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Sharif


نشستصلحسوریه...

پدیدۀ «ویژه خــواری» ثمره
فســاد اداری ،ناکارآمــدی
سیاســی و گستردگی فساد
اقتصادی در شبکه های پولی
و مالــی و بانک های دولتی و
خصوصی جمهوری اسالمی یا
حاصل تحریم اقتصادی؟9 .......

عفو بین الملل از اجرای ۴۰
اعدام تنها در دو هفته اول
سال جدید میالدی خبر
داد .کاربرد مجازات اعدام
در ایران جمهوری اسالمی
از چند جهت بینظیر یا کم
نظیراست.تعداداعدامهابه

8

36

زنده یاد محمد فاضل

31

شهباز
خنعی

1936 - 2014

فوران ابراز همدردی در فقدان
ایراندوستی بی جانشین

>> 36

10

صص4،24،25،26،27،28،30 :
کبک/کانادا

ع.ا.شادپور

>> 5

کـتنه
ماریا ُ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

>> 11:

بایاد دوست...

امیرسام:
امالک

ح.صمیمی
>> 25:

>> 36

www.ParsPlumbing.ca

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

صرافی  5ستاره

متــرجم رمسی

>> مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

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

فیروزهمتیان

Cell: (514) 827-6364
www.sutton.com

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

fhemmatiyan@sutton.com

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

ان
تقـال ارز

UNION MONDIALE

Côte-des-Neiges

  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

1.5 from
$699
Tel.: 514-937-5192
| Cell.:
514-944-3279
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc

3.5 from $819
4.5 from $1249

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

جراحدندانپزشک

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.

Côte-des-Neiges
1.5 from $699

-des-Neiges

Montreal Qc. H3G 1S6

Tel: 514 989-2229
Tel: 514 289-9003
Toll Free : 1-866 989 2229
E-mail: GIT110@yahoo.ca

GUY

با 18سال سابقه کاری در کانادا

6600 Trans-Canada، Suite 750
Pointe-claire، Qc، H9R 4S2

1155 Rene Levesque w. #2500
Montreal، Qc.، H3B 2K4
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.313.5660

Mobile: 514.567.3169
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

محضردارومشاورحقوقی
Tel.: 514-439-1444
NOTAIRE-NOTARY

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

1449 St. Catherine W

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

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

وحید خلجی

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

انتقـال ارز

ProFusion Realty RF

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

مشاور امالک در مونتریال

Real Estate Broker
Groupe Imm. Premium Inc.
Montrealvr@gmail.com

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

2178 Ste-Catherine W.

و South shore

صرافیخضر

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

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

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

Tel.: (514) 806-0060

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

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

عباسشفیعی

)Abbas Shafiee (B. Comm.

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

    ترجمه و تأیید ترجمه رسمی اسناد و مدارک

   تأییدامضاء
    ترجمهشفاهی

    تنظیمدعوتنامهوتکمیل کلیهفرمهایرسمی


(514) 290-2959

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

انتقال فوری ارز

نغمه سـروران عضو رمسی اجنمن مترجمان کبک،

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

   با ۱۰سالجتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


Strategic Advice & Execution

شيرين عبادی :حقايق در مورد
مسئله امتی ناگفته مانده

>> 7

Pars Plumbing INC

immigration@ic-pacific.com

Tel.: 514-620-5551

افزایش نرخ بهره وام
مسکن و واکنش مردم

حسین
باقرزاده

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

www.ic-pacific.com

•6170NDG:
Sherbrooke W.

کانادا :اصالحات گسترده
در قوانین شهروندی

نسبت جمعیت ،ایران را در
صدرکشورهایاعدامکننده
جهان قرار داده است ،و این
موقعیتبرایسالیانزیادی
از آغاز حکومت اســامی
وجود داشته و ادامه یافته
است....

(514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022
(Toll Free) 1-866-289-9011
1117 Ste-Catherine W. # 511, Mtl. QC. H3B 1H9
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آکسفام :نيمی از ثروت
جهان در دست يک
درصد از جمعيت!

14

چهارشنبه ها 8صبح

Tel.: (514) 289-9011

•15760 boul Pierrefonds

خطرناک و یگانه!...

6
37IBNG
ایران :اعدام درمألعام 7

■ کلیه امور مهاجرت و سرمایه گذاری ،ختصصی،کارآفرینی،
دانشجویی ،خویشاوندی ،تاییدرمسی مدارک ،تهیه دعوتنامه
توسط خامن علی محمدی(بهبهانی)،
مدت
■ تبدیل ارز و انتقال آن در کمترین
____________________________________________

Tel.: 514-485-4744
West Island:

فقط در فاصله ســالهای  ۸۴تا ۹۲
بیش از ۲۰میلیون بار برای اورژانس
و آتشنشــانی و پلیس  ۱۱۰کشور
مزاحمت تلفنی ایجاد شده است...

هشدار وزیر کار
درباره جمعیت
10میلیونیبیکاران

www.SharifExchange.ca

11

ایران :نوعی از مردم آزاری

11

$

Cote vertu, Bus 121 E

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

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

تراژدی بزرگ آتش،
یخ ومرگ در کبک...

ایران:نظامبانکی
واختالس های جنومی

کبک«:منشور ارزش ها»
همان بیانیۀ هروویل است،
در سطحی گسترده تر...
و هر دو ریشه در بد فهمی،
بی توجهی و ترس دارند.

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

EXCHANGE


کنفرانــس ِســترون ژنــو  ،2بدون
دســتیابی به هیچ نتیجه ملموسی
نخســتین هفته خود را پشــت سر
گذاشت .حامیان بشار اسد جنایتکار
که تاکنون او را ســرپا نگهداشته اند،
پیشاپیش این کنفرانس را عقیم کرده
بودند و در نبود اراده سیاســی الزم
برای یافتن یک راه حل ،کمتر کسی
از آن انتظار نتیجه مثبت داشــته و
دارد...................ص5 :

شــریف

گـروه پـاسیفیـک

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

Tel: 438-985-4674

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

$779.00
$879.00
$1,449.00
www.Metcap.com

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
Côte-des-Neiges
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

Côte-des-Neiges
1.5 from $699
3.5 from $819
4.5 from $1249

دارالترجمهرمسییکتا

1.5
$699
fromمونترال
رمسی در مرکز شهر
اولین دارالترجمه
$819اتیاک ()OTTIAQ
با  15سال سابقه عضو
3.5 from
ترجمه رمسی کلیه اسناد و مدارک
Tel:
438-985-4674
4.5
from
$1249
ترجمه رمسی مدارک پزشکان مطابق
با استانداردهای  PCRCو MCC

بدون وقت قبلی

Tel:حتویلداری یکتا
 438-985-4674آرزو
4055 Ste-Catherine O. Suite 132




34
 ص:
Tel: 514-439-8501
Atwater
www.yektatranslation.ca
______________________









نادرخاکسار

Cell.: 514-969-2492

1.5
3.5
www.Metcap.com4.5

www.Metcap.com

2
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BBC Construction زندگی با امنیت در ساختمان بتون آرمه ساخت
 ساخت محکم و استوار، طرح زیبا:NDG کاندو های نوساز در قلب
>> فرصتی استثنائی برای زندگی
یا سرمایه گذاری/و

Sales office (N.D.G)
Phone: (514) 328-3700

:شروع قیمت ها از

3 1/2 239000 (tx included)
4 1/2 249000 (tx included)
5 1/2 354000 (tx included)

www.alixtoyota.com
Tél.: 514.376.9191

2014 TOYOTA COROLLA
STARTING AT

17 495

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

$

transport, preparation included.

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

2014 TOYOTA RAV4
STARTING AT

25 695

$

transport, preparation included.

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

%
0
Financing
وام با نرخ بهره

Contact
Contact
AlexAlex
for for
additional
additional
rebates.
rebates.

for certain
cars only

2

3
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طرحی برتر ،برای زندگی برتر
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• قیمت شروع:
از  ۳۴۳۰۰۰دالر
( +مالیات)

•  ۲ ،۱و  ۳اتاق خوابه
• بامدرنترین طرحهای ایتالیایی
• در خیابان René Lévesque W

بین  De la MontagneوDrummond

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
ساعات کار:

•باشگاه ورزشی
ی
•استخر داخل 
•سونا •یوگا
ی
•سالن پذیرای 
•سالن سینمای خانگی
•سالنکنفرانس
•نگهبان ۲۴ساعته و...

برای کسب اطالعات
بیشتر با ما متاس بگیرید:

• Starting Price $343,000 +tx
• 1, 2 and 3 bedrooms
• High end Italian finishes
• Prime location on
René Lévesque W.
between De la Montagne
and Drummond
• Gym • Indoor pool
• 3 terraces
with barbecue area
• Home movie theater
• Yoga and sauna room
• Reception hall
with billiard area
• Conference and media
room, security
guard 24h/7 and more.

Model Unit

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
برگزار می کند:

1393
بزرگتروشکوهمندتر
از همیشه
در خور شأن شما...
س2014
ر
ه  22ما همند

ب
نشکو
ن
ش درسال
Emba
ssy Pl
aza

3
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ست ب نش
ی
بایاد دو ی ی جا ن
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محـم ض
افدل

PAIVAND: Vol. 20  no.1146  fev. 01, 2014

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت
گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود
بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت
همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم
کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت

خانواده ارجمند فاضل،
جامعه فرهنگی ایرانیان مونتریال،
عزیزان سوگوار
درگذشت نابهنگام و غم انگیز

زنده یاد جناب آقای محمد فاضل

دوست و یار دیرین و بسیار ارجمندمان
این نمونه واالی انسانیت ،سخت کوشی ،مهربانی ،خوش رویی ،فروتنی و ایران دوستی،
در مونتریال ما و جمع بزرگ دوستان و آشنایانش را در اندوه عمیقی فرو برد.
ضمن تاسف فراوان و عرض تسلیت به فردفرد شما عزیزان
و کلیه وابستگان محترم تان
و همچنین فردفرد اعضای جامعه ایرانیان مونتریال وکانادا،
خود را صمیمانه در غم بزرگ شما شریک می دانیم
و برایتان آرامش ،سالمت و بهروزی آرزومندیم.

یاد و خاطره اش جاودان!

_______________________________________________________________

مهدی امین صاحلی،یوسف تیزهوش ،عبداله خیامی ،حمید چوپانی ،فریدون مودت،
مجید کفائی،دکتر طهمورث طوسی ،دکتر علیرضا مهران ،دکتر فرامرز دهناد ،دکتر
محمد ملکی ،دکترجوادمعین درباری ،دکتر کاوه سعیدی ،دکتر احمد اسکوئی ،دکتر
احمد موسوی ،بهمن ناصری ،حسین ناصری ،رضا ناظم ،محمد شکیب نیا،کاظم اسدی،
دکتر منصورجباری ،نادر نادرپور ،وحید خلجی ،حسین پورشفیعی ،علی چنگیزی،
حسین صمیمی ،دکتر منوچهر بهامین ،دکترجاوید موسوی ،پرویزعلوی ،علی مهبد،
محمدتقی حجازی ،رضا نژاد ،مسعود جهانگیری ،محمدرحیمیان و دیگر دوستان شما

4
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رپوزیقدرییان

دوستان عزیز و دوستداران پرویز

پیام های شما عزیزان را،
که سرشار از محبت و لطف شما عزیزان
است،
از طریق روزنامه های ایرانی می خوانیم.
بدینوسیله از تک تک شما عزیزان،
بخصوص دوستان نویسنده در پیوند و
خانواده رحیمیان ،که صفحات روزنامه را
از لطف به پرویز سرشار کردند،
سپاسگزاری و قدردانی می کنیم.

خانواده قدیریان

مشاورین امالک :مسکونی و جتاری
 بابیش از  10سال سابقه  ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن با بهترین نرخ

PAIVAND: Vol. 20  no.1146 fev. 01, 2014

نم
رهگز یرد آن هک دلش زنده شد هب عشق
ثبت است رب جریده عالم دوام ما
Dear friends,
We want to thank all the friends
that send their condolences, warm
thoughts, and kind words about the
passing of our father and husband,
Parviz Ghadirian.
Your words, flowers, donations to
charity in his name, and stories have
touched our hearts and moved us
deeply. We offer a special thank you
to the Paivand newspaper, and it's
editors, the Rahimian family, for the
graceful and dignified articles
written and designed after our
father's passing.
With profound and humble gratitude,
Ghadirian family

 کارمزد ویژه
فروشندگان%
برای

)(certain conditions apply

2

جمهــوریاسالمی...

الگو!
شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

کنفرانــس ِســترون ژنو ،2
بدون دستیابی به هیچ نتیجه
ملموسی نخستین هفته خود
را پشت سر گذاشت.
می گویم "ســترون" زیرا حامیان
بشار اسد جنایتکار که تاکنون او
را سرپا نگهداشته اند ،پیشاپیش
این کنفرانس را عقیم کرده بودند
و در نبود اراده سیاسی الزم برای
یافتن یک راه حل ،کمتر کسی -
جز مبتالیان به خوش بینی مفرط
 از آن انتظار نتیجه مثبت داشتهو دارد.
به گزارش "رادیو آلمان"« :نشست
صلح ســوریه با ورود به نقطه گره
ای خود ،یعنی بحث برسر ماندن
یا رفتن اســد به بن بست رسید.
اپوزیســیون ســوریه جایی برای
حضور اسد در آینده سوریه قایل
نیست .ناظران نسبت به پیشرفت
کنفرانــس در روزهای آتی تردید
دارند» .اخضرابراهیمی ،نماینده
ویــژه ســازمان ملــل و اتحادیه
عرب برای حل بحران سوریه نیز
بــا ناامیدی می گویــد« :با ادامه
چنین وضعیتی ،نه امروز ،نه فردا
و نــه روزهای دیگر به توافق نمی
رسیم».
به این ترتیب ،فاجعه انســانی که
هرروز جان حدود  200انســان را
درسوریه می گیرد و هزاران نفر را
زندانی ،زخمی ،آواره و خانه خراب
می کند ،تبدیل به گره کوری شده
که بسیار بعید اســت  40کشور
شرکت کننده در کنفرانس ژنو 2
 حتی اگر انگیزه و اراده سیاسیالزم را داشته باشند  -از پس حل
آن برآیند.
اما ،اگر فاجعه انسانی سوریه گرهی
چنان کور به نظرمی آید که گشودن

آن درحال حاضرممکن نیســت،
درهفته هــای اخیر درهمان
منطقه و در کشورهایی که
خاستگاه "بهارعرب" بودند،
رویدادهایی امیدبخش رخ
داده کــه راه را بر ناامیدی
مطلق و دست برداشتن از
تالش برای یافتن راه حل
می بندد.
دو رویــدادی که هریک به
گونه ای ،نیروهای مذهبی مدعی
حاکمیت الله را به عقب راندند و
گام هایی هرچنــد غیرکافی در
مسیرحاکمیت مردم و جداییدین
از حکومت برداشتند.
نخستین رویداد حدود ده روز
پیش درمصر رخ داد.
این رویداد تدوین قانون اساســی
جدید مصر بود که پس از برکناری
محمد ُمرســی رییس جمهوری
اسالم گرای آن در ماه ژوییه توسط
ارتــش ،در کمیتــه ای مرکب از
نیروهای لیبرال و سکوالر تصویب
شد.
به گزارش "بی بی ســی"« :پیش
نویــس قانــون اساســی جدید
توســط کمیته ای تصویب شده
که نیروهای لیبرال درآن اکثریت
داشــته اند و یکی از اصول آن را
جدایی دین از سیاست به عنوان
یکی از پیش شــرط های استقرار
نظــام دموکراتیک تشــکیل می
دهد ...کمیته تدوین قانون اساسی
جدید  50عضو داشته که فقط دو
نماینده از حزب های اســام گرا
درآن حضور داشــته اند» .پیش
نویس تدوین شده توسط رییس
جمهــوری موقت مصــر به همه
پرسی گذاشته شد و اگرچه درصد
مشارکت مردم در همه پرسی کم
و تنها  39درصــد دارندگان حق
رأی بود ،اما با اکثریت  98درصدی
رأی های موافق به تصویب رسید.
اکثریت  98درصــدی رأی های
موافق نشانگر این است که اسالم
گرایان شــرکت درهمه پرسی را
تحریم کرده بودند .پیشتر ،درماه

دســامبر ســال  ،2012محمد
مرسی پیش نویس قانون
اساســی دیگــری را به
همه پرسی گذاشته بود
که با مخالفت شدید و
تحریم نیروهای لیبرال
و ســکوالر روبرو شد و
درنتیجه تنها  33درصد
از دارندگان حق رأی در
آن شرکت کردند و 64
درصد از آنان  -کمتر  11میلیون
نفر  -به آن رأی موافق دادند .آن
قانون اساســی پــس از برکناری
محمد مرسی از ریاست جمهوری
لغو و باطل شــد .قانون اساسی
جدیــد با آن که کامل و بی نقص
نیســت و ازجمله درآن حقوق و
اختیاراتی خاص برای ارتش پیش
بینی شده که در آینده می تواند
تنش آفرین باشد و یا بهدیکتاتوری
نظامی بیانجامد ،اما ازبابت به عقب
رانــدن و نفی حضــور مذهب در
حکومت و سیاست ،قانونی مدرن
و پیشرو است.
دومین رویداد امیدبخش و گره
گشا ،تصویب قانون اساسی
اساسی جدید تونس بود.
{>> ادامه در صفحه}31 :

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

افسانه و افسون انصاری

Afsoon Ansari: 514-862-2925
Afsaneh Ansari: 514-236-1121
Real Estate Brokers: ProprioDirect Inc.
200, 3899 Aut. des Laurentides,
Laval, Qc, H7L 3H7

equipe.ansari@gmail.com

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

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

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
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ایران...
جراحیزیباییدرمیانمردان
در ایران ۱۰برابر شده است

مجیــد ابهــری،
کا ر شــنا س
آ سیبشنا ســی
و
اجتماعــی
متخصــص علوم
رفتــاری ،بــه
خبرگــزاری مهر
گفته است که در
 ۵سال اخیر میزان
جراحیزیبایی در
بین مردان ایرانی
 ۱۰برابر دوره قبل
شده است .او اضافه
کرده که در این میان شــماری از
جوانانی که قادر به پرداخت هزینه
جراحی نیســتند ،به بینی خود
چســب جراحی میچسبانند تا
به این ترتیــب تظاهر به جراحی
زیباییکنند!
به گفته جامعهشناســان افزایش
عالقه بــرای رفتن بــه زیر تیغ
جراحی زیبایــی در ایران بیش از
همه در معضالت اجتماعی ریشه
دارند و اکثــر داوطلبان به خاطر
حــرف دیگران و تحقیر نشــدن
میان همساالنشان تن به این کار
میدهند.
واجبتر از نان شب

از شــاخصهای زیبایی نیز میان
جوانان تغییر کند .او در گفتوگو
با خبرگزاری مهر "عقده حقارت
و اختالالت روانی" را عامل اصلی
روی آوردن به جراحیهای زیبایی
و "به دست آوردن احساس امنیت
در جامعه" دانسته است.
وســواس زیبایی چنان در میان
جوانان باال گرفته که عمل جراحی
پالستیک از نان شب نیز واجبتر
شــده و گروهی حتی با رفتن زیر
بــار قرض ،بدن خود را به زیر تیغ
میسپارند.
طبق نظرسنجی خبرگزاری مهر
از هر  ۵نفری که برای عمل بینی
به پزشک مراجعه میکنند ،دو نفر
مردهستند.

به گفتــه پروانه عابــدی ،خانم
روانشــناس ،توهم خودزشــت خردادماه ۹۱نیز نشریه "همشهری
پنــداری و توقع بیــش از حد از جوان" گزارش داد که هزینه عمل
چهره ســبب شــده که بسیاری جراحــی مردان در ایران ســاالنه

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

اسپشیال روزانه ما:
دوشنبه :زرشک پلو مرغ
سه شنبه :خوراک ماکارونی
 +دل وجگر
چهارشنبه :سبزی پلو با ماهی
پنجشنبه:لوبیاپلو
جمعه :خورش بادمجان و قیمه
شنبه :قورمه سبزی
یکشنبه :باقالی پلو با ماهیچه

بیش از  ۵۰میلیارد تومان است و
بیشتر مراجعان نیز بین  ۱۵تا ۳۰
سال سن دارند.
به نوشــته این مجله  ۱۰درصد از
مردانی کــه زیر
تیغ جراح زیبایی
میرونــد ،دچار
اختالل شخصیتی
رد
هســتند.
همین حال نتایج
تحقیقاتی که بعد
از عمل روی افراد
صــورت گرفته،
نشــان میدهــد
کــه  ۲۰درصد از
این افــراد پس از
عمل زیبایی برای
حفظ سالمت روانی خود از دارو به
ویژه داروی ضدافسردگی استفاده
میکنند.
سهم بیشتر مردان از بوتاکس

یکی از نکات قابل توجه در گزارش
یادشده افزایش عالقه زنان و مردان
به تزریق بوتاکس برای رفع چین و
چروکهای صورت است .بر اساس
آمار ،روزانه به طور متوسط  ۲تا ۳
هزار نفر بــرای تزریق بوتاکس به
ک مراجعه
مطب پزشک یا کلینی 
میکنند ،به طــوری که تنها در
تهران ساالنه بیش از  ۱۰۰میلیارد
تومان صــرف تزریــق بوتاکس
میشود.
طبق این گزارش سهم آقایان در
این ارتباط به طور قابلتوجهی از
خانمها بیشتر است.

گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم

گفتاکهبنشناسممنخویشزبیگانه!
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه

هشداروزیرکاردربارهجمعیت
دهمیلیونیبیکاران
وزیر کار نسبت به افزایش بیکاران
بــه ده میلیون نفر هشــدار داد و
خواســتار کنار گذاشتن "توهمات
آماری" شد.
ظاهراً اشاره او به تعریف مرکز آمار
اســت که مطابق آن فردی که در
هفته یک ســاعت کار کند شاغل
محسوب میشود.
مرکز آمار ایران در گزارشــی که
ماه گذشته منتشر شد اعالم کرد
که میزان بیکاری در تابستان ۹۲
نسبت به تابســتان سال گذشته
۲درصد کاهش داشــته و اندکی
کمتر از ده و نیم درصد بوده است.
بر اساس این گزارش تعداد بیکاران
در ایران کمی بیــش از دو و نیم
میلیون نفر است.
وزیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی
ظاهرا این آمار را واقعی نمیداند و
توصیه میکند "از توهمات آماری
خارج شویم".
به گزارش خبرگــزاری مهر علی
ربیعــی روز  ۲۴ژانویه نســبت به
افرایش شمار بیکاران به ۱۰میلیون
نفر در آینده نزدیک هشدار داد.
"آمارسازی ممنوع"

مطابق معیارهای مرکز آمار افرادی
که در طول هفته دســتکم یک
ساعت کار کنند شاغل محسوب
میشوند .بر اســاس این تعریف
افرادی که بدون دریافت مزد برای
یکی از خویشــاوندهای خود یک
ساعتدر هفته کار کنند نیز شاغل
به شمار میروند.
وزیــر کار میگویــد" ،هرگونــه
آمارســازی ممنوع اســت و باید
اطالعات درستی به مردم بدهیم".
او به ایرادهای اطالعات ارائه شده
از سوی مرکز آمار اشارهای نکرده
است.
ظاهرا وزیــر کار نگــران هجوم
فارغالتحصیــان به بــازار کار و
پیامدهای منفی طرح هدفمندی
یارانهها اســت که به گفته ی او
"بالهای فراوانی" بر ســر کشور
آورده است.
علی طیبنیا ،وزیر اقتصاد و دارایی
چنــدی پیش هشــدار داد که با
اضافه شــدن فارغالتحصیالن به
جمع متقاضیان کار ،شمار بیکاران
به زودی به هشت و نیم میلیون

اگر می خواهیداز
انتشاراینترنتی
پیــوند
بصورت منظــم آگاه
شوید،
نشانی ایمیل خود را به
ما ایمیل کنید:

info@paivand.
ca

منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان

نفر میرسد.
هم اکنون نیز میــزان بیکاری در
میان جوانان  ۲۰تا  ۲۴ساله تقریبا
دو و نیم برابر میزان متوسط بیکاری
در میان تمام گروههای سنی است
و به نزدیک  ۲۶درصد میرسد.

بالهای یارانهها

علی ربیعی گفت« :یارانهها بالیی
بر ســر کشــور آورده که عالوه بر
مسائل اقتصادی ،مسائل فرهنگی و
اجتماعی را نیز با مشکالتی روبرو
کرده است».
مدیران اقتصــادی دولت یازدهم
سیاستهای دولت قبلی از جمله
عدم اختصــاص ســهم تولید از
محــل درآمد حاصــل از افزایش
بهای حاملهــای انرژی را یکی از
علتهای اصلی رکــود اقتصادی
ارزیابیمیکنند.
بــه گفتــهی ربیعی اگــر قانون
هدفمندسازی یارانهها به درستی
انجام میشد میتوانست کشور را
شکوفا کند ،اما نشد .او خاطر نشان
کرد که بهترین تصمیم در اینباره
بازگشت به قانون و پرداخت سهم
هر بخش است.
وزیر کار با اشــاره به اینکه "هرچه
میخواهیم به گذشته برنگردیم و
درباره آن حرف نزنیم نمیشــود"
پرســید« :چه شــده که یک نفر
مجبور میشود با مدرک لیسانس
بیاید و بگوید دیپلم است تا شغلی
به وی داده شود؟»
اسدالله عباسی ،وزیر پیشین کار
مرداد ماه امســال مدعی شد در
دولتهای نهــم و دهم  ۷میلیون
و  ۵۰۰هزار شغل و فرصت شغلی
ایجاد شــده اســت .گزارشهای
مرکز آمار خالف این ادعا را نشان
میدهد.
یکی دیگر از معضالت بازار کار در
ایران وجود نزدیک به  ۸میلیون
شــاغلی اســت که بیش از ۴۹
ســاعت در هفته کار میکنند و
"چندشغله"محسوبمیشوند.

آگهی :پیوند

514-996-9692
-------------------
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم:

بهدلیل هماهنگی ،شماره گذاری
دوهفته نامهپیوندمونتریال،
با پیوند ونکوور
(که بصورت هفتگی منتشر می گردد)
تنظیم می شود.

•

جواهری
نیک آذین

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

•

_________
برای ما بنویسید اما...
کوتاه ،زیباتر است

پیوند نشریه کوچکی است،
لطفا سعی کنید نوشته ها از  500کلمه
بیشترنشود.
نوشتارهای خود را ترجیحا با
 MSWORDفارسی تایپ ،سپس ایمیل
کنید.

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville
St-Laurent, South Shore,
Laval, West Island,
& all Surrounding suburbs...
& all Major Cities
Ottawa, Toronto, Vancouver

طرح روی جلد :پیوند

514-939-2700
2087 rue Guy

Montreal, Qc, H3H 2L9

Metro: GUY

لوگــوی پیوند ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------

6

7

 سال  20شماره  12  1146بهمن 1392
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www.paivand.ca

حقوقبشر...

اعدام در
مأل عام
حسین باقرزاده

ـــــــــــ
عالیپیام-هالو:

اندرباب حکمت و رحمت!

شنیدید این بیت معروف و ناب
که سعدی سروده است با آب و تاب
"گر ایزد ز حکمت ببندد دری
ز رحمت گشاید در دیگری»
خداییش ،در این سی و چند سال
ندیدیم رحمت ،ندیدیم حال
همه حکمتت پر ز وسواس بود
همه برهه بوده است و حساس بود
زمانی که از حکمت انقالب
شد از بیخ و بن کاخ شاهی خراب
رگ از خون حکمت پر از جوش شد
ولی باب رحمت فراموش شد
اگر رایت شاه و شاهی شکست
یکی رفت و صدها به جایش نشست
به هر جا حسینی ،قلی خان شده
برای خودش شاه شاهان شده
بگیر و ببند و ببند و بگیر
همه زیر ها رو و رو ها به زیر
به هر کس که گفتیم وضع بدی است
بفرمود :این حکمت ایزدی است
کمر راست ناکرده ملت هنوز
بفرمود حکمت :بساز و بسوز
شد آغاز دوران منحوس جنگ
همه بمب و آژیر و تیر و تفنگ
گرانی و قحطی دور از توان
رواج کوپن ،جیره بندی نان
به هر کوی و برزن هزاران شهید
کسی خیر از این حکمت تو ندید
ز حکمت نمودی مسلط به ما
بنی صدر خائن ،خدایا چرا؟

{>> ادامه در صفحه}8 :
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کاربرد مجازات اعدام در ایران جمهوری
اسالمی از چند جهت بینظیر یا کم نظیر
است.
اول ایــن که تعداد اعدامها به نســبت
جمعیت ،ایران را در صدر کشــورهای
اعدامکننــده جهان قرار داده اســت ،و
این موقعیت برای سالیان زیادی از آغاز
حکومت اســامی وجود داشته و ادامه
یافته است.
همین دیروز عفو بین الملل از اجرای
 ۴۰اعدام تنها در دو هفته اول سال
جدید میالدی خبر داد.
دوم ،طیف وســیع جرایم یا کردارها و
رفتارهایی که به موجب قوانین مکتوب
جمهوری اسالمی مستوجب اعدام بشمار
میروند تقریبا در هر کشور دیگر دنیا بی
نظیر است.
این طیف ،از قتل و آدمکشــی و دست
داشتن در مواد مخدر گرفته تا زنای افراد
همسردار ،دزدی و شرابخواری و زنا (در
نوبت ســوم) و محاربه با خدا ،فساد فی
االرض ( با معانی کشداری که این عبارات
سب پیامبر ،ارتداد و موارد دیگری
دارند)ّ ،
را در بر میگیرد.
سوم ،غالب احکام اعدام در دادگاه هایی
صادر میشــوند که از حــد اقل موازین
حقوقــی و قانونی بی بهره اند ،و نه تنها
فاقد استانداردهای بین المللی دادرسی
عادالنه هســتند ،بلکه مقررات و قوانین
خود جمهوری اسالمی نیز در آنها رعایت
نمی شود.
این بی توجهی به رعایت قانون های خود
حکومت ،آن هم در مــواردی که جان
یک انسان در خطر است ،در کشورهای
معدودی در جهان در شــرایط حاد به

و ضد عفونی شده
خبر بهداشتی
 ۲۰عدد در زندان!
اعدام

چشم میخورد.
در واقع به سختی
میتوان یک نظام
قضایی دیگــر را در جهان پیدا کرد که
گروه گروه آدمها را تحت عناوین "اراذل
و اوباش" یا عناویندیگر
بدون رعایــت قوانین
خود آن کشــور مرتبا
«قتل عام» کند.
(این جا قتل عام دقیقا
به مفهــوم حقوقی و
جنایی آن به کار رفته
است ،چرا که اجرای هر اعدامی که حکم
آن بــدون رعایت قانون صادر شــود در
حکم قتل عمد است و یک جنایت بشمار
میرود ،و اعمــال آن به صورت گروهی
چیزی جز قتل عام نیست).
و چهارم ،جمهوری اسالمی در ماهها و
ســالهای اخیر عطش زیادی به اجرای
نمایش وحشیانه و وقیح اعدام در معابر و
اماکن عمومی پیدا کرده است.
البته کشورهای دیگری هم هستند که
در مأل عــام حکم اعدام را اجرا میکنند.
ولی معموالدر این کشورها (همچنان که
در ایران قدیم مرسوم بود) نقاط خاصی را
(مثال میدانیدر شهر ،و یا حتی استادیوم
ورزشــی کابــل در دوران طالبــان در
افغانستان) به این امر اختصاص میدهند.
و به این ترتیب ،کسانی که عالقه دارند
به تماشای این صحنه بنشینند به اختیار
خود در آن جا جمع میشوند.
جمهوری اسالمی ،اما ،همه جای کشور

را "میدان اعدام" میداند و به خود اجازه
میدهد کهدر اماکن مسکونی ،محیطهای
اداری یــا تجــاری ،و باالخره هر جا که
بخواهد بســاط اعدامــش را پهن کند،
و ســکنه یا کارکنان محل (اعم از زن و
مرد و کودک) به ناگهان در مسیر رفت
و آمد یا از پنجره ساختمان خود شاهد
صحنهفجیعی
میشــوند که
هرگــز تصور
آن را نمــی
تو ا نســتند

بکننــد و
بــه آنان

تحمیل شده است.
به عبــارت دیگر ،در ســایر کشــورها
حکومتها نمایــش اعدام را برای مردمی
که به تماشــای آن عالقه دارند ترتیب
میدهنــد ،ولی در جمهوری اســامی،
حکومت تماشای این صحنه آدمکشی
را بــه مردمی هم که از آن متنفرند و از
جمله کودکانی کهدر آن محیط هستند،
تحمیلمیکند.
متأسفانهدر برابر این واقعیات وحشتناک،
واکنش متناسبی از جامعه مدنی ایران و
نخبگان فرهنگی آن دیده نشــده است.
و اصوال ،در مقایســه با همتایانشان در
بسیاری از جوامع دیگر ،این نخبگان در
برابر مجازات اعدام واکنش بسیار ضعیفی
نشان نداده اند .مثال همان طور که در باال
اشــاره شد ،مدتها است که در زندانهای
جمهوری اسالمی قتل عام هایی صورت
میگیرد وبسیاری از افراد بی نام و نشان
تحت عنوان هایی مانند "اراذل و اوباش"،
"قاچاقچی مواد مخدر"" ،تروریســت و
محارب با خدا" و مانند اینها سر به نیست
میشوند ،ولی کمتر صدایی در اعتراض از
جامعه مدنی بر میخیزد.
و یا فعالیتها و نهادهایی مانند "انجمن
پاســداران حق حیات" که در یک دهه
گذشــته به همت عمــاد الدین باقی و
همکاران او فعالند از حمایت چندانی از
جامعه مدنی و نخبگان فرهنگی جامعه
برخوردار نشده اند.
اعدام در مأل عــام البته پدیده جدیدی
نیســت و میتوان گفت قدمــت آن به
قدمت خود اعدام بر میگردد.
یعنی از هنگامی که مقوله ای به نام اعدام
در جامعه بشری تعریف و شناخته شد،
اجــرای آن طبیعتــاً در مأل عام صورت
میگرفتهاست.

دالیل امــر را بایــد در دالیل توجیه یا
واقعی خود اعدام دید .اگر هدف از اعدام،
مجازات مجرم و عبرت مردم و تسکین
خاطر آنان از تکرار جرم باشد ،این هدفها
وقتی بیشتر تأمین میشــود که مردم
صحنه کشــتن مجرم را به چشم خود
ببینند و آن را باور کنند.
و اگر هدف ،ارعاب مردم اســت تا مردم
قدرت قاهره و خشن حکومت را به چشم
خود ببینند و برای این که سر خود را بر
دار نبینند راه حکومت را پیش گیرند و
تمرد را در سر نپرورانند.
اندیشه ّ
از ایــن رو ،در همه جوامعی که ســنت
اعدام یا ســایر مجــازات های فیزیکی
جریان داشــته این اعمــال در مآل عام
صورت میگرفته ،محالت یا نقاطی برای
اجرای آنها اختصاص می یافته و مراسم از
قبل اعالم میشده تا مردمان جمع شوند
و صحنه را از نزدیک تماشا کنند.در سده
های  ۱۸و  ۱۹در اروپا این مراســم گاه
با برخورد شــعف آمیز تماشاگران روبرو
میشد و این امر ناقض خواسته حکومت
بود که میخواســت مردم از این مراسم
عبرت گیرند و بترسند.
از ســوی دیگر ،در این دوره که جامعه
مدرن در اروپا شکل میگرفت ،و فردیت
و کرامت انسان منزلت بیشتری می یافت
این صحنه ها بسیاری از نخبگان جامعه
را تحت تأثیر قرار میداد و آنان نفس این
عمل یا علنی بودن آن را ضد انســانی
دانستند و تقبیح کردند.
این تحوالت از یک سو به پیدایش و رشد
اندیشه های ضد اعدام در اروپا منجر شد
و از سویدیگر باعث شد که حکومتها به
تدریج مراسم اعدام در مأل عام را به کنار
بگذارند و آن را بــه درون چهار دیواری
زندانها منتقل کنند.
{>> ادامه در صفحه}30 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

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

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

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

و بسیاری دیگر

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
فروش بلیت کلیه شرکت های
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
حتویل بلیت در محل کار شما در اسرع وقت

_________________________

________________________________
1455 PEEL, local 148
Les Cours Mont Royal
Montreal، QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

Cell.: (514) 699-1760
Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 243

Tel.: (514) 697-0225

امورکنسولیواداری
با مدیریت دکتر رضا پارسانژاد
 امور گذرنامه ،شناسنامه ،کارت ملی ،ازدواج و طالق وکالت نامه های خرید ،فروش ،اجاره و غیره:در عرض  48ساعت
4055 Ste-Catherine O, Suite 131
)Westmount, Qc, H3Z 3J8 (Metro: Atwater
www.Mahzar.ca,
info@mahzar.ca

514 979 4551

Montreal:
514 979 4551
Toronto:
647 694 2917
Vancouver:
604 210 3483
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جلساتمشارکت

جهان...

مسیحیان
فارسیزبان

ثروت¶z
In¨S
آکسفام¶v:
·ÃdÃI
جهان در
نيمی از

مونتریالÎIn
داداش¼¶زادهwÂ pMI·:
لوئیزºToÄ
دکترIÏ
داروساز

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :صبح

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

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

عصر

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

دست يک درصد از جمعيت

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

 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

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

بر پايــه گزارش جديد ســازمان
ُآکسفام(*)،تقریبا نيمی از ثروت
جهان در دســت يــک درصد از
مردم دنیا اســت .اين يک درصد
که ثروتمندترين مردم کره زمين
/هســتند  ۱۱۰تريليــون دالر در
اختياردارند.
آکسفام اين روند را خطری برای
«پيشرفت بشريت» توصيف کرده
است.
به نوشــته آکســفام ،آنچه مورد
پذيرش اين اســت کــه تا حدی
نابرابری برای به حرکت در آوردن
موتور رشد و توسعه ضروری است.
با اين همه ،دغدغه اصلی آن است
که تمرکز شديد منابع ثروت منافع
ديگــران را به خطر مــی اندازد.
خطری که به بهای دستاوردهای
افــراد و بی ثمر ماندن توانايی ها،

استعدادها ،نوآوری ها و کارآفرينی
آنها تمام می شود.
اکثريت مردم طبق نظرسنجی که
اکسفام در شــش کشور (آمريکا،
بريتانيا ،هنــد ،آفريقای جنوبی،
اســپانيا و برزيــل) انجــام داده،
معتقدند که اجرای قوانين به نفع
ثروتمندان تغییر می کند.
این بنیاد امداد رسانی برای ریشه
کن کردن فقر ،می افزاید در سی
سال گذشته ،هفتاد درصد مردم
جهان در کشورهایی زندگی می
کردند که نابرابری اقتصادی در آن
کشورها افزایش یافته است.
آکسفام می نويســد خبر خوش
آن است که روند افزايش نابرابری
اقتصادی می تواند متوقف شود.
اروپا و آمريکا در ســه دهه پس از
جنگ جهانی دوم موفق به کاهش

کلیسا:
نشانی¶
£kt
M oHÁ j– I » jn Ä IÎ S nH Ä §H· ¨T I J
Grace Ministry

288-4864
» e q»Mtro:
H RCote¶Vertu
vÃ dÂ M I ¶Tel.:
)I U(514
µ It
M §Tel.:
)Ã o(514
Äk 288-9281
Fax: (514) 288-4682
)(X: St-Laurent
/
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1345 Rue Lapointe

13 RACHEL

Saint-Laurent، QC H4L 1K4

Metro: St-Laurent، Buss 55

Tel.: 514-261-6886

.

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

)utreV etoC orteM ( 4K1-L4H .cQ ,tneruaL-tS ,etniopal euR 5431

آمریکایی6886-162 -)4
ژاپنی  اروپایی15( :.léT

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

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
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اختالف نابرابری اقتصادی شدند.
هميــن امر در دهه گذشــته در
آمريکای التين اتفاق افتاده است.
گزارش آکسفام در حالی منتشر
شده که قرار است مجمع جهانی
اقتصــاد« ،داووس  »۲۰۱۴از دوم
تا پنجم بهمن مــاه در داووس در
کشور سوئيس برگزار شود .عنوان
اجالس داووس امســال «شــکل
دهی دوبــاره جهان :تبعات آن در
جامعه ،سياست و تجارت».
بيــش از  ۲۵۰۰نفر ،از جمله ۴۰
تن از ســران کشــورها ۱۵۰۰ ،از
مديران مشاغل مطرح و  ۳۰۰تن
از شخصيت های سرشناسدر اين
مراسم شرکت خواهند کرد.
* آکســفام Oxfam :نــام يکی از
بزرگترين گروههــای بينالمللی
امدادرسانی برای ريشهکن کردن
فقــر ،گرســنگی و بیعدالتــی،
متشکل از  ۱۷سازمان در بيش از
 ۹۰کشور ،است.

تجاوزیکمردهندیبهدخترچهارسالهایرانی
خبرگزاری فرانســه از دستگیری
مردی در روز دوشــنبه  ۲۷ژانویه
خبر داد که به یک دختر  ۴ساله
ایرانی تجاوز کرده است .این دختر
در حــال گذرانــدن تعطیالت با
مادرش در منطقه توریســتی گوا
بــود .مادر این دختر پس از آنکه
ماجرا را ازدخترش شنید به پلیس
شکایت کرد.
خبرگزاری فرانسه نوشته است که
مسئله تجاوز جنسی به خارجیها
در هند چیز تازهای نیست .اخیرا
یــک زن  ۵۱ســاله دانمارکی در
دهلی نو توسط اعضای یک گنگ
مورد تجاوز قرار گرفت.
در ماه دسامبر گذشته پلیس یک
معلم یوگا را دســتگیر کرد که به
یک دانشجوی آلمانی تجاوز کرده
بود .این دختر دانشــجو در حال
گذراندن تعطیالت خود در گوا بود.
در ماه گذشــته نیز وزارت خارجه
بریتانیا و فرانسه به توریستهایی

که به هند میرونــد درباره خطر
تجاوز جنسی هشدار دادند« :زنانی
که قصد مسافرت به هند را دارند
بایــد نهایت احتیــاط را به خرج
دهند ،حتی اگر با یک گروه حرکت
میکنند».
یک سال پس از تجاوز گروهی به
یک دختر دانشجو که باعث مرگ
او شــد ،مردم هند با حساسیت
بیشــتری به اینگونه خشونتها
توجهمیکنند
یک سال پس از تجاوز گروهی به
یک دختر دانشجو که باعث مرگ
او شــد ،مردم هند با حساسیت
بیشــتری به اینگونه خشونتها
توجهمیکنند
زنان هند بیشترین قربانیان

با وجود مواردی کــه از تجاوز به
زنان خارجی در هند گزارش شده،
عمده زنانی که مورد آزار جنسی
و تجاوز قرار میگیرند اهالی خود
هند هستند .انتشار اخباری از این

افزایش  ٦٣درصدی سود فیسبوک
صاحبان شبکه اجتماعی فیسبوک
گفتهاند که آن شرکتدر سه ماهه
چهارم سال گذشته با  ٦٣درصد
افزایش درآمد معادل  ٥٢٣میلیون
دالر سود کرده است.
بیشتر این سود ،از طریق تبلیغات
حاصل شــده اســت ،بخصوص
تبلیغاتموبایل.
سود فیسبوک در کل سال ٢٠١٣
معادل  ١.٥میلیارد دالر اعالم شده

است.
شرکت فیسبوک گفته است کهدر
دسامبر سال گذشته  ٧٥٧میلیون
نفر کاربر روزانه داشته است.
تعداد کل کاربران فیسبوک که
روز سهشنبه آینده ده ساله
میشــود ١.٢٣ ،میلیارد نفر
اعالم شده است.
فیســبوک اکنون از شرکت یاهو
پیشــی گرفته و پــس از گوگل

هالو :اندرباب حکمت و رحمت!

دست باعث آشکار شدن وضع زنان
و دختران جوان در هند شــده و
حساسیت بیشتری را برانگیخته
است.
از دسامبر ســال  ۲۰۱۲که خبر
مربــوط به تجاوز بــه یک دختر
دانشــجوی هندی در صدر اخبار
جهــان قــرار گرفت ،ایــن گونه
گزارشها مورد توجه بیشــتری
قرار گرفته اســت .ایــن یکی از
هولناکترین مــواردی بود که در
جامعه هند رخ داد .دانشجوی ۲۳
ســاله پس از آنکه توسط  ۶مرد
در اتوبوسی مورد تجاوز قرار گرفت،
در بیمارستان براثر شدت جراحات
درگذشت.
هفته گذشته نیزدختری  ۲۰ساله
قربانی تجاوز گروهی شد.
این بار تجاوز به دســتور شورای
روســتای محل زندگی دختر رخ
داد و  ۱۲مرد به او تجاوز کردند ،از
جمله شخص رئیس شورا!
•

دومیــن بزرگترین "فروشــنده"
تبلیغاتدر آمریکاست.
مارک زوکربرگ ،رییس شــرکت
فیسبوک ،گفته اســت که سال
 ٢٠١٣یک سال عالی برای شرکت
او بود و فیسبوک اکنون به ده سال
آینده چشم دوخته است.
پس از اعالم خبر افزایش ســود
فیسبوک در سه ماهه چهارم سال
گذشــته ،ارزش سهام آن شرکت
بیش از ده درصد افزایش یافت.

>> ادامه از صفحه7 :

همه عاشق مایه و اسکناس
در حکمت موسوی را که بست؟
فقط اختالس و فقط اختالس
که معلوم شد فتنه گر بوده است
پس از آن شده هاشمی روی کار بر این ملک آمد هزاران شکاف
همان بی بصیرت ،همان بی بخار چو افتاد در جاده ی انحراف
سپس خاتمی سال هفتاد و شش در حکمتدیگری بسته شد
انرژی مان جملگی هسته شد
به دوران پر التهاب و تنش
چه گویم ز تحریم و آثار آن
زده قفل بر قفل پنجاه و هفت
به اصالح صد وعده ها داد و رفت نمانده است تاب و نمانده توان
بر اصالح خود فاتحه خواند و خواند به یارانه کردند ما را خراب
فتادیمدر چالهی منجالب
در رحمتت همچنان بسته ماند
خدا سفت تر بسته این بار در
بنازم بر این حکمت آخری
فقیران ،گدا  -گشنه ها ،گشنه تر
که افسار اشتر به دمب خری
ز حکمت سر کار شد هشت سال هر آن چه بر این ملک آمد شکست
یک عده (ت تن تن تن) پاچه مال همه حکمت ایزدی بوده است

به جای شراب آبغوره شدیم
از این حکمتت پاره پوره شدیم
ز حکمت اگر سفت بستی دری
ز رحمت زدی قفل محکم تری
خدا ،ملت از حکمتت خسته شد
هزاران در از پشت در بسته شد
بیا الی در را کمی باز کن
کمی هم ز رحمت سخن ساز کن
وگرنه به طنز و به لحن ملیح
کند هالو این شعر سعدی صحیح:
«گر ایزد ز حکمت ببندد دری
به زحمت گشاید در دیگری»
•
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MINA TRAVEL

نویسنده مقاله می نویسد «انتصاب
ها در سیســتم بانکی ایرانی مثل
سیستم های دولتی کشور قاعده
و قانونی ندارد و افراد با تحصیالت
مختلف در آن جذب می شوند و با
پارتی بازی به مدارج باالی اداری
هم می رســند  ...امــا افراد نظام
Tax Included
بانکی افراد ســالمی هستند ،اما
تخلفات اداری و اختالس و تخلف
ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺪﺕ ﺩﺍﺭ ﺑﻠﻴﻂ
در نظــام اداری و نقش بانک در
نظام اقتصادی کشور» عامل رانت
) ( With 0% Interest Rate
خواری و تخلفات هستند.
با وجودی که هنوز گزارش رسمی
مجلس در مورد اختالس  ۳هزار
میلیــارد تومانــی در نظام بانکی
ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻠﻴﻂ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥ
کشور منتشر نشده است ،اما به نظر
ﻛﻤﻚ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻨﺴﻮﻟﻰ ﻭ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ
می رسد علت اصلی اختالس های
سال های اخیر را «ضعف نظارت بر
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻰ
نظام بانکی کشور» می دانند.
ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺑﻠﻴﻂ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
به نظر می رسد نمایندگان مجلس
تصور می کنند تا بهتر اســت به
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ CIP
جــای انتصاب رئیــس کل بانک
ﺗﻮﺭﻫﺎﻯ ﺟﺰﺍﻳﺮ ﻛﺎﺭﺍﺋﻴﺐ ﻭ ﻛﺮﻭﺯﻫﺎﻯ ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ
مرکزی از سوی دولت« ،رئیس این
بانک باید توسط ترکیبی متشکل
ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
از نمایندگان دولت ،مجلس و قوه
قضاییه انتخاب شود».
شــهریور ماه سال  ١٣٩٠اخباری
در مورد بزرگترین اختالس بانکی
تاریخ جمهوری اســامی منتشر
شــد که تعدادی از مقامات بانک
صادرات با اختالس  ٣هزار میلیارد
تومــان بدنه اقتصادی کشــور را
905-597-5717
متزلزل کرده بودند .در شــرایطی
www.minatravel.ca
که این اختــاس در دوران دولت
370 Steeles Ave. West, Unit 206, Toronto L4J 6X1
محمود احمدی نژاد رخ داد ،گفته
می شود متهمان اصلی این پرونده
از کشــور متواری شده و یکی در
آلمان و دیگری در کانادا به ســر
می برد.
بانــک آریا نیــز از جملــه دیگر
موسسات مالی کشور بوده که طی
بزرگترین شبکه مخابراتی
ســال های اخیر در صدر پرونده بــر اســاس «شــاخص
در کشور مکزیک است اکنون
اختالس های مالی چندین میلیارد میلیاردرهای بلومبرگ» که
تومانی قرار داشت.
مقام دوم ثروتمندترین مرد
در آغاز مــاه جاری میالدی
جهان را در اختیار دارد.
رسانه های کشور به طور همزمان منتشر شــد ،بیل گیتس،
آن طــور کــه در گــزارش
با اختالس هــای عظیم چندین بنیانگــذار کمپانی عظیم
بلومبرگ آمده است ،از ۳۰۰
میلیــارد تومانــی در بانک های مایکروسافت ،در سال ۲۰۱۳
میلیاردر اول دنیا تنها  ۷۰نفر
جنوب ،شرق و غرب کشور و یکی به مقــام ثروتمندترین مرد
در ســال  ۲۰۱۳در فعالیت
از شعبه های بانک تجارت تهران جهان دست یافت.
خبر داده بودند.
آقای گیتس در ســال گذشته به گزارش بلومبرگ ،بیل گیتس اقتصادی خود متضرر شدهاند و
روزنامه شــرق در همان زمان در میالدی که تنها چنــد روزی از بخش اعظــم درآمد خــود در باقی همگی سود برده و بر ثروت
مورد اختالس  ۶۵۹میلیون تومانی پایان آن میگذرد توانسته است سال گذشته میالدی را از محل خود افزودهاند.
در یکی از بانک های شهرســتان با افزودن نزدیک به  ۱۶میلیارد افزایش  ۴۰درصدی بهای سهام در ســال  ،۲۰۱۳بیــش از ۱۰۰
سیاهکل گزارشی منتشر کرده بود دالر به ثروت افســانهای خود در مایکروسافت بهدست آورده است .میلیاردر نیز به جمع میلیاردرهای
که یکی از کارمندان بانک در  ۲۸سال گذشته آن را به نزدیک به آقای گیتس که به اتفاق همسر دنیا اضافه شد ،از جمله جوانترین
خــود ملیندا فعالیــت خیریه و میلیاردر زن دنیا با نام لینســی
مورد این رقم را از حساب مشتری  ۸۰میلیارد دالر برساند.
ها برداشت کرده بود.
آن طــور کــه در گــزارش عامالمنفعه گستردهای از جمله تورس که در آمریکا صاحب یک
موج فراگیر فساد در ایران به بانک خبرگزاری بلومبرگ آمده است ،در آمریکا و آفریقا هم دارد در ماه زنجیره همبرگرفروشی است.
عکس :بیل گیتس (چپ) در
های دولتــی و خصوصی محدود ثروتمندترین افراددردنیادر سال مه سال گذشته توانست عنوان
کنار کارلوس اسلیم
نمی شود و به استانداری ها و دیگر  ۲۰۱۳توانســتهاند در مجموع ثروتمندترین مرد جهان را از یک
نهادها و سازمان هایدولتی کشور ۵۲۴ ،میلیارد دالر به ثروت خود مکزیکیبگیرد.
کارلــوس اســلیم کــه صاحب
به ویــژه در دوران دولت محمود بیفزایند.
•
احمدی نژاد و مقامات نزدیک به او
نیز می رسد.
محمــود بهمنی ،رئیــس بانک گذشته از وجود کارتل های عظیم واردکننده عمده کاالهای اساسی با خانه ها ،نهادها و ســازمان های
مرکزی دولت احمدی نژاد که این و به اصالح «ویــژه خواری های» مجوز وزارت صنعت خبر داده بود .دولتــی و قدرتمند ایران همچون
اختالس ها با رقم های سرسام آور چندین میلیارد تومانی در کشور نشریه اینترنتی اقتصاد ایران روز وزارت نفت ،صنایع و معادن ،تامین
در دوران ریاســت او رخ داده اند خبر داده اند و برخی از نمایندگان  ٣٠دی از ویژه خواری در صنعت اجتماعی ،صنعت سینما و دهها
بانک و موسسه مالی و پولی کشور
در اظهارنظری در دفاع از عملکرد مجلس با ارســال نامه به مقامات قیر کشور خبر داده بود.
سیستم بانکی کشــور گفته بود دســت اندرکار خواستار مقابله با ایسنا نیز خبری در مورد مافیای وجود داشته است.
صنعت قیر منتشر کرده و به نقل مجلــس ایران مصوبــه ای به نام
«ممکن است تخلفاتی وجودداشته چنین معضالتی شده اند.
باشد ،اما با توجه به حجم منابع ،بسیاری از صاحبنظران ناکارآمدی از محسن دالویز ،مدیرعامل جدی «قانون اخــال در نظام اقتصادی
تعداد کارکنان و تعداد واحدهای مقامات وقتدولت محمود احمدی شرکت نفت پاسارگاد نوشته بود کشــور» را تصویب کرده که قرار
فعال نسبت تخلفات در سیستم نژاد و وزرای کابینه او را همدست «صنعت قیر یک صنعت ملی است اســت به فعالیت های اقتصادی
که متاســفانه در سالهای گذشته غیرقانونی همچون اختالس و رانت
بانکی بسیار پائین تر از بسیاری از این ویژه خواران می دانند.
احمــد توکلــی ،نماینده مجلس
دستگاه های دیگر است».
با سوءمدیریت ،در راستای منافع خواری بپردازد(VOA) .
از زمــان روی کار آمــدن دولت اواســط دی ماه ســال جاری با رانت خواران اداره می شد».
•
حســن روحانی ،رئیس جمهوری ارسال نامه سرگشــاده ای از ویژه طی سه دهه گذشته رانت خواری
جدید ایران رسانه ها طی چند ماه خواری  ٦٥٠میلیون یورویی یک و ویژه خــواری در ایران در وزارت
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امیرخسروی با بدهی های
چندین میلیارد تومانی به
پس از گذشــت
بانک هــا و وزارتخانه های
بیش از دو ســال از انتشــار خبر
اختالس چندین هــزار میلیارد کشور یا در کشور اقامت دارند اما
تومانی مقامــات بانک های ایران ،از مصونیت برخوردار هســتند ،یا
هم اکنون رســانه ها اخباری در از ایران متواری شــده اند و ظاهراً
مورد بدهی های چندین میلیارد تحت تعقیب قرار دارنــد و یا در
تومانی افرادی به بانک های کشور بازداشت مقامات قضایی هستند.
از تعــداد  ١٧٣نفری که به بانک
منتشر کرده اند.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی های ایران بدهــی دارند ٦١ ،نفر
اعالم کرده اســت  ١٧٣نفر ،بــاالی  ١٠٠میلیارد تومان بدهی
رقمی حــدود  ٢٢هزار و  ٩٧٠دارنــد و  ١١٢نفر بیش از  ٥٠٠تا
میلیارد تومان به شبکه بانکی  ١٠٠٠میلیارد ریال به بانک های
کشور بدهکار هستند.
کشوربدهکارهستند.
براســاس اطالعیه بانک مرکزی ســتاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
ایــران «٢٨.٥درصد کل مطالبات تحقیق در مــورد این بدهی ها و
شبکه بانکی کشور در اختیار  ١٧٣مطالبات غیرجاری بانک ها را آغاز
پرونده متعلق به اشخاص حقوقی و کــرده و کارگروه ویژه ای در بانک
حقیقی است».
مرکزی تشکیل شده است .هنوز
 ...در نهایــت ،حجم بدهی بانکی در مــورد هویت این افراد اخباری
 ۱۷۳نفر بر پایه دالر  ٣هزار تومان منتشر نشده است.
حدود  ٧میلیــارد و  ٦٥٦میلیون برخــی از ناظــران پدیــده
«ویژه خواری» را ثمره فساد اداری،
دالر می شود.
براســاس همین گــزارش ،بانک ناکارآمدی سیاسی و گستردگی
های ایران پرداخت وام های خرد فســاد اقتصادی در شــبکه های
را تقریباً قطع کــرده اند و کمتر پولی و مالــی و بانک های دولتی
کسی می تواند حتی وام  ٧میلیارد و خصوصی کشــور می دانند ،اما
تومانی برای خرید خودرو و یا یک بعضی از تحلیلگران براین باورند
وام  ۱۰میلیون تومانی برای تعمیر رانت خواری ،اختالس و فساد مالی
مســکن دریافت کند و بانک ها موجوددر ایران حاصل تحریم های
اقتصادی فلج کننده ای هستند که
مطالعات معوقهدارند.
در شرایطی که بانک های کشور طی چند سال گذشته بدنه اقتصاد
در حلقه اختــاس های چندین کشــور را ضعیف و شکننده کرده
میلیون تومانی گرفتار شــده اند ،اند.
بســیاری از مردم کشــور برای یکی از نمونه هــای اختالس در
دریافت وام هایی هرچند محدود سیستم بانکی ایران موردی بوده
برای خرید مســکن و یا خودرو با که در یکی از شــعبه های بانک
ها در اســتان کرمان رخ داده بود
مشکالت جدی روبرو هستند.
با رقمی که این  ١٧٣نفر به شبکه و  ٥نفــر از کارمنــدان یک بانک
بانکی کشور بدهکار هستند می خصوصی در این استان میلیاردها
توان «بیــش از  ۴میلیون و  ۵۹۴ریــال از وجوه مشــتری بانک را
هزار فقره تســهیالت  ۵میلیون اختالس کرده بودند و ســود ٦٠
تومانی قــرض الحســنه ازدواج میلیون تومانی حاصل از وام یک
پرداخت کــرد ۳ ،میلیون و  ۲۸۱مشتری را با جعل تصویر شناسامه،
هزار و  ۴۲۸فقره تسهیالت هفت کارت ملــی مشــتری ها و جعل
میلیون تومانی خرید خودرو اعطا امضای آن ها و افتتاح حساب هایی
به نام مشتری ها و بدون اطالع آن
نمود»
با این مبلغ سرســام آور «امکان ها بین خود تقسیم می کنند و به
پرداخت  ۶۵۶هزار و  ۲۸۵فقره وام نام این افراد در امالک و مستغالت
 ۳۵میلیون تومانی فراهم است اما ســرمایه گذاری مــی کنند ،در
این اعتبار در اختیار عدهای معدود صنعت معدن ســهام می خرند و
به دزدی و اختالس در بانک ادامه
قرار گرفته است».
اما از سویی دیگر ،برخی از افرادی میدهند.
که از امکانات و نفوذ و تسهیالت تابناک دی ماه ســال  ١٣٩٠در
نهادهای قدرت برخوردار هستند مورد اختالس در نظام بانکی ایران
وام هایــی با ارقام نجومی دریافت نوشــته بود «نقش نظام بانکی در
می کننــد و در نهایت بدهی این اقتصاد ایران ،نقشــی مشکوک و
افراد شبکه های بانکی کشور را در اخالل گرانه اســت ،نه سازنده و
محرک اقتصاد و با توجه به نقشی
دردسری عمیق فرو می برد.
محمود احمــدی نــژاد ،رئیس که تاکنون بانک هادر اقتصاد ایران
جمهوری پیشــین ایران بارها از آفریده اند ،فعاالن بخش اقتصادی
وجود فهرســت اسامی بدهکاران ایران بــه بانک به عنــوان عامل
بانکی خبر داده بود اما هیچگاه این ثانویه حسابداری و تسهیل کننده
عملیات مالی نگاه می کنند».
فهرست را علنی نکرد.
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کانـــادا...

www.skylawn.net

اصالحاتگستردهدرقوانینشهروندیکانادا
 5بهمــن ،ایرانتــو:
کریس الکساندر وزیر
مهاجــرت کانادا در
پی مصاحبه با CBC
 NEWSگفت:
دولت فدرال تغییرات
جدیــد قوانیــن
شــهروندی را بعد از
هفته آینده که همه
اعضــای پارلمان که
بعد از یک وقفه شش
هفته ای بــه اتاوا بر
مــی گردند را اعالن
خواهد کرد.
وی گفت :ایــن اولین اصالحات
پیشنهادی جامع قانون شهروندی
در بیش از یک نسل است.
اگر چه تغییرات اساسی خواهند
بود ولی وی افزود که دولت فدرال
مسئله ادامه اعطای تابعیت با بدنیا
آمدندر کانادا را فعال به تعویق می
اندازد.
این موضوع در رابطه با توریســت
هایی است که به قصد بدنیا آوردن
بچه به کانادا سفر می کنند .ما با
همکاری استان ها راه حلی برای
این مشــکل پیــدا خواهیم کرد.
ولی در حال حاضر تمرکز بر روی
قوانین شهروندی خواهد بود.
سلبتابعیت
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انتظار کمتر -مدت زمان بیشتر
برای واجد شرایط شدن

در قانــون پیشــنهادی جدید-
متقاضیان شهروندی می بایستی
زمان بیشتری را در کانادا سپری
کرده باشند که واجد شرایط برای
درخواست شهروندی شوند.
دولت فدرال امیدوار اســت که در
قانون جدید مدت زمان بررســی
پرونده را در عوض کاهش دهد.
مــدت زمــان بررســی پرونده
شــهروندی در حال حاضر برای
بیشتر از  ۸۰درصد متقاضیان بین
اکتبر  ۲۰۱۱تا سپتامبر  ۲۰۱۲دو
تا سه سال است.
الکساندر در این زمینه می گوید:
ما انتظار نداشــیتم که این تعداد
متقاضی داشته باشیم .این شرایط
باید تغییر کند.
الزم به ذکر اســت که بخشی از
الیحه پیشنهادی به سخت گیری
و جلوگیــری از کالهبرداری های
شهروندی تعلق می گیرد.

کریس الکســاندر گفت :قوانین
جدید به دولــت کانادا این قدرت
را خواهد داد که در شرایط خاص
(همانند اعمال تروریســتی و یا
جاسوسی) شهروندی را از اشخاص
سلب کند.
این مشــکل زمانی خود را نشان
داد که در سال  ۲۰۱۲یک لبنانی احتیاط از اصالحات از دید دولت
کانادایی در عملیات بمب گذاری مخالف
در اسراییل دخالت داشت.
 CBC NEWSدر طــی مصاحبه
در این شــرایط ما قصد داریم که ای از سران دولت مخالف در مورد
شهروندی کسانی کهدو شهروندی اصالحات پیشنهادی نظر خواهی
دارند را ســلب کرده و به کشــور کرد.
مــادری برگردانیم ،فکر می کنم منتقــد حزب دمکــرات ()NDP
که تمام کانادایی ها با من در این لیسان بالنچت گفت :ما با اصالح
عقیدهموافقند.
قوانیــن شــهروندی مخالفتــی

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

نداریم ،ولی نگران آن هستیم که
این دولت قادر به انجام درســت
این پیشــنهادات نباشد ،چرا که
 BEST Fares to Iran & from Iran & all over the world
رکورد خوبــی در دیگر اصالحات
 BEST deals for all inclusive South packages & anywhere else.
پیشنهادی نداشته اند.
تورهای مسافرتی با اتوبوس به سراسر آمریکا و کانادا
از جمله اصالحات اتخاذ شده در
___________________________________
برنام های حمایت پــدر و مادر و
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
ویزای کاری کــه بعد از تغییرات
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.
موفقیتی کسب نکرده اند و رضایت
مردم را نیز جلب نکرده اند.
Head Office:
433 Chabanel West، #111
ما هیچ اعتمادی به اینکه اصالحات
Montreal, Qc H2N 2J3
پیشــنهادی از طریق این دولت
Phone:
مثمر ثمر باشد نداریم.
Tel.: 514-660-7135 514-388-1588 Tel.: 514-594-0344
منتقــد حزب لیبــرال جان مک
Toll free:
ytskylawn@gmail.com
shadim.sky@gmail.com
کالم گفت :من االن در مورد این
1-877-SKYLAWN
yasmeentali@yahoo.ca
)(759 5296
اصالحات نظری نمیدهم تا زمانی
که الیحه پیشنهادی را ببینم.
اگــر پیشــنهادات همانند روش
های گذشته این دولت قرار است
که به اجرا در آید ،مطمئنا دوباره
دولت کانادا خواستهاند که
با شکســت مواجه خواهند شد.
«خلیج فارس» به عنوان
همانطــوری که در ســال ۲۰۱۲
نامی درســت و رســمی
جهت بهبودی بررسی زمان پرونده
توســط آن دولت به کار
هــای نیروی متخصــص فدرال،
گرفته شــود و جان بیرد
پرونده های قدیمی را باطل کردند
هم موضع خود را در این
و این کار خوشــایندی در شــان
خصوص اصالح کند.
کشور کانادا نبود.
جمعی از ایرانیان تورنتو
همانطور کــه در روزهای اخیر هــر منطقهای
روز سهشــنبه  ۲۸ژانویه
امیدوارم این بار روش مثبتی برای رسانه هاخواندهاید ،جان بـِرد وزیر از جهان ســفر
ســاعت ســه بعدازظهر
اتخاذ اصالحات پیشــنهادی در امور خارجه کانادا با بهکاربردن نام کــردهام و البته
پیشداشته باشند.
در شــماره  ،۲۵۰خیابان
جعلی خلیج عربی به جای خلیج بیشترین وقت را
شپرد شرقی ،تجمع کردند
• فارس باعث اعتراض جامعه ایرانیان در مناطقی مانند
خلیج عربی ،چین و آسیای جنوب تا اعتراض خود را نســبت به این
کانادا شده است.
مساله اعالم کنند.
او روز شانزده ژانویهدر سخنرانیاش شرقی سپری کردهام».
در اتاق بازرگانی آمریکادر واشنگتن چهرههای سرشــناس ایرانی در جان بـِــرد هنوز واکنشی به این
گفت« :مــن در این دو ســال و کانادا با انتشار نامهها و بیانیههای اعتراضات نشان نداده است.
نیمی که وزیر خارجه بودهام ،یک مختلف به جعل نام خلیج فارس
میلیون کیلومتر راه پیمودهام .به توســط بیرد اعتراض کــرده و از

یامسین

شادی

تجمعاعتراضیتورنتو
علیهجعلنامخلیج
فارس ازطرف جان برد

تالشدولتبرایجذبدانشجویانخارجی

 9بهمــن ایرانتــو:
برنامــه جدید برای
دو برابــر کــردن
تعداد دانشــجویان
خارجی مقیم کانادا
تــا ســال ،2022
دانشگاه های کشور
را نگــران کرده که
آیا می توانند بدون
به خطــر انداختن
ا ســتا ند ا ر د ها ی
آموزشی این تعداد
دانشــجوی جدید را
جذب کنند.
در برنامه ای این هفته که از سوی
اِد فاست ،وزیر تجارت بین المللی
اعالم شد دولت در نظر دارد تعداد
دانشجویان خارجی را که در سال
 2012بــه  265هزار نفر رســید
در مدت ده ســال  450هزا رنفر
برساند.
دانشــگاه ها و کالج های کشــور
رویهمرفته از ایــن برنامه دولت
اســتقبال کرده اند ،اما روســای
بعضی از دانشــگاه ها هشدار می
دهنــد که طرح ها یــی که برای
این استراتژی کشیده شده است
آنچنان مستحکم نیست که بتواند
این به اهداف بلند پروازانه آن برسد

برخالف کبک ،تقاضا
برای خانه های لوکس
در کانادا هنوز قوی
است

و هزینه و برنامه های بیشــتری
حتما مورد نیاز است.
شــلدون لوی رییس دانشــگاه
ریرسون در تورنتو ،که ساالنه 70
هزار تقاضای ورود برای ظرفیت 4
هزار و نیمی اش برای دانشجویان
جدید دریافت می کند ،می گوید
او آرزو مــی کــرد می توانســت
دانشجویان بیشتری را از داخل و
خارج کشور بپذیرد اما با واقعیتی
به نام محدودیــت ظرفیت روبرو
است.
به گفته فاســت این برنامه جدید
ســاالنه حدود  5میلیون دالر به
منظور بازاریابــی در میان جوانان
کشــورهایی مانند چین ،هند و
برزیل هزینه روی دست دولت می

گذارد.
عــاوه بــر آن دولت قــول داده
که شــرایط اقامت پــس از فارغ
التحصیلی را هم تسهیل نماید.
به گفته او این تعداددانشجو ساالنه
حدود هشت میلیارددالردر کشور
مصرف خواهند کرد.
با اینکه تقریبا تمام صاحب نظران
با اهداف ایــن برنامه موافقند ،اما
بعضی از منتقدان سند این برنامه
را ضعیف ارزیابی کرده اند.
به قول جیم ترک رییس انجمن
کانادایــی اســاتید دانشــگاهها،
طراحان برنامه کوچکترین ایده ای
از اینکه چگونه می خواهند به این
اهداف برسند ندارند.

•

ایرانتو :بازار مسکن خانه های لوکس
هیچ نشانه ای از کاهش سرعت را
بروز نمیدهد.
کمپانی ری ماکس ،که شانزده بازار
در سراســر کانادا را بررسی نموده
است ،می گوید قیمت خانه های
گرانقیمت در هفتاد و پنج درصد از
بیســت و یکهزار فوت مربعی در
شده است.
این بازارها افزایش یافته است.
ونکوور که گرانقیمت ترین بازار در از ســوی دیگر ری /ماکس پیش منطقــه ممتاز بریدل پــات بوده
سراسر کشور با افزایش قمیتی سی بینی می کنــد روند رو به افزایش که به قیمــت  13.4میلیون دالر
و شــش درصدی تعداد خانه های ارزش مســکن در ونکوور امسال معامله شد .فروش خانه های لوکس
فروش رفته که قیمت آن بیش از هم حفظ شــود اما ایــن افزایش در کلگری رشــدی ســی و چهار
در صدی را نشــان مــی رود و در
دو میلیون دالر یا بیشتر می باشد رویهمرفتهمعتدلخواهدبود.
در سال  2013نسبت ب سال پیش در تورنتو که قیمت یک خانه لوکس ادمونتون رشدی سی ودودرصدی.
از  1.5میلیــون دالر به باالســت ،اما بر عکس فروش اینگونه منازلدر
از آن مواجه شده است.
گوریندر ساندهو معاون مدیر عامل فروش این خانه هــای لوکس در کبک  7درصد افت نموده است.
ری ماکس می گوید که بازار خانه سال گذشته رشدی هژده درصدی و در اوتاوا پایتخت کشــور فروش
منازلی که بیش  750هزار دالر می
های لوکس با تحوالت چند سال را به ثبت رسانده است.
اخیرش اکنون به استاندارد جدیدی گرانترین خانه ای که سال گذشته ارزند یک درصد سقوط را نشان می
برایروشزندگیثروتمندانتبدیل در این شهر به فروش رفت قصری دهد.
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کانـــادا...

www.paivand.ca

______
علی اشرف
شــادپور

_______
«منشورارزشهایکبک»همانبیانیههروویل
است،درسطحیگستردهتر...
به بهانه نوشــته
خانم سلین کوپر
Celine Cooper
در گازت مونتریال

هی و ترس دارند.
بد فهمی ،بی توج
و هر دو ریشه در

همانگونه که مســتحضرید ،چند
ماه پیش از سوی حزب کبکوا ،که
در حــال حاضر دولت کبک را در
اختیار دارد ،سندی منتشر شد به
«نام منشور ارزش های کبک»
la Charte des valeurs
québécoises

بعدها این منشور با عنوان بیل 60
و به صورت یک الیحه قانونی به
مجمع ملی کبک تقدیم شد که،
اگر تصویب شود ،به صورت قانون
در بیاید.
گویا هم اکنون بحث و تبادل نظر
درباره این الیحه در پارلمان کبک
آغاز شده اســت .خالصه هدف
منشــور ارزش ها عبارت اســت
از ممنوعیت داشــتن نمادهای
چشمگیر مذهبیدر تمام سازمان
هــای دولتی .تنظیــم کنندگان
این منشــور هدف هــای خود را
با مفهومی که خــود از اصطالح
Accommodement Rasonable
دارنــد و همچنین با اســتناد به
الئیستیه توجیه می کنند.
اما آیــا چنیــن توجیهی
پذیرفتنیاست؟
آیا منشور ارزش های کبک با
منشور حقوق فردی و آزادی
های کبک ،که ســند کامال
پیشــرفته ای است ،سازگار
است؟!
نگارنده ،برای جســتجوی پاسخ
این پرسش ها و همچنین پرسش
های اجتماعیدیگر ،مطلبی نوشته
است که از تاریخ  28نوامبر 2013
و از شماره  272در مجله هفته به
تدریج چاپ می شود.
در این نوشــته ،ضمن مقایســه
دو منشــور یــاد شــده و بحث
لعنــوی ،گرامــری و مفهومــی
اصطــاح Accommodement
 ،Rasonableبــه معرفی مختصر
الئیسیته هم پرداخته می شود.
برای آشنائی بیشــتر با موضوع،
مطالعه این مطلب می تواند مفید
باشد.
اینک نوشته خانم سلین کوپر ،که
به همین موضوع می پردازد .گازت
 26ژانویه 2014
ســلین کوپر« :بیل  60همان
اعالمیه هروویل اســت ،در
سطحی گسترده تر»
جمله فوق عنوان مقاله ای است
که متن آن چنین است:
آندره دروویــن André Drouin
سوار بر اسب دوباره برمیگردد!
هفته گذشته همین شخص ،که
ســابقا عضو انجمن شهر هروویل
بود،در یک کمیته پارلمانی کبک،
که بیل  60را در دســت بررسی
دارد ،حاضر شد .ویدر مقام مشاور
گیسلن پرنت ،استاددانشگاه کبک
در تروا ری ویر ،در جلســه کمیته
حضور پیدا کرده بود.
هیچ گونه جای شگفتی نیست که
او به عنوان مدافع منشــور ارزش
های کبک بگوید:
«در این مورد بسیار هم تاخیر شده
است».
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دروویــن ،پس از
حضور در کمیته،
بــه گازت گفت
اعالمیــه بحث
برانگیز هروویل
در هماهنگــی
کامل با بیل 60

ماریاکُـتنه

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

• تنظيم دعوتنامه
• مشاوره حضوری
• تمديد کارت اقامت
• تمديد ويزای موقت
• تقاضای تابعيت و غيره
• مهاجرت به کانادا
• فدرال ،کبک ،استانی
شامــل:
• تخصصی
• کارآفرينی
• سرمايه گذاری
• کفالت همسر يا والدين
• تجربه کبک يا کانادائی
-----------با تعيني وقت قبلی
من به زبان شيرين فارسی
به شيرينی صحبت ميکنم
ساعات تماس  ۱۲تا 18
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Maria Cottone

Immigration Consultant of Canada
)Regulatory Council (ICCRC
Register with the
Government of Quebec
Consultations,
Invitation Letters,
Renewal of P.R Cards,
Renewal of Temporary
& Resident Visa
Citizenship Applications

Immigrate to
Canada
Federal, Quebec
Or the Provincial
Nominee Programs
Including: Investor,
Spousal or Parental
Sponsorships, Skilled
Workers, Canadian or
Quebec Experience
Class Program.
---------------with appointment
only

www.mariacottone.com

تماس با خط مستقيم و رايگان از ايران به مونترال با کامی منفرد مدير امور ايرانيان
از تهران بدون پيش شماره و از شهرستان با پيش شماره ( ) ۰۲۱
 ) ۰۲۱ ( ۹۷۱ - ۱۸۷۴داخلی ۳۷۴۷
اوقات تماس به وقت ايران :دوشنبه تا جمعه و از ساعت  ۲۱تا 24

است.
البته او حق دارد.
منشور ارزش ها به راستی صورت
پیچیده تر اعالمیه هروویل است.
این هم گفتنی اســت که منشور
ارزش ها از یک مبلغ  1 /9میلیون
دالری از بودجه عمومی هم بهره
مند است ،تا کبکی ها را به قبول
آن تشــویق کنند .منشور ارزش
ها ،افزون بر مفــاد آن ،با تصاویر
شمایل مانند بی صورت و سرهای
بدون بدنه ،که نمایشی از نمادهائی
مانند کاله کوچک مردان یهودی و
حجاب زنان مسلمان هستند ،نیز
مزین شده است .اما این اشارات به
آن معنی هم نیست که تصور شود
اعالمیه هروویل نسخه اصلی بیل
 60است.
این یادآوری هم الزم اســت که،
هروویل یک شهر کوچک زراعتی
دور افتــاده ای اســت در ناحیه
موریــس .در ژانویــه  2007و در
بحبوحه مباحثات مربوط به امور
مهاجرین و نوع برخــورد با آنان
،Accommodement Rasonable
صدور اعالمیــه پنج صفحه ای از
سوی انجمن شهر هروویل موجب
گردید که نام این شهر بر سر زبان
ها بیفتد.
در این اعالمیه مقرراتی درج شده
بود که میبایستی تازه واردین به
آنجا ،درصورت قصد اقامت ،آنها را
رعایت کنند.
این اعالمیه را  ،که براســاس 20
مورد پرسش مبتنی بود ،از میان
 1300نفر سکنه آن شهرک ،تنها
 196نفر تایید کرده بودند.
این موافقین هم همگی ســفید
پوست ،فرانسوی زبان و با پیشینه
کاتولیک بودنــد و هیچ یک هم
مهاجر نبود.
به گفتــه درووین ،که در آن زمان
نماینده ای در انجمن شــهر بود،
هدف از صدور این بیانیه اخطار به
کســانی بود که قصد مهاجرت به
کبک را دارند و اینکه چه نکاتی را
باید رعایت کنند.
به بیاندیگر،در موضوعات مشاغل
و تجارت ،ورزش ،تفریحات ،غذا،
رانندگی ،تفاوت های جنســیتی،
مذهب ،خانواده چگونه رفتارهائی
از مهاجرین انتظار می رود.

از منظــر تســاوی جنســیتی و
سکوالریســم  ،و با توجه به موارد
زیر ،مفاد بیانیه واقعا شرم آور(*)
است:

جلوگیری از سنگســار کردن
زنان به قصد کشــت! زنده زنده
ســوزاندن ،قطع عضو و ختنه
کردن زنان ،ســوزاندن آنان با
اسید و باالخره پوشاندن صورت
زنان (به اســتثنای جشن های
هالووین!).

اعالمیه هروویل مراســم عبادی
کاتولیک ها و حضــور نمادهای
مربوطــه را امری عــادی و جزء
میراث های کبک تلقی می کند،
در حالــی که ،همین مراســم و
نمادهــا را برای ســایر باورمندان
مانند یهودیان ،مسلمانان ،هندوها
و همچنین روش خورد و خوراک
آنان را اســتثناء کرده و منع می
کند.
به همین دلیل هــم این اعالمیه
بازتاب جهانی پیــدا کرد و بحث
های داغ و گوناگونی هم در داخل
برانگیخت.
عده ای می گفتند بیانیه هروویل
را بایــد با غیر متــداول بودن آن
جامعه کوچک و استثنائی در نظر
گرفت .چرا که از خصوصیت های
شــهرک های کوچک دور افتاده
یکی هم همین حرکات غریب و
دور از انتظار است .چنین اعمالی
در کانادا و به طریق اولی در کبک
اتفاق نمی افتد .اما به هر حال ،در
آن موقعیت بحرانی واقعا حیرت
انگیز بود که شخصی جرات کرده و
بگوید «باالخره فرهنگ غالب حق
تقدم دارد».
از سوی دیگر ،این اعالمیه تعدادی
از اشخاص را هم سر شوق آورد تا
جائی که دو نفر از اعضای انجمن
شهر حمایت هائی از سوی بعضی
کبکی ها و حتــی کانادائی های
غیرکبکیدریافت کردند.
باالخره ،ماجرای هروویل ،که محور
اصلی مشاجرات بود ،باعث گردید
که نخســت وزیر وقت ،ژان شاره،
کمیته ای به ریاســت دو نفر آدم
فرهیخته ،ریچارد تیلــور و ژرارد
بوشــار ،را تعیین کرد تا در نقاط
مختلف استان ،با تشکیل جلساتی
با شــرکت اشخاص با فرهنگ ها

980 St. Antoine West suite 308, Montreal, Quebec H3C 1A8
)Tel: 514-656-8178 (Down Town) or 514-326-8103 (St. Leonard
چهار سال از بهبودی بيماری سرطانم ،که با خود برکت به همراه داشت ،ميگذرد
و اکنون به شکرانه از درمان کاملم ،از راه طبيعی و با تجربه و تحصيالت عالی
در باب سالمتی از راه طبيعی و به خاطر دلم ،بهترين لذت برای من کمک
به ديگر دردمندان می باشد .لطفا با من تماس بگيريد:

Facebook: Nutrition and Well Being with Maria Cottone

تراژدی بزرگ آتش ،یخ ومرگ در کبک
 8بهمن :آتشســوزی بزرگ در
یک خانه ســالمندان در کبک
تا این لحظه  10کشــته به جا
گذاشته است.
آتشســوزی روز پنجشــنبه در
اقامتگاهی در شهر L'Isle-Verte
در استان کبک رخ داد .این شهر
در  ۲۳۰کیلومتری شمال شرقی
کبکسیتی قراردارد.
طبــق گزارش پلیــس 2۰ ،نفر
از ســالمندان هنــوز هم مفقود
هستند.
علت بروز این آتشســوزی هنوز
مشخص نشده است.
یــک مشــکل بــزرگ در ادامه
انجام عملیــات این بود که بعد از
ریختهشدن آب بر آتش و به دلیل
ســرمای بسیار شــدید هوا ،الیه
عظیمی از یخ در محل تشــکیل
شــده که جســتجو بــرای افراد
گیرافتاده در آوار را بســیار دشوار
میکند .عملیات نجات همچنان
ادامه دارد.
به گزارش سیتیوی ،تعدادی از
ســالمندان این آسایشگاه در پی
بروز آتشســوزی به بیمارستان
منتقل شدند ۱۳ .نفر از آنها دچار
مســمومیت با مونوکسید کربن

شدهاند.
همچنین دو نفر از افسران پلیس
کهدر لحظات اولیه به محل حادثه
رســیدند به بیمارســتان منتقل
شدهاند.
علت اصلــی آسیبرســیدن به
ســالمندان این بوده که بسیاری
از آنها نمیتوانســتند به صورت
مســتقل و بدونکمک از جا بلند
شوند و از سانحه فرار کنند.
بــه گفته ژینت کرون جانشــین
شــهردار  ،L'Isle-Verteتنها پنج
نفر از ســاکنان آسایشگاه کامال
مستقل و ســرپا بودند .بقیه آنها
باید به کمک ویلچر یا واکر حرکت
میکردند .عــدهای نابینا بودند و

عدهای دیگــر هم دچار آلزایمر یا
بیماریهای مشابه بودند و درک
موقعیت برایشان سخت بود.
بسیاری از ســالمندان آسایشگاه
حــاال در منزل اهالی شــهر و یا
آشنایانشان اسکانداده شدهاند.
پولین ماروا نخستوزیر کبک که
برای شــرکت در اجالس مجمع
جهانی اقتصاد به داووس سویس
رفته و همچنین اســتیون هارپر
نخســتوزیر کانادا کــه در زمان
حادثه در اردن بسر میبرد ،برای
خانواده و آشنایان قربانیان حادثه
پیام تسلیت فرستادهاند.
(روزنامه.نت)

و باورهای گوناگون ،موضوع را به
بحث بگذارند.
یک ســال بعد از آنکه کمیسیون
تیلور -بوشــار نتیجه کار خود را
اعالم کرد ،آنــدره درووین بیانیه
دیگری بــا نام «در کشــور من»
در  Vigile.netقرار داد که ســر و

صدای چندانی ایجاد نکرد.
اما بــا یک نگاه بــه آن می توان
دریافت که تصورات این مرد برای
جامعه ما از چه نوع است.
به عنوان نمونــه (البته با رعایت
احتیاط نســبت به دوبار ترجمه)
یکی از نقطه نظرهای این شخص

اینست:

«یــک راننده تاکســی موظف
است مسافری را همراه با سگش
یا همراه با مشــروب الکلی به
مقصدش برساند .از اعمالی مانند

{>> ادامه در صفحه}28 :
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وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

بحــراندراخالق
ایپزشکانایران
حرفه ِ
نعیمهدوستدار
 ۰۳بهمن ۱۳۹۲
بــا دردی شــدید در پهلوها ،به
درمانگاه مــیرود .دکتر عمومی
معاینهاش میکند .میگوید باید
تحمل کنی .درد ســاعتها ادامه
دارد و غــروب ،وقتــی به یکی از
بیمارستانهای خصوصی و مجهز
تهران میروند ،بیشتر از یک ساعت
طول میکشــد که کســی باالی
سرش بیاید و او هم کسی نیست
جز پرســتار بخــش اورژانس که
میگوید دکتر سرش شلوغ است.
 ۴۵دقیقــه بعد ،دکتر سرســری
نگاهی بهش میاندازد و حرفهای
تازهای میزند .شــاید کلیه باشد،
شاید نباشد .شاید تخمدان یا کبد
باشد .شــاید هم آپاندیس .با این
حال ،خبری از معاینه نیست.
پزشکی در ایران

مرفیــن تزریق میکنند و دعوت
به صبر .دو ســاعت بعد تغییری
در حالش پیدا نشده ،اما پرستارها
میگوینــد دکتــر فــردا صبح
خواهــد آمد .راه بعــدی ،امتحان
یک بیمارســتان دیگر است؛ یک
بیمارســتان تخصصی .آنجا دهها
بیمار حالی شــبیه او دارند .او اما
خوش شانستر از بقیه است ،چون
یک ســاعت بعد ،به دلیل اینکه
آشنایی در این بیمارستان داشته،
انترن اورژانس ،او را میفرستد به
تنها مرکز سونوگرافی شهر کهآن
ساعت از شب باز است .ساعت سه
صبح ،باالخره مشخص میشود که
درد از سنگی است که میخواهد
دفع شــود .او ۲۰ ،ســاعت درد
کشیده است تا درنهایت بفهمند
دردش چیست.
***
فاصلــه درآمدهــا در حوزه
ســامت تا هزار برابر است؛
پزشــکی که برای گذراندن طرح
در یــک روســتا کار میکند یک
هزارم درآمد پزشــکی را دارد که
در شــهرهای بزرگ دهها بیمار را
معاینهمیکند.
این را مســعود پزشــکیان وزیر
اسبق بهداشت و عضو کمیسیون
بهداشت و درمان مجلس ایران در
برنامه تلویزیونی ثریا در شبکه اول
تلویزیون ایران گفته است.
نمودارهای مختلفی هم از وضعیت
هزینههای ســامت ،درآمدهای
پزشــکان و… در ایــن برنامــه
تلویزیونی نشــان داده شد که بر
اساس یکی از همین نمودارها ،در
 ۱۱سال گذشته حداقل دستمزد
کارگر طبــق قانون کار فقط ۵ .۷
برابر شــده است در حالی که این

د ر مــا ن ،
معجز هگر ا ن
نــه جایــی ثبت میشود نهدر
ســاختار بهداشت و درمان کشور
جایی برای پیگیری دارد .حساس
بودن این حرفه از ســویی باعث
شــده که در مقابل ارزش معنوی
خدمات پرشکی ،بیاخالقیها یا به
اغماض نگریسته شوند ،یا از اساس
نادیده گرفته شوند.
کمتر بیماری اســت کــه با این
برخوردهــای غیراخالقی مواجه
نشــده باشــد ،امــا در نهایــت،
گویــی بیماران هم ،خودشــان و
بیماریشان را مستحق ساعتها
معطلی برای رســیدن به دستان
شفابخش پزشکان میدانند.

افزایش بــرای جراحی در بخش
خصوصی  ،۱۵ .۶بیهوشی ،۶.۱۴
داخلی  ۲۷و هتلینگ بیمارستانی
نیز  ۱۶. ۲برابر بوده است.
همچنین درآمد پزشکان در رشته
های مختلف بخش دولتی نیز در
نمودار جداگانهای نشان داده شد
که بر اســاس آن درآمد پزشک
اورولوژی در یک ماه  ۲۶میلیون
تومان ،چشم  ۳۰میلیون ،زنان و
زایمان  ۳۱میلیون ،گوش و حلق
و بینی  ۳۲میلیون ،جراح قلب ۳۸
میلیون ،ارتوپد  ۴۹میلیون و جراح
مغــز و اعصاب  ۶۵میلیون تومان
بوده است.
به همین دلیل است که موقعیت
اجتماعــی پزشــکان در ایران ،روی میز و زیر میز
افسانهای و تاریخی است.
دکتــر ح ،یکی از مشــهورترین
از آن دوران کــه طبیبان حاذق با متخصصــان ارتوپــدی در ایران
خورجین داروهایشان به عیادت است .برای مالقات او ،رشتههای
مریــض میرفتند تا امــروز که محکم ارتباط با کادر پزشــکی و
شمار زیادی از آنان در مطبهای بســتگان و نزدیکان الزم اســت.
شیک و آنچنانی در مناطق باالی یک بیمار معمولی برای نخستین
ت کم چهارماه در نوبت
شــهر تهران و شــهرهای بزرگ دیدار ،دس 
مینشــینند ،همواره این جایگاه میماند .برای مینا که پسرخالهاش
محتــرم بوده اما شــاید در هیچ پزشک همکار دکتر ح است ،وقت
زمانی پزشکان جایگاه امروزیشان گرفتن یک ماه طول میکشد.
را نداشتند.
آنها میخواســتند حتما دکتر ح
امروز پزشــک بــودن ،حرمت و ستون فقرات مادرشان را که مسن
جایگاهی همراه بــا تقدس پیدا بــود و مجموعهای از بیماریهای
کــرده که به دلیــل درآمد باالی مربوط به کهولت را با خود داشت،
اقتصادی ،رسیدن به آن مرتبه ،به عمل کند.
آرزوی همــه پدر و مادرها تبدیل روز موعــود ،آنها با امیــد فراوان
شــده و انتقاد از حرفه و تخصص وارد اتاق معاینه میشــوند ،با این
و اخالق پزشــکی ،یــک «تابوی توقع که دکتر دستکم به خاطر
اجتماعی» است.
آشنایی با پســرخاله ،سرش را از
با این حال ،کم نیســتند کسانی روی کاغذهایش بلند کند ،امادکتر
که زبان به شــکایت باز میکنند ح گرفتارتر از این حرفهاست.
و از رفتــار خشــن ،تحقیرآمیز حرف زیادی رد و بدل نمیشــود.
و آزاردهنــده پزشــکان در ایران دکتر پرونده را در چند ثانیه ورق
شکایتمیکنند.
میزند و نتیجه را میگوید.
در تجربه بسیاری از ایرانیان ،انتظار باید بیمار را در بیمارســتانی که
توجه و لبخند از شــمار زیادی از تنها بیمارســتان طرف قرارداد با
ی کنند .بررسی
پزشــکان ایرانی انتظار بیهودهای دکتر است بستر 
اســت .برخی آنها فرصت معاینه وضعیت ســامت بیمار ،ســابقه
درست بیماری را ندارند که با درد بیماریهای قبلی و… برای دکتر ح
و رنج فراوان و با نگرانی و استرس جای پرسش ندارد .قبل از خارج
به او مراجعه کرده است .گویی یک شدن از اتاق ،برگهای روی پرونده
احوالپرسی ساده از بیماری که یک پزشکی مادر مینا گذاشته میشود
شب قبل عمل سنگینی را گذرانده که اطالعات حساب شخصیدکتر
است ،وظیفه آنها نیست.
روی آن نوشته شده است.
بیمــار فقیری که بــا لباسهای دکتر تاکید میکند که حتماً باید
مندرس از شــهرهای دورافتاده و ده میلیون تومان به حساب بریزند
روستا به آنها مراجعه کرده ،ارج و و قبل از بستری کردن به منشی
قربی پی 
ش آنها ندارد .چراکه آنها به دکتر تحویل دهند .کل دیدار ،پنج
جایگاهی رسیدهاند که آرزوی همه دقیقه هم طول نمیکشد.
کودکان ایرانی است.
دریافت بــه اصطالح «زیرمیزی»
بر اساس اصلی نانوشته ،پزشکان رفته رفته به یک آســیب جدی
ایرانــی از بهترین و با تجربهترین در نظام پزشکی ایران در تهران و
پزشکان دنیا هستند و دست شان شهرهای بزرگ تبدیل شده است.
به اصطالح شفاســت ،اما گزارش بر اساس این سنت ،بیماران باید
تخلفهــا و بیاخالقیهای این عالوه بر پرداخت حق عمل رسمی
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به بیمارستان ،مبلغ جداگانهای را
در داخل مطب به برخی دکتران
بپردازند .تعداد پزشکان سرشناسی
که حاضر باشند از این پول بگذرند،
چندان زیاد نیست.
گویی در عرف پزشکی ،کسی
که چنین پولی نگیرد ،تبحر
الزم را ندارد.
زیــر میــزی گرفتن هــم برای
عملهای مهم و حیاتی یک سنت
عادی اســت ،هم برای عملهایی
که این روزها دیگر عادی و ساده به
حساب میآیند.
شادی ،اهل مشهد میگوید« :مگر
دکتر زنانی که بــدون زیرمیزی
ســزارین کند هم هست؟ حتما
دکتر خوبی نیست».
«نابســامانیهای نظام سالمت و
درمان در ایران»« ،جمعیت زیاد»،
«کمبود امکانات»« ،سیاستهای
غلط بهداشــتی»« ،ناسالم بودن
محیط زیســت و مــواد غذایی»،
در کنــار نبودن «بیمــه فراگیر و
مناسب» ،مشکالت زیادی را برای
پزشکان ایرانی ایجاد کرده است.
تاخیر در پرداخت کارانه پزشکان،
اختالف پرداخــت در بخشهای
دولتی و خصوصی و عدم تناسب
میــان پرداختهــا و عملکــرد
پزشکان ،گرایش به سوداندوزی را
در میان برخی از پزشکان باال برده
است .موضوع دریافت زیرمیزی به
عنوان شیوهای رایج در میان برخی
از پزشــکان ،خیلی هم پنهانی و
در خفا نیست و حتی نمایندگان
مجلس هم در روزهای اخیر به آن
واکنش نشان دادهاند.
ترس از افشــای نام فرد شــاکی،
اجــازه نمیدهد که بیمــاران به
شماره تلفنی که برای پیگیری و
العرسانی به مسئوالن اختصاص
اط 
داده شــده اســت زنگ بزنند؛ به
ویــژه اینکه بیمــاران به احتمال
قوی میخواهند روند درمان خود
را با آن پزشــک تکمیل کنند .در

نتیجه اغلب از پیگیری صرف نظر
میکنند.
در کنار اینها تعداد زیاد مراجعان و
محدود بودن امکانات باعث میشود
فشار کاری روی کادر پزشکی ایران
زیاد باشد ،اما مراجعان و بیماران
معتقدند آن گروهی از پزشکان که
در رفتار با بیماران اخالق حرفهای
را زیــر پا میگذارنــد ،نه از میان
پزشکان عمومی و کادر خدماتی،
که اغلب از متخصصانی هستند که
درآمد باال دارنــد و میل به ثروت
اندوزی بیشــتر آنهــا را از وظیفه
اصلی خود دور کرده است.
این در حالی اســت که به گفته
عضــو کمیســیون بهداشــت و
درمان مجلس «توان بیمهها برای
پرداخــت هزینههــای درمان در
حدود  ۲۰درصد است و دولت نیز
در حدود  ۲۳درصد این هزینهها
را تقبــل میکند و مابقی آنکه در
حدود  ۶۵درصد اســت ،از جیب
مردم پرداخت میشود».
جان کم ارزش آدمها

نوشین ،شهروند تهرانی تلخترین
خاطرهاش را از پزشــکان اینطور
تعریفمیکند:
«مــن بــرای کورتاژ رفتــه بودم
بیمارســتان کســری .چند سال
پیش .توی بخش زنان نشسته بودم
که یک خانم شهرستانی را آوردند.
از بیمارستان الله منتقل شده بود
آنجا .همراهش چندین و چند نفر
از بستگانش بودند ،غیر از شوهرش.
برادر آن خانم نشست کنارم .برایم
تعریف کرد که خواهرش بعد از ۱۷
سال بچهدار شده ،با روش تلقیح
مصنوعی .دوقلو باردار است و حاال
در هفتــه  ،۳۴مادر و بچهها دچار
مشکل شدهاند .در بیمارستان الله
ش آمده بود و
مشکلی برایشان پی 
با آمبوالنس آنها را فرستاده بودند
بیمارستان کسری .آقای پزشک
مشهوری باید سزارین میکرد که

Fax: 514-303-6522

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

گفته بود تــا کل پول زیرمیزی را
نریزید نمیآیم باالی سر مریض.
شوهرش رفته بود پول را تهیه کند،
اما کسی باالی سر آن زن بیچاره
نمیآمد .قبل از اینکه خودم بروم
برای عمل ،آن آقای دکتر مشهور
را دیدم .با همکارانش میگفت و
میخندید و البد اص ً
ال فکر نمیکرد
اگر آن بچهها بعد از  ۱۷سال انتظار
بمیرند چه بالیی سر آن خانواده
میآید .به اینطور بچهها میگویند
بچههای طالیی .نجاتشان خیلی
مهم است .اما آن آقای دکتر فقط
میخندید».
دکترهایی کهدست و پنجه طالیی
دارند در ایران کم نیســتند .آنها
میتوانند ســختترین عملهای
جراحی قلب ،ستون فقرات ،مغز و
انواع پیوندهای اعضای حیاتی بدن
را انجام دهند.
به دلیل تجربــه زیاد ،بعضیها به
تشخیص پزشــکان ایرانی ایمان
دارند .اما این شــهرت زیاد ،گاهی
با اخالق حرفهای همراه نمیشود.
برخی از آنهایی که در مطبهای
آنچنانیشــان ،حتــی نگاهی به
چهره بیمار نمیاندازند ،با تکیه بر
همین تخصص و تجربه ،حتی از
گرفتن شرح حال بیمار و بررسی
داروهای او اهمال میکنند .نتیجه
این اهمال ممکن است مثل تجربه
سپیده باشد:
«داروهای مــادرم را کنترل کردم
که از دو پزشــک مختلف قلب و
کلیه گرفته بود .متوجه شدم مادرم
همزمان سهداروی مشابه برای یک
بیماریدریافت میکند ودوزی که
میگیرد ،سه برابر حد نیازش است.
فوراً اضافهها را دور ریختم».
یا مثل علی که پدرش دو ســال
پیش متخصصــان مختلف رفت
تا مشــکل تورم و درد زانویش را
حل کند ،اما با اینکه انواع و اقسام
قرصهــا را خورد و بارها عکس و
{>> ادامه در صفحه}36 :
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هر سال در ایران  ۲۵۰هزار عمل
سقط جنین غیرقانونی اجنام میشود
ســقط جنین جز در موارد خاص در
ایران غیرقانونی است
یک مقام وزارت بهداشــت ایران می
گوید که ساالنه  ۲۵۰هزار عمل سقط
جنین غیر قانونی در این کشور انجام
میشود.
در  ۱۵ســال اخیر این نخستین بار
است که وزارت بهداشت ایران به طور
رسمی آمار سقط جنین را اعالم می
کند.
به گفتــه این وزارتخانه آمار ســقط
جنین در  ۱۵ســال گذشته سه برابر
شده است.
در ایران ســقط جنین ،مگر در موارد
بسیار خاص ،غیر قانونی است.

بر اساس گزارشها ،در ایران ساالنه یک
میلیون و هفتصد و پنجاه هزار بارداری
اتفاق می افتد؛ که  ۲۵۶هزار مورد آن
با سقط جنین به پایان میرسد.
همین گزارشها حاکیست که از این
تعــداد تنها  ۶هزار مــورد به صورت
قانونی انجام شده است.
دفتر ســامت خانــواده و جمعیت
وزارت بهداشــت می گوید که عالوه
بــر این ۱۰۰ ،هزار مــورد مرده زایی
هم اتفاق افتاده اســت؛ یعنی به طور
کلیدر کشور ساالنه  ۳۵۶هزار جنین
پیش از زایمان میمیرند.
در دنیــا هر ســال  ۴۳میلیون عمل
سقط جنین انجام میگیرد که نزدیک

اموالبابکزنجانیتوقيفشد

به گزارش خبرگــزاری مهر ،ابراهيم
رئيســی ،معاون اول قــوه قضاييه،
در جمع خبرنــگاران درباره آخرين
وضعيت بابک زنجانی و فعاليتهای
اقتصــادی او گفت که اين پرونده در
دادســرای تهران در حال رسيدگی و
متهم در مراحل بازجويی و بازپرسی
قرار دارد.
وی تصريــح کــرد کــه «اموالی که
شناسايی شده ،توقيف گرديد و تحت
نظر دادستان قرار دارد».
مقامهای قوه قضاييه دليل بازداشت
آقــای زنجانی را کــه روز  ۹دی رخ
داد ،مرتبط با بدهیهای او به وزارت
نفــت عنوان کردهاند کــه بالغ بر دو
ميليارد يورو برآورد شده است .قبل از
بازداشت وی ،اخباری درباره پرداخت
بدهی نفتــی وی از طريق بانکی در
تاجيکستان منتشر شد ،اما با تکذيب
مقامهای ايران و تاجيکستان مواجه
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شد.
محمود علوی ،وزير اطالعات  ،پنجم
بهمن ماه در گفتوگو با خبرگزاری
خانه ملــت گفت که «آنچه تاکنون
بابک زنجانی درباره انتقال درآمدهای
نفتی کشــور گفته ،واقعيت نداشته
است».
آقای علوی گفت که «وزارت اطالعات
در چند وقت اخير پیگير بازگرداندن
درآمدهــای نفتی در دســت بابک
زنجانی بود» ،اما ادعاهای او تا اينجای
کار «خالف واقع» بوده است.
ک بار آقای زنجانی اعالم
به گفته او ،ي 
کرد که «پول فــروش نفت ايران در
بانک تاجيکســتان واريز کرده که با
بررســیها معلوم شــد اين موضوع
خالف واقع بــوده» ،اما بعد از آن نيز
مدعی شــد که «حدود دو ميليارد و
 ۲۰۰ميليون يورو از درآمدهای نفتی
را به بانکی در روسيه واريز کرده است

به نیمی از آنهادر کشورهایی است که
سقط جنین غیر قانونی است.
برخــی از ناظــران مــی گویند که
شواهدی وجود ندارد که قانونی کردن
سقط جنین باعث کاهش آن بشود
ولی شــکی نیســت که می تواند به
سالمت زنان کمک کند.
غیر قانونی بودن سقط جنین و غیر
اخالقی دانســتن آن مختص ایران
یا کشــورهای خاورمیانه نیست و در
بســیاری از کشورها ،از آمریکا و اروپا
گرفته تا آفریقا و آسیا انتخاب پایان
دادن به بارداری برای زنان غیر قانونی
است.
این مســئله در بسیاری مواقع باعث
میشود که زنان از راههای خطرناکی
دســت به اینکار بزنند و حتی گاهی
جان خود را از دست بدهند.

که اين موضوع هم خالف واقع بود».
بابــک زنجانی از تاجــران نزديک به
دولت محمود احمدینژاد محسوب
میشــد که همانطور کــه مقامهای
ايرانی نیز بــه آن اذعان دارند ،با دور
زدن تحريمها ،نفت کشور را به فروش
میرساند.
اما در عين حال اتهامات متعددی در
رابطه با فساد مالی نيز متوجه اوست،
ب ه طوری که تعــدادی از نمايندگان
مجلس شــورای اســامی پيش از
بازداشت او ،خواستار محاکمهاش شده
بودند.
نــام بابک زنجانی در پولشــويی ۸۷
ميليــارد يورويی رضا ضــراب ،تاجر
ايرانیتبار در ترکيه نيز مطرح شــده
اســت .به گزارش رسانههای ترکيه،
ضراب که هم اکنون در بازداشــت به
سر میبرد،در بازپرسیها آقای زنجانی
را «رئيس» خود معرفی کرده است.

آژانس مسافرتی

Maison de Voyages

سفر شما به ایران
با بهترین نرخ های بازار
½
½
½
½

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
½ سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
و کشتیرانی (کروز)
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

فرنازمعتمدی
اینک با3
 2سال جتربه کاری!
نشـــانی:

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

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

T: (514) 842-8000 Ext. 296
F: (514) 842-8021 Metro: McGill
farnaz@hot.ca www.hot.ca

اطالعیهحجعمره

کانون فرهنگی نور با همکاری پرواز نور کانــادا تقدیم می کند

کعـب عش کـج
س
ه ق ا ا ت...

تور زیارتی مدینه منوره و اجنا م عمره مفرده

خانه ای که علیرغم سا د گی و پیراستگی از زیورآالت دنیوی ،نظیری برایش نیست

آجنا خانه دلهاست  ،ساحت قدس و جلوه گاه خداست...

آجنا کعبه است....

شما هم میتوانید همراه با ما از زائران کوی دوست
باشید
کانون فرهنگی نور با همکاری مؤسســه پرواز نور
کانادا برنامه زیارتی ویژه ای را ترتیب داده است تا
عالقمندان از نقاط مختلف کانادا بتوانند

نوروز سال 1393

را در مدینه منوره بگذرانند.
شــرکت کنندگان در این برنامه که با اســتفاده از
تجارب چندین ساله مدیران مؤسسه پرواز نورکانادا
در اعزام کاروان های حج و زیارت برگزار می گردد،
ایام نوروز را بترتیب در شهر های مدینه منوره و پس
از آن مکه معظمه سپری خواهند نمود.

هتل  5ستاره دارالغفران در مجاورت
مسجد احلرام (مکه معظمه) و هتل
داراالیمان  -اینتر کنتیننتال (مدینه منوره)
در اطاقهای  2نفره
ازجمله هتلهائی است که برای حج عمرهدرنظرگرفته
شده است بدیهی است درصورت عدم امکان رزرو
تعــداد کافی اطاق از هتلهای مشــابه و یا بهتری
استفاده خواهد شد.
هزینه برآورد شــده در این تور زیارتی – با در نظر
گرفتن نرخ متغیر بلیط هواپیما -حدود  3500دالر
آمریکا ویا کمتر خواهد بود.
توصیه:
باتوجه به امــکان افزایش نرخ بلیط توصیه
میشود عالقمندان هرچه زودتر برای ثبت نام
اقدام نمایند .

یاد آوری:
شیفتگان زیارت حرمین شریفین و انجام مناسک
حج  -اعم از تمتع (واجب) و عمره (مستحب) نیزمی
توانند از هم اکنون در این برنامه ها ثبت نام نمایند.
تاریخ و ساعت دقیق پرواز متعاقبا اعالم خواهد شد.

کاروان حج عمره:

عـزیمت 18 :مارس 2014
مراجعت 28 :مارس 2014

کاروان حج متتع:

عزیمت 18 :سپتامبر 2014
مراجعت 8 :اکتبر 2014

____________________
برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام
با نمایندگان زیر تماس حاصل نمایید:

مونترال:

کانون فرهنگی نور (آقای جواد دره شیری)
تلفن)438( 238-6518 :

تورنتو:

آتـاوا:

آقای مرتضی هاشمی
تلفن )416( 728-2833
آقایملکپور
تلفن )613( 864-8611

e-mail: info@parvazenoor.ca
www.parvazenoor.ca
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خـوانــدنی...

دکتربهمن فصیح پور

چرامزاحمتمیلیونیتلفنیبرایمراکز
خدماتیاضطراریدرایران؟

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

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

با کمک طب سوزنی

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

مجیدمحمدی

مدیر روابط عمومی اورژانس ایران
میگوید ۴۰« :درصد تماسهای
مردمی با اورژانس مزاحمت تلفنی
اســت .در برخی شــهرها مثل
دزفول این میــزان به  ۸۰درصد
هم میرسد .این مسئله موجب
مشکالت شنوایی برای کارکنان
اورژانــس ،گیر کــردن مأموران
در ترافیــک و دیر رســیدن به
مأموریتهای واقعی شده است».
(فارس  ۲۲دی )۱۳۹۲
فقط در فاصله سالهای  ۸۴تا
 ۹۲بیش از ۲۰میلیون بار برای
اورژانس و آتشنشانی و پلیس
 ۱۱۰کشور مزاحمت تلفنی ایجاد
شده است( .الف ۳ ،بهمن )۱۳۹۲
در کشورهای دیگر نیز تلفنهای
نامربوط به اورژانس یا میشود اما
آنها عمدتا شماره گیری تصادفی
(توســط ســل فون داخل جیب
شــلوار) یا شــماره گیری اشتباه
اســت که بالفاصله توسط اپراتور
تشخیص داده میشود.
مزاحمت ارادی مقولهای است
که در ایران به حد بحرانی خود
رسیده است.
این تماسها چرا صورت میگیرد؟
آیا کســانی که ایــن تماسها را
میگیرند نمیدانند دارند با جان
افراد بازی میکنند؟
آیا بخشی از مردم ایران دشمنی
خاصی با اورژانس کشــور یا آتش
نشانیدارند؟
آیا اورژانس و آتش نشانی به دلیل
کوتاهیدر عکس العمل به شرایط
اضطراری با این واکنشها مواجه
اســت؟ (مورد کشته شدن دو زن
به دلیل کوتاهی آتش نشانی یک
اتفــاق نادر بوده اســت) آیا دلیل
دیگری برای این مزاحمتها که بر
خالف مصالح و خیر عمومی است
میتوان پیدا کرد؟.....
چهار علت بعیــد در این حوزه به
چشم میخورد:
 )۱اعتراض به دولت؛
 )۲جنون جمعی؛
 )۳عدم احساس تعلق؛ و
 )۴فقدان مجراهای سالم برای
پرکردن اوقات فراغت جوانان.
•
اعتراض

انبوهی از مطالبات پاسخداده نشده
و سرکوبهای فروخورده در میان
مردم ایران به چشم میخورد.
 ۳۵ســال اســت که حکومت با
بدترین روشها بــا مردم برخورد
کرده و مهمتر از همه اینکه آنها را
هر روز تحقیر میکند .شهروندان
ایرانی هر روز با گزینش و گشت
ارشــاد و اماکــن و بســیج مورد
سرکوب قرار میگیرند .حکومت
دروغگو ،متقلب ،فاســد و مبتنی
بر زور مجموعهای از درهای بسته
را به شــهروندان ارائــه میکند.
روزنههای اصالح در جامعه عمدتا
بست هاند.
از ایــن رو اعتیاد ،افســردگی و
بیماریهــای روانــی در ایران به
شدت رو به افزایش بودهاند.
جدیدترینآمارهایوزارتبهداشت
از ابتالی  ۲۱درصدی مردم کشور
به اختالالت روانی خبر میدهد که
در پایتخت به  ۳۴درصد میرسد،

14

_____________________
Tel : (514) 267-3454

•
•
•
•

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

بهروزباباخانی
نمیشناسند.
همه موارد
در
توان
ی
همچنین نم
ٔ
از افراد ســلب مسئولیت کرده و
جرم و جنایات آنها را به حساب
جنون موضعی گذاشــت .ایجاد
مزاحمت برای اورژنس اگر موجب
نرســیدن آن به بیماران شــود و
کسی ازدست برود عملی مجرمانه
است.

بیمارانی که
در جمعیت  ۱۲میلیونی تهران ۴
میلیون نفر میشوند( .عصر ایران،
 ۳۰دی )۱۳۹۲
برخی معتقدند که این بغضهای
فروخــورده کــه نمیتواننــد در
رسانهها یا اجتماعات بیرون ریخته
شوند در مواردی مثل عدم رعایت
قوانین یا تخریب اموال عمومی یا
مزاحمت بــرای نهادهای عمومی
بیرون ریخته میشوند.
این تبیین شاید به کار توضیح عدم
رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی،
پاره کــردن صندلیهای اتوبوس،
نوشتن بر دیوارها ،ریختن آشغال
در معابر عمومی یا حتی کم کاری
بیاید ،اما مزاحمت برای سازمانی
که کارش رســیدگی به افراد در
حــال مرگ اســت را نمیتوان با
خالی کردن عقدهها توضیح داد.
تفاوتی جدی میان بیخیالیهای
کم هزینــه برای عمــوم یا عدم
احساس مســئولیت مردم (مثل
عدم پرداخت چکهای صادره تا
حد  ۱۲میلیون چک برگشتی) و
اضرار به اموال عمومی و ایجاد خطر
برای جان افراد وجود دارد.

در ایــران مــدارس ،مراکز آتش
نشانی ،مراکز فوریتهای پزشکی،
پلیس و دیگــر نهادهای خدمات
رســانی هیچ ارتباطی با مردمی
که تحت پوشــش قرار میدهند
ندارند .این مراکز به طور مرکزی
و سراسری اداره میشوند .مردم نه
بودجه
صدایی در تعیین مدیران و
ٔ
آنها دارند و نه بــرای ادارٔه آنها
به شــکل محلی مالیات مستقیم
میپردازند.
در چنیــن شــرایطی هیچ گونه
احساس تعلق دو طرفهای وجود
ندارد .این عدم احساس تعلق خود
را در عرصههای مختلف از جمله
بیتوجهی به اتالف منابع و فقدان
فعالیتهای داوطلبانه از ســئی
مردم محلی و عدم کارایی از سوی
نهادها نشان میدهد.

از نگاهــی دیگر آمارهــای فوق و
میزان مزاحمتهای تلفنی برای
مرکز فوریتهای پزشــکی از یک
نــگاه عقلگرایانه حاکــی از نوعی
جامعه
جنون جمعی در بخشی از
ٔ
ایران است.
جامعه
شــرایط ناموزون و آشوبی
ٔ
ایــران و نبودن هیچ چیز به جای
خود (از افــراد تا نهادها) اقتضای
چنین جنون جمعیای را نیز دارد.
مشاهدات و آمارهای مختلفی این
جنون جمعی را حکایت میکنند:
افزایش آمار خودکشیها تا میزان
زبالهای کهدر طبیعت و محیطهای
کشور رها میشود ،حضور
عمومی 
چند هزار نفــری در برابر نمایش
اعدام و جان دادن افراد در میدانها
و خیابانهــا تا میــزان تصادفات
رانندگــی که حداقل بخشــی از
آنها ناشی از رانندگیهای دیوانه
وار است ،کشیدن میلیونها چک
بیمحل تا روزانه صدها هزار منازعه
میان افراد در کوچه و خیابان ،و از
کودک آزاری تا همسر آزاری.
امــا جنون جمعی نیــز آمارهای
مزاحمت تلفنی برای اورژانسها را
توضیحنمیدهد.
افرادی که دچار جنون میشــوند
بیشتربهخودونزدیکانشانآسیب
میزنند تا جامعه و کســانی که

مزاحمان تلفنــی مراکز اورژانس
عمدتا نوجوانان و جوانان هستند
(پس از تعطیلی مــدارس تعداد
تلفنها افزایش مییابد).
نقطه
به
ها
همچنین این مزاحمت
ٔ
خاصی از کشــور (مثال با بیکاری
بیشــتر یا فقر بیشتر) اختصاص
ندارد:
«در شــیراز  ۹۷هــزار تمــاس
مزاحمت تلفنیدر  ۶ماهه ابتدایی
سال در اورژانس ثبت شده است....
در  ۶ماهه ابتدایی ســال  ،۹۲در
استان اصفهان  ۴۴هزار تماس ،در
کرمانشاه  ۳۰هزار تماس ،شاهرود
 ۵۵۰۰تماس ،بیرجند  ۲۶هزار و
سمنان  ۱۰هزار تماس مزاحمت
تلفنی با اورژانس ثبت شده است....
بــه اورژانس تهران روزی حدود ۴
تا  ۵هزار تماس برقرار میشود که
از این تعــداد فقط  ۱۵۰۰تماس
مأموریت واقعی است( ».همانجا)
چنانکــه میبینید درصــد این
مزاحمتها در شــهرها بیشتر از
روســتاها و در شهرهای بزرگتر
بیشتر از شهرهای کوچکتر است.
نکته فوق شــاید
بــا توجه به دو ٔ
بهترین توضیح برای مزاحمتهای
فوق فقدان عواملی برای پر کردن
اوقات فراغت باشــد .اکثر جوانان

•
جنون جمعی

•
عدم احساس تعلق

•
هزینههای عدم اوقات فراغت
برای بخش عمومی

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

مشاور رمسی وام مسکن






اخذ وام برای افراد خوداشتغال
اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب
اخذ برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری
متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

نان سنگک

سر

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

سفره شما!

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

شیراز
Tel.: 514-894-8372

رستوران

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

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

ایرانی بــر خالف جوانــان دیگر
کشــورها از تاسیســات ورزشی،
باشــگاهها ،مراکــز گردهمایی،
کالسهای موســیقی در مدارس
عمومی و خصوصی ،سینماها (با
فیلمهای روز) ،ســواحل ،تورهای
گردشــگری ،و پارکهایــی که
معموال مورد استفادٔه جوانان است

5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929

محروم هستند .وقتی فرصت برای
گذران وجود داشــته باشد اما کار
مفیدی برای انجام وجود نداشته
باشد جوانان ممکن است دست به
همه جوانان
کارهای احمقانه زنندٔ .
نیز اهل خواندن کتاب نیستند که
اوقــات فراغت خود را در خانه و با
کاری بدون هیچ گونه تاسیسات

انجــام دهنــد .البته اگــر تعداد
تلفنهای قالبی به پلیس و آتش
نشانی در ایران هم به تفکیک ارائه
مقایسه آنها به
شده بود میشد با
ٔ
تحلیل جامع تریدست یافت.
رادیوفردا
•
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>> بخش 2
پایانی

اطمینان از دریافت حیــات ارزش زیادی
دارد زیرا بسیاری از مردم در جستجوی آن
هستند .شخصی را میشناسم که اآلن تمام
وقت خود را ب ه خدمت خداوند سپرده است؛
او قب ً
ال در مذهب خود بسیار متعصب بود و
همیشه به مسیحیت حمله میکرد.
آخر خودش به مسیح ایمان آورد و وقتی
میخواست شــهادت خود را بنویسد ،این
عنوان را برای کتاب خود انتخاب کرد:
"در جستجوی اطمینان".
او در این کتابچــه ،اعتراف میکند که در
طول ســالهای درازی که از مذهب خود
دفاع میکرده و دیگران را مورد حمله قرار
میداده ،هیچ اطمینانی از حیات جاودانی
انسان مرده به حیات احتیاج
نداشته استِ .
دارد و خدا را شکر که مسیح ظاهر شد تا ما
بهوسیلۀ او حیاتداشته باشیم.



 )۴مسیح ظاهر شد تا
جناتدهندۀ عالم باشد (:۴)۱۴

2

اصطالح "نجاتدهندۀ عالم" تأئید
میکند که پیغام مسیح مخصوص
همه ،در هر زمان میباشد.
به همین جهت ،از ابتدای زندگی مسیح بر
روی زمین ،برای بسیاری آشکار شده بود
که او باید "نجاتدهندۀ جهان" باشد.
بارها بهخصوص در قسمت اول انجیل لوقا،
به این اصطالح برخورد میکنیم .مث ً
ال مریم
میگوید:
«روح من در نجاتدهندۀ من ،خدا ،شادی
میکند» (:۱،)۴۶
زکریا میگوید« :از خاندان بندۀ خود داود،
رهانندۀ نیرومندی برافراشته است (:۱...)۶۹
که با آمرزش گناهانشان رستگار میشوند»
(:۱،)۷۷
فرشــتۀ خداونــد میگویــد« :امــروز...
نجاتدهندهای برای شما به
دنیا آمده است» (:۲،)۱۱
شمعون میگوید« :چشمانم
نجــات تو را دیده اســت»
(:۲ -)۳۰همان عیســی که
قوم خودش را از گناهانشان
رهایــی خواهــد داد (متی
:۱.)۲۱



اشکال انسان چیست؟
بعضیهــا ادعا میکنند که
اشکال انســان فقط نادانی
اوســت و از طریق مکاشفۀ
خــدا بهوســیلۀ پیامبران،
نادانی او برطرف میشود.
امــا در حقیقت ،اشــکال
انســان خیلی عمیقتر از

هر شنبه

هر یکشنبه

از ساعت 4بعدازظهر در قلب مونتریال
)(Metro: Mont Royal

اینهاســت .میشود گفت
که اشکال انسان ،ناتوانی
اوست .مشکل انسان هرگز
بیاطالعــی از آنچه باید
بکند نیست ،بلکه فقدان
نیــروی الزم جهت انجام
این وظیفــه او را درمانده
ساخته است.
ل این اســت که چه کسی
پس ســؤا 
میتواند انسان را که در چاه گناه افتاده
است ،در بیاورد؟
بــه همین دلیل ،در وهلــۀ اول ،ما به یک
نجاتدهنده نیاز داریم ،نه به یک معلم؛ و
تنها منجی عالم ،عیسی مسیح است.
«در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در
زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم
عطا نشده است تا بهوسیلۀ آن نجات یابیم»
(اعمال رسوالن :۴.)۱۲

کشی
ش
ج
ال
ل
ع
ا
د
ل

زندگی انسانی ،خدا را به ما نشان میدهد
و بهوسیلۀ یک مرگ فداکارانه ،ما را با خدا
آشتی میدهد .آیا برای ما افتخاری بزرگتر
از این وجود دارد که فرزندان روحانی خدا
بشویم و بدانیم خدای متعال ،پدر پر محبت
ماست؟
به همین دلیل خدا از روی محبتش مسیح
را فرستاد تا ما بتوانیم او را بشناسیم و با او
در تماس باشیم.

ولی واقع ًا الزم است که ما شخص ًا عیسی
مســیح را بهعنوان نجاتدهندۀ خود
 )۵مسیح ظاهر شد تا خدای حقیقی را به بپذیریم .اگر نه ،تجســم خدا از طریق
ما بشناساند (:۵)۲۰
مسیح هیچ سودی عاید ما نمیگرداند.



در انجیل یوحنا ظاهراً تناقضی وجود دارد،
زیــرا در :۱ ۱۸میخوانیم« :کســی هرگز
خدا را ندیده اســت» و در :۱۴ ۸مسیح به
شاگردانشمیفرماید:
«شما او را دیدهاید».
ما خدا را شکر میکنیم که با دیدن عیسی
مسیح که صورت خدای نادیده است ،گویی
خود خدا را میبینیم ودر نتیجه ،میتوانیم
او را بشناسیم.
همانطوری که مسیح میفرماید:
ولی در قلب ما وارد نگردد،
«این اســت حیات جاودان کــه آنها تو را سراسر جمله کارش هیچ ارزد!
خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که

فرستادۀ توست ،بشناسند» (یوحنا :۱۷.)۳
این شناخت هم به زندگی مسیح مربوط
است و هم به مرگ او .مسیح بهوسیلۀ یک

اگر عیسی هزاران بار دیگر،
بهدنیا زندگانی گیرد از سر،
کند روشن ز نو دنیای ما را،
شفا بخشد همه مرضای ما را،
بهخود خواند همه زحمتکشان را،
ببخشد زندگانی مردگان را،
نمایاند به انسان راه چاره،
شود مصلوب و برخیزد دوباره،

بت است

داوند مح

خ

405 Marie-Anne E

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

Mont Royal
Mont
Royal

با تلفن ما متاس بگیرید:

) 514-999-5168

ST-DENIS

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

Montreal

کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال

  اگر احتیاج به دعا دارید،


از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

15

Mary Anne
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مدرسه دهخدا
باالخره خبر خوش رسید

در شهــر
مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

ایرانیکاازآنهمهماست
و به حمایت مالی همه نیاز دارد.
www.iranica.com
--------------------------

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

Tel: 514-775-6508
www.farzaneganmontreal.ca

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

----------

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

کافـــه لیت

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

www.cafelitt.ca

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

IBNG

Tel: 514-341-5194

--------اجنمنزنانایرانیمونترال
8043 St-Hubert
514-619-4648

M EK IC
Maison d’Edition

اوتـــاوا

Info: 514-249-4684
www.ibng.ca
------------------------

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

اجنمن ادبی مونتریال

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

اجنمن ایرانیان اتاوا

www.ilsmontreal.org

را فراموش نکنیم!

Centre St-Paul,
4976 rue Notre Dame O.
www.dehkhodaschool.com

با سپاس همیشگی از شما
هیات مدیره دهخدا

ما و همه آیندگان ما به این مرجع

تلویزیونهفتگی

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور
هر یکشنبه ساعت  1بعد از ظهر

به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون اندیشه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  ۹. ۳۰شب به وقت ایران
(باز پخش برنامه دوشنبه ها،
ساعت ۱۰صبح به وقت شرق آمریکا)
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات خود را از ما دریغ ندارید.

Shield of Athena

آموزش سنتور

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

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

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

صابر جلیل زاده
تلفن:

صدایی دیگر براى بى صدایان  ،هیچ بودگان
گامىدر جهت تقویت بدیل سوسیالیستى
برنامه تلویزیونى اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
هر یكشنبه از ساعت  2بعد از ظهر به وقت شرق
امریكا
ساعت  8شب به وقت اروپاى مرکزی
ساعت 10:30شب به وقت ایران
پخش زنده به مدت یك ساعت از کانال اندیشه
باز پخش برنامه:
سه شنبه ها ساعت  6صبح به وقت شرق امریكا
برنامه های تلویزیونی اتحاد چپ سوسیالیستی را
دریوتیوب "دریچه تی وی"تماشا نمایید.

514-299-8841

ـسرا
ک
با
�
Iransocialist@gmail.com

Maison De Kebab

La

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

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

514

933-0-933

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

آیا شما و کودکان تان شاهد خشونت های خانوادگی بطور روزمره هستید؟
آیا برای رفع مشکالت تان احتیاج به فردی باتجربه در مسایل خانوادگی دارید؟
آیا مشکل زبان دارید و بدنبال همزبان خودتان هستید
تا به مسایل شما رسیدگی کند؟
مرجع رایگان و قابل اطمینان
در خدمت خانواده های افغان و ایرانی است
و شما را گام به گام در همه مشکالت یاری می کند.
اگر آرامش خاطر می خواهید،
تلفن را بردارید و با شماره  514-274-8117با ما تماس بگیرید.

برنامه تلویزیونی دریچه

iranleftalliance@gmail.com

چهارشنبه ها 8 :بامداد

شــنبه  ۲۲مارچ  :۲۰۱۴جشــن شب عید
شنبه  ۱۵مارچ  :۲۰۱۴بازار نوروزی دهخدا
چهارشــنبه  ۱۸مارچ  :۲۰۱۴جشــن شب نوروزی دهخدا
چهارشنبهسوری

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

WWW.IBNG.CA

تقویم ساالنه جشن های مدرسه دهخدا

رادیوفارسی مناشوم

دانشنامهایرانیکا

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

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

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

همبستگیبازرگانی

5347 Cote-des-Niege

فرهنگسرایسینا

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

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

خردساالن 11 :صبح  -بزرگساالن12 :

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

مرکزفرهنگیزاگرس

بنیاد سخن آزاد

رقصایرانیبهدلیلگوناگونیفرهنگیوقدمتی
بهدرازای تاریخ بسیار رنگارنگ و غنی می باشد،
در حفظ این هنر یگانه که متاسفانهدر سرزمین
خود مورد بی مهری فراوان است بکوشیم.

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA
(514) 274-8117

(514) 299-1787

کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

خورشید خانوم

بزرگ نیاز داریم

کتابخانهنیما

مدرسه فرزانگان

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

بدینوســیله به اطــاع همگان
میرســانیم که تعمیر مدرسه مان
به اتمام رسید و سال جدید را در
مدرسه قبلی خودمان شروع کرده
ایم! به امید دیدار در

Ketab-e Iran Canada
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777

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

تلفن)514( 626-5520 :
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820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

514-585-6178
کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

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

سرامیک های محمود بقائیان
www.ceramicstudio.ca
Tel.:(514) 284-6630
دی جی بین المللی
با جدیدترین و
کاملترینآلبوم
آهنگ های ایرانی وخارجی
 DJالکاپون
(تیمور)
درخدمت ایرانیان گرامی

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

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!
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مراسم نکوداشت

ترابحقشناس
ی ناپذیر
به پاس یک عمر تالش خستگ 
برای آزادی ،دموکراسی و سوسیالیسم
کمیته یادمان همایشی در بزرگداشت این مبارز با سابقه
برگزار خواهد کرد.

برنامه مراسم شامل:

” نبرد سیاهکل و ادبیات و هنر“

سخنرانی و شعرخوانی
عباس سماکار
” میراث سیاهکل “

ی بهرام قدیمی ،شعر خوانی ،موسیقی ...
سخنران 
تاریخ :شنبه  ۲۲فوریه ساعت  ۶:۳۰بعد از ظهر

سخنرانی حسین منصوری

کتابخانهنیما

از سازمان فدائیان ( اقلیت )

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

منایشگاه

از هنرمند جوان ایرانی مقیم مونترال

الهام پارسیان

جمعه  ۳۱ژانویه ساعت  ۶تا  ۹شب
(این نمایشگاه تاریخ  ۱۲فوریه ادامه
دارد)
زن در تصویری که جامعه مذکر از او

تصویر کرده محبوس است ،بنا براین
اگربه سراغ انتخاب آزاد برود مانند
این است که حصار زندان را شکسته
است .عاشقان می گویند  " :عشق او را
دگرگون کرده است ،عشق او را آدمی
دیگر کرده است " و حق با آنهاست،
عشق زن را به کلی دگرگون می کند،
اگر جرأت کند عشق بورزد ،اگر جرأت
کند خودش باشد ،باید تصویری را که

دنیا او را در آن محبوس کرده است
نابود کند.دیالکتیک تنهایی :اکتاویو پاز

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

• گروه رقص خورشید خانوم
• موسیقی آمریکای التین
شنبه  ٨ :فوریه
ساعت  ٦ :بعدازظهر
دانشگاه کنکوردیا

)(Library Building
local LB-125,
1400 de Maisonneuve West

فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت ) مونترال

چند روزی از فرانسه به اینجا آمده انددر مورد جنجال اخیر  ۴فرزند در حالی که با ایشان زندگ 
ی میکرده است
ازنامه های رسیده آقای اوالند جویا شدم آنها هم هم مثل خود من و بیشتر با زن دیگری به اسم والری تریرویلیر که اکنون ۴۸
مردم اعتقادشان این بود که زندگ 
ی خصوصی افراد به کسی سال و شغل روزنامه نگاری دارد رابطه پیدا کرد؛ در
ارتباط ندارد.
نتیجه خانم سیگولین رویال مجبور شد کنار برود
اینجا مواردی به نظرم میرسد که عنوان میکنم اینطور خانم والری بعد از انتخاب خود را به اسم بانوی اول
که در روزنامهها نوشــته انــد تاریخچه زندگ 
ی خصوصی فرانسه نامید و جنجالی هم در این رابطه با خانم
آقای اوالند زیاد درخشــان نیســت بعد از زندگ 
ی با خانم رویال آفرید.
شایسته الهامی (مونتریال) سیگولین رویال (هم
ســن و سال خودش که چند سال اخیرا آقای اوالند ۵۹ ،ساله ،با خانمی به اسم جولی
ّ
ی در مورد آقای اوالند رئیس جمهور فرانسه پیش کاندیدای ریاست جمهوری شــد و در مقابل آقای گایه (هنرپیشه  ۴۱ساله) ارتباط بر قرار کرده است
اخیرا با دوست 
صحبت میکردم،نظر او و همســر فرانسویش را که برای سارکوزی رای نیاورد) به مدت بیشتر از 24سال و داشتن و گویا شبها با موتورسیکلت به دیدن او میرفته
است .این مســاله دهم ژانویه برمال شد و
باعث شــد خانم والری روانه بیمارستان
بشود.
ظاهرا ضربالمثل عشق پیری گ ر بجنبد سر به
رسوایی کشد واقعیت پیدا کرد.
Garderie/Primaire/SecondaireAl-HoudaDaycare/Elementary/HighSchool
اخیرا هم خانم جولی از روزنامه کلوسر بدلیل افشا
این رابطه شکایت کرده است.
مــن اینجا دو مســاله را تحلیــل میکنم اول
شخصیت آقای اوالند است؛ کس 
ی که با داشتن
تعهد در زندگی خصوصی این تعهدها را نادیده
میگیرد و بدنبال هوا و هوس خود میرود چطور
میتوانددر مقابل تعهدات سیاسی به وظایف خود
در مقابل مردم و مملکت خودش عمل کند؟
اگر آقای اوالند با تمام شــدن ارتباطش با خانم

رویال این کار را میکرد اشکالی نداشت چون هیچ
 منطبق با استانداردهای کیفی وزارت آموزش ،تفریح و ورزش کبک ()MELS
ی کند ولی
ی زندگ 
کس اجباری ندارد با زور با کس 
ایشان هر دفعه در حالیکه تعهدی داشته ارتباط
 مجهز به آزمایشگاه ،کامپیوتر ،اینترنت ،سالن ورزش ،کتابخانه و آمفی تئاتر
دیگری را آغاز کرده است
 انتقال مفاهیم اخالقی ،فرهنگی و دینی در محیطی شاد و جذاب
مساله دوم که مرا بیشتر اذیت میکند تا مساله
آقای اوالند ،آن اینکه چرا در غرب و آنهم بدون
 کادر مجرب و آموزش دیده با بیش از  01سال سابقه
نیــاز مادی و با دانائی و اگاهی زیاد زن 
ی میرود و
 ساعت کاری  8صبح تا  5عصر برای مهدکودک
ی پاشیده شود و
باعث میشود که یک کانون زندگ 
ی را میگیرد .آیا نمیداند مردی که یک
جای زن 
ی را بخاطر او می پاشد امکان تکرار در زمان
زندگ 
français, langue d'enseignement
ی با او هم وجود دارد؟ البته از آن هم زشت
زندگ 
7085, ch. de la Côte-Des-Neiges, Montréal, H3R 2M1
ی بخاطر
ی آن خیانتها را میبیند ،ول 
تر اینکه زن 
جاه طلبی در آن زندگ 
ی مــی ماند؛ نمونه اش
Tel: 514.341.2235
www.ecolealhouda.ca
خانم کلینتون و زنهایی نظیر او هستند که بعد از
آن افتضاحات میخواهد در زیر سایه آن مرد(؟)
بماند تا روزی بتوانند رئیس جمهور آمریکا بشود؛
در حالی که کس 
ی که ارزش و اعتبار خود را نداند
چطور میتواند به انسانها بادیده احترام بنگردو به
آنها ارزش قائل باشد
سالها اســت که غربیها با جداکردن مسائل
مربــوط به روابــط زنها و مردهــا بین خود و
کشورهای به اصطالح کشورهای جهان سوم (یا
مؤسسة آیت اهلل العظمی خویی ،عالوه بر مدرسه و مهدکودک هدی ،خدمات دیگری نیز به
بهتر بگوییم جوامعی که با برده شدندموکراسی
جوامع پیشرفته بوسیله ایجاد جنگ و آشوب و
جامعة ایرانیان عزیز ارایه میدهد :مجالس هفتگی جمعه شبها ،دعای کمیل پنجشنبهها،
ی همیشه عقب
اختالفات قومی و دینی و مذهب 
ی میکنند بگویند کهدین
نگاهداشته شده اند) سع 
بزرگداشت مناسبتهای مذهبی (برنامة ویژة محرم و رمضان) ،برنامههای آموزشی ویژه برای
و مذهب و یا ملیت شما است که باعث میشود
مثال زنها عقب بمانند و یا از آنها سوءاستفاده شود،
نوجوانان ،امور عقد و ازدواج شرعی ،پاسخگویی به سؤاالت دینی و غیره .جهت اطالع از
در حالی که این افتضاحات و مسائل 
ی از این قبیل
ی خصوصی دیگران بما ارتباط ندارد
را با نام زندگ 
جزییات برنامهها از وب سایت مؤسسه بازدید فرمایید.
www.khoei.ca
می شویند و پاک و منزه میکنند.
در نتیجه آدم ها ،بخصوص جوانها ،در گیجی

زندگیخصوصی

آرییانه؟!

مهدکودک ،مدرسه ابتدایی و دبیرستان هدی

ی از خود
میمانند که کدام را قبول کنند و این باعث بیگانگ 
و خویشتن میشود ،و در نهایت اصل و جوهر خود را انکار
میکنن .د
به این ترتیب باید با تجزیه و تحلیل این مســائل ببینیم
ی این وضعیت یک بام و دو هوایی در دنیا ادامه پیدا
تــا ک 
ی خصوصی
خواهــد کرد و اینکه در یک جامعه این زندگ 
است و نباید حرف زد و در جامعه یی دیگر چون به حقوق
افراد مربوط میشود باید صحبت کرد و بحث کرد و طوری
عنوان کرد که انگار این مســائل فقــط اختصاص به این
ی اصال
کشورها دارد و در کشورهای پیشرفته چنین مسائل 
وجود ندارد و امکان هم ندارد که وجود داشته باشد.و در این
رابطه باید از حقوق این مردم حتما دفاع کرد
باید اضافه کنم که این تنها قانون نیست که باعث میشود
مردم از ترس قانــون آن کار را انجام ندهند،حکومتهای
ضد اخالقی
انسان 
ی باعث میشود که مردم بطرف کارهای ّ
در جامعــه نروند و یا خود افراد هســتند که کاری را که
میخواهند انجام میدهند بدون اینکه آن کار قانونی یا خالف
قانون باشد.
ی پیش آقــای وودی آلن هنرپیشــه و کارگردان و
مدتــ 
تهیه کننده معــروف با فرزندخوانده خود ازدواج کرد .وی
سالها پیش با خانم میا فارو زندگ 
ی می کرد و در آن سالها
دختری با اصلیت جنوب شرق 
ی آسیا را به فرزندخواندگی
قبول کرده بودند .که آلن با این دختر ازدواج کرد.
من نمیدانم فمینیستهای غربیدر این مواقع کجا هستند.
تازه چند هفته پیش هم جایزٔه افتخاری گلدن گلوب را با
سالم و صلوات به او دادند و هیچ فمنیستی و هیچ حقوق
بشرچی(!) بقول ما آذربایجانیها او را مورد سوال قرار نداد.
زمان آن رسیده است به آنچه داریم ارزش بگذاریم و روی
ی بسازیم تا انسانها
آنها کار کنیم تا بتوانیم یک جامعه جهان 
در آن بــا آزادی و دموکراســی و عدالت اجتماعی واقعی
ی جنگ طلبان
ی کنند و فریفته شــعارهای تو خال 
زندگ 
نشویم.
•

امور کنسولی
>> کســـر ی <<

دفتر امور اداری و مشاوره حقوقی کسری ،جهت مشاوره،
همراهی ،تهیه و تنظیم مدارک مربوط به گذرنامه و امور
وکالتنامه برای حضور در دفتر حفاظت منافع جمهوری
اسالمی ایران در واشنگتن:

514-419-8872
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زندگی و سالمت...

آشناییباعلل
خستگیمداوم
آیا شما هم دائما خسته هستید؟
آیا توانایی انجــام کارهای خود را
ندارید؟ آیــا حتی ازانجام کارهای
روزمره خود خسته میشوید؟ با ما
همراه شوید...
خســتگی علتهــای بســیاری
میتواند ،داشته باشد .ولی از نکته
نظر پزشکی مواردی وجود دارند
که باید به آنها حتما توجه کنید.
مواردی که با رعایت و درمان آنها
میتوانید به خستگی مفرط خود
غلبهکنید.
چنانچه شما به خستگی معمولی
که هیچ دلیل خاص پزشکی برای
آن پیدا نشده است ،دچار هستید،
ممکن اســت ،ورزش کردن یک
راه حل خوب باشــد .پیاده روی
یا دوچرخه ســواری  ۲۰دقیقهای
به مدت  ۳روز در هفته راه بسیار
مناســبی برای غلبه بر خستگی
است.
چنانچه خستگی شــما بیش از
 ۶هفته ادامه داشــته و شــدت
خستگی شــما به حدی است که
از عهــده کارهــای روزانه خود بر
نمیآیید ،احتمال ابتال به بیماری،
سندرم خستگی مزمن (Chronic
 )Fatigue Syndromeوجود دارد.
شــایع ترین عالمت این بیماری،
خستگی شدید ،دائم و بدون علت
خاص است.
راه حل :مشورت با پزشک و انجام
دادن بعضی تمرینات بدنی خاص
و تغییراتی در سبک زندگی باعث
بهبودی میشود.

موارد دیگری نیز وجود دارند
که می توانند علت خستگی
شما باشــند که به انها اشاره
میکنیم؛
•
خواب ناکافی

یکی از شایع تریندالیل خستگی،
کم خوابی است یک خواب خوب.
خوابیدن راحت هر شب  ۷الی ۸
ساعت است.

•
قطع تنفس در خواب (Sleep
)Apnea

بعضــی افراد با این که شــبانه ۸
ساعت یا بیشتر هم میخوابند ،باز
همدر طول روز خسته هستند .این
ممکن است به علت قطع موقتی
تنفس در خواب باشــد که مدت
چند ثانیه طول میکشد .هر بار که
شمادچار این حالت میشوید برای
لحظاتی از خواب بیدار میشوید و
ممکن است خود شما هم از این
بیدار شــدنهای کوتــاه اطالعی
نداشتهباشید.
راه حل :در صــورت اضافه وزن،
وزن خود را کم کنید ،ســیگار را
ترک کنید.
•
غذای ناکافی
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تغذیه ناکافی هم یکــی دیگر از
دالیل خســتگی است .همچنین
خوردن غذاهای اشتباه! میتواند
چنین مشکلی ایجاد کند .اگر شما
جز افرادی هستید که روز خود را با
خوردن شیرینیها شروع میکنند،

بدانید که با مصرف شیرینی گلوکز
خون شــما به ســرعت افزایش
مییابــد و به همان ســرعت نیز
پایین میآید در نتیجه شما پس
از مدت کوتاهی احساس کسالت و
خستگیمیکنید.
راهحل :همیشه یک صبحانه کامل
بخورید .سعی کنید صبحانه شما
شامل پروتئین و کربوهیدراتهای
کمپلکس باشد مانند؛ تخم مرغ،
غالت و ...این ترکیبات غذایی یک
منیع انرژی هستند که به تدریج
در اختیار سلولهای بدن شما قرار
میگیرند.

غذایی را در نظر بگیرید.
راه حل :از خوردن مواد غذایی
که این حالت را در شما به وجود
میآورند ،خودداری کنید.

•
کم خونی ()Anemia

کم خونی یکی از دالیل خستگی
در خانــم هاســت و زمانی اتفاق
می افتد که اکسیژن کافی توسط
گلبول های قرمز در اختیار سلول
های بدن قرار نمی گیرد .آنمی یا
کم خونی با یک تست خون ساده
قابل تشخیص است.
راه حل:درمان آنمی به علت ایجاد
کننده آن بستگی دارد .مثال آنمی
کمبود آهن با کمک مکمل غذایی
آهن یا غذاهای دارای آهن مانند
گوشــت ،جگر ،لوبیــا و  ...درمان
میشود.

•
افسردگی

افســردگی عالوه بر اینکه بر روی
روان اثرات ســوء میگذارد ،بلکه
باعث اختــاالت فیزیکی مانند
خســتگی ،ســر درد و بی میلی
جنسی می شــود .اگر به مدت ۲
هفته یا بیشتر به این عالیم دچار
شدید ،احتماال به افسردگی دچار
شدهاید .افسردگی به خوبی به روان
درمانی و دارو پاسخ میدهد .برای
•
درمان حتما به پزشــک مراجعه
کافئین زیاد
همه مــا میدانیم کــه خوردن کنید.
کافئین باعث افزایش هوشیاری و •
تمرکز میشود .اما محققان به این کم کاری تیروئید
نتیجه رسیدهاند که خوردن مقادیر
زیاد مــواد غذایی حاوی کافئین
ممکن است باعث ایجاد خستگی
کند.
راه حل :از خوردن قهوه ،چای،
شکالت و داروهای حاوی کافئین
به مقدار زیاد پرهیز کنید.

شود در نتیجه بدن به کمبود انرژی
و خستگی دچار می شود.
راه حل :بــرای تایید ابتال یا عدم
ابتال به دیابت به پزشــک مراجعه
کنید .این بیماری نیز قابل کنترل
است.

تیروئیــد یکی از غــدد درون ریز
بدن اســت که در گردن و جلوی
حنجره واقع شده است .این غده
متابولیسم و سوخت و ساز بدن را
کنترل میکند .هنگامی که فعالیت
این غده کم میشــود شما دچار
خستگی و کسالت میشوید .کم •
کاری تیرئید نیز راه حل دارد.
بیماری های قلبی
راه حل :یک تست خون می تواند بیماریهای قلبی خصوصادر سنین
کم بودن هورمونهــای تیروئید باال باعث ایجاد خستگی حتی در
شــما را تایید کند .هورمونهای حین انجام کارهای ساده روزانه می
ســنتتیک که توســط پزشــک شوند.
شما تجویز میشــوند به راحتی راه حل :مشــورت با پزشــک و
متابولیســم بدن شما را به حالت استفاده مرتب از داروهای تجویز
عادی بر میگردانند.
شــده ونیز تغییراتی در ســبک
زندگی ،باعث کنترل بیماریهای
•
قلبیمیشوند.
عفونت پنهان مجرای ادرار
معمــوال عفونت مجــرای ادرار با •
عالئمی چــون ســوزش ادرار و بارداری
احســاس ادرار فــراوان داشــتن بارداری نیز یکــی از عوامل ایجاد
شناخته میشــود .اما این عفونت خســتگی در بیشــتر زنان است.
بعضی وقتها هیچ عالمتی غیر از به خصــوص در دوره اول و اولین
خستگی ندارد.
بارداری زنان...این مســئله ممکن
راه حل :یک تست ادرار میتواند دالیل بسیاری داشته باشد .البته
وجود یا عدم وجود این عفونت را در یک بــارداری خوب این اتفاق
تایید کند .با پزشک خود مشورت کمتر می افتــد .اما یکی از دالیل
کنید .این عفونت و خستگی ناشی آن ایجاد تغییــر در هورمونهای
از آن به راحتی در عرض یک هفته زن باردار است .این تغییرات باعث
بیخوابــی در این زنان شــده که
از بین میرود.
موقتی است .بیخوابی که بهدنبال
•
خود خستگی به همراه دارد .اما در
دیابت
در افراددیابتی گلوکزدر خون باقی صورت ادامه خستگی و افزایش آن
می ماند و توسط سلول ها استفاده به پزشک باید مراجعه کرد.
نمی شود و به انرژی تبدیل نمی
•

•
حساسیتهایغذایی

بسیاری از پزشکان بر این عقیده
هستند که آلرژی به بعضی مواد
غذایــی می توانــد باعث خواب
آلودگی و خستگی شود .چنانچه
پس از خوردن بعضی مواد غذایی
خاص دچار کســالت میشوید،
احتمال حساســیت به آن ماده

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

در کمتر ار  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
  نقل و انتقال سریع ارز

به اقصی نقاط جهان
  تضمین بهترین نرخ روز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

با بیش از  30سال پیشینه
در ارائه خدمات ارزی

بهمدیریت:
بیژن احمدی

ساعات کار :همه روزه 11 :تا 19
____________________________________
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc
GUY
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Cell.: 514-944-3279
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Tel.: 514-937-5192
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پاتوقعموجمال
یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

انواع ساندویچ های
تنوری ،آبگوشت تنوری
نان داغ کباب چاق!
انواع غذاهای ایرانی
برای ذائقه ایرانی
نوشابه های الکلی
و غیر الکلی

با منوی جدید
با قیمت های عالی
در محیطی گرم،
زیبا و پرنشاط

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

unitedtours@bellnet.ca

1620 Sherbrooke O,
)(Corner : GUY
Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

صرافیخضر
انتقـال ارز

سالن آرایش VIVA

کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان

های
الیتکامل
+
کوتاه کرد
ن
م
و
+
ب
راشینگ

$95
>> فقط

به مدیریت یحیی هاشمی پور
انتقال فوری ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز
 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده برای شرکت ها و موسسات جتاری

قب
تصمیم
 23سال سابقه خالصاهن ما بی ردیغ رد خدمت شماست ؛ ل از ره ی با ما مشورت کنید.
1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

با مدیریت بهاره

در خدمت هموطنان عزیز در

downtown Montreal

با
قرار قبلی

for limited time
Full head highlight+ hair cut +brushing
)only 95$ (tax included
<< by appointment only

کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان

تاه کردن مو | براشینگ و
| کوپ و کو
ش | فر | هایالیت کراتینه
میزانپیلی | رنگ | م
| اپیالسیون | انواع خدمات
مو | اصالح و ابرو
پدیکور| کاشت | ترمیم |
ناخن شامل مانیکور|
دن با حنا | اکستنشن مژه |
 shellacطراحی ب
| پاکسازی صورت |
و بسیاری دیگر...
با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

 %10ختفیف دانشجویی
www.vivasalon.ca
_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364
ساعات کار :هر روز هفته 20-11
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Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس:پزشک خانواده











 

 







جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

 پزشک خانواده











میرحسینی


قارن







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

Dr. Shahrouz
Rezania
D.M.D.
Mehri
Heidari D.M.D.
Dr. Shahrouz
Rezania
D.M.D.
Dr. MehriDr.
Heidari
D.M.D.
Dr.
Gharan
Mirhosseini
D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

(Without Appointment)

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
Root Canal  درمان ریشه
ENDOCRINOLGUE:
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه

Invisalign
Dr. Jack Elstein
 UROLOGUE:
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
Dr. Jean-Louis Bourque


 دندان اطفال
New
 ALLERGIE:
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Dr. Phil Gold
Rapid)دندان
Orthodontics









 پر کردن دندان ها (همرنگ
 CARDIOLOGUE:
Dr. Abed G Kahwati
CEREC
AC Bluecam 

Implant






















 
























 
















 













Root Canal 






_____________________________
Zoom 2 ACP























قبول کلیه
1834 Ste Catherine W. Suite 200



















مدیکال
های
بیمه
(Metro: Guy)
و بیمه های
روز7










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





















هفته






























































 

























 Lumineers Veneer

 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade

Montreal, Qc H3H 1M1

New

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

www.clinique-arya.com
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کلینیک مدیکال آلفامدیک



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
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اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

:پزشکان متخصص

گوش و حلق، روانپزشک،جراح ارتوپدی
متخصص، جراح عمومی، قلب،و بینی
،انکولوژیست،جهازهاضمه،زنان
،جراح کلیه و مجاری ادرار
...بیماری های عفونی و
 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

:پزشکان خانواده

Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. NAVEEN GARG
Dr. VAN TINH DUONG
Dr. DAVID PATTERSON
Dr. ZIAD SUBAI
Dr.
FARIDA TURQUI
__________________
 PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER:
Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE:
Dr. Ata Ansari
 NUTRITRITIONISTE:
Ayla Coussa
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514)733-4683
(5589 CDN#2, H3T 1Y8)

Tel.: (514) 933-8383












1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

Echo’s
Vintage

Guy Collectables from around the world

Receive

10% off

with this ad
We sell and consign antiques, crystal,
estate jewelry, silver and more
Shop online www.echoschina.com
info@echoschina.com

604.980.8011 | 1.800.663.6004

21

 سال  20شماره  12  1146بهمن 1392

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 20  no.1146 fev. 01, 2014

آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

   بیش از  17سال سابقه

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

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

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزهای ویژه ،هتل ،اتومبیل و...


Mary Sadoughi
- 17 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

با عرض خوشامدگویی به تازه واردین محترم

گروهالگــانس

برای نخستین بار در کانادا افتخار دارد تا

برنامه های فاینانس و لیزینگ ویژه تازه واردین

جهت خرید خودرو ،را از طریق بانک های مختلف
به شما عزیزان ارائه کند
برای دریافت اطالعات بیشتر با نشانی
اینترنتی زیر با ما تما س بگیرید
و یا از سایت اینترنتی ما بازدید فرمایید:

Cell: 514 834 2166

و بسیاری دیگر

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

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

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

NOTAIRE-NOTARY
وحید خلجی

محضردار و مشاورحقوقی
خدمات ما شامل:









 امالک:خرید و فروش ،وام
 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
________________
VAHID KHALAJI
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria
Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com

Tel.: 514-439-1444
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل:
هوایی ،دریا یی و زمینی

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران ،
اصفهان،کرمانشاهومشهد
ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید
مشاوره و ارزیابی رایگان

سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها

Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

مسعودهاشمی

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
با  28سال سابقه
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

خامنها
رای
ب آقایان
و

Immo-Plus

MASOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8
Tel.: 514.933-1221
Fax.: 514.933-1251

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

info@loadextransport.com

در خدمت هموطنان گرامی
با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 فر و صاف کردن دائمی با بهترین محصول طبیعی
در دنیا کنترل کنندۀ حجم مو
ویژه
مکان
و برطرف کننده خشکی و وز مو
>
های
 شینیون ،رنگ ،سشوار
> خامن
برای
 میکاپ آرتیست (گریمور عروس )
جاب
باح
 پاکسازی پوست  اپیالسیون
مانیکور  پدیکور  بند و ابرو

تاتوی صورت و بدن :برای خامن ها و آقایان توسط کارشناس هنر
Salon EVE
5393 Cote-Ste-Luc Montreal, QC, H3X 2C3

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

media

Proudly Presents

Doors 7PM | Show 8PM

Hilton Lac-Leamy
3 Boulevard du Casino, Gatineau

Tickets: On-Line at DigitalZoneMedia.com or at Tapesh Digital
For More Info Call: 613.292.6181 or 514.223.3336
Visit us On-Line at digitalzonemedia.com or tapeshmontreal.com

Sajee
Barabash

613-230-8228

613-294-4872

BJ Driving Training

Sales Representative

DRIVING SCHOOL

613-270-8866

613-726-0302

613-889-7333

OTTAWA'S PERSIAN PUBLICATION

1-855-229-2746

613-594-3636

613-266-2620
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مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکونی
و جتاری با کمترین بهره با بهای اجاره،
صاحب خانه دخلواه خود شوید!
تهیه وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
تهیهواممسکنبرایایرانیانغیرمهاجردرکانادا
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت

هدیه  1000دالری برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار

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

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

Cell.: 514-969-2492
2005 downtown
best view
2 bedrooms
$385000

اوکازی
و
ن
ع
ـ
الی
برای
زن
سرما دگی و یا
ی
هگذاری

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

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
________________

2004 construction
ile des soeurs
$279000

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

¶SÄoÄk¶#½n»Iz

مشاورین امالک :مسکونی و جتاری
 بابیش از  10سال سابقه  ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن با بهترین نرخ

 کارمزد ویژه
فروشندگان%
برای

)(certain conditions apply

افسانه و افسون انصاری

2

Afsoon Ansari: 514-862-2925
Afsaneh Ansari: 514-236-1121
Real Estate Brokers: ProprioDirect Inc.
200, 3899 Aut. des Laurentides,
Laval, Qc, H7L 3H7

equipe.ansari@gmail.com

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید:

اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید،
نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:
info@paivand.ca

23

24

ه
مدردی

 سال  20شماره  12  1146بهمن 1392

www.paivand.ca

شم
رب ع رنفت از گذرِ آتشِ دل ،دوش

آن دود ،هک از سوزِ جگر رب سر ما رفت

خانواده محترم فاضل ،
عزیزان سوگوار

در اندوه از دست رفتن پدر و پدر بزرگ عزیز شما

زنده یاد ارجمند آقای محمد فاضل

این نمونه واالی انسانیت ،مهربانی ،بزرگمنشی و ایراندوستی،
که براستی داغ غیبت جانگدازش ،در دل دوستانش
التیام ناپذیر باقی خواهد ماند ،خود را شریک می دانیم
و برای شما و فرد فرد بازماندگان آن بزرگوار
آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

لوئیز داداش زاده ،تقی حجازی،
دکتر بنفشه حجازی،
مهندس مهرداد نیکی راد،
پریسا سرندی ،بابک حجازی
حمیرا جباری (خلیلی)،
مهندس امیرخان خلیلی
و ابواحلسن غفاری

همدردی

درگذشت ناگهانی دوست فرهنگ پرور و ادب دوست

جناب آقای محمد فاضل

را ،مردی که عمر پربارش را در راه عشق فرهنگی ایران زمین
صرف نمود ،به خانواده محترم شان و جامعه ایرانیان تسلیت
عرض می کنیم .جای خالیش در انجمن ادبی و محافل
فرهنگیپرکردنینیست.
روانش شاد و یادش جاودانه باد.
حسین کاظمیان (تهران) و خانواده

ه
مدردی

افسوس هک سرماهی ز کف بیرون شد

ج بس
و ز دست ا ل ی جگراه خون شد

کتی و کورش عزیزمان

درگذشت جانگداز عزیزمان را شادروان جناب آقای محمد فاضل،
به خانواده های فاضل و زمانزاده تسلیت گفته؛ ما هم چون شما ،در
غم ازدست دادن این عزیز و برادر گرامی ،خود را شریک می دانیم.

خانواده های فرحی و منکی

ع
ی
غا
رد
یدی
کایا
تمش
مح ض هبربرنفسود
ـم
افدل
PAIVAND: Vol. 20  no.1146  fev. 01, 2014

«بر این خاک ،مبادا خوار
بنگرید .بر این سرزمین ،بر
این آبادی برآمده از خشت
صبوری آدمی،
خام و
ِ
ایلغارها ،فاتحان و اسیران،
کاروانها و مسافران
و زائران و تاجران و
قهرمانان و شجاعان و
دلخستگان و عاشقان
بسیار گذشتهاند» ....

ه
مدردی

«چهره دردمندان حقیقت!»

کار سیروس یحیی آبادی ،هنرمند ایرانی مونتریال

خانواده ارجمند و محترم فاضل،
دوستان و عزیزان سوگوار

فقدان نابهنگام دوست بسیار عزیز و مهربان ،پرکار و فعال،
صادق و بی توقع جامعه ایرانیان مونتریال،

زنده یاد آقای محمد فاضل

را به شما دوستان و بستگان و ایرانیان مونتریال،
بخصوص خانواده محترم فاضل،
صمیمانه تسلیت عرض می کنیم و برایش آرامش ابدی
و برای وابستگان و خاندان فاضل
صبر و شکیبایی آرزومندیم.

همدردی

خانوادهبهبهانی

دوستان عزیز و محترم ،آقای ابراهیم و کاظم اسدی
و خانواده محترم اسدی
فقدان پدر گرامی تان،

مرحوم آقای حاج حسین اسدی

بزرگ خاندان را به شما دوستان عزیز صمیمانه تسلیت گفته؛
برای خاندان محترم اسدی و وابستگان
صبر و آرامش آرزومندیم.

خانوادهبهبهانی

24
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با یاد ارجمند محمد فاضل ...
کسی از دست
می رود که
جای خالی او
پیداست...
محمداستعالمی

شاید این حرف را بسیاری
از عزیزان از من شنیده اند که هر
چه در این دنیــا بر ما می گذرد،
با درجــه یی از احتمــال همراه

سرسالمتی به دوستان
اجنمن ادبی مونتریال
بهمن نه تنها سردترین ماه سال
اســت ،بلکه بی انصاف ترین هم
است!
به بی انصافی های دیگر آن اشاره
ای نمی کنم؛ همینقدر که انسان
نازنینی مانند محمــد فاضل را از
جامعه ایرانیان مونتریال می رباید،
به بی انصافی آن کفایت می کند.
این که او را به حق پدری دلسوز،
پدربزرگی مهربان و همسری وفادار
معرفی کرده انــد ،از خصوصیات
خانوادگی اســت ،اما آنچه محمد
فاضل را متمایز می کند ،فعالیت
های اجتماعی و فرهنگی اوست.
با توجه بــه این که در این روزگار
جمع کــردن پنج نفر دور هم کار

اســت و مرگ
تنهــا واقعیت
گریزناپذیراست.
ِ
مــرگ کی؟
اما
گاه این واقعیت
را آســان نمی
تــوان پذیرفت،
کســی از دست
می رود که جای
خالی او پیداست .فاضل برای همه
یک برادر بود ،وجودی سرشــار از
محبت ،تکیه گاهی برای عزیزان و
ّ

______
علی اشرف
شــادپور

_______

چندان آســانی نیســت ،او ،طی
مدتی طوالنی ،بــه کرات و بدون
وقفه اشخاصی به مراتب بیشتر از
پنج نفر را در نشست های انجمن
ادبی دور هم گــرد می آورد .ابتدا
با خلوص نیت ،شــعر یا مطلبی
قرائت نموده ،مجلس را آماده می
ساخت؛ سپس رشته سخن را به
ســخنران می سپرد .در این مورد
کمک چندانی به او نمی شد و تمام
هزینه ها را هم شخصا به عهده می
گرفت.
همــت و حوصله او بــرای انجام

چهره آرام و متبســم زنده
یاد آقای محمــد فاضل را
اغلب ایرانیان مونتریال می
شناسند.بسیاریازکمک ها
و محبت های ایشــان طی
سال های اقامت وی در این
شهر بهره مند شده اند.
آقای محمد فاضل با جدیت کامل ســال ها
سعیدپرهیزگار(بروسارد)

در آغــاز از طرف خود
و همســرم ،مصیبــت
درگذشــت ناگهانی و
تاســف انگیز شادوران
آقای محمد فاضل عزیز
را به فامیــل محترم و
نیز به علی عزیز و همسر گرامی
ایشان تسلیت عرض نموده و برای
اعضای این خانواده ارجمند و نیز
تمامی دوســتان آن شادروان و
جامعهفرهنگیانایرانیانمونتریال
آرزوی سالمتی و صبر می نمایم.
دوســتی من با محمــد عزیز از
دوران نوجوانی و از دبیرســتان
شاهرضای مشــهد آغاز شد و از
همانزمان دریافتم که او انسانی
فرهیخته ودر عین حال با محبت

دوستان.
و چه ناگهان از دست رفت.
این ســوز درون یاد او را در سینۀ
همــۀ ما دیری شــعله ور خواهد
داشــت .نمــی دانم بــرادران و
خواهران و دیگر عزیزان خانواده تا
کی در سوگ او خواهند ماند؟
تا یاد او با ماست ،من هم با
آنها سوگوارم.

این نوع کارها پایان ناپذیر بود،
همچنان که عشق او به ایران و
مفاخر ادبی آن وصف ناپذیر.
کوشــش های بــی دریغ آقای
فاضل ،برای جمع آوری کمک
های مالی برایدانشنامه ایرانیکا،
از دیگر کارهای ستودنی و ارزنده
او بود.
افزون بر این ها ،کمتر گردهمایی
ایرانیان را می شــد سراغ کرد که
محمــد فاضل با لبخند صمیمانه
اش در آن شرکت نداشته باشد.
به عنوان دوســت محمد فاضل،
فقــدان او را به خانــواده محترم
وی و همچنیــن بــه جامعــه
ایرانیــان مونتریال و بخصوص به
ادب دوستان تســلیت می گویم
و آرزو می کنــم که جامعه ما از
وجود امثــال محمد فاضل هرگز
خالی نباشد.
•

انجمن ادبی مونتریال را پایدار نگه داشــته،
برای گردهمایی ایرانی به هر دلیل و مناسبت
کوشیده اند.
درگذشت ناگهانی ایشان برای فامیل ،دوستان
و آشنایان بسیار تکان دهنده و تاثرآور است.
جایشان برای همیشه خالی است.
یادشانبخیر!
شیدا قره چه داغی

و بسیار صمیمی می باشد.
او انسانی ورزش دوست
و فعــال و پر تحرک بود
و در اغلــب ورزش هــا
مانند فوتبــال ،والیبال،
شنا و بوکس و بخصوص
دوچرخه سواری مهارت و
پشتکار فراوانداشت.
در اواخر دوران دبیرستان که من
به دبیرســتان نظام تهران آمدم،
تابستان ها که به مشهد می رفتم
او رادر شرکت «درخشان» مشهد
مشغول به فعالیت و کار میدیدم
و از آن بعد از آنجایی که با آقایان
خیامی ها خویشاوندی و دوستی
زیادی داشت ،به تهران و کمپانی
ایران ناسیونال نقل مکان کرد و
مشغول به کار شد.
وقتی به مونتریال آمدم در اوائل

ورود ،شــبی که عــده زیادی،
منجمله من و همســرم به یک
مهمانی دعوت شــده بودیم ،با
کمال خوشحالی محمد عزیز را
دیدم و تجدید دیدار شــد و بعد
از نیز به تنــاوب در میهمانی ها
و مجالــس فرهنگی و ادبی او را
می دیدم و از دیدار گرم و حضور
مهربانش فیض می بردم.
او مردی ادب دوســت بود که در
اغلب محافل ادبی نه تنها شرکت
می کــرد ،بلکه خــود مبتکر و
برپاکننده بسیاری از این محافل
و انجمن ها بود.
فاضلدردوستی بسیار وفادار ودر
انجام امور خیریه و انساندوستانه
همواره پیشگام بود.
روحش شاد و
و روانش منور باد!

با یاد دوست بی جانشین..

حسینصمیمی

شالوده کاخ جهان بر آب است
تا چشم بهم بر زنی خراب است
ایمنچهنشستهایدرینسفینه
کاین بحر همیشهدر انقالب
است

جمع کوچک و دوستانه ای داریم.
ماهی ،چهــل روزی ،یکبار دور هم جمع
می شویم تا ضمن صرف شام ساعتی را با

یکدیگر بگذرانیم و از گرمی وجود
همدیگر بهرمند شویم .این جمع
یک بــاره ،با گذر بیخبر و ناگهانی
محمد فاضل عزیزمان از این دیار به
آن گستره روشنایی ها و شادی ها،
گویی خالی شد و یک حلقه اساسی
این زنجیر دوستی و عشق پاره و گم شد.
شوک و گیجی مرگ ناگهانی فاضل عزیز
حفره ای در قلــب یارانش باز کرد که پر
کردن و التیامش زمانی بلند نیاز خواهد

احسان یارشاطر
در گذشت دوست گرانقدر و عضو
هیــات امنای دانشــنامه ایرانیکا
زنده یاد محمــد فاضل را به تمام
کسانی که ایشان را می شناختند
و با صفات عالی ایشان آشنا بودند،
تسلیت می گویم.
زنده یــاد محمد فاضــل نه تنها
افتخار دوستی خود به من ارزانی
کرده بــود ،بلکه یکی از صمیمی
تریندوستان و یاران فرهنگ ایران
بود ،و در هرچه بیشتر شناساندن
دانشــنامه ایرانیکا از هیچ کوشی
فروگذار نمی کرد.
اعضای انجمن ادبی مونتریال که به
پایمردی زنده یاد محمد فاضل پایه
گذاری شده و پایدار مانده بود ،همه
از دوستان وفادار دانشنامه بودند و
پشتیبانی آن ها ما را در به مقصد

حورا یاوری
نیویورک

نام آقــای محمد فاضــل با نام
مونترال و ایرانیان فرهنگ دوست
مونترال آن چنان به هم آمیخته
است که گفتگو از یکی بدون نام
بردن از دیگری آســان نیست .و
این بیگمــان نام محمد فاضل را
همیشه زنده خواهدداشت.
آراستگی آقای محمد فاضل به
صفات خوب انســانی و مهربانی
های خاص ایرانی ،آشــنایی او با
فرهنگ ایران و با راز پایداری آن
در طی قروندراز ،و سخت کوشی
او در گسترش این فرهنگ کهن
در خــارج از مرزهای جغرافیایی
ایران ،نام او را حتی برای بسیاری

فاضل را چه شد؟

احمد کاظمی موسوی
 -واشنگنت

خبر کوتاه بود .فاضل هم رفت .بی
مقدمه و بی صدا همه چیز را وداع
کرد .همه مــی دانند که بیش از
هر چیز او اندوه گرانبارش را وداع
کرد .ولی آن لبخند همیشگی اش
که رایحۀ جاودانگی می داد ،کجا
رفت؟ آن سینۀ گشــاده اش که
پیوسته زخم ها را در خود جا می
داد ،اما پاســخ نمی گفت ،چگونه
بسته شد؟
همه می دانند که:
چندان که غم به جان تو بارید /
باران به کوهسار نیامد
اما تو کوه بودی نه کوهســار .چه
کنیم که کوه هم سال و ماه دارد.
به گفتۀ فردوسی بزرگ:
ز مادر همه مرگ را زاده ایم /

داشت.
اصال مگر می شود دوباره بدون او دور هم
جمع شد؟
اما زندگی ادامه دارد و باید بازهم با هم بود.
همین بودن هاست همین خاطرات خوش
اســت که پس از گذر ما هم ،دســتمایه
یادآوری و شادی آنها که مانده اند خواهد
بود.
به همت عبداللــه خیامی خوبمان دوباره
دور هم جمع خواهیم شــد و شاخه گلی
کنار قاب عکس زیبایش ،بر یک صندلی
خالی نمادی از حضور دوباره محمد فاضل
ارجمند ،در جمع کوچک ما خواهد بود.

رساندن این بار سنگین فرهنگی
یاری میداد .در نامه ای که هر سال
زنده یاد فاضل به دانشنامه ایرانیکا
می نوشــت نام هیچ یک از یاران
ایرانیکادر مونترال از قلم نمی افتاد
و ما را هر سال بیشتر از سال پیش
مدیون همت ایشان و لطف یاران
دانشنامه می کرد.
در گذشت آقای محمد فاضل مرا از
وجود یکی از عزیزترین و صمیمی
تریندوستانم ودانشنامه ایرانیکا را __________
از یک پشتیبان سختکوش محروم دکتر احسان یارشــاطر ،بنیانگذار مرکز
کرده اســت .درســت اســت که مطالعات ایرانشناسی و استاد بازنشسته
کسی را از پیمودن این راه گریزی مطالعات ایرانــی در دانشــگاه کلمبیا
نیست ،اما جای انســانی آراسته نیویورک است.
به صفات عالی ،همچون زنده یاد استاد یارشــاطر همچنین بنیانگذار و
فاضل ،همیشه خالی خواهد بود ،و سرویراستار «دانشنامه ایرانیکا» (مستقر
مصداقی بر این شعر سعدی که:
در دانشگاه کلمبیا در نیویورک) است.
نام نیکی گر بماند ز آدمی
بـه کزو ماند سرای زرنگار

از کســانی کــه در
مونترال زندگی نمی
کردند ،با برنامه های
فرهنگی ایرانیان در
مونترال یکی کرده
بود ،و پشتکار و همت
اودر برگزاری برنامه های فرهنگی
به مونترالدر میان شهرهایدیگر
جلوه و رونقی خاص داده بود.
انجمن ادبی ایرانیان در مونترال
در شمار نخستین انجمن هایی
است که کار خود را آغاز کرده و
در شــمار معدودی از آن هاست
که آزمــون روزگار را تاب آورده
است.
یاد نیک آقای فاضل و همکاران
ایشــان همیشــه بــا مــن که
دربسیاری از جلسات این انجمن
افتخار حضورداشته ام همراه بوده

است.
درگذشــت این
انســان واال و
دوســت عزیــز
را بــه خانــواده
محترم ایشان و
همه دوستان و همکاران ایشان
صمیمانه تسلیت می گویم.
یاد ایشان و نام ایشان تا هستیم با
ما خواهد بود.
با ادای احترام،
حورا یاوری (نیویورک)
_____________

همه بنده ایم ارچه
آزاده ایم".
اســم آزاده و ایران
او را به نشــاط می
آورد .خراســان و
مشهد جای خود را
داشــت .هر درخت
سر سبزی را که می
طـرقبه می
دید ،یادی از درختان ُ
کرد.
فاضل اهل کار و جدیت و صمیمیت
بود .او ادیب نبود اما ادبیات را جدی
می گرفت .او الکترونیک نخوانده
بود ولی به حد کافی از آن آگاهی
داشت .او اهل حزب و دسته بندی
سیاســی نبود ،اما می کوشید که
در محافل فرهنگی و گاه سیاسی
حضوری صمیمانهداشته باشد.
مهم برایش گردهمایی دوســتانۀ
ایرانــی بــود .دوام انجمــن ادبی
مونتریــال را همه مــی دانند که

مرهون جدیت محمد
فاضل است.
انحمــن دوســتداران
دانشــنامۀ ایرانیــکا و
انجمن هــای دیگر نیز
وامــدار همــت فاضل
هســتند .او در پویایی
فرهنــگ ایرانــی در
مونتریال نقشی مؤثرداشت.
با رفتن فاضل مونتریال وزنۀ
بزرگی را از دست داد .مونتریال
می تواند یاد فاضل را به کافۀ
خاطراتش بســپارد ،اما جای
لبخند درد آشنا و روی گشاده
اش همیشه خالی خواهد ماند.
________________

او همواره و هر بار با ماســت چرا که یاد و
خاطره اش با ما عجین شده و تا روزی که
ما هستیم او نیز حاضر است و به وقت گذار
ما ،شاید ،اگر باشد ،دیدار تازه خواهد شد.
زندگی جز نفسی نیست ،غنیمت شمرش
نیست امید که همواره نفس برگردد
چرخ بر گرد تو دانی که چسان می گردد؟
همچو شهباز که بر گرد کبوتر گردد!
یاد این دوست پاک سرشت و این انسان
واال کــه در گذر زمان در کنارش بســیار
آموختیم و از نبودش اندوهگینیم گرامی
باد.
ضمن همدردی دوباره با همسر ،فرزندان،

حورا یــاوری :چهره ی آشــنا و از
دوستان قدیم انجمن ادبی مونتریال،
پژوهشگر ارشد مركز مطالعات ايران
دانشگاه كلمبيا و مولف كتابهايي
چون "گفتارهايــي در نقد ادبي" و
"روانكاوي و ادبيات در ايران" است.

دکتر موســوی :از دســت اندرکاران
انجمن ادبــی مونتریال ،نویســنده
و محقــق؛ وی اینک اســتاد حقوق
اسالمی در واشنگتن است.

خواهران ،برادران و سایر اعضای گرانمایه
خانــواده اش ،و همچنیــن بــا جامعه
ایراندوســتان مونتریال و کانــادا ،فقدان
شــیرین یاد ،محمد فاضل ارجمند را به
یکایک دوستان جمع کوچکمان ،یوسف،
عبداله ،تهمورث ،جــواد ،کاظم ،حمید،
فریدون ،تقی ،مجید ،مســعود ،محمدها،
بهمن ،رضاها ،منصور ،نادر ،وحید ،حسین،
منوچهر ،جاوید ،پرویز ،علی هــا ،و ...و...
به خصوص بــه عبدالله صمیمانه گرامی
تســلیت می گویم و درازای عمر با برکت
آرزو داریم .روانش شاد باد.

•
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با یاد ارجمند محمد فاضل ...

همدردی

....2014 -213
چه پایان و آغا ِز سال بدی!
اول گرانقدری چوندکتر قدیریان ،هنوز
غم از دســت دادن او سنگینی اش را از
دلمان برنداشته؛ مهربانی یاری دوستی
هموندی دیگر را از دست می دهیم.
زنده یاد محمد فاضــل ،بزرگمردی
فرهیخته ،ایراندوستی پابرجا و پرتوان
بــود؛ تالش هایــش برای ســرپا نگاه
داشتن انجمن ادبی ستایش انگیز بود
و امیدداریــم که یارانش راهش را ادامه

دهند.
تــاش های زنده یاد بــرای حمایت از
«ایرانیکا» را همگان بخوبی آگاهند کاش
کسی بتواند جایش را پر کند.
جناب فاضل همیشه یار و یاور انجمن
دوستداران زرتشت بود.
یادش را گرامی می داریم و خود را
شریک غم خانواده بسیار گرامیش
وتمامی ایرانیانی که او را دوست می
داشتند ،می دانیم.

هیات مدیره اجنمن دوستداران زرتشت

بانو عفت دارابی،مهندس ناصر صادقیان،دکتر بهروز شریف
نایینی،علیرضا فروتن فرد ،مهدی رفعت پناه ،ابراهیم درویشعلی

ثبتاست ربـجریدهعالمدوامما...
دوستان کمیته یادمان مونتریال
زندهیاد محمد فاضل

درگذشت

ی مونترال تسلیت گفته
را به خانواده او و جامعه ایران 
و در این فقدان همدردی خود را ابراز میکنند.

رد اين خاك رد اين خاك رد اين ـمزرهع پاك
تخ
هب جزمـهر هب جزعشق دگر م نـكاريم

درگذشت زنده ياد محمد فاضل ،مدير با تدبيرانجمن ادبى مونترال را به خانواده
گرامى فاضل و تمامى كوشش گران اجتماعى و فرهنگى ايرانى ،كانادايى تسليت
گفته و خدمات برجسته و بياد ماندنى انسان نيكو كارى چون محمد فاضل در
حافظه تاريخى ايرانيان کانادا براى هميشه زنده خواهد ماند .يادش گرامى باد

ه
مدردی

كتابخانه و بنياد فرهنگى نيما

خانواده ارجمند و محترم فاضل،
دوستان و عزیزان سوگوار
مانیز در اندوه درگذشت

زنده یاد آقای محمد فاضل

همدردی
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طـم
ل
از جان ع ربیدن ،آسان بود و یکن
از دوسـتان جانی ،لکشم توان ربیدن

واژهها در بیان احساسات و ارادت نسبت به
شخصی که عمر را به عزت و در خدمت
ِ
فرهنگ جامعه ایرانی سپری کرد ،ناتوان
به
میشوند .عزیزی بار سفر بربست و یاران به
سوگ نشسته اند.
زنده یاد محمد فاضل نکومرد فرهیختهای
درس فرهنگ شد،
بود که زندگیاش برای ما ِ
بیادعا.
بیشعار عمل کرد و کالم تهی نگفت و با
چگونه رفتن و آنچه از خود برجای گذاشت نیز
معلم ما شد.
فرهنگسرایسینا ،ضایعهدرگذشت

دوستی گلدانی است
كه نشسته است در ایوان سحر
و دمیده است در او تازه گلی
چهار فصلش همه سبز
آشتی شاخه اوست
عطری از عاطفه در او جاری است
تارش از نم نم عشق
پودش از مخمل ابر
سینهاش بركه باران بلور
دامناش از شبنم پر گهر

را به خانواده محترم ایشان و جامعه ایران 
ی
تسلیت میگوید ،هر چند که هیچ واژهای اندوه
فقدان این عزیز را تسلی نمیبخشد.

از طراوت سرشار
بشكند روزی اگر ساقه ای از این گل سرخ
دل ما می شكند ،دوستی میمیرد

زنده یاد آقای محمد فاضل

بر لب هر برگش نقشی از خنده ی شیرین بهار

حسین پورشفیعی

همدردی

خانواده ارجمند و محترم فاضل،
دوستان و عزیزان سوگوار
فقدان تاثر انگیز و نابهنگام

زنده یاد آقای محمد فاضل

دوست و انسانی واال و گرانقدر و فرهنگ دوستی
بی جانشن را به شما دوستان و بستگان و ایرانیان مونتریال،
صمیمانه تسلیت عرض می کنیم.
برای آن عزیز ارجمند آرامش ابدی و شما و کلیه وابستگان
بهروزی شکیبایی آرزومندیم.

مینو،مسعود ،مهدیس ،معین،
مهراد،علیزاده

همدردی

با دلی آکنده از درد،
درگذشت نابهنگام دوست و یار ادبی فرهنگی،
و هم میهن آزاده ،آگاه ،بیداردل و پرتالش،

زنده یاد آقای محمد فاضل

با شما و دیگر بستگان صمیمانه همدردیم
و برایتان آرزوی شکیبایی و تندرستی داریم.
ما را همواره در کنار خود بدانید.

یکی از بنیانگذاران و گردانندگان انجمن ادبی ایرانیان
مونتریال را به خانواده گرامی و آشنایان
این عزیز از دست شده تسلیت می دهیم.

همبستگیبازرگانیایرانیانمونتریال
IBNG

اعضای اجنمن دوستداران
فرهنگ و ادب ایران

26

27

سـپ
اس

 سال  20شماره  12  1146بهمن 1392

www.paivand.ca

از کلیه دوستان ،سروران ،یاران،
عزیزان و بستگانی که در ایام بسیار سخت
سوگواری و اندوه بزرگ
از دست دادن پدر ،پدربزرگ دلبندمان

مرحوم آقای حاج حسین اسدی
در مونتریال ،کانادا ،با دیدار و حضور گرم و مهربان خود
در مراسم خاکسپاری و مجالس یادبود آن عزیز،
و نیز با ارسال گل و با درج پیام های همدردی در نشریات،
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 های اسدی
ذوالفقاری،نکووقت

سپاسگزاری
آن دم که تابوت تو را به روی شانه بردند
من هم همانجا زیر تابوتت به ناله ُمردم...
مادرم به غروب ابدی پیوست

و چشم انتظار لحظههای دیدار با او
به دری ماند که هرگز با آرزویم باز نخواهد شد
او رفت و از غمش واژه واژههای وجودم
فریاد شد ،و حسرت دیدارش تا اَبد بر قلبم حک شد.
او رفت...
سپاسگزارم از همه هموندان ،یاران آشنا و دوستان گرامی
که با ایمیل های زیبایشان ،با پیام های مهرآمیزشان
و با حضور گرم شان در کنارم ،تسالی قلب شکستهام در
غربت بودید.
سربلندی و تندرستی و شادکامی
برایتان از اهورای پاک خواهانم.

شهناز سودایی

همـــــــــــــدردی
خانواده محترم فاضل ،یاران عزیز

در اندوه از دست رفنت زنده یاد آقای فاضل ارجمند در مونتریال با شما شریکم
و برای شما و برای همه عاشقان ایران سربلند آرامش آرزو می کنم.

بیژن احمدی

همدردی
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دوست قدیمی و ارجمند آقای کاظم اسدی،
خانواده محترم اسدی

در اندوه از دست رفتن پدر ارجمندتان،

زنده یاد آقای حاج حسین اسدی
با شما همدردیم و برایتان آرامش ،بهروزی
و طول عمر آرزو داریم.

محمد علیزاده،فریدون آذربار،
هدایت هاشمی ،محمد هاشمی،
حسینخانبابایی،مسعودعلیزاده

همدردی

یکی دیگر از عاشقان ایران زمین باما بدرود گفت...

نام نییک گر بماند ز آدمی

به کزو ماند رسای زرنگار

مونتریال پس از دکتر پرویز قدیریان ،یکی دیگر از عاشقان و
خادمان میهن عزیزمان را از دست داد.
پرواز شادروان محمد فاضل را به جهان ابدیت،
به فرد فرد خانواده وی و دوستداران فرهنگ
و ادب ایران از صمیم قلب تسلیت می گویم.
عطا انصاری (کبک سیتی)

همـــــــــــــدردی
خانواده محترم فاضل ،عزیزان سوگوار

در اندوه از دست رفنت زنده یاد جناب آقای فاضل ،این رادمرد فرهیخته و بی
تالی در مونتریال با شما شریکیم و برای شما و اعضای ایران دوست جامعه
ایرانی ،آرامش آرزو می کنیم.

حیدر اسدی و خانواده

همــدردی

خانواده محترم فاضل ،عزیزان سوگوار

در اندوه از دست رفتن غم انگیز زنده یاد ،جناب محمد فاضل ارجمند،
خود را شریک می دانیم و برای شما ،جامعه ایرانیان کانادا
و فرد فرد بازماندگان آرزوی آرامش و بهروزی داریم.
محمد رحیمیان ،فرشاد فضلی و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و
ونکوور و تپش دیجیتال

همــدردی

خانواده محترم فاضل ،عزیزان سوگوار

ما نیز در اندوه بزرگ از دست رفتن شادروان ،جناب آقای محمد فاضل،

خود را شریک می دانیم و برای شما ،بقای عمر ،سالمت و آرامش آرزو داریم.

مدیریت و کارکنان رستوران های کبابسرا و «الدا»
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خانواده نخستين و مهمترين نهادي است كه انسان در آن متولد شده
خانواده نخستين و مهمترين نهادي است كه انسان در آن متولد شده
و پرورش مييابد و آموزش ميبيند .نخس��تين رابطه اجتماعي انسان در
و پرورش مييابد و آموزش ميبيند .نخس��تين رابطه اجتماعي انسان در
خانواده با پدر و مادر و ديگر اعضاي خانواده شكل ميگيرد و كم كم رابطه
خانواده با پدر و مادر و ديگر اعضاي خانواده شكل ميگيرد و كم كم رابطه
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همكالسيها و غيره گسترش مييابد.
ماهيابد.
گسترشتيرمي
همكالسيها
رابطهاي كه افراد با اعضاي خانواده و دوستان و آشنايان نزديك برقرار
رابطهاي كه افراد با اعضاي خانواده و دوستان و آشنايان نزديك برقرار
ميكنند نسبت به ساير رابطههاي اجتماعي ،بسيار مستحكم و صميمانه
ميكنند نسبت به ساير رابطههاي اجتماعي ،بسيار مستحكم و صميمانه
بوده و از دوام نسبتاً بااليي برخوردار است.
بوده و از دوام نسبتاً بااليي برخوردار است.
معم��والً جامعهشناس��ان از دو نوع رابطه اجتماعي ن��ام ميبرند :يكي
معم��والً جامعهشناس��ان از دو نوع رابطه اجتماعي ن��ام ميبرند :يكي
چنان پر
م را غصه بر دل
رابطه ،افراد
کالمماين
بخشاست .در
صميميت
مبتنيوبر عشق و
رابطهاي
نیمافراد
رابطه،
انداختیم.در اين
صميميت است.
مبتني بر عشق
رابطهاي كه
کرده ام.
غزلسرائیعالقه وزینت
کالمكهبه غزل
ســاعت در آخر،
حدودد
نشست و عالقه و راه
دارند.
مي
دوست
فراوان
اشتراكات
داشتن
و
بودن
يكي
خاطر
به
را
همديگر
دارند.
مي
دوست
فراوان
اشتراكات
داشتن
و
بودن
يكي
خاطر
به
را
همديگر
که ِ
شرب شرابم نکرده ست مست به اجرا« ،فاضل» با یکی دو نفر از کشیده شد .بنظرم یکی دو غزل امیدوارم مورد پســند دوستداران
رابطه ديگر ،رابطه معطوف به منفعت و نياز به بده و بستان است .در اين
رابطه ديگر ،رابطه معطوف به منفعت و نياز به بده و بستان است .در اين
گیرد.
قرار
هم
فاضلش
یادش
خواندم.
خودم
کارهای
از
هم
را
چیز
همه
وقتی
آمدند.
دوستان
پارهبرايشد
رابطه،صد
ح ریر خیالم دو
رابطه ،تعامل براي كس��ب منفعت و انجام معامله شكل ميگيرد .از ميان
كس��ب منفعت و انجام معامله شكل ميگيرد .از ميان
تعامل
-----------------------گمان
کرد.
تشکر
من
از
بسیار
بخیر
شد.
خوشحال
کلی
دید،
آماده
ِ
برست
دنیا
ز
گرامم
یار
چو
دو نوع رابطه ذكر شده ،خانواده مركز رشد و توسعه رابطههاي صميمانه و
دو نوع رابطه ذكر شده ،خانواده مركز رشد و توسعه رابطههاي صميمانه و
درگذشت
بیکران
اندوهی
حالدر
ســخنرانی را
ماننددلدادۀ می کنم نوار
عاشق و
نفری هم
چند
ارتباطي ديگر مانند
ابزارهاي
حاضر باباتوسعه
مستحكمآناست ،ليكن در
کهديگر
ارتباطي
ابزارهاي
برمحال حاضر با توسعه
ليكن در
است،آخر
مستحكمتا به
م ن این غم به دل
آقایاعضاي
هايي كه
مش��غوليت
مانند اينترنت و
ادبیمجازي
فضاهاي
بودند در آن آرشیوتلويزيون
زمیناعضاي
هايي كه
مش��غوليت
تلويزيون و فضاهاي مجازي مانند اينترنت و
محمد
مان،
دوست نازنین
مونترال
نشستوهای
ایــران
فرهنگ
بودش
س��ببیشده است كه
خانواده به
شده است
دارندوس��بب
الستاز خانواده
روزدر خارج
گرامیوزمادر
بهويژه پدر
کهخانواده
بازماندگان
دارند همه
خانوادهرا به
باشد.ويژه پدر و مادر در خارج ازفاضل
آمدند.كهپیش از نگهداشته
یخبندان
بــوران
میو حتي
ش��هري
یادجوامع
زنده در
ایرانیاعضايآنخانواده
یکبادوام
صميمانه و
حاضران یادش روابط گرم
حتي
ش��هري
آغاز در جوامع
قال بادوام اعضاي خانواده
صميمانه و
گرم و
روابط
قیل و
پر از
د ر این روزگا ِر
گوئیم.
تسلیت
همیشــهو پایدار،
مراو به
ســخنرانیم،
جوامع روستايي معاصر تاحدودي كمرنگ شده و از اين حيث آسيبهايي
كمرنگ شده و از اين حيث آسيبهايي
تاحدودي
معاصر
روستايي
به جوامع
دست
اوی
نداد،
ها
نامردمی
افراد...و جامعه شود .از ســوی همــکاران نشــریه ی
خانواده،بود
بی مانند
معرفی کرد .زیاد مایه گذاشــت .راستین و
متوجه
متوجه خانواده ،افراد و جامعه شود.
وزیری
خسرو
پوشه:
اینترنتی
را
آن
ام؛
سروده
او
سوگ
ف را روی انسانبه و هر
هس��تيمبود
آنچه لیاقتم
بیشــتر
كهدر باره غزلی در به عبارت ديگر ،هماكنون به داليل گفته ش��ده ش��اهد هس��تيم كه
ش��ده ازش��اهد
آدمیهماكنون به داليل گفته
عبارت ديگر،
www.poosheh.com
می
پیشکش
بازماندگانش
به
اینجا
سخن
رشتۀ
بعد
گفت.
ســخن
ام
تعامالت و رابطههاي اجتماعي نزديك ،پيوسته ،قوي و عميق بين اعضاي
نزديك ،پيوسته ،قوي و عميق بين اعضاي
اجتماعي
پست
هايباال و
رابطهو ز
تعامالت وغرب
ز شرق و ز
www.poosheh.net
روابط و تعامالت اجتماعي سطحي و گسسته
بیشتربه سمت
حدودي
خانواده تا
تعامالت اجتماعي
به
حدودي
تا
خانواده
نیست .در
خط
گسستهسواد و کنم .هشت
سطحي وآنجا که
بدســتم داد .تا
سمت روابط و را
آ بان و دی و فرودین یا که تیر
پ روستايي را
www.poosheh.org
كه از نظر اجتماعي و فرهنگي نشانه خوبي
است
حالازتغيير
خوبيدر باره اول هرو ضعيف
اجازهنشانه
فرهنگي
و ضعيف در حال تغيير است كه از نظر اجتماعي و
های
حرف
بیــت،دریکی
مــی داد
مطالعاتــم
هست
که
جا
هر
به
ساعت
و
روز
هر
به
مناس��ب براي استحكام روابط اجتماعي در
است تدابيري
فامیل الزم
نيس��ت و
شعراجتماعي
ساختارهایروابط
نيس��ت و الزم است تدابيري مناس��ب براي استحكام
د كشور تبديل كرد
فاضل» را
«محمد
فارسی درگفتم .و نام و نام
خانواده اتخاذ شود.
اتخاذ
خانواده
شود.بداشت
بود و
پاک
ض میرش همه
بديهي اس��ت كه روابط گ��رم و صميمانه بين اعضاي خان��واده بويژه
بديهي اس��ت كه روابط گ��رم و صميمانه بين اعضاي خان��واده بويژه
همه آن صفاتی که زیبا تر است
در جامعه اس��المي و ديني داراي چند كاركرد اساس��ي آش��كار و پنهان
در جامعه اس��المي و ديني داراي چند كاركرد اساس��ي آش��كار و پنهان
وطن می
ل بانش همیشه
نشستیم به گفتگو.
اس��ت كه نهادهاي ديگر به راحتي نميتوانند جايگزين آن ش��وند ،مانند
ستودبه راحتي نميتوانند جايگزين آن ش��وند ،مانند
نهادهاي ديگر
اس��ت كه
صفحه :و11فرهنگي ،كاركرد
آموزههاي ديني
>>بايسته
کبک» ...و انتقال
كاركرد جامعهپذيري
فرهنگي،
بايسته آموزههاي ديني و
انتقال
جامعهپذيري
كاركرد
ادامه از
كاركرد ارزش های
«منشور
شادپور:
خسرو وزیری گفت مــی خواهم
خست
نخفتوو نه
ذکرش
که «خسرو» به
حمايت عاطفي و اجتماعي ،كاركرد حمايت اقتصادي و ش��غلي و تأمين
حمايت عاطفي و اجتماعي ،كاركرد حمايت اقتصادي و ش��غلي و تأمين
روی فیس ِ
بوک دوستان ،عکسش در یکی از نشست
اجتماعي غيررسمي و كمهزينه ،كاهش
نظارت
و
كنترل
كاركرد
معيشت،
كاهش
هزينه،
كم
و
غيررسمي
اجتماعي
نظارت
و
كنترل
كاركرد
معيشت،
در یکی از روزهای یکشنبه ی ماه نبش قبر جسد به منظور جشن و  7ســاعت باورهای خــود را کنار دارند.
را دیدم .خبر کوتاه بود و بســیار هــای ادبی انجمن
آسيبهاي اجتماعي و غيره.
آسيبهاي اجتماعي و غيره.

با یاد ارجمند محمد فاضل ...

وباره
پ
ن

ناخوشایند و آزاردهنده« .دوستان:
در عین ناباوری محمد فاضل هم
از میان ما پر کشــید و به ابدیت
پیوست» .عجب دنیای بی وفائی
اســت .این عروس هزارداماد که
بهیچ کس وفا نکرده و نمی کند،
یکی دیگــر از دوســتان نزدیک
مــا را مثل یک گل و در موســم
زمستان پرپر کرد .چگونه می توانم
فراموشــش کنم .چه انسانی بود
این مرد .پنداری همین دیروز بود
که بمن زنگ زد .می خواست مرا
ببیند .رفتیم رستوران « الپرت دو
«دسورس».
یکروی بلوار
گریک»
شرح
جدول با دو

5111

13

شرکت کنی .فاضل برای من افزون
بر یک دوســت ،یــک یادآورنده
بود .چهره اش مرا بیاد فیلم های
اکشن دار می انداخت! این را بارها
و بارها به او گفته بودم .خیال می
کرد غلو می کنم .ولی غلوی در کار
نبود .راست می گفتم .آن چشمان
سبز رنگ و موهای بلوند و صورت
مصممش خیلی سینمائی بود.
افزون بر این هــا دلی بی کینه و
پیرایه داشــت .مهربان و صاف و
حسنپور/
خیلیعلي
 14عكس:
صفحه
ارادت داشتم.
به او
ســاده.
شاید بهمین جهت بود که آن روز
خواهشش را بدیدۀ منت پذیرفتم.

13

رویم؟
باید کرد!» بگذارند» .او می افزاید« :چند سال سوال اینست که به کجا می
دسامبر (ســالش درست بخاطرم پایکوبی هم جلوگیری
ادامه در صفحه 14
ادامه در صفحه 14
نیســت ،).کلی با صاحــب کارم [این نشان می دهد که ذهن این پیش ما همین را به ســیگاری ها ___________
سروکله زدم تا به من مرخصی داد .آدم مشــغول چه امــور نادر و بی گفتیم .اینکه کجا سیگار بکشند و * شرم آور خواندن اعالمیه هروویل
از سوی نویسنده به این دلیل است
کجانکشند».
در یک هوای سرد زمستانی ،روزی اهمیتی است].
که خیابــان ها را برف پوشــانده مقاله نویس چنین ادامه می دهد :خانم سلین کوپر مقاله را چنین به که هیچ کدام از مهاجرین به کانادا،
از جمله بــه کبک ،مرتکب چنان
بــود ،باد بدی هم مــی آمد ،باید و اما حاال بیش از هفت ســال از پایان می برد:
گویا باورهــای مذهبی هم مانند اعمال شنیعی نشــده اند تا الزم
در کنکوردیا و در نشســت ادبی ماجرای هروویل می گذرد.
دربارۀ غزل و غزلسرائی سخن می من [مقاله نویس] حضور درووین سیگار هســتند .خدایا به دادمان شــود به آن صورت اهانت آمیز از
آن منع شوند ،همچنین به خاطر
گفتم ..به دوست پاکدل و یکرنگم ،در برابر کمیسیون پارلمانی مامور برس!
تنزلدادن موضوع مهاجرین به این
«مهراب یوســف پور» زنگ زدم .رســیدگی به بیل  60را زیر نظر !OH MY GOD
لرستان است.
) 0.60قبیل امور.
Puzzleشکی ندارم که منشور ارزش های
مباحثات هفت
difficultyببینم این
ratingدل داشتم ،تا
le 9 (Hard, difficulty rating
10 (Hard,
مهراب بچه ی)0.63
پور/
حسن
علي
عكس:
14
صفحه
بی غل و غشی دارد .بدون درنگ ســاله چه اثری در بینش امروزی کبک همان بیانیه هروویل استدر
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جدول عادي

ويژه عادي
جدولجدول

افقي:
-1گرام��ي و عزي��ز –
1
كانگورو!
 -2نظاممن��د – غده پش��ت جناغ
2
سينه كودكان
3
 -3الكت��رود متصل به قطب منفي
4
– اسرارآميز – جمع اسير
 -4م��دارك – رم��ق – مرتب��ه و
5
جايگاه سوره فاتحه – درخت زبان
6
گنجشك
7
 -5الفباي موس��يقي – پرحرف –
بيجنبش ،ساكن
8
 -6مس��افر س��رزمين عجاي��ب –
9
اجراكننده – شركت اتومبيلسازي
10
فرانسوي
 -7ج��وش ري��ز ب��دن – زحل – 11
آرشيتكت
12
 -8فاتحهخوان��ي – دليل و حجت
13
– نخ تابيده
 -9نامه سرگش��اده نباشد يكي از 14
حجمهاي هندسي است – پرونده 15
– مخفف چهار
–
ش��هري
باركش
 -10ش��ك –
 -9تختگاه – كاالها – كاغذ س��فت
ميوه نورسيده
و ضخيم
 -11روزگاري ج��اي تاكس��ي بود –  -10زيارتكنن��ده – بچه! – س��ود،
فاني – آتش مازني
فايده
و
بد
چيز
ه��ر
–
جمع
 -12ضمي��ر
 -11عري��ان – نيك��وروي – فري��اد
امتحان
–
آذري
سفيد
زشت –
شادي – خمره بزرگ
 -13كبوت��ر صحرايي – عدد ترتيبي  -12اس��تان – گري��ه پرص��دا –
برابر هزار هزار – توانايي
هنرپيشه
شود
مي
نواخته
 -14سازي كه با لب
 -13دس��ت و پاي��ي ك��ه بيحركت
– ياوهسرايي
باشد – رله پيكاپ – جايگاه
 -15مريد – زبان يهود
 -14واح��د پ��ول مش��ترك اروپا –
عمودي:
سازمان فضايي – شهري در ايتاليا
اي
پرنده
–
كامي��ون
ب��ر
-1مارك��ي
 -15عم��ودروي س��اختمان – ضد
دلنشين
و
زيبا
كوچك،
تاريكي
 -2فرمانروايي ،سروري –
نوعي آبگوشت – فرمانروا
حل جدول عادی شماره 5110
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ت
ه
م ن ظ ر
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دخترانه
11
ا
ل
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م ش و
و ي
ر
ش و
 -7نام ديگر ميوه بالنگ –
ق ا ب
ي ي
ن ش ا ن
 12ش ن ا
نورد – ظرف شستن لباس
ه م ه م ه
ا ن
ي و
 13ب ا گ ت
 -8اشاره – پارچه پشمي
ن و پ ا
و ن
ن ر
ا ف
 14ا س ر
ا ي
ش ا ن گ ه
ز م ن د
 15ن ي ا
پرزدار – پروردگار

1 -9
كانگورو!
س��دي در استان آذربايجان شرقي – آن
عكس تو بنمود راست – آهنگ
 -2نظاممن��د – غده پش��ت جناغ كه 2
سينه كودكان
3-10نوع��ي تنپوش – لق��ب اروپايي – نام
 -3الكت��رود متصل به قطب منفي گاگارين
– اسرارآميز – جمع اسير
4-11اعم��ال مخص��وص حج – خورش��ت
 -4م��دارك – رم��ق – مرتب��ه و
پرروغن – گرد دهان از جانب بيرون
5
جايگاه سوره فاتحه – درخت زبان 6-12نشانه حركت به عقب – درس نخوانده
گنجشك
– باب – هادي برق
 -5الفباي موس��يقي – پرحرف – 7-13كج – گسترده شده – پيشخانه
بيجنبش ،ساكن
8-14شهرتطلب – از بازيكنان اسبق و نامدار
منچستريونايتد
 -6مس��افر س��رزمين عجاي��ب –
9
اجراكننده – شركت اتومبيلسازي  -15اثري از آنتوان چخوف – از سازمانهاي
10
تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد
فرانسوي
عمودي:
 -7ج��وش ري��ز ب��دن – زحل – 11
مهمترين مراكز استخراج و بهرهبرداري
-1از
آرشيتكت
12
 -8فاتحهخوان��ي – دليل و حجت نفت كشور – به توانايي سلولهاي گياهي در
13شدنبهگياهكاملازطريقفرايندهاي
تبديل
– نخ تابيده
مشخص و برنامهريزي شده و تحت شرايط
 -9نامه سرگش��اده نباشد يكي از 14
15مناسب اطالق ميگردد
حجمهاي هندسي است – پرونده رشدي
 -2خارشتر – فرشتهاي در آئين زردشت –
– مخفف چهار
صنعتي
شهر
–
ش��هري
باركش
افقي -10:ش��ك –
 -9تختگاه – كاالها – كاغذ س��فت
زيرزميني شهرهاي بزرگ – دلدار
اژدهاي
-3
-1حمام–ميوه
نورسيدهتلويزيونيديجيتال
سامانهپخش
و ضخيم
پستهج��اي
روزگاري
 -2ثمره -11
وحشي – نوعي
درخت بنه يا
مباركزيارتكنن��ده – بچه! – س��ود،
تاكس��ي بود––كشور -10
سرد معروف قطب – ضمير جمع
منطقه
-4
مازني
آتش
–
شكنجه فاني
فايده
نامناسب
محل
در
–
و
بد
چيز
ه��ر
–
جمع
ضمي��ر
-12
Puzzle
12 (Hard,
difficulty
rating
) 0.70مه��رهدار –
 -3از بيماريه��اي حيوان��ات
نيك��وروي – فري��اد
عري��ان –
-11
بزرگپنبه پاك
هميشه –
جانش��ين –
آذري
سفيد
زشت –
ديگر–سازهاي
سنجها و
طبلها،
مجموعهاي از
خمره
امتحان  -5آش –شادي –
مستقل ترتيبي
صحراييو– عدد
كبوت��ر
يك ساز واحد
-13كنار هم
كوبهاي كه در
نكرده  -12اس��تان – گري��ه پرص��دا –
هنرپيشه– شهري در افغانستان –
 -6كشور آسيايي
هزارار – توانايي
هزار– اسر
برابردهند
را تشكيل مي
نواخته–ميشود
سومبا لب
سازيان كه
 -4دومين-14
زمينشناسي
دور از دور
نيكوروي  -13دس��ت و پاي��ي ك��ه بيحركت
رونق
باعث
نوروزي
سفره
س��ر
بر
بودنش
-7
سرايي
ياوه
واحد –
سطح – پاكيزه – خم بزرگ
باشد – رله پيكاپ – جايگاه
واح��دسربها
افشرده آلو –
مقاماتيهود
مريد––از زبان
 -5انگور و-15
درخت آن
پ��ول مش��ترك اروپا –
ديني يهود ميشود –-14
فرآورده–اي كه از
 -8س��قف
–دفاعكننده عمودي:
تخميرايتاليا
شهري در
ريخته –فضايي
سازمان
هاي
خيابان
از
–
آيد
مي
دست
به
ماديان
شير
اي
پرنده
–
كامي��ون
ب��ر
-1مارك��ي
نوعي از كبابهاي ايراني
 -6برقرار – تنبل –
 -15عم��ودروي س��اختمان – ضد
ان
ر
ته
دلنشين
و
زيبا
كوچك،
اسب
–
مونگولفيه
اع
ر
اخت
 -7امر از ناليدن –
تاريكي
 -9عضو صورت – پيرو ماني –
 -2فرمانروايي ،سروري –
دعاي خير
ويژهفرمانروا
آبگوشت –
عادی شماره 5110
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مونس
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ار
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-10
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-3
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3 14
2 13
1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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 جدولهای
افقي:
تنومند
11 10 9 8 75 6 58 4 2
3 2 1
15 14 13 12 111 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
كش��ور7
-1گرام��ي و عزي��ز –
كش��ور
 -8اهلي – حركتي در جودو – چارچوب

خدمات ارزی
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 15 14 13 12تنومند
 -8اهلي – حركتي در جودو – چارچوب
 -9س��دي در استان آذربايجان شرقي – آن
كه عكس تو بنمود راست – آهنگ
 -10نوع��ي تنپوش – لق��ب اروپايي – نام
گاگارين
 -11اعم��ال مخص��وص حج – خورش��ت
پرروغن – گرد دهان از جانب بيرون
 -12نشانه حركت به عقب – درس نخوانده
– باب – هادي برق
 -13كج – گسترده شده – پيشخانه
 -14شهرتطلب – از بازيكنان اسبق و نامدار
منچستريونايتد
 -15اثري از آنتوان چخوف – از سازمانهاي
تخصصي وابسته به سازمان ملل متحد
عمودي:
-1از مهمترين مراكز استخراج و بهرهبرداري
نفت كشور – به توانايي سلولهاي گياهي در
تبديلشدنبهگياهكاملازطريقفرايندهاي
مشخص و برنامهريزي شده و تحت شرايط
رشدي مناسب اطالق ميگردد
 -2خارشتر – فرشتهاي در آئين زردشت –
شهرصنعتي
افقي:
 -3اژدهاي زيرزميني شهرهاي بزرگ – دلدار
-1حمام–سامانهپخشتلويزيونيديجيتال
 -2ثمره درخت بنه يا پسته وحشي – نوعي – كشور مبارك
 -4منطقه سرد معروف قطب – ضمير جمع
شكنجه
محل نامناسب
) – 0.61در
(Hard, difficulty
rating
 -3از بيماريه��اي حيوان��ات مه��رهدار –
مجموعهاي از طبلها ،سنجها و ديگر سازهاي  -5آش – جانش��ين – هميشه – پنبه پاك
كوبهاي كه در كنار هم يك ساز واحد و مستقل نكرده
 -6كشور آسيايي – شهري در افغانستان –
را تشكيل ميدهند – اسرار
 -4دومين دور از دوران سوم زمينشناسي – نيكوروي
 -7بودنش بر س��ر سفره نوروزي باعث رونق
واحد سطح – پاكيزه – خم بزرگ
 -5انگور و درخت آن – از مقامات ديني يهود ميشود – افشرده آلو – سربها
 -8س��قف ريخته – فرآوردهاي كه از تخمير
–دفاعكننده
شير ماديان به دست ميآيد – از خيابانهاي
 -6برقرار – تنبل – نوعي از كبابهاي ايراني
 -7امر از ناليدن – اختراع مونگولفيه – اسب تهران
 -9عضو صورت – پيرو ماني –
دعاي خير
حل جدول ويژه شماره 5110
 -10 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1جاندار – مونس – چيز
ن ا ف ر م ا ن  -11حرف رب��ط – پيكر  -پدر
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ه
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ن
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ورزش��ي خش��ن – يك��ي
11
ك و
ب ه ل و ل
س و س ي س
ي ي ت ا ر از شهرس��تانهاي اس��تان
ر ي م ل
 12ن ح س
Tel.:(514)772-5787
ن ي ل ب ك سيستان و بلوچستان
ن و ي ن
ا ي ل
 13ه
 (514)620-3622م ق و ي  -15عن��وان داس��تاني از «گ��ي
ر
س ت ا
ق ل ي م
 14ا
 15ن ي ه ل ي س م
ف م ي ن ي س م دوموپاسان»  -نوعي سس فلفلي تند
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ادامه دار...
دانش خود را از
فارسی محک بزنید!

Å Åذات نايافته از هستي بخش /
كي تواند كه شود هستي بخش ؟! «جامي»
Å Åذره ذره كاندرين ارض و سماست
/جنس خود را همچو كاه و كهرباست «.مولوي»
Å Åذره ذره جمع گردد وانگهي دريا شود
Å Åراستي هيبت اللهي يا مي خواهي منو
بترسوني ؟!
Å Åراه دزد زده تا چهل روز امنه !
Å Åراه دويده ،كفش دريده !
Å Åرحمت به كفن دزد اولي !
Å Åرخت دو جاري را در يك طشت نميشه
شست !
Å Åرستم است و يكدست اسلحه !
Å Åرستم در حمام است !
Å Åرستم صولت و افندي پيزي !
Å Åرسيده بود باليي ولي به خير گذشت
/نريخت درد مي و محتسب دير گذشت «آصفي
هروي»
Å Åرطب خورده كي منع رطب چون كند !
Å Åرفت زير ابروش را برداره چشمش را هم كور
كرد !
Å Åرفت به نان برسه به جان رسيد !
Å Åرفتم ثواب كنم كباب شدم !
Å Åرفتم خونه خاله دلم واشه ،خاله خسبيد دلم
پوسيد !
Å Åرفتم شهر كورها  ،ديدم همه كور ،منهم كور!
Å Åرقاصه نميتونست برقصه ميگفت زمين كجه!
Å Åرند را بند و قحبه را پند سود نكند !
Å Åرنگم ببين و حالمو نپرس !
Å Åروبرو خاله و پشت سر چاله !
Å Åروده بزرگه روده كوچيكه رو خورد !
Å Åروز از نو ،روزي از نو !
Å Åروز گار آئينه را محتاج خاكستر كند !
Å Åروزگار است اينكه گه عزت دهد و گه خوار
دارد
/چرخ بازيگر از اين بازيچه ها بسيار دارد
«قائم مقام فراهاني»
Å Åروزه خوردنشو ديدم ،ولي نماز كردنش را
نديده ام !
Å Åروزي به قدمه !
Å Åروزي گربه دست آدم شلخته است !
Å Åروضه خوان پشمه چال است !
Å Åروغن چراغ ريخته وقف امامزاده !
Å Åروغن روي روغن ميره  ،بلغور ،خشك
ميمونه!
Å Åرو مسخرگي پيشه كن و مطربي آموز /
تا داد خود از كهتر و مهتر بستاني
«عبيدزاكاني»
Å Åروي گدا سياهه ولي كيسه اش پره !
Å Åريسمان سوخت و كجيش بيرون نرفت !
Å Åريش و قيچي هر دو در دست شماست !

PAIVAND: Vol. 20  no.1146 fev. 01, 2014

www.paivand.ca

۱۵قانونکلیدی

آدابمعاشرتجتاری
گاهی اوقات آداب معاشــرت
تجــاری بــا آداب معاشــرت
اجتماعی تفاوتهایی دارد ،اما
در دانشکدههای اقتصاد اینها
را به کسی یاد نمیدهند.
آنچه در پی میآید بخشهایی
از کتاب «اصول آداب معاشرت
تجاری» اثر باربارا َپـچر است.
پچــر دربــاره مهارتهــای
خاصی صحبــت میکند که
حرفهایهای تجارت باید آنها
یاد بگیرند تا قرارهای کاریشان
را خراب نکنند.
به کمک همیــن مهارتهای
ســاده ،رابطههــای حرفهای
بهتری برقرار خواهید کرد:

که رسیدن نامه معمولی چند
روزی طول میکشد و ایمیل
تقریبا بالفاصله میرسد.
•

مهمان شــما به تنهایی دسر
بخورد معذب خواهد بود.

•
 )۵هیچ وقت صندلی را برای
کسی جابجا نکنید

خوب اســت کــه در را برای
مهمان باز نگه دارید ،اما نباید
صندلی را برای او جابجا کنید،
حاال میخواهد مرد باشد یا زن.
در یک دیــدار تجاری ،بعضی
از قوانین اجتماعی جنسیتی
رعایتنمیشوند.
•
 )۶پا روی پا نیندازید

 )۱۲حواستان به محدودیتهای
رژیمی میزبان باشد

اکثــر مــردم انتخابهــای
رژیمیشــان را بــر دیگــران
تحمیل نمیکنند .به هر حال
با توجه بــه نوع رســتورانی
که میزبان انتخــاب میکند
میتوانید متوجــه راه و روش
او شوید .مثال اگر رئیس شما
گیاهخوار اســت اما با شما در
«خانه استیک» قرار میگذارد
میتوانید اســتیک ســفارش
دهید.

ایــن کار را هم مــردان انجام
میدهد و هم زنان .اما حواس
•
مخاطب را پرت میکند .ضمنا
 )۱همیشه اسم کاملتان را
برای سالمتی مضر است چون
بگویید
در یک قرار تجاری حتما باید فشــار بر رگهــا را افزایش
موقع معرفی نــام کاملتان را میدهد.
این قوانین را حفظ کنید:
غذا ســمت چپ بشقاب قرار
بگویید .البته باید حواستان به •
میگیرد .اگر میز را درســت
این هم باشد کهدیگران ترجیح  )۷با تک انگشت به طرف
چیده باشند نان ،ساالد و دیگر
میدهند چطور معرفی شوند و مقابل اشاره نکنید
شاید کسی نخواهد شما او را با با دســت بــاز و با انگشــتان غذاها باید سمت چپ بشقاب
نام کاملش معرفی کنید.
چســبیده به مخاطب اشاره شما باشند و نوشیدنیها سمت
اگر نام شــما خیلی طوالنی کنید .اگر انگشــت اشــاره را راست .چنگال هم سمت چپ،
است یا تلفظش سخت هست به ســمت شــخص بگیرید چاقو و قاشق سمت راست.
میتوانید به کوتاه کردن آن یا تهدیدآمیز به نظر میرسید .هم •
تغییر دادنش فکر کنید .یک مردان و هم زنان هنگام مکالمه  )۱۴میزبان همیشه باید حساب
راه دیگرش هم این اســت که با انگشت خود اشاره میکنند ،کند
نام خود را با تلفظ صحیح روی اما زنها این کار را بیشتر انجام اگــر شــما کســی را دعوت
کارت ویزیتداشته باشید و آن میدهند و اصال خوب نیست .کردهاید شما میزبانید و بدون
را به دیگران بدهید.
توجه به مسئله جنسیت باید
•
صورتحساب را پرداخت کنید.
 )۸نان را با دست نصف کنید
•
در یک شــام یا ناهار تجاری اگر میزبان زن باشد و مهمان
 )۲وقتی شما را به کسی
هیچوقت نان را با چاقو نبرید .مرد بخواهد پول غذا را بدهد
معرفی میکنند حتما بلند
نان را نصــف کنید ،و بعد هر چه باید کرد؟
شوید
ایستادن باعث میشود حضور وقت کــه خواســتید چیزی زن میتواند بگوید« :راستش را
شما بیشتر احساس شود .وقتی بخورید تکهای از نان را بکنید بخواهید شرکت است که پول
نشسته باشید دیگران راحتتر و روی آن کره یا چیزهای دیگر غــذا را میدهد نه من ».یا زن
میتواند پــس از عذرخواهی
شــما را نادیده میگیرند .اگر را بمالید.
از ســر میز بلند شود و دورتر
ماجرا ســریع اتفــاق افتاد و •
از مهمانها صورتحســاب را
نتوانستید بلند شوید به جلو  )۹بعد از خوردن غذا
پرداخت کند.
خم شــوید تا به طرف مقابل بشقابتان را یک طرف دیگر
با این حال فراموش نکنید که
بفهمانید که اگر میتوانستید نگذارید و میز را مرتب نکنید
اصال نباید سر صورتحساب
حتما بلند میشدید.
شماپیشخدمتنیستید.
بگذارید هر کس کار خودش را بجنگید .اگر مهمــان مرد با
•
بکند .ظرفها را بعد از خوردن وجود تالشهای میزبان زن به
 )۳در طول مکامله فقط یک
پرداخت صورتحساب اصرار
یا دو بار از «متشکرم» استفاده غذا روی هم نگذارید.
کند ،باید به او اجازه داد که آن
•
کنید
بیشتر از یکیدو بار «متشکرم»  )۱هیچ وقت باقیمانده غذا را را بپردازد.
گفتندو نتیجه منفیدارد:
•
با خود نبرید
تاثیــر آن را کاهش میدهد و شما به رســتوران آمدهاید که  )۱۵برای خروج مودبانه آماده
شما را درمانده و نیازمند نشان در مورد کار صحبت کنید نه باشید
میدهد.
اینکه خودتان را سیر کنید و موقع بلند شــدن از سر میز -
باقیمانده غذا را به خانه ببرید .برای رفتن به دستشویی یا کال
•
 )۴نامه تشکر گروهی نفرستید ایــن کار را وقتی با خانواده به بیرون رفتن از رستوران  -خیلی
حداکثر  ۲۴ساعت بعد از یک رستوران رفتید انجام بدهید .بهتر است که خودتان در حال
جلسه کاری موفقیتآمیز ،برای اشکالی ندارد.
صحبت باشید ،نه اینکه طرف
مقابل در حال صحبت باشد و
افراد حاضردر جلسه نامه تشکر •
با عذرخواهی حرفش را قطع
بفرستید و فراموش نکنید که  )۱۱هماندازه مهمانتان غذا
کنید و بلند شوید.
باید برای آنها نامههای جداگانه سفارش دهید
•
بفرستید .ممکن است بخواهید این یعنــی اگــر مهمانتان
نامه را با دســتخط خودتان پیشغذا یا دســر سفارش داد
بنویسید اما مسئله اینجاست شما هم سفارش بدهید .وقتی
•
 )۱۳حواستان باشد که بشقاب
کجا قرار میگیرد و چنگالها
کجا
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گوناگون ...
طرز تهیه:

تهچينمرغ

آشپزی
ایرانی:

برنج:يك كيلو گرم
مرغ متوسط :يك عدد
ماست  750 :گرم (معادل يك ليوان)
روغن مايع 350 :گرم
زرده تخممرغ" چهار عدد
زعفران ساييده :دو قاشق چايخوري
نمك و ادويه :به مقدار مورد نياز
قارچ خرد شده :به مقدار دلخواه
طرز تهيه :

گوشــت مرغ را با مقداري آب و نمــك و ادويه بپزيد.
هنگامــي كه مرغ پخت و
حدود يك استكان آب آن
باقي ماند ،آب مرغ را جدا
كنيد و پــش از درآوردن
استخوانهاي آن ,مرغ را به
قطعات كوچكتر تقســيم
كنيد .زعفران را در مقدار
كمي آب گرم حل كنيد و
آن را با دو زرده تخم مرغ،
تمام ماست و مقدار كمي نمك و فلفل مخلوط كنيد و
مرغ پخته شده را حداقل به مدت سه تا چهار ساعت در
مخلوط ماست داخل يخچال بگذاريد .قارچ ها را با آب
ليمو و روغن سرخ كنيد و كنار بگذاريد .برنجي را كه از
قبل خيس كردهايد بجوشانيد و آبكش كنيد.
دو عدد زرده تخم مرغ 150 ،گرم روغن و نصف مخلوط
ماســتي را كه مرغ را در آن خوابانده بوديد با دو تا سه
كفگير برنج مخلوط كنيد و در ته ديگ يا قابلمه بريزيد
و با ته قاشق آن را صاف كنيد .مقداري مرغ به صورت
يــك اليه نازك روي ته ديگ بچينيد و روي آن نيمي از
پلو را بريزيد .بقيه مرغ را روي برنج بچينيد و بقيه برنج
را نيز روي مرغ بريزيد و سطح مرغ را با برنج بپوشانيد.
آب مرغ را با يك قاشق چايخوري زعفران مخلوط كنيد
و روي برنج بريزيد.
ســطح برنج را با كفگير كمي فشار دهيد تا برنج كمي
فشرده شود .باقيمانده مخلوط ماست را روي برنج بريزيد
و سه تا چهار قاشــق غذا خوري روغن را ذوب كنيد و
روي برنج بريزيد و آن را دم كنيد .بعد از يك و نيم ساعت
ته چين آماده است .پس ازدم كشيدن ,به سرعت قابلمه
را در ديس وارونه كنيد تا ته چين به شكل قالبي خارج
شود.

ZONYCHO

داروی درمان طبیعی
ناخن های قارچی،
زرد رنگ وخراب شده
مخلوطی از روغن های
اساسی ،با  96درصد
آمار درمانی درمدت
 10سال مطالعه

ZACHE

داروی طبیعی پای ورزشکار
(قارچ الی انگشتان پا و پاشنه های ترک خورده)
مخلوطی از روغن های اساسی حل شدهدر کره کاریته

ARTHODEX

مسکندردهایعضالنیومفصلیدارویطبیعی
مخلوطی از چند روغن اساسی حل شدهدر کره کاریته
محل فروش در مونتریال:

تپشدیجیتال:

Tel.: 514-223-3336
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محمد فاضل در یکی از نشست های
انجمن ادبی مونتریال ،در محل  1001شربروک غربی به حضار خوشامد می گوید.

دکتر ناصر صفائی نائینی
مونتریال

(این نوشتار ،کوتاه شدۀ مقاله ای
است که حدود  25سال پیش در
پی مصاحبه ای با شادروان فاضل
نوشته شده است).
________________
....چه نیکو مردمانی هســتند که
با همت و پشــتکار خود و بدون
هیچگونه چشــم داشتی تالش
میکنند تــا هر از گاهــی ایرانی
کوچــک با آب و رنــگ و حال و
هوای وطــن برای ما ایجاد کنند
و از درد بــی درمان غربت زدگی
هموطنان خود بکاهند.
من ســعادت داشتم که با یکی از
این مردان با همت و ایثارگر مردی
دور نگر و روشــن بیــن ،که این
درد را بخوبی شناخته بود و اقدام
بکاری نمود تــا بتواند از آن راه به
هموطنانش کمــک نماید ،یعنی
آقای محمد فاضل آشنا شوم...
محمــد فاضــل پــس از اقامت

اعدام در مأل عام...

تغییر اخیر بعدها در کشــورهای
دیگر هم شــکل گرفت و تا نیمه
اول قرن بیستم در غالب کشورها
(از جملــه ایران) اعدام در مأل عام
متروک شد و از "میدان اعدام" در
شهرها فقط نامی باقی ماند.
جمهوری اســامی که در اعمال
خشــونت "نوآوری"های زیادی
کرده اســت این سنت متروک و
زننده را هم باز به جامعه ایران باز
گردانده است.
"نوآوری"های جمهوری اسالمی
البتــه چیزی جز احیای خشــن
ترین ،ضد انســانی ترین و فجیع
ترین ســنت های بــدوی نبوده،
و در اعمــال این ســنتها رژیم از
حمایت و تأیید بخشی از جامعه
کــه از فرهنگ غالــب حکومت
تغذیه میکنند و تأثیر می پذیرند،
برخوردار بوده است.
از جمله ،نمایش اعدامهای در مأل
عام نیز معموال با استقبال بخشی از
مردم روبرو شده است.
در عین حال ،برای بخشــی دیگر
(و احتمــاال بزرگتــر) از جامعه،
و بــه خصوص در بیــن نخبگان،
نمایشهای خیابانی اعدام بسیار آزار
دهنده است و واقعیت وحشتناک و
ضد انسانی آن را به صورت عریان
در برابر چشم آنان قرار میدهد  -و
این امر میتواند وجدانهای بسیاری
را به تکان آورد .بسیاری از این افراد
که خبر اعدامها را کمتر میشنوند و
یا از کنار آن به سادگی میگذرند ،با
دیدن صحنه اعدام به واقعیت تلخ
ودردناک این سنت ضد انسانی پی
میبرند ودیگر نمیتواننددر برابر آن
بیتفاوتبمانند.
برای درک تأثیر اعدامهای در مأل
عام بر این بخش از جامعه میتوان
یک مثال زد.

فکری محمد فاضل میشود؛
بطوری که بــدون اتالف
وقت هســته اولیه انجمن
را تشــکیل میدهــد و از
طرف بعضــی هموطنان
نیک اندیش مانند سرکار
خانم شهدوست( ،زنده یاد)
سرکار خانم هما خیامی و
آقایان دکتر احمد موسوی
و عبدالله خیامی ،فریدون مودت و
شهریار عامری و محمد رحیمیان
و ...و ...مورد حمایت قرار میگیرد.
پــاره ای از این میــان به کمک
های فکری اکتفا کردند؛ بقیه هم
بتدریج کناره گرفتند .دست آخر
تنها کســی که باقی ماند محمد
فاضل بود که این حرکت تا بحال
ادامه یافته اســت؛ بطوری که گاه
شنیده می شد انجمن ادبی ایرانیان
مونترال یعنی شخص آقای فاضل!
همین و همین .جل الخالق!
اولیــن گردهمآئی ایــن عده در
محلی در آخر کوت ســن لوک
{>> ادامه در صفحه}32 :

>> ادامه از صفحه7 :
بسیاری از گوشتخواران کمتر به
این میاندیشــند که گوشت گاو و
گوسفند یا مرغی کهدر بسته های
بهداشــتی از مغازه ها میگیرند و
مصرف میکنند چگونه تولید شده
و حیوانی که منبع این گوشــت
است چگونه و در چه شرایطی سر
به نیست شده است.
برخی از اینان اگر سری به سالخ
خانه بزنند و صحنه کشتن حیوان
(و احیانا دســت و پــا زدن آن) و
خونی را که بر زمین ریخته ببینند
ممکن است آن قدر ناراحت شوند
که از گوشتخواری دست بکشند.
گوشتی که آنان مصرف میکردند
با حذف این صحنه ها و به صورت
بهداشتی به آنان عرضه میشده و
در این فرایند اثری از خشونتهای
به کار رفته باقی نمانده است.
اکنــون که این حیوان دوســتها
ســاخ خانه را دیده اند تمام آن
واقعیتهــای پنهــان در برابر آنان
قرار میگیرد و بار دیگر که گوشت
بهداشتی و بسته بندی شده را در
یخچالهای سوپرمارکت می بینند
تصوردیگری از آن پیدا میکنند که
ممکن است بر عادت گوشتخواری
آنان تأثیر بگذارد.
اعدام در مأل عام نیز تأثیر مشابهی
بر بســیاری از انساندوســت ها
میگذارد ،و همچنان که در اروپای
ســده هــای  ۱۸و  ۱۹رخ داد
میتواند به گسترش فرهنگ ضد
اعدام کمک کند .در ایران ،وقتی
حکومت اعالم میکند که مثال ۲۰
نفــر از "اراذل و اوباش" بی نام و
نشان در زندان اوین اعدام شدند،
بســیاری از کنــار آن میگذرند و
واکنشی نشان نمیدهند.
برای غالب مــردم ،این خبر هیچ
احساس انسانی را بر نمی انگیزد.

ایــن افراد حد اکثــر یک "عدد"
بشمار میروند .کمتر کسی به این
اندیشه میافتد که نام و نشان این
افراد چه بوده ،آنان چه کرده بودند
که سزاوار مرگ شــدند" ،رذل و
اوباش" بودن به چه معنا اســت و
بر اساس کدام قانون مجازات مرگ
را میطلبد ،و اگر هر کدام از اینان
جنایت خاصی را مرتکب شده اند
چرا بــه خاطر آن جنایت محکوم
نشدند و جرم و جنایت فرضی آنان
با چه شواهد و مدارکی در چگونه
دادگاهی با چه روندی ثابت شده و
هزار سؤال ناپرسیدهدیگر.
و یا کمتر کسی میاندیشد که هر
یک از این افراد انسانی بوده با همه
احساسات و خواسته ها و آرزوهای
خوب و بد یک انسان ،و در خارج
زندان پــدر و مادری ،همســری
یــا فرزندی که در غــم فقدان او
میسوزند و میسازند و چه بسا که
برخی از آنان به همان دالیلی که
عزیزشــان "رذل و اوباش" شده
به همــان راه برونــد و با همین
سرنوشــت ...تمام این سؤاالت و
اندیشه ها در ورای یک خبر کوتاه
چند سطری دفن میشود و از دید
اکثریت مردم مخفی میماند.
ولی وقتی اعدام به صحنه عمومی
میآیــد ،اعدامی دیگــر فقط یک
"عدد" نیست؛ انســانی است که
نفس میکشــد ،و هر نگاهش به
جمع حاوی یک ســؤال اســت -
سؤالی که جواب نمیگیرد ولی در
خاطره ها میماند ،و انسانی را که به
اختیار یا به ناچار به تماشا ایستاده
است به اندیشه وامیدارد .بسیاری
ســعی میکنند این اندیشــه را از
خود دور کنند و سؤال ها را نادیده
بگیرند .ولی کسانی هم هستند که
نمیتوانند شاهد نمایش فجیع یک
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

آدمکشی عمدی باشند و از خود و
جامعه شان سرافکنده نشوند.
اینان دیگر فقط خبر بهداشتی و
ضد عفونی شده اعدام  ۲۰عدد در
زنــدان را در روزنامه نمی خوانند،
بلکه شــاهد قتل عمد یک انسان
اسیر هســتند با همه تشریفات
و مقدمــات و مؤخــرات آن .آنان
آخرین تکانهای یک انســان را بر
ســر دار می بینند و طبیعت ضد
انسانی این سنت را درک میکنند،
و ممکن است از این عمل متنفر
شوند و آن را محکوم کنند.
و این تأثیــری از اعدام در مأل عام
است که مطلوب حکومت نیست.
حکومت هدف ارعاب را از اعدام در
مأل عام دنبال میکند (و تا حدی در
این کار موفق میشود) ودر مقابل با
نمایش این صحنه های ضد انسانی
به گرایش ضد اعدام ناخواســته
کمکمیرساند.
با شروع و توسعه اعدامهای در مأل
عام در ایران ،بســیاری از فعاالن
حقوق بشــر و جامعه مدنی این
اقدام را تقبیح کردند.
از دید بســیاری (به شــمول این
نویسنده) ،اما ،اعدام در هر صورت
محکوم بــوده و تفاوت ماهوی در
مخفی یا علنی بــودن آن وجود
ندارد .در واقع ،من شخصا از اقدام
رژیم در این زمینه نوعی احساس
"رضایت" کردم:
بگذار حکومت بســاط اعدام
خود را از پستوی زندانها بیرون
بیاورد و در برابر چشمان مردم
قرار دهد تا شاید جامعه آگاهی
بیشتری در این باره پیدا کند
و احساسات انسانی آنان بیدار
شود.
به روشــنی ،با ایــن کار ،اعدام از
حالت بهداشتی "عددی" آن بیرون
میآید و نمایش عریان این سنت
ضد انسانی میتواند وجدان بخشی

وست آیلند

باانجمنادبیایرانیانمونترالآشناشویم.
کوتاهــی در پاریس
به کانادا مســافرت
کرد و از ژانویه سال
 1979بطــور دائم
مقیم مونتریال شد.
او در مشــهد بدنیا
آمده است و هنگام
مهاجــرت به کانادا
از مدیــران ایــران
ناسیونال بود.
جالب اینکه با وجودی که ایشان
هیچگونه ارتباطی با ادبیات ایران
نداشت ،معذالک عالئق ادبی ایشان
از زمان زمامــداری دکتر مصدق
بروز میکند که سر انجام هم بانی
خیر میشود.
طبق معمول سه چهار سال ابتدای
اقامتدر کانادا مانند تمام مهاجرین
در تالش تامین شــغل و معاش و
اعاده زندگی نامتعادل و نابسامان
موجود بــه یک زندگــی عادی
میگذرد و به محض حصول نتیجه
مورد نظر ،فکر بر پا کردن اجنمن
ادبی یکی از بزرگترین مشغولیات
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از جامعه مدنی را تکان دهد و آنان
را به مخالفت با این سنت بکشاند.
اکنون شواهد قرینهای در دست
اســت که ایــن کار دقیقا صورت
گرفته اســت ،و تشــکیل کارزار

"لغو گام به گام اعدام" ("لگام")

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

گشته که از تشکیل لگام میگذرد
این صحنه ها دست کم در تهران
رو به کاهش نهاده ،و ممکن است
این تقارن اتفاقی نباشد.
در عین حــال ،اعدامهای گروهی
و قتل عامهــا در زندانها همچنان
ادامه دارد و خبــری که در صدر
این نوشته آمددقیقا آن را منعکس
میکنــد .نگرانی آن اســت که با
کاهش نسبی اعدامهایدر مأل عام،
حساسیت جامعه مدنی نسبت به
اعدامهای پشت دیوارهای زندان
کاهش یابد و رژیم بدون واهمه از
واکنش جامعه مدنی همچنان به
قصابی خود ادامه دهد.
در این شــرایط جامعــه مدنی و
کارزارهایی مانند "لگام" باید نشان
دهند که نسبت به اعدامها و قتل
عامهایی که پشــت درهای بسته
در زندان های جمهوری اسالمی
میگذرد بی اعتنا نیستند و به همان
شدت که خواهان برچیدن بساط
دار در شوارع و میدانهای شهر بوده
اند خواهان برچیدن آن در زندانها
نیز هستند  -و تا تحقق کامل آن از
پا نخواهد نشست.

را میتوان یکــی از نمونه های آن
دانست.
لگام اعالم کرده اســت که مبارزه
خود را از مخالفت با اعدامهای در
مأل عام شروع کرده و آن را تا لغو
اعدام به صورت گام به گام دنبال
میکند .این کارزار که با استقبال
و حمایت طیف وسیعی از فعاالن
جامعه مدنی روبه رو شــده ،عمال
بســیاری را به مبارزه علیه اعدام
کشانده است.
عالوه بر این ،در نظامی که حتی
گفتگو در باره اعدام جرم شناخته
شده بود (و از جمله نویسنده این
سطور به خاطر طرح لزوم لغو اعدام
در ســال  ۱۳۷۸به قتــل و اعدام
تهدید شد) ،اکنون کارزاری عملی
و علنی علیه آن به راه افتاده است.
این که جامعــه مدنی و نخبگان
فرهنگی ایراندر برابر قتل عامهایی
که در زندانهــای ایران در جریان
•
است حساسیت الزم را نشان نداده_______ ،
و یا فعالیتهای ضد مجازات اعدام از
پانویس :این نوشته بهدعوتکنفرانس
حمایت چندانی برخوردار نشده اند،
"حق حیات و مجازات مرگ" انجمن
البته مایه تأسف است .ولی اکنون
پژوهشگران ایران ۲۸ ،و  ۲۹دی ماه
که به یمن حرکت رژیم جمهوری
 ۱۳۹۲کلن ،تهیه شده است
اســامی در کشاندن نمایش ضد
انســانی اعدام به خیابانهای شهر،
گرایشهای ضد اعدام تقویت شده
قابلتوجهخامنها
است باید از آن استقبال کرد و به
تقویت آن پرداخت.
نمایشهای خیابانی اعدام جمهوری
و ورق
اسالمی به شدت از سوی جامعه
جهانی مورد انتقاد قرار گرفته است
و به نظر میرســد که رژیم سعی
توسط شادی
دارد به تدریج از ادامه این سیاست
(514) 678-6451
دست بکشد .در طول یکی دو ماه

فال قهوه

31

 سال  20شماره  12  1146بهمن 1392

PAIVAND: Vol. 20  no.1146 fev. 01, 2014

www.paivand.ca

>> iwamontreal@gmail.com
Tel.:514-619-4648

جلسه اجنمن زنان

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

شيرينعبادی:حقايقدرمورد
مسئلهاتمیناگفتهمانده
اينکه راجع به انرژی هستهای
صحبت کنند .به موجب اين
بخشــنامه رسانههای داخل
ايران فقط میتوانند
نظرياترسمی

ت دورهایای
راديــو زمانــه :نشســ 
«گفتوگوهای رادیــو زمانه» اين بار به
مسئله اتمی اختصاص دارد .در جلسه ۱۵

فوريه در آمستردام ،خانم دکتر شيرين
عبادی و آقايان دکتر ســهراب رزاقی و
مهرانمصطفویشرکتدداشتند.
زمانه پیش از اين جلسه با خانم شيرين
عبادی ،حقوقدان و برنده جايزه صلح
نوبل ،گفتوگویی انجام داده است که در
زیرمیخوانید.
«مرکز حاميان حقوق بشر» به رياست
خانم شــيرين عبادی ،مبتکر کمپين
گفتوگو درباره انرژی هستهای است.

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

 خانم دکتر شيرين عبادی ،ماجرای بابکزجنانی به نظر میرسد که نوک کوه يخی

باشد که میتوانيم آن را تمثيل برنامه اتمی
حکومت ايران بدانيم .دارد ثابت میشود
که برنامه اتمی يک برنامه تکنيکی صرف
نيســت و عنوانی است بر يک کمپلکس
نظامی ،اقتصادی و سياسی .ماجرای بابک
زنجانی را چگونه تفسير میکنيد؟
•

شيرين عبادی :بابک زنجانی متاسفانه
نمونه منحصر به فرد در نوع خود نيست
و به عبارت ديگــر عالوه بر بابک زنجانی
تعدادی ديگر با سوء استفاده از تحريمها
و به کمک مراکزی که به قدرت سياسی
نزديک هستند ميليونهادالر سوء استفاده
کردهاند و به همين دليل است میبينيم
عدهای مايل نيستند به تحريمها خاتمه
داده شــود و در اين ميان زيانکاران اصلی
مردمی هستند که به خاطر تحريم حتی
داروهای حياتی را نمیتوانند تهيه کنند.
افرادی که از تحريمها به نفع شخصی بهره
برداری میکنند صحبت در مورد تحريم
را تابــو کردهاند و به انحاء مختلف مانع از
اطالع رسانی و گفتوگوی آزاد در زمينه
انرژی هستهای شدهاند.
از ســالها قبــل و در دوره اول رياســت
جمهوری احمدی نژاد بخشنامهای صادر
شد که رسانههای ايرانی را ممنوع میکرد از

شهباز :الگو...

به گزارش "رادیو آلمان":
«پس ازدوسال کشمکش
ســنگین میان نیروهای
سیاســی عمده تونس،
قانون اساسی جدید این
کشور شــامگاه یکشنبه
(  26ژانویــه  6 -بهمن
ماه) با اکثریت چشمگیر
نماینــدگان پارلمــان
[ 200رأی از جمع 216
نماینده] تصویب شد.
در قانون اساســی جدید
"اســام" دین رســمی
کشور معرفی شده است،
بااین حــال آزادی دیگر
ادیان و مذاهب و به طور

حکومت را در زمينه انرژی هستهای درج
نمايند و اگر حرفــی و يا حرکتی در اين
زمينه میشــود میبايســتی در راستای
برنامههای حکومتی باشد .اين روش مانع
از اين شــد که اطالعــات دقيق تری در
اختيار شــهروندان گذاشته شود تا آنها با
اطالع کامل و با سنجش سود و زيان انرژی
هستهای بتوانند در مورد مهمترين مسله
ملی اظهار نظر نمايند.
کمپيــن گفتوگو در مــورد انرژی
هستهای به اين دليل تدوين و راه اندازی
شــد که از جنبههای مختلف زيســت
محيطی ،تکنولوژيکی ،اقتصادی ،سياسی،
حقوقی انرژی هســتهای مــورد بحث و
گفتوگو قرار گيرد؛ و با بازشــدن مسله
نهايتا مردم هستند که بايد سياستی که
نفع ملی ايــران را تامين میکند تعيين
نمايند .طبيعی اســت در وضعيتی که
گفتوگوی آزاد ميسر نباشد ،امکان
ورود به پديدههايی از قبيل بابک زنجانی
و شــرکا از بين خواهد رفت و اين است
رمز تابو شــدن گفتوگو در مورد انرژی
هستهای.
 يعنی شــما عاملی به نام استبداد را کهمانع عمومی آزادی عقيده و بيان اســت،
مسئول اصلی تابو شدن گفتوگو در مورد
انرژی هستهای میدانيد .اين مانع عمومی
همچنان وجود دارد ،اما شــما با کمپين
گفتوگو میخواهيد در حوزه معينی که
موضوع هستهای است زمينهای را باز کنيد.
آيا اين کار ميسر است؟ آن هم با توجه به
حساسيت ويژه رژيم به مسئله اتمی.
•

شيرين عبادی :آزادی بيان ستون اصلی
دموکراســی است .تا ملتی آزاد نباشد که
سخن بگويد چگونه میتوان انتظار داشت
که مردم بتوانند بر سرنوشت خود حاکم
باشند؟ و از اين رو ميزان آزادی بيان در هر
جامعه نسبت مستقيم با ميزان پيشرفت و
توسعهدموکراسیدارد.
متاسفانه به خاطر حساسيت حکومت و
سانسور شديدی که به ويژهدر زمينه انرژی

ی در ايران وجود داشته و دارد،
هســته ا 
گفتوگويی در اين زمينه صورت نگرفته
و آگاهی مــردم در اين خصوص منحصر
ی حکومت است .به
به بيانيههای رســم 
همين دليل بسياری از حقايق مربوط به
ی از جمله مخاطرات زيست
انرژی هسته ا 
محيطی ،هزينه باالی تاســيس نيروگاه
بوشــهر و… تا کنون ناگفته مانده و مردم
هيچ تصوری و اطالعیدر اين زمينه ندارند
و طبيعی است کهدر چنين شرايطی نمی
توانند تصميماتدرستی بگيرند.
خوشــبختانه تکنولــوژی و اينترنت در
سالهای اخير به کمک آزادی بيان آمده و
باعث شده روز به روز از قدرت حاکميت در
سانسور کاسته شود و امکان اطالع رسانی
را بيشتر کرده است.
در چنين شــرايطی کمپيــن گفتوگو
ی با همکاری و
در مــورد انرژی هســته ا 
همفکری تعدادی از فعالين جامعه مدنی
در ايــران و خارج از ايران بــه راه افتاد و
از صاحب نظران در رشــتههای مختلف
ی خود
درخواست میشود که نظريات علم 
را ابراز داشته تا ملت ايران آگاهانه متوجه
ی گام بر میدارد
باشد که بسوی چه آينده ا 
ی است که موافقين
و در اين ارتباط بديه 
ی هر دو
و مخالفين داشتن انرژی هسته ا 
بايد به طور يکسان از فرصت سخن گفتن
و نشر عقايد خود برخوردار شوند و قضاوت
را برای مردم ايران امکانپذير سازند.

کلی حــق آزادی برپایی
مناســک دینی تضمین
شــده اســت ...اجمــاع
برسرمتن قانون اساسی
زمانــی حاصل شــد که
حزب اسالم گرای حاکم
"النهضه"در چندین مورد
از اصرار بر ارجاع به قوانین
شــریعت در مواد قانون
اساسی دست برداشت و با
نیروهای سکوالر مصالحه
کرد».
بان کی مــون ،دبیرکل
سازمانمللتصویبقانون
اساســی جدید تونس را
"نقطه عطف تاریخی" نامید

نقد و بررسی کتاب

کشتاردگراندیشان
در ایران

نوشته مسعود نقره کار
______________
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همه شما
با امید به دیدار ٔ
8043 St Hubert ,
)Montréal, QC H2R 2P4 (Metro: Jarry
Tel.: 514-619-4648

ی با گفتگو حل شده
ا
و ســايه شوم تحريمها
از ســر مردم ايران کم
شــود؛ اما انرژی هسته
ی و کمپين گفتوگو در مورد آن فراتر از
ا
مذاکرات سياسی روز است.
به عنوان مثال اگر بر فرض کليه تحريمها
لغو شود و مذاکرات با موفقيت به سرانجام
ی بوشهر به کار
برسد ،نيروگاه هســته ا 
خود ادامه خواهــد داد و نيروگاه ديگری
نيز طبق اظهارات حکومت ايران به زودی
احداث خواهد شد ،در چنين حالتی بايد
بررسی شود آيا داشتن نيروگاه برق هسته
ای از جهات اقتصادی ،زيســت محيطی،
تکنولوژيکــی و … .در جهت منافع ملی
است يا خير.
به عبــارت دقيق تر کمپيــن گفتوگو
ی به
ی ارتباط 
در مورد انــرژی هســته ا 
سياستهای روز ايران و مذاکرات حکومت
با  ۱+۵ندارد ،بلکه چيزی است فراتر از آن
ی که مد نظر است حفظ
و تنها مســئله ا 
ی است.
منافع مل 

 توافقهای اخير ميان جمهوری اسالمیو قدرتهای جهانی جمع شــده در گروه
موســوم به  ۱+۵وارد مرحله اجرايی شده
است .به نظر میرسد که پشت پرده اين
توافقهــا گفتوگوهايی اســت که ميان
تهران و واشنگتن جريان داشته و محتمال
هنوز دارد .فکر نمیکنيــد که وجهی از
کمپين گفتوگو درباره تکنولوژی اتمی
بايد اين باشد :گفتوگوی آشکار درباره
روابط ايران و آمريــکا؟  −با توجه به
اينکه حکومت ايران همه چيز را در غالب
ديپلماسی پنهان پيش میبرد ،بنابراين آيا
بهتر نيســت تأکيد صريحی شود بر روی
ضرورت پايان دادن به ديپلماسی پنهان؟
آياديپلماسی حوزۀ حق حکومتهاست يا
مردم هم حقی دارند؟

 در دوره اخير ،يعنی پس از اينکه حسنروحانی جــای احمدینژاد را گرفت ،يک
ايراد رايج بــه ابتکارهايی ،چون کمپين
گفتوگو درباره انرژی هستهای ،اين است
که اين گونه حرکات اختالل ايجاد میکنند
در روندی که اميد میرود ســرانجام آن
تنشزدايی و برداشتن فشارهای تحريمی
از روی مردم باشد.
بر اساس اين ايرادگيری بهتر است اگر از
روحانی پشتيبانی فعال نمیکنيم ،دست •
کم ســکوت پيشــه کنيم .پاسخ شما به شيرينعبادی:درکشورهایدموکراتيک
چنين ايرادی چيست؟
ی ندارد و
ديپلماسی پنهان معنا و مفهوم 
همه چيز بايد شفاف و در معرض قضاوت
•
ی الزاما
شــيرين عبادی :کمپين گفتوگو در مردم باشــد .البته هر مذاکــره ا 
ی باب گفتوگو در نبايستی از طريق رسانهها به اطالع مردم
مورد انرژی هســته ا 
ی را پس از ســالها برسد ،زيرا بسياری از مذاکرات مقدماتی
زمينه انرژی هســته ا 
ی هم
میگشايد و هنوز معلوم نيست که نتيجه بوده و چون ممکن است به نتيجه ا 
ی کردن آن فايده
اين گفتوگو تائيد نظريه افرادی باشــد نرسد ،بنابراين رسانه ا 
ی ندارد ،زيرا در اينصورت در هر کشوری
ی هســتند يا ا 
که مخالف انرژی هســته ا 
خير .از هر نوع نظريه و گفتوگو استقبال کليهجلسات
ی بُر ِد
میکنيم .برگزار کنندگان اين کمپين از وزارت امــور خارجه دائماً بايســت 
آنجايی که مخالف تحريمهای اقتصادی خبری بشــود .اما توجه داشته باشيد که
ی در ايران به خاطر
هستند ،اميدوارند اختالف حکومت ايران مسئله انرژی هسته ا 
ی يک
با کشورهای غربی در مورد انرژی هسته تحريمهای شديد اقتصادی با زندگ 

>> ادامه از صفحه5 :
و گفت کــه مردم تونس
می توانند برایدیگر ملت
های عرب که خواســتار
اصالحات هستند "الگو"
شوند.
وجــه اشــتراک این دو
رویــداد امیدبخــش و
گره گشــا ،ائتالف و بهم
پیوستگی نیروهای پیشرو
برای به عقب راندن و به
مصالحهواداشتننیروهای
دین مدار است.
برای ما که بیش از یکصد
ســال پیش  -زمانی که
حتی برخی از کشورهای
اروپایی هم قانون اساسی
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نداشــتند  -نخســتین
کشــور در منطقه بودیم
که به قانون اساسی  -آن
هم درحد خود پیشــرو
ومترقی  -دست یافتیم،
اگرچه ریشــخندآمیز و
عبرت آموز ،ولی درعین
حــال امیــد بخــش و
شادمان کننده است که
ببینیم مصــر و تونس به
قانون اساســی سکوالر و
برپایه اصل جدایی دین از
حکومت دست می یابند
و به قول دبیرکل سازمان
ملل "الگو" می شوند!

يک شــهروندان گره خورده ،تا حدی که
داروهــای مورد نياز بــه خاطر تحريم در
ايران پيدا نمی شــود ،ارزش پول ملی در
دوره اخير بيش از دويست درصد کاهش
داشته ،تورم سر سام آور است و… بنابراين
اتخاذ هر نوع سياست در اين زمينه و هر
نوع بده و بستان سياسی کامال به زندگی
روزمره مردم گره خورده و نمیتوان آن را
پنهان از مردم انجام داد .به ويژه آنکه وقتی
اعالم میشــود مذاکرات منجر به اتخاذ
توافق شــده و همانطور که در فيلمهای
خبری نشان داده میشود پس از چند دور
مذاکرات طوالنی ايران با کشورهای ۱+۵
وزرای امور خارجه شــادان از اتاق بيرون
میآيند و همديگر را بغل کرده و تبريک
میگويند .اين بدان معنا است که مذاکرات
موفقيت آميز بوده و به نتيجه رسيده است.
بنابراين چرا مردم نبايستی از چنين توافق
ی که میتواند بر سرنوشت آنها موثر
مهم 
ی اطالع بمانند؟
باشد ب 
و جالب تر آنکه امری که سياســتمداران
ايرانی از مردم ايران پنهان نگاه میدارند در
رسانههای کشورهایديگردرج و منعکس
میشود و اين سوال را مطرح میسازد که:
چگونه اســت که مطلبی که ساير مردم
دنيــا  −که اين توافق تاثير چندانی هم بر
ی آنها نخواهد داشت  −میتوانند در
زندگ 
جريان مذاکرات و توافق حاصله بر سر آن
قرار گيرند ،اما آن شهروند بيمار ايرانی که
چشم به راه دارو دوخته است ،حق ندارد به
ی از متن توافق نامه مطلع شود؟
طور رسم 
از سویديگر از مصاحبههای سياستمداران
ايرانی از جمله رئيس جمهور و وزير امور
خارجه يک مطلب و يک نوع برداشــت
عنوان میشــود و از سوی سياستمداران
غير ايرانی موضوع ديگری و کامال متفاوت
مستفاد میشود و در اين ميان سؤال بزرگ
آن است که چرا متن کامل توافق نامه طی
ی از سوی وزارت امور
يک اعالميه رســم 
خارجه ايران به اطالع مردم نمی رســد؟
آيا مطلبی برای پنهان کردن اســت؟ آيا
نمی خواهنددر مقابل چشمان حيرت زده
ی را سربکشند؟ آيا
مردم جام زهر هسته آ 
…
فراموش نکنيم شفافيت در حکومت يک 
ی
از شروط دموکرات بودن حکومت است در
ی مردم حاکم بر سرنوشت خود
چنين روش 
هستند و غير خودی محسوب نمی شوند.
•

کشف ۴۵کیلو هروئین در محموله
قالیچههای ایرانی در الیپزیگ

دویچه وله 28 :ژانویه ،ماموران گمرک
فرودگاهالییزیگ-هاله،توانستهاند
در محموله فرش ارسالی از ایران
به مقصد چند کشور اروپایی۴۵ ،
کیلو هروئین بیابند .هروئینها با
ریسمانهای ظریفی در تار و پود
کنارههای  ۹قالیچ ه تنیده شــده
بودند.
اداره گمرک آلمان در کشــفیات
خود به مورد جدید و کمسابقهای
از قاچــاق مواد مخــدر برخورده
است.
 ۹قالیچه ایرانی در قســمت بار
• فرودگاه الیپزیگ-هاله کشــف

شدهاند که  ۴۵کیلوگرم هروئین
بــه طــرزی ماهرانــه در آنها
جاســازی شــده بودند .تکنیک
جاسازی به گونهای بود که شکی
بر نمیانگیخت ودیده نمیشد.
حساســیت ماموران فــرودگاه
الیپزیــگ در کنتــرل جدیتر
این محموله ،به خاطر سنگینی
غیرمعمول قالیچهها برانگیخته
شده است .در هر قالیچه  ۵کیلو
پودر هروئین جاسازی شده بود و
مواد مخدر در ریسمانهای نازکی
قرار داشتند که در تار و پود کناره
فرشها تنیده شده بودند.

این کشف موفقیت بزرگی برای
گمرک آلمان به حساب میآید.
قالیچههــا هماینــک در اداره
گمرک مرکزیدرسدن نگاهداری
میشوند.
پلیس آلمــان میگوید هروئین
کشف شده بسیار باکیفیت و نرم
است و میلیونها یورو قیمت دارد.
این قالیچهها در یک محموله بار
هوایی از ایران قرار داشــت ه و به
مقصد گیرندگانی در لهســتان،
فرانسه ،بلژیک و کنگو ارسال شده
بودند.
مقامات مسئول کشورهای اروپایی
که مقصد دریافت این قالیچهها
بودهاند ،رسیدگی به پرونده این
قاچاق هنگفت را آغاز کردهاند.
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موسیقی..

الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

ازنازی بپرس!...
کی گفتمت که خشت سرا از طال مکن؟
گفتم سرای خلق چو ویرانه ها مکن
کی گفتمت که کار مکن بر مراد دل؟
گفتم تو هم مراد کس زیر پا مکن
کی گفتمت که دور زعیش و سرور باش؟
گفتم سرور وعیش کسی را عزا مکن
کی گفتمت که لذت دنیا بنه زدست؟
گفتم ثبات نیست بر او اتکا مکن
کی گفتمت نام خدا بر زبان مبر؟
گفتم جفا به خلق خدا به نام خدا مکن
کی گفتمت عهد بجا آر یا میار؟
گفتم اگر وفا ننمودی جفا مکن
کی گفتمت که دل ندهی بر جهان دون؟
گفتم تو داده ای بجهان دل ریا مکن
کی گفتمت که بهر کسان راز دار باش؟
گفتم زخلق عیب نهان بر مال مکن
کی گفتمت که پند یغما گوش گیر؟
گفتم که گوش بر سخن ناروا مکن

کره  ۹۰۰گرم بود.
هر
اندازه فقیر عصبانى شد
او از مرد
به مرد فقیر گفت:
اعتماد
بعد
و روز تو کره نمى خرم ،تو
..
از
متقابل .ى بــود که دیگر عنوان یک کیلو به
کره را به
مــرد فقیــر
فروختى در حالى
همسرش کره مى ساخت من مى
ن  ۹۰۰گرم است.
بــه یکى از بقالى
نآ
او آن را
که وز یر ناراحت شــد و
و شهر مى فروخت.
مرد فق
های
را پایین انداخت و
آن زن کره ها را به صورت ســرش
ـا ترازویی نداریم
ی یک کیلویى مى
مـ
دایره ها
گفت :لو شــکر از شما
و یک کی
ت.
ساخ
م و آن یک کیلو
مرددر مقابل مایحتاج خانه خریدیــ
ه عنوان وزنه قرار
شکر را ب
را مى خرید.
روزى مرد بقــال به اندازه مى دادیم.
شــته باش که :به
ک کرد و تصمیم
دا
ره ها ش
یقین ودت برای تو اندازه
ک ت آنها را وزن کند.
اندازه خ
گرف
هنگامى که آنها را وزن کرد ،مى گیریم!

یغما شاعر نیشابوری

ما و منی ست
نردبان این جهان بان افتادنی ست
ت این نرد
عاقب که باالتر نشست
جرم هرکس
رخواهدشکست
ال ستخوانشسختت
ـــوالنــا
ا
م

...
انـسـان هـا تـن
روی زمـيـــن هـ ـهـا «مـوجـودات»
مـيـکـنـنـد خـ سـتـنـد کـه ادعـا
دا
تـنـهـــا «جـانـ يـی هـسـت ،ولـی
دا
را
نـ
ی» هـسـتـند
کـه
رفـتـارشـون طـ
خـدايـی وجـود نـ وريـه کـه انـگـار
ــداره !...

اپرای
Porgy and Bess

داستان:

سال  1912یکدهکده ماهیگیری
سیاه پوستان در آمریکا  Bessزن
جوان و زیبا ولی بدنام سعی میکند
خود را از بند عاشق خود Crown
(که به قتل محکوم و فراری است)
رها کند .تنها  Porgyجوان علیل و
فقیر حاضر است که از گذشته او
چشم پوشی کرده او را پناه دهد.
بزودی عشــق و عالقه آنها به هم
آشکار میشــود .حضور  Bessدر
دهکده مورد اعتراض اهالی است
چون سابقه فحشاء ،مواد مخدر او
و امکان بازگشت  Crownتبهکار
بخاطر او آنها را دچار وحشــت و
نگرانی می کند.
 George Gershwinآهنگســاز
اوپرای  Porgy and Bessدر سال
 1898در  Brooklynبدنیا آمد.
تحصیالت موســیقی کالسیک
داشت ولی چون برای Broadway
آهنگ می ســاخت ،بــه عنوان
آهنگساز موسیقی سبک معروف
شــد ،اما او همیشــه آرزو داشت
که در ردیف آهنگســازان جدی
موسیقی کالسیک شناخته شود و
باالخره با ساختن چند اثر سبک
جدیدی به نام Symphonic Jazz
پدیــد آورد و نام خــود را بعنوان
آهنگساز موسیقی جدی تثبیت
کرد.

اجنمن ادبی :با یاد محمد فاضل...
انجام گرفــت و انجمن ادبی پایه
ریزی شد و بعدها جلسات روزهای
یکشــنبه ،در مطب (شــادروان)
دکتر زمانزاده در خیابان شربروک
تشکیل می گردید؛ که آنهم پس از
مدتی متوقف شد.
از ســال  1990تظاهرات خارجی
انجمن ،یعنی برگزاری سخنرانی
هــا ،در یکی از اتــاق های درس
دانشــگاه مک گیل ادامه یافت و
پــس از مدت کوتاهــی به محل
اصلــی ،یعنی  1001شــربروک
منتقل شد...
ایــن انجمن یک نفــره نه هیئت
امنائیدارد و نه تشکیالت مرتبی و
تامین هزینه های مربوطه بگونه ای
که باعث شرمندگی است تامین
میگردد؛ زیرا دارای اعضای رسمی

>> ادامه از صفحه30 :

نمیباشد .بنا بر این حق عضویتی
نیز به انجمن پرداخت نمیشــود
و هر گاه فردی برای ســخنرانی
دعوت بشود ،همت عالی هموطنان
مطرح میگردد و یــا اینکه طبق
معمول شــخص آقــای فاضل و
بعضی دوستان سخاوتمند ایشان
هزینه های متعلقه را از جیب خود
تامین میکنند و بعضــا نیز برای
حضور در جلسه سخنرانی ورودیه
مختصری که البته تکاپوی هزینه
را نمیکند ،دریافت میگردد.
اگر قرار شود که سخنران یکی دو
شب هم در مونترال باند هر شب را
باید در منزل یکی از دوستان آقای
فاضل بیتوته نماید.
از بلیط هواپیما صحبتی نمیکنم
که غالبا ســخنران محترم خود

بایــد متقبل آن بشــود .زیاد هم
بی مناسبت نیست که اینچنین
انجمنی را در نوع خود و در دنیا بی
همتا بنامیم .معذالک با تمام این
نامالیمات تنها با همت و پشتکار
خســتگی نا پذیر یک مرد ،یعنی
آقای محمد فاضــل این انجمن
نمونــه تا بحال (منظــور تا زمان
نگارش این مقاله است ،برنامه های
انجمن تا واپسین روز حیات آقای
فاضل به شمار  171رسید!) از 23
نفر از نامداران علم و ادب ایران برای
سخنرانی دعوت بعمل آورده است؛
از آن جمله اند زنده یاد محمدجعفر
محجوب ،استاد یارشاطر ،پروفسور
رضا ،دکتر جالل متینی (سر دبیر
فصلنامــه ایران شناســی ،که در
واشنگتن منتشــر میشود) ،دکتر

حورا یاوری ،عباس میالنی ،فرزانه
میالنی ،دکتر محمد اســتعالمی،
دکتراحمد موسوی ،دکتر محمد
مقدم ،دکتر اختر نراقی ،زنده یاد
محمد مختاری و سیمین بهبهانی
و بسیاری دیگر.
بعضی از این دعوت ها با همکاری
ســایر انجمن های موجــود در
مونترال انجام گرفته است.
انجمن ادبــی ایرانیــان مونترال
(یعنی آقای فاضل) فعالیت پربار
دیگــری نیز انجــام میدهد و آن
ایجاد جمعیت دوستان دانشنامه
ایران مونترال میباشــد .فعالیت
آن منحصر اســت به جمع آوری
وجوهی بــرای کمک بــه چاپ
دانشــنامه پرارزش (انسیکلوپدیا)
ایرانیکا که توسط دکتر آقای دکتر
احسان یارشاطر در امریکا در حال
تکمیل وتالیف و چاپ میباشد...
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شیـدا
قره چه داغی

ب
ــرای آشــنائی و
سـ
ا ـتفاده از دنیا
موسیقی کالسی ی عظیــم و زیبای
ک،
که در کودکی و بهترین راه اینست
ج
وان
ی
چند سال ساز
زد .راه دوم :با دق
ت
و
مرتبا به موسیقی
کالسیک گوش داد.
عالقه دارند و نم لذا برای کسانی که
ی
کنند راهنمائی دانند از کجا شروع
ها
ی
ک
وت
اه و راهگشا در
روزنامه پیوند ارائ
ه
م
ی
دهم.
خواننده گرامی چ
بیشــتری ال نانچه سوال و کمک
زم
 DIALOGUEت دارید لطفا با آدرس
ما
س
ب
گی
رید:

خلق اوپرای Porgy
 and Bessدو سال
طول کشــید و در
سال  1934در نیویورک و بوستون
اجرا شد.
پــس از آن نمایــش آن بدلیــل
داشــتن  19خواننده اصل سیاه
پوست و ارکستر بزرگ به اشکال
برمی خورد .لذا مدتها فراموش شد.
بخصوص در بحران های تبعیض
نژادی سال های  50و  60آمریکا
به کلی کنار گذاشــته شد .تا در
ســال  1952در لندن -میالن و
مســکو بروی صحنه آمد .این اپرا
در اروپا خیلی بهتر از آمریکا مورد
توجه و تحسین قرار گرفت .سال
1959در هالیوود فیلم معروف آن
اسکار گرفت.
سرانجام در ســال  1985اوپرای
متروپولیتــن نیویــورک آن را
به صحنــه آورد و امــروز یکی از
پراجراترین اوپراها می باشد.
اجرای کامل آن توســط کمپانی
های بزرگ ،ارکسترها و خواننده
های ممتاز ضبط شــده و در بازار
است.
گرشــوین در سال  1937در سن
 39سالگی در هالیوود درگذشت.
بنا به خواسته خانواده او باید فقط
خواننده های سیاه پوست اوپرای
 Porgy and Bessرا اجرا کنند.
بجز چند مورد استثنائی تا بحال
چنین بوده اســت .این اثر بخاطر
آوازهای متعــدد و زیبا و دلپذیر،
موسیقی سنفونیک با عناصر جاز،

ail.com

Sheida.g@hotm

شــخصیت هــای
مختلف ،جنبــه قوی دراماتیک و
احساســات عمیق انسانی بسیار
جذاب است.
داستان عشق جوان علیل و فقیر
و  Bessکه از همه جا رانده شــده
است محور اصلی این نمایش است.
نمایــش آن در مونترال -28 -30
 25ژانویه و اول فوریه  2014انجام
شد.
www.operademontreal.com

بســیار جای خوشوقتی است که
ما شاهد شخصیت واالی نلسون
ماندال که معرف تعالی انسانی است
بوده ایم و ناظر انتخاب شدن باراک
اوباما ،رئیس جمهور سیاه پوست
آمریکا (قدرت اول جهان) هستیم.
پس از سالها بردگی و تحمل رنج
و مشقت و (تبعیض که هنوز ادامه
دارد) سیاه پوســتان موفق شده
اند در رشــته های مختلف هنر،
موســیقی ،رقص ،هنرپیشگی و
سینما ،همچنین در ورزش های
متعدد به مقام های ممتاز برسند.
امســال فیلم " 12سال بردگی"
ســاخته اســتیو مــک کوئین
(کارگردان ســیاه پوست) برنده
جایزه «گلدن گلــوب» Golden
 Globeشــده؛ و نیــز کاندیدای
اسکار  2014می باشد.
 21ژانویه 2014
شیدا قره چه داغی

اینکه پس از مدتی ما را نه میشود
این طرفی شــناخت و نه آنطرفی
بشــمار آورد و در صحنه اجتماع
دقیقا مانند ویولن زنی خواهیم بود

در مونترال انجمن های مشــابه
دیگری نیــز وجــود دارند مانند
انجمن حافظ خوانی و غیره ...که
هموطنان گرانقــدری در آنها به
فعالیت در آنها پرداخته اند.
که بخواهد لرزان و لغزان بر ستیغ
برای من پیوسته این سئوال مطرح بامی بنوازد.
بوده اســت که چرا ایــن فعاالن از راه همین انجمن ها است که ما
خوش فکر و کار آمد فعالیت خود خواهیم توانست هویت ملی خود را
را یک کاسه نمیکنند تا با پیوستن حفظ کنیم و فرزندان خود را از این
بــه همدیگر و ایجادیک هســته نابسامانی ها برهانیم.
مرکــزی اداره کننــده که همان باید به آنها ارج نهاد و آنها را تقویت
هیئت امنا باشد و تدوین و تامین کرد تا نشان داده شود که ،نه تنها
یک بودجه الزم و کافی انجمنی به تک تک ایرانی ها بســیار خوب و
یقین موثر تر مرتب تر و آبرومندتر کارآمد هستند ،بلکه ترکیب آنها
ایجاد کنند.
نیز از اعتبار کافی برخوردار میباشد.
فراموش نکنید که ایرانیان مهاجر به امید آن روز برای همه دســت
بدالیل متعــددی تحــت تاثیر اندرکاران آرزوی موفقیت می کنم.
فرهنگ مخرب غربی قرار میگیرند
•
که یکی از اثرات آن فراموش شدن
است و نتیجه
سنت های
Roccabella-Pool.pdf
آن 1
2/21/13
ایرانی 3:01
PM
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در گرامیداش

عمیقی بر ملت ایران گذاشت ،مردم که
از فشار و ظلم بی حد رژیم جانشان به
لب رســیده بود از این حرکت به وجد
آمدند و امیدوار شدند .خطر این بود که
نهضت از مســیر راستین حود منحرف
شــود و در اینجا بود که امام امت ضربه
قاطع خود را وارد کردند و طی نامه ای
به اتحادیه دانشجویان مسلمان خارج از
کشورنوشتند:ازحادثهآفرینیاستعماردر

Demo.shorai@gmail.com

دمکراسیشورایی

چهل و ســه ســال پیش در ١٩بهمن بــدون آنکــه حتا تبلیعاتــی کرده
 ١٣٤٩سیزده انقالبی کمونیست با حمله باشند ،مورد اســتقبال و احترام عمیق
به پاسگاه سیاهکل واقعدر استان گیالن مردم و روشنفکران قرار گرفتند .سروده
فصلی نوین رادر تاریخ تحوالت سیاسی ،های بزرگانی چون شــاملو ،هوشــنگ
اجتماعی و هنری ایران بنام خود به ثبت ابتهاج (هـ ا ســایه) ،سعید سلطانپور،
شفیعی کدکنی ،اسماعیل خوئی ،خسرو
رسانند.
سیاهکل در تاریک ترین دوران یاس و گلسرخی و ایرج جنتی عطایی در رثای
رکود حاکم بر جنبش چپ و توده ای ،حماسه سیاهکلدلیل این مدعاست.
ستاره درخشانی از امید و تالش وعشق چنانکه باقر مومنی می گوید:
به سوســیالیزم در ایــران بود .هرچند به احترام آن عاشــقان از جا برخاسته کشورهای اسالمی نظیر حادثه سیاهکل و
خط مشی سیاهکل قابل تقلید نیست ،وکاله از سر بر گیریم.
حوادث ترکیه فریب خنورید و اغوا نشوید.
تلویزیون دمکراسی شورایی
امــا درس های آن همواره فراگرفتنی و پویائی و ســرزندگی و دشــمنی ذاتی شگفت آور نیست ،هم صف شدن شاه
فریاد رســای کارگران و تمامی انسان های
راهنمای آزادیخواهان و انقالبیون خواهد حرکت ســیاهکل با ســتم و سرمایه و خمینی در برابر حماســه سیاهکل و
زحمتکش ،شریف و ستم دیده ای است که
بود.
واکنــش هــای متفاوتی نیــز در بین دشمنی با آن ،دشمنی و چپ ستیزی
برای آزادی و سوسیالیسم پیکار می کنند.
نوجوئی انقالبی ،شکستن ج ّو خمود و مرتجعین و دشــمنان آزادی و عدالت هیستریکی که تا به امروز نیز از شدت و
از این پس برنامههای تلویزیون دمکراســی
سازش ،مطابقت حرف وعمل ،صداقت تا اجتماعیبرانگیخت.
حدت آن کاسته نشده است.
شــورایی بر روی اینترنت در دسترستان
پای جان برای تغییر و تاثیر در محیط آخوند حمید روحانیدر کتاب خاطراتش حذف فیزیکی هزاران انسان برابری طلب
خواهد بود.
خویش و امید به آینــده تنها برخی از در باره سیاهکل چنین می نویسد:
و آرمان خواه از ســوی دو رژیم مرتجع
از تارنمای تلویزیون دمکراسی شورایی در
صفات وخصوصیات آن ببرهای عاشق "در ســال  ٤٩گروهک مارکسیستی و و حافظ منافع ســرمایه داری پهلوی و
شبکه جهانی اینترنت دیدن کنید و آدرس
بود .و بدلیل همین خصوصیات بود که کمونیستی سیاهکل حرکتی کرد که اثر جمهوری اسالمی ،به تنهایی برای محو ُرپ ُرپه ی طبل های خون را در چیتگر
آنرا در اختیار دیگران نیز بگذارید .شماره
آن جنبش ،جنبشی برای آزادی و رهایی و نعره ببرهای عاشق را در دیلمان
تلفن برای تماس :
انسان از بردگی نظام سرمایه داری کافی و اگر نه چه هنگام می زیسته ام
 ۰۰۴۵۳۶۹۸۷۲۸۱و ۰۰۴۵۳۶۹۱۲۱۸۷
نبود .از همین روست که وزارت اطالعات کدام مجموعه پیوسته روزها و شبان را من.
نشانی تلویزیون دمکراسی شورایی بر روی اینترنت:
جمهوری اسالمی با انتشار کتابی در باره
احمد شاملو
http://tvshora.com
سازمان چریک های فدایی خلق ،با جعل
فعالین سازمان فدائیان
Email: shora.tv@gmail.com
و دروغ سعی در تحریف تاریخ می نماید.
(اقلیت)مونترال
اوين ،قزل حصار و گوهردشــت را
• سیاهکل و ادبیات و هنر
به تازگی نیزگروهی از روشنفکران لیبرال
تجربه کرده اســت ،در بخشــی از
شعرخوانی و سخنرانی عباس
خاطرات ســال های زندان خود از
مساکار
عباس سماکار؛ نویســنده ،شاعر ،بند "ملی کش هــا"( )1در زندان
اوين می نويسد در ابتدای زمستان
سینماگر و فعال سیاسی ست.
سماکار از بازماندگان پرونده سیاسی ســال  ،۶۶مهاجرانی معاون وقت
گروه دوازده نفره اســت که خسرو نخســت وزير به بند ملی كش ها
گلســرخی و کرامت دانشان نیز در رفته و در اتاق  ۲با زندانيان به گفت
آن حضور داشتند .او در این پرونده و گو نشست.
سیاسی ،نخست به اعدام و سپس اين سئوال هنوز بدون پاسخ مانده
به حبس ابد محکوم شد و سرانجام است كه گزارش مهاجرانی از زندان
با قیام مردم ایران در سال  ۱٣٥٧از برای مقامات درجه اول حکومتی،
چه تأثيری بر تصميــم آن ها در
زندان آزاد شد.
او همچنین مدتــی در جمهوری اعدام زندانيان سياسی در تابستان
اسالمی در زندان به سر برده است ۶۷ .داشته است.
از عباس سماکار تا کنون  ۱٥کتاب در بهار  ، ۶۷زندانبانان دســت به
در زمینه شعر ،داستان ،نقد هنری جابجايی وسيع زندانيان زدند.
و خاطرات منتشر شده که از جمله ملی كش ها و زندانيان بند  ۳را به
آن ها مــی توان از کتاب «من یک گوهردشت فرستاده و ازگوهردشت
شورشی هستم» به عنوان خاطرات نيــز زندانيانی را بــه اوين منتقل
زندان و یادبود کرامت دانشــیان و کردند.
زندانيانی كه به گوهردشــت می
خسرو گلسرخی یاد کرد.
ســماکار در عین حــال پنج دوره رفتند ،هنــگام ورود بــه زندان با
عضویت هیئــت دبیــران کانون كابــل و لگد و مشــت از ســوی
نویسندگان ایران در تبعید ،و عضو زندانبان روبرو می شدند .در زندان
فعال کانون ســینماگران ایران در گوهردشت ،با تقسيم زندانيان در
تبعید بوده است و در حال حاضر در بندهای كوچكتری که  ۱۰۰تا ۴۰
تلویزیون کومله (حزب کمونیست نفر را در برمــی گرفت ،زندانبانان
ایران) تهیه کننده ٣برنامه تلویزیونی ســعی می كردند تا بدین وسیله
به نام های «سینما سینما»« ،دیدار مقاومت زندانيان را در هم بشكنند.
با هنرمندان و نویسندگان ایران در در چنيــن بــرزخ و در عين حال
تبعید» و «گویش پیرامون همگرائی مبــارزه و مقاومتی بــود كه اعدام
نیروهای چپ و کمونیست» است که های تابستان  ۶۷آغازشد .تابستانی
در هرکدام از این سه برنامه بخشی که اکثــر زندانيان ملی کش اعدام
از مســائل ادبی ،هنری و سیاسی و شدند".
اجتماعی را در رابطه با جامعه ایران در مراســم ســياهکل حســين
مطرح می کند .بررســی مســائل منصــوری تحت عنــوان "ميراث
مشخص سیاســی و اجتماعی نیز سياهکل" سخنرانی خواهد کرد .
یکی دیگر از فعالیت های نوشتاری در اين ســخنرانی وی نگاهی دارد
به تاثيــرات ســياهکل و جنبش
عباس سماکار است.
فدايی برجنبش کمونيستی و نيز
بر کارگران ،دانشجويان ،زنان و هنر
• ميراث سياهکل
حسني منصوری از فعالني سازمان و ادبيات زمان خــود و همینطور
تحليلی از شــرايط کنونی و مهم
فدائيان( اقليت )
حســين منصوری از مفســرین و ترين وظايف ما.
تحلیل گران تلویزیون دمکراســی ___________
شــورایی اســت .او بعد از قيام " .1 ۵۷ملــی کــش" اصطالحن به
)(Library Building
فعاليت هــای خود را با ســازمان زندانیان سیاسی گفته میشود که
چریکهای فدایی خلق آغاز کرد و با دوران محکومیت خود را تمام کرده
local LB-125,
انشعاب اقليت و اکثريت ،به صفوف ولی آزاد نشده اند .معمولن بدون
هواداران اقليت پيوســت و فعاليت حضور زندانی ،دادگاه های اسالمی
های خود را تا زمان دســتگيری با رژیم حکمی مجــدد تحت عنوان
1400 de Maisonneuve West
ســازمان ادامه داد .وی بيش از  " ۸تا اطالع ثانــوی و احراز توبه در
ســال از عمر خود را در زندان های بازداشت بسر برد " صادر میکردند.
جمهوری اســامی ســپری کرده در اکثر موارد این اطالع ثانوی بیش
است.
از مدت محکومیت زندانی بود وبه
حســين منصوری که زندان های چندین سال می رسید.
(تا دیروز اسالمی) با هتاکی و ناسزاگویی
به جنبش فدایی به همدستی و همیاری
وزارت اطالعات برخاسته اند ،تا بزعم
خود با ارائه تصویری وارونه از تاریخ ،آن
جنبش و پیام اش را از حافظه جمعی
پاک نمایند.
این تالش ها از بیم پژواک ســرود آن
ببرهای عاشق دردیلمان است .هراس
از طنین ســرودی که پس از گذشت
 ۴۳ســال ،هنوز نیز جان های شیفته
را بلرزه در می آورد؛ سرود انسان های
عاشــقی که نان و آ زادی را برای همه
میخواستند و جرم اشــان آن بود که
می خواستند بر زمین خود بایستند و
صدای رویش خود را بشنوند ،بر خاکی
از براده الماس و رعشه درد.
بگذار سرزمین ام را زیر پای خود
احساس کنم
و صدای رویش خود را بشنوم
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ازتارنمایتلویزیون
دمکراسیشوراییدیدنکنید

معرفی سخنرانان برنامه حماسه
سیاهکل ( شنبه  ٨فوریه در مونترال)

” نبرد سیاهکل و ادبیات و هنر“

سخنرانی و شعرخوانی
عباس سماکار
” میراث سیاهکل “

سخنرانی حسین منصوری
از سازمان فدائیان ( اقلیت )

• گروه رقص خورشید خانوم
• موسیقی آمریکای التین
شنبه  ٨ :فوریه
ساعت  ٦ :بعدازظهر
دانشگاه کنکوردیا

فعالین سازمان فدائیان ( اقلیت ) مونترال

www.paivand.ca

Tel.: 514-996-9692
Fax: 514-500-1188

نیازمندیهای

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

438-985-4674

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

azmay2013hoomanfree

استخدام

فروش رستوران

به چند نفر ویترس
• نیمه وقت و تمام وقت •
برای کار در کلبه عموجان
نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:
---------------------

Tel.: 514-484-8072

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

Tel.:514-696-9233
Tel.:514-449-6007
azdecfr

azsept'11

باایرانی
کــار
کنید!

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  PCRCو MCC
 تنظیمدعوتنامه رسمی

اجـاره

■ 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

باایرانی
کــار
کنید!

مترجم رمسی

رضانوشادجمال
مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه
Tel.: 514-575-7080

514-624-5609
514-889-3243

کلبــه
عموجان

مجری
مراسم

عقد ایرانی

6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________

514825-3170

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
از صفحه 28

15
14
13
12
11
10
9

ا
ن
ي
م

7
5
4
3
2
1

ي
م

ر
م

ي
ن
ي

ي
ن
ا
ك
س
ا
1

ا
ش
ت

ت
ا
ي
ر
2

ر
و

ت
ج
3

ا

ر
ي
ر

م
4

ي

م
ن
5

ن
ر
و

ا

ر

د
6

و
ه
ا

ا
ج

م
8

ي
ي

ه
ر
و

ي

ز
ب

و

ع

ر

ا
م

ت

ي
م

ا

ن

ي

ي

ا

ر

ن

و

ش

ت

و
ا
ا
ن

م
ل

ر
و
ي

15
14
13
12
11
10
9

ي
ن
ا
و

ر
و
ن
ا
س
ا

ت

س

15 14 13 12 11 10

9

7
6
5
4
3
2
1

ك
ا
ر

ر
پ

د
ا
ا

ا
ر
ا
س
چ
گ
1

و
ا
ر
2

ج

ر
ا

ن
ا

ر
م
3

م
ا

س

ا

ا
ل
ا
4

و
ا
د

ب
5

و
ل

ا
و

ي
م
و

ن
ر
ق

و

ا
8

س
ن

ا

ه
د

9

س

ك

س

ك

ر

و

س

ا

ر

ا

ن

ا

ب

ك

ا
ر

ه
ا

ي

ت

ي

ن

ب

ا

ي

گ

ر

گ

ر

ن

د

ي
ر

ل

ع

ا
ق
ي

ف
ش
ت

م
ك
ي

د
ز

و

ك

ل

ي

و

15 14 13 12 11 10

حل جدول ويژه شماره 5111
آوانس

و
ا

ب

ا
د

ي
ق

ز

ش
چ

و
ب

ن
م

م

ا

ن

ر
ا

7

ي

ت

ن
ت

ر
ي

م
و

ي

و

ش

ر
م

ك

ه
6

ر

ي

ش س
ا

ن

و

ك

ر
ه

س
د

ا

ن
ا

ف

ي
س

م
ي

ا
د

ت
ب

ك
ت

و

م
ا

ن
م

د

ل
و

ش

ب

ا

ز
ي

ا
ا

د

حل جدول عادی شماره 5111
نايب قهرماني كالچو رسيد
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 حل جدولهای ویژه و عادی:

عضوجامعه مترجمین کبک

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

azdecfr

514-488-7121 5301 Queen Mary, H3X 1T9

محمودایزدی

شهریاربخشی

@info
actionimmigration.ca

(نبش خیابان دکاری )

مترجم رمسی

514-889-8765

Tel.:647-726-0706

 تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها ini DV, VHS
 Hi8, Mبه DVD

C: 514-730-7462
Metro: Atwater
)(Exit: Alexis Nihon
 West Island Office:
Tel./Fax: 514-624-7581

nsarvaran@hotmail.
com

جویای آپارتمان برای
اجاره کوتاه مدت
برای تازه و اردان
شماره تماس:

 عکس پاسپورتی(،تضمینی) ،مدیکال کارت،
سیتی زنی و ، pc carکارت اقامت
 عکس پرتره (فردی و خانوادگی) ،فارغ التحصیلی
 تبدیل نوار موزیک به CD

T: 514-439-8501

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

ری
خ ید!
کن

since
1990

>> ختفیف
ویژه برای
دانشجویان
با ارائه
کارت
دانشجویی

4055 Ste-Catherine W.,
Suite 132

نغمه سروران

انی
ر
ای د

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL

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

مترجم رمسی

azmayshiraz

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

عکاسیرز

به یک نفر خیاط و «درس میکر» با تجربه،
برای کار در ناحیه کویین مری فورا نیازمندیم.
لطفاباشمارهتلفنزیرتماسبگیرید:

دارالترجمهرمسییکتــا

Tel.: 514-243-1291
Tel.: 438-989-3421

persian carwash

در وست آیلند
به چند نفر کارگر ساده
برای کار کارواش فورا
نیازمندیم:

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

رستوران ایرانی در قلب
 ، NDGبا  12سال سابقه،
مشتری ثابت ،گنجایش
 70نفر  ،به علت مسافرت
بفروش می رسد:

مرکزاسالمیایرانیان

استخدام

Dressmaker | Tailor

clinique_Soleil@yahoo.com

خاطرهحتویلدارییکتا

به نام خداوند بخشنده مهربان

مترو :گای کنکوردیا

استخـــدامفـوری

ساندویچی
و
اغذیه فروشی
ایرانی

«اِلدا»

________________

755 ATWATER
روبروی کبابسرا
Tel.: 514-933-4726

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

شریف

ارز

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

مجری
مراسم
عقد
ایرانی

514825-3170

Uazjune2011

با پیوند همکاری کنید

نویسندگان ،مترجمان ،روزنامه نویسان جوان و
تازه وارد ،حتی شما ...اگر دستی به قلم دارید،
اگر عالقه مندید ،ذوق دارید ،در گزارش نویسی،
ترجمه و...
با ما -داوطلبانه -همکاری کنید.
توجه :لطفا از پیش برای گزینش سوژه ها با ما
هماهنگیکنید:

Tel.: 514-996-9692

__________Coiffure
سالن آرایش

با نزدیک به  20سال سابقه
•کوتاه کرد ن مو
آقایان 10 :دالر
خانم ها 18-16-14 :دالر
• بند صورت 12 :دالر
• بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
• رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...
>> کالس آموزش آرایشگری
در مدت  3ماه ،با تضمین

5997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
azfeb14

دي
فت
�ان
�دد
و
ات
يو
ت.
��ار
اب
يليارد
اس��م
درنظر
800
بخش
.

Tel.: 514-933-8866

Tel.: 514-419-8872

Nick Le Tailleur: 5500 Queen-Mary

مترجم رمسی

514-833-8684

514-983-1726

Email: infokasra @yahoo.ca

Tel.: 514-488-4556

خوراكيه��ا -م��اه دوم
پائيز -برابر ،مقابل
 -4آرزو -باختر -سودن-
بركس مگوييد
 -5سرگرمي و مشغوليت-
سنگ زينتي
 -6ضربه سر فوتباليست-
جمع ش��يء -كثرت آمد
و شد
 -7نيروها ،زورها -گياهي
از تيره شببوها -سازمان
فضايي
 -8ردي��اب -زن زيبارو-
زخمي
 -9پيش��وا -كامپيوت��ر-
دروازه

پاتــوقعموجمال
به یک آشپز
و چند ویترس جهت کار
در مرکز شهر مونتریال
فـورا نیازمند است.

پذیرش با تعیین وقت قبلی

به یک نفر منشی دفتر
مسلط به زبان های انگسی و فرانسوی
فورا نیازمند است.
لطفا رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل کنید:
aznovup

توسط :رضا هومن

ساعات کار  :روزهای دوشنبه تا جمعه
صبح ها از ساعت  10تا  1بعدازظهر
عصرها از ساعت  16تا 18
شنبه ها از ساعت  11تا  1بعد از ظهر

ازجون2013

(با بیش از  20سال سابقه در تهیه
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون
وخوانندگی باگروه های موسیقی
پاپ ایرانی )

زیباترین ،تازه ترین،
بهترین ،بی نظیر!
  برای هر اوکازیونی

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


ک

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

استخدام
پاتــوق

ید!
ن

استخـــدام

azoct0113UP

تدریس فنون گویندگی
برای :سخنرانی های موثر ،گویندگی
ژورنالیستی ،گویندگی برای رادیو
و تلویزیون ،آمادگی برای انجام
مصاحبه های کاری و یا رادیو
تلویزیون ،فنون شعر خوانی و
دکلمه و...

گلفروشی
وحید

است

toendofmay2010P

فنگویندگی

Tel.: (514) 775-6508

نی
ایرا دام
خ

514-827-6329
514-620-3255

azfeb51up atimanafi@gmail.com

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
www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

(613) 265-5899

مدیر و مسئول :حسین فرجی

كل

فرزانگانمونتریال

 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

خدمات امور کنسولی
کســری

تومانبراي
برگزاريمراسم
طرحآفتاب
در پاركها و
مراكزتفريحي
درنظرگرفته
شدهوامسال
نيز 800ميليارد
توماناعتباردر
بخشحمايتي
پيشبيني
شدهاست

مدرسهفارسیزبان

مونتریال-اوتاوا
اوتاوا-مونتریال

College,University
High-Shool

درناحیهکتدنیژ
شرایطوموقعیتعالی،
اجارهمناسب
1/5 - $699
3/5 - $819
5/5 - $1249

Tel.: 514-641-1703
Tel.: 514-803-1845

 2بـاردرروز

>> کلیه مقاطع:

یک ماه رایگان

فیزیک و ریاضی
(کلیهمقاطعتحصیلی)
با حداقل  3سال سابقه کار
فارسی ،انگلیسی و فرانسه
>> توسط اساتید مجرب

اوتــاوا

(آرش کشوری)

اجــاره
آپارمتان

تدریس خصوصی

ایرانی
ب
خرید!

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

مددجوي��ان در آيندهاي نزديك روند
رس��يدگي به مش��كالت مطرح شده
به روز خواهد ش��د .در همين راس��تا
حجت االسالم علي پهلوان ،مديركل
فرهنگي سازمان بهزيستي كشور در
گفت وگ��و با خبرن��گار
نظر خود
را درخص��وص طرح آفت��اب اينگونه
بيان كرد :در راستاي رشد و بالندگي
فرهنگي و اس��تفاده از پتانسيل قوي
زيارت و اماك��ن مقدس براي جامعه
هدف در كاهش آسيبهاي اجتماعي
و ايجاد ارتقاي س��المت رواني جامعه
تاكنون تعداد  10هزار نفر را به مشهد
مقدس اعزام كردهايم و تصميم داريم
تا پايان سال تعداد  20هزار نفر ديگر
را به مش��هد مقدس و  10هزار نفر را
به عتبات عاليات اعزام كنيم.
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شيمي

-10
مسافر
-11
در آلم
 -12ر
نخجي
 -13ب
صدا
 -14ب
و پوش
قلندر
 -15ف
آسيابان
نام گن
مركز
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 سال  20شماره  12  1146بهمن 1392

آموزش موسیقی

www.paivand.ca

قابلتوجهخامنها

فال قهوه

تار،سه تار و متبک

و ورق

مهدی یوسفیان ،فارغ التحصیل
رشته آهنگسازی از آکادمی
موسیقی چایکوفسکی (کی یف)

توسط شادی

Tel.: 438-402-4068

678-6451

azsep152X

)(514

Nikpourpdsep12

جویای کار

خانمیآمادهبرای
انجامکارهایمنزل
شمانظافتوغیره
تلفناطالعات:
Tel.: 514-616-7035
azmay13U

اجاره آپارمتان

آپارتمان تمیز و زیبا 3ونیم
در ناحیه شربروک شرقی
نزدیک مترو ،شامل همه چیز
(برق ،گرمایش و)...

514-662-7112
aznov113

آموزشختصصی

TOEFL, IELTS, Writing
ومکالمه زبان انگلیسی توسط
دانشجویدکترایدانشگاه
 ،McGillفارغ التحصیل رشته
آموزش زبان انگلیسی ()TEFL
با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002
@gmail.com

نگهداریفرزند
وساملنــد

 بصورت پاره وقت-خانمی میانسال ،با تجربه وآشنا
به سه زبان فارسی انگلسی
فرانسه :در صورت نیاز معرف
ارائه می شود.

خدماتمالیاتی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﮐﻮﭼﮏ

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

farahazdec13fr

514-366-1509
azfeb01

PARTICIPATE in our
CO

استخدام
AKHAVAN
FOOD

MMUNITY

بهیکنانــوای مجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

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

||Bazar Du Tapis

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



Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

514-996-9692

5200 De La Savane

Tel.: 514-739-4888

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

قالیشوییبازارفرش

اطالعیه متاس حملونقل استخـدام
514-451-8840

آقاى مهدى افرا
لطفاهرچهزودتر
با شماره زیربا آقاى شيخ
صالحسيبويهتماس
بگيريد:
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نیازمنــدیها

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

Fax:514-500-1188
Email:
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
info@paivand.ca
سرویس حمل و نقل
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
www.paivand.ca
حرفه ای :شهری
به یک نفر خانم برای
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
پیونددرونکـــــوورهرهفته
و سراسر کانادا
نگهداری از مادر سالمند
و...
:
میشود
منتشر
بهترینسرویس،
خانه،
کار
بعضی
انجام
و
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آنـان را استخدام کنید!
Vancouver:
کمترینبها
ناحیه
(در
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«ریوسود»)
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نزدیك
كاندومینوم
 ----------------
Ramin Mahjouri
رایگان
 ارزیابی
<<
خوب
باشرایط
>>
مترو انگرینیو ن
 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
Tel.:
)(604
921-IRAN,
فورا نیازمندیم.
514-983-4828
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3 1/2
صفحه
در
را
خود
استخدام
آگهی
هستید،
765
GREENWOOD
Rd.,
لطفا باشماره تلفن زیر
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ساختمان

azoct0113UP

sep13fulyr

روبروی 3

کاندولوکس

بل سنتر

استخدام آمـــوزش
اخوانوستآیلند زبانفرانسه






ساختمان

تماسبگیرید:

514-882-9273

آموزش سنتور
feb14P

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

صابر جلیل زاده

از اول نوامبر
محلی آرام و فضای بسیار
زیبا،آشپزخانهمدرن
اوپن با كلیه وسایل شامل
ماكروفر،گازبرقی،
یخچال ،هود و كابینت
مدرن؛ جكوزی ،الكر،
الندری و
خشككنشخصی
>>  ٨٠٠دالر درماه

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.

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

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؟...

toendofdec13P

tilMar'10P























































انجامکلیهامورمربوط
به بهسازی و بازسازی
514-661-6233
>> به چند نفر کارمند
514-585-6178
ساختمان،نقاشی،
برای ما بنویسید اما...
از مبتدی تا پیشرفته
ساده و همچنین >> چند




















پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
و...
کاشیکاری


 توسط استاد دانشگاه






نفر برای کار در آشپزخانه
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کوتاه زیباتر است
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با ما تماس بگیرید.
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 514-623-7075
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info@paivand.ca






Tel.: 514-620-5551
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راننـدگی

«پایهیک»
آموزش رانندگی کالس1
تست جاده ،بازرسی و ترمز هوا
 +کامیون برای امتحان

آموزشگیتار
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اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ ،کلینیک آریا،
ایو،
فرحت،
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سوپرفردوس ،المیزان ،نور ،جواهری
ارزخضر،
آلفامدیک،
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صوفی ،پاسیفیک،
کافه
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>> قیمت عالی
















گیتاریست برگزیده کشور و فارغ



















اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،و...
وست








 






آیلند :
التحصیل فوق لیسانس موسیقی از
بهیکشیرینیپزمجرب
تماس
کیانی
ایرج
لطفا




با من،



ریوسود :آدونیس ،کوه نور ،دابل پیتزا ،وطن ،مارشه افغان،
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فرویوو
5780 Sherbrooke
W., Tel.:
)369-3474(FISH
289-9011.............................
پاسیفیک
 487-0800 ..........................................گروه

728-4744...................................................
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شهرزاد
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¡
خیاطی (آلتریشن)




شیرینی پزی و قنادی
تاکـسی
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عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)
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فتوشاپ 846-0221 ........................................
مهری  940-1642 ............................. T.A.Mهمتیان ،فیروز 827-6364 .......................پیوند 996-9692 ...............................................
388-1588
...................................
اسکای.الن
5780
Sherbrooke
W.,
Tel.:
369
فتوبوک 984-8944 .........................................
دیش و ساتالیت
 855-332-0505امیرســام 702-2309 ....................................
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کبکوکانادا:بازارامالک...
افزایشنرخبهرهواممسکن

آقــای  ،Stephaen Polozرئیس
بانک مرکزی کانــادا بر این باور
است که نرخ بهره بلند مدت در
ســال  ۲۰۱۴به تدریج افزایش
ی کارشناســان
خواهد یافت؛ ول 
معتقدند که افزایش بهره طوری
نخواهد بود که مصرف کنندگان
در موقعیت دشوار قرار گیرند.
آقای پیتـــــــر وســلینویچ
( ،)peter Veselinovichیکــی
از کارشناســان و نظریه پردازان
در امــور امــاک در وینی پگ
( )winnipegدر ایــن بــاره
میگوید درســت است که
افزایش نرخ بهره دور از انتظار
نیست ،اما این افزایش خیلی
شدید و ناگهانی نخواهد بود.
نگرانی مردم از این بابت است
که تصور مینمایند که افزایش
نرخ بهره به صورت ناگهانی و
در کوتــاه مدت اتفاق خواهد
ی که افزایش
افتــاد در صورت 
نرخ بهــره به صورت تدریجی
و در دراز مدت و بسته به شرایط
اقتصادی انجام میپذیرد.
رئیــس بانک مرکزی کانــادا در
مصاحبه خود دلیل افزایش بهره
را تصمیم دولت فدرال آمریکا در
مورد کاهش خریــد اوراق قرضه
از ماهیانــه  ۸۵بیلیون دالر به ۱۰
بیلیوندالر عنوان نمود.
افزایش نرخ بهره وام مســکن به
ی پرداخت ماهیانه بیشــتر
معنــ 
میباشد و این امر فقط برای افرادی
که نرخ بهره متغیــر دارند حائز
اهمیت میباشد؛ چرا که افزایش
نرخ بهره تأثیــری در بازپرداخت
ی که وام با بهره ثابت
ماهیانه کسان 
دریافت نموده اند ،ندارد.
اغلب صاحبان مسکن ،نرخ بهره
ثابت  ۵ساله را دارا میباشند .این
نوع وام با اطمینان خاطر بیشتری
همراه میباشــد چرا که در مدت
 ۵ســال ماهیانه باز پرداخت وام
تغییرینمینماید.
بهره وام متغیر در حال حاضر کم
و بیش  ۲.۵درصد میباشد ،اما به
دلیل اینکه این نوع بهره بر اساس
بهره وام بانک مرکزی کانادا تنظیم
میشود ،هر تغییری در نرخ بهره
بانک مرکزی ،باعث تغییر در این
نوع بهره خواهد شد.
بهره بــا وام متغیر بــرای افرادی
مناسب اســت که قصد دارند از

و واکنش مردم

نرخ پایین بهره اســتفاده نموده
و بــا افزایش اختیاری پرداخت
ماهیانــه ،وام خود را هر چه زودتر
پرداختنمایند.
این امر به پشتوانه مال 
ی نیاز دارد
چرا که ریسک تغییر بهره در این
وام بسیار باالست.
از مزایای این نوع بهره ،تغییر آن
به نرخ بهره ثابت در صورت تمایل
ی اوقات
دارنده آن میباشد (بعض 
این امر با پرداخت مبلغ ناچیزی به
موسسه مال 
ی همراه است).
آقــای  ،Robert Stammerیکی
دیگــر از صاحب نظــران در امور
مسکن پیشنهاد میکند که هنگام
انتخــاب نوع وام مســکن باید به
ی نمود که
این نکته توجــه خاص 
چرا مســکن مورد نظر خریداری
میگردد و به چــه مدت خریدار
قصد نگهداری آن را خواهد داشت.
بــه عنوان مثال بایــد دید که آیا
ملک مورد نظر برای مدت  ۳سال
خریداری میشود یا  ۵سال.
آیا بعد از ایــن مدت قصد فروش
ملک را دارید یا قصــد دارید که
آن را اجــاره داده و ملک دیگری
خریدارینمایید.
جواب دقیق به این قبیل سواالت،
تاثیر به سزایی در انتخاب نوع وام
مسکن خواهدداشت.
آقای  ،Guinder Sandhouمعاون

بحران در اخالق پزشکان ایران...
اسکن گرفت ،در نهایت آخرین نفر
تشخیص داد که دردش چیست؛
تشخیصی که با همه تشخیصهای
قبلی فرق داشت و داروی دیگری
میخواســت که هیــچ ربطی به
داروهای قبلی نداشت.
همه تجربهها اما به اصطالح ختم
به خیر نمیشوند.
محسن خان ۶۴ ،ساله ،وقتی یک
ماه از دل درد شــکایت کرد و از
داروخانه محل سراغدارو گرفت ،به
اوشربتآلومینیومام.جی.پیشنهاد
کردند .سهماه بعد ،بهترین دکتر
شهر او را با تجویز انواع قرصها و
داروهای معده و روده آزمایش کرد
و نفهمید مشکلش چیست.
شــش ماه بعد ،وقتــی با کاهش
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مدیــر عامل
دفتر مرکــزی امالک  Remaxدر
استان انتاریو و منطقه آتالنتیک،
در این مورد بر این عقیده است که
توجه به نرخ بهرهدر هنگام خرید
ی مهم بوده اما عامل
ملک خیل 
اصلی ،انتخاب نوع وام مســکن
میباشد.
وی میافزاید عواملی که رئیس
بانــک مرکزی در مــورد تغییر
سیاستهای دولت آمریکا اعالم
نموده قابل قبول میباشــد ولی
هیــچ نشــانهای از اینکه بانک
مرکزی و یا وزارت دارایی کانادا
بخواهــد تغییــرات ناگهانی در
نرخ بهــره اعمال نماید موجود
نمیباشــد .هر نوع تغییر به
صورت جزئــی و قابل هضم
برایمصرفکنندگانمیباشد
چرا که بازار امالک کانادا نسبتا
قوی بوده و اغلب خریداران و
ی زیادی در
فروشندگان آگاه 
مورد این بازار دارا میباشند.
تقریبا تمام کارشناسان امالک
بر این نظرند کــه در هنگام
انتخاب نوع وام ،خریدار باید
ببیند که با چه نوع وام مســکنی
راحت تر میباشد .افرادی که هر
شــب نگران باال رفتن نرخ بهره
نبــوده و قدرت ریســک پذیری
ی دارنــد ،وام با بهره متغیر،
باالی 
انتخاب مناسبی برایشان خواهد
بود.
اما افرادی که به اطمینان خاطر و
ثبات نیاز دارند بهتر است که وام
با بهره ثابت  ۵ســاله (که در حال
حاضر در پایینترین حد خود قرار
دارد) را انتخاب نمایند.
بازار امالک اندکی آرام شــده اما
تعداد معامالت همچنان به قوت
خود باقیست.
طبق گزارش هفته گذشته سازمان
مشــاورین امالک کانــادا ،تعداد
 ۴۵۷۸۹۳ملک توســط سیستم
 MLSدر ســال  ۲۰۱۳به فروش
رفت که افزایشــی معــادل ۰.۸
درصد نسبت به سال  ۲۰۱۲نشان
میدهد.
اقتصاد دانان همراه با رئیس بانک
مرکزی بر ایــن عقیده اند که هر
گونه کندی در بازار امالک کانادا،
ی خواهد
به صــورت آرام و تدریج 
بود و شــاهد سقوط ارزش امالک
آنگونــه کــه در آمریــکا رخ داد
نخواهیم بود• .
شاد و سربلند باشید
بر گرفته شده از سایت

Will buying property in Canada help
?my immigration application
depend on the institution
with which the foreign
national will do business.
Generally speaking, there
is usually not a problem
in securing mortgages
with more-established
financial institutions.
These institutions will
usually require a letter
of introduction from the
previous banking facility
with which the foreigner
has done business in his or
her own home country.
Previous income in the
home country will also
be verified. Also, institutions may require a greater
percentage of the purchase
price as a down payment.

it down with a tall glass of
warm water. I am not an
arthritis sufferer, I do this
to prevent, prevention is
key to everything, but if
you do suffer from arthritis, take it raw, and see the
results after 1 week, it will
astonish you.
I do believe that by
cooking turmeric it loses
a significant amount of its
powerful components.
Turmeric is inexpensive,
has a mild taste and benefits every system in the
body.
Adding this powerful spice
to your diet is one of the
best things you can do for a
long term health.
So remember, add turmeric
in your everyday meals,
and keep safe, stay healthy
and make sure laughter is
in your everyday life.
______________
Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration
Consultant
mariacottone@hotmail.com
www.mariacottone.com
Naturopath
FB: Nutrition and Well Being with
Maria Cottone

www.globalnews.ca

. List what's wonderful about your life.

>> ادامه از صفحه12 :

شدید وزن و سرفههای طوالنی به
تهران رسید ،دیگر سرطان در تمام
بدنش پخش شده بود.
سرطان معده محسنخان ،تبدیل
شد به ســرطان ریه و در کمتر از
سه ماه او را از پا انداخت .محسن
خان اما دردش فقط سرطان نبود.
دکترهای متخصصی که با واسطه
دوســت و آشــنا و فامیل معرفی
شــده بودند ،هیچکدام به تن بی
جانش رحم نکردند .تنها یکیشان
به خانواده او توصیه کرد دســت
از شــیمی درمانی بیهوده بردارند
و او را با درد بیشــتر زجر ندهند،
اما بقیــه که همــه از چهرههای
سرشناس درمان سرطان بودند ،از
پوست او که بر استخوان کشیده

36

شــده بود نگذشــتند و دســتور
گرانتریــن شــیمیدرمانیها و
اسکنها را دادند؛ کاری که هربار
میلیونها تومان هزینه روی دست
خانواده محسن خان میگذاشت
و آنها بــا اینکه میدانســتند ته
این بستریشــدنهای متعدد در
بیمارستان و تزریقهای دردناک
چیزی جز مرگ نیست ،به دلیل
تابو بودن مخالفت با پزشــک در
فرهنگ ایرانی و هم شک و تردید
در ضرورت چنین درمانی ،قدرت
مخالفت با پروفسور فالنی و دکتر
بهمانی را نداشتند.
•

7

When is the last time you
paid attention to all the
wonderful aspects of your
?life—even the little things
Notice all of those things
—you appreciate each day
it’s a powerful way to stay
in your happy place.
When you practice being
positive, you'll be amazed
at how it can lift your mood
and lead to more positive
things happening in your
life. Your positive (almost
worry-free) year is ahead.
Embrace it. Live it fully.
Most importantly, be on
!your own side
•

O

If a second home
is purchased, one
can bring in a reasonable
amount of furniture as a
seasonal resident without
paying any duty.
foreigner could
obtain a mortgage
here in Canada to finance
a purchase, whether it is a
home or a business it will

A

ver the years of immigration practice,
the 2 most frequently
asked questions are, Will
buying a house help my
?immigration to Canada
And, As a foreigner can I
?get a mortgage
Buying a house/property
does not increase chances of entry, but nor does
it hurt. The purchase of
a home certainly shows
a connection to Canada
and the home is ultimately
treated as part of the overall net worth of the individual, but simply owning
property and living here as
a visitor will not affect the
selection process.

Naturopath...

reducing or preventing some of the
damage they can
cause. Turmeric
is also a potent anti-inflammatory,
which relieves pain
from rheumatoid arthritis
sufferers
If you ask me “Raw is
Best”.
Although I have been using
turmeric ever since I married, Italians have no idea
what turmeric is! I never
knew the powerful health
benefits it provides until I
started studying naturopathy.
I personally recommend it
to my clients for joint pain
and when taken regularly
it helps quickly, I suggest
adding turmeric to food
whenever possible and like
I mentioned raw is best,
sprinkling it on vegetables
or mixing it into dressings
is quick and effective, I
personally don’t like raw
turmeric, so what I do is
take 1 teaspoon of turmeric
every morning and wash

I want to talk
about the powerful health benefits
of turmeric,
(zardchubeh) most if not all
Middle Easterns are
familiar with this
amazing yellowish/ orangey coloured spice, mostly
imported from India.
It is part of the ginger family and has been a staple in
Middle Eastern cooking
for thousands of years.
Turmeric is utilized to clear
infections and inflammations on the inside and
outside of the body. But
beyond the holistic health
community, western medical practitioners have only
recently come on board in
recognizing the benefits of
turmeric.
Curcumin, the main component in turmeric, appears
to block an enzyme that
promotes the growth of
cancers.
Turmeric is also a powerful antioxidant, which
helps in the fight of cancer
causing free radicals,

7 TIPS... >> from pg.: 37

the process of
making goals reflects your belief
that you are in charge of
your life, and empowering
!thoughts keep you positive
. Practice positive
statements about you.

6

You may giggle at this one
... but positive statements
about you in the present
tense can go a long way.
Write some short statements about you to give
you a confidence boost. I
am strong. I am confident. I
rock. I am kind. Read those
sentences every day.

yourself and show yourself
some empathy. Designate
a room in your home as
a place of serenity where
you can recharge. Create a
space that reminds you to
breathe and exhale negativity.

5

. Have goals to keep
you in motion.

We always feel better when
we are in action mode.
Goals keep your brain
focused on making positive
changes in your life and
away from dwelling on
anything negative. Just
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آموزشعکاسیبهزبانساده...

عمقمیدان

)DOF Depth Of Field(en
)Profondeur de Champs(fr

خداوند ادب ،حافظ میفرماید:
خون دل عکس برون می دهد از
رخسارم
گر فتد عکس تو بر لعل نگین ام
چه شود؟
ذکر واژه عکس در این دو مصراع
داللت میکند بر وجــود دوربین
دیجیتال با پیکســل بــاال و هنر
عکاســی از دیرباز در ســرزمین
آریایی ما!
با این کشف مهم تاریخی میرویم
به سراغ مبحث شــیرین «عمق
میدان!»

یکی از تفاوت های عکسهای حرفه
ای با معمولی ،استفاده از کمیت
فیزیکی «عمق میدان» است.
به زبان ساده ،عمق میدان ،محدوده
و فاصله ای است که تصاویر اشیاء و
سوژه ها ،با وضوح کامل در عکس
ثبت میگردد.
یک عــکاس حرفه ای برای ایجاد
افکتهای زیبا ودر کارهای خودش،
همیشه مقدار عمق میدان را تحت
کنتــرل و آن را کم و زیاد میکند.
اوســت که تصمیم میگیرد کدام
سوژه را نشان بدهد و کدام را در
تصویر محو کند.
حتمــا بارها تصاویر کالســیک
عروس و داماد را در حال قدم زدن
در پارک دیده ایــد .یک عکاس
حرفه ای بــرای تمرکز بیننده بر
روی ســوژه ها در چنین عکس
هایــی ،زمینه ی تصویــر را محو
میکند تا نگاه بیننده به ســمت
دیگری منحرف نشــده و در کادر
باقی بماند.
به بیان دیگر ،وضوح تصویر فقط
در محلی اســت که سوژه ها ،قرار
گرفته اند و بقیه قسمتهای منظره
پشت ســر آنها به صورت مبهم و
«فلــو» در تصویر ارائــه میگردد.
عکاس ،این تصاویر را در حالتی به
ثبت میرساند که «عمق میدان در
کمترین مقدار خود» میباشد.
چشم انسان به علت قابلیت تطابق
باال و تفســیر تصاویر در مغزمان،
همیشــه تصویر واضحی از سوژه
هــای دور و نزدیک به مــا ارائه
میدهد ،اما یک عکاس حرفه ای با
خلق چنین تصاویر زیبایی ،صحنه
هایی را به ما نشان میدهد که اگر
خودمان در آن فضا قرار داشتیم،
هرگز قادر به دیدن آن نبودیم.
بنابراین چنین عکسهایی برایمان
رومانتیک تر و رویایی تر میباشند.
یکی از مهمترین عوامل تنظیم
کمیت «عمق میدان» ،مقدار
باز و بســته بودن دیافراگم
دوربین است.

3
1

هر چقدر که دیافراگم بازتر باشد،
عمق میدان کمتر بوده و این افکت
مشخص تر خواهد بود.
در هنر عکاسی ،مقدار این کمیت
را با  Fنشــان میدهیم .مقدار باز
و بســته بودن دیافراگم دوربین
با شاخص نشــاندهنده آن ،رابطه
معکوس دارد .بــه بیان دیگر ،هر
چه عدد شاخصدیافراگم کوچکتر
باشد،دهانه یدیافراگم بازتر است.
به عنوان مثال ،در وضعیت ،F2.8
دهانه دیافراگم بازتر از زمانی است
که آن را بــر روی وضعیت F5.6
تنظیم کرده ایم .بنابراین ،پدیده
فوق در وضعیت  F2.8تشــدید
میگردد .طبیعتا هر چه که دهانه
دیافراگم را باز کنیم ،نور بیشتری
نیز وارد دوربینمان خواهد شــد و
باید مقدار آن را کنترل کنیم.
برای متعادل نگه داشــتن نور در
تصاویرمان ،هــر چه که دیافراگم
را بیشتر باز میکنیم ،سرعت شاتر
را هم باالتر میبریم تا از آن طریق
مقدار افزایش نور در دوربین را به
تعادلبرسانیم.
در غیر اینصورت ،تصویر بســیار
روشن و یا OVER EXPOSED
خواهــد بود .کاربــرد دیگر عمق
میدان کــم در زمانی اســت که
ســوژه در فضایی قرار گرفته که
خیلی مرتب نبوده و نمیخواهیم
الزاما تصویر آن آشفتگی ها ،عکس
«مدل» ما را خراب کند .یا از بین
چندین نفر ،فقط از یک نفر عکس
واضح بگیریم .پس فقط روی سوژه
اصلی فوکوس میکنیم و تصویر او
را با وضوح کامل به ثبت میرسانیم.
در یک جمله ،عکاســی با «عمق
میدان کم» ،مثل فاکتور گرفتن از
سایر قسمتهای ناهماهنگ عکس
میباشــد .پس در هر شــرایطی
میتوان عکس خوب گرفت حتی
اگــر «مدل» در جــای نامرتب و
شلوغی باشد.
تا اینجا هر چه که گفتیم ،مربوط
به «عمق میدان کم» بود.
اما یک عکاس ،گاهی الزم اســت
که با «عمق میدان زیاد» عکاسی
نماید تا همه بخشهای تصویر کامال
واضح باشــد .مثال قصد داریم از
بانویی که در مقابل چشم انداز زیبا
و منحصر بفردی قرار دارد ،عکس
بگیریم.
درضمن میخواهیم حتما چشــم
انــداز و «مــدل» را کامال واضح
نمایــش بدهیم .پــس به «عمق
میدان زیاد» احتیاج داریم.
یا مثال زمانی که قصد عکسبرداری

از گروهــی از افــراد را داریم که
فواصلشــان با دوربیــن متفاوت
هست ،باید حتما با «عمق میدان
زیاد» عکــس بگیریم که صورت
همه اعضای گروه در تصویر قابل
شناساییباشند.
بنابرایــن برای ثبت چنین عکس
هایی که تمام قسمتهای آن کامال
واضح باشــند به روش زیر عمل
میکنی :م
دیافراگــم دوربیــن را کوچکتر
میکنیــم .برای کوچکتــر کردن
روزنــه دیافراگم کافی اســت که
عدد شــاخص  Fرا افزایش دهیم.
همانطور که در باال نیز ذکر شد ،با
باالبردن این عدد ،دهانه دیافراگم،
کوچکترشدهونهایتاهمهبخشهای
تصویر واضح تر میگردد .با بستن
دهانــه دیافراگم ،نور کمتری وارد
دوربین شده و برای ایجاد تعادل،
ســرعت باز و بسته شدن شاتر را
کمترمیکنیم.
اگر سوژه های ما متحرک هستند
و یا سه پایه نداریم ،نمیتوان سرعت
شاتر را خیلی کم کرد چون تمام
حــرکات و لرزه ها در تصویر ثبت
خواهند شــد و در نتیجه تصویر،
وضوح کافی را نخواهدداشت .برای
رفع این نقیصه ،شاخص حساسیت
نور یا  ISOرا باالتر میبریم تا حدی
که تصویرمان از لحاظ نور به تعادل
برسد .در غیر اینصورت تصویرمان
UNDER EXPOSEDیا تاریک
خواهد بود.
عالوه بر مقدار باز و بســته بودن
دیافراگم ،دو عامل دیگر نیز تاثیر
مســتقیمی روی کمیت «عمق
میدان»دارند:
• نـوع لنــز:

لنزهای تله و زوم ،به علت ساختار
فیزیکی خاص ،مقدار عمق میدان
را کمتر میکنند و « فلو» در زمینه
تصویر بیشــتر اســت .بر عکس،
لنزهای وایــد دارای عمق میدان
بیشــتری بوده و تقریبا همیشه،
تصاویر واضحتری بدون محو زمینه
ارائه میدهند.
• فاصلـه سوژه تا دوربین:

هر چه فاصله ســوژه تــا دوربین
بیشتر باشد ،عمق میدان نیز بیشتر
بوده و بخشهای بیشتری از تصویر
واضح میباشــد .بر عکس ،هر چه
فاصله دوربین با سوژه کمتر باشد،
عمق میــدان کاهش پیدا کرده و
سوژه واضح و زمینه ،مبهم ظاهر
خواهد شد.
عمق میدان تان تا بی نهایت!
برای تمرین عملی تمامی مباحث
عکاسی،در جلسات مجانی آموزش
عکاســی که توســط «استودیو
فوتوبوک» برگزار میشود شرکت
کنید .برای هماهنگی ،در گروه زیر
در فیسبوک عضو شوید:
www.facebook.com/
groups/infosmontreal

وبسایت استو دیو فوتوبوک

www.studiophotobook.com

پیج استودیو فوتوبوکدر فیسبوک
www.facebook.com/
studiophotobook1
Tél : (514)984-8944

www.facebook.com/studiophotobook1

( IBNGهمبســتگی بازرگانی ایرانیان) متشکل از
گروهی از مشاغل و شرکتهای ایرانی است که به منظور
توسعه شبکه تجاری خود و ارائه سرویسهای حرفه ای
و قابل اعتماد به جامعه ایرانی مونترال بزرگ بوجود
آمده اســت .هدف ما در  IBNGگسترش همکاری
اعضاء ،گسترش بازاریابی برای اعضاء ،افزایش آگاهی
اعضاء از قوانین و اقتصاد موجود جامعه و گســترش
اثرات مفید گروه بر جامعه مهاجر ایرانی مونترال می
باشد .ازشما دعوت می شود
جلسات  IBNGپس از دو
هفته تعطیلی ،مجددا آغاز
شــد و در اولین جلسه از
سال نو میالدی خامن پروین
زرساو در خصــوص تاثیر
افــکار و روحیات بر احوال
و عملکرد انسان سخنرانی
نمودند.
خانم زرســاو چند سالی است که
با عنوان ( Homeopathشاخه ای
از پزشــکی تکمیلی) در مونترال
فعالیت مینمایند و از اعضای فعال
 IBNGمی باشند.
سخنران این هفته سخنان خود
را که آمیخته ای از علم ،تجربه و
درک شخصی خودش از ساختار
جهان هســتی است را با اشاره به
ارتبــاط ذهن با واکنش های بدن
آغاز نموده و عنــوان نمودند که
ذهنیت ما سازنده افکار ماست و
نوع افکار باعث ماده سازی در بدن
میشود.
مثال ترس ،شــوک یا خوشحالی
باعث ایجاد مواد مختلف در بدن
شده و عکس العملهای متفاوت ما
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با حضور در جلسات هفتگی  IBNGکه بطور مرتب
روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت  8الی  9صبح
در رســتوران  Eggsfruttiواقــع در  6710خیابان
 Saint Jacquesتشــکیل میشود ،با اعضاء این گروه
آشــنا شــده و نیازهای خود را تامین نمائید .ضمن ٌا
شما میتوانید با مراجعه به وبسایت  IBNGبه آدرس
 www.IBNG.caو با ثبت نام در آن ،آخرین اخبار و
اطالعات مربوطه را دریافت کنید.

را به دنبال دارد و
این واکنشــها در
افراد متفــاوت ،با
یکدیگر فرق دارد.
ایشــان عنــوان
نمودنــد کــه با
مطالعه ســاختار
اتــم به عنــوان
کوچکترین ذره یا
جرم که مواد دیگر را تشکیل می
دهد ،متوجه میشویم که اتم دارای
یک هســته بوده والکترونها یا ابر
الکترونی در اطراف آن وجود دارد،
به گونه ای که هســته مانند توپ
فوتبال بوده و الکترونها مشابه زمین
فوتبال هستند .حال اگر الکترونها از
حرکت بایستند ،از آن حجم بزرگ،
فقط توپ فوتبال را خواهیم داشت
و در نهایت اتمها تبدیل به تارهای
مرتعش شونده خواهند شد.
با این تعریف و به اســتناد تئوری
ریســمان (،)String Theory
جهان هســتی و نیز خــود ما از
تارهای مرتعش شــونده تشکیل
شــدیم .از طرفی هر تار ارتعاشی
آهنگ و ســمفونی خاص خود را

دارد کــه هرگاه این تارها از کوک
خارج شوند ،آهنگ سمفونی هم
ناخوشایند و فالش خواهد بود.
خانم زرســاو در ادامــه این گونه
نتیجه گیری کردند که ما انسانها
وقتی دچار بیمــاری ،ناراحتی و
مشکل جسمی یا فکری می شویم،
در واقع از کوک خارج شده ایم و
سمفونی سالمت ما زیبائی آهنگ
خود را از دســت داده است ،پس
نیاز به این داریــم که خودمان را
کوک کنیم  .نهایتا اینکه باید ساز
خودمان را با ســاز اصلی هستی
منطبق و همفاز کنیم تا تارهایمان
خوش بنوازند .
ایشــان در ســال  2014از کلیه
میهمانان و خوانندگان درخواست
نمودند تا بیش از پیش به ســاز
درونشانتوجهکنندودرفعالیتهای
روزانــه خود جائی هم برای کوک
نمــودن خودشــان (ورزش ،دعا،
مدیتیشن ،یوگا ،تنفس عمیق)...
قراردهند.

•

7

Tips To Start 2014 On A
Fabulously Positive Note
negative thought and saying
“NEXT!” and replace it
with a positive thought.
Realize that sometimes
negative stuff just pops into
our minds, and you can just
choose to disregard it for
—the nonsense that it is
just move on to a positive
thought instead.
. Make a success list.

3

. Do a self-compassion
check.

4

What wins have you had
in the past year? List them.
Include all wins, big and
small. Once your list is
complete, reread it. Sometimes you have to go back
and reflect on your victories
as a mental reminder of
how awesome you truly are.
Spend more time on what
went right rather than on
what went wrong. Noticing your accomplishments
always fuels future accomplishments.

Do you give yourself a soft
place to land when you've
had a bad day? Make your
mind and home a comforting place. Be kind to
}>> continued on pg. 36

been thinking
about. It’s probably
not positive! Pay
attention to that
internal
dialogue. Would you
talk to your best
friend the way you talk to
yourself? If your answer to
either question is a no, then
you have some work to do.
What you say on the inside
determines what happens on
the outside. If your internal
dialogue is positive and you
encounter a setback, you
can talk yourself through it.
You will automatically say
things like: “I can do this.
I have overcome challenges before. I know this is
temporary. I will turn things
around.” Positive self-talk
is comforting, empowering
and contributes greatly to
ease of mind and happiness.

2

. Practice stopping
your negative thoughts
and replacing them with
positive ones.
If you know your internal
dialogue is NOT positive,
just practice stopping the

Have you ever
heard the Erma
Bombeck quote:
"Worry is like a rocking chair? It gives you
something to do, but
it doesn't get you any"where.
It's so true. If you tend to
brood a lot and think of
what's not going right in
your life and what could
go wrong, I have some
good news for you: You
can change. Your thoughts
are powerful and when you
work to change them, you
really, truly can change
your entire life.
Decide now to make the
new year ahead positive
by making little changes in
how you think. Get ready
to welcome your most awesome year yet. Here's your
game plan to start your year
on a fabulously positive
note ...

1

. Talk to yourself the
way you'd talk to a
best friend.
If you find yourself in a bad
mood, you might want to
ask yourself what you've
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ساندویچی و
اغذیه فروشی ایرانی

»«اِلــدا
:ویچ ها
،انواع ساند ه کوکوسبزی
ن الوی
 زبا ک و بادمجان،مغز
کش
 دلمه،کتلت س بندری
سوسی

اسپشیا
:ساندوی لروزانه

$5

چ
 سوپ+

ای ایرانی
ینی ه
انواع شیر ن خامه ای
نا
... و، میه،رولت
 با،زولبیا
ـل

حبلهیو یم داغ
• شن

از کشنبه ها
 صبح10

ت در محـ

پخ

)رشقبلی
ـا

(باسفــ

:ساعات کار
 شب11  صبح تا11/30 همه روزه از
 تعطیل است:دوشنبه ها

________________

755 ATWATER روبروی کبابسرا

Tel.: 514-933-4726 (IRAN)
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

BANANAS

BANANES
$1.08 kg

قیم
تمناسب

EA.
CH.

GRAPEFRUIT

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

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

PRÊT À MANGER

PAMPLEMOUSSES

SWEET POTATOES

GRANNY SMITH APPLES

MINI CARROTS

PATATES DOUCES
$1.30 kg

POMMES GRANNY SMITH
$1.74 kg

WHITE MUSHROOMS

CARROTTES MINIS
sac 12 oz. bag

LB.

EA.
CH.

ROMAINE LETTUCE

CELERY

LB.

LB.

READY TO EAT

READY TO EAT

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

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

عالی و قیمت نازل
خورش های
انواع کباب ها
READY
TO کیفیت
EATایرانی با
• PRÊT
À وMANGER

READY TO EAT

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

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

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

LAITUE ROMAINE

CHAMPIGNONS BLANCS
Paquet cello 12 oz. cello pkg

CELERI

PRÊT À MANGER

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

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

EA.
CH.

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

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

EA.
CH.

EA.
CH.

EA.
CH.

425 g

CORTAS APRICOT JAM

CONFITURE AUX ABRICOTS CORTAS
750 ml

COFFEE BEANS CORTAS PICKLED CUCUMBERS

GRAINS DE CAFÉ Colombian, Moka,
Java $13.18 kg

EA.
CH.

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

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

CONCOMBRES MARINÉS
CORTAS 1 L

AKHAVAN SULTANA RAISINS
RAISINS SULTANES AKHAVAN
454 g

LEG OF LAMB

GIGOT D’AGNEAU
$15.38 kg

MERGUEZ SAUSAGES
SAUCISSES MERGUEZ
$10.98 kg

SPECIAL

STUFFED VINE LEAVES
FEUILLES DE VIGNE FARCIES
350 g

EA.
CH.

EA.
CH.

LB.

BALADI PINE NUTS

TWININGS TEA

PIGNONS DE PIN BALADI
$43.98 kg

THÉ TWININGS
100 bags / 100 sachets

CORTAS PICKLED PEPPERS

PIMENTS MARINÉS CORTAS
1L

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

ASTRO
PLAIN YOGURT

YOGOURT NATUREL ASTRO
0%, 1%, 2%, 3.25%
750 g
EA.
CH.

MAPLE LODGE
CHICKEN WEINERS

SAUCISSES AU POULET
MAPLE LODGE 450 g

EA.
CH.

ST-CHARLES
ST-JEAN

EA.
CH.

LB.

HAZELNUTS ROASTED,
UNSALTED

AKHAVAN DILLWEED
ANETH AKHAVAN
100 g

NOISETTES RÔTIES, NON-SALÉES
$10.98 kg

FINESSE CANOLA or
VEGETABLE OIL

AKHAVAN DRIED PARSLEY

HUILE CANOLA ou
VÉGÉTALE FINESSE
8L

PÉRSIL SECHÉ AKHAVAN
100 g

EA.
CH.

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

EA.
CH.

MARMARABIRLIK BLACK
OLIVE PASTE
PÂTE D’OLIVES NOIRES
MARMARABIRLIK 340 g

EA.
CH.

EA.
CH.

LB.

EA.
CH.

AKHAVAN DRIED
MULBERRIES

MÛRES SÉCHÉES AKHAVAN
250 g

EA.
CH.

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

EA.
CH.

AKHAVAN PEARL or
POT BARLEY

LB.

Halal

KAFTA KEBAB
$8.78 kg

ORGE PERLÉ ou MONDÉ
AKHAVAN 750 g

EA.
CH.

Halal
Halal

LB.

AKHAVAN GREEN LENTILS

Halal
Halal

LB.

MARINATED LAMB CHOPS

CÔTELETTES D’AGNEAU
MARINÉES
$19.78 kg

LB.

Halal

SHISH TAOUK
TANDOORI & SAFRAN

LENTILLES VERTS AKHAVAN
750 g

$10.98 kg

EA.
CH.

Halal
Halal

Halal

AKHAVAN POPCORN
KERNELS

MAÏS À ÉCLATER AKHAVAN
750 g

EA.
CH.

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

Halal
Halal
Halal
Halal Halal LB.

Halal
Halal

SHERBROOKE

DECARIE

EA.
CH.

CAVENDISH

EA.
CH.

BLVD.
PIERREFONDS
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

Tel.: 514-996-9692
since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

 Mailing Address:

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

) 2550 Lapiniere (Brossard

دکتر ریموند رضایی

Tel.: (450) 676-9550
) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

Tel.: 450-934-7744

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

لحظههای شیرین با
سفرۀعقدشیرین

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...

باباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8
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






مشاور رمسی وام مسکن

اخذ وام برای افراد خوداشتغال
اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب
اخذ برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری
متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود

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

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

جواد ایراخنواه

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

____________________
5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

بهروز

)(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary Vancouver
Published by: PAIVAND inc. Advertising: PAIVAND: 514-996-9692
Tech.: S. Rezai, H. Harandi, Distribution: Amir

کیفیت عالی و قیمت مناسب

انــواع
کارتتلفن

Vol. 20, No. 1146, 01 fev. 2014

NDG،

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

Tel.: 514-481-0671

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

در کمتر از  24ساعت
(حتی پس از ساعات اداری)
 نقل و انتقال سریع ارز
به اقصی نقاط جهان
  تضمینبهتریننرخروز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


www.sofrehaghd-montreal.com

Reza Rashidian
Real Estate Broker

مشاور امالک:

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

 سرویس رایگان برای
خریداران و سرمایه گذاران

رضارشیدیان

RE/MAX IMAGINE INC
)1660 Tremblay, Ste 2000 (Longueuil
reza.rashidian@remax-quebec.com
www.immobilierrashidian.com

Office (450) 651-4000
Cell.: (514) 578-3175
وست آیلند

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

بهمدیریت:
بیژن احمدی
GUY

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________________________
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc

Cell.: 514-944-3279

|

Tel.: 514-937-5192

NDG


فالوده اخ
وان رسید

ب
ستنی اک
برمشتی،

   ن
ان لواش
 نان گاتا
ی ارمنی
 نان نازو
ک ارمنی
ن
ان خشک
با دان
ه کتان
 ،سیه دان
با
طعم های

کل
ه ،پاچه ،زبان
موجود است

ه و کنجد

گونا
گون رسید

www.akhavanfood.com

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

چای قلمی و باروتی
گالبی محصول
هندوستانرسید


انواع کبا
کباب ،چل ب ،جوجه
وکبا
و ب کوبیده
...

E
X
C
H
A
N
G
E

بهتـــرینحلیمداغ
رادرسوپراخواننوشجانکنید!

