شــریف

موسسه مالی

1150

تبدیل ارز

سال 20شماره1150
 10اسفند 1392

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

■ 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
____________________________________________

St-Laurent, QC H4N 1C8



Cote vertu, Bus 121 E

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


«

جامزهرواینهمهادا! مذاکرات هسته ای :اکراه و بی رغبتی -
اگرنه بغض و کینه  -از سر و روی هردوطرف می بارد....

5

ایران :نسل کشی
بهاییانو...سکوتما

دو سال تنش دیپلماتیک برای هیچ

ضربوشتم
محمدنوریزاد
توسطمأموران
وزارتاطالعات

>> 5

نوروزپیوند

>> 11:

شنبه 22مارس

کبک....

کـتنه
ماریا ُ

Embassy Plaza

ح.صمیمی

3

>> 7:

>> 36

14

درست یک روز مانده به
مراسم پایانی بازی های
المپیکزمستانیسوچی،
قصر رویاهــای والدیمیر

پوتین -مانند کاخ هایی
که با ورق بازی درســت
می شود -فروریخت و به
کابوستبدیلشد.

به پیشواز نوروز

6

راوی مونتریال... :حکایتی دارد
این آمدن نوروز بین ایرانیان
غربت نشین...............ص8 :

8

 4و 24
برنــامه های
چهارشنبــهسوریدرمونتریال

متــرجم رمسی

نغمه سـروران عضو رمسی اجنمن مترجمان کبک،

    ترجمه و تأیید ترجمه رسمی اسناد و مدارک

   تأییدامضاء
    ترجمهشفاهی

    تنظیمدعوتنامهوتکمیل کلیهفرمهایرسمی


>> مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

nsarvaran@hotmail.com

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

فیروزهمتیان

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

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

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

fhemmatiyan@sutton.com

محضردارومشاورحقوقی
Tel.: 514-439-1444
NOTAIRE-NOTARY
اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

UNION MONDIALE

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس

  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک


GUY

)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc

|

Tel.: 514-937-5192

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:
1405 Maisonneuve W.
H3G 1M6
info@exportfx.com

Tel.: (514) 806-0060

صرافیخضر
انتقال فوری ارز

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

GUY

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات
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

جراحدندانپزشک

مریم خالقی
Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

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

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

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

دارالترجمهرمسییکتا
 ص34 :

اولین دارالترجمه رمسی در مرکز شهر مونترال
با  15سال سابقه عضو اتیاک ()OTTIAQ
ارائه خدمات ترجمه رمسی ویژه در ایران
از داخل کانادا
تلفن مستقیم از ایران021-8531-2009:
www.yektatranslation.ca
______________________
4055 Ste-Catherine O. Suite 132

Tel: 514-439-8501

دیدوبازدیدو ضیافتبزرگنوروزی

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

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

انتقـال ارز

بهمدیریت:
بیژناحمدی

 Exchangeسرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

Cell.: 514-944-3279

Tel.:514-844-4492

)Abbas Shafiee (B. Comm.

حمیدصدیقکاغذچی

وحید خلجی

ان
تقـال ارز

عباسشفیعی

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

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

ProFusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

Strategic Advice & Execution

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

Tel.: 514-620-5551

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

Tel.: 514-889-8765

5Star I.P.M. Inc.

•15760 boul Pierrefonds

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

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

صرافی  5ستاره

Tel.: 514-485-4744
West Island:

نویسنده
کانادایی
در سن
 ۹۱سالگی
در پاریس
درگذشت

مونترال شهر عجیبی است...

سازمان بازرسی :روزانه
یکمیلیونبشکهنفتدر
ایران از بین میرود

•6170NDG:
Sherbrooke W.

می ویس گاالنت،

حمله نظامی اســرائیل،
آمریکا و متحدانش روبرو
ساخته است
 ...............ص29 :

اکـــراین
پس از سوچی:

کبک/کانادا

ع.ا.شادپور

immigration@ic-pacific.com

پــس از دو ســال قطع مناســبات
دیپلماتیک ایــران و بریتانیا ،رابطه
تهران  -لندن از روز اول اســفند ۹۲
از سرگرفته شده است..............ص16 :

فراگیرتریــن و پایدارتریــن
نسل كشی ها هنگامی صورت
می گیرد كــه جماعت اقلیت
هدف حملــه صاحبان قدرت
در اكثریت جامعه ای قرار می
گیرند...............ص14 :

هایی که در طول تاریخ
در مورد کشــوری وضع
شــده" کرده ،و از سوی
دیگر ،در صورت شکست
مذاکــرات ،بــا احتمال

«کوتولــه»؛ «بزرگتریــن»
سردســته قاچاقچیان به دام
افتــاد! درمکزیــک فعالیت
«کارتل»هــا طی  7ســال،
۸۰هزار قربانی برجای گذاشته
است ...........ص10 :
شهباز
خنعی

www.ic-pacific.com

ایران و بریتانیا؛

آیت اهلل خامنه ای و بی نتیجه بودن مذاکرات هسته ای

نزاع هسته ای مهمترین
پرونده امنیت ملی ایران
اســت .برای ایــن که از
یک سو کشور را گرفتار
"شــدیدترین تحریــم

(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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بمانیم یا برویم!Q
7
»

Tel.: (514) 289-9011

www.SharifExchange.ca

!bonjour-hi

زمزمه های انتخابات پیش رو در یکی دو ماه آینده؛
احتمال باالی پیروزی مجدد PQ؛و تشکیل دولت
اکثریت...
مساله این است:

   با  15سال جتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


گـروه پـاسیفیـک

نادرخاکسار

آرزو حتویلداری یکتا
Atwater

بدون وقت قبلی

Cell.: 514-969-2492
شنبه 22مارس

درسالنشکوهمند
Embassy Plaza

2

سـپ
اس
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از تمامی دوستان ،سروران ،یاران،
عزیزان و بستگانی که در ایام بسیار سخت
سوگواری و اندوه بزرگ از دست دادن
پدر ،برادر ،همسر و پدربزرگ دلبندمان

زنده یاد آقای محمد فاضل

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

محـم ض
افدل
ه

ز ــی
ح
یا�
نک
وانم
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رفتی و رفتن تو آتش نـهاد رب دل

تش
از کاروان هچ ماند جز آ ی هب منزل

خانوادهفاضل

6807, boul. De Lorimier

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

%
0
Financing
وام با نرخ بهره

for certain
cars only

Montréal، Qc H2G 2P8

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2

3
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

طرحی برتر ،برای زندگی برتر

r
e
d
n
u
n
o
i
t
c
ru
t
s
n
o
c

• 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

بزرگ تر و
ش
ک
و
ه
م
ن
دتر
از همیشه
د
ر خور شأ
ن شما...

برگزار می کند:

شنبه  22مارس

1393

در سالن شکوهمند

Embassy Plaza

شب
و...
اعت  7ماری
ر :س
 ،کاال
وو
 ارد اسکالوپ شب
ت8
یگو،
ساع
م
جه
شام :ون +جو ملون
الی،
ا
ی
 فیله مین ماهی س اب ع
 ،شر
و یا
الد
راه با سا دود)
مح
هم

شابه (نا و...
نو
قهوه
دسر،


هکشی
رع
ادماندنی ،ق ریحی
ی تف
بی
شبی زیبا و س ،برنامه ها ی دیگر
پریزها
وایزنفی
ور
ج  .بسیاری س دترین
و ..همراه با شا لکاپون
ا

یشهر:

دیج
یکوبی
رقص و پا مه شب
ی از نی
تا پاس

 5دالر

> بلیت0 :
>
 25 :دالر
زیر  10سال
ش:
وش در تپ
>> فر

3-

514-22

 3336لیتهمین
هیهب
برایت س بگیرید
امروز متا

1003 Boul Cure-Labelle
Laval, QC H7V 2V7

514.996.9692

 با پارکینگ وسیع رایگان

3

4
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در شاتوگی
جشن اهی ملی اریانی را گرامی بدا ریم
هب پیشواز نوروز  1393ربویم

 :سه شنبه
زمان س 2014
 1ماه مار
8
عدازظهر
5ب
عت:
از سا نیمه شب
تا

در محل
22

رقص
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و پایکوبی

پذیرائی:

بوفه سرد
همراه با
چ
د ،ساندوی
ساال

21

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

با دی ج
و پری ی آلکاپون
د
آت ن از روی
ش
همراه با

آت
شبازی،
ترقه و...

www.paivand.ca

22
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بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

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

مسعودهاشمی

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

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
media

21

شرکت حمل و نقل بین املللی

آژانسمسافرتی

LOADEX TRANSPORT INC

Du Boisé
719 Saint-Jean-Baptiste

حمل و نقل:
خدمات
T.A.M
Travel
هوایی ،دریا یی و زمینی

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

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

Salles De Réception

مشاور مجرب شما:

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

Mary Sadoughi
- 17 years experience
- Special Travel Services for Iranian
Travel services:
 بیش از  17سال سابقه
سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها
- Flight with all major Airlines
در امور ویژۀ مسافرتی
to any where including Tehran,
Mashhad, Shiraz Tel.:514-234-3399 Fax.:514-685-3168
در خدمت جامعۀ
)(wholesale price
info@loadextransport.com
www.loadextransport.com
ایرانی مونتریال
- Vacation packages:
Europe, Caribbean, etc.
 پرواز به شهرهای
- Travel Insurance,
- Special Cruises, Hotel, Car
تهران ،مشهد ،شیراز
- Special tour to major city in Iran
(به قیمت رقابت ناپذیر)
___________________
1118 Ste-Catherine W., Suite 504
 تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...
خامنها
Montreal, Qc
 تور ویژه در شهرهای مهم برای
)(Metro: Peel
ایرانآقایان
و
Tel: 514-940-1642
 بیمه های مسافرتی
514-940-1643
در خدمت هموطنان گرامی

و...
اتومبیل
کروزهای

مش روز
هتل،کوپ و
ویژه،مدهای
متدها و
با
صاف کردن دائمی با بهترین محصول طبیعی
و  فر
بسیاریودیگر
در دنیا کنترل کنندۀ حجم مو
و برطرف کننده خشکی و وز مو
 شینیون ،رنگ ،سشوار
 میکاپ آرتیست (گریمور عروس )
 پاکسازی پوست  اپیالسیون
مانیکور  پدیکور  بند و ابرو

باعرضخوشامدگوییبهتازهواردینمحترم

گروهالگــانس

براینخستینباردرکاناداافتخارداردتا

برنامه های فاینانس و لیزینگ ویژه تازه واردین

جهتخریدخودرو،راازطریقبانکهایمختلف
بهشماعزیزانارائهکند
برایدریافتاطالعاتبیشتربانشانی
اینترنتیزیرباماتماسبگیرید
ویاازسایتاینترنتیمابازدیدفرمایید:

Cell: 514 834 2166

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

مکان
>>
های
خامن
ی
برا حجاب
با

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

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

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

تهیه بلیت در تپش

NOTAIRE-NOTARY

Proudly Presents

Doors 7PM | Show 8PM

وحید خلجی

Hilton Lac-Leamy

چای و قهوه،
میوه و شیرینی و ..

محضردار و مشاورحقوقی

3 Boulevard du Casino, Gatineau

خدمات ما شامل:

  امالک:خریدوفروش،وام
  خریدوفروششرکتها
  اجارهامالکتجاری
  ثبتشرکتها
  تهیهوصیتنامه
  تهیهدعوتنامهبرایویزا
  تهیهوکالتنامهها
  تاییدامضا
وبسیاریدیگر

آش رشته و آجیل
چهارشنبهسوری

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

DRIVING SCHOOL

613-230-8228

613-294-4872

613-270-8866

613-726-0302

Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

5057 Av. Victoria

Montréal, QC H3W 2N2
khalajiva@gmail.com
OTTAWA'S PERSIAN PUBLICATION

Tel.: 514-439-1444
BJ Driving Training

Sales Representative

613-889-7333

________________
VAHID KHALAJI

1-855-229-2746

613-594-3636

613-266-2620

Mercier, QC, J6R 1G3
بهایبلیت:
بزرگساالن 25 :دالر
زیر  7سال :رایگان
در محل 30 :دالر

توجه:به علت محدودیت جا،
بلیت خود را از هم اکنون تهیه کنید.

Tel.: (514) 223-3336
کلبه عموجان ،شاتو بیگل
-------------------

Info: 514-266-1303
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جهان...

پیروزیایستادگیبرسرکوب!

شهباز خنعی

درســت یک روز مانده به مراسم
پایانی بازی های المپیک زمستانی
سوچی ،قصــر رویاهای والدیمیر
پوتین -مانند کاخ هایی که با ورق
بازی درست می شود -فروریخت و
به کابوس تبدیل شد.
بازی های المپیک زمســتانی که
رییس جمهوری روسیه با صرف
چند ســال وقت و بیــش از 50
میلیــارد دالر هزینه (بیش از 25
برابر هزینه بــازی های المپیک
زمســتانی در ونکوور کانادا) برای
بهره برداری های پس از آن نقشه
ها کشــیده بود و گفته می شــد
که در چند ماه اخیر وقتی که در
سوچی گذرانده ،بیش از وقتی بود
که در کرملین صــرف اداره امور
کشور نموده بود.
هدف آقای پوتیــن از این صرف
وقت و هزینه گزاف نشــان دادن
بازگشت روســیه به صحنه بین
المللی به عنــوان یک ابرقدرت و
زمینه سازی برای تجدید و احیای

ترکیبــی از امپراتــوری تزاری و
اتحاد جماهیر شوروی و نیز جلب
چندین میلیون گردشگر خارجی
به سوچی درسال بود .آنچه که در
 22فوریه در اوکراین رخ داد همه
این رویاهای طالیی را برباد داد.
تبدیــل رویا به خواب آشــفته و
کابوس به پایمردی و ایســتادگی
مــردم اوکرایــن در برابر رییس
جمهوری دست نشانده روسیه رخ
داد.
در  21نوامبر سال گذشته ،ویکتور
یانوکوویــچ اعالم کرد که بســته
پیشــنهادی اتحادیه اروپا را نمی
پذیرد و این امر سرآغاز هفته ها و
ماههاییاز تظاهراتپیگیر مخالفت
آمیز مردم شد که صدها هزار نفر
به طور شــبانه روزی درســرمای
 30درجه زیر صفر در خیابان ها
ماندند و دربرابر نیروهای سرکوبگر
جانانه ایســتادگی کردند .در 30
نوامبر پلیس ضدشورش شماری
از تظاهرکنندگان را بازداشت کرد.
 17دسامبر روسیه برای حمایت
از رییــس جمهوری وابســته به

مشاورین امالک :مسکونی و جتاری
 بابیش از  10سال سابقه  ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن با بهترین نرخ
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اوکراین :ایستادگی جانانۀ
مردم در مصاف رییس
جمهوری دست نشانده...
خود و کمک به اوضاع نابســامان
اقتصادی اوکراین اعالم کرد که 15
میلیارد دالر از اوراق قرضه اوکراین
را خریــداری می کند و بهای گاز
صادراتی به این کشور را نیز کاهش
می دهد.
در  22ژانویــه  ،2014دو تــن از
تظاهرکننــدگان در درگیــری با
پلیس کشته شدند و اعتراض به
شهرهای دیگر اوکراین گسترش
یافت.
در  25ژانویــه ،رییس جمهوری
ازدر مصالحه درآمد و به مخالفان
پیشــنهاد شــرکت در دولــت و
پذیرش ســمت نخست وزیری را
داد که مخالفان این پیشنهاد را رد
کردند.
روز پنجشنبه  20فوریه سرکوب
به کشتار بدل شــد و  21تن در
درگیری با پلیس کشــته شدند و
به گزارش "رویترز" شــمار کشته
شدگان به  43تن رسید.
{>> ادامه در صفحه}12 :

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

 کارمزد ویژه
فروشندگان%
برای

)(certain conditions apply
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ایــران هستهای...

جام زهر و این همه ادا!
شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

"شــب زفاف" شیطان بزرگ
و حکومت آخوندی کمترین
شباهتی به "صبح پادشاهی"
ندارد.
اکراه و بی رغبتی  -اگرنه بغض و
کینه  -از ســر و روی هردوطرف
می بارد تاحدی که همگان را به
این پرســش وامی دارد که اصال
چرا به این وصلت تن داده اند.
در آســتانه پایان ســومین ماه
امضــای توافقنامــه ژنــو  -که
والیتمــداران آن را "ترکمانچای
هســته ای" نامیدند  -و کمتر از
یک ماه پس از اجرایی شدن آن،
ازحرف هــای دوطرف به خوبی
می شــود فهمید که "درجبین
این کشتی نور رستگاری نیست"
و کمترین امیدی برای تداوم این
ازدواج اجباری وجود ندارد.
روز سه شنبه  29بهمن ماه ،دور
جدید مذاکرات هسته ای در وین
پایتخت اتریش آغاز شــد .یک
روزپیش از آن ،سیدعلی خامنه
ای درســخنانی کــه خبرگزاری
فرانســه آن را از تارنمــای او نقل
کرده ،ضمن حمایت لفظی از تیم
مذاکره کننده هســته ای چنین

گفت« :پیام ســلبی
انقالب این است که
ما تســلیم زورگویی
نظــام ســلطه نمی
شویم .یک عده سعی
نکنند چهره امریکا را
بزک کننــد و آن را
به عنوان یک دولت
عالقمند و انسان دوست معرفی
کنند .اگر هم سعی کنند بی فایده
است».
و پــس از این ابــراز بی میلی به
وصلت انجام شــده ،آب پاکی را
روی دســت همان مسئوالنی که
پیشــتر ازآنها حمایت کرده بود
ریخت و گفت:
«بعضی از مسئوالن آندولت و این
دولت فکر می کنند اگر درموضوع
هسته ای مذاکره کنند مسئله حل
می شود،درسخنرانی اول سال هم
گفتم که من به مذاکره خوشبین
نیستم و به جایی نمی رسد» و به
شیوه رندانه آخوندی از توضیح این
نکته شــانه خالی کرد که در این
صورت چرا "بله" را گفته و به این
وصلت رضایت داده است!
در بخش دیگری ازاین ســخنان،
خامنه ای بدعهدی و زیاده خواهی
امریکا را دلیل ناخرســندی خود
اعالم کرد:
«اگر روزی برفــرض محال هم،

موضوع هسته ای مطابق خواسته
امریــکا حل شــود ،امریکایی ها
مســایل دیگر را پیــش خواهند
کشــید و اکنون نیز همه شاهد
هستند که سخنگویاندولت امریکا
از موضوعات حقوق بشر و توانایی
موشــکی و دفاعی ایران سخن به
میــان می آورنــد» .در این مورد
اخیر تاحدودی حق با "مقام معظم
رهبری" اســت زیرا بــه گزارش
"ایران پرس نیوز":
«جی کارنی سخنگوی کاخ سفید
نیز گفته که براساس برنامه اقدام
مشترک ،پیش از دست یافتن به
توافق نهایی باید به همه مســایل
مطرح شــده درقطعنامــه های
شــورای امنیت علیه رژیم تهران
پرداخته شود که از جمله فعالیت
هــای مربــوط به موشــک های
بالیستیکاست».
روزنامه "وال استریت ژورنال" هم
در روز چهارشــنبه  30بهمن ماه
نوشت« :مقامات امریکایی روز سه
شــنبه درمذاکرات خواستار این
شــدند که توانایی های موشکی
بالیســتیک رژیم ایران به عنوان
بخشــی از توافق نهایی هسته ای
مطرح شود».
این نوع اختالف ها موجب شده که
کار تیم مذاکره کننده دشوار شود.
اینان به کشتی گیرانی می مانند
که با دســت و پای بسته به وسط
{>> ادامه در صفحه}12 :

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:درامتدادمقاومتیپیگیر...

ضربوشتممحمدنوریزاد
توسطسهمأموروزارتاطالعات
محمــد نوریــزاد ،مستندســاز
منتقد نظام جمهوری اســامی،
روز سهشــنبه ششم اســفند از
ضربوشتم خود توسط مأموران
وزارت اطالعــات در اتوبان همت
تهران خبر داد.
وی گفت که ســه تن از مأموران
وزارت اطالعات «بدون داشــتن
حکم جلب معتبر» برای بردن وی
به دادســرای زندان اوین متوسل
به زور شــده و صورت او را زخمی
کردهاند.
این کارگــردان منتقد نظام گفت
که این مأموران که برای به همراه
بردن او از یک حکم جلب «به طور
غیرقانونی» سه بار استفاده کردهاند
پــس از اعتراض وی به این امر ،با
«فشــردن صورت او به آسفالت»
باعث زخمی شــدن صــورت او
شدهاند.
آقای نوریزاد ســپس برای پاسخ
دادن به شــش پرسش به شعبه
شش دادســرای اوین برده شده و
بنا بر مطلبی کهدر فیسبوک خود
قرار داده در آنجا خواستار شکایت
از قاضی این شعبه
به خاطر استفاده از
یک حکم بازداشت
غیرقانونیشدهاست.
محمد نوریــزاد در
پیامی در فیسبوک
خود مینویسد که
قاضی این دادسرا با
اینکه به غیرقانونی

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

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

بودن این اقدام «اذعان» کرده اما
از دادن حکم یادشــده به محمد
نوریزاده به ایــن دلیل که «علیه
او اســتفاده نشــود» خــودداری
کردهاست.
ایــن قاضی همچنین در پاســخ
بــه انتقاد آقای نوریــزاد در مورد
«مستقل نبودن» وی و همراهیاش
با «اطالعاتیها» گفتهاست« :اگر
قاضی مســتقل پیدا کردی سالم
مرا به او برسان .من قاضی دادسرا
قاضی دادسرا مگر
هســتم .یک
ِ
میتواند مستقل باشد؟»
محمــد نوریزاد پــس از خروج از
دادسرای اوین در مصاحبه با رادیو
فردا در مورد علت محبوس نشدن
خود توسط مأموران اطالعات گفت:
«قاضی میگوید که مقامات باالتر
به او گفتهاند نوریزاد را بازداشــت
نکنید چون با بازداشت او دستگاه
قضایی وارد ماجرایی میشود که
میتواند تبعاتیداشته باشد».
وی افزود« :نگران این هستند که
ماجرایی مثل ستار بهشتی پیش
بیاید که نتوانند جمعش کنند».

آقــای نوریزاد بــه گفته خودش
پس از خروج از دادســرای اوین با
«پارچه سفیدی به تن و پرچمی
به دوش» ساعاتی را با نوشتههایی
اعتراضی در مقابل درب شــمالی
وزارت اطالعات ایستاده است.
ویدر جریان این حرکت اعتراضی
در مصاحبه با رادیو فردا در مورد
خواســتههای خود خطــاب به
مقامات گفــت« :اموالی که بیش
از چهار سال پیش برداشتهاید را
بدهید ،به چه دلیل این همه زمان
پیش شما بوده؟»
وی افزود که همچنین خواســتار
دانستن علت ممنوعالخروج بودن
خود و خانوادهاش «بدون طی روند
قانونی» است.
آقای نوریزاد همچنین نسبت به
اینکه «بعد از یک و ســال و نیم
زندان از همه فعالیتهای اجتماعی
هم ساقط شدهاســت» اعتراض
دارد.
وی در ادامه گفت« :فکر میکنند
اگر من به خواستههایم برسم دون
شأن اینهاست یا فردا نکند الگویی
شود برایدیگران که خواستههایی
دارند».
محمد نوریــزاد که بیــش از دو
دهه همکاری با صدا و ســیمای
جمهوری اســامی را در کارنامه
دارد پیش از این به دلیل
نگارش نامههای سرگشاده
انتقادی خطــاب به علی
خامنهای رهبر جمهوری
اسالمی دســتگیر و روانه
زندان شدهبود.
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بهپیشــواز
نوروزبزرگ:
حلظه حتویل سال نو
1393 - ۲۵۷3

 ایران :ساعت  20و  27دقيقه و  7ثانيه
پنجشنبه  29اسفند
 مونتریال 20 :مارس  2014میالدی
ساعت  12و  57دقيقه و  7ثانيه بعدازظهر

سازمان بازرسی :روزانه
یکمیلیون بشکه نفت در ایران
از بین میرود

با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب سی ساله دوام آوردیم:
با ّ
تکۀ آتشی به روی کف دست...

1150

no.
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دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه

مدیر کل بازرســی نفت ســازمان مشترک ،ایران هنوز از برخی از آنها
بازرسی کل کشــور گفته است که نظیر میدان نفتی مبارک (مشترک
روزانه یک میلیون بشــکه نفت در آبی با امارت متحده) و میدان نفتی
منتشر می شود
اسفندیار (مشترک آبی با عربستان
ایران از بین میرود.
نشر :پیوند
فرزاد مخلصاالئمهدر همایش اصالح سعودی) برداشت نمیکند.
ویراستار:م.رحیمیان
قراردادهــای نفتی گفته اســت که
صنعت نفت ایران روزانه یک میلیون
در
ایران
آینده
و
عربستان
فریب
آگهی :پیوند
بشکه نفت میسوزاند.
تامین انرژی
به گفتــه وی ،میــزان اتالف منابع آقای مخلصاالئمه همچنین با اشاره 514-996-9692
------------------نفتی و گازی در ایران  ۷۵برابر کشور به دو کشور عربســتان و آمریکا ،از
عربستان است و این در حالیست که رقبای ایــران در حوزه نفت و گاز ،از PAIVAND
کشور «عربستان هماکنون دو برابر شانس ایراندر آینده برای بدل شدن Published: since1993
ایران» نفت تولید میکند.
به یکی از بزرگترین تامینکنندگان
BIWEEKLY NEWSPAPER
انرژی ،در صورت وجود «یک راهبرد for PERSIAN COMMUNITY
فرزاد مخلصاالئمه مهمترین علت
(Montreal, Ottawa, Toronto,
اتالف ایــن میزان نفــت و گاز در جامع انرژی» ســخن به میان آورده )Victoria, Calgary & Vancouver
ایران را مشعلهای گازی تاسیسات است.

صنایع نفت و گاز کشور عنوان کرده به گفته این مقام سازمان بازرسی کل
Mailing Address:
اســت .پیش از این رستم قاسمی ،کشور« ،بر اساس گزارشهای منتشر 6162 Sherbrooke W.
• وزیر پیشین نفت ،در روزهای پایانی شــده در ویکیلیکس» آمــار ارائه MONTRÉAL QC H4B 1L8
فعالیت دولت دهم از اتالف روزانه  ۳۵شــده از ذخایر نفت و گاز عربستان

میلیون مترمکعب گاز در ایران خبر «واقعی» نیست و از این رو این کشور
داده بود.
درمعامالت نفتی آینــده در جهان
مشــعل
زیادی
تعداد
دارای
ایــران
به
نیز
آمریکا
کشــور
و
ندارد
جایی
Fax: 514-500-1188
بزرگ
کشــورهای
از
یکــی
گازی و
نامتعارف»
ذخایر
از
گاز
«تولید
خاطر
Email:
سوزانده گازهای همراه نفت جهان آسیبهای جدی به محیط زیست info@paivand.ca
اســت .خبرگزاری مهر روز جمعه ،زده اســت و از این رو ایران میتواند
دوم اسفندماه ،در گزارشی در همین «محور سرمایهگذاری بلندمدت در www.paivand.ca
■ پیوند در ونکوور
رابطه از احتمال خاموشی  ۴۰مشعل صنایع گاز جهان» باشد.
گازی در ایران خبر داده بود ،پروژهای این اظهارات در حالی مطرح میشود هرهفته منتشر می شود:
که برای اجرایی شدن نیاز به هشت که مرکز پژوهشهای مجلس شورای
Vancouver:
میلیارد دالر پشتوانه مالی دارد.
اسالمی در تابستان سال جاری خبر
Ramin Mahjouri
بر اســاس آنچه در خبرگزاری مهر داده بود که احتماال ایران در ســال Tel.: (604) 921-IRAN
-----------------------آمده بود ،تنها در منطقه عســلویه  ۲۰۳۵به مقام پنجمین تولیدکننده
• پیوند جویای دیدگاه های متفاوت با
معادل  ۱۰میلیون متر مکعب گاز از گاز و هفتمین تولیدکننده نفت در نوشته های چاپ شده است • .پیوند
در ویرایش نوشته ها (با حفظ دیدگاه
طریق  ۴۰مشعل میسوزد.
دنیا تنزل خواهد کرد.
نویسنده) آزاد است • .نظرات چاپ
برخی
اســتناد
به
و
حاضر
حال
در
شده لزوما بیانگر دیده گاه های پیوند
ارجحیت میادین مشترک نفتی به
گزارشهــا (نظیر گزارش شــرکت نیست • .پیوند از درج نامه های فاقد
بریتیش پترولیوم) ،ایران بزرگترین نام و نشانی و نوشتارهای توهین آمیز
میادینمستقل
معذور است • .نقل نوشته ها-با ذکر
استناد
به
و
دارد
را
جهان
گازی
ذخایر
در
بازرسی
ســازمان
مدیرکل نفت
ماخد -آزاد است • .استفاده از طرح
بخش دیگــری از ســخنان خود ،برخیدیگر (موسسه اطالعاتی انرژی آگهی ها مجاز نیست.
■ توضیــح مهم:
برداشت از میادین مشترک را واجد آمریکا) ایران پس از روسیه در رتبه
اهمیت بسیاردانسته و گفته است که دوم قرار گرفته اســت .از نظر ذخایر
بهدلیل هماهنگی ،شماره گذاری
دوهفته نامهپیوندمونتریال،
توسعه میادین مستقل جدید باید از نفتی جهان نیز به گزارش شــرکت
با پیوند ونکوور
دستور کار صنعت نفت خارج شود .بریتیش پترولیــوم ،ایران چهارمین
(که بصورت هفتگی منتشر می گردد)
به گفتــه وی ،ایران باید پیش از هر کشور دارنده ذخایر نفتی است.
تنظیم می شود.
_________
چیز توسعه میدانهای مشترک را مخلصاالئمــه ایــران را یکــی از
برای ما بنویسید اما...
«حداقل تا مرحله حفاری» پیشببرد امیدهای آینده جهان انرژی معرفی
و پس از آن به توســعه میدانهای کرده و گفته اســت که شرکتهای
کوتاه ،زیباتر است
مستقلبپردازد.
صنعتی «چارهای جز سرمایهگذاری و • پیوند نشریه کوچکی است،
ایران»
گاز
و
نفت
صنایع
از
پشتیبانی
جنوب
و
جنوبی
مرزهای
ایــران در
لطفا سعی کنید نوشته ها از  500کلمه
غربی خود با شــش کشور منطقه ندارند.
بیشترنشود.
_____________ • نوشتارهای خود را ترجیحا با
حداقل  ۱۵مخزن نفتی مشــترک
(رادیوفردا)  MSWORDفارسی تایپ ،سپس ایمیل
در آب و  ۱۳مخــزن مشــترک در
کنید.
خشــکی دارد .از میان این میادین
Distributed Free

514-996-9692

اگر می خواهیداز

انتشاراینترنتیپیــوند

بصورت منظــم آگاه شوید،

نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:

info@paivand.ca

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

طرح روی جلد :پیوند

لوگــوی پیوند ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)
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www.paivand.ca

شعـروترانه...

بوی عیدی بوی توپ بوی کاغذ رنگی
بوی تند ماهی دودی وسط سفره نو
بوی یاس جا نماز ترمه مادربزرگ
با اینا زمستون رو سر میکنم
با اینا خستگیم و در میکنم
شادی شکستن قلک پول
وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیاد
بوی اسکناس تا نخورده الی کتاب
با اینا زمستون رو سر میکنم
با اینا خستگیم و در میکنم
فکر قاشق زدن یک دختر چادر سیاه
شوق یک خیز بلند از روی بقچه های نون
برق کفش جفت شده تو گنجه ها
با اینا زمستون رو سر میکنم
با اینا خستگیم و در میکنم

عشق یک ستاره ساختن با دولک
ترس ناتموم گذاشتن جریمه های عید مدرسه
بوی گل محمدی که خشک شده الی کتاب
با اینا زمستون رو سر میکنم
با اینا خستگیم و در میکنم
بوی باغچه بوی حوض عطر خوب نذری
شب جمعه پی فانوس توی کوچه گم شدن
توی جوی الجوردی حوض یک آبنتنی
با اینا زمستون رو سر میکنم
با اینا خستگیم و در میکنم...
.....
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کبک:

نظرسنجی

CBC-EKOS

زمزمه ها
ی انتخابات پیش رو
در ی
کی دو ماه آینده؛
احتمال باالی پ
یروزی مجدد PQ؛
و تشکی
ل دولت اکثریت...

حسین
صمیمی

«مبانیم یا
برویم»

برنامه خبری تلویزیون
 CBCمونتــرال اخیرا با تهیه برنامه
ای با عنوان بمانیم یا برویم به جمع
آوری نظرات انگلیسی زبانان و آلوفون
های کبکی (کسانی که زبان مادری
آنها نه فرانسه و نه انگلیسی است) در
مورد احتمال ترک ایالت و مهاجرت از
کبک نموده است.
پس از پیــروزی حزب جدائی طلب
کبکی و تشکیل دولت اقلیت زمزمه
های ســخت تر شدن قوانین مربوط
به زبان فرانســه و افزایش نظارت و
ســختگیری دولت در اعمال قوانین
موجود و قوانین تازه در مسیر تقویت
زبان فرانسه در جامعه و بخصوص در
متروپل مونترال شنیده می شد.
اینک با اطمینان از انتخابات پیش رو
در یکی دو ماه آینده و احتمال بسیار
باالی پیروزی مجدد حزب کبکی و
تشکیل دولت اکثریت این زمزمه ها
شدیدتر و بلندتر شده و شایددستمایه
تهیه برنامه یاد شده بوده است.
 CBCاز موسسه نظرسنجی EKOS
خواستار انجام این تحقیق علمی شد.
و این موسسه معتبر آماری نیز بین
 18 -12فوریه از  2020نفر ساکنین
کبک این سوال را پرسیده است:
«آیا در سال گذشته شما بطور
جدی در مورد ترک استان کبک
فکر کرده اید»

A
پاســخ های دریافتی مایه تعجب و
شگفتی بسیار بود.
ساختار پاسخ دهندگان را  1009نفر
فرانسوی زبان 782 ،نفر انگلیسی زبان
و  223نفر الوفون تشکیل می داد.
(جهت آگاهی :جمعیت کبک حدود
 7/6میلیون است که کمی کمتر از
 700هزار نفر انگلیسی زبان و 980
نفر از الوفون تقریبا 23درصد جمعیت
را تشکیل میدهند).
صحت آمارگیری بسیار باالدر حد 19
مرتبه در  20بوده است.
در حالی که فقط  %11فرانسوی زبانان
به سوال یاد شده پاسخ مثبت داده اند،
در کمال تعجب  %51انگلیسی زبانان
و  %49الوفون ها به سوال یادشده آری
گفته اند.
این میزان افزایشی حدود  %39نسبت
به نتایج ســوال و آمار مشابه ای که
چندین ســال قبل انجام شده است،
نشان می دهد و مایه شگفتی بسیار
شده است.
ناگفته نماند که بین «فکر کردن» و
«بعمــل درآوردن» چنین تصمیمی
فاصله بســیار وجود دارد ،ولی از نظر

دیدوبازدیدو ضیافت بزرگ نوروزی
شنبه  22مارس در سالن شکوهمند

Embassy Plaza

آمارگران صرفا جنبه «حتی فکرکردن
به چنین تصمیمی» اهمیت داشته
که پاســخ های دریافتی این چنین
شگفت آور بوده است.
فراموش نکنیم در چنین نظرسنجی
ها سواالت جانبی دیگری نیز مطرح
می گردد که در این مورد نیز مستثنی
نبوده .بطور کلی میزان مالیات ها باال،
کمبود شــغل و وضعیت اقتصادی و
بوروکراسی اداری و دستورالعمل ها و
قوانین نظارتی دولتی که دست و پا
گیر و کند کننده فعالیت های موزون
کاری ،تولیدی و اقتصادی در سیستم
بازار آزاد است ،از جمله دالیل عمده
تصمیم به ترک ایالت بوده است.
اما در میان انگلیســی زبان ها دالیل
عمده اساسی تری هست.
عدم ثبات سیاسی و احتمال جدائی
ایالت ،کمبود شغل و کار و وضعیت
اقتصادی و دست آخر قانون احتمالی
و الیحه ارزش های کبک  60 Billو
در میان الوفون ها قانون ارزش های
کبک ،وضعیت اقتصادی و نهایتا عدم
ثبات سیاسی دالیل عمده بوده اند.
یکی از نکات اساسی که می بایست
به آن توجه نمود آن است که استان
کبک همواره می توانسته با اتکاء به

توانائی های خود یکــی از دو قطب
اصلی اقتصادی و تولیدی کانادا بوده
باشد؛ که متاســفانه به دلیل وجود
فضــای بی ثبات سیاســی و تفکر و
احتمال جدائی آن از کانادا و مشکالتی
که با خود همراه خواهدداشت همواره
در طول سه دهه گذشته پائین تر از
سطح توانائی خود عمل نموده و بجای
آنکه مرکز شکوفائی اقتصادی باشد،
همواره با مشــکالت عمده اقتصادی
دست به گریبان بوده است.
طرح چنین مساله ای را نباید بعنوان
دستاویزی در مسیر «سیاست های
تــرس و ترســاندن» رای دهندگان
عنوان نمود ،اما تا زمانی که اطمینانی
از ثبات واقعی سیاسی در ادامه حضور
کبک در درون کانادا و یا بوجود آمدن
کشور مستقل و فرانســوی زبان ها
به نام کبک بوجود نیاید و شــرایط
بصورت استخوان در زخم باقی بماند،
نمی توان امیدی به ســرمایه گذاری
هــای بنیادین و گســترده و بهبود
چشــمگیر وضعیت اقتصادی کبک
داشت و طبیعی است در چنین جوی
تصمیمات احساســی بر تصمیمات
عقالنی پیشی خواهد گرفت.
•

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
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________________________________
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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دکترلوئیزداداشزاده :داروساز
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :صبح
8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
9
10

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

عصر

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

www.paivand.ca

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان

به پیشواز نوروز

 یکشنبه ها

راوی مونتریال

مونتریال

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:

نشانیکلیسا:

Grace Ministry
1345 Rue Lapointe

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

Saint-Laurent، QC H4L 1K4

Metro: Cote Vertu
Tel.: 514-261-6886

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی
مت ارزان
قی
فیت خوب
کی

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

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

½
½
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت در
مصاحبه کاری
½ تنظیمدعوتنامه رسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
پرداخت هزینه ناچیز)
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش هایدسته جمعی
و سفر به کبک ،اتاوا ،سیب چینی و غیره
(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

کال
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ف
رانسه

  نیم
ه وقت
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بخش یکم

مونترال شهر عجیبی
است...

هرســال میانه ی ماه
حبحــه
مــارس ،در بُ ُ
ی آماده شــدن برای
امتحانات دانشگاه ها و کالس ها،
حکایتی دارد این آمدن نوروز بین
ایرانیان غربت نشین و تفاوت نمی
کند دیروز رســیده باشند یا سی
سال پیش ...بیشتر آنها که حداقل
یک عکــس خانوادگی با پاپانوئل
ِشســته وسط پاســاژ دِژار َدن یا
نَ
اَنگِرینیون دارنــد ،حال به تکاپو
می افتند برای سبز کردن سبزه و
جور کردن سفره ی هفت سین،
به یاری ســوپرها و بازارچه های
نوروزی مدارس ایرانی.
اگر بخت یار باشد و تحویل سال
مصــادف شــود بــا روز تعطیل،
همزمان میتوانند شرکت کنند در
جشنهای نوروزی محافل ایرانیان و
در عجب می مانی از جشن های
بزرگ همین چشم بادومی های
مهربان که چگونــه با هم جمع
می شوند یکجا ،و این سو محافل
خودمان که بِماند قصه ی درازش
که هر بانی در این شهر که نامی
دارد و بسته به سلیقه ،ساز خودش
را میزند ،جدا در ســالنی دیگر و
دوســتداران به دورش! و همیشه
هم طبق همان باوردیرین ،آنجا که
نرفتی گویا بیشتر خوش گذشته
اســت ...اگر هم که بهــار ،ناغافل
وسط هفته برسد ،ناچار سال را در
خانه تحویل می کنند و به لطف
این معجزه ی مجازی ،با عزیزان
سر یک سفره می نشینند ،اما آنها
آنسوی دنیا و اینها این سر دنیا...
اینجا عید آسانتر از راه میرسد.
كمتر كسی دست و دلش میرود
این خانه های اجاره ای را بِتكاند
مدمی مونترال،
و با این هــوای َد َ
پنجــره ای برق نمی افتد و فرش
دســتبافی از تراس آویزان نمی
ماند .دیــد و بازدیدها هم نهایت
خالصه میشــود به یک مهمانی
ِ
دست جمعی و عکسی یادگاری،
که چه بسا ســال بعد که بیشتر
هم را میشناسند ،یکی یکی خط
میخورنــد از آن جمع و نوبرهای
تازه رسیده ی دیگر جایشان را پر
میکنن .د
این موقع ســال ،سخت دلتنگ
خانه ی پدری میشوم و نِشستن
سر سفره ی هفت سین مادر...

لم دادن بی دغدغه تا نیم ساعت
قبل عید و شــنیدن دلهره های
خواهر برای خــوب به نظر آمدن
لباســش ...و نمیدانم کِی عادت
حیرانی تبدیل سال
میکنم به این
ِ
و ماه و ســاعت و قیاس بین همه

ی موق ع سال،سخ ت دلتنگ
ان
خاهن ی پدری می شوم...

آنچهدر سال نو میالدی رخ میدهد
و سه ماه بعد نوروز شمسی و چه
تالشــی میکند دختر موخرمایی
آخــر کالس ،بــرای
شناساندن عید نوروز به
کلمبیایی بغل دستی
اش کــه روز اول از من
پرسید :ایرانکجاست؟!
میز كوچكــی را كه َده
دالر از ایکیا خریده بودم
و سرهم کردنش دو ساعت وقتم را
گرفت ،گذاشتم گوشه ی اتاق ،زیر
پنجره رو به حیاط پشتی ،تا هرطور
شده امسال را ،سر سفره ی هفت
سیندر خانه ی خود نو كنم بجای
ماندن تا پاسی از شب در کافه ی
جلو دانشگاه .دیروز تعدادی ظرف
یك شــكل از دالرامای اَتواتِر ،كه
همان زن همكارم میگفت جنسش
جورتر است ،گرفتم .همراه سیب
قرمز و ُســماق و ســركه ،با سكه
های یــك دوالری طالیی رنگ و
ســاعتی کوچک که همیشه
تنظیم اســت به وقت دیارم،
قــرآن كوچكی كــه مادرم
و
ِ
معتقد است بخاطر آن اضافه
بار نخــورده ام با آنهمه آجیل
و قند و ســبزی قورمه و ...كه در
چمدان چپانده بود و اصرار داشت
که سبزی قورمه باید خاص باشد
و من هیچوقت فرق بین ســبزی
مادر و بســته های آماده ی سوپر
ایرانی ِشربروک را نفهمیدم َ .سمنو
را هم از همان مغــازه گرفتم .اما
این ظرف کوچک یک بارمصرف
کجا و آن دیگ سمنوی هرساله
ی خانــه ی پدربزرگ کجا،
و چه لذتی داشــت تا خود
صبح گفتن و خندیدن پای
دیگ با دلبــری های دخترهای
فامیل و خودی نشان دادن پسرها
و وعده وعیدهای پنهانی ....حال از
همان جمع ،تنها مانده یک دیگ
ســمنوی بزرگ خاک خورده ته
انبــاری آن باغ قدیمی و هر کدام
از آن دختر پســرهای فامیل بی
خبر ازهم یک گوشه ی دنیا دنبال
سرنوشت خویش .همه چیز آماده
بود جز سبزه ! که آخرش هم دلم
راضی نشــد دالرهایم را حرام آن
ُـنــــك آن مغازه ی
سبزه های ت ُ
ایرانی ،كه هرسال با افتخار کنار در
می چیند ،بکنم و تصمیم گرفتم
بعد از ظهــر یکی از آن گلدانهای
سنبل آن فروشگاه هندی
کوچک
ِ
بیخ گوش خانه را ،بخرم و سفره ام
كامل شود.
از عید پاك سال گذشته هم ،وقتی
پسرك بازیگوش همسایه مان كه
جعبه ی رنگ روغن هایم را دیده
بود به خانه ام آمد تا تخم مرغ هایش
را رنگ بزند ،چندتایی هم برای من
باقی گذاشته بود .بدون آنکهدستی
در طرح های ساده ی کودکانه اش
ببرم ،همانطور گذاشتم وسط میز
و چقدر دلم برای سوالهای نابش

این روزها قلمی تــازه نفس و
ناشــناس (!) به فضای حرف و
حدیث شــهر ایرانی مونتریال
قدم گذاشته اســت .از «روای»
مونتریال ایرانی حرف می زنیم
که در عالم مجازی فیس بوکی
مونتریال اسم و شهرتی به هم
زده.
نثر «راوی» روان ،خوش خوان،
سراســر آکنده از تصویرهای
آشناست است .او نگاهی بکر
به دنیای ایرانیان مونتریال دارد و
البالی نوشته هایش حس و حال
و جریانی از عشق و مهر به جهان
نوی اطرافش جاری است.
از او خواســتیم برایمان از حال
و هوای نوروز در آســتانه قطب
بنویســد .پذیرفت .وامدارش
هستیم( .راســتی اگر او را می
شناسید ما را هم خبر کنید!)

تنگ
شــده.
بــا ر
آ خر ی
بــا وجود
که
سردرد شدیدی که داشتم،
به خانه ام آمد تا چند ساعتی بماند
و پدرمادرش بتوانند به کنســرت
گوگوش برســند ،بی هوا دستش
را گذاشــت روی اِلِمنت بخاری و
انگشت کوچکش قرمز شد و آنقدر
گریســت تا خوابش برد ،و همان
شــد که اســم من خط خورد از
لیست کسانی که میتوانستند بی
منت ،مراقبت پسرشان را به عهده
بگیرند در شبهایی که میخواهند
به کنسرت یا مهمانی بروند .هنوز
هم گهگاه صــدای گریه اش را تا
دیروقت از خانه ی همســایه ها
میشنوم و همیشه با خود میگویم
این پسرک بعدها که مثل من
دلتنگ شود ،یاد کدام خانه ی
پدری خواهد افتاد...
همچنان مســت آواز بوی عیدی
فرهاد بودم كه صدای در زدن آمد.
اینجا عجیب بی رابطه است مدرن
بودن یک خانه با آیفن تصویری در
را باز کردم و......

(بخش پایانی در شماره بعد)

المپیک تمام شد :کانادا در مقام سوم جهان
ساعات کار:

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

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

Tel.: (514) 362.0177

از خودمان...
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Tel.: (514) 932-2953

المپیک زمستانی سوچی هم به
خیر و خوشــی تمام شــد .کانادا
جزء کشورهایی است که معموال
در المپیــک زمســتانی خــوب
میدرخشد و امســال هم از این
قاعده مستثنی نبود.
کانادادر بعضی رشتهها مثل هاکی
رقابتهای ســختی را پشت سر
گذاشــت و در نهایت توانست ۱۰
مدال طال ۵ ،مدال نقره و  ۱۰مدال
برنز به دست بیاورد.
اگر تعیین رتبه جهانی را
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وزیرمهاجرت :درصورتی که حزب کبکیPQاکثریت آراء را به دست آورد،

باید انتظار وضع قوانین سخت تری را در رابطه
با زبان در کبک داشته بتراشیم!
ترجمه :مریم حسینی

وزیر مسئول منشور زبان فرانسه
کبک ،روز دوشنبه  24فوریه اعالم
کرد :در صورتی که حزب کبک در
انتخابات استانی بعدی اکثریت آراء
را به دســت آورد ،باید برای وضع
قوانین سخت تر آماده باشید.
دیــان دو کورســی در گفتگو با
رهبران تجاری عهــد کرد که در
مونتریال و در سراسر استان ،مانع
از لغــزش غیر قابل قبول کبک و
تبدیل آن به یک سازمان دو زبانه
خواهد شد.
وی در کنفرانس یک روزه ای که
توسط شورای کارفرمایان در رابطه
با برنامه های گسترش زبان فرانسه
برگزار شد ،اعالم نمود :دولتی که
حزب کبک در آن اکثریت آراء را
به دست آورده باشد ،بازگرداندن
الیحه  ۱۴را ســرلوحه کار خود
قــرار خواهــد داد و مثالهایی از
جمله گفتن Bonjour-Hi :توسط
کارکنان قســمت فروش هنگام
سالمدادن به مشتری که تمایل به
دو زبانه بودن را نشان می دهند ،از
محاورات حذف خواهد شد.
دو کورسی بیان داشت" :مونتریال
یک شهردو زبانه نیست .کبک یک
استاندوزبانه نیست".
سال گذشته ،دولت به دلیل عدم
حمایت طرفین مخالف ،تصمیم
گرفت جهت اتخــاذ الیحه  ۱۴و
تقویت منشــور زبان فرانســه در
کبک فشار وارد نسازد .این الیحه
گسترده می توانست قوانین الیحه
حرف و مشــاغل
 ۱۰۱مربوط به َ
بزرگ را به شــرکت های کوچک
تــر دارای  ۲۵تــا  ۵۰کارمند نیز
بسط دهد و جوانب قوانین مربوط
به زبان را در رابطه با دسترسی به
آموزش زبان انگلیسی و شهرداری
های دوزبانه سخت تر سازد.
به خصــوص ،احزاب مخالف ،یک
بنــد از این الیحه را که پرســنل
نظامی را از حق فرستادن فرزندان
خود به مدارس انگلیسی محروم
می ســاخت ،مورد انتقاد قرار داد.
ابتدادولت پیشنهاد کرد محدودیت
های مربوط به مدارس انگلیسی بر
 Cegepها هم اعمال گردند ،ولی
بعد از این تصمیم صرف نظر کرد.
دو کورسی اظهار داشت:
"کارمندانــی که با عمــوم مردم
سرو کار دارند باید بتوانند به زبان
فرانسه صحیح با مشتریان صحبت
بر مبنای بیشترین مدال
طــا در نظــر بگیریم،
کانادا در مقام سوم جهان
(و باالتر از آمریکا) قرار میگیرد.
اگر هــم تعیین رتبــه جهانی را
بــر اســاس مجمــوع مدالهای
کسبشده در نظر بگیریم ،کانادا با
کسب مجموع  ۲۵مدال در مقام
چهارم جهان قرار میگیرد.
ردهبندی کشورها بر اساس
بیشترین مدال طالی کسبشده در
املپیک سوچی به این قرار است:

 -۱روســیه ۱۳ :مــدال طال۱۱ ،
مدال نقره و  ۹مدال برنز.
 -۲نروژ ۱۱ :مــدال طال ۵ ،مدال

وزیر مهاجرت و جوامع
فرهنگی کبک ،دیان
دوکورسی:
"مونتریال یک شهر دو زبانه
نیست .کبک یک استان
دوزبانهنیست".

ــــــــ

کنند ،نــه آنگونه که این روزها در
مرکز شــهر مونتریال -و نه فقط
در مونتریال  -به صورت «بونژور-
های!» شاهد آن هستیم".
دوکورسی اظهار داشت به نظر او
بسیار خوب است که افراد بخواهند
زبان های متفاوتی نظیر انگلیسی،
اسپانیایی ،ماندارین ،یا عربی را در
زندگی خصوصی خود فراگیرند،
ولی زبان مورد استفاده در سازمان
ها و تجارت خانه ها باید اکیدا زبان
فرانسه باشد.
وی گفت" :بخش های ســازمانی
باید بادیگر بخش ها متفاوت باشند
و در ایــن رابطه هیچ اســتثنایی
وجود نخواهد داشت".
وی در ســخنان خــود به احزاب
مخالف ،که از الیحه  ۱۴حمایت
نکــرده بودند ،حمله کرد و عنوان
داشــت اگر دولت حزب کبک از
حمایــت از زبان فرانســه ،که به
ادعای او امروزه نه تنها در مونتریال
که در سراســر کبک مورد تهدید
قرارمی گیرد ،سرباز زند ،ساکنان
کبک او را نخواهد بخشید.
دو کورســی گفت" :این درست
نیست که بگوییم زبان فرانسه در
خارج از مونتریال جایگاه خود را از
دست نمی دهد".
وی یــادآور شــد در حالی که به
تالش برخی شرکت ها در اجرای
سیاســت های گســترش زبان
نقره و  ۱۰مدال برنز.
 -۳کانادا ۱۰ :مدال طال ۱۰ ،مدال
نقره و  ۵مدال برنز.
 -۴آمریــکا ۹ :مدال طال ۷ ،مدال
نقره و  ۱۲مدال برنز.
 -۵هلند ۸ :مدال طال ۷ ،مدال نقره
و  ۹مدال برنز.
 -۶آلمان ۸ :مــدال طال ۶ ،مدال
نقره و  ۵مدال برنز.
 -۷سویس ۶ :مدال طال ۳ ،مدال
نقره و  ۲مدال برنز.
 -۸بالروس ۵ :مــدال طال و یک
مدال برنز.
 -۹اتریــش ۴ :مدال طال ۸ ،مدال
نقره و  ۵مدال برنز.
 -۱۰فرانسه ۴ :مدال طال ۴ ،مدال

فرانســه مباهات می کند ،از این
که صاحبان برخی مشاغل چندان
به حفظ زبان فرانسه اهتمام نمی
ورزند ،ناخشنود است.
دوکورسی به کسانی که می گویند
تقویت و حمایت از الیحه  ۱۰۱به
اقتصاد ضربه وارد نموده و مهاجران
را از آمدن به کبک دلسرد خواهد
کرد ،حمله برد.
وی عنــوان داشــت از زمانی که
دولت نخست وزیر پاولین ماروآ،
منشور سکوالریسم را مطرح کرده،
درخواست مهاجرت افزایش یافته
است.
وی افــزود" :اعمال منشــور زبان
فرانسه در مونتریال جهت تسهیل
یکپارچه سازی مهاجران با جامعه
ضروری است".
ایو توماس دوروال ،ریاست شورای
کارفرمایان ،اظهار داشت در حالی
که الزم اســت صاحبان مشاغل
اهمیت زبان فرانسه را ارج نهند ،این
مسئله هم اهمیتدارد که مقررات
بسیار سختی بر کارمندان تحمیل
نگردد .وی همچنین عنوان کرد
که به نظر او درست نیست دوزبانه
بودن را خطر محسوب کنیم.
او گفت" :با توجه به درک مسئله
دو زبانه بودن در نیروی کار ،نباید
آن را یک خطر تلقی کرد ،برعکس
از آن جا که در سراسر جهان ،زبان
بین المللی کار انگیسی است ،ما
باید مراقب باشیم از لحاظ موقعیت
کاری ،به یک اقلیت منزوی تبدیل
نشویم".
دوروال اظهار داشت در حالی که
الزم اســت زبان فرانسه اصالح و
حفاظــت گــردد" ،در عین حال
باید درک کنیم کــه اگر به زبان
انگلیســی صحبت نکنیم ،نیروی
بالقوه خود رادر توسعه بین المللی
و همچنین فرصت های شــغلی
کارمندان تقلیل خواهیمداد".
هنگام بررسی الیحه  ۱۴در سال
گذشته ،شورا از دولت درخواست
نمود طرح های مربوطه به اعمال
مقتضیات گسترش زبان فرانسه
در مشاغل دارای  ۲۵تا  ۵۰کارمند
را کنار بگذارد و توضیح داد که در
صــورت تاکید بر اعمال این طرح
ها ،کبک ممکن اســت موجب از
بین رفتن مشاغل کوچک از طریق
بوروکراسی شدید شود.
(منبع گازت مونتریال)

نقره و  ۷مدال برنز.
ردهبندی کشورها بر اساس مجموع
مدالهای بهدستآمده در املپیک
سوچی نیز به این قرار است:

 -۱روسیه ۳۳ :مدال
 -۲آمریکا ۲۸ :مدال
 -۳نروژ ۲۶ :مدال
 -۴کانادا ۲۵ :مدال
 -۵هلند ۲۴ :مدال
 -۶آلمان ۱۹ :مدال
 -۷اتریش ۱۷ :مدال
 -۸فرانسه ۱۵ :مدال
 -۹سوئد ۱۵ :مدال
 -۱۰سویس ۱۱ :مدال

HAQUE
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ریاض حق
Riaz Haque









سرویس کامل حسابداری و دفترداری
تنظیم اظهارنامه های  GSTو QST
تنظیم اظهارنامه های مالیاتی،
افراد ،شرکت ها و پیشه ها
ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
عضو موسسه حسابداران و دفترداران کانادا
نرخ های ویژه برای دانشجویان ،ساملندان
و افرادی که از کمک های دولتی استفاده می کنند
تهیه دعوتنامه ،وکالت نامه و قسم نامه

COMPUTERIZED
INCOME TAX
قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های انگلیسی ،اردو،
پنجابی و فارسی
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Haque Consultants
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
Metro: De L'eglise
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(یوتانازی)
ﺗﻧﻅﻳﻡ
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سردسته قاچاقچیان به دام افتاد میکنند یا سرهای بریده قربانیان
قانونیمیشود؟
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ﺍﻗﺎﻣﺕ
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Registered with the Government of Quebec
Immigration Consultant of Canada
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ﮐﺑﮏ ﻳﺎ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﺋﯽ
ﮐﺑﮏ ﻳﺎ ﺗﺟﺭﺑﻪ
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«مونترالشهریکه
خود یک کشور است».

ماریاکُـتنه

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

______
علی اشرف
شــادپور

_______

خودگردانیمونترال!

در شماره  24فوریه  2014روزنامه
گازت ،خانم ســلین کوپر مطلبی
نوشته اند که عنوان آن را می توان
چنین معنی کرد:
«مونترال شــهری کــه خود یک
کشور است».
علت نوشتن این مقاله ،همانگونه
کــه از متن آن برمــی آید ،رفتار
دولت حزب کبکوا در مورد شــهر
مونترال و برتری بخشیدن به منافع
و منویات نقاط دور دست استان به
ضروریات این کالن شهر است.
اگر این رفتار برای بهبود بخشیدن
به شرایط زندگی روستانشینان و
تامین رفاه بیشتر برای آنان باشد،
نه تنها بد نیست و جای گله ندارد،
بلکه تحســین برانگیز هم است.
اما اگر برعکس برای تامین منافع
حزبی و پیش بردن ایدئولوژی آن
بوده و جنبه انتخاباتیداشته باشد،
تاسف برانگیز و مخرب است.
نویسنده قبل از شروع متن مقاله با
لحن طنزآمیزی می نویسد:
«دومین شهر بزرگ کانادا ،محور
اقتصادی کبک و فراهم آورنده 65
درصددرآمدهای مالیاتی است».
سپس می افزاید:
«می تــوان تصور کرد کــه اداره
کردن یک کالن شــهر -از قبیل
ســرمایه گــذاری در زمینه های
پتانسیل انسانی ،همچنین فراهم
آوردن فرصت هــای پیمانکاری
و ایجاد شــبکه های جهانی برای
شــهر -میبایســتی پایه اصلی و
اولویــت بودجه بندی اســتانی و
فدرال باشد».
ســپس نویســنده ناامیدانه می
نویسد:
«شــاید هم همه اینها اشــتباه
باشند».
اینک متن مقاله:
سه شنبه گذشــته ،وزیر دارایی،
نیکال مارسو ،بودجه سال مالی -15
 2014استان کبک را تقدیم کرد.
آقای مارسو ،در نطق خود در مورد
بودجه ،به مجمع ملی کبک گفت:
دولت متبوع وی کالنشهر مونترال
را به عنوان موتور اقتصادی قبول
دارد و الیحه وی متعهد می شود
که در بودجه ســاالنه  25میلیون
دالری این شهر تجدید نظر کند.
پیــش بینی می شــود که 375
اُمین ســالگرد تولــد مونترال در

همچنان که بنوا اوبین ،مقاله نویس
ژورنال دومونرال ،اخیرا تذکر داده
است ،اگر مونترال هم بخواهد راه
خود را برود و به یازدهمین استان
کانادا تبدیل شود ،پر جمعیت ترین
بین اســتان های کنار آتالنتیک
خواهد شد.
با این حال ،در بودجه بندی های
استانی در سرتاسر کانادا -از جمله
کبک -از کنار شهرهای بزرگ با بی
تفاوتی می گذرند .علیرغم شهرک
گرائــی در زمان حــال ،هنوز هم
شهرها هستند که استان ها را معنا
می بخشند .بنابراین ،بایددر نقشه
های انتخاباتی جای ویژه ایداشته
باشند.
اما به نظر می رسد در فعالیت های
انتخاباتی پیــش رو ،عقب راندن
مونترال هم پیش بینی می شود.
بازشناسی واقعی مونترال ،به عنوان
کالن شــهر ،مستلزم تجدید نظر
اساسی در توافقات مالی بین کبک
و مونترال است.در این تجدید نظر،
انتقال قدرت نمایندگی از استان به
شهر کامال ضروری است.
نقل قولــی که از دنیــس کودر،
شــهردار مونترال ،در گازت هفته
گذشته آمده است حکایت از همین
ضرورتدارد .از همه جالبتر ،فرانسوا
کاردینال ،مقاله نویس الپرس ،که
از طرفداران سرسخت دادن قدرت
بیشتر به مونترال است ،در مقاله
ای در JOURNAL POLICY
 OPTIONSمی نویسد:
آنچه مونترال نیاز دارد عبارتست از
یک رفتار ویژه ،خود گردانی بیشتر
و منابــع درآمد گوناگون وبه طور
خالصه یعنی داشتن یک نخست
وزیر کهدر بالکن شهرداری قد علم
کند و بگوید:
«زنده باد مونترال ،زنده باد مونترال
آزاد!»()1
در موضوعات مربوط به اقتصاد و
هویت ،محل برخورد بین مونترال
و بقیه کبک بسیار و روز به روز هم
در حال گسترش است.
بنابر این من {سلین کوپر} ،با در
نظر گرفتن ایده «سهمی از کل»،
به تدریج اندیشه مونترال به عنوان
شهر -کشــور را در حال افزایش
می بینم .از آنجایی که ما بســوی
انتخابــات پیش مــی رویم ،بنابر
این احزاب اســتانی (شاید منظور
نویسنده احزاب شهری باشد) نباید
این فرصت را از دست بدهند.

سال  2015برگزار شود .برای این
منظور 125 ،میلیــون دالر کنار
گذاشته شده است که صرف چهار
فقره پروژه خواهد شد .پارک ژان
دراپو ،فضای زندگی ،موزه هنرهای
زیبــای مونترال و مــوزه تاریخ و
دیرین شناسی.
اما اگر قدری ژرفتر برویم ،بعضی
چیزها رنگ می بازند.
مثال جزئیات امر ،یعنی اینکه از این
سرمایه گذاری ها در زمینه ازدیاد
هزینه های مربوط به تامین امنیت،
حفظ و نگهداری و تاسیسات ،چه
چیزی عاید مونترال خواهد شد،
معلومنیست.
موضوع دیگری که برای مونترال
چالش تــوام با فشــار ایجاد می
کنــد این اســت کــه در بودجه
خیلی چیزها روشن نیستند60 .
میلیون دالر برای مبارزه با مسئله
بی خانمانی منظور شده است که
برای بسیاری از ساکنین از اهمیت
زیادی برخوردار اســت .اما برای
خانه های جمعی ،ترابری عمومی
و ادغام مهاجرین و همچنین برای
محافظت از خانواده های ســاکن
جزیره مونترال پولی در نظر گرفته
نشده است.
اگر بخواهیم منصف باشــیم ،این
بودجــه را نباید هم چندان جدی
گرفت .چنانکه انتظار تصویب شدن
آن در مجمــع ملی هم نمی رود.
حتی قبل از آنکه وزیر دارایی نطق
خود را به پایان برســاند ،اتئالف
آینده کبک و لیبرال ها به نوبت با
آن مخالفت کردند.
اگر پیشــنهاد افزایش هزینه مهد
کودک هــا از  7دالر بــه  9دالر
از ســال  2015را کنار بگذاریم،
جزئیات چندانی بــرای مباحثه
وجود ندارد .افزایش عمومی مالیات
هم نیست که رای گیری را دچار
مشکل کند .کوتاه سخن آنکه ،این
الیحه بیشتر شبیه یک چارچوب
مالی انتخاباتی است تا یک بودجه.
حتی اطالعات جزئی هزینه ها هم
به سادگی کنار گذاشته شده اند.
با توجه به نظرسنجی ها ،که نشان
از کســب اکثریت از ســوی PQ
دارند ،احتماال همین روزها شیپور
انتخابات به صدادربیاید.
به هر حال ،وزیــر دارایی در پیام
خود به رایدهندگان این را فهماند
کــه مونتــرال در انتخابات آینده
حالت نمادین خواهد داشــت .اما
این موضوع چرا مهم است؟ حدود
Twitter@cooper celine
چهار میلیــون از جمعیت کبک،
•
یعنی نیمی از آن،در اینجا ساکنند )1( .اشــاره به نطق ژنرال شــارل
یعنی کالن شهر ما ،از نظر مردم دوگل که در دهــه  70در همان
شناســی ،اهمیت ویــژه ای دارد .بالکن گفت «زنده باد کبک آزاد»

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
شنبه  22مارس در سالن شکوهمند
Embassy Plaza

• تنظیم دعوتنامه
• مشاوره حضوری
• تمدید کارت اقامت
• تمدید ویزای موقت
• تقاضای تابعیت و غیره
• مهاجرت به کانادا
• فدرال ،کبک ،استانی
شامــل:
• تخصصی
• کارآفرینی
• سرمایه گذاری
• کفالت همسر یا والدین
• تجربه کبک یا کانادائی
-----------با تعیین وقت قبلی
من به زبان شیرین فارسی
به شیرینی صحبت میکنم
ساعات تماس  ۱۲تا 18

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 مستقیم و رایگان از ایران به مونترال با کامی منفرد مدیر امور ایرانیان
از تهران بدون پیش شماره و از شهرستان با پیش شماره ( ) ۰۲۱
 ) ۰۲۱ ( ۹۷۱ - ۱۸۷۴داخلی ۳۷۴۷
اوقات تماس به وقت ایران :دوشنبه تا جمعه و از ساعت  ۲۱تا 24

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 بیماری سرطانم ،که با خود برکت به همراه داشت ،میگذرد
و اکنون به شکرانه از درمان کاملم ،از راه طبیعی و با تجربه و تحصیالت عالی
در باب سالمتی از راه طبیعی و به خاطر دلم ،بهترین لذت برای من کمک
به دیگر دردمندان می باشد .لطفا با من تماس بگیرید:

Facebook: Nutrition and Well Being with Maria Cottone

JAMES LYNG ADULT CENTRE
5440 Rue Notre Dame W,
)Montréal (H4C 1T9

LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST
EXPRESS BUSES TO AND FROM METRO

Tel.: (514) 846-0019
www.jlac.ca

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
انگلیسیبیاموزید
نامنویسی ترم بهاری

March 24, 2014 – June 27, 2014
)(Monday to Friday 8:30 – 12:30
)MARCH 10, 11 & 12 (8:00 am - 2:00 pm

SPRING SESSION:
REGISTRATION:

)NON-REFUNDABLE FEE: $40.00 (CASH OR INTERAC ONLY
BRING ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS
)(originals only
CANADIAN CITIZENSHIP CARD or
VALID PERMANENT RESIDENT CARD or
CONFIRMATION OF PERMANENT RESIDENCE
(IMM 5688 or IMM 5292) or
CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC
)(R8 or RA) (plus a study permit

YOU MUST ALSO BRING
ONE SMALL PHOTO
VALID QUEBEC MEDICARE CARD or VALID QUEBEC DRIVER’S LICENSE

PASSPORT
N.B. STUDENTS UNDER THE AGE OF 18 MUST BE ACCOMPANIED
BY A PARENT.
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کانادا...

امیرکفشداران

میویسگاالنت،نویسنده ای
از گسترۀ کانادا تا اروپا
_________________
می ویس گاالنت ،نویسنده
کانادایی در روز  ۱۸فوریه
در سن  ۹۱سالگی در پاریس
درگذشت.

ــــــــــــ
رضا داوودی

او که از پدر و مادری انگلیسی زبان
به دنیا آمده بود ،در مدارس فرانسه
زبان تحصیل کرد .میویس گاالنت
در سال  ۱۹۵۰به اروپا سفر کرد و
پس از بازدید از چند کشور اروپایی،
در نهایت در پاریس مســتقر شد.
وی در سال  ۱۹۸۱جایزه فرماندار
کل کانادا را دریافت کرد .بسیاری
ازدانشگاه ها به اودکترای افتخاری
اعطا کردند و مجله نیویورکر تمامی
داستان های کوتاه او را منتشر کرد.
از جمله کتــاب های معروف این
نویســنده می توان بــه «صدایی
گمشــده در برف»« ،آب ســبز،
آسمان سبز» و «به سوی ساحل»
را نام برد.
دولت کبک مراسم بزرگداشتی را
برای قدردانی از او در سال ۲۰۰۶
برگزار کرد.
مایکل اونداتجه ،نویسنده مطرح
کانادایی کــه چندین جایزه ادبی
در کارنامه اش دارد ،با تحســین
زندگی و آثار میویس گاالنت یاد او
را گرامی داشت.
به نوشــته روزنامه گاردین ،این
نویســنده مطرح کانادایی درباره
میویــس گاالنت چنیــن گفته
است :مدتهای مدید داستان های
میویس گاالنت ،بــا وجود اینکه
بسیاردر نیویورکر ظاهر می شدند،

تشک کشتی انداخته شده اند تا
پیروزی و مدال به ارمغان آورند .به
گزارش "ایرنا" حمید بعیدی نژاد
عضو تیم مذاکره کننده و مدیرکل
سیاسی و بین المللی وزارت امور
خارجه می گوید:
«واقعیت این اســت کــه برای ما
ورود به مذاکرات آســان نیســت
چرا که احساس می کنیم برخی
نمی خواهند این مذاکرات به پیش
برود».
اشاره "برخی" ازجمله به حسین
شریعتمداری ،نماینده ولی مطلقه

>> ادامه از صفحه5 :

فقیه در روزنامه "کیهان" اســت
که می نویسد«:کسانی که توقف
برنامــه هســته ای را توصیه می
کنند  -صرف نظر از نیت و انگیزه
واقعی آنها  -دســت کشــیدن از
پیشرفت های علمی و تکنولوژیک
را پیشــنهاد می کننــد و برای
کشورمان نسخه عقب ماندگی می
پیچند».
کوتاه سخن ،دور جدید مذاکرات
در شرایطی آغاز شده که روند آن
دستکم از دید حکومت آخوندی
رضایــت بخــش و امیدوارکننده

شهباز :پیروزی ایستادگی...
منابع مخالف این شمار را بیش از
 100نفر می دانند.
روز شنبه 22فوریه پارلمان اوکراین
رأی به برکناری ویکتور یانوکوویچ
و بازگشــت به قانون اساسی سال
 2004داد و حکــم آزادی یولیــا
تیموشنکو نخست وزیر غرب گرای
پیشین که درسال  2011به اتهام
فساد و ســوء استفاده از قدرت به
 7سال زندان محکوم شده بود را
صادرکرد و او از زندان آزاد شد.
روز سه شــنبه  25فوریه پارلمان
اوکراین رأی به محاکمه یانوکوویچ
به خاطر ارتکاب جرایم جدی داد
و وزیرکشــور اعالم کرد که حکم

وکیل دعاوی

مانند یک راز نگاه داشته شده
بودند .من نویســنده هایی را
می شناسم که اقرار می کنند
که وقت انتخــاب یک کتاب
به سراغ نویســنده ای چون
میویــس گاالنت نرفتــه اند.
چیزی نمی تواند مرعوب کننده تر های او نیز نشــانگر همان شرایط
زودگذر و ناکامل شخصیت هایش
از این باشد.
هستند .و در این داستان هاست
گاالنت جایی نوشته بود:
"مســیر حرفه ای کاری طوالنی که او نقشه زیرزمینی از اروپای قرن
مارگریت یورسنار مجموعه ای از بیستم به ما ارایه می کند.
شــهرت های اوست که می تواند تنها در یک جملــه ،او می تواند
گواهی ای بر زندگی و هدف یک موقعیت را چندیندرجه بچرخاند،
طوری که خواننده بتواند شخصیت
نویسندهباشد".
این ســخن ،توصیفی درخور از های او را در موقعیتی ترحم آمیزتر
زندگی و دستاوردهای خود اوست .و هزلی تر ببیند.
میویس گاالنت نخستین داستان مهارت و همدلی گاالنت همیشه
هایش را زمانی به چاپ رساند که از ما جلوتر هستند .تنها زمانی که
همانطور که «مــوردکای ریچلر» آثار او را بازخوانی می کنیم متوجه
این موضوع می شویم که او از قبل
نوشته بود:
"از این سر تا آن سر کانادا بیش از یک انسان را مشخص کرده است،
پنجاه کتاب فروشی موجود نبود ،یک صدا را تســخیر کرده است و
که بیشترشان نیز چیزی بیش از یک نحوه کامال جدید از زندگی را
مغــازه های بی جان و بی حرکت به نحوی نشان داده است که یک
شخصیت از یک موضوع دوری می
نبودند".
و شش سال بعد ،در سال  ،1950کند و یا درباره یک لباس صحبت
او که قصد داشــت تبدیل به یک می کند.
نویسنده تمام عیار شود به پاریس گاالنت همیشه ما را شگفت زده
نقل مکان کرد و تا زمان مرگش در می کــرد ،او هیچ وقــت خود را
درگیر مسایل بدیهی بیش از حد
آنجا ماند.
منظره ها و چشــم اندازهایی که دراماتیــک نکرد .بــه عنوان یک
گاالنت درباره شــان می نویســد نویســنده او مدیون کسی نبود .و
از شــهر کبک که آنجا بزرگ شد نسبت به نویسنده ای که داستان
تا اروپایی که در آن مســتقر شد ،هایش می توانند تیره و انســان
متغیرند .اروپای او مکان کشــتی گریزانه باشــند ،فوق العاده است
شکسته هاســت و تقریبا تمامی که می بینیم چه تعدادی از آن ها
شــخصیت هــای او دور از خانه همچنین به آرامی و به طور متوالی
هستند ،در حال گذرند و در بالن خنده دار هستند و حتی مضحک
های بیش از حد داغ شــده جای اند.
دارند  -حتی عنوان های داستان
•

شهباز :جام زهر و این همه...

نیســت .البته ریاکاری و دودوزه
بازی صفت ویژه آخوندهاســت و
مقام معظم رهبری نیز به راستی
دراین صفت سرآمد است .اما ،آیا
یک نفر نباید به این مقام معظم که
عظمت موهومش به پودر و غبار
تبدیل شــده بگوید که آقاجان ،از
امام راحــل (ره) یادبگیر و جام را
الجرعه سربکش ،سرکشیدن یک
جام زهر که این همه ادا ندارد!
•

>> ادامه از صفحه5 :

دســتگیری او به اتهــام قتل عام
صادرشده است.
ســرنگونی حکومت وابســته به
روســیه و متواری شــدن رییس
جمهوری آن واکنش هایی متفاوت
برانگیخت:
دیمیتری مدودف ،نخســت وزیر
روسیه گفت« :دولت جدید با یک
شورش نظامی روی کار آمده و به
همین خاطر مشروع نیست».
سوزان رایس ،مشاور امنیت ملی
کاخ سفید واشنگتن نسبت به اعزام
نیروهای نظامی روسیه به اوکراین
هشدار داد و گفت چنین اقدامی
یک "اشتباه خطرناک" خواهد بود.
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Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

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

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

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

Fax: 514-303-6522

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

کافه خاطرات :یادبود محمد فاضل

روز دوشــنبه  17فوریــه ،کافه
خاطرات به مناسبت بزرگداشت
زنده یاد محمــد فاضل ،از یاران،
دوستان ،آشنایان و بستگان آقای
فاضــل دعوت کرد تــا در محل
کتابخانه وست مونت ،از یادها و
خاطره های دور نزدیک او حرف
بزنند.
یوســف تیزهوش ،چهــره ی
پیشکسوت و نام آشنای ایرانیان
مونتریال ،یکی از دوستان قدیم
آقای فاضل بود ،که دعوت کافه
را پذیرفت.
در زیر کوتاه شده ی گفته های
پراحساس او را می خوانیم:
آشــنایی من با زنده یاد محمد
فاضل ،آن گل بی خار ،در ســال
 1980در مونتریال آغاز شد و از
آن پس ریشه های این دوستی
روز بروز عمیق تر و محکم تر شد.

محمد فاضل نمونه
کامــل و فرامــوش
نشــدنی از انسانیت،
اخــاق ،پاکــی و
ایراندوستی بود...
امــا اینجا همچنین
می خواســتم یادآور
شــوم که طــی این
ســال ها ،دوســتان
و پزشــکان ارجمند
دیگــری را ،کــه در
مونتریال در فعالیت
هــای اجتماعــی و
فرهنگی مشــارکت
داشــته انــد ،نیز از
دست داده ای؛ جای
ایشان همواره چون
محمد فاضل در دل
ها خالی خواهد بود.
از آن جمله است:

دکتر محمــد پروین،
دکتــر جوانمــردی،
دکتــر زینعلی ،دکتر
نصراله معمایی ،دکتر
زمانزاده ،دکتر دیبایی،
دکتر پرویز قدیریان،
دکتر بصیــری ،خانم
همــا خیامــی ،خانم
رفعت دانــش ،دکتر
ضیاءالدین شــادمان،
دکتر حســین تدین،
مهنــدس فیــروزی،
آقای دارایی ،مهندس
ســفری ،ســرهنگ
عبدالله قاسملو ،مهدی
محمدیان و ...و...
پ

یادهمگیارجمند
و عزیز

پیش از او ،ویلیام هیگ وزیرخارجه
انگلیس همدرمورددخالت نظامی
روسیه در اوکراین هشدار داده بود.
درجمهوری اســامی نیز واکنش
هایی وجودداشت که بیشتر منفی
خواندن تحوالت اوکراین بخشی امر نباید بــه مفهوم نفی مبارزات
و حاکی از نگرانی و تأسف از سقوط است.
علیرضا ســلیمی گفت« :حوادث دیگــر از نگرانی هــای حکومت پیگیر و جانانه مردم تلقی شــود
ویکتور یانوکوویچ بود.
و نقش تعیین کننده آنان نادیده
سردار سرلشکر فیروزآبادی ،رییس اوکراین نمایش ســناریویی است آخوندی را به نمایش گذاشت:
ستاد مشــترک نیروهای مسلح که برای ما نیز خواب دیده بودند« .ســران غرب و امریکا با پذیرش گرفته شود .آنچه که در اوکراین
گفت« :آنچــه در اوکراین و کیف شــرط عقل و تدبیر آن است که کودتا در اوکراین نشــان دادند در رخ داد و برای ما آموختنی است،
اتفاق افتاد ،انقالب بــرای فرار از ازاین گونه حــوادث به خودآییم موضوع دموکراسی و حقوق بشر پیروزی استواری و ایستادگی مردم
بر سرکوب بود!
و مســایل آن را چنان که هست دروغ گو هستند».
استقالل به وابستگی بود»!
یکی از نمایندگان مجلس شورای تحلیل نماییم تا مبادا در گرداب در این که مخالفان از پشــتیبانی
•
اسالمی اظهارنظری کرد که نشان توطئه های دشمنان غرق شویم» .اتحادیه اروپا و امریکا برخوردار بوده
دهنده نگرانی حکومت آخوندی آیت الله مکارم شیرازی هم با کودتا اند نمی تــوان تردید کرد ،اما این

13

 سال  20شماره  10  1150اسفند 1392

www.paivand.ca

تابستان ۲۰۱۴احتماال
"داغترینتابستان
تاریخ" خواهد بود
دانشــمندان آلمانــی پیشبینی
کردهاند که به احتمال  ۷۵درصد
تابســتان ســال  ۲۰۱۴داغترین
تابســتان تاریخ از زمان آغاز ثبت
دمای هوا خواهد بود.
بر اســاس پیشبینیهای آنها در
نیمه دوم امسال پدیده
ال نینیو  El Niñoرخ خواهد داد.
شــاید ایــن روزها که بســیاری
سردترین زمستان  ۱۰۰سال اخیر
را تجربــه میکنند ،باور این نکته
دشوار باشــد که تابستان پیشرو
به احتمال  ۷۵درصــد داغترین
تابستان تاریخ از زمان ثبت دمای
هوا خواهد بود .الگوی آب و هوای
جهانی در حال حاضر شــبیه به
الگوی پدیده ال نینیو است.
ال نینیــو ،یکی از مشــهورترین
چرخههای آب و هوایی اســت و
زمانی رخ میدهد که ســطح آب
اقیانوس آرام در بخش اســتوایی
به طرزی غیرمعمول گرم شــده
و منجــر به وزش بــاد از غرب به
شــرق و بروز تغییرات غیرعادی
آب و هوای مناطق شرقی و غربی
استوای اقیانوس آرام میشود.
ال نینیو واژهای اســپانیایی و به
معنای "پسربچه" یا "مسیح نوزاد"
است.
این پدیده نخســتین بار از سوی
ماهیگیــران آمریکایی که متوجه
گرمای غیرمعمــول اقیانوس در
زمان کریسمس شده بودند ،به نام
النینیو خوانده شد.

آژانس مسافرتی

در پژوهشی
که در نشریه
" "PNASبه
چاپ رسیده،
دانشمندان دانشگاه گیسن آلمان ،دهد.
ادعا کردهاند که قادر به پیشبینی محققان آلمانــی اظهار امیدواری
پدیده ال نینیو ،یکســال پیش از کردهاند که بادانستن احتمال وقوع
ال نینیو از یکسال پیش ،کشورها
وقوع آن هستند.
تاکنونپیشبینیهایدانشمندان بتوانند خود را در مقابل تغییرات
بر اســاس نقشــهبرداری درجه وسیع آب و هوایی که ال نینیو به
حرارت آب در شرق اقیانوس آرام همراه میآورد ،بهتر آماده کنند.
صورت میگرفت .آنها با استفاده از
این روش تنها میتوانستند شش انتقاد از روشتازه
مــاه زودتر الگوهــای آب و هوا را با این حال روشدانشمندان آلمانی
پیشبینی کننــد ،زیرا این روش انتقادهایی را در میان کارشناسان
تحت تأثیر وزش باد در سراســر برانگیختهاست.
استوا قرار میگرفت.
تیم بارنت ،از مؤسســه اقیانوس
اما حاال به گفتهدانشمندان آلمانی ،شناســی "اســکریپس" واقع در
آنها موفق شــدهاند با استفاده از کالیفرنیــا ،در گفتگو با نشــریه
روشی جدید که بر بررسی ارتباط " "LiveScienceاین روش را کهنه
بین درجه حــرارت در حوزه ال خوانده و گفته است« :تکنیکی که
نینیو با دیگــر نقاط اقیانوس آرام پژوهشگران استفاده کردهاند به من
استوار است ،وقوع ال نینیو را یک این احساس را میدهد که انگار به
سال زودتر پیشبینی کنند.
دهه  ۸۰و  ۹۰میالدی برگشتهام».
به گزارش روزنامه "ایندیپندنت" اندرو واتکینز ،کارشناس پیشبینی
محققان دانشــگاه گیسن اعالم هوا از اداره هواشناســی استرالیا
کردهاند که آنها با استفاده از این نیــز این روش جدید را رد کرده و
روش تــازه ،عدم رخــداد پدیده میگوید« :ریسک وقوع ال نینیو
ال نینیو در دو ســال گذشــته را در نیمه دوم سال  ۲۰۱۴افزایش
پیشبینی کــرده بودند ،که این یافته اما قطعــا نمیتوان در حال
پیشبینی نیــز درســت از آب حاضر با قطعیت تمــام وقوع آن
درآمده است.
تضمین کرد».
آنها در عین حال احتمال دادهاند
•
که این پدیده در سال  ۲۰۱۴روی
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مسابقات هیجان انگیز رقص ،قرعه کشی ،بازی و...

برق

(مترو)Angrignon :
>> با پارکینگ بزرگ
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 یک روز زیبا (و شاید گرم!) دیگر
در کنار هم شاد باشیم!

>> ورودی برای همگان رایگان

 غذاها و نوشیدنی های متنوع
در محل بفروش می رسد

تلفناطالعاتتپشدیجیتال:
514-223-3336
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تپشدیجیتال

های

شهر!

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
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ایران :حقوق بشر...

نسلکشیبهاییانوسکوت

علی اصغر رمضانپور

پدیده نســل کشی بهاییان
یکی از شرم آور ترین پدیده
های اجتماعی و فرهنگی در
تاریخ ایران است.
اگرچه تشدید و گسترش تهدید
علیــه بهاییان بخشــی از نقض
گسترده حقوق مدنی شهروندان
ایرانی با مذاهــب و قومیت های
گوناگــون اســت ،در مــورد آزار
بهاییان ،مســاله از وسعت ،شدت
و تداومی تاریخی برخوردار است
کهآن را به پدیــده ای متمایز در
میان مــوارد متعدد نقض حقوق
ملت ایران تبدیل می کند.
بنــا بــر تعریــف بیــن المللی،
نسلکشــی هرگونه اقدام جهت
نابودی و حذف فیزیکی بخش یا
کلیت گروهی نژادی ،قومی ،ملی،
مذهبی ،ایدئولوژیکی است و ازسال
 ۱۹۴۸در شمار جرایمی آمده که
سازمان ملل متحد مقابله با آن را
وظیفه دولت ها و جامعه جهانی
دانسته است.
در بیانیه سازمان مللدر این زمینه
تصریح شــده اســت که هرگونه
اقدام به نابودی یک گروه نژادی،
ملی ،مذهبی مانند کشتار دسته
جمعی یک گروه خــاص ،ایجاد
لطمات روانی و جســمانی بر یک
گروه خــاص ،ضربه زدن تعمدی
به افراد یک گروه خاص ،تحمیل
معیارهایی برای جلوگیری از تولد
فرزندان آنها ،جا به جایی اجباری
فرزنــدان گروههــا بــه یکدیگر،
طرح ریزی برای آســیب رساندن
بــه گروهــی خــاص و ...همه از
مصداقهای بارز نسل کشی است.
نسل كشی پدیده ای اجتماعی و
فرهنگی و باز مانده رفتاری گروهی
در جوامع مبتنی بر مناسبات قبیله
ای ست.
در ایــن جوامع وقتــی گروهی
بــا مذهب یــا نژاد یــا قبیله ای
غیرخــودی معرفی می شــدند،
نزاع بر سر منافع مشخص مادی
یا معنوی می توانســت به دلیلی
همه پسند برای نسل كشی تبدیل
شود .به این ترتیب نسل كشی نه
نتیجه دشمنی یك نفر با دیگران،
كه نتیجه دشــمنی یك جامعه با
جامعه ای دیگر یا بخشی از خود
است؛ پدیده ای كه در جنگ های
مذهبی ،مثال میان شیعه و سنی
در ایران زمان صفویه یا جنگ های
مذهبی در اروپای مركزی در قرون
میانه یــا جنگ های قبیله ای در
آســیا و افریقای کنونی دیده می
شود.
اما فراگیرترین و پایدار ترین نسل
كشی ها هنگامی صورت می گیرد
كه جماعت اقلیــت هدف حمله

PAIVAND: Vol. 20  no.1150  mar. 01, 2014

دکتربهمن فصیح پور

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

________________

دستگاه های انتظامی و امنیتی
و قوه قضاییه ایران عمال نسبت
به حمالت علیه بهاییان اعتنایی
نداشتهاند.
ـــــــــــــ

به این ترتیب این بخش از جامعه
ایران به شهروندانی بی پناه تبدیل
شده اند که هیچ راهی برای مقابله
یا احقاق حق خود جز گریختن از
ایران ندارند.
به همین دلیل اکثر ناظران می
گویند هدف ایــن حمالت این
است که بهاییان از جامعه ایران
بیرون رانده شوند و به مخفی گاه
های خانگی یا آنچه قرنطینه هایی
مانند گتو های یهودیاندر جوامع
یهود ستیز پناه ببرند یا به بیرون
فراگیرترین و پایدار ترین
از ایران بگریزند.
نسلكشی ها هنگامی صورت رهبــران جامعــه بهایــی می
میگیرد كه جماعت اقلیت هدف گویندکــه "در هشــت ســال
حمله صاحبان قدرت در اكثریت گذشته ،یعنی از سال  ۲۰۰۵تا
کنون به جان  ۵۰بهایی سوقصد
جامعه ای قرار می گیرند.
شــده و  ۹نفر کشــته شدهاند
صاحبان قدرت در اكثریت جامعه بدون آنکــه هیچ محکمه قضایی
ای قرار می گیرند.
تشکیل یا قاتل شناسایی شود".
مانند آنچه علیه یهودیان در تاریخ این موارد غیر از دستگیری پیاپی
اروپا اعمال شده یا علیه ارمنیان در بهاییــان و جلوگیــری از ادامــه
تركیه در سال های میان دو جنگ تحصیــل آنان ،حتــی به صورت
جهانی یا علیــه بهاییان در ایران ،خصوصــی وآنالیــن ،جلوگیری
از حدود صد و پنجاه ســال پیش از تجمع هــای مذهبی ،تخریب
تاكنون.
پرستشگاه ها و قبرستان ها و ایجاد
پذیــرش ایــن واقعیــت تلخ كه فشــار های روانی از طریق انجام
جامعه شیعه ایران در قرن بیستم تبلیغات مذهبی و دولتی و بازگو
و یكم در حال ادامه پروژه نســل کردن اتهام و تهدید علیه این گروه
كشی اســت كه از نیمه دوم قرن از شهروندان ایران است که هدف
نوزدهم آغاز شــده ،ممكن است آن تحریک اکثریت جامعه علیه
برای وجدان بیدارهر ایرانی شــرم اقلیت بهایی است.
آور باشد و بخواهد آن را انكار كند ،اگر این اقدام های ســازمان یافته
اما شواهد آشكارتر از آن است كه علیه بهاییان محدود به اقدام های
بتوان واقعیت جاری پدیده نسل دولتی می شد اهمیت اجتماعی
كشی بهاییان زیر حمایت روحانیت و فرهنگی تــا آن حد نبود که در
و دولت شیعه را انكار كرد.
واقعیت امــروز جامعه ایران دیده
گروهی با اشــاره به رابطه خوب می شود .این نسل کشی سازمان
اكثریت مردم غیر بهایی با بهاییان و یافته با سکوت روحانیون و نخبگان
این واقعیت كه بهاییان بخش جدا ملی و مذهبی جامعه ایران همراه
نشدنی از مردم ایران هستند ،می است .این سکوت را نمی توان فقط
گویند حمله كنندگان به بهاییان به دلیل تــرس از مقابله حکومت
به گــروه اندكــی از روحانیون و دانست چرا کهدر موارددیگر نقض
متعصبان مذهبی محدود می شود حقوق بشر توسط دولت ،بسیاری
که از حمایت حکومت برخوردارند از روحانیون و جناح های سیاسی
و بنابراین نباید این مساله را نوعی و چهره های سیاسی و مذهبی در
نســل كشــی مورد حمایت كل ایران حداقل مخالفت خود را بیان
جامعهدانست.
می کننــد اما در مورد بهاییان در
البته این واقعیت دارد كه اكثریت میان همه جناح ها نوعی سکوت
مردم ایران هیچ تعارضی با جامعه همگانــی دیده می شــود .حتی
بهائی ایران ندارند .اما تداوم تاریخی در شــرایطی که فضا برای بازگو
آن در ســه رژیم متفاوت قاجار ،کــردن موارد نقض حقوق بشــر
پهلوی و جمهوری اسالمی نشان علیه شــهروندان وجود دارد نیز
می دهد کــه نهادی فرا رژیمی از جناح هــای اصالح طلب و چهره
این اقدام دفاع می کند.
های سیاسی میانه رو و روحانیون
این نهاد فرا رژیمی بخش سنتی خارج از دولت در برابر این اقدام ها
روحانیت شیعه است .باورهای این سکوت کرده و شهروندان بهایی
بخش از روحانیت ســنتی ایران ،به ستمدیدگانی فراموش شده فرو
هم از حمایــت آیت الله خمینی کاسته شده اند.
برخــوردار بوده و هــم اکنون از
_________________
حمایت آیت الله خامنه ای رهبر مطالعات اجنام شــده در باره
جمهوری اسالمی برخوردار است.
نسلکشی نشان می دهد که دلیل
در تازه ترین مورد از موارد نســل تداوم این رفتار ،سکوت اجتماعی
کشی بهاییان ،شامگاهدوشنبه  ۱۴در برابر آن است.
بهمن ،فرد ناشناســی که ماسک
ــــــــــــــ
زده بــود ،بعد از ورود به خانه یک جامعه بزرگ تر از طریق سکوتدر
خانواده بهاییدر بیرجند ،با ضربات برابر این اقدام ها خود را به نوعی
چاقــو قدرتالله مــودی ،طوبی تجاهل می زند که به معنای تایید
سبزهجو ودختر آنان ،اعظم مودی ،ضمنی این اقدام ها در ناخودآگاه
را به شدت زخمی کرده است.
جمعی تثبیت می شود.
تابستان امسال هم عطاالله رضوانی
{>> ادامه در صفحه}29 :
یکی از چهره هــای مورد احترام
مردم بندرعباس بــه جرم بهایی
بودن به قتل رسید.

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

با کمک طب سوزنی

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

_____________________
Tel : (514) 267-3454

•
•
•
•

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

بهروزباباخانی

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

نان سنگک

کیفیت عالی ،بهای مناسب

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

سر

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

5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید:

اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید،
نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:
info@paivand.ca
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و اناجیل را احترام نموده پیروی کنند (س��وره
من یک مسلمان هستم.
.)48-44:5
ش�دن
مس�یحی
چ�را باید به فکر
اگر عیسی مسیح پاک و بی گناه بود ،پس همۀ
باشم؟
تعالیم او حقیقت دارد .و اگر ش��اگردان مسیح
معاونی��ن الله بودند ،پس آنچه را از مس��یح و
به احتمال قوی جالب ترین جنبۀ ارتباط اسام تعالیمش به رش��تۀ تحریر درآورده اند دقیق و
و مس��یحیت آن چیزی است که قرآن در بارۀ صحیح می باشد.
عیسی مسیح می گوید.
روح
با
را
او
و
فرستاد
را
عیسی
مطابق قرآن ،الله
محمد ،مسلمانان رادر قرآن تعلیم
القدس حمایت نمود (سوره  ،)87:2الله عیسی الله ،از طریق ّ
می دهد تا انجیل را بخوانند.
را متعالی ساخت (سوره  ،)253:2عیسی پاک الله اینچنین تعلیمی نمیداد اگر اناجیل تحریف
و بدون گناه بود (س��وره 46:3؛ 85:6؛  ،)19:19شده بودند .با توجه به مندرجاتدر قرآن نسخه
عیسی از مردگان برخیزانیده شد (سوره-33:19
صحت
محمد ّ
 ،)34الله به عیس��ی فرمود تا مذهبی تأسیس های موج��ود از انجیل در زمان ّ
داشته و مورد تأئید الله بوده اند.
نماید (سوره  ،)13:42و اینکه عیسی به بهشت امروزه هزاران نس��خه از اناجیل یافت شده اند
بُرده شد (سوره .)158-157:4
که قدمت تعدادی از آنان به  450س��ال پیش
عیسی
تعالیم
با
باید
در نتیجه ،مسلمانان مؤمن
محمد می رس��د .مقایسۀ نسخه های
مسیح آشنائیداشته و او را متابعت کنند (سوره از زمان ّ
بدس��ت آمده از انجیل ک��ه قدمت آنها به قبل
 49-48:3؛ .)46:5
محمد می
محمد ،و بع��د از ّ
محم��د ،زمان ّ
از ّ
رس��د ،نشان می دهد که همه (بدون استثناء)
تعالیم عیس��ی مسیح توسط ش��اگردانش در دقیقاً با یکدیگر مطابقت دارند .پس هیچ دلیل
اناجیل به جزئیات به رشتۀ تحریر درآمده اند .قان��ع کننده ای مبنی بر تحریف اناجیل وجود
قرآن ،در س��وره  111:5می گوید که شاگردان ندارد .بنابراین میتوان اطمینان داشت که همۀ
تح��ت الهام روح القدس به عیس��ی و پیغام او تعالیم مسیح حقیقت است ،همۀ آنها بدقت در
ایمان آوردند.
اناجیل ثبت شده اند ،و الله اناجیل را حفاظت
س��وره  6:61و  14عیسی و ش��اگردانش را به کرده است.
عنوان معاونین الله معرفی می کند.
بنابراین ،شاگردان عیس��ی به عنوان معاونین در بارۀ مس��یح چه چیزهائی در اناجیل مرقوم
الله کام مسیح را به دقت تمام به رشتۀ تحریر است؟ در یوحنا  6:14عیسی اعام نمود:
درآوردند.
"من راه و راستی و حیات هستم .هیچکس جز
تورات
که
دهد
می
تعلیم
مس��لمانان
قرآن به
بوسیلۀ من نزد پدر نمی آید".
عیسی مسیح تعلیمداد که او تنها راه رسیدن به
خداست .در متی  19:20او فرمود که مصلوب
شده ،به قتل خواهد رسید ،و روز سوم از ُمردگان
قیام خواهد کرد.
این وقایع چنانکه مس��یح فرموده بود ُرخ داد و
در اناجیل ثبت ش��د (متی باب های  27و 28؛
مرقس باب های  15و 16؛ لوقا باب های  23و
24؛ یوحنا باب های .)21-19
چرا عیسی ،این پیغمبر بزرگ خدا ،می بایستی
اجازه دهد او را به قتل رسانند؟
چرا اص�� ً
ا الزم بود الله اج��ازه دهد این اتفاق
بیفتد؟ عیسی گفت:
"کسی ُم ِ
حبت بزرگتر از این ندارد که جان خود
را بجهت دوستان خود بدهد( ".یوحنا )13:15
یوحنا  16:3خاطر نشان می سازد که خدا آنقدر
ما را دوس��ت داشت که عیسی را فرستاد تا به
جهت ما جان خود را فدا کند.
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چرا ما احتیاج داریم عیس��ی مسیح جان
خود را به جهت ما بدهد؟
تفاوت اصلی اسام و مسیحیت در همین
نکته است.
اسام تعلیم می دهد که الله ما را بر اساس
سنگینی وزنۀ اعمال خوب و بدمان داوری
خواهد کرد.
ولی تعلیم مسیحیت این است که هیچکس
قادر نیست آنقدر اعمال نیکو انجام دهد که
بر اعمال بدش سبقت جسته او را به بهشت
ببرد.
حتی اگر انس��ان (به ف��رض محال) اعمال
بدش را تحت پوش��ش اعمال نیکش قرار
دهد ،خدا همچنان ق��دوس ،پاک ،و عاری
از گناه است به طوری که حتی یک گناه را
تحمل نخواهد کرد.
یعن��ی حتی یک گناه کافی اس��ت که آن
خدای قدوس ما را از رسیدن به بهشت باز
دارد .الله ،اگر کامل و مقدس اس��ت ،نمی
تواند متحمل حتی یک ناپاکی در بهش��ت
ش��ود .بنظر می رسد که این حقیقت هیچ
امیدی برای ما بجا نمی گذارد جز س��پری
کردن ابدیتدر جهنم! قدوسیت الله ایجاب
می کند که گناه را برای تمام ابدیت محکوم
و داوری نماید.
ای اس��ت که به مانند یک دوست جان خود را
قربانی
مسیح
عیس��ی
بود
الزم
دلیل
به همین
برای ما فدا کرد .اگر ش��ما به عیسی مسیح به
گناه ما بشود.
عنوان نجاتدهندۀ خویش اعتماد کنید ،او شما
را اطمینان خواهد بخشید که برای تمام ابدیت
مطابق قرآن ،عیس��ی مسیح عاری از گناه بود .دارای حیات جاودانی در بهش��ت هستید .خدا
چگونه ممکن است که یک انساندر همۀ طول گناهان شما را خواهد بخشید ،باطن شما را پاک
عمرش مرتکب حتی یک گناه نشود؟
خواهد کرد ،روح شما را تازه خواهد ساخت ،به
در واقع ،این غیر ممکن است.
شما حیات پرثمردر این جهان ،و حیات جاودان
پس مسیح چگونه بی گناه بود؟
در جهان آینده خواهد بخشید .چگونه می توان
بود.
انسان
یک
عیسی مسیح وجودی بیش از
چنین هدیۀ باارزشی را رد کرد؟ چگونه می توان
خود عیس��ی مس��یح ادعا نمود که خداس��ت به خدائی که ما را محبت نمود و جان خود را در
(یوحنا  .)30:10عیس��ی مسیح ادعا نمود که راه ما فدا نمود پُشت کرد؟
همان خدای تورات (عهد عتیق) است (یوجنا
 .)58:8اناجیل بطور واضح تعلیم می دهند که اگر شما مطمئن نیستید به چه چیزی ایمان
عیسی مسیح خدای ّ
مجسم است؛ یعنی خدادر دارید ،ش��ما را دعوت می کنی��م که در دعا به
.)14
قالب جسم (یوحنا ، 1:1
خدا بگوئید:
خدا می دانست که همۀ ما گناه کرده ایم و نمی "خدایا ،مرا کمک کن تا حقیقت را بیابم.
توانیم وارد بهشت شویم.
مرا یاری فرما تا تعلیم و اعتقادات غلط را
خدا می دانس��ت ک��ه تنها را ه ب��رای آمرزش تشخیص دهم .مرا کمک کن تا راه صحیح
گناهان ما این بود که جریمۀ گناهان ما پرداخت نجات را بشناسم".
شود .و خدا می دانست که تنها او قادر بود این خدا همواره چنین دعائی را جواب می دهد.
قیمت گزاف را بپ��ردازد .به همین خاطر خدا
انسان شد (عیسی مسیح) ،بی گناه زیست نمود اگر ش��ما مایلید که عیسی مسیح را به عنوان
(س��وره 46:3؛ 85:6؛  ،)19:19پیغامی عاری از نجات دهندۀ شخصی خود بپذیرید ،به سادگی
خطا تعلیم داد ،و برای ما ُمرد تا جریمۀ گناهان با او صحبت کنید .در سکوت و یا با صدای بلند
ما را ادا کند.
به او بگوئید که شما می خواهید هدیۀ نجاتدر
خ��دا به این عم��ل مبادرت ورزی��د چون ما را مسیح را از او بپذیرید.
دوس��ت داشت و می خواس��ت ما ابدیت را در اگ��ر می خواهید دعا کنی��د ،میتوانید بگوئید:
بهشت با او صرف کنیم.
"خدایا ،برای محبتی که نس��بت به من داری

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

ممنونم .متش��کرم که جان خ��ود را برای من
>> همۀ اینها چه مفهومی برای شما قربانی کردی .برای نجاتی که برای من تدارک
دارند؟
دیدی ممنونم .هدیۀ نجات در عیسی مسیح را
است.
ما
گناهان
کامل
قربانی
عیسی
با ایمان می پذیرم و به او به عنوان نجات دهنده
خدا بخش��ش و نجات را ب��ه ما هدیه می دهد ام اعتماد می کنم .تو را دوست دارم و خود را به
اگر ما به س��ادگی آن را بپذیریم (یوحنا  )12:1تو تسلیم می کنم".
و ایمان آوریم که عیس��ی همان نجات دهنده

  اگر احتیاج به دعا دارید،


هر یکشنبه
مونتریال
از ساعت  4بعدازظهر در قلبMont Royal

یکشنبهدارید،
احتیاج به دعا
اگر هر
و همچنین برای دریافت فیلم
از ساعت 4بعدازظهر در قلب مونتریال
«زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
)405 Marie-Anne E Montreal (Metro: Mont Royal
بطور رایگان
با تلفن ما متاس بگیرید:

با تلفن ما متاس بگیرید:

Mont Royal
ST-DENIS


514-999-5168
)

514-999-5168
Mont
Royal

Mary Anne

ST-DENIS

و همچنین برای دریافت
Hyman,آیلند
در وست
بعدازظهر
از ساعت 4
FAIRVIEW Alliance Church: 220
Dollard
Des-Ormeux
405 Marie-Anne E Mont
)Montreal (Metro: Mont Royal
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
Royal
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
 بطور رایگان

خداوند محبت است

هر شنبه
هر شنبه
از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
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جمهوری اسالمی :دیپلماسی...

در شهــر
مدرسه دهخدا

5206 DECARIE #3

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

514-827-6364
www.dehkhodaschool.com
------------------------

مدرسه فرزانگان
----------------

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

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

ایران و بریتانیا؛ دو سال
تنشدیپلماتیکبرایهیچ
حسینعلیزاده

پس از دو ســال قطع مناســبات
دیپلماتیک ایران و بریتانیا ،رابطه
تهران  -لندن از روز اول اسفند ۹۲
از سرگرفته شده است.
قطع رابطه دو کشــور پس از آن
اتفاق افتاد کهدر آذر  ۹۰گروهی از
"دانشجویانبسیجی"بهساختمان
سفارت بریتانیا و همچنین اقامتگاه
کارکنان این ســفارتخانه در باغ
قلهک یــورش بردند و با تخریب
ساختمان و بیرون ریختن مدارکی
که عمدتاً مدارک کنسولی مردم
عادی بود ،خشــم خود را نسبت
به تصمیم لندن مبنی بر تشدید
تحریمها اعالم کردند.
اینک که روابط دو کشور از حالت
تنش خارج شــده ،پرسش این
است که
اوال علت به وجود آمدن تنش در
مناسبات سیاسی دو کشور ناشی
از چه بود؟
دوما آیا تجدید رابطه صورت گرفته
به معنی عادیسازی روابط میان
تهران  -لندن است؟
علت تنش در مناسبات سیاسی
تهران  -لندن

برای پاســخ به دالیــل تنش دو
کشــور مروری بر آنچه گذشــت
ضروری است .
یکم؛ مجلس شــورای اسالمی در
جلسه  ۶آذر  ۹۰طرحی را تصویب
کــرد که بــه موجــب آن دولت
احمدینژاد موظف شــد رابطه با
لندن را از ســطح سفیر به کاردار
کاهشدهد.
اعضای کمیســیون امنیت ملی و

سیاست خارجی مجلس علت ارائه
این طرح را کارنامه سیاه انگلستان
در قبال ایران از جمله در فتنه ۸۸
اعالم کردند .زهره الهیان نماینده
مجلس گفته بود« :عناصر اصلی
ت وآمد
فتنه با سفارت انگلیس رف 
داشــتند و این ســفارتخانه اتاق
جنگی علیه ما بود که  ۲۴ساعته
فعالیت میکرد و عناصر آن نقش
میدانی برای ایجاد آشوب در کشور
ماداشتند».
ادعای دســت داشــتن بریتانیا
در حــوادث  ۸۸تکــرار ادعاهای
خامنهای در نخستین نماز جمعه
پس از انتخابات  ۸۸بود که طی آن
انگلیس را «خبیثترین» دشمن
توصیف کرد که جای «شــیطان
بزرگ» را گرفته است.
دوم؛ در فرض دســت داشــتن
ســفارت بریتانیــا در "اقدامات
براندازانه" به شــرحی که اعضای
کمیســیون امنیــت ملی مدعی
بودند ،این پرسش مطرح بود که
چرا مجلس رأی بــه قطع کامل
ارتباط با بریتانیا نداد؟
چرا سفیر و اعضای سفارت بریتانیا
به عنوان "عناصر نامطلوب" اخراج
نشدند؟
بیاساس بودن طرح مزبوربا اتکاء
به ادعای دست داشتن بریتانیا در
حوادث  ۸۸وقتی روشن میشود
که بدانیم از حــوادث  ۸۸حدود
 ۱۸ماه گذشــته بود .چرا در تمام
این مــدت طرح کاهــش روابط
دیپلماتیک با لندن ارائه نشده بود؟
سوم؛ واقعیتــی که در ورای طرح
مزبور قرار داشــت عبــارت بود از
اینکه لندن به قصد فشار آوردن در

تلفن)514( 626-5520 :

ـسرا
ک
با
�
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

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

ایران-مونترال

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

اجنمنزنانایرانیمونترال
8043 St-Hubert
iwamontreal@gmail.com
------------------

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

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

(514) 274-8117

اجنمندوستدارانزرتشت

----------

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

www.cafelitt.ca

کافـــه لیت

(514) 731-1443

بنیاد سخن آزاد

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

فرهنگسرایسینا

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

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

{>> ادامه در صفحه}36 :

اجنمندفاعازحقوقبشر
(514) 299-1787

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

پرونده هستهای اعالم کرده بود به
صورت یک جانبه کلیه ارتباط های
مالی خود با تهران را قطع و بانک
مرکزی ایران را تحت تحریم قرار
خواهد داد.
پیام این تصمیم لندن برای تهران
به قدری خطیر بود که مبادا همین
الگوی تحریم توسط دیگر اعضای
اتحادیــه اروپا نیز مــورد تبعیت
قرار گیرد به ویــژه آنکه مقامات
جمهوری اســامی میدانستند
تحریم بانک مرکزی ،پا گذاشتن بر
گلوگاه اقتصاد کشور است.
از همین جا بود که محمود احمدی
بیغــش ،دیگر عضو کمیســیون
امنیت در مخالفت با طرح مزبور
گفت« :مخالفتم از این رو نیست
که دلم با انگلیسیهاست ،بلکه بر
این باورم که این طرح باید قاطعتر
باشد…باید به در سفارت انگلیس
قفــل بزنیم و با شــدت و حدت
بیشتری با انگلیس برخورد شود».
نورالله حیدری ،نماینده فارســان
هم گفت« :چرا پس از هر حرکت
خصمانه انگلیس ،مــا رویکردی
واکنشی داشته باشیم که نمایانگر
انفعال باشــد؟ این دیپلماســی
مقتدرانــهای از ایــران به نمایش
نمیگذارد؛ بنابرایــن ،باید کاری
کنیم که دیگر این مــوارد تکرار
نشود».
چهارم؛ خشــمی که در مجلس
نمایــان شــد ســرآغاز "رفتاری
هیجانی" بود که تنها دو روز بعد
در  ۸آذر ۹۰با یورش دانشجویان
بسیجی به ســاختمان سفارت و
اقامتگاه کارمندان بریتانیا بروز کرد
و حادثه آن روز را صدر اخبار جهان
ساخت .این یورش در پیش چشم
پلیس پایتخت روی داد که هیچ
اقدام بازدارندهای از خود نشان نداد.

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

خورشید خانوم

IBNG

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

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

خردساالن 11 :صبح  -بزرگساالن12 :
5347 Cote-des-Niege

Tel: 514-341-5194

M E KI C
-------------------------

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

همبستگیبازرگانی

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

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

اجنمن ادبی مونتریال

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

www.ilsmontreal.org

اوتـــاوا

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکاازآنهمهماست

کتابخانهنیما

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

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

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

اجنمن ایرانیان اتاوا

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

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

دهمینکنفرانسدوساالنهانجمنبینالمللی
ایرانشناسیدرمونتریال
)The International Society for Iranian Studies (ISIS
The Tenth Biennial Iranian Studies Conference
Montréal: Hilton Bonaventure Hotel
Wed. Aug. 6, - Sun August 10, 2014

www.iranian-studies.com
گزارش مراسم «نکوداشت تراب حقشناس بخاطر
یک عمر تالش در راه آزادی و سوسیالیسم»
این مراســم بــا خوشآمدگویی به
حاضران آغاز شــد .سپس پیامهای
«کمیتــه یادمــان ،...اتحــاد چپ
ایرانیان خارج از کشور و اتحاد چپ
سوسیالیستی ،به این مراسم خوانده
شد.
در بخش بعدی خانم شیرین مهربد
با ذکر خاطراتش از تراب حقشناس
و اجرای ترانه بســیار دل نشــین
«یادباد »...که بســیار مورد استقبال
شرکت کنندگان قرار گرفت .به این
مراسم شور و حالی در خور داد .پس
از او ســخنران مهمان برنامه بهرام
قدیمی به معرفی تراب حق شناس و
فعالیتهایشپرداخت.
پــس از تنفس کوتاه بــرای صرف
شام ،چند قطعه شعر از شاعر بزرگ
فلسطین محمود درویش که تراب

حقشناس آن را به طرز بسیار زیبایی
به فارسی برگردانده است خوانده شد.
در بخش بعدی مهرداد زندگینامه
رفیق تراب حقشناس را به اختصار
بــرای حاضریــن شــرح داد .طبق
این زندگینامه تــراب فعالیتهای
آزادیخواهانهاش را از سالهای پایانی
دهه  1330در نهضت آزادی و جبهه
ملی دوم آغاز کرد .ســپس با جمع
بینانگزار ســازمان مجاهدین خلق
در ســال  44در برپائی این سازمان
مشــارکت کرد .در اواخر ســال 40
به منطقه (فلسطین ،لبنان ،سوریه
و )....برای جلــب همکاری جنبش
آزادیبخش فلسطین و آموزش نظامی
رفقایش ســفر کرد و سالها در این
مســئولیت باقی ماند .با پیوستن به
بخشمارکسیستیسازمانمجاهدین

در سال 54در صفوف بخش منشعب
ســازمان مجاهدین و ســرانجام در
سال  57در تشکیل «سازمان پیکار
در راه آزادی طبقه کارگر» شــرکت
نمــود .بعد از ســرکوبهای  60به
خارج کشور آمد .در تبعید تا امروز با
راهاندازی «اندیشه پیکار» کار ترجمه
و فعالیتهای تئوریک همراه با جمع
آوری اســناد جنبش چپ پیگیرانه
همتگماشت.
خاطرات تراب حق شناس در دست
انتشار اســت و امید آن که بزودی
منتشرشود.
در آخرین قسمت برنامه بحث آزاد
برگزار شــد و تنی چند از شــرکت
کنندگان در مورد این مراسم و بویژه
در نیاز به تجلیل از زندگان و فعالین
جنبشسخنگفتند.
این مراســم بــا آرزوی ســامتی
برای تراب حقشــناس و پیگیری
فعالیتهایناتمامشبهپایانرسید.

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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دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

ظرفیتمحدود

ترم بهاری2014 :
( 7آوریل تا  22ژوئن)

Tel.: : 514-737-3642

محل ثبت نام

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

 ٨مارس ،روز جهانی زن

سخنران پروین اشرفی

کتابخانه و بنیاد فرهنگی نیما
برگزار می کند:

فعال حقوق زنان و مسئول
رادیو صدای زن در ونکوور

سخنرانی ،بحث و تبادل نظر به مناسبت

زمان  :شنبه  8مارس  2014ساعت  7شب

 ٨مارس روز جهانی زن

مکان  :کتابخانه نیما

پیرامون بررسی وضعیت زنان در شرایط

آدرس  5206بلوار دکاری ،سوئیت 3
ورود برای همگان آزاد است

کنونی ،افق ها و چشم اندازها

کتابخــانه و بنیاد فرهنگی نیما برگزار می کند:

سخنرانی بحث و گفتگو پیرامون:

برای پيشروی جنبش عليه اعدام در ايران چه بايد کرد

بررسی راه های پيشرفت يک
جنبش بزرگ اجتماعی به اسم
جنبش عليه اعدام

زمان  :شنبه  ١٥ماه مارس
ساعت  ٦:٣٠عصر

مکان  :کـــتابخانه نیما

سخنـــرانان:

آدرس  5206بلوار دکاری ،سوئیت 3
ورود برای همگان آزاد است

مینا احدی  ،مهوش عالسوندی

جشن نوروز اجنمن فرهنگى ایرانیان وست آیلند
در محفلی با فضای
نوروزی در كنار
سفرههفت سین
و حاجی فیروز

 با صرف شام
و دسر و میوه
• در محل

Salles De Réception Olympia

3855 Bould Saint-Jean
Dollard-des-Ormeaux
QCH9G 1X2

جمعه
 21مارچ
2014

ساعت 6:30
تا پاسی از شب

در سالن املپیا

شادباشصمیمانه

آرمانجانتوافتخارمایی!
پسر سختکوش ،بی ادعا ودلبندمان

آرمان درویشعلی

برای دومین سال پیاپی
رتبه اول فروش را
در کمپانی بزرگ  TELUSکانادا
در سراسر استان کبک احراز کرد و کاپ بلورین و لوح سپاس برترین
را در این کمپانی به دست آورد.
این موفقیت را به آرمان عزیز و خانواده کوچکش صمیمانه شادباش می گوییم
و برای او در آینده پیروزی های بزرگ تر آرزو می کنیم.

خانواده
درویشعلی

تلفن اطالعات:

Info: 514-626-5520

متاس از ساعت ٦تا  ٨بعد از ظهر

• بلیت بزرگساالن 50 :دالر
بچه ها زیر  ١٠سال 35 :دالر
دانش آموزان مدرسه ایرانیان
وست آیلند 25 :دالر
كودكان زیر  ٣سال رایگان

• محل فروش بلیت :

2900 Lake
Dollard-des-Ormeaux
H9B 2P1

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

 کارمزد ویژه
فروشندگان%
برای

)(certain conditions apply

2

از ساعت  12:30تا  3:30هر شنبه

 شبى شاد و بیاد ماندنى
در مدرسه ایرانیان وست آیلند
_______________
همراه با دید و بازدید و قرعه كشى جوایز،
مدرسه ایرانیان وست ایلند تحت نظر انجمن
 دلقک و برنامه های سرگرم كننده
فرهنگی ایرانیان وست ایلند می باشد .با توجه
برای بچه های عزیز
به غیرانتفاعی بودن انجمن با حمایت از این
جشن ،ما رادر پیشبرد فعالیت های فرهنگی
یاری می نمایید.

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
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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

Cell.: 514-944-3279

|

E
X
C
H
A
N
G
E

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

1620 Sherbrooke O,
)(Corner : GUY

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

unitedtours@bellnet.ca

Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

صرافیخضر
انتقـال ارز

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

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد
SHAHRZAD BEAUTY SALON

UNISEX
6963 Sherbrooke W. Montreal, QC. H4B 1R1
اسپشیالچهارشنبهها 514-489-6901

• کوپ
• رنگ • مش
• هایالیت و فر
• براشینگ • بند و
ابرو • اپیالسیون
• مانیکور • پدیکور
• الکترولیز • فیشال
• جوان سازی پوست

با کریستال

Microdermabrasion
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کلینیکدندانپزشکیآریا
در مرکز شهر

جراح دندانپزشک
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس:پزشک خانواده

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

 پزشک خانواده

دکتر قارن میرحسینی

بدون وقت قبلی
Family Physician
(Without Appointment)

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Gharan Mirhosseini D.M.D.

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

_____________________________
1834 Ste Catherine W. Suite 200
Montreal, Qc H3H 1M1

قبول کلیه
بیمه های مدیکال
و بیمه های
دانشجوئی

(Metro: Guy)

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

NOTAIRE-NOTARY
وحید خلجی

محضردار و مشاورحقوقی
:خدمات ما شامل

 وام،خرید و فروش: امالک
 خرید و فروش شرکت ها
 اجاره امالک تجاری
 ثبت شرکت ها
 تهیه وصیت نامه
 تهیه دعوت نامه برای ویزا
 تهیه وکالت نامه ها
 تاییدامضا
و بسیاری دیگر
________________
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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 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

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

روز7
هفته

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

21

 سال  20شماره  10  1150اسفند 1392

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 20  no.1150 mar. 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...

و بسیاری دیگر

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

_________________
6400-A St-Jacques W.

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

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

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

به پیشواز نوروز :عیدتان مبارک!

عید سعید باستانی را به کلیه دوستان و عزیزان،
بویژه مشتریانی گرامی،
که ما را طی سال ها حمایت کرده اند،
صمیمانهتبریکگفته،
سالی سرشار از برکت و سالمتی برایتان آرزومندیم.

شیرینی
ش
ی
ر
ی
ن
یس
رارسید
) بد
ون
گلوتن(

کلیه

اقالم سفره هفت سین

در سن لوران
ی ایران،ماهی قرمز،
مسنو
سنبل و...

ماهی سفید دودی

آجیل معروف
تواضع

سبزیجات و شیرینی
جات تواضع

ذبح اسالمی :حـــــالل
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

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

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

سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد
ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
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
• موثرترین سرویس و تسهیالت جهت اخذ وام مسکن
• به وام مسکن جدید نیاز دارید ،با ما متاس بگیرید.
• جتاری ،مسکونی ،صنعتی
• برنامه ویژه با مزایای عالی برای تازه واردان
جهت خرید امالک برای اولین بار
 سرویس رایگان برای
• هفته ای هفت روز در خدمت شما هستیم
خریداران و سرمایه گذاران
 الوال  مونتریال  ریوسود

مشاور امالک:

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Reza Rashidian
Real Estate Broker

A VENDRE

A VENDRE

1381, DES SITTELLES. LONGUEUIL
EN VIGUEUR, PRIX RÉVISÉ. 625, 000,00$

1880, DU CARIBOU, APP 102
230,000,00$

!!!!VENDU EN 105 JOURS
1609, ALLARD, BROSSARD

!!!!VENDU EN 140 JOURS
1225, GRAY, LONGUEUIL.

!!!!!VENDU EN 36 JOURS
1180, CURÉ-POIRIER E. APP 301

!!!!!VENDU EN 15 JOURS
3338-3342, ÉLIZABETH, ST-HUBERT

!!!!VENDU EN 21 JOURS
1170, CURÉ-POIRIER. APP 307.
LONGUEUIL.

!!!!VENDU EN 5 JOURS
1170, CURÉ-POIRIER E. APP 205.
LONGUEUIL.

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
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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

اوکازیون عـالی
برای زندگی و یا
سرمایهگذاری

2004 construction
ile des soeurs
$279000

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
________________

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

از حتصیل باز منانید

وسائل پیشرفت آماده است  :امروز نامنویسی کنید!
شهریه :رایگان | نامنویسی 50 :دالر
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جشن نوروز بنیاد نیما
به همراه

دی
ر جی آیدین
قص و
شادمانی
و...

شامل  :خوراک های
خوشمزه و متنوع:
مني کورس ،سوپ،
ساالد ،نوشابه ،کیک و
قهوه ...

زمان:
جمعه  21مارس 2014
از ساعت7 :بعدازظهر

در محل
Monkland Grille

6151 Ave Monkland,
Montréal, QC H4B 1G3
بهایبلیت:
بزرگساالن 30 :دالر
خردساالن 15 :دالر

تهیه بلیت در تپش دیجیتال
Tel.: (514) 223-3336

توجه:به علت محدودیت جا،
بلیت خود را از هم اکنون تهیه کنید.

PAIVAND: Vol. 20  no.1150  mar. 01, 2014
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پزشکی...

چرا
ب
ر
خ
ی
ر
و
ی
ا
ه
ا

ی
شان را به
نت

فرآیند در طول حیات هر موجود
زنده پرسلولی رخ می دهد .حیات
از یک سلول ساده آغاز می شود،
اما با تقسیم و تفکیک سلولی ،انواع
ســلول های پیچیده و بافت های
مختلف به وجود می آیند.
در تازه ترین شماره مجله "سل"
(سلول) پژوهشگران ییل نوشته اند
که وقتی شتاب تقسیم سلول ها به
مقدار خاصی می رسد ،عواملی که
باعث می شوند سلول تنها در یک
مســیر معین تکامل یابد ،از میان
می روند.
در چنین وضعیتی ،سلول ها را می
توان به آسانی وادار به تغییر هویت
کرد تا اســتعداد تبدیل شدن به
انواع سلول های تخصصی  -مثال
اســتخوان ،پوست ،ماهیچه و جز
آنها  -را پیدا کنند.
شنگین گائو ،اســتادیار بیولوژی
مولکولــی در مرکز پژوهش های
سلولی دانشــگاه ییل و نویسنده
اصلی این گزارش می گوید" :برای
مقایسه ،می توان گفت وقتی که
دما به اندازه خاصی باال برود ،سخت
ترین فــوالد هم چکش خوار می
شود و می توان هر شکل دلخواهی
را به آن داد .زمانی هم که سلول ها
خیلی سریع تقسیم شوند ،ظاهرا با
برخی موانع روبرو نمی شوند و می
توانند استعداد تبدیل شدن به هر
نوع سلولی را پیدا کنند".
از دید پژوهشــگران ،سلول های
بنیادی خاصیتی تقریبا جادویی
دارنــد ،چون از پیش برنامه ریزی
نشــده اند و به همین دلیل می
توانند به انواع بافت ها تبدیل شوند.
اگر دانشــمدان بتوانند این سلول
ها را کنتــرل کنند ،امید می رود

 20عادت بد اجتماعی ...
•
 .۱۳طعنه و توهین

هر زمــان احســاس کردید که
میخواهیــد بــه کســی حرفی
طعنــهدار بزنید ،زبانتــان را نگه
دارید .یادتان باشد اگر نمیتوانید
به دیگران حرفهای خوب بزنید،
بهتر است هیج حرفی نزنید.

•
 .۱۴بهداشت ضعیف و رفتارهای
زشت و چندشآور در معرض عموم

بیشــتر اعمال مربوط به بهداشت
شخصی باید در محیط خصوصی
انجام گیــرد ،اگر باید موهایتان را

خاطر نم 
یآورند؟

ایــج تحقی
فرانســوی قات دانشــمندان
توضیح م 
یدهد چرا
برای
ب
ه
خا
طر
برخی انسا 
سپ
رد
نها خوابهای
شا
ن خوا 
ن
بها
را
بر
خو
رد
ار نیس
به خاطر م 
ی
فراموشم آورند و برخی آنها
دوم فعالیت ــت ،ولی در گروه
را
ای
یکنند.
توجه است .ن بخش بسیار قابل
ب
ه گــزارش ایرنا ،م
حق
قا
ن
م
وف
ق
شدند دو
همچنیــن م
رویابین گروه انسان را در زم
کسانی که ب حققــان دریافتند
ین
ه
قر
ار
دا
دن
ی
ه
د .گر
آنها ب دسته بندی کنند.
یکردند وه نخســت تاکید را به خاطر م خوبی رویاهایشان
م

خش
هی
ی

ی
چ
از
آو
وق
رن
م
د در طول شب
یادآوری رو غز را که مسوول را به خاطر ن تخوابهایشان
بی
ش
از
د
وب
ار
م
یا
بی

دار م 
ها اســت،
یآورند و گر
یشوند؛ در
کردند .این بخش ،تم کشــف معموال خوابهایشان را وه دوم حالی ک
ه
ک
سان
ی
ک
ه
ر
وی
پوروپاری
اهایشان
به خاطر
نام دارد و فعالیــت آن تال میآوردند.
را بــه یــاد نم 
در ا
یآورنــد خواب
فر
عمی 
قتری دا
مختلف کامال متفاوت است .اد دانشمندان د
شت
ری
ه
اف
و
تن
د
در
در
طو
ل
گر
وه
ش
ب
اول
م
فعالی
کمتر بیدار م 
حققان در این تحقیق ،دو گروه ض ت بخش تمپوروپا
ری
تا
ل
م
یشوند .در نتیجه
غز
اف
زایش واکن
عیف بــو
شــرکت ک
ننده را مورد بررسی گفت حاف ده و در واقع میتوان افراد میتوان ش پذیری مغز این
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چگونه می توان سلول ها را
به دوران جوانی برگرداند؟

از دیربــاز یکی از اصول اساســی
زیســت شناســی این بــود که
سرنوشــت ســلول ،مسیری یک
طرفه اســت ،یعنی زمانی که قرار
شد سلولی به ماهیچه ،پوست یا
خون تبدیل شود ،همیشه به شکل
همان سلول باقی خواهد ماند.
در دهه ی گذشته این اصل باطل
شد:
یک دانشمند ژاپنی چهار فاکتور
ساده را وارد سلول های پوست کرد
و آنها را به وضعی شبیه سلول های
جنینی بازگردانــد که می توانند
تبدیل به هر نوع ســلولی در بدن
بشوند.
این دانشمند شینیا یاماناکا بود که
در سال  ۲۰۱۲میالدی جایزه ی
نوبل گرفت.
دانشمندان از این تجربه به شوق
آمدند ،چــرا که نویدبخش درمان
هایی انقالبی با بهره گیری از سلول
های بدن خود بیمار بود.
با ایــن همــه روند اســتفاده از
ســلول های پایه (بــه اصطالح
دیگر بنیادی) ،با آن ســرعتی که
دانشمندان انتظارش را داشته اند
پیش نرفته اســت و تا این اواخر
توضیحی برای این مســئله پیدا
نشده بود.
اکنون پژوهشگراندانشگاه «ییل»
آمریــکا مانع اصلی را بر ســر راه
بازگرداندن سلول ها بهدوره جوانی
شناسایی کرده اند:
سرعت چرخه ســلولی ،یا همان
مــدت زمانی که برای تقســیم و
تفکیک سلول ها الزم است.
تفکیک سلولی فرایندی است که
طی آن ،یک ســلول ساده تبدیل
به سلولی تخصصی می شود .این
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که بیماری هایی همچون آلزایمر،
دیابت و پارکینسون درمان شوند.
گروه پژوهشــگران ســلول های
تشــکیل دهنده خون را بررسی
کردند ،ســلول هایــی که هنگام
تقسیم،دستخوشتغییراتخاصی
می شوند که سلول های خون را به یک تیم بین المللی از پژوهشگران ماهیگیریدسته شده و به سختی
وجود می آورند .سلول های مولد موفق به ســاخت ماهیچه های درهــم تنیده می توانــد وزنه ای
خون ،در حالت عادی فقط سلول
های جدید خون تولید می کنند.
بــا ایــن همــه ،بــا وارد کردن
فاکتورهای یاماناکا ،می توان گاهی
 نه همیشه  -آنها را به سلول هاییاز نوع دیگر تبدیل کرد.
پژوهش جدید نشان میدهد که با
این روش ،اگر چرخه تقسیم سلول
در هشت ســاعت یا کمتر کامل
شود (سرعتی که برای سلول های
بالغ غیرعادی اســت) سلول های
مولد خون می توانند قابلیت تبدیل
به هر نوع سلولی را داشته باشند.
در مقابل ،سلول هایی که چرخه
کندتریدارند ،به شکل سلول های مصنوعی با قدرتی مافوق قدرت  ۷.۲۵کیلویــی را بلند
خون باقی می مانند.
کند.
انسان شدند.
هایفان لین ،مدیر مرکز سلول های ماهیچــه مصنوعی از بهم تابیدن آقای هینز در نشــریه
پایه دانشگاه ییل می گوید" :این نخ نایلــون مخصوص ماهیگیری «علم» گزارش داده که
کشف ،نگرش ما رادر باره چگونگی  -از جنس پلیمر  -با نخ معمولی ماهیچه های ســاخته
تغییر سرنوشت سلول تغییر می خیاطی درســت می شــود و به شده از الیاف مصنوعی
دهد و نشــان می دهد که برخی قیمت ارزان در دســترس خواهد مــی تواند برای باالبــردن قدرت
روبات های شــبیه به انسان ،اندام
کارکردهای داخلی سلول ،از جمله بود.
طول چرخه تقسیم آن ،می تواند کارتر هینز ،دانشجوی دوره دکترا های مصنوعی و قسمت ظاهری
تاثیر بسزاییدر تغییر سرنوشت آن در انستیتوی ناتوتکنولوژی داالس بدن افراد مبتال به آتروفی یا تحلیل
داشته باشد".
در ایالت تگزاس ،که ریاست تیم رفتگی ماهیچه به کار گرفته شود:
اما اهمیت این پژوهش فقطدر این بین المللی تحقیق در این باره را «در مقایسه یا جایگزینی عضو از
دســت رفته این است که بررسی
نیست که موانع تولید سلول های برعهده دارد ،می گوید:
پایه با توضیح می دهد.
« اگر قدرت ماهیچه ای ســاخته کنیــم که آیا مــی توانیم چیزی
به گفته شانگین گائو ،بسیاری از از این مــواد را با ماهیچه طبیعی شبیه بهدستکشدرست کنیم که
بیماری ها ناشی از ناهنجاری هایی به همان انــدازه و وزن با یکدیگر کل دســت یا عضو از کار افتاده را
در تثبیت صحیح هویت سلول و مقایسهکنید،میبینیدکهماهیچه بپوشاند».
همچنین ناهنجاری هاییدر رفتار ساخت ما به طور معمول صد برابر بنابه این گزارش ،دانشمندان می
گویند نخ خیاطی تابیده شده به
چرخه سلولی است ،و کشف تازه ماهیچه طبیعی زوردارد».
می تواند کلیدی برای یافتندرمان پژوهشــگران می گوینــد برای ضخامت کمتر از یــک تار موی
چنین بیماری هایی بهدستدهد .برداشــتن وزنه های ســنگین ،انســان ،از مقاومتی مشابه موی
• تنها یک ماهیچه مصنوعی از نخ انسان برخوردار است و می توانددر

ساخت ماهیچه های مصنوعی
قدرتمند در آزمایشگاه

>> ادامه از صفحه27 :

شــانه بزنید ،هیچوقت این کار را
وقتی پشت میز نشستهاید انجام
ندهید .بلند شــوید و ســرویس
بهداشتی را پیدا کنید .اگر عادت
بــه انجــام کارهای چنــدشآور
دارید ،از این کارها دست بکشید.
هیچکس دوســت ندارد با کسی
رفتوآمد کند که مدام انگشتش
را در بینیاش میکند ،محلهای •
خصوصی بدنش را میخاراند یا آب  .۱۶رعایت نکردن صف
دهان پرتاب میکند.
چیزی که در مهدکودک و مدرسه
یادتان دادند را به خاطر آورید :آخر
•
صف بروید .اگر بخواهید غیر از این
 .۱۵غذا برداشنت از بشقاب
رفتار کنید ،هر نوع مشکلی برایتان
دیگران
چشمتان دنبال غذایی است که در پیش خواهد آمد ودرضمن رفتاری

بشقاب کسیدیگر است؟
به هیچ عنوان وسوسه نشوید که
چنگالتان را در بشقاب او فرو کرده
و آن را برداریــد .این کار بســیار
بیادبانه است و حتی ممکن است
روی دســتتان بزننــد .هیچوقت
از بشقاب کســی چیزی برندارید
مگراینکه به شما تعارف شود.

مواردی که به زور بازوی کمتری
احتیاج است ،استفاده شود .مث ً
ال
در ماهیچه مصنوعی برای قدرت
دادن بیشــتر به روبات هایی که
عمل های جراحی بدون شکافتن
بافت بدن یا با شکاف های کوچک
را برعهده دارند.
ماهیچه مصنوعی با گرم شدن به
دور خود پیچ می خورد و فشرده
می شــود تا بتواند نیروی الزم را
تولید کند؛ و هنگامی که خنک می
شود ،در حالت ریلکس و آرامش
قــرار می گیرد .به این ترتیب می
توان بــا تغییر دما یا با یک باتری
ساده آن را به کار انداخت.
آقای هینز می گوید وقتی ماهیچه
مصنوعی به پارچه دوخته شــود،
موقع گرم شدن در پارچه منافذی
ایجاد می کنــد تا هوای
خنک بــه درون آن راه
یابد؛ و موقعی که سرد می
شود ،پارچه را می کشد و
تنگتر می کند.
به گفتــه آقــای هینز،
ســاختن ایــن ماهیچه
ها آســان اســت ،چون
مواد ســازنده آن را در هر
مغازه ای مــی توانید پیدا کنید.
دانش آموزان دبیرستانی که روی
این تکنولوژی مطالعه می کنند،
ماهیچه های مصنوعــی را برای
پروژه های علوم مدرســه درست
می کنند.

اوتاوا  2بـار
در روز

•

مونتریال -اوتاوا
اوتاوا -مونتریال
 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

(613) 265-5899
تنبیهتان میکرد،دیگر آن را انجام
ندهید.

دور از فرهنــگ و بیاحترامی به مدرسه ،مکانهای مذهبی ،ورزش
حقوق دیگران است.
و هــر محل دیگر .قبــل از اینکه
بخواهید جایی که نمیشناســید
•
بروید ،ببینید که برای آن چطور وقتی اتفــاق بدی برای کســی
 .۱۷آشغال ریخنت روی زمین
بعــد از تمام کــردن خوراکی یا باید لباس بپوشید.
میافتد ،هرچقدر هم که خندهدار
باشــد ،میل خود به خندیدن را
نوشــیدنیتان ،به دنبال ســطل •
آشــغال بگردید .ریختن آشغال  .۱۹نشان دادن حرکات و اداهای ســرکوب کنید .اگر این میل به
خندیدن خیلی قوی بود ،ســعی
روی زمین بسیار کار زشتی است نامناسب
و باعث میشود فرد دیگری برای همه ما با چنین آدمهایی روبهرو کنید گونههایتــان را از داخل گاز
تمیــز کردن خرابکاری شــما به بودهایم .اگر شما هم جزئی از آنها بگیرید .یادتان باشد اگر آن اتفاق
هستید ،به این فکر کنید که اگر بــرای آن فرد خندهدار نباشــد،
زحمتبیفتد.
مادرتان شــما را در چنین حالتی خندیدن به آن بسیار خارج از ادب
•
میدید ،چه میگفت .اگر رفتار و است.
 .۱۸پوشیدن لباس نامناسب
هر مکان ،نیازمند یک نوع خاص حرکتی است که مادرتان به خاطر
•
از لباس پوشــیدن است؛ چه کار ،آن شما را به اتاقتان میفرستاد و
•
 .۲۰خندیدن به بدشانسی و
بدبختیدیگران
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شد مشخص کرد که زنانی که
بیش از  10،000قدم در روز راه
میروند ،تا 40درصد از درصد
چربی پایینتری برخوردار بوده
شــا ن
و کمر و لگن
به آنهایی
نســبت
کــه به
طــو ر
متوسط کمتر
از  6000قــدم
راه میرونــد  10تا 15
سانتیمتر باریکتر است.

ادامه دار...

•

دانش خود را از
فارسی محک بزنید!

Å Åسال به دوازده ماه ما می بینیم
یك دفعه هم تو ببین!
Å Åسال به سال دریغ از پارسال!
Å Åسال ها میگذره تا شنبه به نوروز بیفته!
Å Åسالی كه نكوست از بهارش پیداست!
Å Åسبوی خالی را به سبوی پر مزن!
Å Åسبوی نو آب خنك دارد!
Å Åسبیلش آویزان شد!
Å Åسبیلش را باید چرب كرد!
Å Åسپلشت آید و زن زاید
و مهمان عزیزت برسد!
Å Åسخن خود تو كجا شنیدی،
اونجا كه حرف مردمو شنیدی!
Å Åسر بریده سخن نگوید!
Å Åسر بزرگ بالی بزرگ داره!
Å Åسر بشكنه در كاله ،دست بشكنه در آستین!
Å Åس ِر بی صاحب می تراشه!
Å Åسر بیگناه ،پای دار میره اما باالی دار نمیره!
Å Åسر پیری و معركه گیری!
Å Åسر تراشی را از سر كچل
ما می خواد یاد بگیره!
Å Åسر حلیم روغن میرود!
Å Åسر خر باش ،صاحب زر باش!
Å Åسر را با پنبه می برد!
Å Åسر را قمی می شكنه تاوانش را كاشی میده!
Å Åسر زلف تو نباشد سر زلف دگری!
Å Åسرش از خودش نیست!
Å Åسرش به تنش زیادی می كنه!
Å Åسرش به كالش می ارزه!
Å Åسرش بوی قرمه سبزی می ده!
Å Åسرش توی حسابه!
Å Åسرش توی الك خودشه!
Å Åسرش جنگه اما دلش تنگه!
Å Åسرش را پیراهن هم نمیدونه!
Å Åسر قبری گریه كن كه مرده توش باشه!
Å Åسر قبرم كثافت نكن
از فاتحه خواندنت گذشتم!
Å Åسر كچل را سنگی و دیوانه را دنگی!
Å Åسر كچل و عرقچین!
Å Åسركه مفت از عسل شیرین تره!
Å Åسركه نقد بهتر از حلوای نسیه است!
Å Åسر كه نه در راه عزیزان بود /
بار گرانیست كشیدن به دوش! (سعدی)
Å Åسر گاو توی خمره گیر كرده!
Å Åسر گنجشكی خورده!
Å Åسر گنده زیر لحافه!
Å Åسرم را می شكنه نخودچی جیبم میكنه!
Å Åسرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی /
كه ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی
Å Åسرنا را از سر گشادش می زنه!
Å Åسرناچی كم بود یكی هم از غوغه اومد!
Å Åسری را که درد نمی كند دستمال مبند!
Å Åسری كه عشق ندارد كدوی بی بار است /
لبی كه خنده ندارد شكاف دیوار است
Å Åسری كه عشق ندارد كدوی بی بار است /
لبی كه خنده ندارد شكاف دیوار است ...
Å Åسزای گرانفروش نخریدنه!
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پیادهروی
به اندازه

منطقه خاص را درنظر نگیرید،
درصورتی که خــود را محدود
کنید آنگاه پس از مدتی ،پیاده
روی برایتان تبدیــل به امری
تکراری و کســلکننده خواهد
شد و شما در اندک زمانی این
عادت مثبــت را کنار خواهید
گذاشت.
بنابراین برای روزمره نشــدن
پیادهروی مسیرهای متنوعی را
انتخاب و سعی کنید با گامهای
سریع پیادهروی کنید تا قلبتان
تحتفشــار قرار گیرد و از نظر
عضالنی تقویت شود.
یکی دیگــر از فواید پیادهروی
ســریع ،تعریق است که از این
طریق میتوان سموم بدن رادفع
کرد و روند آب کردن چربیهای
بدن را سرعت بخشید.

اگر فقط  2000قدم پیادهروی
در روز به فعالیتهای روزمرهتان
اضافه کنیــد ،هیچوقت دچار
افزایش وزن نخواهید شد.
تحقیقات دکتر جیمز او .هیل
()Dr. James O. Hill
در مرکز تغذیه انسانی •
دانشگاه کولورادو این در زمانی که فردی تحرک ندارد،
را تایید میکند.
ســوخت و ســازش به کندی
صورت میگیــرد و در نتیجه
کالری کمتری مصرف میشود.
به این ترتیب پیادهروی تند نه
فقط موجب سوزاندن کالریها
تحقیقی که اخیراً در دانشگاه حین پیادهروی ،بلکــه بعد از
هاروارد انجام گرفت نشان داد آن هم میشود .با خم و راست
که راه رفتن با سرعت متوسط کردن عضالت در ورزش منظم،
به مــدت  3ســاعت در هفته میزان ســوخت و ســاز فزونی
یا  30دقیقــه در روزمیتواند میگیرد؛ بهویژه اگر بکوشید از
احتمال بیماریهای قلبی را تا طریق کاهش جذب کالری وزن
 40درصد در زنان کاهش دهد .بدنتان را کم کنید.
مجله انجمن پزشــکی امریکا •
مشــخص کرد که زنانی که در پیادهروی بههنگام صبح مناسب
ســنین  30تا  50سالگی خود است زیرا اگر شما بعد از پیاده
پیادهروی میکننــد ،احتمال روی بــه منزلتــان برگردید،
ابتال به سرطان سینه را در خود میتوانیــد دوش بگیرید و این
کاهش میدهند.
کار به از بین رفتن چربیهایتان
کمک شایانی میکند.
•

پیادهروی یعنی سالمت
داروهای ضدافسردگی برای
تسکین عالئم افسردگیهای
حاد در ســنین مختلف موثر
است.

مرکز پزشــکی دانشگاه دوک
( )Dukeدریافته است که یک
پیادهروی تند  30دقیقهای ،سه
مرتبهدر هفته به اندازهداروهای
ضدافســردگی برای تسکین
عالئم افســردگیهای حاد در
سنین مختلف موثر است.
تحقیقی که ســال گذشته در
اینترنال مدیســین (Internal
 )Medicineبه چاپ رســید،
•
نشــان داد که زنانی که به طور برای داشنت محیط و زمینی
تالش کنید مســیری را تا سر
منظم پیادهروی دارند ،کمتر در سبزتر کافی است؛
معرض ابتال به از دســت رفتن فقــط هفتــه ای  15کیلومتر کار خود پیاده راه بروید ،حتی
حافظه و سایر زوالهای ذهنی از رانندگــی خود کــم کنید ،میتوانید ماشــین خــود را در
قرار دارند.
 230کیلوگرم دیاکسیدکربن جایی دورتر پارک کرده و تا اداره
براساس آکادمی جراحان ارتوپد کمتری در سال وارد هوا خواهد پیاده بروید .این امر به شادابی
روحیه شما کمک میکند.
در امریکا ،پیادهروی به شــما شد.
برای داشتن یک دیدگاه مثبت تحقیق حملونقل شخصی در •
به زندگی کمک کرده و باعث ســال  1995مشخص کرد که اگــر بخواهیــم باالترین بهره
میشود جوانتر به نظر برسید .تقریباً40درصد از اکثر سفرهای ممکــن را از پیاده روی حاصل
پیادهروی جریان خــون را در داخل شهری با اتومبیل کمتر از کنیم ،باید  3یا  4روز در هفته،
مغز افزایش میدهد .در تحقیق  3کیلومتر است که برابر با  10بیــن  30تــا 60دقیقه تمرین
که در ســال  1999روی افراد دقیقه راندندوچرخه یا کمتر از کنیم؛ یعنی با ســرعتی بیشتر
باالتر از  60سال انجام گرفت 40 ،دقیقه پیادهروی است.
از ریتم پیــادهروی معمولی راه
مشــخص شــد که  45دقیقه
برویم .به ایــن ترتیب عالوه بر
پیــادهروی در روز مهار 
ت فکر با این اطالعات برای پیادهروی مزیتهای فوق ،میتوانیم میزان
چربی خون را نیز کاهش دهیم.
کردن رادر آنها افزایش میدهد .انگیزهبگیرید؛
کلینیک مایو ()Mayo Clinic
•
نیز شــواهدی دارد که نشــان • حــدود  6/1کیلومتر برابر با نوشــیدن آب قبــل از پیــاده
میدهــد ،ورزش پیــاده روی  2000قدم یا حدود  20دقیقه روی توصیــه میشــود ،یعنی
یک لیــوان آب 20تا 30دقیقه
تاثیر مثبتی بر ســطح برخی پیادهروی است.
انتقالدهندههــای عصبی که • در زندگی شــما چیزی در قبل از شروع پیاده روی و یک
تقویتکننده روحیــه در مغز حدود  104607.75کیلومتر لیوان دیگــر  5دقیقه پیش از
هستند،دارد.
راه میروید ،برابر با سه مرتبه راه شروع حرکت نوشــیده شود.
البته بهتر اســت بهجای سطح
ورزش همچنین تولید اندورفین رفتن دور کره زمین!
را افزایــش داده ،فشــار داخل • در یــک تحقیق مشــخص آسفالت و سنگفرش ،زمینهای
عضــات را کم کــرده ،برای شد که مردها به طور متوسط نرم و خاکی را برای پیاده روی
خوابی بهتر به شما کمک کرده  18،425قدم و زنان  14،196انتخاب کرد .پیــاده روی ما را
قادر میســازد با سرعتی ثابت
و ســطح کورتیــزول هورمون قدم در روز راه میروند.
استرس را نیز کاهش میدهد • .یک بلوک شــهری معموال و مــداوم تمرین کنیم ،این هم
نیاز دیگری است که به ما اجازه
با پیاده روی بدنی زیبا و ساملتر تقریبا برابر با  200قدم است
میدهد بهطــور موثری چربی
داشته باشید:
چطور پیادهروی کنیم؟
بسوزانیم.
•
•
حدود  1.6کیلومتر پیادهروی
در روز  100کالری میسوزاند .اگر هوای ســرد مونتریال شما برای سوزاندن کالری الزم است
در سال میتوانید بدون ایجاد آزارتــان می دهد ،می توانید با بدن ما بهطور دائم در تمام مدت
تغییر در عادات غذایی تان تا  5دوستان به «مال» های بزرگ ورزش ،در وضعیت ســوزاندن
کیلو وزن کم کنید.
چربی باشد .پیاده روی فعالیتی
بروید.
متخصصین بر ایــن عقیدهاند پیــاده روی با ریتــم تند برای مداوم و تدریجی است ،بنابراین
که  6000قدم پیــادهروی در تقویــت قلــب و کاهش خطر حتی اگر شخص فاقد آمادگی
روز سالمت شما را ارتقاء داده احتمال ابتال به انواع بیماریهای جسمانی هم باشد بهطور موثری
بــه وضعیت ســوزاندن چربی
و  10،000قدم موجب کاهش قلبی مؤثر است.
وزنتان میشود.
دست مییابد.
•
•
در روزهــای گــرم تــر برای
•
دانشگاه تنسی در یک تحقیق پیاده روی روزانــه خود جای
که در آن از گامشــمار استفاده خاصی مانند یک پارک یا یک

گوناگون ...

طرز تهیه:
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آشپزی
ایرانی:

سوپ هویج و
سیبزمینی

سوپ و پیشغذایی خوشمزه ،سبک و مقوی که
براحتی آماده میشود.
مناسب برای  4:نفر
زمان آماده سازی  :بیش از  1ساعت
از قبل بهتر اســت سبزیجات این دستور را که
ترکیب هویج ،زردک و سیب زمینی است گریل
کنید؛ در اینصورت سوپ شما نیمساعته آماده
میشود .میتوانید مقدار سبزیجات را به دلخواه
خود کم یا زیاد کنید .ســوپی راحت که تقریبا
یکساعته برای  3تا  4نفر آماده میشود.
• مواد الزم:
هویج متوسط 2:عدد
آب مرغ 3 :تا  4پیمانه
زردک 2 :عدد
سیب زمینی 1:عدد
جعفری 2:قاشق سوپخوری

روغن زیتون :به مقدار الزم
خرده نان تســت شده :به
مقدار الزم برای سرو
نمک :به مقدار الزم
فلفل سیاه :به مقدار الزم

• طرز تهیه:
هویج ،ســیب زمینــی و زردک را به صورت
مکعبهای کوچک خرد کنید .فر را از قبل روی
 200درجه سانتیگراد گرم کنید .تمام سبزیجات
خرد شــده را به صورت یک الیه روی سینی فر
پهن کنید .کمی روغن زیتون ،نمک و فلفل روی
آنها بپاشید .مواد را خوب با یکدیگر مخلوط کنید
و  25تــا  35دقیقه آنها را داخل فر قرار دهید تا
سبزیجات نرم شوند .در این بین میتوانید یک یا
دوبار سبزیجات را زیرو رو کنید .سبزیجات گریل
شــده و آب مرغ را داخل میکسر بریزید تا پوره
شود .مواد را داخل قابلمه بریزید و جعفری را به آن
اضافه کنید و هم بزنید به آن آب مرغ اضافه کنید
و آن را رقیق کنید و دوباره روی حرارت بگذارید.
در این مرحله سوپ را بچشید و اگر نمک و فلفل
نیاز داشــت اضافه کنید .دوباره روی حرارت با
شعله کم سوپ را حرارت دهید تا قوام آن بیشتر
شود و به غلظت دلخواه شما برسد .نان باگت یا
تست به مکعبهای  2سانتیمتری خرد کنید و در
تابه با کمی روغن زیتون و نمک و فلفل تفت دهید
تا طالیی شود .سوپ را سرو کرده و روی آن را با
مکعبهای نان تستشده تزئین کنید.
www.parsegard.com

دید و بازدید و ضیافت بزرگ
نوروزیپیوند
شنبه  22مارس
Embassy Plaza

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

تأملي بر وجوه معماري اسالمي به مثابه آئينه حكمت الهي

تأملي بر وجوه معماري اسالمي به مثابه آئينه حكمت الهي

اندرونيهاي فراموش شده

اندرونيهاي فراموش شده

www.paivand.caو مکاني ،مس��يري براي
آرمانه��اي مذهبي ،فرهنگي و رفتاري در هر زمان
 سال  20شماره  10  1150اسفند 1392
27
عينيت بخشيدن به فضاهاي معماري بودهاند .معمار توانمند ،واسطه فيض الهي
در کالبد جهان مادي اس��ت .وي با ش��ناخت حقيقت جهان م��اده به مراحلي از
سال هجدهم شماره  5113پنجشنبه  8تير ماه  8 1391شعبان  28 1433ژوئن 2012
جدهم شماره  5113پنجشنبه  8تير ماه  8 1391شعبان  28 1433ژوئن 2012
تکامل دس��ت يافته ،جريان حکمت الهي را در وجود خويش بازپروري مينمايد.
در حقيقت ،هنر ديني ،تجربهاي زيباش��ناختي از امر قدسي است که از ساحتي
آسماني صادر ميشود .تاريخ هنر بيانگر آن است که امر متعال يا قدسي در هنر
که داراي وجه ديني است ،گاه با اشکال هندسي و گاه با نمايش رمزي و تمثيلي
جهت ارائه فضا و تجربه ديني ظاهر شده است.
در هيچ جاي قرآن عبارتي وجود ندارد که بهعنوان توصيفي از مصنوعات ،براي
ساختن يا ارزيابي اشکال بصري ملموس ،تفسير گردد ،البته اين امر را نميتوان
بهمنزله بيتوجهي اسالم به مقوله طراحي گذاشت بلکه نشاندهنده اين است که
اسالم تغيير رسوم فرهنگي از دوره و مکاني به دوره و مکان ديگر را بهعنوان يک
واقعيت به رسميت شناخته است .مواضع نظري و عقايد عملي در باب خلق آثار
هنري مستقيماً در خود قرآن تصريح نشده و تنها از خالل آيات گوناگون ميتوان
آنها را اس��تنتاج نمود .بازتاب مفهوم اسالمي در معماري بومي ،يکپارچگي نظام
اجتماع��ي و حفاظ��ت از نيازها و حقوق مردم اس��ت و در نهايت تطبيق زندگي
مس��لمانان با پيام اس��الم که منجر به محيطهاي هماهنگ اجتماعي و فيزيکي
خواهد شد .از اين رو در اسالم پذيرش علوم جديد و دانش روز بهعنوان تکليفي
مذهبي به شمار ميرود بويژه علم و دانشي که در جهت منافع بشر ،حل مشکالت
و در اصل حمايت از اصول اسالم باشد.
دين و در مقامي پائينتر هنر هر دو توصيف نش��دنياند و خصوصيت تعالي و
تنزل را براي نظاره کننده فراهم ميکنند .اين دو آنقدر به هم نزديکند که ممکن
اس��ت تجربه زيباش��ناختي هنري را براي برانگيختن تجربه ديني بهکار برد .اين
تجربه در مساجد در قالب اسليميها و خطاطيهاي متنوع ،در کليساها و معابد
هندي و بودايي بهصورت نقاشي و مجسمههاي گوناگون براي تعميق و روحانيت
بخش��يدن به محيط مادي و استغراق انس��ان در فضايي فوق حسي بهکار گرفته
ميش��ود .گاهي قالبهاي سنتي از تأثيرگذاري عاجز ميمانند .آنگاه هنر قد علم
ميکند و همه را مجذوب خود ميکند که گاه خالصه يک کتاب عظيم فلسفي يا
tipping
کند.
.۴عرضه مي
مذهبي را در دل صفحاتي گنجانده و به مخاطب
طراحان
معماري
کافی در
انعاماس��ت.
اس��الم بر مفهوم توحيد و وحدانيت الهي استوار
خدمات
برای
ندادن
وح��دت از
رس��يدن به
شنواییمفهوم
رس��يدن به اين
س��عي
شما تذکر بدهند.
افراددرمشکل
نيزاکثر
کثرتکهراخیلی
باشید
داشــته
ندارندواالويعنيبه خاطر
محس��وب
امت
اصلي
جلوه
اجتماعي
برابري
و
اجتماعي
عدالت
اس��الم
در
دارند.
نیازی به بلند حرف زدن نیست تا از ایــن افراد ،برای گــذران خرج
وقتی به چیــزی عادت میکنید• ،
ميشود .نمونه اصلي چنين خصلتي در طراحي شهرهاي کهن ديده ميشود که
تمرین
شود.
شنیده
هایتان
ف
حر
ها تکیه
انعا
این
به
شــان
خانواد
م
ه
تــرک کــردن آن دیگــر خیلی  .1خیره شدن
جوامع مس��لمان ،يهودي ،مس��يحي و ديگر فرقهها در قالب يک جامعه يکپارچه
ديگرمتر حرف
صدایــی آرا
که با
براساس نوع
سعی کنید
کنند.
خصوصيات م
همبس��تگي است
اس��الم
بارزیدين
گردآمدهاند .از
کنید هم
سخت میشــود .در زیر به بعضی بااینکه نگاه کردن به چشمدیگران در کنار
شما
مقابل
مگراینکه طر
باريکدریافت
کــه
کیفیت
خدماتیهاي
منازل و کوچه
کوچکو مابين
ميدانازهاي
اس��المي،فدر
بزنیدمعماري
از عادتهای بد اجتماعی اشــاره موقع حرف زدن یکی از روشهای که در
نظر مفهومي
اقليمي از
باريک عالوه مبریمسائل
است .کوچه
میکنیم که ترک کردن آن دشوار خوب برای برقراری ارتباط است اما تجلي
هايکنید.
صحبت
کردهبلندتر
پيدا که
بخواهد
دهید.
کنید ،انعام
تماي��ل به رواب��ط اجتماعي را افزايش ميداده و•اي��ن عناصر باعث تقويت تعامل
اســت و راههایی برای ترک آنها خیره شــدن اص ً
ال درست نیست• .
بين س��اکنين يک محل ميشود .اين پيوند قوي بين اجزاي خانواده در معماري
پیشنهادمیکنیم.
دیگران
چنانحرف
اسالميقطع
وقتی به غریبهای خیره میشوید یا .۳
دهان
زدن با
حرف
بازيزد
مانند
شهرها
بعضي از
 .۵در
منصه بروز گذاشته شده که
قوي به
دادن
تغییــر
که
یادتــان باشــد
ناراحتی
موجب
کردن
نگاه
خیره
با
تنها
کنید
ی
م
تصور
ها
ت
وق
ی
خیل
مربوط نشانه
کاملکهاست و
ادبی
ی
ب
اینکار
در ايران ،دو خانه با يک کوچه و اتاقي روي آن به هم متصل ميشده
خانوارزدن
رفتارهایتان زمان میبرد ،به همین کسی میشوید ،سعی کنید پلک بهراهيکبرای
آداب غذا
يککمی
مستقلکهدورباید
نيمهاست
اســتواحداین
حياط گرد
اینگاهي چند
حرفتانو يا
گسترده بوده
پيوند ميخوردند.
پرحرفدررا کنار
آدمچند نسل
آمدند و
قطعهمکنید
دلیــل بهتر اســت هرازگاهی به زده و نگاهتــان را به جای دیگری همکهميحرف
غذایتان را
خــوردن یاد بگیریــد.
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عادتبد
المي
اجتماعی
ز تعالي انساني کهباید
بهسرعت
ترکشان
کنید
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عينيت بخشيدن به فضاهاي معماري بودهاند .معمار توانمند ،واسطه فيض الهي
در کالبد جهان مادي اس��ت .وي با ش��ناخت حقيقت جهان م��اده به مراحلي از
تکامل دس��ت يافته ،جريان حکمت الهي را در وجود خويش بازپروري مينمايد.
ساحتي
است که از
فیلتــریامر قدسي
طرفزيباش��ناختي از
تجربهاي
هنر ديني،
حقيقت،
در
نکنید .اگر
عجله
خواهیدداد.
بدتریــن و
ندارنــد و
هنر
در
قدسي
يا
متعال
امر
که
است
آن
بيانگر
هنر
تاريخ
شود.
مي
صادر
آسماني
ً
مقابل واقعا دوســت داشته باشد نامناســبترین چیزها را به زبان
که داراي وجه ديني است ،گاه با اشکال هندسي و گاه با نمايش رمزي و تمثيلي
آورند؟ اگر شــما هــم از آنها
به حرفتان گــوش دهد ،میتواند می
جهت ارائه فضا و تجربه ديني ظاهر شده است.
بماند.
باز
را
دهانتان
آنکه
از
قبل
هستید،
هيچ جاي قرآن عبارتي وجود ندارد که بهعنوان توصيفي از مصنوعات ،براي
منتظر در
کنید
فکر
کمی
و
کرده
صبر
کنید،
• ساختن يا ارزيابي اشکال بصري ملموس ،تفسير گردد ،البته اين امر را نميتوان
که
اين است
نشانیدهنده
گذاشت
اسالم به
گذاشنتبي
 .۶بهمنزله
موجب
خواهید
مطمئن
میزمقوله طراحيچون
بلکهاً نم
توجهيروی
آرجنها
يک
عنوان
به
را
ديگر
مکان
دوره و
به و مکاني به
دوره
فرهنگي
اسالم تغيير
خودتان یــا فردی دیگر
خجالت
روی ازمیز
رسومجها
گذاشتن آرن
بااینکه
نظري و عقايد عملي در باب خلق آثار
نبایداست.
شناخته
ضرربه
واقعيت
اینمواضعشوید.
رسميت اما
رسد
ی
م
ی
نظر ب
هنري مستقيماً در خود قرآن تصريح نشده و تنها از خالل آيات گوناگون ميتوان
انجام
دار
ه
پای
میزهای
روی
را
کار آنها را اس��تنتاج نمود .بازتاب مفهوم •
اسالمي در معماري بومي ،يکپارچگي نظام
میزهایی
چنین
دهید .پشت
همراه
نهايتتلفن
نابجا از
بهترحقوق.۱۰
زندگي
تطبيق
استفاده و در
مردم اس��ت
نيازها و
حفاظ��ت از
اجتماع��ي و
هایتان را
پيامو آرنج
نشسته
است عقب
اجتماعي ومفیدی
وسیله بسیار
منجر به تلفن
فيزيکي
همراههماهنگ
محيطهاي
اس��الم که
مس��لمانان با
تکليفي
نبایددانش روز به
جديد و
دارید.رو در اسالم پذيرش علوم
نگهاز اين
بدنتانشد.
کنار خواهد
عنوانسهای
جایگزین تما
است اما
مشکالت
منافع بشر،
فردیدر جهت
• مذهبي به شمار ميرود بويژه علم و دانشي که
حلهم جزء
شــما
شــود .اگر
و در اصل حمايت از اصول اسالم باشد.
هســتید که
آندســته از
خوردن در
تعاليبهو
افرادو خصوصيت
نش��دنياند
مهمانیترهاهنر هر دو توصيف
مقامي پائين
 .۷زیاددين و در
ممکناز
کهاید،
چسبیده
همراهتان
گوشی
یک
یا
رســمی
مراســمی
اگر بهتنزل را براي نظاره کننده فراهم ميکنند .اين دو آنقدر به هم نزديکند
برد.دور
کمبهازکارشما
تجربهکم
دوستانتان
اینکه
خصوصیدعوت می
مهمانی
اين
ديني
برانگيختن
شوید را براي
زيباش��ناختي هنري
اس��ت تجربه
نشوید.کليساها و معابد
متنوع ،در
خطاطيهاي
قالببااسليمي
در مساجد
حتماتجربه
ناراحت
وجودها و شوند،
باشــددرکــه
یادتان
مجسمههاي گوناگون براي تعميق و روحانيت
صورت نقاشي و
بودايي به
هندي و
انگیز و
وسوسه
غذاهای
گرسنگی• ،
بخش��يدن به محيط مادي و استغراق انس��ان در فضايي فوق حسي بهکار گرفته
در مصــرف غذاها زیــاده روی و  .۱۱حمله به حریم شخصی افراد
ميش��ود .گاهي قالبهاي سنتي از تأثيرگذاري عاجز ميمانند .آنگاه هنر قد علم
همیشه
کتابیک
که به
هرچقدر
نزدیکيا
نفرفلسفي
عظيم
هميک
خالصه
اعتدالکند که گاه
حدخود مي
مجذوب
نکنید وهمه را
شتابميکند و
کنید.
را رعایت
حریمشخصی او
به
باید
باشــید،
مذهبي را در دل صفحاتي گنجانده و به مخاطب عرضه ميکند.
طراحان
اس��ت .در
احتراماستوار
اس��الم بر مفهوم توحيد و وحدانيت الهي
معماري دوست
هیچکس
بگذارید.
•
کثرت اورا
وح��دت از
رس��يدن به
اينبامفهوم واال يعني
رس��يدن به
شــخصی
مرزهای
نــدارد بــه
درآوردن
س��عيیادرصدا
نيزکردن
 .۸باد
شود.اصلي امت محس��وب
احترامی جلوه
ی اجتماعي
برابري
دارند .در اس��الم عدالت اجتماعي و ب
آدامس
ميشود .نمونه اصلي چنين خصلتي در طراحي شهرهاي کهن ديده ميشود که
•
شــدن
باد
برای
بادکنکی
آدامس
جوامع مس��لمان ،يهودي ،مس��يحي و ديگر فرقهها در قالب يک جامعه يکپارچه
ديگرهم
وقتی
بله؟ و
است،
درست
منایش
احساسات است
عمومیهمبس��تگي
دين اس��الم
 .۱۲بارز
خصوصيات
اند .از
گردآمده
شدههم
در کنار
در شاید
ترکد.
جوید ،می
که آنکهرادرمی
رمانتیکمابين منازل و کوچههاي باريک
ميدانهاي کوچک
اس��المي،
معماري
مفهومي
دلتــاناز نظر
مسائل اقليمي
هايیاباريک عالوه
ترکاندنکوچه
پيدااماکرده است.
تجلي
آدامس
باشد
اینطور
بخواهد که
شــایدبرخیلی
تعامل
باعث تقويت
یکعناصر
داده ودراي��ن
افزايش مي
اجتماعي
صدا تماي��ل
تواندرابرای
رواب��ط می
درآوردنبه با آن،
هســتید ،با
مهمانی
وقتی
بين س��اکنين يک محل ميشود .اين پيوند قوي بين اجزاي خانواده در معماري
اطرافیانتان
کنید،
عشق
همسرتاندرکمی
يزد
ورزیمانند
شهرها
بعضي از
اگرگذاشته شده که
باشــد.بروز
آزاردهندهبه منصه
اسالمي چنان قوي
آدامس
ترکاندن،
بدون
توانید
محیط
یک
در
همیشه
را
اینکار
اما
ايران ،دو خانه با يک کوچه و اتاقي روي آن به هم متصل ميشده که مربوط
نمی در
عمومیيااص ً
ال
خانوارلهای
يک مح
بجوید ،در
نيمهانجام
خصوصی
دهید .يک حياط گرد
مستقل دور
گاهي چند واحد
گسترده بوده و
به
شایدميخوردند.
آمدند و چند نسل در کنار هم پيوند
هم مي
نجوید.
آدامس
دیدن
به
ای
ه
عالق
اطرافیان
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صحنههای بوسیدن شما نداشته
•
انديشه88761257 :
تلفن گروه دين وباشند.
 .۹دادن نظرات نامناسب

اما اینکار اص ً
خودتان یادآور شوید.
بیندازید.
ال صحیح نیست .صبر جویده ،قــورت دهید و بعد حرف
88761257
انديشه:
و
دين
گروه
تلفن
کنید تا طرفمقابل صحبت خود را بزنید .اگر از شــما سوالی پرسیده
بهنزدیکانتانبگوییدکهمیخواهید •
تمام کند ،بعد شما حرف بزنید.
میشــود ،با اشاره نشان دهید که آیــا تابحال متوجه شــدهاید که
روی این عادتهایتان کار کنید تا  .۲بلند حرف زدن
دو یکبار
چندباوقت
بتوانند
آنها هم
یک جدول با دو شرحبعد از قورت دادن غذایتان پاسخ بعضیهــا به نظر میرســد هیچ
شرحبه فقط کافی است که یادتان باشد که •
جدول
یک
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کردهدوو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و
دارای
ايرانحل
روزنامه مداد
شرحها را با
جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی ازجدول
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.

جدول عادي

جدول عادي
جدول ويژه

افقي:
قزح
قوس
-1مزد-
1
 -2حق��ي ك��ه ب��ه دولت��ي داده
2
ش��ود مبني ب��ر رد پيش��نهاد دول
همپيمان -واحد ش��مارش درخت3 -
كشور نوشابه!
4
 -3س��وغات يزد -روس��تا -دندانه
5
سوهان -از گازهاي بيرنگ و بيبو
 -4پشم س��وخته -خارج قسمت6 -
تنه بريده درخت -نيزه كوچك
7
شبگرد
 -5نوعي عدسي -شمردن-
8
 -6مدعيالعم��وم -چ��ون صدآي��د
9
پيش ماست
 -7ورزش آبي -ماه ميالدي -تنگه10 -
مرواريد
11
 -8انب��ار ،گنجينه -ش��هر حضرت
12
عبدالعظي��م -مطاب��ق روز -به كار
13
بستن
 -9خاندان -حكم ،سرنوشت -فرز و 14
زرنگ -جايز
15
 -10ييالق تهران -رنگ نيلي
 -11آينده -ياقوت -مزاحم
باد -استخوان زنخ -خميدگي كاغذ
 -12ماي��ه و اص��ل -يكي از اس��باب  -9همين حاال -بزرگوار -مركز چين
نانوايي -شش -عدد پيشتاز
 -10هماهنگ -گنديده -انديشه
 -13يار مجنون -يادداش��ت -ستون  -11ب��وي مخصوص غ��ذاي مانده-
بدن -تكرار شده
شناس -صندلي خطيب -كالهفرنگي
 -14بس��تني خوش��مزه -مح��ل  -12پهلو -مرض كش��نده -مخلوط و
روضهخواني -قطب مثبت باتري
آميخته
در
فعال
 -15بلبل -نام تنها آتشفشان
 -13بازنده شطرنج -به شمار آوردن-
سراسر ايران
معادل دههزار متر -برش سينمايي
عمودي:
 -14سقز امروزي -برداشت محصول-
-1فيلمي از فرزاد مؤتمن با هنرنمايي خبرگزاري كشورمان
امين حيايي و مهناز افشار
 -15مثل��ي ب��ا مفهوم موج��ب زيان
 -2قاب��ل اش��تعال -درخ��ت خرما -شخصي شدن
تشخيص و جدا كردن
حل جدول عادی شماره 5112
 -3بعد اول! -با س��وز آيد-
قيمت بازاري -درفش
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افقي 15 14 13 12 :كوتاه -چيز 5 4 3 2 1
11 10 9 8
-1مزد -قوس قزح
 -8ماه1رومي -گاه از نهاد برآيد -تختهاي
داده روي آن به شاگردهاي مكتب تعليم
 -2حق��ي ك��ه ب��ه دولت��ي كه
2
ش��ود مبني ب��ر رد پيش��نهاد دول
دادند -دارنده
مي
3 -9
همپيمان -واحد ش��مارش درخت-
پس��وند نسبت -آواي بم -پشتيبان-
كشور نوشابه!
مرواريدها
4
 -3س��وغات يزد -روس��تا -دندانه
 -10شمش��ير -از آثار ديدني و باستاني
5
سوهان -از گازهاي بيرنگ و بيبواستان كهگيلويه و بويراحمد
6 -11
 -4پشم س��وخته -خارج قسمت-
درست شدن كارها در لفظ عاميانه-
تحسين -زينتدادن
تنه بريده درخت -نيزه كوچك كلمه 7
 -5نوعي عدسي -شمردن -شبگرد
ي��ازده -پ��روردگار -مخفف از آن-
-12
8
 -6مدعيالعم��وم -چ��ون صدآي��د
غذاي ايراني
9
پيش ماست
روبي��ان -افزونخواهي هر چيزي-
-13
 -7ورزش آبي -ماه ميالدي -تنگه-
چنين10بزي گل��هاي را بيمار كند -برادر
مرواريد
عرب 11
 -8انب��ار ،گنجينه -ش��هر حضرت
 -14محصول قناد -امر به نوشتن -قاچ
12
عبدالعظي��م -مطاب��ق روز -به كار
 -15اث��ري از تئوفي��ل گوتي��ه -اثبات
بي 13
بستن
گناهي
عمودي:
 -9خاندان -حكم ،سرنوشت -فرز و 14
15از پير پائولو پازوليني ايتاليايي
-1اثري
زرنگ -جايز
 -10ييالق تهران -رنگ نيلي  -2گياه خورشتي -ثقل -غيرمذهبي
افزاري نروژي
يك شركت
افقي -11 :آينده -ياقوت -مزاحم
خميدگي كاغذ
استخواننرمزنخ-
 -3تربت-باد-
همينخانواده
محص��والت آن از
يكيواز كه
اص��ل-
ماي��ه و
-1گلو-12 -
سيستان
استان
شهرستاني در
مرورگرهايمركز چين
حاال -بزرگوار-
اس��باب -9
هماهنگ-داراي
پائين و قعر-
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کش
غم زماهن خورم یا ـفراق یار م

کش
هب طاقتی هک ندا رم کدا م بار م

سرکار خامن فرزانه گوهری (عجبی)
بستگان ،دوستان و عزیزان سوگوار
درگذشت تاثرانگیز مادر ارجمند شما

مرحومه مغفور خامن فرخ باقریان (گوهری)
در ایران را به شما و کلیه بستگان و عزیزان سوگوار
صمیمانه تسلیت عرض می کنیم.
برای ایشان آرامش ابدی و برای شما صبر
از درگاه ایزد منان آرزومندیم.

مدیریت ،کارکنان سوپراخوان

همدردی

هـج
		
روز ران و شب فرقت یار آخر شد

زدم این افل و گذشت اختر و کار آخر شد

فرزانه عزیز ،

خانواده های محترم،عزیزان سوگوار
ما نیز در اندوه بزرگ درگذشت مادر عزیزت
با تو و کلیه بستگان و عزیزان سوگوار
صمیمانه همدردیم و برایتان آرزوی آ رامش،
بهروزی و طول عمر داریم.

لیدا ،نازنین و علیرضا ابراهیم نژاد

اقـصدک!
ارباهی همه عالم شب و روز
رد دلم میگریند...

همدردی

گرامی یاران امیری ،مهربد و ابطحی
اطالع یافتیم که شوربختانه عزیزتان،

شیرين یاد جواد محمدی

در پی یک بیماری در ایران درگذشت.
با این وداع تلخ و غم از دست دادن آخرین دیدار،
سفر خاطره هاست که راه می گشاید.
رویاهای کودکی دوران پر شور بهمن ٥٧
و یاد صداقت و گشاده دستی های رفیقانه و بیدریغ اوست
که زنده می شود و خاطره هایی زيبا
که تحمل این اندوه را ممکن می سازد.
دراین اندوه با شما گرامی یاران،
بویژه مهرداد عزیز همدردیم.

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی
دهه شصت در ایران  -مونترال

www.paivand.ca

همدردی
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نم
رهگز ـیرد آن هک دلش زنده شد هب عشق

ثبت است رب جریده عالم دوام ما

دوست ارجمند،

جناب آقای دکتر رامین میرموجی
خانواده محترم میرموجی
عزیزان سوگوار

در اندوه از دست رفتن پدر ارجمندتان،

زنده یاد آقای محمد علی میرموجی
با شما همدردیم و برایتان آرامش ،بهروزی
و طول عمر آرزو داریم.

عباس ،سعید ،حمید
پازوکی مهر

همدردی

ازشیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

مهرداد امیری عزیز ،عزیزان سوگوار
ما را در غم خود شریک بدانید،
برایتان آرزوی آرامش می کنیم

کارکنان شرکت ساختمانی ملبدا

همــدردی

یاوران گرامی ،مهرداد امیری عطا و مجید ابطحی
خانواده های سوگوار
در اندوه جان گداز از دست رفتن نابهنگام
زنده یاد آقای جواد محمدی
در ایران ما را شریک دانسته ،برای فرد فرد شما شکیبایی،
آرامش و بهروزی خواهانیم.

دوستان شما در بنیاد فرهنگی نیما

همــدردی

دوست قدیمی ،مهرداد امیری بسیار عزیز

ما نیز در اندوه در از دست رفتن نابهنگام عزیز دلبندتان
در ایران خود را شریک می دانیم و برای شما آرزوی آرامش داریم.

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور
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ایران :مذاکرات هسته ای...
آیت اهلل خامنه ای و بی نتیجه
بودن مذاکرات هسته ای
آیت اهلل خامنه ای راه تضعیف بوده اند.

و ختریب دولت حسن روحانی
را گشوده است.

اکبر گنجی

(هافینگتونپست)

با ذکر این مســائل تأکید کرد،
حاال در داخل کشور:
عده ســعى نكنند چهرهى
"يك ّ
آمريكا را بزك كنند ،آرايش كنند،
زشــتىها و وحشــتآفرينىها
و خشــونتها را از چهرهى آمريكا
بزدایند در برابر ملت ما".
با وجود این ســخنان ،دور جدید
مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا
در  18فوریه آغاز شد.
حسن روحانی و ظریف خوشبینانه
مذاکــرات را دنبال مــی کنند و
از امکان پذیــری "توافق نهایی"
سریع سخن گفته و می گویند .اما
مشــکلی وجود دارد که باید بدان
توجه کرد.
از نظر افراد ،گروه ها و جناح های

آیت اللــه خامنه ای در  17فوریه
 2014طی یک ســخنرانی اعالم
کرد کــه در روز  21مارس 2013
گفته بــود کــه در برابــر اصرار
مسئوالن قوه مجریه برای مذاکره
با آمریکا جهت حل مسأله هسته
ای ،به آنها اجــازه داده تا در این
مورد خاص به مذاکره بنشــینند،
اما از همان زمان گفته است که در
عین عدم مخالفت با مذاکره،
به نتایج آن خوشبین نیست.
نزاع هسته ای مهمترین پرونده
برای این که مسأله هسته ای
امنیت ملی ایران است.
برای دولــت آمریکا "بهانه"
برای این که از یک سو کشور را
ای بیش نیست ،آنان دشمن
جمهوری اســامی بوده و گرفتار "شدیدترین حتریم هایی که
حتی اگر "به فرض محال" در طول تاریخ در مورد کشوری وضع
روزی ایــن نزاع مطابق نظر شده" کرده ،و از سوی دیگر ،در
آمریکا حل شود ،آنان مسائل صورت شکست مذاکرات ،با احتمال
دیگری -از جمله حقوق بشر،
حمله نظامی اسرائیل ،آمریکا و
سالحهایموشکی،تروریسم
متحدانش روبرو ساخته است.
و -...را مطرح خواهند ساخت.
همان طور که اینک بسیاری
از دولتمردان آمریکایی با "دشنام" افراطی جمهوری اسالمی که خود
دادن به مردم ایران ،همین مسائل را بهترین پیروان آیت الله خامنه
ای قلمداد می کنند ،تحلیل ها و
را مطرح می سازند.
سپس افزود که مسئوالن وزارت پیش بینی هــای ولی فقیه نمی
امورخارجه به مذاکرات هســته تواند نادرست باشد.
ای ادامــه خواهنــد داد و "ايران درســت اســت که رهبر مقدس
آنچه را قرار گذاشته است و عهد نیســت و به تجربه نشان داده که
كرده اســت نقض نخواهد كرد" ،خطاهای بزرگی -از جمله حمایت
اما "آمريكايىها با انقالب اسالمى مطلق از سیاست های فاجعه بار
دشــمنند ،با جمهورى اسالمى محمود احمدی نژاد در  6سال اول
دشمنند ،با اين پرچمى كه شما ریاست جمهوری او -مرتکب شده،
مردم بلند كرديد دشمنند و اين اما این شواهد و قرائن به هیچ وجه
دشمنى با اين چيزها فرو نخواهد مبطل دیدگاه هــای ایدئولوژیک
محافظه کاران افراطی نیست.
نشست".
آیت الله خامنــه ای طرح نقض به همیندلیل جهان واقع را تغییر
حقوق بشــر توســط جمهوری می دهند تــا صدق مدعای رهبر
اسالمی را بی شرمانه خواند ،چون اثبات گردد.
دولت آمریکا خود بزرگترین ناقض به  3منونه زیر توجه کنید:
حقوق بشر در ســطح جهانی از • مورد اول:
طریق به راه انداختن جنگ های وقتی قتل های زنجیره ای در ایران
مختلف (عراق ،افغانســتان ،و ،)...توســط روزنامه نگاران افشا شد،
حمایــت از دیکتاتورهای متحد ،آیت الله خامنــه ای برای نجات
حمایت از تروریسمدولتی اسرائیل وزارت اطالعــات و صدمه ندیدن
و نسل کشی در زمان فتح آمریکا رژیــم ،آن را کار جاســوس های
است.
نفوذی دولت های خارجی[آمریکا،
آیت الله خامنــه ای برای اثبات اسرائیل ،و ]...قلمداد کرد.
مدعای خــود مبنی بر بی نتیجه این ادعا را هیچ کس باور نکرد ،به
بودن مذاکرات هســته ای ،دائماً همین دلیل گروه سه نفره تحت
به ســخنان دولتمردان آمریکا در امر جواد آزاده ،برای اثبات درستی
خصوص تــداوم تحریم های فلج ادعای رهبر ،به شکنجه متهمان
کننده اقتصــادی ،روی میز بودن و همسر ســعید امامی پرداخت
ســناریوی حملــه نظامی ،پیش تا از آنهــا اعتراف بگیرد که عامل
کشیدن مسائل غیرهسته ای ،به بیگانگان بوده اند .در این راه ،سعید
رسمیت نشــناختن رسمی حق امامی کشته شد ،فیلم بازجویی و
غنی سازی اورانیوم توسط ایران ،شکنجه همسر او افشا شد ،متهمان
و...استناد می کند.
بعدها به نمایندگان مجلس توضیح
اســتدالل دیگــر او ،کودتای  28دادند که تحت چه شکنجه هایی
مرداد علیه دولت مصدق و حمایت قرار گرفته بودند تا اعتراف کنند
همه جانبه از حکومت شاه است .که جاســوس دولت های خارجی
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• مورد دوم:

خامنــه ای از ابتدای در دســت
گرفتن رهبری ،مدعیات "تهاجم
فرهنگــی غرب" " ،شــبیخون
فرهنگی غرب" و "ناتوی فرهنگی"
را مطرح ســاخت .می گفت که
آمریکا از طریق رسانه های گوناگون
و تشــکیالتی مشابه سازمان ناتو،
جمهوری اسالمی را مورد تاخت
و تاز فرهنگی قرار داده اســت .در
اول اردیبهشت  1379مطبوعات
اصالح طلب و ناقد را "پایگاه های
دشمن" قلمداد کرد که "ایادی"
آمریــکا و اســرائیل در آنها نفوذ
کرده اند .به دنبال این ســخنرانی
قوه قضائیه حدود یکصد نشریه را
توقیف و تعدادی از روزنامه نگاران
افشاگر را بازداشت و زندانی کرد تا
از طریق فشار بر آنها ادعای کاذب
خامنه ای را اثبات کند.
روزنامه نــگاران و نویســندگان
ایستادند و زیر بار اتهام وابستگی
به خارج نرفتند .فقط ســیامک
پورزنــد در زنــدان مجبــور به
اعترافات دروغین در این زمینه
شد.
تلویزیون جمهوری اسالمی آن
اعترافات را پخش کرد و آیت الله
خامنــه ای در خطبه های نماز
جمعه  1381/5/5آن را شــاهد
صدق مدعای خود گرفت و گفت:
"نمونهاى از آن را شما مالحظه
كرديد و از رســانهها شنيديد؛
اينها ايادى مرموز دشمنند .اين
همان چيزى است كه من از هفت،
هشت سال قبل مرتّب به مسؤوالن
فرهنگى هشدار داده و گفتهام كه
سرانگشتان دشمن براى تسخير
فرهنگى كشور و استحاله فكرى
مردم تالش مىكنند .االن ببينيد
اعترافها و حقايق آشكار مىشود".
نویسندگان و هنرمندان را بازداشت
و تحت فشــارهای روحی و روانی
قرار مــی دادند تا مدعیات خامنه
ای در خصوص شبیخون فرهنگی
آمریکا از طریق مزدورانش را اثبات
کنند.
• سوم:
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نــاب میکردند اما به
جت
آن ا هایــی مانند واتساپ
نرمافزار
یدادند ،جذب
عالقه نشــان م 
کند.
در کنفرانس خبری
مشــترک مارک
زاکربــرگ و جان
30بهمن:کمپانی
کوم ،این دو اعالم
سبوکنرمافزار
فی 
کردند که واتساپ
ارتباطی واتساپ
کماکان به فعالیت
را بــا پرداخــت
مستقل خود ادامه
 ۱۹میلیارد دالر
میدهــد و تعهد
خریــداری کرد.
میکنــد کــه به
چهــار میلیارد
سیاست خود مبنی
از ایــن مبلغ به
بر عدم تبلیغات نیز
صورت نقد و باقی
آن در قالب سهام
دهد.
هان ،ادامه تدپرس گزارش داده
یشود.
شــی
خج

پرداخت م خرید واتساپ« ،هیچکــس در تاری نداده آسو ید واتساپ توســط
کــه خر
سبوک بــا
اری مانند ایــن انجام
فی 
تری در جهــان ک
ک ،بزرگترین خرید
ــ
سبو
ش

بی
فی
م
ـه
سـ
ود».
زار ارتباطی در تاریخ
طات توســط تلف 
نهای ب ـای زاکربــرگ گفت که یک نرماف
با
ارت
یشــود .پیشتر
همراه به دست میآورد.
آقـ اد خود بــرای خرید محســوب م 
ک مهاجر پیشــنه
مایکروسافت ،نرمافزار
واتساپ توســط ی
ساپ را روز  ۹فوریه ،بر سر شرکت
وات
را به قیمت هشت و
و
وم
ک
ن
ی به نــام جا
وم ارائه داد.
کایپ
اوکراین حصیل دانشــگاه میز شام به آقای ک ــت که اس یلیارد دالر خریده بود.
الت
یک فار غ ام بریان اکتون ،واتساپ نرمافزاری اس صب نیم م ک نیز در سال ،۲۰۱۲
نهــای همراه ن
ن
سبو
به

استنفورد
فی
ج سال روی تلف 
تماعی محبوب انتشار
هاندازی شده و در پن
شود و امکان ارسال عکس شبکه اج
را
ی
ت که بیش از م 
ینستاگرام را به قیمت
اخیر توانسته اس
متن رایــگان را برای دیگر عکس ا
یــارد دالر خریداری
کاربر جذب کند .و
نهای همراه فراهم م 
یکند .یک میل
 ۴۵۰میلیون

لف
سبوک کرده بود.
روزانه تقریبا یک میلیون نفر به ت مبنای این قرارداد ،فی 
بر
•
یشوند.

کاربــران جدیدی را
این تعداد اضافه م یانگذار و میتواند
بن
ژه در میــان نوجوانانی
مارک زاکربــرگ،
وی
سبوک ،پس از بــه نــون از عضویت در

مدیر اجرایی فی
داد گفت :کــه تاک
نهایی شدن این قرار

گترین خرید یک
بزر 
رتباطی در تاریخ!
نر مافزار ا

نسل کشی بهائیان ایران...

>> ادامه از صفحه14 :

حتی اگر ادعاهایی را نپذیریم که
در باره مشارکت و حمایت برخی
از روحانیون بلند پایه شیعه مورد
حمایت دســتگاه های امنیتی از
شبکه اعمال جنایت علیه بهاییان
مطرح می شود ،باز هم نمی توان
این واقعیــت را انکار کرد که نهاد
سنتی روحانیت در ایران از طریق
تداوم بخشیدن به بهایی ستیزی
موفق شــده اســت بهاییان را به
انزوا برانــد و روان جمعی جامعه
ایــران را وادار ســازد تا به تدریج
این نسل کشی را به عنوان امری
طبیعی و الزمــه جامعه مذهبی
شیعی بپذیرد .اگرچهدر این زمینه
مســئولیت اصلی با روحانیون و
نهاد های مذهبی اســت اما نمی
توان مســئولیت عمومی مقلدین
این مراجع را به عنوان کسانی که

دستورات آن ها را اجرا می کنند
یا در برابر نقض حقوق شهروندان
بهایی ســکوت می کنند ،نادیده
گرفت .آحاد شــیعیان ایــران ،با
ســکوت در برابر این خواســته
غیرانســانی نهادهــای مذهبی،
درعمل شریک پایدارسازی نسل
کشی بخشــی از هموطنان خود
هستند.
بدون درخواســت موکد رهبران
سیاسی و مدنی و مذهبی جامعه
از مقام های رسمی ایران ،از رهبر
و رییس جمهــوری گرفته تا قوه
قضاییه برای پایان دادن به نســل
کشی بهاییان ،نمی توان امیدوار
بود کــه جامعه بهایی ایران بتواند
به حقوقی دست یابد که حتی در
قانون اساسی ایران هم تصریح شده
است .به همین دلیل وظیفه دفاع

"برخی چهره خودشــان را نشان
نمی دهند و کار خودشــان را می
کنند که این ،همان نفاق است".
آنگاه درباره مذاکرات هســته ای
افزود" :فعال باید ســکوت کنیم و
بغض در گلو نگه داریم" ،که نشانه
نارضایتی از مذاکرات بود.
او نیــز همانند خامنــه ای گفت:
"نمی تــوان به آمریکا خوش بین
بود ،به نظر می آید ما در مذاکرات
به مشکل میخوریم البته امیدوارم
که این طور نباشد".

به ایران اســت .البته دولت حسن
روحانی بهبود روابط با دولت های
غربی و احتماالً عادی سازی روابط
با دولت آمریکا را هم در دستور کار
دارد .از نظر آنــان ،برقراری رابطه
عادی با آمریــکا ،محصول توافق
نهایی هســته ای و حل این نزاع
است.
مذاکــره در مورد چنیــن پرونده
حساســی می بایســت با اجماع
کامل تمامی زمامداران سیاســی
رژیم صــورت گیرد ،نــه این که
رهبر جمهوری اسالمی به مذاکره
کنندگان ودولت به چشم عروسک
های خیمه شب بازی بنگرد و زیر
پای آنان را خالی کند .فرســتادن
دیپلمات ها بــه مذاکراتی که به
اعتقاد رهبر نتیجه آن از قبل معلوم
است و قرار است طبق پیش بینی
اش به شکست بینجامد ،نه عاقالنه
است و نه حقوق انسانی کسانی که
به عنوان دیپلمات به این مذاکرات
می روند را در نظر می گیرد.

پس از انتخابات ریاست جمهوری
 88و به راه افتادن جنبش ســبز،
دوباره برای اثبات مدعیات خامنه
ای بســیاری زندانی و به شــدت
شکنجه شدند تا به همان چیزهایی
که او می خواست اعتراف کنند.
عده ای نیز در تلویزیون جمهوری
اســامی به جرایم ناکرده اعتراف
کردند.
اینک آیت الله خامنه ای بی نتیجه
بودن مذاکرات هسته ای را اعالم
کرده است.
نزاع هســته ای مهمترین پرونده
بخواهند
افراطی
کاران
محافظه
اگر
امنیت ملی ایران است.
درســتی پیش بینــی او را اثبات برای این که از یک سو کشور
کننــد ،راهی جز دســت زدن به را گرفتار "شدیدترین تحریم
اعمالی برای به شکست کشاندن هایی که در طول تاریخ در مورد
مذاکرات ،تخریب دولت روحانی و کشــوری وضع شده" کرده،
فشار بر تیم مذاکره کنندهدر پیش و از ســوی دیگر ،در صورت
ندارند.
شکست مذاکرات ،با احتمال
در واقع آیت الله خامنه ای با این حمله نظامی اسرائیل ،آمریکا و
سخنان راه تضعیف و تخریبدولت متحدانش روبرو ساخته است.
حسن روحانی را گشوده است.
مذاکــرات مهم هســته ای برای
سرلشــکر جعفری -فرمانده کل اثبات صلح آمیز بودن پروژه هسته
سپاه -در  19فوریه دولت روحانی ای ایران ،لغــو کلیه تحریم های
را به دورویــی متهم کرد و گفت :اقتصادی ودفع خطر حمله نظامی

از شهروندان ایرانی بهایی پیش از
آنکه وظیفه رهبران جامعه جهانی
بهاییدر خارج از ایران باشد وظیفه
هر شهروند ایرانی است که میداند
نادیده گرفتن حقوق یک شهروند
دیگر گام اول برای نادیده گرفتن
حقوق خود اوست .و بیش از آن،
وظیفه اخالقی و انسانی هر ایرانی
در شرایط کنونی سکوت نکردن
در برابر نسل کشی بهاییان ایران
است.
____________
عکس :اعتراض درســاحل دریا؛
جامعه بهائیان ریــو ،برزیل جون
 ،2011به اســارت  7رهبر بهایی
در جمهوری اسالمی اعتراض می
کنند.

آیا آیت الله خامنه ای به مروت و
انصاف اعتقاد دارد؟
البته این نکته را نمی توان نادیده
گرفت که خامنه ای قطعا به دنبال
سازش از طریق اثبات غیر نظامی
بودن برنامه هســته ای است ،اگر
حق غنی ســازی ایران پذیرفته
شود و کلیه تحریم های اقتصادی
لغو گردند .ولی پیش بینی او این
است که دولت آمریکا تحت فشار
دولت اســرائیل نــه تنها چنین
نخواهد کرد ،بلکه دائماً مســائل
جدیدی(موشک های بالستیک)
را مطرح خواهد ساخت .به همین
دلیــل او به جهانیان و مردم ایران
می گوید ،با این که ما همه راه ها را
طی کرده و همه روش های راست
آزمایی غیر نظامــی بودن برنامه
هسته ای را پذیرفتیم ،آمریکا باز
هم به روش های زورگویانه و دبل
استاندارد خود ادامه داد .حاال شما
داوری کنید :مقصر کیست ،ایران یا
آمریکــــا؟ •

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید:

اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید،
نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :
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تغییر نگرش مسئوالن درباره بحران مهاجرت

شما هم فرار کنید ،راه باز است!
بسيار زشت و بد آن اين است
جالل یعقوبی
روز خمینی :میگویند مغزها فرار
كه بيگانگانى مىخواهند بيايند
روزنامه شــرق در آخرین
کردند
فرار
که
جهنم
کردند!
انسانى يك كشور
ملى
ثروت
از
اساس
ماه گذشته گزارشی بر
ِ
ِ
سوء اســتفاده كنند .كشورى
بررسی ســال  ۲۰۱۳وزارت
این مغزها!
انســانهايى را پرورش دهد و
آموزش آمریکا منتشر کرد که
اســتعدادهايى را  -با همه
نشان میداد تنها در این یک
عوامل به وجود آورنده
ایرانی
ســال ،تعداد دانشــجویان
ما از طریق مهاجرت مغزها
استعدادهاى درخشان
مشغول به تحصیل در امریکا  ۱۵۰ ۲۵میلیارد دالر به اروپا
 به وجود آورد و به قولدرصد افزایش یافته است.
کمک میکنیم .بودجه
دوســتمان اين را در
در این گزارش آمده بود" :در سال دولتــی مــا  ۱۹۲هزار
طبق اخــاص بگذارد
 ۲۰۱۳بیــش از  ۱۰تــا ۱۶هزار میلیارد تومان معادل ۷۰
و به ديگران بدهد؛ ديگران
دانشــجوی ایرانی در این کشور میلیارد دالر است و ما
هم بيايند با صرف پول  -كه
مشــغول به تحصیل بودنــد .اما  ۱۵۰میلیارد دالر به آنها
غالباً زحمت ديگرى هم
نکته حایز اهمیت ،افزایش تعداد کمکمیکنیم".
نمىكشند  -اين ثروت را
دانشجویان ایرانی در سال  ۲۰۱۳در ســالهای آغازیــن
به ثَ َمن بَ ْخس از اين ملت
است .بهطوریکه ،تعداددانشجویان پیروزی انقــاب  ۵۷که
بگيرند و او را محروم كنند؛
ایرانی در این کشور ،در مقایسه با پدیده فرار مغزها در حال
اين ،بُعد بسيار بد و دردناك
ســال تحصیلی  ۲۰۱۱تا  ،۲۰۱۲گســترش بود ،آیتالله
قضيه است".
بیش از ۲۵درصــد افزایش یافته خمینیدر سخنانی گفته بود:
او یکبــار نیــز خروج
است".
"ما باید این مملکت را عوض
دانشجویان از ایران برای
روزنامه شرق اضافه کرده بود" :از کنیم؛ این افکار را عوض کنیم.
مجموع ۲۲۵دانشآموز ایرانی که دانشگاه ما باید عوض بشود ،از این "اينكه يك مقدار بيشتر به او پول
"تعرب بعد الهجرة"
طی ســالهای ۱۹۹۳( ۱۳۷۲م) افکار عوض بشــود .این مغزهایی مىدهند" را ّ
تا ۲۰۰۷( ۱۳۸۶م) در  ۵۳المپیاد که بچههای ما را سی سال ،چهل خوانده و گفته بود:
جهانی شــرکت کردنــد بیش از سال ،به تباهی کشیدند بگذار فرار "اين فرار كــردن از ميدان كار و
۱۴۰نفــر معــادل ۶۲و  ۲دهــم کنند ،یک مغزهای صحیح بیایند مســؤوليت و وظيفــه و رفتن به
درصد آنها هماکنــون در یکی از روی کار .حــاال کــه میخواهند جايى اســت كه انسان مىخواهد
دانشگاههای مطرح دنیا در آمریکا تصفیه کنند ،و اشخاص خیرمند زندگى شــخصى خــودش را يك
میخواهند تصفیه بکنند ،شــما مقدار بهتر كند .من بههيچوجه به
و کانادا تحصیل میکنند".
در این گزارش به مورد جالب توجه نشستهاید غصه میخورید که چرا اين كار معتقد نيستم".
تصفیهمیکنند!غصهمیخوریدکه در واقع این تحولی محسوب میشد
دیگری نیز اشاره شده است:
"بر اســاس اعالم قائممقام بنیاد چرا اعدام میکنند؟" و "میگویند از اینکه "شما هم فرار کنید! راه باز
ملی نخبگاندر تاریخ پنجم بهمن مغزها فرار کردند! بگذار فرار کنند .است" به اینکه "من بههيچوجه به
 ،۱۳۹۲بیشترین نخبگان ایرانیدر جهنم که فــرار کردند این مغزها! اين كار معتقد نيستم".
سه کشوری هستند که ایران با آنها مغزهای علمی نبودند این مغزها ،در دوره محمود احمدینژاد بحران
مغزهای خیانتکار بودند ،و ا ّ
رابطه سیاسی ندارد".
ال کسی فرار مغزها گسترش بیسابقهای
از مملکت خودش فرار میکند به یافت.
امریکا؟! از مملکــت خودش فرار سال  ۸۸صندوق بين المللي
افزایش نگرانی ها
نگرانــی از بحــران خــروج افراد میکند به انگلســتان و زی ِر سایه پول گزارشی منتشر کرد که بر
تحصیلکرده از کشــور ،که با نام انگلستانمیخواهدزندگیبکند؟" اساس آن ايران رتبه اول را در
"فرار مغزها" شــناخته میشود ،او افزوده بود:
آمار مهاجرت نخبگان از ميان
اکنون بــه یکــی از بحرانهایی "ما این مغزهــا را میخواهیم که  ۹۱کشــور در حال توسعه يا
تبدیل شده که مسئولین جمهوری از امریکا پا میشــود میآید اینجا توسعه نيافته دنيا کسب کرده
میگوید من آمدهام برای کمک؛ بود.
اسالمی را نگران کرده است.
رضا فرجیدانا وزیر علوم ،تحقیقات نه پا بشــود فرار کند از اینجا! این البته محمــود احمدینژاد تعبیر
فرار به درد ما نمیخورد ،فرار مغزها از ایران را تعبیری غلط
و فناوری چندی پیش در مراسم مغزهای ّ
تقدیر از نفــرات برتر المپیادهای بگذار فــرار کنند .اگر شــما هم دانسته و گفته بود:
علمیدانشجویی از خروج گسترده میدانیــد که در اینجــا جایتان "دولت نهم از سفر ایرانیها به همه
دانشــجویان و نخبگان ایرانی از نیست ،شما هم فرار کنید! راه باز جایدنیا حمایت میکند!"
اســت .مملکت ما آدم میخواهد او تاکیــد داشــت" :برخیها با
کشور ابراز نگرانی کرد و گفت:
"ما نمیگوییم دانشــجویان برای حــاال؛ نه مغزهایی که میروند در تعبیر غلط از عنــوان فرار مغزها
کسب علم به اروپا نروند زیرا باید پناه انگلستان و در پناه امریکا".
اســتفاده میکنند .مــا فرار مغز
(صحیفه امام  -جلد -۱۰صفحه۴۰۳و )۴۰۴نداریم زیرا میبینیم بســیاری از
برای تبادل دانــش روز به خارج
ارزشهای فرهنگی ملتهای شرق
از کشــور بروند ولی اگر بازنگردند
به کشــور خســارت زیادی وارد به مرور و با مشخص شدن تبعات آسیا حاصل ســفر ایرانیهاست،
منفی مهاجرت نخبگان از ایران ،ولی دوســت داریم هر ایرانی هر
میشود".
او تاکید داشــت" :براساس آمار موضع مسئوالن جمهوری اسالمی توانمندیای کــه دارد در داخل
مرزهای ایران صرف کند".
جهانی هر متخصص یک میلیون تغییر کرد.
دالر ارزش دارد کــه ما  ۱۵۰هزار برای نمونــه آیتالله خامنهای در کامران دانشجو ،وزیر علوم دولت
نفــر را از طریق مهاجرت مغزها مهرماه ســال  ۱۳۸۱و در دیدار با احمدینژاد نیز معتقد بود" :ما به
هیچ عنوان در کشــور فرار مغزها
به اروپا میدهیم و حاصل ضرب گروهی ازدانشجویان گفت:
 ۱۵۰هزار در یک میلیون برابر با "صحبت فرار مغزها مىشود .فرار نداریم و تکرار این جمله از سوی
 ۱۵۰میلیارد دالر میشود؛ یعنی مغزها ابعاد گوناگونى دارد .يك بُعد برخی از افــراد ،توهین به جامعه

همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند
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اصالحات و بسته شدن تاسیسات
هســتهای دانســت .این روزنامه
نوشته بود:
"بــا تعطیلــی نیروگاههــا و
پژوهشــگاههای هســتهای در
دوره اصالحات کــه تحت عنوان
تنشزدایــی! صــورت گرفــت،
متخصصان هستهای بهکار گرفته
شــده در این حــوزه از کار بیکار
شــدند .پیمانکاریهای گسترده
شــرکتهای خارجی به تهدیدی
برای فرصتهای مهندسانداخلی
بدل شد و قس علی هذا ،مواردی
که نیــروی کار متخصــص ما را
روز به روز ناامیدتر کرد و اشتیاق
مهاجرت را در آنها شعلهورتر! این
در حالی است كه امروز جمهوری
اســامی به مدد نهادینه شــدن
شــعار «ما میتوانیم» و به یمن
تحریمهای خارجی به بســتری
بــرای فعالیت متخصصان داخلی
در عرصههای گوناگون بدل شده
است .مســؤوالن دیروز در کمال
وقاحت اما شرایط خروج از کشور
این قشــر در این روزها را معلول
اختنــاق دانشــگاه و غیــر آن و
سختگیریهایتنگنظرانهمعرفی
میکنند و مبرهن است که دروغ
بزرگ دانشــجوی ستارهدار با چه
نیتی مطرح میشود".

دانشگاهی است".
او تاکید داشت" :نگاه درست این
اســت که خروج نخبگان و رفتن
افراد به خارج از کشور و علم اندوزی
را تماما منفی ندانیم .ما نباید صرفا
منفی به این موضوع نگاه کنیم .یک
دانشجویدانشگاه صنعتی شریف،
تهران ،علم و صنعت یا امیرکبیر،
اصفهان ،مشــهد و یا هر دانشگاه
دیگر که کارشناســی می گیرد و
در جایــی دیگر تحصیل می کند
این را نباید مطلق منفی ببینیم.
این نشان می دهد که دانشجویان
ما از لحاظ علمی پیشرفت کرده
اند .دانشگاههای ما در دنیا مطرح
هستند و دنیا به دنبال دانشجویان
ما است".
چندی پیش ســایت بولتننیوز
وابسته به نهادهای امنیتی-نظامی
جمهوری اســامی ،در گزارشی
ضمن نقد هیاهوی ایجاد شــده
بر سر فرار مغزها و "سیاهنمایی"
مربوط به آن نوشت:
"طبــق آمارهــای رســمی ،از
کشــورهای چین ،هنــد ،ژاپن،
مکزیک ،و حتی اســپانیا و ایتالیا،
پدیده فــرار مغزها یــک پدیده
پذیرفته شده جهان امروز است که
متناسب با رشد دانش و تکنولوژی
رخ داده است".
یا
مغزها
فرار
وجود
البته تکذیب
درباره علت خروج خنبگان از ایران
عادی جلوه دادن آن ،تنها روشی روایتهای دیگری هم وجود دارد.
نبود که محافظهکاران جمهوری حسین راغفر استاد اقتصاد معتقد
اسالمیدر پیش گرفتند.
است" :یکصد ســال است که در
روزنامه وطنامروز که از نشــریات ایران فرار مغزهــا داریم و این به
وابســته به محافظهکاران تندرو دلیل سیاستهای دستمزدی بوده
است ،چند ماه پیش در یادداشتی ،و این باعث شده که افراد به حقوق
مســئول فرارمغزهــا را دولــت خودشان دسترسی پیدا نکردهاند و

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

به همین دلیل سرمایههای بزرگی
از کشور خارج شده است بواسطه
اینکه دولتها مسئولیتهای خود
را اجرا نکردهاند".
اسفندیار اختیاری ،رییس کمیته
پژوهشــی و فناوری مجلس نیز
بوروکراسی را از عوامل فرار مغزها
مــی داند .او میگویــد" :حمایت
نکردن معنوی از نخبگان و وجود
بوروکراسی شدید اداری از عمده
دالئل فرار مغزها از کشور است".
همچنین چنــد روز پیش حمید
میرزاده ،رئیس دانشــگاه آزاد در
برنامه تلویزیونی شب آفتابی که از
شبکه تهران پخش میشود ،اعالم
کرد:
"کشــور با تخلیــه ژنهای
باهوش روبهرو است".
او گفــت" :تخلیه ژنهای باهوش
به این دلیل اســت کــه در حال
حاضر  ۹۵۰هزار متقاضی شرکت
در دورههای کارشناســی ارشد و
 ۳۳۱هزار نفر متقاضی شرکت در
دورههای phdدر کشور هستند .اما
مجموعه دانشگاهها تنها میتواند
نزدیک بــه  ۲۶درصد متقاضیان
دورههــای ارشــد و پنــج درصد
دانشــجویان متقاضی شرکت در
دورههای دکتری را پذیرش کند و
همین امر موجب میشود که سایر
متقاضیان برای ادامه تحصیالت از
کشور خارج شوند".
فرار مغزها بــه هر دلیلی که
باشد ،براساس گفته مقامات
رسمی سالیانه هزینهای بیش
از درآمد نفت برای ایران داشته
است( .روزآنالین)

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایـران در مونتریال
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
به بهانه روز زن...

هشت مارس روزی است که در
بیشتر کشورهای جهان به پاس
خدمات و حرمتی که زنان سزاوار
آنند و به منظور بازبینی مشکالتی
که زنــان از آن رنج مــی برند،
برنامه های ویژه ای برای آموزش
همگانی درباره چگونگی کاستن
از آن رنج ها ،و چگونگی افزایش
ســهم زنان در تولید ارزش های
اجتماعی ،همبستگی خانوادگی
و باالخره ساختن جامعه بهتر بر
بستر حقوق برابر برگزار می کنند.
نزدیک به نیم قرن است که زنان
در ایران ازحق رأی برخوردارند،
اما نه از حقوق یک انسان کامل.

برخی از محققان اســام شناس
براین باورند کــه عقب ماندگی
کشورهای اسالمی بیشتر به آن
دلیل اســت که این جوامع ،زنان
را از حق مشارکت در امور زندگی
اجتماعی بازداشته و فعالیت های
آن هــا را در چهاردیواری خانه
محدود کرده اند.
این بــه معنای محــروم کردن
جامعــه از توان و اســتعدادهای
نیمی از جمعیت جامعه است.
فعاالن جنبش حقــوق برابر در
ایران مورد ستایش جهانیان قرار
گرفته اند .ایــران نمی تواند این
قدرشناسی را نادیده بگیرد .این
تالش اگرچه بــا تحمیل هزینه
بسیار باال بر فعاالن زن همراه بوده

>>

است ،ولی جوامعی که این تلخی
ها را پشت سر نهاده اند می دانند
که همواره آگاه ترین ودلسوزترین
زنــان با حرکــت آگاهی بخش
و فعالیت خــود هموارکنندگان
مسیری هستند که فرزندان آنها
از آن بهره خواهند برد .تاریخ تمام
جوامع رنج مضاعف زنان را برای
کســب حقوق برابر در دل خود
ثبت کرده است.
امروز روز زن؛ روز من؛ روز تو؛ روز
همه مادرها؛ روز همه انسان های
روی زمین است.
همهدنیا این روز را جشن میگیرند
اما زنان ما در ایران؟!

مطلبی تکان دهنده از روزنامه اعتماد تصویری
دیگر را بدست می دهد...
اینجا دروازه غار است ،ناف تهران.
ســوار مترو كه شوی ،كمتر از یك
ساعت به ایستگاه شوش میرسی
و چند قدم پیاده كه بیایی جایی
سردرمیآوریكهانسانیتدودشده
و به هوا رفته است .صبحها خلوت
و شبها از زمین بچه میجوشد.
نه عاشــق میشــوند نه كودكی
میكنند .وقتی به ســن دوازده،
سیزده سالگی میرسند باید ازدواج
كنند و بچهدار شوند ،این چرخه
زندگــی كودكان برده اســت .راه
دیگری مقابل پای آنها نیست ،فكر
میكنند حتما این صحیحترین راه
است .آنها را غربتی صدا میزنند.
از لب خط تا دروازه غار خانههایی
را میبینی با حیاطهایی بزرگ و
هشتی و اندرونی و بیرونی ،در تمام
این اتاقهــا خانوادههایی زندگی
میكننــد با چند بچــه .هر بچه
سرمایهیی برای خانواده ،برای این
والدین فرزند بیشتر ،زندگی بهتر
اســت .مواد بیشتر است .نشئگی
عمیقتر.
بیمارستانی شبیه به وال استریت

دختربچه 14ساله افغان سال پیش
بچهدار شده بود ،او حتی توان بلند
كردن بچه را هم نداشت اما حاال
بچه او پیش خودش نیست.
نوزادش را سه میلیون تومان
فروخته است.

در ایــن محله گــروه دیگری نیز
هســتند كمتعدادتر از غربتیها،
به آنها فیوجــی میگویند .اكثر
مددكاران موسسات خیریه كه با
این خانوادهها سروكار دارند ،خرید
و فروش بچه یا بچهدار شدن برای
درآمدزایی را ناشی از فقر فرهنگی
در بین این گروهها میدانند.
اینجا با بچه تجارت میكنند ،مواد
میكشند ،زندگی میكنند ودست
آخــر هم سرنوشــت تلختری در
انتظارشان است ،اینجا هر اتفاقی
میافتد .مردی به نام خسرو وجود
دارد .به بچهها پول میدهد و بعد
آنها را به هزار شكل دیگر به بردگی
میگیرد .كودكان موظف هستند
كه آخر شــب با مقدار مشخصی
پول به خانه برگردند .اگر پول كم
آورده باشــند ،باید تن به كارهای
دیگری دهنــد .ازدواج این بچهها
هیچ جایی ثبت نمیشود ،نامشان
جایی ثبت نمیشــود .گویا روح
هســتند .بردههایی كه فقط برای
كار زاییده شدهاند.
بیمارســتان ...در خیابان مولوی
تهران اســت .بازاری برای خرید
و فــروش بچــه؛ درســت مانند
والاســتریت ،یكی از دانشجویان
پزشــكی كه آنجــا كار میكند،
میگوید:
«خانمهایی به این بیمارســتان
میآمدند و بچهدار میشــدند و

میرفتند ،حتی برای شــیردهی
كودك خود صبر نمیكردند .خیلی
عجیب به نظر میرسید .اما همین
خانمدو هفته بعد میآمد و برگهیی
را كه دست مردی بود امضا و پول
ناچیزی دریافت میكرد ،ســپس
بچه را به او تحویل میداد.
به همین سادگی.
اینجا زنان معتاد هم میآیند برای
زایمان ،اما خرج دو ،ســه شــب
مصرفشــان را میگیرند و كودك
خود را میفروشند».
بیاییــد برگردیم بــه دروازه غار،
كوچههای باریك با جویهایی كه
خشك شده است ،بوی زباله میآید.
دیوار ســفید بزرگــی دور جایی
شــبیه به میدان را گرفته است،
از ســوختگیهای كنــارش
میتوان فهمید كه اینجا خوابگاه
كارتنخوابهاســت ،یكی از آنها
در میــان زبالهها به ظرف برنجی
میرسد و آهسته آهسته شروع به
خوردن آن میكند.
فروش كودک به هر قیمتی

غربتیها گروهی هستند كه اصل
خرید و فروش بچهها متعلق به این
گروه است .گروههای دیگر سعی
میكنند كه بیشتر بچهدار شوند
تا پول بیشتری به چنگ بیاورند.
مــادری فرزند خــود را یك و نیم
میلیون تومان فروخته است.

به مناسبت روز جهانی زن
نگاهی بر حضور و عملکرد دولت ایران
در کمیسیون مقام زن سازمان ملل
سخنران میهمان الهه امانی
بخش زنان از ســال  1985از
نزدیک دنبــال میکند و همه
ســاله در جلسا ت این نهاد در
اله امانی از کنشگران کمیسیون نیویورک شرکت کرده است.
امور زنان سازمان ملل است و زمان :شنبه اول مارس 2014
فعالیتهای ســازمان ملل را در ساعت  6بعد از ظهر
عالوه بر مشــکالتی چون نا
نه به خشونت در
آشــنائی به زبان و شناخت
کافی از جامعه میزبان دست
خانواده
مورد توجــه عزیزانی که در و پنجه نــرم میکنند و مورد
غربــت و بــه دور از حمایت خشونت خانگی قرار میگیرید
خانواده بسر میبرد و در اینجا .شما میتوانید با «بوکلیه آتنا»
با شماره:

مکان :دانشگاه کنکوردیا

1455 Maisonneuve O ,
)H-767 (metro Guy

ورودیه $ 5
انجمن زنان ایرانی در مونترال
514-274-8117

تماسبگیرید.
مشکالت خانوادگی شما
به زبان فارسی و بطور رایگان
با افراد صاحــب نظر و قابل
اعتمــاد مورد بر رســی قرار
خواهد گرفت .
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؛ روز تو؛ روز همه
 ،روز زن؛ روز من
 8مارس
وی زمین است...
همه انسان های ر
مادرها؛ روز
هنگامیكهبارداربوده،بیمارستان
نرفته زیرا قرار این بوده است كه
به محض اینكه بچهدار شد ،باید
او را به خریدار بدهد.
 نمیخواســتی بچهات را نگهداری؟
 چرا اما به پولش نیاز داشتم.تمام مكالمــه همین قدر طول
میكشــد ،آنقدر مطمئن پاسخ
میدهد كه دیگر جای ســوالی
باقی نمیگذارد .بین خودشان و
بچه ،همیشه خودشان را انتخاب
میكنند .مادر دیگری قرار بوده
با فروش بچه به قیمت دویست
هــزار تومان ،الاقــل خرج چند
شبش را به دست آورد.
زمانــی كه او تــازه مواد مصرف
كــرده بوده ،خریدار میآید و بچه
را میبرد ،نه پولی پرداخت میشود
نه مــادر چیزی یــادش میآید.
همه زندگیشــان در «پایپ»ی
شیشهیی خالصه شده.
پایپ هنوز در دستش هست.
در حیاط خانــه چند كودك بازی
میكنند ،كارگرانــی كه منتظر
مشتری هســتند ،زمین یخزده
و آب ســیاهی آنجا جریان دارد،
بچهها روی آنها ســر میخورند و
میخندند.
یكی از مددكاران اجتماعی محله
میگوید:
«موردی داشتیم كه برای ساكت
كردن نوزاد چهارماهه خودش به
او متادون میداده و در كنار نوزاد
شیشه مصرف میكردند كه بچه
دچار حملههای شــدیدی شده
بود .هركاری میكردیم كه بچه را
از مادر بگیریم و او را درمان كنیم
قبول نمیكرد .بعدا كه با او صحبت
كردیم به ما گفت بچه پنج میلیون
تومان مشتری داشته است و اگر
آن را به ما تحویل میداد مشتری
بچه از دست میرفته ،اما به خاطر
حال بد كودك مجبور شــد و او را
به ما داد».
كودكان اجارهای

مســعود ،مددكار اجتماعی و بلد
محله اســت .او مسوول شناسایی
دروازه غار و لب خط است؛ خانهیی
را نشان میدهد كه یك سال پیش
توســط موسسهیی خیریه كشف
شــد و تعداد زیادی بچه را از آنجا
نجات میدهند ،میگوید:

مادر می گوید:
«فروختمش و پول زندگی را به دست
آوردم؛ چارهیی دیگر نداشتم اگر
منیفروختم چه كار میكردم؟
منیتوانستم نگهش دارم ،آدم در
خماری هر كاری میكند! وقتی پول
خوبی پیشنهاد میكنند دیگر به من چه
كه بدامن كجا میرود!»
ــــــــــــــ

«ســال پیش بود فكر
میكنم كــه این خانه
را پیــدا كردیم ،حدود
 40تا  50بچه در این
خانــه بودند كه هرروز
صبح عدهیی میآمدند
و آنها را اجاره میكردند
و دوباره آخر شب آنها
را برمیگرداندند».گروه
دیگری هســتند كه
در بــارداری متوجــه
میشــوند كه نمیتوانند از بچه
نگهداری كنند و به همین خاطر
دنبــال خریــداری بــرای فرزند
خود میرونــد ،اینهــا امنترین
مكان را یا خانههایشــان میدانند
یا بیمارســتان ،...این دانشجوی
پزشكی كه در این بیمارستان كار
میكند میگویــد« :در روز حدود
ســه تا چهار تا از این مــوارد در
بیمارســتان داریم ،شاید خیلی از
آنها در قبال فروش بچه خود اصال
پولی نگیرند و خیلی از آنها كودكان
خود را رها میكنند و میروند».
از طرح ضربتی تا فقر فرهنگی
در لــب خط مردها تا آخر شــب
قمار میكنند و زنها كار ،فرهنگ
زندگیشان عجیب است ،كودكان
آنها هــم گاهی اوقــات وارد این
بازیها میشوند و از همان سنین
كودكی دســت به همــه كاری
میزنند .یكی دیگــر از مددكاران
اجتماعی میگوید اینها از بچهها
هر استفادهیی میكنند و این همان
فقر فرهنگی شدیدی است كه در

میان آنها وجود دارد ،با برخورد و
طرحهای ضربتی اینها جمعآوری
نمیشــوند ،صرفا بایــد از طریق
تغییر خود ایــن بچهها نگذاریم
نسل جدیدی از آنها تربیت شود.
این گزارش حتی پایانی هم ندارد،
پایانی نیست بر مشكالت كودكانی
كه ناخواســته به دنیا میآیند و
نمیدانند كه چه كسانی هستند،
بچههایی كــه هنوز بچگی نكرده
پدر شــدهاند ،مادر شدهاند .اما نه
میدانند خودشان از كجا آمدهاند
نه بچهشان به كجا میرود .اینجا
لب خط اســت ،دروازه غار ،اینجا
ته خط اســت برای بچههایی كه
معامله میشوند تا مادرشان بگوید:
«فروختمش و پــول زندگی را به
دست آوردم؛ چارهییدیگر نداشتم
اگر نمیفروختم چه كار میكردم؟
نمیتوانستم نگهش دارم ،آدم در
خماری هــر كاری میكند! وقتی
پول خوبی پیشنهاد میكننددیگر
به من چه كه بدانم كجا میرود!»
به کجای این شــب تیره بیاویزم
قبای ژنده خود را؟!

•
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دمکراسیشورایی

شــوراهای سراسری خلق
ترکمن با شعار زمین از آن
کسانی ســت که بر روی آن
کار می کنند ،بوجود آمد و بسیاری
از امور منطقه را در دست گرفت.
شــوراهایی که منتخب مستقیم
دهقانان و ساکنان ترکمن صحرا
بودند.
اما جمهوری اسالمی که از قدرت
گیری شــوراها هراسان شده بود،
بسرعت دست به سرکوب شوراها
زد .نه فقط در کردستان و ترکمن
صحرا کــه در کارخانجــات نیز
تلویزیون دمکراسی شورایی
به دســتگیری نمایندگان واقعی فریاد رســای کارگران و تمامی انسان های
کارگران و اعضای شوراها پرداخت .زحمتکش ،شریف و ستم دیده ای است که
ارتجاع تــازه به قدرت رســیده ،برای آزادی و سوسیالیسم پیکار می کنند.
شــوراهای کارگری را قبل از آن
از این پس برنامههای تلویزیون دمکراســی
که مجالی بــرای تبدیل به ارگان
سیاســی حاکمیت طبقه کارگر شــورایی بر روی اینترنت در دسترستان
یافته باشند ،با خشونت و بیرحمی خواهد بود.
از تارنمای تلویزیون دمکراسی شورایی در
قلع و قمع نمود .خانه کارگر را به
وســیله مزدوران خود اشغال کرد شبکه جهانی اینترنت دیدن کنید و آدرس
و شوراهای ســاختگی اسالمی را آنرا در اختیار دیگران نیز بگذارید .شماره
براه انداخت که نمایندگان آن می تلفن برای تماس :
بایســت مورد تایید انجمن های
 ۰۰۴۵۳۶۹۸۷۲۸۱و ۰۰۴۵۳۶۹۱۲۱۸۷
اسالمی و اداره کار می بودند.
نشانی تلویزیون دمکراسی شورایی بر روی اینترنت:
مسلحانه
انقالب ســال  ۵۷و قیام
http://tvshora.com
 ۲۲بهمن تجارب ارزشمندی برای
Email: shora.tv@gmail.com
ســازمانهای کمونیست ،طبقه
کارگر و عموم تودههای زحمتکش
داشــت .باید این تجارب را پاس
 ،دســتآوردهای انقالبی مردم را به کلی از
گرفت.
داشت و در انقالب آتی به کار
آنها سلب نماید و رژیم اختناق و دیکتاتوری
ویژه
به
عمومــی،
انقالب ،نقــش اعتصابات
عریــان را مجددا برپــا دارد ،ضرباتی بود که
نشان
همگان
به
را
اعتصاب عمومی سیاسی
تودههای کارگر و زحمتکش با قیام مسلحانه
عموم
اقتصــادی،
عمومــی
داد .اعتصابــات
به ارگانهای نظامی -بوروکراتیک دســتگاه
عرصه
به
ایران،
سراســر
در
را
تودههای کارگر
دولتی وارد آوردند ،مسلح شدند و آغاز به ایجاد
عمومی
اعتصــاب
کشــاند.
مبارزهای فعال
ارگانهای اعمــال حاکمیت تودهای از نمونه
نظر
از
رژیم
به
ای
ه
کنند
ه
خرد
سیاسی ضربه
شوراها نمودند .تجربه نشان داد که شوراها یگانه
و
ارکان
تمام
و
کرد
وارد
سیاســی
اقتصادی و
ارگان اعمال حاکمیت کارگران و زحمتکشان
جریان
در
کرد.
فلج
را
موجود
نظم
ارگانهای
در ایران است .این شــوراها از بطن اعتصاب
ویژه
به
کارگران
برجسته
نقش
اعتصاب،
این
عمومی سیاســی و قیام مسلحانه و تحول و
گردید.
آشکار
مبارزات
در
نفت
صنعت
کارگران
ارتقاء کمیتههای اعتصاب ،زاده شدند .تجربه
اعتصاب عمومی سیاسی که میدان وسیعی همچنین نشان داد که اگر تودههای کارگر و
بــرای تظاهرات تودهای و ســنگربندیهای زحمتکش دســتگاه دولتی موجود را با تمام
خیابانی پدید آورده بود ،شــرایط را به لحاظ ارگانهای نظامی و بوروکراتیک به کلی در هم
عینی و ذهنی برای رویآوری تودهها به قیام نشکنند ،شوراها قادر به ادامه حیات نخواهند
مســلحانه مهیا کرد .قیام مسلحانه نشان داد بود و مرتجین آنها را برمیچینند .همین اتفاق
کــه تودههای مردم قادراند با توســل به قهر در جریان انقالب گذشــته و شکست آن رخ
مسلحانه ،قدرتمندترین ارگانهای سرکوب داد .انقالب  ۵۷بار دیگر آموخت که اگر طبقه
نظامی -پلیســی طبقه حاکم ستمگر را در کارگر نتواند رهبری انقالب را در دست داشته
هم بکوبند .بهرغم ســازشهای مرتجعین در باشــد ،تمام تالش و قهرمانی تودههای مردم
باال برای انتقال مســالمت آمیز قدرت به یک برباد خواهد رفت وانقالب با شکســت رو به
دارو دســته مرتجع دیگر و به رغم توهمات میگردد .این تجارب برای پیروزی انقالبی که
تودهای نسبت به خمینی ،قیام مسلحانه  ۲۲در پیش است ،پاس داریم وبه کار بندیم.
بهمن ضربات جدی بــه ارگانهای نظامی-
_________________
بوروکراتیک دســتگاه دولتــی وارد آورد .اگر
نشریه کار شماره ۶۶۳
ارتجاع تازه به قدرت رسیده تا مدتی قادر نبود

ازتارنمایتلویزیون
دمکراسیشوراییدیدنکنید

سیوپنجسالپسازقیــام۲۲بهمن...

 ۳۵سال از قیام مسلحانه ی توده ها و سرنگونی رژیم سلطنتی گذشت.
قیام مسلحانه ی  ۲۲بهمن چه درس هایی برای ما دارد؟
اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت بود که
برای پاسخ به سوال باال ،ابتدا نگاهی خواهیم تأثیر مهمیدرسقوط رژیم سلطنتیداشت.
داشــت به زمینه ها و مهم ترین علل بروز و تغییرات سریعدردولت و تغییر نخست وزیران
موفقیت قیام مسلحانه ی توده ها در روزهای نشانگر ناتوانی سیستم برای مقابله با موجی بود
 ۲۱و  ۲۲بهمن.
که دیگر نوید قیام و ســرنگونی رژیم شاه را
در پی رفرم ارضی شاه در سال های  ۴۱و  ،۴۲می داد .اعتصــاب عمومی که از درون طبقه
مستقر شدن نظام سرمایهداری و تغییراتی که کارگر سر برآورده و به دیگر بخش های جامعه
در شکلبندی و موقعیت گروه های اجتماعی فرا روئیده بود ،منجر به فلج شــدن سیستم
شــکل گرفت ،تضادهــای درونی نظامی که بوروکراسی و ناتوانی دستگاه پلیسی و امنیتی
اکنون به شکل مسلط مناسبات تولیدی تبدیل رژیم گردید .خیزش انقالبی توده ها سیستم
شده بود ،آرام آرام سر برآوردند.
سیاسی کشور را در بحران فرو برده بود.
درمســیر چنین تغییرات و بربستر مجموعه در چنین شرایطی بود که قیام  ۲۲بهمن شکل
ای ازشــرایط داخلی و بیــن المللی بود که گرفت .درحالی که باالیی ها نمی توانستند به
سازمان های سیاسی جدیدی از جمله سازمان شکل ســابق حکومت کنند و پایینی ها نیز
چریکهای فدایی خلق ایران شکل گرفتند.
نمی خواستند و نمی توانستند وضع موجود
سازمان هایی که حضورشان بازتاب نارضایتی را تحمل کنند .در چنین شرایطی و در حالی
اقشار آگاه تر جامعه و حتا گروه های مختلف که روحانیت همراه با نمایندگان سیاســی به
اجتماعی بوده و نیز بازتاب دهنده ی مناسبات اصطالح بــورژوازی لیبرال با اعتقاد به رفتنی
نوین.
بودن رژیم شــاه و حتا اعالم پیوند بخشی از
در شــرایطی که رژیم شــاه با رفــرم ارضی ارتش با خمینی ،بــا اعالم دولت موقت خود
کوشــیده بود بر تضادهای جامعه ی کهن و را برای جایگزینی و به دســت گرفتن قدرت
تاثیرات سیاســی و اجتماعی آن غلبه کند ،سیاسی از طریق سازش با ارتش و قدرت های
تضادهای جدیدی شکل گرفتند که در عرصه امپریالیستی آماده می کرد ،جرقه ای کافی بود
ی اقتصادی به ویژه در بحران ســال  ۵۳و در تا آتش قیام شعله ور گردد.
عرصه ی سیاسی در فعالیت و اعتراضات گروه حملــه ی نیروهای گارد به پــادگان نیروی
های گوناگون اجتماعی حتا بخشی از بورژوازی هوایی با مقاومت نیروهای مستقر در پادگان
که از قدرت محروم مانده بود ،قابل مشــاهده نیروی هوایی روبرو گردید .پیوستن مردم به
بودند.
همافران و به ویژه پیوستن نیروهای سازمان
حرکت های اعتراضی تــوده ای و اعتصابات چریکهای فدایی خلق به قیام که در همان روز
کارگــری نیز به صورت تک نمادهایی در این و در تظاهرات ده ها هزار نفری برای اولین بار
مرحله وجود داشــتند که به ویژه می توان از حماسه سیاهکل رادر خیابان های تهران پاس
تظاهرات به مناســبت درگذشت تختی و به می داشتند ،منجر به شکست ارتش و پیروزی
آتش کشــیدن اتوبوس های داخل شهری به قیام کنندگان شد .در حالی که قیام در شرایط
دلیل گران شدن بهای بلیط در تهران نام برد .پیروزی و حکومت نظامی در عمل با ســاح
جنبش اعتراضی ســاکنان خارج از محدوده توده ها برچیده شده بود ،خمینی هراسان از
که از ســال  ۵۵آغاز گشت ،یکی از نمودهای قیام توده ها و از دســت دادن کنترل بر آنها
برجسته و عینی تضادهایی بود که مناسبات تازه اعالم کرد کــه مردم به حکومت نظامی
نوین با خود به همراه آورده بود ،مناســباتی اعتنا نکنند!! در واقع دیگر قدرتی برای اعمال
که با فروپاشی نظام کهنه ،جمعیت ساکن در حکومت نظامی باقی نمانده بود تا مردم به آن
روســتاها را به حاشیه های شهری بزرگ هم اعتناکنند.
چون تهران رانده بود.
این گونه بود که حکومت شــاه ســرنگون و
دوران طالیی شاه بسرآمده بود.
خمینی به قدرت رسید .بختیار رفت ،بازرگان
دیکتاتوریدر کنار گسترش بوروکراسی ،فساد آمد.
مالی گســترده ای را نیز بوجود آورده بود که با توجه بــه آن چه که به اختصار در رابطه با
از سویی بر دامنه ی نارضایتی ها می افزود و خطوط کلی حوادثی کــه به قیام  ۲۲بهمن
از سوی دیگر از کارآمدی رژیم برای مقابله با منجــر گردید در این بخش آمــد ،می توان
گسترش نارضایتی می کاست.
انقالب  ۵۷را بــه طور عمده نتیجه و معلول
با عمومی شدن اعتراضات خیابانیدر سال  ،۵۷عواملی چنددانست ،که مهمترین ان تضادهای
رژیم شاه بدون توجه به زمینه های نارضایتی درونی مناسبات سرمایه داری بود که در سال
در میان توده ها ،به سرکوب و نشنیدن صدای  ۵۳حتا به بحران اقتصادی منجر گردید و تاثیر
مردم ادامه داد (و وقتی هم اعتراف به شنیدن این تضادها بــر نارضایتی در میان گروه های
صدای مــردم کرد که دیگر دیر شــده بود) .مختلف اجتماعی و یا جنبش خارج از محدوده
حکومت شاه  ۱۶شــهریور حکومت نظامی که پیش از این به آنها اشاره شد .یکی دیگر از
اعالم کرد و در فردای آن روز کشتار میدان ژاله نتایج رشد تضادها ،فساد فراگیری بود که بر
اتفاق افتاد و به رغم این کشــتار ،رژیم تالش توان رژیم برای مقابله با معضالت موجود در
کرد تا اوضاع را عادی جلوه دهد.
جامعه تاثیر منفی گذاشــته بود و عامل مهم
به همین خاطر در اول مهر مدارس و دانشگاه دیگر دیکتاتوری عریان رژیم شاهنشــاهی و
ها به روال معمول باز شــد اما طولی نکشید سلب آزادی های سیاسی مردم بود.
که اعتراض و اعتصاب دانشــگاه ها و مدارس اما انقالب  ۵۷که قیام  ۲۲بهمن نقطه ی اوج
را فرا گرفت و رژیم مجبور گردید تا مدارس و آن بود چه نتایج و دستاوردهایی را به همراه
دانشگاه ها را رسما تعطیل کند.
آورد؟
سرکوب اعتصاب کارگران نفت نیز که ابتدا در یکی از مهم تریندستاوردهای قیام  ،۵۷آزادی
بخشی از کارگران و با خواست های اقتصادی های سیاسی بود که تا مقطعی تداوم داشت.
از مهرماه آغاز شده بود ،در شرایطی که بحران حکومت اســامی از همان ابتدا تالش کرد تا
سیاســی جامعه را فرا گرفته بود ،نتیجه ای آزادی های سیاســی را محدود و سپس به
معکوس برای رژیم به بــار آورد .اعتصاب در کلی ممنوع کند .ولی آن خالئی را که در اثر
شرکت نفت به سرعت فراگیر شد و خواست سرنگونی شــاه و انقالب توده ها بوجود آمده
ها ،شــکل و محتوای کامال سیاسی به خود بود ،نمی شــد یک روزه پُر کرد .مردم آزادی
گرفتند .همیــن اعتصابات کارگری و به ویژه را با عزم و مبارزه ی جدی ودرجریان انقالب

خود به چنگ آورده بودند و رژیم که هنوز بر
تمامی عرصه ها مسلط نشده بود ،نمی توانست
به یکباره این آزادی را از توده ها بگیرد.
ایــن آزادی و خالء قدرت دو دســتاورد مهم
داشت .اولین دستاورد آن باال رفتن آگاهی توده
ها بود .در روزهای انقالب و پس از آن ،توده ها
به تجارب سیاسی بسیاری دست یافتند و در
شرایطی که گروه های سیاسی امکان انتشار
علنی نشــریات خود را یافتند و روزنامه ها و
کتاب هــای گوناگونی که پیش از این امکان
انتشار نداشتند ،منتشر گردیدند؛ این امکان
برای گروه های بیشــتری فراهم گردید تا بر
بستر تجارب سیاسی ناشی از دوران انقالبی،
به شــناخت دقیق تری از تحوالت سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی جامعه دســت یابند که
نتیجه ی آن را در روآوردن میلیونی به سازمان
های چپ و دمکرات می توان دید.
دومین دســتاورد مهم ،تجربه ی شوراها بود.
بعد از قیام ،کارگران درابعادی بسیار وسیع و
دراغلب کارخانه ها و واحد های تولیدی بزرگ
 ،شورا های خود را برپا کردند .حتا تشکل های
سراسری کارگری در برخی نقاط و یا صنایع
هم چون صنعت نفت ،گیالن ،تبریز و تهران
بوجود آمدند .شوراهادر زمانی کهدر اثر انقالب
از قدرت مدیریت کاسته شده و حتادر جاهایی
مدیریت کارخانه را به حال خود رها کرده بود،
از قدرت برخوردار شدند و رتق و فتق بسیاری
ازامور کارخانه ،مانند اســتخدام وجلوگیری
از اخراج کارگران ،تالش در راســتای بهبود
وضعیت حقوقی و معیشتی کارگران را خود
به دست گرفتند .این شورا ها البته هنوز ارگان
های سیاســی حاکمیت طبقه کارگرنبودند
بلکه نطفه چنین ارگان هائی محســوب می
شدند .اما تجربه ی شوراها به همین خالصه
نشد .در برخی از مناطق هم چون کردستان،
شــوراهای شهر بوجود آمد .در ترکمن صحرا

مسئول مستقیم خودسوزی ومرگ کارگران،
رژیم جنایتکار جمهوری اسالمیست!

صبح روز دوشنبه  ۲۸بهمن یکی ازکارکنان
سابق صنعت نفت ،دربرابر وزارت نفت اقدام
به خودسوزی کرد.این اقدام زمانی انجام شد
که حســن روحانی به منظــور بازدید از این
وزارتخانه و سخنرانی درجمع کارکنان وارد
این وزارت خانه شد.
روزیک شنبه  ۲۷بهمن نیزبر اثر وقوع انفجار
در مخزن ســوخت کارخانه کیــان تایر ،دو
کارگر شــرکت توزیع کننده سوخت ،جان
خود را ازدســت دادند .حادثه زمانی رویداد
که کارگران ،مشغول تخلیه سوخت از مخزن
بودند .دراثر این سانحه ،دو کارگر به نام های
علی عباســی و رضاجوادزاده جــان خودرا
ازدست دادند.
صبح روز پنج شــنبه  ٢۴بهمن نیز دوکارگر
جوشکار شرکت صدرا ،در زیر چرخهای یک
جرثقیل گرفتار شدند که یکی از آنان به نام
رضا یزدان در دم جان باخت.
صبــح روز جمعه  ٢۵بهمن مــاه نیزکرامت
عزیزی کارگر ســالن پرس شــرکت ایران
خودرو ،زمانی که مشغول جمع آوری ضایعات
از زیر دستگاه پرس بود ،بدلیل نقص فنی وبه
کارافتادن ناگهانیدستگاه پرس ،درزیرستگاه
پــرس ماند و دردم جان باخــت .در پی این
حادثه دلخراش ،کارگران سالن پرس ایران
خودرو ،دراعتراض به مرگ همکارخود دست
ازکار کشیدند  .بدنبال آن مدیریت کارخانه
از ورود کارگران شــیفت  ٢به داخل ســالن
جلوگیری نمود و ازترس گسترش اعتراضات
کارگران ،کاردراین ســالن را تا اطالع ثانوی
تعطیل اعالم کرد.
هنــوز خــون دو کارگرجوشــکاری کــه

درانفجاروآتش ســوزی پتروشیمی خرم آباد
برزمین ریخــت و خــون دو کارگرزنی که
درآتش سوزی کارگاه تولیدی برسنگ فرش
خیابان نقش بســت ،خشک نشده است که
خبرگزاری های دولتی ازخودسوزی و مرگ
پنج تن دیگر خبر می دهند.
روزی نیســت که کارگــری دراین کارخانه
یــا آن واحد تولیدی دچار ســانحه و قربانی
سودپرســتی ســرمایه داران نشود.سرمایه
داران حریص ،تحت حمایت های همه جانبه
جمهوری اســامی ،کارگــران را دربدترین
و ناامــن ترین شــرایط بــه کار وا میدارند.
ســرمایه داران خونخوارو رژیــم ارتجاعی و
ضدانسانی حامی آن ها  ،چنان شرایط شاق
و اســفباروچنان فقروفالکتــی را برکارگران
وعموم زحمتکشان تحمیل نموده اند که آنان
مجبورباشند درفقدان شرائط و وسائل ایمنی
کارکنند و دم برنیاورند و گاه خودســوزی و
خودکشی را -گرچه به نشان اعتراض نسبت
به وضع موجود -بر زندگی در نکبت و ذلتی
که برآن ها تحمیل گشته ،ترجیح می دهند.
طبقه سرمایهدار و رژیم سیاسی پاسدار منافع
این طبقه ،درواقع کارگران رادرحین استثمار
بیرحمانه ،به کام مرگ میفرســتند .سوانح
فزاینده ناشی ازکار وحوادثی که منجر به مرگ
کارگران می شود حاکی ازاین واقعیت است که
درجمهوری اسالمی جان کارگرهیچ ارزشی
ندارد .درجمهوری اسالمی ،ازآن جا که ایمنی
شرایط و محیط کارواستانداردهای بین الملی،
تقریباً درهیچ مؤسســه و کارخانه ای رعایت
نمی شود ،حوادث ناشــی از کار و سوانحی
که منجر به مرگ و نقص عضو کارگران می

شود بســیار باالست .به اعتراف رییس مرکز
تحقیقات پزشکی قانونی ،حوادثی که منجر
به مرگ کارگران شده نسبت به سال گذشته
 ۱۳درصد افزایش یافته است وهردو روز۱۵ ،
کارگردرحین کار کشته می شوند.
درجمهوری اسالمی کارگران از ابتدائیترین
حق و حقوق خود محروم اند ،حتا به کارگران
این اجازه داده نمی شود که تشکل های صنفی
مستقل خود را تشکیل دهند ،تا از حقوق خود
درمورد شرایط و ایمنی محیط کاردفاع کنند.
جان کارگربرای سرمایه داران و رژیم سیاسی
پاسدار منافع آنها مطلقاًبی ارزش است .خواه
مرگ کارگر در نتیجه حوادث ناشــی از کار
باشد ،مرگ تدریجی ناشی از گرسنگی باشد
یا خودسوزی و خودکشی!
کارگران زحمتکش ایران!
ســرمایه داران بیرحم به قیمت جان شــما
کارگران برســودهای خود می افزایند .رژیم
جمهوری اسالمی نیزکه حافظ منافع سرمایه
داران است ،دست آن ها را در استثمارخشن
و درکشتار شما کام ً
ال بازگذاشته و بطور همه
جانبه ازآن ها حمایت میکند .جز نظام سرمایه
داری ،جزسرمایه داران و جز رژیم کارگر ُکش
جمهوری اسالمی کس دیگری مسئول مرگ
کارگران نیست! رژیم جمهوری اسالمی را باید
با گسترش اعتصابات کارگری  ،سازماندهی
اعتصابات عمومی سیاسی و در نهایت با یک
قیام مسلحانه توده ای از اریکه قدرت به زیر
کشید.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی – برقرار
باد حکومت شورایی
نابود باد نظام سرمایهداری
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
 ٢٨بهمن ١٣٩٢
کار – نان – آزادی – حکومت شورایی
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آموزشعکاسیبهزبان ...
عکاسیابتکاری
و خالقیت هنری؛
عکاسی از
قطرات آب
و شما را از یک قطره آفریدیم!
(از زبور عکاس)
نگارنده معتقد اســت کــه برای
خلــق تصاویر زیبــا ،الزاما نیازی
بــه ادوات بســیار پیشــرفته و
گرانقیمت عکاسی نبوده و خیلی
از دوربینهای معمولی نیز قادر به
خلق تصاویر هنری و خارق العاده
میباشند .یکی از سوژه های جالب
و مجانی برای عکاسی ،ثبت تصاویر
قطرات آب است .ویژگی جالب این
سوژه این است که براحتی ،حتی
در منزل و بدون در اختیار داشتن
یک استودیوی مجهز نیز قابل اجرا
خواهد بود.
با خلق و به اشــتراک گذاشــتن
تصاویر زیبای قطرات آبدر شبکه
های اجتماعی ،دوســتان خود را
شگفت زده کنید!
عکاســی هنری از یک قطره آب
بــا یک دوربین مجهــز به فالش
که قابلیت تنظیمات دســتی یا
 Manualرا داشته باشد ،با یک لنز
نرمال به راحتی قابل اجرا خواهد
بود .در صورت امکان ،از یک ســه
پایه استفاده کنید و اگر سه پایه
نداریــد ،دوربین را در جای ثابتی
(مثال روی یک جعبه) قرار دهید.
•
وسایل مورد نیاز:

یک ظرف پهن مثل سینی ،یک
کیسه ی پالستیکی ،چند تکه مقوا
یا کیسه پالســتیکی رنگی برای
ایجاد افکت رنگی در تصویر ،یک
لیتر آب و  20ســانتی متر ورق یا
فویلآلومینیوم.
تنظیمات دوربین برای این سوژه،
با توجه به نور محیط ،فاصله طی
شــده توســط قطره آب ،قدرت
فالش ،عمق میدان مطلوب شما
و  ...اندکی متفــاوت خواهد بود،
ولی به طــور کلی ،تنظیمات زیر
پیشنهاد میگردند .در صورتی که
نتیجه مطلوب حاصل نشــد و یا
تصویر بدست آمده مطابق سلیقه
شما نبود ،با اندکی تغییر در این
تنظیمات ،میتوان تصویردلخواه را
به وجود آورد.
• فاصله دوربین تا محل سقوط
قطره :حدود  50سانتی متر.
• ترجیحا دوربین به صورت افقی
و هم سطح محل سقوط قطره آب
قرار بگیرد و بــه صورت عمودی

عکسنگیرید.
• دوربیــن را در وضعیــت M
یــا  Manualقــرار داده و مقدار
گشادگی دیافراگم یا شاخص  Fرا
بین  6.3تا  8انتخاب کنید.
• ســرعت شاتر را بر روی 1/200
قرار داده و فالش دوربین را فعال
نمایید.
• حساســیت تصویر یا ایزو را با
توجه به نور محیط بر روی  100یا
 200قرار دهید.
فویل آلومینیوم را داخل ســینی
قــرار داده و قدری بر روی آن آب
میریزیم تا آن را بپوشــاند .حدود
دو لیوان آب را در داخل کیســه
پالستیکی ریخته و آن را در جایی
مثل دستگیره کابینت آشپزخانه
یا هر چیز مشــابه دیگری آویزان
میکنیم .سینی آب را زیر این کیسه
پالســتیکی قرار داده و با کمک
یک سنجاق ،کیسه پالستیکی را
سوراخ میکنیم تا قطرات آب شروع
به افتادن در ســینی کنند .شیئ
کوچکی مثل یک گوی پالستیکی
یا هر چیز دیگری را دقیقا در محل
ســقوط قطره ی آب قرار داده و
با فشــردن دکمه شــاتر دوربین
تــا نصفه ،بــر روی گوی کوچک
فوکــوس میکنیــم .طبیعتا باید
دوربین را در جای خود ثابت کرده
باشیم تادیگر حرکت نکند .سپس
دوربیــن را از حالت اتوفوکوس یا
 AFخارج کرده و بر روی فوکوس
دســتی  MFقرار میدهیم .گوی
پالستیکی را از درون سینی خارج
کرده و همه چیز برای عکاســی
آماده است.
با توجه به فاصله کیسه پالستیکی
محتوی آب تا سینی زیر آن،دکمه
شــاتر را هنگامی که قطره آب با
ســطح آب داخل سینی برخورد
نماید تا انتها فشار داده و چندین
عکس بگیرید .با ممارست و ثبت
چند تصویر ،خواهید توانست زمان
دقیق لحظه سقوط آب را محاسبه
وتصاویر بسیار زیبایی را خلق کنید.
همچنین خواهیددید که تصاویری
دارید که قطره ی آب را قبل و بعد
از برخورد با سطح آبداخل سینی
نشــان داده و تمامی تغییر شکل
ظاهری قطره آب و موجهایی را که
در سینی بوجود می آورد ،مشاهده
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کرد.
خواهیــد
اگر دوربین پیشر فته
ای دارید که قادر به عکاسی
به صــورت رگبــار و ثبت 6
تصویر در ثانیه است ،دوربین
را در ایــن وضعیت قرار داده و
از لحظه قبل و بعد از ســقوط
هر قطره آب ،شروع به عکاسی
کنید.
به بیان دیگر دستتان را بر روی
دکمه ی شاتر به صورت ثابت
قرار داده و پشت سر هم عکس
بگیرید .با این روش ،تصاویری در
اختیار خواهید داشت که تمامی
مراحل ســقوط یک قطره آب را
به تصویر میکشند .طبیعتا برای
این کار باید وضعیت فالش را نیز
با ســرعت دوربین تنظیم کرد تا
فالش هم بتواند حرکات دوربین را
همزماندنبال نماید.
اگــر فــاش نداریــد ،از نورهای
دیگری مثل نور خورشید و یا حتی
یک چراغ مطالعه استفاده کنید.
عکاس باید خودکفا باشد!
بــرای تنوع و ایجــاد تصویرهای
بهتر ،میتوانید در کنار سینی آب،
چنــد تکه مقوای رنگی و یا حتی
قوطیهای رنگی داخل آشپزخانه را
قرارداده و افکتهای رنگی جالبی به
تصویر خود اضافه کنید .نور فالش
در اثر برخورد با این مقواها ،بخشی
از رنــگ آنهــا را در قطرات آب و
امواج آب داخل ســینی منعکس
کرده و تصویر بسیار جالبتر خواهد
شد .از نتیجه کارتان شگفت زده
خواهید شد!
اگر تصاویر بدســت آمده را نمی
پســندید ،می توانیــد از مایعات
دیگری مثل شــیر ،نوشابه های
گازدار و هــر مایع حالل دیگری
استفادهکنید!
پس از ثبت تصاویر ،بهترین ها را
انتخاب کــرده و آنها را در یکی از
نرم افزار های ادیت تصویر ،مورد
بازبینی و رتوش قــرار دهید .اگر
دوربین پیشــرفته ای در اختیار
داریــد که با فرمت  RAWعکس
میگیــرد ،حتما از ایــن موهبت
اســتفاده کرده و نقائص احتمالی
تصاویر را برطرف نمایید.
در حین عکاســی توجه داشــته
باشــید که قطــرات آب بر روی
دوربین و لنز شما نریزد و اگر پیش
آمد ،فوری آن را با یک پارچه بدون
کرک خشک کنید.
یادتان باشد که اکثر دوربین ها با
آب رابطه خوبی ندارند.
اگر به مفاهیم عکاســی عالقمند

هســتید ،در کالســهای آموزش
رایگان عکاسی که توسط استودیو
فوتوبوک مونترآل برگزار میگردد،
شرکت کنید.
بــرای اطالع از زمــان دقیق این
جلسات ،گروه زیر را در فیسبوک
(با حروف فارسی یا التین)
جستجو کرده ودر آن عضو
شوید تا «نوتیفیکیشن» آن
برای شما ارسال گردد:
«همــه چیــز در مــورد
مونترآل
Infos pratiques sur
Montréal

تصاویرتان پُر الیک!
علی :عکاس استودیو
فوتوبوک

www.facebook.com/
studiophotobook1
www.studiophotobook.com
Tel.:(514) 984-8944

موسیقی..
«ستایشبهار»

The Rite of Spring
La Sacre du printemps
اثر Igor Stravinsky

این قطعه بیشــتر از هر اثر دیگر
روی آهنگسازان بنام دنیا در قرن
 20اثر گذاشته است .اجرای اول
آن در سال  1913در پاریس بسیار
جنجالی بود .به گفته یک خبرنگار:
«عده ای از حضار بسیار عصبانی
از اینکه موسیقی بسیار غیر عادی
و در حــال از بیــن بــردن هنر
موسیقی» بود شروع به اعتراض،
سوت زدن ،پای کوبی ،فریاد زدن
و عــده ای دیگر معتقد به آزادی
بیان مشغول ساکت کردن دسته
اول ،رقصندگان به سختی ارکستر
را می شنیدند چون هیاهو بسیار
زیاد بود اما کوشــش می کردند
با حــرکات موزون به رقص ادامه
دهند.
مندر یکی از لژهای بالکن نشسته
بودم .جوانی پشت من ایستاده بود
که صحنه را بهتر ببیند .از هیجان
موسیقی مدتی روی سر من ضرب
گرفت! جالب بــود که من هم از
شدت هیجان ،سحر شده بودم و
مدتی متوجه نبودم که او دارد روی
سر من می کوبد!!».
این اثر معموال با ارکستر سنفونیک
بــزرگ حــدود  100نوازنده به
همراهــی باله یا بــدون آن اجرا
میشود .دارای ملودی های بسیار
زیبا اســت که یادآور آهنگ های
محلی روسیه می باشند .هارمونی
ها بســیار ابتــکاری ،خشــن و
زننده ،صدای ســازهای بادی غیر
معمول ،ســازهای کوبه ای زمین
را می لرزاند .اما مهمترین عنصر
خاص ایــن اثر ریتم متغیر و غیر
متداول آن اســت که کامال ابتکار
استراوینسکیاست.
داستان:
بخش اول «ستایش بهار»

هنــگام جشــن بهار اســت .زن
سالمندی وارد می شود و آینده را
پیشگوئی می کند .دختران جوان
وارد می شوند ،می رقصند« ،رقص
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شیـدا
قره چه داغی

بهار».
ب
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ش
ــ
مخالف
دسته
دو
در
مردم
نائی و
ا
سـ
ـت
فا
ده
رقص «عشایر رقیب» را
از دنیا
می نمایند .گروه ریش موسیقی کالسی ی عظیــم و زیبای
ک،
ب
ســفیدان وارد شده به که در کودکی و هترین راه اینست
ج
رقص و بازی ها خاتمه زد .راه دوم :با دق وانی چند سال ساز
ت
می دهنــد .زمین را کالسیک گوش و مرتبا به موسیقی
دا
د.
ل
ذا
ب
را
ی کسانی که
عالقه دارند و نم
ی
دا
نن
د از کجا شروع
کنند راهنمائی ها
روزنامه پیوند ا ی کوتاه و راهگشا در
رائه می دهم.
خواننده گرامی چ
بیشــتری ال نانچه سوال و کمک
زم
 DIALOGUEت دارید لطفا با آدرس
ما
س بگیرید:
ail.com

Sheida.g@hotm

تبرک می کننــد .مردم رقص پر
هیجانی را آغاز می کنند و به زمین
می پیوندند.
بخش دوم:
«قربانی»

رقص و بازی اسرارآمیز دختران-
یکی از دختران برای قربانی شدن
انتخاب می شود و مورد ستایش
قرار می گیرد -او روح اجداد گذشته
را به حضور مــی طلبد .دختر به
گروه ریش سفیدان سپرده میشود
و آغاز به «رقص قربانی» می نماید؛
آنقدر می رقصد تا هالک شود.
ایگور استراوینسکی 18802 -در
روســیه در خانواده موسیقی دان
به دنیا آمد؛ اول در رشــته حقوق
فارغ التحصیل شد .بعد با ریمسکی
کورســاکف آشــنا و به کلی راه
زندگی اش عوض شد .او پیانیست،
آهنگساز ،رهبر ارکستر بود؛ امروز
بعنوان مهمترین آهنگساز قرن 20
شناخته می شود .او شاهد انقالب
روســیه  2 ، 1917جنگ جهانی

و هم زمــان با زیگمونــد فروید،
آفریننده روانکاوی مدرن ،پیکاسو
معرف بزرگ سبک کوبیسم نقاشی
زیسته است .پس از انقالب روسیه
به فرانسه و بعد به آمریکا مهاجرت
کرد .در سال  1971در نیویورک
در گذشت.
استراوینسکی می گوید« :موسیقی
وسیله ایست برای ایجاد رابطه».
او در حقیقت بین «ایجاد رابطه» و
اظهار یا بیان احساسات تفاوت می
گذارد .یعنی می گوید «موسیقی
بطور کلی از بیان احساسات ،طرز
تفکر یا تصویر وقایع طبیعی عاجز
است» .در این صورت سوال پیش
مــی آید «پس چه چیــزی را به
شخص منتقل می کند؟!».
استراونیســکی می گوید« :نظم»
وقتی نظم در ســاختمان اصوات
موسیقی ایجاد شــد احساسات
خاصی در ما زنده می شــود که
هیچ شباهتی به احساسات عادی
روزمره ما ندارد• .
شیدا قره چه داغی
 21فوریه 2014

«همه چیز در مورد مونترآل

»

Infos pratiques sur Montréal
مهم ترین و فعال ترین گروه فیسبوکی ایرانیان ساکن مونترآل

اطالعات به درد بخور ،مفید و سرگرم کننده برای مهاجران قدیم و جدید ساکن مونترآل و حومه
این گروه فعال با  5000عضو ،پویاترین گروه فیسبوکی جامعه فارسی زبانان کبک بوده
و هیچ گرایش سیاسی ،مذهبی و حزبی ندارد .در این گروه مردمی عضو شوید.

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
شنبه  22مارس

درسالنشکوهمند
Embassy Plaza
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تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

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

ایرانی
ب
خرید!

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

فرزانگانمونتریال

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

نگهــداری
ازساملندان
نگهداری از سالمندان
دلبندشما،توسطخانم
با تجربه ،در خانه یا
بیمارستان
صوفی :همراه با رفرنس

Tel.: 514-933-8866

514-833-8684

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:
---------------------

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

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

Tel.: 514-484-8072

استخـــدامفـوری
Dressmaker | Tailor

clinique_Soleil@yahoo.com

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

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

(514) 675-0694
(438) 390-0694
azsept'11

باایرانی
کــار
کنید!

مترجم رمسی

azmayshiraz

سالن آرایش وزیبایی
شهرزاد:

اجـاره

ری
خ ید!
کن

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

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

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

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

انی
ر
ای د

(نبش خیابان دکاری )

کــار
کنید!

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

azdecfr

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

باایرانی

شهریاربخشی

@info
actionimmigration.ca

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

■ 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

514-889-8765

Tel.:647-726-0706

since
1990

عضوجامعه مترجمین کبک

nsarvaran@hotmail.
com

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

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL

محمودایزدی

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

Chair Rent

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

مترجم رمسی

نغمه سروران

اجارهصندلی

 حل جدولهای ویژه و عادی:

Tel.: 514-419-8872

Nick Le Tailleur: 5500 Queen-Mary

azfeb1514

عکاسیرز

Email: infokasra @yahoo.ca

Tel.: 514-488-4556

Tel.:514-489-6901

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

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

persian carwash

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

استخـــدام

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

خاطرهحتویلدارییکتا

مرکزاسالمیایرانیان

استخدام

ک

مدیر و مسئول :حسین فرجی

مترجم رمسی

به نام خداوند بخشنده مهربان

مترو :گای کنکوردیا

toendofmay2010P

ید!
ن

aznovup

توسط :رضا هومن

514-983-1726

است

خدمات امور کنسولی
کســری

ازجون2013

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

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

نی
ایرا دام
خ

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

(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


(613) 265-5899

514-827-6329
514-620-3255

freeazmar

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

 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

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

514-717-9117

فنگویندگی

Tel.: (514) 775-6508

مونتریال-اوتاوا
اوتاوا-مونتریال

College,University
High-Shool

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

 2بـاردرروز

>> کلیه مقاطع:

تدریس خصوصی

مدرسهفارسیزبان

اوتــاوا

(آرش کشوری)

نیازمندیهای

استخدام
پاتــوق
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ساندویچی
و
اغذیه فروشی
ایرانی

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16
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پائين – ش��هري در اس��تان
خوزستان

«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

نگهداریفرزند
وساملنــد

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

514-451-8840
farahazdec13fr

Uazjune2011

باپیوندهمکاریکنید

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
(با مدیریت سابق علی )
•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

997 Decarie, Suite208
روبروی مترو
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
azfeb14
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آموزش پیانو

آموزش تخصصی پیانو
از مقدماتی تا پیشرفته
بابیش از 15سال سابقه تدریس
علیــرضا فخـاریان

514-996-1620
azfeb1514

آپارمتــان

آپارتماناستودیو،مترو
شربروک ،مبلمان کامل ،با
تمام تجهیزات ،شاملهمه
چیز :اینترنت و...
سابلت برای ماه های،
مارس ،آوریل و می
فقط  500دالر درماه :

دعوتبههمکاری

514-577-1974

514-996-1620

آمــوزشگیتار

از اساتید در رشته موسیقی:
آموزشگاه دنیای هنر

azfeb15

علیــرضا فخـاریان
azfeb1514

آموزشگاهموسیقی
آموزش کلیه سازها و آواز
توسط اساتید مجرب

514-996-1620
azfeb1514

اطالعیه متاس

آقاى مهدى افرا لطفا هرچه
زودتر با شماره زیربا آقاى
شیخصالحسیبویهتماس
بگیرید:

514-366-1509

جویای کار

قابلتوجهخامنها

فال قهوه

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

و ورق

توسط شادی
678-6451

)(514

Nikpourpdsep12

خدماتمالیاتی

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

azjan’12paid60+120ak

azmar14

آموزشختصصی

TOEFL, IELTS, Writing
ومکالمه زبان انگلیسی توسط
دانشجویدکترایدانشگاه
 ،McGillفارغ التحصیل رشته
آموزش زبان انگلیسی ()TEFL

سرویس حمل و نقل
حرفه ای :شهری
و سراسر کانادا
بهترینسرویس،
کمترینبها
 ارزیابی رایگان

با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002
@gmail.com

514-983-4828

sep13fulyr

روبروی 3

کاندولوکس

بل سنتر

استخدام آمـــوزش
اخوانوستآیلند زبانفرانسه

راننـدگی

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

>> قیمت عالی

لطفا با من ،ایرج کیانی تماس
بگیرید:

1-514-953-8013

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا484-2098..................
مدرسهفرزانگان775-6508............................
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

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

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

mazda 2002
protege

مزدا پروتژه 2002
با  4تایرزمستانی ،باتری نو
موتور و بدنه بی نقص
 1300دالر

•
•
•
•
•

514-577-1351

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

کوتاه زیباتر است

استخدام
AKHAVAN
FOOD

از 8صبح تا 8شب

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

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
هستید ،آگهی استخدام خود رادر صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هم صحبتهستید؟
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به درد
دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

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

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.

azfeb15

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

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

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

برای ما بنویسید اما...

•
•

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

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

info@paivand.ca

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

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

استخدام

AKHAVAN FOOD

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

آموزش رانندگی

ازدواج

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

رضارضـائی

نینا 513-5752 ..............................................

feb14P

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

برای فروش

شیرینی
سـرو

کالسیـکوپاپ

آژانس مسافرتی

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

Tel.: 514-739-4888

azjuly13free

آموزشگیتار

فرنازمعتمدی842-8000................................
مهری 940-1642 ............................. T.A.M
اسکای.الن 388-1588 ...................................
میناتراول855-332-0505 ...........................
یونایتد 416-225-5509 ............................
یونی گلوب(نسرین) 699-1760..................

514-882-9273

نیازمنــدیها
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گان پیوند )

خشکشویی

تاکـسی

این لیست نیست؟

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

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

تابلوسازی

مرکز شهر مونتریال:

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

نیـازمنـدی هـای پیوند

azjuly15Up zagros

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

azmar01U

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

انجامکلیهامورمربوط
به بهسازی و بازسازی
ساختمان،نقاشی،
کاشیکاریو...
(امیـد)

514-623-7075

937-8296........................................... VIVA
481-6765 ........................................ EVE
فریبا 487-0800 ..........................................
شهرزاد 489-6901 ..........................................
فاطی 772-5787 ...........................................

به یک نفر خانم برای
نگهداری از مادر سالمند
و انجام بعضی کار خانه،
(در ناحیه «ریوسود»)
>> باشرایط خوب <<
فورا نیازمندیم.
لطفا باشماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

در کلیه سطوح

ساختمان

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

azoct1

MMUNITY

حملونقل استخـدام اتومبیــل

azfeb01

Tel.: 514-620-5551

جهتنگهداریاز
مادرسالمند،
درناحیهوستآیلند
تلفناطالعات:
Tel.: 514-290-3699

||Bazar Du Tapis

azoct0113UP

>> به چند نفر کارمند
ساده و همچنین >> چند
نفر برای کار در آشپزخانه
فورانیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت

استخـدام

قالیشوییبازارفرش

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

514-867-1756

PARTICIPATE in our
CO

azmay13U

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

سیــاوش

دنیــــای هنر

www.paivand.ca

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

سبک پاپ
(وست آیلن د )
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دندانپزشک

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

رستــوران

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

فتوشاپ 846-0221 ........................................
فتوبوک 984-8944 .........................................
فتو ُرز 488-7121...............................................

فـرش

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

فـال

شادی 678-6451 .............................................

کامپیوتر

224-0-224.................................... KamNic

شریف

ارز

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

گرافیک و طراحی

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

گرانیت

گرانیت آیل 952-7400 .................................

عینک سازی

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

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی606-5626...........................

وکیل دعاوی

الدا933-4726.....................................................
بیبلوس523-9596...........................................
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس 270-8437 ..........................................
شیراز 485-2929 .........................................
یاس 483-0303 ............................................
کبابسرا 933-0-933 .....................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2

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

ماریا کوتونه 656-8178 ................................

دکتر بیتــا 999-2482 ................................

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

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

روانشناسی  /روانکاوی

کارواش

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

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

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

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

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

وحیدخلجی439-1444 ................................
نازگلفالح697-0225.....................................

کایروپرکتیک
کتابفروشی
کلیسا

گاراژ (درب)

ویدیو

محضر

مهاجرت

موسیقی (جشن ها)
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تهران ارزانترین شهر جهان! ونکوور گرانترین
شهر آمریکای شمالی
هزینه های تفریحی است.

واحد اطالعات بررسی میزان هزینه
در شــهرهای مختلف که ساالنه
یک بار انجام می شود ،ونکوور را به در زیر لیست  ۱۰کشور دنیا را در
عنوان گرانترین شهر در آمریکای این کتگوری می توانید مشاهده
شمالی و برای یک بار دیگر توکیو کنید:
را به عنوان گرانترین شهر جهان •
انتخاب کرد.
گرانترین شهرهای جهان برای
ونکوور در رده  ۲۱در جهان ایستاد هزینه زندگی:
Tokyo, Japan
و با تفاوت  ۶درصدی از نیویورک
Osaka, Japan
هم باالتر و یا گرانتر است.
Sydney, Australia
در این بررســی قیمــت بیش از
Oslo, Norway
 160محصول و خدمات مقایسه
Melbourne, Australia
گردیده .این موارد شــامل لباس،
Singapore
غذا ،نوشیدنی ،اجاره ،حمل و نقل،
Zurich, Switzerland
صورتحســاب هزینه های خانه،
Paris, France
مراقبت شــخصی ،لوازم خانگی و
Caracas, Venezuela

ایران و بریتانیا؛ دو سال تنش...

•
کم هزینه ترین شهر های جهان:
Tehran, Iran
Jeddah, Saudi Arabia
Panama City, Panama
Colombo, Sri Lanka
Bucharest, Romania
Algiers, Algeria
Kathmandu, Nepal
New Delhi, India
Mumbai, India
Karachi, Pakistan

----------------منبع:

www.vancitybuzz.com

پنجم؛ نتیجه اشغال سفارت بریتانیا
آن شد که شورای امنیت به اجماع
آراء در کمتر از  ۶ســاعت حادثه
حمله به سفارت بریتانیا را محکوم
کرد .پیشنهاد تحریم بانک مرکزی
ایــران هم نه تنها از تصویب کلیه
اعضای اتحادیه اروپا گذشت بلکه
به تایید سنای امریکا نیز رسید.
افزون بر این تحریمها ،اتحادیه اروپا
تحریمهای بیشتری را برای ۱۸۰
مقام ایرانی وضع کرد .سفیر بریتانیا
که از ســوی مجلس موظف شده
بود خــاک ایران را ظرف دو هفته
ترک کند ،در عــرض یک روز با
کلیه اعضای سفارت از ایران رفت.
دولــت بریتانیــا کلیــه کادر
دیپلماتیک جمهوری اسالمی در
لندن را موظف به ترک خاک این
کشوردر عرض  ۴۸ساعت کرد و به
این ترتیب قطع رابطه دیپلماتیک
تهران  -لندن رقم خورد تا کمترین
خســارت آن ،گسســت کامــل
دسترسی  ۳۵۰هزار ایرانی مقیم
بریتانیا به خدمات کنسولی باشد.
یکی از بدتریــن توهینهایی که
جمهوری اســامی دیــد ،دیدار
ســفیران کشــورهای اروپایی و
دوست بریتانیا از محل حادثه بود
که طــی آن مقامات دیپلماتیک
چندین کشور از محل حادثه بازدید
کردنــد و گزارشهای تصویری از
میزان خرابیهادادند.
متنای جتدید رابطه با بریتانیا

دارو) اعضای بدنشــان را
حرکتدهند.
به غیر از یک مورد ،تمامی
این مــوارد اذیــت و آزار
جنســی در بیمارســتان
عمومــی نــورث یورک
(تورنتــو) و در حد فاصل
ســال های ۲۰۰۶-۲۰۱۰
روی داده است.
دکتر جــرج دودنــات در جریان
دادگاه مدعی شــده بود که اثرات
داروهای بیهوشــی باعث شــده
بیمــاران او با "توهم مــورد آزار
جنسی قرار گرفتن" روبرو شوند.

>> ادامه از صفحه16 :

زمان بیشتر گذشت ،ابعاد یورش به
سفارت بریتانیا نمایانتر شد.
از جمله  ۸ماه پس از این رویداد،
دولت کانادا بــا اعالم قطع کامل
روابط دیپلماتیک با تهران و بستن
ســفارت خود ،یکی از دالیل این
تصمیم را نگرانــی از تکرار حادثه
مشابه برای خود دانست.
علی خامنهای در اولین چرخش
نسبت به تقبیح یورش به سفارت
بریتانیا و  ۹مــاه پس از آن ،ورود
به ساختمان ســفارت را نادرست
توصیف کــرد و گفت« :در قضیه
اشغال آن سفارت خبیث [بریتانیا]،
احساسات جوانان درست بود ولی
رفتنشــان [به داخل سفارتخانه]
درســت نبــود .مــن اجتماعات
دانشــجویی را تائید می کنم ،اما
با تنــدروی در ایــن اجتماعات
مخالفم».
پــس از آن ،زمینه فراهم شــد تا
علیاکبر صالحــی ،وزیر خارجه
وقت ،پرده از آن بردارد که «ما بارها
به انگلیــس گفتهایم که میتواند
کاردارشــان بیاید و کارهایش را
شروع کند».
روشن بود که قطع رابطه با بریتانیا
آثار نامطلوب خود را در تشــدید
تحریمها و وخامت روابط با اتحادیه
اروپا برجا گذاشــته است .با اعالم
صالحی آشکار شد که جمهوری
اسالمی به دنبال تجدید رابطه با
لندن است و کلیه ادعاها مبنی بر
دست داشتن در حوادث  ۸۸سخن
واهی بیش نبود.

موجبــات اولین دیــدار ظریف و
ویلیام هیگ در حاشــیه مجمع
عمومی سازمان ملل و توافق بر سر
تعیین "کاردار غیرمقیم" و سپس
برقراری روابط دیپلماتیک فراهم
شد.
بــا این همــه ،از وضعیت کنونی
(تجدید رابطه) تا "عادی سازی"
رابطه بین تهران و لندن راه درازی
در پیش اســت .مســلما بخشی
از عوامــل موثر در عادی شــدن
مناسبات دو کشور به حل و فصل
پرونده هستهای ربط دارد.
ویلیــام هیگ گفتــه که «رئیس
جمهوری جدید ایــران هم خود
و هم کشــورش را بسیار مثبتتر
از قبل نشــان میدهد .ما باید به
آزمایشی دســت بزنیم که میزان
صداقت حکومت ایران را بسنجیم».
اما افزون بر عامل برونی در عادی
شــدن روابط با بریتانیــا ،عوامل
درونــی دیگری در عادی شــدن
روابط دخیل هستند که از جمله
می توان به موارد زیر اشاره کرد:
•

 -۱مصوبه مجلس شورای اسالمی
سقف رابطه با بریتانیا را تا سطح
کاردار محدود ســاخته است .این
مصوبه مجلس برای دولت روحانی
نیز الزامآور اســت .ارائه هر الیحه
از ســوی دولت یا طرحی از سوی
مجلس برای افزایش سطح رابطه
تا سفیر ،پشت پا زدن به ادعاهایی
است که رهبر جمهوری اسالمی
و اعضای کمیســیون امنیت ملی
بر اساس آن مدعی دست داشتن
لندن در حوادث  ۸۸بودند.

علی الریجانــی  ،رییس مجلس،
ورود به سفارت بریتانیا را "نمادی
از فضای افکار عمومی در کشور به
•
دلیل چندین دهه ظلم انگلیس به با روی کار آمــدن دولت روحانی  -۲بنا به مصوبه مجلسدر حالیکه
ملت ایران" توصیف کرد ،اما هرچه و انعطــاف در پرونده هســتهای ،سطح برقراری روابط میتوانست با
مالحظات لندن در جتدید رابطه
با تهران

MARIA khanoum

Geneva, Switzerland

ده سال زندان برای دکتر کانادایی که
بیمارانش را آزار جنسی میداد

دادگاهــی در تورونتو یک
متخصص بیهوشی در این
کشــور که بیمــاران خود
را پــس از تزریــق دارو و
بیحسشدن بدنشان مورد
سوءاســتفاده جنسی قرار
میداد ،به ده ســال زندان
محکوم کرد.
دکتــر جرج دودنــات۶۵ ،
ســاله ،در دادگاه به آزار جنسی و قربانیان دکتــر دودنات که زنانی
تجاوز به  ۲۱بیمار خود متهم شده در محدوده سنی  ۲۵تا  ۷۵سال
بود و اکنون با مجرم شناخته شدن هستند ،بهدادگاه گفته اند هنگامی
عالوه بر ابطال پروانه کار و طبابت ،که او شــروع به آزار جنسی آنها
به تحمل ده ســال زندان محکوم میکرده ،هنوز هوشــیار بودند اما
دیگر نمیتوانستند (به علت تزریق
شده است.
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PEQ Quebec Experience Program
is fast.
The PEQ was launched
in 2009, mainly to attract
International students and
temporary foreign workers
already in Quebec.
When hiring someone to
help you with any categories involving Quebec
Immigration, an immigration consultant needs to be
authorized by the Quebec
government in order to
practice Quebec Immigration Law, this list can be
found in the Quebec Immigration website, an Immigration consultant needs
to have a physical business
address in Montreal, or
anywhere else in Quebec,
have passed a French
language test, or if educated in French the language
test is waived. So do your
homework before hiring
someone, if hiring someone
who is not registered with
the Quebec government
will affect your application.
I have been registered with
the Quebec government
since Quebec Immigration
regulations required it.
Well that’s all folks, for
more information on the
PEQ please don’t hesitate
to give us a call, it will
be our pleasure to make
sure you do meet all the
requirements needed and to
achieve success in your interest to immigrate through
the PEQ.
Keep safe, stay healthy, and
make sure laughter is in
your everyday life.
A little happy dance, spring
is almost here .
Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration
Consultant

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

تعیین کاردار آغاز شود ،توافق دو
کشــور بر تعیین کاردار غیرمقیم
(کاردار ترددی) میتواند ناشی از
نگرانی لندن مبنی بر تکرار حادثه
یورش به سفارت بریتانیا باشد .از
این رو ،می توان گمان داشت که
این خواست لندن بوده که روابط از
سطح "کاردار غیرمقیم" آغاز شود.
بدیهی اســت در این میان لندن
خواستار تضمین های کافی برای
عدم تکرار آن حادثه شود.
اینکه در کشــمکش قدرت میان
جناح های درون حاکمیت ،دولت
ایران میتواند چــه تضمینی به
لندن برای عــدم تکرار آن حادثه

your college or university
degree, not that vocational
studies are also included in
the PEQ as long as it has a
minimum of 1,800 hours
of full time studies.
imilar requirements are
needed for the temporary foreign worker,
they need to show at
least 12 months of consecutive work experience
in Quebec, with the same
language level of B2, work
experience accumulated in
your home country is not
relevant when applying
under the PEQ.
The beauty of the PEQ is
that interviews are waived,
that’s right no interview for
applicants applying under
the PEQ, if everything is
according to the requirements, a Quebec Selection
Certificate is issued within
4 to 6 weeks from Quebec
Immigration receiving the
application. The program
is straight forward now
song and dance needed.
nce the Quebec Selection Certificate has
been received the procedure continues with Federal
where security and medical
is checked.
If no criminal record or
medical concerns are
found, a permanent resident
visa is issued.
I fell in love with this
program once I started experiencing it more in depth,
once an application is solid
and meeting all the requirements needed for the PEQ
program, there is no reason
not to achieve the Quebec
Selection Certificate.
Unlike the Canadian Experience Program the success
rate in this program is very
high; the processing time

S

O

بدهد ،خود پرسش مهمی است.

•

 -۳بریتانیا برای خسارتهای وارده
به اماکن دیپلماتیک خود غرامتی
بالغ بر یک میلیون پوند تقاضا کرده
است .قبول این مبلغ هنگفت عالوه
بر آبرویی که در سطح جهانی و در
شورای امنیت از جمهوری اسالمی
رفت ،سرشکســتگی بزرگی برای
مقامات جمهوری اســامی تلقی
میشود.
نتیجه

رســوایی حکومتی که نمیتواند
امنیت سفارتخانهها را تامین کند

Q

uebec Experience
Program also known
as (PEQ) to international
students Programme d’experience de Quebec has
been a very successful program for International
Students or Temporary
Foreign Workers.
The requirements are
not as demanding as the
Quebec Skilled Worker
Program. The Quebec Experience Program is based
on the experience achieved
in Quebec, whether it be
in education as an International Student or a Temporary Foreign Worker.
The requirements needed
as an international student
are simple, of course first
you need to have studied
in the province of Quebec, have at least 1,800
hours of full time studies,
at a college or university
level, and you can apply
6 months before receiving
your college or university
degree, you need to present
a French knowledge test
)(this has changed slightly
the requirement for French
level was B1, now they
require a minimum of B2.
Education you have
achieved in your home
country is not relevant
when applying under the
PEQ, only the education
achieved in Quebec needs
to be included with your
application.
Quebec Immigration has
also made it possible for
students who have already
graduated from a Quebec
university or college even
after they have terminated
their studies and are now
living abroad, you may
still apply for the PEQ not
later than 3 years proceeding your issuance of

و فرض پرداخت غرامت به بریتانیا
به یک سو؛ آنچه نباید فراموش کرد
اینکه جمهوری اسالمی در حالی
به تجدید رابطه با بریتانیا تن داده
که مصوبه تحریــم بانک مرکزی
ایران (که پیشنهاد لندن به اتحادیه
اروپا و امریکا و بسیار دیگر کشورها
بود) همچنــان به قوت خود باقی
اســت .آنچه که در دو سال تنش
با لندن گذشت ،هیاهوی زیانباری
بود برای هیچ.

•
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1393
کلیه اقالم نوروزی و
سفره هفت سین
:در سوپراخوان

 و وست آیلندNDG

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

،با آرزوی سالی سراسر برکت
...بهــروزیوسالمتی

کلیه اقالم نوروزی
:در سوپراخوان
 و وست آیلندNDG

1393 هب پیشواز نوروز

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

بهترین

شیرینیجات
و
آجیل
نوروزی
در سوپراخوان
NDG
و وست آیلند

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744
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ساندویچی و
اغذیه فروشی ایرانی

«اِلــدا»

از
هم اکنون
ب
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ش
و
ا
ز
نوروز
انواع شیرین بزرگ با:
ی ها
خنودچی ،گرد ی ایرانی
ویی
توت ،رولت ،نا  ،برجنی،
ن
زولبیا ،بام خامه ای
یه ،و...

ع ساندویچ ها:
انوا
مغز ،زبان الویه
کوکوسبزی،
کتلت کشک و
بادمجان
سیسبندری،
سو
دلمه و...

پخت در
(با س محــل
فارش قبل
ی)

5. 0

$6

حبلهیو یم داغ
• شن
(جزئیات در شماره
نوروزی پیوند 15 :مارس)

از کشنبه ها
 10صبح

ساعات کار:
همه روزه از  11/30صبح تا  11شب
دوشنبه ها :تعطیل است

________________

روبروی کبابسرا 755 ATWATER

)Tel.: 514-933-4726 (IRAN

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

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

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

اسپشیا
ساندوی لروزانه:
چ
 +سوپ
 +نوشابه

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...
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فروشگاهکوهنور

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

PAiVAND
BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

Tel.: 514-996-9692

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

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

انــواع
کارتتلفن

) 2550 Lapiniere (Brossard

since3
199

دکتر ریموند رضایی

www.tapeshmontreal.com

تبدیل سیستم های
ویدیوئی

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

لحظههای شیرین با
سفرۀعقدشیرین

تپـشدیجیتال

Email:

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

Tel.: 450-934-7744

باباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8
Fax: 514-500-1188
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

کلینیک مدیکال آلفامدیک

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

 Mailing Address:

info@paivand.ca www.paivand.ca

Tel.: (450) 676-9550
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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

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

کاست و کامپکت دیسک،
کتاب ،کارت تلفن

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

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

  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

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
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کلیه اقالم نوروزی
در سوپراخوان:
 NDGو وست آیلند

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!

چای قلمی و باروتی
گالبی محصول
هندوستانرسید

www.akhavanfood.com

سبزه نوروزی را
فراموشنکنید:
ماش ،گندم و عدس
کارتتبریکهایزیبا،بهترین

شیرینی جات و آجیل
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