایی در سر دارد؟
حسین باقرزاده

hbzadeh@btinternet.com

 4دسامبر :محمود احمدینژاد در
نزدیک به هشت سال ریاست خود
بر جمهوری اسالمی اثرات عمیقی
بر این نظام گذاشته است.
اودردوانتخاباتمشکوکوجنجالی
مق��ام خ��ود را احراز کرده اس��ت؛
با سیاس��ت توزیع یارانه مستقیم
و ح��ذف یارانههای نامس��تقیم به
بزرگتری��ن تحول اقتص��ادی در
حیات جمهوری اس�لامی دس��ت
زده اس��ت؛ فعالیتهای هستهای
ایران را به نحوی بینظیر و خارج از
انتظار گسترش داده است؛ با اصرار

جواهری
نیک آذین

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

514-939-2700
2087 rue Guy

Montreal، QC، H3H 2L9

Metro: GUY

مداوم بر این فعالیتها و اظهارات
تحریکآمی��ز در باره اس��راییل و
هولوکاست ،ایران را به بزرگترین و
خطرناکترین مصاف خود با جهان
غرب کشانده اس��ت؛ و بیش از هر
رییس جمهور پیش��ین این نظام،
در برابر ولی فقیه زمان ایس��تاده و و
موقعی��ت و اح��کام او را به چالش دومی حت��ا به تعبیر بس��یاری از
کشیده است.
اصالحطلب��ان (از جمل��ه ،محمد
حقوق
مدافع
یک
مقام
او اکنون در
خاتمی که یکباردر زمان ریاستش
ِ
و آزادیهای مردم ،حکومت قانون ،آن را اظه��ار کرده اس��ت) خیانت
حق انتخاب آزادانه مردم ،افتخارات بشمار میرود.
باس��تانی و ملی ایران ،نفی سلطه احمدین��ژاد نه فقط س��خنانی را
روحانیت بر حکومت ،و تغییر قانون اظهار میکند که اصالحطلبان حتا
اساسی جمهوری اسالمی به سخن در اوج قدرتش��ان از آن ابا و هراس
در آمده است.
داشتهاند ،بلکه از به چالش کشیدن
سخنان اخیر احمدینژاد که در دو مهمترین مقامات نظام نیز واهمه
مراسم ،یکی سمینار «قوهی مجریه نداشته است.
در قانون اساسی» و دیگری مراسم او در دوره اول ریاس��تش ،کارنامه
بزرگداش��ت می��رزا کوچکخ��ان  ۲۴ساله پیش از خود در جمهوری
جنگلی ابراز ش��ده ح��اوی نکاتی اس�لامی را زیر س��ؤال برد و آن را
است که
تخطئه کرد.
اوال اظه��ار آنه��ا را از ی��ک تعری��ض او به وضوح متوجه س��ه
سیاستمدار آزادیخواه ودموکرات مقام عالی اجرایی این دوره ،یعنی
اکبر هاشمی رفس��نجانی (رقیب
میتوان انتظار داشت ،و
ثانی�ا بس��یاری از تابوه��ا و خط او در انتخاب��ات س��ال  )۸۴و دو
قرمزهای نظ��ام حاک��م را در هم رهب��ر اصالحات محم��د خاتمی
و میرحس��ین موس��وی (رقی��ب
میشکند.
او علن��ا موقعیت خامن��های را به انتخاباتی س��ال  ۸۸او) بود ،و این
عنوان کسی که منتخب مستقیم وج��ه از س��خن او در گزارشها و
مردم نیس��ت ،در مقایسه با رییس تحلیلهاعمدهشد.
جمهور که مستقیما از سوی مردم ولی نمیتوان این کارنامه طوالنی را
برگزیده میشود ،پایین میآورد ،و تخطئه کرد ،و نقش بازیگران اصلی
از لزوم تغییر قانون اساسی «چون آن دورهها را نادیده گرفت.
مناس��بات در حال تغییر اس��ت» دو ول��ی فقیه ای��ن دوره نیز که از
اختیارات وس��یعی برخ��وردار
سخن میگوید.
اول�ی از دید غالب ب��ر حکومت و بودند ،و بخصوص علی خامنهای
نظریهپردازان آن کفر محض است ،کهدر هشت سال اولیه ایندوره

کشفبزرگترینمحمولهموادمخدردر ۳۰سال
گذشتهدرایران

فرمانده مرزبان��ی نیروی انتظامی
ایران از کشف "بزرگترین محموله
م��واد مخ��در" ظ��رف  ۳۰س��ال
گذش��ته خبر داد .به گفته سردار
ذوالفقاری ،این محموله به وزن ۱۱
تن و  ۳۹کیلوگرم بوده که بیشتر
آن را تریاک تشکیل میداده است.
سردار حسین ذوالفقاری ،فرمانده
مرزبای نیروی انتظامی ایران ،روز
ش��نبه ( ۱۸آذر) در یک نشس��ت
مطبوعات��ی اع�لام کرد ک��ه این
محموله قاچاق پ��س از درگیری
 ۳۶ساعته با قاچاقچیان در هنگ
مرزی جیکگور در استان سیستان
و بلوچستان ضبط شد.
به گفته سردار ذوالفقاری ،مأموران
مرزبان��ی پیشتر متوجه ورود این
محموله به کشور شده بودند و طی
 ۱۸روز کار عملیاتی و استقرار در
 ۷۷کیلومتری نوار مرزی،در نهایت
موفق به شناس��ایی قاچاقچیان و
ضبط محموله ش��دند .گفته شده
اس��ت که این درگیریها در س��ه
نقطه انجام شدهاند.
به نق��ل از این مقام مس��ئول ،در
درگیری میان پلیس و قاچاقچیان
یک تن از قاچاقچیان کشته شده
و تع��دادی دیگر از آن��ان زخمی
شدهاند .با توجه به رد خون بر جای
مانده ،احتمال داده ش��ده اس��ت
که مجروحان به خاک پاکس��تان

گریختهباشند.
به گفته فرمانده مرزبانی ،همچنین
سه دستگاه خودروی قاچاقچیان
در این درگیریها واژگون شده و ۷
دستگاه موبایل و سیمکارت متعلق
به آنان به دست مأموران مرزبانی
افتاده است .سردار ذوالفقاری اضافه
کرده است که این محموله شامل
 ۱۰ت��ن و  ۶۹۳کیلوگرم تریاک و
مابقی آن حشیش بوده است.
او همچنی��ن گفت��ه اس��ت که از
ابتدای امس��ال تا  ۱۶آذرماه۷۹ ،
تن مواد مخدر در شرق و هرمزگان
کشف شده که این رقم نسبت به
سال گذش��ته " ۷۷درصد" رشد
نشان میدهد.
ایران یک��ی از کش��ورهای اصلی
در ش��اهراه قاچاق مواد مخدر به
اروپا و خاورمیانه به ش��مار میرود
و بر اس��اس آمارهای ارائه شده از
سوی مس��ئوالن ایرانی ،از ابتدای
س��ال جاری میالدی " ۳۵۰تن"
مواد مخ��در ،که اکثر آن را تریاک
تش��کیل میداده ،کشف و ضبط
شدهاند.
آمار همچنین حاکی از آن اس��ت
که در جریان درگیریهای مرزی
با قاچاقچیان در  ۳۰سال گذشته،
بیش از  ۴هزار مأمور پلیس و سرباز
ایرانی جان خود را از دست دادهاند.
ایران میگوید ،ت��ا کنون بیش از

 ۷۰۰میلیون دالر برای س��اخت
"دیوار حفاظتی"در مسیر ۱۷۰۰
کیلومتری ش��رق این کش��ور با
افغانستان و پاکس��تان با هدف
جلوگی��ری از انتقال مواد مخدر
هزینه کرده است.
دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان
ملل بارها از تالشهای جمهوری
اس�لامی بر ض��د م��واد مخدر
قدردانی کرده و کمکهای مالی
در اختیار این کش��ور ق��رار داده
است.
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه،
با ای��ن حال آمریکا ش��ماری از
مقامهای ایرانی ،به ویژه اعضای
سپاه پاس��داران انقالب اسالمی
را به دست داش��تن در ترانزیت
مواد مخدر از افغانستان در ازای
دریافت خدمات از باندهای قاچاق
متهم کرده است.
مقامهای جمهوری اس�لامی در
مقابل با رد این اتهامات ،غرب و
سرویسهای اطالعاتی اسرائیل
را عامالن اصلی رواج مواد مخدر
در این کشور دانسته و آنها را به
تالش برای بیثبات کردن ایران
از این راه متهم میکنند.
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رییس جمهور ب��وده و در بقیه آن
به عن��وان ولی مطلقه فقیه در هر
سیاست و کاری دخالت میکرده
است ،نیز طبیعتا از دید او مسئول
عملکرد آن دوران بودهاند.
احمدینژاددرستدر شرایطی این
س��خنان را ابراز میکرد و از جمله
کارنامه نظام در دهه اول آن را زیر
س��ؤال میبرد که رقیب انتخاباتی
او میرحسین موسوی از آن دوران
تحت عنوان «دوران طالیی امام»
یاد میکرد.
او نشان داده است که به جمهوری
اس�لامی ب��ه عن��وان ی��ک نظام
اسالمگرا اعتقادی ندارد و برای ولی
فقیه به عنوان نایب امام زمان یا هر
عنوان قدسی دیگر مقام و منزلت
خاصی قایل نیست.
او به رغم نارضاییهای شدیدی که
خامنهای نسبت به اسفندیار رحیم
مشایی ،یار غار او و به تعبیری مرشد
و مراد او نشان داده است ،و بیاعتنا
به کارزار ش��دیدی که مخالفان او
در حکومت علیه مشایی (نفر اول
«حلقه انحرافی») به راه انداختهاند،
در حمای��ت از او ذرهای تردی��د به
خود راه نداده است ،و همین چند
روز پی��ش در حک��م انتصاب او به
ریاستدبیرخانه جنبش عدم تعهد

چن��ان واژگانی را به کار گرفت که
به قول حسین ش��ریعتمداری در
کیهان تهران «گویی  ...مشخصات
یك��ی از اولیاء بزرگ الهی را» بیان
كرده است.
و البته آقای شریعتمداری فراموش
نک��رده که به گفتهای از مش��ایی
اشاره کند حاکی از این که «دوران
اسالمگرایی به پایان رسیده است،
اسالم هست ،اما دوره اش به پایان
رس��یده است» و یا «روند تحوالت
این نیست كه بش��ریت مسلمان
بش��ود تا به حقانیت برس��د .بشر
س��رعتش باال رفت��ه و فهمش نیز
به حقایقی می رسد كه دیگر الزم
نیس��ت آن را از پوسته اسالم طی
كند ...یعنیدارد به یك عصاره اصلی
می رسد و در آن عصاره اصلی یك
فهم بزرگ قرار دارد»
به عبارتدیگر ،احمدینژاد و حلقه
اطراف او «س��کوالرترین» گرایش
درون نظام جمهوری اس�لامی را
نمایندگی میکنن��د و در هفتهها
و ماهه��ای اخیر با صراحت و تهور
بیشتری این گرایش را به نمایش
گذاردهاند.
البته این سؤال به جا است که این

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

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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خاورمیانه

یل تاریخی ایران
درمان درد

مسعود صدر

شعـــروترانه...

اگر اسکندر آید فرض واهی
به پوزش خواهی و بر عذرخواهی
دوباره تخت جمشیدی بسازد
که بر آن باز هم ایران بنازد
اگر تیمور برگردد به خواری
به پای میز صلح و سازگاری
دوباره جان ببخشد کشتگان را
به ما باز آورد آن نخبگان را
 ...اگر سرکرده اعراب جاهل
بداندیشان و بد کیشان بد دل
که از ما آن چنان کشتند و بردند
و آن فرهنگ بر آتش سپردند
اگر صدها برابر باز آرد
نهال دانش و بینش بکارد
اگر چنگیز آدمخوار و خونخوار
به ایران بازگرداند دگربار
همان سرسبز باغ و گلشن ما
چراغ پر فروغ و روشن ما
اگر صدها رژیم دیگر آید
اگر بر ما دو صد پیغمبر آید
فلک صدها سیاست پیشه آرد
اگر از آسمان چرچیل بارد
دوصد کوروش ،هزاران مرد دانا
تقی خان ها و صـدها ابن سینا
فرشته جای دیو و دد نشیند
خدا هم گر بر این مسند نشیند
که این کشتی ز توفان وارهاند
سالمت باز بر ساحل رساند
اگر بین «من» و«ما» پل نسازیم
اگر از خارهامان گل نسازیم
اگر در شوره زاران گل بکاریم
ِخرد را دست «بی بی سی» سپاریم
ندانیم از"به جز ما هیچکس نیست"
"به جز ما و شما فریاد رس نیست"
فلک گر نشنود فریاد ما را
نبیند یک صدا ما و شما را
نه امسال و نه تنها سال دیگر
که ده ها سال و صدها سال دیگر
بدان ای هموطن بس روشن و فاش
همین است این ،همین کاسه همین آش

شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.
com

بیش از  40هزارکشته ،نیم
میلیون آواره و پناهنده به
کشورهای خارجی – عمدتا
همسایه  ،-دومیلیون آواره و بی خانمان
درداخل کش��ور ،ویرانی های گس��ترده
ناش��ی از بمباران های زمینی و هوایی،
اینها بخش��ی از بیالن مقاومت جانانه و
دالورانه مردم سوریه در  21ماه گذشته
دربرابر یکی از جنایتکار ترین حکومت
های تاریخ است.
مقاوم��ت مردمی که ازروزنخس��ت می
دانس��تند چه م��ی خواهن��د و یکی از
نخستین شعارهایش��ان« :الشعب یرید
اسقاط النظام» (مردم سقوط نظام را می
خواهند) بود وت��ا امروز باوجود حمایت
های بی دریغ مالی ،نظامی و تسلیحاتی
حامیان اصلی بشار اسد یعنی حکومت
والیت مطلق��ه فقیه و روس��یه و برغم
سازشکاری و مماش��ات شرم آور دنیای
غرب ،برخواس��ت خود پافشرده و عمال
اراده خود را بر همه سیاست بازان نان به
نرخ روزخوار تحمیل کرده اند.
همه نش��انه ها حکایت از این دارند که
رژیم جنایتکار بش��ار اس��د با س��رعتی
فزاین��ده به مرحله پایانی س��قوط خود
نزدیک می ش��ود وای��ن را حتی جدی
ترین حامیان آن نیز نمی توانند نفی یا
انکار کنند.
به گ��زارش تارنمای "پارس دیلی نیوز":
«هفت��ه گذش��ته والدیمیرو اس��یلیف
نماینده حزب حاکم در پارلمان روسیه
(دوما) ،درحضور ی��ک هیئت پارلمانی
انگلیس��ی گفت :مابراین عقی��ده بوده
و هس��تیم ک��ه حکومت س��وریه باید
مسئولیت ها و وظایف خود را به درستی

انجام دهد ،اما گذشت زمان
نشان داده که این کار از عهده
اش برنمی آید».
آنچ��ه ک��ه ای��ن نماینده
ح��زب حاکم روس��یه -که
دس��ت کمی از ح��زب بعث
س��وریه ندارد -ازآن به عنوان
"مس��ئولیت ه��ا و وظایف"
حکومت س��وریه نام می برد
و آن را به ناکارآمدی متهم می

½
½
½

فرنازمعتمدی

Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal، Québec H3B 3C6

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

اعالم کردند.
برمبن��ای تحلی��ل رون��د رویداده��ای
اخیراس��ت که گرهارد شیندلر ،رییس
س��رویس مخفی ب��رون م��رزی آلمان
درروز یکش��نبه  9دس��امبر به روزنامه
"فرانکفورترآلگماینه"میگوید:
«رژیم اسد دوام نخواهد آورد ( )...شواهد
فزاین��ده حاک��ی از آن اس��ت که رژیم
دمشق مرحله آخر حاکمیت خود را طی
می کند».
سرگئی الوروف ،وزیرامورخارجه روسیه،
که در  21ماه گذشته باتمام قوا از رژیم
بش��ار اس��د حمایت کرده ،با چرخشی
آشکار می گوید:
«مس��کو به طورخاص نه از بشار اسد و
نه از هیچ ش��خصیت سیاس��ی سوری
پشتیبانی نمی کند ،هدف روسیه فقط
یافتن راه حل برای بحران است».
مهم ت��ر از همه اینها ،قهرم��ان بزرگ
مماش��ات و واضع دکترین "س��اخت و
پاخ��ت" یعنی باراک اوباما که  3س��ال

پیش هش��دار
"یا با اونا یا با ما" را به نیت
یافت��ن راهی برای س��ازش با حکومت
والیت مطلقه فقیه ناشنیده گرفت ،هم
عش��وه های دیپلوماتیک و دادن "چراغ
سبز" کشتاردر قالب اخطار تعیین "خط
قرم��ز" را کنار می نهد و با صراحتی که
از او بسیار بعید است ،اعالم می کند که
بشار اسد تا دیروز قابل تحمل – به شرط
عدم استفاده از س�لاح شیمیایی – به
پایان خط رسیده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه درروز سه
شنبه  11دس��امبر« :رییس جمهوری
امریکا اع�لام کرد که ای��االت متحده،
ائتالف جدید اپوزیس��یون سوریه را به
عنوان نماینده مش��روع مردم سوریه به
رسمیت می شناسد».
{>> ادامه در صفحه}12 :

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

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

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

ف��رودگاه بی��ن المللی
دمشق را منطقه جنگی

این مرد
بوده م شجاع و
ا
س
ت
وا
ر
سوریه
اند که با
پرشمار ه دادن قرب
ان
ی
ه
ا
ی
م
ه محاسبا
بازانه دنیا را در ت سیاست
ه
م ریخته و
سیاست
تغیی بازان مما
ش
ا
ت
گ
ر
را به
رموض
ع وادارکر
ده است.

NOTAIRE-NOTARY

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

شکستشعار«النصربالرعب»!

کند،درواقع اعتراف به شکست بشار اسد
در گرفتن نتیجه از کشتارها و جنایاتش
است.
یعنی این که رژیم سوریه نتوانسته است
آنقدر بکشد تا سد مقاومتدالورانه مردم
رادرهم بشکند و شعار "النصربالرعب" را
حاکم سازد.
نماینده حزب حاک��م والدیمیر پوتین
در مجلس دومای روسیه درمورد اعالم
این شکست مفتضحانه رژیم بشار اسد و
حامیان آن -حکومت آخوندی و روسیه-
کامال حق دارد زیرا درحال حاضر بیش
از  70درصد خاک سوریه از قلمرو اقتدار
حکومت خارج ش��ده و ب��ه این میزان
روزبروز افزوده می شود.
به گزارش دفتراطالع رس��انی ش��ورای
نظامی مخالفان رژیم بش��ار اس��د روز
شنبه  8دسامبردر پی عملیات سنگین
نیروهای ارتش آزاد س��وریه در پایتخت
این کش��ور ،تم��ام راه ه��ای ورودی به
شهردمش��ق بس��ته ش��ده و مخالفان

آژانس مسافرتی

½

PAIVAND: Vol. 19  no.1088  Dec. 15, 2012

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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ایران...
بهای دالر دوباره روندی صعودی
به خود گرفت
درصد بیشتر از بهای اعالم شده از
سوی بانک مرکزی است.
خبرگ��زاری دانش��جویان ای��ران
(ایس��نا)  ۱۴آذر از ق��ول حمی��د
صافدل ،رئیس س��ازمان توس��عه
تجارتنوشت:پیشبینیهایبانک
مرکزی حاکی از آن است که نرخ
ارز ب��ه زودی در صرافیها و مرکز
مبادالت ارز یکس��ان میشود و ما
در مسیر تک نرخی شدن ارز قرار
داریم.
این پیشبینی بهرغم تعطیلی دو
روزهی ته��ران به دلی��ل آلودگی
هوا درس��ت از آب درنیامد .بانک
مرکزی برای  ۱۶آذر بهای هر دالر
مبادل��های را  ۲۴۵۸تومان تعیین
ک��رده اس��ت .مطاب��ق گزارشها
بهای دالر در نخستین ساعتهای
پنجشنبه به  ۳۰۱۰تومان رسید.

در ط��ول ی��ک هفتهی گذش��ته
به��ای دالر در ب��ازار آزاد بار دیگر
رو به افزایش گذاش��ت و در پایان
معامالت روز پنجشنبه ۱۶ ،آذر از
مرز سه هزار تومان گذشت .ظاهرا
بان��ک مرکزی قادر ب��ه تامین ارز
مورد نیاز نیست.
مطاب��ق گزارشه��ای دریافتی از
تهران روند صعودی بهای ارزهای
خارج��ی در ب��ازار آزاد در آخرین
روز هفت��ه همچن��ان ادامه یافت.
به نوش��تهی سایت اقتصاد آنالین
بهای هر دالر آمریکا از نخس��تین
ساعتهای پنجش��نبه ۱۶ ،آذر از
مرز  ۳هزار تومان گذشت.
ظاهرا فعالیت اتاق مبادالت ارزی
که از ابتدای ماه مهر برای تثبیت
قیمتها آغاز ش��د ب��ه نتیجهی
مطلوب نرس��یده اس��ت .مهدی
غضنفری ،وزی��ر صنعت ،معدن و
تجارت  ۱۳آذر اعتراف کرد« :بانک لیر ترکیه و یوان چین در مرکز
مرکزی نمیتواند ارز کش��ور را به مبادالت
طور کامل تامین کند».
یکی از علتهای ناکامیدولت برای
نزدیک کردن بهای ارز در بازار آزاد
و مرکز مبادالت کمب��ود ارزهای
هر دالر  ۳۰۱۰تومان شد
مس��ئوالن اقتصادی دول��ت اتاق معتبر خارج��ی در بانک مرکزی
مبادالت ارزی را ب��رای تامین ارز ارزیاب��ی میش��ود .وزیر صنعت با
مورد نی��از واردکنندگان و کنترل اش��اره به کمبود ارز برای واردات
بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد کاال میگوید« :در ابتدای امس��ال
راه انداختند .قرار بود بهای ارز در ارز بحران جدی برای کشور ایجاد
این اتاق دو درصد از بازار آزاد کمتر کرد  ...و س��یگنالهایی به ما داده
باشد .این برنامه هرگز عملی نشد شده که بانک مرکزی نمیتواند ارز
و در حال حاض��ر قیمت هر دالر کشور را به طور کامل تامین کند».
آمریکا در بازار آزاد دس��تکم  ۲۵س��ایت خبری بازتاب  ۱۶آذر در

گزارش��ی ب��ه بررس��ی علتهای
ناکامی مرکز مبادالت ارز پرداخته و
مینویسد« :بهدلیل وجود ارزهایی
نظیر یوان چی��ن یا لیر ترکیه در
حس��ابهای بان��ک مرک��زی ،به
متقاضیان عمدتا یوان چین داده
میش��ود و این ارز ب��ه افرادی که
متقاضی واردات از سایر کشورها به
جز چین هستند ،هزینه مضاعف
تبدیل را تحمیل میکند».
به نوش��تهی بازتاب« :حتی برای
واردکنن��دگان کاال از چین نیز به
دلیل آن ک��ه در صورت پرداخت
هزین��ه خری��د با ی��وان چین ،به
صادرکننده چینی جایزه صادراتی
تعلق نمیگیرد ،چینیها از فروش
کاال به همان قیمتی که به س��ایر
ارزه��ا میفروش��ند ،خ��ودداری
میکنند و از گرفت��ن یوان چین
حت��ی در خ��ود چین ه��م اکراه
دارند».
ادامه افزایش تورم

ب��ه دلی��ل تش��دید تحریمها که
ص��ادرات نف��ت و فعالیته��ای
بانکی ایران را هدف گرفته انتقال
ارزهای معتبر مانند دالر و یورو به
حس��ابهای بانک مرکزی دشوار
شده است .ترکیه و چین ،به عنوان
دو شریک تجاری مهم ایران بهای
واردات از این کشور را با لیر و یوان
پرداختمیکنند.
مسئوالن دولتی وجود تحریمها را
دلی��ل اصلی کمبود منابع

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

با  65سال سابقه کمک به مهاجرین
>> خــدمات ما شامل:

کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه
 نیم

½ ½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ ½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
مشاورین فارسی زبان
اداری شما با کمک
ORGANISME
COMMUNAUTAIRE
V
AUXتحصیل
کاریابی و ادامه
 ½ ½ ARRIVAمشاوره در امور
EN AIDE
NOUVEAUX
½ ½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت در
AVEC PLUS DE 60
ANSکاری
 D'EXPERTمصاحبه
½ ½ تنظیمدعوتنامه
رسمیAUPRÈS DES
IMMIGRANTS
مدارک
gratuitsبرابر اصل
dansتایید اسناد و
½ ½ plusieurs la
offre
کردنdes
services
(با
اینترنت
از
استفاده
و
کامپیوتر
آموزش
کالس
½ ½farsi, créole, ser
(français, anglais, espagnol, arabe, dari,
پرداخت هزینه ناچیز)
Un seul numéro de téléphone : (514) 9
½ ½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
deدسته جمعی
)conversationهای
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش
• Francisation
(cours / ateliers
ساعات کار:
• Aide
à
la
recherche
de
logement
غیره
و
چینی
و سفر به کبک ،اتاوا ،سیب
>>دوشنبه تا جمعه
بعدازظهر•
4ونیمAide
 rechercheتاà la
counselling,
رفت و آمد)
ateliers,هزینه ای ناچیز برای
)( placementبا پرداخت
 8 d'emploi (cv,و نیم صبح
• Orientation et référence / Conseils
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
• Aide à l'intégration à la société d'accueil
• Interprétariat et traduction
__________________________________ __________________________________
• Certificat
d'hébergement
Centre
Social D’Aide
Aux Immigrants
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
• Programme
d'accès Internet / Cours d'informatique
6201 rue Laurendeau
4400, boul. LaSalle
• 3 Commissaires
l'assermentationVerdun (Québec) H4G 2A8
Montreal، QC H4Eà3X8
• Cuisine collective
• Activités et sorties (Québec, Ottawa, cabane à sucre, cueillette de p

Tel.: (514) 362.0177
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Tel.: (514) 932-2953

6201 rue Laurendeau, Montréal

)(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte St-Paul

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et certains soirs
www.centrecsai.org
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تنها یک طرف مقصر بسته شدن سفارت کانادا در
تهران است و آن دولت ایران است!
میالدی چیست؟
گفتگوی اختصاصی با
 جامعه بی��ن الملل و
وزیر خارجه کانادا درباره
گروه پن��ج بعالوه یک به
حتریمهای ایران
رژیم ایران فرصت داده اند
بی بی سی 11 ،دسامبر:
وارد گفتگوهای س��ازنده
وزی��ر خارجه کانادا ،جان
شود .این گفتگوها تاکنون
برد ،اعالم کرد که دولتش
به موفقیت منجر نش��ده
تحریمهاییبیشتریعلیه
و مایه دلس��ردی عمیق
برنامه اتم��ی ایران وضع
ما بوده اس��ت .ما رهبران
کرده است.
آق��ای برد گفت ک��ه با وجود وزیر خارجه کانادا اعالم کرد که ای��ران را ترغی��ب میکنیم با
دولتش حتریمهای بیشتری علیه
کاترین اشتون و  ۵بعالوه یک
فشارهای بین المللی ،حکومت
ایران حاضر نیست به تعهدات برنامه امتی ایران وضع کرده است همکاری سازندهداشته باشند و
با جامعه بین الملل برای عقب
خود عمل کند و با آژانس بین
نشینی ملموس از برنامه اتمی
المللی ان��رژی اتمی همکاری
اش به توافقی معنادار برسند.
کاملداشته باشد.
خبرنگار بیبیسی در مصاحبه ای  -برخی میگوین��د که تحریمها
اختصاصی با جان برد ،از ویدرباره به تنهای��ی نمیتواند موضع ایران  -و ب��ه عنوان س��وال آخر ،ش��ما
جزییات تحریمهای تازه پرسیده را تغیی��ر دهد و باید مش��وقهای اش��اره کردید این تحریمها علیه
بیش��تری پیش روی این کش��ور ملت ایران نیست ،ولی شماری از
است:
 م��ا مل��ت ای��ران را تحری��م گذاش��ت .فکر میکنی��د در دور ایرانیها از تصمیم دولت شما برای
نمیکنیم ،بلکه شرکتها و افرادی را بعدی گفتگوها باید این مشوقها را قطع رابطه با ایران گالیه دارند زیرا
تحریم میکنیم که از رژیم ایران و افزایشداد یا این که اتخاذ موضعی ارتباط آنها با اعضای خانوادهشان
برنامه اتمی اش حمایت میکنند .قاطع به تنهایی میتواند تهران را در کانادا یا ایران مختل شده است.
آی��ا ام��کان دارد در س��ال جدید
به همین دلیل  ۹۸فرد و سازمان وادار به نرمش کند؟
وابس��ته به حکومت ای��ران را به  فک��ر میکنم ما قاطعانه گفته میالدی ش��اهد تسهیل وضع این
فهرست تحریمها اضافه کردیم تا ایم که تحریمها را به صرف نمایش افراد باشیم؟
فش��ار بر ایران و برنامه هسته ای کاه��ش نمیدهیم ،ام��ا اگر ایران --م��ا نمیتوانس��تیم به دولت
آماده باشد گامهایی معنادار بردارد ایران ب��رای عمل به تعهداتش در
اش افزایش یابد.
و از برنامه اتمی اش عقب بنشیند قبال کنوانسیون وین برای حفاظت
 آیا مفهوم تحریمهای جدید این و به قطعنامههای ش��ورای امنیت از جاندیپلماتهایمان اعتماد کنیم.است که تحریمهای جاری به حد سازمان ملل و تعهدات بین المللی این یک��ی از دالیلی ب��ود که آن
اش عمل کن��د ،آن��گاه حاضریم تصمیم را گرفتی��م و پای آن هم
کافی کارآمد نبوده است؟
ایس��تاده ایم .مس��لما ما به دنبال
 میخواهیم اطمینان یابیم که تحریمها را تسهیل کنیم.
برقراری دوره ای تازه از روابط کانادا
تحریمه��ای ما همواره همس��و با
اقداماتدوستان و متحدانمان علیه  -روز دوشنبه 10دسامبر بنیامین و ایران هس��تیم ک��ه در آن ایران
ایران اس��ت تا شاهد ناهماهنگی نتانیاهو ،نخس��ت وزیر اس��رائیل ،دیگر تهدیدی برای همسایگانش و
بین کشورها نباشیم .برای همین اعالم کرد ک��ه ایران به خط قرمز صلح و امنیت ،بخصوص اسراییل،
معتقدیم این تحریمها در ماههای اتم��ی نزدیکت��ر ش��ده و ب��اراک نیست و دیگر با برنامه اتمی اش،
اخیر بطور فزاینده کارآمد شده ولی اوباما هم چندین بار گفته اس��ت صل��ح و امنیت جه��ان را تهدید
برای رس��یدن به هدف نهایی که که پنجره گفتگوها دارند بس��ته نمیکند .این هدف نهایی ما است.

همانا عقب نشستن ایران از برنامه میشوند .ارزیابی شما از وضعیت
اتمی اش است ،باید تقویت شود .پرونده اتمی ایران در سال ۲۰۱۳
ارزیعنوانمیکنند.الیاس
ن��ادران ،عضو کمیس��یون
اقتصادی مجلس ،عصر پنجشنبه،
 ۱۶آذر در مورد نوس��انهای بازار
ارز گفته است :تصمیمات دیر ،بی
موق��ع و ناقص الته��اب در بازار را
تشدید کرده است.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مه��ر
ن��ادران میگوی��د "نوس��ان در

تصمیمگیریه��ا" باعث تش��دید جاری نزدیک به  ۲۲درصد بوده و
تحریمه��ا ش��ده اس��ت .برخی از در پایان مهرماه به حدود ۲۵درصد
کارشناسان معتقدند ناکامیدولت رسیده است .برخی از کارشناسان
در مهار قیمتها و افزایش تورم به این ارقام را خوشبینانه میخوانند
ب��اال رفتن بهای ارزهای خارجی و و میزان تورم واقعی را دو برابر رقم
کاه��ش ارزش ریال منجر ش��ده اعالم ش��ده از سوی بانک مرکزی
برآورد میکنند.
است.
دویچه وله
مطابق آمار رس��می بانک مرکزی
میزان تورم در فروردین ماه س��ال

•

داروخـانه

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان

·I

مونتریالÎIn
داداش¼¶زادهwÂ pMI·:
لوئیزºToÄ
دکترIÏ
داروساز

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :عصر

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

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

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

کلیسا:
H Ä §H· ¨T I J
نشانی¶
£kt
/

Grace Ministry

1345 Rue Lapointe

» e q»Mtro:
H RCote¶Vertu
vÃ dÂ M I ¶ I Uµ It M §Ã o Äk

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

Saint-Laurent، QC H4L 1K4

Tel.: 514-261-6886

.
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ایران سرکوب...

VOCATIONAL TRAINING

Pearson Electrotechnology Centre
5000 René Huguet, Lachine

!Upgrade your Skills
!Enhance your Opportunities
)Office Upgrade (270 hours
In collaboration with Emploi Quebec, this 9 week
intensive training program will provide you with
current training on the following software programs
commonly used in business:
Windows, Word, ACCESS, Desktop Publishing

مادرانبهاییبههمراهفرزنداندرزندانسمنان

دویچ��ه ول��ه :از س��منان گزارش
میرسد ،وضعیت دو شهروند زن
بهائی و فرزندان شیرخوار آنها در
زندان وخیمتر شده است.
نمایندگان بهائی در آلمان گفتند،
برخورد با بهائیان سمنان نمونهی
جدیدی از رفتار مقامهای ایران با
بهاییهاست.
گروههای حقوق بش��ری ایرانی و
جامعهی بهائیان آلم��ان دربارهی
وضعیت دو ش��هروند زن بهائی و
کودکان ش��یرخوار آنها در زندان
سمنان گزارش دادند که وضعیت
آنها وخیمتر شده و کودکان نیازمند
مراقبت پزشکی هستند.
"هران��ا" ارگان خب��ری مجموعه
فع��االن حقوق بش��ر در ایران در
ای��ن باره مینویس��د« :خانم ترانه
ترابی (احسانی)  ۳۰ماه محکومیت
دارد که به همراه پس��رش بارمان
احس��انی که فقط  ۵ماه سن دارد
در حال گذراندندوران محکومیت
خود میباش��د و فرزندش نیز با او
در زندان اس��ت ».هرانا میافزاید،
در حال حاضر بچه  ۵ماهه بسیار
ضعیف و نیازمند رس��یدگی زیاد
است.
ارگان خب��ری مجموع��ه فعاالن
حقوق بش��ر در ای��ران در گزارش
خ��ود ب��ه وضعی��ت خان��م زهره
نیکآئی��ن (تبیانیان) هم اش��اره
میکند که  ۲۳م��اه محکومیت
دارد و در ح��ال حاض��ر به همراه
پسرش رس��ام تبیانیان که حدود
 ۱۱م��اه دارد مش��غول گذراندن
دوران محکومیت خود است.
هرانا در گزارش خود آورده اس��ت
با توج��ه به اینکه ه��ر دو کودک
بیمارند و نیاز به رسیدگی و چک
آپ ماهان��ه دارند و ک��ودک زهره
(رس��ام) گوش��ش چرک کرده و
نیاز است که س��ریعا به وضع این
شهروندان رسیدگی شود.
گزارشها از وضعیت بهائیان
مسنان

در گ��زارش تارنم��ای جامع��ه
بهائیان ایران نیز درخصوص خبر
دس��تگیری بهائیان سمنان آمده
است کهدستگیریهادر سمنان با
دستگیریهای پیش از این تفاوت
دارد .در اقدامات برنامهریزی شده
ضدبهائی در س��منان ارگانهای
محلی دولت��ی و همچنین مراکز
غیررس��می و نیروه��ای لب��اس
شخصی مشترکا عمل کردهاند.
در بخشی از گزارش جامعه بهائیان
آلمان دربارهی بهائیان آمده است
که من��ازل و دکانهای بهائیان را
آتش میزنند و ی��ا آنها را مجبور
میکنند مغازههای خود را ببندند.
تبلیغات ضد بهائی در مدارس هم
شدت یافته است.
یک شاهد عینی که نخواست نامش
فاش ش��ود به دویچ��ه وله گفت:

«غالب بهائیان سمنان از سنگسر
به این شهر آمده و ساکن شدهاند
و در سمنان زندگی و کار میکنند.
در قیاس با سنگسر ،سمنان محیط
بزرگتری اس��ت .بهائیان سمنان
بویژهدر عینکسازی فعالیتدارند
و یا در ارائ��ه خدمات کامپیوتری
مشغولند.
اما فشار به بهائیان سمنان زیاد و
زیادتر میشود .به گفته این شاهد
عینی ،مقامات محلی رسما نگفتند
که بهائیها بهخاطر بهاییبودنشان
باید کس��ب و کار خود را تعطیل
کنند .اما مجوز کس��ب را تمدید
نمیکنن��د و مغازهها را میبندند،
در نتیجه برای آنها امنیت شغلی
نیست.
این ش��اهد عینی که با مس��ائل
بهائیان آشناس��ت در ادامه چنین
میگوید« :ای��ن اقدامات برای این
انجام میگیرد که بهائیان به لحاظ
مالی فلج ش��وند و فش��ار را آنقدر
افزایش میدهند که آنها مجبور به
ترک ایران ش��وند .اما نسل جدید
بهائیان در س��منان و سنگس��ر و
حتیدر نقاطدیگر ایران ماندهاند».

و گفت« :صرف بهائی بودن دلیل
دستگیری کسی نیست».
اژه ای در پاس��خ به سئوالی راجع
به دس��تگیری ع��دهای از بهائيان
سمنان تصریح کرد« :هیچ فردی
صرف داش��تن عقیده و یا نظری
بازداشت نمیشود ،چرا که در این
صورت بسیاری از بهائيان نیز باید
مورد بازداشت قرار میگرفتند».
پتر آمس��لر ،مس��ئول حقوق بشر
جامعهی بهائیان آلمان به دویچه
ول��ه میگوی��د« :در ح��ال حاضر
حدود  ۱۰۰تن از پیروان بهایی در
ایران زندانی هستند .اغلب این افراد
پس از سه روز یا سه هفته و یا سه
سال حبس با قرار وثیقهای بسیار
سنگین آزاد میشوند».
به گفتهی آقای آمس��لر ،مسئول
حقوق بشر جامعهی بهائیان آلمان،
این اف��راد برای فراهم کردن مبلغ
وثیقهی مورد نظ��ر ،اغلب مجبور
به فروش خانههای خود میشوند
یا باید قرض بگیرند .آمسلر تاکید
میکند هدف ازاین اقدامات فشار
اقتص��ادی و ورشکس��تگی مالی
بهائیان در ایران است.

دلیل حساسیت نسبت به بهائیان
مسنان

وضعیت بهائیان در مرکز توجه
جامعهجهانی

این شاهد عینی در توضیح به این
س��ئوال که چرا فش��ار به بهائیان
سمنان بیشتر شده ،چنین پاسح
میدهد « :به نظر من دالیل اصلی
آن این اس��ت که عناصر اصلی و
موثر بهائیان بیش��تر از سمنان و
سنگسر برخاستند و اینکه بهائیان
سنگس��ری خیلی هدایت کننده
بودند .از سوی دیگر هم اطالعات
و سازمان امنیت سمنان بسیاری
قوی است و عناصر متعصبیدارد».
ش��اهد عینی که نخواست نامش
فاش شود در ادامه توضیح داد که
بهائیانیکهدستگیرمیشوندبیشتر
به صورت زوج و یا اهل یک خانواده
هستند و باهم دستگیر میشوند و
بچههای آنها آواره و بیسروسامان
میمانند .بنابراین مادران ترجیح
میدهند که بچههای خود را هم
به زندان انتقال دهند.
پتر آمس��لر ،مس��ئول حقوق بشر
جامعهی بهائیان آلماندر گفتگو با
دویچه وله هشدار میدهد:
«آنچه که در سمنان اتفاق افتاده،
مدل و نمونهی برخ��ورد با دیگر
بهائیان ایران است .مقامات محلی
مجموعهای از تضییقات و فشارها را
علیه بهائیان بکار میبرند تا واکنش
دول غربی را هم امتحان کنند».
حدود  ۱۰۰بهائی در زندانهای
ایران

اخیرا غالمحسین محسنی اژهای،
سخنگوی دس��تگاه قضایی ایران
به بازداش��ت بهائیان سمنان (۱۳
آذر ۳ /دسامبر) واکنش نشان داد

احمد شهید ،گزارشگر ویژه سازمان
مل��ل در آخرین گ��زارش خود در
دوم آذر  ۱۳۹۱درب��ارهی وضعیت
بهائی��ان در ایران اظه��ار نگرانی
ک��رد .اخیرا "کمپی��ن هنرمندان
مجارس��تان در دف��اع از بهائی��ان
ایران" نیز برگزار شد.
مارتا سباستین ،خوانندهی مشهور
مجار ک��ه یکی از س��فیران صلح
یونس��کو نیز هس��ت ،در ویدیوی
کوتاه��ی میگوی��د« :وضعی��ت
ش��هروندان بهایی ای��ران و ظلم
مداومی که بر آنها میرود قلب مرا
به درد میآورد .دانشجویان بهایی
از حق ادامهی تحصیل باز میمانند
و از دانشگاهها اخراج میشوند».
این هنرمند مج��ار دربارهی تعداد
چشمگیر دانش��جویان بهایی که
از تحصی��ل بازماندهاند ،میگوید:
«ای��ن محرومیت دردناک اس��ت.
انگار که بال پرندهای را قطع کنی
یا به کس��ی مثل من که صدایش
همهی دارایی اوست ،بگویی از حق
خواندن محرومی».
مارکوس لونینگ ،مسئول حقوق
بش��ر و کمکهایبشردوس��تانه
دول��ت آلمان نیز پی��ش از این در
اطالعی��های ک��ه توس��ط وزارت
خارجه آلمان منتش��ر شد ،با ابراز
نگرانی از ش��دت گرفتن سرکوب
بهائیان در ای��ران ،رفتار حکومت
ایران در قبال این اقلیت مذهبی را
محکوم کرده بود.

•

Starting January 21 to March 22, 2013
Monday to Friday: 8:30 am to 3:30 pm
This program is being offered at our Pearson Electrotechnology Centre
5000 René Huguet, Lachine, Québec

Call: (514)798-1818
Before starting a program, you must obtain authorization from an Emploi-Québec Agent.
To be eligible you:
•
are receiving or have received benefits within the last three years
from Emploi-Québec, or within the last five years if you received
paternity or maternity benefits, or
•
are receiving employment assistance or Social Assistance, or
•
are without income or not receiving income from
any government institution.
Le Québec est responsable des mesures actives d’emploi et de certaines fonctions du
service national de placement financées par le Compte d’assurance-emploi du Canada.

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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ب��ا توجه ب��ه افزایش چش��مگیر
هزینهه��ای آم��وزش عال��ی و
درص��د ب��االی بی��کاری در میان
فارغالتحصی�لان دانش��گاهها در
سراس��ر جهان که طی سالهای
اخی��ر نرخ متوس��ط آن در جهان
ب��ه ح��دود  ۵۰درص��د رس��یده
اکنون مشخص شده است که در
سالهای اخیر گذراندن تحصیالت
عالی بهتری��ن راه یا مطمئنترین
ضمانت برای اشتغال مناسب نبوده
است.
اما با وجود ادامه این وضع و تداوم
بحران و رکود اقتص��ادی در اکثر
کشورهای جهان بسیاری معتقدند
که پرداخت��ن هزینههای آموزش
عالی هنوز نوعی س��رمایهگذاری
باارزش است.
روزنامه «وال اس��تریت جورنال»
ب��ر اس��اس نتیجه ی��ک پژوهش
بینالمللی که اخیرا انجام ش��ده
مینویسد که اکثریت مردم حتی
بیشتر از گذشته به آموزش عالی
روی میآورن��د و می��زان ثبت نام
در دانش��گاهها در سطح جهان در
سالهای اخیر بیش��تر از هر دوره
دیگری بوده است.

بر اس��اس این تحقیق��ات تعداد
فارغالتحصی�لان مراک��ز آموزش
عالیدر کشورهای پیشرفته نسبت
به گذشته افزایش یافته و در سال
 ۲۰۱۰به سی درصد رسیده است.
اما از میان کش��ورهای پیش��رفته
کدام یک از نظر کیفیت و س��طح
آموزش عالی در مقامهای باال قرار
دارند؟
بر اساس تحقیقاتی که اخیرا توسط
«سازمان همکاریهای اقتصادی و
توسعه» انجام شده فهرستی از ده
کشور پیش��رفته جهان با بهترین
کیفیت آموزش عالی انتشار یافته
است.
یکی از معیارهای اصلی تنظیم این
فهرس��ت درصد فارغالتحصیالن
مراکز آموزش عالی به نسبت کل
جمعیت جوان و جویای کار در آن
کشورهاست.
در صدر این فهرس��ت کانادا قرار
دارد که تنها کشور جهان است که
با افتخ��ار میتواند ادعا کند بیش
از نیمی از جمعیت آن تحصیالت
دانش��گاهی دارند .در سال ۲۰۱۰
ح��دود  ۵۱درصد از جمعیت این
کشور دارای مدرک کارشناسی یا

کارشناسی ارشد بودند.
در تحقیقات و سرشماری مربوط
به س��ال  ۲۰۰۰نیز کانادا در صدر
این فهرس��ت قرار داشت ،ولی در
آن زمان تع��داد فارغالتحصیالن
دانش��گاهی آن کش��ور حدود ۴۰
درص��د از کل جمعیت ب��ود .این
تغییر نشان میدهد که کشور کانادا
طی ده سال گذشته در این زمینه
پیشرفت فراوانیداشته است.
پس از کانادا ،اسرائیل با حدود ۴۵
درصد از جمعیت کشور که دارای
تحصیالت عالی هس��تند در مقام
دوم این فهرست قرار دارد.
در مقامهای بع��دی ژاپن ،آمریکا،
نیوزیلن��د و ک��ره جنوبی هر یک
ب��ا ح��دود  ۴۰درص��د جمعیت
تحصیلک��رده در دانش��گاهها در
مقامهای سوم تا ششم قرار دارند.
ده کش��وری که از نظر پیش��رفت
آم��وزش عال��ی و درصد جمعیت
فارغالتحصیالندانشگاهیدر صدر
این فهرس��ت قرار دارند به ترتیب
مقام عبارتند از کانادا ،اس��رائیل،
ژاپن ،آمریکا ،نیوزیلند ،کره جنوبی،
بریتانیا ،فنالند ،استرالیا و ایرلند.

•

سختگیریهایمهاجرت،باعثلغوتابعیتنیزمیگردد

دو مج��ری رادیو اس��ترالیا که در
تماسی س��اختگی با بیمارستانی
که کیت میدلتون عروس خاندان
س��لطنتی انگلیس در آن بستری
بود و دریافت اطالعاتی از بیماری
وی از یک پرستار که به مرگ این
پرستار منجر شد رسما عذرخواهی
کردند.
براس��اس این گزارش ،داستان از
آنجا ش��روع شد که هفته گذشته
«مل گریگ» و «مایکل کریستین»
دو مج��ری برنام��ه رادیویی «دو
روز» ضمن تماس با بیمارس��تانی
ک��ه میدلت��ون در آن بس��تری
اس��ت ،با تقلید صدا ،خود را ملکه
انگلیس و شاهزاده چارلز جا زدند
و از پرس��تار بیمارستان خواستند
اطالعات درمان��ی عروس خاندان
سلطنتی را در اختیار آنها بگذارد.
در پ��ی درز اطالعات عروس ملکه
انگلیس ،پرستار او خودکشی کرد.

با همکار ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ ها برای
سفر به تمامی نقاط دنیا

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

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

یامسین

Tel.: 514-594-0344
ytskylawn@gmail.com
yasmeentali@yahoo.ca

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

شادی

Tel.: 514-660-7135

514-388-1588
Toll free:
1-877-SKYLAWN
)(759 5296

shadim.sky@gmail.com

جینی س��یمز منتقد مخالف می
گوید ،بسیاری از کسانی که اعالمیه
لغو تابعیت کانادایی خود را دریافت
می کنن��د ،کانادایی های بی گناه
هستند .وی با بیان اینکه برخورد
شدید با کسانی که دست به سوء
اس��تفاده از قوانین مهاجرتی می
زنند بسیار خوب است ،می افزاید ای��ران فردا :به دنب��ال محدوديت طبق اين مصوبه ماهانه مبلغ صد
نکته غیر قابل قبول این است که های مالی که دولت اسرائيل برای ميليون دالر به عنوان يک ضمانت
حتی بی گناهان نیز ممکن است تشکيالت خودگردان فلسطينيان مالی برای ش��رايط اضط��راری در
ايج��اد ک��رده اس��ت ،دولت های اختي��ار تش��کيالت خودگ��ردان
در این فرآیند به دام افتند.
برخی از کس��انی ک��ه واقعا قصد عرب��ی ب��ا تصويب ي��ک ضمانت فلسطينی قرار می گيرد.
سوء استفاده و نافرمانی از قوانین مال��ی صدميلي��ون دالری در هر دولت های اسرائيل و آمريکا
مهاجرتی کان��ادا را ندارند و فقط ماه تصميم گرفتند به تشکيالت با تصمي��م مجمع عمومی
گناه آنان ندانستن و عدم درک از خودگردان فلس��طينی به رهبری سازمان ملل متحد برای به
قوانین مهاجرتی است ،نیز مشمول محمود عباس کمک کنند تا با اين رسميت شناختن فلسطين
به عن��وان عض��و ناظر اين
این روند می شوند .نتیجتا به نظر بحران مالی مقابله کند.
میرسد دولتمردان کانادایی به ابزار خبرگ��زاری رويترز در گزارش��ی سازمان مخالفت کردند.
ناعادالنه ای ب��رای مواجهه با این نوش��ته اس��ت که در واکنش به آنه��ا م��ی گوين��د ک��ه به
رسميت شناخته شدن فلسطين جای يک چني��ن اقداماتی
مسئله دست زده اند.
به عنوان عضو ناظر س��ازمان ملل تش��کيالت خودگ��ردان
متح��د ،دولت اس��رائيل اقدامات فلسطينی به رهبری محمود
ش��ديدی را علي��ه تش��کيالت عباس بايد مذاکرات صلح را
خودگردان فلس��طينی آغاز کرده که از س��ال  ۲۰۱۰به خاطر
تداوم خانه سازی در مناطق
است.
گریگ گفت :ای��ن بدترین تماس يکی از اين اقدامات مسدود کردن اشغالی به شکست انجاميده بود از
تلفنی بود که در تمام زندگی خود دارايی تشکيالت فلسطينی است سربگيرد.
ک��ه دولت اس��رائيل از جانب آنها بانک جهانی و صندوق بين المللی
داشتم.
کریس��تین هم میگوید :ما قصد از مح��ل اخذ تعرفه های گمرکی پول در ماه س��پتامبر اعالم کردند
که اگر کم��ک های مالی خارجی
فریب دادن کس��ی را نداش��تیم و دريافت می کند.
تصور نمیکردیم که این شوخی ما دولت اسرائيل مدعی است که اين افزايش نيابد و دولت اسرائيل نيز از
منجر به فاجعه ای بزرگ شود .این مبالغ را برای پرداخت بدهی معوقه مانع تراشی ها در مورد طرح های
فلسطينی ها به شرکت توليد برق توسعه اقتصادی مناطق فلسطينی
یک تراژدی واقعی است.
دست برندارند بحران اقتصادی در
در پی ای��ن درز اطالعات عروس مسدود کرده است.
ملکه انگلیس ،سالدانها دست به اقدام ديگر اسرائيل تصميم کابينه آن مناطق تشديد خواهد شد.
اين کشور برای ساخت و ساز سه کس��ری بودج��ه تش��کيالت
خودکشی زد.
پلی��س انگلیس نیز ب��ا تائید این هزار خانه جديد در اراضی اشغالی خودگردان فلس��طينی در س��ال
 ۲۰۱۲ب��ه ي��ک ميلي��ارد و ۵۰۰
خبر اعالم کرده اس��ت که جسد کرانه باختری رود اردن است.
س��الدانها در خانهاش پیدا شده وزرای خارجه کشورهای عربی در ميليون دالر خواهد رسيد و کمک
بيانيه ای که در پايان جلسه خود ه��ای مال��ی خارج��ی فقط يک
است.
پلی��س انگلیس هن��وز اطالعات در روز يکشنبه  9دسامبر در دوحه ميلي��ارد و صد ميليون دالر از اين
دقیقی از مرگ وی و چگونگی آن قطر صادر کردند خواستار اجرای بدهی را جبران خواهند کرد.
هر چه س��ريعتر يکی از مصوبات خبرگزاری رويترز می افزايد :کابينه
منتشر نکرده است.
_______ جلس��ه جامعه عرب شدند که در تش��کيالت خودگردان فلسطينی
(فارس نیوز) ماه مارس در ش��هر بغ��داد برگزار اع�لام ک��رد ک��ه ب��رای جبران
محدوديت های مالی که اسرائيل
شده بود.

شوخیاحمقانه۲مجریرادیوبهمرگپرستارملکهمنجرشد
گریگ و کریس��تین ضم��ن ابراز
پشیمانی زیاد از مرگ این پرستار
گفتند :جعل هویت و تقلید صدای
ملکه الیزابت و پرنس چارلز شوخی
احمقانهای بود ک��ه ما هرگز فکر
نمیکردیم موفق شود.
گریگ که در مصاحبه خود با یک
ش��بکه تلویزیونی گری��ه میکرد
گفت :این ش��وخی کامال احمقانه
ب��ا تقلید ص��دای ما انجام ش��د.
لهجههای ما وحشتناک بود و باور
نمیکردیم که لو نرویم.
گریگ و کریس��تین ک��ه هردو تا
اط�لاع ثانوی از حض��ور در محل
کار خ��ود اخ��راج ش��دهاند اعالم
کردن��د؛ بعد از اینک��ه خبر مرگ
«جاکینتا سالدانها» پرستاری که
اطالع��ات عروس ملکه انگلیس را
در اختیار آنها قرار بود باخبر شدند
بسیار شوکه ش��دهاند و آن را باور
نمیکنند.

سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

اعراب ماهانه صد میلیون دالر به فلسطینی ها
کمک می کنند

رمسيت شناخته شدن فلسطني

ایرانتو :طبق آخرین اخبار منتشر را اعالم نموده بود .در همین حال
شده  ،دش��وارتر ش��دن اقدامات  ۳۱۰۰مورد تابعیت مش��کوک به
اخیر در خصوص مهاجران موجب تقلب نیز در حال بررسی است.
افزایش شمار لغو شهروندی کانادا
شده است.
ضرورت اطالع قبلی در موارد لغو
برای مهاج��ران فریبکار در جهت شهروندی کانادا
جلوگیری از رش��د س��وء استفاده ش��هروندان مش��کوک ب��ه تقلب
گ��ران از قوانی��ن و تس��هیالت ی��ا ارت��کاب ج��رم ،دارای حقوق
مهاجرتی برای ش��هروندی کانادا ،قضایی برای پیگیری امور خود در
دولت کانادا شرایط سختگیرانه ای دادگاههای صالحی��ت دار فدرال
را برای اینگونه افراد به وجود آورده هستند که برای این موضوع مهم،
است.
اطالع قبل��ی افراد از اته��ام وارده
ب��ه عن��وان بخش��ی از آن ،دولت ضرورت دارد و با روح قانون همسو
تنبیهاتی ب��رای دارندگان تابعیت است.
جعلی کان��ادا ،آغاز کرده اس��ت .بس��یاری از ش��هروندان کانادایی
همانطور که در همین رابطه ،اداره ب��ا اس��تفاده از نامه رس��می اداره
مهاجرت کانادا  CICبا ارسال نامه مهاجرت و وکالی دادگس��تری از
به  ۵۳۰نفر از شهروندان کانادا ،لغو این تصمیم کانادا باخبر می شوند و
شهروندیشان را به آنها اطالع داده میتوانند اقداماتی را در جهت دفاع
است.
از حق خود انجام دهند.
جیسون کنی وزیر مهاجرت کانادا بی گناهان نیز ،قربانی سیاست
حدود سه ماه گذشته چنین خبری سرکوب شهروندی متقلبانه می

شوند

هواپیمایی
اسکای الن

وضع کرده است ماهانه به مبلغی
حدود  ۲۴۰ميليون دالر نياز دارد.
منابع مالی تشکيالت خودگردان
فلسطينی به غير از درآمد محدود
از محل تعرفه ه��ای گمرکی که
اسرائيل آن را مسدود کرده است،
اساسا به کمک های مالی خارجی
از جمله جامعه عرب ،اتحاديه اروپا
و دولت آمريکا متکی است.
طی چند س��ال اخير کمک های
مالی کش��ورهای عرب��ی کاهش
يافته و تحت تاثير آن تشکيالت
خودگردان فلسطينی چندين بار
برای پرداخت حق��وق کارمندان
خود که ح��دود  ۱۵۰ه��زار نفر
هستند با مش��کالت جدی روبرو
شده است .به دنبال اقدام اسرائيل
در مس��دود ک��ردن درآمده��ای
گمرکی فلس��طينيان تشکيالت
خودگردان تاکنون نتوانسته است
حقوق ماه نوامبر کارمندان خود را
پرداخت کند.

حملونقل

حمل و نقــل اسباب
اثاثيهشما
با نازل ترين قيمت
(514) 442-8056
(514) 804-8397
azdec'12up

استخدام
اخوانوستآیلند

>> به چند نفر کارمند ساده و
همچنین >> چند نفر برای کار در
آشپزخانه فورا نیازمندیم.
Tel.: 514-620-5551
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به تدری��ج که از عمر دولت اقلیت
خانم پولی��ن م��اروا ،رهبر حزب
کبکوا ،می گذرد ،وی می کوش��د
به وعده های انتخاباتی خود عمل
کند .البته آینده نشان خواهد داد
که خانم ماروا به چه میزان به وعده
های خود وف��ادار مانده و در کدام
زمینه ها موفق شده است.
ام��ا روزنام��ه ن��گاران و منتقدین
منتظر آینده نمی مانند و از همین
حاال دولت حزب کبکوا و در راس
آن خان��م ماروا را زیر ذره بین قرار
داده اند.
ونس��ان ماریس��ال ،در روزنام��ه
الپرس ،به مناسبت اولیندوره صد
روزه حزب کبکوا ،می نویسد حتی
خود خانم ماروا هم قبول دارد که
این مدت بدون حادثه سپری نشده
است.
ماریس��ال می نویسد چون دولت
کبکوا در اقلیت ق��رار دارد ،لذا در
م��ورد بعضی وعده ه��ای خود ،از
جمله در زمینه زب��ان و رفراندوم
محبوب خود و هم فکرانش ،فتیله
را پایین کشیده است.
او توضیح می دهد آنچه به عنوان
اصالحیه قانون  101به مجمع ملی
کبک ارائه شده است به اندازه ای
که پکیس��ت ها می خواستند به
عمق نم��ی رود .وی همچنین ،با
اشاره به الیحه بودجه ای که وزیر
دارائی خانم م��اروا به مجمع ملی
آورده ،م��ی گوید این دولت محل
چندانی برای مانور در زمینه مالی
ندارد ،حتی فرصت مانور برای امور
سیاسی کمتر هم است.
نویس��نده معتقد است «در اقلیت
بودن ی��ک دولت ع��ذر موجهی
برای عقب نش��ینی های متعدد و
بداهه سرائی ها نیست».
سپس به موارد دیگری هم از این
عقب نش��ینی ها اشاره می کند و
مخصوصا موضوع 200دالر مالیات
بهداش��ت و درم��ان را ،که دولت
ش��اره آن را برقرار کرده بود و این
دول��ت وعده حذف آن را داده بود،
برجسته کرده و می نویسد:
«خانم ماروا فقط فرم آن را عوض
کرده است و باالخره اغلب اشخاص
هم��ان  200دالر را ب��ه عن��وان
همیاری خواهند پرداخت».
ونس��ان ماریس��ال انتصاب دانیل
برتون به وزارت محیط زیس��ت را
شکس��ت دیگری برای خانم ماروا
می داند ،که در اثر هیاهوی ایجاد
شده ،معزول و ایو فرانسوا بالنشه
بجای وی منصوب شده است.
اما به نظر نویسنده مقاله بدترین
تصمی��م خان��م م��اروا تعیی��ن
آندرهبواکل�ر ،رهبر س��ابق حزب
کبکوا ،به سمت نماینده کبک در
نیویورک اس��ت ،که در انتخابات
آینده خانم ماروا را آزار خواهد داد.
ب��ه عقی��ده ماریس��ال ،از زمانی
ک��ه خانم ماروا به قدرت رس��یده
انجمن های دانشجویان جای پای
محکمتری یافته اند و خودش��ان
ه��م آن را می دانند و بنابر این در
مذاکرات آینده رس��یدن به تفاهم
نامتحمل به نظر می رسد.
دنیس السار ،مقاله نویس دیگر
الپرس ،بیش��تر به موضوع قانون
بیل  101مربوط به زبان فرانسوی
می پردازد.
در ابتدای مقاله اش ،او از قول خانم
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ماریاکُـتنه

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

ماروا می نویسد:
«حق زیستن و کارکردن به زبان
فرانسوی عنصر بنیادین انسجام
جامع��ه اس��ت .این موض��وع در
س��رآغاز منش��ور حقوق و آزادی
های کبک نوشته ش��ده و چراغ
راهنم��ای تصمیم گی��ری ها در
دادگاه ها خواهد شد».
اخیرا این طرح با عنوان قانون 14
به مجمع ملی کبک ارائه ش��ده
است.
مطال��ب زیر با اقتب��اس از مقاله
دنیس السار نوشته شده اند.

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

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

Contact me in English,
French,
Italian or PERSIAN
__________________
خدمات ما:با برنامه مهاجرتی فدرال و کبک
 ویزای دانشجویی
 سرمایه گذاری
 تمدید کارت اقامت
 تخصصی
 تجربه کانادائی و کبک  تقاضای تابعیت
 تکفل همسر و خانواده  تنظیمدعوتنامه

مهاجرت از طریق استان ها
کامی منفرد

دولت خان��م ماروا،
ب��رای تاکی��د ب��ر
اهمی��ت بازبین��ی
قانون بی��ل ،101
از هیچ کوشش��ی
فروگزار نمی کند،
اگر چه آن را کمتر
جاه طلبانه وانمود می کند و بیشتر
آینده نگر می داند .خانم ماروا ،که
در سالن قرمز مجمع ملی صحبت
م��ی کرد ،می گوی��د «قانون بیل
 101بع��د از  35س��ال تغییرات
زیادی کرده و محتوای آن تضعیف
شده است .اکنون وظیفه ماست که
در آن تجدید نظر کرده و منش��ور
زبان فرانسوی را تقویت نمائیم».
به نظ��ر خانم م��اروا ،منزلت زبان
فرانسوی ،هم در محل های کار و
هم در فضای عمومی ،پائین آمده
و در همانجاها ،این زبان انگلیسی
است که مقامش باالتر رفته است.
ط��رح اصالحیه قان��ون بیل 101
یکی تعهدات مهم انتخاباتی حزب
کبکوا بود .اما خانم ماروا می گوید
«یکدولت اقلیت باید واقع بین هم
باش��د ،چرا که اتفاق آرائی در این
زمینه وجود ندارد .اعمال مقررات
قانون بیل  ،101مربوط به ثبت نام
در مدارس ابتدائی و متوسطه ،برای
جلوگیری ثبت نام آنگلوفون ها و
آلوفون ها (غیرفرانسوی و انگلیسی
زبان) در کالج ها دیگر مورد بحث
نیست».
م��ادام دای��ان دوکورس��ی ،وزیر
مس��ئول منش��ور زبان فرانسوی،
هنگام سخنرانیدر کنار خانم ماروا
بود.
وی از ای��ن تص��ور ک��ه انتخ��اب
محصلین برای رفتن بسوی زبان
انگلیسی یک توطئه ودسیسه علیه
زبان فرانس��وی است ،خود را مبرا
می داند .ام��ا او در عین حال می
گوید «گرایش��ی بسوی انگلیسی
شدن وجود دارد که باید از آن آگاه
بود».
به عقیده وی ،وظیفه دولت ایجاد
تع��ادل اس��ت و م��ی گوید یک
کمیسیون پارلمانی مشغول انجام
اصالحات برای نواحی کبک است.
قبال مشاغل کوچک مجبور نبودند
که خدمات خود را حتما به فرانسه
ارائه کنند .قانون جدید پیش��نهاد
می کند که آنها «کوشش معقولی»
به عمل بیاورند که نیازمندی های
اکثریت زبانی را رعایت کنند ،ولی

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

ا

ز

تحمیل آنها هم خودداری نمایند.
همچنان که از سال  1977مرسوم
اس��ت ،ناراضی��ان م��ی توانند در
اینگونه موارد ،حتی از طریق وب
سایت ،شکایت کنند.
پروژه جدید همچنین پیش بینی
می کند مش��اغل و شرکت هائی
ک��ه از  26تا  49نفر کارمند دارند
باید در نظر داشته باشند که زبان
مت��داول و معمول کاری فرانس��ه
است.
اما مسئله اینست که اکثر چنین
مش��اغل و ش��رکت ها به فدرال
وابس��ته هس��تند .با ای��ن حال،
مشاغلی که بیش از  26نفر کارمند
دارند مجبور خواهند ش��د برنامه
کاری خود را طوری تنظیم کنند
که همیش��ه کارمندان فرانسوی
زبان در محل حضور داشته باشند
تا خدمات خود به مش��تریان را به
همان زبان ارائه کنند.
ش��هرهای دو زبانه هم در صورتی
که بافت جمعیتی آنها تغییر کند،
بای��د از مق��ررات دو زبان��ه بودن
صرفنظرکنند.
محلی بنام اوتربورن پارک دوزبانه
است ،ولی تنها 6/8درصد جمعیت
آن انگلیسی زبان هستند.
در مهد ک��ودک ه��ا ،در مقررات
فرانس��وی ک��ردن ک��ودکان باید
تجدید نظر ش��ود ،بقس��می که
کودکان مهاجرین با زبان فرانسوی
آش��نا ش��وند .بازرس��ان باید این
موضوع را هم به وظایف خود اضافه
کنن��د .اجرای این مق��ررات برای
سال آینده اجباری نیست ولی از
سال تحصیلی  2014 -15به مورد
اجرا گذاشته خواهد شد ،که ساالنه
 20میلیون دالر هم هزینه خواهد
داشت.
به نظ��ر خانم دوکورس��ی ،کبک
نیازی به پلیس زب��ان ندارد ،ولی
نگهبان زبان الزمدارد که پیشرفته
تر است!.
اصطالح مدارس عبوری مربوط به
مدارسی است که دور زدن مقررات
قان��ون بیل  101را تس��هیل می
کنند .ب��ه این معنا که با تحصیل

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

کانادا ،مهاجرت کارگران مشاغل
حــرفه ای را باز می مناید
 12دس��امبر ایرانتو :از آنجایی که
بازار س��اختمان س��ازی در کانادا
در جهت حرکت به سوی تبدیل
ش��دن ب��ه پنجمین ب��ازار بزرگ
س��اختمان دنیا در س��ال 2020
اس��ت ،اتاوا برای عالقه مند کردن
نیروهای متخصص کار ،سیس��تم
جدید مهاجرتی خود را راه اندازی
نمود.
برنامه مش��اغل حرف��ه ای فدرال،
که ق��رار اس��ت در روز دوم ژانویه
برای بحبوحه گس��ترش صنعت
ساختمان ،می تواند کمکی باشد
به جبران کمب��ود کارگر ماهر در
این زمینه.
جیس��ون کنی روز دوش��نبه 10
دس��امبر گفت :برنامه جدید ،ارائه
دهنده پیش��نهاد اقام��ت دائم به
افراد ماهر در زمینه الکتروتکنیک،
جوش��کاران ،مکانی��ک تجهیزات
حس��اس و لوله کش��ان اس��ت و
برای سایر مشاغل ساختمانی که
پیش��نهاد کار از سوی شرکتهای
دارای مجوز کانادایی دارند نیز باز
خواهد بود.
کنی که در میسی ساگا سخن می

گفت افزود :در س��ه یا چهار دهه
گذشته ،برای کارگران متخصص،
مهاجرت به کانادا از طریق برنامه
نیروی کار ماهر تقریبا غیر ممکن
به نظر می رس��ید چرا که تاکید
این برنامه بر تحصیالت آکادمیک
و تحصیالت تکمیلیدانشگاهی بنا
گذاشته شده بود.
تنها 3درصد از نیروی ماهر انتخاب
ش��ده ،واقعا در این مشاغل حرفه
ای آموزش دیده بودند .لذا اکنون
ما ش��دیدا با کمبود نی��روی کار
متخصص مواجه هستیم.
با توجه ب��ه منظر جهانی صنعت
ساختمان و اقتصاد آکسفورد ،کانادا
در سال  2020بعد از کشورهایی
چ��ون چین ،هند ،ژاپ��ن و ایاالت
متحدهدر صنعت ساختمان سازی
در مق��ام پنجم جهان قرار خواهد
گرفت.
رییس انجمن س��اختمان سازی
کانادا ،میش��ل اتکینسون ،گفت:
ما به جهت��ی پیش میرویم که به
 320000کارگر ساختمانی جدید
نی��از خواهیم داش��ت ،فقط برای
جایگزینی با افرادی که در آستانه
بازنشستگی هستند و برای انطباق

با می��زان درخواس��تی که اکنون
وجود دارد.
نیم��ی از کارگران باید از نیروهای
متخصص خارجی گزینش گردند.
البته ما مایل هس��تیم که نیروی
مورد نیاز خود را از کارگران خانگی
و بومی خود به خدمت بگیریم ولی
چنین خواس��ته ای انجام نشدنی
خواهد بود.
بخش اعظمی از صنعت ساختمان
سازی در تورنتو ،زمان زیادی است
که از کارگران غیر رسمی و بدون
مجوز استفاده می کنند.
کنی گفت ک��ه برنامه جدید ،این
کارگران زیرزمینی را نیز فراموش
نکرده است ،اما آنها ابتدا باید کشور
را ترک کنند و سپس در صورتی
که ش��رایط برنامه را در بر داشتند
مثال سطح مناسبی از زبان کشور
را بلد بودند ،تقاضا کرده و به کشور
بازگردند.
کنی گفت که دولت متعهد است
که این برنامه را بسط دهد ،اما در
سال اول ما محدود به قبول کردن
 3000درخواست در این مورد می
باشیم.

کردن مدتی در آنها ،دانش آموزان
فرانکوف��ون و آلوفون م��ی توانند
به مدارس انگلیس��ی زبان منتقل
شوند.
دول��ت ش��اره جل��وی اس��تفاده
غیرقانونی از این مدارس را گرفته

بود .ولی پ��روژه جدید راه گریز را
تنگتر و عب��ور از این م��دارس را
مشکل تر می کند .حتی خانم ماروا
می گوید در آینده چنین مدارسی
بر خواهد چید.
ن��کات مذک��ور بخش��ی از پروژه

اصالحیه قانون بیل  101است که،
بخاطر گریز از مخالفت اوپوزیسیون
و اعتراضات احتمالی ،رقیق شده
اند.
__________________

•

•
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ایران:سانسور...

درخواستبيشازیکصدنويسنده:
مجوزچاپکتابرالغوکنید!

بیش از یکصد نویسنده و شاعر و
مترجم ایرانیدر نامهایدرخواست
کردهاند مراحل موسوم به گرفتن
مجوز برای چاپ کتاب از س��وی
وزارت ارشاد لغو شود.
در متن این نامه کهدر روز یکشنبه
 ۱۲آذرماه در سایت پندار منتشر
شده ،آمده است:
«تقالهای چند س��ال اخير وزارت
ارشاد و ديگر دستگاههای همسو،
برای اعمال هر چه شديدتر سانسور
و ايجاد محدوديتها و تنگناهای
بيشتر در راه چاپ و انتشار کتاب
بار ديگر ثابت کرد که افول و نزول
ش��أن کتاب و کتابخوانی رابطهی
مستقيمی با سانسوردارد».
هنر و انديشه».
این نویسندگان میافزایند« :در اين
ا ن��د  .در این نامه آمده است:
چند سال که تيغ سانسور فزونتر د ا د ه
و تيزتر از گذش��ته بر شريانهای همه م��ا تبدیل به سانس��ورچی «نويس��ندگان بايد بتوانند آزادانه
انتشار کتاب گذارده شده ،سقوط شدهایم ،آن هم در جهانی که هیچ بينديش��ند و حاصل انديش��ه و
تيراژ کتابها نيز بيشتر شده است .چیز در آن مخفی نیست .کسانی هنر خ��ود را آزادانه عرضه کنند.
اگر پنج س��ال پيش تيراژ دوهزار که سانسورچی شدهاند هیچدرکی وانگهی ،حق مردم اس��ت که فارغ
نس��خهای تيراژی معم��ول بود ،از کتاب ندارند البته این را هم باید از هرگونه سانسور و فشار حکومتی
اکنون اين تيراژ به کمتر از يک هزار گفت که خوشبختانه ،چند تا از این ب��ه آثار ادبی  ،هن��ری و اطالعات
دسترس��ی پيدا کنند و آنگاه
نسخه رسيده اس��ت؛ آن هم در
جامعهای که بيش از هفتادوپنج در ایران اکنون تيراژ کتاب به کمتر خود به داوری و نقد بپردازند.
ميليون جمعي��ت دارد و هفتاد از يک هزار نسخه رسيده است! برای برونرفت از وضع بسيار
اسفناک عرص ه کتاب و بهبود
درص��د اين جمعي��ت جواناند؛
ش��رايط نويس��ندگان و برای
جوانانی تش��نه دانستن و کشف
کردن .ب��ا اين همه ،اگر میبينيم سانسورچیهاخودشانبهنویسنده برخورداری جامع��ه از ادبياتی که
شايس��ته م��ردم آزادانديش ايران
که به کتاب و کتابخوانی اعتنايی تبدیل شدند».
درخور نمیشود ،برای آن است که امضاکنندگان این نامه در بخشی باش��د ،میبايس��ت "مجوز چاپ
کتاب" لغو شود».
سانسور دولتی ،شأن نويسندگی و دیگر از این نامه نوشتهاند:
کتاب و اعتماد م��ردم به کتاب را «ايران از معدود کشورهايی است در پایان امضاکنن��دگان ،خواهان
که در ابتدای قرن بيس��ت و يکم لغو ف��وری «مجوز چاپ کتاب» و
سخت کاهش داده است».
فرخن��ده حاج��یزاده ،ش��اعر و هنوز هم نويسندگانش مجبورند کلي ه مقررات و قوانين مربوط به آن
نویس��نده و یکی از امضاکنندگان برای نشر آثار خود ،از دولت "مجوز شدهاند.
این نامه در گفت وگو با رادیو فردا چاپ" بگيرند" .مجوزی" که حتی باب��ک احم��دی ،پروي��ن اردالن،
در قانون اساسی حاکميت نيز به محم��ود اس��تادمحمد ،حس��ن
میگوید:
«م��ن مخال��ف این هس��تم که آن اشارهای نشده است.در حقيقت اصغ��ری ،عل��ی باباچاه��ی ،رضا
نویسنده شاعر و مترجم کاری کند اين روش در حکم به گرو گرفتن براهنی ،سيمين بهبهانی ،يونس
و عدهای بخواهند آن را قلع وقمع آزادی بي��ان ،خالقي��ت و معاش تراکمه ،جاهد جهانشاهی ،فرخنده
کنند .مسئله سی سال گذشته هم نويس��ندگان از جانب دولت است حاجیزاده ،علیاشرف درويشيان،
تا بتواند ديدگاههای خود را بر آثار ناصر زرافشان ،سيدعلی صالحی،
نیست و پیشتر هم بوده است».
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نويسندگان تحميل کند؛ حربهای فرزان��ه طاهری ،عل��ی عبدالهی،
راهکاری دارید که بخواهید برای اس��ت برای اعمال تبعيض ميان محمدعل��ی عموي��ی و محم��د
مثال با آن با وزارت ارش��اد توافق نويسندگان و س��وق دادن آنها به قائ��د و عبداله کوث��ری از جمله
خودسانسوری؛ ابزاری است برای امضاکنندگان این نامه هستند.
کنید ،گفت:
«ما خواس��تار لغو هرگونه صدور دخالت حاکميتدر عرص ه ادبيات،
مج��وز ب��رای چ��اپ کتاب
هستیم و قرار هم نیست ما
با وزارت ارشاد توافقی کنیم.
اصطالحی جدید در زبان فارسی محصول سانسور
دلیلی وج��ود ندارد که برای
وزارت ارشاد« :نوشیدنی» شرم بر پیشانی!
چیزی از بنیاد غلط اس��ت،
توافق کنیم».
یکی از شیوههای رایج در اداره سانسور وزارت ارشاد ،جستوجوی کامپیوتری
خان��م حاج��ی زاده گف��ت« :واژههای خالف شرع» در فایل  pdfو یا  wordمتون ادبی است و جایگزین
«االن ناشر خودش تبدیل به کردن ماش��ینی آنها با «واژههای حالل» است« .شیوههای نوین سانسور»
سانس��ورچی شده است چرا وزارت ارشاد باعث شگفتی اهالی ادبیات در ایران شده است؛ گفته میشود
که اگر کتابش با مشکل روبرو وزارت ارشاد به دلیل حجم باالی کتابهایی که هر روز باید آنها را از فیلتر
شود ،برایش نکته منفی درج سانسور خود عبور دهد ،دست به دامان «شیوههای مکانیکی» شده است.
میش��ود .من کت��اب آخرم در داس��تانی هرجا واژه «عرق» بوده اس��ت توس��ط کامپیوت��ر تبدیل به
فقط به دو صفحهاش مجوز «نوشیدنی» شده بود و بهدلیل مكانیكی بودن این جابهجاییهادر بخشی از
كتاب آمده بود« :نوشیدنی شرم بر پیشانیام نشست»!

•

شرط وزارت ارشاد برای چاپ یک مجموعه
شعر :حذف  ۱۲۰صفحه از  ۱۵۰صفحه!
پس از مدتها انتظار ،وزارت ارشاد صدور مجوز چاپ مجموعه شعر «سید
علی صالحی» را مشروط به حذف  ۱۲۰صفحه از  ۱۵۰صفحه اعالم کرده
است.
با این حال س��یدعلی صالحی این وزارت ارشاد ،صالحی گفته است:
شرط وزارت ارشاد را قبول نکرده این مجموعه ش��عر نیز میرود در
جوار كل شعرهایی كه در طی این
است.
مجموعه شعر «تمرین آماده باش سالها ممنوعه اعالم شدهاند».
كبوتر» قرار بود از سوی نشر ثالث ای��ن ش��اعر گفته اس��ت« :من از
منتشر شود اما اکنون با این شرط این بابت بس��یار متاس��فم كه یك

مجموعهی شعر كه نهایتادر  ۲تا ۳
هزار نسخه تیراژ میخورد ،اینگونه
مسئوالن را به واكنش وا میدارد.
حال آنكه در شرایط كنونی چاپ
یك مجموع ه ش��عر در ای��ن تیراژ
نمیتواند زیانی به كسی برساند».
ای��ن ش��اعر ادام��ه داد« :من فكر
میكنم این نوع برخوردها ،نوعی
ی��اس پراكن��ی را در جامعه دامن
میزن��د ،اما با اینحال ،ش��اعرانی
مثل من به این سادگیها مایوس
نخواهند شد؛ دفتر بعدی شعرم را
به زودی به ناشر خواهم سپرد».
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تـــرکیه،ایرانوچیـــندارایبیشتــرین
روزنامهنگارزندانی
بی بی س��ی 11 ،دسامبر :کمیته
حفاظ��ت از روزنام��ه ن��گاران با
انتشار گزارشی ،از ترکیه به عنوان
"بزرگترین زندان روزنامه نگاران"
در س��ال  ۲۰۱۲میالدی نام برده
است.
به گفته این سازمان ،ایران و چین
هم به ترتی��ب از نظر بازداش��ت
زندانیان در رده های دوم و س��وم
قرار گرفتند.
به گفته این نهاد بین المللی ،ترکیه
در سال جاری میالدی  ۴۹روزنامه
نگار را ب��ه زندان انداخته اس��ت،
که بیش��تر آنها گزارشگران ُکرد و
روزنامه نگارانی هستند که متهم
به دخال��ت در طرحهای براندازی
دولت شدهاند.
براس��اس گزارش ای��ن نهاد بین
الملل��ی ،در مجم��وع در س��طح

جهان��ی ،ش��مار روزنامه ن��گاران
زندانی به  ۲۳۲نفر رسیده که این
رقم باالترین آمار از س��ال ۱۹۹۰
میالدی یعنی از زمانی اس��ت که
این س��ازمان اقدام به جمع آوری
اطالعات در م��ورد روزنامه نگاران
زندانی کرده است.
به گفته کمیته حفاظت از حقوق
روزنامه نگاران ،اتهاماتی نظیر اقدام
های تروریستی ،خیانت و براندازی
از جمل��ه معمول تری��ن اتهامات
عنوان ش��ده علیه روزنامه نگاران
زندان��ی در س��ال  ۲۰۱۲میالدی
عنوان شده است.
این نهاد بین المللی همچنین ایران
را با زندانی کردن  ۴۵روزنامه نگار،
در رده دوم این کشورها قرار داده
است.
ش��ریف منصور هماهنگ کننده

شهباز :سوریه :شکست شعار النصر بالرعب...
منظ��ور از بازگوی��ی گفت��ه های
نماین��ده مجل��س و وزیرخارجه
روس��یه ،رییس س��رویس مخفی
ب��رون م��رزی آلم��ان و ریی��س
جمهوری امریکا ،مهم جلوه دادن
اینه��ا و تعیین کنن��ده نمایاندن
حرف هایشان نیست ،زیرا درواقع
این مردم ش��جاع و استوار سوریه
بوده اند که با تحمل سختی های
بسیار و دادن قربانی های پرشمار
اینان را به تغییرموضع واداشته اند.
استواری و شجاعتیدرخورستایش
کهدرواقع همه محاسبات سیاست

بازانه را درهم ریخته و سیاس��ت
بازان مماشات گر را به تغییرموضع
وادارکرده است.
در بخش��ی از ی��ک گ��زارش
رادیوص��دای آلم��ان آمده اس��ت
که« :کش��ورهای غربی در سوریه
محبوبیت زیادی ندارند .بسیاری
از م��ردم که نزدیک  21ماه عذاب
کشتار و خونریزی را تحمل کردند،
ازغرب انتظار داش��تند که زودتر و
فعال تر به کمک آنها بیاید تا خون
کمت��ری ریخته و ع��ده کمتری
کشته شوند».

بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در
کمیته حفاظت از خبرنگاران به بی
بی سی فارسی گفت:
"رکوردهای ما نشان می دهد که
در اول دس��امبر  ، ۲۰۱۰س��ی و
چهار روزنامه نگار در ایران زندانی
بودند ،در سال  ۲۰۱۱ما  ۴۲مورد
را ثب��ت کردی��م و امس��ال یعنی
 ۲۰۱۲هم  ۴۵مورد را ثبت کرده
ایم که می بینید این رقم در طول
زمان افزایش یافته".
او همچنی��ن می گوی��د" :ایران و
چین نس��بت به ترکیه بیشتر به
سانسور کردن محتویات اینترنت
عالق��ه دارند ،ای��ران همچنین بر
تنبیه بدنی تمرکز دارد چیزی که
در ترکیه و چین نمی بینیم".
{>> ادامه در صفحه}30 :

>> ادامه از صفحه7 :
در ورای همه اینها ،سقوط حتمی
رژیم بشار اسد درآینده نه چندان
دور ،ضرب��ه ای خردکنن��ده و
شکستیدردناک برای شخص ولی
مطلقه فقیه است که در برج عاج
اقتدار پوش��الی اش ازترس برخود
بلرزد و به چشم ببیند که دربرابر
مردمی ش��جاع و اس��توار ،ش��عار
«النصربالرعب»کارسازنیست!
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کشورفلسطین....

نگاهیبهروابطپیچیدهیاسرائیل-
فلسطینوحماس

شهالصمصامی
اسرائیل این روزها در برابر مسائل
مهم و پیچیدهای قرار گرفته است.
برخورد کوت��اه با حماس علیرغم
خرابیهای بسیار از جهاتی به نفع
حماس تمام شد.
مهم تر اینکه رأی مجمع عمومی
س��ازمان ملل مبنی ب��ر پذیرش
فلسطین به عنوان یک کشور عضو
ناظر نش��ان داد که دنی��ا آمادهی
پشتیبانی از مردم فلسطین است و
اشغال این سرزمینها باید بگونهای
پایان یابد.
محمود عباس توانستدر جلسهی
س��ازمان ملل با  ۱۳۹رأی موافق
به یک پی��روزی بزرگ برای مردم
فلسطیندست یابد.
از جمله کشورهایی که رأی موافق
دادند فرانس��ه ،ایتالیا ،اس��پانیا و
کش��ورهای اس��کاندیناوی بودند.
کانادا ،آمریکا ،اسرائیل و چند کشور
کوچک رأی مخالف دادند.
آلمان ،انگلیس از جمله کشورهایی
بودند که رأی ممتنع دادند.
اهمی��ت رأی مجم��ع عموم��ی
سازمان ملل در این بود که از این
پس فلس��طین بعنوان یک کشور
خوانده میشود.
اگر چه وضعیت عضو ناظر را دارد.
محم��ود عب��اس در س��خنرانی
خ��ود گفت که بکار بردن کلمهی
«کش��ور» ( )Stateب��رای م��ردم
فلس��طین حائز اهمیت بسیاری
اس��ت زیرا به این معنی است که
جامعهی بینالمللی آن چیزی را
که فلس��طینیها پس از چندین
دهه مذاکرات به آن دست نیافتند،
یعنی پذیرش به عنوان یک کشور
و دولت مستقل هم اکنون با رأی
س��ازمان ملل پایه گذاری ش��ده
است.
محمود عباس در سخنرانی خود
همچنینگفت:
«ما به اینجا نیامدهایم که کشوری
را که سالها پیش بوجود آمد یعنی
اسرائیل را غیر مشروع جلوه دهیم،
بلکه ب��رای برقراری مش��روعیت
به س��رزمینی آمدهای��م که زمان
استقالل آن فرا رسیده است».
«محم��ود عب��اس» در حقیق��ت
از مجم��ع عمومی س��ازمان ملل
خواس��ته بود که یک شناس��نامه
برای واقعیت داشتن «فلسطین»
صادر کنند.
جلس��ه مجمع عمومی در سالنی
که کام ً
ال پر شده بود تشکیل شد
و اعضاء دوبار به احترام «عباس» از
جایبرخاستند.
دولت آمریکا کوشیده بود محمود
عباس را از چنین اقدامی منصرف
کند ولی بویژه پس از برخوردهای
اخی��ر بین حم��اس و اس��رائیل،
محمود عباس در موقعیت ضعیف
تری قرار گرفته بود .مردم فلسطین
ک��ه ناظر تغیی��رات بس��یاری در
کشورهای عربی در دو سال اخیر
بودهاند ،از اینکه تغییر در وضعیت
آنها رخ نداده است نا امید و دلسرد
بودند.
محمود عباس الزم بود به قولی که
داده بود عمل کند و این تقاضای
مردم فلسطین را به سازمان ملل
ببرد.
محمود عباس همچنین گفت این
رأی سازمان ملل نشانگر حمایت
جامع��هی بینالملل��ی از یک راه

حل منطقی یعنی ایجاد دو کشور
مستقل برای رسیدن به صلح است.
علیرغم ش��وق و شعف بسیاری از
مردم فلسطین ،واقعیاتدر زندگی
روزمره تغییر نکرده و بهزودی نیز
نتیجه ویژهای دیده نخواهد شد.
محمد یوسف ،جوان  ۲۵سالهای از
ساکنان رامالله گفت:
«با این رأی اش��غال سرزمینهای
ما پایان نیافته است .ما راه درازی
در پیش داریم هنوز کسانی که در
خاک ما اس��کان داده شدهاند باید
آن را ترک کنن��د .زندانیهای ما
باید آزاد ش��وند و پناهندگان باید
بخانه باز گردند».
بس��یاری بهوی��ژه جوان��ان بر این
عقیدهاند که پس از برخورد اخیر
دایرۀ خشونتی که سالهاست
بین اسرائیل و حماس ادامه
دارد امروز با حامیان جدید
حماس روزنه کوچکی باز
کرده است .این روزنه تنها
یک امید به یافنت ایدهای
نوین است ،پیش از آنکه
خاک این منطقه همراه با
شهروندانش خشک شده و از
پای درآید...
حماس و اسرائیل ،فلسطینیهای
کرانهه��ای غربی نیز باید بیش��تر
بتوانند جلوی اسرائیل بایستند.
امید بسیاری بر این است که فتح
و حماس صلح کنند .زیرا به قول
یکی از فلسطینیها ،عرفات معتقد
بود با یک ش��اخه زیت��ون در یک
دس��ت و تفنگ در دست دیگر با
اسرائیل باید روبرو شد.
محمود عباس ش��اخهی زیتون و
حماس تفنگ ماست.
اکثریت فلسطینیهادر پی برخورد
و جنگ با اس��رائیل نیستند ولی
ایدهای که طرفداران بسیاری دارد
شکایت به دادگاههای بینالمللی
برای نقض حقوق انس��انی ،ادامه
اشغال این سرزمینها و فشارهای
ش��دید اس��ت که در مورد مردم
فلسطین اعمال میشود.
آیا رأی سازمان ملل مسبولیک
است؟

«حنان عش��راوی» زن مبارز بنام
فلس��طینی در ی��ک مصاحبهی
تلویزیونی در پاسخ به این پرسش
ک��ه آیا این یک رأی س��مبولیک
است گفت:
«این بیش از یک رأی سمبولیک
اس��ت .این بهرس��میت شناختن
خودمختاری و حق ما به یکدولت
مستقل است .شناسایی فلسطین
به عنوان یک ملت است».
عش��راوی ادام��ه داد« :م��ا اکنون
میتوانیم بگوئیم که تحت حفاظت
قوانینبینالمللیهستیم.سرزمین
ما اش��غال شده اس��ت و این یک
واقعیت انکار ناپذیر اس��ت .با این
رأی اس��رائيل دیگ��ر در رب��ودن،
تس��خیر کردن و هر نوع تغییری
در س��رزمینهای اشغالی دستش
مانند گذشته باز نیست .این رأی
راه دسترسی به انواع سازمانهای
بینالمللی،معاهدهها،کنوانسیونها
و حتا قرار دادهای دو جانبه را برای
ما فراهم آورده است.
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همچنین دس��ت یافتن به مراکز
قانونی بینالمللی و بطور کلی نوعی
ایمنی برای ما محسوس میشود.
در عی��ن ح��ال از نظ��ر داخلی و
خارجی به ما احساس نیرومندی
میدهد».
عشراوی اضافه کرد این آغاز دوران
نوینی است زیرا اسرائیلدیگر تنها
نیرویی نیست که ما را تحت کنترل
داش��ته و بتواند بیش��رمانه عمل
کند .اکنون قوانین��ی وجود دارد.
قوانین بینالملل که بهما این امید
را میدهد که میتواند کشوری با
مرزهای مشخص و پایتخت معین
با کمک جامعهی بینالمللی بوجود
آید .هر نوع مذاکراتی باید بر اساس
قوانینبینالمللیباشد.
حنان عشراوی همچنین گفت:
«اس��رائیل ب��ر روی  ۵۵درصد از
خاک فلس��طین تأس��یس ش��د.
سپس  ۲۲درصد از سرزمینهای
فلس��طین را اش��غال کرد و حاال
میخواهد باقیمانده این خاک را به
تصرف آورد .در سال  ۱۹۴۷زمانی
که قطعنامه  ۱۸۱برای تأس��یس
اس��رائيل توسط س��ازمان ملل به
تصویب رس��ید ،هیچک��س از ما
نپرسید و سرزمین ما بدون اطالع
ما به دیگران واگذار شد.
اکن��ون ما راه حل دو کش��وری را
پذیرفتهای��م و اس��رائیل را در ۷۸
درص��د از خ��اک س��رزمینهای
خودم��ان ب��ه عنوان یک کش��ور
مستقل بهرسمیت ش��ناختهایم.
حاال میگوئیم که آنچه باقی مانده
است یعنی  ۲۲درصد که در سال
 ۱۹۶۷اشغال ش��د این ناحیهای
اس��ت که ما میخواهیم کشور و
ملتمان را در آن بسازیم که شامل
کرانه غربی رود اردن ،اورش��لیم و
نوار غزه است.
در پاس��خ ای��ن س��ئوال که بنظر
میرسد شما میگوئید:
«اس��رائیل تنه��ا راه ح��ل یک -
کشوری را میخواهد بپذیرد».
حنان عشراوی گفت« :بله در واقع
چنین است .مشکل تنها این نیست
که ما تح��ت محاصره هس��تیم،
اسرائیل س��رزمینهای بسیاری را
از جمله اورشلیم را تسخیر کرده،
مردم را از خانههایشان رانده و عم ً
ال
دست به «پاکس��ازی قومی» زده
اس��ت .و هنوز در مورد راه حل دو
کشوری سخن میگویددر حالیکه
واقعیات این اس��ت که با عملیات
اش��غالگرانه عم ً
ال این راه حل را
بطور یک جانبه از بین برده است.
دول��ت اس��رائیل با ادام��ه تصرف
سرزمینها و اینکه میخواهد تمام
مناطق فلسطینی که یهودیان را
اس��کان داده ضمیمه خاک خود
کن��د و همچنین منطق��ه درهی
اردن را ه��م کنترل نماید و روزانه
ب��ه شهرکس��ازیها با س��رعتی
سرس��امآور ادام��ه میده��د و به
سرزمینهای فلسطینی میگویند
مراکز جمعیت فلس��طینی .اینها
نش��ان میدهد که عم� ً
لا بدنبال
ایجاد یک کش��ور هس��تند .این
یکی از دالیلی است که بسیاری از
کشورها به نفع فلسطین رأیدادند
زیرا آنها میبینند دولت اس��رائیل
در راه بسیار خطرناکی برای پایان
دادن به راه حل دو کشوری است
و ش��انس برای ایجاد صلح از بین
میرود .ما بطور منطقی برای ۲۱
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س��ال در حال مذاکره هستیم .در
حالیکه اسرائیل بنحوی عمل کرده
است که مخالف ش��رایط صلح و
مذاکرات واقعی است.
عکسالعملاسرائیل

ی��ک روز پ��س از رأی تاریخ��ی
سازمان ملل دولت اسرائیل اعالم
کرد که س��اختمان  ۳هزار واحد
مس��کونی در کران��هی غربی رود
اردن را آغ��از خواه��د کرد .دولت
اسرائیل همچنین برنامهی توسعه
س��اختمانی در ش��رق اورشلیم را
که سالهاست حتا دولت آمریکا با
آن مخالف��ت کرده به اجرا خواهد
گذاشت.
خانهس��ازی در ش��رق اورش��لیم
موج��ب خواهد ش��د ارتباط بین
فلس��طینیها در دو ش��هر مهم
«رامالله» و «بیتاللهم» قطع شود
و ب��ه یک معنی مانع از ایجاد یک
کشور فلسطینی خواهد شد.
گفته میشود که بنیامین نتانیاهو
از س��خنان محم��ود عب��اس در
سازمان ملل خشمگین شده بویژه
بخشی از سخنان عباس که دولت
اس��رائیل را متهم به «پاکس��ازی
قومی» فلسطینیها نموده است.
«دانی��ل ل��وی» یک��ی از مقامات
اس��رائیلی ک��ه در گذش��ته در
مذاکرات صلح شرکت کرده بود در
واشینگتنگفت:
«در سازمان ملل رهبران فلسطین
راه ح��ل ایجاد دو کش��ور را امضا
کردند و دولت اسرائيل با تصمیم
در م��ورد س��اختمان س��ازی در
اورش��لیم ش��رقی ،نتایج راه حل
«یک کشوری» را تأیید کردند».
یک��ی از نتایج مه��م رأی مجمع
عمومی س��ازمان ملل این اس��ت
که اکنون فلسطین میتواند علیه
اس��رائیل در مورد خانهسازی در
کران ه غربی رود اردن در دادگاههای
بینالمللی اقامهدعوا کند.

غال��ب اعضا جامعه بینالمللی نیز
مخال��ف چنین عمل��ی از جانب
اسرائیل هستند و آنرا غیر قانونی
میدانند .زیرا این مناطق در جنگ
 ۱۹۶۷از طرف اسرائیل اشغال شد.
طی این سالها بارها دولت اسرائیل
به بهانهی اعمال تروریس��تی و یا
اقدامات سیاس��ی در این بخش از
کرانه غربی به خانهسازی و اسکان
دادن یهودیان ادامه داده است.
محمود عب��اس و فلس��طینیها
بخوبی میدانس��تند رفت��ن آنها
به س��ازمان ملل ب��ا عکسالعمل
شدیدی از جانب اس��رائیل روبرو
خواهد ش��د ،ول��ی از آنجایی که
بویژه دول��ت حاضر در اس��رائیل
حاضر نشد در هیچ شرایطی حتا
خانهسازیها را برای زمانی متوقف
کند ،فلس��طینیها راه حل را در
مراجعه به جامعه بینالمللیدیدند.
«عملیات کوتاه کردن علفها»

مفسر سیاس��ی نش��ریه تایم در
تل آویو مقال��هی جالبی در مورد
حم��اس و رابط��هی آن با مصر و
اسرائیل به چاپ رسانده است.
در این مقاله «کارل ویک» چنین
توضیح میدهد:
نوار غزه خاکی اس��ت پر از ماسه،
مانند اسرائیل و چیزهای زیادی در
آن میروید .مردم غزه میتوانند به
آن سو نگاه کنند ،جایی که خاک
آن روزی متعلق به آنها بوده است.
در  ۱۹۵۶ژنرال اسرائیلی «موشه
دایان» در مراسم خاکسپاری یکی
از کماندوهای اسرائیلی که بدست
عربهای��ی که به آن س��و رفته و
او را کش��ته بودند ،یاد آوری کرد
که« :برای  ۸س��ال پناهندگان در
کمپهای غزه نشسته و میبینند
که چگون��ه ما در جلوی چش��م
آنها زمی��ن آنها و دهکدههای آنها
را ک��ه متعلق به اجدادش��ان بوده
است تبدیل به خانههای خودمان

Business

میکنیم».
«موش��ه دایان» گفت« :دشمنی
ب��رای نس��لهای بس��یاری ادامه
خواهدداشت».
و تجربه این را ثابت کرده است.
نیم قرن خش��ونت از هر دو طرف
ام��روز ی��ک روند معم��ول بنظر
ت خود را
میرسد .اسرائیل موقعی 
در این سرزمینها تقویت کرده و
در رفتارش با جمعیتی که در غزه
زندگی میکن��د ،اصطالح «کوتاه
کردن علف» را بکار میبرد.
این اصطالح به این معنی است که
هر چند گاه اسرائیل نوعی حملهی
نظامی به این منطقه انجام داده با
هدف از بین بردن عناصر افراطی
و ملیش��یا که به ادعای اس��رائیل
قدرت یافته و بیپروا شدهاند ،مانند
علفهای ه��رزه .آنچه که دنیا به
آن جنگ میگوید ،اسرائیل آن را
«عملیات»مینامد.
از جان��ب دیگ��ر موش��کهای
«حماس» قویتر شده ودر آخرین
برخوردها این موشکها به سادگی
تا حوالی «تل آویو» نیز رسیدهاند.
اس��رائيل نی��ز قابلی��ت مقابله با
موش��کها را بی��ش از پیش پیدا
کرده است و با تکنولوژی پیشرفته،
بس��یاری از این موش��کها را در
ه��وا از بین میبرد .ولی هر بار که
موش��کی پرتاب میشود و آژیرها
بهصدادر میآید مردم باید بهسوی
پناهگاهها برون��د .کودکان به زیر
میزها بروند ،مدارس تعطیل شود،
کار و بیزنس متوقف میشود.
برای مردم غزه ش��رایط حتا بدتر
است.
یک میلی��ون و  ۶۰۰هزار نفر در
ن��وار غزه تقریباً بدون هیچ فضای
خالیدر کنار هم زندگی میکنند.
صدای تانکها ،توپها و بولدوزرها
ترس و وحش��ت ب��رای مردم این
منطقه میآورد.
{>> ادامه در صفحه}15 :
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کانادا....

تغییرات در قواعد مهاجرتی  ،زنان را مجبور می کند برای
دوسالباهمسراناسپانسر خودزندگیکنند

ایرانت��و :در کان��ادا از ه��ر زنی که
بپرس��ید که آیا مس��تقیم یا
غیرمس��تقیم تجرب��ه ی
خش��ونت علی��ه زنان
را دارن��د یا خیر همه
ی آنان پاسخ مثبت
خواهندداد.
در اکث��ر م��وارد
سیاستها و گفتمان
عمومیدر این کشور
خشونت علیه زنان را
محکوم م��ی کند ،با
این همه این خشونت
ضرب��ه ی روح��ی ش��دیدی به
هزاران زن وارد کرده و زندگی آنان
را تحت تاثیر قرار داده است.
هر ش��ش روز ی��ک زن در کانادا
توسط همسرش به قتل می رسد.
س��الیانه دوازده درص��د از جرایم
خشونت آمیز در خانه ها به وقوع
می پیوندد.
منبع :روزنامه تورونتو استار:
www.thestar.com/opinion/editorialopinion/article/1298302

اگر دولت کانادا بر آن بود که قانونی
وضع کند که کاناداییها را مجبور
کند تا پی��ش از تقاضای طالق از
همسرش��ان می بایستی دو سال
را با او س��ر کنند ،خشم بسیاری
از کاناداییه��ا را موجب می ش��د.
اما این درست همان کاریست که
دولت انجام داده  ،اگر چه در سطح

محدودتری.
از  ۲۵اکتبر امسال قواعد جدیدی
در باره ی ساکنین دایم این کشور
ک��ه همسرانش��ان اسپانس��ر آنها
هستند ،وضع شده است  .این قانون
در مورد تمام همس��ران اسپانسر
ش��ده که به هنگام تسلیم تقاضا
کمتر از دوسال از تاریخ ازدواجشان
گذش��ته و فرزند مشترکی ندارند
صدق می کند.
بنا بر این مق��ررات از هنگامی که
همسر اسپانسر شده وارد کانادا می
شود می بایستی حداقل به مدت
دوسال با همسر خود زندگی کند
یا خط��ر از دس��ت دادن اجازه ی
اقامت و دیپورت را به جان بخرد.
پیش از وضع این قانون گروههای

فعال حقوق زنان و س��ازمانهای
مهاج��ران به کن��ی وزیر
مهاج��رت اخطار دادند
ک��ه این مق��ررات می
تواند زندگی زنانی را که
مورد آزار ق��رار گرفته
و بس��یاری از آن��ان از
افشای این آزار شرمگین
ی��ا وحش��ت زده اند را
تهدید کند .اما دولت
بهر حال این مقررات را
تصویب کرد.
دول��ت اص��رار دارد که
این مقررات برای جلوگیری
از ازداوجه��ای تقلبی الزم اس��ت.
بنا بر آم��ار آژانس خدمات مرزی
کانادا ،سالیانه در حدود  ۱۲۰مورد
مشکوک از اسپانسرشیب همسر بر
مال می گردد .اگر چه وقوع سالیانه
 ۱۲۰م��ورد ازدواج تقلبی بس��یار
بعید به نظر میرسد ،حتی اگر این
آمار واقعی هم باشددلیل مشروعی
در به خطر انداختن زندگی هزاران
زن نمی گردد.
خش��ونت خانگی ،اگ��ر چه اخیرا
رو به کاهش اس��ت ،هنوز یکی از
مشکالت مهم کانادا می باشد .در
این شرایط ،مشروط کردن اقامت
دایم می توان��د قدمی رو به عقب
در مبارزه با خشونت جنسی تلقی
گردد.

•

با ۵۹۰۰۰شغل جدید،
نرخ بیکاری به ۷.۲درصد کاهش یافت
7دسامبر ایرانتو :با توجه
به آمار منتش��ر ش��ده،
ارزیابی کان��ادا از ایجاد
 ۵۹۰۰۰ش��غل جدید
جهت افزایش مش��اغل
تمام وق��ت ،کمکی به
کاهش دو درصدی نرخ
بیکاری و رس��یدن این
رقم ب��ه  ۷.۲درصد می
باشد.
آمار کانادا در روز جمعه اعالم کرد
که وضعیت شغلیدر انتاریو ،کبک،
آلبرتا ،مانیتوبا و پرنس ادوارد آیلند
بهبود یافته است.
در اس��تانهای دیگ��ر ه��م رش��د
کوچکی در مقایسه با این استانها
مشاهده شده است.
بهدلیل اینکه بخشدولتی و بخش
خود اش��تغال تغییراتی نداش��ته
است ،اکثر این مشاغل مربوط به

بخش خصوصی می باشد.

کاهش شغلی در بخش ساخت و
تولید

اقتصاددانان توقع چنین رش��دی
را در ایجاد شغل نداشتند .کاهش
در میزان بیکاری بسیار پراهمیت
اس��ت ،چرا که به مدت چند ماه،
نرخ بی��کاری بطور ثابت در حدود
 ۷.۴درصد مانده بود.
افت میزان بی��کاری به این دلیل
اتفاق افتاد که  ۵۹۰۰۰شغل جدید

شیراز

به اندازه کافی زیاد است که
جبران  ۱۹۰۰۰جویای کار
ماهانه را ک��رده و بتواند در
میزان نرخ بیکاری نیز تاثیر
داشته باشد.
در میان مشاغل ،بخش غذا
و کش��اورزی رشد بیشتری
داشته است ،در همین حال
بخش ساخت و تولید ،هنوز
در حال کوچک تر شدن از لحاظ
شغلی است.
اقتصاددان بانک  ،Scotiabankمی
گوید که مشاغل حوزه ساختمان با
از دست دادن  ۸۰۰۰شغل مواجه
بوده و از سال گذشته تا کنون به
 ۱۶۰۰۰شغل رسیده است که این
موضوع برای شیوه حرکت صنعت
س��اختمان س��ازی یک هش��دار
محسوب می گردد.

•

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های 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

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

چينبزرگترينتوليدکنندهگازهایگلخانهایدرجهان
پرجمعيت ترين کش��ور جهان در
صنايع عظيم و رو به رشد خود به
زغال سنگ وابستگی شديدیدارد
اما ،آگاهی بيش��تر مردم چين به
تاثيرات آلودگی هوا باعث شده اين
کشور تالشی جدی را برای مقابله
با آلودگی هوا آغاز کند.
برخی روزها ردپای هزينه زيست
محيطی که چين برای توسعه می
پردازد در آسمان خاکستری پکن
ديده می شود.
چي��ن مانند کش��ورهای در حال
توس��عه ديگر موظ��ف به کاهش
دی اکسيد کربن خود نيست ،اما
آگاهی بيشتر مردم اين کشور در
مورد تاثي��رات آلودگی هوا ،دولت
چين را برای کاهش آلودگی تحت
فشار قرار داده است.
وو چانگوآ مدير «گروه آب و هوا»
در چين می گويد:
آلودگ��ی هوای پکن که ناش��ی از
ذرات معلق  ۲و نيم ميکرونی است،

به عالوه آلودگی های شيميايی که
در نقاط مختلف کش��ور ديده می
ش��ود ،مردم چين را به واکنش وا
داش��ته و صدای درخواست جدی
ب��رای کاهش آلودگی هوا و تالش
برای مقابله با اين مش��کل شنيده
می شود.
چين  ۸٠ميلي��ارد دالر از بودجه
پنج س��ال آينده را به حفاظت از
محيط زيس��ت اختصاص داده و
صرفه جويی س��وختی را به يکی
از اولويت های کشور تبديل کرده
است.
همچنين دولت چين اخيراً اعالم
کرد در آينده پيش از آغاز هر پروژه
صنعتی تاثيرات زيست محيطی
آن ابتدا مورد بررس��ی قرار خواهد
گرفت.
ژو ش��نگژيان وزير محيط زيست
چين می گويد :ما بايد حفاظت از
محيط زيست را به يکی از عناصر
اصلی تالش برای رش��د اقتصادی

نان سنگک

رستوران

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

بهروزآقاباباخانی

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

تبديل کنيم .رشد اقتصادی بدون
توج��ه ب��ه محيط زيس��ت مثل
اين اس��ت که آب درياچ��ه ای را
خالی کني��م و بعد بخواهيم از آن
ماهيگيریکنيم.
چين س��رمايه گذاری در حمل و
نقل عمومی و همچنين س��وخت
موثر را افزايش داده اس��ت .در ماه
ژانويه پکن و چهار شهرديگر همراه
با دو استان چين ،برنامه جديدی
را برای کاهش آلودگ��ی هوا آغاز
کردند.
در حالی که فعاالن محيط زيست
تالش ه��ای اخير چي��ن را قابل
تمجيد می دانن��د اما تاکيد دارند
اين کشور هنوز از قانون سراسری
برای کاهش آلودگی و صرفه جويی
سوخت برخوردار نيست.
مقام های چينی می گويند يکی از
اهداف اصلی کشور در تالش برای
حفاظت از محيط زيست همکاری
با ديگر کشورهای جهان است.

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

سفره شما!
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کانادا...

امور کنسولی

کاناداشروعبهجمعآوریاطالعاتبیومتریک
برخی از اتباع خارجی کرده است.

ایرانتو :جیسون کنی وزیر
مهاج��رت کان��ادا تحت
آئین نامه ای پیش��نهاد
کرد به منظور تس��هیل
سفر قانونی به کانادا ،اتباع
 ۲۹کشور و یک سرزمین
به زودی نیازداشته باشند
که اطالع��ات بیومتریک
خود را (شناسایی هویت
با استفاده از اثر انگشت،
امضا ،عنبیه چشم ،اسکن
چه��ره و… ).درهن��گام
مس��افرت ب��ه کان��ادا،
سیاحتی -دانشجویی
یا کاری ،فراهم بکنند.
کنی گفت :بیومتریک ثابت
کرده اس��ت که یکی از موثر ترین
راهها برای شناسایی افراد در ورود
به کشور می باشد و جلب اطمینان
مسئولین در امر مهاجرت طبیعتا
مهاجرت را ساده تر می نماید.
از سال  ، ۲۰۱۳افراد از کشورها و
مناطق زیر که ویزای بازدید  ،اجازه
تحصیل و یا اجازه کار درخواست
می نماین��د  ،ارائه اثر انگش��ت و
عکس خود را در زمان درخواست
نیاز خواهندداشت:

ایران ،افغانستان ،آلبانی ،الجزایر،
بنگالدش،برمه(میانمار)،کامبوج،
کلمبی�ا ،جمه�وری دموکراتیک
کنگ�و ،مص�ر ،اریت�ره ،هائیتی،
ع�راق ،جامائی�کا ،اردن ،الئوس،
لبنان ،لیبی ،نیجریه ،پاکس�تان،
تشکیالت خودگردان فلسطین،
عربس�تان س�عودی ،س�ومالی،
سریالنکا ،سودان ،جنوب سودان،
سوریه ،تونس ،ویتنام ،و یمن.

ش��هروندان کانادایی و دارندگان
اقامت دائم نیازی به ارائه اطالعات

بیومتریکدرهنگام ورود به
کشور را ندارند.
به عالوه افراد زیر  ۱۴سال،
اف��راد باالت��ر از  ۷۹س��ال،
دیپلمات ها هنگام سفرهای
رس��می واعضای خانواده آنها ،نیز
ازاین موضوع معاف می باشند.
هنگامی که ف��رد می خواهد وارد
کانادا شود ،اطالعات بیومتریکش
بررسی می شود تا اطمینان حاصل
ش��ود که فردی که سفرش تائید
ش��ده و بال اشکال اس��ت در واقع
همان کسی است که قصد ورود به
خاک کشور را دارد.
اس��تفاده از تکنولوژی بیومتریک
به عنوان یک ابزار مدیریت هویت
درکش��ور ،کانادا را با بس��یاری از
کشورهای دیگر که در حال حاضر
از آن اس��تفاده م��ی کنن��د ،و یا
درحال آماده شدن برای استفاده از
بیومتریک در مهاجرت و مدیریت
مرزی هستند ،همتراز می کند.
این کشورها شامل ایاالت متحده،
انگلس��تان ،اس��ترالیا ،نیوزیلند،
کش��ورهای منطق��ه ش��نگن در
اتحادیه اروپ��ا ،ژاپن ،کره جنوبی،
ام��ارات متحده عرب��ی ،اندونزی،
مالزی ،و عربس��تان سعودی می
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باشند.
بر این اس��اس ،در حال
حاضر بس��یاری از اتباع
 29کشور و یک سرزمین
منتخ��ب ب��ا نیازمندیها
و احتیاجات آش��نا می
شوند.
عالوه ب��ر این ۲۰ ،دولت
از  ۲۹کشور اعالم شده،
در حال حاضر در هنگام
صدور اس��ناد و مدارک
مانند پاسپورت و یا کارت شناسایی
اق��دام ب��ه جم��ع آوری اطالعات
بیومتریک ش��هروندان خود کرده
اند و یا درحال زمینه سازی برای
انجام این کار می باشند.
کنی گف��ت :بیومتری��ک موجب
تقویت و مدرن س��ازی سیس��تم
مهاجرت کانادا می شود ،درب های
کانادا برروی مس��افران قانونی باز
هستند و افزود از طریق استفاده
از سیستم بیومتریک ،امنیت کانادا
نیز بیش از گذشته تضمین خواهد
شد.
اداره ش��هروندی و مهاج��رت
کاناداهمراه با شرکای خود ،آژانس
خدم��ات م��رزی کان��ادا و پلیس
منصوب س��لطنتی ،همچنان به
هم��کاری نزدیک خود ب��ا دفتر
کمیس��اریای حریم خصوصی به
منظور اطمین��ان از حفظ حریم
خصوص��ی و اطالعات ش��خصی
متقاضیان ادامه و اقدامات مناسب
را انجام می دهند .حریم خصوصی
متقاضیان مطاب��ق با قانون حریم
خصوصی کانادا محافظت می شود.

•

توجه :این دفتر با عنایت به موقعیت و وضعیت در مح��ل دفتر با همان مش��خصات آدرس 
قبلی
مبت�لا ب��ه جدی��د  ،کار خود را ب��ا پاره ای از حضور یافته و نسبت به درخواستشان اقدام نمایند .
ی خواهد بود .
تغییرات از اول دسامبر سال جاری شروع مینماید .مالحظه:پذیرش هموطنان با وقت قبل 
ی با تماس تلفنی از خالصه وضعیت >> در صورت امکان با هموطنانی که منی توانند
هموطنان گرام 
ی حاصل نموده و چنانچه نسبت به در ساعات کار دفتر حضور یابند هماهنگی و
موجود آگاه 
انجام درخواست خود نیاز به تهیه مدارک مورد همکاری خواهد شد .
نیاز  ،مشاوره کنسولی و یا حقوقی دارند میتوانند

دکتربهمن فصیح پور

  متخصص طب سوزنی از کانادا
  عضو سازمان نظام طب سوزنی کبک
  عضو سازمان نظام پزشکی ایران

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

با کمک طب سوزنی

(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)
Integrative Clinic Dr. Bita - WESTMOUNT
iLife Health Care Center – WEST ISLAND
Alfa Care Health Center - LAVAL
Centre Medical Mira - BROSSARD

_____________________
Tel : (514) 267-3454

•
•
•
•

جلسات «آشنایی با طب سنتی چینی و اصالح سبک زندگی» هر هفته رایگان برگزار می شود

از حزب اخوانالمس��لمین ،مصر
فلسطین و اسرائیل >> ...ادامه از صفحه13 :
درهای خ��ود را بروی مردم غزه و
اشغال است و حتا برق این منطقه «حماس» کام ً
ال باز نکرده است.
در ای��ن برخوردهای اخیر بیش از پناهندههستند.
 ۱۵۰۰موش��ک در غزه فرود آمد حتا یک��ی از مقامات مهم حماس به کابلهایی که در خاک اسرائیل کمکه��ای مختص��ری از مص��ر
میرس��د ولی تحت شرایط فعلی
ل هنیه»در شهر غزه است وصل میباشد.
و تمام این منطق��ه را برای زمانی بنام «اسماعی 
در یک کمپ بنام «کمپ ساحلی» اس��رائیل ب��رای م��ردم غ��زه غذا مص��ر نمیتواند مس��ئولیت یک
طوالنی تاریک کرد.
در ای��ن عملی��ات بی��ش از  )Beach Camp( ۱۰۰زندگی میکند .میفرس��تد ول��ی میگوید هرگز میلیون و  ۶۰۰هزار نفر مردم غزه
فلسطینی و  ۵اسرائیلی جان خود پس از تأسیس اسرائيل ،یهودیان تصمیمنداردنیروینظامیبفرستد را به عهده بگیرد.
غ��زه را رها کرده بودن��د و ارتش اما گهگاه «عملی��ات از بین بردن اگ��ر مصر غ��زه را به خ��اک خود
را از دست دادند.
ً
اضافه کرده و مس��ئول نگهداری
این بار مذاکرات آتش بس سریعتر مصر عمال امور این منطقه را اداره علفهای هرزه» را ادامه میدهد.
از گذشته شروع شد و به موفقیت میک��رد .در آن زمان کرانه غربی از جان��ب دیگر غزه چس��بیده به این منطقه و ایجاد صلح باشد در
خاک مص��ر و همچن��ان «فرزند حقیقت اسرائیل مشکالت کمتری
رسید .ش��رایط آتش بس همانند رود اردن به اردن پیوست.
گذشته بود .چنانچه حماس پرتاب این وضعیت تا زمان جنگ  ۶روزه خوانده» این کشور است .ولی مصر خواهد داشت .در حقیقت حماس
با مشکالت اقتصادی و سیاسی که و اسرائیل یک هدف دارند و آن این
موشک را متوقف کند ،اسرائیل نیز در  ۱۹۶۷ادامه پیدا کرد.
رؤسای آنرا به قتل نخواهد رساند .در آن زمان اس��رائیل هر دوی این دارد عالقهای ب��ه نگهداری از این است که مرز بین غزه و مصر بازتر
و آزادتر باشد .ولی مصریها کام ً
ال
از س��ال  ۲۰۰۵تا کنون اسرائیل مناط��ق را تصرف و اش��غال کرد «فرزند خوانده» ندارد.
بارها عملیات نظامی گوناگونی را و کنترل ای��ن نواحی را در اختیار اگ��ر چه مص��ر ب��رای آتش بس مخالفاند.
در غزه انجام داده است« .عملیات گرفت .در آن زمان فلسطینیها به پادرمیانیکردولی«محمدمرسی»
کوتاه کردن علفهای هرزه».
راحت��ی از این مناطق برای کار به رئیس جمهور مصر در حال حاضر «قفسی در کنار دریا»
اسرائیل میرفتند و شبها به خانه درگیر مسائل و مشکالت مهمتری اگر توریستها بتوانند از حصار بین
بازمیگشتند.
در کشور خویش است .بهار عربی اسرائیل و غزه بگذرند از تونلی که
غـزه «فرزند خواندهی» مصر و
پروس��ه جدایی نوار غزه تدریجی و انقالب مصر تغییر در غزه بوجود زمانی مردم غزه از کار باز گشته و
اسرائیل
نوار غزه در حقیقت مانند «فرزند بود .تا  ۱۹۹۱و پیش از انتفاضهی نیاورد.
از آن عبور میکردند ،به داخل غزه
اول ،فلسطینیها آزادانه بین غزه این منطقه همچنان تحت کنترل وارد ش��وند ،مانند این است که از
خواندهی» تاریخ است.
از دوران پیش��ین توس��ط مصر و و کرانهه��ای غرب��ی رف��ت و آمد گ��روه با ق��درت «نهضت جنبش اروپا وارد تاریکی میشوند.
اسرائیل کنترل شده و مورد عالقه میکردند .ولی چندی بعد اسرائیل اس�لامی» معروف ب��ه «حماس» پش��ت دیواری که این دو منطقه
است.
هیچکدام نیس��ت و این مشکلی بدور غزه حصار کشید.
را از ه��م جدا میکن��د ،در جایی
در سال  ۲۰۰۰که انتفاضهی دوم در  ۲۰۰۶پس از برنده ش��دن در که سربازان با تفنگهای آماده به
برای همه است.
م��ردم غزه خ��ود را فلس��طینی به شکل خش��ونت باری آغاز شد ،انتخابات ،رقیب خود حزب سکوالر شلیک نظاره میکنند ،کودکاندر
میدانند ولی ای��ن هویت پس از اسرائیل دروازهها را بست و هزاران فتح را از غزه راندند .فتح در کرانه خرابهها تکههای سیمان شکسته را
تأسیس اسرائیل در  ۱۹۴۸زمانی فلس��طینی که روزانه ب��رای کار غربی رود اردن حکومت میکند.
در پشت االغی میگذارند.
که خانهها و زمینهای آنها توسط کردن به اسرائیل میرفتند در این در حقیقت غزه ام��روز تبدیل به بر اس��اس آم��اری که ی��ک گروه
ارتش یهود اشغال شد بوجود آمد .منطقه حبس شدند.
مرک��ز گروهه��ای بس��یار تندرو ،حفاظت از کودکان در س��وییس
بس��یاری از عربهای��ی ک��ه در سپتامبر  ۲۰۰۵اسرائیل نیروی جهادیون و اس�لامیهای طرفدار منتش��ر کرده در  ۱۹ماه گذشته
زمینهایشان تصاحب شده بود به نظامی و یهودیان اسکان داده را با القاعده ش��ده که «حم��اس» در  ۳۰بار کودکان توسط تفنگهای
اس��رائیلی گلوله خوردهاند ،صرفاً
غ��زه گریخته و به اینگونه از هر  ۴خود برداش��ت و از غزه خارج شد مقابل آنها میانه رو بنظر میآید.
نفر شهروند غزه  ۳نفر در حقیقت ولی همچنان ای��ن منطقه تحت حتا با روی کار آمدن «مرس��ی» ب��رای اینکه زی��اده از حد نزدیک

دیوار بودهاند.
در سال  ۲۰۰۶یک مأمور عالیرتبه
اسرائیلیگفت:
«ایده این اس��ت که فلسطینیها
را در رژی��م غذای��ی بگذاریم ،ولی
نه ت��ا آن اندازه که از گرس��نگی
بمیرند» .این زمانی بود که اسرائیل
مقدار غذایی را که به غزه میرفت
جیرهبن��دی کرده بود .فرمولی که
بکار میرفت این بود برای هر مرد
 ۲۷۸۴کالری ،ب��رای زنان ۲۱۶۲
کال��ری و ب��رای ک��ودکان ۱۷۵۸
کالری در روز میتوانست بکار رود.
این برنامه پس از اعتراضات جهانی
و حادث��هی تیراندازی به کش��تی
ترکیه ک��ه برای مردم غ��زه مواد
غذائی و دارو میبرد ،متوقف شد.
محاص��ره غزه بر اس��اس گزارش
س��ازمان ملل در کمتر از  ۸سال
ای��ن منطقه را غی��ر قابل زندگی
خواهد کرد .گرسنگی ،بیکاری ،نا
امیدی و خش��م بخشی از زندگی
روزمرهدر غزه است .سواحل زیبای
ای��ن منطقه با لولههای فاضالب و
قایقهای مسلح اسرائیلی دیگر به
ساحل شباهتی ندارد.
اقتصاد این منطقه عموماً وابسته به
تونلهایی است که به مصر وصل
میشود .از این تونلها تنها موشک
نمیآید ،بلکه وسائل زندگی و مورد
مصرف م��ردم هم وارد میش��ود.
این تونلها در عملیات اخیر هدف
حملهی اسرائیل بود.
«لینا ال شریف» دختر  ۲۲سالهای
ک��ه خاطرات��ش را در اینترن��ت
مینوشت میگوید که «محاصره
غزه این احساس را بوجود میآورد

که در درون خود زندانی شدهایم.
زیرا وقتی از خانه خارج میشویم
هیچ چیز برایمان وجود ندارد .من
معتقدم کهدر محاصره بودندرون
سازی شده است».
حماس اکنون از حامیان پیشین
خود یعنی ایران و س��وریه تا حد
زیادی جدا شده است.
امروز مسلمانان سنی مانند قطر،
ترکی��ه و تا حدود کم��ی مصر از
حامی��ان حم��اس هس��تند .این
کشورها با آمریکا و اسرائیل روابط
نزدیکیدارند.
این دایرهی خشونت که سالهاست
بین اس��رائیل و حماس ادامه دارد
ام��روز با حامی��ان جدید حماس
روزنه کوچکی باز کرده است .این
روزنه تنها یک امید به یافتن ایدهای
نوین اس��ت ،پی��ش از آنکه خاک
این منطقه همراه با ش��هروندانش
خشک شده و از پای درآید.

•

به لیست بلند ایمیل
پیوند،بپیوندید:
اگر می خواهید
از انتشار اینترنتی
پیوند بصورت منظم
آگاه شوید ،نشانی
ایمیل خود را به
ما ایمیل کنید:
info@paivand.ca
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مالقات آنها آمده است.
کریسمس بهمعنای جتسم خدا به این در داستانهای مربوط به تولد عیسی
مسیح افرادی را میبینیم که خدا آنها
جهانخاکیمیباشد.
را مالقات نمود .مالقاتهایی که مریم،
اگر فرزند ش��ما مفقود بشود بهعنوان یوسف ،شبانان ،مجوسیان و شمعون و
پدر یا مادر چه عکسالعملی را نش��ان غیر از آن برخوردار شدند.
خواهیدداد؟
آی��ا در خانههایتان مینش��ینید و در دو س��ؤالی ک��ه در این مقال��ه به آن
آرام��ش کامل کمی قهوه میخورید و میپردازیم این است که:
میگویید" :بعداًبرای پیدا کردنش اقدام
 )۱چرا خدا این افراد را برای
خواهیم کرد"
مالقات با خود برگزید؟
یا همسایگان را برای جستجو بهدنبال او
خواهیدفرستاد؟
 )۲نتیجۀ این مالقات چه بود؟
ً
و یا اینکه خود ش��ما شخصا با محبت
پدرانه و مادرانه هر جا را برای یافتن او 
مالقات خدا از مریم
زیر پا میگذارید.
مادر عیس��ی دختری س��اده بود و در
آیا خدا بهعنوان پدر پر محبت ،محبتش شهری گمنام زندگی میکرد و نامزد
شخصی نجار بهنام یوسف بود.
کمتر از ما انسانهاست؟
او چگونه میتوانست نسبت به گمراهی پیغام خدا ،از طریق فرشته اینگونه به
انس��انها بیتفاوت باش��د و یا فقط به او رسید« :سالم بر تو ای نعمت رسیده
فرستادن انبیا بهعنوان نمایندگان خود (فی��ض یافت��ه)» و از ای��ن موضوع ما
اکتفا کند و خودش شخصاً هیچ اقدامی میفهمیم که پیغ��ام الهی به لیاقت و
شایستگی مریم مربوط نمیشود بلکه
نکند؟
پیام کریسمس برای همۀ ما این است هدیۀ تولد مس��یح از طری��ق مریم از
که خود خدا بین ما آمد و برای رهائی فیض و لطف خدا نشأت گرفته است.
ما انس��انها از گناهان م��ان بهصورت وقت��ی مریم س��ؤال میکن��د که این
چگونه انجام میشوددر حالیکه من با
انسان مجسم شد.
بعضی افراد تجسم خدا را کفر بزرگی مردی ازدواج نکردم ،جواب فرشته این
میدانن��د درحالیکه توهی��ن و کفر ب��ود که روحالقدس بر تو خواهد آمد و
به خدا وقتی اس��ت که خدای محبت از این جهت آن مولود پسر خدا خوانده
نسبت به انسانها بیتفاوت و بیتوجه خواهد شد .علت اینکه مریم بین این
باش��د .و یکی از مهمترین تفاوتهای همه دختران م��ورد لطف و مالقات با
پی��ام مس��یحیت با س��ایر مذاهب در شکوه خدا قرار گرفت تسلیم محض و
کامل او به این مأموریت و نقشۀ سخت
اینجاست که مذاهب میگویند:
الهی بود زیرا در پایان مکالمه به فرشته
"بروید بهسوی خدا".
فرمود:
درحالیک��ه انجیل م��ژده میدهد که «کنیز خداوندم ،آنچه دربارۀ من گفتی
خدا بهسوی ما انسانها و برای مالقات بشود» (لوقا :۱.)۳۸
و نتیجه این مالقات با ش��کوه این بود
فردفرد ما به این جهان آمده است.
بههمیندلیلعیدکریسمسبزرگترین که او تبدیل به مبارکترین زن جهان
ش��د« ،تو در میان زنان خجستهای»
عید مسیحیان میباشد.
یکی از اسامی مس��یح در هنگام تولد (لوقا :۱.)۴۲
درس��ی ک��ه از مالقات خدا ب��ا مریم
"عمانوئیل" میباشد یعنی خدا با ما.
میآموزیم این اس��ت که خداوند همۀ
خدای مجسم ظاهر شد تا با ما و در ما کسانی را که چون مریم وقف و تسلیم
ساکن شود .عیسی مسیح با تولد خود ارادۀ او هستند مالقات میکند و ثمرۀ
نش��ان داد که خدا به زندگی انسانها این مالق��ات یافتن برک��ت خاصی از
عالقهمند اس��ت و بههمی��ن دلیل به جانب خداست.
وقتی میتوانیم مبارک
یافت��ۀ خ��دا در بین
اطرافیان خود باشیم
ک��ه از ط��رف خ��دا
مالقات خاصی بشویم.


تولد خداوند عیسی مسیح
منجی بشریت را به کلیه مسیحیان
تبریک عرض می مناییم.

پاک میشد.
همۀ م��ا میتوانیم مجس��م کنیم که
یوس��ف در چ��ه بحران��ی از اضطراب،
شک ،ناآرامی بسر میبرد .و قطعاً به این
نتیجه رسیده بود که مریم نسبت به او
خیانت کرده ولی چون مرد صالحی بود
نخواس��ت که آبروریزی کرده ،مریم را
رسوا سازد .او تصمیم گرفت که پنهانی
مریم را رها کند.
اما میبینیم که در این افکار مضطرب
بود که فرش��تۀ خداوند در خواب او را
مالقات کرده و به او گفت:
«ای یوس��ف  . . .از گرفت��ن زن خود،
مری��م ،مترس زیرا آنچ��ه که در بطن
وی جای گرفته ،از روحالقدس است»...
(متی :۱.)۲۰
اما خداوند در یوس��ف چ��ه چیزی را
مشاهده نمود که بهمالقات او شتافته
حقیقت امر را به او آشکار ساخت؟
مهمترین صفت یوسف اطاعت او از خدا
بود .یوسف چنانکه فرشتۀ خدا به او امر
کرده بود انجام داد (متی :۱.)۲۴
او نه تنها در مورد حاملگی مریم ،بلکه
بعد از تولد عیس��ی در تمام مراحل و
سفرها،در همۀ جاهایی که باید با مریم
و طفل میرفتند مطیع اوامر و هدایت
خداوند بود.
نتیجۀ مالقات خداوند از یوسف رهایی
او از هم��ۀ تالطم��ات ،ناآرامیه��ا و
شکهایی بود که بر ذهن او حاکم شده
بود .هیچ انس��ان دیگر و یا هیچ دلیل
و منطق خاصی نمیتوانست یوسف را
قانع کند و او را از آن بحران رهایی دهد.
تنها حضور آرامبخش خدا ،تالطمات او
را خاموش نمود.
در زندگی ما نیز بههمین صورت است.
چنانچه ما مطیع و فرمانبردار اوامر خدا
باش��یم او ما را مالقات خواهد نمود و
در نتیجه از همۀ طوفانهای ش��ک و
مالقات خدا از اضطراب و بدبینی و غیره رها خواهیم
شد« .روی من خواهد آمد و ترا آرامی
یوسف
خواهم بخشید» (خروج :۳۳.)۱۴
ش��رایط یوس��ف 
سختتر از مریم بود.
حامله شدن دختری مالقات خدا از شبانان
که نامزد او محسوب ش��بانان ،در جامعۀ آن زم��ان افرادی
میش��د موض��وع ساده ،بیس��واد و بیهویت بودند .این
س��ادهای نب��ود ک��ه شبانان هنگامی کهدر شب گوسفندان
بهراحت��ی بتواند آن را ش��بانی میکردند ،ناگهان فرش��تۀ
را هض��م کن��د .در خداوند بر آنها ظاهر ش��ده مژدۀ تولد
فرهنگ یه��ودی نیز مس��یح را به آنه��ا میدهد« :ام��روز...
مانند بسیاری از سنن نجاتدهندهای برای شما بهدنیا آمد .او
خداوند مسیح است» (لوقا :۲.)۱۱
ْ
و آداب و رسوم شرق
این ننگ فقط با خون بهنظر شما خدا چرا بین این همه افراد
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معروف عالم و مذهبی به
این شبانان ساده و فقیر
مژدۀ میالد را میدهد؟
برای اینکه خداوند دنبال
افراد فروتن و مس��کین
روحان��ی میگ��ردد که
ممک��ن اس��ت از نظ��ر
دیگ��ران طرد ش��دهاند
ولی بهعلت اینکه به فقر
و مسکنت روحانی خود
پیبردهان��د در نظر خدا
مقبول واقع شدهاند.
نتیج��ۀ ای��ن مالق��ات
باش��کوه چه تأثیری در
این قشر پست جامعۀ آن
زمان گذاش��ت؟ شبانان
هرج��ا ک��ه میرفتن��د
بش��ارت میالد نجاتدهندۀ
جهان را بهطوری که شنیده
و دیده بودند بازگو میکردند:
«چ��ون نوزاد را دیدند ،س��خنی را که
دربارۀ او به ایشان گفته شده بود ،پخش
کردند»
(لوقا :۲.)۱۷
امروز هم بههمین صورت است ،خداوند
همۀ فروتنان را کهدر حضور او شکسته
میش��وند و از فقر و مسکنت روحانی
خود آگاهی دارن��د مالقات میکند و
در نتیجۀ مالق��ات او ،این افراد تبدیل
به ش��اهدین خداوند شده و هر جائی
که میروند دربارۀ او به دیگران بشارت
میدهند.


مالقات خدا از مجوسیان

مجوسیانبرخالفشبانانافرادثروتمند
ودانشمند بودند .آنها علم ستارهشناسی
را خوب میدانس��تند و از راههای دور
از مشرق زمین بهدیدار مولود آسمانی
آمده بودند.
میدانید به چه علت این مجوس��یان
موفق بهدیدار پادشاه آسمانی شدند؟
اش��تیاق و تش��نگی جدی آنها سبب
ش��ده بود که این همه مسافت را برای
جستجوی مسیح به راهنمائی ستاره
به بیتلحم ط��ی کنند .فریاد آنان که
انعکاسدهندۀ اشتیاق درونی آنها بود
اینگونه نمایان میشود« :کجاست آن
مولود که پادشاه یهود است؟ زیرا ستاره
او را در مشرق دیدهایم و برای پرستش
او آمدهایم» (متی :۲.)۲
سرانجام تشنگی آنها سبب شد که به
سرچش��مۀ مراد خود رسیدند .و نوزاد
آس��مانی را پرستش نمودند و هدایای
گرانبه��ای خود را تقدیم او نمودند .اما
نتیجۀ مالقات مجوس��یان از عیس��ی
مسیح چه بود؟
ق��رار آنها ب��ا هیرودیس ای��ن بود که
پیش هیرودیس پادش��اه رفته نتیجۀ
جس��تجوی خود را گزارش دهند ولی
قب��ل از عزیمت آنان خداوند آنها را در
خواب مالقات ک��رده میفرماید که از
راهی ک��ه آمدند بهس��وی هیرودیس
برنگردند« ،از راهی دیگر رهسپار دیار
خود شدند» (متی :۲.)۱۲
و این نتیجۀ مالقات همۀ کسانی است
که با عیسی مسیح روبرو میشوند .آنها
تبدیل به انسانهای تازهای میشوند و
یا طریق جدید را در زندگیشان دنبال

ش جالل عادل
شی

ک

میکنند .بر طبق کالم خدا« :اگر کسی
در مس��یح باش��د خلقتی تازه است»
(دومقرنتیان :۵.)۱۷


مالقات خدا از شمعون پیر

ش��معون پیرمردی متقی و خداترس
بود که توس��ط روحالقدس که بر وی
قرار داش��ت به او وعدهای داده ش��ده
بود که قبل از م��رگ ،خداوند خود را
خواهد دی��د .کالم خدا میگوید که او
مدت طوالنی منتظر تسلی اسرائیل و یا
ظهور وعدۀ خدا در مورد آمدن مسیح
بود (لوقا :۲ .)۲۵وقتی یوس��ف و مریم
طف��ل را به معبد آوردن��د روح خدا به
شمعون گفت که این همان کسی است
که سالها منتظرش بود.
و شمعون کودک را در آغوش گرفت و
ضمن تشکر از خداوند اعالم نمود:
«چشمان من نجات تو را دیده است»
(لوقا :۲.)۳۰
امروز هم همه کسانی که منتظر خدا
هس��تند او را مالق��ات خواهند کرد،
«چون مرا به تمامی دل خود جستجو
کنید مرا خواهید یافت» (ارمیا :۲۹.)۱۳
انتظار ب��رای دیدار خداون��د بیثمر و
بینتیجهباقینمیماند.
اما نتیجه مالقات ش��معون از عیسی
مس��یح چه بود؟ یافتن روح مکاش��فۀ
اله��ی و اعالم نبوت درب��ارۀ مأموریت
مسیح بر روی زمین .نبوت شمعون پیر
دربارۀ کار مسیح بر روی زمین و مرگ
او بر صلیب بسیار حیرتانگیز و باشکوه
بود (لوقا :۲ .)۳۵-۳۱خداوند به کسانی
که مانند شمعون منتظر و آماده مالقات
خداوند هستند خود را ظاهر میکند.
نتیجۀ این مالقات یافتن مکاش��فات
درک و اسرار الهی برای شناخت منجی
و خداوند ما عیسی مسیح میباشد.
خدا را برای مالقاتهایدگرگونکنندۀ
او در ایام میالد شکر میکنیم .خدایی
که در مسیح مجسم شده است ،امروز
هم حاضر اس��ت چون دو هزار س��ال
پی��ش م��ا را مالقات کن��د .تأثیرات و
نتایج باشکوه این مالقات را نصیب افراد
تسلیم شده ،مطیع ،فروتن و مشتاق و
منتظر او بگرداند.

جتسم خدا بر همه ما
مبارک باشد.
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در شهــر
کتابخانهنیما

مدرسه دهخدا

5206 DECARIE #3

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

مدرسه فردوسی

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

بزرگ نیاز داریم

ایرانیکاازآنهمهماست
و به حمایت مالی همه نیاز دارد.
514-651-7955

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

سرویس خانوادگی آتنا

ایران-مونترال

SHILD OF ATHENA
Family Services
(514) 274-8117

(514) 299-1787

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

اجنمندوستدارانزرتشت

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

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

کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

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

تلفن)514( 626-5520 :

خورشید خانوم

AIEAQ.mtl@gmail.com
--------------(514) 731-1443

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

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

فرهنگسرایسینا

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

مرکزفرهنگیزاگرس
514-690-6343
-------------------

بنیاد سخن آزاد

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

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

سازمان آموزشی مولتی ساژ

همبستگیبازرگانی

اوتـــاوا

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

IBNG

8043 St-Hubert
514-619-4648

Info: 514-249-4684
------------------------

M EK IC

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

اجنمن ادبی مونتریال
(514) 651-7955

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

رادیوفارسی مناشوم

همدالن :سه شنبه اول هر ماه

با حضور آقای فریدون مردکار

جوامع بشری هموارهدر جستجوی
ابزاری برای ش��نا خ��ت و تعریف
هویت خود میباشند که خاطرات
مش��ترک اعضاء انها یک��ی از این
ابزار ها است .با توجه به روابط دو
جانبه خاطرات ف��ردی و جمعی،
تب��ادل بین آنها یک��ی از راه های
بوجود آوردن خاطرات مشترک و
نگهداری از آن است.
خاطرات مشترکدر تبیین و تداوم
هویت نقش اساس��ی دارند و این

ماه از ساعت  ۶تا  ۸بعد از ظهر در فرهنگسرای سینا
واقع در خیابان سن ژاک شماره  ۶۵۲۸حضور به هم
رس��انیده و میهمان ما به صرف چای و عصرانه و از
هر دری سخنی باشند که گرمای حضورتان دنیایی
ارزش دارد.
فرهنگسرای سینا  :پرهیزگار

چارچوب برگزاری کافه خاطرات

چار چ��وب «کافه خاط��رات» بر
مبنای گفتگو است .این گفتگو در
فضاییغیررسمیوصمیمیبرگزار
میگردد که در آن مهمان برنامه که

لحظههای شیرین با

سفرۀعقدشیرین
______________

طراحیواجرایسفرههایعقدشما...
در رنگ ها و اندازه های متنوع

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

www.sofrehaghd-montreal.com

Maison De Kebab

La

یکی اعضای جامعه ایرانی مو نترال
اس��ت خاطرات خود را در زمینه
های تاریخی ،اجتماعی،فرهنگی
وسیاسی بصورت گفتگو با مجری
برنام��ه ارائه میده��د ودر پایان به
سئو االت شرکت کنند گان پاسخ
خواهد داد.

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه  ،باکیفیت عالی
>> برگزیدۀ نشریات کانادایی:
از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی،
سرویس و بها
کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

>>سوپراسپشیال
جدید ما :

باخرید 15دالر به
باال ،یک کارت تلفن
راه دور رایگان
دریافت کنید >>>

Montréal, QC H4C 2H1

933-0-933

Sun
youth
sunyouthorg.
com
514-8426822
4251 SaintUrbain,
Montreal
Qc, H2W
1V6
info@sunyouthorg.com
donate
online
a
commitment
to
& sharing
caring

مهمان این گفتگو:

آقای فریدون مردکار

زمان20:30 - 18:30 :
چهارشنبه 19دسامبر

Westmount Library
4574 Sherbrook Street W.

820, av Atwater,

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

514

رژیم جهل و جنون جمهوری اسالمی در ایران هر روز آزادی خواهان را به بند میکشد
و بی پروا قصد جانشان میکند.
---------------------------روز یکشنبه  26آذر برابر با  16دسامبر 2012
بین ساعات  6 -4بعدازظهر
در میدان فیلیپ :مرکز شهر مونترال (فیلیپ اسکوار)
مقابل ال بی (مترو مگ گیل) با روشن کردن شمع
یکبار دیگر حمایت خود را از مردم تحت ستم ایران اعالم می داریم.
تلفن اطالعات514 772-7424 :

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

ماخواهانآزادیزندانیانسیاسیهستیم

نقش در جوام��ع پویا و بخصوص
مهاج��ر از اهمی��ت بس��زایی بر
خورداراست و میتواند شکاف بین
نسل ها را پر کند و ضامن هویتی
م��داوم و پویا باش��د .باین ترتیب
هدف اصلی «کافه خاطرات» ایجاد
فضایی است برای تبادل خاطرات
فردی و مشترک جامعه ایرانی مو
نترال که در نهایت منجر به تبیین
و تقویت هویت ان گردد.
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e
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e
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s undertakLetter: Canasudp- a’ssire to be a member of Serecuperitaty - inindegsedhamveagbenaenniremplouacedviewby athat

Persian Cultural Asso. – Capital Region

فراخــوان

بدین وس��یله نهایت س��پاس خود و همکارانم را از
آقای حسین پور شفیعی ،بنیان گذار فرهنگسرای
سینا و همدالن و همچنین شرکت کنندگان برنامه
که ش��امل گروهی از ایرانیان باز نشس��ته و جوانان
دانشجوی عالقمند میباشند ،ابراز میدارم.
همچنین از کلیه عالقمندان به شرکتدر این جلسه
دعوت به عمل میآورم که اولین سهش��نبه اول هر
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منایشگاهسرامیک:
محمود بقائیان
DEC 01-28 , 2012

www.ceramicstudio.ca
Tel.:(514) 284-6630
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آکـادمی زبان مک MAC

LEARN TODAY
EARN TOMORROW

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

Tel.: 514-994-9590

Open from Mon. to Sun.

آموزش سنتور
---------------

در کلیه سطوح

صابر جلیل زاده
تلفن:

514-585-6178

زیرنظر:

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

سنگ های گرانیت

)• Assistance in Health Care Facilities (PAB

برترین
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
برای آگاهی بیشتر همین

امروز با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

Conveniently located within walking distance from
!Métro Vendôme and MUHC Super-Hospital. Free Tuition
Visit our website at www.shadd.com for more information.
Shadd Health & Business Centre • 514 484 0485
1000 Old Orchard • Montreal QC H4A 3A4

مخصوص خامن ها و آقایان

هیپنـوتیزم

WWW.GRANITEISLAND.CA

• Pharmacy Technical Assistance

Accounting and Secretarial programs are always offered

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

بیماریهاییکهباهیپنوتیزمدرمانمیشود

!New! Registration now open

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
مانیکور  پدیکور  بند و ابرو
ل
و بادی)

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
منایندهرمسی،یونایتد

قطر ایرالینز

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

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

 لوبيا پلو يا قيمه:سه شنبه
 زرشک پلو با مرغ:شنبه٤
 قرمه سبزي:شنبه٥
 باقالي پلو با ماهيچه:جمعه
 آبگوشت: شنبه
 فسنجان:يكشنبه

...هویج بستنی و

بهترین

حلیم
و
ک
ل
ه
پ
ا
چه
شهر در کا
ف
هر شن ه صوفی
به و یکشن

جشن تولد
خود را در صوفي
!برگزار كنيد

به

انواع کیک و شیرینی های
خانگی مرغوب ایرانی
به بهای عالی
_________________
2070 Maisonneuve W.

unitedtours@bellnet.ca

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

Montreal Qc H3H 1K8

Tel.: 514-989-8383

همه روزه
صبحانه درصوفی

پذيراي
ي
ب
ا
ا
ن
واع
مشر
وبات ال
ك
ل
ی
و
غير
الكلی

:ساعاتکار
 شب11 صبح تا10:سه شنبه تا یکشنبه
دوشنبههاصوفیتعطيلمیباشد

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

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

دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کاملترینآلبوم
آهنگ های ایرانی وخارجی
 الکاپونDJ
)(تیمور

 امیرسامAmir Sam

Direct Line: 514-933-1221
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

مهمانیهای،تولدها،جشنعروسی
!خودرا با ما برگزارکنید

درخدمت ایرانیان گرامی

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

Auto R J

با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
 بهای مناسب،سرویس برتر

متخصص در امور تعمیرات و
سرویساتومبیل

1. Restaurant Double pizza:
Excellent turn key opportunity. Prime location
of Verdun in the busy street
of Wellington. Famous
double pizza with a lot of
clientele,Motivated Seller.
Asking price $239000.
MUST SELL.

4. Luxury home in
DDO. Custom built in
2002,4+1 BDR 3+1
Bathroom, 2 garages.
Asking price $779000.

2. Apartment building
with 46 residential and 1
commercial unit located
at the heart of NDG,
$300000 Revenue /yr.
Asking price $3,600,000

5.Beautifully renovated
4+2Bdr bungalow in
Lachine West with
swimming pool and big
land, walking distance to
St-Louis lake.
Asking price $699000

3. Commercial & office
building in Laval StMartin E. & Highway
19. 63000 sqf of land.
17000sqf main floor and
11000 sqf second floor
(44 offices)
asking price $3000000

6. Beautiful 2 Bdr
Condo with waterview
from every corner
in Nun's island.
Asking price $399000.

با جتربه طوالنی

;; 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
______________________

<<Auto RJ

360 rue Victoria

Lachine، Qc، H8S 1Y4

 صافکاری و نقاشی اتومبیل9
 تعمیر ات شاسی9
 تعمیراتکاملمکانیکی9
رفع زنگ زدگی اتومبیل9
شستشو و متیز کردن اتومبیل9
 تعویض و نصب انواع شیشه های اتومبیل، فروش9
دودی کردن شیشه های اتومبیل9
 شما در اکثر مواردDeductible  پرداخت مبلغ9
... تعویض روغن و فیلتر و،تون آپ9

 روز هفته6
 شب7  صبح تا8

Tel.: (514) 637-5321

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

9
9
9
9
9
9
9
9
9
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NOTAIRE-NOTARY

Residential Mortgage وام مسکن

آتوسا تنگستانی فر

وحید خلجی

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

20
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محضردارومشاورحقوقی





:خدمات ما شامل

 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



ه
د
ی
ه
م
ن
ب
:ه شما
>>
پردا
خ
ت
ا
و
ل
ی
ن
قس
ط وام شما

___________________________
Atosa Tangestanifar

Cell.: 514-995-3041
atosa@vantagemortgages.ca

________________
VAHID KHALAJI










Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria

Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

Tel.: 514-439-1444

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس+  ختنه کودکان:پزشک خانواده
 پزشک خانواده

بدون وقت قبلی
Family Physician
(Without Appointment)

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



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
در




















جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا










 حیدری


مهری







:پزشکان خانواده
جراح دندانپزشک
دکتر









زمانی


مهسـا







 
دندانپزشک
جراح
دکتر

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

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

- ACUPUNCTEUR & LASER:

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

Tel.: (514) 933-8383
www.circumcisionmontreal.com











1253
Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

دندانپزشک
Dr. Shahrouz
Rezania جراح
D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.

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

شایان عراقی
 دکترHeidari D.M.D.
Dr. Mehri

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

Invisalign
Root Canal  درمان ریشه

NewZoom 2 ACP سفید کردن دندانها توسط دستگاه
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
Rapid Orthodonticsاطفال








 دندان
مصنوعیImplant
 گذاشتندندانهای

) پر کردن دندان ها (همرنگ دندان

RootAC
Canal
CEREC
Bluecam 

























 
















 




















_____________________________
Zoom 2 ACP























قبول کلیه
1834 Ste Catherine W. Suite 200
مدیکال
های
بیمه



















(Metro: Guy)
و بیمه های









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
















































































Montreal, Qc H3H 1M1
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کمپانی بیمهالگانس

Elegance Assurance
خنستین شرکت بیمه ایرانی

جتاری/مسکونیموتورتاکسیاتومبیل
کمترین بها برترین سرویس

 با اقساط
ماهیانه

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

T.A.M Travel

:مشاور مجرب شما

Cell: 514 834 2166

CAR
Montreal, Qc. H4B 1T6
(2nd floor)

آژانسمسافرتی
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

______
Assurance
Elegance
Insurance
_______

6400-A St-Jacques W.

1391  آذر25  1088  شماره 19 سال

www.paivand.ca

HOUSE

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

مهریصدوقی

 سال سابقه15  بیش از
در امور ویژۀ مسافرتی
در خدمت جامعۀ
ایرانی مونتریال
 پرواز به شهرهای
 شیراز، مشهد،تهران
)(به قیمت رقابت ناپذیر
... کارائیب و، تور مسافرتی به اروپا
 تور ویژه در شهرهای مهم ایران
 بیمه های مسافرتی
... اتومبیل و، هتل، کروزهای ویژه
و بسیاری دیگر

TAXI

MOTO

COMMERCIAL

assurance@eleganceleasing.com

،ن فروش عطریات
اوکازیو
ها و چمـدان های
کیف دستی
دار و بسیاری دیگر
مارک

!حراج باور نکردنی
زمان
کوتاه است
.بشتابید

شروع حراج

info.: 514-770-7379

از اول دسامبر
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ﻏﺫﺍ ﺳﺭﺍی ﻣﺭﺟﺎﻥ

سوپرآریادر ریوسود (النگی)
مواد غذایی افغانی و ایرانی

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺭﺷﺖ

ﺧﻮﺭﺷﺖ ﻗﻴﻤﻪ 11.5 $ ----------
ﺧﻮﺭﺷﺖ ﮐﺮﻓﺲ 11.5 $ ----------
ﺧﻮﺭﺷﺖ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ 12.5 $ ----------
ﺧﻮﺭﺷﺖ ﻓﺴﻨﺠﺎﻥ 12.5 $ ----------
ﻗﺮﻣﻪ ﺳﺒﺰی 11.5 $ ----------
ﺧﻮﺭﺷﺖ ﺑﺎﻣﻴﻪ 11.5 $ ----------

انواع برجن بامساتی

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭼﻠﻮ

ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﻍ 11.0 $ ----------
ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﻮ 12.5 $ ----------
ﻋﺪﺱ ﭘﻠﻮ 10.5 $ ----------
ﺯﺭﺷﮏ ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﻍ 11.0 $ ----------
ﻟﻮﺑﻴﺎ ﭘﻠﻮ 10.5 $ ----------
ﺭﺷﺘﻪ ﭘﻠﻮ 11.0 $ ----------
ﺳﺒﺰی ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯽ 12.5 $ ----------
ﻫﻮﯾﺞ ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﻍ 10.5 $ ----------

ﻏﺬﺍی ﭘﺮﺳﯽ

ﺍﻟﻮﯾﻪ 6.0 $ ----------
ﮐﺸﮏ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ 7.5 $ ----------
ﺣﻠﻴﻢ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ 8.5 $ ----------
ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻗﺎﺳﻤﯽ 7.5 $ ----------
ﺗﻪ ﭼﻴﻦ 8.0 $ ----------
ﺍﺳﺘﺮﻭﮔﺎﻧﻒ 7.0 $ ----------
ﮐﻮﻓﺘﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰی 6.0 $ ----------

ﻏﺬﺍی ﺍﺳﻼﻳﺴﯽ

ﮐﻮﮐﻮ ﺳﺒﺰی 2.5 $ ----------
ﮐﻮﮐﻮی ﮔﻮﺷﺖ 3.0 $ ----------
ﮐﺘﻠﺖ 2.5 $ ----------
ﻻﺯﺍﻧﻴﺎ 6.0 $ ----------

ﺁﺵ

ﺁﺵ ﺭﺷﺘﻪ 6.0 $ ----------
ﺁﺵ ﺟﻮ 5.0 $ ----------
ﺁﺵ ﺑﻠﻐﻮﺭ 5.0 $ ----------

ﺳﻮپ

ﺳﻮپ ﺟﻮ 5.0 $ ----------
ﺳﻮپ ﻭﺭﻣﻴﺸﻞ 5.0 $ ----------
ﺳﻮپ ﻋﺪﺱ 5.0 $ ----------

ﻣﺮﺟﺎﻥ ﻏﻔﻮﺭﯾﻬﺎی ﺍﺻﻞ ،ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ۱۵ﺳﺎﻝ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻏﺬﺍﻫﺎی ﺍﺻﻴﻞ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ،
ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﺁﺷﻨﺎ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ.
ﺍﯾﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ
ﺁﺷﭙﺰی ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ  ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ ﻭ ﻏﺬﺍی
ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﻫﻴﺪ.
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﻋﺰﯾﺰﺍﻧﯽ ﮐﻪ
ﮔﺮﻭﻫﯽ ﮐﺎﺭ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍی ﺳﻔﺎﺭﺵ
ﻏﺬﺍی ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ،ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ
ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺣﺪﺍﻗﻞ  ۵ﭘﺮﺱ
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮﺍی ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ ﮐﻴﺘﺮﯾﻨﮓ ﯾﺎ ﻣﺮﺍﺳﻢ
ﺧﻮﺩ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﺮﺍی
ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺬﺍﻫﺎی ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

Tel:
(514) 781-1942
Website: www.marjancatering.com

انواع
کارت
تلفن

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

حواله
پولی

انواع صنایع دستی

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

روزانه

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

28
دسامبر

ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  ، ۱۰ﺑﺮﺍی ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ
ﻣﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
ﺧﻮﺩ ﺑﺎ
*** ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ
***
ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻪ ؛ ﺳﺎﻋﺖ  ۲ ، ۱۱:۴۵ﻧﻮﻉ ﻏﺬﺍ )ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺁﺏ ،ﺳﺎﻻﺩ ﻳﺎ ﺳﻮپ(
ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻁﻌﻢ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﺮﺍی ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

Ginseng Meassage

ماساژ و فیزیوتراپی جینسنگ
در قلب  NDGدرخدمت جامعه ایرانی

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

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

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

رمتیز،
ا

بسی راحت
ی
با فضای رامش
راسر آ
وس

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

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

خدماتآرایشی

LiLi

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

روبروی بانک رویال

________________
6060 Sherbrooke W.
Montreal H3G 1S6

Tel : (514) 880-0022

22

23

 سال  19شماره  25  1088آذر 1391

PAIVAND: Vol. 19  no.1088  Dec. 15, 2012

www.paivand.ca

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
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دمکراسیشورایی

مردمفلسطینهمچنانقربانیتجاوزاتاسرائیلمیشوند
روز چهارشنبه  ٢٤آبان ،برای مردم بیدفاع فلسطین
و ساکنان نوار غزه روز تلخ و ویرانگری بود.
این روز ،ش��روع جنگ مجددی ب��ود که نیروهای
حماس و دولت اس��رائیل در دو س��وی این جنگ
ویرانگر قرار گرفتند.
جنگ  ٨روزه میان نیروهای حماس و دولت اسرائیل
که ت��رور یک��ی از رهبران نظامی حماس توس��ط
اس��رائیل و پرتاب هواپیمای بدون سرنش��ینپهپاد
س��اخت ایران بر فراز خاک اس��رائیل ،ظاهرا زمینه
های شروع آنرا فراهم ساخت ،طی یک هفته بیش از
 ١٦٠فلسطینی و  ٦اسرائیلی کشته و صدها زخمی
بر جای گذاشت.
در کمتر از یک هفته نزدیک به هزار موشک اسرائیلی
از زمین و هوا و دریا بر س��ر مردم فلسطین و خانه
هایشان فرو بارید.
عالوه بر کش��تار ،بس��یاری از خانه ها بر سر مردم
فلس��طین آوار ش��د و قطع مداوم برق ،گرسنگی و
کمبود آذوقه نیز گوش��ه هایی از ارمغان این جنگ
ویرانگر برای مردم فلسطین بود.
به رغم کشتار و ویرانی عمومی حاصل از این جنگ،
زنان و کودکان فلس��طینی اما ،بیش��ترین قربانیان
تج��اوزات یک هفت��ه ای حمالت موش��کی ارتش
اسرائیل بودند.
ای��ن جنگ که ب��ا پرتاب راکت ه��ای  ٦متری و با
برد  ٧٥کیلومتری حماس بر خاک اس��رائیل و نیز
حمالت موشکی ارتش اسرائیل برخانه ها و ساکنان
غزه باریدن گرفته بود،در روز یکشنبه  ٢٨آبان به اوج
خود رسید .ارتش اسرائیل ادعا کرد ،که در این روز،
 ١٠٥موشک پرتابی از غزه به اسرائیل اصابت کرده
و  ٤١عدد دیگر نیز توس��ط سیستم دفاعی «گنبد
آهنین» متوقف شده است.
عالوه بر راکت پرانی حماس ،روز یکش��نبه ،خونین
ترین روز حمالت موش��کی ارتش اسرائیل به مردم
بی دفاع فلسطین نیز بود .روزی که زنان و کودکان
بیش از همه قربانی حمالت موشکی اسرائیل شدند.
در می��ان  ٢٦تن از قربانیان ای��ن روز ،فقط  ١٤نفر
کودک و زن بوده اند.
در اثر اصابت موش��ک های اس��رائیلی تنها در یک
مورد ،محمد دلعو و  ٩ت��ن دیگر از اعضای خانواده
اش کش��ته ش��دند .فاجعه ای که جامعه جهانی را
به واکنش واداش��ت .در این میان ،خبرنگاران نیز از
حمالت موشکی اسرائیل بی نصیب نبودند.
در حمالت موش��کی ارتش اسرائیل به ساختمانی
که خبرنگاران در آن مس��تقر بودند ،دست کم یک
خبرنگار کشته و سه تندیگر زخمی شدند.
جنگ مجدد می��ان نیروی های حم��اس و ارتش
اسرائیل که هر یک برای دست یابی به اهداف معین
و ارتجاعی شان ،هر از چندگاهی ویرانی ،بی خانمانی
و کشتار را به مردم فلسطین تحمیل می کنند ،نه
اولین درگیری است و نه آخرین آن خواهد بود.
م��ردم بی دفاع فلس��طین ،چندین دهه اس��ت که
توسطدولت صهیونیستی اسرائیل از سرزمین ،خانه
و کاشانه شان آواره شده اند.
از س��ال  ،١٩٦٧س��رزمین شان به اش��غال دولت
اس��رائیل در آمده اس��ت .طی این س��ال ها ،مردم
فلسطین عالوه بر اینکه از ابتدایی ترین حقوق شان
یعنی برخورداری از حق تعیین سرنوشت و داشتن
یک دولت مستقل فلسطینی محروم بوده اند؛ بلکه

به کرات توسط ارتش اسرائیل مورد تعرض و
کشتار نیز واقع شده اند.
جنای��ات دولت صهیونیس��تی اس��رائیل در
فلسطین در حالی ادامه دارد که این جنایات
تحت عنوان «حق اسرائیل در دفاع از خود» در
عمل مورد حمایت دولت های امپریالیستی از
جمله دولت آمریکا قرار گرفته است.
و این در شرایطی است که حق دفاع مشروع
ودفاع مسلحانه فلسطینیان از خود و سرزمین
شان توس��ط همین دول امپریالیستی سلب
شده است.
دولت صهیونیستی اس��رائیل عالوه بر اشغال
سرزمین مردم فلسطین ،با پیشبرد سیاست
ش��هرک سازی در سرزمین های اشغالی ،روز
بروز عرصه را بر فلسطینیان تنگتر کرده است.
دولت اس��رائیل با سیاست تجاوزگرانه و ادامه
اش��غال گری اش ،عمال زمینه های رشد نیروهای
ارتجاع��ی همانند حماس و حزب الله را در لبنان و
فلسطین فراهم کرده است .نیروهایی که به لحاظ
س��رکوبگری و تجاوز به حق��وق دمکراتیک مردم
فلس��طین ،ماهیتا هم جنس دولت صهیونیس��تی
اسرائیلهستند.
حماس و حزب الله لبنان اگر ده ها برابر بیش��تر از
دولت اسرائیل ارتجاعی و سرکوبگر نباشند ،مطمئنا
کمترنیستند.
نیروهای حماس و حزب الله ،تحت حمایت مستقیم
جمهوری اس�لامی و زیر پوشش مبارزه با نیروهای
اشغالگر اس��رائیل ،عمال آزادی و حقوق دمکراتیک
مردم فلس��طین را س��لب کرده اند .فلسطینیان را
به مس��لخ می برند و تحت اتهام همکاری با دولت
اسرائیل گروه گروه از مردم فلسطین را ترور و یا به
جوخه های مرگ می سپارند.
در واقع مردم فلسطین از دو سو مورد تهدید و تجاوز
قرار دارند .هم از طرف دولت اشغالگر اسرائیل و هم
از طرف حماس و دیگر نیروهای ارتجاعی و اسالمی
حاکم بر نوار غ��زه .تا کنون در هر جنگی که میان
حماس و دولت اس��رائیل رخ داده است ،گروهی از
مردم فلسطین توسط نیروهای حماس نیز کشتار
شده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه از غزه ،روز سه شنبه
 ٣٠آبان ،نیروهای حماس  ٦فلس��طینی را به اتهام
همکاری بادولت اسرائیل تیرباران کردند.
این خبرگزاری به نقل از شاهدان عینی نوشته است:
افراد مس��لح حماس در مرکز غ��زه ٦ ،نفر را پس از
پیاده کردن از یک مینی بوس به رگبار بستند .عالوه
بر این ،افراد مس��لح حماس یک مرد نیمه برهنه را
نیز به پشت یک خودرو بسته و او را روی زمین می
کشاندند.
بر کسی پوشیده نیس��ت ،نیرویی که مردم خود را
کش��تار می کند ،نیرویی که به زور و تحت قدرت
اس��لحه ،سیاست های ارتجاعی اسالمی را به مردم
فلس��طین تحمیل می کند ،هرگز نمی تواند برای
نجات و رهایی مردم فلس��طین بجنگ��د .از این رو،
جنگ میان دولت اس��رائیل و گروههای افراطگرای
اس�لامی که مورد حمایت دول��ت ایران و حزبالله
لبنان هس��تند ،جنگ میان دو نیروی ارتجاعی و با
اهداف ارتجاعی است که نتیجهای جز کشتار ،ویرانی
و قربانی ش��دن کودکان ،زن��ان و مردانی که هیچ

«زبان خلق زبان سیل است!»
قوربانت�اج اج�ه ،م�ادر
توم�اج ،رهب�ر و قهرم�ان
ش�وراهای ترکم�ن صح�را،
روزدوشنبه ششم آذرماه در
سن۸۶سالگیدرگذشت.
م��رگ قوربانت��اج ،ت��وده مردم
ترکمن و انبوه وسیعی از مبارزین
و انقالبی��ون را در داخل و خارج
کشور اندوهگین ساخت .چرا که
قوربانتاج فق��ط مادرتوماج نبود.
قوربانتاج م��ادر رفقای توماج هم
بود ،م��ادر توماجها ،م��ادر تمام
انقالبیون و فرزندان راستین خلق
بود.

قوربانت��اج فقط مادر
نبود ،او زنی ش��جاع
و مب��ارزی پیگی��ر و
ف��داکار و همواره یار
و یاور توماج و رفقای
توماج بود .قوربانتاج
زنی جس��ور و خود
ی��ک فدائی ب��ود که
حتا پ��س از کش��تار
رهبران شوراها به دست خلخالی
جالد ،توده مردم را به راه س��رخ
توماج فرا می خواند.
درگذش��ت این مادرفداکار و زن
مب��ارز را باقلبی آکن��ده ازغم و

اندوه به بازماندگان ،به همه رفقا و
یاران ،به همه مبارزین و انقالبیون
و ب��ه تم��ام مردم
زحمتکش ترکمن
تسلیتمیگوئیم.
قوربانت��اج اگرچه
از می��ان ما رفت،
ام��ا بی ش��ک نام
و ی��اد ای��ن مادر،
همچون توماج در
یاد و خاطره تمام
انقالبی��ون زن��ده و
جاوید خواهد ماند.
نش��ریه کار با آوردن قسمتی از
سخنان قوربانتاج در سال ١٣۵٩
و در س��الروز ج��ان باختن چهار
ستاره سرخ ترکمنی؛ شیرمحمد
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ساعات پخش
برنامههای
تلویزیون
دمکراسی
شورایی:
دوش��نبهها ساعت هفتونیم ش��ب به وقت ایران،
س��اعت پنج عصر به وقت اروپای مرکزی و هشت
صبح به وقت لسآنجلس.
چهارش��نبهها ساعت دهونیم ش��ب به وقت ایران،
ساعت هشت شب به وقت اروپای مرکزی و ساعت
یازده صبح به وقت لسآنجلس.
تکرار برنامهها در روزهای  ۴ش��نبه و  ۵ش��نبه هر
هفته ساعت دوازدهونیم ظهر به وقت ایران ،ساعت
ده صبح به وقت اروپای مرکزی و ساعت یک نیمه
شب به وقت لسآنجلس خواهد بود.اگر به تلویزیون
ماهوارهای دسترس��ی نداری��د ،میتوانید از طریق
آدرس اینترنتی سایت اندیشه بهطور زنده و همزمان
برنامههای تلویزیون دمکراسی شورایی را مشاهده
کنید:

نقشی در بوجود آمدن آن نداشتهاند ،نخواهد
داشت .به همانگونه که در جنگهای پیش
از آن ،اینگونه بوده است .جنگ هایی که در
هر مرحله تاریخی ،بنا به نیاز سیاسی ای که
هر یک از طرفین درگیری پیدا می کنند ،با
پرتاب یک راکت از طرف حماس به اسرائیل
و یا ترور یکی از رهبران حماس توسط دولت
اسرائیل شروع می گردد.
جن��گ هایی که پس از یک هفته ،ده روز و
بعضا بیشتر ،پس از برجای گذاشتن صدها
www.andishehnews.com
کشته و زخمی ،قطع آب و برق و آوار شدن
خانه ها بر سر مردم فلسطین ،سرانجام بهدر رسانه دمکراسی شورائی ،رسانه شماست.
خواست سازمان ملل و میانجیگری یکی از روزها و ساعت پخش آن را به دیگران بگوئید.
دولت های عربی به صلح موقت و آتش بس برای پربارتر ش��دن و تداوم کار صدای دمکراس��ی
شورائی به هر شکلی که میتوانید به این رسانه یاری
منتهی می گردد.
یک صلح ناپایدار و آتش بسی موقت که اغلب رسانید.
آتش زیر خاکستر است و هر یک از طرفین تالش های هرچند کوچک امروز ما  ،س��نگ ریزه
نزاع در انتظار فرصت بعدی می مانند تا بنا های بنای بلند انسانی فرداست
ب��ه یک ضرورت منطق��ه ای و یا بنا به نیاز با ما تماس بگیرید:
Demo.shorai@gmail.com
سیاست داخلی ش��ان ،مجددا با یک ترور و
www.andishehnews.com
یا پرتاب یک موشک ،کشتار و ویرانگری تازه
آدرس ایمیل مونترال:
ای را به مردم فلس��طین و ساکنان نوار غزه
Demo.shorai@gmail.com
تحمیلنمایند.
اگر چه چنگ یک هفت��ه ای میان حماس
و دولت اس��رائیل به درخواس��ت س��ازمان
ملل و پادرمیانی دولت مصر در شامگاه روز
چهارشنبه اول آذر با پذیرش آتش بس میان
طرفیندرگیری ،موقتا خاتمه یافت ،امادر این میان ،پای��دار میان اس��رائیل و مردم فلس��طین ،در گرو
دولت های امپریالیس��تی با حمایت خود از دولت بازگرداندن س��رزمینهای اشغالی و تشکیل دولت
نژادپرس��ت اسرائیل نه تنها مانع حل اساسی و دراز مستقل فلسطینی است .فلسطین تنها یک راه حل
مدت مسئله فلسطین می شوند ،بلکه با تشویق و دارد و آن هم به رس��میت ش��ناختن حقوق مردم
حمایت خود از دولت اسرائیل ،دست این رژیم را نیز فلسطین در داشتن یک کشور مستقل است .هیچ
در ادامه جنگ افروزی و سیاست های تجاوزکارانه قدرتی و هیچ جنگی نمی تواند این حق مش��روع و
تاریخی ملت فلسطین را نادیده بگیرد .الزم به گفتن
اش باز می گذارند.
عالوه بر دول امپریالیس��تی ،در سوی دیگر بحران نیس��ت ،تا زمانی که مردم فلسطین به حق مشروع
فلسطین ،جمهوری اسالمی قرار دارد که با حمایت خود دست نیابند ،تا زمانی که دولت صهیونیستی
همه جانبه از حماس و حزب الله و کشاندن آنها در اسرائیل از سرزمین های اشغال شده عقب نشینی
مسیر جنگ و کشتار ،نه تنها در فکر نجات و رهایی نکند ،جنگ و درگیری نیز پایان نخواهد یافت .ده ها
مردم فلسطین نیست ،بلکه بیش از هر چیز اهداف سال جنگ ،ده ها سال مقاومت و ده ها سال مبارزه
ارتجاعی و منافع استراتژیک خود رادر منطقهدنبال مردم فلسطین این حقیقت را به اثبات رسانده است.
( نشریه کار شماره )۶۳۴
می کند.
آنچه مس��لم است ،پایان جنگ و دستیابی به صلح

•

درخش��نده توم��اج ،ط��واق
محمدواحدی،عبدالحکیممختوم
و حسین جرجانی ،یاد و خاطره
این مادرعزیزرا گرامی می دارد.
«زبان خلق زبان سیل است!»

ای خل��ق ما ،ترکمن ه��ا ،فرزند
قهرم��ان من توم��اج در راه خلق
ش��هید ش��د و جانش رافداکرد.
قب ً
ال نمیدانستید ،حاال میدانید و
باید بدانید دراین راه پیگیر باشید
و با اس��تقامت تمام پیش روید.
این قهرمانها سنگر شما هستند.
از ش��هادت این قهرمانها ،از آنچه
بر ما گذشته اس��ت از این وقایع
تجربه ها م��ی آموزید و این تازه
اولین تجربه هاست .هنوز اول کار
است .اگر جدی و پیگیر نباشید

سنگری که این چهار قهرمان بر
پای داشتند درهم می شکند.
ای خلق ما ،متحد شوید.
بنی ص��در و خمینی و خلخالی
ج�لاد ب��رای خلق ه��ا بدبختی
ببارآوردند .راه فرزندم راه حقیقت
بود .راهی برای تمام ش��ما .فرزند
سی س��اله ام فدائی این راه بود.
فدائی این راه شد .اگرنمیدانستید
بدانی��د و این راه رابشناس��ید و
ازحق خود دف��اع کنید .زندگی
ش��ما دراین راه اس��ت .دراین راه
است که زنده می مانید و تا با هم
نباش��ید پیروز نمی شوید .دست
فرزندانتان را بگیرید و نگاهدارنده
این راه باش��ید .پس��رم جانش را
فداکرد .چهار قهرمان فدائی این

راه شدند .توماج یکپارچه آرزوبود.
ب��رای زحمتکش��ان کار ک��رد و
سختی کشید.ای ترکمنها ،به راه
توماج بروید .زندگی زحمتکشان
ترکم��ن ،یعنی کار و ف��داکاری.
فئوداله��ا درخت های بی ثمرند.
پس متحد شوید و قدرت بگیرید.
«زبان خلق زبان سیل است».
بگوئید زنده بادآنها .گفته های مرا
در قلب خود بکارید و در سرتان
بپرورید .من از شما دفاع می کنم.
من مادر توماج هس��تم .من مادر
خلق هستم .توماج این افتخار را
نصیب من کرد.
ای ترکمن ه��ا ،برخیزید و دفاع
کنید .نه از توماج ازخلقتان دفاع
کنید”.
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ص��دای
آمریکا:
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دسامبر :براس��اس تقویم،
قرن بیس��ت و یک��م دقیقاً
ساعت  ١۲و  ١دقیقه روز اول
ژانویه سال  ۲۰۰۱آغاز شد.
ام��ا در عمل می ت��وان گفت که
حدود هشت س��ال پیش از آن و
روز  ۳دس��امبر سال  ١۹۹۲شروع
شده بود.
این مطلب به این دلیل عنوان می
شود که نیل پاپورت ،مهندس نرم
اف��زار اهل بریتانی��ا اولین پیامک
جهان را ارسال کرد .امروز با وجود
میلیاردها تلفن همراه ،به سختی
می توان باور کرد که بیست سال
پی��ش ف��ن آوری پیام��ک وجود
نداشت.
از س��ال  ١٩۲۰با کارگذاری کابل
های مخابراتی و برق��رای ارتباط
بین دو س��وی اقیان��وس اطلس،
مهندسین با استفاده از کابل های
تلفن الفبا و اعداد را مخابره کردند.
به این عم��ل در ابتدا «تلکس» و
بعدها «تکست» گفته شد.
این قابلی��ت در ابتدا تنه��ا برای
دولت ها و صاحبان صنایع امکان
داشت.در سالهای  ۶۰و  ۷۰قابلیت
ارسال اعداد توسط امواج رادیویی
و دریافت آن توس��ط یک گیرنده
کوچک به جهان عرضه شد.
در س��ال  ١٩٨٤یک گ��روه بین
المللی به نام «سیستم جهانی برای
ارتباطات موبایل» یا « »GSMروی
تدوین استانداردی برای استفاده از
شبکه های تلفن همراه برای انتقال
پیام های کوتاه الفبای��ی در اروپا
ش��روع به کار کرد .این استاندارد
« »SMSیا سرویس پیام کوتاه نام
داده ش��د .در آن زمان همه بر این
باور بودند که این پیام های کوتاه،
خصوص��ی نیس��تند و فقط برای
مقاصد بازرگانی استفاده خواهند
شد .این استاندارد سالیان سال تنها
در میان مهندسین و عالقمندان به
فن آوری مورد استفاده قرار گرفت.
زمانی که نخستین پیامک جهان
ارس��ال ش��د ،تلفن ه��ای همراه
قابلیت ارسال پیامک را نداشتند.

آنها فقط می توانس��تند پیامک
ها را دریافت کنند .برنان هیدان،
مهندسی کهدر ایرلند کار می کرد
به نیویورک تایمز گفت:
«همه می گفتند م��ردم هرگز از
پیامک استفاده نخواهند کرد .تایپ
کردن روی تلفن هم��راه چندان
نیست».
خوشایند
هیدان نظر
ول��ی
د یگ��ر ی
داش��ت .او در
س��ال ١۹۹۳
نخستینپیامک
بازرگان��ی تاریخ
را در ل��س آنجلس
ارسال کرد.
از اواس��ط تا اواخر دهه
 ۹۰ک��ه رقاب��ت
برای جل��ب بازار
تلفن های همراه
در جه��ان ب��ه
ش��دت داغ ش��ده
بود ،صاحبان صنایع
تلفن همراه و ش��رکت های
مخابراتی قابلیت ارسال پیامک را
به عنوان یک استاندارد به کاربران
ارایه کردند .کاربران به س��رعت به
مزایای ارسال پیامک پی بردند.
ارسال پیامک به نسبت سریع است
و تنها به شماره تلفن گیرنده نیاز
داش��ت .کاربران دیگر به نرم افزار
هایدردسرساز ارسال ایمیل نیازی
نداشتند .ارس��ال پیامک به دلیل
اس��تفاده از پهنای باند محدود ،به
ویژهدر ساعاتی که شبکه ها بسیار
شلوغ اس��ت ،بسیار قابل اعتمادتر
از ایمی��ل و یا حتی تماس تلفنی
بود .کاربران پی بردند در مدت
زمانی که ب�رای تماس تلفنی
و انتظار ب�رای برقراری ارتباط
صرف می شود آنها می توانند
چندین پیامک ارسال کنند.
....کاربران پیامک هم همچون هر
اب��زار جدید دیگری برای ارس��ال
پیامک های خ��ود از هیچ قانونی
پیروی نمی کردند و با وجودی که
از حداقل حروف و عالمت استفاده
می کنند اما کماکان مفهوم را به
گیرنده انتقال میدادند.
م��دت زمانی گذش��ت ت��ا مردم،
همچون زمانی که اتیکت ارس��ال
ایمی��ل را می آموختن��د ،آداب و
رس��وم ادبی اس��تفاده از پیامک،
تعداد ،تک��رر ،زم��ان و چگونگی
ارس��ال پیامک را نیز یاد بگیرند.
در مقام نمونه م��ردم کم کم یاد
گرفتند که نباید با ارسال پیامک به
ارتباطات شخصی و خصوصی خود
پایاندهند.
بعضی از کاربران برای اس��تفاده از
این ابزاره��ای دیجیتالی ،نه تنها
قوانین ویژه خود را وضع می کردند
بلکه زب��ان جدیدی را نی��ز ابداع
کردند IMHO ،OMG، LOL .از
جمله ابداعات نوین زبان نوشتاری
پیامک ها است که در مدت زمان
بسیار اندکی جهان مجازی پیامک

ها را فرا گرفت و حتی به مکالمات
روزمره زندگی واقعی مردم نیز نفوذ
کرد.
شکلک هایی کهدر گذشته بیشتر
برای عالمت گذاریدر متن و حرفه
ای تر کردن تصاویر به کار گرفته
می ش��دند ،هم اکنون ب��ه ابزاری
برای اب��راز همه نوع احساس��ات
بدل شده اند .تلفن های همراه به
گونه ای تولید می شوند که ارسال
پیامک با آن ها س��اده تر ش��ود و
حتی برخی ،به ویژه کاربرانی که از
نسل های قدیمی تلفن های همراه
اس��تفاده می کردن��د ،از تحوالت
گس��ترده و ظاهری این تلفن ها
که دیگر شباهتی به انواع قدیمی
ندارند ،شگفت زده می شوند.
نتایج تحقیقات گسترده و فزاینده
همه به یک نتیجه دس��ت یافته
اند و آن این اس��ت که نسل جوان
کمتر از ایمیل استفاده می کند و
بیشتر پیامک می فرستد و حتی
برای اس��تفاده از تلفن هم خود را
به زحمت نمی اندازد ،مگر این که
واقعاً ناچار شود .راندال استفنسون،
مدیرعام��ل ش��رکت «،»AT&T
یک��ی از بزرگترین ش��رکت های
مخابرات��ی آمری��کا گفته اس��ت
«شرکت های ارائه دهنده خدمات
تلفن همراه چ��اره ای ندارند مگر
این که فق��ط داده های اطالعاتی
به مش��تری ها خود ارائه دهند و
خدم��ات تلفن هم��راه را به طور
کامل بهدست فراموشی بسپارند».
تجربه ثابت کرده اس��ت که سن،
ارتباط مس��قیمی با ش��یوه های
ارتباطی افراد دارد.
من برای دوس�تان و اقوام زیر
 ۳۵س�ال معموالً پیامک می
فرس�تم .برای افراد بین  ۳۵تا
 ۶۰سال بیش�تر ایمیل ارسال
می کنم .ب�رای تماس با افراد
باالی  ۶۰سال هم گوشی تلفن
را برم�ی دارم و به آن ها زنگ
می زنم.
چشم انداز روابط انسانی در عصر
پیامک و توئیتر
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هـمــدردی
دوست دیرین و ارجمند ،جناب آقای حمید نوعی
خانواده های محترم سوگوار
در اندوه از دست رفتن دایی ارجمندتان در ایران
زنده یاد آقای جالل جوامنردیان
با شما دوست عزیز شریکیم
و برایتان آرزوی بردباری و روزهای روشن داریم.

پدرام راستی ،علیرضا کمالی ،امین دامیار
و دیگر دوستان شما در KamNic

همدردی

دوست گرامی ،جناب حمید نوعی
ما نیز در اندوه از دست رفتن دایی عزیزتان
در ایران با شما دوست عزیز شریکیم

محمد رحیمیان و دوستان شما در پیوند مونتریال

ه
مدردی

دوست عزیز ،آقای جالل نورافشار
خانواده های محترم سوگوار

صمیمانه در اندوه بزرگ ازدست رفتن پدر دلبندتان،
بزرگ خاندان نورافشار در مونتریال با شما عزیزان شریکیم
و برایتان صمیمانه آرزوی شکیبایی و بهروزی داریم.

محمدرحیمیان،فرشادفضلی

ب��ر اس��اس ارزیابی ها ،در س��ال
 ۲۰١۱به طور متوس��ط هر روز ٤
میلیارد پیامک در سراس��ر جهان
ارسال شده بود.
ای��ن رقم ب��ه طور قطع در س��ال
کس��ی با احساسات عمیق تری از
 ۲۰١۲حتی بیشتر هم شده است .واقعی��ت را ثابت م��ی کردند که این کار از کنترلشان خارج بود».
این روزه��ا حتی پ��اپ بندیکت مردمانی که ایمیل های خود را می طی هفته جاری و پس از انتش��ار آنچه که ما به صورت روزانه شاهد
شانزدهم هم با توتیئر کار می کند خوانند و در شبکه های اجتماعی خب��ر غافلگیرکننده خودکش��ی آن هس��تیم ،درگیر اس��ت ،به او
تا بتواند از طری��ق تلفن همراه با گ��ردش م��ی کنند هن��وز روابط جوان بلچر ،یک��ی از چهره های کمک کنند».
نزدیکی با دوستان و خانواده خود سرش��ناس تیم ورزش��ی کانزاس ارسال پیامک هم احتماالً همچون
پیروان خود در تماس باشد.
بنابرای��ن تص��ور می ش��ود که با دارند ،این کتاب را نمی نوش��تم .س��یتی ،ب��ردی کوئین یک��ی از هر ابزار و یا دس��تگاه الکترونیکی
ارس��ال این همه پیام��ک ،آدم ها اما م��ن در نهایت دریافتم که که همبازی ه��ای او در مورد اهمیت دیگری که به ص��ورت دیجیتالی
بای��د بی��ش از هر زم��ان دیگری حتی پدر و مادرها هم سر میز شام ارتباط انسانی و برقراری ارتباط با ح��واس ما را پرت م��ی کنند ،به
احساس نزدیکی و ارتباط بیشتری پیامک می فرستند و بچه ها هم جهان واقعی و دشواری مناسبات رشد خود ادامه خواهد داد تا پدیده
آدم ها در عص��ر پیامک صحبت جدیدتری که هنوز ذهن ما به آن
با یکدیگر داشته باشند ،اما این امر احساس بیهودگی می کنند.
خطور نمی کند ،جای آن را بگیرد.
بعضی پدر و مادرها به هنگام بازی کرد.
لزوماً واقعیت ندارد.
ش��ری تارکل ،پژوهشگر دانشگاه بچه ه��ا در زمین ب��ازی و زمانی او با بغض به رس��انه ها گفت« :ما این پدیده هم با اس��تقبال عالقه
«ام آی تی» فعالیت های حرفه ای که بچه هایش��ان را روی تاب هل در جامعه ش��بکه های اجتماعی مندان به فن آوری های نوین که
خود را بر ارتباط بین ابزار ارتباطی می دادند ،در حال خواندن ایمیل و صفح��ات توئیت��ر و فیس بوک آن را اب��زار قرن م��ی نامند ،روبرو
جدیدی همچون ارسال پیامک هایشان بودند .بعضی از مادرها در زندگی می کنیم .اش��کالی ندارد ،خواهد شد و هش��دارهای جدی
و متحول شدن روابط اجتماعی حالی ک��ه هری پاتر می خوانند و اما ما با همکاران ،اعضای خانواده و درباره خطراتی که متوجه فرهنگ
انس��ان ه��ا در جه��ان واقعی بلک بری خ��ود را زیر پتو مخفی دوستانمان در تماس هستیم و به انسانی خواهند کرد ،در پی خواهد
می کنند ،احساس شوربختی می نظر می رسد که نصف وقت خود داشت .شاید ظهور پیامک در قرن
متمرکز کرده است.
او در گفتگو ب��ا صدای آمریکا کردن��د تا هنگام کت��اب خواندن را به جای این که به روابط واقعی بیس��ت و یکم را بت��وان با اختراع
تشریح می کند که چطور این برای بچه هایشان ،ایمیل هایشان که در برابر چش��ممان قرار دارد ،خودرو در قرن بیستم مقایسه کرد،
ابزار مدرن اغلب روابط انسانی را بخوانن��د چون تصور می کردند بگذرانیم بیشتر گرفتار تلفن ها و اما آن چه که مسلم است این است
را به روش های ناسالمی تبدیل تجرب��ه کتاب خوان��دن برای بچه چیزهای دیگری هستیم که ذهن که این پدیده تا چند س��ال آینده
هایشان را از دست می دهند اما از م��ا را به خود مش��غول می کنند .بخشی از زندگی مردم خواهد بود.
کرده اند.
خان��م تارکل م��ی گوید« :اگر سویی هم فکر می کردند که نمی امید این اس��ت که م��ردم بتوانند
نتیج��ه تحقیق��ات م��ن این توانند ایمیل هایشان را نخوانند و درس بگیرند و س��عی کنند تا اگر
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سالمت...

الریس��ا معموالً نه فقط یکبار ،نه دوبار،
بلکه سه بار پش��ت سر هم عطسه می
کن��د .به مح��ض اینک��ه وارد اتومبیل
میش��ود ،اگر هوای بیرون آفتابی باشد
عطسهاشمیگیرد.
پدرش هم همینطور اس��ت .وقتی یک
آدام��س نعنایی دهان��ش میاندازد هم
وضع همینطور است.
الریس��ا که  30س��ال دارد ،تنها کسی
نیست که این وضع را دارد .خیلیها در
زمانهای خاص عطسهش��ان میگیرد
مث� ً
لا بع��د از ورزش کردن ،برداش��تن
ابرویشان ،زیر نور آفتاب و ...
در زیر به دالیل اینکه چرا در زمانهای
عجی��ب عطس��همان میگیرد اش��اره
میکنیم.


 -1عطسه کردن از اعصابتان شروع
میشود.

ای��ن را نی��ل کائو متخص��ص آلرژی و
آس��م در مرکز آسم و آلرژی گرین ویل
میگوید.
او اینطور توضیح می دهد که سیستم
عصبی همه افراد به یک طریق یکسان
سیمکشی ش��ده است اما پیامهایی که
در طول این عصبها حرکت میکنند،
توآمد به مغز
راههای متفاوتی برای رف 
انتخاب میکنند و همین مسئله باعث
میش��ود عادت عطس��ه کردن در افراد
مختلف متفاوت باشد.
او میگوید" ،این انتقال عصبهاست که
به مغزتان میگوید که چیزی در بینی
شما هست که باید بیرون بیاید!"

 -2عطسه کردن از بدنتان محافظت
میکند.

دکتر کائو میگوید" ،عطسه کردن بخش
مهم��ی از فرایند ایمنی بدن اس��ت که
کمک میکند سالم بمانید".
عطسه با پاک کردن بینی از باکتریها
و ویروسها از بدنتان محافظت میکند.
وقتی چیزی وارد بینی شما میشود یا با
محرکی روبهرو می شوید که مرکز عطسه
که در پایین ساقه مغز قرار گرفتهاست
در مغزتان را تحریک میکند ،پیامهایی

تانگیزدربارهعطسه!
www.paivand.ca
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کارآیی مغز

س��ریعاً ب��رای
بستن گلو ،چشمها و دهانتان فرستاده
میش��ود .س��پس ،عضالت س��ینهتان
شدیداً منقبض میشوند و بعد عضالت
گلویتان به س��رعت باز و آزاد میشوند.
درنتیجه این ،هوا -به همراه بزاق و ماده
مخاطی -با ش��دت از دهان و بینیتان
بیرون میآی��د .و همین میش��ود که
عطسهمیکنید.


از این عادات دوری کنید:

 -3عطسه سریع اتفاق می افتد.

عطسه ها با س��رعت  161کیلومتر در
س��اعت حرکت میکنند .یک عطس��ه
میتواند  100،000میکروب را وارد هوا
کند.


 -4برداشنت ابرو ممکن است موجب
عطسه شود.

برداش��تن ابرو روی عصبی در صورتتان
که مس��یر بینی را تامی��ن میکند اثر
میگذارد .ودر نتیجه عطسه میکنید.


 -5هیچوقت در خواب عطسه
منیکنید.

وقت��ی میخوابید ،اعصاب عطس��ه هم
میخوابن��د و این یعن��ی وقتی خوابید
معموالًعطسهنمیکنید.


-6ورزش ممکن است عطسهتان
بیندازد.

دکتر کائو اعتقاد دارد که ورزش موجب
عطسه کردن میشود .او میگوید ،وقتی
بیش از حد به جسمتان فشار میآورید،
تنفستان زیاد میشود و درنتیجه ،بینی
ودهانتان خشک میشود .به این ترتیب،
بینی شما با شروع به ترشح که موجب
عطسه میش��ود به این مسئله واکنش
میدهد.

-7طوالنیترینعطسه:

 978روز ک��ه توس��ط دون��ا گرفیت از
انگلستان به ثبت رسیده است.
 -8نور آفتاب موجب عطسه کردن
میشود.

نورآفتاب باعث میش��ود که یکی از هر
سه نفر به عطسه بیفتند .البته حساسیت
به نورآفتاب مس��ئله ای ارثی است —
ای��ن هم یک چیز دیگ��ر که میتوانید
گردن پدرومادرتان بیندازید!

-9رابطه جنسی هم میتواند محرک
عطسه باشد.

محققان باور دارند که تحریک سیستم
عصب��ی پاراس��مپاتیک در برخی افراد
پیامهایی ارسال میکند که باعث عطسه
میشود.

 -10پرعطسهترین حیوان :ایگوانا.

طبق تحقیقات ایگوانا بیش��تر از سایر
حیوانات عطسه میکند .عطسه کردن
معم��والً ب��رای بی��رون ک��ردن برخی
نمکهای خاص که از محصوالت فرعی
فراینده��ای گوارش��ی آنهاس��ت اتفاق
میافتد.

 -11چطور عطسه را متوقف کنید؟

بااینکه هنوز ثابت نشده است اما نفس
کش��یدن از راه دهان و گرفتن بینی در
آن زمان میتواند چارهساز باشد.

خرافات مربوط به عطسه
گذش��ته از ای��ن واقعیته��ای عجیب
درمورد عطس��ه ،خرافات زی��ادی هم
درمورد عطسه وجود دارد.
بعنوان مثال ،درس��ت نیست که وقتی
عطسه میکنید قلبتان میایستد .وقتی

س��ینهتان ب��ه خاطر عطس��ه منقبض
میش��ود ،جری��ان خونتان ه��م موقتاً
منقبض میشود .درنتیجه ،ریتم قلبتان
تغییر میکند اما توقف نمیکند.
و وقتی عطسه میکنید کره چشمتان
بی��رون نخواه��د پری��د .بعض��ی افراد
موقع عطس��ه کردن به ط��ور طبیعی
چشمهایشان را میبندند اما اگر بتوانند
آنرا باز نگه دارند ،چشمهایش��ان بیرون
نخواهد پرید!
دکتر کائو میگوید" ،بااینکه فشارخون
پشت چش��م موقع عطسه کردن کمی
باال م��یرود اما آنقدر زیاد نیس��ت که
چشمهایتان را از حدقه بیرون کند".
خیلیها هم عقیده دارند وقتی عطسه
میکنید باید کاری که مش��غول انجام
آن هس��تید را متوق��ف نم��وده و صبر
نمایید برخی نیز اعتقاددارنددوستی به
مالقاتتان میآید و اگر گربهتان عطسه
کند باران خواهد آمد.
درمورد گفتن واژه عافیت باش��ید بعد
از عطسه به همدیگر ،دکتر وود توضیح
میده��د ک��ه واژه عطس��ه ب��ه یونانی
 pneumaبه معنای روح میباشد.
او میگوید" ،دعای خیر عافیت باش��د
بعد از عطسه از عقاید قدیمی است.
در گذشته عطسه را تجربهای نزدیک به
مرگ میپنداشتند و تصور میکردند که
دعای خیر روح فرد را از بیرون ش��دن
از بدنش نجات میدهد و از وارد ش��دن
شیطان به بدنش جلوگیری میکند
(منبع :زیست نیوز)


نخوردنصبحانه
پرخوری
سیگارکشیدن
خوردن قند و شکر زیاد
آلودگی هوا
کم خوابی
خوابیدن در حالتی که روی س��ر پوش��یده
باشد (مانند کشیدن پتو روی سر یا صورت)
که باعث افزایش کربن و کمبود اکس��یژن
برای تنفس میشود
کار کشیدن از مغز در دوره بیماری
کمبود فکرهای سازنده در مورد آینده
کم حرفی یا سکوت دایمی ،صحبت کردن
از روی مطالعه (و نه پرحرفی های بیهوده)،
انتق��ال خرد و دان��ش و آگاهی به دیگران
باعث افزایش کارایی مغز میشود.

کبد:
از این عادات دوری کنید:

مصرف بی رویه دارو
دیرخوابی
پرخوری
نخوردنصبحانه
مصرف م��واد نگهدارنده ،افزودنی ها ،رنگ
های خوراکی و شیرین کننده های صنعتی
مصرف روغن
مصرف غذاهای نپخته یا سرخ کردنی های
بیات

سرطان
از این غذاها دوری کنید:

هات داگ
گوشت های فرآوری شده
دونات
سیب زمینی سرخ کرده
چیپس ،کراکر و و خوردن ش��یرینی جات
بیش از حد

آسپیــــرین "کم شدن کـارکرد مغزی
سالمندان" را کند میکند
یک آزمون ویژه سنجش وضعیت روانی
(به اختصار  )MMSEقرار داشتند .این
تستها ،ظرفیت عقالنی و فکری هر فرد
را مورد بررس��ی قرار میدهند و شامل
سواالتیدرباره تشخیص موقعیت زمانی
و مکانی او می شوند.
مثال از او پرسیده میشود:
"امروز چندم است؟"
یا "امروز ما کجا هستیم؟"
همچنین برای تس��ت میزان تجس��م
هندسی فرد ،از او خواسته می شود که
به عنوان مثال دو پنج ضلعی تو در تو را
ترسیم کند.

بر اساس یافته های جدید ،مصرف روزانه
آس��پیرین میتواند س��رعت کم شدن
فعالیت مغزی را در زنان سالمندی که
در معرض خط��ر ابتال به امراض قلبی-
عروقی هستند ،کاهشدهد.
طی یک تحقیق ح��دود  ۵۰۰زن (بین
سنین  ۷۰تا  ۹۲سال) به مدت پنج سال
تحت نظر قرار گرفتند .از لحظه ش��روع
تا پایان تحقیق ،تست سنجش ظرفیت
ذهنی و روانی بر روی آنان انجام شد.
برای آن دس��ته ک��ه در کل طول دوره
آسپیرین مصرف کرده بودند نتایج تست،
کاهش بسیار کمتری را نسبت به آنهایی
که مصرف نکرده بودند نشان داد.
گزارش این تحقیق که توسط محققان خود درمانی ممنوع
س��وئدی انجام ش��ده ،در نشریه  BMJاما همان گزارش نشان می دهد با آنکه
 Openمنتشر شده است.
آس��پیرین باعث کن��دی روند کاهش
قابلی��ت ادراک در زنانی می ش��ود که
دکتر سیلکه کِرن ،یکی از نویسندگان ریس��ک حمله قلبی یا س��کته در آنان
این گزارش گفت" :برخالف کشورهای باالس��ت ،ولی تاثی��ری در جلوگیری از
دیگر ،س��وئد وضعیت منحصر بفردی پیشرفت دمانس (زوال عقل) در زنان -
دارد .چون در آن کشور ،روال مرسوم این بطور عام  -ندارد.
نیس��ت که به زنانی که در معرض ابتال دکت��ر س��ایمون ریدلی ،رئی��س مرکز
به بیماریهای قلبی و س��کته هستند ،تحقیقات آلزایمردر بریتانیا گفت":نتایج
آسپیرین تجویز شود .معنایش این است آن گزارش اطالعات جالبی را در زمینه
ک��ه ما در تحقیقمان یک گروه خوب را اهمیت سالمتی قلب و عروق بر ادراک
برای مقایسه کردن در اختیار داشتیم ".انسان ،در اختیار میگذارد.
زنان مورد اش��اره در آن تحقیق ،تحت ولی ما با اصرار از مردم میخواهیم که به

هیچ وجه به منظور جلوگیری ازدمانس،
دست به خود درمانی با آسپیرین نزنند.
دکت��ر کرن گف��ت" :به ط��ور کلی این
گزارش ،برت��ری خاصی را از بابت تاثیر
آس��پیرین بر درصد ابتال به دمانس در
گروه زنان مورد تحقیق نشان نمیدهد
و نتیج��ه تحقیقات قبلی نی��ز از بابت
تاثیرگ��ذاری بالق��وه داروهای��ی مانند
آسپیرین بر دمانس ،منفی بوده اند".
او اضاف��ه ک��رد" :م��ا چی��زی را درباره
خطرات ناشی از مصرف روزانه آسپیرین
در بلندم��دت نم��ی
دانی��م .مث�لا ممکن
است خطر ایجاد زخم
و خونریزیهای جدی،
بر فایده های آن بچربد.
بایددر این زمینه بیشتر
کار شود .ما زنان مورد
اشاره در این تحقیق را
به مدت پنج سال دیگر
تحت نظر قرار خواهیم
لیسانسه موسیقی از هنرکده عالی موسیقی تهران
داد".
با  25سال فعالیت در مونترال
آنا-ماری لِ ِور 		
(بیبیسی)

آموزش موسیقی
زیر نظر جواد داوری

سنتور سه تار پیانو ویلن کمانچه  آواز دف تنبک

Tel.: 514-589-0175
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وحش��ی که هر س��اله در مناطق در ايللن
قابل
شکل عسل میپروراند و آن را
اعصاب و
تقوی��ت
ضد بی
جامعهدردهای
همهض��د
داروی��ی:
خ��واص
آن نصيب
سللوزان كه ثمره
آفتاب
خوابی،او در زير
جسللماني
خاصی میرویند بهدست میآید و كار
جذب در خون میسازد.
سرفه،حضرت
ضدنيز كار
مسلمين و
بخش.يا كار فكري ايشان در مقام خليفه
ميمشد و
به دالیل آب و هوایی ،مزه و طعم آرا
تصفیه کننده
مفاصل،
دردهایدارد اين
كه حكايت
آویشنساماللله عليها در خانه اشاره مي
فاطمه زهرا

قاعدگی و ضد
كنمضد
خون،
آن ممکن اس��ت از سالی به سال عسل
مثانه.و كشتزار
کلیه ومزرعه
سنگچه در
فضيلت كار را
خود
اعمال
با
جاوداني
هاي
نمونه
دیگر متفاوت باشد.
خواص داروی��ی :رفع عفونتهای
ترکیبات یک عسل معمولی بدین
و چه در خانه و چه در نگارش و تدبير مملكت آشكار كردهاند.
از ای��ن دس��ته میت��وان عس��ل عمومی ،تقویت بینایی ،ضد صرع و عسل اکالیپتوس
صورت است:
جهت اسللتفاده عملي از نتايج اين پژوهش بايد توجه داشللت يكي
که
برد
ن��ام
را
جنگلی
رنگ
تی��ره
معالج
و
تنفس
تنگی
درمان
تشنج،
ضدماالریا ،ضد
داروی��ی:
خ��واص
31
گلوکز
درصد،
38/2
فروکت��وز
از عوامل گسللترش سامت روان در جامعه كارآفريني است .باتوجه به
دارد.
را
خ��ود
خ��اص
طرف��داران
مفاصل.
دردهای
ضدس��رماخوردگی و
آنفلوان��زا،
مالتوز
درص��د،
17/1
آب
درص��د،
اينكلله از نتايج كار فرد شللاغل نه فقط خود او بلكلله افراد تحت تكفل
نشیت.
كاهشدبرو
برخوردار ميشللوند اگر به فكر ض
نيزریحان
عسل
ميزان ازدواج و يا
نسللبي
 7/2درصد ،س��اکاروز  5/1درصد ،عسلهای تولیدش��ده از جنگل و او
یوجنه
دارویی :ضد
امالح معدنی و ویتامین pH .عسل کوههای اروپایی مرکزی بیشتر از خواص
ضروري است كه از
عسلنكته
تقویتذكر اين
میگرن،هستيم
ميزان طاق
افزايش نسللبي
مسئله
باتوجه به
است و
وضعيت بيكاري
تقویت اين دو
عوامل ايجاد
ح��دود  5/4 - 7/3متغیر اس��ت ،درخت��ان کاج ( )PINUS SPPو مهم
اعصاب و ضد
ترينبدن و
عمومی
خون ساز،
ملین و
دارویی:
خواص
ش��یر اعتياد
براي ترويج
تحريمهاي
بنابراین با وجودی که عسل گاهاً عسلهای حاصل از  MANUKAکم
ايرانس��رفه و
مادران،درضد
خوابی .اقتصادي غرب و كوشللش آنانازدیاد
اعصاب.كند و نياز به
تقویت پيدا مي
مقامات براي كارآفريني اهميت بيشللتري
همت
یک ماده اس��یدی اس��ت ،ولی به در نیوزلند از گیاه  leptospermumعسل اقاقیا
حمايت همهجانبه مردم دارد.
علت شیرینی خاص حالت اسیدی  scopariumدارای خاصیت بسیار خ��واص داروی��ی :مفی��د ب��رای عسل مریم گلی
در عين حال بايد بدانيم درمان مشللكات رواني افرادي كه شللغل
قوی ضد میکروبی است.
آن محسوس نیست.
ملی��ن و
ناراحترایازه��ای
عفونت بدن،
ضدبتوانند
دارویی:آنكه
خ��واصاست تا
ويژهاي برخوردار
صف��را،از اولويت
دست دادهاند
خود


و
خونی
م
ک
برای
مفید
و
آور
ب
خوا
سرفه و ضد
برای
نافع
معده،
مقوی
با رفع مشكات رواني و با روحيهاي بهتر در جستوجوي كار و يا ايجاد
ضعف
گوارش.
دستگاه
عفونی
 .3عسل تک گل
انواع عسل بر اساس نوع گل
مييابد
کنندهاهميت
جامعه ما
ایمنی .كه از نظر فرهنگي در
سیستمنكتهاي
اشتغال باشند.
مرکباتصورتي پرورش
عسلايراني به
جعفری چون فرزندان در خانوادههللاي
عسلاسللت كه
عسل بر حسب این که متعلق به این نوع عس��ل حاصل زنبورهایی آن
خواصذهنيت
ميوخواهند اين
چيز را از
يابنللد كه همه
کدام گل باشد ،به دلیل ترکیبات اس��ت که در منطقه مش��خصی مي
آنانو س��م،
وجودتهوع
دارویی:درضد
پللدرمغز
تقوی��ت
داروی��ی:
خ��واص
س��ینه،كند اما
دولت تهيه
ن��رم بايد
برایكار را هم
گيرد كه
شكلومي
بزرگسللالي نيز
نگهداری ش��دهاند و تغذیهشان از در
درونی آن گل متفاوت است.
مفی��د برای
کننده
مفید
کاهش نفخ
حافظ��ه،
مستقيم
كوشش
نيازمند
و
ملي
امر
يك
اشللتغالزايي
اسللت
آن
واقعيت
نتیج��ه خاصیت درمان��ی آن نیز گردههای یک نوع گل میباشد و گرفتگی عروق و ناراحتیهای روده .س��رماخوردگی ،کاهش ورمهای
خللود مردم اسللت و نقش دولت ايجللاد هماهنگي و برقللراري قواعد و
بدن ،ضد عفون��ی کننده ،تصفیه
تفاوت خواهد داشت و به طور کلی اغلب دارای طعم و رنگ مخصوص عسلآفتابگردان
مقررات است.
صفحه  14عكس :گروه زندگي /
صفحه  14عكس :گروه زندگي /

كار با سللامت
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پژوهشللي كلله
روان در 27
رابطللهVol.
مورد19 
no.1088
در 15, 2012
PAIVAND:

مردان جوان شللاغل يللا بيكار در تهران انجام داديم معلوم شللد درجه
سامت روان مردان جوان شاغل نسبت به مردان جوان بيكار به ميزان
چشمگيري باالتر است.
البتلله در اينجا رابطه علي قابل تشللخيص نبود يعني ممكن اسللت
وجود كار سللبب سللامت رواني باالتر شللود و يا اينكه افللرادي كه از
نظر رواني مشللكل كمتري دارند راحتتر قادر به يافتن كار شللوند .اما
بيكاري يكي از عوامل فشار رواني است .داشتن كار،
س��ردرد ،كه
ترديدي نيست
آرت��روز،
میگ��رن،
شغلي و نيز رضايت از كار جزو عوامل احساس رضايت
امنيت
داشللتن
کاهش حساس��یت ،ضد
است.
زندگي
درد ،از
خون،
فشار
کاهش
مزاياي كار چيزي بيش از تأمين معاش اسللت .كار در فرد احساس
دردهای اس��تخوانی،
هويت و ارزشللمندي ايجاد ميكند ،به اوقات زندگي نظم ميبخشللد،
سیس��تم
تقوی��ت
اجتماعي خارج از محيط خانه بهوجود ميآورد ،همبستگي
ارتباطهاي
ب��دن و
مشترك ايجاد ميكند.
ایمن��ی هدف
و
تقوی��ت مغ��ز
فرهنگواسللامي و ايراني به اهميللت كار و نقش ارزنده آن تأكيد
حافظه.زياد دارد .در ادبيات ما كار به عنوان سرمايه جاويدان مورد اشاره قرار
گرفته اسللت :برو كار ميكن مگو چيسللت كار /كه سللرمايه جاوداني
عسل کـنار
ُاست كار
داروی��ی :ضد
معصومين عليهالسللام بللر كار كردن تأكيد داشللتند و خود
خ��واص هملله
ق��وای
تقوی��ت
خون��ی،
ايللن زمينه سرمشللق بودهانللد در اين ميان به حضللرت علي (ع) و
کم در
اعصاب.
كارتقویت
جنسی و
در زير آفتاب سللوزان كه ثمره آن نصيب همه جامعه
جسللماني او
جعفری و يا كار فكري ايشان در مقام خليفه مسلمين و نيز كار حضرت
عسل ميشد
ملین،در خانه اشاره ميكنم كه حكايت دارد اين
آور ،عليها
طاللله
سام
زهرا
خواصفاطمه
داروی��ی :خل
اعمال خود فضيلت كار را چه در مزرعه و كشتزار
با
جاوداني
هاي
نمونه س��نگ کلیه و ضد
دفع کننده
بدن.در خانه و چه در نگارش و تدبير مملكت آشكار كردهاند.
عفونتو چه
جهت اسللتفاده عملي از نتايج اين پژوهش بايد توجه داشللت يكي
از عوامل گسللترش سامت روان در جامعه كارآفريني است .باتوجه به
اينكلله از نتايج كار فرد شللاغل نه فقط خود او بلكلله افراد تحت تكفل
او نيز برخوردار ميشللوند اگر به فكر كاهش نسللبي ميزان ازدواج و يا
افزايش نسللبي ميزان طاق هستيم ذكر اين نكته ضروري است كه از
مهمترين عوامل ايجاد اين دو وضعيت بيكاري است و باتوجه به مسئله
تحريمهاي اقتصادي غرب و كوشللش آنان براي ترويج اعتياد در ايران
همت مقامات براي كارآفريني اهميت بيشللتري پيدا ميكند و نياز به
حمايت همهجانبه مردم دارد.
در عين حال بايد بدانيم درمان مشللكات رواني افرادي كه شللغل
خود را از دست دادهاند از اولويت ويژهاي برخوردار است تا آنكه بتوانند
با رفع مشكات رواني و با روحيهاي بهتر در جستوجوي كار و يا ايجاد
اشتغال باشند .نكتهاي كه از نظر فرهنگي در جامعه ما اهميت مييابد
آن اسللت كه چون فرزندان در خانوادههللاي ايراني به صورتي پرورش
استاين ذهنيت در وجود آنان
سادهخواهند
خیلیپللدر مي
مييابنللد كه همهچيز را از
بايد دولت تهيه كند اما
در بزرگسللالي نيز شكل ميگيرد كه كار را هم
----------واقعيت آن اسللت اشللتغالزايي يك امر ملي و نيازمند كوشش مستقيم
پیوند را آبونه شوید! با پست سریع
خللود مردم اسللت و نقش دولت ايجللاد هماهنگي و برقللراري قواعد و
است.تلفنی514-996-9692 :
متاس
مقررات

ع عسل13و خواص آن
انوا

13

سالمت...

اشتراکپیوند

قمصر
گروه زندگي از باغ گلهاي محمدي و توليد گالب در قمصر
درمي

مدي
ندهگلهايمحمدي
به خود میباشند ،به عنوان مثال

به سه دسته تقسیم میگردد:

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

خ��واص دارویی :مدر و نرم کننده

خون ،اشتها آور ،کاهش کلسترول

و یا نشانی خود را به ایمیل کنید:

در آفریقای شمالی (مصر) زنبورها س��ینه ،مفید ب��رای ناراحتیهای و ضد باکتری و قارچ.
س��رفه و
جدول با دو شرح در مناطق خاصی اط��راف باغات ریه و حنجره و
شرحعسل بابونه
یکمخلوط
 .1عسل
Info@paivand.ca
مس��کن با دو
یک جدول
تنها
و
کنند
زندگ��ی
مرکبات
ی
م
سرماخوردگی.
تب،
کاه��ش
داروی��ی:
خ��واص
شرح
جواب
کردن
پاک
با
سپس
و
کرده
حل
مداد
با
را
ها
شرح
از
يکی
ابتدا
شرح
دو
حل
به
تمايل
صورت
در
است.
ويژه»
و
عادی
«شرح
دو
دارای
ايران
روزنامه
جدول
ـــبا پاک کردن جواب شرح
سالکرده و سپس
درمداد حل
دالر را با
85از شرحها
ـــابتدا يکی
 5084جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح
5084

ي در كودكان
 جدولهای ____________________ ویژه وعادی ____________________ >>حل در صفحه 34
ن موهايشان
اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.

اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.

جدول ويژه
جدول عادي

جدول عادي

جدول ويژه

شمال آفريقا – تير پيكاندار
افقي:
افقي:
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
4 3 2 1
كوبا –
ابتدايي –15گونهاي -7وسلليع و پهن – مركز
 -1دوره تحصيلي ابتدايي – گونهاي
 -1دوره تحصيلي
1
آسانسللور هوايي معمللوالً در مناطقنام بتي 1
آسانسللور هوايي معمللوالً در مناطق
داشتن 2يك الگو است
كودك امن ميكند
اب را براي
شللهري در اسللتان گيان –
-8
كوهستاني
كوهستاني
2
 -2توگوشي – مرسوم – صورت ديدني از رژه – مجروح
 -2توگوشي – مرسوم – صورت
 3دوسللتانه بيللن آرايشللگر و كودك
3
چربللي مخلللوط – قفسلله
 -3بازرگانللي – بلوا – كسللي كه در-9
 -3بازرگانللي – بلوا – كسللي كه در
 4است.
شيشهاي –4شش عرب
معرض اتهام باشد
معرض اتهام باشد
توضيح
اين
بيان
با
دكترعسگري
سللفيد آذري – عموي دلير
 -4سقف خانه – سمت و سو – لقب-10
 -4سقف خانه – سمت و سو – لقب
5
5
گفللت :آرايشللگر بايللد بدانللد اين
پيامبر (ص) – شللهري سياحتي
شيطان – گوارا
شيطان – گوارا
در 6 25
 6مشللتري متفاوت اسللت ،ابتدا بهتر
كيلومتري اردبيل
 -5مخفف اگر – تيزهوشي – ستاره
 -5مخفف اگر – تيزهوشي – ستاره
 -11يار 7قفل – ستاره مشتري –
دنبالهدار
 7است شانه و قيچي را كناري گذاشته
دنبالهدار
اسكارلت
همسر
 -6شهرتطلب – وزني در طافروشي
طافروشي
در
وزني
–
طلب
شهرت
-6
 8و با كودك به گفتوگو بپردازد اين
8
 -12نانجيللب – فهميده – ادات
– شهر سوهان
– شهر سوهان
گفتوگو يك فضاي دوستانه را بين
9
 -7پيشرفت – هاوركرافت – واژهايتشبيه –9پول زور
 -7پيشرفت – هاوركرافت – واژهاي
آنهللا ايجللاد ميكند ،دوسللتي آنان
شللماره بينالمللي كتاب –
براي بيان درد يا شگفتي
براي بيان درد يا شگفتي
10 -13
 10حس اعتماد را بللراي كودك ايجاد
 -8آرام خودمانللي – سللرازيري –شيون – نوعي شترمرغ
–
سللرازيري
 -8آرام خودمانللي –
11
 11ميكنللد و اين اعتماد اضطراب را از
نظارت بر حسن اجراي سياستهاي -14آواره – سللرود و نغملله –
نظارت بر حسن اجراي سياستهاي
 12ذهن وي دور كرده و آستانه تحمل
كلي نظام از اختيارات ايشان است لم يزرع 12
كلي نظام از اختيارات ايشان است
 13را باال برده و بللا آرامش موهايش را
خطللاي حمللل تللوپ در
-15
 -9بخللش تيللز چاقللو – راهنمللاي
 -9بخللش تيللز چاقللو – راهنمللاي
13
براي كوتاهي به دست دوست جديد
بسكتبال – حومه بوشهر
مكتوب كاال – ترسناك
مكتوب كاال – ترسناك
14
 14خود ميسپارد.
عمودي:
 -10ضمير بيگانه – نوشتههاي اصلي
 -10ضمير بيگانه – نوشتههاي اصلي
 15انواع اضطراب
– صاف
 15خودروسازي چيني –
 -1شركت
– صاف
 -11شللش عرب – زحل – سوغات
 -11شللش عرب – زحل – سوغاتچتر نجات
كللودكان اغلللب دچللار دو نللوع
اصفهان
 -2گول زننده – مهربان – روشن
اصفهان
اضطراب ميشللوند .اضطراب غريبه
 -12پشللت سللر – حنا -نگاه و
دو زمين
كوتاه –
اضطللراب آستين
نوعي پيراهن
افقي:
خيره –
درخشان -8نوعي پيراهن آستين كوتاه – زمين
اضطراب
جدايي؛ اين
 -12پشللت سللر – حنا -نگاه خيره –  -8و
زادگاه خليلاهلل
قناتاسللتان
سللدي در
اهللبراي حمايت  -3دل عللارف
كشتاز– قنات
خليلكه
گفتاري
ذهللن كودك دور ميمانند  -1نوشته يا
زادگاه
آماده –كشت –
آمادهزماني
 -13دوال چرمللي – توانايللي – ماده
عراق
شهر عزيز
توجهي نذري
فراوانيبي– غذاي
–
يكدنده
-9
چرملليكار–ميرود
مدعي به
ادعاي
توانايللي – ماده
دوال
نسللبت به از ادعا يا رد-13
فراواني – غذاي نذري
يكدنده –
مركزي – -9
كه در رفتار ما
رنگي جامدي براي نقاشي
ناگهانيو –دست
برايش سللر
-4
 -10به طور ناگهاني – اسرار – غم
قيمتي
رنگينيمه
– از سنگهاي
براي نقاشي
جامدي
اسرار – غم
شللكارچيانبه طور
-10
ميزان
امنيت
عللدم
نبينند،
خللود را
مخلللوط
غللات –
شللكنند –
كودك – مي
جايگاه –
صندلياپرا –
ملوديك
ابزاري
چرخدار
 -14صندلي چرخدار كودك – ابزاري  -11آواز گروهللي – رزمايللش –  -2قسمت-14
رزمايللش –
گروهللي –
 -11ازآواز
شبيه چكش – كرم كدو
جستوجو
كردن – پسوند
بلندمرتبه
خائنچكش – كرم كدو
اضطللراب آنهللا را باال ميبللرد ،اگر از حواريونشبيه
بلندمرتبه
شللود
كودكبيدرك
كردن-كج
روترش – برج
 -12مأيوس
ويرايش –
حس –
اضطللرابكردن-
 -15نللام فيلمي بلله كارگرداني اميد  -12روترش
آينده –
كارتوني –
اشارهحس  -3الكپشت
كارگرداني-5اميد
روزبلله
فيلمي
 -15نللام
بيحس – اشاره
اعتمللاد
نمللود –
نمايللش
ويبدتر
مخفف
بنكللدار و كيوان عليمحمللدي با بازي به دور –
جلب شللده و شللرايط رنگ قرمز قاليچه
بنكللدار و كيوان عليمحمللدي با-6بازي
مخففو بدتر
سللعيبه–دور –
فضللاي امن
نوعي براي
 -13خطر
پارسا پيروزفر – رئوف
شللهري در
دسللراويخبهزده –
محصللول
ترين
تبديل  -4شللاخص
پيروزفر –
پارسا
رئوفصنايع پروردگار  -13نوعي دسللر يخزده – شللهري در
عمودي:
نظللم
– –داراي
نفللرت
شود – .خرگوش
استانميزنجان
دستي استان بوشهر –
عمودي:
خرگوش
زنجان
جامد – اشعه  -7حللرفاستان
شوند.
اضطرابازمي
دو-نوع
اسللتخوان
خوشللايند –
گرانبها – از مركبات و
مركبات
فرش گرانبها –
بدچار 1
دم ازكردن
عسللگريظرف
درويللش –
فرشدرنده
حيوان
محصول
اهميت مجهول –-1
ظرف دم كردن
درويللش –
ترتيبللي -14كام
اينگونه
محصول  -14كامدكتر
ميناب
وسايل
از
–
چاي
هندسيدوسللتانه و جلب  -5حللرفميناب
هجدهم الفبللاي ابجد – سرانگشتچاي – از وسايل هندسي
برقللراري فضللاي
ه،اضطرابجدايي؛ايندواضطراب
داخلللي– ترنج
پللرده – مانند
افراسياب
سرزمين
در مغللز
داخلللي
شمالي – عابد
-8گل
شللهري در استان كردستان –
تاجللر،حس استان -2
مغللز – تاجللر،
-15
برطرف–كردن
پللرده كودك
 -2شللهري در استان كردستان – گل  -15اعتماد
شللهري در هند – كلمه
مايعات
نشين
هميشه بهار
رفتارما
مانند–كهتهدر
ودكدورمي
سوداگر
كشللور
كوچكترين
اضطراب وي گفته و ادامه داد :يكي  -6نوعي سللاز –
نشين
هميشه بهار – ته
مايعات  -9بيابان –سوداگر
اخطار
 -3بلله فرمللوده امللام
 -3بلله فرمللوده امللام
5083پراضطراب
كه محيط
عادیهايللي
جدولروش
از
بتبهخودرا
5083
شماره
شماره
امنيتميزانحل
5083
شمارهمللادر
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كردن موهايشان برقرار كردن فضاي
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شمال آفريقا – تير پيكاندار
15 14 13 12 11 10 9 8
 -7وسلليع و پهن – مركز كوبا –
نام بتي
 -8شللهري در اسللتان گيان –
ديدني از رژه – مجروح
 -9چربللي مخلللوط – قفسلله
شيشهاي – شش عرب
 -10سللفيد آذري – عموي دلير
پيامبر (ص) – شللهري سياحتي
در  25كيلومتري اردبيل
 -11يار قفل – ستاره مشتري –
همسر اسكارلت
 -12نانجيللب – فهميده – ادات
تشبيه – پول زور
 -13شللماره بينالمللي كتاب –
شيون – نوعي شترمرغ
 -14آواره – سللرود و نغملله –
لم يزرع
 -15خطللاي حمللل تللوپ در
بسكتبال – حومه بوشهر
عمودي:
 -1شركت خودروسازي چيني –
چتر نجات
 -2گول زننده – مهربان – روشن
و درخشان
افقي:
 -1نوشته يا گفتاري كه براي حمايت  -3دل عللارف – سللدي در اسللتان
از ادعا يا رد ادعاي مدعي به كار ميرود مركزي – شهر عزيز عراق
 -4شللكارچيان برايش سللر و دست
– از سنگهاي نيمه قيمتي
 -2قسمت ملوديك اپرا – جايگاه – ميشللكنند – از غللات – مخلللوط
كردن – پسوند جستوجو
از حواريون خائن
 -3الكپشت كارتوني – روز آينده –  -5ويرايش – مأيوس – برج كج
 -6سللعي – نمايللش و نمللود –
رنگ قرمز قاليچه
 -4شللاخصترين محصللول صنايع پروردگار
دستي استان بوشهر – جامد – اشعه  -7حللرف نفللرت – داراي نظللم
و ترتيبللي خوشللايند – اسللتخوان
مجهول – حيوان درنده
 -5حللرف هجدهم الفبللاي ابجد – سرانگشت
 -8سرزمين افراسياب – مانند – ترنج
استان شمالي – عابد
 -6نوعي سللاز – كوچكترين كشللور  -9بيابان – شللهري در هند – كلمه
اخطار
حل جدول ویژه شماره 5083
 -10حللاال – نللام مللادر
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1حضللرت مهللدي (عج) –
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خدماتآرایشی

با ختفیف ویژه
برای هموطنان عزیز
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پیشگیریازسرطانسینه:

آنچه باید همه خامنها بدانند
اکثریت پزشکان ماموگرام منظم را
برای همه خانمهای باالی  ۴۰سال
پیشنهادمیکنند.
یک��ی از هر هش��ت زن در طول
زندگی خود به سرطان سینه مبتال
میشوند :دکتر باربارا لوی ،معاون
مدیر سیاست س�لامت دانشگاه
امریکایی زنان و زایمان میگوید،
«همه ما کس��انی را میشناسیم
که به س��رطان سینه مبتال شده
باشند».
اما تا چه اندازه باید به این بیماری
ترسداشته باشیم؟
و آی��ا میدانیم چط��ور باید از آن
پیشگیریکنیم؟
برای کش��ف پاس��خ این سواالت،
مجله سالمت تحقیق گستردهای
بر روی  ۷۵۳نفر انجام داد.
نتیجه تحقیق کام ً
ال غافلگیرکننده
بود:
حتی زنان بسیار باهوشی مثل شما
هم سوءتعبیرهای زیادی درمورد
این بیماری دارند.
در زی��ر برداش��ت ش��ما درمورد
سرطان سینه و نکاتی که پزشکان
میخواهن��د بدانی��د و همچنین
خبرهاییکهممکناستزندگیتان
را متحول کنند را مطرح میکنیم.


 ۶۳ :۱درص��د از زن��ان تص��ور
میکنند ک��ه س��ابقه خانوادگی
بزرگترین عام��ل خطر در ابتال به
سرطان سینه است.

آنچه باید بدانید:

اکثریت خانمهایی که به سرطان
سینه مبتال میشوند هیچ سابقه
خانوادگینداشتهاند.
درواقع ،جدا از زن بودن ،سن شما
مهمترین عامل خطرساز است.
دکتر سوزان بولبال ،رئیس بخش
جراحی سینهدر یک مرکز پزشکی
در نیویورک میگوید:
«ه��ر چ��ه س��ن باالتر م��یرود،
بافتهای بدن پیرتر میش��وند ،و
خطر ابتال به بیماری نیز بیش��تر
میشود».
در س��ن باال ،قرارگیری در معرض
اس��تروژن نیز بیش��تر بوده است
که احتمال ابتال به سرطان سینه
را افزای��ش میده��د .این توضیح
میدهد که چرا احتمال تشخیص
سرطان سینه در دهه  ۳۰سالگی
 ۱به  ۲۳۳و در دهه  ۶۰سالگی ۱
به  ۲۹میشود.
با این تفاس��یر ،راههای س��ادهای
برای کمک به مراقبت از خودتان
وج��ود دارد .و بااینکه س��ن عامل
خطرس��از مهمتری است ،داشتن
س��ابقه خانوادگی احتمال ابتال به
نتیجهغافلگیرکننده
این بیماری را افزایش
برنامه های پزشکی
میدهد.
اگر یک��ی از اعضای
دکتر عطا انصاری
خانوادهتان دچار این
سه شنبه ها 6 :تا  7شب
بیماری ش��ده باشد
(یا حتی سرطانهای
در تلویزیون میهن به مدیریت سعیدبهبهانی ،در  GLWIZتخمدان ،پروستات و
و یا سایت
لوزالمعده) ،پزشکتان
www.mihantv.com
را در جریان بگذارید

Mihan TV

تا آزمایش��ات زودتر برایتان انجام
ش��ود و از پزش��کتان بخواهی��د
درصوت ل��زوم تس��ت ژنتیک یا
داروهایپیشگیریبرایتاناستفاده
شود.


نتیجهغافلگیرکننده

 ۴۰ :۲درص��د از زنان میگویند
سرطان س��ینه سرطانی است که
بیشتر از سایر سرطانها نگرانشان
میکند.

آنچه باید بدانید:

سرطان سینه ،اگر زود تشخیص
داده شود ،کام ً
ال قابلدرمان است.
بااینکه سرطان سینه متداولترین
س��رطان درمیان خانمهاست ،اما
س��رطان ریه س��رطانی است که
هرس��اله ج��ان بیش��ترین تعداد
خانمها را میگیرد.
خطر مرگ از سرطان ریه  ۱به ۲۰
و سرطان سینه  ۱به  ۳۶است.
دلیل آن این اس��ت که درمقایسه
به ریه و س��ایر س��رطانهایی که
درمان سختی دارند (مثل سرطان
تحمدان).
سرطان سینه بخاطر ماموگرامها
و تس��تهای مختلف ،در مراحل
زودتر و قابلدرمانتری تشخیص
داده میشود (به همین دلیل برای
زنان باالی  ۴۰س��ال خیلی مهم
اس��ت که به صورت منظم تست
ماموگرام انجامدهند).
ام��ا چرا س��رطان س��ینه اینقدر
ترسآور است؟
شاید به این دلیل که این سرطان
خیلی بیشتر در رسانهها منعکس
میشود.

نتیجهغافلگیرکننده

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

بهگزارشنیوساینتیست،تحقیق
تازهای که این هفته در کنفرانس
انجمنعصبشناسیدرنیواورلئان،
لوئیزیانا ارائه شده ،نشان میدهد
وجود اکس��یر حیات حداقل برای
موشها حقیقت دارد .مطابق این
تحقی��ق تزریق خ��ون موشهای
جوان به موشهای پیر باعث شده
اثرات کاهش قدرت ادراک ناشی از
کهولت سن در این موشها کمتر
از پیش شود.
سال گذشته سل ویلدا و همکارانش
در دانشگاه اس��تنفورد ،کالیفرنیا
نشان دادند تزریق خون جوان به
موشهای پیر میتواند باعث رشد
سلولهای عصبی تازه در مغز این
موشها شود .او میگوید:
«ما میدانس��تیم که خون جوان
میتواند اث��ر قابلتوجه��ی روی
سلولهای مغزی داشته باشد؛ اما
نمیدانستیم این اثر میتواند فراتر
از بازسازی سلولها عمل کند».
در ح��ال حاضر اعض��ای این تیم
سیس��ت م گردش خون موشهای
جوان و پیر را (دوبهدو) به یکدیگر
متص��ل کردهاند و زمانی که خون
ای��ن موشه��ا کامال ب��ا یکدیگر
مخلوط شود تحلیل عملکرد مغز
آنها را آغاز خواهند کرد.
بافت هیپوکامپ موشهای پیری
که خون جوان را دریافت کردهاند،
تغییرات قابلتوجهی را در سطح
ژنتیکی از خود نشان داده است.
این تغییرات شامل تغییر در بیان
بیش از  200تا  300ژن میشود
که اغل��ب آنها در ش��کلپذیری
سیناپس��ی ک��ه در یادگی��ری و
حافظه دخیل اس��ت ،مش��ارکت

 ۳۹ :۳درص��د از زن��ان میگویند
مهمتری��ن راه ب��رای تش��خیص
زودهنگام س��رطان سینه ،تست
معاینه ماهیانهای است که توسط
خود فرد انجام میشود .به عبارت
دیگر ،تصور زنان بر این اس��ت که
این تست از ماموگرام مهمتر است.

آنچه باید بدانید:

براس��اس اعتق��اد  ۷۳درص��د از
پزش��کان ،ماموگرام مهمترین راه
تشخیص است.
درمورد اینکه این تست چند وقت
یکبار باید انجام شود ۸۵ ،درصد از
پزشکان اعتقاد دارند که بعد از ۴۰
سالگی میبایست سالی یا هر دو
سال یک بار انجام شود.
در تحقیق��ی که در س��ال ۲۰۱۰
روی  ۶۰۰،۰۰۰زن بی��ن  ۴۰ت��ا
 ۵۰س��ال انجام گرفت ،مشخص
شد که انجام ماموگرام خطر مرگ

داش��تهاند .عالوه بر این تغییراتی
در میزان پروتئینهایی کهدر رشد
سلولهای عصبی مؤثر هستند رخ
داده است.
تزریق خ��ون جوان در بخشهای
دیگ��ری از مغ��ز که س��لولهای
عصبی تازه در آنها رشد نمیکند
نیز اثربخش بوده و در این بخشها
باع��ث افزای��ش تع��داد و قدرت
ارتباطات عصبی شده است .چنین
تغیی��ری در موشه��ای دیگر که
خ��ون موشهای پی��ر را دریافت
کردهاند ،دیده نمیشود.
ویلدا و همکاران��ش برای مطالعه
بهب��ود ق��درت ش��ناختی در
موشهای پیر ب��ه  12عدد از آنها
در بازهای یک ماهه  8بار پالسمای
به دس��ت آمده از خون موشهای
جوان و پیر را ب��ه صورت وریدی
تزریق کردند .اس��تفاده از پالسما
به جای خون کامل میتوانست اثر
سلولهای خونی روی موشهای
دریافتکننده را به حداقل برساند.
پ��س از آن موشها در یک آزمون
اس��تاندارد حافظه ش��رکت داده
شدند که در آن میبایست مکان
یک س��کوی پنهان شده در آب را
پیدا کنند .موشه��ای پیری که
پالس��مای جوان دریاف��ت کرده
بودند بسیارسریعتر از رقبایی که
پالسمای پیر دریافت کرده بودند
موف��ق به پی��دا کردن این س��کو
شدند.
در مرحله بعد برای کشف ناحیهای
از مغز که در این روند مش��ارکت
داش��ته ،آزمون ش��رایط ترسناک

ترتیب داده شد .در این مرحله نیز
موشهایی که خون جوان دریافت
کرده بودند بهتر از همنوعان دیگر
خود این ترس را که ناشی از انجام
فعالیتی بود که هیپوکامپ را فعال
میکرد به خاط��ر میآوردند .این
آزمون به وضوح نشان میداد خون
جوان بخش بزرگی از تأثیر مثبت
خود روی مغز را با اثر بر روی بخش
هیپوکامپ آن ایجاد کرده است.
با این حال هنوز معمای اصلی
باقیس�ت ،چ�ه فاکت�وری در
خون تازه وجود دارد که خون
موشهای پیر فاقد آن است.
تون��ی ویس ک��ورای از دانش��گاه
استنفورد که همراه با همکارانش
دارد روی پالس��مای ج��وان کار
میکند ،میگوید« :هنوز فاکتوری
را که بتواند عامل بازسازی سلولی
باشد در پالس��مای گرفتهشده از
خون جوان کشف نکردهایم .شاید
ترکیبی هورمونی یا لیپیدی عامل
این تغییرات باشد».
ویل��دا امیدوار اس��ت ب��ا توجه به
ش��باهتهایی که می��ان موشها
و انس��انها وجود دارد ،نتایج این
تحقیق روزی بتواند برای کاهش
اثرات کهولت س��ن در انسانها به
کار گرفته ش��ود .بهرغم وجود این
شباهتها و مکانیسمهای مشابهی
که وج��ود دارن��د ،کس��ی هنوز
نمیداند این روز در پیش خواهد
بود یا نه!
________________

•

خبر آنالین  /محبوبه عمیدی

به واسطه س��رطان سینه را تا  ۲۰سینه را انجام میدادند نسبت به
آنهایی که انج��ام نمیدادند ،هیچ
درصد کاهش میدهد.
اما چرا خانمها تصور میکنند که تفاوتی نداشته است.
تس��ت معاینه سینه که خودشان این معاینات ش��خصی قابلاعتبار
ماهیان��ه انج��ام میدهند مهمتر نیس��تند و به جای آن هرازگاهی
سینههایتان را بررسی کنید و اگر
است؟
برای س��الها ،متخصصی��ن زنان و متوجه مش��کل یا تغییری شدید
زایمان براس��اس راهبردهایی که حتماً با پزشکتاندرمیان بگذارید.
توسط مهمترین موسسات سالمت 
مثل انجمن س��رطان امریکا ،از ما نتیجهغافلگیرکننده
میخواس��تند که معاینات سینه  ۴ :۴درصد از زنان میگویند وزن
را برای تشخیص وجود تودههای بیشترین تاثیر را در خطر ابتال به
سرطانی در خانه انجام دهیم.
سرطان دارد.
دس��ت
ام��ا ای��ن گروهه��ا دیگر
آنچه باید بدانید:
از پیش��نهاد دادن ای��ن روش س��نگینوزن بودن تا حد زیادی
برداشتهاند.تحقیقاتزیادیصحت احتمال ابتال به سرطان سینه را تا
این معاینات را دچار تردید کردهاند  ۴۰درصد باال میبرد.
مث��ل تحقیقی که نش��ان داد که

میزان مرگومیر به واسطه سرطان
س��ینه در زنانی که هر ماه معاینه

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 :
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www.paivand.ca

روشهایکنترلفشارخون()2

مقال��ه زی��ر به بررس��ی برخی
عوامل خطرساز در بروز بیماری
فشار خون و راههای پیشگیری
و کنترل آنها می پردازد.
به ط��ور کلی عوام��ل افزایش
دهنده خطر بروز بیماری فشار
باالی خون به دو گروه تقسیم
میشوند:
گروه اول عواملی هس��تند که
تحت کنترل ما ق��رار ندارند و
نمیتوانیم تغیی��ری در آنها
ایجاد کنیم مثل نژاد ،س��ن ،فشار
سابقه خانوادگی و جنسیت.
اس��ت .با خون
عام��ل بعدی س��ن
افزایش س��ن احتم��ال بروز نشانۀ
بیماری فشار خون باال افزایش خاصی ویژگیه��ای این عنصر
ج��ذب آب اس��ت .در
مییاب��د .به ویژه در س��نین
باالی  ٦٠س��ال ،این احتمال ندارد! نتیج��ه هرچه س��دیم
خون بیشتر شود جذب
چندین برابر میشود.
سابقه خانوادگی فشار خون باال در آب ب��ه داخ��ل خون هم بیش��تر
یک یا چند نفر از اعضای خانواده ،میش��ود و حجم خ��ون افزایش
عامل خطرس��از دیگری است که بیشتریمییابد.
احتمال بروز بیماری را در انس��ان نتیجه این افزایش حجم ،افزایش
فشار است .چون وقتی حجم خون
افزایش میدهد.
در کنار این عوام��ل باید از نقش افزایش مییابد قلب مجبور است
برای انتقال این حجم افزایش یافته
جنسیت هم سخن بگوییم.
در س��نین جوان��ی و میانس��الی ،در داخل عروق خونی ،بیش��تر از
مردان بیشتر از زنان ،مستعد ابتال قبل فعالیت کند.

به فشار خون باال هستند.
اما پس از عبور از سن  ٥٠سالگی استرس:
ای��ن احتم��ال در زن��ان افزایش عامل دیگری ک��ه میتواند خطر
مییابد و از مردان پیشی میگیرد .فشار خون را افزایش دهد استرس
گروه دوم عوامل آنهایی هستند است.
که زاییده نوع زندگی و انتخابهای در صورت ایجاد اس��ترس شدید
خودمان هستند و به همین دلیل فشار خون به صورت مقطعی باال
با ایجاد تغیی��رات مثبت در آنها میرود ،ام��ا اگر ش��رایط زندگی
میتوانیم در کنترل و جلوگیری از شما طوری باش��د که مدام تحت
ابتال به فشار خون باال نقش داشته اس��ترسهای مختلف قرار داشته
باش��ید این افزایش فشار میتواند
باشیم.
س��رانجام باعث آس��یب به عروق

خونی ،قلب ،کلیه و سایر ارگانها
چاقی و عدم حترک:
با افزایش وزن ودر حقیقت افزایش شود .درست همانند آنچه در فشار
توده بدنی ،نیاز به اکسیژنرسانی به خون مزمن رخ میدهد.
سلولها و بافتها افزایش مییابد .مصرف زیاد نوشیدنیهای الکلی
در نتیجه جریان خون بیش��تری هم عام��ل دیگری اس��ت که در
در رگها ایجاد میشود که باعث درازمدت سبب آسیبهای ناشی
ایجاد فشار اضافه رویدیواره عروق از فشار باالی خون میشود.
اگرچ��ه دلی��ل اصلی ب��اال رفتن
میشود.
فق��دان فعالیت فیزیکی س��بب فشار خون در هر شخص معموالً
افزایش خط��ر اضافه وزن و چاقی ناشناخته باقی میماند ،اما در کنار
توجه ویژه پزشکی و در صورت نیاز
میشود.
ً
ً
افراد غیر فعال معموال ضربان قلب استفاده ازدارو ،تقریبا تمامی اثرات
تندتری ه��م دارند که خود باعث زیانبار این بیماری قابل پیشگیری
میشود قلبشان با سرعت و شدت و درمان هستند.
بیش��تری خون را به داخل عروق بسته به شدت بیماری ممکن است
پمپاژ کند و فشار خون را افزایش پزشک در مرحله اول درمان تنها
ایجاد تغییرات در ش��یوه زندگی
دهد.
را پیش��نهاد دهد ،یا از همان ابتدا

مصرف دارو را هم به رژیم درمانی
دخانیات:
عامل خطرس��از بع��دی مصرف اضافه کند ،اما در هر شرایطی باید
بدانیم که تغییر در ش��یوه زندگی
دخانیات است.
مونوکسید کربن موجود در سیگار و عادتهای روزمره نقش بس��یار
جایگزین اکسیژن خون میشود .مهمی در روند پیشگیری و درمان
این موضوع س��بب میشود قلب فشار باالی خون دارند.
نیاز به فعالیت بیشتری برای تأمین 
اکسیژن مورد نیاز بدنداشته باشد تغییرات مثبت در شیوه زندگی
که خود زمینهس��از افزایش فشار افزای�ش فعالی�ت فیزیکی نقش
خون است.
بسیار مهمی در کنترل فشار خون

دارد .فعالیت مداوم فیزیکی باعث
میشود قلب شما مقداری بیشتر از
منک اضافه:
عنصر اصلی تشکیل دهنده نمک خون را با نیرویی کمتر پمپاژ کند.
در نتیجه فش��اری کمتر به عروق
خوراکی ،سدیم است.
این عنص��ر نقش حیاتی در ایجاد خونی وارد شود.
تعادل میان مایعات ب��دن دارد و مصرف سیگار رابطه مستقیمی با
به انتقال ام��واج عصبی و تنظیم افزایش رسوب چربی روی دیواره
حرکت ماهیچهها کمک میکند .داخل��ی رگهای خون��ی دارد که
اگر س��دیم بیش از حد مورد نیاز ،خود عامل خطر مهمی برای بروز
وارد جریان خون شود حجم خون حمالت قلبی است.
افزای��ش مییابد؛ چ��ون یکی از کافئین ه��م میتواند ب��ه صورت
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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

موقت باعث افزایش فش��ار خون
شود .پس اگر مبتال به فشار خون
باال هس��تید مقدار مصرف روزانه
کافئین خ��ود را تا حد دو فنجان
قهوه یا چهار فنجان چای کاهش
دهید.
ورزشهای هوازی مانند دویدن که
تعداد ضربان قلب و مقدار اکسیژن
مورد نی��از را افزای��ش میدهند،
بیشترین تأثیر مثبت را بر کاهش
فشار خون دارند.
فعالیتهای ورزش��ی ه��وازی که
ب��ه ص��ورت منظم دنبال ش��وند
میتوانند فش��ار خون را پنج تا ده
میلیمتر جیوه کاهشدهند .ضمن
اینکه فعالیت ورزشی باعث کاهش
وزن هم میشود و در نتیجه یکی
دیگر از عوامل خطرساز بروز فشار
خون ب��اال یعنی چاق��ی را حذف
میکند.


قدم بعدی ایجاد تغییرات در رژیم
غذایی است.

غی��ر از کاهش نمک رژیم غذایی،
یک برنامه غذایی سالم و متعادل
ش��امل هم��ه گروهه��ای غذایی
میتوانددر تنظیم فشار خون موثر
باشد.
توجه کنید منظور از تغذیه سالم
تنها تمرکز بر میزان کالری مصرفی
روزانه و دور انداختن غذاهای مورد
عالقه شما نیست.
س��عی کنید از انواع غذاهایی که
بدنتان به آنها نیاز دارد اس��تفاده
کنی��د و در کنار آن مصرف روزانه
س��بزیجات ،میوهه��ا ،لبنی��ات
کمچرب و غالت کامل را فراموش
نکنید.

قهوۀ فیلی ويژه

دی :فنجانی  ۵٠دالر!
تايلن

س��ت با اس��تفاده از فيل ها
صميم گرفته ا
تايلند ت ترين قهوهدنيا را توليد کند.
گرانقيمت
اج س��ياه ن��ام دارد از اين
روند تهيه اين قهوه که ع
قهوه به خورد فيل ها داده
های
قرارست :ابتدا دانه وع فيل لوبياهای نيمه هضم
ود؛ سپس از مدف
می ش مع می کنند و بو می دهند.
شده را ج

گويد آنزيمی که در دستگاه
ی
مبتکر اين ش��يوه م رد حاوی پروتئينی است که
گوارشی فيل ها وجود دا
کند.
طعم قهوه را تلخ می ی هزار و صد دالر فروخته
ت کيلوي
اين قهوه قرار اس به تنهائی  ۵٠دالر می شود.
شود که هر ليوانش

دوست دارید به ماهسفر کنید؟!
ه
زینه سفر :یک و نیم میلیارد دالر

یک شرکت
آمریکایی به «کشورها ،اشخاص،
خ�
�ود
من
ابع
ک
س�
�ب
ب
��ه
متعلق به
ماه
را لغو کرد و در
مدیران سابق و س��ازمان های��ی
که
در
آمد
از
ج
مله
تب
لیغ
ات
قا
ناس��ا
لب سیاس��ت کمک
می گوید قصد انگیزه و آرزوی اک
تش
اف
ر
وی
س
��ف
ینه
ه��
ای
دارد پر
به تشویق فضانوردی
وازهای تجاری فضادارند» بفروشد.
فضای��ی
را
در
دس�
�ت
و مس
تجا
افر
ری،
تی
با
به
زنش
س��تگی
ماه را تا ب��ه گفت��ه گل��دن
برر
سی
د
ارد.
ش
چند
اتل
ه
سال
ای فضایی ناسا
دیگر عرضه اس��پایک ،این شر
کت
روز
ج
معه
۱۴
د
سام
بر،
را
کند.
در دس��تور کار قرار
ب��رای کاه��ش هز
ینه
چهل
می�
�ن
س
��ال
روز
داد.
ش��رکت «گل��دن
از راکت ها و کپس��ول ماموری�
�ت
آپول
��و
۱۷
بر
خی
می
اس��پایک» برآ
گو
یند طرح
کند که فر ورد می های موجود اس��تفاده ن
اسا
اس
ت.
ا
ین
آ
خر
ین
ا
ع��
زام
م
ستادن سفر
س��افر به فضا
می کن��د و تنها الزم ماموریتی
دو روزه دو نفر به ماه ،اس��ت که لباس های آن انس� بود که طی یا م��دار زمین به نظر
�ان
یک و نیم میلیارد
به ماه سفر موفق می رسد و برخی
هزینه خواهد دالر مخصوص فضانوردی کرد.
شر
کت
ه
ای
خ
داشت.
صوصی
و یک ماش��ین فرود را ب
��ار
اک
ا
وبام
��ا،
رئی
س
ت
اکن
گل��دن
ون
از
چنین کاری
گوی اس��پایک می طراحی و تولید کند.
ج
مهو
ری
آمر
یکا
برن
امه
سود
��د
نصیب خود کرده
قص��د دارد این شرکت همچن
ین ه��ای از پیش طراحی اند.
پروازه
ای
سفر
به
ماه
را
می گوید ب��
رای طرح شده ناسا برای بازگشت

اسکایفال؛پرفروشترینفیلمتاریخسینمایبریتانیاشد
6دسامبر :آخرین فیلم جیمز باند،
"اسکایفال" بعد از  ۴۰روز اکران،
در صدر فهرس��ت پرفروش ترین
فیلم های تاریخ سینمای بریتانیا
جای گرفت و از "آواتار" جلو افتاد.
فیلم آواتار ساخته جیمز کامرون
توانسته بود در یازده ماه به فروش
 ۹۴میلی��ون پوندی دس��ت پیدا
کند .این در حالیست که فروش
بیست و سومین فیلم جیمز باند،
اس��کای فال بعد از  ۴۰روز به ۹۴
میلیون و  ۳۰۰هزار پوند رسیده
است.
مای��کل ج��ی ویلس��ون و باربارا
بروکلی ،تهیه کنندگان این فیلم
که س��م من��دز آن را کارگردانی
کرده است ،ضمن ابراز خوشحالی
ف��راوان ،از افرادی که برای دیدن
این فیلم به سینما رفته اند تشکر
و قدردانی کردند.
آنها در بیانیه ای گفتند" :ما به این
فیلم افتخار م��ی کنیم و از همه

به ویژه کارگردان و دانیل کرگ،
بازیگر نقش جیمز باند که در این
موفقیت سهم زیادی داشته اند،
تشکر می کنیم".
اکران اس��کایفال از  ۲۶اکتبر در
 ۵۸۷سینمای بریتانیا آغاز شد.
بر اس��اس آم��ار موسس��ه فیلم
بریتانی��ا ،فیلم "برباد رفته" با ۳۵
میلیون تماشاگر ،در صدر
فهرستپربینندهترینفیلم
های این کش��ور قرار دارد.
فیلم "اشکها و لبخندها"
با  ۳۰میلیون تماشاگر در
ردیف دوم و "سفیدبرفی و
هفت کوتوله" با  ۲۸میلیون
تماش��اگر جایگاه س��وم را
دارد.
موسس��ه فیل��م بریتانی��ا
می گوید در آم��ار فروش
اس��کایفال ،می��زان تورم
هنوز محاسبه نشده است.
 ۹۰درص��د عواید گیش��ه

فیلم آواتار از سینماهای سه بعدی
و آیمکس ،حاصل شده است.
اسکای فال در برخی سینماهای
آیمکس هم اکران شده است اما
چون اساسا به ش��یوه سه بعدی
فیلم برداری نشده در سینماهای
سه بعدی نمایش داده نمی شود.
این فیل��م جیمزباند در سراس��ر

جهان  ۸۷۰میلیون دالر ،معادل
 ۵۴۰میلی��ون پون��د ،ف��روش
داشته اس��ت .این میزان فروش،
اس��کایفال را از دو فیل��م دیگر
جیمز باند یعنی کازینو رویال در
س��ال  ۲۰۰۶و ذره ای آرام��ش
( )Quantum of Solaceدر سال
 ۲۰۰۸جلو انداخته است.
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خبر...

جعفرپناهیبا«اینفیلمنیست»
درفهرستاولیهمستندهایاسکار

هرگ��ز» نی��ز در فهرس��ت اولیه
نامزدهای اس��کار مس��تند سال
 ۲۰۱۳قرار دارد.
ب��ا ای��ن ح��ال در این فهرس��ت
فیلمهایی چون «۵
دوربین شکسته»،
«در جستوجوی
شوگرمن»« ،جنگ
پنهان» ،و «شیاد»
نیز حضور دارند که
در سال گذشته از
طرف تقریبا تمامی
منتقدان فیلم تحسین شده و نظر
تمام متخصصان سینما را به خود
جلب کردهاند.
حض��ور ای��ن فیلمهای مس��تند
تحسینش��ده در فهرس��ت اولیه
اس��کار کار را ب��رای جعفر پناهی
برای راه یافتن به فهرس��ت اصلی
نامزدهای اس��کار س��خت خواهد
کرد.
سال گذشته اصغر فرهادی با فیلم
خود «جدایی نادر از سیمین» نام
خود را به عنوان اولین ایرانی برنده
اسکاردر تاریخ سینما ثبت کرد.
هش��تاد و پنجمین دور از اهدای
جوایز اس��کار روز یکش��نبه۲۴ ،
فوریه  ،۲۰۱۳شش��م اس��فندماه
 ،۱۳۹۱در دالبی تیاتر در هالیوود
سنتر برگزار میشود.

کثرت امامزادهها در شمال

آقای روشن همچنین اظهار داشته
ک��ه ی��ک چه��ارم امامزادهها در
استانهای گیالن و مازندران قرار
دارند.
شهر اهواز هیچ امامزادهای ندارد.
این کارش��ناس می��راث فرهنگی
علت تجمع امامزادهها در ش��مال
کشور را مهاجرت امامان شیعه به
این مناطق در زمان حکومت اموی
دانست.
به گفتهی این کارشناس علت این
که بس��یاری از این امامزادهها در
اصل فرزندان امامان نیستند ،این
اس��ت که در زمان حمل��ه اعراب،
مردم به دلیل ترس از تخریب آثار
باس��تانی به دس��ت آنان ،این آثار
را به امامان و پیامبران منتس��ب
میکردند.
به عنوان مث��ال از مقبره کوروش
ت��ا مدتها به عن��وان مقبره مادر
سلیمان نبی یاد میشد.
روش��ن میگوید در زمان تس��لط
مغولها بر ایران هم چون مغولها
بعد از مس��لمان شدنش��ان ارزش
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

•

تنهایکپنجمامامزادههایایران
شناسنامهدارند

ایران دارای بیش از
 ۱۰هزار امامزاده
است.
تنه��ا  ۴ه��زار
امامزاده را به امام
هفتم ش��یعیان
نسبتمیدهند.
اما تنها یک پنجم
از این امامزادهها
دارای شناسنامه
هستند .بیشترین
امامزادهه��ا در
استانهای گیالن
و مازن��دران قرار
دارند.
خبرگ��زاری ایلن��ا
به نقل از یک کارش��ناس میراث
فرهنگی گزارش داده که از حدود
 ۱۰هزار امامزاده موجود در ایران
تنه��ا  ۲هزارت��ای آنها س��ند و
شجرهنامه دارند و  ۴هزار امامزاده
هم منتسب به موسی کاظم ،امام
هفتمشیعیانهستند.
مس��عود روش��ن در گفت و گوی
خود با ایلنا اظهار داشته که حدود
 ۸هزار بقعه در سراسر ایران وجود
دارند که در برخی از آنها بیش از
یک امامزاده دفن شده.
وی سپس نتیجه گرفته که حدود
 ۱۰هزار امام��زاده در ایران وجود
دارند.
به گفت��هی این کارش��ناس تنها
مستند تاریخی دو هزار بقعه تایید
شده است.
از ای��ن میان  ۲۲۰بقعه متعلق به
حکام ،امیران و خانها و  ۱۰۰بقعه
نیز مربوط بهدانشمندان و مشاهیر
قرن پنجم تاکنون است.

س
و
پ
ر

وست آیلند

ن��ام آخری��ن فیل��م
جعفر پنا ه��ی ،
کارگ��ردان ایران��ی،
روز سهش��نبه۱۴ ،
آذرماه ،به عنوان یکی
از نامزده��ای اولی��ه
برای جایزه اس��کار
فیلم مستند در سال
جعفر پناهی پ��س از آن به
 ۲۰۱۳می�لادی اعالم ش��د .این
ش��ش س��ال حبس و ۲۰
فیلم آقای پناهی با عنوان «این
س��ال ممنوعیت کاری
فیلم نیست» هنوز در ایران به
در کشور محکوم شد ،اما
نمایشدرنیامده است.
خانهنشینی این فیلمساز
وبسایت رسمی آکادمی علوم
ایرانی به س��اخت فیلمی
و هنرهای س��ینما در آمریکا که
با عن��وان طعنهآمیز «این
برگزارکننده رسمی مراسم ساالنه
فیلم نیس��ت» انجامید که
اسکار ،معتبرترین و معروفترین
نخستین بار در سال ۱۳۹۰
جایزه سینمایی جهان ،است روز
در جش��نواره کن فرانسه به
سهشنبه فهرس��ت اولیهای از ۱۵
نمایشدرآمد.
فیلم مستند بلند منتشر کرد که
حال آکادمی اس��کار در
فیلم جعفر پناهی تنها ایرانی
کالیفرنی��ای آمری��کا
حاضر در آن است.
اعالم کرده اس��ت که
جعفر پناهی به همراه محمد
رس��ولاف دهم اس��فندماه سال این فیلم جعفر پناهی در کنار ۱۴
 ۱۳۸۸توس��ط نیروهای امنیتی فیلم مس��تند بلند دیگر انتخاب
دس��تگیر و از س��وی مقامه��ای شده است تا از میان آنها پنج فیلم
جمهوریاسالمیبه ساختفیلمی نهایی نامزد اسکار مستند انتخاب
در مورد انتخابات ریاست جمهوری شود.
متهم شدند ،اتهامی که آن زمان از در کن��ار فیلم جعفر پناهی ،فیلم
مس��تند «آی ویوی :متاس��ف
سوی این دو نفر رد شد.
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خاص��ی ب��رای
ن��وادگان پیامبر
اسالم قائل بودند،
مردم ب��زرگان و
روس��ای قبایل و
طوایف را به عنوان
امام��زاده معرفی
میکردند.
وی همچنی��ن
میگوید برخی از
این امامزادهها هم
اصال مقبره کسی
نیستندبلکهمردم
در زم��ان جنگ
و ناآرامی اموال و
اشیای قیمتی خود
را در آنجا پنهان میکردند تا بعد
از آرام ش��دن اوضاع به س��راغ آن
بروند و در این مدت برای در امان
ماندن ازدستبرد ،میگفتند اینجا
امامزاده است.
این کارش��ناس می��راث فرهنگی
امامزادههای��ی را ک��ه در کوههای
دورافتاده ق��رار دارند ،بدون هیچ
سند تاریخی میداند و وجود آنها
را نشانه رواج نوعی خرافه میداند.
به گزارش روزنامه همش��هری ،تا
دی م��اه  ۶۳ ،۱۳۸۹بقعه جعلی
تنها در اس��تان گیالن شناسایی
ش��دهاند که از این میان  ۲۳تای
آنها تخریب شده است.
طب��ق آخرین آمار اعالم ش��ده از
سوی سازمان اوقاف ایران در سال
جاری ۱۰ ،هزار و  ۵۰۰امام زاده به
ثبت رسیده در حالی که این آمار
در س��ال  ۱۳۵۷حدود یک هزار و
پانصد بقعه بوده ،یعنیدر سهدهه
گذشته تعداد امامزادههای ایران ۷
برابر شده است.

•

اصغرمحمدی
علی
ّ

«بن��ام پروردگاری که بس��وی اوبازمی
گردیم».
ازخداون��د خواهان��م ب��رآن
بنده رحم��ت آورد که فریب
دولتهای ش��یطان نخورد و
پند بشنود وحکمت پذیرد و
راهنما شود وراه راست گیرد.
ب��ا ه��وس ها جه��اد کنید
وآرزوها را دروغ پندارید).
محم��دی برتمامی
با س�لام و صلوات ّ
حق ،یعنی رس��والن و درود
س��فیران ّ
فراوان بر شما عالقمندان دوهفته نامۀ
پیوند
........
[توضی��ح :در بخ��ش اول این نوش��ته،
نویس��نده تحلیلی دارد بر ریش��ه یابی
عملکرد ب��ن الدن و یازده س��پتامبر و
نقش آمریکا در تروریس��م بین المللی؛
این بخش ،به دلیل آن که با شناسنامه
پیوند در تضاد است ،قابل چاپ نیست].
چندی پیش ش��خصی که فکر میکنم

حدود هفتاد وشاید هفتادو پنج سال می
داشت ،درخیابان سنت کاترین مونترال
در مقابل این حقیر قرار گرفت ،س�لام
کرد وگفت :آقا ببخشید سئوالی
دارم؟ جواب سالم ایشان را دادم
و عرض ک��ردم درخدمتم،گفت
چرا ش��ما همیش��ه از جنایات
آمریکا و دیگر کشورهای جهان
می نویس��ی ،ا ّما هرگز راجع به
جنایت در کهریزک و از سالهای
ده��ه  60در ایران نمی نویس��ی،
نمی باشد،
مگرآنها جنایت
مگرندیدی و نش��نیدی چه مادرهایی
داغدارش��دند وچه فرزنده��ای بی پدر
و مادرش��دند و چه اشخاصی را بخاطر
عقایدشان به نام فروشندۀ مواد مخدر به
چوب دار آویختند ،کجای اسالم گفته
مردم را بخاطرنداش��تن ایمان به زندان
بیاندازید؟ مگرخدادر قرآن نفرمودهدین
به اجبارنیست؟ مگرامام علی این گونه
عمل کرد؟ او بندگان را بس��وی اسالم
دعدت میکرد ا ّما اینها مردم را ازاس�لام
ف��راری داده ان��د و از اس�لام بیزارکرده

ایران :زندان روزنامه نگاران...
سازمان حفاظت از روزنامه نگاران
در گزارش خود ب��ه اخبار مربوط
به س��تار بهش��تی ،وبالگ نویس
ایرانی اشاره کرده که در ماه اکتبر
دستگیر شد و  ۴روز بعد در زمانی
که در بازداش��ت بود ،جان خود را
ازدست داد.
در گ��زارش این گروه همچنین از
ژیال بنی یعقوب ،سردبیر وبسایت
کانون زن��ان ایرانی ک��ه به اخبار
مربوط به زنان می پردازد ،نام برده
شده است.
خانم بنی یعقوب در ماه سپتامبر
حب��س یک س��اله اش را به اتهام
"تبلیغ علیه نظ��ام" و "توهین به
رئیس جمهوری" ش��روع کرد که
به خاطر مقاالتی بود که در جریان

اند .آقا نکند ش��ما حکومتی هس��تی؟
ووو ....تا آم��دم بگویم آقای محترم این
حقی��ر طرفدار هیچ حکومتی نیس��تم
جزحکومت خالق مطلق! من هم با خون
ریزی و جنایت مخالف هستم .دیدم به
س��رعت ازکنارم دور شد .مدتی درجای
خود مات ومبهوت ماندم ،که چرا؟
فرصت ک��م و زمان کوتاه،پس س��خن
را کوت��اه کنم ووقت ارزش��مند ش��ما
خونندگان عزیز را نگیرم .اگرجهان باشد
و من و ش��ما نیز باش��یم ،درهفته های
آینده درموردمسلمان بد ،خوب وضعیف
خواهم نوشت.
درآخر همگی شما طالبان روزنامۀ پیوند
را بدست صاحب طبیعت می سپارم.
شاد وسربلند باشید2012/12/ 9 .
مونترال شهر قوم ( لوط )
حقیست که
«راه علی ( علیه السالم) راه ّ
خدا آن را نگهداری میکند»
اصغرمحمدی وجمعی
ازطرف علی
ّ
حق {التماس
ازمسلمانان وپیروان راه ّ
دعا خدا نگهدارتان

•

>> ادامه از صفحه12 :

انتخابات  ۱۳۸۸نوشته بود.
ش��ریف منص��ور در این ب��اره که
چ��را پرون��ده خانم بن��ی یعقوب
در گزارش س��ی پ��ی جی پررنگ
شده گفت" :وقتی درباره خبرنگار
ایرانی ژیال بنی یعقوب حرف می
زنیم ،او فقط یک خبرنگار نیست
بلکه ی��ک زن و فعال حقوق زنان
است و دو سه سال بعد از نوشتن
مقاالتش دس��تگیر می ش��ود که
نشانه اوجگیری برخورد با روزنامه
نگاران است".
بهمن احمدی اموئی ،شوهر خانم
بنی یعقوب هم به اتهامات فعالیت
ضددولتی هم اکنون یک دوره پنج
ساله زندان را سپری می کند.
در گ��زارش کمیت��ه حفاظ��ت از

خبرنگاران ،چین با  ۳۲روزنامه نگار
زندان��ی در رده س��وم گزارش این
نهاد بین المللی قرار گرفته است.
براس��اس این گ��زارش ۱۹ ،نفر از
بازداشت ش��دگان روزنامه نگاران
تبت��ی یا اویغوری هس��تند که به
خاطر گزارش کردن درگیریهای
قومی بازداشت شدهاند.
گفت��ه ش��ده اکثری��ت  ۲۳۲نفر
بازداش��ت ش��ده ،روزنامه نگاران
محلی هستند که توسطدولتهای
خود بازداشت شدهاند.
در این لیست تنها سه روزنامه نگار
خارجی دیده میشود.

•
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مادربهارههدایت:دخترم

تاوانتالشهایش
برایحفظاستقالل
دانشگاه را می دهد!

جرس ۱۵ ،آذر:
بهاره هدایت ،عضو شورای مرکزی
دفتر تحکیم وحدت و سخنگوی
این تشکل دانش��جویی از جمله
زندانیان سیاس��ی دستگیر شده
پس از انتخابات ریاست جمهوری
در سال  1388است که به زندان
ی مدت محکوم شد.
طوالن 
دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی وی
را نه سال و نیم حبس اعالم کرد
که سنگینترین حکم قضایی است
که از ابتدای تاسیس انجمنهای
اسالمی دانش��گاهها برای یکی از
اعضای این تش��کلها صادر شده
است.
اما فشارها بر فعاالن دانشجویی به
همین احکام محدود نشد و شش
ماه حبس دیگر برای بهاره هدایت
در حالیکه در حال گذراندن دوران
محکومی��ت خود در زن��دان بود،
صادر ش��د و بدی��ن ترتیب حکم
حبس بهاره هدایت در مجموع ده
سال شد.
در آستانه ش��انزدهم آذر ماه ،روز
دانش��جو" ،ج��رس" ب��ا محبوبه
جوادی ،مادر بهاره هدایت گفتگو
کرده است که متن آن در پی می
آید:
 خان��م جوادی! لطف��ا از آخرینمالق��ات خود ب��ا به��اره برایمان
بگویید؟
 دو هفته پی��ش رفتم و بهاره
رادیدم .متاسفانه بخاطر مشکالت
جسمانی و آرتروزی که دارم ،نمی
توانم از پله های زندان باال بروم؛ به
همین دلیل من و پدرش با فاصله
به مالقاتش می رویم .اما من مادر
هستم و دلم طاقت نمی آورد و با
هر س��ختی هم که شده است به
دیدن بهاره می روم.
 ظاهرا مالقات های حضوری قطعشده است؟
 بل��ه؛ فش��ارها روز ب��ه روز بر
روی زندانیان سیاسی زن در حال
افزایش است .می دانید که مدتی
پیش زندانیان سیاسی زن آنطور
که خود گفته اند ،مورد بازرس��ی
توهین آمیز قرار گرفته بودند که
از آن ب��ه عنوان هتک حرمت یاد
کرده اند .همین مساله باعث شد تا
بچه ها اعتراض کنند که بعضی از
آنها نیز اعتصاب غذا کردند تا اینکه
به اعتراض آنها رس��یدگی شد .اما
بعد از بیانیه زندانیان سیاسی زن
در اعتراض به کش��ته شدن ستار
بهشتی و حمایت از نسرین ستوده،
دوباره فش��ارها را بر روی آنها زیاد
کرده اند .به دنبال همین فشارها،
مالقات ه��ای حض��وری را قطع

ک��رده ان��د؛ حتی تلفن
های اضطراری برخی از
زندانیان زن هم قطع
شده اس��ت .االن به
غیر از بیست دقیقه
مالق��ات کابین��ی
هفته ای یکبار ،هیچ
اطالع��ی از بچه ها
نداریم.

رئیس کمیسیون زناندفتر تحکیم
وحدت ب��ود ک��ه در آن زمان در
قضیهدانشگاه زنجان ،خیلی
اط�لاع رس��انی کردند .این
یکی از بزرگترین اعتراضات
دانشجویی در خرداد  87در
دانشگاه زنجان بود .موضوعی
که گفته شد ،رئیس کمیته
انضباط��ی دانش��گاه ،قصد
تعرض به یکی از دانشجویان
دخت��ر را داش��ته اس��ت،
دانش��جویان تحص��ن چند
روزه ای برپا کرده و خواهان
مجازات فرد مورد نظر و استعفای
ریاستدانشگاه شدند.
بهاره همچنین عضو کمپین یک
میلی��ون امضاء برای تغییر قوانین
تبعیض آمیز علیه زن��ان هم بود
و خیلی به آگاهی بخش��ی در این
زمینه کمک کرد.

به انگیزه شانزدهم آذر ماه:
روز دانشجو

مژگان مدرس علوم
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 وضعیت جسمی بهاره چطوراست؟
 خب ش��رایط زندان است
اما خدا را شکر فعال مشکل خاصی
ن��دارد .یکبار ب��رای عمل جراحی
کیس��ه صفرا به مرخص��ی آمد و
امس��ال هم برای ادامه درمانش به
مدت سه روز به مرخصی آمد که
آن را هم تمدی��د نکردند و دوباره
به زندان بازگشت .باالخره چاره ای
جز تحمل این شرایط ندارد.

 آیا فشارها از همان زمان بر رویبهاره شروع شد؟
 بهاره پنج بار ،بازداش��ت ش��د
و تقریبا سالی یکبار بازداشت می
ش��د ،تهدید می شد و تعلیق می
شد.

 با تمام این فش��ارها و مشکالت،شرایط روحی او چطور است؟
 روحیه اش خوب اس��ت و در
زندان مطالعه می کند .اما ده سال
مگر کم اس��ت؟ جوان��ی اش را و
حق مادر شدنش را در زندان دارد
از دس��ت می دهد .به عنوان یک  -بهاره برای اولین بار در چه سالی
نوعروس نتوانس��ت طمع زندگی بازداشت شد؟
مشترک با همسرش را بچشد و در  اولین بازداش��تش در سال 85
آغاز زندگی اش��ان باید رنج دوری مربوط می شود به اعتراضاتی که
از همدیگر را تحمل کنند و همه علیه قوانین تبعیض آمیز بر زنان
اینها تنها بخاطر انتقاد و اعتراض بر پا ش��ده بود .بهاره در آن زمان
مسالمت آمیزی اس��ت که بهاره به اتهام برگزاری تجمع غیرقانونی،
به دو سال حبس که به مدت پنج
داشته است.
سال تعلیق شده بود ،محکوم شد.
 خان��م ج��وادی کم��ی به عقب از همان زمان فشارها و تهدیدها بربرگردیم .بهاره از چه سالی فعالیت روی بهاره و دیگر اعضای تحکیم
های دانش��جویی خودش را آغاز زیاد ش��ده بود .یکب��ار در تیرماه
س��ال  86در مقابل دانشگاه پلی
کرد؟
 بهاره از سال  79به محض ورود تکنیک که اعضای تحکیم وحدت
به دانشگاه در رشته امور بازرگانی در اعتراض به بازداشت و سرکوب
در دانشگاه علوم اقتصادی تهران ،دانش��جویان اعتصاب کرده بودند،
فعالیت های دانشجویی خودش را بهاره با ش��ش نفر دیگر از اعضای
شروع کرد .ابتدا در انجمن اسالمی ش��ورای مرکزی تحکیم بازداشت
و بعد در ش��ورای عمومی تحکیم ش��دند که در آن زمان یک ماه در
سلول های انفرادی نگهداری شد.
وحدت ،فعالیت کرد.
یکب��ار دیگر هم در تیرماه س��ال
 چ��ه زمانی به عضویت ش��ورای بعدش بازداشت شد و مدتی را درمرکزی دفتر تحکی��م وحدت در زندان ،تحت بازجویی و فشارهای
ش��دید قرار داشت تا با قرار وثیقه
آمد؟
 س��ال  84بود که در ش��ورای آزاد شد .عید سال  88کهدر مقابل
مرکزی دفتر تحکی��م وحدت به زندان اوین در حمایت از زندانیان
عن��وان تنها عضو زن (که پیش از دانش��جو تجم��ع ک��رده بودن��د،
او تنه��ا خانم حقیق��ت جو ،عضو بازداش��ت ش��د که این بازداشت،
تحکی��م بودند) وارد این تش��کل چهارمین بازداش��ت بهاره بود که
ش��د و در کمیته حقوق بشر دفتر یک هفته در زندان بسر برد.
بیست و پنجم خرداد و دو روز بعد از
تحکیم شروع به فعالیت کرد.
همزمان در زمینه حقوق زنان هم انتخابات به منزل بهاره و همسرش
شروع به کار کرد و همیشه تالش هجوم می آوردند و می خواستند
م��ی کرد تا پیون��دی بین فعاالن که بهاره را بازداشت کنند اما موفق
دانش��جویی و فعاالن زنان برقرار نشدند و مجبور شد مدتی را نیمه
کند .همان زمان هم کمیس��یون مخفی زندگی کند تا اینکه بعد از
زنان در دفتر تحکیم را ایجاد کرد عاشورا بازداشت شد .نهایتا هم در
دادگاه به نه سال و نیم (شش ماه
که دستاوردهای زیادی داشت.
به خاطر توهین به رئیسجمهوری،
 م��ی توانی��د ب��ه برخ��ی از این دو سال به خاطر توهین به رهبریو پنج س��ال به دلیل تبلیغ علیه
دستاوردها اشاره کنید؟
 بهاره ،مس��ئول حقوق بشر و نظام و اقدام علیه امنیت از طریق

عضویت در دفتر تحکیم و اجرای برای شرکت در مقطع
دو سال حکم تعلیقی) محکوم شد کارشناسی ارشد ،برای
و االن سه سال است که در زندان گرفت��ن مدرکش اقدام
زمان :یکشنبه  6ژانویه 2013
کرد ،مدرک تحصیلی
بسر می برد.
اش را به او ندادند.
 11صبح تا  2بعدازظهر
به همه شما خوشامد می گوییم.
 زمان��ی ک��ه در زن��دان در حال)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
گذراندن دوران محکومیتش بود - ،در پای��ان با توجه به
Tel.: 514-619-4648
دوباره پرونده ای برای او تش��کیل نزدیک��ی ش��انزده آذر،
ش��د .این بار به چ��ه اتهامی و چه بعن��وان مادر یک فعال
دانشجویی چه صحبتی
حکمی برایش صادر شد؟
 در آذر ماه هش��تاد و نه بخاطر دارید؟
بیانی��ه ای که از زن��دان به اتفاق  فقط تاس��ف می خ��ورم ،زیرا االن تم��ام انجمن های اس�لامی
مجید توکلی داده بود ،به شش ماه بهاره تمام فعالیت هایش مسالمت دانش��گاه ه��ا که منتقد ش��رایط
حبس تعزیری محکوم شد که در آمیز و ش��فاف بود؛ نه تنها او بلکه حاکم و خواهان حفظ اس��تقالل
تمام اعضای تحکیم وحدت اینگونه دانشگاه بودند را پلمپ کرده اند و
مجموع ده سال می شود.
بودند .فعالی��ت های آنها از طریق برای بعض��ی از اعضای آنها احکام
در میان صحبت هایتان به تعلیق صدور بیانیه و سخنرانی ها ،علنی انظباطی و زندان صادر شده است.او از تحصی��ل اش��اره کردید .می بوده است و هیچ فعالیت زیرزمینی حتی ش��نیده ام که بعد از دادگاه،
توانید بیشتر در این زمینه توضیح نداشته اند و تا االن هم این دفتر از قاض��ی مقیس��ه گفته اس��ت که
سوی قوه قضاییه غیرقانونی اعالم برای آرام ش��دن فضای دانشگاه و
دهید؟
 خوشبختانه با تمام این مسائل نشده اس��ت .تالش بهاره و دیگر ترساندن دانش��جویان این احکام
و ی��ک ترم تعلیق ،تمام واحدهای اعضای تحکیم" ،حفظ اس��تقالل برای دانشجویان صادر شده است.

درس��ی اش را گذران��د .بع��د که دانشگاه" بود.

جلسه اجنمن زنان

راویشانکار،آهنگسازوسیتارنوازهندی،
درگذشت

 212دسامبر :BBC
راوی ش��انکار ،آهنگساز و استاد
سیتارنواز هندی در بیمارستانی
در آمری��کا در  ۹۲س��الگی
درگذشت.
خانواده راوی شانکار گفته اند که
او را هفته پیش به بیمارس��تان
اسکریپس مموریال در سن دیه
گ��و ب��رده ان��د و او در پی عمل
جراحیدرگذشته است.
ش��انکار پس از همکاری اش با
بیت��ل ها به ش��هرت و محبوبیت
جهانیدست یافت.
مان موهان سینگ ،نخست وزیر
هن��د او را گنجینه ملی و س��فیر
جهان��ی می��راث فرهنگ��ی هند
توصیف کرده است.
در بیانیه ای که س��کانیا ،همسر و
انوشکا ،دختر ش��انکار ،به رویترز
داده ان��د ،گفته اند که او به تازگی
تحت عمل جراحی ای قرار گرفته
بود که می توانست فرصت تازهای
برای زندگی به او ببخشد.
انوش��کا ش��انکار ،خود نیز نوازنده
س��یتار اس��ت و دختر دیگر آقای
شانکار نورا جونز ،خواننده و برنده
جایزه گرمی است.
راوی ش��انکار در ووداستاک و در
فس��تیوال پاپ مونتری در س��ال
 ۱۹۶۷نواخ��ت و همچنی��ن ب��ا
کـلترین ،ساکس��یفون نواز،
جان ُ
و یه��ودی منوهین ویولونیس��ت

همکاریداشت.
ش��انکار همچنی��ن ب��رای چند
فیل��م آهن��گ س��اخت ،از جمله
برای س��هگانه آپو ب��ه کارگردانی
ساتیاجیت ری ( ۱۹۵۱تا )۱۹۵۵
و گاندی ،س��اخته ریچارد اتنبورو
( .)۱۹۸۲او در س��ال  ۱۹۹۰در
آلب��وم "گذرگاه" با فیلیپ گالس،
آهنگس��از آمریکایی نیز همکاری
کرد.
س��ال ها بع��د از فس��تیوال پاپ
مونتری ،راوی ش��انکار در گفت و
گو با مجله رولینگ استون گفت
که در آن فستیوال ،وقتی دید که
جیمی هندریکس گیتارش را روی
صحنه آتش زد ،شوکه شد.
او گف��ت" :این کار بی��ش از حد
طاقتم بود .م��ا در فرهنگمان ،به
س��ازهای موس��یقی مان احترام
می گذاریم ،سازها بخشی از خدا
هستند".

در سال  ۱۹۹۹ش��انکار باالترین
نشان ش��هروندی در هند ،یعنی
به��ارات راتن��ا یا جواه��ر هند ،را
دریافت کرد.
او در خانواده ای بنگالی در ش��هر
باستانی بنارس در هند به دنیا آمد
و ابت��دا در گروه برادرش ،به رقص
مشغول شد.
آقای شانکار در  ۱۸سالگی رقص
را کنار گذاشت تا نواختن سیتار را
بیاموزد.
ش��انکار به مدت هفت س��ال زیر
نظر بابا عالءالدین خان ،پایه گذار
مکتب مایهار گرانا در موس��یقی
سنتی هندی ،آموزش یافت و در
هندوستان به دلیل سیتار نواختن
هنرمندانه اش به شهرت رسید.
راوی ش��انکار در سال های پایانی
عمرش با همس��رش در کالیفرنیا
زندگی می کرد.

•

ی هایدورهانتخاباتراپرداختکنید!
نامهبهاحمدینژاد:پولسیبزمین 
روزنامه تهران امروز در شماره روز
یکشنبه خود خبرداده که «اتحاديه
فراگير ملی ،تخصص��ی ،توليدی،
کش��اورزی س��يبزمينیکاران
کش��ور» در نام��ه ای ب��ه محمود
احم��دی نژاد از وی خواس��تند تا
دستور پرداخت بدهی باقی مانده
دولت از سال  ۸۷در قبال «خريد
و توزيع سيب زمينی رايگان» در
آستانه انتخابات سال  ۸۸را صادر
کند.
به نوش��ته اين روزنام��ه ،در نامه
اتحاديه کش��اورزی سيب زمينی
کاران خط��اب به محمود احمدی
نژاد آمده است «از سال  ۸۷که بر
اساس تصميم دولت سيبزمينی

توليد کشاورزان در راستای خريد
تضمين��ی خريداری ش��د و برای
ايجاد فضای باز سياس��ی در معابر
عمومی و جلوی مساجد و مدارس
و دانش��گاهها و مراکز آموزش��ی و
نظامی بهطور رايگان توزيع ش��د،
دول��ت محت��رم از مفاد ق��رارداد
تنظيمی با کش��اورزان سر باز زده
و  ۱۰ميليارد تومان حق انبارداری
محص��ول م��ورد ق��رارداد را ب��ه
کشاورزان پرداخت نکرده است».
در نامه منتش��ر ش��ده ب��ا عنوان
«نام��ه اتحادي��ه فراگي��ر مل��ی،
تخصص��ی ،توليدی ،کش��اورزی
س��يبزمينیکاران ب��ه محم��ود
احم��دی نژاد» که لح��ن و زبانی

نزديک به «طنز» نيز دارد ،تاکيد
ش��ده که «اکنون چن��د ماهی به
دوران چهار ساله رياستجمهوری
باق��ی نمانده اس��ت و ب��ه دوران
طاليی مرحله ديگری از انتخابات
رياس��تجمهوری نزدي��ک م��ی
شويم» اما سيب زمينی به عنوان
«محصول ب��ی رگ» ،تنها کااليی
است که «با نجابت تمام در مقابل
تحريمهای خارجی و سياستهای
متزلزلداخلی همچنان قيمتش را
به قيمت خودکشی توليدکننده از
دست سلف خرها و ديون بانکها
پايين نگاهداشته است».

•
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سخنی از بودا...

مـردُم به موجودی گفته میشه
َ
که از بدو تولد همراهیت میکنه
و تا روز مرگت مجبوری که
برای اون زندگی کنی.
برای َمر ُدم خیلی مهمه که تو
چی میپوشی؟
کجا میری؟
چند سالته؟
بابات چیکارس؟
ناهار چی خوردی؟
چند روز یه بار حموم میری؟
چرا حالت خوب نیست؟
چرا میخندی؟
چرا ساکتی؟
چرا نیستی؟
چرا اومدی؟
چرا اینطوری نوشتی؟
عاشق شدی؟
چرا اونطوری نوشتی؟
فارغ شدی؟
چرا چشات قرمزه؟
حشیشکشیدی؟
چرا الغر شدی؟
شکست عاطفی خوردی؟
چرا چاق شدی؟
زندگی بهت ساخته؟
و چراهای بسیاری که تا جوابش
رو بدست نیاره دست از سرت ور
نمیداره.
َمر ُدم ذاتاً قاضی به دنیا میاد.
بدونِ اینکه خودت خبر داشته
باشی ،جلسهدادگاه برات تشکیل
میده،
روت قضاوت میکنه،
حکم برات صادر میکنه و در
نهایت محکوم میشی.
َمر ُدم قابلیت اینو داره که همه جا
باشه ،هرجا بری میتونی ببینیش،
حتی تو خواب.
اما َمر ُدم همیشه از یه چیزی
میترسه،

بزن!»
الكف
«حا

ازنازی بپرس!...
برایخودت
زندگیکن!
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بودا به دهی س��فر كرد .زنی كه مجذوب سخنان
او شده بود از بودا خواست تا مهمان وی باشد.
بودا پذیرفت و مهیای رفتن به خانهی زن شد.
كدخ��دای دهكده هراس��ان خ��ود را به بودا
رس��انید و گفت « :این زن ،هرزه اس��ت به
خان��هی او نروید» بودا ب��ه كدخدا گفت :
«یكی از دس��تانت را به من بده» كدخدا
تعج��ب كرد و یكی از دس��تانش را در
دستان بودا گذاشت.
بودا گف��ت « :حاال كف بزن!» كدخدا
آنگاه
بیشتر تعجب كرد و گفت« :هیچ كس نمیتواند
با یك دست كف بزند!»
بودا لبخندی زد و پاسخ داد:
«هیچ زنی نیز نمی تواند به تنهایی بد و هرزه باشد ،مگر
این كه مردان دهكده نیز هرزه باشند .بنابراین مردان و
پولهایشان است كه از این زن ،زنی هرزه ساختهاند.



می خواستم به دنیا بیایم ،در
یک زایشگاه عمومی؛ پدر بزرگم
به مادرم گفت :فقط بیمارستان
خصوصی! مادرم گفت :چرا؟...
پدر بزرگم گفت :مردم چه می
گویند؟!...
می خواستم به مدرسه بروم ،همان
مدرسه ی سر کوچه ی مان؛
مادرم گفت :فقط مدرسه ی غیر
انتفاعی! پدرم گفت :چرا؟ ...مادرم
گفت :مردم چه می گویند؟!...
به رشته ی انسانی عالقه داشتم.
پدرم گفت :فقط ریاضی! گفتم:
چرا؟ ...پدرم گفت :مردم چه می
گویند؟!...
با دختری روستایی می خواستم
ازدواج کنم .خواهرم گفت :مگر
من بمیرم .گفتم :چرا؟ ...خواهرم
گفت :مردم چه می گویند؟!...
می خواستم پول مراسم عروسی را
سرمایه ی زندگی ام کنم .پدر و
مادرم گفتند :مگر از روی نعش ما
رد شوی .گفتم :چرا؟ ...آنها گفتند:

3چیزی ک
ه در زندگی بیشرین
اشتیا
ق رابرایشان داریم:

خوشبختی ،آزاد
ی و آرامش خیال،
همیشه با دادن شا
ن به شخصی دیگر
بدست می آیند!
آنهایی که به دیگرا
ن لطف می کنند،
قطعًا خود مورد ل
طف قرار میگیرند.
کسانی که به م
ردم کمک میکنند،
خود مورد یاری
قرار میگیرند .شما
دو دست دارید ،ا
ولی برای کمک به
خود و دومی برای
کمک به دیگران.

•

از اینکه تو بهش بی توجهی کنی،
محلش نذاری ،حرفاش رو نشنوی
و کاراش رو نبینی.
پس دستت رو بذار رو گوشت،
چشمات رو ببند و بی توجه بهش
از کنارش عبور کن و مشغول کار
خودت شو!

بیسوادسیاسی!

بدترین بی سواد ،بی سواد سیاسی است.
وی نمیداند ک��ه هزینههای زندگی مانند
قیمت نان ،مس��کن ،دارو و درمان همگی
وابسته به تصمیمات سیاسی هستند.
او حتی به نادانی سیاسی خود افتخار کرده،
سینه جلو میاندازد و میگوید که :
«از سیاست بیزار است»!
نمیداند که بیتوجهی به سیاس��ت است
که زنــ��ان هرزه و کــودکان خــیابانــی
میس��ازد ،کش��تار و دزدی را افزایش می
دهد .و از همه بدتر بر فساد صاحبان قدرت
میافزاید…
(برتولت برشت)

مردم چه می گویند؟!...
می خواستم به اندازه ی جیبم
خانه ای در پایین شهر اجاره کنم.
با ک
مادرم گفت :وای بر من .گفتم:
م سی که ه
ن
و
ز
ت
ک
ل
ی
می
چرا؟ ...مادرم گفت :مردم چه
شخص نیست ،وار فش با خ
و
د
ش
ه
م
گویند؟!...
چ
در
م ون قطعا تو را هم ب ابطه نشو!
مان
عروسی
از
بعد
مهمانی
اولین
ال
ی
رود سراغ سوژه تکلیف
م
ی
گ
ذا
ر
و
باشد
ساده
خواستم
می
بود.
د
ب
و
عدی.
صمیمی .همسرم گفت :شکست،
به همین زودی؟! ...گفتم :چرا؟...
همسرم گفت :مردم چه می
گویند؟!...
مدل
ماشین
یک
می خواستم
مسئولید .خ��ود را ب��ا دیگران
ی
 .۵زندگ�� 
تا
وسعم،
حد
در
بخرم،
پایین
د؛ ما هیچ خبر نداریم
مقایسه نکنی
گفت:
همسرم
باشد.
دستم
عصای
آنها برای چه و چگونه
ی
 .۲آنچــــه دیگران در مورد شما که زندگ 
خدا مرگم دهد .گفتم :چرا؟...
د.
دار
ن
ی

اط
تب
ار
ما
همسرم گفت :مردم چه می
و ،فکر میکنند به ش
است.
نکنید؛ اشکالی ندارد
مگ
ن
خ
هر
��
س
ی
رو
ته
دا
رف
با
در
 .۳گذشت زمان تقری
 .۶زیاد فکر
ته
گویند؟!...
از محب ى نیست كه هدر رود.
ی چی زها را ندانیم.
ی است؛ به زمان کم 
ی فرصت که جواب بعض 
یز
بیاید،
دنیا
به
خواست
می
بچه ام
چ
ت
حب
م
النگ فلو درد
زنید؛ شما مسوول حل
 .۷لبخند ب
پدرم
عمومی.
زایشگاه
یک
در
دهید.
مشکالتدنیا نیستید!
ل
ئو
��
س
م
و
ل
��
خصوصی!
بیمارستان
فقط
گفت:
ی دلی
تمام

گذش��ته خود کنار بیائید تا  .۴کس�� شما نیست؛ خودتان
گفتم :چرا؟ ...پدرم گفت :مردم چه
 .۱با
ی
خوشبخت 
ل شما را خراب نکند.
می گویند؟!...
حا
بچه ام می خواست به مدرسه
برود ،رشته ی تحصیلی اش را
ام برای ادامه ی زندگی جمله ای
ُمردم .برادرم برای مراسم ترحیمم اما برادرم گفت :مردم چه می
برگزیند ،ازدواج کند...
بیش نبود :مردم چه می گویند؟!...
گویند؟!...
می خواستم بمیرم .بر سر قبرم
مسجد ساده ای در نظر گرفت.
خودش سنگ قبری برایم سفارش مردمی که عمری نگران
بحث شد .پسرم گفت :پایین
خواهرم اشک ریخت و گفت:
حرفهایشان بودم ،حاال حتی لحظه
داد که عکسم را رویش حک
قبرستان .زنم جیغ کشید.دخترم مردم چه می گویند؟!...
کردند .حاال من در اینجا در حفره ای هم نگران من نیستند!
گفت :چه شده؟ ...زنم گفت :مردم از طرف قبرستان سنگ قبر
ای تنگ خانه دارم و تمام سرمایه
چه می گویند؟!...
ساده ای بر سر مزارم گذاشتند.


بالتکلیف!

7قانون منطقی . .

لیونلمسیرکوردتاریخیگردمولرراشکست
لیونل مسی ،بهترین فوتبالیست
جهان ،توانس��ت در س��ال جاری
میالدی  ۸۶گل به ثمر برس��اند و
رک��ورد تاریخی گرد مولر ،مهاجم
اسطورهای فوتبال آلمان را بشکند.
مول��ر در عرض یک س��ال  ۸۵بار
دروازه حریفان را باز کرده بود.
همانگونه که انتظار میرفت ،لیونل
مس��ی موفق به شکس��تن رکورد
تاریخی گرد مولر شد؛ اسطورهای
که در سال  ۱۹۷۲موفق شده بود
در طول یک سال مجموعا  ۸۵گل
به ثمر برساند.
اکنون لیونل مسی با زدن یک گل
بیشتر توانسته است رکوردی تازه
بهجای بگذارد ،البته تفاوت مسی
و مولر در این است که اسطورهی
فوتبال آلمان این  ۸۵گل را در طی
تنها  ۶۰بازی به ثمر رساند ،حال
آنکه مسی  ۸۶گل خود را در طی
 ۶۶بازی به ثمر رسانده است.
البته این تنها رکوردی نیست که
این س��تارهی  ۲۵س��اله به جای
گذاشته.
مس��ی تا کن��ون  ۱۹۲ب��ار برای
باشگاهاش (اف ث بارسلونا) گلزنی
ک��رده و با این ش��مار گل ،رکورد
س��زار رودریگز را شکسته که در

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

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

بی��ن س��الهای  ۱۹۳۹و ۱۹۵۵
مجموعا  ۱۹۰گل برای بارسلونا به
ثمر رسانده بود.
مس��ی همچنین در س��ال جاری
میالدی در طی  ۹بازی ملی برای
آرژانتین  ۱۲بار دروازه حریفان را
گشود و رکوردی ملی را که گابریل
باتیس��توتا در دس��ت داشت نیز
شکست.
گرد مولر که اکنون  ۶۷سال دارد
از شکسته شدن رکورد تاریخیاش
توسط لیونل مسی ابراز خوشحالی
کرده و گفته است:
«او در حال حاضر بهترین بازیکن
جهان است و آدم از دیدن بازی او
واقعا لذت میبرد».
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او افزوده اس��ت« :رکوردها اصوال
ب��رای م��ن اهمی��ت چندان��ی
نداش��تهاند ،اما مسی تنها کسی
اس��ت که واقعا شایستگی سبقت
گرفتن از من را داشته است».
بسیاری از نش��ریات اروپا نیز روز
دوشنبه ( ۱۰دسامبر) این موضوع
را برجسته کردهاند ،از جمله نشریه
ورزشی اسپورت ،چاپ بارسلونا که
مینویسد« :موشک مسی از اژدر
مولر س��بقت گرفت .او همچنان
فصلهای ت��ازهای در دفتر تاریخ
فوتب��ال مینگارد و ح��ال رکورد
اس��طورهای گرد مولر را شکسته
است».

•
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www.tapeshmontreal.com
فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائه کلیه خدماتدیجیتالی (عکس ،فیلم ،موزیک)
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magic again, not even
for a second. Where has it
gone? Well, it left when
I found out that Santa
Claus never existed
and that it was a CocaCola fabrication meant to
manipulate the hearts and
Nadime Rahimian
minds of their consumers
On Christmas Eve, when I
was10, I experienced some- making them believe that
their product can bring a
thing almost magical.
magical wonder in their life
At the time, my little
by drinking a caffeinated
brother and I shared a
fizzy drink.
room and a bunk-bed. My
That magical moment also
parents came in to wish us
left when I noticed how
a good night and a Merry
Christmas. All of a sudden, stressed out my parents
were when shopping for
we heard a huge banging
noise right on top of us, on gifts and how frantic and
bloodthirsty shoppers bethe roof. My parents were
came when fighting for that
alarmed. What the was
last bundle of ham at the
that? It was a windy and
grocery store. It left when
snowy night. Must have
people did not follow the
been a fallen branch. But I
was convinced, I’m telling rules of Christmas that my
favorite holiday cartoons
you, convinced that it was
and films represented. It
Santa Claus and his sleigh
that just landed on our roof. left when I realized that a
person’s proof of love is
I got so excited. Santa’s
solely described by how
here! Santa’s here! Even
my brother was going nuts. much money he/she spend
on a piece of plastic. It also
You have to believe that I
knew, for that second there, left when McDonalds has
that Santa Claus was just a been trying to convince me
that the greatest Christmas
few feet above me. It felt
real. For a moment there, I present you can ever hope
to give someone is the new
believed in magic.
McDonalds Gift Card.
That feeling is still with
me. I will never forget it.
I feel quite sad, actually.
ut here I am, almost a
I sound so much like a
decade later and not
Scrooge.
once have I ever felt that
I don’t hate Christmas. It’s

B

بگیرد که حس��اب خود را از ولی
.فقیه جدا کند
 و از،احمدینژاد چنین کرده است
این رو ش��انس به مراتب بیشتری
برای جذب آرای طبقه متوس��ط
.دارد
البت��ه امروز روش��ن نیس��ت که
انتخاب��ات پی��ش رو در چه جو و
ش��رایطی برگ��زار خواهد ش��د و
یا ک��دام جناحها در آن ش��رکت
.خواهندداشت
ول��ی تردی��د نبای��د ک��رد ک��ه
احمدین��ژاد و حلقه اط��راف او با
آرامش و سکوت خود را بازنشسته
 آنان.و خانهنش��ین نخواهند کرد
برآنند که والیت فقیه را به چالش
 تا آنان را در بازی انتخابات،بکشند
.سهیم کند
 نباید توسل آنان،به جز این صورت
به ش��یوههای دیگر را برای کسب
 تقریبا مسلم.قدرت منتفیدانست
اس��ت که حضور احمدین��ژاد و
یارانش در صحنه سیاست ایران با
پایان گرفتندوره ریاست جمهوری
 لحن کالم.او خاتمه نخواهد یافت
او و چالشهایی که مرتبا برای نظام
جمهوری اسالمی و شخص علی
خامنهای از سوی او ایجاد میشود
حاکی ازآن است که احمدینژاد و
۹۲ یارانش بر آنند تا پس از خرداد
همچنان در صحنه سیاسی ایران
 تا سیر وقایع- حضورداشته باشند
...چگونه باشد
_______________
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.گرفتن این فرد را مشکل میکند
،اظهارات و مواضع اخیر احمدینژاد
 هم��ان ق��در ک��ه اطرافیان،ام��ا
خامنهای و روحانیت حاکم را گیج
 باید مورد،و مستأصل کرده است
توجه اپوزیس��یون قرار بگیرد و از
امکانات بالقوه آن برای دامن زدن
به اختالفات درونی حکومت از یک
 و حمایت و تقویت جنبش،س��و
س��کوالر و دموکراتیک ای��ران از
. بهره گرفته شود،سوی دیگر
 و،احمدینژاد را باید جدی گرفت
او را در برابر ادعاهایی که این روزها
.مطرح میکند پاسخگودانست
اصالحطلبان وعدهها و ش��عارهای
زیادی سر دادند (مانند «ایران برای
همه ایرانیان») و به پشتوانه آن به
 ولی در اوج قدرت،قدرت رسیدند
خود کاری برای تحقق این وعدهها
.انجام ندادند
نیروه��ای س��کوالر و تحولخواه
،زیادی به جنبش س��بز پیوستند
ول��ی رهبران این جنبش با تأکید
بر التزام به قانون اساسی و مواضع
مانند آن بسیاری از امیدها را سرد
.کردند
اکنون احمدینژاد س��عی دارد با
ش��عارهای تازه سکوالریس��تی و
 زیر پای،جذب طبق��ه متوس��ط
.اصالحطلبان را خالی کند
اصالحطلب��ان بیه��وده ت�لاش
میکنند َدم ول��ی فقیه را ببینند
تا در انتخابات اجازه ش��رکت پیدا
.کنند
امروز کسی میتواند رأی مردم را

just
that I hate
what
it’s become. You have to
admit that Christmas is no
longer a holiday of wonder
and joy.
The magic is long gone.
Christmas is now an excuse
for Walmart to pickpocket
desperate immigrant mothers and fathers, who buy
gifts for their five children
so that they’re not the only
ones who didn’t get a visit
from Santa this year.

when spring comes, spend
actual meaningful time
with their kids and create
fond memories that they
will never, ever forget?
And am I the only one
who will belt every
spoiled, little, rotten snotnosed brat who screeches
at Toys ‘R Us because they
want the Brand New State
Of The Art And Improved
Barbie Princess Super
Transformers Flying Superhero Custom Designed
Armani Wifi Videogame
Toy That Believe It Or Not
Is Actually Quite Similar
To The Crap That Your
Parents Already Bought
You On Your Birthday For
Hell’s Sake?

To tell you the truth, man,
I was super pumped for
Christmas in early November, when the jingles
started stalking me at
Alexis Nihon and the flashy
Bloody hell. Am I a Grinch colorful lights were giving
or what?
me vivid hallucinations on
the street making me beBut honestly, am I the only lieve that Christmas is supone who’s so sick and tired posed to be an important
of Christmas coming earlier event in my life. Because
each year?
my family and I moved
Am I the only one who is
into a new home, I wanted
this close to scoop out my
this year to be special. I
eyeballs with a spoon and
wanted us to have a phony
feed it to the rabid, mutated baloney replica of what the
squirrel on my balcony if I Brady Bunch called the
hear another Rudolph the
perfect Christmas. I wanted
Red Nose Reindeer jingle?! the perfect tree, the perfect
Am I the only person who
stockings by the fireplace,
is going to bitch-slap every the perfect turkey feast, the
parent at Zellers and beg
perfect outdoor lightings,
them to, instead of spend
the perfect custom-wrapped
their next five paychecks on gifts…
crap they don’t even need
or will most likely dump
And then, just a couple of

خامنهای که مایه س��نگینی برای
برآمدن او به عنوان رییس جمهور
 نمیتواند هزینه،گذاش��ته اس��ت
س��نگینتری را برای ع��زل او در
این چند ماه آخر ریاستش تحمل
 و از این رو در برابر تالشهای،کند
هواداران برافروخته خود در مجلس
برای ای��ن که او را به اس��تیضاح
.بکشانند به سکوتدستور میدهد
احمدینژاد از موضع قدرت رسما
به رویارویی با خامنهای برخاسته
 و در صورت لزوم از نفی و،اس��ت
.طرد او نیز ابا نخواهد داشت
سؤالی که باقی میماند این است
که چرا کسی احمدینژاد را جدی
.نمیگیرد
این سؤال به صورت دیگری در یک
نوشته پیشین مطرح شد که «چرا
اپوزیس��یون از انشقاق درون رژیم
بهره نمیگی��رد؟» در آنجا گفته
شد که «اصالحطلبان او را غاصب
مقام ریاس��ت جمهوری اسالمی
میدانند و اساسا به عنوان رییس
جمهوری که میلیونها رأی (ولو نه
اکثریت آرا را) به دس��ت آورده به
.رسمیتنمیشناسند
 بس��یاری از اینان،عالوه بر ای��ن
همراه با اپوزیس��یون خارج نظام
(ساختارش��کنان) از آغاز با چشم
تحقی��ر ب��ه او نگریس��ته و او را
موضوع لطیفهها و جوکها (و در
مواردی با تمسخر قیافه و چهره
و هی��کل او به صورتی زش��ت و
.قبیح) قرار دادهاند
نگاه��ی این گون��ه البته جدی

weeks before Christmas,
I’ve had enough of it all.
Maybe I’m just too lazy to
even care about the perfect
anything or maybe it’s
because it’s in my family’s culture to not obsess
over this (please google the
history of Christmas before
forming an angry mob at
my doorstep) meaningless
holiday.
Maybe it’s because we
already spend so much
damn time together that
one more day of it will just
tear us apart! Or maybe
for once in my life I could
blame something other
than myself and say that
it’s all the companies’ fault
destroying the last shred of
Holiday cheer with rabid
consumerism.
Whatever the reason I’m a
Scrooge and will always be
a Scrooge for the rest of my
life (don’t even try to convert me: I’ve begged many
mall Santas before and
nothing’s worked), whatever the reason I don’t give
a damn about Christmas,
there is only one thing that
I wish for this year: Santa,
if you’re out there, please,
all I want for Christmas is
that minute of innocent,
magical wonder I once felt
so many years ago. All I
want for Christmas is to
feel like a kid again.
Merry Christmas, everyone.
And may God bless us, one
and all.
HA.


6 :>> ادامه از صفحه
ولی اش��تباه است اگر تصور کنیم
که تنها تبلیغات انتخاباتی میتواند
اظه��ارات اخی��ر احمدین��ژاد را
.توضیحدهد
مخالف��ت او با س��لطه روحانیان
 ایس��تادگی در برابر،ب��ر حکومت
 و تأکید بر افتخارات ملی،خامنهای
و باس��تانی و یا شکستن تابوها در
مورد حکومت اسالمی از سوی او و
همراهانش از ماهها و سالها پیش
.شروع شده است
اکنون تردیدی در دس��ت نیست
که او به نظام والیت فقیه اعتقادی
ن��دارد و آن را صرفا به عنوان یک
واقعیت برخاسته از قانون اساسی
جمهوری اس�لامی به رس��میت
.میشناسد
او با اش��اره به این که ولی فقیه را
مردم انتخ��اب نمیکنند صریحا
گفته است که «تنها مقامی که نماد
شکلگیری اراده ملی است و همه
مردم در یک انتخابات یک فرد را
 رئیسجمهور،انتخاب میکنن��د
.»است
او همچنین میداند که در شرایط
فعلی موازنه قدرت به نفع او عمل
:میکند
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The Darkness
Leonard Cohen
I caught the darkness
It was drinking from your cup
I caught the darkness
Drinking from your cup
I said, "Is this contagious?"
You said, "Just drink it up."
I've got no future
I know my days are few
The presemt's, not that pleasant
Just a lot of things to do
I thought the past would last me
But the darkness got there too.
I should've seen it coming
It was red behind your eyes
You're young and it was summer
I just had to take a dive
Winning you was easy
But darkness was the price.
I don't smoke no cigarette
I don't drink no alcohol
I ain't had much loving yet
But that's always been your call
I don't miss it baby
I got no taste for anything at all
I used to love the rainbow
And I used to love the view
Another early morning
I pretend that it was new
But I caught the darkness, baby
And I got it worse than you.
I caught the darkness
It was drinking from your cup
I caught the darkness
Drinking from your cup
I said, "Is this contagious?"
You said, "Just drink it up."

... احمدی نژاد:باقرزاده

پدیده تغیی��ر و تح��ول را نادیده
 از اعمال و، در طول زمان.گرف��ت
اظهارات خرافی احمدینژاد کاسته
ش��ده و تکیه بر افتخ��ارات ملی و
باستانی در سخنان او بیشتر دیده
.میشود
 انتخابات ریاس��ت جمهوری،دوم
خرداد آینده اکنون مشغله ذهنی
،اصلی جناحهای مختلف حکومتی
ب��ه ش��مول حلق��ه احمدینژاد
 و اظهارات اخیر او میتواند،اس��ت
چیزی ج��ز تبلیغ��ات انتخاباتی
 احمدینژاد با سیاستهای.نباشد
پوپولیس��تی و کم��ک به طبقات
محروم (از جمله با سیاست توزیع
نقدی یارانهها) پای��گاه اجتماعی
قابل توجهیدر بین این طبقات به
.دست آورده است
اظهارات اخی��ر او در بین طبقات
متوس��ط و مرف��ه جامع��ه جاذبه
بیش��تری دارد و ممکن است در
جل��ب حمای��ت این طبق��ات در
انتخابات س��ال آینده که او ظاهرا
میخواهد (با پیاده کردن سناریوی
مددوف در ایران) از نامزدی- پوتین
رحیم مشایی حمایت کند تا حد
.زیادی مؤثر باشد

گرایش سکوالر چگونه با اعتقادات
خرافی امام زمانی احمدینژاد و نامه
به چاه جمکران انداختن س��ازش
 و یا نطاقی آقای احمدینژاد،دارد
در ب��اره آزادی و عدال��ت و حقوق
مردم و حکومت قانون و احترام به
انتخاب مردم و مانند اینها چگونه
با س��ابقه کار و عملکرد حکومت
 کسی که.و ش��خص او میخواند
منکر وج��ود زندانی سیاس��ی در
ایران میش��ود و یا مدعی اس��ت
ک��ه در ایران همجنس��گرا وجود
ندارد (و توضیح نمیدهد که چرا
افراد بیش��ماری به این اتهام اعدام
 با انتخاباتی مشکوک به،)شدهاند
 پروندههای،قدرت رسیده اس��ت
فس��اد مالی هم��کاران خ��ود را
الپوشانی میکند و یا متهم اصلی
)جنایاتکهریزک(سعیدمرتضوی
را تح��ت حمایت خ��ود میگیرد
 چگونه...تا از مج��ازات فرار کند و
میتواند مدع��ی قانون و عدالت و
حقوق مردم و مانند اینها باشد؟
پاس��خ به این س��ؤالها هرچه که
. دونکته قابل ذکر است،باشد
یک�ی این که اگر عامل زمان را در
این کارنام��ه وارد کنیم نمیتوان

Facebook.com/
<<<< farshad tapesh
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بخرید! Tel.: 514-996-9692
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است ید!
کن

TAILLEUR

lastaddec12allpd

تعمیراتساختمان

استخدام

اوکازیون فروش
لــوازم منزل

ثبت شرکت و دفترداری
حسابها با نازل ترین قیمت
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝ
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034
azjan’12paid60+120ak

کامپیــوتر
وب سایت

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

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

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

649-9366
azmar15'12Up

aaaglass azdec01up

استخدام

فــــروش

وسائل منزل

sedighian.alireza@gmail.com

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

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

sarafreeazaug2012

)(514

آرایشصورت

Tel.: 514-871-3402

Tel.: 514-586-9393

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

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

استخدام

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

514-419-1039

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

Tel.: 514-291-0175

Fax: (514) 288-4682
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Tel.: (514) 288-4864
Tel.: (514) 288-9281

تدریس
خصوصی

1231 Ste-Catherine W.
Suite 304

Tel.: (514) 775-6508

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

زبانانگلیسی

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

Montreal, QC, H4B 2M5

سالن زیبایی و آرایش
معروف ایرانی در مونتریال
با سابقه چندین ساله
با مشتری دائمی
جویای شریک می باشد

خدماتمالیاتی

لوئیزداداش زاده

eveazdec15free

Bijan

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

داروخانه

برایاطالعاتبیشتربا
تلفنزیرتماسبگیرید:

زیباییدربرازندگیاست

تعمیرات ساختمان
JR RENOVATIONS
ALL RESIDENTIAL
RAY FARGOOD
درخدمتهموطنانگرامی
Cell.: 514-996-6984
Home.: 514-453-1657
ray.goodarzi@hotmail.com
Pd>june13
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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

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

Tel.: 514-566-0178

جویای

فرزانگانمونتریال

Chalet

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

Fax: 514-500-1188

مدرسهفارسیزبان

PAIVAND: Vol. 19  no.1088  Dec. 15, 2012

azsep15'12Up

فــال

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
Tel.:
514-946-0159
ª
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مبلمان ،وسایلآشپرخانه 
تاروت

MCC
 PCRCو
اردهای
د
استان
با
مطابق
مقدار
مسافرت،
علت
به
514-812-5662

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

shirianshariffreeazdec01

 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
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ورق بازی
تلویزیون،سوفا،آینه،تابلو،
زیادی اثاثیه منزل
 قهوه ترک
فرش ،تختخواب و...
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تختخواب ،یخچال بزرگ 
شناسی
ستاره

به بهای عالی
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و کوچک،تلویزیون ،میز و 
ب
دالر
20
ا
انـجام امور آشپزی
ای
¸ر
ان

 تنظیمدعوتنامه رسمی

آشپـزی

یک روز در هفته

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

Tel.: 438-863-7699
azmarnov01up

aznov152012UP

اجــاره

Renovation

نغمه سروران

کــار
کنید!

Tel.: 438-992-9482
azdec15baherip20

(خامن سالی)

754-4592

ی

صندلی و سایر چیزهای نو و
اوکازیون عالی

حرفــــه ای
چند روز در هفته
>> در منزل شما

مترجم رمسی

فال قهوه

Natural Born Psychic
عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
Ramon
ترجمهوتأییدترجمه
(438) 992-8323
رسمی اسناد و مدارک،
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
تأییدامضاء
محل:مرکزشهرمونترال
نزدیکمترومک-گیل
حمل و نقــل اسباب
Location:
اثاثيهشما
Downtown Montreal
با نازل ترين قيمت
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail
for an
(514) 442-8056







appointment






(514) 804-8397

¯





®





¯
514-889-8765



°


nsarvaran@hotmail.com
́® ³




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

حملونقل

>> سفـر روزانه

قابلتوجهخامنها

محمودایزدی

azmay2012

RIDESHARE EVERYDAY

)(514

مترجم رمسی

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

azoctfreezagros

 



 


و ورق























































مونتریال -اوتاوا  -تورونتو

ویژهشرکتهایکوچکConstruction :
MONTREAL-TORONTO-MONTREAL
در مرکز شهر


























>> و برعکس <<
ساختمانی
امور
مناسب
فضایی












شود
می
انجام
ها
بسته
دلیوری
همچنین
ساختمانی
امور
کلیه
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عالی
بهای
برتر،
سرویس
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قیمت
ترین
نازل
با



 

 تلفن 
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برایاطالعاتبیشتر:



Tel.: 514-690-6343




(514) 678-6451



( ªآرش


کشوری)




514-887-5195
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Tel.:
438-985-3280
text:
647-502-8706
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رسمی،
دعوتنامه





>> کلیه مقاطع:
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توسط شادی
Nikpourpdsep12

azdec'12up

 



 

مترجم رمسی شهریاربخشی
















حتویلدارییکتا
خاطره




ارک
د
¥م
ترجمه
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digital
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facebook:Tapesh
PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL


عضو جامعه مترجمان رسمی


£

514-624-5609
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ایران
و
کبک
e
azmai15salimi

onlyfor nov15+dec01UP

عکاسیرز
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College،University


ª


High-Shool




با سابقه  tutoringدرمدارس

مونتریال
ایرانیان
جامعه
وفرهنگی
های هنری
>>فعالیت
sinc













µ











514-889-3243
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کلیه مدارک و
رسمی
ترجمه
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موسسات
در
تدریس
و
مونترال



1990
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ترجمه
خدمات مربوط به






تهران
کنکور
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)(514
675-0694
رمسی
 مترجم










































*درصورتعدمرضایتجلسه
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اولرایگانمیباشد.
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دکاری
نبش













 















محدود
ظرفیت
با
نام:
ثبت
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و
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مترجم
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)5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH





5301
Queen
Mary
Montreal,
H3X
1T9




























 کبک
مترجمان
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یران 
مدارک ،دعوتنامه و
کلیه
رسمی
ترجمه







Sherbrooke
¯




°

ی
کارت،
مدیکال
پاسپورتی(،تضمینی)،
عکس



514-827-6329 5780

®
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ترجمه
تائید












 است









































¯
غیرفوری
 دائمی فوری و
اقامت
کارت
،
pc
car
و
زنی
سیتی
ª

 
خدام

Tel.: 514-575-7080






514-620-3255
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بخشنده مهربان 
́³نام

د
خداوند
  به

التحصیلی
خانوادگی)،
 عکس پرتره (فردی و
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 تبدیل نوار موزیک
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514-488-7121
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رستوران شیراز

Uazjune12011

S
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niDV,
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,
مرکزاسالمی
 Hi8به
D
DV





¶ تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها









514-485-2929
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ایرانیان
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رضانوشادجمال









کافه
صوفی
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سالن آرایش
toendofmay2010P

















)5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH
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جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

ش��كنجه براي گرفتن اقرار
يا كس��ب اطالع  ...اس��ت-
آشوب و ازدحام
 -2وسيله نقليه آبي -خوار،
حقير -كار عبث و بيهوده
 -3ناق��ص نيس��ت -باق��ي
گذاش��تن -نماين��ده ي��ك
دولت در يكي از ش��هرهاي
بيگانه
 -4هم��راه ت��ب آي��د-
جم��ع-
سوم ش��خص
پرحرفي -با هوي آيد
 -5پل��ه و رتب��ه -خنياگ��ر
معروف -دلآزار كهنه
 -6مخترع تلفن -از صفات
باريتعالي -تهيدست
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بندرع
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هند
-12
شدن
-13
باسك
-14
راهنم
-15
دروي
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)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.













• کوتاه کرد ن مو
2070
آقایان 10 :دالر
Maisonneuve
خامن ها:
W.
 14-16-18دالر
Tel.: 514









 12دالر
صورت:
بند
•
• بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
• رنگ،فر،هایالیت،
• مش و...
مجری
>> کالس آموزش آرایشگری
مراسم
در مدت 3ماه ،با تضمین
____________
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با بیش از  20سال سابقه

عقد
ایرانی

514825-3170

Coiffure


























































 حل جدولهای ویژه و عادی :از صفحه 27








ندارد.
مندرج
های
آگهی
محتوای
برابــر
توجه :پیوند مسوولیتی در
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_________________________

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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 سال  19شماره  25  1088آذر 1391

زبانانگلیسی

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

514-467-4772

zaeriakbar@yahoo.com

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

514-623-7075
tillnov1Pd

اجـاره

mrdavoodiazaug15UP

خدمات

>> احمد <<

azoc/dc12>P

کافه
صوفی

tilMar'10P

Tel.: 514-

989-8383
تای ماسـاژ

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

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

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

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

آرایشـــــگاه

آژانس مسافرتی

فرنازمعتمدی842-8000................................
940-1642 .......................................... T.A.M
اسکای.الن 388-1588 ...................................
یونایتد 416-225-5509 ............................

آموزش رانندگی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا484-2098..................
مدرسهفرزانگان775-6508............................
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........
مدرسه فارسی هدی341-2235 ................

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

Tel.: 514-739-4888

تعمیر جتهیزات
پزشکـــی

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

481-6765 ........................................ EVE
آکوافور (اسپا) 369-3333 ............................
فریب��ا 487-0800 ..........................................
شهرزاد 489-6901 ..........................................
فاطی 772-5787 ...........................................
696-5983.............................. SpaConcept

5200 De La Savane

azaug2012free

514 585 - 2345
514 846--0221

تای ماساژ برای آرامش،

آموزش سنتور

p>end>feb13

514-507-0927
438-393-7672

2178 Ste-Catherine W.

ﻳﮕ

ﺎﻥ

MMUNITY

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﺨﺎﺭﻳﺎﻥ

صــرافی استخدام
 5ستاره

2070
Maisonneuve
W.

ﺭﺍ

ﻛﻴﺒﻮﺭﺩ )ﺍﺭگ (
ﺍﺭﻑ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
ﺗﺌﻮﺭﻯ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
ﺳﻠﻔﮋ ﻭ ﺻﺪﺍ ﺳﺎﺯﻯ
ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯﻯ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

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

تپش

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

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

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

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

تدریسخصوصی
زبـانفرانسوی
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

سرویس دی.جی.

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

نیازمنــدیها



 تبدیل سیستم های
ویدئویی
 فروش جدیدترین
آلبومهای ایرانی
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دیجیتال

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

ازدواج

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

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

پزشک

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

تابلوسازی

ارز

امالک و مسکن

همتیان ،فی��روز827-6364 .......................
امیرس��ام 702-2309 ....................................
اسالمی،مینو967-5743..................................
مریم خالق��ی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نصر،مسعود571-6592...................................
عینالهی،نسرین 839-7978........................

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

آلفامدیککلینیک933-8383......................
بنفشهحجازی288-4864...............................

شماره شما در

انصاری ،حسن 735-0452 ............................
حسینخردبین242-6034...........................

حمل و نقل

مونتریال 442-8056 ........................................
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

خشکشویی

گان پیوند )

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

سوپر و فروشگاه

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

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

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

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

سلیمی 952-7400...........................................

عینک سازی

271-7750.................. Rayamond&Heller
342-3000 ........................... Bazar du Tapis

وام مسکن

تبلیغات

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

شیرینی پزی

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

فـرش

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

خیاطی (آلتریشن)

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

داروخانه

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

دیش و ساتالیت

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

دندانپزشک

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

دندانسازی(کلینیک)

تدریس رقص
ترجمه

ساختمان و دکور داخلی

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

جواهری

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

چاپ

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

حسابداریومالیاتی

عباسشفیعی806-0060..............................
مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
صدر ،س��رور 777-3604 .............................

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

فـال

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

کامپیوتر

رستــوران

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

روانشناسی  /روانکاوی

حملونقل

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

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

تدریس خصوصی

این لیست نیست؟

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

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

تاکسی

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

ﺗﻠﻔﻦ 438-990-1620 :

 اتوکالو فور  نوارقلب
 یونیت  ساکشن و...

azjuly1Up2012

____________

در کلیه سطوح

514-585-6178

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

514-265-0973

آموزش سنتور
صابر جلیل زاده

بیبیسیتینگ

Tel.: 514-298-1393

azjune15

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

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

ﺍ
ﻭﻝ

PARTICIPATE in our
CO

ﺑﺎ  15ﺳﺎﻝ ﺳﺎ ﺑﻘﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ

||Bazar Du Tapis

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

کامبیزازجوالی 15فری

514 641 2379

ﺟﻠ

ﺴﻪ

قالیشوییبازارفرش

ساختمانی

514-898-1913

سامانامانی

در ساوت شور

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

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

تدریسگیتار
<< پـاپ <<

ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺨﺼﺼﻰﭘﻴﺎﻧﻮ

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

aznov15free

آمـــوزش
زبانفرانسه

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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شادی 678-6451 .............................................
224-0-224.................................... KamNic

کارواش

حمل و نقــل اسباب
اثاثيهشما
با نازل ترين قيمت
(514) 442-8056
(514) 804-8397
azdec'12p6months

گرافیک و طراحی
گرانیت

فرهت(ایرانخواه)481-0671..........................
بهروزآقاباباخانی 606-5626..........................
کوروشصدر995-7783.................................
آتوساتنگستانیفر995-3041.......................

وکیل دعاوی

امیرکفشداران303-2977..............................

هما 484-2644 ..................................................

ویدیو

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

محضر

کایروپرکتیک
کتابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

تپش دیجیتال 223-3336 ...........................
وحیدخلجی439-1444 ................................
نازگلفالح697-0225.....................................

مهاجرت

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

موسیقی (جشن ها)

تپ��ش دیجیت��ال 223-3336 ................
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On December 4, I had the
pleasure to be interviewed
by CBC Radio DayBreak
host Bernard St. Laurent.
The interview concerns
backlogs on Iranian applicants that are waiting for
the Permanent Resident
Visa being issued by the
Canadian Embassy in
Ankara Turkey. The backlog
already existed when applications were being processed
by the Canadian Embassy in
Damascus Syria.
With the closing of the Canadian Embassy in Damascus,
Syria earlier this year, it has
created more of a backlog.
This is causing applicants
waiting now for over 5 years to
put their life on hold.
Many thanks to Mr. Rahimian,
who recommended me for the
Interview on CBC Radio Day
Break.
If you are interested to listen
in, you may visit www.mariacottone.com and follow the
link.

be available on the consultation section of the CIC website
soon.
With the elimination of the
Federal Skilled Worker backlog, CIC anticipates being able
to move to an EOI system that
will:
avoid the build-up of inventories and improve processing
times; and make the immigration system more responsive
to labour market needs and increase the likelihood of skilled
immigrants’ success.
The above information can be
found on the CIC website.

Latest news
on the Federal
Skilled Worker
Program
We are all anxiously awaiting
the new Federal Skilled Worker list, apparently latest news
indicates that Canada will open
up to more skilled workers in
the construction trade group,
the Construction industry says
it cannot find staff to do the
jobs required.
The Immigration Minister
Jason Kenney announced
Monday that Canada will be
opening its doors to approximately 3,000 skilled trades
people starting next year under
a new immigration stream
which is set to be launched
January 2, 2013.
trade Certificate will be
needed to be preapproved
by a province or territory that
will prove they’ll be job ready
ones they arrive.
Only basic French or English
language are required contrary
to the previous Federal Skilled
Worker Program that required
a moderate to advanced
language proficiency and a
post-secondary education.
The Construction Industry
says that they will be needing
approximately 320,000 new
workers by 2020 just to replace
those that will be retiring in the
intervening period and to keep
with high demand our industry
currently is seeing.

Expression
of Interest –
Transforming Canada’s
economic immigration
programs

A major next step in building
a fast and flexible immigration
system will be the creation
of a pool of skilled workers
ready to begin employment in
Canada, a commitment made
in Economic Action Plan 2012.
nspired by an approach
developed by New Zealand
– and now also being used in
Australia – an Expression of
Interest application system is
the model the Government of
Canada plans to use to create
this pool of skilled workers.
Under an Expression of Interest system – or EOI – prospective immigrants fill in an
online form indicating their
“interest” in coming to a host
country as permanent residents. The form can include
information that relates to, for
example, language proficiency,
work experience and assessed
education credentials.
Assigned a points score and
ranked, these expressions
of interest would then be
entered into a pool from which
candidates that best match a
country’s national and regional
skills needs can be drawn and
invited to submit an immigration application, subject to
priority processing.
In effect, the EOI form submitted by a prospective immigrant
is not an application itself but
only a first stage in the assessment of a potential candidate.
Not all candidates who file an
expression of interest are invited to apply for a permanent
resident visa.
Consultations with provinces,
territories and stakeholders
on the development of an
EOI system for Canada are
underway.
Of interest to CIC is the
potential for a larger role for
employers in the immigration
program, leveraged through
EOI.
As part of ongoing consultations, CIC has held roundtables
with employers in a number
of cities to discuss how such
a system could help meet
employer needs. A report on
these recent discussions will

I

Christmas time
here again!

Everybody getting ready for
the holidays?
It’s my favorite time of the
year, celebrating Christmas,
getting together with family,
keeping traditions we were
raised with. Shopping till we
drop, cooking, baking, getting
the house decorated, putting up
the Christmas tree. Something
about putting up the Christmas
tree which brings me back
to my childhood, spending
Christmas Eve with aunts,
uncles, and cousins, waiting
for midnight to unwrap what
was put under the tree, hoping
that we got what we wanted,
I never believed in Santa as
a child, which is why I made
sure my son believed in it
whole heartedly.
My husband & I would go out
of our way before we left the
house to spend Christmas Eve
with my parents & relatives,
we would let my son put out
the milk and cookies on the
corner table along with carrots
for the reindeers next to the
Christmas Tree, we would then
proceed to leave the house
together, since I would be the
last one to leave the house, I
would drink the milk and eat
the cookies and left lots of
crumbs behind, (I would put
the carrots back in the fridge)
 my son being a child then,
was always anxious to get
back home, first to see if Santa
left him what he has asked
for and the excitement in his
face when he saw the milk
and cookies were gone, for
him it proved that Santa had
visited and no signs of carrots
left. Thinking back now, how
I wish I can bring back those
days.
Wishing everyone a very Merry Christmas, may the spirit
of Christmas fill your homes,
May 2012 be celebrated with a
blast while entering 2013.
From our home to yours
Happy Holidays !
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in your
everyday life.
_______________
Maria Cottone
Certified Canadian Immigration Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

!خریدیااجاره؟

امیر سام

میتوانند از آن به عنوان هزینه در
کس��ب و کار خود استفاده نمایند
ی که اغلب در
 به اضافه گارانتیهای
هنگام اجاره بلند مدت ماشینها
 اجاره ماش��ین را به،وج��ود دارد
انتخاب خوبی برای این دس��ته از
.مردم تبدیل نموده است
ی افراد از یک ماشین تا آنجا
 بعض
که میشود از آن استفاده کرد نهایت
به��ره را برده و بعد آن��را به اوراقی
 اما از طرف دیگر.تحویل میدهند
 اشخاص
ی نیز هستند که خواهان
داش��تن ماش��ین نو و مطمئن در
.پارکینگ خود میباشند
بهترین حالت برای مالکیت ماشین
این میباش��د که اگر بتوان مبلغ
اجاره ماشین را به عنوان هزینه در
کسب و کار اعالم نمود و از آن بهره
 آن را اجاره نمود ولی،مالیاتی برد
ی میباشد
 اگر برای استفاده شخص
آنرا خریداری نمود و برای استفاده
بهین��ه از آن باید ک��ه تعمیرات و
نگهداریه��ای پیشگیران��ه که
کارخانه سازنده پیشنهاد میکند را
.به طور منظم انجام داد
شاد و سربلند باشید
________________


پرداخت مالیات ارزش افزوده ملک
) مع��اف خواهی��دcapital Gain(
.شد
ی باشید که به ملک
 اگر هم شخص
به طور مرتب رسیدگی مینمایید
و تعمیرات و بازسازیهای آن را به
 پاداش،طور منظم انجام میدهید
آن را در هنگام فروش آن خواهید
.گرفت ح ّتی در مواقع رکود بازار
اگر ش��ما به ارزش افزوده ملک در
طول زمان اعتقاددارید و هم چنین
،ی میباش��ید
 دارای انضب��اط مال
سرمایه گذاری در امالک باید یکی
 از اولویتهای مالی زندگ
ی ش��ما
.باشد
در مورد اتومبی��ل قضیه متفاوت
.است
همه م��ا به ای��ن موض��وع واقف
هستیم که ارزش ماشین به محض
سوار شدن و بیرون آمدن از بنگاه
.ماشین به شدت افت پیدا مینماید
ی دیگر ماش��ین وسیله
 اما از طرف
تولی��د در آمد و ی��ا صرفه جویی
 مانند.در هزینه ماهیانه میباش��د
کاس��بانی که از آن در کس��ب و
کارشان اس��تفاده مینمایند و یا
آنها که از آن برای رفتن به سر کار
 کسر مالیاتیدر.استفاده مینمایند
هنگام اجاره ماشین برای آنها که

خرید یا اجاره یکی
از تصمیمهای مهم
مالی میباش��د که
مخصوص��ا در مورد
اتومبی��ل ی��ا خانه
زیاد روی آن تمرکز
.میشود
ی که موضوع مالکیتدر مورد
 وقت
داراییهای عمده نظیر خانه و یا
 پیدا کردن،ماشین پیش میآید
جواب برای سوالهای ذیل ضروری
.میباشد
 آی��ا در دراز م��دت به ارزش آن
افزوده میشود یا خیر؟
 آیا داشتن آن باعث ایجاد در آمد
میگردد یا خیر؟
 آی��ا در صورت اس��تفاده از آن
ارزش آن تغییر مینماید؟
ی برای
  آیا معافیت مالیاتی خاص
آن وجود دارد ک��ه بر روی ارزش
خالص آن تاثیر بگذارد؟
به عن�وان مثال خرید ملک را
:در نظر بگیریم
،به عنوان ی��ک قانون نا نوش��ته
ارزش ملک در طول زمان همیشه
افزایش داش��ته اس��ت مگر اینکه
ی خریداری ش��ود که در نظر
 ملک
اکثریت خریداران جذابیتی نداشته
ی مانند
 باشد و یادردورههای خاص
رکود اقتصادی که از ارزش ملک به
.ی شود
 طور موقت کاسته م
ملک را میتوان اجاره داد تا درآمد
 اما از طرف دیگر باید،ایجاد نماید
به این نکته توجهداشت که باید بر
روی ای��ن در آمد مالیات پرداخت
.نمود
ی شخصی
 اگر این ملک محل زندگ
خودتان باشد در صورت فروش از

 میلیوندالری۵۸۸دوبلیتدربختآزمایی
آمریکابرندهشدند

 اما باالترین،م��یرود
مبلغ برده ش��ده در
بختآزماییه��ای
.آمریکانیست
هنگفت تر ی��ن
تاری��خ
جای��زه
بختآزماییه��ای
 میلیون۶۵۶ ،آمریکا
دالر و متعلق به بخت
»آزمایی«مِگامیلیونز
ب��ود که م��اه مارس
گذشته بین سه برنده
.تقسیم شد
به گ��زارش ش��بکه
 در کنار،»آمریکایی «س��یبیاس
 روز گذشته،»جایزه اصلی «پاوربال
 میلیون شرکتکننده۹ نزدیک به
نیز جوایزی ب��ا مبالغ کمتر برنده
 نفر۶۰  در این میان حدود.شدند
برنده مبالغ ی��ک میلیون دالری
.شدهاند
 س��ال۲۰ مشخص نیست که برای این دور به گفت��ه «انجم��ن بختآزمایی هستند نمیتوانند در آن شرکت به گ��زارش رویترز در
 بختآزماییهای آمریکا،گذش��ته
.از بختآزمایی «پاوربال» چه تعداد چند ایالتی آمریکا» تنها در شب کنند
. برنده داشتهاند۳۰۰  میلیون نزدیک به۵۸۸  پیش از ای��ن جایزه۵۶۳« ، هشتم آذرماه، اما پس از چهارشنبه،بلیت فروخته شده بود
۱۱.۶  آخری��ن جای��زه اصل��ی برندگان در مجموع بیش از،دالری
.آنکه بختآزمایی «پاوربال»دو ماه میلیون» بلیت فروخته شده بود
. با مبلغ میلیارد دالر با خود به خانه بردهاند۲۰۰۶  «پاوربال» در سال۴۲ بدون برنده اصلی برگزار و مبلغ آن بختآزمای��ی «پاورب��ال» در
•
 میلی��ون دالر ب��ه کارکنان۳۶۵  ناگهان موج ایالت آمریکا به اضافه واش��ینگتن،به شدت افزایش یافت
خرید بلیت بختآزمایی «پاوربال» و ویرجین آیلندز برگزار میشود و کش��تارگاهی در نِبراس��کا تعلق
.افرادی که خارج از ایاالت متحده گرفته بود
.در آمریکا به راه افتاد

A
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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
۳۸۵ شده و به طور مشترک حدود
میلیون دالر به دارندگان دو بلیت
.برنده تعلق میگیرد
برندگان ای��ن جایزه ب��ا اینحال
 میلیون دالر۵۸۸ میتوانند ای��ن
 به صورت،را بدون کسری مالیات
 سال دریافت۳۰ مقرری در طول
.کنند
، میلی��ون دالری۵۸۸ این جایزه
هنگفتتری��ن مبل��غ در تاری��خ
بختآزمایی «پاوربال» به ش��مار

در ی��ک بختآزمایی
 میلی��ون دالری۵۸۸
در آمری��کا ک��ه روز
 هش��تم،چهارش��نبه
، برگزار ش��د،آذرم��اه
دو بلی��ت از ایالتهای
 به،آریزونا و میس��وری
ط��ور مش��ترک برنده
این مبلغ هنگفت اعالم
.شدند
هنوز مشخص نیست
این دو بلیت متعلق به
.چه کسانی است
به گ��زارش خبرگزاری
» بخت آزمای��ی «پاوربال،رویترز
 دور بدون برنده۱۶ آمریکا بیش از
اصلی برگزار ش��ده ب��ود و جوایز
اصلی هر دور بخت آزمایی بر روی
هم جمع شده و به مبلغ هنگفت
. میلیون دالر رسیده بود۵۸۸
ارقام بلی��ت برن��ده بختآزمایی
 ش��ب۱۱  س��اعت،»«پاورب��ال
 اعالم و، هشتم آذرماه،چهارشنبه
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
. تماس نگرفتهاند،خود
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<< مونتریال:

 22دســـامبر
کنکوردیا :الیوال

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

بلیت  25دالر

در تپش دیجیتال51-223-3336 :

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

 شب زیبای دیگری در کنار هم
>> با یاد ایران
 دالر15 :>> ورودی
)  دالر20 :(در محل
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Salle de Quilles Rose Bowl
6510 St Jacques
Montréal، QC H4B1T6
Tel: 514-482-7200

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

از
شب10/30 ساعت

نبش سن ژاک و کاوندیش

514-223-3336

)90  اتوبوس، واندوم:(مترو
>> با پارکینگ بزرگ رایگان
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AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

Tél.: 514.620.5551 Fax: 514.620.5371
15760, Boul. Pierrefonds, Pierrefonds
Montréal, Québec H9H 3P6

Open 7 Days

See stores for more specials

Heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi 8H à 20H
Samedi & Dimanche : 8H à 18H

BROCCOLI

WHITE MUSHROOMS

CAULIFLOWER

BARTLETT PEARS

کی
فیتعالی

PRÊT À MANGER

6 Kebab Brochettes Kebabs
4 Tomatoes/Tomates
2 Bread/Pains

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

بهای&رقابت ناپذیر
عالی در سوپراخوان به
سبزیجات با کیفیت
انواع میوه جات و
FRUITS
VEGETABLES
• FRUITS
ET LÉGUMES

عالی و قیمت نازل
ایرانی با
خورش های
انواع کباب ها و
READY
TOکیفیت
EAT
• PRÊT
À MANGER

READY TO EAT

AKHAVAN N.D.G.
Tél.: 514.485.4887 Fax: 514.485.7009
6170, Sherbrooke Ouest (N.D.G.)
Montréal, Québec H4B 1L8

Opening hours:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm
Saturday 8 am to 7 pm
Sunday 8 am to 6 pm
Heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi 8H à 20H
Samedi 8H à 19H
Dimanche : 8H à 18H

Opening hours:
Monday to Friday: 8 am to 8 pm,
Saturday and Sunday: 8 am to 6 pm

BROCOLI

قیم

CHAMPIGNONS BLANCS
12 oz. / 12 onces

CELERY

ORANGES

ONIONS

KAKI PERSIMMONS

CELERI

تمناسب
READY TO EAT

READY TO EAT

12” Koobideh Kebab
Sandwich
with cucumber, tomatoes,
onion, parsley

12” Chicken Kebab Sandwich
with cucumber, tomatoes,
onion, parsley

PRÊT À MANGER

CHOU-FLEUR

POIRES BARTLETT
$2.18 kg

PRÊT À MANGER

Sandwich Kebab au Poulet 12”
avec concombres, tomates,
oignon et persil

Sandwich Kebab 12”
avec concombres,
tomates, oignon et persil

KAKIS

OIGNONS
Medium-Large
Moyen-Large
10 lbs. / 4.54 kg

Take out only
Take out only
Take out only
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement

... خشکبار و،حبوبات
انواع اقالم
GROCERY
• ،خواربار
ÉPICERIE
HUMMUS
425 g

SPECIAL

AKHAVAN PITTED DATES

AKHAVAN
FROZEN FRENCH FRIES

TILDA PURE BASMATI RICE

COLD ALEX FROZEN OKRA

AKHAVAN FIRM YOGURT

ABRICOTS AKHAVAN
454 g

ANGELINO
GRAPESEED OIL

HUILE DE GRAINES DE RAISIN
2L

SAUDI DATES

CORTAS TAHINI

COLD ALEX FROZEN MINCED
MOLOKHIA

DATTES DÉNOYAUTÉES
AKHAVAN
3 lb. / 1.36 kg

AKHAVAN PITA BREAD

PAIN PITA AKHAVAN
720 g

RIZ BASMATI PUR TILDA
10 lbs. / 4.54 kg

PATATES FRITES CONGELÉES AKHAVAN
5 lb. / 2.27 kg

...سوسیس و،مرغ
،انواعگوشتکوساله
MEATS،گوسفند
• VIANDES
MILK FED VEAL BLADE

PALETTE DE VEAU DE LAIT
$6.58 kg

LAMB SHOULDER

ÉPAULE D’AGNEAU
$8.78 kg

Halal
Halal

Halal

STUFFED VINE LEAVES
FEUILLES DE VIGNE FARCIES
350 g

SPECIAL

AKHAVAN
APRICOTS

OKRA CONGELÉ COLD ALEX
400 g

YOGOURT FERME AKHAVAN
$6.58 kg

GROUND VEAL

VEAU HACHÉ
$6.58 kg

GROUND LAMB

AGNEAU HACHÉ
$8.78 kg

Halal
Halal

AKHAVAN GREEN LENTILS

LENTILLES VERTES AKHAVAN
750 g

DATTES SAOUDIENNES
1 kg

AKHAVAN RED LENTILS

BEATRICE
BUTTERMILK

TAHINE CORTAS
454 g

MOLOKHIA HACHÉ CONGELÉ COLD ALEX
400 g

TAKDANEH
POMEGRANATE JUICE
JUS DE POMMES GRENADES
TAKDANEH
1L

Halal
Halal

MARINATED QUAIL
CAILLES MARINÉES

GRAIN FED
CHICKEN BREASTS

POITRINES DE POULET DE GRAIN
$10.98 kg

Halal
Halal

BABEURRE BEATRICE
1L

HALVA AUX PISTACHES
454 g

AKHAVAN FROZEN PITTED
SOUR CHERRIES
CERISES DÉNOYAUTÉES CONGELÉES
700 g

ST-JEAN

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

We are open from 8 a.m. everyday
Nous sommes ouverts
dés 8H tous les jours

SHISH TAOUK
TANDOORI &
SAFRAN

LIVRE DES RECETTES

“FOOD OF LIFE”
Regular price / Prix régulier:

$10.98 kg

$54.99 EA./CH.

Special price
prix special:

ST-CHARLES

Halal

“FOOD OF LIFE” COOKBOOK

Halal
Halal
Halal

Halal

6170 Sherbrooke St. W.

(corner/coin boul. Grand Blvd.) H4B 1L8

514 485-4887

CAVENDISH

LENTILLES ROUGES AKHAVAN
750 g

CORTAS PISTACHIO HALVA

SHERBROOKE

DECARIE

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

BLVD.
PIERRFONDS
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 Mailing Address:

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

since3
199

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

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

Tel.: 450-934-7744

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

Tel.: (514) 933- 8383

مترجم رمسی

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

بازرسیفنیساختمان
MONTREAL PRO INSPECTION

بازرسیساختمان

مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

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

Tel.: 514-481-0671

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

7روز
هفته

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) 606-5626
behrooz@babakhani.ca
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ارائه ای از تپش:

2شنبه
31دسامبر

 ص39:

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

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

)514( 677-9892

بدون
وقت
قبلی

www.circumcisionmontreal.com
Metro: Guy

نغمه سروران

عینک
فرهت

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

Tel.: (450) 676-9550



Tel.: 514-996-9692

بهروزآقاباباخانی

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

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

www.sofrehaghd-montreal.com

www.montrealproinspection.com

وست آیلند

LASER
SPA

NDG

9
مرغوب.9
برجن
Royal

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

 40پوندی

لیمو

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

34

شیرینعالیرسید!

انار عالی رسید
بهدرشترسید

www.akhavanfood.com

ه ،پاچه ،زبان
کل
موجود است

قهوه ادنا
EDNA

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

