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Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent، QC H4N 1C8

$

EXCHANGE

Cote vertu، Bus 121 E

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.SharifExchange.ca
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کانادا نیروی قدس را جایگزین

 ۱۳۹خبرنگار درسال ۲۰۱۲
کشتهشدند...
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مصر فاش شد  .......ص30 :

 ص12 :
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صرافی  5ستاره

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

2178 Ste-Catherine W.

وحید خلجی

محضردار و مشاور حقوقی

Tel.: 514-439-1444

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

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

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

GUY

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

حسابداریومالیات

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

18 Westminster N.Suite 20

Tax planning & preparation For:

Montreal, QC H4X 1Y9

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

Tel.: (514) 806-0060

Montrealvr@gmail.com

مریم خالقی
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.

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

fhemmatiyan@sutton.com

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

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

انتقالفوری

1449 St. Catherine W

حمیدصدیقکاغذچی

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

جراحدندانپزشک

1405 Maisonneuve W.

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

انتقـال ارز

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

| 5057 Av. Victoria | Montréal, H3W 2N2

Tel.:514-844-4492

Mobile: 514.567.3169

ProFusion Realty RF

•15760 boul Pierrefonds
 با ۱۰سالجتربه
 درکمترینزمان
 بهترینبها

Montreal، Qc.، H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.313.5660

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

مشاور امالک در مونتریال

Cell: (514) 827-6364

چهارشنبه ها 8صبح

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

www.sutton.com

دکتررضایی

>> 6

1155 Rene Levesque w. #2500

فارغ التحصیل McGill University

IBNG

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

فیروزهمتیان

1253 Guy (514) 933- 8383

Pointe-claire، Qc، H9R 4S2

عباسشفیعی
 ص17 :

کاندولوکس

بل سنتر

کلینیکمدیکالآلفامدیک

6600 Trans-Canada، Suite 750

صرافیخضر

>> 7

حسین
باقرزاده

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

شهباز
خنعی

>> 36

Montreal, Qc, H3B 2N2

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

 ص4 :

امیرسام:
امالک

1010 la Gauchetiere W., Suite 1315

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ایران:اعدامبيش
از  ٣٠تن در ايران
طی دو ماه

12

کـتنه
ماریا ُ

روبروی 3

به سرپرستی
رضاناظم (وکیل)

Tel.: (514) 700-0303

:خریدفرانچایز
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آلوده در کشتار
کودکان

جنایت ادامه
دارد…
ایران:تعطیلی
بیش از ۱۰۰
چاپخانهدر
تهران در یک
سالگذشته

ماکمکتان
میکنیم!!

قتل عام مدرسه سندی
هوک :دستهای

آقای خامنهای،

:.
ص 10

یک روز پس از باکسینگ دی،
برف و بوران شدید مونتریال
را سفیدپوش و ...فلج کرد.

با امید سالی بدون
جنگ ،سرشار از
صلح ،سالمت و
 zبهروزی...

جریمهگرفته اید:
نگراننباشید!

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

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

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

ان
تقـال ارز

UNION MONDIALE

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

GUY

بهمدیریت:
بیژناحمدی

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

Cell.: 514-944-3279

نادرخاکسار

|

Tel.: 514-937-5192

Cell.: 514-969-2492
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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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مــــژدهمــــژده
CUP CAKE COFFEE
3C

اولین شیرینی سرای ایرانی
درمونترالبزودیافتتاحخواهدشد

انواع شیرینی جات تر و خشک
انواع کیک های عروسی،نامزدی،تولد
پذیرای کلیه سفارشات شما عزیزان >> :با کمال میل
___________________________
منتظر آگهی افتتاح ما به زودی باشید  

www.paivand.ca
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رکوردغمانگیز ۱۳۹:خبرنگاردرسال۲۰۱۲
کشتهشدند
سال  ۲۰۱۲ناامنترین
س��ال برای خبرنگاران
بود .در این س��ال دست
کم  ۱۳۹خبرنگار حین
انجام وظیفه یا به خاطر
شغل خود کشته شدند.
س��وریه ب��ا  ۳۶قربانی
مسئول شمار بیسابقه
قربانیان اهل رس��انه در
ط��ول دههه��ای اخیر
است.
دست کم  ۱۳۹خبرنگار
از  ۲۹کش��ور مختل��ف
جهان در س��ال ۲۰۱۲
حین انجام وظیفه یا به
دلیل ش��غل خود کشته
شده یا به قتل رسیدند.
سازمان غیر دولتی "کمپین نشان
رس��انه" ( )PECروز دوشنبه (۱۷
دسامبر  )۲۰۱۲در ژنو اعالم کرد،
حد اقل  ۳۶خبرنگار و گزارش��گر،
از جمله خبرنگاران و گزارشگران
دولت��ی ،خارج��ی و وابس��ته به
مخالفان رژیم سوریه جان خود را
در این کشور از دست دادهاند.
بلیز لمپن ،رئیس س��ازمان PEC
میگوی��د ،ش��مار خبرن��گاران
کشتهشده در سال  ۲۰۱۲نسبت
به س��ال  ۲۰۱۱حدود  ۳۰درصد
افزایش نشان میدهد.
وی میگوید ،کش��ته ش��دن ژیل
ژاکی ،گزارش��گر تلویزیون فرانسه
و ماری کالوین ،گزارش��گر جنگی
آمریکا در اوایل س��ال جاری تنها
نمونهای از قربانی شدن خبرنگارانی
اس��ت که "از هر دو طرف درگیر
آماج حمالت قرار میگیرند".
ماری کالوین ،خبرنگار پرس��ابقه
آمریکایی و ژی��ل ژاکی ،خبرنگار
فرانسوی در حمالت ارتش سوریه
کشته شدند.
سوریه خطرناکترین منطقه برای
خبرنگاران

سوریه بعد از عراق که در سالهای
 ۲۰۰۳ت��ا  ۲۰۰۶برای خبرنگاران
بسیار خطرناک بود به ناامنترین
منطقه برای خبرن��گاران در طول
دهههای اخیر تبدیل شده است.
اوضاع امنیتی سومالی نیز در طول
سال  ۲۰۱۲به شدت رو به وخامت
گذاشت .در این سال  ۱۹خبرنگار
در س��ومالی جان خود را از دست
دادند .اکثر آنان قربانی شبهنظامیان
مسلحی شدند که توان تحمل هیچ
صدای منتقدی را نداشتند.
بعد از آن پاکستان با  ۱۲و مکزیک
و برزیل ه��ر کدام ب��ا  ۱۱قربانی
بیشترین آمار قربانیان فعاالن حوزه
رسانه را به خود اختصاص دادند.
در فیلیپی��ن در س��ال ۲۰۱۲
ش��ش خبرنگار کش��ته ش��دند.
ش��مار خبرنگاران کشته شده در
هندوراس نیز مش��ابه اس��ت .در
بن��گالدش  ۴خبرن��گار و در ه��ر
ک��دام از کش��ورهای اریتره ،هند،
عراق ،نیجریه و همچنین نوار غزه
 ۳خبرنگار جان خود را از دس��ت
دادند.
در جریان حمله اسرائيل به نوار غزه
در ماه نوامبر نیز خبرنگارانی جان

خود را از دست دادند.
طبق دادههای س��ازمان "کمپین
نش��ان رسانه" ،از س��ال  ۲۰۰۸تا
کن��ون  ۵۶۹خبرن��گار در ارتباط
با کار خود کش��ته شدهاند .بر این
پایه ،ش��مار متوس��ط خبرنگاران
جانباخته در هر س��ال  ۱۱۴تن
میش��ود،یعنی حداقل  ۲نفر در
هر هفته.
در پنجسال اخیر ( ۲۰۰۸تا )۲۰۱۲
فیلیپی��ن ب��ا  ۶۲مکزی��ک با ۵۹
پاکستان با  ۵۳عراق با  ۳۹سوریه با
 ۳۸سومالی با  ۳۷هندوراس با ۲۶
برزیل با  ۲۲روس��یه با  ۲۰و هند
با  ۱۶قربانی ۱۰ ،کش��ور نخست
فهرس��ت ناامنترین کش��ورهای
جهان برای اهل رسانه بودند.
 Press Emblem Campaignی��ا
 PECس��ازمانی غیر دولتی است
که تابستان س��ال  ۲۰۰۴توسط
گروهی از روزنامهنگاران مستقلدر
شهر ژنو بنیان نهاده شد .هدف این
سازمان حفاظتحقوقی و تأمین
امنیت روزنامهنگاران در مناطقی
است که تنشآلود و ناامن معرفی
میشود.

ایران :اعدام بيش از  ٣٠تن در ايران طی دو ماه

سورپریز بزرگ
مونتریال...
ماه مارس...

1391/30/09
هف��ت ت��ن ک��ه گفته میش��ود
قاچاقچی مواد مخ��در و تجاوزگر
بودهان��د در زن��دان اصفهان اعدام
شدند.
تارنم��ای روزنامه کيه��ان به نقل
از محمدرض��ا حبيبی ،دادس��تان
عمومی و انقالب اصفهان نوشت:
"هف��ت تن متهم ب��ه قاچاق مواد
مخدر و متجاوز به عنف صبح روز
گذش��ته در زندان اصفهان اعدام
شدند".
دادستان عمومی و انقالب اصفهان،
با اعالم اينکه شش تن از مجرمان
اعدام ش��ده از فعاالن در امر تهيه،
توزيع ،خريد ،فروش و قاچاق عمده
مواد مخدر بودهاند افزود" :اتهام نفر
هفتم تجاوز به عنف اس��ت وی با
استفاده از س�لاح سرد به منزلی
وارد و مرتکب تجاوز به عنف شده
بود".
وی با بيان اينکه "يک تن از شش
مجرم فعالدر قاچاق مواد مخدر به
دليل حمل مسلحانه بيش از ٣٠٠
کيلوگرم تري��اک به اعدام محکوم
شد" ،افزود" :تعدادی از اين شش
تن نيز در پروندههای خود سابقه
سرقت و آدمربايی داشتهاند".
ش��مار باالی اعدامها و اعمال اين
مج��ازات در ايران هم��واره مورد
اعتراض فعاالن و نهادهای حقوق
بشری قرار گرفته است اما مقامهای
جمهوری اس�لامی تعيي��ن نوع

مجازات برای متهمان را "مس��ئله
داخلی" اين کشور میدانند
به گزارش واحد مرکزی خبر ،چهار
روز پيش نيز يک متهم به قاچاق
مواد مخدر با حکم قضايیدر زندان
مرکزی کاشان اعدام شد.
خبرگ��زاری دانش��جويان اي��ران
(ايس��نا) نيز آبانماه س��ال جاری
نوش��ت ،حکم اع��دام  ١٠تن در
تهران که گفته شده بود از اعضای
دو باند ب��زرگ قاچاق مواد مخدر
بودهاند اجرا شد.
تارنم��ای جام ج��م آنالين نيز در
همان م��اه از به دارآويختن س��ه
تن متهم به قاچاق مواد مخدر در
قزوين خبر داد.
به گزارش خبرگ��زاری مهر بنابر
اعالم حکمت علی مظفری ،رئيس
کل دادگستری استان مرکزی ،در
 ۲۴آبانماه سال جاری سه جوان
که با ربودن دختری به وی تجاوز
کرده بودند در مقابل چشم مردم
در مي��دان فراه��ان اراک ب��ه دار
آويخته شدند.
ي��ک روز پي��ش از آن روز نيز ۱۲
زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر
در زندان رجايیش��هر کرج اعدام
شدند.
همچنين در پی اعدام  ۱۱زندانی
متهم ب��ه قاچاق م��واد مخدر در
شيراز ،روابط عمومی دادگستری
فارس  ۲۲آبان از اعدام يک متهم
ديگ��ر ب��ه قاچاق م��واد مخدر در

شهرس��تان نیريز اين اس��تان در
مالء عام خبر داد.
در همان روز يک متهم به قاچاق
موادمخدر نيز در اردبيل اعدام شد.
بامداد  ۲۱آبانماه نيز يک زندانی
که مته��م به قاچاق م��واد مخدر
در اصفه��ان بود در محوطه زندان
مرکزی اين شهر اعدام شد
سازمان عفو بينالملل در گزارش
ساالنه خود که هشتم فروردينماه
امسال منتشر ش��د اعالم کرد در
سال  ۲۰۱۱دستکم  ۳۶۰نفر در
ايران اعدام شدهاند.
اي��ن تعداد اع��دام پ��س از چين
باالترين رقم اعدام در جهان است.
احمد شهيد ،گزارشگر ويژه سازمان
ملل نيز گفته است در سال ۲۰۱۱
بيش از  ۲۰۰مورد اعدام در ايران تا
اواسط سپتامبر انجام شده و تا ماه
دس��امبر  ۴۲۱ ،۲۰۱۱مورد اعدام
بهشکل رسمی و  ۲۴۹مورد اعدام
مخفيانه اعالم شده است.
بهگفته احمد ش��هيد  ۸۱درصد
از تمام��ی موارد اع��دام در ۲۰۱۱
مربوط به مواد مخدر ۳/۴ ،درصد
محاربه و  ۱/۴درصد تجاوز بودهاند.
گزارش��گر ويژه س��ازمان ملل در
گزارش خود تأکيد کرد که جرائم
م��واد مخدری از جمل��ه جرائمی
نيست که تحت قوانين بينالمللی
به صدور حکم اعدام منجر شود.
_____________
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کانادانیرویقدسراجایگزین
مجاهدینخلقدرلیستتحریمهاکرد
21دسامبر:دولت کانادا گفته است
س��ازمان مجاهدین خلق ایران از
لیست سازمانهای تروریستی این
کش��ور خارج شده و نیروی قدس
س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی
ایران به آن اضافه شده است.
مریم رجوی ،از رهبران س��ازمان
مجاهدی��ن خل��ق ،از این تصمیم
دولت کانادا استقبال کرده است.
اخیرا آمریکا هم این س��ازمان را از
فهرست سازمان های تروریستی
حذف ک��رد .پی��ش از آمریکا نیز
اتحادیه اروپا ،س��ازمان مجاهدین
را از فهرست گروه های تروریستی
خود خارج کرده بود.
سازمان مجاهدین خلق در دوران
جن��گ عراق علیه ای��ران در کنار

ارتش ع��راق در جنگ علیه ایران
مشارکت کرد.
اما این س��ازمان می گوید از سال
 ۲۰۰۱تاکنون هیچ عملیات نظامی
علیه ایران انجام نداده است.
به گ��زارش خبرگ��زاری ها دولت
کانادا اعالم کرده است که نیروی
قدس س��پاه ب��ه دلی��ل حمایت
تس��لیحاتی از گروههایی همچون
حماس ،حزب الله و طالبان در این
لیست قرار گرفته است.
نی��روی قدس یک��ی از واحدهای
س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی
ایران اس��ت که گفته می شود در
زمینه عملیات برونمرزی فعالیت
دارد.
در مورد تشکیالت و ماموریت های
نی��روی قدس اط�لاع چندانی در

مقامهایسوریبرایبررسی
پیشنهادهایابراهیمیبهروسیهرفتند
مس��ئوالنی از وزارت امور خارجه
س��وریه به مسکو پایتخت روسیه
رفتهاند تا با مس��ئوالن این کشور
درب��اره پیش��نهادهای اخض��ر
ابراهیمی ،فرس��تاده ویژه سازمان
ملل متح��د و اتحادیه عرب برای
ح��ل و فص��ل بح��ران س��وریه،
توگوکنند.
گف 
از زمان آغاز اعتراضها در س��وریه
که اکنون به ش��کل جنگ داخلی
در آمده اس��ت ،بی��ش از  ۲۱ماه
میگذرد .در این ماهها بیش از ۴۴
هزار نفر در سوریه کشته شدهاند.
ابراهیمی هم اکنون برای س��فری
یک هفتهای ،به سوریه رفته است.
او تاکنون با ش��ماری از مسئوالن

سوری از جمله بش��ار اسد ،دیدار
توگ��و کرده اس��ت .برخی
و گف 
ش��خصیتهای اپوزیسیون داخل
سوریه نیز از کس��انی بودند که با
ابراهیمیدیدار کردند.
چندی پی��ش ابراهیمی در تالش
برای دس��تیابی ب��ه توافقی بین
المللی بر س��ر بحران س��وریه ،با
مقامهای آمریکایی و روس دیدار
توگ��و کرده ب��ود .دو طرف
و گف 
هرچند که اعالم کردهاند در پی راه
حلی سیاسی برای بحران سوریه
هس��تند ،اما موضع خود را درباره
بشار اسد ،تغییر ندادهاند.
روزنامه فیگارو در گزارشی نوشته
اس��ت که طرح جدید ابراهیمی،

م
ج
م
ع
ع
م
وم
ی
س
از
ما
ن
مل
ل
با
ا
کث
ری
ت
قاطعنقض
فاح
ش حقوق بشر در ایران را محکوم کرد
30

دست نیست اما منابع غربی گفته
اند ک��ه وظیفه اصلی ای��ن واحد،
آذر :به گ��زارش جامعه دفاع
رای منفی و  68رای ممتنع بود.
حمای��ت آموزش��ی و در مواردی
از حقوق بش��ر در ای��ران (عضو
عبدالکریم الهیجی ،نایب رئیس
عملیات��ی از نیروه��ای طرف��دار
ف
درا
س��ی
ون بی��ن المللی جامعه
فدراس��یون بی��ن المللی جامعه
جمهوری اسالمی در مناطق دیگر
ه
ای
حقوق بشر) ،مجمع عمومی
های حقوق بشر و رئیس جامعه
جهان است.
س��ازمان ملل قطعنامه ای را که
دف�
�اع
از
ح
ق��
وق
بش
��ر
در
ایر
ان،
نیروی قدس س��پاه پیشتر نیز به کمیتهاموراجتماعی،بشردوستانه
گفت« :تعداد کشورهای پشتیبان
اتهام فعالیت های تروریستی مورد و فرهنگی سازمان ملل در روز 7
قطعنامه افزایش یافته و نشان از
تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار آذر  1391در محکومی��ت نقض
انزوای روزافزون رژیم ایران دارد.
گرفته بود.
فاحش حقوق بش��ر در ایران به
مجموعه جامعه بین المللی نمی
ایران همواره اتهام حمایت از گروه تصویب رس��انیده بود با اکثریت
خواهد س��رکوب حقوق بشر در
ه��ای شورش��ی و س��ازمان های قاطع مورد تایید قرار داد.
جمهوری اسالمی ایران را تحمل
تروریس��تی در خ��ارج را تکذیب نتایح رای گی��ری اولیه امروز به
نماید .دولتی ک��ه از طرف تمام
کرده است.
این ترتیب ب��ود 86 :رای مثبت،
نهادهای سازمان ملل ،به عنوان
ایران و کانادا در بیش��تر سالهای  34رای منفی و  65رای ممتنع.
نقض کننده مستمر حقوق بشر
پس از پیروزی انقالب اسالمی در نتایج رای گیری روز  7آذرماه در
شناخته می شود ،بر طبق مقررات
ایران روابط سردی داشتهاند.
کمیتهاموراجتماعی،بشردوستانه
حقوق بین المللی یکدولت یاغی
اقدامات
کانادا همچنین از حامیان
و فرهنگ��ی  83رای مثب��ت31 ،
و متمرد است .جامعه بین المللی
کشورهای غربی علیه فعالیتهای
هس��تهای ایران ب��وده و در مورد
مس��ئله حقوق بش��ر در ایران نیز
مواضعی انتقادیداشته است.
حاوی س��ه بخش است؛ نخست
اینک��ه دول��ت وح��دت مل��ی با
اختیارات کامل و با حضور وزرایی
ک��ه از س��وی دو ط��رف دولت و
اپوزیسیون س��وریه مورد پذیرش
هستند ،تش��کیل شود .دوم اینکه
بشار اسد تا سال  ۲۰۱۴بدون هیچ
اختیاراتی ،رئی��س جمهور بماند.
س��وم اینکه در انتخابات ریاس��ت
جمهوری که برگزار میشود ،بشار
اسد نامزد نشود.
از س��وی دیگر ،عبد العزیز جاسم
الش�لال رئی��س پلی��س نظامی
سوریه ،با انتشار ویدیویی بر روی
شبکه یوتویب ،از نظام بشار اسد،
اعالم جدایی کرد.
او درب��اره دلی��ل این اق��دام خود
گفته است که «ارتش که وظیفه
اصلیاش ،حمایت از کشور بود ،به
باندهایی برای قتل و ویرانی تبدیل
شده است».

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی
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Minoo Eslami

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

www.masoudnasr.com

مسعودنصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

هم با ص��دور این قط��ع نامه ها
صدای اعت��راض خود را به گوش
مقامات جمهوری می رساند .باید
ببینیم جامعه بین المللی در ماه
ها و سالهای آینده چه سیاستی
در ارتب��اط با ی��ک دولت یاغی و
غیر متعهد به تمام قطعنامه های
نهادهای سازمان ملل و مقررات
بین المللی حقوق بش��ر و حقوق
بین المللی ،اتخاذ خواهد کرد».
_______________
جامعه دفاع از حقوق
بشر در ایران
LDDHI
عضو فدراسیون بین المللی
جامعه های حقوق بشر

جان کری ،نامزد تصدی وزارت امور خارجه آمریکا

ب��اراک اوباما ،ریی��س جمهوری
آمریکا ،سناتور جان کری را نامزد
تصدی مق��ام وزارت امور خارجه
آمریکا کرد.
او ای��ن تصمی��م را بعدازظهر روز
جمعه  21دس��امبر اع�لام کرد و
گفت جان کری بهدلیل آنکه چند
دهه در کوران سیاس��ت ورزی در
آمری��کا بوده ،نام��زدی الیق برای
تصدی این مقام اس��ت.
اوباما ابراز امیدواری کرد
س��نای آمری��کا نامزدی
آقای کری را تایید کند.
هیالری کلینتون از چهار
سال پیش در مقام وزیر
ام��ور خارج��ه خدمت
کرده ،اما گفته اس��ت در
اوائل سال جدید از سمت
خود کنار خواهد رفت تا
بعد از س��الها فعالیت در

عرصه سیاست ،استراحت کند.
اوباما در سخنرانی خود از خدمات
هیالری کلینتون س��تایش کرد و
گفت امروز آمریکا ،قوی تر ،امن تر
و از احترام بیشتری برخوردار است.
ک��ری ،س��ناتور دمک��رات ایالت
ماساچوست ،هش��ت سال پیش
در انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری
شرکت کرد اما در برابر جورج بوش
شکست خورد.
او ب��ه عنوان رییس
کمیته مناس��بات
خارجی سنا خدمت
ک��رده و از ط��رف
ریی��س جمهوری
آمری��کا ب��ه نقاط
بحرانی در سراس��ر
جه��ان ،از آفریق��ا
تا پاکس��تان ،سفر
کرده اس��ت .کری

ارز FMS

همچنین در جنگ ویتنام شرکت
داشت و مدال گرفت.

بهنامآفریدگارعشق

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

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

انتقـال ارز

St-Laurent Qc. H4S 1P5

بامدیریت کامبیز برقی

cote
verrtu

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263، boul Cavendish،

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

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

Île Des Soeurs، Verdun، QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
mnasr@sutton.com
www.sutton.com

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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خبـــر...

آقایخامنهای،
جنایتادامهدارد…

حسین باقرزاده
18دسامبر

hbzadeh@btinternet.com

فاجعه قتل عام هزاران��ۀ زندانیان
سیاسی در س��ال  ۶۷بزرگترین
جنایت ضد بشری در تاریخ معاصر
ایران بود.
در این جنایت بزرگ ،بس��یاری از
مقامات حکومت��ی آن روز و امروز
جمهوری اسالمیدستداشتند.
اسامی و مش��خصات غالب دست
اندرکاران این جنایت مش��خص و
مستند شده است .ولی نه تنها هیچ
یک از این دست اندرکاران تا کنون
به پای میز عدالت کش��انده نشده
و پاسخگوی اعمال خود نبودهاند،
بلکه بس��یاری از آنان همچنان در
مقامات حس��اس مملکتی به کار
مشغولند.
ای��ن فاجعه در واق��ع تنها جنایت
ضد بشری در این سطح در جهان
است که پس از  ۲۴سال هنوز مورد
دادخواهی ق��رار نگرفته و آمران و
عامالن آن مجازات نشدهاند.
و ه��ر گاه مس��ئوالن درج��ه اول
حکومتی آن دوره مس��تقیما یا از
سوی افکار عمومی تحت سؤال قرار
گرفتهاند هر یک سعی کردهاند به
نحوی خود را تبرئه کنند.
آخرین مورد از این قبیل ،آیت الله
خامنهای رییس جمهور وقت و ولی
فقیه فعلی جمهوری اسالمی است
که هواداران او به قصد تبرئهاش به
«تاریخسازی»پرداختهاند.
قتل عام س��ال  ۶۷البت��ه آن قدر
فجی��ع و وحش��تناک اس��ت که
مرتکبان آن هم به هنگام اجرا سعی
کردند در خفا به آن دست بزنند و
ه��م پس از آن تا حد ممکن آن را
مخفی نگهدارند.
برای س��الیان درازی حتا اشاره به
وقایع سال ۶۷در جمهوری اسالمی
تابو بود و کسی جرأت طرح آن را
در رسانههای عمومی نداشت.
ب��رای اولین ب��ار در اوای��ل دوران
اصالح��ات در یکی دو نش��ریه از
اعدامهای س��ال  ۶۷نام برده ش��د
و نویسندگان و ناش��ران آن بهای

بزرگی بابت آن پرداختند.
ولی پس از آن ،با نش��ر خاطرات
آی��ت الله منتظری و گس��ترش
فضای مجازی که گفتگو در باره
این فاجعه را بیشتر ممکن کرد
این تابو به تدریج شکسته شد و
بسیاری از مقامات حکومتی در
مقاطع مختلف و به مناسبتهای
گوناگ��ون از س��وی م��ردم و به
خصوص نس��ل جوان زیر سؤال
قرار گرفتند .ولی این مقامات که
دیگر نمیتوانستند اصل واقعه را
منکر شوند سعی کردهاند به نحوی
خود را از مس��ئولیت مبرا نش��ان
دهند و از پاسخگویی طفره بروند.
آخری��ن نمون��ه از ای��ن اقدامات،
مطلب کوتاهی است که در سایت
بازتـاب درج شده و در آن با اشاره
ب��ه فاجعه قتل عام س��ال  ۶۷ادعا
شده اس��ت که آیت الله خامنهای
رییس جمهور آن زمان و ولی فقیه
فعلی جمهوری اسالمی «مانع اعدام
ه��زاران مارکسیس��ت و توده ای»
شده است.
گزارش سعیدارد نه فقط خامنهای
را از هر گونه مسئولیت در این قتل
عام بری بشناساند ،بلکه او را نجات
دهندۀ «هزاران» زندانی سیاسی از
مرگ حتمی معرفی کند.
در ای��ن گزارش که صریحاً به قتل
عام اعض��ای س��ازمان مجاهدین
خلق اش��اره ش��ده آمده است که
«حکم مشابهی» در مورد اعضای
س��ازمانهای چپ و مارکسیستی
اعم از چریکهای فدایی خلق ،حزب
توده و  ...از سوی آیت الله خمینی
صادر ش��ده بود ،ول��ی موضوع به
مجمع تش��خیص مصلحت ارجاع
شد و در آنجا «بر اساس  ...نظر آیت
الله خامن��ه ای ،و حمایت رییس
وقت مجلس شورای اسالمی و سایر
اعضا از این نظر ،موضوع اعدامهای
زندانی��ان چپ که تعدادش��ان به
ه��زاران نفر بالغ می ش��د ،منتفی
گردید».
گزارش بازتاب البته نادرستیهای
متع��ددی دارد که ش��رح آنها به
تفصیل از زبان محققان و شاهدان
عینی آن قتل عام و نویس��ندگان

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!

هواداران آقای خامنهای

مخالف��ت کرده در س��خنان
بیهوده تالش میکنند که صری��ح و تندی ب��ه مخالفت
با این رویه م��ی پردازد» و به
او را از مسئولیت جنایت
این ترتیب «موضوع اعدامهای
عظیم قتل عام سال ۶۷
زندانیان چپ که تعدادشان به
هزاران نفر بالغ می شد ،منتفی
تبرئه کنند ...
گردید».
گ��زارش از نقش خامنهای در
اعدام زندانیان مجاهد سخنی
دیگر در روزهای اخیر مطرح شده نمیگوی��د ،ول��ی س��ایر مدافعان
اس��ت (برای نمونه ،به نوشتههای خامنهای س��عی کردهان��د وانمود
ایرج مصداقی ،هوش��نگ اسدی و کنند ک��ه او در جریان آن اعدامها
ش��ادی امین مراجعه کنید ).و در نبوده است .استناد آنان عمدتا به
نقل قولی است از آقای منتظری که
این جا مورد بحث ما نیست.
عالوه بر اینِ ،صرف اشاره به این که ،میگوید مدتی پس از شروع اعدامها
عالوه بر انسانهای بیشماردیگری یک روز خامنهای به سراغ او آمده و
که تا آن هنگام به گفته این گزارش با تعجب گفته است که برای اعدام
از مجاهدین خلق اعدام شده بودند ،مارکسیستها دست خطی از امام
قرار بوده «هزاران» نفر دیگر نیز به گرفتهاند (چه کسانی؟ نمیگوید)
جوخه اعدام سپرده شوند از اعتراف و وقتی منتظری میپرسد «موقع
این سایت حکومتی به عمق فاجعه اعدام مجاهدین کجا بودهاید؟» او
اظهار بیاطالعی میکن��د .آقای
خبر میدهد.
گزارش البته به نادرس��تی مدعی منتظری البتهدر صداقت خامنهای
است که کسی از نیروهای چپ در تردید میکند و مطمئن نیست که
آن فاجعه بزرگ قربانی نشده است ،او واقعا بیخبر بوده است.
و از این که جان هزاران انس��ان در «بیخبر» بودن آقای خامنهای ،اما،
گرو تصمیمگیری یک نهاد سیاسی به دالیل مختلف او را از مسئولیت
(مجمع تش��خیص مصلحت) و نه در براب��ر ای��ن فاجعه ب��زرگ بری
قضایی قرارداشته کمترین احساس نمیکند.
شرم و سرافکندگی نمیکند و آن را اول این که او رییس جمهور اسالمی
«طبیعی» جلوه میدهد.
ب��وده و وظیفه حراس��ت از قانون
به گ��زارش بازتاب ،اعضای مجمع اساس��ی و «دفاع از حقوق مردم»
تش��خیص مصلحت به خود حق را به عهده داش��ته اس��ت .یکی از
میدادهاند که در مورد اعدام هزاران اساسیترین حقوق هر انسان حق
زندانی سیاسی تصمیم بگیرند.
حیات و برخورداری از عدالت است.
ولی این نکات به کن��ار و با فرض اگ��ر خامنهای در جلس��ه مجمع
صحت گزارش بازتاب ،آیا این امر به «صری��ح و تند ...با ای��ن رویه» به
معنای آن است که آقای خامنهای مخالفت پردخته بود چرا در طول
مسئولیتیدر باره قتل عام سال  ۲۴ ۶۷سال گذش��ته در محکومیت
ندارد؟
اعدامهای خالف قانون سال  ۶۷و
گزارش مدعی اس��ت ک��ه پس از دفاع از حقوق قربانیان آن کمترین
طرح موضوع اعدام نیروهای چپ سخنی بر زبان نرانده است؟
در مجمع تش��خیص مصلحت که علاوه بر ای�ن ،به گ��زارش آقای
در آن زمان تحت ریاس��ت رییس مصداقی خامنهای در مراسمی به
جمهور خامنهای تشکیل میشده مناس��بت  ۱۶آذر (همان سال) در
او «با صراحت و شدت با این اقدام دانش��گاه تهران در پاسخ به سؤال

موسسه مالی

سال حتصیلی جدید

مدرسه دهخدا

یک��ی از دانش��جویان ک��ه «علت
اعدامهای دست جمعی در ایران»
را جویا ش��ده بود ،ب��ه صراحت و
بیآنکه وس��عت اعدامها را انکار
کند ،گفته است« :مگر ما مجازات
اع��دام را لغ��و کردیم؟ ن��ه! ما در
جمهوری اس�لامی مجازات اعدام
را داریم برای کسانی که مستحق
اعدامند ...این آدمی که توی زندان،
از داخل زندان با حرکات منافقین
ک��ه حملهی مس��لحانه کردند به
داخل مرزهای جمهوری اس�لامی
 ...ارتب��اط دارد ،او را به نظر ش��ما
باید برایش نقل و نبات ببرند؟ اگر
ارتباطش با آن دس��تگاه مشخص
ش��ده ،باید چ��ه کارش ک��رد؟ او
محکوم به اعدام اس��ت و اعدامش
هم میکنیم .با این مسئله شوخی
کهنمیکنیم».
تأیید هر عمل جنایی ،و در این جا
قتل عام مجاهدین ،عمال آدمی را
در مسئولیت آن شریک میکند.
دوم ای�ن که س��کوت تأییدآمیز او
در طول  ۲۴سال گذشته همراه با
نقش فعال او در س��رکوب نداهای
دادخواهی خانوادهه��ای قربانیان
از یک س��و ،و حمایت از عناصری
که مس��تقیما در قتل عام دس��ت
داش��تهاند و اکن��ون در باالتری��ن
مقامات اجرایی و قضایی قرار دارند
از سوی دیگر ،هر گونه ادعای او از
«بیخبری» از کش��تار مجاهدین
در آن هن��گام و «جلوگی��ری» از
ادام��ه قتل عام و گس��ترش آن به
مارکسیستها را بیاثر میکند.
او اگر از آن اعدامها بیخبر بود و یا
در مقطعی مانع ادامه آنها شده و
«با صراحت و ش��دت با این اقدام»
مخالف بوده است میتوانست پس
از آن دست کم عامالن و مجریان
ش��ناخته ش��ده این جنایت را از
دوروب��ر خود دور کند و مانع از آن
شود که بیش از دو دهه پس از آن
وقایع اینان همچنان در مقام وزیر و
قاضی ارشد و مانند آن در حکومت
باقیبمانند{ .ادامه در صفحه}28 :
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شعری بیادماندنی وپرماجرا
و خاطره ای از هوشنگ
ج (هـ.الف .سایه)
ابتها 

شعـــروترانه...

در زندان جمهوری اسالمی بودم و با یک هموطن
همبند .ترانۀ " ایران ای سرای امید " از بلندگوی
زندان پخش شد.
تا که شنیدم زدم زیر گریه!
همبندم گفت :چرا گریه می کنی؟
گفتم  :شاعر این ترانه منم!

ایران ای سرای امید
بر بامت سپیده دمید
بنگر کزین ره پر خون
خورشیدیخجستهرسید
اگر چه دلها پر خون است
شکوه شادی افزون است
سپیده ما گلگون استِ وای گلگون است
که دست دشمن در خون است
ای ایران غمت مرساد
جاویدان شکوه تو باد
راه ما راه حق راه بهروزی است
اتحاد اتحاد رمز پیروزی است
صلح و آزادی جاودانه در همه جهان خوش
باد یادگار خون عاشقان،
ای بهار تازه جاودان در این چمن شکفته باد
شاعر :هوشنگ ابتهاج -سایه
خواننده :محمدرضا شجریان
آهنگساز :محمدرضا لطفی
دستگاه  :ماهور
اجرا  :دانشگاه ملی ۱۳۵۸

www.paivand.ca

مصر

پا جای
پایما!
شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

ای��ران و مص��ر ش��باهت های
بس��یار باهم دارن��د :هردوتاریخ
دیرینه چندهزار س��اله دارند و
از دیرپاتری��ن تمدن های تاریخ
بشرهستند.
هر دو درچه��ارراه های حوادث
جه��ان قرارگرفته ان��د و به این
خاط��ر بارها عرصه طمع ورزی،
تاخ��ت وتاز و اش��غالگری های
بیگانگان بوده اند.
هردو زخم مهمیز سده های پی
درپی اس��تبداد خش��ن را برتن
دارند و هردو ،بویژه درصد سال
اخیر ،هرب��ار که کوش��یده اند
زنجیرهای اسارت استبدادی را
بگس��لند ،از کوشش های خود
بهره ای جز تنگ تر شدن حلقه
زنجیرها نبرده اند.
درمورد ایران ،این تالش ها برای
دستیابی به آزادی و گرفتارشدن
در تنگنای زنجیراستبداد خشن
والی��ت مطلق��ه فقیه ،نی��از به
توضیح و تشریح ندارد.
در م��ورد مص��ر ،درم��اه فوریه
 ،2011م��ردم ب��ا قی��ام علیه
حکومت اس��تبدادی پلیس��ی-
نظامی حسنی مبارک که مقام
ریاس��ت جمهوری را بیش از 3

½
½
½

فرنازمعتمدی

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

{>> ادامه در صفحه}33 :

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

گزینش تحریم همه پرس��ی یا
شرکت در آن و دادن رأی منفی
ب��ه پیش نویس قانون اساس��ی
جدید ،سرانجام راهدوم را برگزید
و با توجه به نتیجه همه پرسی
و مش��ارکت بسیارضعیف مردم
درآن ،ب��ه نظر می آید که با این
کار مرتک��ب خطایی تاکتیکی
شد.
پس از رأی گی��ری مرحله دوم
همه پرسی در روز  22دسامبر،
روز چهارش��نبه  26دس��امبر
نتیجه کلی همه پرسی – به رغم
اعتراض های پرش��مار درمورد
وج��ود تقلب های گس��ترده –
اعالم ش��د؛ نتیج��ه ای که تنها
نمایانگر دوشقه ش��دن جامعه
مصر اس��ت و ش��وربختانه برای
آن س��رانجامی ورای اس��تقرار
یک حکومت استبدادی خشن
مذهبی که با سرکوب خشونت
بار بخواه��د ارزش های خود را
بر جامعه حاکم و مخالفان را از
میدان بدر کند و یا جنگداخلی
خونین و فرسایش��ی ،نمی توان
پیش بینی کرد.

NOTAIRE-NOTARY

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

تازه به کارهایی دست
زد که ُحسنی مبارک
نیز جرئت انجام آنها را
نداشت.
ای��ن کاره��ا درجامعه
مصر تنش هایی بزرگ
و خطرناک پدیدآورده

دهه در انحصار خود درآورده بود
و خواب واگذاری آن به فرزندش
را می دید ،او را از مس��ند قدرت
ب��ه زیر کش��یدند و اداره موقت
کشور در دوران گذار را نظامیان
به عهده گرفتند.
این خیزش به بهای جان حدود
هز ا ر نف��ر
از م��ردم
معترض به
استبداد و
خواس��تار
دگرگونی
به موجب فرمانی ش��بیه
تمام شد.
به حکم ه��ای حکومتی
درتابس��تان امس��ال ،نظامیان
س��یدعلی خامن��ه ای،
ب��ه وعده خود عم��ل کردند و
مخالفت ب��ا تصمیم ها و
انتخابات ریاست جمهوری در
تهیه پیش نویس قانون اساسی
روندی کم و بیش س��الم و آزاد جدید توسط مجلسی اجنام شد دستوراتش را برای دستگاه
قضایی ممن��وع کرد ،اعالم
برگزارشد و درنهایت در دور دوم
که اکثریت اعضاء آن را اخوان
نمود ک��ه این پیش نویس
محمد ُمرسی ،نامزد تشکیالت
املسلمین تشکیل می دادند و به همه پرسی گذاشته می
مذهب��ی _سیاس��ی اخ��وان
المسلمین ،با برتری اندکی که در متنی که به عنوان پیش نویس شود.
ظ��ن تقلب نیز می رفت ،قانون اساسی ارائه کردند مقرر اع�لام این تصمی��م های
در آن ّ
براساس
باید
قوانین
وضع
که
شده
مس��تبدانه با خشم بخش
بر رقیب خود پیروز شد و به کاخ
های دموکرات و س��کوالر
ریاست جمهوری راه یافت.
شریعت اسالم باشد.
جامع��ه مصر مواجه ش��د
هنگام مبارزات انتخاباتی ،محمد
ُمرسی مکرر وعده داد که حزب ان��د و بی��م آن م��ی رود که در و مخالفان با تش��کیل ائتالفی
عدال�ت و توس�عه او روش��ی آینده شیرازه امور جامعه را ازهم بنام "جبهه نجات ملی" به ابراز
مخالفت با تصمیم های یکسویه
مش��ابه حزب همنام خ��ود در بپاشند.
ترکیهدرپیش خواهد گرفت و به ازجملهاینتنشهایپرمخاطره ،رییس جمه��وری پرداختند و
مبانی سکوالریزم و جدایی دین تهیه پیش نویس قانون اساسی جامع��ه مصر ب��ا التهابی بزرگ
جدید توس��ط مجلس��ی است روبرو شد.
از حکومت پایبند خواهد ماند.
ش��وربختانه پس از نشستن بر که اکثریت اعض��اء آن را اخوان با وجود گستردگی این مخالفت
مس��ند ریاس��ت جمهوری این المسلمین و مس��لمانان افراط ها ،محمد ُمرسی بر تصمیم خود
وعده ها رنگ باختند و اس�لام گرای سلفی تشکیل می دادند مبنی بربرگ��زاری دو مرحله ای
اخوانالمسلمینیکهدرنهایت و در متنی ک��ه به عنوان پیش همه پرس��ی در روزه��ای  15و
در مسند قدرت تفاوت چندانی نویس قانون اساسی ارائه کردند  22دسامبر پافشاری کرد و همه
با اس�لام والیت فقیهی و اسالم مقرر شده که وضع قوانین باید پرسی در این دوروز انجام گرفت.
جبهه ائتالف��ی مخالفان پس از
طالبانی ندارد ،چهره واقعی خود براساس شریعت اسالم باشد.
را نش��ان داد و رییس جمهوری محمد مرس��ی پ��س از آن که مدت��ی تردید و دودل��ی درباره

آژانس مسافرتی

½
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T: (514) 842-8000 Ext. 296

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

نازگل فالح طوسی

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

_________________________

Nazgol Fallah Toussi،

LL.L.، LL.B.، D.D.N.
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney
6600 route Transcanadienne
Office/Bureau 115
Pointe-Claire، Québec، H9R 4S2
Fax 514-697-6461
nazgol.fallah@notarius.net

Tel.: (514) 697-0225

فتوشاپ
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ایران...

زورگیـریدرایران:

زمینهها و علل
مجیدمحمدی

قوه قضائیه جمهوری اس�لامی در
واکنش به افزایش موارد زورگیری
و در پ��ی انتش��اری فیلم��ی دو
دقیقهای از این پدیده در یوتیوب،
راه حل برخورد ب��ا این معضل را
اعــدام اعالم کرده است:
«مجازاتهای بدی��ل دیگری نیز
در این زمین��ه [زورگیری] وجود
دارد اما دس��تگاه قضایی با توجه
به ضرورت باال بردن هزینه اعمال
شرورانه و برخورد قاطع ،مجازات
اعدام را انتخاب کرده است».
(رئیس قوه قضائیه،
کیهان  ۲۳آذر )۱۳۹۱
فرمان��ده نی��روی انتظام��ی علت
افزایش زورگی��ری را افزایش پول
نقد ،س��که و دالر در دست مردم
میداند.
(خبر آنالین ۱۲ ،بهمن )۱۳۹۰
آیا اعدام میتواند این معضل را حل
کند؟
آیا رابطهای معنیدار میان افزایش
ثروت م��ردم (به فرض که چنین
چیزی واقعیت داش��ته باش��د) و
سرقت با اِعمال زور وجود دارد؟

پدیده نوظهور ،تعبیر نوظهور

کسانی که حتی تا  ۱۰سال پیش



زورگیری چیست؟

از جامعه ای��ران مهاجرت کردهاند
ش��اید در عمرش��ان با این مفهوم
و نی��ز ما ب��ه ازای آن در جامعه
برخوردی نداشتهاند .کسانی نیز
که در ایران زندگ��ی میکردهاند
کمتر در دهههای شصت و هفتاد
خورش��یدی با این پدیده برخورد
داشتند.
در ای��ن مورد میت��وان نگاهی به
صفح��ات ح��وادث روزنامهه��ای
دهههایشصتوهفتادخورشیدی
در ایران انداخت .اما این روزها هر
روزنامه و س��ایت خبری را که باز
کنید با خبری در مورد زورگیری
مواجه میشوید.
در لغتنامههای مش��هور فارسی
مثلدهخدا و معین این تعبیر ثبت
نشده است.
در واژهنامههای انگلیسی به فارسی
نیز در برابر لغت ( robberyدزدی
با تمسک به زور) واژهنامهنویسان
لغت فارسیای نداشتند تا جایگزین
کنند.
ایرانیان سارق ،دور از چشم صاحب
ِ
ملک اموال او را میبردند و آنها نیز
که در برابر چش��م افراد میبردند
دولت��ی بودند و نام خود را زورگیر
نمیگذاشتندیامردمنمیتوانستند
آنها را زورگیر بنامند .همچنان که
خود این پدیده نوظهور اس��ت نام
آن نیز نوظهور است.

زورگیری و تعابیر همخانواده آن
مثل ِخفتگیری عبارت اس��ت از
سرقت با تمسک به زور (تهدید
و خشونت).
از آنج��ا ک��ه س��رقت و دزدی
معمولی ب��ه طور پنهانی

سالمی هر
ا
حکومت جمهوری اد امنیت
در ایج
روز از روز پیش ین وظیفه
رگتر
نتر
به عنوان بز ر و ناتوا 
نت
ت ناتوا 
حکوم ده است.
ش
انج��ام ش��ده و در
ط��ی آن از صاحب مال برداش��ته
میش��ود س��رقت با اعمال زور را
ش��امل نمیش��ده ،مردم کوچه و
بازار مفهومی ت��ازه خلق کردهاند.
افزایش زورگیری (که با نگاهی به
آمار روزانه بخش حوادث روزنامهها
و سایتها آشکار میشود) نیازمند
تأمل در شرایط اجتماعیای است
که موجب این پدیده شده است.
عدم ارائه آمارها توسط پلیس و قوه
قضائیه چیزی از ارعابی که این امر
در جامعه ایجاد کرده نمیکاهد.
تهدیدهای ق��وه قضائیه و پلیس
برای تش��دید مج��ازات نیز تأثیر
چندانی نداشته است.
حکومت جمهوری اسالمی هر روز
از روز پی��ش در ایج��اد امنیت به
عنوان بزرگترین وظیفه حکومت
ناتوانتر و ناتوانتر شده است.

زورگیری با سه پدیده دیگر در

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

ه وقت

ر
ا
ی
گ
ا
ن

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

جامعهایرانارتباطیتنگاتنگ
دارد:
 عادیسازی ارعاب و خشونت بااستفاده از سالح سرد و گرم،
 اعتیاد  /بیکاری جوانان در ایران، و تمرکز نیروه��ای انتظامی درحوزههای��ی که ربط��ی به امنیت
جامعه ندارند.

عادیسازی خشونت

هنگامی که حکومت با استفاده از
اراذل و اوباش هر روزه برای ارعاب
مردم اقدام کن��د و اراذل و اوباش
سازماندهیش��ده در نیروه��ای
لباس شخصی و بسیج چندی بعد
بدنه مدیران نظام را تشکیل دهند
طبعاً خش��ونت به ی��ک ارزش در
جامعه تبدیل میشود .در جامعه
ایران در دوران جمهوری اسالمی
با پایین آمدن هزینه تمس��ک به
خش��ونت و عادی شدن خشونت
مواجه بودهایم .این امر از یک سو
موجب افزایش خشونت و از سوی
دیگر بیتفاوتی عموم��ی در برابر
ارعاب ش��ده اس��ت .در جامعهای
که س�لاح گرم چندان در اختیار
افراد نیست طبعاً سالح سرد رواج
یافته و به ابزار قتل و جرح تبدیل
میشود.
در س��ال  ،۱۳۸۹هزار و  ۹۳نفر با
سالح س��رد جان خود را از دست
دادند و این رقم در مقایسه با ۹۷۶
نفری که در س��ال  ۱۳۸۸کشته
ش��دند ۱۲ ،درصد رش��د را نشان
میدهد.
در م��وارد ن��زاع نیز در  ۱۰س��ال
گذش��ته ( ۱۳۸۰تا  )۱۳۸۹بیش
از پنج میلیون و  ۸۰۰هزار پرونده
در پزشکی قانونی رسیدگی شده
است.
در میان این س��الها ،سال ۱۳۸۹

باالترین آمار را داراست که در آن،
 ۶۳۱هزار و  ۳۸۱مورد پرونده نزاع
به س��ازمان پزشکی قانونی ارجاع
شده اس��ت .متوس��ط مراجعات
پروندههای نزاع به سازمان پزشکی
قانونی در  ۱۰سال گذشته ،بیش
از  ۵۸۲هزار مراجعه در سال بوده
اس��ت( .همش��هری آنالین ،یکم
مرداد )۱۳۹۰
حکومت برای مقابله با این وضعیت
به طرح ممنوعیت حمل ،فروش،
توزیع و س��اخت سالح سرد روی
آورده و این طرحدر نوبت رسیدگی
کمیس��یون حقوقی و قضایی قرار
دارد.
براس��اس این طرح حمل ،فروش،
س��اخت و واردات انواع سالح سرد
همچونقمه،شمشیر،خنجرپنجه
بوک��س ،چاقو ضام��ندار ،زنجیر
مخص��وص نزاع و هرگونه س�لاح
س��ردی که نوعاً در درگیریها به
کار میرود ،ممنوع بوده و مرتکب
تحت تعقیب کیفری و مجازات قرار
میگیرد .در حال حاضر در قانون
مجازات اسالمی ،مجازاتی برای به
کارگیری سالح سرددر نظر گرفته
ش��ده است اما در مورد ممنوعیت
حم��ل ،خرید و فروش و س��اخت
سالح سرد هیچ قانونی وجود ندارد.


اعتیاد/بیکاری

زورگیری مشکلی است که جوانان
ایرانی با آن درگیر هستند.
عل��ل عمده درگیر ش��دن آنها در
این ج��رم ،افزایش بیکاری (باالی
 ۳۰درصد ب��رای فارغالتحصیالن
دانش��گاهها و بیش��تر از آن برای
جوانان ت��رک تحصیل ک��رده یا
دیپلمه) و اعتی��اد (چیزی حدود
 ۳ت��ا  ۷میلیون معت��اد دائمی یا
مصرفکننده گاهگاهی بر حسب
آمارهای متفاوت) در قش��ر جوان

داروخـانه

 ۱۶تا  ۲۷س��ال ،فق��دان مراکزی
برای تجمع بدون هزینه ،افزایش
ترک تحصیل ،و اف��ت توان مالی
خانوادهها در حمایت جوانان خود
است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران،
بیش��ترین نرخ بی��کاری در گروه
سنی  ۲۰تا  ۲۴ساله با  ۲۹.۸درصد
بوده است.
(ایسنا یکم دی )۱۳۹۱
بی��کاری جوانان ایرانی در حدی و
به گونهای اس��ت که آنها احساس
نمیکنن��د در آین��ده میتوانن��د
شرایط دش��وار امروز را پشت سر
بگذارند .فقدان امید جوانان ایرانی
را به مرز درماندگی سوق داده و از
همین جهت ب��رای چند  ۱۰هزار
تومان به زورگیری اقدام میکنند.

جابهجاییاولویتها

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
عالوه ب��ر وظایف ج��اری نیروی
پلیس در دیگر کشورها مسئولیت
دارد ب��ه طور روزم��ره در زندگی
خصوص��ی ش��هروندان دخالت
کند (تحت عناوین��ی مثل امر به
معروف و نهی از منکر یا جمعآوری
بشقابهایماهوارهای).
حکومت اسالمگرا اولویت نیروی
انتظامی را که باید امنیت باشد به
اِعمال دس��تورات دینی در حوزه
عموم��ی انتقال داده و ن��ام آن را
امنیت اجتماعی گذاشته است .این
امر این نیرو را از حضور قدرتمند
در جامع��ه ب��رای ایج��اد امنیت
بازداشته است .نیروی انتظامی به
جای پیگیری اجرای قانون برای
اعمال نظم و سامان به اعضای بیت
روحانیون جهت انجام دس��تورات
آنها تبدیل شده است.

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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آینـده...

...Then a man with a gun walked into Sandy
Hook Elementary School in Newtown, Conn.,
and murdered 26 people, including 20 children...

دستهایآلوده

زيبات��ر از "نرگس" می
بينند،
با
یاد گل های پرپرش
 جرثومه هایدينکاریدۀ مدرسۀ ابتدائی
سن
دی هو ِک ني
وتاون ۲۰ ،زبان هی عشقی که گمان می برند کليد
که در انتظ
ِ
بهش��ت آلوده
ار هدايای کريسمس روزشماری خوني��ن
شان فقط دردستان آن
می کردند...
هاست ،و
 پول پرستانی که برایاس��ت ۲۰ ،زبان��هی
صحنه و پرده ببيند:
سرهای بريده ی کودکان الجزايری عشق ،و روش��نای مهر و دوستی کفن ش��ان ه��م جيب
در صحن مدرسه و خانه ،جسدهای ک��ه در انتظار هداي��ا و تعطيالت دوخته اند.
گلوله باران شده ی کودکان فقير کريسمس و س��ال نو روزشماری
آرژانتينی در مي��ان زبالههائی که می کردند ،چهره های مهربانی و  نگاه کنيد به چهره
غذای ش��ان را البالی زبالهها می شادی ای که کالمی جز دوستی و گفتار و رفتار سياست
عراقی نمیدانستند ۲۰ ،سيمای بيگانه با ب��ازان جن��گ طل��ب و
جورند ،کودکان فلسطينی و ِ
غرقه در خون در آغوش پدرانی که خشم و نفرت ۲۰،گردونهی هلهله خشونت آئين ِامريکائی
انگاری میخواهند شيره ی جان و ش��ورکه مرگ را نمیشناختند و دينکاران هم پيمان ش��ان،
گران قدرتمن ِد تجارت
خويش به رگ های جگرگوش��ه و معن��ای اش نمیدانس��تند ۲۰ ،به البی ِ
های ش��ان بريزند ،پيکرهای تکه دهانِ به حيرت وشگفتی باز مانده مرگ که با مخفی کردن خود
تکه ش��ده ی ک��ودکان افغانی و و غنچه هائی پُرس��ان و لب های در پشت ِ
متمم قابل تفسير يک بند
رواندائی ،ساقهی سوختهی ُگلی با گشوده که از ما می پرسند:
از قانون اساسی امريکا و عوامفريبی
مشتی از طرهی گيسوان سوخته چ��را با ما چنين رفت��اری کرده و ِ دف��اع از" آزادی ه��ای ف��ردی"،
در ايران ،جسد های غرقه به خون می کنيد؟ م��ا را به دنيا آورده ايد حريصان��ه با واژه ی دموکراس��ی
کودکان روس��ی ،اس��کاتلندی و تا اين گون��ه پَرپَرمان کنيد؟ فقر ،وآزادی کيسه ی دنيوی و اُخروی
استراليائی ،قلب های پاره پاره ی گرسنگی ،بيماری ،جنگ و آوارگی دوخته اند.
کافی نيستند؟ اِی باغبانانی که با
کودکان امريکائی و...
گابريئال نيست تا اشک های اش را پَرپَرک��ردن ش��کوفههای باغ تان  ن��گاه کنيد به صاحبان و اداره
بدرقه ی کودکـان
امريکائی مدرسۀ به پيش��واز خزان میرويد؟ چرا با کنن��دگان کمپانی ه��ای بزرگ
ِ
ِ
هوک نيوتاون کند ،ماچنين کرده و می کنيد؟
توليد داروهای درمان بيماری های
ابتدائی سندی
قربانيان پاس��خ پرس��ش دهان ها و غنچه روان��ی ،و مراکز درمان��ی بيماران
به کودکانی که به عنوان
ِ
قدرت طلبی ،جهالت و بالهت ،وبی های معصوميت و پاکی ،و
چرائی روانی در امريکا .مگر چند درصد از
ِ
عدالتی سياست بازان و دينکاران و بروز اين فجايع روشن و پيشا روی مردمان امريکا ،که از بيماری روانی
ِ
پول پرستان بر اين صحنه و پرده همگان است:
رنج می برند توان پرداخت هزينه
افزوده شده اند ،صحنه ی تراژيک در کش��تار کودکان در جهان سه های سنگين و ناباورانه ی درمان
نقش اساسی ايفا کرده و می بيماری خود و يا عزيزان بيمارشان
دلخ��راش و جان��کاه پَرپَرش��دن گروه ِ
 ۲۰ک��ودک خن��دان و بازيگوش ،کنند:
را دارند؟
بازان ش��یفته قدرتی
صحن��ه ای ک��ه گوئی جه��ان به  -سياس��ت ِ
تکرار و تماش��ای اش عادت کرده ک��ه چهره ی کريه خويش در آب

درکشتارکودکان
مسعودنقرهکار

زمانی گابريئال ميسترال Gabriela
 Mistralشاعر ش��يليائی و برنده
جايزه نوبل ادبيات در مورد کودکان
گفته بود :
"ما به خاطر بسياری از اشتباهات
و خطاهايم��ان گناهکاري��م ،که
بزرگترين آن در ارتباط با کودکان،
يعنی ناديده گرفتن پايه ها و ارکان
زندگی است .انجام بسياری ازکارها
را می توان به تعويق انداخت اما نه
کار کودکان را ،اينک زمانی س��ت
که اس��تخوان های اش استحکام
می يابد ،خون او ساخته می شود
و حواس پنجگانه اش رو به تکامل
می باشد ،نام او امـروز است ،پاسخ
ما به آنها نمی تواندفـردا باشد!" *
گابريئال اما نيس��ت ت��ا ببيند که
سياس��ت ب��ازان و دين��کاران و
س��ودورزان امروز برسر "پايه ها و
ِ
ارکان زندگی" چه می آورند.
گابريئال نيست تا ببيند برصحنه
ی زندگ��ی کودکان جهان ،قدرت
طلب��ی ،جهالت و پ��ول چه نقش
هائی تراژيک و جانخراش نشانده
اند.
گابريئال نيست تا اين گوشه از اين

در س��ال ،میزان مواد مخدری که است.

در دس��ترس مردم است یا تعداد حاکمان جمهوری اسالمی با اتکا
اعدام ،دوای همه دردها؟
بر زور منابع عمومی را «از آن خود
هر مش��کل اجتماعی ،سیاسی و معتادان کاهش نیافته است.
اقتص��ادی که در ای��ران وضعیت علی رغ��م صدور حکم اعدام برای میکنن��د» و به هیچ نهاد و فردی
ح��ادی پیدا کن��د اولی��ن دوای اختالسکنندگان موارد اختالس پاسخگونیستند.
نگاه
در
نظام
مش��روعیت
Mayآنهاکاهش
نزدی��کان
ص��دور حک��م اع��دام مدی��ران و
حکوم��ت
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عموم��ی چنان که ادعا میش��ود
ی��ا تهدید ب��ه اعدام اس��ت ،خواه نیافته است.
اختالس و فساد اقتصادی مدیران همچنین اعدام از س��طح اعتراض دیگ��ر باور به نیابت ام��ام زمان از
موسسه مالی
و افراد نزدیک به مقامات که افکار عمومی و مخالفت با حکومت نیز س��وی ولی فقیه نیست بلکه ولی
فقیه کسی است که سپاه پاسداران
عمومی را علیه حکومت بسیج کند نکاسته است.
ل ،بیشتر نمود
(حکم اعدام نه برای مدیران بلکه حت��ی در صورت تأثی��ر در ایجاد را تحت فرماندهی خود دارد و هر
�تمدار جوان
برای افراد غیروابسته به حکومت ارعاب ،اعدام تأثیر کوتاه مدت دارد کس صدایش در بیاید توسط سپاه
 ارسال سریع ارز به ایران برعکسدر نظرداشت
ص��ادر میش��ود) ،خ��واه حضور و افراد خود را با فرد اعدام شده هم و بسیج ساکت میشود.
ارزهای
سپاه وتبدیل
اتی او ،تالش
معتبراین
خود را در
بسیج سهم
مخالفان در عرص��ه خیابان ،خواه هویت احساس نمیکنند.
چ عنوان یک
فراین��د زورگیری اخ��ذ میکند و
افزایش اعتیاد و در دسترس بودن 
شان ندهند.
روحانیت سهم خود را .اصوالً کشور
آسان مواد مخدر ،و خواه زورگیری .حکومت بر اساس زورگیری
ها را رد کرده و
Sharif
شود.
Exchangeاداره می
پاسخ مقامات قضایی و انتظامی به طنز مقابله حکوم��ت با زورگیران بر اس��اس زورگیری
میقاً به وجود
259B Cote-Vertu
زورگیران
مشکالت حاد تنها یک تعبیر است :در جامع��ه ای��ران آن اس��ت که تنها به ظاهر و ابزارآالت
ثبات معتقد
St-Laurent,
کنیدH4N
حکومتی که خود اساساً بر اساس نگاه1C8
نوع
(موتورQC،قمه ،زنجیر،
«اعدام».
Cote vertu, Bus 121 E
شباهت را
ب�ه همین دلیل می�زان اعدام زورگیری عمل میکند ،میخواهد لباس) .آنها بیش��ترین
Tél.: (514) 22-6408
به بسیجیان و لباسشخصیهای
زورگیری برخورد کند.
برخوردیاز همه با
در ای�ران بیش
منتقدانه!
س�رانه با
وی اسرائیل
Tél.: (514) 561-6408
Fax:در
ادبیات
همان
از
و
دارند
حکومتی
زور
بر
ای
ه
خامن��
حکومت
بنی��اد
کشورهاست.
(514) 22-6409
ام��ا اعدامها در عمل هیچ تأثیری اس��توار اس��ت و تنها با زور است برخورد با مردم استفاده میکنند.
که مقامات کشوری و لشگری در
معمای است.
ی اوباما یکنداشته
کند
را برجسته می
m
co
علیرغم اع��دام صدها قاچاقچی اختیار گروهی معدود قرار گرفتهw.sharifexchange.

شـــریف
ارز

ت تان
�ما با
خورد

خاطر
مل��ه
رابطه
رائیل
ایجاد
شین،
است.
چراغ
د که
ش��ود،
س��ت
ود ،اما

کوس
ک بی
ی سی
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میناصاحلی
Real Estate Broker

مشاور امالک:مسکونی و جتاری

• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

•

 ن��گاه کنيدبه نقش هاليوود و
امروز بيش��ترين بيم��اران روانی توليد کنندگان بازی ها و ويديوهای
در امريکا ي��ا در زندان ها به جرم خشن و جنگیدرتبليغ و گسترش
خالفکاری حبس ان��د ،و يا بدون فرهنگ خشونت ودرآمد هنگفتی
هيچگون��ه کنت��رل و پيگيری و که از اين راه به دست می آورند.
درمان در جامعه ويالن اند.
 ن��گاه کني��د ب��ه هي��والی
 نگاه کنيد که چگونه سياست بنيادگرائی مذهب��ی در الجزاير و
بازان امريکائی و پش��تيبانان مالی پاکستان و س��وريه و سومالی ،به
و رس��انه ای ش��ان ب��رای کاهش گورزادهای بیقلبی که پروانههای
بودجه های آموزشی و پرورشی ،و گلگون عش��ق برس��ينههای مهر
بهداشتی و درمانی ،که می توانند گردن م��ی زنند و خنجر برگردن
نقش��ی پيش��گيرنده در بروز اين نازک و زيبای ش��ادی و زندگی و
فجايع داشته باشند ،شمشير از رو سيب بلورين اش فرو می برند.
بسته اند و پول های بی زبان حاصل
از دسترنج زحمکش��ان امريکائی  نگاه کنيد به چهره ی بی روح
را به جي��ب های بی انتهای خود ،وزيرآموزش و پرورش احمدی نژاد
ِ
انس��انيت خود
کارتل ها و تراست ها ،و کليساها و (و صورتک تهی از
ديگر مراکز مذهبی می ريزند.
{>> ادامه در صفحه بعد}10 :

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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CANADA

www.skylawn.net

بــرایکـانـاداییانجـدید،

غرببهترینجابرایزندگیاست!

 19دس��امبر،
ایرانت��و :ب��رای
مهاج��ران هیچ
جایی ب��رای کار
کردن ،مناس��ب
تر از «دشت های
س��بز» نیس��ت؛
در حالیک��ه
ت��ازه واردان به کب��ک ،به بدترین
بازارهای کاری موجود در کش��ور
روی می آورند.
مقاله اخیر منتش��ر ش��ده توسط
اداره آمار کانادا نشان می دهد که
آلبرتادر کل کشور ،کمترین میزان
بیکاری را در سال گذشته داشته
اس��ت و حتی در میان مهاجرانی
ک��ه در حدود یک ده��ه در کانادا
زندگی میکنند ،شاغلین بیشتری
نسبت به متولدین کانادا به چشم
می خورد.
ام��ا در کب��ک ،می��زان اش��تغال
میان مهاج��ران و متولدین کانادا،
بیشترین مقدار اختالف و فاصله را
در کشور دارا می باشد.
می�زان بی�کاری مهاج�ران
در کب�ک در س�ال گذش�ته
 11.9درصد ،یعنی بیش�ترین
میزان در میان اس�تان ها و دو
برابر میزان بی�کاری در میان
متولدین این استان بوده است.
مهاجرت ب��رای دخیره نیروی کار
در حال حاضر و در آینده ضروری
و حیاتی است و انتظار می رود تا
س��ال  2031بی��ش از  80درصد
جمعیت را مهاجران تشکیلدهند.
این رق��م اکن��ون  67درصد می
باشد.
بنابراین مهم است که بدانیم چگونه
آنها امور خود را می گذرانند ،و باید
به این موضوع پرداخنه ش��ود که
چطور می توان میزان مهاجرت را
کاهش یا افزایش داد و یا در همین
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تازه واردان به کبک
با بدترین بازارهای
کاری موجود در
کشور روبرو هستند.
سطح نگه داشت.
بررس��ی های به عمل آمده تاثیر
بحران اقتصادی بر روی بازار کار را
مشخص می کند .بار منفی بحران
اخیر بر دوش مهاجران مخصوصا
آنهایی که اخیرا وارد کش��ور شده
اند بود.
برای مث��ال در مورد تحصیلکرده
ها ،فاصلهدستمزدی بین متولدین
کان��ادا و مهاجران بین س��الهای
 2008تا  2011رو به افزایش بوده
است.
در سال گذش��ته ،تازه واردانی که
کمتر از  5س��ال در کانادا زندگی
کرده اند  67درص��د درآمد افراد
همترازشان از نظر تحصیلی را که
متولد کانادا بوده اند ،کسب کرده
اند .این مقدار از  70درصد در سال
 2008افت نموده و به این مقدار
رسیده است.
ام��ا در غرب وضعی��ت مهاجران
بهبود یافته است.
در بریتیش کلمبیا بیش از نیمی
از مهاجران وضعیت شغلی مناسب
تری یافته اند.
در مانیتوبا ،مهاجران بهترین وضع
ش��غلی کش��ور را دارند و میزان

بی��کاری آنها در
س��ال قب��ل6 ،
درص��د یعنی از
نظر کم بودن در
مقام دوم کشور
بوده است.
در ساس��کاچوان
رشد مشاغل بین
سالهای  2008تا  ،2011به دوبرابر
رشد یافته است.
بررسی ها همچنیندر مورد بخش
های کاری هم صورت گرفته است.
مشخص است که کاهش در تولید
ب��ر مهاجران تاثیر زیادی داش��ته
اس��ت .مشاغل در بخش خدماتی
بیشتر شده است.
در بخ��ش س�لامت و خدم��ات
اجتماعی نیز افزایش شغل داشته
ای��م و مدیریت عمومی و خدمات
تخصصی نیز باالتر از سطح خوددر
قبل از زمان بحران است.
می��زان موفقی��ت مهاج��ران در
بازارهای کاری مختلف وابسته به
این است که از کجا آمده اند.
در بازه ی زمانی  2008تا ،2011
اتباع فیلیپینی بیش��ترین میزان
مشاغل را داشته اند ،حتی بیشتر
از متولدین کانادا.
مقام دوم شاغلین مربوط به اتباع
اتحادیه اروپا بوده است.
امادر جایدیگر برعکس این وضع
را مش��اهده می کنیم .آفریقاییان
بیشترین میزان بیکاری و کمترین
میزان مشاغل را داشته اند .میزان
بیکاری آنها عددی در حدود 21.3
درصد در سال گذشته بوده است.
بیش��ترین میزان بی��کاری که در
اثر بح��ران اقتص��ادی اتفاق افتاد
گریبانگیر کارگران آمریکای التین
ب��ود و در ح��دود  10.3درصد در
سال گذشته گزارش گردید.

•

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

 2بار در ماه کافی است!

یکم و 15ماه

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

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

تلفن مستقیم درج آگهی در پیوند514-996-9692 :
نقره کار :دستهای آلوده در کشتار کودکان
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>> ادامه از صفحه9 :

احمدی نژاد) و پيکرهای سوختۀ  مبارزه و تالش بی وقفه در راه
دانش آموزان و جسدهای له شدۀ زدايش و يا کاهش بی عدالتی های و اي��ن گونه اگر ش��ود ب��ه ندرت
تراژدی کش��تار کودکان
ش��اهد
آناندر ميان آهن پاره های اتوبوس اقتصادی و اجتماعی
ِ
و لحظههای دردناک پَرپَرش��دن
هاو زيرآوارها و....
 جمع آوری س�لاح يا کنترل زندگی درون سينه های سرشاراز

ب�ا اي�ن اح�وال ام�ا راه های ومحدود کردن خريد و فروش آن .ش��ادی و شورش��ان خواهيم بود،
عزيزانی که جز عشق و و دوستی
پيش�گيری و کاه�ش قربانی
ش�دن جگرگوش�ههای م�ان  افزاي��ش امکان��ات درمانی و و مهربانی کالمی نمیشناسند و با
کنترل بيماران روان��ی ،و ورايگان کينه ونفرت وشقاوت گرگآدمها
نيزروشن اند:
 اليروبی عرصه ی سياس��ت از کردن اين امکانات.

بيگانه اند.
ــــــــــــــــــــــ
موجودات سياست باز و دينکاری
ک��ه بيش از ه��ر چيز ب��ه منافع  آم��وزش خش��ونت پرهيزی * ديوي��د مورل��ی -م��ارگارت وودلن��د،
مالی و معنوی خود می انديش��ند وخشونت گريزیدر تمامی سطوح چگونگی رشد و نمو کودکاندر کشورهای
و سياست را بستر جنايت آفرينی جامعه ،و جمع کردن بساط ُمبلغان در ال توس��عه  ،ترجمه دکترمحمد علی
مروجان فرهنگ خشونت ازعرصه برزگر و آذردخت سعيدی  /ص ۱۱
و تخلي��ه ی ُعقده ه��ای روانی و و ّ
شخصيتی و مذهبی شان کرده اند .ی فعاليت های فرهنگی وهنری و
دينی و اجتماعی.

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

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

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

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

یامسین

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

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

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

شادی

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

بانکهایکانادایی«تیمهایبرنامهریزی»
خود را گسترش می دهند
 22دس��امبر ایرانت��و :برای
بس��یاری از کارفرمای��ان
کانادای��ی ،پ��ر ک��ردن خال
ناش��ی از مرگ ناگهانی یا از
کارافتادگی و بیماری یکی از
همکاران زنگ خطری است
که آنها برای حلش برنامه ای
ندارند.
 Baby Boomerهای کانادا،
(متولدی��ن پ��س از جن��گ
جهانی دوم :بین س��ال های
 1946و  )1964که بسیاری
از آنه��ا مال��ک ش��رکتهای
کوچک و متوس��ط می باشند ،از
برنامه ریزی برای تربیت جانش�ین
غفلت ک��رده ان��د و ای��ن غفلت
چالشی برای کشور پدید آورده که
اکنون بانکها برای حل آن به رقابت
برخاسته اند.
تون��ی مایورین��و ریی��س بخش
خدم��ات مدیریت ث��روت رویال
بان��ک کانادا می گوید "بس��یاری
از مش��تریان ما اکن��ون باالی ۶۰
سال سن دارند .آنان می بینند که
همکارانشان به سرعت صحنه ی
کار را ترک می کنند و کسی هم
نیست که جانشین آنان شود".
او اضافه میکند ایندسته از روسای
شرکتها پیش خود فکر می کنند
که " من نمی خواهم دچار چنین
سرنوشتی شوم".
نیاز ب��رای برنامه ریزی در اینگونه
بنگاهها برای ای��ن بانک ،فرصت
تجاری تازه ای را به ارمغان آورده
و به همین دلیل ،در شرایطی که
بسیاری از بانکها در جهان سرگرم
کاهش نیروی خود هستند ،رویال
بانک کانادا به س��رعت فعالیتهای
خود را گسترش می دهد.

تیم آق��ای مایورینو که در س��ال
 ۲۰۰۷تنها  ۵۶نفر عضو داش��ت
اکن��ون ام��ا به بی��ش از  ۲۰۰نفر
رسیده است.
"برنامه ی جانش��ینی" به خودی
خ��ود ب��رای بانکها تولی��د درآمد
نمی کند .نه تنها رویال بانک بلکه
بانکهای رقیبش هم از این دسته
از مشتریان خود هزینه ای مطالبه
نمی کنند.
اما با آغاز کار مدیران جدید ،معموال
این مدیران دست به اجرای برنامه
های جدید از جمله سرمایه گذاری
و برنامه ریزی مالیاتی خواهند زد
که برای بانکها سودزا خواهد بود.
رقب��ای رویال بانک کان��ادا هم به
منظور توسعه خدمات به مشتریان
پردرآمد خود در حال گس��ترش
تیمهای برنامه ریزی خود هستند.
چنانچه ایان نیون معاون مدیر تیم
برنامه ریزی جانشینی  BMOمی
گوید:
"تقریب��ا  ۷۰درص��د از بنگاههای
خصوصی مشتری ما ،در ده سال
آینده ،تغیی��ری در مدیریت خود
ایجاد خواهند کرد .این امر ثروت

کالن��ی را تولی��د خواه��د
کرد ،چرا ک��ه آنها که مایل
ب��ه فروش بنگاهه��ای خود
هس��تند و نیاز به کمکهای
مدیریت��ی دارن��د .بعضی از
این بنگاهها البته به فرزندان
مدیران منتقل خواهد ش��د
و م��ا م��ی خواهیم مطمئن
ش��ویم که این م��ا خواهیم
بود ک��ه خدمات بانکی را به
نسل جدید مدیران ارائه می
دهیم".
آقای نیون یک برنامه ی ده
س��اله را برای جانش��ینی مدیران
پیش��نهاد می کند و سه انتخاب
برای مدیران فعلی قائل است:
یکی از اعض��ای خانواده مدیریت
شرکت را به عهده بگیرد ،خانواده
مالکیت ش��رکت را حفط کند اما
مدیریت جدیدی را منصوب نماید،
بنگاهش را به فروش برس��اند .اما
البته انتخاب یکی از این روش��ها
آس��ان نخواهد بود .او نمونه ای را
ذک��ر می کند که مالک ش��رکت
تمایل داش��ت پس از او فرزندش
مدیریت شرکت را بر عهده بگیرد،
ام��ا فرزند هیچگون��ه میلی برای
جانشینی پدر نش��ان نداد .او می
گوی��د " در گیر و دار برنامه ریزی
برای جانش��ینی ،احساس��ات هم
جایی ب��رای بروز پیدا می کند .ما
س��عی می کنیم در اولین مرحله
راه حلی برای مهمترین مشکالت
پیدا کنیم" .او می گوید موسس��ه
اش در حال ارسال  ۲۳هزار نامه به
مشتریان خود در سراسر کانادا بوده
و می خواهد به مش��تریانش ثابت
نماید که برای حل مشکالتشاندر
کنار آنان خواهد بود.
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درسیستمجدیدمهاجرت
جوانان و زبان دانان حق
تقدمدارند

رد درخواس��تهای مهاج��رت از چند
کش��ور،
حالیک��ه نیروی س��ال در شرایط فعلی به چند ماه
کار در کانادا رو کاهش یای��د .در عین حال دولت
به کاه��ش دارد ،س��قفی برای تعداد درخواستهای
برنام��ه ری��زی و اجرا می مهاجرت در نظر خواهد گرفت تا
 23دس��امبر ایرانتو :دولت فدرال ش��ود .به جای اینکه مهندس��ین از طوالنی ش��دن لیست منتظران
جلوگیری شود.
در ماه می آینده اجرای
و
مهندسان
خواهیم
منی
کنی:
برنامه ی اعطای ویزا برای سرمایه
برنام��ه مهاجرتی جدید
دکترهایی که به کانادا می آیند به
گذاران هم دچار تغییراتی خواهد
خود را آغاز خواهد کرد.
رانندگان تاکسی تبدیل شوند!
شد.
آن چنانک��ه کن��ی وزیر
تا کنون خارجیان ثروتمندی که
مهاجرت چهارشنبه 19
برای سرمایه گذاری حداقل 800
دس��امبر گف��ت تمرکز
دول��ت بر این ام��ر خواهد بود که به رانندگان تاکس��ی و دکترها به هزار دالر در کانادا آمادگی داشتند
مهندسین ودکترهایی که به کانادا فروشنده مغازه تبدیل شوند ،آنها اقامتدائم رادریافت می کردند .اما
می آیند به رانندگان تاکسی تبدیل باید اینجا هم مهندس ودکتر باقی در مقایسه با برنامه های مشابه در
دیگر کشورها ،این برنامه بیش از
بمانند".
نشوند.
دولت بر آنست که تقدم را بر جوانی مطالعات نش��ان می دهد که نرخ حد سخاوتمندانه تلقی می گردد،
و مهارت زبانی متقاضیان و همسران بی��کاری و بیکاری پنه�ان در بین چرا که این س��رمایه در واقع یک
نوآمدگان بیش از جمعیتی است وام بوده و در پنج سال بازپرداخت
آنان قرار دهد.
خواهد شد.
در این سیستم جدید دولت امتیاز که در این کشور متولد شده اند.
بیش��تری برای تجربی��ات کاری کن��ی می گوید که ه��دف اصلی اکنون  25هزار نفردر لیست انتظار
متقاضیان در نظر خواهد گرفت و تغیی��ر این الگو ب��وده تا وضعیت این برنامه ق��رار دارند که  86هزار
مهاجران آینده می بایستی پیش مهاجران به آمار ملی کشور نزدیک نفر از آنان برای وابستگان خود هم
تقاضای اقامت کرده اند.
از ورود به کان��ادا اقدام به ارزیابی گردد.
او اضافه م��ی کند وقتی از چهارم دولت بر آن است که از تمایل این
مدارک تحصیلی خود کنند.
کنی می گوید ":این اصالحات به ماه می سال  2013اجرای برنامه منتظران برای قبول قواعد جدیددر
منظور افزایش ثم��رات اقتصادی جدید آغاز گ��ردد ،انتظار می رود قبال بررسی سریع درخواستشان
نوآمدگان و کمک ب��ه بهره وری زمان بررس��ی و پاس��خ گویی به نظر خواهی کند.

پیتر مک کی می گوید :کماکان با ورود به سال
 2013یکارتشقویترموردنیازکاناداست
26دسامبرایرانتو:
بودجه صرفه جویانه دیگری
در کانادا بسته شد ولی وزیر
دفاع کان��ادا ،پیتر مک کی
می گوید توق��ع دارد با ورود
ب��ه س��ال  ،2013ارتش در
اوج قدرت نظامی خود باقی
بماند.
مک ک��ی در مصاحبه پایان
سال به  QMIگفت :آسیب
پذیری امنیت در جامعه به
طرز افزاین��ده ای از نگرانی
های ماست .به همین دلیل
است که من پیشنهاد میکنم که
نیروی نظام��ی کانادا در مس��یر
تخصیص مناب��ع کاف��ی ،تامین
بودجه ،آموزش ها و مهیاس��ازی
به راه خود با قدرت بیشتری ادامه
دهد.
نیروهای مس��لح کان��ادا در حال
تالش برای پیاده س��ازی گزارش
سال 2011توسطسهپدبازنشسته
 Andrew Leslieم��ی باش��د که
ای��ن گزارش با هدف کاهش نظام
کاغذبازی با نام «دندان بیشتر ودم
کوتاه تر!» ارائه شده است.
مک کی میگوی��د که چه کمک
خوبی اس��ت اینک��ه ماموریت در
لیبی تمام شده اس��ت و آموزش
ارتش افغانستان در سال  2014به
پایان خواهد رسید.
او گفت :ای��ن دو اتفاق کمک می
کن��د که م��ا ی��ک خودتنظیمی
داشته باش��یم چنانچه توقع می
رود و این همزم��ان خواهد بود با
رکود اقتص��ادی و کاهش بودجه
اختصاص یافته به این بخش.

نگرانی های زیادی هم وجود دارد
که شما زیاد درباره آن چیزی نمی
ش��نوید مانند برخورد با معامالت
دارو و م��واد مخدر که از امریکای
ش��مالی وارد می ش��ود و قاچاق
انس��ان از این مرز و اسلحه قاچاق
که از س��واحل جنوب��ی امریکای
ش��مالی وارد کانادا م��ی گردد .به
همین دالیل اس��ت که می بینید
کانادا حض��ورش را در مرز امریکا
حفظ می نماید.
ارتش یک مرکز پشتیبانی جدید
در جاماییکا و پنج مرکز دفاعی در
نقاط مختلف جنوب و مرکز امریکا
بطور فعال نگه داشته است.
همچنین نی��روی دریایی در حال
انج��ام برنامه  35میلی��ارد دالری
بازسازی ناوهاست و نیروی هوایی
منتظ��ر تصمی��م گی��ری درباره
جایگزین��ی جنگنده های قدیمی
 CF-18است.
مک کی تاکید خود بر لزوم استفاده
از  F-35را دیگر تکرار نکرد.
او گف��ت من چ��ه نفع��ی از این
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موضوع خواهم برد ،مهم نیست در
این مورد چه قضاوتی کنید ،به نظر
من این بهترین هواپیما با بهترین
قیمت است که منافع زیادی برای
صنعت کانادا خواهدداشت.
وی گفت اگر مندرگیر مسائل این
چنینی نباشم می توانم به عنوان
همس��ر و پدر از زندگی خود لذت
ببرم.
او گفت زندگی خوب��ی به همراه
همس��ر ایرانی االصل��ش ،نازنین
افشین جم ،فعال حقوق بشر دارد.
مک ک��ی افزود :قبل از اینکه وارد
سیاست ش��وم به عنوان وکیل و
پیگرد کنن��ده قانونی فعالیت می
کردم ،ک��ه برخ��ی فعالیت های
همسرم برای کمک به مردم جهت
رهایی آنها از سیستم قضایی نا امن
و دیکتاتوری کشورش ،مورد توجه
و عالقه ام واقع شد.
اولین کودک این زوج در ماه فوریه
و یا مارچ به دنیا خواهد آمد.
او گفت :این ازدواج زیبا ترین اتفاق
زندگی من بوده است.
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ماریاکُـتنه

عضوشورایمشاورانمهاجرتبهکانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

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

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

Contact me in English,
French,
Italian or PERSIAN
__________________
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

مدیر امور ایرانیان

با خط مستقیم و رایگان زیر از ایران به مونترال پاسخگوی عزیزان شما خواهد بود:
از تهران بدون هیچ پیش شماره واز شهرستان با پیش شماره ()۰۲۱

)۰۲۱( 971 - ۱۸74

ساعات تماس به وقت ایران

Suite 308
H3C 1A8

داخلی3747

از دوشنبه تا جمعه و از ساعت ۱۹تا۲۴

980 St-Antoine W.
Montreal, Quebec

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

ساعات
متاس

mariacottone@hotmail.com

تا 18:00

با تعیین وقت قبلی

www.mariacottone.com

11:00

پست کانادا ،با ارائه  ۵۰میلیون ارسال
در روز ،رکورد ثبت کرد
 25دس��امبر ایرانت��و:
کارمندان پس��ت کانادا با
ت�لاش ف��راوان و کار در
س��ه تعطیالت آخر هفته
گذشته توانس��تند تا ۲۵
دس��امبر ،افزای��ش میزان
بسته ها و پاکت ها و کارت
های کریسمس را پاسخگو
باش��ند و همه را به مقصد
برسانند.
سرویس های پستی بعد از
جابجایی  ۵۰میلیون نامه
در روز  ۲۰دس��امبر و یک
میلیون بس��ته در روز  ۱۳دسامبر
در ط��ی مدت زمان  ۲۴س��اعت،
رکورد جابجایی خود را شکست.
س��خنگوی پس��ت کان��ادا آقای
 John Cainesگف��ت :م��ا آماده
چنی��ن روزهایی بودی��م .در چند
سال گذش��ته کال کسب و کار ما
تغییر کرده و مورد هجوم تجارت
الکترونیک و خریدهای آنالین قرار
گرفته است .من هنوز کامپیوتری
ندیده ام که بتواند بس��ته هایی را
جابجا کند که ما می توانیم و اینجا
جایی است که ما حضور خواهیم
داشت.
او ادام��ه داد که هج��وم غیر قابل

کنترل نامه ها اول بار در «جمعه
سیاه» ( ۲۳نوامبر) امسال و یا مثال
در دوشنبه سایبری رخ داده بود.
پس��ت کانادا آمادگی داش��ت که
بیش از یک میلیارد امانت پستی
و نام��ه را در این فصل تعطیالت
جابجانماید.
میزان امانات ارس��ال شده توسط
پست کانادا در سال جاری نسبت
به سال گذشته ۱۲ ،درصد کاهش
داشته است.
از جمعه سیاه تا کنون ،پست کانادا
 ۲۰میلیون بسته را جابجا نموده
که  ۲۵۰۰۰۰تای آن در آخر هفته
گذشته بوده است.

آق��ای  Cainesگفت تع��داد نامه
های روس��تاییان در طی  ۵سال
گذش��ته مدام کاهش یافته است،
در حالیکه پس��ت کان��ادا یکی از
معدود شرکتهای پستی ای است
که امانات را به حومه و اطراف شهر
نیز ارسال می نماید.
او پی��ش بینی کرد ک��ه ماموران
پست تا هفتهدوم ژانویه همینطور
پر مشغله باشند.
وی در آخ��ر اش��اره ک��رد که ما
انتظ��ار داریم این ارقام بخاطر روز
کریس��مس و خریدهای این روز
بسیار بیشتر نیز گردد.

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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ایران:سانسورواقصاد...
تعطیلیبیشاز ۱۰۰چاپخانهدرتهراندر
یکسال
گذشته

دویچه ول��ه :به دلیل
گران��ی ملزوم��ات
صنعت چاپ ،ش��مار
زی��ادی از چاپخانهها
در ایران در آستانهی
ورشکس��تگی ق��رار
دارند.
مدی��ر ی��ک بن��گاه
انتشاراتی به گفت در
شش ماه اخیر بیش از
 ۲۰۰بنگاه انتشاراتی فعالیت «وقتی تیراژ کتاب در ایران به
دیگری که سرش��ار از مراودات
خود را متوقف کردهاند.
 ۳۰۰نسخه میرسد یعنی باید جنسی و ارتباط جنسی میان
طب��ق گ��زارش رس��انهها در
دختران و پسران بوده" عنوان
فاحته نشر را خواند».
یک س��ال اخیر بیش از ۱۰۰
کرد.
چاپخانه تنها در ش��هر تهران

چند
در
ارز
قیمت
ناگهانی
افزایش
تعطیلشدهاند.
نظرات علی خامنهای درباره نشر
 ۲۰۰چاپخان�� ه دیگر ه��م اعالم ماه��ه اخیر و کاهش واردات کاغذ کتاب
کردهان��د ک��ه در ح��ال تعطیلی موجب ش��ده ب��ازار داخلی تولید عل��ی خامنهای ،رهب��ر جمهوری
کاغذ به شدت به هم بریزد.
هستند.
اس�لامی ۲۹ ،تیرم��اه  ۱۳۹۰در
ای��ن در حال��ی اس��ت که س��ایر در ع��رض ماههای اخیر قیمت به دی��دار با مس��ئوالن کتابخانهها و
چاپخانهها نیز حداکثر با ظرفیت اصط�لاح هر بند کاغ��ذ از حدود جمعی از کتاب��داران ایرانی گفته
 ۵۰درص��دی خود کار میکنند و  ۲۰هزار تومان به  ۸۵هزار تومان بود« :نمیتوان ب��ازار کتاب را آزاد
بس��یاری از آنها نیروی کار خود را رسیده است.
گذاش��ت تا کتابهای مضر وارد
اخراج کرده یا از شیفتهای کاری به ای�ن ترتیب هزین�ه نهایی جامعه شوند».
آنها کاستهاند.
چاپ یک کتاب  ۲۰۰صفحهای رهبر جمهوری اسالمی بدون آن
با افزایش بیس��ابقه قیمت ارز در در بازار ایران به حدود  ۲۰هزار که تعریف��ی از "کتابهای مضر"
ماههای اخیر فعالیت بخشهایی تومان رسیده است.
بدهد ،افزوده بود:
از صنایع ایران رو به تعطیلیست.
«هر کتابی مفید نیس��ت .بعضی

کتابها مضر است .مجموعهای که
صنعت چاپ ای��ران نیز به خاطر سانسور و گرانی ،دو تهدید عمده
اینکه اکثر لوازم آن از خارج وارد افزایش قیمت لوازم مرتبط با حوزه متصدی امر کتاب است نمیتواند
میشود ضربه خورده است.
نش��ر در کنار ممیزیهای وزارت با این فکر که م��ا آزاد میگذاریم
عل��ی اصغ��ر ش��ادمانی مدی��ر ارش��اد و عدم ص��دور مجوز برای خودشان انتخاب کنند ،هر کتاب
"چاپخانه شادیران" ،در گفتوگو انتشار بس��یاری از کتابها باعث مضری را وارد ب��ازار کتابخوانی
با خبرگ��زاری ایلنا افزایش قیمت شده اس��ت زنجیره حلقه نشر در بکن��د .این یک خ��وراک معنوی
ملزوم��ات چاپ را متاثر از افزایش ایران بیش از گذشتهدر فشار باشد .است که اگر فاسد بود ،اگر مسموم
قیم��ت سرس��امآور ارز میداند و ی��ک منب��ع آگاه حوزه نش��ر در بود ،ما به عنوان ناشر ،کتابخانهدار
میگوی��د در ماههای اخیر قیمت ای��ران میگوی��د« :در عرض  ۶ ،۵و حتی متصدی پخش ،حق نداریم
مرکب حدود  ۳برابر ،الکل حدود  ۴ماه گذش��ته فعالیت بیش از  ۲۰۰این کتاب را در اختیار عموم افراد
برابر ،داروی آب  ۲برابر ،الستیک انتشارات بهطور کامل متوقف شده قرار بدهیم».
سیلندر  ۲برابر ،لوازم الکترونیکی اس��ت ».این منبع آگاه میافزاید :از فروردی��ن س��ال  ۱۳۹۰وزارت
ماش��ین چاپ  ۴برابر و همچنین «وقتی تیراژ کتاب در ایران به  ۳۰۰ارش��اد ب��ا راهان��دازی طرح��ی با
هزینهیدستمزد تعمیرکاران برق نسخه میرس��د یعنی باید فاتحه عنوان "نظام امتیازدهی ناشران"
دامنه سانس��ور کتاب در ایران را
و مکانیک حدود  ۳برابر شده است .نشر را خواند».
ب��ر اس��اس آمارهای س��ندیکای از جمله آخرین فش��ارهای دولتی گستردهتر کرد.
تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران ،بر انتش��ارات خصوصی ایران ،لغو ب��ر اس��اس ای��ن ط��رح ،ب��ا هر
ساالنه  ۱/ ۵تا دو میلیون تن کاغذ پروانه نشرچشمه یکی از معتبرترین "اصالحی��ه"ای ک��ه از س��وی
در کشور مصرف میشود.
بنگاههای انتشاراتی ایراندر تیرماه اداره ممی��زی وزارت ارش��اد روی
کتابهای ارسالی یک ناشر اعمال
حدود  ۷۵کارخانه با ظرفیت تولید  ۱۳۹۱است.
 ۷۵۰هزار تن کاغذ در کشور ایجاد بهمن دری مع��اون امورفرهنگی شود ،یک امتیاز منفی در کارنامه
ش��ده که فقط  ۵۰۰ه��زار تن آن وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ناش��ر ثبت میش��ود .تک��رار این
فعال است و ساالنه یک میلیون تن اول تیرم��اه  ،۱۳۹۱تخلف "نش��ر امتیازهای منفی میتواند لغو امتیاز
کاغذ نیز وارد کشور میشود .این چشمه" را "ارائه اثری موهن درباره ناشر را در پی داشته باشد.
در حالی است که عدم اختصاص امام حسین"" ،ارائه کتابی که مروج

ارز مرجع برای واردات کاغذ و نیز همجنسگرایی ب��وده" و "ارائه اثر

ساالنه ۴۵هزار ایرانی
قربانیهوایآلودهمیشوند
دویچ��ه وله :رئیس س��تاد محیط
زیست ش��هرداری تهران میگوید
هر سال  ۴۵هزار نفر در ایران بر اثر
آلودگی هوا جان خود را از دس��ت
میدهند.
به گفتهی مس��ئوالن حفاظت از
محیط زیست ،سوخت و خودروی
غیراستاندارد منشا اصلی آلودگی
است.
امروز (جمعه اول دی) مانند چند
روز گذشته در تهران باران میبارد
و هوا آلوده نیست .چنین روزهایی
در پایتخت و اغلب کالنشهرهای
ایران هر سال کمتر میشوند.
ش��مار روزهای ناس��الم تهران در

سال تا دو برابر روزهای سالم
برآورد میشود.
حدود دو هفته پیش میزان
آالیندهه��ا در هوای تهران و
چند ش��هر ب��زرگ دیگر که
مجموعا ح��دود  ۲۴میلیون
نفر از ش��هروندان ای��ران را
در خود ج��ا میدهند به مرز
"اضطرار" رسید و به تعطیلی بخش
بزرگی از کشور منجر شد.
علی محم��د ش��اعری ،قائم مقام
سازمان حفاظت از محیط زیست،
سوخت و خودروهای غیراستاندارد
را مهمتری��ن عامل آلودگی هوا به
ویژه در کالنشهرهای ایران عنوان

میکند .خبرگزاری مهر اولدیماه
از قول شاعری نوشت :این دو عامل
اگر نامطلوب و با اس��تاندارد پایین
باشند ۷۰ ،تا  ۸۰درصد در آلودگی
محیطتأثیرگذارند.
میزان بنزن هوای تهران ۴تا ۱۰
برابر استاندارد
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  قراردادها
 Contract Law
  امورخانواده
 Family Law
 Real Estate Law
 امالک و مستغالت
 Commercial Lease
  جتاری (قراردادهای ایجاری)
 Franchise Law
 فرانچایز
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  مهاجرت
 Representation before: Québec
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  وکیل دادگاه کبک،
و دادگاه «سوپریور»

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

________________________________________________Tel.: 514-303-2977
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

محمد هادی حی��درزاده ،رئیس برابر حد استاندارد است.
ستاد محیط زیست و توسعه پایدار
شهرداری تهران میگوید در ایران سوخت و خودروی غیراستاندارد
 ۷۰درصد س��رطانها ب��ه نوعی تولید داخل
مرتبط با محیط زیست و مسایل عل��ت اصل��ی ورود س��وخت
انسانی است و ساالنه  ۴۵هزار نفر غیراس��تاندارد به بازار ایران تغییر
قربانی آلودگی هوا میشوند.
کارب��ری برخی از پتروش��یمیها
ب��ه گ��زارش خبرگزاری رس��می برای افزایش تولید بنزین و کاهش
جمهوری اسالمی (ایرنا) حیدرزاده وابستگی به واردات عنوان میشود.
روز پنجشنبه ۳۰ ،آذردر هشتمین سوخت تولید شده در پاالیشگاهها
همایش س��االنه انجمن سرطان نیز کیفیتی ب��ه مراتب پایینتر از
ایران گفته است که با وجود اجرای استانداردهای کنونی جهان دارد.
برنامه جامعه کنترل آلودگی هوا ،قائم مقام سازمان حفاظت از محیط
 ۸۰درصد ای��ن آلودگی در تهران زیس��ت گفت وزارت نف��ت برای
ناشی از منابع متحرک است.
بهبود کیفی��ت فرآوردههای نفتی
ب��ه گفتهی رئیس س��تاد محیط حدود  ۱۵میلی��ارد دالر در هفت
زیس��ت ش��هرداری میزان بنزن پاالیشگاه کشور س��رمایهگذاری
موج��ود در هوای ته��ران و اغلب کرده و قرار اس��ت تا پایان س��ال،
ش��هرهای بزرگ ایران چهار برابر استاندارد س��وخت را از یورو  ۲به
استانداردهای جهانی است.
یورو  ۴ارتقاء دهد.
او میزان گوگرد خودروهای دیزل یوسف رشیدی مدیرعامل شرکت
در ای��ران را  ۲۰براب��ر متوس��ط کنترل کیفیت هوای شهر تهران
روز  ۲۸آذر در یک نشست
خبری گفت:
«هنوز در استاندارد سازی
س��وخت و یورو  ۲و یورو
 ۴نرس��یدهایم در حال��ی
که س��الیان س��ال است
در بعضی از کش��ورها به
استانداردهای یورو  ۵نیز
رسیدهاند .بنابراین باید در
این خصوص جدیتر عمل
کنیم».
س��وخت زیاد خودروها و
موتورسیکلتهای ساخت
داخ��ل نیز یک��ی دیگر از
عوامل مهم افزایش آلودگی
خودروهای مشابه در جهان اعالم به شمار میآید.
گفت��ه میش��ود برخ��ی از ای��ن
کرده است.
یوسف رشیدی ،مدیرعامل شرکت خودروه��ا در  ۱۰۰کیلومت��ر در
کنترل کیفیت هوای تهران ،هشتم شهر حدود  ۱۸لیتر بنزین مصرف
آب��ان در جریان برگ��زاری کارگاه میکنند.
تخصصی "ترافیک و رسانه" گفته
۱۰
بود که میزان بنزن هوای تهران
«درجا زدن در بحث آلودگی هوا»

Fax: 514-303-6522

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

به گزارش ایرنا حیدرزاده ابراز تاسف
میکن��د که با وج��ود زیانبخش
بودن آالیندههای محیطی "هنوز
نتوانس��تیم در مردم و مس��ئوالن
نس��بت به این موضوع حساسیت
ایجاد کنیم".
مطابق گزارش س��ازمان بهداشت
جهانی در س��ال گذشته میالدی
ح��دود  ۳میلیون و  ۳۰۰هزار نفر
در کشورهای مختلف بر اثر آلودگی
هوا جان خود را از دس��ت دادهاند.
این س��ازمان برآورد میکند بیش
از یک س��وم این قربانی��ان بر اثر
آلودگی هوای محیطهای شهری
درگذشتهاند.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت
هوای ش��هر تهران در مورد سهم
پایتخت از قربانی��ان آلودگی هوا
میگوید آمار م��رگ و میر را باید
وزارت بهداش��ت اع�لام کن��د اما
برآورد میشود ساالنه  ۴تا  ۵هزار
نفر در تهران ب��ر اثر بیماریهای
مرتبط با آلودگی هوا جان خود را
از دست بدهند" .پژوهشکده سل
و بیماریهای ریوی" چندی پیش
این رقم را  ۱۳هزار نفر اعالم کرده
بود.
یوسف رشیدی هشتم آبان ماه در
نشس��ت "ترافیک و رسانه" گفت:
«میزان آزبس��ت در ته��ران  ۵۰تا
 ۱۰۰برابر شهرهای پاک است».
آزبست (پنبه نسوز) عمدتا از طریق
لنت ترمز و صفحه کالج خودروها
در هوا منتشر میشود و از عوامل
ابتال به سرطان ریه شناخته شده
است.
رشیدی در این نشست گفته بود
"در بح��ث آلودگی هوا در حال در
جا زدن هستیم؛ روح کارشناسی
در قوانی��ن وجود ندارد و نگاهمان
در ای��ن حوزه س��طحی و س��اده
انگارانه است".
__________________

•
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ایران...

ورود ساالنه  ۶۰۰هزار نفر به زندانهای ایران
«وحشتانگیز»است

ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری فارس،
محمدباقر ذوالقدر ،معاون راهبردی
ق��وه قضائیه جمهوری اس�لامی،
در نشس��ت شورای قضایی استان
بوشهر گفته است:
س�االنه  ۶۰۰هزار نفر به دلیل
ارت�کاب جرایم مختل�ف وارد
زندانهای کشور میشوند و به
همین میزان هم از زندان خارج
میشوند.
محمد باقر ذوالقدر میزان جمعیت
ورودی زندانه��ا را «قابل قبول و
زیبنده کشور» ندانسته و گفته
است باید به سمتی برویم که
کاه��ش ورودیه��ا و افزایش
خروجیها را در زندانها شاهد
باشیم.
رادی��و ف��ردا در ای��ن ارتباط
گفتگوی کوتاهی دارد با احمد
بشیری ،وکیل دعاوی و قاضی
پیشین دادگس��تری در ایران
که در زیر با هم می خوانیم:

احمد بشیری:
«البته وجود جرم و مجرم مختص
کشور ما نیس��ت و در همه جای
دنیا هم جرم هس��ت و هم مجرم.
ولی وقتی یک مقام مسئول قانونی
کش��ور میگوید که در سال ۶۰۰
هزار نفر وارد زندانها میشوند ،اوال
ما نمیتوانیم در درستی حرف او
شک کنیم و دوم اینکه جا دارد در
برابر این رقم وحشتانگیز جرایم و
مجرمین ،برای جان و مال خودمان
و دیگران نگران شویم.
از سوی دیگر جا دارد که بالفاصله
فکر کنیم به این نکته که اگر ۶۰۰
هزار نفر در س��ال وارد زندانهای
ایران میش��وند ،چند ص��د هزار
مجرم وجوددارند که هنوزدستگیر
نشده و در سطح اجتماع با خیال
راحت دارند به اعمال مجرمانهشان
میپردازند.
این فکر وحشت ما را بیشتر میکند
و ما را وادار میکند که تا دیر نشده
است یک فکر اساسیدر این زمینه
بکنیم .و به طور کلی مملکت در
این زمینه یک فکر اساسی بکند.
برای اینکه تعداد مجرمین به این
اندازه برای یک کش��ور با سوابق و
شرایط ما ،بسیار بسیار زیاد است».
 از دیدگاه ش��ما ب��ه عنوان یکقاضی با تجربه دادگس��تری ،چرا
میزان ارتکاب ج��رم در ایران این
همه باالست؟ علت چیست؟
 از نظر روانشناسی کیفری هر
کس مرتکب جرم میش��ود بیمار

دفتر خدمات حقوقی و مهاجرتی

مهساابراهیمنژاد

مهاجرت

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

است .همان طور که برای معالجه
بیماران جسمی به معنای خاص
خ��ودش ،نیازمند پزش��ک و دارو
هس��تیم ،برای بیماران اجتماعی
نیز به پزش��ک و داروی اجتماعی
نیازمندیم.
برای اینکه بتوانیم با جرم و مجرم
مبارزه کنیم بای��د اول بدانیم که
چه اتفاق��ی رخ میدهد که مردم
یک کشور یا منطقه به سمت جرم
کشیده میشوند؟ خاستگاه جرم و
مجرم کجاست و چه ِویژگیهایی
دارد؟
البتهدر یک نگاه سطحی تجربی و
میدانی میشود گفت که از جمله
علتها و خاس��تگاههای جرم در
درجه اول ،فقر فرهنگی ،فقر مادی،
فضای خش��ن اجتماعی و برخی
اس��باب و عوامل دیگری است که
طرح آن به مجال بیشتری نیازمند
است.
در کشور ما با آنکه همه مسئوالن
و گردانندگان ام��ور عالقهمند به
ریش��هکنی ج��رم و کاهش تعداد
مجرمین هس��تند ،ام��ا در عمل
توفیق زیادی به دست نیاوردهاند.
ب��رای اینک��ه به طور ریش��های با
جرم و جنایت مبارزه نمیش��ود.
ما ع��ادت کردهایم که در مقاطع
خاصی مجرم را دس��تگیر و تنبیه
کرده و خیالمان آسوده میشود که
کنترلش کردهایم ،ولی کمتر اتفاق
میافتد که به این نکته فکر کنیم
که این فرد چگونه بهدور مجرمیت
افتاده است؟

م��ا بس��ترهای پیدایش
جرایم را یا نمیشناس��یم
و ی��ا در صورتی که آنها را
بشناس��یم ،کمتر به آنها
میپردازی��م .از این لحاظ
اس��ت که ما کم��اکان در
کارمان موفق نمیشویم.
 اگ��ر  ۶۰۰هزار نفر در س��ال بهدلیل ارت��کاب جرای��م مختلف-
ب��ه گفته مع��اون راهب��ردی قوه
قضائیه -به زندان راه پیدا میکنند،
مجموع تع��داد مجرمین؛ آنهایی
ک��ه مجازاته��ای مختلفی مثل
حبسهای تعلیقی یا جریمههای
نقدی برایشان صادر شده است و یا
دیگر مجازاتهایی که شامل زندان
نمیشود را باید در چه محدودهای
فرض کرد؟ آنها چه درصدی از کل
مجرمین کشور را شامل میشوند؟
 م��ن در حال حاضر ِس��مت
قضایی ندارم و وکیل دادگستری
هس��تم .اما در آن زمان که ما در
دستگاه قضایی مشغول به خدمت
بودیم ،شرایط اجتماعی آن زمان با
االن فرق میکرد.
از س��وی دیگر چون بیشتر عمر
من در دادسراها و محاکم کیفری
سپری ش��ده اس��ت ،میتوانم به
ش��ما بگویم که در غربالگری که
از مرتکبین جرایم در دادس��راها
انج��ام میدادیم ،چیزی در حدود
 ۳۰درصد آنها به زندان فرس��تاده
میشدند و بقیه آنها ،زندان شامل
حالشاننمیشد.
ح��اال اگر بگوییم ک��ه  ۵۰درصد
مجرمی��ن ب��ه زن��دان راه پی��دا
میکنند ،باز هم یک رقم بس��یار
باالییدستگیرمان خواهد شد.
رادیو فردا :الهه روانشاد

ایران :تداوم وحشتناک سرکوب بهائیان

بازهم نسلی دیگر...

شده اس��ت! فرزند شهید دیگری
از دهه  60جامعه بهایی به زندان
-----------------------افتاده است .شنیدن این خبر برای
 25نوامبر  ۵آذرماه - ۱۳۹۱/
ما نسلدومی ها کهدر بند هستیم
زندان رجایی شهر  -سالن ۱۲
یادآور این نکته ش��د که پدران ما
-----------------------در مالقات پنجشنبه  ۹۱/۹/۲تنها هم اعدام شده اند و ما هم در زندان
خبرعمومیکهشنیدیمدستگیری هستیم .نام افراد دیگری از نسل
دوم و یا حتی س��وم از بازماندگان
پیام مرکزی در گرگان بود.
آری صحت داش��ت .پیام مرکزی شهدای بهایی دهه شصت را که در
فرزند شاپور مرکزی هم دستگیر این دوران در زن��دان بوده اند و یا

هستند را به یادمان می آورد :
پرویز یزدانی ،نوید حقیقی ،جالیر
وح��دت ،هومن بخ��ت آور ،نورا
نبی��ل زاده ،دانی��ال اوجی ،وحید
تیزفهم ،عزیزالله سمندری ،کامران
رحیمیان ،کیوان رحیمیان
ک��ه با پیام مرک��زی ده نفر که ما
احصاء کردیم و احتماالً بسیار بیش
از اینهاست.
تأمل عمیقتر موج��ب مروری بر
تاریخ سی و چهار سال گذشته می
شود .در آستانه پیروزی انقالب در
آذر و دی  ۵۷واقعه سعدیه شیراز

خانواده

 حضانت فرزند
 وصیت نامه
 طالق

جتارت

 ثبت شرکت ها
 تنظیم وکالت نامه

دعاوی






مدنی
کاری
تجاری
خانواده

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

قبول وکالت در ایران

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

________________________
465 St-Jean, Suite 801

برایارایهبهترینسرویس
با ما تماس بگیرید.

Montréal QC H2Y 2R6

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

ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻓﮑﺮی ﻣﯽﺁﻓﺮﯾﻨﯿﻢ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯی ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭﺏ ﺳﺎﯾﺖ
ﺳﺮﻭﯾﺲ ﮐﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ )(POS
ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ
ﻭﺍﺣﺪ ﺳﯿﺎﺭ )ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺰﯾﺮ ٔﻩ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ(

ﺳﺎﻡ ﮔﻨﺠﻮی

514-918-4736
438-238-2604
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ

ﲡﺎﺭی ﻭ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

www.Samernet.com

Residential

)Free estimates & mobile service unit (free on the island of Montreal
Programming, Network design, Security Camera installation & services
Web design, Hardware & software installation & troubleshooting
Virus removal, POS system

و به آتش کش��یده ش��دن منازل
بهاییان و آوارگی و بیخانمانی آنها
اتفاق می افتد .تکرار آندر روستاها
و مناطق به��ار همدان ،کتا و بویر
احمد ،سیس��ان ،ایلخچ��ی ،ایول،
ماهفروزک و...در سالهای بعد اتفاق
می افتد.
پس از پی��روزی انق�لاب در اول
خرداد  ۱۳۵۸ربوده ش��دن جناب
موحد و استمرار این روش با ربودن
جنابان داودی ،روش��نی و  ۱۱نفر
دیگر.
در تابستان  ۱۳۵۸تیر باران جناب
بهار وجدانی در مهاباد با حکم آیت
الله خلخالی به عنوان اولین شهید
ای��ن دوران .این اتفاق با ش��هادت
بیش از  ۲۰۰نفردر س��الهای بعد
ادامه میابد.
در س��ال  ۵۸کلیه اموال و امالک
جامع��ه بهایی ضب��ط و مصادره
میشود و پیامد آن در سالهای بعد
مصادره اموال بس��یاری از بهاییان
اع��م از اعدامی ،زندان��ی و عادی.
دس��تگیری و ربودن محفل ملی
اول ،هیئ��ت مدیره جامعه بهایی،
بعد از انقالب در مرداد  ۵۹و تکرار
آن در س��الهای بعد ،برای محافل
ملی دوم و سوم.
اخ��راج اولی��ن گروه بهایی��ان در
تابس��تان  ۵۹از ارتش و پیامد آن
اخراج کلیه کارمن��دان وکارکنان
دولت در سالهای بعد .اخراج کلیه
دانش��جویان و اس��تادان بهایی از
دانشگاهها پس از انقالب فرهنگی
در سال  ۶۲و پیامد آن عدم ثبت
ن��ام جوان��ان بهای��ی در کنکور و
حذف کلیه آنها از تحصیالت عالیه.
تعطیلی تشکیالت اداری بهایی در
تابستان ۶۲به دستور دادستان کل
کشور.
احکام ش��رعی ،دولتی و فردی که
گاه با حضور بهائی��ان و گاه بدون
حضورشان اجرا میشد.

دادگاههایی که با حضور وکیل و یا
بدون اجازه حضور وکیل تشکیل
میش��د .دادگاههای چند دقیقه
ای تا چند ساعته و اموال بهاییانی
که با حکم دادگاه و یا بدون هیچ
حکمی مص��ادره میگردید .و در
یک نظر تنها در یک چیز مشترک
بود آن هم ع��دم وجود عدالت در
انشاء و اجرای حکم بود.
مرور سریع این خاطرات سوالهایی
را به ذهن ما آورد؛ سوالهایی مانند:
آیا تاریخ تکرار میشود؟
 آی��ا این گونه رفتارها دولتمردانجمهوری اسالمی را به هدف خود
میرساند؟
 آی��ا با ای��ن رفتاره��ا بهاییان ازاعتقادش��ان فاصل��ه میگیرن��د؟
ی��ا باعث میش��ود که بیش��تر بر
اعتقادشان راسخ شوند؟
 آی��ا  ۳۰س��ال تجرب��ه کفایتنمیکن��د تا هم��ه دریابی��م این
برخوردها ثمری ندارد؟
 آیا جاسوس��ی یک امر وراثتی وژنتیکی اس��ت و فرزن��دان مانند
پدران و مادران به جاسوسی متهم
میشوند و مجازات میگردند؟
 آیا این اس��تمرار گواه این نیستک��ه عل��ت همه ای��ن فش��ارها و
محدودیتها اعتقاد به آیین بهایی
اس��ت نه جاسوس��ی و اقدام علیه
امنیت ملی؟
 آیا افرادی مثل ما از تاریخ درسنگرفتهان��د و گذش��ته را چراغی
فراسوی آینده نکردهاند تا مجدداً
وقایع مشابهی برایشان تکرار نشود؟
 آیا علت این تکرار تاریخ ناتوانی مادر پیدا کردن راهبردی بوده است
ت��ا در این ضمن تکریم و اش��اعه
باورها و افکارم��ان بتوانیم امنیت
خود و خانوادههایمان را هم حفظ
کنیم؟
 آیا قرار است این تاریخ برای نسلبعد هم تکرار شود و دو یا سه دهه

Business

دیگر صمیم تیزفهم ،ژینا رحیمیان
و یا آرتین رحیمیان هم در گوشه
زندان باشند؟
 آیا با اعدام و زندانی شدن تعدادبیشتری از بهاییان بیشه امر بهایی
از شیران خالی میشود؟
 آیا خس��تگی فردی که در دههشصت برای مالقات همسرش به
زندان میآمد از آمدن برای مالقات
فرزندش او را باز میدارد؟
 آیا حضور ما ش��هادتی اس��ت برشهادت پدرانمان ،بر مظلومیتشان
و حقانیت باورهایش��ان و آیاهای
بسیاردیگر.
تصمیم گرفتیم ما چهار نفر که با
هم در سالن  ۱۲زندان رجایی شهر
به س��ر میبریم تجربیات ،افکار و
احساسات خود را در ضمیمه این
سوالها و یا س��والهای مشابه ثبت
کنیم و در معرض دید همگان قرار
دهیم.
همچنین امیدوار باشیم همه افراد
اعم از نسلدومیها و سومیها ،زندان
رفته یا نرفته ،ساکن ایران و یا در
خ��ارج از ایران ،خانواده زندانیان و
ش��هدا و یا س��ایر افراد تجربیات،
افکار و احساسات مرتبط با چنین
سوالهایی را بنویسند و یا سوالهای
مشابهی را طرح و در معرض دید
افکار عمومی قرار دهند تا ش��اید
قدمی برای افزایش آگاهی  ،تعمق
بر عملکردها و تصمیمها و دیدن
گوشه های نادیده این تاریخ تکرار
شونده باش��د و شاید کمکی برای
ساختن صلحی فراگیر و آسایش
همه جانبه باشد.
----------------وحید تیزفهم ،عزیزاهلل مسندری،
کامران رحیمیان ،کیوان رحیمیان
 ۱۳۹۱/۹/۵زندان رجایی شهر
سالن ۱۲
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سوریه ی اسد...

تــرس از «رو ِز بعد»

----------------نوشته یورگ بیشوف
در نشریه نویه تسورشر
تسایتونگ
ترجمه :ح.پدرام
-----------------س��امبر:
د
24
چنددستگی مخالفان
و نفوذ فزایندۀ جهادی
ها پایان جنگ داخلی
س��وریه را به خطری
محاسبه ناپذیر تبدیل
می کند.
مس��کو می کوش��د
واش��نگتن را ب��ه
مدیری��ت مش��ترک
بحران ترغیب کند.
مع��اون وزیرخارج��ۀ
روسیه بوگدانف هفتۀ گذشته اعالم
کرد «متأسفانه» پیروزی مخالفان
را نمی توان منتفی دانست.
چند روز بعد معاون رئیس جمهور
سوریه الشرع گفت نیروهایدولتی
ق��ادر به پای��ان دادن ب��ه بحران
نیس��تند .و در حالیکه در اردوگاه
اسد امکان شکست پیوسته بیشتر
احتمال داده می ش��ود در جانب
شورش��یان این اطمینان بیش��تر
می ش��ود که روز پیروزی نزدیک
اس��ت .اما حامیان غربی مخالفان
را وقتی می کوشند به «روز بعد»
فکر کنند احساس ناخوشایندی فرا
می گیرد.

متع��ارف را به خود گرفته اس��ت.
این مسئله را می توان برای نمونه
در ایجاد جبهۀ درگیری در شمال
کشور بین شورشیان و طرفداران
حکومتدید.
احتاد ناممکن است؟

کشورهای عربی و غربی از این روند
حمایت کردند ،به این ش��کل که
مخالفان را واداشتند ساختارهای
سیاس��ی و نظامی ب��رای هدایت
مرکزی قیام ایجاد کنند .مؤفقیت
ِ
ائتالف
این اقدام نسبی بود .گرچه
تازه ایجاد ش��ده تع��داد زیادی از
اش��خاص و س��ازمان ه��ا را در بر
می گیرد اما اینان نتوانس��تند به
کشمکش های داخلی بر سر نفوذ
از اعتراض تا جنگ
قیام علیه اسد از بدو شروع چندین پایان دهند بلک��ه تنها براختالف
مرحله را از سرگذرانده است .ابتدا نظرهای سیاس��ی خود سرپوش
اعتراض مردمانی گذاشته اند.
به شکل موجی از
ِ
بود که در خیابان ،اصالحات و در
پایان س��رنگونی حکوم��ت را می پیش َروی اسالم گرایان
خواس��تند .برخ��ورد بی مالحظه تالش برای اینکه فرماندهی گروه
و س��بعانۀ نیروهای امنیتی علیه های شورش��ی را یک کاسه کنند
تظاهرکنن��دگان مس��المت جو تاکنون موفقیت چندانی نداشته
فعاالن را بر آن داش��ت که از خود است.
با س�لاح دفاع کنند ،در حالی که بعد از ایجاد موفقیت آمیز شورای
سربازانی که نمی خواستند برروی نظام��ی و گماردن رئیس س��تاد،
هموطنان خود ش��لیک کنند به بسیاری از فرماندهان محلی اعالم
شورشیان می پیوستند.
کردند تنها وقتی زیر امر فرماندهی
اعتراض تبدیل به جنگ چریکی مرک��زی خواهن��د رفت ک��ه این
شد ،جنگی که در آن شورشیان ،فرماندهی بتواند تأمین اس��لحه و
برتری و روحیۀ نیروهای دولتی را مهمات آنها را تضمین کند .اما مادام
گرفتند و به مدد حمایت مردمی که کشورهای خلیج فارس تحویل
در مناطق روستایی سلطۀ حکومت اس��لحه را با معیاره��ای عقیدتی
را زیرسؤال بردند.
انجام می دهند و کشورهای غربی
به دلیل پیوس��تن هرچه بیش��تر در تحویل اسلحه خویشتن داری
نیروه��ای مردم��ی و به دس��ت می کنند این کار نامحتمل است.
آوردن س�لاح های سنگین ،گروه آمریکا نگران است اسلحه ها ممکن
های چریکی امس��ال به ارتش��ی است در دست جنگجویان جهادی
مجهز تبدیل شدند ،که در نتیجه و س��لـَفی بیفتد که بر نفوذشان
سبعیت
بحران هرچه بیشتر جنبۀ جنگ افزوده می شود .در حالیکه ُ

شیراز

کارهای حکومت ،شورشیان سوریه
را افراطی کرد کسانی که در جنگ
های افغانستان و چچن و عراق و
لیبی جنگیده بودند به تغذیۀ
قیام با دانش فنی نظامی و
پیام های عقیدتی پرداختند.
جه��ادی ها و دیگر اس�لام
گرایان راه هایی داشتند که
س�لاح و دیگر مایحتاج را،
علیرغم بدگمانی غربی وارد
کشور کنند.
با قدرت یابی اسالم گرایان
قیام س��وریه هرچه بیشتر
تبدیل به جنگ مذهبی شد
که در آن سنی ها که هفتاد
درصد جمعیت را تش��کیل
می دهند ب��ا اقلیت علوی
که خانوادۀ رئیس جمهور و
سران دستگاه امنیتی بدان
تعل��ق دارند بر سرکس��ب
قدرت در کشور می جنگند.
شعارهایفرقهایمانند«مسیحیان
به بیروت ،علوی��ان داخل قبر» بر
اطمینان دادن های مخالفان سایه
افکند که گفته اند تمام س��وری
ه��ا را بدون توجه به مذهبش��ان
در مقاومت علیه اس��د و در دولت
احتمالی آین��ده لحاظ می کنند.
اقلیت های مذهبی از ترس اسالم
گرایان دور حکومت را گرفتند که
شورشیان را از شروع قیام به عنوان
تروریست های القاعده خوانده بود.
نقاط اختالف که در راس��تای آنها
کش��ور و جامعۀ سوریه در جنگ
داخلی در حال فروپاش��ی اس��ت
فرات��ر از مرزهای این کش��ور می
رود .این واقعیت برای بحران بین
سنی ها و شیعیان صادق است که
در لبنان و عراق و خلیج فارس در
حال شکل گیری است ،نیز برای
کردها که در س��وریه و نیز عراق و
ای��ران و ترکیه برای خودمختاری
مبارزه می کنند.
تشنجات بین نیروهای مخالف از
این گذشته احتمال برخورد بین
اسالم گرایان و دین جدا خواهان
را ب��اال می برد مانند آنچه از زمان
تحوالت در تونس و مصر به چشم
می خورد.
سناریوهایوحشت

روز بعد از سقوط اسد شاهد انتقال
بی اصطکاک بی��ن دیکتاتوری و
دمکراسی نخواهیم بود – اگر که
این سقوط اتفاق بیفتد .زیرا قبل
از اف��ول حکوم��ت ممکن اس��ت
تش��نجات داخلی باعث تقس��یم
مخالف��ان به گروه ه��ای نژادی و
مذهبی و عقیدتی شود همانگونه
که بعض ٌا بین کردها و اعراب اتفاق
افتاده اس��ت .در نب��رد همه علیه
همه ،نیروه��ای دولتی تبدیل به
گروهی نظامی بین نیروهای دیگر

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

و اسد به جنگ ساالری مانند دیگر
جنگ ساالران تبدیل می شوند.
ام��ا حتی تص��رف کاخ ریاس��ت
جمهوری به دست شورسیان این
سناریور را منتفی نمی کند .علوی
ها و دیگر اقلیت ها از ترس انتقام
طرف ه��ای پیروز ،از روس��تاها و
مقرهای خود تا آخر دفاع خواهند
ک��رد و خواهند کوش��ید مناطق
مستقل ایجاد کنند .دعوای طرف
های پیروز بر سرغنیمت و قدرت
و پ��ول و نیز ش��یوۀ حکومت می
توان��د به چرخۀ جدید خش��ونت
منجر ش��ود که ابع��اد و مدت آن
پیش بینی پذیر نیست .تمام این
سناریوها نه تنها خبر از مرگ و رنج
ویرانی بیشتر میدهد بلکه خطر
و
ِ
ظهور دیکتات��ور جدید و یا قدرت
گرفتن بنیادگراها را هم در بردارد.
ائت�لاف جدی��د و س��ران ارتش
شورش��ی اطمینان می دهند می
توانند از این س��ناریوهای وحشت
جلوگیریکنند.
اما وح��دت ش��کنندۀ مخالفان و
اعمال نفوذ سازمان های
تردید در ِ
در تبعید بر مبارزان داخل کشور،
این اطمینان را زیر سؤال می برد.

خیال دولت های غربی نیز ناراحت
است زیرا مناس��بات قدرت را در
اردوگاه ضد اس��د به س��ختی می
توانن��د ارزیابی کنن��د و نیز چون
مخالفان هرچه بیش��تر از زیرنفوذ
غرب خارج می شوند.
همبستگی با گروه جهادی جبهۀ
النصر که از س��وی واش��نگتن در
فهرست گروه های تروریستی قرار
دارد شاهدی بر این مدعاست.
عالمت مسکو به واشنگنت

اذعان مس��کو به احتمال شکست
اس��د به مس��ئلۀ نگرانی غرب از
تح��والت در س��ویه می پ��ردازد.
چنین می نماید نظر روس��یه این
اس��ت که هم غرب و هم روس��یه
نفوذ خود را بر رخدادها در سوریه
از دس��ت می دهند .در نتیجه هر
دو کمتر قادرند جلوی سناریوهای
وحشت احتمالی را بگیرند .آخرین
بخت برای این کار ،اقدام مشترک
قدرت های بزرگ است تا حکومت
و شورش��یان را ب��ه آت��ش بس و
مذاک��ره وادارند .رئی��س جمهور
روسیه پوتین با اعالم اینکه موضوع
مهم سوریه و نه اسد است به طور

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

ضمنی کنار رفتن حاکم سوریه را
مطرح کرد.
واش��نگتن دربارۀ موضع س��وریه
مبن��ی برجلوگیری مش��ترک از
ضرر بیشتر در سوریه اظهار نظری
نکرده اس��ت .اگر آمری��کا به این
موضع عالقه داشته باشد احتما ٌال
با مقاومت شورشیان سوری روبرو
خواهد ش��د که ب��ه ورود خود به
دمشق در آیندۀ نزدیک باور دارند.
کش��ورهای عرب خلیج فارس نیز
به پیروی نظامی شورشیان عالقۀ
بیش��تری دارند تا مدیریت بحران
بین المللی .این مطلب را ارس��ال
اسلحه از سوی آنها به سوریه نشان
م��ی دهد و نیز مخالف��ت با طرح
صلح ایران و مصر در تابس��تان از
سوی عربستان سعودی .پیروزی
اسالم گرایان س��نی ،سوریه را به
پایگاه��ی علیه قدرت طلبی ایران
ِ
دمکراتیک دین جدا
و ایده ه��ای
خواهانۀ غربی خواهد کرد – آن دو
عرب
عاملی که حاکمان کشورهای ِ
خلیج فارس از همه بیشتر نگران
آنهاهستند.
 4دی 1391
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جهان:خبروتحلیل...
تظاهرات
هزاران
هندی در
اعتراض
به جتاوز
جنسی

ه��زاران هن��دی در واکن��ش به
تجاوز مردان مس��ت به یک دختر
دانش��جو در اتوب��وس ،در ش��هر
دهلینو تجمع کرده و خواس��تار
اعدام متجاوزان ش��دند .پلیس با
گاز اشکآور و ماشین آبپاش به
مصاف تظاهرکنندگان رفت و آنها
را متفرق کرد.
تج��اوز دس��تهجمعی ب��ه ی��ک
دانشجوی  ۲۳ساله ،افکار عمومی
هن��د را ن��اآرام کرده اس��ت .این
واقعه روز یکشنبه  ۱۶دسامبر در
یک اتوبوس و در برابر پسر همراه
این دانش��جو روی داده و ش��ش
مرد مس��ت پس از بارها تجاوز به
قربانی ،او را با یک میله آهنی نیز
به سختی مجروح کردهاند.
متجاوزان س��پس قربانی و پس��ر
هم��راه او را از اتوب��وس در ح��ال
حرکت بی��رون انداختهاند .دختر
جوان به بیمارس��تان منتقل شده
و شرایط جانی او همچنان وخیم
گزارش میشود.
از زمان این واقع��ه تاکنون ،همه
روزه اجتماعات مختلفی از سوی
مردم خشمگین در شهرهای هند
برای مجازات عام�لان این تجاوز
برپا میش��ود .در آخری��ن مورد،
ه��زاران نفر از م��ردم دهلینو روز
شنبه ( ۲۲دسامبر ۲/دی) دست
به راهپیمایی زدند .این تظاهرات
در پی تالش گروهی از معترضان

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

Tel. (514) 788-5937

کالس های انگلیسی مقدماتی
اطـالعاتنامنـویسی

REGISTRATION INFORMATION

برای ورود به مقر ریاست جمهوری
ب��ه خش��ونت گرایی��د .پلیس به
روی تع��دادی زن و مرد که قصد
شکستن موانع موجود را داشتند،
گاز اشکآور پرتاب کرد و در ادامه
به روی آنها آب پاشید.
پارهایازتظاهرکنندگانخشمگین
نیز با س��نگ به مام��وران پلیس
حمله کردند .ش��رکت کنندگان
در این تجمع خواستار اعدام پنج
نفری هس��تند که به ظن ارتکاب
تج��اوز هفته گذش��ته دس��تگیر
ش��دهاند .پلیس هنوز نفر ششم را
پیدا نکرده است.
تظاهرکنندگان شعار اجرای عدالت
و ب��ه دار آویخت��ن متج��اوزان را
میدادند .آنه��ا همچنین خواهان
تدابیریدر سراسر هند برای تامین
امنی��ت زن��ان ش��ده و از مقامات
دولتیخواستند که مجازات تجاوز
جنسی را تشدید کند و در پیگرد
متجاوزان کوشاتر باشد.
خبرگزاریه��ا مینویس��ند ک��ه
بیشتر تظاهرکنندگان روز شنبه
دانش��جویان و زنان بودهاند .برخی
والدین فریاد میکشیدند که جرات
بیرون فرس��تادن دختران خود از
خانه را ندارند .آنها از سیاستمداران
و نماین��دگان میخواس��تند که
امنیت را به شهر بازگردانند.
دول��ت هن��د از تظاهرکنن��دگان
خواس��ته که آرامش خود را حفظ

انگلیسی مقدماتی روزانه:

کنند .معاون وزیر کشور هندوستان
مدارک مورد نیاز
به شبکه محلی "سیانان" گفته
که راه بررس��ی موض��وع تجاوز و
2013
17
،16
،15
،14
ژانویه
		
(نسخهاصلی):
اعت��راض به آن ،گفتگو اس��ت نه
زماننامنویسی:
 9تا  11صبح
ONE OF THE FOLLOWING
هجوم به ساختمانهای دولتی و
)DOCUMENTS (ORIGINAL ONLY
انگلیسیمقدماتیشبانه:
خراب کردن موانع سر راه.
REQUIRED:
2013
10 ،9 ،8 ،7
ژانویه
تاریخنامنویسی:
- Canadian /
دختر  ۲۳سالهای که مورد تجاوز
Quebec Immigration Documents 2013
قرار گرفته ،دانش��جوی پزش��کی
17 ،16 ،15 ،14
ژانویه
		
- Residency Card
است و یکشنبه شب همراه پسری
زماننامنویسی:
 5تا  7بعدازظهر
- Canadian Citizenship Card
از دوستان خود سوار یک اتوبوس
_________________________________________
ONE OF THE FOLLOWING
غیردولتی ش��ده است .کمی بعد
PROOF OF QUEBEC RESIDENCY
(ORIGINAL ONLY) REQUIRED:
از س��وار ش��دن ،مردان حاضر در
تـاریخ بـرگزاری کـالس ها
-Medicare Card
اتوب��وس به دختر حمله میکنند
انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه
-Hydro bill
و پس��ر همراه او را به شدت کتک
)-Other proof (ask staff
میزنند .ک��س دیگری برای دفاع
 7ژانویه تا  29مارس 2013
		
روزانه:
از آنها در اتوبوس حضور نداش��ته
دوشنبه تا جمعه 8:30 :صبح تا  12:30بعدازظهر
		
و راننده نیز همکار متجاوزان بوده
 7ژانویه تا  28مارس 2013
		
شبانه:
است.
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :عصر تا  9:30شب
		
نشریه "تایمز آو ایندیا" چند روز
شهریه 100 :دالر باید تماما و نقدا پرداخت شود.
پیش مقال��های در ای��ن زمینه با
 شهریه شامل کتاب (برای کالس های روزانه یا شبانه) می شود.
عنوان " ش��رم بر ش��هر" منتشر
__________________________________
کرد و نوشت که دهلینو ،پایتخت
تجاوز شده است .بنا بر آمار رسمی،
سرویس رفت و آمد  :مترو شربروک ،اتوبوس  144غربی
در سال گذشته  ۵۷۲مورد تجاوز
مترو سن لوران ،اتوبوس  55شمالی
جنسیدردهلینو ثبت شده است.
Website: www.hsmontreal.com
پلیس هندوستان میگوید که به
طور میانگین در هر  ۱۸س��اعت،
ی��ک زن مورد تجاوز جنس��ی در
دهلینو قرار میگی��رد .میانگین
ثبت مزاحمتها و آزارهای جنسی
ک بار عنوان
دیگر هر  ۱۴ساعت ی 
شده است.

جنایت هولناک در دبستان سندی هوک :نیوتان

تاریخنامنویسی:

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

اسلحه،قاتل،فرهنگ؛ریشهیابیکشتارجمعی
ب��رای بکارگیری اس��لحه
چارل��ز کراتهامر ،س��تون
افزایش امنیت عمومی یعنی
شدند.
نویس واش��نگتن پست،
دانشبه محدود کردن آزادی های مدنی!
ق��رار ش��د س��ناتور دایان
بهانه کش��تار اخی��ر
فاینستاین ،الیحه جدیدی
آموزان و معلمان در ش��هر
را در راس��تای ممنوع س��اختن
نیوتاون آمری��کا به تحلیل عوامل
استفاده از اسلحه های تهاجمی،
موثردر چنین کشتارهایی پرداخته
ارائه ده��د .رییس جمهور نیز با
است.
تشکیل یک کمیته ویژه ،خواهان
متن این مقاله در پی می آید.
بررسی مساله قوانین مربوط به
تیراندازی با هدف کش��تار جمعی
اسلحه شد و گفت مساله تفنگ
سه عنصر مشخصدارد:
و اس��تفاده از آن باید در اولویت
اس��لحه ،قات��ل و ح��ال وه��وای
قرار گیرد.
فرهنگ��ی در جامع��ه .همین که
من شخصا هیچ مشکلی با کنترل
فاجع��ه تمام می ش��ود ،هر کس
و تحدید اسلحهدر جامعه آمریکا
با توج��ه به گرایش��های حزبی و
ندارم.
عقیدتی ،ریشه یابی خود را فورا بر
بعنوان مث��ال کنگره در س��ال
اس��اس اولویتهای شخصی مطرح
 ۱۹۹۴اس��لحه های تهاجمی را
و س��پس نوشدارویی هم بر همان
منع کرد و من هم از آن حمایت
اساس تجویز می کند.
کردم .اما مش��کل این است که
در چنین ش��رایطی ب��رای فرار از
چنین اقدامی موثر واقع نش��د.
واقعیت نام کسانی بر سرزبانها می
دلیل اصلی اش هم بسیار ساده
افتد ،تعصبات خشک و بی مغزی
است ،مگر اینکه ،این آمادگی را
مطرح می ش��ود و خالصه در این
داشته باشیم تا میلیونها اسلحه
میان بحث اصلی گم می شود.
موجود را ضبط کنیم ،شهروندان
بگذارید یکبار برای همیشه جدی
را خلع سالح کنیم و متمم دوم
باشیم.
قانون اساس��ی را نیز ملغی اعالم

کانتیکت ،تمرک��ز بالفاصله روی کنی��م .در غیر اینص��ورت تقریبا
یک .اسلحه
چند ساعت پس از قتل عام هفته اسلحه رفت که در نتیجه آن عده غیرممکن است قانونی ارائه دهیم
پیش در دبستانی در نیوتاون ایالت ای خواهان وضع قوانین جدیدی که موثر واقع شود.
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جلسات «آشنایی با طب سنتی چینی و اصالح سبک زندگی» هر هفته رایگان برگزار می شود

الیحه سناتور فاینستاین ،بعنوان
مث��ال  ۹۰۰نوع اس��لحه را معاف
میکند که البته این معافیت فقط
یک��ی از راههای گریز اس��ت زیرا
بس��یاری از تفنگها و اسلحه های
خری��داری ش��ده را می ت��وان با
کوچکترین تغییرات قانونی کرد.
از هم��ه مهم ت��ر و کش��نده تر،
معافیت اسلحۀ موجود و خشابهای
پرظرفیت آنان است.
یکی ازدالئل ن��اکام ماندن قانون
سال  ۱۹۹۴همین بود .در آن زمان
تعداد یک و نیم میلیون اس��لحه
تهاجم��ی و  ۲۵میلیون خش��اب
باظرفیت باال در دست مردم بود.

دوم :قاتل

هیوالها همیشه با ما خواهند بود
اما این افراد همیش��ه آزادی عمل
چندانینداشتند.

بعنوان یک روان��کاو ،من در دهه
هفتاد میالدی تعدادی از بیماران
خود را از همان بیمارستان محل
کارم در اختی��ار مقامات رس��می
قرار می دادم زیرا تشخیص ام این
ب��ود که این اف��راد هم برای خود
خطرناک بودند و هم برای جامعه.
شما فکر می کنید که چرا ما تا این
حد بی خانمان داریم؟
فکر می کنید فقر و بیچارگی علت
است؟ اما فقر از دهه  ۵۰همواره رو
به کاهش بوده  .اکثر کسانی که در
خیابانها می خوابند مشکل روانی
دارند .اما تحت عن��وان آزادیهای
ف��ردی ما اجازه م��ی دهیم که به
موج��ب حقوقی مدنی ش��ان در
خیابان تلف شوند.
درصد بسیار کمی از بیماران روانی
به کش��تارهای جمعی دست می
زنند و متاسفانه بسیاری از این افراد

پیش از اینکهدستگیر شونددست
به این کشتارهای جمعی می زنند.


سوم  .فرهنگ جامعه

ما در فرهنگی س��رگرم کننده با
خشونتهایی که به تصویر کشیده
می ش��وند زندگی م��ی کنیم تا
جاییکه برخی از زجر دادن دیگران
ل��ذت میبرند .نس��ل قدیمی تر
گاهی از رفتار جوانهایی که نسبت
به خیلی از چیزها حساسیت نشان
نمی دهند دچار حیرت می شود.
این فقط در فیلم ها نیس��ت بلکه
جوانه��ا خ��ود را با س��اعتها بازی
کامپیوتری س��رگرم می کنند که
با کش��یدن ماشه انس��انها را روی
صفحه کامپیوتر درو می کنند .در
واقع آنها از این کار لذت می برند.
{>> ادامه در صفحه}17 :
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ﻨﮕﺎم
ﻓﺮ
آﻧﮫﺎ را دا ﺧﻞ
ﻮل ﮐﺎرﻧﺪ و ﺗ ﻨﺪ
ﺷ
ﺗ
ﺟﻌ
ﺘﻪ
ﻨﺪ
ﺒﻪ
ﺷ
در
ﻧﺎ
ﻣ
ﻣ
ﻌﺮ
ﻣﻪ
و
ﯽ
ﺣﺎﻟ
ﮔ
د
ھﺎﯾ
ﺬا
ﯽ
ﮐﻠ
رﻧﺪ.
ﯽ را ﮐﻪ
ﻤﻪش
ﮐﻪ داﺷﺖ ﻧﺎ ﻣﻪای را ﺑﺎز ﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آﻭری :آر
ﻣﺮد از ﻓﺮﺷ ﺘﻪا
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿ ﮏھﺎ
ﻣا
ﻜﻪھﺎی
ی ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ
ﺟﻣﻊ
ﯽﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ:
ﮔﯿ
ﺮﯾ
اﯾ
ﺷﺒ
ﻢ.
ﻦ
ﺟﺎ
ﻣ
ﺑ
ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨ ﯿﺪ؟!
ﺮد
ﺨ
ﮐﻤ
ﺶ
د
ﯽ
رﯾ
ﺟ
ﺎﻓ
ﻠﻮ
ﺖ
ﺗﺮ
ا
ﺳﺨﻦ ﺷ
رﻓ
ﺳ
ﻤﺎ
ﺐ
ﺖ
ﺖ،
و
ﺑ
ﻄﻠ
ﻣﺎ
ﺎز
ﭘﯿ
ﺗ
د
ﮏ
ﻣ
ﻋﺎ
ﻌﺪ
ھﺎ
ﻣﯿﻞ
ادی از
ھﺎﯾﯽ ﺑﻪ زاﯾﻤﯿ
ﺒﺮ 2002
و ﺗ ﻘﺎﺿﺎھﺎی ﻣﺮ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را دﯾﺪ
 2دﺳﺎﻣ
ﻦ ﻣﯽﻓﺮﺳ ﺘﻨﺪ.
ھ ﺎ9 1 6 :
دم از ﺧﺪاوﻧﺪ را
ﮐﻪ ﮐﺎﻏﺬھﺎﯾﯽ
را
5
دا
ﺧ
ﺪ
ﻞ
ﭘ
دﯾ
ﺎﮐ
ﺖ
ﺎز
ﻣ
ﺑ
ﯽ
ﮔ
ﺬار
ﻧﺪ
و
آﻧﮫﺎ را ﺗﻮﺳﻂ

 0ﻧﻈﺮ
ﻧﻈﺮ

ﻓﺮﺳﺘﺎد

ﺧﻮد را

ﻣﺮد ﭘﺮ
ﺳﯿﺪ :ﺷﻤﺎھﺎ
ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨ ﯿﺪ؟!
ﯾﮑ
ﯽ
از
ﺧﺪاو
ﻓﺮ
ﻧﺪ
ﺷﺘﮕﺎن
ی را ﺑﺮای ﺑ ﻨﺪﮔﺎ
ﺑﺎ ﻋﺠ ﻠﻪ ﮔﻔﺖ:
ن ﻣﯽﻓﺮﺳ ﺘﯿﻢ.

ه ﺷﺪه

اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺨ
ﺶ ارﺳﺎل اﺳﺖ،
ﻣﺎ
اﻟ
ﻄﺎ
ف
و
ر
ﺣﻤﺖھﺎی
www.fa
rsicrc.c
om/ind

ﻮﯾﺴﯿﺪ
ﺑﻨ

ﻣﺮد ﮐﻤﯽ ﺟ
ﻠﻮﺗﺮ رﻓﺖ و دﯾﺪ
ﯾ
ﮏ
ex.php
ﻓﺮ
ﺷ
ﺘﻪ
ا
ی
ﺳ?op
ﻓﺮﺷ
ﺑ ﯿﮑﺎر ﻧﺸ
ﺘﻪ nاtio
ﺴ=c
ﺖﻣ
ﺘﻪ ﺟﻮا ب داد :اﯾ
om_co
ﻦ ﺟﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﺼ
ﺮد ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ از ﻓﺮ
ﺪﯾ
ﺷ
n
ﻖ
ﺘﻪ
te
ﺟ
ﭘﺮ
ﻮا
n
ب
ﺳﯿ
ا
&t
ﺪه
ﺪ:
ﻋ ﺑ
ﺷ
view=a
ﺳﺖ .ﻣﺮدﻣ
ﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺟﻮا
ﻤﺎ ﭼﺮا ﺑ ﯿﮑﺎرﯾﺪ؟!
ﯽtiدr
ب&ﻣcle
ﯽ ﮐﻪ دﻋﺎھﺎﯾﺸﺎ
ھﻨ
ن
ﺪ.
ﻣ
ﻣ
id
ﺴﺘ
ﺮد
ﺠﺎ
از
=
ب
1109:1
ﻓﺮﺷ ﺘﻪ
ﺷﺪه ،
ﺳﺎده ﻓﻘﻂ ﮐﺎ
…ﻓﯿﺴﺖ
ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻣﺮدم
ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮا ب ﺑ ﻔﺮ
ﺑﮕﻮﯾ ﻨﺪ * ﺧﺪاﯾﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧ
ﻨﺪ
ﺳ ﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻓﻘﻂ
ﺷﮑ
ﺟ
ﺮ*
ﻮا
ب
ﺑ
ﻔﺮ
ﺳﺘ
ﻨﺪ؟! ﻓﺮﺷ ﺘﻪ ﭘﺎ
ﺳﺦ داد :ﺑﺴﯿﺎر

ﻧﺎ م

اﯾﻤﯿﻞ

 0ﻧﻈﺮ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه
ﻧﻈﺮ ﺧ
ﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

هرشنبه
هر
شنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هریکشنبه
هر
یکشنبه

قلبمونتریال
درقلب
بعدازظهردر
4بعدازظهر
ساعت6
از ساعت
از
مونتریال

)405 Marie-Anne E Montreal (Metro: Mont Royal
)405 Marie-Anne E Montreal (Metro: Mont Royal

اﯾﻤﯿﻞ

ﺗ
ﺎرﻧﻤﺎ )وبﺳﺎﯾﺖ(
ﻣﻮ ﺿﻮع

ﻧﻈﺮ

  اگر احتیاج به دعا دارید،

 اگر احتیاج به دعا دارید،
و همچنین برای دریافت
و همچنین برای دریافت
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
 بطور رایگان
 بطور رایگان
با تلفن ما متاس بگیرید:
با تلفن ما متاس بگیرید:

Mont
Mont
Royal
Royal

514-999-5168
) 514-999-5168


ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮﮔﺰﯾ ﺪه

Mont Royal
Mont Royal
ST-DENIS
ST-DENIS

وستآیلند
دروست
بعدازظهردر
4بعدازظهر
ساعت4
از ساعت
از
آیلند

ﻧﺎم

ﺑﺎزدﯾﺪھﺎ53 2 :

اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻄﻠﺐ

ﺷﺒﻜﻪ
ھﺎی اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ

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

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

مدرسه فردوسی

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

زمان  :پنجشنبه  3ماه ژانویه  2013از ساعت  6:00تا  9:00بعد از ظهر

ایران-مونترال

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

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

Tel: 514-341-5194

مرکزفرهنگیزاگرس

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

Persian Cultural Asso. – Capital Region

Tel.: (514) 692-0476

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

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

همبستگیبازرگانی

اوتـــاوا

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

اجنمنفرهنگیایرانیاناتاوا

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

رادیوفارسی مناشوم

(514) 651-7955

دانشنامهایرانیکا

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

را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع

گزارش جشن یلدا
به راستی ودرستی پیش ببرد ،وگفتار
وکردار مارادر پرتو آرامش درس��ت
بنماید  .به آنکس همه نیکی برسد
که آسایش را برای آسایش دیگران
پدیدآورد .راه در جهان یکی ایس��ت
وآن راه راس��تی ایست  .جناب رضا
هومن ازسوی بنیاد فرهنگی نیما به
بیان فلس��فه برگزاری جش��ن یلدا
وآداب ورسوم این جشن و پیوستگی
آن با کریس��مس پرداختند .جناب
دکتر شریف گزارش��ی از تالشهای
گوناگ��ون این دو نهاد وهموار کردن
مشکالت برای آماده کردن برگزاری
جشنها پرداختند  .جناب علیزاده با
بیان گیرای خود شعری از حافظ را
خواندند  ،که مورد توجه با شندگان
در جشن قرار گرفت .میز سنبل شب
یلدا که بوس��یله بانو ش��یرین بطرز
زیبائی آراس��ته ش��ده بود در گوشه
سالن جلوه ویژه خود را داشت.
از باش��ندگان این جشن با هندوانه
وآجیل و شام مرغ و استیک گوشت
و س��وپ و ساالد و دسرپذیرائی شد.
دی جی الکاپون با برگزیدن آهنگ
های شاد ایرانی فضای رقص و نشاط
ویژه خودرا بوجود آورده بود .جناب
رضا هومن ب��ا فروش التاری و قرعه

کشتار کودکان نیوتاون ...

اگر ما واقعا جدی هستیم تا دیگر
شاهد صحنه های غم انگیزی مثل
نیوتاون نباش��یم ،فرهنگ جامعه
نیز باید م��ورد بحث ق��رار گیرد.











پرزیدنت اوباما شاید مشکل
برای
نباش��د تا در این رابطه نام انجمن
ملی اسلحه آمریکا  NRAرا بر زبان
بیاورد ،اما آیا ایشان حاضرند تا به
اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا نیز
اشاره کنند؟
آیا رییس جمهوری آمریکا حاضر
اس��ت از دوستان خود در هالیوود
نیز نام ببرد؟
توجهداشته باشیم که برای کنترل

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

سازمان آموزشی مولتی ساژ

اجنمن ادبی مونتریال

Tél/Phone : 514-476-1887
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرهنگسرایسینا

بنیاد سخن آزاد

8043 St-Hubert
514-619-4648

انجمن دوس��تداران زرتشت وبنیاد
فرهنگی نیما جشن یلدارا در سالمه
 21دسامبر  2012در سالن المپیا
برگزار نمودند .امسال نیز باردیگر این
زمان رایافتیم تا بر پایه هر ساله ،آنچه
که از فرهنگ وباور های کهن ایرانی
خود که تکیه براندیشه نیک وراستی
های نهفته درآنرا به نمایش گذارده
وبشادی جشن بگیریم .مجری برنامه
جناب درویش��علی ،پ��س از خوش
آمدگوئی به پ��اس خانباختگان راه
آزادی ای��ران ودعوت برخاس��تن از
باشندگان که با کف زدن همراه بود
وسرودهمیشه جاودانه ای ایران برنامه
را آغاز نمودند .سپس فروتن فرد دبیر
انجمن در موردآموزه های زرتشت،
این اندیش��مند نامدار ای��ران کهن
واثرات آن در س��اخت بنیادی روان
بشر درجهت رش��د وکمال انسانی
در راس��تای اندیش��ه نی��ک وکردار
نیک وگفتار نی��ک ،را بیان نمودند،
که چگونه انسان رابه درستی ترین
و پاکتری��ن بخش درون  ،آن گوهره
وجود که با سرمنش ّا هستی وتمامی
کائن��ات و موج��ودات آن در پیوند
است رهنمون می سازد .دینی برای
جهانیان بهترین است ،که جهان مارا

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

(514) 731-1443

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

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

www.cafelitt.ca

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

--------اجنمنزنانایرانیمونترال

1200 Atwater avenue (at Tupper) – Metro Atwater
www.atwaterlibrary
Association pour la Défense des Droits de l'Homme en Iran - Montréal/
Association for the Defence of Human Rights in Iran - Montreal
site
: http:://farsi.humanrightsiniran-montreal.org
@
: info@humanrightsiniran-montreal.org

---------کافهلیت:هرپنجشنبه

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

IBNG

M EK IC

SHILD OF ATHENA
Family Services
(514) 274-8117

www.addhi.org

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

یکشنبه ها :ساعت  11تا 2

سرویس خانوادگی آتنا

(514) 299-1787

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

5347 Cote-des-Niege

514-651-7955

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

اجنمندوستدارانزرتشت

انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران  -مونترال در ضمن تبریک سال نوی میالدی به همه هم میهنان عزیز،
از فرصت استثایی حضور استادی فرهیخته در مونترال استفاده کرده و همه عالقمندان را به شرکت در یک
کارگاه آموزشی در زمینه حقوق بشر و ایرانیان مقیم خارج از کشور دعوت می نماید.
این جلسه به صورت ارائه مطلب توسط سخنران اصلی و سپس گفت و شنود برگزار خواهد شد.
ورود همگان آزاد است و ما از همه دوستان برای پخش این دعوت نامه یاری می خواهیم.
با امید اینکه سال جدید شاهد تکاپوی حقوق بشری بیشتری در جامعه ایرانیان داخل و خارج از ایران باشد.
مکان:

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

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

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

خورشید خانوم

ایرانیکاازآنهمهماست

5206 DECARIE #3

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

سوژه  :حقوق بشر و ایرانیان مقیم خارج از کشور

بزرگ نیاز داریم

کتابخانهنیما

اجنمنایرانیانوستآیلند

تلفن)514( 626-5520 :

12/2

کارگاه حقوق بشری

اجنمنحقوقدانان
فارسیزبان کبک

کالس های فارسی
کودکان:شنبهها
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درخدمت ایرانیان گرامی
www.facebook.com/
djalcapone.taymour

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

لحظههای شیرین با

کشی بین کسانی که آنرا خریداری
نموده بودند .بان��وی نیکوکاری که
برنده نقدی این قرعه کشی شده بود،
آنرا تماما به نهاد های برگزار کننده
پیش��کش نمودند که مورد تشویق
تمام��ی باش��ندگان ق��رار گرفتند.
همچنین بانو توران نژاد با پیشکش
یک ق��وری زیبای شیروخورش��ید
نش��ان و تابلو فروه��ر و یک پرچم
رومیزی ایران وقرعه کشی آنها بین
باشندگان از روی شماره های بلیت
ورودی جشن به برندگان اهداشد.
انجمن دوس��تداران زرتشت وبنیاد
فرهنگی نیما ،از جناب فرشاد (تپش
دیجیتال) جناب محسن (فروشگاه
ماهی س��ن لوران) برای همیاری و
فروش بلیت ها و بانو ش��یرین برای
چیدن می��ز زیبای یلدا ،و بانو توران
ن��ژاد برای اه��دای جوای��ز ،و بانوی
نیکوکاری که برنده التاری بودند و
یکایک ش��ما گرامیان که در جشن
ش��رکت نمودید و مارا مورد تشویق
و مهر خود قرار دادید ،بدین وسیله
سپاسگزاری می نمایند.

•

>> ادامه از صفحه15 :

اسلحه باید بهایش را پرداخت.
این
در
زی��را هرگونه محدودیت��ی
افزای��ش امنی��ت عموم��ی یعنی
زمینه تج��اوز از اص��ل دو متمم محدود کرد ن آزادیهای مدنی.
قانون اساس��ی است .ارتکاب جرم ما در واقع پ��س از حادثه یازدهم
غیر ارادی نی��ز تجاوز به آزادیهای سپتامبر آماده شدیم تا برای امنیت
مدنی است که در ماده پنج متمم جامعه ،اجازه دهیم مقامات امنیت
قانون اساسی تضمین شده است حمل ونقل ،بدن ما رادر فرودگاهها
و نهایتا اینکه تحدید «سرگرمی» تجس��س کنند .اکنون تا چه حد
نیز تخلف از اصل اول متمم قانون آم��اده ایم تا پس از واقعه نیو تاون
اساسی ،یعنی آزادی بیان است.
از آزادی ه��ای فــــــردی خود
بله هم تعداد متمم ها زیاد است و بکاهیم؟
هم تعداد تخلفات .اما هیچ مشکلی
به راحتی حل نمی شود
________________
و خالصه جان کالم:

•

سفرۀعقدشیرین
______________

طراحیواجرایسفرههایعقدشما...
در رنگ ها و اندازه های متنوع

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

www.sofrehaghd-montreal.com

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

سرامیک های
محمود بقائیان

WWW.IBNNG.CA

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

www.ceramicstudio.ca
Tel.:(514) 284-6630

تلویزیونهفتگی

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور

هر یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر
به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
----------------------iranleftalliance@gmail.com

چهارشنبه ها 8 :بامداد

صبحانه و کسبوکار در جمع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-249-4684

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
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Multicultural Academy Canada











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

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

صابر جلیل زاده
تلفن:

514-585-6178

!New! Registration now open
• Pharmacy Technical Assistance

)• Assistance in Health Care Facilities (PAB
Accounting and Secretarial programs are always offered

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

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

مانیکور  پدیکور
ل
بادی)

سوپ
راسپشال:

خامنها
رای
ب آقایان
و

:
 65دالر

>> مکان ویژه برای خامن های باحجاب

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

متخصص آرایش عروس
www.eveandm.com

Tel.: (514) 481-6765

WWW.GRANITEISLAND.CA

سنگ های گرانیت

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

به بهایی باورنکردنی
نصب و برآورد رایگان
برای آگاهی بیشتر همین

امروز با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692
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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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آژانسمسافرتی

امور کنسولی

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

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

 بیش از  15سال سابقه
در امور ویژۀ مسافرتی
در خدمت جامعۀ

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

ایرانی مونتریال
 پرواز به شهرهای
تهران ،مشهد ،شیراز
(به قیمت رقابت ناپذیر)
 تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...
 تور ویژه در شهرهای مهم ایران
 بیمه های مسافرتی
 کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...

Cell: 514 834 2166

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

و بسیاری دیگر

خدماتآرایشـی

LASER
SPA

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
acne
صورت
ای
قهوه
های
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وکسطریق
||Bazar Du Tapis
Breast
lifting
لیزر
 بند و ابرو  سفت کرد سینه از
massagetherapy
 فیشال   Skin Care Treatmentمانیکور ،پدیکور ،کاشت ناخن
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m
ember: M~RMQ
تنها قالی شویی در مونتریال
 سوزاندن چربی های بدن با متدهای پیشرفته لیزری بسیار موثر ،مطمئن

قالیشویی بازارفرش

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

receipt avaliable

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

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

 



 


Tel.: 514-342-3000
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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

شانس دوم!

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

انواع برجن بامساتی

منار،پامیر،نورانی

مخصوص  40پوندی
با کیفیت عالی ،گارانتی

انواع
کارت
تلفن

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

حواله
پولی

انواع صنایع دستی

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

روزانه

3211 Boul. Taschereau
Greenfield Park J4V 2H4

Tel.: 450-812-7369

Montreal, QC, H4A1W3

آیا اعتب
ا
ر
ن
د
ا
ر
ی
د؟!
آیا ور
ش
ک
س
ت
ش
ده اید؟!

> تهیه انواع وام های دوم و سوم روی خانه خود
> سرمایه گذاری در آپارمتان های نوساز
> با بیمه مخصوص برای داشنت مستاجر
برای آگاهی بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید:

514-865-7146

مواد غذایی افغانی و ایرانی

)5586 Sherbrooke W. (Corner: Marcil

برای صاحب خانه شدن

رضا نژاد

سوپرآریادر ریوسود (النگی)

مهدی رفعت پناه

Tel.: 514-730-9307

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
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CANADA COLLEGE | COLLEGE CANADA

کاجل کانادا:

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

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

)Database Administration (AEC

یک دوره یکساله علوم کامپیوتری شامل ده هفته دوره کارآموزی

Chartered Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار

شروع کالس ها 14 :ژانویه 2013

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

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

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

Cell.: 514-969-2492

________________
CANADA COLLEGE

1118 Sainte-Catherine W. #403

اوکازیون
عـالی

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

بــرای
ربیزنسی
ه
ت کاترین
سن
غربی

39

www.CollegeCanada.com

T: 514-868-6262

Metro PEEL
Open from Mon. to Sat.
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ارائه ا
ی
ا
ز
ت
پ
ش:
دیگررا
مههای
برنا

Hottest PA

RTY of the

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

پ

شب
ی
شا
د
و
ب
یا
د
ما
ند
ن
ی
در
ج
م
ع
دوستان

2شنبه31دسامبر
همراه با شادترین

DJهای

شهر

از
ساعت 10/30شب

،بنوشیم،شادباشیم!
م

برقصی

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

در سالن جشن های
Rosebowl
در قلب NDG

Salle de Quilles Rose Bowl
6510 St Jacques
Montréal، QC H4B1T6
Tel: 514-482-7200

نبش سن ژاک و کاوندیش

(مترو :واندوم ،اتوبوس )90
>> با پارکینگ بزرگ رایگان

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

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

514-223-3336

39
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«انتخابات»رياستجمهوری،

شارالتانيسم و عوامفريبی

در ادامه منازعۀ باندها و نهادهای حکومتی
بر س��ر قدرت و کسب امتيازات بيشتر و
در حاليکه ش��ش ماه بيشتر به برگزاری
انتخابات رياس��ت جمهوری باقی نمانده
است ،کشمکش و منازعه برای تسلط بر
کرسی رياس��ت جمهوری بيش از پيش
تشديد گشته است.
در همي��ن رابطه روز يکش��نبه  ۱۲آذر،
کليات طرح اصالح قانون انتخابات رياست
جمه��وری ب��ا  ۱۴۴رأی موافق ۹۱ ،رأی
مخال��ف و  ۱۱رأی ممتن��ع به تصويب
رسيد.
اي��ن طرح که برخی جزئي��ات آن نيز در
روزهای بعد ،از تصويب مجلس گذشت،
در کلي��ت خود مش��تمل ب��ر تغييراتی
اس��ت که امر کنترل دستگاه حکومتی و
واليتی را بر داوطلبان رياست جمهوری
و تشخيص صالحيت آنها بيش از پيش
تش��ديد میکند و در عي��ن حال اجرای
مراس��م انتخاب��ات را از کنترل انحصاری
قوه مجريه (وزارت کشور) خارج ساخته
و موجبات دخالت دس��تگاه قضائی و قوه
مقننهدر انتخابات رياست جمهوری را نيز
فراهم میسازد.
ع�لاوه بر ش��رايط و ضوابط پيش��ين از
جمل��ه اح��راز صالحي��ت کانديداهای
رياست جمهوری توسط شورای نگهبان،
برپاي��ه مصوبه مجلس و تغييرات جديد،
کانديداهای رياست جمهوری بايد تأييديه
 ۱۰۰نف��ر از نمايندگان مجلس ۲۵ ،نفر
از اعض��ای مجلس خبرگان و  ۲۰۰تن از
مديران حکومتی را نيزداشته باشند.
اين اقدام مجلس ،واکنش اعتراضی شديد
احمدی نژاد و برخی از افراد نزديک به وی
را درپی داشت.
احمدی نژاد در سخنانی که همان روز در
"همايش ملی قوه مجريه" در "دانش��گاه
شهيد بهشتی" ايراد نمود ،نه فقط مجلس
و دخالتهای بی جای قوه مقننه در قوۀ
اجرائی و برای محدود ساختن اختيارات
دولت را مورد حمالت مستقيم و شديدی
قرار داد ،بلکه ش��خص ولی فقيه و رهبر
حکومت اس�لامی را نيز در اين حمالت،
گرچه از پهلو ،بی نصيب نگذاشت.
احم��دی ن��ژاد نمايندگان مجل��س را از
اينکه "پول ،هزينه و وقت مردم" را صرف
تصويب قانونی میکنند که مغاير قانون
اساسیست ش��ديداً مورد انتقاد قرار داد.
وی که قب ً
ال هش��دار داده بود تمام تالش
خ��ود را برای جلوگي��ری از تصويب اين
ط��رح به کار خواهد گرفت ،در س��خنان
خود بار ديگر به اين موضوع اشاره کرد که
نمايندگان مجلس که با آراء اندک و ناچيز
و در بهتري��ن حالت ب��ا  ۳۰درصد آرای
مردم انتخاب ش��دهاند ،نمیتوانند قدرت
رئيس جمهور را که بي��ش از  ۵۰درصد
مردم به وی رأی دادهاند ،محدود کنند.
احمدی نژاد که س��خنان و مواضعاش با
سخنان غالمحسين الهام سخنگویدولت
و ميرتاجالدينی معاون رئيس جمهور در
اين همايش همراهی میشد،دوباره با طرح
اين موضوع که طبق قانون اساسی رئيس
جمهور ،پس از رهبر عالیترين مقام کشور
است و اين اصل ،برتری رئيس جمهور و
قوه مجريه بر س��اير قوا را نشان میدهد،
تالش ساير قوا برای دخالت در قوه مجريه
را غير قابل قبول دانس��ت و چنين گفت
"نمیش��ود اختيارات در ق��وه قضائيه و
مقننه باش��د و مسئوليتها و تکاليف در
قوه مجريه… نمیشود مجلس آئين نامه
تصويب کن��د و با آن اختي��ارات رئيس
جمهور و قوه مجريه را سلب کند… اينکه
کاری کنيم که کس��ی حق نداشته باشد
کانديدا ش��ود مگر اينکه قب ً
ال از کس��انی
تأييديه بگيرد ،سياستش را کسی تأييد
کند ودينداریاش را کسیديگر ،برخالف
قانون اساسیست!"
احمدی نژاد که به شدت نگران آنست
که با تمهیدات جناح رقیب ،عناصر وابسته
ب��ه بان��د وی نتوانند کاندیدای ریاس��ت
جمهوری ش��وند ،در ادامه انتقادات خود
نس��بت به طرح تغيير قان��ون انتحابات
رياس��ت جمهوری ،با اس��تفاده از روش
هميش��گی خ��ود و ب��ا ش��وخی و لحن
تمسخرآميزی خطاب به تنظيم کنندگان
اين طرح گفت:
"يکدفعه اسم فردی که میخواهد رئيس
جمهور شود را هم در طرح مینوشتيد و
خيال همه را راحت میکرديد"!
بهرغم اين س��خنان تند و در عين حال
تمسخرآميز ،احمدی نژاد اما به اين حد
اکتفا نکرد و در ادامه سخنان خود با ذکر
اينکه تنها موردی که همه مردم در يک

انتخابات ،يک ف��رد را انتخاب میکنند،
انتخابات رياست جمهوریست میگويد
"رئيس جمهور تنها مقامیست که نماد
شکلگيری اراده ملی و نماينده کل ملت
است".
احم��دی نژاد با اي��ن اظهاراتش نه فقط
مجلس و نماين��دگان مجلس و نه فقط
قوه قضائيه و س��اير نهادهای حکومتی،
بلکه حتا رهبر حکومت اس�لامی را نيز
به چالش میکشد! وی در ادامه سخنان
خود میگويد "بعضیها خيال میکنند
هنوز در زمان قاجار هس��تيم و در زمان
اس��تبداد که يک مجلس پي��دا کرديم و
اين مجلس پناه مردم اس��ت… بعضیها
فکر میکنند اگر م��ردم را محدود کنند
خودشان سرجایشان میمانند… برخی
خي��ال میکنند مالک مردمان��د و مردم
رعيت آنها هستند و مردم را درجه يک و
درجه دو و درجه سه میدانند"!
و با طرح انتقادات و کنايات ديگری نظير
اينها ،چنين میافزايد که "خير اينطور
نيست!"
تم��رد از فرمان
احم��دی نژاد که پس از ّ
خامنهای در جريان تعيين وزير اطالعات
و بروز اختالف��اتاش با خامن��های و در
جري��ان رويداده��ای بع��د از آن ،به اين
موضوع پیبرده است که در دورۀ آتی هيچ
جايگاهی در نظر رهبر حکومت اسالمی
نخواهد داشت و چه بسا ممکن است او و
يارانش برای هميشه ولو با زور و اجبار از
صحنه سياسی طرد شوند ،لذا میخواهد
از فرص��ت باقی مان��ده دوران رياس��ت
جمهوریاش به نحو احسن استفاده کند.
احمدی نژاد به اين موضوع پیبرده است
که نبرد کنون��ی وی با رقبايش ،نبردی
تعيين کننده اس��ت و جايگاه دارو دسته
وی در پايان دورۀ رياس��ت جمهوریاش،
در همين نبرد است که تعيين میشود .از
اينروست که با لحنی تند به حمله عليه
رقبای خويش ادامه میدهد و با ذکر اين
موضوع که تغيير قانون انتخابات رياست
جمهوری در جهت کمرنگ کردن حضور
مردم در انتخابات است میگويد "برخی
خي��ال میکنند هرچه زير دس��ت آنها
باش��د درس��ت اس��ت و اگر از زير دست
آنها خارج شود اشکال دارد" و بالفاصله
چنين اضافه میکند که "اتفاقاً استبداد از
همينجا شروع میشود"!
بدين ترتيب جدال باندهای حکومتی بر
سر قدرت که حول تغيير قانون انتخابات
رياس��ت جمهوری و تعيي��ن صالحيت
داوطلبان و نيز حدود اختيارات قوه مجريه
تمرکز يافته است ،ادامه دارد.
باند خامنهای میخواهد از طريق مجلس
و ق��وه قضائيه و و ضع فيلترهای جديد و
بيشتر ،کنترل بيشتری را بر کانديداهای
رياست جمهوری و تشخيص صالحيت
آنها اعمال کند به نحوی که اين پُست
و مقام در هر حال در اختيار کس��ی قرار
بگيرد که صد درص��د تابع و مورد تأييد
خامنهای و يا نهادهای تابع وی باش��د و
هيچ امکان و منفذی برای حضور احتمالی
فردی خارج از اين محدوده ،به ويژه فردی
از جن��اح و قم��اش احمدی ن��ژاد که در
يکسال اخير ،مشکالت عديدهای به بار
آورده است باقی نماند!
ابزار رس��يدن ب��ه اين ه��دف را که قرار
است از طريق کنترل بيشتر قوای مقننه
و قضائيه و همچنين عناصر وابس��ته به
بيت يا مورد تأيي��د خامنهای در تعيين
و تش��خيص صالحي��ت کانديداها و نيز
مداخله در برگزاری انتخابات و کنترل آن
توسط اينها ،برآورده شود ،مصوبه اخير
مجلس در اختيار باند خامنهای قرار داده
است.
اين نقش��ه اما با موج��ی از حمالت تند
رئيس جمهور ک��ه س��اليانی دراز مورد
تأييد و حمايت بی چ��ون و چرای رهبر
حکومت اس�لامی بوده ،مواجه گش��ته
است! حمالت تندی که به نظر میرسد
در شرايط کنونی ،با پاسخهايی به همان
تندی از سوی جناح مقابل روبرو نمیشود!
چرا که باند رقيب احمدی نژاد به رهبری
رئيس مجلس ،دستش خالیست و همه
اين ضربات و حمالت را با سکوت نسبی
تحمل و برگزار میکند!
عل��ی الريجانی رئيس مجل��س و رقيب
جدی احمدی نژاد و باند وی ،در نشست
خبری روز  ۱۳آذر بهرغم آن که راجع به
موضوعات مختل��ف و متعددی به اظهار
نظر پرداخت ،اما از پاس��خ به سؤالهای
خبرنگاران پيرامون سخنان احمدی نژاد
طفره رفت.
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وی هيچگونه عالقهای به اظهار نظر
پيرامون سخنان احمدی نژاد از خود
نشان نداد و البته نمیتوانست نشان
دهد ،چرا که وی تبعيت کامل خود
و ساير نمايندگان مجلس را از فرمان
خامن��های درب��ارۀ رعايت آتشبس
ميان س��ران س��ه قوه اعالم نموده
است.
همهگان به خاط��ر دارند وقتی که
مجادله بر سر سؤال از رئيس جمهور
باال گرفت و اختالف و کشمکش ميان
طرفداران احمدی نژاد و الريجانیها
بسيار حاد شد به نحوی که احمدی
ن��ژاد باند رقيب را به گفتن ناگفتهها
در مجلس تهديد نمود ،خامنهای که
سؤال از رئيس جمهور را به مصلحت
نمیدانست ،با خائن خواندن کسانی
که اين قضيه را کش بدهند ،س��عی کرد
اوض��اع را آرام و مهار کن��د .اما الريجانی
رئي��س مجلس که گويا هن��وز منظور و
مضمون فرمان خامنهای را درنيافته بود،
يا منظ��ور را دريافته ام��ا خواهان اظهار
نظر صريحتر خامنهای بود ،با این توضيح
که هنوز "دس��توری" به مجلس نرسيده
است ،بر آتش اين جنجال دميد تا اينکه
نهيب خامنهای برخاس��ت و مجبور شد
در نطقی ک��ه اول آذر ايراد نمود ،صريح
و روش��ن فرمان توقف پیگيری سؤال از
رئيس جمهور را ص��ادر کند .پس از اين
حکم حکومتی ،داس��تان سؤال از رئيس
جمهور نيز پايان گرفت و الريجانی مجبور
شد بگويد "امر رهبری چه حکم حکومتی
باشد چه ارشادی برای همه مطاع است".
گرچه الريجانی بع��داً اين موضوع را نيز
مطرح کرد که توقف طرح سؤال از رئيس
جمه��ور نبايد نوع��ی "ب��اج" و يا "حق
سکوت" قلمداد شود ،اما اين ،عم ً
ال باجی
بود ک��ه نصيب احمدی ن��ژاد و باند وی
میشد.
موضعگيری صريح خامنهای ،اينبار نيز به
سود احمدی نژاد تمام شد .از همينروست
که در جريان حمالت اخير احمدی نژاد
علیه تنظيم کنندگان طرح اصالح قانون
انتخابات رياست جمهوری ،هم رئيس قوه
قضائي��ه و هم رئيس مجلس مجبورند تا
حد امکان از اظهار نظر پيرامون آن پرهيز
کنن��د و آن را البته نش��انی از پایبندی
خود نسبت به اوامر ولی فقيه و تبعيت از
رهنمودهای رهبری میدانند!
بهرغ��م اين ام��ا الريجان��ی در دو مورد
گرچه با لحن نسبتاً ماليمی به اظهار نظر
پرداخت.
وی در مورد سخن احمدی نژاد و قياس
مجلس کنونی با دوره قاجار گفت "شايد
قي��اس مجلس نهم با دوره قاجاربه دليل
اين جمله مرحوم مدرس باشد که گفته
بود مجل��س بايد در هم��ه امور تصميم
گير باش��د" و چنين اضافه کرد که "امام
خمينی هم در اين مورد جمله مشابهی
دارد و گفت��ه اس��ت ،مجل��س در رأس
هم��ه امور اس��ت"! و به اي��ن ترتيب به
رئيس جمهور فهماند که علیرغم داد و
بيدادهای وی ،مجلس به کار خويش در
زمينه مداخله و محدود ساختن اختيارات
دولت و نيز رئيس آن ادامه خواهد داد.
م��ورد ديگ��ر تغيي��ر مقام��ات و ادغام
وزارتخانهه��ا و ع��زل و نصبهای اخير
رئيس جمه��ور بود که در اين مورد فقط
به اين اکتفا ک��رد که بگويد "مجلس در
اين مورد بايد تصميم بگيرد" و به هر حال
برخورد بيش از اين به س��خنان احمدی
نژاد را به وقت ديگری موکول کرد!
اما احمدی نژاد که موقعيت را برای تهاجم
بيشتر مناس��ب يافته ،در همان حال که
از مداخل��ه باند رقيب در امور مربوط قوه
اجرائی شکايت و انتقاد و با پشتوانهای به
نام "آرای م��ردم" و "حق انتخاب مردم"
اردوی رقيب را توپ باران میکند ،ضمن
افش��اء برخی از اقدامات دخالتگرانه در
ش��ورای پول و اعتب��ار و بانک مرکزی و
ق��رار دادن افرادی در اين نهادها که حق
رأی و حتی حق وتو دارند ،به يک رشته
جابجائی مقامات و پس��تهای دولتی در
وزارتخانهها و ايجاد استحکامات جديد
ادامه میدهد.
احمدی ن��ژاد پيش از اين قصد داش��ت
س��ه وزارتخانه راه و ترابری ،مس��کن و
شهرس��ازی و ارتباط��ات را در هم ادغام
کن��د و نيکزاد يکی از نزديکان خود را به
وزارت اين سه وزارتخانه منصوب کند،
ام��ا مجلس با مصوب��های از ادغام وزارت
ارتباطات ممانعت به عمل آورد.
اکنون احم��دی نژاد ،هم��ان فرد يعنی
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ساعات پخش
برنامههایتلویزیون

هيچک��س نمیتوان��د آن را کنار
بگذارد و تمام تصميمات و اجراها
و هر اقدامی در کشور بايد مبتنی
بر قانون باشد! بدين ترتيب روشن
اس��ت که اختالف و کشمکش بر
سر انتخابات رياست جمهوری و
در واقع برای کسب قدرت و چنگ
اندازی بر پست رياست جمهوری
ادامه خواهد يافت.
احمدی ن��ژاد ش��ارالتان اگرچه
از طري��ق پيش کش��يدن تغيير دوشنبهها ساعت هفتونیم شب به وقت
قانون انتخابات رياست جمهوری ایران ،س��اعت پنج عصر ب��ه وقت اروپای
و مغاي��رت آن با قانون اساس��ی،
عوامفريبانه میکوش��د خ��ود را مرکزی و هشت صبح به وقت لسآنجلس.
طرفدار مردم و حق انتخاب مردم چهارشنبهها ساعت دهونی��م شب به وقت
جل��وه ده��د ،اما مردم اي��ران که ایران ،س��اعت هشت شب به وقت اروپای
ابتدائیترینحقوقدموکراتیکآن مرک��زی و س��اعت یازده صب��ح به وقت
سآنجلس.
ها توسط رژیم حاکم نقض وپای ل 
مال شده اس��ت ،مدتهاست
که تک��رار برنامهها در روزهای  ۴ش��نبه و ۵
به شارالتانيسم و عوامفريبیهای
احمدی ن��ژاد و ضد مردمی بودن شنبه هر هفته ساعت دوازدهونیم ظهر به
همه جناحها و باندهای حکومتی و وقت ایران ،ساعت ده صبح به وقت اروپای
کل حاکميت پی بردهاند.
مرکزی و س��اعت یک نیمه شب به وقت
هي�چ
اسلامی
در حکوم�ت
لسآنجلس خواه��د بود.اگر به تلویزیون
ی
معن
انتخابات
از
تر
چيزی بی
ماهوارهای دسترس��ی نداری��د ،میتوانید
و منجمله انتخابات رياس�ت
از طریق آدرس اینترنتی س��ایت اندیشه
جمهورینيست!
در حکوم��ت اس�لامی قب��ل از بهطور زنده و همزمان برنامههای تلویزیون
آنکه مردم بخواهند به کس��ی به دمکراسی شورایی را مشاهده کنید:
عنوان رئيس جمهور رأی بدهند،
www.andishehnews.com
کانديداه��ای رياس��ت جمهوری رسانه دمکراسی شورائی ،رسانه شماست.
توسط شورای نگهبان منتحب ولی روزها و س��اعت پخ��ش آن را به دیگران
فقيه انتخاب و تعيين میشوند و
م��ردم مجازند فقط به منتخبين بگوئید.
برای پربارتر ش��دن و ت��داوم کار صدای
شورای نگهبان رأی بدهند!
احم��دی نژاد خ��وب میداند که دمکراس��ی ش��ورائی به هر ش��کلی که
در حکومت اسالمی ،رهبر و ولی میتوانید به این رسانه یاری رسانید.
فقيه اگر بخواهد میتواند بر طبق تالش های هرچند کوچک امروز ما ،سنگ
همين قانون اساسی و بر پايه
حکم ریزه های بنای بلند انسانی فرداست.
ديوان عالی کشور به بهانه تخلف
از وظايف قانونی ،يا با رأی مجلس با ما تماس بگیرید:
Demo.shorai@gmail.com
مبن��ی بر ع��دم کفاي��ت ،رئيس
جمهور را برکنار سازد!
کار پيش��ين احمدی ن��ژاد و در تقابل با
غير از احمدی نژاد و باندهای حکومتی ،خواست کارگران انجام شده است .دولت
مردم ايران نيز میدانند که نهتنها قانون احمدی نژاد همین چند روز پیش الیحه"
اساسی که رئيس جمهور پی در پی اظهار اصالح قانون کار" که جوهرآن تش��دید
میکند مس��ئول اجرای آن اس��ت ،بلکه اس��تثمار و بی حقوقی کارگران اس��ت و
تقريب��اً تمام قوانين ج��اری در حکومت امضای رئیس جمهورپای آن گذاشته شده
اس�لامی برپاي��ه موازين ش��رعی و فقه اس��ت را تحویل مجلس ارتجاع داد .همه
اس�لامی تهيه و تنظيم گشته و يکسره کارگران و زحمتکشان هماکنون شاهدند
ارتجاعیهستند!
که قان��ون تأمين اجتماعی نيز توس��ط
دهها تعرضی که عليه کارگران و س��طح همين دول��ت احمدی نژاد و به دس��ت
معيشت کارگری سازماندهی شده است ،شخص بدنامی به نام سعيد مرتضوی که
در چارچ��وب قواني��ن ج��اری و قان��ون از طرف احمدی نژاد به رياست اين نهاد
اساسی جمهوری اسالمی به اجرا درآمده منصوب گشته است ،به زيان کارگران و
است .هرکس اين را میداند که حکومت زحمتکشان و تهيدستان و برخالف رأی و
اسالمی ،هيچ ارزش��ی برای مردم و رأی نظر آنها در حال تغيير است.
مردم قائل نيس��ت .اين موض��وع بارها و بنابراين منازعه احمدی ن��ژاد و باند وی
بارها از سوی مقامات حکومتی و مذهبی برای کسب قدرت و امتيازات بيشتر ربطی
آشکارا اعالم شده است که اگر حتا همه به منافع مردم و حق انتخاب مردم ندارد.
مردم رأی دهند ،چنانچه ولی فقيه آن را مردم ايران طی  ۳۴سالی که از عمر ننگين
خالف مصلحت و نظر خود تشخيصدهد رژيم جمهوری اسالمی گذشته است به
میتوان��د آن را باطل اعالم کند! احمدی ماهيت ف��وق ارتجاعی ،ضد دمکراتيک و
نژاد بايد اين موض��وع را بهتر از هر کس سرکوبگر اين رژيم پیبردهاند.
ديگ��ری بداند که ولی فقيه میتواند حتا اکثري��ت کارگران و زحمتکش��ان ايران
پي��ش از ش��مارش آراء ،رئيس جمهور ب��ه ماهي��ت قواني��ن ارتجاع��ی و ضد
تعيين کند و يا ف��ردی را که رأی کافی مردم��ی ج��اری و بازیه��ای انتخاباتی
نياورده است به رياست جمهوری انتصاب رژي��م پیبردهاند و فريب ش��ارالتانهای
کند .هر کس که اي��ن را نداند ،احمدی عوامفريبی امثال احمدی نژاد و الريجانی
نژاد که خود منتصب خامنهای است ،اين را نمیخورن��د .کارگران و زحمتکش��ان
را بايد بداند! در حکومت اسالمی ،رئيس ايران که تحت حاکميت رژيم جمهوری
جمه��ور ،انتخابات رياس��ت جمهوری و اسالمی ،هرگونه حقوق اوليه ودمکراتيک
قانون اساس��ی ،مشروعيت خود را از ولی از آنان س��لب شده و پيوس��ته به فقر و
فقيهمیگيرند.
فالکت و بی حقوقی بيش��تر سوق داده
قانون اساس��ی آنطور که جنتی ،مصباح ش��دهاند ،ديگر نمیخواهند انرژی خود
ي��زدی و بس��ياری ديگ��ر از مهرهه��ای را به س��ود جناحهای حکومتی و طبقه
حکومتی گفتهاند ،مش��روعيت خود را از حاکم و در چارچ��وب مقررات حکومت
امض��اء ولی فقيه که نماينده خدا بر روی اسالمی و يادر بهترين حالتدر چارچوب
زمين است کس��ب میکند و اين قانون پارلمانتاريسم بورژوائی هرز بَ َرند .کارگران
بدون امضا و تأييد ولی فقيه "کاغذ پارهای و زحمتکش��ان اي��ران مصممان��د رژيم
بي��ش نيس��ت"!! بنابراين احم��دی نژاد استثماری و س��تمگر جمهوری اسالمی
بيهوده تالش میکند با انگشت گذاشتن را به زير کش��ند و نظ��ام حاکم همراه با
ب��ر روی اقدامات فوق ارتجاعی و انحصار قوانين ارتجاعی و تمام جناحها و س��لب
گرانه جناح رقيب ،خود را طرفدار مردم ،و کنندگان حقوق دموکراتی��ک کارگران
يا حق انتخاب مردم جابزند!
و زحمتکش��ان را به خاک س��پارند و بر
هم��ه کارگ��ران و عم��وم م��ردم ايران ويرانههای این نظم کهنه و اس��تبدادی،
میدانند که قانون حذف سوبس��يدها و نظمی نوین و ش��ورائی و مقررات خود را
آزاد سازی قيمتها که تهاجم گستردهای مستقرو جاری س��ازند .نظامی که درآن
را ب��ه زندگی و وضعيت اقتصادی و مالی تمام کارگران و زحمتکشان نه فقط از حق
کارگران و زحمتکش��ان رقم زد ،با تالش انتخاب و وسیع ترین آزادی های سیاسی
دولت احمدی نژاد و باند احمدی نژاد – و دموکراتی��ک برخوردارن��د و هیچ مقام
و البته ب��ا توافق کامل جناح رقيب – به ونهادی نمی تواند این حق را ازآنان سلب
مرحله اجرا گذاش��ته شد .همه کارگران کند ،بلکه تمام امور جامعه نیز دردس��ت
ايران می دانند که دستکاری قانون کار کارگران و زحمتکش��ان است که درشورا
و ايجاد تغييرات مهمی به س��ود باز هم ها متشکل شده و ازطریق همین شوراها
بيشتر سرمايهداراندر اين قانون،دردولت ارادۀ جمعی خود را اعمال می کنند!
احمدی نژاد و توسط محمد جهرمی وزير
به نقل از کار 635
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وزير آن دو وزارتخانه ادغام ش��ده را به
سرپرستی وزارت ارتباطات منصوب نموده
و در واقع به شکل ديگری ،هدف خويش
را عملی ساخته است!
گرچ��ه باند مقاب��ل احمدی ن��ژاد ،بنابه
مالحظات تحميل��ی نمیتواند در لحظه
فعلی وارد منازعهای تند و جاندار با رئيس
جمهور ش��ود و مجبور است با وی مدارا
کند ،اما مالحظه کاری و مدارای اين باند
نيز به معنای پايان مجادالت و کشمکش
بر سر قدرت نيست.
کما اينکه روز سهشنبه  ۱۴آذر اعالم شد
وزرای ام��ور اقتصاد و دارائ��ی ،آموزش و
پرورش ،صنع��ت و معدن و تجارت برای
پاس��خگوئی به س��ؤاالت نمايندگان ،در
اين هفته به مجلس فراخوانده میشوند
وبرخی ازاین وزرا نیز به مجلس فراخوانده
شده اند .افزون بر اين کيهان شريعتمداری
نيز گرچه با زبانی ن��رم" ،رئيس جمهور
محترم" که "در حلقه انحرافی" محاصره
شده و يا به اين محاصره "تنداده" است را
مورد انتقاد قرار میدهد و با حمله از روبرو
به يارديرين احمدی نژاد ،اسفنديار رحيم
مشائی ،که "رد پای شناخته شدهای در
حيف و ميل بيتالمال و حمايت از کالن
مفسدان اقتصادی دارد" حمله از پهلو به
احمدی نژاد را سازمان داده است.
کيهان ش��ريعتمداری دادش از اين بلند
ش��ده اس��ت که احمدی نژاد در حکمی
که اس��فنديار رحيم مشائی را به رياست
دبيرخان��ه جنبش ع��دم تعهد منصوب
نموده ،ضم��ن تعريف و تمجيد فراوان از
وی ،مش��ائی را در جاي��گاه "اولياء الهی"
عرفی نموده است.
ُم ّ
حس��ين ش��ريعتمداری ضمن حمله به
مش��ائی و اس��تناد به نظرات وی مبنی
بر اينکه "دوران اس�لام به پايان رسيده
اس��ت" وی را متأثر از افکار و آموزههای
"فراماس��ونری" و ب��ه داش��تن ارتباط و
همفکری با "جاس��وس برجسته "CIA
به ن��ام "ريچارد فرای" متهم میس��ازد
که نويس��نده کتاب معروف «عصر زرين
فرهنگ ايران» است که در آن برای اولين
بار در تايخ چن��د دهه اخير" بر ضرورت
جايگزينی مکتب ايرانی به جای مکتب
اسالم ،تأکيد نموده است"!
کيهان ش��ريعتمداری از طريق حمالت
شديد به مشائی ،در واقع دارد به احمدی
نژاد يورش میبرد و به وی توصيه میکند
که دس��ت از اين عزل و نصبها بردارد و
فضا را به "سود دشمنان" تيره نسازد!
درس��ت يک روز بع��د از اي��ن حمالت
ش��ريعتمداری اس��ت ک��ه ش��ماری از
طرف��داران احم��دی نژاد تح��ت عنوان
دانشجو و فعاالن تشکلهای دانشجوئی،
در اعت��راض به "اصالح" برخ��ی از مواد
قانون انتخابات رياست جمهوریدر مقابل
مجلسدست به تجمع میزنند و با صدور
بيانيهای اين اقدام مجلس را تالشی برای
"زد و بند رئيس جمهور آينده با جريانات
و جناحهای خاصی از قدرت و طيفهای
معلومالحال"میخوانند.
تجمع کنن��دگان مدافع احم��دی نژاد،
اق��دام مجلس را "کمرنگ ش��دن نقش
مردم" و تبديل ساختن ساختار نظام به
ديکتاتوری پارلمان��ی ارزيابی نموده و با
طرح چندين ايراد و اش��کال ،آن را مغاير
قانون اساس��ی ش��ناختند .احمدی نژاد
نيز که اقدام اخير مجلس را مغاير قانون
اساس��ی خوانده و بارها از جمله در نامه
اخير خود به خامنهای اعالم کرده اس��ت
که رئيس جمهور مس��ئول اجرای قانون
اساسیست ،گرچه از وجود نواقص قانون
اساسی و نياز به تغيير آن صحبت میکند،
اما بار ديگر بر اين نکته تأکيد نمود ،مادام
که اين قانون تغيير نکرده و معتبر است،
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روایتما...
فرهمندعلیپور

این روزها ضری��ح جدید امام
حسین ،شهر به شهر گردانده
می ش��ود و صدا و س��یمای
جمهوری اسالمی نیز پوشش
گسترده ای به این رویداد داده
است .از قم شروع شد سپس
به تهران ،ساوه ،اراک ،بروجرد،
خرمآباد ،اندیمش��ک ،دزفول،
شوشتر ،اهواز ،رفت و قرار است
به آبادان و خرمشهر هم برود و
سپس وارد مرزهای عراق شود.
صداوس��یما و ارگان ه��ای
دولتی و شهری نیز با تبلیغات
گس��ترده مردم را دعوت می
کنند تا ب��ه زیارت این ضریح
ت��ازه نائل ش��وند و س��پس این
حضور گس��ترده را به پای عالقه
مردم به نظام اسالمی می گذارند.
خبرگزاری فارس روز گذش��ته در
خبری از دی��دار دو نیم میلیونی
خوزستانی از ضریح تازه خبر داده
بود و اینکه کاروانهایی از سراس��ر
شهرهای خوزستان به سمت اهواز
حرکت کرده بودند تا بتوانند ضریح
را زیارت کنند.
در اینکه بس��یاری از م��ردم ایران
دیندار هس��تند ش��کی نیس��ت،
همانگونه که شکی نیست بسیاری
از دی��ن داران ایران��ی ،حکوم��ت
مسلط را نه جمهوری می دانند و
نه اسالمی.
اما نکته جالب ،تاکید مکرر بر این
موضوع است که در ساخت ضریح
تازه امام حس��ین ۱۱۸ ،کیلوگرم
طال و بیش از  ۴۵۰۰کیلوگرم نقره
به کار رفته اس��ت .این خبرها در
رسانههایداخلی به گونهای بازتاب
داده میشود که گویی مصرف زیاد
طال در ضریح تازه ،نکتهای مثبت
اس��ت که موجب ارتقای جایگاه
این ضری��ح و در نتیجه عزیزتر و
گرامیتر شدن آندر میان مومنین
می شود.
بگذریم از اینکه به یمن جمهوری
اسالمی و گسترش خرافات ،وزن و
جایگاه ائمه نیز به نسبت بارگاه و
درگاه و مطال بودن ضریح آنهاست
و اینک��ه در حرکتی خالف جهت
تاریخ ،هر چ��ه در روایات ائمه بر
ساده زیستی و دوری از زراندوزی
تاکید شده است ،مقبره های آنها
را به گونه ای س��اختند که یادآور

وزنطالهای
مامحسین!
ا

درگاه پادش��اهان افسانه ای باشد
و از این طری��ق بر فاصله معنوی
مومنین و پیشوایان مذهبی شان
هر چه توانستند افزودند.
اما به راس��تی در کشوری که فقر
و گرسنگی دامن میلیون ها تن را
گرفته چه نیازی اس��ت که ضریح
امام حسین به  ۱۱۸کیلوگرم طال
آغشته شود؟
بای��د از متولیان مذهبی کش��ور
پرسش ش��ود که به فرض جایگاه
حضرت فاطمه که مقبره و بارگاهی
ندارد در میان ش��یعیان کم رنگ
شده و از یاد رفته که با طال اندود
کردن و ساختن حرم های آنچنانی
برای امام حس��ین موجب افزایش
توجه مومنین به امام س��وم خود
ش��وند؟ در کجای روایات اسالمی
آمده است که حرم پیشوایان دینی
خود را همچون بت خانه هندوها از
سیم و زر پر کنید؟
چگونه طبقه روحانیون ساکن در
قم که به خوبی اطالع دارند صدها
زن و دختر در اطراف حرم حضرت
معصوم��ه ،برای به دس��ت آوردن
مقداری پول تن فروشی می کنند،
حاضر می شوند تا اینگونه چشم بر
حقایق ببندند و چنین هزینه های
هنگفت��ی را صرف��ا جهت طالیی
کردن ضریح امامان شیعه هزینه
کنند؟ مگر قرار نبود چراغی که به
خانه روا باشد به مسجد نرود؟ مگر
در روایت هایی که هر صبح و شام
بر منابر و صدا و سیما و جراید نقل
می شود نیامده است که امام علی
خ��ود به نان جو قناعت می کرد و
آنچه را داش��ت با مسکینان و فقرا
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تقس��یم می کرد؟ چگونه است
که اکنون از جیب و ش��کم فقرا
زده می شود تا حرم ائمه طالیی
شود؟
چند شب پیش مستندی پخش
ش��د درباره "کولی ب��ر" ها؛ مرز
نش��ینانی که تمام سهمشان از
تاری��خ نفت ای��ران زمین ،چند
لیتر نفتی است که باید به دوش
بکش��ند و هزار خطر را به جان
بخرند تا چند اسکناسی بهدست
بیاورن��د و بتوانند مخ��ارج دوا و
دکتر خود را بپردازند .زنان بیمارو
کودکان نابالغی که هنوز استخوان
س��فت نکرده در س��رمای سیاه
زمستان کمر زیر مشقت زندگی
برده اند .روستانشینانی با لباسهای
مندرس ،تن های��ی مریض ،روح
هایی شکسته و سرکوب شده که
جرمشان به دنیا آمدن در کشوری
اس��ت ک��ه دولتمردان��ش هنری
جز فروش نف��ت و خرید باطوم و
سالوس گری نمی دانند.
در میناب خانه ها و مدارس هنوز
کپری است ودر آذرباییجان غربی،
همین چند روز پیش آتش گرفتن
بخاری مدرسه چهره بیش از سی
دختر خردس��ال و معصوم را برای
همیشه سوزاند و "گرگر" آنقدر در
روستاهای کهگیلویه و بویراحمد
قطع انگشت کرد ،تا شمارشان به
هفتاد رسید و سپس دولت حاضر
شد باالخره پلی بسازد .فقر و سیاه
روزیی که در سراسر کشور ،حتی
اتوبان های بزرگ شهر تهران می
ت��وان دید .در چش��م کودکی که
گل می فروشد ،شیشه ماشین می
شوید و یا فال حفظ می فروشد.
به راستی روحانیون برجسته شیعه
چطور م��ی توانن��د در کنار خبر
س��وختن فرزندان خردسال و بی
پناه و قطع انگش��تان روستائیان
و در براب��ر اینهمه درد و مصیبتی
که ب��ه خاطر ب��ی درایتی همین
طبقه حاکم روحان��ی بر مردم روا
داشته شده است ،چشم ببندند و
با افتخار وزن طالهای ضریح امام
حسین را دهها کیلو اعالم کنند؟
به راستی این چه افتخاری است؟
چه رضایتی است و با کدام پشتوانه
عقلی ودینی؟
 ۱۸آذر ۱۳۹۱

احمدی نژاد وزیر بهداشت را برکنار کرد
 27دسامبر ( صدای آمریکا):
محموداحمدینژاد،مرضیهوحید
دستجردی را از وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی برکنار
و برای این وزارتخانه سرپرس��ت
تعیین کرده است.
برکناری خانم وحید دستجردی
پس از آن صورت گرفت که وی
در ماه های اخیر از نحوه تخصیص
ارز به بخش دارو به شدت انتقاد
کرده و گفته ب��ود ارز این بخش
صرف واردات لوازم آرایشی و سایر
پنجشنبه اش هیچ اشاره ای به نام
موارد شده است.
احمدی نژاددر حکم روز پنجشنبه وزیر برکنار شده و فعالیت های وی
خود ،محمد حسن طریقت منفرد در دوران وزارتش نکرده است.
را به س��مت «سرپرس��ت وزارت برکناری مرضیه وحید دستجردی
بهداشت،درمان وآموزش پزشکی» از سمت خود در حالی صورت می
منص��وب ک��رده اس��ت .ریی��س گیرد ک��ه محمدرضا رحیمی روز
جمه��وری ایران در نام��ه خود ،از  ۲۶آذرم��اه اخبار مربوط به تغيير
وی به عنوان فردی «دارای تعهد وزير بهداشت را «شايعه» خوانده
و تجارب ارزشمند» نام برده است .و گفته بود که «دولت و ش��خص
محمود احمدی نژاد برخالف حکم ريي��س جمه��وری از وزير فعلی
های پیش��ین خ��ود ،در نامه روز رضايت کامل دارند و اين شايعات

درباره ايشان صحت ندارد».
اظهارات آقای رحيمی واکنشی
بود ب��ه گفت��ه های برخ��ی از
نمايندگان مجلس از جمله نادر
قاضی پور ،نماينده اروميه ،که در
جريان رسيدگی به طرح اصالح
م��اده  ۵۳قان��ون برنامه پنجم
توسعه از تغيير احتمالی مرضيه
وحدی دستجردی خبر داده بود.
آق��ای قاضی پ��ور گفت��ه بود:
«خب��ردار ش��ديم ک��ه خان��م
دستجردی را می خواهند تغيير
دهند چون که ايش��ان گفته بود
پول ارز واردات صرف واردات لوازم
آرايشی شده است».
مرضيه وحید دستجردی که تنها
زن عضو دول��ت محمود احمدی
نژاد بوددر ماه های اخير و بهدنبال
بروز مشکالت ارزی برای ايران ،از
نحوه تخصيص ارز از سوی دولت
برای واردات دارو انتقاد کرده بود.
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دوست دیرین و ارجمند،

جناب آقای مهندس فریدون اسدیان
خانواده های محترم سوگوار
واژه ای نمی یابیم برای همدردی با کسی
که عزیزش را در وطن از دست داده است.
فقدان پدر و بزرگ خاندان تان

زنده یاد جناب آقای ابوالقاسم اسدیان

را به شما و خانواده محترم صمیمانه تسلیت می گوییم.
برایتان آرامش و بهروزی آرزومندیم
و می خواهیم که ما را در کنار خود بدانید.
_____________________________

خانواده های علیزاده ،قربانیان،شریف نائینی،
فامیلی ،تقی زاده،نصیری ،فالح ،منفرد،
نادرشاهی،Young ،رفعت پناه

سپاسگـزاری
از کلیه سروران ،یاران ،عزیزان و وابستگانی
که در ایام سخت سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن پدر بزرگوار و بزرگ خاندان ما

زنده یاد سرهنگ کمال نورافشار

در مونتریال ،با دیدار و حضور گرم و مهربان خود
در مجلس یادبود ،همچنین با درج پیام های همدردی در نشریات،
از طریق ارسال گل ،پیام های تلفنی ،فیس بوک ،ایمیل و...
ما را همراهی نمودند ،صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان ،بهروزی ،شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفردشما عزیزان دست نداد ،بر ما ببخشائید.

خانواده نورافشار

هـمــدردی

دوست دیرین و ارجمند،
جناب آقای ایرج حسینعلی سارجانی
خانواده های محترم سوگوار
در اندوه از دست رفتن مادر ارجمندتان در ایران
با شما دوست عزیز شریکیم
و برایتان آرزوی بردباری و روزهای روشن داریم.

منصور کریمی ،کامبیز تاثیری،
مجید قلیان ،هومن خراسانی
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سالمت...

گ��زارش گروه بین الملل زیس��ت نیوز،
به اعتقاد پزش��کان 40 ،سالگی مرحله
مهمی در زندگی انس��ان محسوب می
شود و خطر ابتال به بسیاری از بیماریها
و مشکالت سالمتی با ورود به این سن
افزایش می یابد .مردم به واسطه عوامل
مختلف از رسیدگی به وضعیت سالمت
خود غافل می ش��وند ،اما  40س��الگی
زمانی اس��ت که بای��د ارزیابی دقیقی از
شرایط جس��مانی و میزان سالمت بدن
انجام شده و برای بلند مدت برنامه ریزی
کرد.
البته این گونه نیس��ت که م��ا یک روز
صبح از خواب بیدار شده و بگوییم االن
 40س��اله هس��تم و باید هر آنچه را که
تاکنون انجام میدادهام برای ارتقا شرایط
سالمت خود تغییردهم .بر همین اساس،
هرچ��ه زودتر این رون��د را آغاز کنید به
نتایج بهتری نیزدست می یابید.

توجه به مشکالت بینایی
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است اطالعات مهمی را درباره داروهای
مصرفی خود یا موارد دیگر نادیده بگیرید.
اس��تفاده از عینک آفتابی م��ی تواند از
آس��یب دیدن هرچه بیش��تر چشمها
جلوگیری کند .قرار گرفتن بیش از حد
در معرض نور خورشید ،احتمال ابتال به
آب مرواری��د را افزایش دهد و از این رو،
استفاده از عینک آفتابی گزینه مناسبی
محسوب می ش��ود .عینک آفتابی باید
دارای استانداردهای محافظت UV-A
و  UV-Bباشد.
همچنین ،ب��ا رژیم
غذایی سرشار از میوه
و سبزیجات که غنی
از آنتی اکسیدانها،
ویتامینه��ا و مواد
معدنی است می توان
آهن��گ کاه��ش قدرت
دی��د را کند کرد .بیماری
ش��ناخته ش��دهای به نام
"دژنراسیون ماکوال" یکی
از دالیل کوری در افراد مسن
است.
این بیماری ریش��ه ژنتیک��ی دارد ،اما با
اس��تفاده از م��واد مغ��ذی ،رژیم غذایی
سرشار از لیکوپن (در میوهها و سبزیجات
قرم��ز رن��گ یافت م��ی ش��ود) و آنتی
اکسیدانها می توان روند کاهش دید را
کند کرد.

دانسنت ارقام کلیدی

سن  40سالگی زمان خوبی برای توجه
هرچه بیشتر به ارقام مختلف مانند میزان
فشار خون ،سطح کلسترول ،قند خون و
وزن بدن است .آگاهی از این ارقام برای
حفظ س�لامت بدن از اهمی��ت ویژهای
برخوردار هس��تند .این ارقام به ش��ما و
دکتر معالجتان کمک می کند تا عوامل
بالق��وه بیماریزا را شناس��ایی کنید .به
عنوان مثال ،افراد مبتال به فشار خون باال
در خطر بروز بیماریهای قلبی ،سکته و
مشکالت کلیه قراردارند.

قدرت دید انس��ان از  40سالگی شروع
به کاه��ش می کند و از این رو ،مراجعه 
منظم به چشم پزشک الزامی است .اگر کاوش در سابقه بیماری خانوادگی
عینک مطالعه نداش��ته و یا نمی توانید طی پنجمین دهه زندگی ،باید س��ابقه
نوشتهها را به خوبی مطالعه کنید ،ممکن خانوادگی خود را به دقت مورد بررس��ی

ق��رار داده تا از ش��رایط ژنتیکی و خطر
ابت�لا به بیماریهایی مانند س��رطان و
بیماریهای قلبی آگاه ش��وید .به عنوان
مثال ،افرادی که س��ابقه س��رطان روده
را در تاریخچ��ه خان��واده خود دارند می
توانن��د به ج��ای آنکه در  50س��الگی
کولونوسکوپی انجام دهند ،این کار را در
 40س��الگی انجام دهند .همچنین ،در
مورد بیماریهای قلبی ،آزمایش کلسیم
می تواند به تعیین میزان س��خت شدن
دیواره ش��ریانها و نیاز به تغییر ش��یوه
زندگی و یا داروهای مصرفی کمک کند.

ورزش کردن

با آغاز 40سالگی ،انسان ساالنه حدود یک
درصد از حجم عضالت خود را از دست
م��ی دهد .از این رو ،می توان ترکیبی از
ورزشهای تناس��ب وزن با ورزشهای
قلب��ی عروق��ی را در برنامه فعالیتهای
فیزیکی هفتگی قرار داد .با افزایش سن،
انعطاف پذیری بدن انسان نیز کاهش می
یابد و انجام یوگا و پیالتس می تواند به
بهبود این شرایط کمک کنند .اگر بتوانیم
حجم عض�لات و نیروی بدن��ی خود را
حفظ کنیم ،به رغم افزایش سن همچنان
می توانیم فعالیتهای مورد عالقه خود را
ادامهدهیم.

دوستانی به نام فیبر

دیگر زمان پر خوری ب��دون افزایش وزن
به سر رس��یده است .با کند شدن آهنگ
س��وخت و ساز بدن در محدوده سنی 40
س��ال ،مصرف کالری کمت��ر می تواند به
بهبود سالمت کمک کند .اما باید نسبت
به دریافت می��زان کافی از فیبر و مایعات
اطمینان حاصل کنید.در حقیقت ،کالری
دریافتی از موادی مانند ش��یرینیها باید
کاهش یابد و مواد غذایی سرشار از فیبر و
نوشیدن مایعات همچنان در رژیم غذایی
باقیبمانند.
آنچهکهروزانهمصرفمیکنیمبایدسرشار
از مواد مغذی مانن��د پروتئینهای بدون
چربی ،میوه و سبزیجات ،لبنیات کم چرب
و غالت باش��د .مصرف این مواد غذایی در
تمامی سنین مهم بوده ،اما با افزایش سن
س��طح مصرف آنها به رغم کاهش کالری
مورد نیاز بدن باید حفظ شود.



ترسیم تصویری بزرگ از سبک زندگی

خطر ب��روز بیماریه��ای قلبی عروقی
ب��ا افزای��ش س��ن افزایش م��ی یابد و
هیچ درمان��ی نیز ب��رای جوانتر ماندن
و جلوگی��ری از پیری وجود ن��دارد .اما
کاهش چربیهای شکمی و دور شکم نه
تنها ظاهر زیباتری را برای شما رقم می
زند بلکه خطر بیماریهای قلبی و عروقی
و دیابت را نیز کاهش می دهد.
انجام فعالیتهای بدنی منظم ،کاهش
اس��ترس ،حف��ظ وزن ای��ده آل و رژیم
غذایی سرش��ار از میوه و س��بزیجات و
چربیهای غیر اشباع به حفظ سالمت
رگهای خونی کمک می کنند .عواملی
که س�لامت قلب را تضمین می کنند،
س�لامت مغز را نیز تضمین ک��رده و با
س��رمایه گذاری در سبک زندگی سالم
ب��رای چندین دهه از نتایج آن بهرهمند
خواهید شد

ترک سیگار

سن  40س��الگی دوران حساسی برای
سیگاریها و بررسی سالمت جسمانی
آنها محس��وب می شود .اگر سیگار می
کش��ید باید به هر طری��ق ممکن آن را
ترک کنید .ترک س��یگار آسان نیست،
اما تاثیری حیاتی در پیشگیری از ابتال
ب��ه بیماریهای مختلف مانند س��کته،
مش��کالت کلیه ،بیماریه��ای ریوی و
سرطان ریه دارد.


آزمایشتیروئید

افرادی که احس��اس خس��تگی مفرط
ک��رده ،وزن اضافه می کنند و پوس��ت
و موی آنها درخش��ش خود را از دست
داده بای��د آزمایش تیروئید انجام دهند.
این غذه گردنی به کنترل س��طح انرژی
و تنظیم هورمونها کمک می کند و 40
سالگی زمانی است که می تواند با بروز
نشانههای بیماری تیروئید همراه باشد.
کم کاری تیروئیددردرجه نخست ریشه
ژنتیکی داشته ،اما از طریق مصرف دارو
می توان با عوارض آن مقابله کرد.

•

چای سبز؛ داروی
شفابخشبسیاری
از بیماریها

معروف اس��ت ک��ه با چای س��بز میتوان
بسیاری از بیماریها را درمان کرد :سرطان
روده و غ��دهی پروس��تات ،بیم��اری قند،
آلزایمر ،ام اس و نیز چاقی را .دانش��مندان
آمریکاییدر پژوهشیدرستی این ادعا رادر
یک مورد ثابت کردهاند.
نتایج بررسی یک گروه پزشکی آمریکایی
نشان میدهد که نوشیدن دو فنجان چای
سبز پس از صرف یک وعده غذای مفصل
(با ماکارونی یا س��یبزمینی و غالت) مانع
افزایش قند خون میشود.
دلیل ای��ن امر وجود مادهایاس��ت به نام
 Epigallocatechingallatکه در پزش��کی
به  EGCGمعروف اس��ت .این ماده باعث
میش��ود که تجزیهی نشاس��تهی موجود
در م��واد خوراکی به کن��دی صورت گیرد
و در نتیجه به گلوکز تبدیل نش��ود .نتایج
آزمایشهای این گروه پزشکی ،بهویژه برای
مبتالیانبهبیماریقند،بسیارامیدوارکننده
است.
مادهی ضد عفونت

این که  EGCGموجود در چای س��بز در
درم��ان بیماریه��ای خونی موثر اس��ت،
نکتهای است که در نتیجهی آزمایشهای
یک پزشک آلمانی متخصص بیماریهای
خونی به نام ورنر هونشتاین در سال ۲۰۰۵
مشخص ش��د .این پزشک که در آن زمان
 ۷۲س��ال داش��ت و خود از نوع ویژهای از
بیماری کمخونی رنج میبرد ،با مطلع شدن
از محتوای س��خنرانیای در بارهی خواص
چای سبز ،نوشیدن آن را آغاز کرد و میزان
مصرف آن را به دو لیتر در روز رساند.
هونشتاین چنان به تاثیرات شفابخش چای
س��بز اعتقاد پیدا کرد که در س��ال ۲۰۰۷
مقالهای جامع در بارهی معجزههای درمانی
این ماده در یک مجلهی تخصصی نوشت
و در پی انتش��ار آن ،هزین��هی انجام چند
پروژهی پژوهش��ی در بارهی فواید EGCG
را تامین کرد .این پزشک مبتکر که در ۸۳
سالگی از جهان رفت،
{>> ادامه در صفحه}36 :

>> آسپرین :ازقرص ضد درد تا معجزه ای حیات بخش

ب��رای درمان س��ردرد ،کم��ر درد ،یا تب،
متداول ترین مسکن ،استامینوفن ،بروفن
یا ناپروکسن است .اما برای ناراحتی های
قلبی ،غلظ��ت خون یا فش��ار خون باال،
دارویی که تجویز می شود ،آسپرین است.
حتی هنگام س��کته قلبی و زمانی که در
انتظار آمبوالنس هستید ،بهترین راه چاره
ای که پزش��کان و داروسازان توصیه می
کنند ،آن است که یک آسپرین بخورید.
آسپرین برای بیماران قلبی در بسیاری از
موارد تجویز می شود و توصیه پزشکان آن
است که خوردن روزی یک قرص آسپرین
راهی مناس��ب برای مبارزه با بیماریهای
قلبی یا غلظت خون است.
جالب آن که به رغم اثر ضد درد آسپرین،
ام��روزه کمت��ر از آن به عنوان مس��کن
استفاده می شود.
کارخانه «بی یر» که قدیمی ترین کارخانه
دارویی تولید آس��پرین اس��ت ،آن را این
روزها با نامداروی شگفتی آور و معجزه آسا
معرفی می کند و بر اثر آن برروی سالمت
قلبی و عمومی میان ساالن پای می فشرد.
مصریان آس��پرین را از عص��اره پاپیروس
درس��ت می کردند و ماده اصلی آن را که
حاوی سالیسیالت بود ،به عنوان مسکن به
کار می بردند.
البت��ه روش مورد عالقه و م��ورد ترجیح
مصریان برای برطرف کردن درد ،نوشیدن
مشروب الکلی و مستی بود.
کارخان��ه بی یر افت و خیزهای فراوانی را
طی دوران فعالیت خود -که به طور عمده

و تجاری از س��ال  ۱۹۲۵آغاز شده -پشت
س��ر گذارده ،از کاهش تولید در زمانهای
مواجهه با بحران مالی تا توقف تولید آن در
کارخانه های داروسازی آلمانی.
در س��ال  ۱۹۵۲چند تن از اعضای هیات
مدیره این کارخانه به اتهام ارتکاب جنایات
جنگ��ی برکن��ار ش��دند و در نتیجه این
کارخانه برای مدتی ناگزیر فعالیت خود را
متوقف کرد .در پی پشت سر گذاردن دو
جنگ جهان��ی ،کارخانه بی یر بار دیگر با
دشواری مواجه شد ،این بار به سبب گرفتار
ش��دن در بازار رقابت با انواع دیگر مسکن
و داروی ض��ددرد و عقب ماندن از آنها در
این عرصه.
بازار راکد آس��پرین و کارخانه داروسازی
بی ی��ر را اما ،معجزه ای در اواخر دهه ۶۰
میالدی نج��ات داد .جان وی��ن و هاروی
وایس طی پژوهش��های پزشکی خود به
این نتیجه رسیدند که مصرف آسپرین می
تواند به بهبود سالمت قلب منتج شود.
دو محقق با نامهای ج��ان اوبراین و پیتر
الوود ،نتیجه تحقیقات این دو دانشمند را
منتشرکردند.
این تحقیق ،حاک��ی از آن بود که مصرف
قرص آسپرین ،می تواند با کاهش تمرکز
پالکتهای خون در حجمی معین از خون،
غلظت آن را کاهش دهد و مانع از تشکیل
لخته های خون پیرامون قلب شود.
در سال  ۱۹۸۰نیز دانشمندی بریتانیایی
با نام ریچارد پیتو تحلیلی را برمبنای یک
پژوهش آماری منتش��ر کرد که حاکی از
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آن بود که به ویژه در بیماران مرد ،مصرف
آسپرین احتمال س��کته قلبی را کاهش
می دهد و در نتیجه ش��مار مردانی که به
رغم مصرف آسپرین سکته می کنند ،در
جامعه آماری مورد بررسی آنها بسیار کم
بوده است.
کارخانه داروس��ازی بی ی��ر که در آمریکا
تولید کننده آسپرین است ،از انتشار این
گزارشها و تحقیقات به سود خود استفاده
کرد ت��ا برای داروی تولیدی اش بازاریابی
کند و آن را نوعی داروی ضدسکته و مانع
بیماری قلبی عنوان کند ،نه صرفا ضددرد
و مسکن.
در س��ال  ۱۹۹۴کارخانه داروس��ازی بیر
س��هام آمریکایی
خ��ود را ب��ه بهای
یک میلی��ارد دالر
از کارخانه تولیدی
استرلینگخرید.
در سال  ۲۰۱۱نیز
سود این کارخانه
دو براب��ر ش��د و
به س��ه میلیارد و
س��یصد میلی��ون
دالر رسید.
لیسانسه موسیقی از هنرکده عالی موسیقی تهران
با  25سال فعالیت در مونترال
این ،تحولی شگرف 		
و پیشرفتی عمده
سنتور سه تار پیانو ویلن کمانچه  آواز دف تنبک
ب��رای کارخانه ای
است که طی یک
سده ،سه بار تا پای
مرگ رفته است.

آموزش موسیقی
زیر نظر جواد داوری

Tel.: 514-589-0175
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شمارهاست
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خرداد
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5085كه چهارشنبه
هجدهم
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را در ش��مار  10كش��ور برتر
دني��ا از نظ��ر جذابيته��اي
گردش��گري قرار داده اس��ت.
ب��ا اين حال اما رتب��ه ايران از
فقر مفهومی جامع است که فقط
نظر جذب گردش��گر در ميان
مربوط به سطح مالی نیست .امروز
كش��ورهاي دنيا  114اس��ت
میخواهیم نگاهی عمیقتر به فقر
و همچن��ان كش��ورهايي مثل
احساسی داش��ته باشیم .بسیاری
باید تشخیص داده شده و سپس
س��وئيس ،آلمان و فرانسه در
افراد هس��تند که به تمکن مالی
با کمک گرفتن بر آنها غلبه شود.
صدر كش��ورهاي پرتوريس��ت
رسیدهاند اما در زندگی احساسی
دنيا قرار دارند.
خود با فقر دست به گریباناند.
اين كه چرا اين تناس��ب و توازن ميان .۳
ناآگاهی و استفاده از آنها
داش��تههايمان
گردشگري را
دالیلحوزه
چالشهاي

ممکن اس��ت
مختلف
رعايت نميشود ،همان سؤال اصلي است كه ب��ه
گردشگري
فردی ظرفيتهاي
پيش روي ما قرار ميدهد .به طور حتم استفاده از
آگاه��ی الزم
اطالع��ات و
تعریف
ريزي بلندمدتي
درم��وردبرنامه
در كشوري مثل ايران با اين وسعت و تنوع قوميتها،
برخ��ورد موثر با
نح��وه
فقر عاطفی یا احساسی وضعیتی
را ميطلبد كه در حوزه مس��ئوالن اس��ت اما نقش ما به عنوان يك ايراني
حوزه راواردنداش��ته
س��خت
های
ت
موقعی
اس��ت که وقتی فرد بدون بحران
در معرف��ي اين قابليتها تاچه اندازه اس��ت؟ آيا ما نبايد در اين
باشد.
ق��ادر ب��ه کن��ار آمدن ب��ا برخی
شده و به اندازه توانمان قدرتمند ظاهر شويم .هماكنون يكي از چالشهاي
حداقليبر همان
است بنا
ممکن
رو
این
از
موقعیتها در زندگی خود نباشد،
بزرگ گردشگري ما ،خروج بيش از اندازه گردشگر به خارج و ورود
توريست به داخل كشور است.
احساس��ی که آن لحظ��ه دارند یا
ایج��اد میش��ود .هم��ه آدمها با
گرفتن
نادي��ده
در
ما
نادرس��ت
عادت
علت
ب��ه
البته
غلط
روي��ه
اي��ن
آنچه برایشان آسانتر است رفتار
مشکالت زندگیدست و پنجه نرم
گردشگري ايران
کند،حال
چرایكه در
ها اس��ت؛
هايمان
داش��ته
آموزش ببینند
هايافراد باید
جاذبهاین
این حاضرکنند.
برخورد م
س��ختی
میکنند اما برخی نمیتوانند از نظر کنت��رل میکنن��د .س��عی کنید با
بين بعضي از مردم مظلوم واقع شده و بسياري از ما حتي از ديدن
بسياريبرخورد
شرایط سخت
ع��ادات را ب��ه فرزندان خ��ود نیز که چطور با
احساسی با بعضی موقعیتها کنار ببخشید و بگذرید.
از اماكن تاريخي معروف و مشهور كشورمان دريغ ميكنيم ،ولي بهخوبي از
باشند.
داشته
مناسبی
احساسی
ها
ه
بچ
این
وقتی
کند.
ی
م
منتقل
بیایند و به دنب��ال راههای فراری  .۳منزوی شدن:
مراكز تفريحي و گردشگري كشورهاي ديگر مطلع هستيم و با شوق و ذوق

سالمت...
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جاذبهه��اي گردش��گري،
تاريخي و طبيعي ايران در حد
و اندازهاي است كه كشورمان
را در ش��مار  10كش��ور برتر
دني��ا از نظ��ر جذابيته��اي
گردش��گري قرار داده اس��ت.
ب��ا اين حال اما رتب��ه ايران از
نظر جذب گردش��گر در ميان
دریافتدنيا
كش��ورهاي
 114اس��ت اطرافتان را با کسانی پر کنید که
کنید.
مناسب را
و همچن��ان كش��ورهايي مثل
دارید بتوانند احساساتش��ان را در مواقع
اعتماد
آنها
به
که
از کسانی
س��وئيس ،آلمان و فرانسه در
درم��ورد س��خت نش��ان دهند ،میتوانید
را
نظرش��ان
بخواهی��د
صدر كش��ورهاي پرتوريس��ت
دارند.شماعنوانکنند .ببینید که تعادل احساسی واقعی
احساسی
وضعیت
دنيا قرار
داش��تهاست.
ميانشکلی
نترسید.و باتوازن چه
هايمان و استفاده از آنها
باشید تناس��ب
ش��فافچرا اين
از اینکه اين كه
اصلي است كه چالشهاي حوزه گردشگري را
وقتیسؤال
باشید.همان
نميشود،
رعايت
بتوانید
صادق
خودتان
گردشگري
ظرفيتهاي
.۳استفاده
طور حتم
دهد .به
احساس��ی قرار
تعادل پيش روي ما
دست
مي به
خود را
شدن را دور
ذهنیتازقربانی
قوميتها ،برنامهريزي بلندمدتي
وسعت و تنوع
ای اين
ايران با
كشوري مثل
آورید ،در
برایتان
زندگی
مفهوم تازه
بیندازید.
را ميطلبد كه در حوزه مس��ئوالن اس��ت اما نقش ما به عنوان يك ايراني
خواهد کرد.
رفتارهایی
تری��ن
قطعی
معرف��ي اين قابليتها تاچه اندازهیک��ی
اين حوزه وارد
نبايد در
اس��ت؟ازآيا ما
پیدا در
دور
احساسی
ثروت
از
را
ش��ما
که
شده و به اندازه توانمان قدرتمند ظاهر شويم .هماكنون يكي از چالشهاي
ش��دن
ذهنیت
اندازهکن��د،
هایی بيش از می
برتان را با
 .۲دور و
قربانی حداقلي
خارج و ورود
گردشگر به
آدم خروج
گردشگري ما،
بزرگ
كشور
داخل
به
توريست
است .اس��ت .تا زمانی که قربانی باشید،
که از نظر احساسی قوی هستند
های گرفتن
نادي��ده
نادرس��ت ما در
سخت
موقعیت
عادتتوانید در
پر کنید .اي��ن روي��ه غلط البته ب��ه علت نمی
ايران
گردشگري
فراتردر حال
چرا كه
هايمان اس��ت؛
بگیرید.
هايدست
جاذبهبه
حاضرامور را
کنترل
احساسی
داش��تهتعادل
رس��یدن به
بين بعضي از مردم مظلوم واقع شده و بسياري از ما حتي از ديدن بسياري
ببینید،
قربانی
را
خود
اینکه
جای
به
رو
ه
روب
آن
با
باید
اس��ت.
از تئوری
از اماكن تاريخي معروف و مشهور كشورمان دريغ ميكنيم ،ولي بهخوبي از
درس
ها
ت
موقعی
این
از
کنید
سعی
به
احساسی
قدرت
داشتن
شوید .مراكز تفريحي و گردشگري كشورهاي ديگر مطلع هستيم و با شوق و ذوق
آغوش
كنيمهاتا را در
گرفت��ه و
س��ختی
مواجه با
نیستازکه
این معنی
اندازهاي كه
تعريف مي
براي يكديگر
درهاي آنها
جاذبه
ف��راوان هم
كند.یها
كشوراین
ندهید
بکشید.
سفرسخت
خواهید
شکسياتناپذیر
مشکالت
اجازهاين
حتماً به
مجاب ميكنيم
همكارمان را
دوستمان
برايازما به
معنوي هم
مال��ي يا
کهالبتهبرفايده
اس��ت كه
غيرمس��تقيم
شما
کرده یا
حکمرانی
ش��ما
تبليغمعنی
ب��ود .ب��هاينای��ن
کنند.با تبليغات ما باالتر
سوءاستفادهمقصد
ش��ود كه رتبه كش��ور
ندارد تنها
باعثبازميدوباره
بخورید و
همراهغصه
میتوانید
كند.
پيدا
تنزل
نيز
كشورمان
رتبه
و
رفته

ب��ه زندگیتان ادام��ه دهید .وقتی
همي��ن نگاه س��اده در معرف��ي جاذبههاي كش��ورهاي توريس��تي در
ايج��اد م��وج گردش��گري در بازارهاي هدف بس��يار تأثيرگذار ب��وده و در
م��واردي خيليه��ا را از بازدي��د از اماكن داخلي منصرف كرده اس��ت ،در
حال��ي كه حداقل وظيفه ما به عنوان يك ف��رد ايراني در قبال جاذبههاي
گردشگريمان ،پيشنهاد بازديد از اماكن تاريخي و تفريحي كشورمان قبل
از معرفي جاذبههاي ساير كشورهاست.
----------نخستين فرصت بار سفر
بدون شك بسياري مشتاق خواهند بود كه در
ممكن است اين
پستحتي
خارجيباببنديم و
داخلي و نه
مقصد
را به سمت
سریع
شوید!
آبونه
يكرا
پیوند
رونق گردش��گري موجب تبليغ جاذبههاي گردش��گري كشورمان در ميان
تلفنی:
متاس
514-996-9692را به سمت
كش��ور شده و بسياري از توريستهاي دنيا
خارج از
هموطنان
بكشاند.
یا نشانی خود را به ایمیل کنید:
ايران و

ی توان بر آن غلبه کرد؟
هم

و چگون

ستین سفر اهالي رسانه به مروارید خلیج فارس

خبرنگارانزير پاي خبرنگاران
سفيد ابوموسي
ير پاي
مثل موادمخ��در و خوشگذرانی این راحتترین راه ممکن است .ما
رفته یا به کل منزوی میشوند.
باید با واقعیت روبهرو شویم ،با آن
وقتی فردی خود را در ش��رایطی کنار آمده و با آن رشد کنیم.
سخت میبیند اما نه قادر به غصه  .۴شکایت کردن:
خوردن اس��ت و نه ادامه زندگی ،این هیچ مشکلی را حل نمیکند.
با فقر احساس��ی سر و کار خواهد  .۵امیدتان را از دست بدهید:
داشت.
تصور کنید تا پایان عمر مشکالت با

شما خواهند بود.
واکنشهایی که در زمان سختیها 
باید از آنها دوری کنید

منابع فقر احساسی

با این که عوامل بس��یاری ممکن
اس��ت منجر ب��ه فقر احساس��ی
 .۱آزاد کردن احساسات:
آنچه احساس میکنید با شرایط شود ،در زیر به برخی از آنها اشاره
میکنیم.
شما تعیین میشود.

 .۲حمله کردن به دیگران:

این نشان میدهد که شما اعتقاد
جدولتبا
داری��دیک
شرحرا
دوش��ما
های
دیگران لذ
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 .۱چرخههای خانوادگی حلنشده

وقتی خانوادهای به طریقی ناکارآمد

يكديگر 
براي این
هايهمآنهاباید با
جاذبهآنها
شوند،
ف��راوانمی
بزرگ
تعريف ميكنيم تا اندازهاي كه
هم از
كنيم حتماً
ميیاد
شده و
دوستمان يامشکالت
دست از
احساسی كند.
فقركشور سفر
غلبهبهبراين
روبرومجاب
همكارمان را
فايده مال��ي
كه البته
غيرمس��تقيم
میاين
عاقالنه
طریقی
تبليغکه یا به
گیرند
براي ماکهبهبا کمک
هممالی
معنويفقر
درستيا مثل
تبليغات ماآنباالتر
مقصد با
رتبه كش��ور
کنارش��ود
باعث مي
اینندارد تنها
همراه
بیایندكهو یا
مش��کالت
با
غلبه کرد،
یتوان بر
مناسب م
كند.
پيدا
تنزل
نيز
كشورمان
رتبه
و
رفته
همان عادتهای نسل قبلی خود فقر احساسی نیز همینطور است.
همي��ن نگاه س��اده در معرف��ي جاذبههاي كش��ورهاي توريس��تي در
را تکرار کنند.
ک��ه از نظر
اگ��ر تص��ور میکنید
ايج��اد م��وج گردش��گري در بازارهاي هدف بس��يار تأثيرگذار ب��وده و در
خانوادگی
بد
های
ه
چرخ
هستید،درمطمئن
ضعیف
احساسی
شکستنخيليه��ا را از بازدي��د از اماكن داخلي منصرف كرده اس��ت،
م��واردي
اس��ت
امکا
هاينقطهای
جاذبه به
قبالتوانید
ايرانيکهدر می
باش��ید
مایليك ف��رد
بایدعنوان
ام��اما به
وظيفه
پذیرحداقل
ن كه
حال��ي
كشورمان
اماكن تاريخي و
برایبازديد از
پيشنهاد
گردشگري
تشخیص و
مان،الزم
کمک
باشید
قبلمتعادل
احساسی
تفريحينظر
برسید که از
جاذبههاي
سايرکنید.
دریافت
معرفيآنها را
ازغلبه بر
كشورهاست .و قوی باشید.
چن��د بار
نخستين فرصت
سفر اش��اره
راهکار
بدون شك بسياري مشتاق خواهند بود كهدردرزی��ر ب��ه
را به سمت يك مقصد داخلي و نه خارجي ببنديم و حتي ممكن است اين
میکنیم:
 .۲چرخههای شخصی حلنشده
رونق گردش��گري موجب تبليغ جاذبههاي گردش��گري كشورمان در ميان
فقر
اف��رادی
بس��یاری از
دچاربسياري از توريستهاي دنيا را به سمت
كش��ورکهشده و
خارج از
هموطنان
احساسی
هستند،تربیتخانوادگی  .۱ببینید از نظر احساسی کجا
بكشاند.
ايران
بس��یار قوی دارند اما خود درگیر هستید.

اشتراکپیوند

Info@paivand.ca
ـــ  85دالر در سال ـــ

چرخهه��ای ش��خصی ناکارآم��د تا زمانی که از وضعیت احساس��ی
جدول با
احساسی یک
چرخه
هس��تند .این
دوهاشرحخود آگاه نشوید ،نمیتوانید کمک
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دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
کرده و
حلدارای
ایران
روزنامهمداد
جدولها را با
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدول عادي

جدول عادي
جدول ويژه

افقي:
كارها
و
مق��ررات
تنظيم
-1دش��وار-
1
براي انجام يك پروژه
 -2جاي روش��نايي -كش��ور قذافي2 -
بندري در كشور سوئد
3
 -3كاندي��دا -ويرانكنن��ده -كبوت��ر
4
صحرايي
 -4حركت كرم -مركز فراري -دريغ 5
خوردن -كلمه كار خرابكن
6
 -5گري��ه پرص��دا -بيگان��ه -منطقه
7
تفريحي تهران
 -6جويبارها -بزرگ داش��ته ش��ده8 -
ممسك
9
 -7دارا ب��ودن صفت��ي ك��ه م��ردم
ب��ه آن احت��رام نهن��د -ب��ه فرموده 10
حض��رت محمد(ص) ...س��رآمد همه 11
بديهاست -دستور سكوت
12
 -8جمع لقب -يار مش��هدي -داراي
13
آهنگ يكسان
 -9تظاهر به نيكي -نوعي شيريني كه 14
از شكر درست ميكنند و ميمكند-
15
مراسم
 -10آزاد و رها -سياهرگ -شترمرغ
 -7عضو تنفس -حاصل و نتيجه عمل-
جدولي
زينساز
 -11الماس خالصترين نوع آن است -8 -گياهي -دروازه -ستايشكردن
جيره مقرر -بييار،
روز يك بار-
دخترانه -هر س��ي
تنها -9 difficultyنام
Puzzle
42 (Hard,
rating
)0.71
تكيه
شفيق-
رفيق
اليموت-
قوت
-12
صداي گربه
به پشتي -خونابه تزريقي
 -10خانهها -آيندهنگري -ريشه
 -13نشستن براي گفتوگو و رسيدگي -11 -نيز -ماه دوم ميالدي -پدر ش��عر
آرام خودماني -سكه طالي قرن 11
نو
 -14ديو ش��اهنامه -سخندان و شاعر -12 -انديش��ه ،نظر -دري��ا -يكي از دو
باركش شهري
جنس -ضربه ناگهاني
نظامي
از
ش��عري
مجموع��ه
 -15ن��ام
 -13ضرب شمشير -هندي -بزرگان
گنجوي شاعر پرآوازه ايراني -تنه درخت  -14دهانه ،مهار -نام دخترانه -نيرنگ
عمودي:
زيركانه
-1طب��ق اصل سيوهش��تم ه��ر گونه  -15روز قيامت -انجمن خصوصي
ش��كنجه براي گرفتن اقرار
يا كس��ب اطالع  ...اس��ت-
حل جدول عادی شماره 5084
آشوب و ازدحام
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -2وسيله نقليه آبي -خوار،
ت ل ه ك ا ب ي ن
 1د ب س ت ا ن
ر
ر خ س ا
ا ي ج
ر
 2س ي ل ي
حقير -كار عبث و بيهوده
م ت ه م
ا ش و ب
ر ت
 3ت ج ا
 -3ناق��ص نيس��ت -باق��ي
ن و ش
ر ج ي م
ر
و
م
 4ب ا
گذاش��تن -نماين��ده ي��ك
5
ا
ل ي
ا
ه
ا س ت
ف ر
ر
ا
دولت در يكي از ش��هرهاي
ق م
و ن س
ا
م ج و
ن ا
 6ف
بيگانه
ه
و
ا
و
ا ن ا
و
ه
 7ت ر ق ي
8
ه ب ر
ر
ش ي ب
و م
ر
ا
 -4هم��راه ت��ب آي��د-
م ه ي ب
ر
و ش و
ب ر
 9ل ب ه
جم��ع-
سوم ش��خص
ا
ر
ا
ه م و
م ت و ن
 10ي و
پرحرفي -با هوي آيد
گ ز
ا ن
ك ي و
د س
س ا
 11م
 -5پل��ه و رتب��ه -خنياگ��ر
ر
و
ا
ز ل
ي ر ن ا
ا
ر
 12و
معروف -دلآزار كهنه
ا ب ر ن گ
ا
ر
ي ا
 13ت س م ه
 -6مخترع تلفن -از صفات
ت ن ي ا
ت ي ش ه
و ك
ر
و
 14ر
ر ب ا ن
م ه
ز
و
ر
 15ش ب ا ن ه
باريتعالي -تهيدست

گردن 5 4 3
پس 2
افقي 15 14 13 12:كشاورزي1 -
11 10 9 8
-1دش��وار -تنظيم مق��ررات و كارها
دربند انداختن -نرم تني ش��بيه
1 -8
براي انجام يك پروژه
حلزون -دريچه اطمينان
 -2جاي روش��نايي -كش��ور قذافي2 -
 -9كنگ��ره روي دي��وار -ج��رس
بندري در كشور سوئد
3
كوچك -پايدار
كبوت��ر
كنن��ده-
 -3كاندي��دا -ويران
 -10ماه 4س��رياني -مي��وه كركدار-
صحرايي
آهكي
آبزي
 -4حركت كرم -مركز فراري -دريغ 5
خوردن -كلمه كار خرابكن  -11پوس��تر -س��هلانگاري كردن-
6
منطقه الزم
 -5گري��ه پرص��دا -بيگان��ه -تب
7 -12
درويش��ي -نهيكننده -سرما-
تفريحي تهران
ملت
جمع 8
 -6جويبارها -بزرگ داش��ته ش��ده-
 -13فرمان��روا -رفي��ق مهرب��ان-
ممسك
9
نافرماني
 -7دارا ب��ودن صفت��ي ك��ه م��ردم
10 -14
فتنهانگي��زي -از گازه��اي
ب��ه آن احت��رام نهن��د -ب��ه فرموده
 11پاينده
همهرنگ-
حض��رت محمد(ص) ...س��رآمد بي
بديهاست -دستور سكوت
مس��ابقه
 12 -15معتبرتري��ن
 -8جمع لقب -يار مش��هدي -داراي
دوچرخهسواري جاده دنيا -پزشك
13
آهنگ يكسان
عمودي:
 -9تظاهر به نيكي -نوعي شيريني كه
 366 14روزي -مجموع��ه
-1س��ال
از شكر درست ميكنند و ميمكند-
داس��تاني پانزدهجل��دي ب��ه قل��م
15
مراسم
آر.الاستاين
افقي -10 :آزاد و رها -سياهرگ -شترمرغ
حاصل و نتيجه عمل-
تنفس-
عضو
-7
 -2به دنيا آمدن -باعث -فالني
جدولي
م��اهساز
دوچرخهسواري -كتابي از  -3فريضه زين
-1مسابقه
رمضان -حفظ ،امان-
 -11الماس خالصترين نوع آن است-
 -8گياهي -دروازه -ستايشكردن
طوسي
اسدي
علي ابن
جوشگاه زخم
جيره مقرر -بييار ،تنها
طال-روز يك بار-
س��ي
دخترانه -هر
 -4 ratingگرم -9
بيان
نان-
نوعي
كريستال-
-2
Puzzle
سنجش 41
(Hard,
difficulty
)0.61
نامميزان
نيست-
 -12قوت اليموت-
رفيق شفيق -تكيه صداي گربه
خونابهيك��ي
دورقم��ي-
ع��دد
-3
تزريقي از دم و دستگاه -همسر زن
به پشتي-
 -10خانهها -آيندهنگري -ريشه
آذربايج��ان
اس��تان
هاي
شهرس��تان
داخل
آراستن-
شادي-
هلهله
-5
رسيدگي-
و
وگو
گفت
براي
نشستن
-13
 -11نيز -ماه دوم ميالدي -پدر ش��عر
آرام ساساني
شرقي -پادشاه
 11دروازه -نوعرصه بوكس -تازهداماد
خودماني -سكه طالي قرن -6
ش��اهنامه-خفيف-
باس��تاني -جنبش
دربدري-
-12قرآن
سوره سيام
سخندان و-7
شاعر-
 -4جشن  -14ديو
دري��ا -يكي از دو
كريم-نظر-
انديش��ه،
مخروطي
درخت
وجه و جهت-
شهري
باركش
فرياد بلند جنس -ضربه ناگهاني
نظامي
از
ش��عري
مجموع��ه
ن��ام
-15
زمخت
برهنه-
فرنگي-
 -5كاله
فارس��ي-
الفب��اي
از
زخم-
س��ياه
-8
 -13ضرب شمشير -هندي -بزرگان
پرآوازه
گنجوي شاعر
گونههاي
موسيقي -از
 -6از سازهاي
ايراني -تنه ساكن
درخت  -14دهانه ،مهار -نام دخترانه -نيرنگ
عمودي:
شيرماهي -مذكر
ظرفي ب��راي طبخ غذا-
 -9ش��ناس-
زيركانه
اصل سي
-1طب��ق
گونهملكي -15روز قيامت -انجمن خصوصي
اب��زاري در
ك��ردن-
 -7خواه��ش
وهش��تم ه��رضمير
ش��كنجه براي گرفتن اقرار
 -10ش��أن و شكوه -تنگه
اس��ت-
اطالع ...
5084
مع��روف،عادی
 5084حل جدول
شماره
كس��بويژه
حلياجدول
شماره در
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پزشکــی

داروهای رنگارنگ الغری

چاق تجویز ک��رد البته حتی این
داروها ک��ه در کتب مرجع تغذیه
مورد تایید مجامع بین المللی قرار
گرفته نیز عوارض بسیاری دارد که
در مقاالت گذشته به تفصیل اشاره
شده اس��ت .س��ایر داروها یا مواد
ش��یمیایی که در سطح گسترده
ای عرضه می شوند در چند گروه
قرار می گیرند که اش��اره به آنها و
عوارض احتمالی شان الزم است.

که س��یری زودرس پدید می آید.
این گروه که در حال حاضر بیشتر
تحت عنوان «فیب��ر» مطرح می
شود روش علمی برای کاهش وزن
نبوده و اثرات آنها به صورت کوتاه
مدت است.
از گروه های نامتع��ارف می توان
به ترکیباتی اشاره کرد که حاوی
آمفتامین ،افالین ،دوپامین یا سایر
کاته کوالمین هاس��ت که افزایش
ناگهانی در متابولیسم بدن داده و
باعث کاهش اشتها هم می شود.
این گ��روه ها که بس��یار پرخطر
هس��تند عوارض بسیار مهلکی را
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ممکن است به همراهداشته باشند
که از جمله به افزایش فشار خون،
س��ردردهای ش��دید ،خونریزی و
حتی سکته های قلبی و مغزی می
توان اشاره کرد .به یاد داشته باشید
این ترکیبات همان موادی هستند
ک��ه در قرص های��ی تحت عنوان
«اکس��تازی» استفاده می شوند و
مطمئناً در خص��وص این داروی
انرژی زا و عوارض جسمی و روحی
آن بس��یار ش��نیده اید .در جمع
بندی مطالب مطرح شده بایستی
عرض شود که جایگاهدارودر بحث
درمان چاقی و الغ��ری به عنوان
قدم آخر درمان توصیه می شود و
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البته این مساله بایستی تحت نظر
پزشک صورت گیرد .ذکر این نکته
الزم اس��ت که حتی در داروهای
علم��ی مربوط به چاق��ی هم اگر
دقیق ش��ویم مطمئناً به این نکته
خواهیم رسید که این ترکیبات به
عنوان کمک کننده مطرح هستند
و بایس��تی در کن��ار رژیم غذایی
و میزان فعالیت مناس��ب مصرف
ش��وند ،پس بهتر است ابتدا ساده
ترین راه ها انتخاب شود که همان
رژیم غذایی و فعالیت بدنی است.
روزنامه شرق
دکتر رضا آمری نیا

اس��ت که الغری یا چاقی بیماری
اس��ت که با محاسبه میزان انرژی
ورودی و میزان مصرف آن و ایجاد
تعادل مثبت یا منفی قابل درمان
اس��ت که در حقیقت با تغییر در
دریافت انرژی یا به عبارت دیگر
«خ��وردن» و همچنین میزان
خروج��ی ان��رژی ی��ا همان
فعالیت بدن��ی می توان این
بیماری ه��ا را بدون
هی��چ گون��ه
عوارض��ی گروه��ی از ای��ن داروها ی��ا مواد
د ر م��ا ن شیمیایی حاوی ترکیبات هورمونی
هستند که سبب تغییر در میزان
کرد.
بسیاری از سوخت و س��از بدن می شوند .به
تر کیبا ت طور مث��ال اس��تفاده از ترکیبات
شیمیا یی هورمون های غده تیروئید س��بب
ی��ا طبیع��ی افزایش س��وخت و س��از بدن می
هستند که مصرف ش��ود و میزان ذخیره سازی مواد
آنها ممکن است باعث غذای��ی را کاهش م��ی دهد ولی
تغییر در سوخت و ساز بدن ،بایس��تی توجه داشت که مصرف
تغیی��ر در سیس��تم هورمونی هورمون ه��ای مذکور در یک فرد
مربوط به اشتها و تاثیر در دستگاه س��الم که غده تیروئید به صورت
امروزه وقتی مج�لات مختلف را گوارش و تغییر وزن شود ولی باید طبیع��ی در حال انج��ام وظایف
ورق می زنیم یا صفحه آگهی های توجه داشت که عوارض احتمالی مربوط به خود است ممکن است
برخی روزنامه ها را مش��اهده می این مواد ممکن است تاثیر سوئی باعث تغییر در فعالیت غده مهم و
حیاتی ش��ده و روند طبیعی آن را
کنیم یا کانال ه��ای بدون مجوز در بدن ایجاد کند.
باقرزاده :جنایت خامنه ای >> ...ادامه از صفحه6 :
ماهواره را عوض می کنیم مطمئناً یک مثال س��اده خال��ی از لطف دچار اختالل کند.
به چندین مورد تبلیغات در مورد نیس��ت .ش��ما حتماً در تبلیغات
محصوالت الغری یا چاقی برخورد مذکور ب��ه داروهایی تحت عنوان گروهی دیگر از این داروها ،موادی این حداقل کاری اس��ت که او به از دس��ت میدهند او را به صورت عنوان رییس��ان ق��وه قضاییه) و
می کنیم که البته جمالتدر کنار «چربی س��وز» برخورد کرده اید .هس��تند که روی هورمون اشتها عن��وان «مخالف» ای��ن جنایات محترمانهای کفن و دفن کنند و یا قدرتمن��دان دیگر و در رأس آنها
محصول نیز بس��یار قابل تامل و الزم به ذکر است چربی بدن ماده یا همان سروتونین تاثیر گذاشته میتوانس��ت انجام دهد ،و گرنه به برای او عزا بگیرند .سلب این حق علی خامنهای است.
جالب است؛ «هر روز یک کیلو وزن ای نیست که با مواد دارویی بسوزد و س��بب تغییر اش��تها می شوند .عنوان رییس جمهور کشوری که از ه��ر خانوادهای تجاوز به حق آن این جنایت بزرگ  ۲۴س��ال است
خود را کاهش دهی��د»« ،الغری و از بین رود بلکه بایستی با تنظیم به طور مث��ال گرو هی از داروهای این جنای��ات در آن صورت گرفته خانواده است .رژیم ایران با اعدام که اجرا میشود و روز و شب ادامه
تضمینی ده کیلو کاهش در یک میزان فعالیت بدن سوزانده شود .ضدافس��ردگی مثل سیتالوپرام یا است و سپس ولی فقیه مطلقه آن ،بیروی��ه و خالف قان��ون زندانیان دارد ،و مس��ئول اول ای��ن جنایت
هفته بدون بازگش��ت»« ،الغری اگر این مواد شیمیایی مصرف شوند فلوکستین باعث مهار جذب مجدد او مسئول اول کوتاهی حکومت در سیاس��ی مرتکب جرم شده و این ضد بش��ری ولی فقیه اس��ت .او
بدون رژی��م غذای��ی و ورزش» و و حتی باعث الغری هم ش��وند از سروتونین شده و با باال نگه داشتن تعقیب و مجازات مرتکبان قتل عام عمل چون به صورت سیستماتیک میتواند هر لحظهدستور بدهد که
ده ها مورد دیگر که البته در اکثر طریق ترکیبات غیرمتعارفی است میزان آن اشتهای فرد کم می شود سال  ۶۷بش��مار میرود و شریک علیه یک گروه مشخص اجتماعی به این خواسته به حق خانوادههای
انجام ش��ده از مصادی��ق جنایت قربانیان پاسخ داده شود و مرهمی
موارد فقط یک شماره تلفن همراه که در دسته بندی زیر به تفصیل ولی این س��وال مهم است که آیا جرم آنان محسوب میشود.
راه ارتباطی بین خواننده یا بیننده توضیح داده می ش��ود .ابتدا باید می توان به یک فرد س��الم داروی سوم ،و مهمتر از همه ،این که یک علیه بشریت بشمار میرود .فشار بر دردها و رنجهای  ۲۴ساله آنان
تبلیغ و آن مرکز معجزه گر است ،عرض ش��ود ک��ه داروهای مربوط اعصاب تجویز ک��رد که از عوارض جنایت ضد بشری مربوط به قتل ب��ر خانوادههای قربانیان و محروم نهاده ش��ود ،ولی او  ۲۴سال تمام
از ط��رف دیگر وقتی صفحات اول به الغری و کاه��ش وزن در ایران جانب��ی دارو در جه��ت کاه��ش عام سال  ۶۷هم امروز نیز همچنان ک��ردن آنان از حق اطالع در مورد است که از انجام این خواسته سر
کتاب های مرجع تغذیه را مطالعه موجود نیس��ت .دو ترکیب اصلی اشتها استفاده شود؟ آیا خود شما ادامه دارد و مسئول اول آن شخص چرایی و چگونگی قتل عزیزانشان ب��از زده و پیوس��ته این جنایت را
و محل دفن آنان تجاوز به حقوق مرتکب شده است.
می کنی��م در همه آنها اتفاق نظر یکی به نام کپس��ول سیبوترامین به عن��وان یک فرد س��الم حاضر علی خامنهای است.
تح��ت عن��وان داروی هس��تید داروی اعصاب بخورید؟ جف��ری رابرتس��ون ،حق��وقدان آنان بش��مار م��یرود ،و این عمل هواداران آق��ای خامنهای بیهوده
ضداشتها و کپسول گروهی دیگر از این داروها یا مواد برجس��ته دادگاهه��ای جنای��ی چون به صورت سیستماتیک علیه ت�لاش میکنن��د ک��ه او را از
برنامه های پزشکی
اورل��ی اس��تات ب��ه ش��یمیایی ،در دس��تگاه گوارش بینالمللی،در تحقیقی کهدو سال یک گروه مشخص اجتماعی انجام مسئولیت جنایت عظیم قتل عام
دکتر عطا انصاری
عن��وان داروی دافع حجم گیرنده هس��تند .این گروه پیش بهدعوت بنیاد برومنددر باره ش��ده و میش��ود نیز از مصادیق سال  ۶۷تبرئه کنند .او اگر در این
سه شنبه ها 6 :تا  7شب
جنایت ضد بش��ری دخیل نبوده
چرب��ی ه��ای مواد بیش��تر از ترکیبات فیبری بوده و قتل عام س��ال  ۶۷انجام داد نظر جنایت علیه بشریت است.
غذایی مصرف شده ،سردس��ته آنها گیاهی به نام آگار کارشناسانه خود را ارائه داده است .این جنایت از لحظه اعدام زندانیان در این مدت فرصت زیادی داشته
در تلویزیون میهن به مدیریت سعیدبهبهانی ،در  GLWIZداروهایی هستند که آگار اس��ت .با ترکیب آنها با آب و او در این گ��زارش تأکید میکند در س��ال  ۶۷ش��روع ش��ده و ت��ا اس��ت که عمال آن را نشان دهد.
و یا سایت
تحت شرایط خاص اسید معده افزایش حجم رخ می ک��ه در جری��ان قت��ل عام س��ال هنگامی که این حق خانوادهها به او ن��ه فقط مرتکب��ان این جنایت
می توان به بیماران دهد و باعث پرشدگی معده شده  ۶۷در جمهوری اس�لامی ایران ،صورت فعال س��لب میشود ادامه را از ق��درت دور نکرده که به آنان
www.mihantv.com
چهار جنایت ب��زرگ که هر کدام دارد .قتل عام زندانیان سیاسی در موقعیت و مقام داده است.
از مصادیق جنایت علیه بش��ریت س��ال  ۶۷اتفاق افتاد ،ولی جنایت عالوه ب��ر این ،او مس��ئول درجه
بشمار میرود صورت گرفته است .ض��د بش��ری علی��ه خانوادههای اول ظلم مس��تمر به خانوادههای
س��ه مورد این جنای��ات در همان قربانیان هنوز و همی��ن امروز در قربانیان تا به حال بوده اس��ت .او
اگر در جنایت قتل عام س��ال ۶۷
زم��ان اتفاق افت��اده و پایان یافته حال انجام است.
آق��ای خامن��های و ی��ا ه��ر مقام نقشی نداشته است و میخواهد آن
است.
ولی مورد چهارم جنایتی است که دولتی دیگر در س��ال  ۶۷ممکن را ثابت کند حد اقل دو کار را باید
از آن هنگام ش��روع ش��ده است و اس��ت بتوانند با ادعاهایی از قبیل انجامدهد.
بیاطالع��ی تالش کنن��د خود را یکی این که دس��تور دهد تا یک
هنوز همچنان ادامه دارد.
سیاه دانه و هسته انگور
اگر س��ه مورد اول را بتوان به افراد از مس��ئولیت ارتکاب این جنایت کمیس��یون تحقیق در مورد قتل
مع��دودی که مس��تقیما در آنها عظیم ضد بشریدر آن زمان تبرئه عام  ۶۷تش��کیل شود و اطالعات
و ختم کتان FLAX SEEDS
دخیل بودهاند نسبت داد ،این مورد نمایند .ولی مسئولیت سرپیچی از مربوط به آن در اختیار عموم قرار
برای تقویت سیستم ایمنی بدن
چهارم تقریبا همه مقامات ارش��د پاسخگویی به خانوادههای عزادار گیرد.
و پیشگیری بسیاری از بیماری ها
جمهوری اس�لامی از سال  ۱۳۶۷که  ۲۴س��ال تمام طول کش��یده دوم ای��ن ک��ه دس��تور ده��د به
به بعد و تا کنون را در بر میگیرد .است بر دوش همه آنانی است که جنایت ضد بشری  ۲۴ساله ستم
د اشنت سیستم ایمنی سالم و قوی
رابرتسون این جنایت علیه بشریت در این مدت مصدر کاری بودهاند و به خانوادهه��ای قربانیان قتل عام
موثرترینوبرترینروشپیشگیری
را که همچنان ادام��ه دارد به این در مقامی که میتوانستهاند پاسخی خاتمه داده شود و جزییات مربوط
و درمان بیماری هاست!
صورت توضیح میدهد.
متناسب به این خانوادهها بدهند .به قتل و دفن هر قربانی در اختیار
قتل ع��ام س��ال  ۶۷ب��ه صورت این جا دیگر سخن فقط از نیری و خانواده و بستگان او قرار گیرد.
مونتریال(تپش) Tel.: 514-223-3336
مخفیان��ه انجام ش��د و اجس��اد پورمحمدی و اشراقی و ریشهری و آقای خامنهای ۲۴ :س��ال ستم
تورونتو
Tel.: 905-709-2788
قربانیان بدون اطالع خانوادههای مانند آنان نیست.
بر هزاران خانواده قربانیان س��ال
ونکورر
Tel.: 604-825-3603
آن��ان در گورهای��ی ک��ه هن��وز بلکه سخن از رفسنجانی و خاتمی  ۶۷بس است .به این جنایت ضد
برای سفارش جزئی و کلی
لس آجنلس
Tel.: 310-709-8334
بسیاری از آنها نامعلوم است دفن و احمدینژاد (به عنوان رییس��ان بشری خاتمهدهید!
با شماره ها ،ایمیل و
Fax: 514-323-2174
شدهاند .این یک حق طبیعی هر جمه��ور این نظ��ام) و ی��زدی و
بگیرید:
تارمنایزیرمتاس
E-mail: epidemiosearch@yahoo.com
دکترپرویزقدیریان
خانوادهای است که وقتی عزیزی را ش��اهرودی و صادق الریجانی (به
www.allnaturalremedies.net
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اجتــماع....

درشبکههایاجتماعی

خیانت دیجیتالی یعنی چه؟

خیانت دیجیت��ال زمان��ی اتفاق
میافتد ک��ه افراد از رس��انههای
اجتماعی و س��ایر وسایل ارتباطی
الکترونیک��ی برای خارج ش��دن
از مرزهای ازدواجش��ان اس��تفاده
میکنند .این میتواند شامل چت
کردن نوشتاری یا تصویری باشد و
یا زمانی که از طریق ایمیل با کسی
غیر از همسرتان ارتباط میگیرید.
بخاطر جدایی و دوری جس��می،
زوجها ممکن است این را خیانت
واقعی تلقی نکنن��د اما این باعث
نمیش��ود که این ن��وع ارتباطات
کمتر از ارتباط رودررو خطرس��از
شود.
یک مش��اور خانواده در این رابطه
میگوید:
«وقتی این ارتباط تلفنی ،با ایمیل
یا آنالین باش��د ،اف��راد فوراً عالئم
هشدار خیانت احساسی را مشاهده
نخواهند کرد».
یک متخصص مش��اوره ازدواج و

تدریس خصوصی فیزیک و ریاضیات
رازی

فهرست سیاه ،فهرست قرمز،
وب گوگل
فهرست بزرگ و جهانی ِ
با موتور جستجوگرم گشتم و ویراژ دادم
توی کوچه های تو در توی فیلترنت
مخصوص دانش آموزان و دانشجویان
کردم
توی فیس بوک عاقبت پیدات
فرانسه زبان ساکن مونترال
ادت کردم صد بار  ،صد بار ایگنورم کردی
به ویژه مناطـق
نه رمیدم  ،نه گسستم
 Côte St. Lucو Sherbrooke
روی استاتوسم نوشتم
دشتم!
آهوی
که تو صیادی و من
با بیش از  ۲۰سال سابقه آموزشی
تا به دام تو درافتم همه جا دنبالت گشتم
من همون آهوی دشتم
توی مای اسپیس،
www.razigroupe.com
توی لینک دِن ،دنبالت می گشتم
عکس پروفایلمودادم بچه های خبرگزاری
razigroupe@gmail.com
فارس فوتوشاپ کردنو خوشتیپ شدم!
خانواده اضافه میکند یه سری دری وری از تو فلیکر آپلود کردم
که افراد معموالً از جنبه رو آلبومم
مج��ازی ش��بکههای با چرت و پرتای اوشو کپشن کردم تا آخر
اجتماع��ی و ارتب��اط اکسپتم کردی
دیجیت��ال بعن��وان مث سایه تو کامیونیتی هادنبالت بودم
توجیهی برای ش��روع هر چی لینک می کردی،
این ارتباطات استفاده
الیک می کردمِ ،شیر می کردم
میکنن��د .همی��ن ویدئوهای یوتیوب رو زیر اسمت تگ می
میتواند دلیل��ی برای کردم
کردم
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دیجیتال
خیانت
ش
س
��
ده
طقه
تگاه
در آب دریا باعث شده به همین دلیل تا " "Byrdخواهد بود.
به
احساس��ی
های
ش��کل
ت
خیان
از خودت��ان بپرس��ید آیا با
کنون برای
دوستی شروع میشوند و بهتدریج همسرتان احساس نزدیکی
با ایجاد اعتماد پیش میروند.
میکنید.
ی��ک روانش��ناس در ای��ن رابطه اگر اینط��ور نیس��ت ،از خودتان
میگوی��د« :قصد اولی��ه میتواند بپرس��ید آی��ا خودت��ان را از نظر
ارتباط دوباره به ش��کل دوس��ت احساس��ی در دس��ترس او ق��رار احساسی بین شما و همسرتان را 
 .۴آیا محدودیت موضوعی وجود
بیشتر خواهد کرد.
باشد .با جلو رفتن زمان ،مکالمات دادهاید؟
دارد؟
 .۲آیا محدودیت زمانی وجود
از خودتان بپرسید اگر همسرتان
خصوصیتر ش��ده و ف��رد متاهل وقتی شبکه های اجتماعی برایتان متخصصین توصیه میکنند برای دارد؟
کمکم متوجه میشود که خاطرات بیشتر از ازدواجتان حکم سیستم جلوگیری از این دست مشکالت ،س��عی کنید زمانی از روز را (مثل برخی موضوعات بسیار خصوصی
قدیمیدوباره زنده شده و جایگزین پش��تیبانی را پیدا میکند ،شما و این  ۵سوال را از در کنار همسرتان صبح زود یا آخر ش��ب) مشخص ی��ا عکسه��ای خصوص��ی را به
همسرش شدهاند».
ازدواجتاندر معرض خطر هستید .جواب دهید تا مرزهای ارتباطات کنید ک��ه طی آن ب��ه هیچ وجه دوستان آنالین خود نشاندهد چه
وی اضافه میکند" :وقتی در خانه وقتی بهدنبال تبادالتدیجیتال با دیجیتال خود را تعیین کنید:
احساسی پیدا میکنید؟
آنالین نشوید.

با همسرتان هستید ،همه مشکالت دیگران هستید ،احتیاط کنید.


 .۵آیا محدودیت مکانی وجود
 .۳آیا باید حریم خصوصی وجود
زندگی روزمره همراهتان است ،و نباید همیش��ه درگیر این باشید  .۱آیا همه آدمها را نباید قبول
دارد؟
داشته باشد؟
خیلی راحت دلتان میخواهد که که برای پیامهای جدید وضعیت کنید؟
مسئولیتهای امروزتان را فراموش آنالین خودتان را چک کنید.
تصمی��م بگیرید که عش��قهای از همسرتان سوال کنید که اشکالی در این مورد صحبت کنید که آیا
کنید و عاشقانه کردن این زندگی ای��ن عادته��ا--و همچنی��ن قدیمی ،دوستان ،برخی همکاران ،ندارد پیام خصوصی به دوس��تان برخی محیطها برای آنالین شدن
با کسی غیر از همسرتان از طریق تعریف کردن خاط��رات ،رویاها و کارفرماها یا کارمندان ،مشتریان یا آنالینتان بفرستید یا برخی پیامها شما نامناس��ب است یا خیر مثل
رس��انههای اجتماع��ی س��ادهتر ترسهایتانباکسیجزهمسرتان -کسانیکه شخصاً نمیشناسید ،باید را فق��ط باید از طری��ق پیامهای جمعه��ای خانوادگ��ی ،قرارهای
میشود».
شبانه،در اتومبیل یادستشویی.
صمیمیت بیش��تری بین شما و جزء دوس��تان شما در شبکههای عمومی ارسال کنید.

آن ف��رد ایحاد میکن��د و فاصله اجتماعی باشند یا خیر.

خیانتدیجیتالی
مردمان :دیروز که کتی وارد اکانت
فیسبوک خود شد ،متوجه شد که
یک پیام خصوص��ی از امیر دارد.
آش��نایی آنها به دوران دبیرستان
شان برمیگردد و به نظر میرسید
ک��ه امیر میخواهد ای��ن رابطه را
دوباره آغاز کند.
کت��ی که مادر س��ه فرزند اس��ت
میگوید:
«در اولی��ن ایمیلی ک��ه دریافت
کردم ،امیر فقط یک آش��نای دور
متعلق بهدوراندبیرستانم بود».
بع��د از هفتهها رد و ب��دل کردن
ایمیل با همدیگردرمورد تجربیات
مختلف زندگیهایش��ان ،کتی از
امیر خواس��ته بود که با او تماس
بگیرد.
وقتی بعد از یک ساعت و نیم چت
کردن کتی تلفن را برداشت ،دنیای
او به هم ریخت.
کتی میگوید:
«وقت��ی آن اولی��ن مکالمه تمام
ش��د ،خیلی غصهدار ش��دم چون
میدانستم با توجه کردن به او در
دردسر بدی افتادهام و میدانستم
که ازدواج و زندگی زناشویی ام به
مشکل عمیقتری خواهد خورد».
شوهرش او را بخاطر این مکالمات
و ایجاد این احساسات ،به بیوفایی
متهم کرد.
کتی اصرار داش��ت که یکنواختی
ازدواجش او را به سمت این رابطه
کشانده اس��ت و با این که کتی و
امیر هیچوقت همدیگر را رودررو
مالقات نکردند ،ازدواج  ۱۶ساله او
به پایان رسید.
اما چطور ممکن اس��ت یک پیام
ساده در فیسبوک منجر به طالق
شود؟
ب��رای روش��ن ش��دن مس��اله از
متخصصی��ن مختل��ف مش��اوره
گرفتی��م ت��ا در م��ورد خیان��ت
دیجیتالی برایم��ان توضیح داده و
راههای مقابله با آن را معرفی کنند.
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مترى  ۲۴ميليون تومان بفروش رفت

 

ع
ا
ل
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

تومان به فروش رفته كه يك ركورد
در قيم��ت آپارتمانهاى تهران به
شمار مى رود .يك مشاور امالك در
گفتگو با مهر دلي��ل فروش گران
قيمت اي��ن آپارتمان را س��ازنده
و ط��راح آن دانس��ت ك��ه يكى از
معروفترينه��ا در اي��ن خصوص
هستند.
البت��ه اين واحد ب��دون حضور در
بنگاه امالك و به صورت خصوصى
ميان خريدار و فروشنده به فروش
رسيده است اما ظاهرا تاثير زيادى
بر قيمتها گذاشته است.
پيش ف��روش واحدها در برخى از
مواقع هم به زيان مش��ترى تمام
مى شود ،زيرا سوء استفاده در اين
بخش بس��يار زياد است؛ بنابراين
ش��ناخت س��ازنده و مالك در اين
بخش از بازار مسكن اهميت زيادى
دارد.

نرخ پيش فروش آپارمتان در برخى
مناطق تهران

 در منطقه صادقيه سازمان برنامهيك واحد  ۱۳۰مترىدر مرحله خاك
بردارى ب��ا حداقل پيش پرداخت
 ۸۵درصد مترى  ۳ميليون و ۳۰۰
هزار تومان به فروش مى رسد و يك
واحد  ۱۰۰مترى در ش��ادمان دو

خوابه مترى  ۳ميليون و  ۴۵۰هزار
تومان قيمت گذارى شده است.
 يك واحد  ۱۲۰مترى در قيطريهقلندرى شمالى با تحويل  ۱۱ماهه
با قيمت  ۶ميلي��ون و  ۵۰۰هزار
توم��ان به فروش مى رس��د و در
ديباجى جنوبى واح��دى با ۱۷۵
متر مس��احت و تحويل  ۱۸ماهه
 ۱۴۰ميليون تومان قيمت گذارى
شده است.
 يك آپارتمان به مساحت  ۱۵۰متر ۳خوابه با دو پاركينگ و تحويل ۶
ماهه با قيمت  ۷۰۰ميليون تومان
پيش پرداخت به فروش مى رسد
و دو واحد  ۱۹۵و  ۲۴۵مترى با ۳
پاركينگ مترى  ۶ميليون و ۳۵۰
ه��زار تومان قيمت گذارى ش��ده
است.
  ۳واحد در س��تارى به مساحت ۹۲و  ۹۶مت��ر تحوي��ل دو ماهه
به قيمت  ۴ميلي��ون و  ۱۰۰هزار
توماندر هر مترمربع به فروش مى
رس��د و در دارآباد واحدهاى  ۹۷تا
 ۱۳۰مترى با قيمت پايه  ۴ميليون
و  ۳۰۰هزار تومان در هر مترمربع
قيمت گذارى شده است.

•

یكهدانشگاهبیشتریدارد،
قرائتی:هركشور
ـــــادآننیزبیشتراست!
فســـ
سایت طنز حالل در
دانشگا هها ایجاد شود!

رییس س��تاد اقامه نماز
رائتی همچنین خواس��تار
جمهوری اسالمی با تاكید
ق
جاد یك سایت طنز حالل
بر اینكه باید با دانشجوها
ای
در دانش��گاهها شد و گفت:
رفیق شد ،از رفتار برخی
ید ش��رایطی فراهم كنیم
از اس��اتید دانشگاه انتقاد
با
كه به جای مس��خره كردن
كرد و گفت :متاسفانه در
قومیته��ای مختل��ف و به
حال حاضر هر كش��وری
جای اینكه به هم بخندیم،
كهدانشگاه بیشتریدارد،
هم بخندی��م و طنز را به
فساد آن نیز بیشتر است.
با
صورت حالل داشته باشیم.
ب��ه گ��زارش ایس��نا،
ی همچنی��ن ب��ا تاكید بر
تاالس�لا م محسن
و
حج 
��زوم رواج نم��از در می��ان
قرائت��ی در پنجمی��ن
ل
دانش��جویان ،گف��ت :اگ��ر
جش��نواره مل��ی علمی
ن نامه را بنویس��ید ،بدون
كاربردی ،ب��ا بیان اینكه
س در دانش��گاه بهتری
یرسد .در این
ج را در دانشگاهها نهی افراد اسال مش��نا ی مشكالت تمبر به مقصد نم 
نباید ازدوا
یتواند تا حدود زیاد
راه رسیدن از دنیا به آخرت
م
میان،
كنیم ،اظهار كرد :دو س��وم دین دانشجویان را حل كند.
تهای نیز نماز است.
مربوط به ازدواج است ،اگر رابطه ی با اشاره به تاثیر صحب 
س��تاد اقامه نماز كشور با
ب��ا ازدواج و
ی با دانش��جویان ،تاكید رییس
حرام زیاد اس��ت ،باید ی دیگر خصوص
اینكه طبیعی اس��ت كه به
جلویش را گرف��ت و راه
رد :گاهی باید با یك دانش��جو ان
بی ولین كشور انتقادهایی وارد
ك��
وصی صحبت ك��رد ،تا تاثیر مسو
جز ازدواج نیست.
ص
گفت :نباید از این انتقادها
وی همچنین ب��ا تاكید بر اینكه خ خ��ود را ببینیم .عضو هیات باشد،
ت تضعیف آنها اس��تفاده
رفیق ش��د ،كار
جه
شدن و مدرك دكتری مهم
بای��د با دانش��جوها از قرآن ،علمی
در م ،اگرچه توجی��ه ،حماقت
تصریح كرد :طبق آیهای
ت ،بلكه مهم این است كه چه كنی��
یس
اما تضعیف ،جنایت و تنها
معلم خوب باید از مردم ،در مردم ن خوبی انجام دادهایم كه جزو است
كار
تكمیل رسالت است .
و ب��ا مردم باش��د .بنابراین ایجاد وظایفمان نبوده است.
ط عاطفی با دانش��جویان
رتب��ا
ا مچنین دادن ش��ماره تلفن
وه

ای

وست آیلند

خبرگ��زارى مهر :ب��ا وجود گرانى
مسكن ،بازار پيش فروش آپارتمان
در ش��مال ته��ران داغ اس��ت به
طورىكه ي��ك واح��د آپارتمان با
قيمت هر مترمرب��ع  ۲۴ميليون
تومان در اين منطقه پيش فروش
شده است.
در سالهاى اخير بازار پيش فروش
مس��كن به خص��وص در مناطق
شمالى ش��هر تهران با رونق زياد
همراه بوده است و مالكان ترجيح
مىدهند كه تا پيش از پايان يافتن
كار س��اخت و س��از آپارتمانهاى
خود را به فروش برسانند.
برخى از مالكان هم براى اينكه در
ادامه ساخت و ساز با مشكل مالى
مواجه نشوند ،ترجيح مىدهند كه
زودتر از موعد آپارتمان هاى خود را
با قيمت مناسب به فروش برسانند
اما دسته سومى از پيش فروش هم
وجود دارد كه متقاضيان به دليل
س��ازنده به نام و طراحى آن سعى
مى كنند كه آن را خريدارى كنند.
در واقع ،اين دس��ته از مش��تريان
سعى مى كنند با ارايه قيمت باالتر،
اين واحدها را كه بس��يار لوكس و
با كيفيت هستند خريدارى كنند،
بنابراي��ن عمده اي��ن معامالت به
ص��ورت خصوصى و با قيمتهاى
بااليى انجام مى گيرد.
به همي��ن دليل بازار پيش فروش
در شمال تهران به واسطه شهرت
س��ازندگان و طراحان ،داغ است و
هركدام از مشتريان سعى مى كنند
كه سريعتر از ديگران اين واحدها
را خريدارى كنند؛ به همين جهت
گاهى ركوردهاى عجيبىدر قيمت
آپارتمانه��اى لوكس در ش��مال
تهران ثبت مى شود.
ب��ه تازگى يك واحد آپارتمان ۴۳۰
مت��رى در طبقه هش��تم با كليه
امكانات در منطقه فرش��ته تهران
با قيمت هر مترمربع  ۲۴ميليون
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راز سه هزار ساله مرگ فرعون مصر فاش شد
نتایج پژوهشهایی که به تازگی
در "مجله پزشکی بریتانیا" منتشر
شده است ،نشان میدهد رامسس
س��وم از فراعنه مصر نه به مرگ
طبیعی ،بلکه بر اثر جراحات ناشی
از ضرب��ات چاقو به قتل رس��یده
است.
پسر فرعون هم در قتل پدر دست
داشته است.
تاکن��ون تنه��ا میدانس��تیم که
فرعون مصر ،رامس��س سوم ،در
س��ال  ۱۱۵۵پی��ش از میالد در
س��ن  ۶۵س��الگی از جهان رفته
اس��ت .نتایج پژوهشهایی که در
موسسه مومیاییها و مردان یخی
( )EURACدر آکادم��ی اروپا در
شهر بولزانوی ایتالیا صورت گرفته
است ،نش��ان میدهد که زندگی
فرعون مصر ب��ا مرگ طبیعی به
پایان نرس��یده ،بلک��ه او به قتل
رسیده است.
اس��کنهایی که از پیکر مومیایی
ش��ده رامسس س��وم تهیه شده
است ،محل ضربه چاقو بر گردن او
را مشخص میکند .پژوهشگران
موسس��ه مومیاییدر ایتالیا پس
از این اکتشاف تصاویر مربوط به
آن را در "مجله پزشکی بریتانیا"
منتشرکردند.
رامس��س س��وم ک��ه از حاکمان
دودمان "بیس��تم" است ،در بین
س��الهای  ۱۱۸۶تا  ۱۱۵۵پیش
از میالد مس��یح فرمانروای مصر
باستان بود.
کارشناسان میگویند قتل فرعون
احتماال در جریان حملهای که به
مقر حکمرانی او صورت گرفته ،رخ
داده است.
نتای��ج تحقیقات ص��ورت گرفته
نشان میدهد که یکی از فرزندان

رامسس سوم با نام پنتاوره
در توطئه قتل پدر دس��ت
داش��ته اس��ت .میگویند،
این دسیسه در همان زمان
برمال میشود و بانیان آن در
دادگاه محاکمه میشوند.
اما آنچه تا به امروز ناروشن
مانده بود ،سرنوش��ت خود
فرعون مصر بود .گمانهزنیها
در مورد سرنوشت رامسس
س��وم سبب ش��د تا تیمی
متش��کل از پژوهشگ��ران
بینالمللی جس��د مومیایی
ش��دهی فرعون مصر را که
در م��وزه قاه��ره نگهداری
میش��ود ،م��ورد آزمای��ش و
عکسبرداری قراردهند.
اسکنپیکر و آزمایشات رادیولوژی
و ژنتیک ،شک و تردیدها در مورد
قتل فرعون مصر را به یقین تبدیل
کرد .پرسش��ی که پژوهشگران
تاکنون پاسخی برای آن نیافتهاند،
این اس��ت که آیا رامس��س سوم
بالفاصله پ��س از درگیری جان
خ��ود را از دس��ت داده ی��ا بر اثر
جراحات ناش��ی از ضربات چاقو
مدت زمانی دیرتر کش��ته ش��ده
است.
نتایج پژوهشهای صورت گرفته
یک نکته را روش��ن ساخته است
و آن اینکه جراحاتی که بر روی
گردن رامسس سوم مشاهده شده
است ،نه ساختگیاند و نه به پس
از مرگ وی مربوط میشوند ،بلکه
در پی ضربات چاقو ایجاد شده که
به کشتهشدن او انجامیده است.
عالوه براین محققان موفق شدند
در جریان تحقیق��ات خود پیکر
پرن��س پنتاوره ،فرزند رامس��س
سوم را نیز شناسایی کنند.

Ramesses III's mummy

آزمایشاتدیانای نشان میدهد
که جس��دی که در قبرستانی در
منطقهدیربحرین مصر یافت شده
اس��ت ،متعلق به فرزن��د فرعون
مصر ،پنتاوره است.
سن پرنس مصر میان  ۱۸تا ۲۰
سال تخمین زده میشود.
آنچه برای محققان در این بین
قابل توجه اس��ت ،این اس��ت که
پیکر فرزند مصر به طور کامل و
مرسوم مومیایی نشده است .بدن
او تنها با پوست بز پوشیده شده
است و مغز و سایر اعضای داخلی
بدن پنت��اوره آنچنان که در کار
مومیایی کردن مرس��وم است ،از
بدن خارج نشدهاند.
کارشناس��ان میگوین��د ای��ن
بیتوجه��ی در مومیای��ی کردن
پرن��س میتواند این گمانهزنی را
تقویت کند که دس��ت داش��تن
پنتاورهدر قتل پدردر زمان حیات
او مشخص شده بوده و از همین
رو به حکم جریمه ،مومیایی کردن
پیکر او ناقص صورت گرفته است.
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گفتگوبا«منفورترین»زنفمینیستلبنان

 Joumana Haddadشاعر ،نویسنده ،روزنامه نگار ،مترجم و مدافع حقوق
زنان در لبنان و س��ایر کش��ورهای عربی خاورمیانه است .به سال ۱۹۷۰
در بیروت در خانواده ای مس��یحی متولد و تربیت شد .دوران کودکی و
نوجوانیاش تحت تأثیر جنگ های داخلی لبنان س��پری شد .حداد به
هفت زبان تسلط دارد.
گفتگوهایش با نویسندگان مشهور (همچون اومبرتو اکو ،نادین گوردیمر،
پل آستر ،ماریو وارگاس ،پتر هاندکه  Peter Handkeو )...در کتابی منتشر
شده است.
حداد افزون بر آثاری که منتشر کرده ،اشعار و آثار عربی را به چند زبان
اروپایی و آثار نویس��ندگان اروپایی را به عربی نیز ترجمه و منتشر کرده
است.
او در سال  ۲۰۰۹فصل نامه «جسد»  JASADرا در لبنان بنیان نهاد .این
مجله حاوی موضوع هایی است که در جوامع اسالمی تابو است:
حجاب ،بکارت ،همجنسگرایی ،خرافات ،فتیشیسم و ...اتوبیوگرافی او با
عنوان «چگونه شهرزاد را کشتم» اخیرا منتشر و به چند زباندیگر ترجمه
شده اس��ت .حداد در دانشگاه بیروت به تدریس زبان و ادبیات ایتالیایی
اشتغالدارد.
در مصر و تون��س دیدیم که زنان
 خان��م ح��داد ،گوی��ا ش��ما بخش��ی از انقالبیون بودند اما بعد
منفورترین زندر لبنان هستید؟
از انقالب ،همین که ساختارهای
ح��داد :آری چنین می گویند ،اما نوین ش��کل گرفتن��د و انتخابات
امیدوارم ک��ه واقعاَ منفورترین زن انجام گرف��ت ،زنان تقریباَ به کلی
لبنان نباش��م .البته دشمن های کنار زده شدند .چنین به نظر می
زیادی دارم .علت اش کار و فعالیت رس��د که از زنان اس��تفاده کردند
من اس��ت .با وجود این ،بسیاری تا این انق�لاب ها را خصوصاَ برای
برای کار و فعالیت من ارزش قایل غربی ه��ا قابل اعتم��اد کنند .اما
هستند .البته من هم مایلم مانند همین ک��ه آتش ه��ا خوابید ،بار
همه انس��ان ها دوس��ت داشتنی دیگر زنان را کنار گذاشتند ،چون
باشم .شما درست می گویید :برایم دیگر به آنها نیازی نداشتند .آنچه
اهمیتی ن��دارد که منفور باش��م ،که مرا بیشتر خشمگین می کند
بهایی اس��ت که باید بپ��ردازم ،در این واقعیت است که اکثر زنان این
ازای آن چ��ه که باید انج��ام داد ،وضعیت را پذیرفتند.
انجام دهم و آن چه که باید گفته
شود ،بگویم.
ـ به نظر شما اوضاع بهتر نخواهد
شد؟
ـ آیا خشم  ،انگیزه ی شماست؟
 ح��داد :نه .این به اصطالح بهار
 حداد :آری ،خشم و عصبانیت .عربی ،آخرین زمستان عربی است.
موضوع این است که می خواهند امیدوارم که چنین باش��د .وقتی
من نیز مانند بسیاریدر این جا بی مردم احزاب افراط گرای اسالمی
تفاوت بمانم .آنها با جریان آب شنا را انتخ��اب می کنن��د ،روزی فرا
می کنند و به آنچه بر سایر انسان می رس��د که خواهند فهمید این
ها می گذرد توجه نمی کنند .آنها تغییرات آن تغییراتی نیس��ت که
به آن چه که بر حق و حقوق زنها برایش مب��ارزه کرده اند .در جهان
می گ��ذرد ،کاری ندارن��د .اما من عرب نم��ی توان از نظام خودکامه
متوجه آنها هس��تم و معتقدم هر به دموکراس��ی نایل ش��د بی آن
کسی باید به آنها توجه کند و وقتی که مرحل��ه بنیادگرای��ی افراطی
صبح از خواب بیدار می شود ،باید مذهب��ی را تجرب��ه کرد و از س��ر
وارد صحنه مبارزه ش��ود .زندگی گذراند .چ��ون همه آنهایی که در
در این بخش جهان به معنای این دوران دیکتاتوری تحت پیگرد قرار
است که باید پیوسته مبارزه کرد .گرفتند به شخصیت های مذهبی
روی آوردند و احزاب مذهبی می
ـ شما سالیانی است که زنان عرب دانس��تند که چگونه خ��ود را به
را تشویق و ترغیب می کنید برای عنوان نجات دهنده معرفی کنند.
احقاق حقوق ش��ان قی��ام کنند .اکنون آنها باید امتحان خود را پس
اهالی کشورهای عربی قیام کردند .بدهند و البته آنها در این امتحان
مردود خواهند شد.
مگر زنان قیام نکردند؟
 ح��داد :مدت کوتاهی پس از
ژانویه  ۲۰۱۱که در این کش��ورها ـ در دهه های هفتاد زنان چادری
انقالب ها آغاز شدند من مقاله ای و روس��ری دار به ندرت در خیابان
در این باره نوشتم که این انقالب ها ها دیده می شدند .در اغلب فیلم
شکست دیگری برای احقاق حقوق های مصری صحنه های بوسیدن
و حتی هم بسترشدن مشاهده می
زنان به همراه خواهد آورد.
در آن موقع ،تقریبا همهدر این جا و ش��د .چرا مذهب بار دیگر چنین
نیزدر اروپا به من خرده گرفتند که اهمیتی پیدا کرده است.
زن بدبین اصالح ناپذیری هستم.
در ایتالیا مرا کالغ نامیدند .در آن  حداد :آری ،زن��ان دامن کوتاه
موقع من ازدیکتاتورهادفاع نکردم .بر تن داشتند .امروز وضعیت طور
دیکتاتورها باید ساقط شوند.در آن دیگری اس��ت .در سال  ۲۰۱۱که
موقع گفتم اکنون ناگزیریم بیندو مندر قاهره بودم می بایست زنانی
را که روسری نداشتند به زحمت
غول یکی را انتخاب کنیم:
بین دیکتاتوری و بین افراط گرایی پیدا کنم .بس��یار دشوار بود .البته
دینی که برای زنان خطرناک تر از نبای��د از یاد برد که اینک مردان و
دیکتاتوری است .بایستی با هر دو حتی برخی زنان پیوس��ته مزاحم
مبارزه کرد چون افراط گری دینی زنان بدون روس��ری می شوند ،از
اینرو ناچار به روسری متوسل می
مردساالر و دشمن زنان است.
شوند .پژوهشی نشانداده که برای
ـ با وجود این ،تصاویر زنان تظاهر  98درص��د زنان مص��ر مزاحمت
کننده در سراسر جهان پخش شد .ایجاد می شود.
 ح��داد :البته که چنین ش��د.
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ـ آیا س��کس یک��ی از مهمترین
مسایل جهان عرب است؟
 حداد :آری ،سکس ،درماندگی،
س��رخوردگی و ناکامی ناش��ی از
آن ،مش��کل ب��س بزرگی اس��ت.
س��کس ،دین و سیاست ،هر سه
رابطۀ تنگاتنگی با هم دارند .هرگاه
بخواهی��م از تابو بودن س��کس و
سرخوردگی و ناکامی ناشی از آن
سخن بگوییم ،غیر ممکن است از
دین و مذهب سخن نگوییم .اگر از
دین و مذهب سخن می گوییم باید
از سیاست نیز سخن گفت .اغلب از
من می پرسند که چرا برای رهایی
از قید و بندهای جنسی (سکس)
مب��ارزه م��ی کن��م ،در حالی که
مسایل و مشکالت مهم تری وجود
دارد .اما موقعی که من برای آزادی
جنسی (سکس) مبارزه می کنم،
علیه انحصار قدرت ،علیه فس��اد و
رشوه خواری و برای سکوالریسم
مبارزه می کنم .چ��ون این افراط
گرایی مذهبی ،منشاء مشکالت و
مس��ایل جهان عرب است .باید از
اقتدار و سلطه اش در سیاست و در
زندگی شخصی کاسته شود.

می ش��وند که شوهر خوبی
پی��دا کنند و ش��وهر خوب
شوهری ثروتمند است .چند
روز پیش ،پسرم را به جشن
تولد دوستی بردم .دو دختر
کوچول��و در کن��ار اتومبیل
پورشه ایستاده بودند و آن را
نظاره می کردند .یکی از آنها
گفت« :بزرگ که ش��دم به
شوهرم خواهم گفت چنین
اتومبیلی برای من بخرد!» از
او پرس��یدم« :چرا فکر نمی
کنی وقتی بزرگ ش��دی،

زنان از دیکتاتوری
ط گرایی دینی برای
 افرات.
س
ا
تر
ک
نا
خطر
ی ،آخرین زمستان
به اصطالح بهار عرب
 اینت.
س
ا
عربی
الری سخیف است.
ساالری مثل مردسا
 زنود و هم فمینیست.
ی شود هم مسلمان ب
 -من

تحصیل م��ی کنی ،کار می کنی،
پول بدس��ت م��ی آوری و با پول
خودت ،چنی��ن اتومبیلی خواهی
خرید؟»

ـ آیا نباید پیش از هر چیز مردان
عرب طرز فکر خود را عوض کنند؟
 آی��ا لبنان در مقایس��ه با س��ایر  حداد :البته که ضروری است.کشورهای منطقه نس��بتاَ لیبرال اتفاقاَ ای��ن موضوع ،موضوع کتاب
بعدی من اس��ت .مردان در جهان
نیست؟
 ح��داد :در لبنان نیز که ظاهراَ ع��رب اغلب ت��وان جنس��ی را با
جامعه ای ب��از و مدرن تلقی می پرخ��اش و تجاوز و س��رکوبگری
ش��ود ،دین و مذهب بر همه چیز عوضی می گیرن��د .اما این همان
مس��لط اس��ت .در لبنان جامعه چیزی است که من بر فمینیست
مدنی وجود ن��دارد .من به عنوان های دهه شصت خرده می گیرم:
یک زن مسیحی س��ابق در موارد آنها رونددگرگونی مردان را متوقف
متعددی باید به اتوریتۀ مسیحی کردند .چون به نظ��ر آنها رهایی
که کلیساس��ت مراجع��ه کنم .با زنان ،مبارزه علیه مردان بود.
این که آتئیست هس��تم .در این
کش��ور چی��زی به نام آتئیس��ت ـ آیا شما فمینیست هستید؟
وجود خارجی ندارد .هرگاه یکی از  حداد :من فمینیست هستم به
دوستان زن مسلمان من بخواهد مفهوم فمینیسم دهه نود که چند
ازدواج کند یا از ش��وهرش طالق اشتباه س��اختاری فمینیسم دهه
بگی��رد ،تاب��ع قوانی��ن و مقررات شصت را بازنگری کرده.
دیگری است که با من تفاوت دارد.
در این جا هر شخصی بنابر تعلق ـ نمونه اش؟
به دین و مذهب اش که از کودکی  حداد :باید احس��اس زنانگی به
تعیین شده ،تعریف و شناخته می مثابه ضعف و ناتوان��ی را رد کرد.
ش��ود .این توه��م آزادی در لبنان چون این دیدگاه چیزی جز همان
سبب می شود که مانع بروز خشم دیدگاه مردس��االری نس��بت به
و پرخاش و بنابراین مانع دگرگونی موضوع نیس��ت .من دوست دارم
به زنانگی خ��ودم به عنوان اقتدار
شود.
افتخار کنم .این امر نباید به هیچ
 شما این آزادی را توهم تلقی می وجه به مفهوم این باش��د که زنانجای م��ردان را بگیرن��د و حتی
کنید؟
 ح��داد :اکثر دخت��ران و زنان به هیچوج��ه نباید زن س��االری
می گوین��د :آخ ،برای چه! من هر تلقی ش��ود که مانند مردساالری
پوشاکی که بخواهم می پوشم ،می سخیف اس��ت .زنان جهان عرب
توانم تمام طول ش��ب در دیسکو باید بفهمند که آنها به تنهایی نمی
برقصم .این موض��وع که قوانین و توانند اوضاع را دگرگون کنند .آنها
مقررات کشوردر مورد من تبعیض برای دگرگونی به همکاری مردان
قایل ش��ده ،این موضوع که با من نیازمندند .من حوصلۀ ش��نیدن
مانند یک شهروند مرد رفتار نمی این ادعاهای همبس��تگی زنان و
ش��ود ،ای��ن موضوع ک��ه قانون و زنانگی را ن��دارم .چرا باید فقط ما
مقرراتی وجود ندارد تا مانع اعمال زنان همبسته باشیم ،چون ما زنان
خشونت مرد نسبت به زن در خانه جملگی واژن داریم؟!
و یا مانع قتل های ناموس��ی شود ،اخیرا در تظاهراتی که زنان برگزار
این موضوع که بسیاری شوهران به کردند ،برخی سبیل های مصنوعی
زنان خ��ود تجاوز می-کنند ،چون روی لب چس��بانده بودند .اگر من
زنان مایملک آنها هستند ،برای من تظاهرات کنم با پوش��یدن «های
هیلز»[کفشپاشنهبلند]تظاهرات
علی السویه است!
می کنم.
 ام��ا اگر ش��ما زن لبنانی نبودیدنمی توانستید آنچه مایل هستید  -احتم��ال دارد که این اعتماد به
نفس شما ،زنان را گیج کند.
انجامدهید.
 حداد :البته چنین است .اما من  حداد :شاید .افزون بر این ،آنها
این شانس را داشتم که در خانواده مبارزه مرا علیه حجاب رد می کنند.
ای فرهیخته بزرگ و تربیت شدم .آنها می گویند حجاب را خودشان
اکثر زنان در این جا طوری تربیت انتخاب کرده ان��د .اما موقعی که

دین و مذهب تو ،حجاب را مقرر و
ضروری کرده پس انتخاب نیست.
موقعی که بی اعتنایی به حجاب،
پیامدش سرزنش و تحقیر خانواده
اس��ت انتخاب نیس��ت .بسیاری
حجبه از فمینیسم اسالمی
زنان ُم ّ
سخن می گویند که ایده ای است
مضحک .نمی ش��ود هم مسلمان
بود و هم فمینیست.
ـ م��ی خواهید بگویی��د که چون
اس�لام در سرکوبی زنان در جهان
عرب مقصر است؟
 حداد :به س��هم خود چنین
اس��ت .ام��ا من ای��ن را ب��ه زنان
مس��یحی نیز می گوی��م :تو نمی
توانی فمینیس��ت باش��ی موقعی
که تو می پذی��ری زن حق ندارد
کشیش ش��ود ،موقعی که تو می
پذیری س��کس فقط برای زاییدن
بچه اس��ت .می توانم باز هم ادامه
بدهم ...این دیدگاه مردساالری در
همه جا و در همه عرصه ها وجود
دارد .اما در این جا زنان می ترسند
این موضوع ها را پی گیرند ،چون
آنگاه بایستی دین و مذهب شان را
به کلی رد کنند.
ـ آیا جوان های نسل جدید روشن
بین تر نیستند؟
 ح��داد :کاش چنین باش��ند.
اخی��را یک کارگ��ردان فیلم های
مس��تند از پس��ران دانش��جوی
دانشگاهی که من در آنجا تدریس
می کنم ،پرسید :آیا مایلید با زنی
که باک��ره نیس��ت ازدواج کنید؟
پرسش ش��وندگان حدودا بیست
س��اله بودند90 .درصد آنها پاسخ
منفیدادند.
ـ ب��ا وجود این ،ش��ما خوش بین
هستید؟
 ح��داد :نه ،م��ن زن مبارزی
هستم و تفاوت در همین است.

ـ شما در س��ال  ۲۰۰۹فصل نامه
«جس��د» را منتشر کردید ،انگیزه
تان از انتشار آن چه بود؟
 حداد :من مدتهاس��ت که به
عنوان ش��اعر ،نویس��نده ،مترجم
و ژورنالیس��ت ب��ه موض��وع های
جنسیت (سکس��والیته) و دین و
مذهب پرداخته ام .برای من اهمیت
داشت مجله ای منتشر شود درباره
موضوعاتی که تابو هس��تند .ابتدا،
دش��وار بود که نویسندگانی پیدا
کنم که حاضر شوند با نام حقیقی
خودشان مطلب منتشر شود .مرا
با ریختن روغ��ن داغ بارها و بارها
تهدید کردند.
ـ مخارج فصلنامه را از کجا تأمین
می کنید؟
 ح��داد :از جیب خ��ودم و از
ف��روش آن .در ابتدای کار ،امیدوار
ب��ودم ک��ه از نهاد فرهنگ��ی اروپا
مبلغ��ی دریافت کنم ،ام��ا آنها رد
کردند .پس از مناقش��ات در مورد
کاریکاتور دانمارکی و کشتن «تئو
وان ک��وک» ،ای��ن نه��اد از افراط
گرایان مذهبی ترسید.
ـ عل��ت ت��رس از مش��اهده اندام
زن که حت��ی موهایش را نیز باید
بپوشاندچیست؟
 حداد :این را پیوسته از خودم
هم می پرسم :چرا موی سر؟ کدام
آلت جنسی یا تناسلیدر آن نهفته
است؟ مایلم علت آن را بدانم .گویا
چون اندام زن وسوسه مرد را برمی
انگی��زد و او را از راه ب��در می برد،
الزم است زن اندامش را بپوشاند.
چون مردان نمی توانند خودشان را
کنترل کنند ،بایستی به این وسیله
از وسوس��ه ش��دن آنها جلوگیری
کرد .اگر چنین است اصوال بایستی
مردان را مهار ک��رد ،به جای این
که اندام زنان شان را پشت حجاب
پنهانکنند.
___________
* مطلب حاضر ،ترجمه مقاله ای
است از:

ـ در ازای مبارزه تان چه بهایی می
پردازید؟
 ح��داد :تهدی��د به م��رگ ،و
محک��وم ک��ردن ه��ا و ...البته در
SDZ.Magazin;.12. Oktober 2012
مقایس��ه با آنچه که من برنده می ترجمه محمد ربوبی
ش��وم ،هیچ است .سرانجام ،زمانی (مدرسهفمینیستی)
فرا می رس��د که آدم تصمیم می
گیرد خودش را با آنچه
دیگران درباره اش فکر
می کنند ارزیابی نکند
بلکه با این معیار مورد
زمان :یکشنبه  6ژانویه 2013
س��نجش قرار دهد که
 11صبح تا  2بعدازظهر
چق��در به هدف هایش
به همه شما خوشامد می گوییم.
نایل شده یا تا چه اندازه
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
وجدانش آسوده است.
Tel.: 514-619-4648

جلسه اجنمن زنان
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جون

نقشبازیکردن!

ازنازی بپرس!...
زندگی و ما...

و به زودی و به خاطر رس��یدن به
استراحت  ،کار را تمام کرد .
او صاحب کار را از اتمام کار باخبر
ک��رد  .صاحب کار ب��رای دریافت
کلید این آخرین کار به آنجا آمد .
زمان تحویل کلید  ،صاحب کار آن
را به نج��ار بازگرداند و گفت :این
خانه هدیه ایس��ت از طرف من به
تو به خاطر سالهای همکاری! نجار
 ،یکه خورد و بسیار شرمنده شد .
در واقع اگر او میدانست که خودش
قرار است در این خانه ساکن شود ،

لوازم و مصالح بهتری برای ساخت
آن بکار می برد و تمام مهارتی که
در کار داشت برای ساخت آن بکار
م��ی برد  .یعن��ی کار را به صورت
دیگری پیش میبرد .

نجار پیری خود را برای بازنشسته
ش��دن آماده میکرد .یک روز او با
صاحب کار خود موضوع را درمیان
گذاشت .پس از روزهای طوالنی و
این داستان ماست .ما زندگیمان
کار کردن و زحمت کشیدن ،حاال
را میسازیم .هر روز میگذرد .گاهی
او به اس��تراحت نیاز داشت و برای
ما کمترین توجه��ی به آنچه که
پی��دا کردن زمان این اس��تراحت
میس��ازیم نداریم ،پس در اثر یک
میخواست تا او را از کار بازنشسته
شوک و اتفاق غیرمترقبه میفهمیم
کنند
که مجبوریم در همین ساخته ها
صاحب کار او بسیار ناراحت شد و
زندگی کنیم .اگر چنین
س��عی کرد او را منصرف کند ،اما
تصوری داش��ته باش��ید،
نج��ار بر حرف��ش و تصمیمی که
تمام س��عی خود را برای
گرفته بود پافشاری کرد .
ایمن کردن شرایط زندگی
سرانجام صاحب کار درحالی که با
تأسف با این درخواست موافقت تصور می کنم این بهترین و واقعی ترین خودمیکنیم.
فرص��ت ها از دس��ت می
میکرد  ،از او خواست تا به عنوان توصیفی ست که تا کنون از
روند و گاهی بازسازی آنچه
آخرین کار  ،ساخت خانه ای را به دوست شنیده ام
ساخته ایم ،ممکن نیست.
عهده بگیرد
دوستان ......تو را دوست می دارند
ش��ما نج��ار زندگ��ی خود
نجار در حالت رودربایس��تی  ،اما معشوق تو نیستند
هس��تید و روزها  ،چکش��ی
پذیرفتدرحالیکهدلش چندان مراقب تو هستند
هس��تند که بر ی��ک میخ از
به این کار راضی نبود .پذیرفتن اما از اقوام تو نیستند
زندگی ش��ما کوبیده میشود.
ساخت این خانه برخالف میل آنها آماده اند تا در درد تو شریک بشوند
یک تخته در آن جای میگیرد
باطنی او صورت گرفته بود  .اما آنها بستگان خونی تو نیستند
و یک دیوار برپا میشود .مراقب
برای همین به س��رعت مواد آنها......دوستان هستند
س�لامتی خانه ای ک��ه برای
اولیه نامرغوب��ی تهیه کرد و یک دوست واقعی
زندگی خود میسازید باشید.
به س��رعت و بی دقتی  ،به همانند پدر سخت سرزنشت میکند
س��اختن خانه مشغول شد همانند مادر غم تو را می خورد

مثل یک خواهر سر به سرت می گذارد
مثل یک برادر ادای تو را در می آورد
زن زیبا!
و آخر اینکه بیشتر از یک معشوقدوستت و هر از گاهی
می دارد...
برای تو
زن زیبائی نیستم
ِ
به یا ِد تو
موهایی دارم س��یاه که
عشق تو
فقط تا زیر گردنم میآید
به ِ
شعرمینویسند.
و چشم هایی
و نه شب را به یادت میآورد
مرا همینطور ساده دوست داشته
ی سیاه میزند
که گاه 
نه ابریشم
ِ
باش
ی قهوه ای
گاه 
سکوت شاعرانه
نه
خواب آرام و گاه ک��ه به یاد م��ادرم میافتم با موهایی که نوازش میخواهند
یک
خیال
حتی
نه
....
ِ
ِ
ودستهای که نوازشت میکنند
ی خیس
عسلی میشوند و کم 
پوست گندمی دارم
ی که
و چشمهای 
دستهایم  ....دست هایم
که نه به گندم میماند
ِ
صورت من میآیند
شرقی
دست هایم مهربانند
نه کویر
به ِ

دوست...

"سوپر موبایل" شرکت گوگل در راه است

شرکت آمریکایی گوگل در ماه مه
 ۲۰۱۲شرکت موتوروال ،سازندهی
تلفنهای همراه را خرید.
حال موتوروال قرار اس��ت در سال
میالدی جدید تلف��ن همراهی را
ب��ه بازار عرضه کند که هنوز از راه
نرسیده سر و صدای فراوانی به پا
کرده است.
مهندسان شرکت گوگل به همراه
کارشناس��ان موت��وروال ،یک��ی از
پیش��گامان س��اخت تلفن همراه
در جه��ان ،در حال س��اخت یک
"ابـرموبایل" هس��تند؛ دستگاهی
َ
که ظاهرا "ایکس فون" نام دارد و
قرار است با سری جدید "آیفون" ،رن��گ را باالتر میب��رد و هم قادر
ساخت شرکت اپل ،و سری تلفن است فرمت پانوراما را ثبت کند.
همراه هوشمند "گلکسی" ،ساخت طراحان اما به این نتیجه رسیدند
که برخی از امکانات مورد نظرشان
شرکت سامسونگ رقابت کند.
نفـس باتریدستگاه را میگیرد.
ی
ه
نوشت
البته پیشبرد این پروژه ،به
َ
نشریهی آمریکایی "وال استریت عالوه بر این ،برخ��ی از "تازهها"،
ژورن��ال" ،خالی از دردس��ر نبوده مانند عکاسی پانوراما ،پیش از این
است .از ابتدا بنا بود دستگاه مورد توسط رقیبان عرضه شدهاند.
نظر مجهز به بهترین امکانات فنی این دس��تگاه همچنین قرار بود با
روز باشد .دوربین این تلفن همراه ،صفحه نمایش انعطافپذیر و قاب
بهعنوان مثال ،قرار بود از نرمافزاری سرامیکی به بازار بیاید؛ امری که از
استفاده کند که همدرجهی اشباع قرار متحقق نخواهد شد.
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تـی تـوی خــونـه
وقـ
ما عادت کردیم م  ،تمام که شد بـه
فـیلم می بـیـنـی
ستگاه رو خاموش می
تـیتـراژ رسـید د ما بـاشـیم سالـن و
نیم ،یا اگه تـوی سین
ک
ترکمـیکــنـیم.

رویکاغذبنویس
تـعطیلاست!
وبچسبانپشت
شیشهیافـکارت
>> حسین پناهی:

 دنی��ا را بغ��ل گرفتیم گفتند
امن اس��ت هیچ کاری با ما ندارد،
خوابمان برد بیدار ش��دیم دیدیم
آبستن تمام دردها یش شده ایم...
 اینج��ا در دنیای من ،گرگ ها
هم افسردگی مفرط گرفته اند
دیگر گوسفند نمیدرند
به ن��ی چوپان دل می س��پارند و
گریه می کنند...
 اجازه !...اشک سه حرف ندارد،...
اشک خیلی حرف دارد!
 می خواهم برگردم به روزهای
کودکی آن زمان ها که:
پدر تنها قهرمان بود .
عشق ،تنـهادر آغوش مادر خالصه
میشد
باالترین نــقطه ى زمین ،شــانه
های پـدر بــود ...
بدتـرین دشمنانم ،خواهر و برادر
های خودم بودند.
تنــها دردم ،زانو های زخمـی ام
بودند.
تنـها چی��زی که می شکس��ت،
اسباب بـازی هایم بـود
و معنای خداحافـظ ،تا فردا بود!...

«تثبیت جایگاه» در بازار تلفن
همراه

گوگل در ماه مه  ۲۰۱۲با پرداخت
مبلغ  ۱۲ /۵میلیارد دالر ،شرکت
موتوروال را خرید.
موتوروال بهعنوان یکی از پیشگامان
تولی��د محص��والت مخابرات��ی،
کپیرایت سختافزاری و نرمافزاری
فراوانی را در اختیار دارد.
در ابت��دا اعالم ش��د ک��ه گوگل
موتوروال را خریده تا با اس��تفاده از
ذخیرهی کپیرایت این ش��رکت،
سیستم عامل خود – اندروئید – را

دس��تاندرکاران البته ب��روز این
مش��کالت در رون��د تولی��د یک
محصول جدید را طبیعی میدانند.
پ��س از تولید این تلف��ن همراه،
لوحرایان��هی آن هم به بازار عرضه
خواهد شد.
موتوروال عالوه بر این روی ساخت
تلفنهای هوشمند سادهتر هم کار
میکند.

Facebook.com/
<<<< farshad tapesh

32

ن هـیـچ وقــت
ما تـوی زندگـیـمو ی اصلی و برامون می
کـسـانی و که زحمتا ط کسانـی و دوست
فق
کشن و نمی بینیم ،ما مون نـقش بازی می
م بـبـینـیم که برا
داری
کنن!

 3چیز...

سه چیز را با احتیاط بردار:
قدم ،قلم ،قسم!

سه چیز را پاک نگه دار:
جسم ،لباس ،خیال

از سه چیزکار بکش:
عقل ،همت ،صبر!
 ای��ن روزه��ا ب��ه 
جای«شرافت» از انسان سه چیز را از خود دور نگهدار:
ها فقط«شر» و «آفت» افسوس ،فریاد ،نفرین!

می بینی !
سه چیز را آلوده نکن:
 راستی ،دروغ گفتن را قلب ،زبان ،چشم!

نیز ،خوب یاد گرفته ام!...
حـال مـن خـوب اسـت! اما سه چیز را هیچ گاه فراموش نکن:
پروردگار ،مرگ و دوست!
خـوب خوب!
..
ِ
 میدونی"بهش��ت"
کجاست؟
یه فضـ��ایِ چند وجب در
به آسمان خیره شوی
چند وجب!
بینِ بازوهایِ کسی که دوسـتش و بی خیال سـوت بزنی
در دلت بخنـدی به تمام افـکاری
داری...
 وقتی کسی اندازه ات نیست که پشت شیش��ه ی ذهنت صف
دست بـه اندازه ی خودت نزن ...کش��یده ان��د آن وقت ب��ا خودت
 مان��دن ب��ه پ��ای کس��ی که بگویـی
دوس��تش داری ،قش��نگ تری��ن بگذارمنتـظـربمانند!
 مگه اشك چقدر وزن داره...؟
اسارت زندگی است!
غـــرق
را
هایم
 می کوشم غم
که با جاری شدنش  ،اینقدر سبک
کنم اما بی شرف ها یاد گرفته اند می شویم...
 من اگه خدا بودم ...
شــناکنند...
 م��ی دان��ی یک وق��ت هایی یه بار دیگه تموم بنده هام رو می
باید روی یک تکه کاغذ بنویس��ی شمردم ببینم که یه وقت یکیشون
تـعطیل اس��ت و بچسبانی پشت تنها نمونده باشه ...و هوای دو نفره
شیشه ی افـکارت؛ باید به خودت ها رو انقدر به رخ تک نفره ها نمی
استراحت بدهی؛دراز بکشیدست کشیدم!
هایت را زیر سرت بگذاری


از گزند شکایت رقیبان حفظ کند.
منتقدان اما معتقدند که گوگل با
این خریددر تالش تثبیت موقعیت
خود در بازار تلفن همراه است.
گوگل ت��ا کن��ون دس��تگاههای
"نکسوس" را به بازار عرضه کرده
ک��ه توس��ط ش��رکتهای اچ تی
س��ی ( ،)HTCال ج��ی ( )LGیا
سامسونگ تولید شدهاند.
اگ��ر تلف��ن هم��راه و لوحرایانهی
س��اخت موتوروال به ب��ازار بیایند،
گوگل برای نخس��تین بار خود به
تولید این محصوالت دس��ت زده
است؛ چرخشی که میتواند تأثیر

نامطلوبی بر روابط این ش��رکت و
شرکت کرهای سامسونگ بگذارد.
سامس��ونگ ،بهعن��وان یک��ی از
نقشآفرین��ان اصلی در بازار تلفن
همراه هوشمند ،از سیستم عامل
اندروئید (س��اخت گوگل) بر روی
محصوالت خود استفاده میکند.
مدتهاس��ت که گفته میش��ود
سامس��ونگ در ح��ال طراح��ی
سیس��تم عامل ویژه خود اس��ت
یا قص��د دارد محصوالت آتی را با
نسخهای از اندروئید به بازار بفرستد
که ارتباطی به گوگل ندارد.

•
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تپـشدیجیتــال

www.tapeshmontreal.com
فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

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

Tel.: 514-223-3336
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6162 Sherbrooke w.
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مدیریتزندگی...



اجازهدهید از مثالی استفاده کنیم.
با خانواده تان صبحانه می خورید.
دخترت��ان ب��ا ضربه ای اس��تکان
چای را روی کت و شلوارتان می
ریزد .در مورد آن چه اتفاق افتاده
است هیچ کنترلی ندارید .آن چه
بعدا روی می دهد به وس��یله ی
چگونگی واکنش شما تعیین می
شود.
دش��نام می دهید .دخترت��ان را
شدیدا برای واژگون کردن استکان
چای سرزنش می کنید .او شروع
به گریس��تن م��ی کن��د .پس از
اوقات تلخی با دخترتان ،به طرف
همس��رتان برمی گردید و از او به
خاطر ای��ن که اس��تکان چای را
نزدیک لبه میز قرار داده بوده است
انتقاد می کنید.
بگو مگوی کوتاهی بین ش��ما دو
نف��ر در می گیرد .به اتاقتان برمی
گردید تا کت و شلوارتان را عوض
کنید .زمانی که به آش��پزخانه باز
می گردید متوجه می ش��وید که
دخترتان به دلیل این که گریان و
ناراحت بوده است هنوز نتوانسته
صبحانه اش را بخورد و برای رفتن
به مدرسه آماده شود .دخترتان به
سرویس مدرسه نمی رسد.
همسرتان بایستی س��ریعا ،خانه
را ت��رک کرده و به س��ر کار برود.
ش��تابان به طرف ماشین تان می
روید ت��ا دخترتان را به مدرس��ه
برسانید .به خاطر این که دیر شده
است در محدوده حداکثر سرعت
 60کیلومت��ر ،ب��ا س��رعت 100
کیلومتر رانندگی می کنید .پس از
تاخیر  15دقیقه ای و گرفتن برگه
ی جریمه  10هزارتومانی از پلیس،
به مدرس��ه می رس��ید .دخترتان
بدون این که با ش��ما خداحافظی
کند به طرف س��اختمان مدرسه
می دود .پس از  20دقیقه تاخیر به
محل کار می رسید و تازه متوجه
می ش��وید که کیفتان را در خانه
جا گذاشته اید!
روز بدی را شروع کرده اید .همین
طور که ادامه پیدا می کند ،به نظر
می رس��د که بد و بدتر می شود.

ای منفی
ته
اگر کسی نک ی گوید،
م
در مورد شما دا نکنید!
اسفنج پی
حالت

منتظرید که هرچه
زودتر به منزل بازگردید .هنگامی
که به خانه می رسید متوجه می
شوید که در ارتباطتان با همسر و
دخترتان اختالل ب��ه وجود آمده
است.
چرا؟ ب��ه خاطر عکس العملی که
صبح نشان داده اید.
چرا روز بدی داشته اید؟
الف) آیا استکان چای موجب آن
شد؟
ب) دخترتان باعث آن گردید؟
ج) مامور پلیس تقصیر داشت؟
د) خودتان باعث آن شدید؟
گزینه ی (د) صحیح است.
ش��ما هیچ کنترل��ی در رابطه با
واژگ��ون ش��دن اس��تکان چای
نداش��تید .آنچه ک��ه روز بدی را
برای ش��ما رقم زد ،عکس العمل
ت��ان در آن  5ثانیه بود .اینک آن
چه که می بایست و می توانست
اتفاق بیافتد .چای روی لباس شما
می ریزد .دخترتان آماده گریستن
است.
شما به آرامی می گویید« :اشکالی
نداره عزیزم ،بای��د دفعه ی دیگه
بیشتر مواظب باشی ».یک حوله
برمی دارید و ب��رای عوض کردن
لباس ب��ه اتاقتان برم��ی گردید.
پس از تعویض لباس و برداش��تن
کیفتان به آشپزخانه برمی گردید
و از پنجره می بینید که دخترتان
سوار س��رویس مدرسه می شود.
دخترت��ان برمی گ��ردد و برایتان
دست تکان می دهد.
 5دقیقه زودتر به محل کارتان می
رس��ید و صمیمانه با همکارانتان
برخورد می کنی��د .مدیرتان نیز
اشاره می کند که روز کاری خوبی
خواهیدداشت.
متوج��ه تف��اوت می ش��وید؟ دو
س��ناریوی مختلف هر دو یکسان
شروع می شود .اما متفاوت پایان
می پذیرد.
چرا؟ به دلی��ل چگونگی واکنش
شما.
شما واقعا هیچ کنترلی نسبت به
 10درص��د آن چه اتف��اق افتاده
است ندارید.
90درصد بقیه با چگونگی برخورد
شما مشخص می گردد.

•

اینک روش هایی برای اجرای اصل
:90 /10
اگر کسی نکته ای منفی در مورد
شما می گوید ،حالت اسفنج پیدا
نکنید .بگذارید یورش انجام شده
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لوب« ،عش��ق» ،برنده
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•
حساس شوید؟
مساله حل می شود.
از انرژی و زم��ان تان برای یافتن شهباز :جای پای ما >> ...ادامه از صفحه7 :
شغلدیگری استفاده کنید.
 هواپیم��ا تاخی��ر دارد ،برنامه ی آمار و ارقام منتشرش��ده به خوبی که اگر جبهه ائتالفی مخالفان به فرانسه گفت:ژرفای فاجعه ای را که دارد در مصر جای شرکت در همه پرسی گزینه «اکنون خودمان را برای انتخابات
روزتان را به هم می ریزد.
تحریم کامل و نظارت دقیق برای پارلمان��ی آماده م��ی کنیم .امید
چرا باید تالفی آن را سر میهماندار شکل می گیرد ،نشان می دهند.
به گزارش رادیو بین المللی فرانسه :جلوگی��ری از تقلب ه��ا را برمی زیادی به پی��روزی داریم و دراین
هواپیمادرآورید؟
او کنترل��ی در م��ورد آن چ��ه در «در مص��ر  80میلیون��ی ،قان��ون گزیدن��د ،وضع محمد مرس��ی و ص��ورت الوی��ت ما تغیی��ر قانون
اساسی با مشارکت  17میلیون نفر پیش نویس قانون اساسی تحمیلی اساسی خواهد بود».
جریان است ندارد.
اش از آنچه اکنون هست هم بدتر به نظر نگارنده" ،امید زیادی" که
از وقت تان جهت مطالعه و آشنا در همه پرسی تصویب شد.
سخنگوی "جبهه نجات ملی" از
ش��دن بادیگر مس��افران استفاده بر اس��اس ارق��ام رس��می ،میزان و وخیم تر می شد.
مشارکتدر رفراندوم بسیار ضعیف ه��م زمان ب��ا اع�لام نتیجه همه آن س��خن می گوید ناشی از عدم
کنید.
چرا عصبانی می شوید؟ این فقط و کمتر از  33درصد صاحبان رأی پرس��ی در روز چهارش��نبه  26شناخت ماهیت و دستکم گرفتن
دس��امبر ،رییس جمهوری مصر حریف اس�لام گراست و اگر در بر
موجب خراب تر شدن اوضاع می بوده است».
با وجود اعتراض های گسترده به قانون اساسی جدید کشور را امضاء پاش��نه کنونی بچرخد ،در آینده
شود.
حاال با اصل  90/10آشنا شده اید .تقلب ه��ای صورت گرفته درهمه کرد ،اما امید به این که با این امضاء ای نه چندان دور ش��اهد سرکوب
آن را ب��ه کار ببندید و از نتایج آن پرس��ی ،ازمیان  17میلیون نفری تنش و الته��اب موجود در جامعه و کش��تار مخالفان و تاراندن آنان
شگفت زده خواهید شد .اگر از آن که درهمه پرس��ی ش��رکت کرده فروکش کند بس��یار بعید و دور از به چهارگوش��ه دنیا خواهیم بود و
مخالفان تا چشم بگردانند خواهند
استفاده کنید ،هیچ چیز را ازدست ان��د 63 ،درصد یعنی کمتر از  11ذهن می نماید.
میلیون نفر به پیش نویس قانون پس از همه پرسی مخالفان دولت دید که تاریخ انقالب ایران چگونه
نمیدهید.
اص��ل  90/10باورنکردنی اس��ت .اساس��ی رأی مثبت داده اند که با باردیگر اعالم کردند که نتیجه همه برایشان تکرارشده و پا جای پای ما
گذاشته اند!
افراد کمی با آن آشنا هستند و از توجه به وجود  51میلیون نفر افراد پرسی را نمی پذیرند.
آن استفاده می کنند .میلیون ها دارای حق رأی ،این مقدار زیر  21خالد داود سخنگوی "جبهه نجات
ملی" که تش��کل اصلی مخالفان
انس��ان از فشار عصبی ،آزمون ها ،درصد است.
مش��کالت و ناراحتی های قلبی درواقع می توان چنین اندیش��ید محسوب می ش��ود به خبرگزاری
ناخواسته در رنج هستند .این گونه
به نظر می رسد که هیچ موفقیتی
در زندگ��ی وجود ن��دارد .روزهای
زندگی دلتنگ کننده است و غالبا به کار ببندید.
ناخوشایند بهدنبال روزهای بد می پاشیده است.
آیند.
بی رحم به نظر می رس��د .آیا این زندگی تان را دگرگون خواهد کرد.
نگرانی زمان بَر است.
____________
به نظر می رسید کهدایما چیزهایی خش��م ،دوستی را ُخرد می کند و شرایطی است که شما در آن قرار
وحشتناکی در حال اتفاق افتادن زندگی به نظر دلتنگ کننده می دارید؟ اگر چنین اس��ت ،نا امید
هستند.
رس��د و نمی توان به کمال ،از آن شوید.
(ترجمه :مجید الدین
آن چه وجود دارد ،فش��ار عصبی لذت برد .دوس��تان از دس��ت می می توانید متفاوت باشید!
طباطبایی راد)
اصل  90 /10رادرک کرده و آن را
دایم ،کمبود خوشی و روابط از هم روند.

«مردم از روند سیاسی روز در
آمریکا ناامید شدهاند!»

اصل
90 /10
ر
ا
ک
ش
ف
کنید

اصل  90 /10زندگی تان را تغییر
خواهد داد.
اصل  90 /10چیست؟
 10درصد زندگی عبارت از چیزی
است که برایتان اتفاق می افتد.
 90درصد زندگی به وس��یله ی
چگونگی واکنش شما شکل می
گیرد .منظور چیست؟
ما حقیقتا در مورد  10درصد
آن چ��ه که برایمان اتفاق می
افتد هیچ کنترلی نداریم.
ما نمی توانیم از خراب شدن
ماشین جلوگیری کنیم.
هواپیما با تاخیر می رسد،
به این ترتیب تمام برنامه
ه��ا ب��ه ه��م م��ی ریزد.
ممکن اس��ت راننده ای
در ترافیک راهمانراقطع
کند .هیچ اختیاری در مورد این
 10درص��د نداریم .اما  90درصد
بقیه متفاوت است.شما  90درصد
دیگر را مشخص می کنید.
چگونه؟ به وسیله ی واکنشی که
نشان می دهید.
نمی توانی��د چ��راغ راهنمایی را
کنترلکنید،
ولی می توانید عکس العمل تان را
کنترلکنید.
نگذارید مردم شما را گول بزنند؛
شما می توانید واکنشتان را کنترل
کنید.
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امتحـانرانندگی

 سال  19شماره  12  1090دی 1391

ایرانی
بخرید! Tel.: 514-996-9692

نیازمندیهای

azdec1up

EXCHANGE

Montreal, QC, H4B 2M5

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

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

استخدام

اوکازیون فروش
لــوازم منزل

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

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:

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

)(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

azjan’12paid60+120ak

استخدام

تدریس
خصوصی

تعمیراتساختمان

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

Fax: (514) 288-4682

زبانانگلیسی

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

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻮﭼﮏ

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

eveazdec15free

$

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

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

Tel.: 514-291-0175

ارز

خدماتمالیاتی

لوئیزداداش زاده

برایاطالعاتبیشتربا
تلفنزیرتماسبگیرید:

شریف

Sharif

داروخانه

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

است ید!
کن

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

Ptoendnov

شـر یـک

انی
ایر دام
خ

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
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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
مطابق با استانداردهای PCRCوMCC

 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

Tel.:
514-946-0159
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مبلمان ،وسایلآشپرخانه 
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 تنظیمدعوتنامه رسمی
514-812-5662
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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
shirianshariffreeazdec01

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
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nsarvaran@hotmail.com
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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
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مونتریال -اوتاوا  -تورونتو

ویژهشرکتهایکوچکConstruction :
MONTREAL-TORONTO-MONTREAL
در مرکز شهر
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برایاطالعاتبیشتر:



Tel.: 514-690-6343




(514) 678-6451
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Tel.:
438-985-3280
text:
647-502-8706
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جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

پاكيزگي -زدني نارفيق
 -3سرش��ت ،طينت -بازار
سهام -مركز تايوان
 -4صن��م -اكنون -خرس
فلكي -پدربزرگ
 -5روزنامه مش��هور چاپ
انگليس -تالفي -ش��هري
در ايتاليا
 -6طمع -نه��ري پرآب يا
خش��ك و دست س��از كه
در قديم ميكندند -غارت
كردن دارايي مس��افران در
جريان سفر با زور و تهديد
 -7ايتالي��اي باس��تان-
مترجم -در پناه
 -8جانماز -ص��ورت غذا-

15
14

ل
ا

ي

ل

ك و

ي
ا

و

م

ن

ج
ا

ن
د

و

ي

ك

ن

و

ب

ن
ا

ه

د

ت

ن

ي

ف

م

ر

ك

ت

15

ت

 14ش

و
ر

ر
ا

د
ر


¥


¸






«
¹

و

ف

ت

ر
ا

ا

ت

ن
ا

د

س

م

ن

ر

ت

ك

د

ل

خ

ن

ا

ي

ل

ل

م

ق

د

ي

ق

پ

ا

ا

ف

-10
قف��ل
گاو
-11
ش��هر
گونها
طبخ
-12
سررا
-13
آذري
 -14ا
پهلوا
-15
فقير

5780 Sherbrooke W., Tel.







 


























989-8383
13

ج

ن

12

ج

11

و

10

ر

9

ا

8

ج

7
6
5
4
3
2
1

ل
ا

س

ل
ي
ل
ذ

ه

ن

ك

د

ر

و
ا
ق
ب
ا

ا

ب
ر
ا

ا

ي
ب

ه

س

د
ن
ي

ن
ا

م

س ت

ن

ب

ه
ن

و

ر

و

ا

ل

ه

ن
ب
ر
د

ر

ا

ا

م
ا

ا
م

م

ي
ن

ت

ه
ك

س

ه

د
ا

ه
ن

ش
م

ي
ر

ر

و
د
ن
ه

م

13
12

11
10

ا
و
ي
ش

ب
ا
س
ح

9
8
7

ح
و

ا

ي

ر
ا

ل
ا
ت

ك
ا

ب
ب
س
م

ن

ف

ك
ه
ا
ن
پ

6

م

س

د

ي

ي
ز

ر

و
ن

ي
گ

ن

ا

ت

ي
ا

ر
گ

ا

ه

ش

ت

ا
ي

ا

و

س

ز

ه

م
و
ا
و

و

ع

ل

م
ر

ا
ق

م
ا

ج

ه

ب
ب

ل
ا

ب
س

ه

ص
و

ن
ا

ن
ا
پ
ق

ن

د

ر








 























)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






















514-488-7121

azsept'11
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_________________________

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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حل جدول ويژه شماره 5085
پاشيده -كلمه تصديق

www.paivand.ca

 سال  19شماره  12  1090دی 1391

زبانانگلیسی

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

514-467-4772

zaeriakbar@yahoo.com

خانه پرستیژ برای اجاره

 7 1/2دو خوابه با یک دفتر  با کلیه
اثاثیه مدرن دوطبقه ،به مساحت  160مترمربع

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

514-623-7075
tillnov1Pd

اجـاره

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

خدمات

>> احمد <<

azoc/dc12>P

کافه
صوفی
Tel.: 514-

989-8383
تای ماسـاژ

514-585-6178
tilMar'10P

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

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

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

آموزش سنتور

5200 De La Savane

azaug2012free

514 585 - 2345
514 846--0221

تای ماساژ برای آرامش،

در کلیه سطوح

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

ﺗﻠﻔﻦ 438-990-1620 :

 اتوکالو فور  نوارقلب
 یونیت  ساکشن و...

azjuly1Up2012

____________

آموزش سنتور
صابر جلیل زاده

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

514-265-0973

azjune15

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

بیبیسیتینگ

Tel.: 514-298-1393

کامبیزازجوالی 15فری

514 641 2379

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

514-898-1913

سامانامانی

ﺟﻠ

ﺴﻪ

قالیشوییبازارفرش

ساختمانی

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

تدریسگیتار
<< پـاپ <<

در ساوت شور

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

aznov15free

آمـــوزش
زبانفرانسه

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

Tel: 514-550-5084

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

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

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

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.

514.621.2757

نیازمنــدیها



 تبدیل سیستم های
ویدئویی
 فروش جدیدترین
آلبومهای ایرانی

aznov2012

استخدام

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

دیجیتال

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

پیوندمان را حف

PAIVAND

تپش

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!

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

کارواش
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خمارج جانبی خرید ملک

با آرزوی شادی و سالمتی به
مناسبت تو ّلد حضرت عیسی
مسیح و فرا رسیدن سال جدید
میالدی

T

امیر سام

Minister Kenney introduces New
Bridging Open Work Permit

A

“

C

I

“

...  حتریم بانک مرکز:ایران

G

.رئیس جمهوری نیاز دارد

چندگانه یا بیماری اِماِس که نوعی
اختالل خودایمنی سيستم اعصاب
 در دو نهاد پژوهشی،مركزی است
دیگر در دس��ت انجام اس��ت که
نتایج آن در چند ماه آینده منتشر
.میشود
در بارهی نقش و ترکیب سایر مواد
 در رابطه با،موجود در چای س��بز
چگونگی و درج��هی تاثیرگذاری
 در جهتدرمان بیماریهاEGCG
.هنوز تحقیقی صورت نگرفته است

•

می بخش��د و به رئی��س جمهوری
اعمال
آسی راببرای
سابقه ای
ژن
پذیری
اختیارات ازبیمیزان
میتواند
این
اقتصاد
بر
شکننده
های
تحریمها بکاهد و بر ساخت رگهای
سلول
خونی اضافی تاثیر منفی بگذارد که
در رشد سلولهای سرطانی نقش
.مهمی بازی میکنند
در ح��ال حاض��ر در بیمارس��تان
 در مورد،) برلینCharité( شریته
این تحقیق میشود که آیا میتوان
پیش��رفت بیماری آلزایم��ر را در
اولی��ن مراحل بروز با چای س��بز
.متوقف کرد یا نه
دو پ��روژهی تحقیقات��ی در مورد
 ب��ر اس��کلروزEGCG تاثی��رات

مصوب��ه دیگر مجل��س نمایندگان
 رای موافق418 آمری��کا نیز که ب��ا
دیگرمخال��ف تصویب
های رای
براب��ر دو
در
آزمایش

از جمله پژوهشهایی که در مورد
،فواید چای س��بز ص��ورت گرفته
آزمایش��ی اس��ت در بارهی تاثیر
 ب��ر س��لولو بازس��ازیEGCG
 نتایج این بررس��یها نش��ان.آن
 بهنحو بارزیEGCG میدهد که
از عفونیش��دن س��لولها و رشد
غیرطبیعیآنهاجلوگیریمیکند
و بر واکنشهای غیرعادی سیستم
.دفاعی بدن تاثیر میگذارد
از آن گذش��ته ای��ن م��اده ظاهرا

برای واضح تر ش��دن مطلب توجه
:شما را به مثال زیر جلب می نمایم
ف��زض کنی��د ملکی ب��ه قیمت
 دالر خریده اید که قیمت520000
assessment roll ش��هرداری آن
. دالرمی باشد570000
 این،شما باید براساس قیمت باالتر
مالیات را بپردازید (قیمت شهرداری
.)دالر570000 یا
 یا% 0.5  دالر اولی��ه50000 ب��رای
،دالر250
 دالر یک50000 -250000ب��رای
)دالر2000( درصد
1.5 ,250000 -500000و ب��رای
,%
) دالر3750(
و برای مقدار باقیمانده که معادل
)دالر1400( %2دالر است70000
 مالیات، دالر7400ک��ه در کل باید
:نقل و انتقال بپردازید
250000+200000 +50000
$570000=70000 +
+ )$250( %0.5
+ )$3750( %1.5 + )%2000(%1
$7400= )$1400( %2
3-۶ درضمن قبض این مالیات بین
هفته بعد از روز محضر به دستتان
خواهد رسید و چهار هفته فرصت
.دارید تا آن را پرداخت کنید
در م��واردی این مالیات مش��مول
معافیت می باشدکه تعدادی ازآنها
به شرح زیرمی باشند
 دالری��ا5000  اگرقیم��ت مل��ک!کمترباشد
 اگرنق��ل و انتق��ال بی��ن ش��ما و.همسرتانباشد
 اگ��ر معامله بین ش��ما ب��ا پدر یا و یا باپدر یا مادر همسرتان،مادرتان
.باشد
همچنین اگ��ر این نق��ل و انتقال
بین ش��ما و پدربزرگ یا مادربزرگ
خودتان و یا پدربزرگ و مادربزرگ
.همسرتانباشد
 اگرنق��ل و انتق��ال بین ش��ما بافرزندت��ان و یا فرزن��د فرزندتان و
و یا...ی��ا فرزند فرزند فرزندت��ان ویا
همسران آنها باشد
م��اه اس��ت که با12 اگ��ر حداقلدوست پس��ر و یا دوست دخترتان
زندگی میکنید و میخواهیدکه نقل
و انتقال ملکی را بین خودتان انجام
 از پرداخت این مالیات معاف،دهید
.هستید
.شا دوسربلندباشید


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


اسباب کشی.8

معموالًهزین��ه این مؤسس��ات که
،به صورت حرف��ه ای کارمی کنند
 دالر در س��اعت می باشد100-50
) کارگر و یک ماشین ون3 (شامل
-10 )که درماه های پ��رکار (ژوئیه
. گران تر می باشد%20
)رزروشوند،(البته باید از ماهها جلوتر


بازرسی فنی.9

همیش��ه و همیش��ه از یک بازرس
تاییدش��ده و دارای مدرک و بیمه
.استفادهکنید
 اغلب به نوع ملک،هزینه بازرس��ی
دالر برای700-300بس��تگی دارد
)خانهمعمولی

مالیات نقل وانتقال.10

)Transfer Duties(
 خریدار باید،در صورت معامله ملک
.این مالیات را پر داخت کند
تمام مناطق ش��هرداری در استان
 مالیات��ی را به عنوان مالیات،کبک
نقل و انتقال (که اغلب به اش��تباه
Welcome Tax مالیات خیرمقدم
گفته می ش��ود) از خریداران ملک
.دریافت می کنند
 گرفتن این مالیات برای،درگذشته
تمام ش��هرداری ه��ا الزامی نبود و
شهرداری ها درگرفتن این مالیات
.خودمختاربودند
1991 دولت با وضع قانونی در سال
گرفتن مالیات نقل و انتقال را از اول
 برای تمام شهرداری ها1992ژانویه
.اجباری نمود
ای��ن مالی��ات ب��ر اس��اس قیمت
خریداری ش��ده مل��ک و یا قیمت
ارزیابی شده ش��هرداری (هر کدام
که بیشتر باشد) گرفته می شود و
:طریقه محاسبه آن به شرح زیراست
 دالر اولیه میزان آن50000 برای
)دالر250(  می باشد%0.5
 دالر250000  دالر ت��ا50000 از
 افزایش می یابد% 1 مقدار آن ب��ه
 ت��ا250000 دالر) و از2000(
500000  و از% 1.5 ،500000
. می رسد%2 دالر باالتر

Cell.: 514-702-2309
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بنا برس��واالت مکرر
خوانن��دگان عزی��ز
در ارتباط با مخارج
،جانبی خرید ملک
تکرار این قسمت که
در گذشته نیز به چاپ رسیده شده
.بود را خالی از فایده نیست
------------------معموالًهن��گام خری��د ملک باید
 قیمت ملک% 4-2مبلغی مع��ادل
برای ای��ن هزینه ه��ای جانبی در
:نظرگرفت

هزینه ارزیابی ملک.1

مؤسس��ه مالی که ش��ما از آن وام
مل��ک را تهیه می کنید (اگر مقدار
 کل قیم��ت ملک%80وام ش��ما از
بیشتر باشد) ممکن است که از شما
تعیی��ن قیمت خانه تان را توس��ط
ارزیاب تأییدشدهدرخواست کند که
 دالر متفاوت۶00-400 معموالً بین
.است

مالیات شهرداری و مدرسه.2

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

بیمه ملک.3

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

هزینه های نصب.4

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

هزینه محضردار.5

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

بیمه وام.6

درصد80 اگرمی��زان وام دریافتی از
 تهیه بیمه،ارزش ملک بیشتر باشد
.برای وام الزامیست
.%3.5-0.5 هزینه ای��ن نوع بیم��ه
درصداز کل وام می باشد که اغلب
به بازپرداخت ماهیانه وام تان اضافه
.می شود

هزینه تهیه وام.7

26 :>> ادامه از صفحه

،گ
دانشگاه هایدلبر
قرار دادند و به این نتیجه رسیدند پژوهشهای
IMMO-PLUS
( LASALLE)
توانسته
ناکافی" مLasalle
"میزان تجویز
2222AیDollard،
H8N 1S6 باعث کندیEGCG که مص��رف
amir.sam@century21.ca
.روند عفونیشدن دیوارههای قلب بر نتایج آزمایشها تاثیر بگذارد
www.amirsam.ca
حال
 ولی نتوانسته است از رشد او معتق��د اس��ت که ب��ا این،ش��ده
 بهنظر نتیجهی تحقیق��ات موفقیتآمیز.کامل آن جلوگی��ری کند
 «دستکم این معالجه: پزشک متخصص بوده است،آرنت کریستن
».بیماریهای خونی و رئیس بخش باعث وخیمشدن وضع بیمار نشد

امیرسام

...چای سبز

سال
 با
جتربههای خود
هانوش��ته
دست
آخرین
در
امالک
فروش
در
،عمرش
ط��ول
خریدکهودلیل
نوش��ت
.حومهاست
سبز بوده
نوشیدن چای
مونتریال و
در
آزمایشهایعملی

 پس،پزشکان دانشگاه هایدلبرگ
 ادعای او،از فوت ورنر هونش��تاین
 بیمار قلبی مورد آزمایش۱۹ را بر
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SANDY HOOK tragedy:
we have to get angry!
nadime rahimian

Hello Readers.
I hope you have
spent a nice Christmas with your
friends and family.
I’m glad to see that
the end of the world
did not occur and that we
are all heading to a brand
new year!
And like every New Year,
we give ourselves a list
of things we want to see
change in our lives. We call
these “Resolutions”. Some
want to lose weight; some
want to make more money;
some want to quit smoking.
Each person decides on her
own resolutions and goals.
Good luck with yours!
But there is one resolution
that I wish the world would
put on their to-do list.
Geez, who am I kidding?
This resolution is like
every other resolution. It’s
the kind of resolution you
get excited about the first
few weeks, but give up half
way through and realize
that you just spent a whole
lot of money on a membership you barely even
use.
But I like to rant,
so here’s my rant
for those who
are even slightly
interested in what
I have to say (have
you got nothing better to
do?).
A few weeks ago, just a
few days before Christmas,

a psycho f*ck shot and
killed 27 people in a
school. The majority of those
people were
pre-pubescent
kids. Wow!
Merry f*cking
Christmas, huh?
When I first heard of this
story, I was depressed as
hell. Not because a bunch
of kids won’t open the gifts
Santa brought them even
though they were good this
year; not because numerous
families will wake up on
Christmas morning staring
at a bunch of unopened
presents under the tree
waiting for their kids, who
will never show up ever
again to come running
down the stairs excited for
their favorite holiday; not
because this tragedy could
have been prevented like
all those other gun-related
tragedies.
I was and still am depressed as hell because
nothing is going to
change.
DO YOU HEAR ME?
NOTHING. IS. GOING.
TO. CHANGE.
And I am angry. Oh,
so very angry.
You may think
that this would be
the turning point,
that this is the
wake-up everyone
has been waiting for. I
mean, hey, Columbine was
not the right wake-up call.
The gang gunshot murders

بسیاری از کاربران معترض به حکم
دست به انتشار تصویردکتر،دادگاه
جیمز نایتدر شبکههای اجتماعی
زدهاند و هدف خود را از این اقدام
برقراری "تساوی جنسیتی" اعالم
.کردهاند
یک��ی از کارب��ران در توئیتر رأی
دادگاه را به دور از انصاف دانس��ته
 «چنی��ن رأیی:و نوش��ته اس��ت
هیچوق��ت علیه یک م��رد صادر
 ».نمیشد

were not wake-up calls.
The suicidal teenagers who
blow their brains out in the
bathroom with their parents’ gun were not wake-up
calls. The list of gun related
murders and injuries in the
USA on Wikipedia were
not wake-up calls either.
No, this, this blood-chilling, horrific nightmare has
to, HAS to finally open the
eyes of that country, of the
world. Finally, we had to
wait for innocent children
to die this way so that the
world and all its greedy,
money-grubbing, gunhumping politicians realize
that the world does not
need guns.
I was wrong, folks. And it
is official: I have lost my
faith in humanity. This, my
friends, takes the cake.
The amount of ignorance
coming out of the Gun
Control debate is astonishing. I don’t know if the
folks down at the NRA are
serious or pulling my leg. I
can’t believe they are still
using the Second Amendment as an excuse to mass
produce weapons of mass
destruction.
But let me shed a bit of
historical light on you,
because there are some
people out there who are
too lazy and stupid to
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آمریکا" دانس��ته و گفته
است که دکتر نایت دستیارش را
"نه به خاطر جنس��یتش بلکه به
خاطر رفتارش در محل کار" اخراج
.کرده است
ملیسا نلسون در گفتگو با سی ان
ان تأکید کرده است که هیچگاه با
رئیسش ارتباط نداشته و هیچگونه
احساس عاشقانه نیز نسبت به وی
.نداشته است
در پ��ی انتش��ار گس��ترده تصویر
 همزمان،ملیسا نلسوندر اینترنت

read a few
paragraphs
on the history of their
politics.
he
Second
Amendment
to the United
Stares
Constitution
was adopted
on December 15th,
1791. The
Supreme Court stated that
this amendment gives
people, who are not part
of the military, the right to
possess and use an arm for
lawful reasons, like selfdefense at home.
There is a lot of history behind the cause and
upbringing of the Second
Amendment, but here’s the
gist of it. This amendment
was influenced by the English Bill of Rights, which
also had a law stating that
the English had the right to
bear arms, to protect themselves and their country.
Maybe when the Americans won the Revolution,
they still wanted to keep a
bit of their English heritage
or maybe they just agreed
with this law.
But here is where things
get interesting.
Why is it that these people
needed guns anyway? It
is because the English did
not have a regulated police
force and army recognized
by the state until 1829.
Therefore, it was up to
certain men to protect their
country and their king’s
peace.
Remember, people, this is
really the gist of the gist
of the story, but I find this
detail quite interesting and
I am confused as to why
it is being ignored in this
debate. WE ARE IN THE
21st CENTURY. Times
have changed. People have
changed. Politics have
changed. Americans have a
military system. They don’t
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خشمگین کاربراندر اینترنت را به
 در همین حال.دنبال داشته است
ملیس��ا نلس��ون نیز در گفتگویی
تلفنی با شبکه تلویزیونی سی ان
ان این حکم را ناعادالنه خوانده و
گفته است که رأی دادگاه "پیامی
به مردان اس��ت که آنان میتوانند
 در،هر رفت��اری ک��ه میخواهند
."محل کار از خود نشان دهند
از سوی دیگر وکیل دکتر نایت با
ابراز خرسندی از رأی صادره آن را
"موفقیتی برای حقوق خانواده در

have a king anymore; just
really annoying politicians
who I’m quite sure no one
would sacrifice their life
or their middle finger to
protect.
They have different arms.
Remember those oldfashioned British pretty
pistols that gentlemen used
to collect or protected their
honor with through a round
of Russian roulette? Do
you know how long it takes
to kill someone with that
kind of pistol? It’s certainly
not a semi-automatic, my
friends.

P

eople, we don’t need
guns to protect ourselves. We have a military.
We have a police force.
Actually, Americans have
the FBI, CIA, Homeland
Security, NYPD, LAPD…
(and Batman!)
This is also not a question
of mental health either.
We’ve got drunks, cocaine
snorters, wife beaters,
and plain old stressed out
people. These kinds of
folks are not considered a
threat. It’s a whole different story when they are in
possession of a gun. Anger
can turn a completely sane,
rational, normally functioning person into a crazed-out
beast, but that phase only
lasts a few minutes until
said person takes a deep
breath and calms the hell
down.
My friends, with a gun, it
can take roughly 0.5 to 1
second to kill someone.
You can’t blame these
murders on violent video
games or films either. The
whole world watches
James Bond and the Saw
series. And many people
play Black Ops and Assassin’s Creed. But only the
US had more than 10000
gun-related deaths this
year.
Notice a pattern yet?
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tep into a Wal-Mart in
the US and you can
purchase blue underpants
along with a semi-automatic rifle. It’s that easy. Why
the blooming capital F is
it that easy to buy a killing
machine?!
I am so bloody angry,
people. The logic is all
here. Get rid of guns! We
don’t need them! We don’t
f*cking need them! Please!
If we want to live in a
peaceful world, we need to
get rid of guns.
But hey, I know no one
really gives a damn about
my rants. I know that the
majority of people don’t
care and politicians would
just hire a few lawyers to
school me. Not to mention
the NRA will probably
want to lynch me KKK
style!
My point is this:
praying and mourning will
not bring us anywhere.
You can pray to your
(non-existing) God all you
want, but sooner or later,
we need to wake up and
smell the blood-red coffee.
If we want to see some real
changes, if we want this
kind of tragedy to never,
ever repeat itself, we need
to start getting angry and
use that anger to change
the world. Americans must
force their politicians to
ban guns in general or at
least put up some hard-ass
laws to control their usage.
And Canada:
don’t think we’re not
involved in this either. Our
beloved Prime Minister
wants to make guns more
accessible in our Great
White North. We need to
stop him before it’s too
late.
Happy New Year, world.
And good luck on your
resolutions. Hopefully
someone’s will be fulfilled.

دکتر دندانپزشک دستیارش را به دلیل "جذابیت زیاد" اخراج کرد
.سکس��یاش به وی گفته اس��ت
دکتر دندانپزشک چندین بار نیز
خارج از ساعات کاری پیامکهای
تلفنی با مضمونهایی آزاردهنده
برای دستیارش فرستاده و حتی
پرسشهایی خصوصی در مورد
روابط جنس��ی وی با همسرش
.مطرح کرده است
ملیسا نلس��ون پس از دریافت
این پیامکها تصمیم میگیرد
به آنه��ا اعتنایی نکند و جوابی
 در.به ای��ن پیامکها نمیدهد
همین حال همسردندانپزشک
این پیامکها رادر تلفن همراه
شوهرش پیدا میکند و به این
ترتیب او را مجبور به اخراج ملیسا
.نلسونمیکند
گفته شده است که شوهر ملیسا
،نلس��ون پس از اخراج همسرش
ب��ا دکتر نایت مالق��ات میکند و
دکتر دندانپزشک به وی اطمینان
میدهد ک��ه خانم نلس��ون هیچ
 ام��ا وی از این،تقصیری نداش��ته
واهمه دارد که اگر او را اخراج نکند
"ممکن اس��ت دیر یا زود وسوسه
."شود تا با او رابطه برقرار کند
حکمدادگاه عالی آیووا واکنشهای

 در برابر حک��م اخراجش،فرزن��د
س��اکت نمان��د و این موض��وع را
 اعضای هیئت.به دادگاه کش��اند
منصف��ه دادگاه ب��ه تازگی پس از
بررسی پرونده و شنیدن اظهارات
هر دو طرف اع�لام کردند که در
حکم اخراج خانم نلسون هیچگونه
تبعیض جنس��یتی اعمال نشده و
ب��رای همین هیچ دلیلی مبنی بر
.ابطال این حکم وجود ندارد
بر اساس گزارشها تمامی اعضای
.هیئت منصفه مرد بودهاند
بر اس��اس اظهارات مطرح ش��ده
 س��ال نخست کار۹ در دادگاه در
دکتر نایت،ملیسا نلسوندر مطب
رفتاری کامال عادی با ویداشته اما
پس از گذشت این مدت شروع به
ایرادگیری از پوشش و لباسهای
وی ک��رده و مدعی آن ش��ده که
لباسه��ای تن��گ خانم نلس��ون
ح��واس او را پ��رت
.میکنند
آنگون��ه که ملیس��ا
،نلسون اظهارداشته
دکتر نایت همچنین
چندین بار جمالتی
نامتناسب در مورد
ظاه��ر و جذابی��ت

یکدندانپزشکدر آمریکا بهدلیل
،"جذابیت خیرهکننده"دستیارش
 به گفته این پزشک.او را اخراج کرد
او میخواسته با این کار ازدواجش
 دادگاه به نفع وی.را نجات ده��د
رأی داده و خشم کاربران اینترنتی
.را برانگیخته است
 سال۱۰ ملیسا نلس��ون به مدت
به عنوان دستیار پزشک در مطب
دکتر جیم��ز نایت کار میکرد اما
 ناگهان و بدون هیچگونه،یک روز
اخطار قبل��ی وی از محل کارش
 آن ه��م ب��ا توجیه،اخ��راج ش��د
سابقه دکتر نایت که داللت بر
 کم
 ساله۳۲ آن داش��ت که این خانم
"چنان "جذابی��ت خیرهکنندهای
دارد ک��ه وی برای آنکه ازدواجش
 چارهدیگری به جز،را نجات دهد
.اخراجش ندارد
 متأهل و دارای دو،خانم نلس��ون
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La Maison De Kebab
رستوران

بهترینکبابشهر
مناسبترینبها

انواع خورش ها وکباب های
...خوشمزه و
باکیفیتعالی
------------:>> برگزیدۀ نشریات کانادایی
از بهترین رستوران ها
،از نظر کیفت غذایی
سرویس و بها

>>سوپراسپشیال
 :جـدید مـا

،دالر به باال15 رید
باخ
یک کارت تلفن راه
دور رایــگان
>>> دریافت کنید

La Maison De Kebab

820, av Atwater,

Montréal, QC H4C 2H1

514

933-0-933
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

کی
فیتعالی

PRÊT À MANGER

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

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

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

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

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

LEMONS

BANANAS

AVOCADOS

POMEGRANATES

POTATOES

ROMAINE LETTUCE

CARROTS

CELERY

BANANES
86¢ kg

CITRONS

قیم

AVOCATS

POMMES GRENADES

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

PATATES
10 lbs. / 4.54 kg

CAROTTES
2 lb. / 908 g

LAITUE ROMAINE

CELERI

PRÊT À MANGER

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

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

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

BAKLAVA

AKHAVAN
APRICOTS

RAW NATURAL ALMONDS

AKHAVAN
PITTED PURNES

WALNUTS

454 g

ABRICOTS AKHAVAN
454 g

SPECIAL

AMANDES NATURE CRUES
$7.68 kg

AKHAVAN TRADITIONAL
BARBARI BREAD

...سوسیس و،مرغ
،انواعگوشتکوساله
MEATS،گوسفند
• VIANDES
GROUND BEEF

BOEUF HACHÉ
$6.58 kg

PAIN BARBARI AKHAVAN
500 g

LAMB SHOULDER

ÉPAULE D’AGNEAU
$8.78 kg

Halal
Halal

Halal

TABOULEH
250 g

CREAM PUFFS

CHOUX À LA CRÈME
$10.98 kg

PRUNES DÉNOYAUTÉES
454 g

SPECIAL

NOIX DE GRENOBLE
$12.08 kg

AKHAVAN
WHITE SUGAR

SUCRE BLANC AKHAVAN
10 lbs. / 4.54 kg

GRAIN FED
CHICKEN BREASTS

POITRINES DE POULET DE GRAIN
$10.98 kg

WHOLE GRAIN FED
CHICKEN

POULET DE GRAIN EN ENTIER
$5.48 kg

Halal
Halal

AKHAVAN
PLAIN YOGURT

AKHAVAN
FIRM YOGURT

ELEPHANT 817
BASMATI RICE

NATURAL HAZELNUTS

MAZOLA CORN OIL

YOGOURT NATURE AKHAVAN
750 g

YOGOURT FERME AKHAVAN
$6.58 kg

RIZ BASMATI ÉLÉPHANT 817
10 lbs. / 4.54 kg

CORTAS EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL

ASEEL VEGETABLE GHEE

FIVE ROSES FLOUR

NOISETTES NATURE
$9.87 kg

Halal
Halal

JAHAN EARL GREY TEA

MARINATED LAMB CHOPS

THÉ EARL GREY
250 g

CÔTELETTES D’AGNEAU MARINÉES
$19.78 kg

Halal

HUILE D’OLIVES EXTRA VIERGE
3L

GHEE VÉGÉTALE ASEEL
2 kg

FARINE
20 kg

HUILE DE MAIS MAZOLA
2.8 L

Halal

SMOKED SALMON

GROUND LAMB

SAUMON FUMÉ
400 g

AGNEAU HACHÉ
$8.78 kg

Halal
Halal
Halal

ST-CHARLES
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

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

CAVENDISH

Halal

SHERBROOKE

DECARIE

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

BLVD.
PIERRFONDS
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 Mailing Address:

since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

Tel.: 514-996-9692

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

دکتر ریموند رضایی

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

) 2550 Lapiniere (Brossard

بدون
وقت
قبلی

Dr. Raymond Rezaie

Tel.: (450) 676-9550

پزشکخانواده:
ختنه کودکان و اورژانس

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

Tel.: 450-934-7744

www.circumcisionmontreal.com
Metro: Guy

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

Tel.: (514) 933- 8383

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

جواد ایراخنواه

MONTREAL PRO INSPECTION

بازرسیساختمان

____________________
5655 Sherbrooke W.
NDG،

H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

مترجم رمسی

لحظههای شیرین با

نغمه سروران

سفرۀعقدشیرین

عضو رمسی اجنمن
مترجمانکبک،





)514( 677-9892

www.montrealproinspection.com

ترجمه و تأیید ترجمه رسمی
اسناد و مدارک
ترجمه شفاهی
تنظیمدعوتنامهوتکمیل
کلیه فرمهای رسمی
تأیید امضاء
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.: 514-889-8765
nsarvaran@hotmail.com

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

Tel.: (514) 606-5626

1253 Rue Guy

behrooz@babakhani.ca

آرزو حتویلداری یکتا

 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

عضو جامعه بازرسان ساختمان کبک ()AIBQ
و  InterNachiدر آمریکا با بیمه در خدمت شما

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

به مدیریت

مسکونی و جتاری

با مدیریت مسعود موج بافان:

7روز
هفته

مشاور رمسی وام مسکن

دارالترجمهرمسییکتــا

بازرسیفنیساختمان

عینک
فرهت

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

 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

بهروزآقاباباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

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

 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

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

Metro: Atwater
)(Exit: Alexis Nihon
 West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

 ترجمه رسمی مدارک پزشکان مطابق با
استانداردهای  PCRCو MCC

 تنظیمدعوتنامه رسمی

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

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

LASER
SPA

massagetherap
member: M~RMy
Q
receipt avaliable

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

www.sofrehaghd-montreal.com

وست آیلند

NDG

سال نوی میالدی
مبارک! با آرزوی سالی

سراسر برکت و تندرستی
برای فرد فرد
ایرانیان عزیز

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!
>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

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

9
مرغوب.9
برجن
Royal
 40پوندی

www.akhavanfood.com

لیمو
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شیرینعالیرسید!
قهوه ادنا
EDNA

ه ،پاچه ،زبان
کل
موجود است

انار عالی رسید
بهدرشترسید

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













