Q





موسسه مالی

شــریف

تبدیل ارز

گـروه پـاسیفیـک

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

Tel.: (514) 289-9011

(514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022
(Toll Free) 1-866-289-9011
1117 Ste-Catherine W. # 511, Mtl. QC. H3B 1H9

www.SharifExchange.ca

immigration@ic-pacific.com
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سالی نو،
سالی پربار،
سالیشکوفا،
سالی سرشار از شادی
و سالمتی
در سایه صلح
وهمبستگی
برای همه گان
آرزو می کنیم

بوی عیدی بوی توپ
بوی کاغذ رنگی
بوی تند ماهی دودی
وسط سفره نو
بوی یاس جا نماز
ترمه مادربزرگ

Tel.: 514-485-4744
West Island:

•15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551

Strategic Advice & Execution

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ
)Abbas Shafiee (B. Comm.

Tel.: (514) 806-0060

با اینا خستگیمو در می کنم
......

صرافیخضر

کار رامین مهجوری

انتقال فوری ارز

    ترجمه و تأیید ترجمه رسمی اسناد و مدارک

   تأییدامضاء
    ترجمهشفاهی

    تنظیمدعوتنامهوتکمیل کلیهفرمهایرسمی


>> مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

nsarvaran@hotmail.com

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

فیروزهمتیان

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Bur.: (514) 364-3315
Lasalle Qc. H8R 2M9

fhemmatiyan@sutton.com

وحید خلجی

محضردارومشاورحقوقی
Tel.: 514-439-1444
NOTAIRE-NOTARY
Real Estate Broker

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

Cell.: (514) 816-4080

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

نینوسگیورگیزنیا

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

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:
Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.
H3G 1M6
info@exportfx.com

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

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

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

مریم خالقی

جراحدندانپزشک

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.

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

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

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

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

GUY

حمیدصدیقکاغذچی

Ninous Givargiznia، BSc.

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

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

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

ProFusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

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

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

Montreal Qc. H3G 1S6

 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.

1449 St. Catherine W

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

انتقـال ارز

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

نغمه سـروران عضو رمسی اجنمن مترجمان کبک

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

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

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

متــرجم رمسی

   با  15سال جتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


•6170NDG:
Sherbrooke W.

عباسشفیعی

با اینا زمستونو سر می کنم

www.ic-pacific.com

نادرخاکسار

آرزو حتویلداری یکتا
Atwater

بدون وقت قبلی

Cell.: 514-969-2492
شنبه 22مارس

درسالنشکوهمند
Embassy Plaza
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فرارسـیدن نوروز را
هک همراه با نویداهی آزادی از سراسر جـهان است
هب شما شادباش می گویم
و تـندرستی و شادکامی شما وخانواده را

بهترین شیرینی های نوروز ی در

کافهقنــادینخودچی
نوروز امسال با شیرینی های
دست ساز سننتی نخودچی
جعبه کادو های زیبا و استثنایی
همراه با مهر فراوان....

رد سال نو آرزومـندم.
پـیروز باشید!

مح
ـم
کی
ش
د ب نیا

Wishing you Healthy,
Happy and Prosperous New Year
__________________________
Levy Pilotte
Comptables Agréés
700-5250 boul Décarie
Montreal, QC H3X 3Z6
Tel.: (514) 487-1566

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

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

بین  De la MontagneوDrummond

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
ساعات کار:

•باشگاه ورزشی
ی
•استخر داخل 
•سالن سونا •سالن یوگا
ی
•سالن پذیرای 
•سالنسینمـا
•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 room,
security guard 24h/7
and more.

Model Unit

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
H3G 2T3

برگزار می کند:

1393

شنبه  22مارس
در سالن شکوهمند

Embassy Plaza

شبی زیبا و بیادم
اندنی ،قرعهکشی
جوایز نفیس،
برنامه های تفریحی
و ...بسیار
ی سورپریزهای دیگر
همراه با شادترین

د
یجیشهر:الکاپون
رقص و پایکوبی
تا پاسی از نیمه شب

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،
 50 :دالر

>> بلیت

 25 :دالر
سال

زیر 10
در تپش:
>> فروش

514-22

3-

 3336لیتهمین
هیهب
برایت س بگیرید
امروز متا

1003 Boul Cure-Labelle
Laval, QC H7V 2V7

514.996.9692
 با پارکینگ وسیع رایگان

4
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ســوریه...

هو اپیماو آروزها ی ناپدید شده...
"پوریا و محمدرضا"
دو پناهنده جوان که به اروپا نرسیدند...
روز شنبه ( ۸مارس  ۱۷ /اسفند)
هواپیمــای مســافربری بوئینگ
 ۷۷۷متعلق به شرکت هواپیمایی
مالــزی با  ۲۳۹مســافر و خدمه
پرواز ،کواالالمپور را به مقصد پکن
ترک کرد اما پس از عبور از خاک
مالزی و هنگامی که بر فراز خلیج
تایلند در پرواز بود ،از صفحه رادار
محو شــد .پیش از محو شدن از
صفحه رادار ،هیچ پیامی حاکی از
بروز وضعیت اضطراری از خلبان
هواپیمادریافت نشده بود.
دو تن از مسافران این پرواز ایرانی
بــوده و با گذرنامه جعلی ســوار
هواپیما شده بودند .پلیس مالزی
هویت این دو مسافر ایرانی را پوریا
نورمحمــدی متولد اردیبهشــت
 ١٣٧٤و ســید محمدرضا دالور
متولد مهر  ١٣٦٣اعالم کرد .مادر
پوریا نورمحمــدی در فرانکفورت
زندگی میکند و پوریا قصد داشته
به او بپیوندد .برادر کوچک پوریا نیز
در هامبورگ زندگی میکند.
به گفته پلیس مالزی دو مســافر
ایرانــی بــا پاســپورتهای بــه
ســرقترفتهی اروپایی موفق به
پرواز شده بودند؛ پوریا با پاسپورت
مسروقه یک اتریشی و محمدرضا
با گذرنامه مسروقه یک ایتالیایی
قصد رسیدن به اروپا را داشتند.
مسیر سفر "پوریا" از کواالالمپور
به پکن و ســپس از این شهر به
آمســتردام در هلند بوده و مقصد
نهایی او شهر فرانکفورت در آلمان
بوده اســت .محمدرضا دالور نیز
قصد داشته از کواالالمپور به پکن
و از آنجا به آمستردام و سپس به
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کپنهاگ در دانمارک برود.
شراره سعیدی که در زمینه حقوق
زندانیان ایرانی در مالزی فعالیت
میکنــد گفــت قاچاقچیانی که
مسافران را از مالزی به مقصد اروپا
میفرستند ،برای هر نفر مبلغ ۳۰
هزار دالر آمریکا دریافت میکنند.
خانم ســعیدی میگویــد مالزی
یکی از کشــورهای محل فعالیت
قاچاقچیان انســان است و آنها در
همه جای مالزی هســتند وحتی
در رستورانها دنبال مشتری برای
پرواز به اروپا میگردند.
شــراره ســعیدی از زن ایرانیای
میگوید که شــش ماه اســت به
دلیل داشتن پاسپورت جعلی در
شرایطی بســیار اسفناک در یکی
از زندانهــای کواالالمپور زندانی
است و با اینکه جریمه نقدیاش
را پرداخت کرده مقامات قضایی از
آزادی او خودداری میکنند.
فاجعه به جای دیدار با خانواده

مادر پوریا حاضر نشد به هیچیک
از پرســشهای خبرنگاران پاسخ
دهد .برخی از کسانی که در مالزی

با پوریا تماس داشتهاند گفتند که
او بعد از مرگ پدرش قصد داشته
به طور قانونی به آلمان نزد مادرش
برود؛ اما ســفارت آلمان در تهران
از دادن ویــزا به او خودداری کرده
اســت .به همین دلیل این جوان
 ۱۸ساله تصمیم میگیرد از طریق
غیرقانونی و با پاســپورت جعلی
خود را به مادرش برساند.
پلیس مالزی تاکید کرده که این
دو مسافر به گروههای تروریستی
ربطی نداشتهاند .همچنین رئيس
پلیــس اینترپل گفتــه« :آگاهی
از موقعیــت ایــن دو نفــر باعث
کاهش احتمال ســقوط هواپیما
در اثر عملیات تروریستی شده اما
نگرانی در مورد نواقص امنیتی در
فرودگاهها را مرتفع نکرده است».
موقعیت ایرانیان به دلیل اخباری
مبنی بــر قاچاق مواد مخدر و نیز
صدور پاسپورت جعلی در مالزی
چندان خوشــایند نیست و حاال
انتشار این خبر به این جو ناسالم
دامن زده است.

خوابآرامآقایاوباما!
شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

شنبه این هفته سومین
سال آغاز تالش مردم
سوریه برای سرنگون
کــردن حکومــت
خودکامه بشــار اسد
سپری می شود.
ســه ســال پیش ،در 15
مارس  ،2011چند هفته پس از
خیزش های مردم تونس و مصر
و سقوط حکومت های دیکتاتوری
زید العابدین بن علی و حســنی
مبارک ،مردم سوریه که از  4دهه
حکومت استبدادی خاندان اسد به
ستوه آمده بودند ،با شعار «الشعب
یرید اسقاط النظام»( ،مردم سقوط
نظام را می خواهنــد) به خیابان
ها آمدند و در تظاهراتی مسالمت
آمیز خواستار بازپس گیری حقوق
پایمال شده خویش شدند.
در  8ماه نخســت ،یعنی تا اکتبر
 ،2011اعتراض و تظاهرات مردم
به رغم ســرکوب شدید حکومت
جنبه مسالمت آمیز داشت و بی
تردیــد اگر حمایــت همه جانبه
ولی مطلقه فقیه و روسیه از بشار
اســد نبود ،و اگر کشورهای غربی
و در رأس آنهــا ایاالت متحده در
حمایت سیاسی و معنوی از مردم
سوریه کمی قاطعیت ازخود نشان
می دادند ،مردم سوریه نیز از این
بخت برخوردار می شدند که زمام
سرنوشت خود را دردست بگیرند و
از شر نظام مستبد و دست نشانده
بشار اسد خالص شوند.

دریــغ که هیچ یــک ازاین دو
"اگر" تحقق نیافت و
حمایــت همه جانبه
حکومــت آخوندی
از یــک ســو و عدم
قاطعیت کشــورهای
غربــی و بــه ویژه
شخص باراک
اوبامــا رییس "بزرگترین
جمهوری ایاالت متحده فا جعـه
موجب شد که پای گروه انسانی قرن حفظ زندگی خود هستند.
های مســلح وابسته به بیست و یکم" این درحالی است که آنان
هیچ گونه امکان پزشــکی
القاعده و دیگر سازمان
یا حمایت روانی نداشــته
های افراطی اسالم گرا -
که با پول های عربستان سعودی و از آموزش نیز محروم مانده اند.
و قطر تأمین مالی می شدند  -به یونیسفهمچنیندرموردوضعیت
ســوریه باز شــود و "بزرگ ترین بیش از یک میلیون کودکی که
فاجعه انسانی قرن بیست و یکم" در مناطق تحت محاصره به سرمی
بــه تعبیر بان کی مــون دبیرکل برند ،ابراز نگرانی کرده است».
آنتونیو گویترس ،کمیسیونر امور
سازمان ملل متحد ،شکل بگیرد.
دبیرکل سازمان ملل که آشکارا از پناهندگان ســازمان ملل نیز می
ناتوانی و بی خاصیتی نهاد تحت گوید« :تعــداد آوارگان ســوری
مدیریت خود شرمســار است ،در ازشــمار آوارگان افغانستان  -که
توصیفی دیگر آنچه که درسوریه بیشترین تعداد رادردنیاداشته اند
می گذرد را "شــرم آور" خوانده  -نیز بیشتر شده است.
شــمار آوارگان سوری که نام آنها
است.
بزرگی و ژرفای این "فاجعه بزرگ در اردوگاه های پناهندگان سوریه
انسانی" و میزان "شرم آور" بودن درخارج از این کشــور ثبت شده
آن را از آمار منتشرشــده توسط به  550هزارتن رســیده و شمار
نهادهای وابســته به خود سازمان کســانی که درداخل سوریه آواره
شــده اند نیز ازمرز شــش و نیم
ملل متحد می تواندریافت.
به گــزارش خبرگزاری فرانســه :میلیون تن گذشته است».
«یونیسف،نهادمسئولامورکودکان دیــده بان حقوق بشــر ســوریه
سازمان ملل اعالم کرده که بسیاری اعالم کرده که تاکنــون بیش از
از کودکان سوری بدون پناهگاه و  140هزارتن کشــته شده اند که
درحال مبارزه بــرای یافتن غذا و  55هزارتــن از آنان غیر نظامی -
ازجمله  10هزار کودک و  5هزار
زن  -بوده اند.
در گزارشــی که ازسوی سازمان
ملل منتشرشــده ،آمده است که
فاجعه انســانی درسوریه موجب
ازبین رفتن 40درصد ازبیمارستان
هــا ،کاهش  35درصــد از تولید
ناخالص ملی ،سقوط  80درصدی
{>> ادامه در صفحه}33 :

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

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

مینو اسالمی

افسانه و افسون انصاری

Real Estate Brokers: ProprioDirect Inc.
200, 3899 Aut. des Laurentides,
Laval, Qc, H7L 3H7

equipe.ansari@gmail.com

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

Afsoon Ansari: 514-862-2925
Afsaneh Ansari: 514-236-1121

Minoo Eslami

; ;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:سرکوباقلیتهایعقیدتی...

«درمقابلخشونتعلیه
بهاییانسکوتنکنید!»
جمعی از فعاالن سیاسی و حقوق
بشــر ،روزنامهنــگاران و فعاالن
دانشــجویی در نامهای به صادق
الریجانی ،رئیس قوه قضائیه
در خصــوص برخوردهای صورت
گرفته با بهائیان در ایران خواستار
رسیدگی او شده و اعالم کردند:
"تقاضــا داریم حداقــل با در نظر
داشتن میزان تاثیر مخرب چنین
فجایعی بر روابــط اجتماعی ،در
مقابل این رفتارهای غیر انســانی
سکوت نکرده و با عاملین و آمرین
آنها برخورد شایسته قانونی صورت
گیرد".
در بخشی از این نامه آمده است:
"در چند ماه اخیر هموطنان بهایی
ما ،فشار مضاعفی را در قالب قتل و
سوء قصد تجربه نمودهاند".
نســرین ســتوده (وکیل
دادگستری) ،نرگس محمدی
(نایب رئیس کانون مدافعان
حقوق بشــر) ،محمد ملکی
(فعال حقوق بشر و نخستین
رئیس دانشگاه تهران پس از
انقالب) ،محمد نوریزاد (فعال
سیاسی) ،امین احمدیان (فعال
سیاسی و عضو شورای مرکزی
سازمان ادوار تحکیم) از جمله
امضاکنندگانایننامههستند.
در ادامه این نامه آمده است:

"ما امضــاء کنندگان ایــن نامه،
خواستار بســط رویکرد حقوقی
و قضائی بر اســاس اصول قانون
اساســی جمهوری اسالمی ایران
(اصول هشتم و چهاردهم) هستیم.
رویکــردی که در آن نســبت به
افراد غیر مســلمان وظیفه عمل
به اخالق حســنه و قسط و عدل
اسالمی را داریم و ضمن اظهار تاثر
شدید از این گونه اعمال ،خواستار
رفع خشونتی هستیم ،که با تنگ
تر شــدن تنگ نظری ها ممکن
است دامنگیر سایر هم میهنانمان
گردد".
پیشــتر نیز بیــش از  ۵۰۰نفر از
بهائیــان در ایــران ،در نامهای به
روحانیون ارشــد و مراجع تقلید
شیعه با اشاره به برخوردهای اخیر
صورت گرفته با بهائیان در مناطق
مختلف ایران خواســتار محکوم
کردن این نوع رفتارها شدند.
در اواسط شهریورماه سال جاری
عطاالله رضوانــی از اعضای فعال
جامعه بهایی بندر عباسدر جنوب
ایران به ضرب گلوله افراد ناشناس
به قتل رسید.
همچنین شــامگاه دوشــنبه ۱۴
بهمن ،فرد ناشناســی که ماسک
بر صــورت زده بود ،بعد از ورود به
خانه یک خانواده بهاییدر بیرجند،

با ضربــات چاقو قدرتالله مودی،
طوبی سبزهجو و دختر آنان به نام
اعظم مودی را به شــدت زخمی
کرد.
پس از این حادثه ،جامعه جهانی
بهایی در بیانیهای از دولت حسن
روحانی خواست به ماجرای سوء
قصد به جان این خانواده بهایی در
بیرجند ایران رسیدگی کند.
به گفته جامعه جهانی بهایی" ،در
هشت سال گذشته ،یعنی از سال
 ۲۰۰۵تا کنون به جان  ۵۰بهایی
سوقصد شده و  ۹نفر کشته شدهاند
ن که هیچ محکمه قضایی
بدون آ 
تشکیل یا قاتل شناسایی شود".
حکومت ایــران مذهب بهاییت را
به رسمیت نمیشناسد و به گفته
گروه های مخالف دولت ،بهائیان
را به دلیل عقاید دینی آنان مورد
اذیت قرار میدهد.
مقامهــای جمهوری اســامی
تبعیض علیه بهائیــان را رد می
کنند اما جامعه جهانی بهاییان می
گوید که بعد از انقالب ،بهائیان از
تصدی مشاغلدولتی و تحصیلدر
دانشگاهها محروم بودهاند.
با این حــال ،تعدادی از محصالن
بهایی با پنهان کردن دین خود به
دانشگاه راه یافته اند.
به گفته جامعه جهانی بهائیان 'دهها
بهایی' در حال حاضر در ایران به
دلیل عقایدشــان در زندان به سر
میبرند.

•
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بهپیشــواز
نوروزبزرگ:
حلظه حتویل سال نو
1393 - ۲۵۷3

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

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...
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محکوم به اعدام در آمریکا پس از۲۹
سال حبس در راهروی مرگ آزاد شد
یورونیوز ـ گلن فورد ،نام فرد محکوم
به اعدام اســت که
پــس از گذراندن
 ۲۹سال از زندگی
خــود در بخش
محکومین به اعدام
موسوم به راهروی
مــرگ در زندان
لوئیزیانا آمریکا روز
چهارشنبه  12مارس آزاد شد.
این مرد  ۶۴ساله در سال  ۱۹۸۴به
اتهام قتل یک جواهر فروش در شهر
شریوپورت ایالت لوئیزیانا به اعدام با
صندلی الکتریکی محکوم شده بود.
دادسرای لوئیزیانا با توجه به وجود
دالیــل و مدارک جدیــد مبنی بر
بی گناهــی وی متقاضــی ابطال
محکومیت آقای فورد شده است.
گلن فــورد می گویــد« :من برای
عملی که مرتکب آن نشــده بودم
نزدیک به  ۳۰سال در زندان بودم.
اکنــون نمی توانم به عقب بازگردم
و کارهایــی را بایــد در  ۳۵و یا ۴۰

سالگی می کردم ،انجام دهم .زمانی
که در زندان بودم
پسران من بچه
بودند اما امروز
آنهــا بــزرگ
شده اند و خود
صاحب فرزند
هستند».
گری کلمنتس،
وکیل گلن فورد می گوید« :روز فوق
العاده ای داریم چندین سال است
که بر روی این موضوع و آزادی گلن
فورد کار کرده ایــم .امیدواریم که
اولین روز آزادی وی شــروعی برای
یک زندگی جدید باشد».
اخیرا پلیــس اطالعاتی بدســت
آورده که مطابــق آنها فردی به نام
جک روبینسون خود را عامل قتل
جواهرفروش معرفی کرده است.
ایالــت لوئیزیانــا از جملــه ایاالت
آمریکاست که همچنان در آن اعدام
با صندلی الکتریکی قانونی است و
رواج دارد.

اگر می خواهیداز

انتشاراینترنتیپیــوند

بصورت منظــم آگاه شوید،

نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:

info@paivand.ca

■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

•

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

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

•

•

•

• •

■ توضیــح مهم:

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

•

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

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

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville
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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شعـروترانه...

شعرهای نوروزی
از نعمت آزرم :
یكبار دگر نسیم نوروز وزید
دلها به هوای روز نو باز تپید
نوروز و بهار و بزم یاران خوش باد
در خاك وطن  ،نه در دیار تبعید
-------نوروز! خوش آمدی صفا آوردی!
زخم فراق را دوا آوردی
غم ِ
همراه تو باز اشك ما نیز دمید
بویی مگر از میهن ما آوردی!
-------هر چند زمان بزم و نوش آمده است،
بلبل به خروش و گل به جوش آمده است،
با چند بهار  ،اللهی خفته به خاك ،
نوروز كبود و الله پوش آمده است!
-------نوروز رسید و ما همان در دیروز
در رزم نه بر دشمن شادی پیروز
این ُغ ّصه مرا كشت كه دور از میهن
هر سال سر آمد و نیامد نوروز !
-------نوروز نُماد جاودان نوشدن است
تجدید جوانی جهان كهن است
زینها همه خوبتر كه هر نو شدنش
باز آورِ نام پاك ایران من است
-------دلتنگ ز غربتیم و شادان باشیم
از آنكه درست ،عهد و پیمان باشیم
بادا كه چو نوروز رسد دیگر بار
با سفرهی هفت سین در ایران باشیم
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انتخابات کبک

یک اکثریتQ

پارتیکبکوا
برای کانادا چه
معنیخواهد
داشت؟
______
علی اشرف
شــادپور

_______

همانطوری که پیش بینی می شد،
خانم پولین ماروا ،نخست وزیر کبک
از  ، PQانتخابــات زودرس یــا زود
هنگام را اعالم کــرد و روز  7آوریل
 2014را بــرای رای گیری تعیین
نمود.
برگزاری انتخابات از سوی دولتی که
بیش از یکسال و نیم از عمر آن نمی
گذرد چندان طبیعی و بدوندلیل به
نظر نمی رسد.
گفته می شــود کــه وی با در نظر
گرفتن نتایج نظرسنجی ها،امیدوار
اســت به یک دولت دارای اکثریت
دست پیدا کند و برای پیشبرد برنامه
های حزبی خود مشکلی در پارلمان
نداشته باشد.
خانم ماروا مدعی است که در زمان
دولت اقلیت او کبک به پیشــرفت
های اقتصــادی قابل مالحظه نایل
شده است.

دیدوبازدیدو ضیافت بزرگ نوروزی
شنبه  22مارس در سالن شکوهمند

Embassy Plaza

به سوی کبکی فقیرتر
و پاره پاره تر؟!
به این ترتیب پس نگرانی او مسائل
اقتصادی نیست ،پس چیست؟!
دو موضوع اساسی در مقابل ما قرار
دارد:
تصویــب (الیحه) بیــل  ،60یعنی
همان منشــور ارزش های کبک و
مهمتر از آن و بــه دنبال آن پیش
بردن ایده جدائــی کبک از کانادا و
انجام رفراندوم برای این کار.
دقیقا همین دو موضوع اســت که
باعث نگرانی انگلوفون ها و آلوفون ها
(کسانی که زبان مادری آنان انگلیسی
یا فرانســه نیســت) و مهاجرین به
کبک گردیده است .به همین دلیل،
مقاالت متعــدد و گوناگونی در این
زمینه منتشر شده است که در اینجا
تنها به سر مقاله گازت هفتم مارس
می پردازیم و توجه خوانندگان را به
مطلبی به قلم دان مک فلرسون در
گازت  8مارس جلب می کنیم.

عنوان ســر مقاله گازت
همان است که در باالی
این ستون دیده می شود.
اینک متن مقاله.
پولین ماروا  ،بعد از اعالم
تاریــخ  7آوریــل برای
برگــزاری انتخابات ،در
جــواب ســوال « :آیا در
صورت بــردن اکثریت
رفراندوم را برگزار خواهید
کرد؟» به گونــه دو پهلو می گوید:
«ممکن است بلی و ممکن است نه».
عین جواب ایشان چنین است:
«تعهدی برای برگزاری یک رفراندوم
وجود ندارد ،همچنان که برای برگزار
نکردن آن تعهدی نیست».
ایــن جــواب گنگ و مبهــم او در
تضاد با ســخنان ُرنه له وک و ژاک
پاریزو اســت ،که در انتخابات سال
هــای  1976و  ، 1994صراحتــا
اعالم کردند که در صورت پیروزی
در انتخابات« ،رفراندوم سوورنتی»
(همه پرسی خودمختاری) را برگزار
خواهند کرد.

این گونه جــواب صریح به
رای دهنــدگان این فرصت
مناســب را مــی دهد که
تصمیم بگیرند آیا دولتی را
می خواهند که استان کبک
را از کانــادا کنــده و باعث
تضعیف آن شود؟
اما گفتار خانــم ماروا از این
صراحت برخوردار نیست .در
عوض ،وی به دنبال یک درجه
معین از اجماع برای موضوع رفراندوم
اســت .حتی در این مورد هم نه به
درجه آن اجماع اشاره ای می کند
و نه به چگونگی بدست آوردن آن.
او می گوید قصد دارد موضوع ســر
زبان ها بماند  ،اما کبکی ها را بسوی
آن هول نمی دهد و به آنان فرصت
خواهد داد کــه عقیده خود را بیان
کنند تا بعدها موجب تعجب نباشد.
بــی میلی او برای روشــن صحبت
کردن  ،که برای کبکی ها از اهمیت
اساســی برخوردار است ،قابل درک
است ولی توجیه پذیر نیست.
{>> ادامه در صفحه}8 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

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

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

Nazgol Fallah Toussi،

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

و بسیاری دیگر

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

_________________________

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

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

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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داروخـانه
 سال  20شماره  24  1152اسفند 1392

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

www.paivand.ca

جلساتمشارکت

مسیحیان
فارسیزبان
مونتریال

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

عصر

6 :30

شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

توجه :نشانی جدید
از  24مارس

 تحویل رایگان دارو
 نسخه خود را به ما فکس کنید :داروی شما در اسرع
وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد.
4084 Boul. St-Laurent

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

نشانیکلیسا:

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

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

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

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

سالی نو ،سالی پربار،
سالی شکوفا ،سالی
سرشار از شادی و
سالمتی ،در سایه صلح
و همبستگی ،برای شما
آرزو می کنیم...

____________________
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
س
ه
ا
ی
ف
رانسه

  نیم
ه وقت

  
ر
ا
ی
گ
ا
ن

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

Tel.: (514) 932-2953

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

بخش ( 2پایانی)

راوی مونتریال

...
همچنان مســت آواز
بوی عیدی فرهاد بودم
كه صدای در زدن آمد.
اینجا عجیب بی رابطه است مدرن
بودن یک خانه با آیفون تصویری!
همسایه یدیوار بهدیوارم بود .زنی
كِبـِكی و ُمسن كه وقتی روز اول،
سگ دوبـِر َمن سیاهش خواست
رویم بپرد و مــن ناخوداگاه خود
را عقب كشــیده و ســگ را پس
زدم ،بسیار دلخور شد و هفته ها
جواب ســامم را هم نمی داد .تا
سرانجام كریسمس که شد ،شال
كوچكی ،مخصوص خودش و یك
ظرف اســتیل برای غذای سگش
گرفتم و با هــزار زحمت از دلش
درآورد .توجیــه کردم كه عكس
العملم غیرارادی بوده؛ پدركشتگی
با عزیزكرده اش ندارم .مهربان تر
از آن بود كه نبخشــدم .البته می
گفت یادش نمــی آید آخرین بار
چه كسی برایش كادو كریسمس
خریده است .دوستش دارم .شبیه
مادربزرگ ها اســت؛ با آن بافتنی
بلند که همیشــه روی شانه اش
می اندازد .لبخند گرمی به پهنای
صورتش زد .گفــت کار کوچکی
دارد .دلم نیامد ســگش بیرون در
بماند و تعارفش کردم بیاید داخل.
خودش جا افتاده تر از آن بود که
ســگ را تا قالیچه ی وسط اتاق
بیاورد .ازش خواســت همان جا
کنار در بنشیند و من در عجب از
زبان فهمی فرانسه ی این حیوان
بی زبان! قالیچه را دوست داشت
و همان بار اول که دیدش ،قولش
را گرفت که هــرگاه قصد فروش
داشتم فقط به او خبر دهم ،و من
هم بدون آنکه بگویــم قابلش را
ندارد ،پذیرفتم .چون تجربه کرده
بودم ،سر ســاعت بند چرمی ام
که وقتی همان روزهای نخست،
استاد فرانســه مان گفت":چقدر
َشکیل است" بالفاصله َد َرش آورده
و تعارفش کردم .او هم به راحتی

گرفت و تشــکر کرد و یک سال
بدون ساعت ،درس عبرتی شد که
ظاهری
آن تعارف های
ِ
عجین شده با خونمان،
اینجــا هیــچ معنایی
ندارد.
سفره ی هفت سین را
بــه دقت ورانــداز
کرد
و از تاریخچه
اش پرســید.
بــدون آنکه
ز حمــت
ترجمه به خود دهم ،بسنده بوی عیدی بوی توپ بوی کاغذ رنگی
"س ِ
می کردم به َ
س سماق" بوی تند ماهی دودی وسط سفره نو
تکرار
شیرین
و تا آخر ،و او چه
بوی یاس جا نماز ترمه مادربزرگ
ِ
قدمت
محو
ق".
میکرد"سوو َم
با اینا زمستونو سر می کنم
دور و دراز این هفت ســین با اینا خستگیمو در می کنم
کوچک و همه دلبستگی من
به آن شده بود .بعد دقایقی از شادی شکستن قلک پول
کیسه ی آبی رنگی که با خود وحشت کم شدن سکه عیدی
داشت ،در کمال حیرت من،
از شمردن زیاد
سبزه ای بیرون آورد .یکی از بوی اسکناس تا نخورده الی کتاب
همان سبزه های تُـ ُنک همان با اینا زمستونو سر می کنم
مغازه ی ِشربروک!
با اینا خستگیمو در می کنم...
می دانستم عاشق آن سوپر
حس عجیبی داشتم! حس بودن
نسبتا بزرگ و آجیل هایش
است .حتی یک بار که اتفاقی آنجا یک آشــنا ،مثل مادربزرگ ،پای
دیدمش ،پرســید که این آبپاش ســفره ی هفت ســین امسال و
سبزه ای که با مهر او ،دیگر تُنک و
های قرمز چند دالر!
و دقایقی گشتم تا فهمیدم آفتابه بدشکل به نظر نمی آمد...
هایی را می گوید که زینت بخش با شــمارش آخرین ثانیه ،ســال
قفســه ی جلو در اســت! و هیچ شمسی من ،در دل سال میالدی،
وقت هم برایش نگفتم که جریان تحویل شــد ،کنار سفره ی هفت
چیست ...کنجکاو شدم از انگیزه سین ،در این آپارتمان شماره ی
ی خرید آن سبزه و گفت که میز سه و با وجود همه ی برفهای آب
جلو مغازه ،پر بوده از این ســبزه نشــده و درختان شکوفه نزده ی
ها و مردی برایش شــرح داده که مونترال و من لبریز از مهربانی یک
اینها سمبل عید ما است .او هم با ِکبِکیدیگر.
سخاوت تمام یکی از آنها را برایم پدرم همیشــه می گوید" :موقع
تحویل سال ،هر حالیداشته باشی
خریده بود.
سبزه را کنار سفره جا داده و گفتم تا آخر سال همان خواهد ماند"
این ســفره و این عید بی شــک هیچــگاه آدم معتقدی نبودم ،اما
بهترین اســت برای مــن در این نفوذ کرده درونم به زبان خودش
این جمله ی اول بهار که
غربت...
وقتی خیالش راحت شد که سال "یا مقلب القلــوب و االبصار
نو را تنها نمی گذرانم و قرار است حول حالنا الی احسن الحال"
بروم به یکی از آن مهمانی هایی که ....
مدتها تبلیغش از در و دیوار فیس
•
بوک آویزان مانده ،خداحافظی کرد
و رفت.

شادپور :اکثریت پارتی کبکوا ...
از زمان آخرین رفراندوم تا کنون،
که  19ســال از آن می گذرد ،در
نظرسنجی های پیدر پی  ،کبکی
ها به روشنی گفته اند که در آینده
قابل پیش بینی خواهان رفراندوم
دیگری نیستند و طرفداران آن هم
از  40درصد تجاوز نمی کند.
همچنانکه خودش نیز به روشنی
گفت  ،هدف خانم ماروا قانع کردن
کبکی ها به دادن رای به  PQاست
 ،ولو آنکه طرفدار رفراندوم نباشند
یا نخواهند به کانادائی بودن خود
خاتمهدهند.
اما آنچه چنین رای دهندگانی باید
در نظر داشته باشند عبارت از این
اســت که در صورت تشکیل یک
دولت اکثریت  ، PQخانم ماروا از
سوی تندروهای حزب خود تحت
فشار قرار خواهد گرفت تا موضوع
رفراندوم را پیش ببرد.
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>> ادامه از صفحه7 :

باالخره هم اینکه  ،موضوع جدائی
«علت اصلی وجودی «این حزب
اســت و وقت هم کوتاه ،زیرا خانم
ماروا  64سال دارد و نسل Baby
 Boomerهم طبــل را بلندتر به
صدا در می آورند.
علیرغم ادعای خانم ماروا ،مبنی بر
اینکه  PQشکوفائی اقتصاد کبک را
تقویت کرده است ،رای دهندگان
باید مد نظر داشته باشند که او این
مشغله فکری یک دولت اکثریت
 PQپیش بــردن رفراندوم خواهد
بود.
اینکار مســتلزم هزینــه کردن
درآمدهای مالی  ،جهت مشــاوره
و مطالعه روش های تشویق مردم
به جدائی ،خواهد بود  ،بدون آنکه
صادقانــه از اثرات مخرب آن برای
رفاه عمومی صحبت شده باشد.
افــزون بر این ،چنیــن برنامه ای

موجب کشمکش با اوتاوا خواهد
بود ،با این امید که شــکاف بین
کبکی ها و دولت ملی آنان وسیع
تر شــود ،دقیقا به همان گونه که
قانــون پیشــنهادی  14در مورد
زبان شــکاف بین فرانکوفون ها و
غیر فرانکوفون ها بیشــتر کرده،
یا منشــور دور از آئین ارزش های
کبــک (الیحه  )60شــکاف بین
کبکی ها و مهاجرین مشخص را
چنین کرده است.
همه این ها هم برای احیای اقتصاد
آشفته کبک ویرانگر خواهند بود.
رای دهندگان مردد باید بدانند که
یک دولت اکثریت  PQباعث یک
کبک فقیرتر و پاره پاره تر خواهد
شد.

مژده مژده بزودیاسپشیالهایعالیورقابتناپذیر

کبابسرا و «اِلدا»

>>در شماره آینده پیوند
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ایران:آمارهاینگرانکننده

گسترشمصرفموادمخدردرایران

______________
نوریزاد :خامنهای و دیگر
مسئوالن حکومت ایران
آزمایش اعتیاد بدهند!
ـــــــــــ

بیستم اسفند خبری منتشر شد
که بر اســاس آن سازمان ملل از
مبارزه "موفق" ایران با مواد مخدر
تقدیر کرده بود.
بــه گــزارش بیبیســی یوری
فدوتوف ،رئیس دفتر مبارزه با مواد
مخدر سازمان ملل متحد عملکرد
ایران را در مبــارزه با مواد مخدر
تحسین کرده ودر عین حال گفته
بــود که درباره مجــازات اعدام با
مقامات ایرانی صحبت خواهد کرد.
او با اشاره به آمار تریاک ضبط شده
در ایران طی سال  ،۲۰۱۲این آمار
را "خیلی تحسینبرانگیز" دانسته
بود .گفته میشد این میزان ،معادل
ط شده
 ۸۰درصد از کل تریاک ضب 
در جهان است.
عبدالرضا رحمانــی فضلی ،وزیر
کشــور هم که برای شــرکت در
پنجاه و هفتمین نشست ساالنه
کمیســیون مواد مخدر سازمان
ملل به وین رفته ،در این اجالس
گزارش داده که ســال گذشــته
حــدود  ۵۰۰تن مــواد مخدر در
ایران کشف شده است.
هفته گذشته رئیس پلیس مبارزه
با مواد مخدر ناجا آمار دقیقتری
داده بود .او از کشف  ۴۶۵تن انواع
مواد مخدر در طول  ۱۱ماه نخست
امسال در کشور خبر داده و گفته
بود" :این میزان کشــفیات غیر از
فعالیتها و کشــفیات مربوط به
نیروهای اطالعاتی و بسیج کشور
اســت ".او تاکید داشت " :در ۱۱
ماهه امسال  ۷۰قاچاقچی مسلح
که در حــال حمل مواد مخدر به
کشور بودهاند به هالکت رسیدهاند
و این در حالی است که این تعداد
سال گذشته  ۳۶نفر بوده است".
وی با اشــاره به کشته شدن ۱۰
نفر از پرسنل نیروی انتظامی در
درگیریهای ســال جاری پلیس
با قاچاقچیان مــواد مخدر ،افزود:
"در این مدت ،دو هزار و  ۲۱۰باند
مواد مخدر در کشور متالشی شده
و بیش از  ۲۰۰هزار نفر از عوامل
عرضه و فروش مــواد مخدر نیز
دستگیرشدهاند".
بر اســاس گزارشــی که دو سال
پیش منتشر شــد ،در حالی که
جمعیت کل کشور در طول سی و
چند سال پس از پیروزی انقالب،
دو برابر شده است ،تعداد زندانیان
 ۲۵برابر شــده بود .مــواد مخدر
مهمترین عامل افزایش غیر قابل
تصور زندانیان در ایران اعالم شده
است.
چندی پیش محمدجواد اردشیر

شیوع بیرویه مصرف مواد
مخدر در کشور شایعاتی
درباره وجود منافع گسترده
محافلامنیتی-نظامی
ایران را دامن زده است.
الریجانی طی سخنانی با اشاره به
برخوردهای قضایی صورت گرفته
با مساله مواد مخدر گفته بود:
"متاسفانه نهادهای بین المللی به
جای تجلیل از ایران ،افزایش تعداد
اعدامها به خاطــر برخورد قاطع
ایران بــا مواد مخدر را به محملی
بــرای تهاجم حقوق بشــری به
جمهوری اسالمی ایران کرده اند".
مبــارزه ایــران بــا مــواد مخدر
که مســئوالن دولتی خواســتار
"قدردانی" بینالمللی هستند ،اما
نتیجه موفقیتآمیــزی در داخل
ایران نداشته است.
اوایل اسفند روزنامه شرق گزارشی
از "تغییر الگوی مصرف موادمخدر
دانشــجویان" منتشــر کرد که
تکاندهنده بود.
در این گزارش آمده بود" :بررسی
آمــاری «شــرق» در میــان ۳۰
پژوهش شــیوع شناســی اعتیاد
در میان دانشــجویان [ ]...نشان
میدهد ،در اوایل دهه  ۸۰تریاک،
حشیش ،هرویین و الکل بیشترین
مواد مصرفی ،در اواســط دهه ۸۰
در سال  ،۱۳۸۶تریاک ،حشیش،
الکل و هرویین و در سال ،۱۳۸۸
الــکل ،اکس ،کــراک و هرویین
بیشــترین مواد مصرفی در میان
دانشجویان بود".
این روزنامه ســپس به آمار سوء
مصرف مواد در میان دانشجویان
از ســال  ۱۳۷۶به بعد پرداخته و
نشان داده بود که درصد باال یی از
دانشجویاندانشگاههایکشورمواد
مخدر مصرف میکنند.
دوازدهم اسفند ماه نیز خبرگزاری
فارس از قول مشاور دبیر کل ستاد
مبارزه با مواد مخدر در امور زنان
نوشت" :سرعت شیوع مواد مخدر
در بین زنان بسیار نگرانکننده و
جدی است".
او گفته بود" :سن اولین مصرف
مواد مخدر در کشــور رو به
کاهش اســت به طــوری که
میانگین سن نخستین مصرف ۲۱
است و این رقم در بین دختران ۱۵
تا  ۱۹سالگی گزارش شده است".
از طرفی دیگر ،روزنامه راستگرای
قــدس در گزارشــی بــا عنوان
"۲میلیون دانشــجو و  ۲۵درصد

دانش آموزان دنبال مواد" از قول
یکی از نمایندگان مجلس نوشت:
"بحث مواد مخــدر در مدارس و
دانشگاهها از مسایلی است که به
جهت منفی بودن تبعات اجتماعی
آن در ســطح جامعه ،به صورت
جدی به آن پرداخته نشده است.

واقعیت آن اســت که ارایه ندادن
اطالعات دقیق درباره مصرف مواد
مخدر در محیط های آموزشــی
کشــور موجب می شود تا برنامه
ریزی هــای الزم و تدابیر ضروری
برای رفع و کنترل این مهم اتخاذ
نشود".
او تاکید داشت" :متاسفانه امروزه
شاهدیم که شیوع مواد مخدر در
مدارس تهران بیش از  ۲۵درصد
بوده که آماری نگران کننده است و
حتی به نظر می رسد آمار مصرف
موارد مخدر بین دانــش آموزان
بیش از آنچه که اعالم شده ،باشد".
ایــن روزنامه همچنیــن از قول
ابوالفضــل ابوترابــی ،عضو هیات
رئیسه مجلس نوشته بود:
"متاسفانه هماکنون مصرف مواد
مخدر بین جوانان افزایش یافته و
حتی مشاهده میشود که برخی
افراد از مصرف این مواد در جشنها
و مهمانیهای خود ابایی ندارند".
بر این اخبار ،خبر کوتاه خبرگزاری
فارس وابسته به سپاه پاسداران را
نیز باید اضافه کــرد که چند روز
پیش از قول رئیس سازمان غذا و
دارو فاش کرد در برخی عطاریها
مواد مخدر به فروش میرسد.
او گفته بود" :جلوگیری از فروش
مواد مخدر در عطاریها ســخت
است".
شیوع بیرویه مصرف مواد مخدر
در کشور شــایعاتی درباره وجود
منافع گســترده محافل امنیتی-
نظامی ایران را دامن زده است.
چندی پیش محمــد نوریزاد در
یادداشــتی با عنــوان "خامنهای
معتاد میشود!" نوشته بود:
"من میگویم اگر همسر و فرزندان
جناب خامنهای معتــاد بودند و
خمــار ،و جناب ایشــان با رگ و
پوست خود رنج معتادان را لمس
میفرمودند و از رنج خانوادههای
آنــان میگداختنــد ،حتماً یک
اتفاقاتی در مسیر برچیدن بساط
اینهمه واردات و مصرف مواد مخدر
رخ مــیداد .و حال که اتفاقی رخ
نمیدهد ،علتش میتواند دو عامل
باشد .یکی اینکه همسر و فرزندان
جناب خامنهای شکر خدا معتاد
نیستند و خیال ایشان از این بابت
راحت است ،و دو اینکه :اگر اعتیاد
برچیده شود ،به میزان پرسشهای
مردم افزوده میشود".

او در همیــن نوشــته کنایه زده
بود" :من میگویم علت اینکه ما

بیشترین معتاد را درمیان کشورهای

جهان دارا هستیم ،نه به این خاطر
است که با افغانستان مجاوریم و نه
بخاطر اینکه دستگاههای امنیتی
ما خودشان در ترانزیت مواد مخدر
صاحب شگردند و صاحب منفعت".
نوریزاد یکبار هم پیشنهاد داد که
آیتالله خامنهای ودیگر مسئوالن
حکومــت ایران آزمایــش اعتیاد
بدهند .او نوشــته بود" :پیشنهاد
من بسیار ساده است .اینکه :جناب
رهبر دستور فرمایند همین فردا
همــه ی مســئوالن و کارکنان و
قاضیان و نمایندگان و روحانیان و
مراجع تقلید و صاحبان رسانه ها
و خالصه همه ی کســانی که به
نوعی با مردم مراوده ی اســامی
و حکومتــی و دولتی دارند ،مورد
مبرا بودن
آزمایش قــرار گیرند تا ّ
آنان از هرگونه اعتیاد محرز شود".
 ۲۲اسفند جالل یعقوبی

HAQUE

CONSULTANTS

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
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Registered with the Government of Quebec
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بر
را
حزب
این
ریاست
ماروا
جسمی
درد
یا
بیماری
به
مبتال
باید
Orthe
theProvincial
Provincial
یکی از حاضران ،دیستلمان
باید مبتال به بیماری یادرد جسمی تزریق مرگبــار گرفت .او
Or
ﮐﺎﺭﺁﻓﺭﻳﻧﯽ ﮐﺎﺭﺁﻓﺭﻳﻧﯽ
که
کرد
خطاب
شخصیتی
نداشت
یک و که
کبک
اقتصاد
احیای
بیشتررابر پایه
حزب
کنفدراســیون تا
وکانادا
بیشتراین
اکنون
ذهنی۴۴هــم
دارد.
صورتقطعی ناشی از
ذهنیبهالعالج
که
کرد
خطاب
شخصیتی
را
نداشت
دولت ۴۴سال
حزب که
یک
ناشی از
سالقطعی
العالج
ایران
از
و
ایران
به
سفر

Nominee
Programs
Nominee Programs
ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭیﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﮔﺫﺍﺭی
درد
گذاریوقــف
زیر را
عمرش
ناموفق زیر
حادثهطور
بــاررا به
سیاسی موفق دو
پایانزمینه
بیشتر در
سرمایه
حزب
چهار
کنون،
باشد.داده
تشکیل
باشد.
حادثه
بیماری یا
عمرش را وقــف پایان درد
ناموفق
خانمبــار بهو طور
است و دو
کبکیا
بیماری
Including:
Including:Investor,
Investor,
ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ
ﻫﻣﺳﺭ ﻳﺎ
متامیﮐﻔﺎﻟﺕ
جهان
نقاط
ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ
ﻫﻣﺳﺭ ﻳﺎ
ﺎﻟﺕ
رنج انسانها ﮐﻔ
بهاست.
کرده
کرده و
تغییر
برای
کبکجراحــی
وزیر تیغ
پزشک
حضور
ماروا در
درخواست باید
است.
ها
انسان
رنج
و
تغییر
برای
جراحــی
تیغ
استوار
پرورش
و
آموزش
و
بهداشت
تشکیل
را
کبک
دولت
تا
اند
شده
نخســت
پولین
پزشک
حضور
در
باید
درخواست
Spousal oror
Parental
Spousal
Parental
ﮐﺑﮏ ﻳﺎ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﺋﯽ
ﮐﺑﮏ ﻳﺎ ﺗﺟﺭﺑﻪ
ﺗﺟﺭﺑﻪ کرد
اضافه
سیمون  ۷6ساله
است.بود.
جنسیت رفته
بیرونی
فشار
هرگونه
بدون
بیرونی معالج و
ﮐﺎﻧﺎﺩﺍﺋﯽ
کرد
اضافه
ساله
۷6
سیمون
بود.
رفته
جنسیت
کبک،
کار
محافظه
حــزب
دهند:
در
لوک،
رنه
را
حزب
این
اســت.
فشار
هرگونه
بدون
و
معالج
اکنون
هم
ایرانی
همکاران
با
================================
Sponsorships, Skilled
که به نظرش او زجر آدمها
با دســتخط خود بیمار که از نظر سال قبل
================================
Sponsorships,
Skilled
آدم
۴5نظرش او زجر
برادرانبه
هم اورا بهکه
گذاری۴5
پایهبرادران
۱۹۶۸هم او
حزب لیبــرال کبک ،حزب اتحاد سال قبل
کرد .هدف
ایرانی
گرامی
هموطنان
خدمت
هافهمد و این رادر
Workers, Canadian or
ﻗﺑﻠﯽ
ﻭﻗﺕ
ﺗﻌﻳﻳﻥ
ﺑﺎ
شود
می
می
را
دنیا
آن
دیگری
ساله
با دســتخط خود بیمار که از نظر روحی سالم و دستکم هجده ساله
Workers,
Canadian
or
ﻗﺑﻠﯽ
ﻭﻗﺕ
ﺗﻌﻳﻳﻥ
ﺑﺎ
Quebec Experience
همبستگیاین را
فهمد و
آوردن به آن
شود .را
دیگری
ساله
حزب وکبک.
ملی و
تمامــی
گــرد
دستکم هجده ساله او
دنیاتمایالت
روحی سالم
متخصص در سفرهای حج و عمره
شوداز چهره او نیز خواند.
میحتی
میکه
حزبوراادی
فرســتاد .مارک
نوشته
است
کبک
ﻣﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺷﻳﺭﻳﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ
Quebec
Experience
Class Program.
خواند.
نیز
او
چهره
از
حتی
که
ادی
و
مارک
فرســتاد.
در
کبک
طلب
استقالل
سیاسی
شود.
نوشته
است
سفر
برای
ها
نرخ
بهترین
وقتی
بودند،
ناشنوا
مادرزاد
پزشک
با
فراوان
های
مشاوره
از
بعد
ساله
هر
یوتانازی
از
حمایت
ﻓﺎﺭﺳﯽﺻﺣﺑﺕ ﻣﻳﮑﻧﻡ
ﺷﻳﺭﻳﻥ ﺷﻳﺭﻳﻧﯽ
ﺑﻪ
ﻣﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ
Québec solidaire
Class Program.
اختالل
بدلیل
که
فهمیدند
دیگری
پزشک
باید
بیمار،
معالج
تعداد
است.
افزایش
به
رو
وقتی
بودند،
ناشنوا
مادرزاد
در
کبک
حزب
بــود.
ائتالف
یک
که
بود
میــادی
شــصت
دهه
پزشک
با
فراوان
های
مشاوره
از
ازبعد
ساله
هر
یوتانازی
از
حمایت
دنیا
نقاط
تمامی
به
with appointment
ﻣﻳﮑﻧﻡ
ﺑﻪ ﺷﻳﺭﻳﻧﯽ ﺻﺣﺑﺕ
ﺗﻣﺎﺱ  ۱۲ﺗﺎ ۱۸
ﺳﺎﻋﺎﺕ
------------------------------------------------------------------شان
بینایی
بزودی
ژنتیکی
قبلی
پزشک
و
بیمار
با
ای
رابطه
که
متقاضیان در اولین ســال
اختالل
بدلیل
که
فهمیدند
کبک
دولت
تشکیل
بار
دو
هنگام
تعیین
سیاسی
احزاب
برای
مقرراتی
است.فرانسواز
توســط
۲۰۰۶
معالج بیمار ،باید پزشک دیگری
تعداد
افزایش
در سالرو به
only
with appointment
www.mariacottone.com
ﺗﻣﺎﺱ  ۱۲ﺗﺎ ۱۸
ﺳﺎﻋﺎﺕ
ندارد معرفی شود.
است؛
را هم از دست میدهند ،به سراغ تصویب قانون  ۲3۵نفر بوده
شان
بینایی
بزودی
ژنتیکی
سال
بین
در
بار
(یک
پزشکحزب
تاریخ ،مفهوم
رابطه از
شد .قبل
۱۹۷۶
های
تاسیس
فونتســیا
آندرس
و
داوید
قبلی
اینبیمار و
ای با
که
ســال
اولین
در
متقاضیان
اگر پیشبینی زمان طوالنی برای دکتر دیستلمان آمدند و او هم به در حالی که سال گذشته به 143۲
only
ﺍﻳﺭﺍﻧﻳﺎﻥ
ﺗﻣﺎﺱ ﺑﺎ ﺧﻁ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﻭ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻭﻧﺗﺭﺍﻝ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔﺭﺩ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻣﻭﺭ
www.mariacottone.com
سراغ
به
دهند،
می
دست
از
هم
را
تا
بار
و
ها
حمایت
بود.
نیافتاده
جا
سیاسی
۱۹۹۴
از
دیگــر
۱۹۸۵
تا
مجلس
در
نماینده
دو
دارای
و
شد
شود.
معرفی
ندارد
است؛
بوده
نفر
۲3۵
قانون
تصویب
مرگ طبیعی بیمار وجود داشته تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
نفر رسیده است.
 BEST Fares
ﭘﻳﺵIran
fromﺑﺎ&
&ﺍﺯIran
all over
(۰۲۱) to
ﺷﻣﺎﺭﻩ
ﺷﻬﺭﺳﺗﺎﻥ
ﺷﻣﺎﺭﻩ ﻭ
 theﭘﻳﺵ
worldﺑﺩﻭﻥ
ﺍﺯ ﺗﻬﺭﺍﻥ
سوم واو
آمدند و
دکتر
سیاست
)۲۰۰۳
طوالنیاز یک
طرفداری
بیشتر به
ترقی
کبک
ملی
صورتزمان
پیشبینی
اگر
گذشته به 143۲
حالی
در
سال بین
است.در
کههم
ســاله
6۴
بهپیرمرد
هایهمیک
دیستلمانپزشک
منشابه
مراجعه
برای باشــد،
 BEST
deals
ﻣﻧﻔﺭﺩall
inclusive
ﺗﻣﺎﺱ ﺑﺎ ﺧﻁ else.
ﺍﻳﺭﺍﻧﻳﺎﻥ
forﺍﻣﻭﺭ
ﻣﺩﻳﺭ
Southﺑﺎ
ﻣﻭﻧﺗﺭﺍﻝ
anywhereﺍﺯ&ﺍﻳﺭﺍﻥ ﺑﻪ
ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﻭ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ
۳۷۴۷
)(۰۲۱ﮐﺎﻣﯽﺩﺍﺧﻠﯽ
۹۷۱packages
- ۱۸۷۴
دکتر
این
گذشته
سال
که
بیمارانی
متخصص
یا
روانپزشک
طور
همین
است
درصدد
کانادا
کبک
استان
کرد.
عمل
دوقلوها
این
تقاضای
در
بود.
توجهی
قابل
خواهانــه
بود.
گرفتن
قرار
پرچمی
زیر
یا
گروه
پی
آشنای
نام
چهره
خدیر،
امیر
دکتر
مرگ طبیعی بیمار وجود داشته
نفر رسیده است.
۰۲۱ﺗﺎ( ۲۴
ﭘﻳﺵﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺕ ۲۱
ﺷﻬﺭﺳﺗﺎﻥ ﺗﺎﺑﺎﺟﻣﻌﻪ
ﺍﻳﺭﺍﻥ :ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ
ﺗﻣﺎﺱ ﺑﻪ
ﺍﻭﻗﺎﺕ
ﻭﻗﺕ ﺍﺯ
ﺷﻣﺎﺭﻩ ﻭ
ﭘﻳﺵ
ﺍﺯ ﺗﻬﺭﺍﻥ ﺑﺩﻭﻥ
ﺷﻣﺎﺭﻩو)کانادا
آمریکا
به سراسر
اتوبوس
۱۸۷۴با
مسافرتی
الگوبــرداری از بلژیک قانونی تورهای
هموار کرده،
ما،را
کارشان
یوتانازیست
آن
،۲۰۱۲به
که فــرد
بیمــاری
همــان
نماینده تا با
بین
در
هم
ســاله
6۴
پیرمرد
یک
حزب
این
انتخابات
ســال
تبار
ایرانی
تنها
جامعه
باشــد ،مراجعه به پزشک سوم و
۳۷۴۷
ﺩﺍﺧﻠﯽ
)(۰۲۱
۹۷۱
___________________________________
مبتالست ،الزامی است.
دیده میشــود .خانواده این فرد مشابه وضع کند.
980 St. Antoine west
suite 308 Montreal, Quebec H3C 1A8
دکتر
این
گذشته
سال
که
بیمارانی
حزب
این
رسید.
قدرت
به
دوباره
بیســت حزب
طور حاضر،
حــال
در
آنهاست.
از
یکی
مجلس
روانپزشک یا
همین
است
درصدد
کانادا
کبک
استان
 ۲۱ﺗﺎ ۲۴
نیازهایﻭ ﺍﺯ
کلیهﺗﺎ ﺟﻣﻌﻪ
ﺩﻭﺷﻧﺑﻪ
ﺍﻳﺭﺍﻥ:
ﺗﻣﺎﺱ ﺑﻪ
ﺳﺎﻋﺕخود
مسافرتی
در مورد
ﻭﻗﺕبیشتر
آگاهی
متخصص بین زماندرخواست و انجام اتانازی وقتی از موضوع خبردار شدند که در بلژیــک هم این داســتان به ﺍﻭﻗﺎﺕ برای
)Tel: 514-656-8178 (Down Town) or 514-326-8103 (St. Leonard
کرده،
هموار
را
کارشان
یوتانازیست
مجلس
در
نماینده
۵۴
اکنون
هم
که
دارند
وجود
کبک
در
سیاسی
چپگرای
حزب
مهمترین
حزب
این
آن
به
فــرد
که
بیمــاری
همــان
قانونی
بلژیک
از
الگوبــرداری
با
تا
دستکم یک ماه فاصله زمانی باید باید برای مراسم کفن و دفن لباس پایان نرســیده و دکتر دیستلمان
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.
می
دیده
دارد.
ملی
بین آنها
حزب از
چهار
کبک است و
صحنه
الزامی
مبتالست،
وضع کند.
مشابه
در.
فردپوشیدند
شــود .خانواده این می
کبکباشد.
داشته
است .در مجلس وجود
هســتند تا
سیاســی و
980
St.
Antoine
west
suite
308
Montreal,
Quebec
H3C
همراهانش در صدد 1A8
ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﻬﺑﻭی ﺑﻳﻣﺎﺭی ﺳﺭﻁﺎﻧﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻭﺩ ﺑﺭﮐﺕ ﺑﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺩﺍﺷﺕ ﻣﻳﮕﺫﺭﺩ ﻭ ﺍﮐﻧﻭﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﺭﺍﻧﻪ
پزشــک
این
که
افرادی
لیســت
به
محدود
بلژیک
در
آســان
مرگ
توسعه
کشــور
این
در
را
یوتانازی
دارند:
کبک نماینده
بیشتر
اجتماعی
عدالت
خواستار
درخواست و
ملیزمان
بین
به
داســتان
هم این
بلژیــک
انجام اتانازی وقتی از موضوع خبردار شدند که در
Head Office:
514-656-8178ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ
(Downﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ
ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ ﻋﺎﻟﯽ
ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻭ
514-326-8103ﺑﺎ
)(St. Leonardﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﺎﻣﻠﻡ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ
Tel:
)Town
or
دخالت این
نرســیده از
کرده ،فراتر
اتانازی
بلژیکی
فردوبالغی
مراسمهر
نیست ،بلکه
بیماران
میگوید که باید قوانین
دهند .او
433 Chabanel
West،
#111
لباس
دفن
کفن
برای
باید
کبک،
لیبرال
حزب
کبک،
حزب
اقتصاد
در
دولت
واسطه
به
باید
زمانی
فاصله
ماه
یک
دستکم
دیستلمان
دکتر
و
پایان
ﺩﺭﺩﻣﻧﺩﺍﻥ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ ﻟﻁﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﻥ ﺗﻣﺎﺱ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
ﺩﻟﻡ ،ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻟﺫﺕ ﺑﺭﺍی ﻣﻥ ﮐﻣﮏ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺭ
کبک
حزب
Montreal, Qc H2N 2J3
لیبرالبنویسد
درخواستی
میتواند
که اگر نامهاست و این چند مورد آنهایی دســت و پاگیر در اینباره حذف
.
د
ن
د
پوشی
برای آینده کبک و می
ائتــاف
حزب
از
کبک
همبستگی
حزب
اســت.
باشد.
وجود داشته
تا
هســتند
صدد
در
همراهانش
و
Facebook: Nutrition and Well Being
with Maria Cottone
Phone:
موردشان
در
بیشتر
رسانه
که
بوده
 duبیماری
حادثه یا
روزی بر اثــر
libéralبه Parti
Québec
هم ﺍﺯ ﺑﻬﺑﻭی ﺑﻳﻣﺎﺭی ﺳﺭﻁﺎﻧﻡ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻭﺩ ﺑﺭﮐﺕ ﺑﻪ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺩﺍﺷﺕ ﻣﻳﮕﺫﺭﺩ ﻭ ﺍﮐﻧﻭﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﺭﺍﻧﻪ
مجانینﺳﺎﻝ
شود و کودکان بیمار وﭼﻬﺎﺭ
پزشــک
این
که
افرادی
لیســت
حزب
فقط
کبک.
همبستگی
حزب
نیز
محیطی
زیســت
های
ارزش
یوتانازی را در این کشــور توسعه
مرگ آســان در بلژیک محدود به کمای غیرقابل برگشت دچار شد ،حرف زدهاند.
بپیوندند.
Tel.:
ﺧﺎﻁﺭ
514-660-7135ﻭ ﺑﻪ
 514-388-1588ﺑﺎﺏ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻁﺑﻳﻌﯽ
Tel.:ﺑﺎ ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻭ ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﺩﺭ
514-594-0344ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ
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یامسین

شادی محمدی

آماده شوید!

انگلیسیبیاموزید!

آماده شوید!

شوید!
آماده
شبانه
روزانه و

بیاموزید!
انگلیسی
PRÉPAREZ-VOUS
کار
برای ادامه تحصیل و بازار

مارگارت اتوود و یک کانادایی دیگر در میان
داستاننویسانبرتردنیا

بیاموزید!
انگلیسی و شبانه
روزانه

نامنویسی کالس های انگلیسی

PRÉPAREZ-VOUS
روزانه و شبانه نه

PRÉPAREZ-VOUS

پردرآمدترینخوانندهسال

514-337-3856

)950 Fraser (Metro Cote-Vertu

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

950Ville
Fraser
)(Metro: Cote-Vertu
St. Laurent, Quebec
Ville St. Laurent, Quebec
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کبک :انتخابات...

ماریاکُـتنه

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

مونتریال اگر قوی تر شود،
کبـک موفق تر خواهد بود

تحت قیود و شــرایط کنفدراســیون که به دولت های استانی
صالحیت می دهد تا به امور شهرداری ها رسیدگی کنند ،مونتریال
زیر مدیریت و کنترل قدرت هایی که در شهر کبک فعالیت دارند،
در شرایط شــبه تولیت قرار دارد ،قدرت هایی که به طور کلی
ترجیح می دهند که مونتریال در جایگاه فعلی خود باقی بماند.
از گازت مونتریال
ترجمه مریم حسینی
یکــی از توصیــه هــای کلیدی
گزارشی که این هفته منتشر شد
و شــیوه هایی را پیشنهاد نمود تا
مونتریال ،که به طرزی اندوهناک
در مقایسه با دیگر شهرهای مهم
کانادا دچار رکود گردیده اســت،
قدرتی تازه بیابد ،این اســت که
الزم اســت اختیارات بیشتری به
مونتریال اعطا گردد تا این شــهر
بتواند در راســتای منافع خود به
بهترین نحو اقدام نماید.
طبق پیشنهاد ژاک منارد ،ریاست
امور مالی بی .ام .او  BMOکه ارائه
دهندهاصلیطرحپیشنهادیپشت
این اقدام است ،این وضعیت قابل
توجیه نیست که مونتریال بیش
از «ســنت آدل» یا «ماسکوش»
قدرت در اختیار نداشته باشد!
این گزارش تاکیــد می کند که
"مونتریال بایــد از همه اختیارات
یک کالنشهر برخوردار گردد.
ما نمــی توانیم از ایــن واقعیت
غفلت کنیم که مونتریال برای به
کار بردن اختیارات خود از همان
ابزار کالن شهرهای دیگر کانادا و
امریکای شمالی برخوردار نیست".
تحت قیود و شرایط کنفدراسیون
که به دولت های استانی صالحیت
می دهــد به امور شــهرداری ها
رســیدگی کننــد ،مونتریال زیر
مدیریت و کنترل قدرت هایی که
در شــهر کبک فعالیت دارند ،در
شرایط شبه تولیت قراردارد ،قدرت
هایی که به طور کلی ترجیح می
دهند که مونتریال در جایگاه خود
باقی بماند.
منابع درآمد زایی که مونتریال در
اختیار دارد تا حد زیادی به مالیات
بر دارایی ها ،ســکه هایی که در

مونتریالدرمقایسهبادیگر
شهرهایمهمکاناداشدیدادچار
رکودشدهاست؛سیاستمداران
استانی واهمه دارند که وجود
یکحکومتقویتردرمونتریال،
کنترل آن ها بر استان را تضعیف
خواهدکرد.
پارک متر ها انداخته می شوند و
انتقاالتی که دولت استانی مناسب
تشخیص داده و بر سر راهش قرار
می دهد ،محدود می گردد.
مونتریال همچنین از لحاظ اتخاذ
تصمیماتدر مناطق حیاتیدارای
اختیارات محدودی است .به عنوان
مثال می توان به پروژه بازســازی
بزرگراه «تورکات» اشــاره کرد که
در طول آن امکان هر گونه اظهار
نظر قطعی از شهر گرفته شد.
در موردی مشــابه ،دولت استانی
بالفاصله طرح پیشنهادی را متوقف
کرد تا بخشی از بزرگراه ویل مری
را پوشــانده و آن را به مناســبت
سیصد و هفتاد و پنجمین سالگرد
ساخت شــهر به پروژه موضوعی
اختصاصدهد.
شاید نکات مثبت این پروژه قابل
مناظره باشد ،ولی الزم است این
مناظرات ابتدا در میان ســاکنان
مونتریال ودردفتر شهرداری انجام
گردد.
در ســال  ،۲۰۰۷اونتاریــو همان
کاری را انجــام داد کــه در ایــن
گزارش پیشنهاد شده است .یعنی
به کالن شــهر خود خودمختاری
بیشــتری در تصمیــم گیری و
توانایی افزایش درآمدهای تازه از
طریق اعمــال مالیاتهای جدید و
هزینه های کاربری را اعطا نمود.
در مقابل اعطای این امتیازات ،شهر

Q

باید شــیوه های حکومتی خود را
اصالح می کرد و از جمله مدیریت
و خدمات خــود را کارآمدتر می
ساخت.
با وجودی که ممکن اســت انجام
همین موارد برای مونتریال معقول
و سودمند باشد ،ولی موانع هراس
آوری بر سر این راه وجود دارد.
واهمه ای در میان سیاستمداران
استانی از هر دســته وجود دارد
که وجود یک حکومت قوی تر در
مونتریال ،کنترل آن ها بر استان را
تضعیف خواهد کرد .مستخدمین
ارشد کشوری نیز ،که اکثر آن ها
در پایتخت استان اقامت دارند ،از
این لحاظ سیاستمداران را ترغیب
می نمایند.
نوعــی بی عدالتی از نظر نقشــه
انتخاباتی اســتانی وجود دارد که
به ســمت فعاالن منطقه ای که
نســبت به فعاالن مونتریال رای
دهندگان کمتری دارند ،گرایش
بیشتری نشان می دهد .این بدان
معنی است که رای یک فرد ساکن
مونتریال کمتــر از رای یک فرد
ساکن گسپه یا سگه نی ،به شمار
می رود.
در نقاط دیگری از استان هم نوعی
تعصب پایا بر ضد مونتریال وجود
دارد .همانطور که آلندوباک ،مقاله
نویس نشریه الپرس پیشتر اشاره
نمود ،برخی افراد به دلیل وسعت
مونتریــال ،ماهیت چند قومیتی
آن ،وجود «گی ویلج» و رواج زبان
انگلیسی در این شهر ،و آن چه آن
ها به عنوان نخبگان گســتاخ می
شناسند ،از این شهر کناره گیری
می کنند.
الزم است این شرایط تغییر کند.
ســاکنان کبک به طور کلی باید
درک نمایند که کامیابی بیشــتر
مونتریال ،موفقیت بیشتر کبک را
به همراه خواهد داشــت .بنابراین
الزم است کلیه وسایل ممکن در
اختیار مونتریال قرارداده شــود تا
این امر تحقق یابد.
•

• 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
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دانشجویانبینالمللی:
پوششبهداشتوبیمهدرمانی
ایرانتو :بســیاری از دانشــجویان
خارجــی نه تنهــا بایــد به فکر
گرفتن ویزا ،تنظیم برنامه سفر و
آماده شــدن برای مطالعات آینده
خود قبــل از ورود باشــند ،بلکه
باید مطمئن شوند که آنها تحت
پوشش بیمه درمانی در طول زمان
خود در کانادا نیز می باشند.
در انتخاب نوع پوشــش درمانی
استانها نقش مهمیدارند.
در کانادا ،هر استان قوانین پوشش
درمانی خود رادارد ،به همیندلیل
شــرایط الزم و نوع خدمات ارائه
شده به ســاکنان می تواند تا حد
زیادی از استان به استان متفاوت
باشد.
دانشــجویان می بایســتی از نوع
پوشــش درمانی خود در استان
مورد نظر آگاه باشند ،تا در دوران
دانشــجویی در کانــادا اطمینان
حاصل شــود که از لحاظ درمانی
مشکلی برای آنان بوجود نمی آید.
اهمیت بهداشت و درمان در کانادا
سیستم دولتی پوشش بیمه کانادا
سالهای سال اســت که مشغول
فعالیت می باشد.
در این سیستم ،تمامی شهروندان
کانادا و دارندگان اقامت دائم واجد
شــرایط برای دریافــت خدمات
بهداشــتی و درمانــی دولت می
باشند.
تصمیم بــه گســترش خدمات
بهداشــتی و درمانی به ساکنان
موقــت ،مانند کارگــران موقت و
دانشجویان بین المللی در اختیار
هر استان است.

پوشش بیمه درمانی کانادا شامل:

 خدمات اورژانس بیمارستان و خدمات ویزیت پزشکاســتانها ی کانادا ممکن اســت
امتیازات ویژه سالمتی اضافی را به
ساکنان خود ارائه دهند.
این فواید ممکن است گروه های
خاص ،مانند کودکان و سالمندان
را مورد هدف قرار دهد.
آنها همچنین ممکن است پوشش
کامل یا نیمه کامل برای چیزهایی
مانند داروهای تجویزی ،مراقبت از
دندان ،مراقبت های بینایی سنجی
و غیره ارائه دهند.
پوشش درمانی برای دانشجویان
خارجی

دانشجویان خارجی در کانادا می
بایستی به نحوی پوشش درمانی
خــود را چه دولتی و یا خصوصی
فراهم کنند.
اســتان ها و مناطق زیر پوشش
بهداشت و درمان را به دانشجویان
بین المللی ارائه می دهند:
آلبرتا
بریتیشکلمبیا
مانیتوبا
نیوفنالند
نورت وست تریتوری و
ساسکاچوان
واجد شــرایط شدن در هر استان
متفاوت اســت .بــرای نمونه در
مانیتوبــا دانشــجویانی که مدت
ویزای تحصیلی باالی  ۶ماه دارند
واجد شرایط دریافت بیمه دولتی
می شــوند .در حالی که در آلبرتا
مدت ویزا می بایســتی حد اقل

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
یکسال باشد.
بعضی از استانها همانند نیو فنالند،
پوشش بیمه را از بدو ورود دانشجو
فراهم می کنند.
بعضی دیگر این پوشش را بعد از
 ۹۰روز ارائه می دهند.
استانهای زیر در حال حاضر هیچ
گونه بیمه دولتی به دانشــجویان
خارجی ارائه نمی دهند:
کبک
انتاریو
نیو برانزویک
نوا سکوشیا
پرینس ادوارد
یوکان
دانشــجویان در این استانها می
بایستی پوشش درمانی خود را از
بخش خصوصی خریداری کنند.
البته در شرایط خاصی دانشجویان
در این اســتانها می توانند تحت
پوشش بیمه دولتی استان هم قرار
بگیرند.
بــرای مثــال دولــت کبک طی
قــراردادی با  ۹کشــور اروپایی،
دانشجویان از این کشور ها را تحت
پوشش قرار می دهد.
در استان انتاریو طرح بخصوصی به
نام  UHIPاز طرف بسیاری از کالج
ها و دانشگاهها به تصویب رسیده.
معمــوال موسســات آموزشــی
دانشــجویان را وادار می کنند که
در صورت نداشــتن پوشش بیمه
دولتی ،پوششدرمانی را از سازمان
های خصوصی خریداری کنند.
بسیاری از دانشگاهها برنامه خاص
خود را دارند ،که دانشجویان می
توانند در آن ثبت نام کنند.
دانشجویانی هم که از پوشش بیمه
خود برخوردارند می توانند همان را
در کانادا استفاده کنند.

•

در مونتریال به دنبال کار می گردید؟
در مصاحبه این موارد یادتان باشد!

• سن متقاضی یکی
از سواالتی است که
در حین مصاحبه
شغلی نباید پرسیده
شود.
• هــر ســوالی که
قانون حقوق بشر آنرا
تبعیض نام نهاده در
حین مصاحبه شغلی
از نظــر دولت کانادا
غیر قابل قبول است.
نژاد رنگ پوست تبار و دودمان باورهای سیاسی محل تولد مذهب وضعیت تاهل ناتوانی ذهنی و بدنی جنسیت سنبیشــتر کارفرمایان از ســواالت
غیرقابل قبول مطلع هستند ولی
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هنوز ابهاماتیدر این زمینه موجود
است.
پرونده های شــکایت بســیاری
در کانــادا موجود می باشــد که
متقاضیان بهدلیل استخدام نشدن
از کارفرما شکایت کرده اند و دلیل
آنرا مبنا به تبعیض می گذارند.
هم کار فرمــا و هم متقاضی می
بایستی خود را در قبال مصاحبه
آماده کنند.
مثــا اگــر کارفرما قصــد دارد

کــه کســی را که
شــهروندی کانادا را
دارد استخدام کند،
باید سوال را اینگونه
مطرح کنــد که آیا
شــما از نظر قانون
کانــادا اجــازه کار
دارید؟
• اطالعات شخصی
خود را بــه کارفرما
ندهید!
• بعضــی از کار
فرماها سواالت را طوری طراحی
می کنند که شما را از حیطه حرفه
ای در آورده و چهــره غیر جدی
شما را می خواهند بیابند.
• باید مواظب باشید که در حین
مصاحبه اگر چه کار فرما ممکن
است که بطور غیر جدی سواالت را
مطرح کند ،ولی شما هرگز جدیت
خود و حرفه ای بــودن خود را از
دست ندهید و به قولی خودمانی
نشوید!

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،
_______________
630 Sherbrooke W. Suite 800
و دادگاه «سوپریور»
)(Corner: University St.

Montreal, QC H3A 1E4

________________________________________________Tel.: 514-303-2977
Fax: 514-303-6522

 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

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

John F. Kennedy Business Centre
3030 Villeray Street East,
Montreal, Qc. H2A 1E7

Tel.: (514) 374-2888

www.jfkbc.ca

!(**We are back at our original location
)Come visit our new and improved facilities
__________________________
(در چند قدمی مترو St. Michel
>> اتوبان  40خروجی سن میشل)
__________________________________

اینک نامنویسی می کند:

کالس های رایگان

فروشندگی حرفه ای | راه اندازی بیزنس

)Professional Sales: Classes begin March 17, 2014 (Day time
)Starting A Business: Classes begin March 24, 2014 (Evening

**)**Register Now!! (Spaces are Limited
)Daytime Registration: 9:00am -3:00pm (or by appointment
Evening Registration:
)6:00-8:00 pm (or by appointment

>> Visit our website for Admission Requirements:

www.jfkbc.ca

We offer:

 Day and evening classes,
 Loans and Bursaries,
 Ministry of Education Diploma/Attestation,
 and FREE TUITION.
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سینــما...

آژانس مسافرتی

Maison de Voyages

پنج اشتباه تاریخی در قسمت دوم فیلم ۳۰۰
کند و در کمال شگفتی داریوش
بزرگ ،پادشاه ایران را می کشد.
در کنــار او ،خشایارشــا پســر و
جانشین وی ایســتاده است .هر
چند داریوش پادشــاه ایران این
کارزار نظامی را علیه یونان شروع
کرد که در ماراتون با مقاومت روبرو
شده و شکست خورد ،ولی نه او و
نه پسرش خشایارشا هیچکدام در
این نبرد حاضر نبودند.

قسمت دوم فیلم سینمایی ۳۰۰
که ماجراهای آن فصل دیگری از
نبرد جنگجویان اسپارت در برابر
حمالت ســپاه خشایارشا پادشاه
هخامنشی اســت دو هفته پیش
روی پرده آمد .قســمت اول این
فیلم که از نظر پرداخت تصویری
شمایی نیمه انیمیشــن دارد ،در
سال  ۲۰۰۶اکران شــد و ایرانی
ها به خاطر آنچــه تحریف وقایع
تاریخی و توهین به فرهنگ ایران
باستان می دانستند به شدت از آن •
فیلم انتقاد کردند.
 -۳فیلم از صحنه نبرد ماراتون که
اما بخــش دوم این فیلم با عنوان در آن سپاه ایران شکست خورد و
 :۳۰۰ظهور یک امپراتوری تا چه از نظر تاریخی می توان آن را دلیل
حد به حقایق تاریخی وفادار است؟ حمله بعدی سپاه ایران در دوران
پل کارتلج پروفسور فرهنگ یونانی خشایارشا برای گرفتن انتقام از آن
در دانشــگاه کمبریج پنج اشتباه شکست قلمداد کرد ،یکباره به ده
تاریخی این فیلم را برمی شمارد.
سال بعد خیز برمی دارد و حرکت
ناوگان دریایی سپاه ایران به سوی
•
 -۱ایراد اول در عنوان فیلم است .قلمرو یونان را نشان می دهد.
عنــوان فیلــم " :۳۰۰ظهور یک فرماندهی این نــاوگان با یک زن
امپراتوری" است .اما منظور ظهور یونانی اســت ،آرتمیــس ،ملکه
و قدرت گیری کــدام امپراتوری هالیکارنــاس که امــروزه بودروم
است؟ اگر منظور"امپراتوری آتنی" نامیده می شــود .طبق اســناد و
است باید گفت که این امپراتوری نوشــته های هرودوت اندیشمند
حداقل دو سال پس از حوادثی که یونانی و مــورخ جنگ های ایران
فیلــم روی آن تمرکز دارد یعنی و یونان کــه در همین دوران می
نبردهای دریایی آرتمیســیوم و زیســته ،آرتمیس یک شخصیت
ساالمیس که هر دوی آنها در سال واقعی است.
 ۴۸۰قبل از میالد روی دادند ،به او یک ملکه یونانی بود که در نبرد
ساالمیس در اردوی ایرانی ها می
مرور شکل گرفت.
جنگیــد .ولی او فرمانــده ناوگان
دریایی ایرانی ها نبود .اسناد نشان
•
 -۲داســتان فیلم بــا پرتاب یک می دهد که از حدود  ۶۰۰کشتی
تیر اعجاب آمیز که هیچ حقیقت که در آن نبرد شــرکت داشتند
تاریخی ندارد آغاز می شــود .این ملکه آرتمیس فقط چند کشتیدر
تیــر را یک قهرمــان آتنی به نام اختیار سپاه ایران قرار داده بود.
تمیستوکلدر جریان نبرد ماراتون
در حومه شــهر آتن در سال • ۴۹۰
قبل از میالد از کمان خود رها می  -۴ســازندگان ایــن فیلــم یک

صحنه معاشــقه طوالنی و عریان
را در این فیلــم گنجانده اند .این
معاشقه کامال ساختگی و تخیلی
بین دو دشــمن یعنی آرتمیس و
تمیستوکل و درســت در فاصله
دو نبرد آرتمیســیوم و ساالمیس
روی می دهد و طبیعتا آنطور که
در داستانهای تخیلی رایج است
به عنوان نوعی دیپلماسی بین دو
دشمن ارائه می شود.
در ضمــن طوری تصویر شــده
که گویا ســپاه یونان در این نبرد
شکســت خورد در صورتی که در
عالم واقعیت در این نبرد هیچیک
از دو طرف نتوانستند به پیروزی
برسند.
•

 -۵اما مهمترین نکته غلط تاریخی
که در عین حال قرار اســت اوج
حماسی اینداستان باشد ،مقطعی
است که سپاه یونان به فرماندهی
تمیستوکل برای پیروزی در نبرد
ساالمیس به کمک نیروی دریایی
قدرتمند اســپارت نیاز پیدا می
کند و ناوگان دریایی اســپارت به
فرماندهی یک ملکه یونانی دیگر،
گورگو (بیوه لئونیداس که قهرمان
بخش اول فیلم  ۳۰۰بود) ،درست
سر بزنگاه از راه می رسد.
اما در عالم واقعیت اسپارت در آن
نبرد دریایی فقط  ۱۶کشــتی در
اختیار نــاوگان دریایی یونان قرار
داده بود که مجموع آن حدود ۴۰۰
فروند بود .و درســت مثل کمک
آرتمیس به ســپاه ایران ،حضور
اسپارت و کشتی های آنان در این
نبرد و سرانجام آن که یک پیروزی
قاطع و بی چون و چرا برای یونانی
ها بود تاثیر چندانی نداشت.
(بی بی سی)

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی

شنبه  22مارس در سالن شکوهمند
Embassy Plaza

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...

دکتربهمن فصیح پور

«حرفحسابجوابندارد»،جنجالدارد!

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

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

شهباز خنعی

با کمک طب سوزنی

Shahbaznakhai8@gmail.com

نزدیک به  12ســال پیش ،در
 29خردادماه  ،1381درهمدان
یک سخنرانی به دعوت شورای
هماهنگی گروه هــای جبهه
دوم خرداد به مناسبت سالگرد
درگذشــت دکترعلی شریعتی
برگزارشد .سخنران این نشست
هاشم آغاجری ،استاد دانشگاه
تربیت مدرس ،نویسنده و عضو
شورایمرکزیسازمانمجاهدین
انقالب اسالمی و عنوان سخنرانی ازمیان همه علمای اعالم و مراجع
"پروتستانیسم اســامی" بود .او عظام کسی پیدا نشد که با دلیل
در سخنرانی خود ضمن بیان این و منطق بگوید نظرات آغاجری به
که سلسله مراتب روحانیت شیعه این یا آن دلیل نادرســت است و
رونوشت برداری شده از مسیحیت ازاین بدتر ،کسی هم به این نکته
است ،پرسید« :مگر مردم میمون مهم نپرداخت کــه آنچه او گفته
نظر شــخصی یک استاد دانشگاه
هستندکهتقلیدکنند؟»!
درپــی این ســخنرانی موج های و نویسنده و تاریخ نگار است و در
ســنگینی از اعتراض ،جنجال و چهارچوب جــرم و مجازات اعدام
هیاهو برخاست و محافظه کاران نمی گنجد!
اصول گرا به آغاجری تهمت ارتداد پنجشنبه 8اسفندماه،ماجرای
آغاجری کم و بیش عینا تکرار
و توهین به مقدسات زدند.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شد.
در واکنــش به آنچــه که "هتک سعید رضوی فقیه ،فعال سیاسی
مقدسات" نامیده شده بود ،بیانیه اصالح طلــب ،در دومین همایش
ای به امضای آیت الله مشــکینی فصلی اصالح طلبان استان همدان
صادر نمود و ســازمان مجاهدین که با عنــوان "بررســی موانع و
انقالب اسالمی را به خاطر حمایت راهبردهای تدبیروامید" برگزارشد،
از آغاجری "نامشروع" اعالم کرد :سخنرانی کرد .او در این سخنرانی
«سازمان موســوم به مجاهدین گفت:
انقالب اسالمی برای بدبین کردن «ما از انقالب مشروطیت تاکنون
نســل جوان به اسالم و روحانیت هفتزمامداربهخودماندیدهایم،
و تفکیــک دین از سیاســت ،که زمامدار هفتم آیت الله خامنه ای
هدف دشمنان جهانی اسالم نیز است .شش زمامدار دیگر از دنیا
هست ،تالش می کند ...سخنان رفته اند» و سپس با اشاره به مرگ
موهن یکی از اعضــای مرکزیت در تبعیــد  4تن از آن  6زمامدار
این ســازمان در همدان (توهین (محمدعلی شــاه ،احمدشاه،
او به عقاید دینی ،مراجع تقلید و رضاشــاه و محمدرضاشاه) به
مردم متدین ایران) و حمایت آن خامنه ای هشدار داد« :زمامداری
ســازمان از گفته های او شاهدی که خودسرباشد ،درمقابل مردم
براین مدعاست».
بایســتد ،حکومت خودش را به
درپــی جنجــال و هیاهویی که پایاننخواهدبرد!».
برخاســت ،آغاجری دستگیرشد سعیدرضوی فقیهدربخشدیگری
و درتاریــخ  15آبانمــاه  ،1381از سخنرانی خود گفت:
دادگاه بدوی او به اتهامات :اهانت «نظامــی که از دلــش کهریزک
به دین حنیف اسالم و تشبیه آن بیرون بیاید ،نظام دوست داشتنی
به مسحیت منحرف و منسوخ و نیست .نظامی که از دلش حصر
ارتجاعی خوانــدن آن ،اهانت به بیــرون بیاید محبوب نیســت»
علمای اســام و مرجعیت شیعه و افــزود« :مجلســی کــه درآن
و مقلدان ،اهانت به ائمه طاهرین نمایندگان ملت نباشــند ،جرئت
(ع) و انــکار مقام قدســی و الهی بیان حقایق و دفاع از حقوق ملت و
آنان و اختــال درنظم و آرامش دفاع از امنیت و استقالل کشور را
شهروندان همدانی و ایجاد تشنج نخواهدداشت ...این حکومت علوی
درسراسرکشــور ،برگزار شد و او امروز میثم تمارش بابک زنجانی و
را به اعدام محکــوم نمود .حتی مالک اشترش ســعید مرتضوی
شیخ مهدی کروبی رییس مجلس است .پس اگر ما حکومت اموی
ششم که خود را اصالح طلب می تأسیس می کردیم قرار بود با چه
دانســت ،با لحنی ریشخند آمیز کسانی مواجه شویم؟»!
گفت« :برای ما یک عنوان حجت سعید رضوی فقیه سپس به نکته
االسالمی باقی مانده که یک آقای ای حساس و اساسی پرداخت:
دانشــگاهی می خواهد آن را از ما « 12نفر آدم که بیشتر از من و شما
بگیرد و می گویند این عناوین از راجع به مصلحت خودشــان نمی
کلیسا آمده است»!
تواننــد تصمیم گرفته و مصلحت
صدور حکم اعــدام واکنش های زندگی خودشــان را بفهمند ،چه
اعتراضــی فراوانی به ویژه درمیان طوردرمورد منفعت و مصلحت 70
دانشــجویان و دانشــگاهیان میلیونجمعیتتصمیمگرفتند؟»
برانگیخت که سرانجام موجب شد و سرانجام نیز جان کالم را درچند
حکم اعدام در دادگاه تجدیدنظر جمله بیان کرد« :شــرایط نظام
نقض و آغاجری به ســه ســال اسالمی غش در معامله درمقابل
زندان ،دوســال تبعید و پنج سال مردم است.
محرومیت ازتدریس محکوم گردد .بنا به خیار غنب کسانی که دراین
درتمام دورانی که هیاهو و جنجال معامله مغبون شده و ضرر کردند
جریان داشت ،آنچه که جایش به می توانند معامله را فســخ کنند،
راســتی خالی بود بحث و گفتگو این معامله باطل است .همان طور
و اســتدالل و رد کردن مســتند که پدران ما حق نداشتند برای ما
سخنان آغاجری بود.
تعیین سرنوشت کنند ،نسل بعد
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جلسات «آشنایی با طب سنتی چینی و اصالح سبک زندگی» هر هفته رایگان برگزار می شود

هم می خواهد برای خودش تعیین
سرنوشت کند».
بازهم عینا ماننــد مورد آغاجری،
توفانی از جنجــال و هیاهو به پا
خاست.
به گــزارش رادیو "صدای آلمان":
«سخنرانی سعیدرضوی فقیه در
همدان با واکنش گسترده رسانه
ها و محافل تنــدروی اصول گرا
روبرو شده اســت .آنها خواستار
"برخورد قاطعانه" نهادهای امنیتی
با این فعال سیاســی شــده اند.
استاندار همدان خواستار "برخورد
قاطعانه" نهادهای امنیتی و قضایی
با رضوی فقیه شده و دادگستری
همدان نیز خبــرداده که موضوع
درحال رسیدگی و پیگیری قضایی
است» .تارنمای "استان بان" نیز
خبرداد که« :احمد سالک رییس
کمیســیون فرهنگی مجلس از
"عزم" طالب قم بــرای برگزاری
تظاهــرات اعتراض آمیــز علیه
اظهــارات رضوی فقیه خبرداده و
خواستار برخورد قضایی با او شده
است» .ناصرتقوی ،مسئول دفتر
امام جمعه همدان هم ضمن اعالم
برگزاری راهپیمایی گفت:
«مردم هشیار و بصیر دارالمومنین
همدان پاســخ یاوه سرایی های
افراطیون را خوهند داد».
دادستان همدان نیز گفت« :پرونده
این فرد برای تفهیم اتهام و بازجویی
به دادگستری تهران ارسال شده تا
ســپس برای رسیدگی به همدان
ارجاع شــود» .آیت الله مهدوی
کنی ریس مجلس خبرگان نیز با
ارائه تعریفی تازه از آزادی گفت:
«معنای آزادی این نیست که اعالم
کنیم هرکــس هرچه می خواهد
بگوید»!
هدفم دفاع از سعید رضوی فقیه
به عنوان یک "فعال سیاسی اصالح
طلب" نیست زیرا با اصل موضوع
"اصالح طلبی" مشکل دارم و آن
را برای حال و آینده سیاسی ایران
زیانبارتر و حتــی خطرناک تر از
محافظه کاران و اصول گرایان می
دانم زیرا بنای افکار و عملکردشان
اگرنه برپایه فریبکاری و شــیادی
سیاســی درجهت حفــظ نظام،
دستکم برمبنای خودفریبی و عدم
توجه به این نکته اساســی است
که با تداخل دین و سیاســت و با
قانون اساسی موجود نظام والیت
مطلقه فقیه ،هیچ "اصالحات"ی
امکان پذیر نیست و این امر در 16
سال گذشته به تجربه ثابت شده
است .اصالح طلبان اگر صداقت
داشته باشند و به راستی بخواهند
دگرگونــی هایی درخــور عنوان
"اصالحات" ایجاد کنند ،نخست
باید قد بکشند و از چهارچوب تنگ
نظام والیت بیرون آیند و بپذیرند
کــه در این نظام و بــا وجود ولی
فقیه اصالحات امکان پذیر نیست.
تازمــان انجام چنیــن کاری ،که

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 وام 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

خ
ج
س
ـت
ن
وروز اتن ه باد!
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
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واکنشانسان
انسان نمیتواند خود را نجات دهد؛ نجات او تنها
توســط فیض و رحمت خدا میسر است .اما این
سخن بدین معنی نیســت که انسان سهمی در
نجات خویش ندارد و اگر چه عیســی بر صلیب
گناهان تمام جهــان را بر خود گرفت (یوحنا :۱
 ،)۲۹اما همۀ انسانها این نجات را نمییابند .برای
دریافت نجاتی که خــدا ارزانی میفرماید ،فقط
یک قدم باید برداشت ،و آن ایمان به مسیح است
(یوحنا  ،۱۸-۱۶ :۳اعمال .)۳۱ :۱۶
ایمان به مســیح نه تنها به معنــی ایمان به این
حقیقت است که عیســی همان مسیح موعود
و پسر خدا اســت (یوحنا  ،)۲۴ :۸بلکه به معنی
پذیرش مســیح در قلب و توکل کامل به او است
(دوم تیموتائــوس  .)۱۲ :۱ایمان فقط به معنی
شناخت عیسی نیست ،بلکه به معنی تعهد قلبی
نســبت به او نیز میباشد .داشتن ایمان حقیقی
بدین معنی نیست ،بلکه به معنی تعهد نسبت به
او نیز میباشد .داشتن ایمان حقیقی بدین معنی
است که ما به گناهانمان اعتراف کرده (اول یوحنا
 ،)۹ :۱از آنها توبه کرده ،ترکشان کنیم (لوقا :۱۳
۵ ،۳؛ اعمال  .)۳۸ :۲اگر ما حقیقتا ایمان داشته
باشیم ،در حضور همگان با زبان خود ،ایمان خود
را به عیسی خداوند اعتراف کرده ،مسیحی بودن
خود را پنهان نخواهیم ساخت (متی ۳۳-۳ :۱۰؛
رومیان  .)۱۰-۹ :۱۰ما همچنین حکم عیســی
را برای تعمید یافتن ،اطاعــت خواهیم کرد (به
متی ۲۰-۱۹ :۲۸؛ مرقس ۱۶-۱۵ :۱۶؛ اعمال :۲
۳۸مراجعهکنید).
گرچه نجات عملی است که خدا برای ما توسط
مرگ عیسی مسیح بر صلیب انجام داد ،اما الزم
اســت که ما به این نجات ایمان داشــته ،به آن
اتکا نماییم .اما باید به یاد بســپاریم که سر منشا
و خاســتگاه نجات ،ما نیســتیم بلکه خدا است،
خدایی که آن را به فیض خود و مجانا به ما ارزانی
میفرماید .ما نجات را با قدرت و تالش خود و یا
با اعمال نیکو به دست نمیآوریم (رومیان ،)۱۶ :۹
بلکه توسط ایمان .ایمان به معنی انجام یک عمل
یا وظیفه نیست که به جا آوردنش برای دریافت
نجات ضروری باشــد؛ ایمان یعنی فقط اعتماد و
تکیه کردن به خدا و به فیض او (رومیان .)۵ :۴

کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال
کشی
ش جالل عادل

به همین دلیل پولس رسول میفرماید که نجات
و تمامــی بــرکات آن ،محض فیض و بوســیله
ایمانحاصل میشود (افسسیان .)۸ :۲در آیاتدیگر
پولس واژۀ » بوســیله ایمان» را به جای «محض
فیض بوسیله ایمان» به کار میبرد و بدین شکل
آن را به صورت موجزتری بیان میکند .ما توسط
ایمان عادل شمرده میشــویم (رومیان -۲۷ :۳
۲۸؛ غالطیان )۱۶-۱۵ :۲؛ توســط ایمان مقدس
میشــویم (اعمال ،۱۸ :۲۶غالطیــان )۵-۱ :۳؛
توســط ایمان در خانواده خدا متولد میشــویم
(یوحنا  .)۱۳-۱۲ :۱اما ایمان خود عطایی از سوی
خدا است؛ ما به هیچ وجه نمیتوانیم به چیزی از
خودمان افتخار کنیم (اعمال ۱۶ :۳؛ افسسیان :۲
۹؛ فیلپیان ۲۹ :۱؛ دوم تیموتائوس  .)۲۵ :۲ایمان
را عیسی در ما به وجود میآورد و آن را تا به انتها
حفظ نموده ،کاملش میگرداند (عبرانیان .)۱۲ :۲
مثال پنجره میتواند به مــا در درک رابطه بین
فیض و ایمان کمک کند .توسط پنجره است که
نور خورشید میتواند وارد اطاق ما شود ،اما صرفا
داشتن پنجره نمیتواند باعث شود که نور خورشید
بــه درون اطاق ما بیاید .فیض به نور خورشــید
میمانــد و ایمان نیز به پنجــره .ما فیض خدا را
توسط ایمان مییابیم ،اما صرف ایمان داشتن به
خودی خود لزوما بدین معنی نیست که شایستگی
دریافت فیض خــدا را داریم .ما میتوانیم پنجره
خود را به گونهای با پردۀ بی ایمانی بپوشانیم که
فیض خدا نتواند وارد شود .ایمان و توکل به خدا
شرایط ضروری برای نجات ما هستند ،اما سرمنشا
و خاستگاه نجات ما نیستند.

ایمان و اعمال
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ســایر مذاهب دنیا تعلیم میدهند که انسان با
انجام اعمال نیکو میتواند رستگار گردد .پیروان
مذاهبدیگر تصورشان این است که مسیحیان نیز
برای کسب نجات و رستگاری ،اعمال نیکو انجام
میدهند ،زیرا میبینند که ایشان چنین اعمالی
انجام میدهند .از این رو ،بســیاری را نظر بر آن
اســت که بین مسیحیت و مذاهب دیگر تفاوتی
نیست.
اما این نظر درست نیست .تفاوت بین مسیحیت
و مذاهب دیگر بسیار زیاد است .مسیحیان ابتدا
نجات رادریافت میدارند؛ آنگاه ،پس از آن است که

حقیقتا قادر میشوند تا
اعمال نیکو انجام دهند.
ما اعمال نیکو انجام نمیدهیم
هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
تا نجات را کسب کنیم ،بلکه
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
اعمال نیکــو انجام میدهیم
هر یکشنبه :از ساعت 4بعدازظهر در قلب مونتریال
چون قبال نجات یافته ایم.
)405 Marie-Anne E Montreal (Metro: Mont Royal
اما در این مورد نیز بسیاری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از مسیحیان مرتکب خطای
  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

بزرگی میشوند .آنان تصور
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی (رایگان) -
میکنند که برای اینکه نجات
با تلفن ما متاس بگیرید514-999-5168 :
را حفظ کنند و آ را از دست
ندهند ،باید اعمال نیکو انجام
خدا میباشد (یوحنا .)۲۱ :۱۴
دهند .اما به همان شکل که انسان با تالش و عمل
از سوی دیگر ،درخت میوه که زنده است ،باید ثمر
خود ،نمیتواند به نجات و رستگاری دست یابد ،با
بیاورد؛ اگر ثمری نیاورد ،یا مرده است ،یا در حال
تــاش و کارهای نیک خود نیز قادر به حفظ آن
مرگ .اگر بگوییم ایمان داریم ولی اعمال نیکو در
نیست (غالطیان  .)۳ :۳نجات ما از آغاز تا پایان،
زندگی ما دیده نشود ،ایمان ما نمیتواند اصیل و
بر فیض خدا استوار است و توسط ایمان دریافت
راستین باشــد (متی ۲۱ :۷؛ یوحنا  .)۴ :۲اعمال
میشود.
نیکو دلیلی است بر حقیقی بودن ایمان ما؛ ایمان
اما با اینکه این نکات کامالدرست است ،مسیحیان
حقیقی پیوسته اعمال نیکو را به ثمر میآورد.
باید خدا را اطاعت کنند و اعمالی را انجامدهند که
با این توضیحات ،اگر مذاهب دیگر از انســانهای
او را خشنود میسازد .اگر در زندگی ما اعمال نیکو
مرده انتظاردارند که اعمال نیکو انجامدهند ،مانند
یا رفتار نیکو دیده نمیشود ،این امر بدین معنی
آن است که از درختی مرده انتظار برود که میوه
است که ایمان ما اصیل و راستین نیست .اعمال
بدهد؛ گویی درخت با میوه آوردن ،زنده میشود.
نیکو همواره با ایمان حقیقی همراهند
اما بر اســاس دیدگاه مسیحیت ،انسان ابتدا باید
(به یعقوب ۲۶۱۷و تفسیر آن مراجعه کنید).
حیات بیابد ،آنگاه قادر خواهد شد ثمر بیاورد.
بــا مثالی از درخت ،میتوانیم رابطه بین ایمان و
بنابراین ،آنچه که «ما» موظف به انجامش هستیم،
اعمال را درک کنیم .درخت برای آنکه میوه آورد،
این است که ایمان خود را «به کار گیریم» و این
نخست باید زنده باشد؛ به همان شکل ،یک فرد
کار را بایــد با ترک گناهان خود و اطاعت از خدا
برای آنکه اعمال نیک به جا آورد ،نخست باید از
انجامدهیم .اگر از ایمانی حقیقی برخوردار باشیم،
نظر روحانی و معنوی احیا گردد .اما کســانی که
رفتاری کامال متفاوت خواهیم داشت (رومیان :۸
ایمان ندارند و از نجات بهره مند نیستند ،هنوز مرده
۱۳؛ اول قرنتیان ۱۱-۹ :۶؛ غالطیان .)۲۶-۱۹ :۵
هستند! آنان قدرت انجام اعمال نیکویی را ندارند
اما انجام این اعمال تنها به این دلیل برای ما میسر
که خدا را خشنود میسازد .همانگونه که درختی
است که خدا از پیش این قدرت را به ما داده است
مرده نمیتواند ثمر آورد ،اشخاصی نیز که در گناه
تا این اعمال را انجام دهیم .او حیاتی نوین ،فکری
مرده اند و هنوز نجات نیافته اند ،نمیتوانند اعمالی
نوین و طبیعتی نوین به ما داده است؛ به این علت
حقیقتا نیکو انجام دهند ،یعنی اعمالی که انگیزه
ما قادر میگردیم زندگی خدا پسندانهای در پیش
انجامشان ،محبتی عاری از خودخواهی نسبت به
گیریم« .پسای عزیزان مــن  ...نجات خود را به
خدا و دیگر انســانها است .چنین اشخاصی برای
ترس و لرز بعمل آورید .زیرا خداست که در شما
نجات یافتن هنوز به اعمال خویش متکی هستند،
برحســب رضامندی خود ،هم اراده و هم فعل را
نــه به عمل خدا (رومیان  .)۵-۴ :۴اعمال نیکوی
بعمل ایجاد میکند» (فیلیپیان .)۱۶-۱۳ :۱۲
حقیقتی نه به خاطر منافع شخصی ،بلکه به خاطر
دیگران انجام میشود و نشان دهندۀ محبت ما به
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در شهــر
مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

مدرسه فرزانگان

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

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

تلفن)514( 626-5520 :
-------------------------

خورشید خانوم

 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 EK IC
-------------------------

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

کتابخانهنیما
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بنیادنیکو

باز بهار طبیعت از راه میرسد و هب همراهش زندگی نو را هب ارمغان می آورد.

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

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

(514) 299-1787

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

IBNG

همبستگیبازرگانی

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

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

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

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

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

 کارمزد ویژه
فروشندگان%
برای

)(certain conditions apply

افسانه و افسون انصاری

2

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

equipe.ansari@gmail.com

مژده مژده بزودیاسپشیالهایعالیورقابتناپذیر

کبابسرا و «اِلدا»

>>در شماره آینده پیوند

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
ش
د نبه 22
م
ا
ر
س
رسالن
ش
ک
و
 sy Plazaهمند
s
Emba

مژده صبر و صبوری عاقبتی خوش ربای نی کان است هک رد دل سخت سرما هب بهار میاندیشند.
ته
فرا رسیدن سال نو  ١٣٩٣را هب تمام نی کانی هک نوروز را پاس میدا رند ،تبریک و نیت میگومیی و آرزوی سالمتی و
سالی رپ از نشاط را ربای شما آرزومندیم.
همچنان در ابعــاد کوچک خود
ســتم دیدگان را فراموش نکند و
به یاری آنان بشــتابد.همراهی با
عزیزانی کــه زندگی خود را وقف
محرومان مینمایند و سازمانهایی
را مدیریت میکننــد که پناهگاه
نیازمندان است.

بنیــاد نیکو درآســتانه ســال نو
خورشــیدی بــه همــراه تمامی
خیرخواهان و حامیان خود امیدوار
است که روزی از بیعدالتی و رنج
آثاری بر روی زمین نبا شد و هیچ
بنده ای محتاج نان شــب سر به
زمین نگذارد.
این مهم جز با تالش همیشگی و
پیگیر ما میسر نخواهد شد .زمانی امسال نیز ما در پایان سال ١٣٩٢
که شــادی ها ما را غرق شعف و در کنار این عزیــزان بودیم و در
شــوق میکند و به موقعیت خود تهیــه کادوی نــوروزی برای ٥٠
میبالیم ،آن لحظه ای اســت که خانوار شرکت کردیم.
میتوانیم شــادی هایمــان را با اقالم این کادوشــامل مواد غذایی
همچون حبوبات ،برنج چای.قند،
دیگران تقسیم کنیم.
آری باید به گونه دیگری به زندگی شــکر,تن ماهی ،روغن,شکالت
نگریست و این آغاز بهاری شدن شــب عید میشد .ارزش هر بسته
 ١٠٠,٠٠٠تومان بود که توســط
نفس ماست.
یاری تمامی دوســتان و حامیان یاریگران مادر تهران تهیه و تحویل
نیکوکار این امــکان رابرای بنیاد مسوولین مدرسه گردید.
نیکو فراهم نموده اســت تا بتواند این خانوار ها تحت پوشش خانه

تقویمساالنهجشن
های مدرسهدهخدا
شنبه  ۱۵مارچ :۲۰۱۴
بازار نوروزی دهخدا
سه شنبه  ۱۸مارچ :۲۰۱۴
جشن شب چهارشنبه سوری
شنبه  ۲۲مارچ :۲۰۱۴
جشن شب عید نوروزی

کودک مهــر در دروازه غار تهران
میباشند که به انحاء مختلف از آنها
حمایتمیشود.
شما هموطن عزیز هم که عالقه
مند بــه همــکاری در امور خیر
هستید میتوانیددرابعاد مختلف به
کمک ما بشتابید تا گستره فعالیت
ما وسیع تر شــده و به دین ملی
وانسانی خود آنچنان که شایسته
است عمل کنیم.
در اینجا دست همه عزیزانی که ما
را در ایــن راه یاری نموده اند را به
گرمی میفشاریم و آرزوی برداشتن
گامهای موثــر تری را برای مردم
ایران عزیز داریم.
(514)624-4579
بنیاد
نیکو
www.nikou.ca

WWW.IBNG.CA

چهارشنبه ها 8 :بامداد
صبحانه و کسبوکار در جمع دوستان...
6710 St-Jacques W.
Info: 514-249-4684

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

Shield of Athena
آیا شما و کودکان تان شاهد خشونت های خانوادگی بطور روزمره هستید؟

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

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!

17

 سال  20شماره  24  1152اسفند 1392

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

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

نبه
یکش رس
 3ما
0

رابامابدرکنید!

ANGRIGNON

نحسی13
ه داغ و ...درپارکآنگرینیون
کباب ،آش رشت
ه
م
ر
ا
ه
ب
ا
جوجه
شادترین
 DJشهر!
رقص و پایکوبی ،شور و شادی...
پون

مسابقات

• محل فروش بلیت :

جان انگیز رقص،
هی

کشی ،بازی و...
قرعه

برقصیم،بنو
شیم،شادباشیم!

2900 Lake
Dollard-des-Ormeaux
H9B 2P1

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.

(مترو >> )Angrignon :با پارکینگ بزرگ

 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

نجم
ا ن زرتشتیان کبک فرارسیدن بـهار و آنیی باستانی نوروزسال۱۳۹٣و
تش
تش
(٣٧٥٢زر تی) را هب هم گان ،هب وژیه زر تـیان واریانیان ،شادباش می گوید

آب زنید راه را
هین که نگار می رسد
مژده دهید باغ را
بوی بهار می رسد
رونق باغ میرسد
چشم و چراغ میرسد
غم به کناره میرود
مه به کنار میرسد
باغ سالم میکند
سرو قیام میکند
سبزه پیاده میرود
غنچه سوار میرسد

3
1
ب
ـ
ـدر

www.paivand.ca
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www.zaq.org
P.O. Box26735
Beaconsfield QC H9W6G7
quebeczoroastrians@gmail.com

تپشدیجیتال

آلکا
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اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

فص
هم
عید سعـید باستانی و آغاز ل بـهار و شکوافیی را هب همه ی زعزیان ،دوستان و وطنانم
 -با آرزوی سالمتی و رسیدن هب آرزواه -شادباش می گویم  .پاینده و سرفراز باشید .

بیژن احمدی

سرویس تبدیل پول
با بهترین نرخ

ساعات کار :همه روزه 10 :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

شنبه  22مارس 2014
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پاتوقعموجمال
یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

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

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

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

unitedtours@bellnet.ca

1620 Sherbrooke O,
)(Corner : GUY

Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد

SHAHRZAD BEAUTY SALON
سالن ویژه برای خانم های با حجاب

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

• کوپ
• رنگ • مش
• هایالیت و فر
• براشینگ • بند و
ابرو • اپیالسیون
• شینیون • مانیکور
میکاپ عروس
•پدیکور • الکترولیز
• فیشال• جوان سازی
پوست با کریستال
Microdermabrasion

مژده مژده بزودیاسپشیالهایعالیورقابتناپذیر

کبابسرا و «اِلدا»

>>در شماره آینده پیوند

19
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Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.

Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس:پزشک خانواده

دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

 پزشک خانواده

Dr. Mehri Heidari D.M.D.

بدون وقت قبلی
Family Physician
(Without Appointment)

 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

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

(Metro: Guy)

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

روز7
هفته

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

20

کلینیک مدیکال آلفامدیک

کلینیکدندانپزشکیآریا
جراح دندانپزشک

1392  اسفند24  1152  شماره 20 سال

www.paivand.ca










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
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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

Cell: 514 834 2166
Fax: 514-868-1115
Email: maryagency@gmail.com

Elegance
Insurance

با خرید بیمه منزل
یا اتومبیل خود
برای اولیــن بار
با
کمپانی ما از مزایای

کمپانی بیمهالگانس
خنستین شرکت بیمه ایرانی

اتومبیلموتورمسکونی/جتاری

 % 10ختفیف
بهره مند شوید!

CAR

برترین سرویس کمترین بها


HOUSE

با اقساط ماهیانه

MOTO

COMMERCIAL
_________________

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

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

پی
نوروز رب شما روز !

HYUNDAI

PRESTIGE

و بـهاراتن دل افروز باد !
جواد نوشین روان

• مشاور امین و مورد اعتماد شما در خرید و فروش امالک
• ارزیابی ملک شما بطور رایگان و فروش در اسرع وقت
• تهیه انواع وام های بانکی با بهترین نرخ بهره
برای خریداران عزیز بدون هیچگونه دستمزد
• پاسخگویی متامی سواالت شما فقط با یک متاس

2014
با نرخ 1.9%
و ختفیف ویژه

با نرخ 0%
و ختفیف ویژه

2011

:All pre-owned cars

Certified & Inspected
با ضمانت عالی
با نرخ بهره%1/9 :

- First, 2nd, third chance

credit approval

با قیمت های ویژه و رقابت ناپذیر

با مشاور مجرب خود رحمت متاس بگیرید:
Call 514 909-6323
___________________

6435 St. Jacque W.
Montreal, Qc H4B 1V2

21

22

 سال  20شماره  24  1152اسفند 1392

PAIVAND: Vol. 20  no.1152  mar. 15, 2014

www.paivand.ca

شرکت حمل و نقل بین املللی

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

LOADEX TRANSPORT INC

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد

خدمات حمل و نقل:
هوایی ،دریا یی و زمینی

بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

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

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

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

سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها

Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

مسعودهاشمی

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

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

خدمات آرایشـی LASER SPA

INSTITUT LEA

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

massagetherap
member: M~RMy
Q
receipt avaliable

4230 boul St-Jean, suite 225

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

اتواولتیماکس

بزرگترین و مجهزترین نمایشگاه اتومبیل در غرب مونتریال

					

بیش از  80اتومبیل هر هفته
					

D.D.O H9H 3X4 QC

Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622

6050 St-Jacques O.
Montreal, Qc, H4A2G4
Sans Frais: 866-946-4399

Tel. 514-487-0009
Fax. 514-482-0034
www.autoultimax.com
info@autoultimax.com

با مدیریت حمید پازوکی مهر

اتومبیل نو و اوکازیون  :با  20سال سابقه

تسهیالتعالی درپرداختماهانه
ویژه هموطنانگرامی
>> $0 Cash Toyota Corolla 2012, 53000km $12,199 or $79.95 +Txs /Bi-weekly
>> $0 Cash Lexus IS250 AWD 2012 18000km $32900 or $214 + Txs /Bi-weekly
>> $0 Cash Mercedes Benz C250 4Matic 2010 70000km $20900 or $154 + Txs /Bi-weekly

ارزان ترین و بهترین اتومبیل های اوکازیون

توجه توجه :اتومبیل نو خود را از ما بخرید ارزان تر از  >> :Original Dealerگارانتی!

BMW
Mercedes
Benz
Toyota
Subaru
Acura
Honda,
Hyundai
....
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صب
ربآمد باد ح و بوی نوروز
هب کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز
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

نادرخاکسار

Real Estate Broker
Ramier Realty

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

Cell.: 514-969-2492
Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ ه
ا
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

23

24

 سال  20شماره  24  1152اسفند 1392

PAIVAND: Vol. 20  no.1152  mar. 15, 2014

www.paivand.ca

بهروزباباخانی
ی همراه با سالمتی،
سال نوی خوش 
برکت و موفقیت برای شما و خانواده
عزیزتان آرزو دارم.

مشاور رمسی وام مسکن

 اخذ وام برای افراد خوداشتغال
 اخذ وام 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

جشن نوروز بنیاد نیما

عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا
معشوقهبهسامانشدتابادچنینبادا

آن باد هوا را بین ز افسون لب شیرین

کفرشهمه ایمان شد تا باد چنین بادا

با نای در افغان شد تا باد چنین بادا

باز آن سلیمان شد تا باد چنین بادا

نک موسی عمران شد تا باد چنین بادا

غمخواره یاران شد تا باد چنین بادا

نک یوسف کنعان شد تا باد چنین بادا

نک سرده مهمان شد تا باد چنین بادا

تبریزخراسانشدتابادچنینبادا

هر گوشه چو میدان شد تا باد چنین بادا

ابلیسمسلمانشدتابادچنینبادا

عالمشکرستانشدتابادچنینبادا

اشخاص همه جان شد تا باد چنین بادا

خورشیددرخشانشدتابادچنینبادا

فر تو فروزان شد تا باد چنین بادا

آنسلسلهجنبانشدتابادچنینبادا

ابرششکرافشانشدتابادچنینبادا

جمعه  21مارس 2014

عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا

این گاو چو قربان شد تا باد چنین بادا

در محل
Monkland Grille

کان زهره به میزان شد تا باد چنین بادا

این بود همه آن شد تا باد چنین بادا

همکاسهسلطانشدتابادچنینبادا

اندیشهپریشانشدتابادچنینبادا

به همراه

دی
ر جی آیدین
ق

صو
شادمانی
و...

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

ملکیکهپریشانشدازشومیشیطانشد
یاری که دلم خستی در بر رخ ما بستی

هم باده جدا خوردی هم عیش جدا کردی
زانطلعتشاهانهزانمشعلهخانه

زانخشمدروغینشزانشیوهشیرینش

شب رفت صبوح آمد غم رفت فتوح آمد
ازدولتمحزونانوزهمتمجنونان

زمان:
از ساعت7 :بعدازظهر

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.

عید آمد و عید آمد یاری که رمید آمد

ای مطرب صاحب دل در زیر مکن منزل
درویش فریدون شد هم کیسه قارون شد

جواد ایراخنواه

فرعونبدانسختیباآنهمهبدبختی

آن گرگ بدان زشتی با جهل و فرامشتی
شمس احلق تبریزی از بس که درآمیزی
ازاسلمشیطانیشدنفستوربانی

آن ماه چوتابان شد کونینگلستان شد
بر روح برافزودی تا بود چنین بودی

قهرش همهرحمت شد زهرش همه شربتشد
از کاخچه رنگستشوز شاخ چه تنگستش
ارضیچومساییشدمقصودسناییشد

خاموشکهسرمستمبربستکسیدستم

عینک فرهت

تیمور دوستی

____________________
5655 Sherbrooke W.

____________________
93 Blvd St Jean Baptiste ,
Châteauguay J6J 3H8

Tel.: 514-481-0671

Tel.: (450) 692-2959

H4A 1W6

NDG,
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سوریه..
یونیسف:اثرات
مخرب جنگ
بر کودکان
سوریه
گــزارش یونیســف ۵.۵ :میلیون
کودک ســوری اکنــون به خاطر
جنگ نیاز به کمک دارند .این رقم
از سال گذشته دو برابر شده است.
ســازمان ملل برآورد کرده است
که از مــاه مارس  ۲۰۱۱تا کنون،
 ۱۰،۰۰۰کودک در درگیری های
سوریه جان خود را از دست داده
اند و بســیاری از کودکانی که در
اردوگاههای آوارگان در کشورهای
همسایه به ســر می برند ،نگران
بمباران ،ربوده شدن یا کشته شدن
هستند.
گزارش یونیســف بر آنچه «زخم
های عمیق جســمی و عاطفی»
جنگ بر کودکان سوری خوانده،
تأکیددارد.
جین مکفیل ،کارشناس حفاظت
از کودکان یونیســف کــه برای
پناهندگان سوری در اردن فعالیت

می کند گفت بسیاری از کودکان
سوری «صرفا در شرایط بقا زندگی
می کنند و واکنــش های عادی
اجتماعی و احساسی به آنچه را که
دیده اند ،فراموش می کنند».
در گــزارش آمده اســت میلیون
ها کودکی که بحــران برآ انها اثر
گذاشــته ،ممکن است به «نسل
گمشده» تبدیل شوند.
گزارش به دشــواری دسترســی
کــودکان ســوری بــه آموزش
اشــاره دارد  -چه کودکانی که در
اردوگاههای آوارگان اســکان داده
شده اند و چه آنها که در مناطقی
باقی مانده اند که مدارس تخریب و
ویران شده یا به تصرف شورشیان
درآمده است.
نیمی از کودکان سوری که در سن
تحصیل هستند نمی تواند به طور
مرتب به مدرسه بروند ،و از هر ۵

مدرســه یکی قابل استفاده برای
کودکان نیست.
خطر بزرگ دیگــری که کودکان
ســوری را تهدید می کند ،نبود
بهداشــت و درمان کافی است .در
حدود  %۶۰بیمارستان های سوریه
آسیب دیده یا ویران شده اند.
نتیجه این وضع افزایش موارد ذات
الریه و اســهال و آســیب پذیری
بیشتر در برابر بیماری هایی مانند
سرخک است.
در پی شیوع بیماری فلج اطفال در
سوریه ،که سال گذشته برای اولین
بار از ســال  ۱۹۹۹در کشور بروز
کرد ،سازمان ملل برنامه گسترده و
چند ماهــه ای را برای مایه کوبی
اطفال آغاز کرد.
یونیســف می گوید بســیاری از
کودکانی که از سوریه گریخته اند
در حالی به مرز می رســند که به
سوء تغذیه هم مبتال هستند.
با توجه بــه خطراتی که کودکان
سوری را تهدید می کند ،آن کشور
یکــی از خطرناکترین مکان های
دنیا برای کودکان است».
گزارش ،کشــورها را به برداشتن
گامهایی برای کاســتن از بحران
فراخوانده است .از جمله پایاندادن
به خشونت ها ،افزایشدسترسی به
کودکان در مناطق تحت محاصره
یا دور از دســترس ،تأمین بودجه
بیشــتر برای حمایــت روانی ا ز
کودکان ،و فراهم کردن امکانات در
کشورهایی که به آوارگان سوری
پناه داده اند.
به رغم تالش هــای بین المللی
برای یافتن راه حل سیاسی برای
بحران ســوریه ،نبرد در آن کشور
ادامه دارد .دو دور گفتگوهای صلح
ژنو میان نمایندگان دولت سوریه
و مخالفان که قصد براندازی بشار
اســد رئیس جمهــوری را دارند،
نتایج بسیار اندکی در بر داشت ،اما
میانجیان می گویند همچنان به
تالش برای رسیدن به توافقی میان
دو طرف ادامه می دهند.
طبق برآورد سازمان ملل بیش از
 ۱۰۰،۰۰۰نفــر در جنگ داخلی
سوریه کشــته ،و  ۶.۵میلیون نفر
در کشــور آواره شده اند که از آن
میاندو میلیون و نیم به کشورهای
همجوار پناهنده شده اند.
•

شهبــاز :حرف حساب...
بسیار بعید به نظرمی رسد ،آنان
ناگزیر در همین الک فریبکاری
یا خودفریبی به سر خواهند برد و
نتیجه کارشان چیزی جز سرقت
و به نام خود جازدن افکار و نظرات
مخالفــان واقعی به منظور حفظ
نظام منفور و ویرانگر والیت مطلقه
فقیه نخواهد بود .اگر بنا بر اجبار
درانتخاب بیــن این دو جناح به
ظاهر یا درواقع مخالف باشد ،من
جناح اصول گرا را ترجیح میدهم
زیرا دستکم مواضع واپسگرایشان
شــفاف و بدون ابهام و متعلق به
خودشــان است و با ناکارآمدی و

>> ادامه از صفحه14 :

عملکرد مخرب خود را به سوی
نابودی مــی برند .درصورتی که
اصالح طلبانی ازقماش ســعید
رضوی فقیه ،حتی اگر حســن
نیت داشته باشند ،با عنوان کردن
حرف هایدرست و گرفتن نتیجه
های نادرست  -مانند "ولی فقیه
عمود خیمه نظام است" یا "تغییر
قانون اساســی خیانت است" ،-
خود و دیگران را فریب می دهند
و زیان و خطرشان بیش از جناح
دیگر است.
با این همه ،درسراســر سخنان
ســعید رضوی فقیه ،که شــرح

وقایع و ذکر مصیبت است ،چیزی
که حاکــی از وقوع جرم یا حتی
بستن اتهام باشد دیده نمی شود
و جناح اصول گرا که با خطاهای
فاحش و ناکارآمدی هایش دارد
خود و کشــور را با هم ازبین می
برد ،بدنیست که دستکم تحمل
شنیدن حرف حســاب را داشته
باشد .اگرچه ،به نظر می رسد که
درنظام والیت مطلقه فقیه پاسخ
حرف حســاب ســکوت نیست:
«حرف حســاب جواب ندارد»،
جنجالدارد!
•
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دانش خود را از
فارسی محک بزنید!

س

ادامه دار...

Å Åسوسك هفت تا بچه می آره یكیش بلبله!
جـله ،كوزه بی آب گله!
Å Åسفره بی نان ُ
Å Åسفره نیانداخته بوی مشك میده!
Å Åسفره نیفتاده یك عیب داره/
سفره افتاده هزار عیب!
Å Åسفیدسفیدصدتومن،سرخوسفیدسیصدتومن/،
حاال كه رسید به سبزه هر چی بگی میارزه!
Å Åسقش سیاه است!
Å Åسگ با دمش زیر پاشو جارو میكنه!
Å Åسگ باش ،كوچك خونه نباش!
Å Åسگ پاچه صاحبش را نمی گیره!
Å Åسگ ،پدر نداشت سراغ حاج عموشو میگرفت!
Å Åسگ چیه كه پشمش باشه!
Å Åسگ درحضور به از برادر دور!
Å Åسگ در خانه صاحبش شیره!
Å Åسگ داد و سگ توله گرفت!
Å Åسگ دستش نمیشه داد كه اخته كنه!
Å Åسگ را كه چاق كنند هار می شه!
Å Åسگ زرد برادر شغاله!
Å Åسگست آن كه با سگ رود در جوال!
Å Åسگ سفید ضرر پنبه فروشه!
Å Åسگ سیر دنبال كسی نمی ره!
Å Åسگش بهتر از خودشه!
Å Åسگ كه چاق شد گوشتش خوراكی نمیشه!
Å Åسگ گر و قالده زر؟!
Å Åسگ ماده در النه ،شیر است!
Å Åسگ نازی آباده ،نه خودی می شناسه نه غریبه!
Å Åسگ نمك شناس به از آدم ناسپاس!
Å Åسگی به بامی جسته گردش به ما نشسته!
Å Åسگی كه برای خودش پشم نمی كند /
برای دیگران كشك نخواهد كرد!
Å Åسگی كه پارس كنه  ،نمی گیره!
Å Åسالم روستائی بی طمع نیست!
Å Åسنگ به در بسته میخوره!
Å Åسنگ بزرگ عالمت نزدنه!
Å Åسنگ بنداز بغلت واشه!
Å Åسنگ خاله قورباغه را گرو می كشه!
Å Åسنگ كوچك سر بزرگ را می شكنه!
Å Åسنگ مفت ،گنجشك مفت!
Å Åسنگی را كه نتوان برداشت باید بوسید و گذاشت!
Å Åسواره از پیاده خبر نداره ،سیر از گرسنه!
Å Åسودا ،به رضا ،خویشی به خوشی!
Å Åسودا چنان خوشست كه یكجا كند كسی! /
دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم
Å Åسوداگر پنیر از شیشه می خوره!
Å Åسودای نقد بوی مشك میده!
Å Åسوراخ دعا را گم كرده!
Å Åسوزن ،همه را می پوشونه اما خودش لخته!
Å Åسوسكه از دیوار باال میرفت /
مادرش میگفت  :قربون دست و پای بلوریت!
Å Åسهره رنگ كرده را جای بلبل می فروشه!
Å Åسیب سرخ برای دست چالق خوبه؟!
Å Åسیب مرا خوردی تا قیامت ابریشم پس بده!
Å Åسیب كه باال میره تا پائین بیاد هزار چرخ میخوره!
Å Åسیبی كه سهیلش نزند رنگ ندارد! /
تعلیم معلم بكسی ننگ ندارد
Å Åسیلی نقد به از حلوای نسیه!
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تولیدکن
در می ندگان مواد خوراکی
زا
ن
شکر افزوده شده به
تولیدات
دکتر خود تجدید نظر کنند.
سازمان ب
با بی الستیگ در گفت و گو
افراد هداشــت جهانی به
ش
کر
ی
ب
که
ی
س
ــ
بز
ی درباره خطرات
است رگســال توصیه کرده
بـ
ـه
ط
ــ
ور
که مصرف شکر
مصــرف بیش
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غ
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ان
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ذایی خود را نصف کنن
شــکر
د.
در
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ــ
ل،
میزان توصیه
گفت:
به وسیله شده مصرف شکر آ
ب
می
وه
و
این سازمان ت
"شــکر ســه
کمتر از ده درصد ک اکنون عصــاره ها
اث
رگ
ذار
ی
ل
دارد
مصرفی در روز بود ا کالری وجود دارد.
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س
از
ما
ن
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بهداشت جهانی می
گو
خوراکــی مورد
ید
که دا
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که
بهتر اس
م
صرف ما فاقد
در ت این میزان به زیر پنج
م
صر
ف
ش
کر
صد برسد.
آن هستند .شکر
ن
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بی
ش
از
س
ده درصد کالری
در کبد تبدیل به
ازمان بهداشــت جهان
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ص
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چ
ی
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ی
شد
م
بیان
یه ای نوشــت که هرچند قبل توس بیش از یک دهه بروز ی شــود که منجر به
س
در
طس
توصیه جدید میزان مصرف جهانی منت ازمان بهداشت می ندرم متابولیک مزمن
شو
شر
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د،
ش
ب
ـال
د.
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م
همچنان زیر
ث پیری زودرس
است اما بهتر است ده درصد این یعنی روزانه حدود  ۵۰گرم سلول
ی
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ی
ش
ود
که
در
ن
تیجه
به زیر
درصد کاهش داده شو پنج در روز برای ی
شما هم
د.
با قد و وزن ک آدم بزرگسال شوید زودتر دچار پیری می
و
متوسط.
پیش نوی
بر رو در نهایت با تاثیرگذاری
ی
به ز س توصیه ها تازه
تو
ص
یه
تا
زه
با
ی
اس
مغ
تق
ز،
ب
با
ودی
ل پزشکان
اعث اعتیاد شما
فرصت منتشر خواهد شد تا
م
وا
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به
ش
ش
ده
کر
اس
م
ی
ت.
شود".
ی برای بح
این زمینه پی ث عمومی در دکتر
را
به
بر
گف
ت
ته
الس
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ــ
تر
تی
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الس
ا
ــ
ستاد
دا شود.
تیگ ،هر
دان
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دار
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م
کال
محدودی
یف
صر
رن
ف
یـ
ـا در
شکر کاهش
در مو ت های پیشــنهادی
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ن
ف
یاب
ران
د،
سی
تا
س
ثی
ــ
رگ
کو
رد
ذار
و
نویسنده
ی مثبت آن بر
در غ کل شکر به کار رفته
چ
نـ
ـد
س
ک
ــ
تا
ا
ب
مت
د
ی
ربـ
ـاره مضرات
ذا صادق اســت
افراد بیشتر خواهد
از جمله شــکر ابراز امیدواری کرد که بود.

افزایش خطر بروز سکته در افراد عصبانی

محققــان مــی گوینــد
برخورداری از مزاج عصبی
میتواند خطر حمله قلبی یا
سکته مغزی را افزایش دهد.
گروهی از محققان دانشگاه
هاروارد در آمریکا با بررسی
مجموعــه ای از تحقیقات
پزشــکی به ایــن نتیجه
رسیدهاند که بســیاری از
کسانی کهدچار سکته قلبی
یا مغزی می شوند ،درست
پیش از بروز این مشــکل
عصبانی و خشمگین بودهاند.
به گفته ایــن محققان ،در پی غلظت خون را افزایش میدهد
بروز عصبانیــت ،خطر حمله که خود این احتمال تشکیل
قلبی و ســکته مغزی در یک لخته خون در عروق را افزایش
پنجره زمانی دو ساعته افزایش میدهد".
مییابد.
خانم موستوفسکی افزود" :مهم
نتیجه این تحقیق در نشــریه است که تاکید شــود که این
قلب اروپا منتشر شده است.
خطرات همراه بــا عصبانیت
این محققان گفتهاند که درک های انفجاری افزایش مییابند
ارتباط میان عصبانیت و حمله و اگر پزشکان متوجه غیرعادی
قلبی یا ســکته مغزی نیازمند بودن عصبانیت بیمارانشــان
مطالعه بیشتر است.
شوند ،باید در پی رواندرمانی یا
آنها همچنین خواهان بررسی دارودرمانی آنها برآیند".
امــکان کاهش احتمــال بروز به نوشــته نشــریه قلب اروپا،
عوارض قلبی و مغزی با استفاده افــرادی کــه در خطــر بروز
از شــیوههای کاهش استرس مشکالت قلبی و مغزی هستند،
شدهاند.
مانند افرادی که سابقه بیماری
دکتر الیزابت موستوفســکی ،قلبی دارند ،در برابر عصبانیت
سرپرســت محققان دانشکده آسیبپذیرترند.
بهداشــت عمومی دانشــگاه داده های نه مطالعه جداگانه به
هاروارد در این باره گفت:
روی هزاران نفر نشان می دهد
"مشخص شده که عصبانیت که در دو ســاعت پس از بروز
مزمن ضربان قلب و فشــار خشم ،خطر حمله قلبی تقریبا
خون را افزایش میدهد ،منجر پنج برابر شــده و خطر سکته
به تصلب شرائین میشود و مغزی بیش از سه برابر افزایش

وقت دور ریختن قرص های
ویتامین برای افراد سالم؟

یافته است.
محققــان دانشــکده
بهداشــت عمومــی
دانشــگاه هاروارد می
گویند کهدر کل ،خطر
بروز سکته در اثر بروز
یک مــورد عصبانیت
انفجــاری کم اســت
اما ایــن خطر به طور
تدریجــی افزایش می
یابد و در میان کسانی
که عصبی مزاج هستند
بیشــتر و بیشتر می

شود.
هنــوز علت خطرنــاک بودن
عصبانیــت آنــی و انفجاری
معلوم نیست .به گفته محققان
دانشــگاه هاروارد ،مطالعه آنها
تایید کننده ارتباط مســتقیم
عصبانیت با بروز مشکالت قلب
و عروق نیست.
البته کارشناسان می دانند که
اســترس مزمن می تواند به
بیماری قلبی منجر شود ،به این
دلیل که می تواند فشار خون را
افزایشدهد.
به عالوه بعضی از مردم به شیوه
های غیرسالم با استرس برخورد
می کنند ،مانند کشیدن سیگار
یا نوشیدن زیاد الکل.
محققــان توصیــه میکنند
که بهتر اســت افــراد در پی
راههایی برای پیشگیری از بروز
عصبانیتهای آنی مانند انجام
ورزش یوگا باشند.

سالهاست بســیاری از مردم
قرص هــای ویتامین مصرف
می کنند با این فرض که برای
سالمتی شان مفید است .تا
چند سال قبل فرض خیلی از
متخصصان هم همین بود.
اما این نگاه به تدریج زیر سوال
رفته.
در تازه تریــن موضع گیری
در این باره یک هیات با نفوذ
پزشکی در آمریکا می گوید
که شــاید مصــرف آنها کار
درستی نباشد.
به گفته "کارگــروه خدمات
پیشــگیری" متشــکل از

گوناگون ...
آشپزی
ایرانی:

طرز تهیه

مسنو
مواد الزم :
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گندم ۱ :کیلو
آرد گندم ۳ :الی  ۴کیلو
بادام یا فندق یا پسته
•

ابتدا گندمها را خوب تمیز
کرده شســته و در ظرفی
می ریزیــم و روی آنها را با
آب سرد به مدت دو روز می
پوشانیم ،در این فاصله چند بار آب آن را عوض می
کنیم ،زمانی که نوک گندمها سفید شد ،در صافی
ریخته تا آب آن خارج شود ،سپس گندمها را در
یک پارچه تمیز و مرطوب ریخته و در دیس قرار
می دهیم و در جای نسبتاً گرمی گذاشته یکی دو
روز به این صورت بماند.در این فاصله روزی یکیدو
بار کمی آب روی پارچه می پاشیم تا خشک نشود.
• باید توجه داشته باشیم آب زیاد باعث ترشیدگی
گندم ها می شود .بعد از دو روز که گندمها ریشه
داد ،پارچه را از روی آنها برداشته و در ظرف مناسب
می ریزیم ،سپس پارچه ای مرطوب روی گندمها
می کشیم و باز روزی یکی دو بار روی آنها را کمی
آب می پاشیم تا زمانی که گندمهاساقه پیدا کنند و
کمی بلند شوند .پارچه را بر می داریم و زمانی که
ساقه نقره ای رنگ شد ،قبل از اینکه شکفته و سبز
شود آن را برای سمنو استفاده می کنیم.
حال گندم نقره ای شــده را چرخ کرده ،آن را در
ظرفــی ریخته مقــداری آب روی آن می ریزیم و
خوب مخلوط می کنیــم؛ از صافی رد کرده مواد
موجود در صافی را بین دو دست فشار داده تا کام ً
ال
شیره آن خارج شود.
آردگندم رادر ظرفی ریخته شیره گندم تهیه شده
را به تدریج به آرد اضافه کرده و هم می زنیم بطوری
که گلوله نداشته باشد.
(باید توجه داشــت که مقدار شیره در حدی باشد
که مایه را کام ً
ال رقیق کند) روی حرارت قرار داده و
مایه را کام ً
ال هم می زنیم تا زمانی که به جوش آید
و غلیظ شود .این مایه باید مرتب هم زده شود زیرا
سمنو زود ته می گیرد .آنقدر زدن را ادامه می دهیم
تا اب آن کام ً
ال تبخیر شده و به شکل حلوا درآید و
رنگ آن کمی سرخ شود.
(باید متذکر شویم که در سمنو شکر یا روغن اضافه
نمی شود ،زیرا جوانه گندم بطور طبیعی مقداری
شیرینی و چربی دارد) مجدداً بتدریج مقداری آب
به سمنو اضافه کرده ،هم می زنیم تا گلوله نشود و
مایه یکدست و رقیق شود .حرارت را مالیم نموده
وگاهی آن را هم می زنیم تا زمانی که کام ً
ال غلیظ
شــود و به صورت ســمنو در آید .در آخر پسته یا
فندق یا بادام رادر سمنو ریخته بعد از بیست الی
سی دقیقه حرارت را خاموش کرده و مورد استفاده
قرار می دهیم  .قابل ذکر است که این غذای سنتی
ایرانی برای کودکان بسیار مفید و مغذی می باشد.

پزشکان ،پرستاران و
دانشمندان ،شواهد
نشــان می دهد که
خوردن این قرص ها
برای کسانی که وضع
سالمتی خوبی دارند
و از لحاظ مواد الزم
بدن کمبود خاصی
ندارنــد ،فکر خوبی
• نیست.
ایــن مســاله بــه
خصوص وقتی صادق
است که آن را برای
جلوگیری از بیماری قلبی و یا
سرطان مصرف می کنید.
راهنمایی هــای این گروه در
نشریه گزارش های پزشکی
داخلی چاپ شده است.
الیسون سیلوتسکی استادیار
مهمــان در دانشــگاه جورج
واشنگتن می گوید" :به نظر
من واقعا مهم است که مردم
یک رژیــم غذایی ســالم و
متوازن را دنبال کنند ،شامل
میوه و سبزیجات و سایر مواد
غذایی کــه حاوی ویتامین
ها و مواد معدنی هســتند.

توصیه های تــازه ای که این
گروه در مورد مصرف یا عدم
مصــرف ویتامین هــا کرده،
مشخصا برای افراد سالم است
که هیچ گونــه کمبودی در
زمینه مغذی ها ندارند .برای
کســانی که کمبــود مغذی
دارند ،یا باردار هســتند یا با
خطرات دیگر روبرو هستند،
ایــن توصیه هــا صدق نمی
کند".
دکتر مایکل ال فوره از اعضای
هیات رئیسه این گروه گفته
اســت که مصرف قرص های
ویتامیــن متکی بر شــواهد
علمینیست.
او گفــت که درحــال حاضر
ارزیابــی زیــان ها یــا فواید
مصرف قــرص های ویتامین
برای جلوگیری از سرطان یا
بیماری قلبی عملی نیســت
چون شــواهد علمــی کافی
وجود ندارد.
البته به گفته او دو اســتثنا
هست.
{>> ادامه در صفحه}29 :
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برخي بيمحابا تمام چراغهاي
خ��ود را
روش��نتير ماه  10 1391شعبان  30 1433ژوئن 2012
شنبه 10
ه��اي5114
خانهشماره
سال هجدهم
جدهم شماره  5114شنبه  10تير ماه  10 1391شعبان  30 1433ژوئن 2012
ميگذارند يا چرا از دور ريختن
غذا ابايي ندارند ميتواند علل
نینا حداد
مختلفي داش��ته باشد .يكي از
اين علل در دس��ترس بودن و
تــا بــه امــروز ،پژوهشهای
ارزان بودن مواد و انرژي بوده است.
مختلفــی در فواید ســکس
«نفت» هم يكي از ابزاري بوده اس��ت كه بس��ياري از داش��تههاي ما را به
منتشر شده اســت :از معرفی
آتش كش��يده ،عليرغم اينكه اين ماده را طالي سياه مينامند ولي استفادهاي
نزدیکی جنسی به عنوان یک
كه طي دورههاي مختلف تاريخي كش��ورمان از اين ماده ش��ده ،صحيح نبوده
ورزش گرفته تا نشاندادن اثر
است.
حساس��يتي در
ســکس بر ســامت روحی و
پژوهش
در دوران قاج��ار و پهلوي اي��ن ماده گرانبها را بدون هيچ نتیجه
ارزش
پائينتر از
بهايي بسيار
اختيار كشورهاي قدرتمند غربي ميگذاشتند و
درمان افسردگی.
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اما ســکس و اثر مثبت آن بر
مســتقل دیگری که در دانشگاه
صرف هزينههاي هنگفت حاصل از اين درآمدها روحيه اسراف و ريخت و پاش
تخمیــن
اســت.
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حرف
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دور
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جانداران
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زندگ��ي ايرانيان را فرا گرفته اس��ت هرچند اين وضعي��ت در دورهاي از تاريخ
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که توســط دانشــگاه مرلیند در تولید نورونهای جدید در قسمت درمانی برای ایــن بیماری وجود «کیم» و« لی» از دانشــکده دام
اشرافيگري ،جامعه
ازندارد.
آمریکا و دانشگاه کونکوک در کره هیپوکامپ مغز بیشتر است.
کونکوک،هممقاله
روحيه دانشگاه
انقالب بويژه دولت س��ازندگي و باب ش��دنپزشکی
به س��مت اس��راف و تبذير حركت كرد و حاال به هر س��و كه نگاه كنيم و به
است
جایی
جنوبی مستقال انجام شده ،نشان قسمت هیپوکامپ مغز
شهای
ژورنال
در
را
خــود
«پژوه
هر ش��اخصي كه نظر افكنيم اس��راف در كش��ورمان را بوضوح در آن مشاهده
شکل
بلندمدت
میدهد که افزایش رابطه جنسی که در آن خاطرات
مغز» منتشر کردند.
پیری و معرکهگیری؟
دم
ميكنيم.
در میانســالی ممکن است انسان میگیرند.
شــاخص
کیم و لی،
آزمایش
اقتص��ادي در
متداولپژوهش
بررسی در
شاخص درمورد
مصرف» و در
«اضاف��ه
امروزي به
واژهه��اي
تبذي��ر
مصرف بااضافي
استرسك��ه
فعالیت نام دارد .اين
«ريخ��ت و پاش»
اصط��الح عاميانه
برايرفتن
تحلیل
در رابطه
آن میــزان
گلســپر
را باهوشتــر کند و اثرات مخرب با افزایش ســن در پســتانداران گولد و
پیری،ابعاد
مغزكهدرتنها به
است
خاطر
هایشود بدين
تلقي مي
جامعه
افزایش سن بر نگهداری و فراخوانی و از بیــن رفتــن نورونهای مغز ،فردي در
مد نظر
های
فعالیت
طبيعيموش
امريبا سن
رابطه
مغزی ،در
فعالیبه
رفتنتعدي
بیندر واقع
مصرف
جنسیاينكه اضافه
رابطه غافل از
تعددش��ود.
توجه مي
مورداس��راف
آنها دچــار انواع «فراموشــی»ها فردي
اطالعات از حافظه را جبران کند.
اســت .از
تهای
و
آزمایش
حقوق ديگران اس��ت .مث ً
ال زماني كه ما با اضافه مصرف انرژي روبهرو هستيم
بزرگساالن مفردیتواند
هیپوکامپ
بوده است.
دربدين ترتيب
گذاشت و
مستقيمي بر روي گرم شدن زمين خواهيم
میشوند .هیپوکمپوس یا هیپوکام تأثير
مختلــفاينتحت
دچ��ارعوامل
توســط
آزمایشنفعگولد
الیزابت گولــد و اریکا گلســپر ،از بخشهای مهــم مغز در همه در
مخاطره ميكند.
کاهشديگران را
گلسپرو منافع
خود،وزيس��ت
مب��ذر براي
ضرر یکی
اســترس
گیرد و
تاثیر قرار
كه به عدم
وجود دارد
اس��الم قاعدهاي
دين مبين
كهندر
پژوهشــگران حوزه مغز و اعصاب پســتانداران به شــمار میرود و در حالي
وابســته به
هــا،
اس��تنورو
عملکــرد
السالم»
ضرار في
قاعده «الازضرر و ال
شدهكند.
اشاره مي
دانشکده روانشناســی دانشگاه پژوهشهایی که این بخش از مغز رس��اندن
مؤيدتولید
هــای
ی
قــو 
مهارکننده
است .با
ديگرانفرض
شاخصبهســن
عايد
سودي
كه
آن
بدون
ديگري
به
زدن
ضرر
يعني
«ضرار»
است.
نكته
مریلند ،پژوهش خود را در ســال را در پستاندارانی مثل موشهای همين
افزایش سن ،عملکرد شبکههای سلولهای عصبی در هیپوکامپ
شود و «ضرر» يعني زيان زدن به ديگري به نفع خود.
اســترس در
اســت.وارداثرات
مختلفمغــز
مشــکل
وپاشکم
هــا
 ۲۰۱۳به ژورنــال «هیپوکامپ» صحرایــی بررســی میکننــد ،نورون
ش��ده ضرر و
زندگي مردم
دچاردر زواياي
کم ك��ه
هاي��ي
ريخت
متفاوت
بزرگســاالن
هیپوکامپ
در
اختــال
به
ایــن
و
شــود
ارائه کردند .این پژوهش به تازگی میتواننــد در مورد هیپوکمپوس می
ضرارهاي زيادي را به جامعه وارد كرده است .همين مهمانيهاي خانوادگي با
تكلفجمله
محیطی ،از
عوامل
و
اســت
در
انجامد.
ی
م
هیپوکامپ
عملکرد
مورد توجه رسانهها و خبرنگاران انسانها نیز پیشبینیهایی کنند .چندين نوع غذا عالوه بر اينكه سادگي و صميميت بين خانوادهها را به
ارحام»
ديني و سنتي
شده رسم
مو آن
منجر به
سوق داده
اش��رافيگري
قرار گرفته است.
«صلهدیگر انسانها
اجتماعی با
تعامل
شها
گلســپر،
گولد و
پژوهشهای حوزه هیپوکمپوس از و پژوهش
هاي
نش��يني
هم
دور
جايگزين
يكبار
س��الي
بازديدهاي
و
ديد
و
رفته
محاقاز قرارگرفتن در معرض مداوم میتواند آن را تحت تاثیر قراردهد.
آزمایشــگاه گولــد و گلســپر از این جهت اهمیت دارد که نورونها بهپس
خودماني ش��ود .تا زماني كه فرهنگ «ريخت و پ��اش» از ميان جامعه
رختعنوان
سکس به
موشهای صحرایی استفاده کرده یا عصبهای ایــن بخش از مغز ،و دراز مدت رابطه جنسی ،عملکرد رابطه جنســی و
برنبن��دد وضع به همين منوال خواهد بود .اقداماتي همچون هدفمندس��ازي
احساســی و
تعامل
س��الهايیــک
طيیافته
بهبود
شان
س��هميهت
حافظه و شناخ
نــوع اين زمينه بس��يار
گذش��ته در
بنزين
بندي
و با در نظر گرفتن میزان سکس اولین بخشهای مغز هستند که يارانهها و
دیگــر،غلطموجب
فیزیکی بــا
هایمي مغز
همچنین
و ســن این موشها ،فعالیتهای در بیماری آلزایمر آسیب میبینند .است.
افرادفرهنگ
انقراض اين
رس��د بايد براي
بررسبهینظر
اس��ت اما
تأثيرگذار بوده
حساسيت داشته
تك تك
تبذير،
شو
اسراف
مغــزی ایــن جانــداران را مورد بیماری آلزایمر ،رایجترین شــکل يعني
باشند .افزایش رشد
اســترس و
جامعه کاهش
افرادهای
ســلول
حضور
ها از
این مو

13

بررســی قرار داده است .بررس 
ی
دهد
دو می
نشــان
یکموشها
مغز این
شرح
جدول با
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فراموشــی و زوال عملکــرد مغز عصبی جدید به ویژه در قســمت ســلولهای ناحیــه هیپوکامپ
است.با دو شرحمیشود .حداقل بر اساس پژوهش
یکداده
در یادگیری ،ثبــت و فراخواندن هیپوکامپ مغز
جدول

باي��د اس��راف را در جامعه
ك��رد15,.
ريش��هيابي2014
PAIVAND: Vol. 20  no.1152 
mar.چرا
اينك��ه
برخي بيمحابا تمام چراغهاي
خانهه��اي خ��ود را روش��ن
ميگذارند يا چرا از دور ريختن
غذا ابايي ندارند ميتواند علل
مختلفي داش��ته باشد .يكي از
اين علل در دس��ترس بودن و
آیا دیدن پورنوگرافی،
ارزان بودن مواد و انرژي بوده است.
خود ارضایی و سکس
«نفت» هم يكي از ابزاري بوده اس��ت كه بس��ياري از داش��تههاي ما را به
اینترنتی هم به حافظه
آتش كش��يده ،عليرغم اينكه اين ماده را طالي سياه مينامند ولي استفادهاي
کند؟
کمک می
صحيح نبوده
ش��ده،
كه طي دورههاي مختلف تاريخي كش��ورمان از اين ماده
پیرامــون اینکــه آیا
است.
در
حساس��يتي
بدون هيچ
اي��ن ماده گرانبها را
قاج��ار و
دوران
در
پهلوي کره
لــی در
کیــم و
آزمایشــگاه
پورن و
تماشــای
خودارضایــی،
ارزش
پائينتر از
بهايي بسيار
سو
گذاشتند
قدرتمند
مثبت را
كشورهاي اثر
اختيارسکس این
جنوبی،
همان اثر
هم
مجازی 
های
غربيدرمي سک
شخصبا
بدنو پهلوي
پادش��اهانباقاجار
از
بس��ياري
دادند.
مي
ايران
دولت
به
را
آن
واقعي
میان موشهای آزمایشگاهیدارد .ســکس فیزیکی
صرف هزينههاي هنگفت حاصل از اين درآمدها روحيه اسراف و ريخت و پاش
کیمرا ودرلی
دادند.را دارند ،اختالف هست.
رابطهانتقالدیگر
مثبتبه آن
اثــركردند و
این باب
جامعه
و
دهی
ش
آرام
اثــر
به
را
جنســی
شناسی
ن
روا
گروه
پژوهشــگران
چ��ه بخواهيم و چه نخواهي��م فرهنگ «ريخت و پاش» بس��ياري از ابعاد
ارتباط
ســکس
زدایی
س
اســتر
دویسبورگ-اسن
دانشگاه
عمومی
زندگ��ي ايرانيان را فرا گرفته اس��ت هرچند اين وضعي��ت در دورهاي از تاريخ
بعد
هاي
دولت
برخي
اقدامات
با
اما
رفت
بهبودي
به
رو
انقالب)
(اوايل
كش��ور
میدهنــد .در آزمایــش آنهــا در آلمان بــر این باورند که رابطه
هم
ش��دن روحيه
س��ازندگي
دولت
انقالب بويژه
پس از
بزرگسال
موشازهای
جامعهبدن
اشرافيگري،فرددر
فیزیکی بیندو
سکس،و بابجنسی
به س��مت اس��راف و تبذير حركت كرد و حاال به هر س��و كه نگاه كنيم و به
ها همان اثر رابطه
کمتر استرس دارند .مکانیسمهای و ذهن انســان 
هر ش��اخصي كه نظر افكنيم اس��راف در كش��ورمان را بوضوح در آن مشاهده
ارتباط
گیــری با مــوش دیگر در جنسی را در انواع غیر فیزیکی آن
ميكنيم.
جنسی،
ایجاد رابطه
مجازی)
ســکس
در
مصرف» و
(خودارضاییبهیا«اضاف��ه
کاهشاقتص��ادي امروزي
موجبمتداول
واژهه��اي
تبذي��ر در
براي
ایناينك��ه
ندارد.دارد.
رابطهپاش» نام
«ريخ��ت و
در آن
عاميانه
اصط��الح
طرفین
اســترس
حالت
اضافياثرات
مصرفکه بر
پژوهــش
ابعاد
تنها به
خاطربراست
تلقي ميشود
طبيعي
لی امري
جامعه
فردي در
کنند
کیم و
میشود.
تاکید می
تمرکز
كهنها
بدينپورن
دیــدن
انســا
پورنبه
تعدي
کهواقع
دهد در
مصرف
کمترشــدن مي
فردي اس��راف توجه
استرس
که اثرات
دیدن
اينكهنشان
ش��ود .برغافل ازدارد،
اضافهمی
حقوق ديگران اس��ت .مث ً
ال زماني كه ما با اضافه مصرف انرژي روبهرو هستيم
نامشــخص
یادگیــری و
یادگیری
مضری بر
اثرات
فرد
عملکرد ترتيب
گذاشت و بدين
خواهيم
شدن زمين
حافظه روي گرم
مستقيمي بر
تأثير
نیازمند
مانــد و
باقی می
كند.این
کنندگان در
اين
شرکتمخاطره مي
حافظهرا دچ��ار
تحقیقمنافعوديگران
زيس��ت و
نفع خود،
مب��ذر براي
اس��ت اما
اســت،
داشته
است .كه به عدم ضرر
وجود دارد
پژوهشاي
آنهااس��الم قاعده
پژوهشمبين
كه در دين
بیشــترحالي
در
مؤيد
هیلتــون والسالم»
همچنیــنو ال ضرار في
كند .قاعده «ال ضرر
استرسمي
ديگران اشاره
رس��اندن به
کمتر
دهد که
نشــان می
واتــس،
عايد
سودي
بدون آنكه
هیپوکامپضرر زدن به
«ضرار» يعني
هــایاست.
همين نكته
بخش
بر نورون
دانشگاه
اعصاب از
ديگريعلوم
دانشمندان
شود و «ضرر» يعني زيان زدن به ديگري به نفع خود.
پژوهش،
این
گذارد.
ی
م
تاثیر
مغز
که
کنند
ی
م
اســتدالل
تگزاس،
ريختوپاشهاي��ي ك��ه در زواياي مختلف زندگي مردم وارد ش��ده ضرر و
میانسال
آزمایشگاهی
های
ش
مو
مانند
پورن،
حد
از
بیش
مشاهده
از ضرارهاي زيادي را به جامعه وارد كرده است .همين مهمانيهاي خانوادگي با
محققان
است،
کرده
استفاده
ساختار
بينمی
صميميتدها،
دیگر اعتیا
تكلف
تواندهادررا به
خانواده
سادگي و
اما،بر اينكه
عالوه
نوع غذا
چندين
ارحام»
«صله
سنتي
و
ديني
رسم
شده
آن
به
منجر
داده
سوق
اش��رافيگري
و
خوشبین هســتند که یافتههای مغز و شــبکه ارتباطی عصبها
هاي
نش��يني
هم
دور
جايگزين
يكبار
س��الي
بازديدهاي
و
ديد
و
رفته
محاق
به
آنها را میتوان به انســانها نیز تغییرات آناتومیــک و پتالوژیک
خودماني ش��ود .تا زماني كه فرهنگ «ريخت و پ��اش» از ميان جامعه رخت
تعمیمداد .به عبارتی رابطه جنسی ایجاد کند.
برنبن��دد وضع به همين منوال خواهد بود .اقداماتي همچون هدفمندس��ازي
میانسال
بزرگسال و
در انسا
اعصاب،
و
مغــز
جراحی
گــروهگذش��ته در اين زمينه بس��يار
طي س��الهاي
بندي بنزين
هایس��هميه
نها و
يارانه
مزمن
اســترس
میزان
میتواند
بهداشــت
انقراضعلوم
برايمرکز
دانشــگاه
غلط
اين فرهنگ
نظر راميرس��د بايد
اما به
بوده اس��ت
تأثيرگذار
حساسيت
افراد جامعه
هایتك
ت تك
تبذير،
يعني
بخش
اسرافبه وفعالی
دهد و
کاهش
باشند.شاخص
داشتهآنتونیو،
ســن
تگزاس در

حافظه و یادگیری در هیپوکامپ
مغز کمک کند.
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«اعتیاد بــه پورنوگرافــی» را از
{>> ادامه در صفحه}30 :

دوو«شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و
کرده
دارای
ایرانحل
روزنامهبا مداد
شرحها را
جدول
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

جدول عادي

جدول عادي
جدول ويژه

افقي:
 -1از البس��ه زمستاني – هيچكس را
1
نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و
2
ترتيبي كه  ...معين ميكند – بزرگ
جار
 -2وحش��ت – نوعي شنا – غوغا،
3
و جنجال
4
 -3باغباني كه تاك پرورش ميدهد –
رقيق – همسر مرد
5
 -4از الفباي فارس��ي – شگرد ،ترفند
6
– از آفات درخت��ان ميوهدار – زادگاه
خليلاهلل
7
 -5كدبانوي خانه – شعر – بخشايش
8
گناه
9
 -6يكي از سازهاي مضرابي موسيقي
ايراني – ش��كوفايي و پيشرفت – عدد
10
ورزشي
 -7كوه اس��تان مازندران – جانوري از 11
تيره گاوان – كشور ميمون
12
 -8جمع بيت – نوعي كبك – روستا
 -9زاپ��اس – مات��مزده – وزن��ي در 13
طالفروشي
14
 -10حرف انتخاب – فصل اول سال –
15
عبادت غيرواجب
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جدول ويژه
>>حل در صفحه 34

 -7 15 14 13 12 11 10 9 8ديگ��ر – كنگ��ر فرنگ��ي – اب��زار
سوراخكردن
 -8پرنده شكاري – آفتاب – تا زماني
كه
 -9پ��ول خرد هندي – ولگرد ،بيچاره
– حاجت
 -10ويتامين��ي در اس��فناج –
سنگتراش – آلوده
 -11كاس��ه درويش��ان – ميراث – به
همان شكل و ترتيب
 -12نوعي شورلت – مهرباني – حرف
يوناني – مگر
 -13فيلمي از اكبر صادقي – صفحهاي
فلزي كه در پش��ت پوس��ته سپرهاي
فايبرگالس قرار ميگيرد تا اس��تحكام
آن را حفظ كند – در گمان انداختن
 -14از غذاه��اي اس��پانيايي – موز –
سوم شخص جمع
 -15تمشك مازندراني – تيرگي خاطر
– كميت كوچك نزديك به صفر
عمودي:
 -1يكي از برندگان جايزه نوبل پزشكي
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در لغت محلي
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 -2چاقو –
تراشيدن – غربال
 -3شهري در مصر – حوض كوچك –  -5بافنده – نامناسب – نام آذري
طويلترين رود فرانسه
 -6داخل – گذرنامه – پيش غذا
 -4آقا ،مهتر – نور كم – چشمداش��ت  -7از خداي��ان باس��تان – برخوردار –
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خدماتآرایشی

با ختفیف ویژه
برای هموطنان عزیز
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ایران :محیط زیست ...
اتصال خزر به خلیج فارس؛ آب هایی که به
همنمیرسند

طرحهایی بــرای انتقال آب
خلیج فارس و دریای خزر به
مناطق مرکزی ایران در دست
مطالعهاست.
با اینحال تاکنون این طرحها که
مستلزمدخالت گستردهدر محیط
زیســت اســت و میتواند عواقب
پیشبینی نشــدهای نیز به همراه
داشته باشد ،مورد مخالفت سازمان
حفاظت محیط زیست قرار گرفته
است.
به گفته معاون شرکت مهندسی
آبفا ،اکنون طــرح انتقال آب از
خلیج فارس به مرکز ایران پایدار
شده اســت و به زودی مطالعات
تکمیلی آن آغاز میشود.
علی اصغر قانع روز سه شنبه ۲۰
اســفند به خبرگزاری مهر گفت
که مطالعات طــرح انتقال آب از
دریای عمان و خلیــج فارس در
ســال  ۱۳۹۲پایدار شــده است؛
طرحی که قرار اســت به گفته او
در یک افق  ۵۰ســاله بیش از ۴۸
میلیون جمعیت شهری و روستایی
و صنایع مختلف را تحت پوشش
قرار دهد و سیراب کند.
پیشتر نیز نماینــدگان مجلس
ایران از طرحی بــرای انتقال آب
دریای عمان به دریاچه خشــک
هامون حمایــت کرده و این طرح
را یکی از«موثرترین راههای احیاء
دریاچه هامون» و تغییر وضعیت
زندگی مردم در استان سیستان و
بلوچستاندانسته بودند.
در اسفندماه امسال ناصر کاشانی
نماینده مــردم زاهدان در مجلس
خبر از تخصیــص بودجهای برای
آغــاز مطالعــات این طــرح داد،
طرحی که در زمان دولت محمود
احمدینژاد مقدمات آن تصویب
شد ولی تاکنون پیشرفت چندانی
نداشته است.
•
کلنگ احمدینژاد بر آبهای خزر

طرحهــای انتقال آب بــرای آباد
کردن مناطــق مرکزی ایران تنها
شــامل خلیــج فــارس و دریای
عمان نمیشود ،در سالهای اخیر
چندین بار بحثهایی جدی برای
انتقال آب از دریای خزر هم مطرح
شده است.
در فروردین ســال  ۱۳۹۱محمود
احمدینژاد پروژه انتقــال آب از
دریای خزر به مناطق مرکزی ایران
را آغاز کرد.
__________________
طرح انتقال آب خزر به مسنان
توسط احمدینژاد آغاز شد اما حاال
متوقف شده است.

__________________
در این پروژه آب دریای خزر قرار
است ابتدا شیرین شود و سپس با
ایجاد سه مسیر مختلف به مناطق
خشک ایران از جمله سمنان ،قم،
کاشان ،اصفهان ،سبزوار ،بیرجند
و سپس یزد انتقال یابد .در نهایت
مسیر دیگری از جنوب ایران ،آب
خلیج فارس را به گلگهردر استان
کرمان میرساند.
مجید نامجــو ،وزیر نیرو در دولت
احمدینــژاد به هنــگام آغاز این
پروژهدر سال  ۹۱گفته بود به جای
آن که صنایــع را کنار آب احداث
کنند ،دولت تصمیم گرفته آب را
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مــادر

ای ماه مهربان
وقتی گرفته ای
در کوچه سار غربت چین های چهره ات
بر دوش رهگذر
رهتوشهسفر
اندوه بسته اند.
گاهی که خسته ای
در ازدحام مردم یکرنگ چشم هات
جا تنگ می شود
مادر  ...ای ماه مهربان
من
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عطر چادر بی رنگ و روی تو را
حتی با بوی صد بهشت
آن وعده های دور
که دادار داده است
برابر نمی کنم.

با گوشه های چارقدت بقچه بسته ام
اندوه خویش را

همدردی

اینجا
هرگز کسی به لهجه شیرین آشتی
صحبت نمی کند.
 ...مادر مرا ببخش

همكار گرامى
جناب آقاى منصور مرادیان

در گذشت مادر دلبندت در ایران را به شما
و خانواده گرامی تان ،صمیمانه تسلیت گفته،
برایتان صبر و پایدارى آرزومندیم.
اتصال آبهای شمال و جنوب
مشخص نکرد کدام اراده «پشت
ایران با دشواریهای جغرافیایی
پرده» میتواند باعث عملی شدن
و حقوقی فراوانی رو بروست این طرحها شــود اما شــاید با
توجه به آن که پروژه انتقال آب
به کنار صنایع ببرد .او همچنین از از دریای خزر به ســمنان توسط
سرمایهگذاری اولیه برای شیرین «قرارگاه خاتم االنبیاء» وابسته به
کــردن آب دریا به میــزان یک سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
میلیون مترمکعبدر روزدر جنوب دست اجرا بود ،شاید بتوان برخی
فشارهای آشــکار و پنهان برای
ایران خبر داده بود.
اجرای این پروژهها را حدس زد.
•
در زمان ریاست جمهوری محمود
توقف رویای شیرین خزر
بــا اینحال این طرحهــا ،به ویژه احمدینژاد ،پروژه شیرین کردن
طــرح انتقــال آب از دریای خزر آب دریــای خزر به مبلغ  ۲۰هزار
تاکنون فقط در حد همان مراسم میلیارد ریال به خاتم االنبیاء واگذار
افتتاح باقی مانده است .در بهمن شده بود.
ماه ســال  ،۱۳۹۲محمد رهبری ،از احتمال حضور قــرارگاه خاتم
مجری این طرح خبر از توقف آن در پروژههــای مربوط به انتقال و
و برچیده شدن کارگاههای مربوطه شیرین کردن آب خلیج فارس نیز
داد .او دلیل متوقف شــدن پروژه صحبتهایی به عمل آمده است.
را اختالف نظر با ســازمان محیط •
زیست عنوان کرد.
دالیل مخالفتها با پروژههای
معاون
که
درحالی
در آذرماه امسال
آبدار
وزیر نیرو همچنــان خبر از پایان دلیل مخالفتها با پروژههای انتقال
مطالعات برای انتقال  ۲۰۰میلیون آب چه از دریای خزر در شــمال
مترمکعــب آب از دریــای خزر و چــه از خلیج فارس در جنوب
میداد ،ســازمان حفاظت محیط ترکیبی اســت از دالیل مختلف
زیست به صراحت مخالفت خود را فنی ،زیســت محیطی ،حقوقی و
با این طرح اعالم کرده بود تا نشان اقتصادی.
دهد میان این دستگاههای دولتی
تعامل و هماهنگی الزم برای چنین پیشتر برخی کارشناسان محیط
طرحهای عظیمی وجود ندارد.
زیســت انتقال آب خزر به دلیل
به گفته پروین فرشــچی ،معاون شــوری زیــاد آن را غیر منطقی
محیط زیســت دریایی ســازمان خوانــده و ایــن کار را مســتلزم
حفاظت محیط زیســت ،اجرای هزینههای زیاد برای شیرین کردن
این طرحها به ویژه انتقال آب خزر آب دریا دانسته بودند.
اثرات زیســت محیطی نامناسبی به گفته اسماعیل کهرم ،کارشناس
دارد و نقشی هم در بهبود شرایط و اســتاد محیط زیســت ،شوری
مناطقی که آب بــه آنها انتقال آب دریــای خــزر  ۱۳میلی گرم
مییابد نخواهدداشت.
در هر لیتر است که قابل استفاده
او همچنین با اشــاره به تعهدات برای مصارف خانگی و کشاورزی
منطقهای و بینالمللی ایران گفت و صنعتی نیســت .از سوی دیگر
بر اســاس «کنوانسیون تهران» و خاک مناطقی مانند ســمنان یا
پروتک 
ل زیست محیطی آن ،ایران برخی از نقاط مرکــزی در کویر
نمیتواند دســت بــه اقداماتی با ایران به هیچ وجه برای کشاورزی
تاثیرات زیست محیطی فرامرزی مناسب نیست و حتا با انتقال آب
بزند.
نیز نمیتوان در مناطقی با خاک
رسی و شنی محصوالت کشاورزی
•
به عمل آورد.
«دستهایی پشت پرده آب»
در اســفند مــاه  ۹۲و زمانی که محمد رهبری مجری این طرح نیز
بحث انتقــال آب از دریای عمان در مورد مخالفت سازمان محیط
به دریاچه هامون جدیتر شــد ،زیســت گفته است عمده نگرانی
احمدعلــی کیخا ،یکــی دیگر از این سازمان مربوط به شورتر شدن
معاونان سازمان حفاظت محیط آب دریا به واسطه انتقال آب است.
زیست ،به صراحت از مخالفت این اشاره به شوری آب خزر در حالی
سازمان با کلیه طرحهای انتقال آب اســت که آب خلیج فارس حتا از
از دریاها به مناطق مرکزی ایران آب دریای خزر نیز شورتر است و
خبر داد و گفــت کلیه طرحهای میزان شوری آن بین  ۳۸تا  ۴۰و
زیانآور انتقال آب مردود اســت ،تنگه هرمز حــدود  ۵/۳۷در هزار
«مگر آنکــه ارادهای بیش از اراده است.
سازمان محیط زیست پشت این بنابراین نگرانی در مورد هزینهها
برای شــیرین کردن آب دریا در
طرحها باشد».
گرچه معاون سازمان محیط زیست مورد آب خلیــج فارس به مراتب

دوستان و همكاران شما
در فرودگاه پى یر الیوت ترودو

همدردی

رباین رواق زربجد نوشته اند هب زر

هک جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

منصور عزیز ،خانواده محترم مرادیان
عزیزان سوگوار

ما را نیز در اندوه از دست رفتن
مادر گرامی تان شریک بدانید.

برای فرد فرد شما طول عمر و شکیبایی آرزو می کنیم.

روح انگیز ،تیمور ،سارا ،حمید
فراموش کرد .این پیچیدگیها به
ویژه در دریای خزر بیشــتر است،
زیرا هرگونه طرح انتقال آبی ممکن
است یا باعث اعتراض همسایگان
شمالی ایران شود و یا آنها را نیز
تشویق به اجرای طرحهای مشابه
کند که نتیجــهاش رو به نابودی
رفتن این دریاچه بزرگ است.
چگونگی سرمایهگذاری اقتصادی
در اجــرای ایــن طرحهای بزرگ
نیز پرســش مهم دیگری است.
هزینههــای ســنگین انتقال آب
از خــزر و خلیج فــارس تاکنون
اصلیترین مانع برســر راه دولت
بوده است .سرمایهای که اگر مهیا
بود علیرغم مخالفتهای محیط
زیســت این طرحها احتماال تا به
حال انجام شده بود.
ســئوالی که برای وزارت نیرو نیز
مطرح شــده آن اســت کــه اگر
سرمایهگذارانی برای این طرحها
پیدا شوند ،آیا وزارت نیرو و دولت
توان بازپرداخت این ســرمایه را
از محل فــروش آب این پروژهها
میتوانند تامین کنند؟

بیشتر خواهد بود.
از سویدیگر اتصال آبهای شمال
و جنــوب ایران با دشــواریهای
جغرافیایی فراوانی نیز رو به روست.
با توجه به پســتی و بلندیهای
موجود در مسیر شمال به جنوب
ایران ،در اجرای این طرح ساختن
آبگیرهای بزرگ برای جلوگیری از
سرریز شــدن آب ضرورتی است.
همچنین برای انتقال آب از خزردر
بسیاری نقاط باید از پمپ استفاده
شود ،که باعث مصرف فوقالعاده
زیاد انرژی و سوخت میشود.
در کنار اینها ســازمان حفاظت
محیــط زیســت نســبت بــه
تخریبهای زیســت محیطی که
ممکن است براثر احداث خط لوله
و یــا تونل انتقال آب رخ دهد و به
مناطق جنگلی و یا دشتها لطمه
وارد کند نگران اســت .همچنین
بحث برداشت بیرویه آب از دریای
خزر نیز از جمله مواردی است که
در خصوص نکات منفی این طرح
عنوان شده است.
اما مشکالت حقوقی انتقال آب از
دریاهای شمال و جنوب را نیز نباید •

رویای بزرگ انتقال آب از شاه تا
احمدینژاد

پروژه انتقال آب به مناطق خشک
و کم آب داخلی ایران و سبز کردن
کویرهــا و دشــتهای این فالت
نه تنها رویای دیرین بســیاری از
مهندســان جدیــد و قدیم بلکه
آرزوی سیاســتمداران و حاکمان
بلندپرواز نیز بوده است؛ آرزویی که
بهدولتهای روحانی و احمدینژاد
محدود نمیشود.
از ســالهای دهــه  ۳۰و ۴۰
خورشیدی طرحهایی برای اتصال
دریای خزر در شــمال به خلیج
فــارس در جنوب مورد بحث قرار
گرفت؛ طرحی که بر پایه احداث
یک رودخانه یــا کانال مصنوعی
بزرگ اســتوار بود که میتوانست
قابلیت کشتیرانی نیز داشته باشد.
کانالی که زمانی به نام «ایرانرود»
نیز مشهور شــد .اما دشواریهای
فراوان فنی و اقتصادی و همچنین
نگرانی از تبعات زیست محیطی
باعث شــده اســت این طرحها
تاکنون فقط روی کاغذ بماند.

مژده مژده بزودیاسپشیالهایعالیورقابتناپذیر

کبابسرا و «اِلدا» در شماره آینده پیوند

•

صرافیخضر

خواننده پراحساسی
دوســت عزیز و
به عنوان یادواره و
از آرشــیو پیوند،
و ،یکی از پیام های
شادبادش ســال ن
دکتر پرویز قدیریان
نوروزی قدیمــی
ــامبر سال پیش از
فقید را (که  19دس
مان فرستاده است.
میان ما رفت) برای
روزنامه ،سروده ای
ی همراه این بریده
و
ضمیمه کرده است.
نغز از ژاله اصفهانی
مه ای هر دو نوشته
دون شــرح و مقد
ب
به نظرتان می رسد.
اینجا در این صفحه

برای آقای پروفسور پرویز قدیریان
با درود و احترام فراوان

ژالهاصفهانی

بیایید بیایید دکتر !

که چشمم به راه است
دل و جان و هر تار موی ام
نگاه است
که از در درآیید دکتر
به آرامی کوه ،با یک تبسم
نویدی ز کشف جدیدی بیارید
شفایی،صفایی،
امیدی بیارید،دکتر!
***
چنین است آیین ،که انسان
به هنگام بیماری و ناتوانی
خدا را فراخواند
آری شما را ،شما را
***
نمی خواهد این را پذیرد
که پایان راه است
به این واژه ی تلخ،
این واقعیت -
به نابودی خویش  -باور ندارد
*
بر آن است که واپسین دم
زمین را
در آغوش گرمش فشارد
بماند ،بخواند ،بداند
چرا «حفره کهکشانی»
سیاه است؟
***
چه نیک اختری ،برتر از این که
تا زنده هستیم،
امید آفرین ایم،
هستی پرستیم،دکتر!

... IBNG

www.paivand.ca

هب صحرا رو هک از دامن غـبار غم بیفشانی
ک بلب
گف
ت
م
ب
هب گلزار آی ز ل زغل ن یا وزی
انتقال فوری ارز به ایران و
برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

ز نگــاه علی اصغر ...

در طول صحبت طــرف مذاکره
سعی کنیم شنونده فعالی باشیم
و با گفتن بله می فهمم ،طبیعی
اســت ،تعجب می كنم و یا زبان
بدن مانند تماس چشمی و تائید
با تکان دادن سر ،عالقه خود را به  )7نپرسیدن سئوالی كه جوابش را
صحبتهای وی نشاندهیم
دوست نداریم

بدین ترتیب مطمئن میشویم که
اعضای تیم با گفتگو فاصله نمی
گیرند ،نسبت به روند آن بی تفاوت
نیســتند و هنگام نیاز به حمایت
تخصصی ،كمك می كنند.

 )6نقش دادن به افراد تیم

وقتی قرار است تیمی متشکل از 2
نفر یا بیشتر برای مذاکره با طرف
مقابل شرکت کنیم ،سعی کنیم
تا نقش هر یک از افراد در جلسه
و صحبتهائــی که باید بیان کنند
مشخص شده باشد.

قرص های ویتامین ...
اینکه شــواهد علمی کافی وجود
دارد دایر بر اینکــه مصرف آنتی
اکســیدان های بتــا کاروتین و
ویتامین ای برای بیماری قلبی یا
سرطان بی فایده است.
و شواهدی هم هستدایر بر این که
بتا کاروتین می تواند خطر سرطان
ریه را در میان کسانی که نسبت به
این بیماری آسیب پذیرترند ،مثل
سیگاری ها ،افزایش دهد.
عموم مردم همچنان بر این تصور
هســتند که قرص های ویتامین
برای سالمتی خوب است.
خانم سیلوتسکی می گوید" :بخش

-----------

این جلسه با برگزاری کار گروهی
در خصوص فروش کاال یا خدمات
به مشتری فرضی و بررسی روند
انجام فرایند فروش به پایان رسید.

>> ادامه از صفحه26 :

مهمــی از این تصور بــر این ایده
استوار اســت که می دانیم اگر به
انــدازه کافی از این ویتامین ها به
بدن ما نرسد با مشکالت جسمی
روبرو خواهیم شــد ،یعنی کمبود
ویتامین به عوارض منفی در بدن
منجر می شود .و این تصور درست
است ،ما به ویتامین نیاز داریم اما
اگر آن را به انــدازه کافی از رژیم
غذایی روزانه به دست آوریم نیازی
بــه قرص های مکمــل نخواهیم
داشت".
در ماه دســامبر ســه مطالعه که
در نشــریه گزارش های پزشکی

داخلی چاپ شده بود ارزش مولتی
ویتامیــن ها و ســایر قرص های
ویتامین در جلوگیری از بیماری را
زیر سوال می برد.
نشریه گزارش های پزشکیداخلی
در آن زمان در سرمقاله ای نوشت:
پیام این مطالعات این اســت که
بیشــتر قرص های ویتامین مانع
بیماری های مزمن یا مرگ نمی
شــوند و مصرف آنها قابل توجیه
نیســت و بهتر است از آنها پرهیز
شود.

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی

•

شنبه
 22مارس

در سالن
شکوهمند
Embassy
Plaza

بنام اوکه ُمــرده را زنده میکند و
زندگان را می میراند...
با سالم برهرآن کس که شایستۀ
سالم است و با ُدرود فراوان برشما
دوســتداران وخوانندگان روزنامۀ
پیوند.
سالهای سال است می شنیدم که
میگویند فالن کس سکته معزی
یا سکته قلبی کرده .برایم مبهم و
نامفهوم بود که سکته یعنی چه و
چگونه سکته بوجود می آید .خدا
بیامرزددکترپرویزقدیریان را سالها
فریاد میزد و ُمرتب گوشزد میکرد،
سیگارنکشــید ازخوردن چربی
دوری کنید...
مــا پندهای پرفســورقدیریان را
پشــت گوش انداختیــم وبه آنها
گوش فرا ندادیــم؛ تااینکه صبح
جمعه  17ژانویه ،ساعت  5:45به
وقت اذان صبح رنگ خطر حملۀ
نیروهای غیبی ،یعنی سکته معزی
این حقیررا فرا گرفت.
ای وای که چــه زود پرده برافتد!
دوســت داشــتم کــه همچون
گذشتگان و خفتگاندرگورحقایق
را ازنزدیک می نگریســتم وپردۀ
غفلت را ازپیش چشمانم برمیداشتم.
درآن موقع سکته ،درهمان چند لحظه
که جمال ُعریان ّحق وحقیقت را تماشا
میکردم ازاشــتباهات وتردیــد خود به
خجلت فرو رفتم و درعرق ندامت وشرم
غرق گردیدم.درآن ساعات بیهوشی جلوۀ
حقیقی زندگی برخالف یک عمراندیشه
و پندار ازمقابل دیدگاهم گذرکرد وازورای
اوهام آشکارشد.
ناگهان چشمانم را بازکردم و دیدم
دخترکی(عکس)باالیسرمایستاده
و اشگ می ریزد ،آن دخترک گویا
دخترم بود .با حالتی پریشان وچشمانی
گریان پرسید بابا خوبی ،ولی من قادربه
پاسخ نبودم.
اگرحال وحوصله اش را دارید با هم
بخوانیم داستان سکته این علی اصغر
را!
پنجشــنبه  16ژانویه ،شــیفت شب با
تاکسی مشغول کارشدم .ساعت ازنیمه
شب گذشــته بود که احساس خستگی
وســردرد بهــم دســت داد .پیش خود
گفتم بهتراســت بروم خونــه .ازخیابان
 Ste-Catherineپیچیــدم تُوخیابان de
 la Montagneبطرف خونه ،که ناگهان

خانمی دســت بلند
کرد .اص ً
ال حوصله کار
را نداشــتم ،پرسیدم
کجــا میروید؟ گفت
میــروم Beneville
یعنــی انتهــای الوال،
گفتم شوت! ازخیابان

Montreal Qc. H3G 1S6

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

ع

وقتی انتخــاب می کنیم که ابتدا
به صحبــت های طــرف مقابل
گوش دهیم و سپس لب به سخن
بگشائیم ،با اینکار
 -1روی قله اطالعات می رویم
 -2مجهول را معلوم می كنیم
 -3حرفهای غلط را نمی زنیم.

1449 St. Catherine W

لی اصغر

 )5شنونده فعال بودن

یحیی هاشمی پور

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل ربافروزی

>> ادامه از صفحه36 :

حرف تلخ اســت ،استفاده از اسم
طرف مقابل بــرای گرفتن تلخی
كالم بســیار اثربخش خواهد بود.
نکته مهم اینســت که اسم طرف
مقابل را در ابتدای جلسه پرسیده
باشیم و آن را به درستی ادا کنیم.

انتقـال ارز

نس
ز کوی یار می آید ـیم باد نوروزی

The world ACCORDING to ALI-ASGHAR
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سکته معزی!

نوع حمله ای بود .احســاس کردم بدنم
جان ندارد وقادر به رانندگی نبودم.
زنــگ زدم بــه اکبرآقــا واو را ازخواب
بیدارکردم { .اکبرآقا هم راننده صبح بود،
هم صاحب ماشین بود ،وهم سرورما} از او
خواهش کردم لطفاً اگرممکن است امروز
را کمی زودتربیاید بیرون .طفلک خواب
آلود پرسید طوری شده ؛ گفتم نه طوری
نیست .وقتی که ماشین را تحویلشدادم،
احساس کرد حالم ناخوش است .دوباره
ســئوال کرد؟ خبری شــده ،وبا تعجب
پرســید چرا زود آمدی! موضوع
چند ساعت پیش را برایش تعریف
کردم ،گفت بریم بیمارستان ،گفتم
نه اکبرآقا طوریم نیست.
اکبرآقا مردی پراحســاس ودارای
معرفتی خاص می باشــد .سه
بارمتوالی پرسید می خواهی
بریــم بیمارســتان گفتــم
نــه اکبرآقا؛ ممنونــم ازلطف
ومردانگی شما ،بروسرکار .واورفت.
هنگامی کــه وارد آپارتمانــی که درآن
زندگی میکنم شدم،دیدم همسایه طبقۀ
پائین که مدت دوماه اســت با اوآشــنا
شده ام (بنام سیدمحمود) درداخل البی
ایستاده است.
پرســیدم ایــن موقــع صبــح در البی
چیکارمیکنی ؟ گفت خوابم نمی یاد.
سئوال کرد چرا رنگ و رویت پریده؟
گفتم چیزی نیست ،خیلی
خســته ام وکمی بی حال.
گفت بیا بریم خونۀ ما برایت
یک چای نبات درست کنم.
گفتم نه میخواهم برم بخوابم.
گفت وقت نمازاست بیا اینجا
نمازبخوان و یک اســتکان
چای با هم بزنیــم بعد برو
بخــواب .دعوتــش را قبول
کردم.
وقتی داشــت چــای را دم
میکرد ،من ســرم را گذاشتم رو کاناپه،
چون خیلی درد میکرد .داشــت خوابم
می برد که سکته د ّوم آمد سراغم .ناگهان
بلند شدم و نشستم احساس کردم طرف
راست بدنم ازکارافتاده وقدرت تکلّم ندارم!
دوست ما (سیدمحمود) تا این صحنه را
دید دست وپایش را ُگم کرده فوراً تلفن را
برداشت زنگ زد به .911
داشت با مســئولین امورصحبت وشرح
میداد چه اتفاقی افتاده است.
ولی من همۀ بیم وامیدم به «او» بود؛ زیرا
سالهاست یکسان بوده ام وهمواره یکسان
و یکتاپرست خواهم ماند .چند ثانیه بعد

و معج

ــزه!

 Crescentخــود را به
 20 Autorouteرساندم.
S
نزدیکی های خروجی t Ville
 pierreبودم که اولین سکته را درتاکسی
مقابل مشتری تجربه کردم.
ناگهان ازخود بی خود شــدم و ماشین
بطــرف دیــوار HIGH WAYرفت ،که
نزدیــک بود دیواررا کــرش کند .دریک
لحظه یاد خداوند مهربان کردم ودردرونم
میگفتم ای خدای که نامت
نجــات دهنــده میباشــد،
ازتوطلب یــاری میکنم که
جزتو یاوری نمــی یابم ،که
ناگهان همــه چیزبه حالت
عادی برگشت و فرمان ماشین
را به کنترل گرفتم .مسافر ننه
ُمرده که خانمی فرانسوی بود
و میخواســت راهی دوربرود
ســخت ترســیده بود ،که با
عصبانیت سئوال کرد :خوابی
یا مستی؟!!
من کــه هنوزتمام وجودم مــی لرزید،
آب دهانم را فــرو بردم وجواب دادم :من
مشروبخوارنیستم!
برایــش توضیح دادم وســط اتوبان یک
مانعی بــود آن مانع را رد کردم ،خیالش
راحت شــد و گرفت تخــت خوابید .ا ّما
مــن تا الوال خدا را صدا میکردم و پیش
خود فکرمیکــردم که این چی بود .هنوز
نمی دانســتم که این یک سکته مغزی
می باشــد .تا بروم الوال و برگردم صدها
بارخالق متعال را یاد کردم .وقتی رسیدم
مونترال حدوداً ساعت چهارنیم صبح بود.
درگوشه ای ماشــین را پارک کردم وبه
فکررفتم که خدایا این چه حرکتی وچه

{>> ادامه در صفحه}31 :

30

 سال  20شماره  24  1152اسفند 1392

PAIVAND: Vol. 20  no.1152  mar. 15, 2014

www.paivand.ca

از خودمان...

30

س
و
پ
اسپ ر

ش
ی
ا
ل
های

 

شوالیه آواز ایران و...
راوی مونتریال

مونترال شهر عجیبی است..

می گردد و می گردد و می رســد
به اینجا ،به این جزیره ،آن هم بعد
از چهارده ســال ...و چشم بر هم
می زنم می بینم در سالن نشسته
ام ...صندلی هایی یک دست قرمز،
فاصله هایی اســتاندارد که حتی
وقتی سه بار در طول اجرا از جلویم
می گذرد جوانک موبایل به دست،
باز هم پایم لگد نمی شود...
عاشق تاریکی است استاد.
همیشه اینگونه بوده است.
تنها سوسویی اندک روی خودش
و نوازنده ها ...تشویقش می کنند
و روی ِســن می آید ...ساده و بی
تکلف ،با همان ِ
«ســت» مشکی
همیشگی اش...
کسی از آن سو جاهالنه فریاد می
زند که نــه خودش را می بیند نه
صدایش را می شنود!
معذب می شود استاد و هیچ نمی
گوید!
سازشان را کوک می کنند.
آواهایی که فقط از سازهای گروه او
برمی خیزد و هیچ کجا دیگر نمی
شنوی مانندش را ...نرم نرم شروع
می کند باز هم مانند همیشه...
چشم بر هم می گذارم .می بینم
نشسته امدر تاالر وحدت ،جشنواره

موسیقی اســت و اجرای
جاودانه اش با کامکارها...
چشــم می گشــایم .تک
نــوازی حافظ اســت که
اوج مــی گیــرد ...تلفیق
کرده عجیب این سازهای
شرقی را با ویولن و تماس
سرانگشتانش با تار ،به رویا
دیدن می ماند...
چشم بر هم می گذارم .می بینم
نشســته ام در کاخ ســعدآباد و
اجرایش در فضای باز و جمعیتی
که با بلیط تقلبــی آمده اند و جا
نیست برای نشستن ...چشم می
گشایم.
زن جوان که تازه به گروه پیوسته،
به تنهایی با سازش به خلسه می
بردم ...چشــم بر هــم می گذارم.
می بینم کنسرت تابستانش است
در قزوین و مــن با اولین اتوبوس
راهی شده ام به دنبالش بی اندیشه
مسافت و خستگی راه...
چشم می گشایم .عاشقانه بر دف
می کوبد مرد جــوان و مرا هم از
نو عاشــق می کند ...چشم بر هم
می گــذارم .اختتامیه جشــنواره
اســت در نمایشگاه بین المللی ،و
ماشین گشت ارشاد که پر شده از
دختران جوانی که همه دلخوشی
شان آمدن به کنسرت بود ،اما برای

همه آنچه مجبور به رعایتش بودند!
و ســر باز زدند ،محروم ماندند از
دیدنش ...چشم می گشایم .بیداد
می کند با نوای آخر و مرد کِبکی
بغل دستی ام ،مات مانده به قدرت
حنجره ی استاد...
چشم بر هم می گذارم و می بینم
در دیارم از دست نداده بودم حتی
یک اجرای اســتاد را ،اما حسرت
یک عکس یادگاری با او همیشه
به دلم ماند ...چشــم می گشایم...
یک ،دو ،سه ،و نور سفید دوربین...
و جاودانه می کند این ِ
لذت دیدن
دوباره ی شوالیه ی آواز ایران را آن
عکاس کهنه کار و مهربان! آن هم
این سر دنیا ،بی دغدغه ی شلوغی
و بَـلوا و گشت ارشاد...
بیرون برف می بارد!
شــب
بــرف روی برف! در نیمه
ِ
مارس ،چشم به راه نوروزی دیگر،
در آستانه قطب...

به بهانه کنسرت شهرام ناظری در مونترال
ایمان صادق زاده

زنده کار سختی هست .اگر یک بار
در یک جمع پشت میکرفون برای
صحبت کردن رفته باشی متوجه
میشی که اجرای زنده کم میشه
که بی نقص باشــه چه برسه به
اجرای موسیقی .صبور باش.

•

شــبی دیگر از جمله شب های
فرهنگ!!! و هنر گذشت و میهمان
بی فرهنگی های بعضی از فرهنگ
دوستان!!! هم وطن بودیم.
دوســت عزیز که رنگ کراواتت
با تودوزی ماشــینت ِست هست• .
ً
خانم محترم که لباس کنســرت  -3اکثر خواننده هــا معموال در
و میهمانی رفتنت به لباس شب تورهاشون با کم خوابی و خستگی
اســکار انجلینا جولــی و مونیکا و جت لــگ و تغییــر آب و هوا •
بلوچی میگه زکی لطفاً گوش کن :درگیرند .اگر میگه سرما خوردم  -6منصور ،سپیده ،اندی ،سندی،
شاید به این دلیله .داد نزن که پول حبه قندی ...به اندازه کافی اینجا
•
 -1هنر موسیقی "شنیدن" شما ما رو پس بده!
کنسرت دارند که سر شما رو کاله
میزارن و حتی از روی «پلی بک»
کمتر از هنر موسیقی نواختن اون •
نوازندگان نیســت .روی تکنیک  -4یه زمانی گلپــا هه هه هه ها کار های خودشون نمی تونن لب
موسیقی شنیدنت بیشتر کار کن .ها ها میکرد و امتحان نفس پس خونی کنند .لطف کن بیشتر در
میداد و همه وسط اون تحریر های اون کنسرت ها حاضر شو .کنسرت
•
 -2اگر هنرمند روی سن نشسته فلت و تکراری برای ناز نفســش های اینچنینی مال شما نیست.
و برنامه رو شــروع نمیکنه چون دســت میزدن .حاال دف یه چند •
ً
مشکل صدا و میکرفن گذاری داره ثانیه تکنوازی کرد سریع شروع به و نهایتا اینکه بــه زیبایی ذهن و
(شــما بخوان میز گذاری) .اینکه تشویق نکن .اون کارش اینه .دف درونت هــم بپرداز که مثل ظاهر
هــی داد بزنی و نشــون بدی که نوازی که تکنوازی نکنه ،دف نواز شیکت برازنده ایرانی بودنت باشه.
اعتراض بلدی خوب نیست .اجرای نیست( .امام خمینی!)
•

بهرام زرگر

باالخره بخت با من یاری کرد تا در
یکی از کنسرت های شهرام ناظری
شرکت کنم و صدای زیبا و تاریخی
اش را از نزدیک بشنوم.
کنســرت در مونترال در سالنی
مجلل (پالس دزار) برگزار شــد

 -5خانم عزیز و عالقه مندی که
تا آخر اجرا صدای فالش و فولش
خوندنت از صدای روی سن بیشتر
هست ،مســلما ما برای شنیدن
صدای شــما نیامدیم« .ولوم» رو
کم کن که خودت فقط بشنوی.
ما فهمیدیم که شما هم آواز کار
میکنی!

کاش یک بروشور ساده می داشتیم؟!...

و جای سپاســگزاری بســیار از
برگزارکنندگان این کنسرت زیبا
دارد که در ســالنی در خور ،این
برنامه را برگزار کردند و شرکت در
چنین کنسرتی را برای ما ممکن
ساختند.

کم و کاستی هایی در نور سالن بود
که برای هر کنسرتی ممکن است
پیش بیاید ،ولی آنچه که برای من
آزار دهنده بود و مانع لذت بردن از
کنسرت شد این واقعیت تلخ بود
که نه می دانســتم نام نوازندگان

همه روزه در
اخوان وست آیلند

وست آیلند

WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM

به دعوت گروه «استارنیشــن»،
شهرام ناظری ،استاد موسیقی ملی
ایران،یکشنبه شب  9ماه مارس،
ساعت  8شــب ،پس از  14سال،
باری دیگر بر سن سالن بزرگ پالس
دزار مونتریال حضور یافت و شبی
زیبا ،بیادماندنی و پرحاشیه(!) برای
دوستداران صدایش بجا گذاشت؛
در زیر گزیــده ای از برخی از این
حاشیه ها به نظرتان می رسد:

ع
ا
ل
ی

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

سکس خوب و حافظه...

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

>> ادامه از صفحه27 :

دیدگاه علوم اعصاب مورد بررسی
قرار دادهاند .آنها این طور نتیجه
گرفتهانــد که اعتیــاد به پورن
موجب تغییرات شیمیاییدر مغز
میشــود و عملکرد مغز را تحت
تاثیر قرار میدهد.
پژوهــش «تگزاســیها» در
«ضدیت» بــا پورن بیپاســخ
نمانده اســت .گروه روانپزشکی
و علوم رفتاری دانشگاه کالیفرنیا
در لسآنجلس ،پژوهش هیلتون
و واتــس را خطاب قرار دادهاند و
گفتهاند« :تحقیقات علوم اعصاب
نمیتواند ادعــا کند که مصرف
بیش از حــد پورنوگرافی باعث
آسیب به مغز میشود».
پژوهشــگران دانشگاه کالیفرنا،
رید ،کارپنتــر و فانگ در نامهای
تاکیــد کردهاند کــه هیلتون و
واتس شــواهد قانــع کنندهای
برای حمایت از دیدگاههای خود
ارائه نکردهاند .نتیجهگیری مقاله

هیلتون و واتس با نگاهی «اخالق
مدارانــه» پورنوگرافی و صنعت
پورن در آمریکا را محکوم میکند
و پژوهش خود را شاهدی علمی
بر مضرات پورن ارائه میکند.
تیم پژوهشی رید ،کارپنتر و فانگ،
تفسیرهای گمراهکننده هیلتون و
واتس از تحقیقات علوم اعصاب
را هدف قرار دادهاند و میگویند
که اختاللهای نورونی در بخش
فرونتال مغز ممکن است افراد را
نسبت به هر نوع اعتیادی (مواد
مخدر ،قمار ،خوردن بیش از حد
مواد غذایی و…) آسیبپذیر کند،
اما با توجه بــه فقدان مطالعات
طراحی شــده برای پی بردن به
علیت اعتیاد در فرد ،پیدا کردن
اثر خود کنش اعتیاد بر مغز ،کار
آسانی نیست.
اینجا پرسش اصلی درباره رابطه
علت و معلول اســت .آیا فرد به
دلیل ســاختار مغز معتاد پورن

شــده اســت یا اعتیاد به پورن
ســاختار مغز را تحت تاثیر قرار
داده است؟
به عقیده تیم دانشگاه کالیفرنیا،
ی مدارهایی کــه راههای
بررســ 
عصبی لوب فرونتــال مغز را به
جســم مخطط در مغــز وصل
میکننــد در افرادی که بیش از
حد به پورنوگرافی معتاد هستند
میتواند پاســخی بر «علت» یا
«معلول» بــودن اعتیاد به پورن
در رابطه به آسیب به ساختار مغز
باشد .به هر حال مشکل تماشای
بیش از حد پورنوگرافی ،ربطی به
تماشای آن در حد معتدل ندارد.
به عبارتی ،همه کسانی که پورن
تماشا میکنند و با استفاده پورن
خودارضایــی میکنند ،معتاد به
پورننیستند.

چیست و چه می نوازند و نه اینکه
نام آهنگها و سازنده این آهنگهای
زیبا چیست.
اگر کنسرت کارهای قدیمی شهرام
ناظری بود داستان برایم قابل فهم
بود ولــی کنســرت ،کاری نو در
موسیقی تلفیقی به نظر می رسید.
آزاردهنده تر از همه اینکه تقریبا
در جریان بسیاری از اتفاقات چند
روز آینده شهر مونترال قرار گرفتم
بجز اطالعات مهم کنسرتی کهدر
حال برگزاری بود.
جای تاســف اســت که شرکت
کنندگان ســالن را ترک کردند
بــدون اینکه نامــی از نوازندگان،
سازهایی که نواخته شد و آهنگساز
این کنسرت زیبا بشنوند.
این تاسف زمانی عمیق تر می شود
کــه بدانیم برای تک تک لحظات

موسیقی ای که شنیدیم فکر شده
بود و آهنگســاز تمامی آهنگهای
کنسرت (به جز دو آهنگ قدیمی
که شــهرام ناظری همراه دف به
تنهایی اجرا کرد) ،جوانی اســت
کــه اگر چه ممکن اســت اهالی
موسیقی او را خوب بشناسند ،ولی
هنوز عموم مردم آشــنایی کامل
با او ندارند و صد البته ســازی در
دســت دارد که شرکت کننده ای
که چندان مطالعــه ای در زمینه
موسیقی ندارد ،نه نام آن ساز را می
داند و نه از اینکه چه کسی این ساز
را طراحی کرده است با خبر است
و احتماال آن را با سه تار اشتباه می
گیرد.
در انتهای کنسرت متوجه شدم که
این کنسرت بیش از آنکه کنسرت
شهرام ناظری باشد کنسرت حافظ

ناظری بود ،و وقتی توضیحات روی
سی دی شور رومی را گذرا خواندم،
فهمیدم که چــه فکر عمیقی در
پشت موسیقی ای که شنیده بودم
نهفته است که برای هر قطعه ای
که می سازد بی شک حرف برای
گفتن بسیاردارد.
از برگزار کنندگان اینگونه کنسرتها
تقاضا دارم حتما اطالعات فنی را از
هنرمند گرفته و بر روی بروشوری
بهدست شرکت کنندگان برسانند
و اگر از نظر مالی مشکل دارند افراد
داوطلب بسیاری را می توان پیدا
کرد که حاضرنــد وقت بگذارند و
برای تهیه بروشور کنسرت یکی از
ماندگار ترین چهره های موسیقی
ایران زمین ،اسپانسری پیدا کنند.

•

(از صفحه فیس بوکی ،با اجازه نگارنده)
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

>>

سالم بر آستین های باال
زدۀ زنان در ایران
فرنگیسحبیبی
 17اسفند 1392مدرسه فمینیستی :سی و پنج سال
پیش ،انقالب بسیار چیز ها را زیر
و رو ،بســیار فضا ها را جا به جا ،و
شماری کلیشه ها و نماد ها را باطل
کرد .امروز مسلم است که زندگی
زنان یکی از مهمترین عرصه های
این دگرگونی بود .تکراریست اگر
بگوییم آنچهدر این پهنه پیش آمد
آن نبود که حکومت می خواست.
با جاری شــدن ســنت در سطح
جامعه ،زنان پوشیده و پیچیده در
سنت نیز به فضای جامعه خروج
کردند .با جاری شــدن سنت در
جامعه زنان نوجــو و آزادی طلب
برای بقای حضور خود در جامعه
همتی دو چندان از خود نشــان
دادند و آمیختگــی پویای این دو
پدیده نتایجی به بار آورد که هم به
زبان آمار بیان شد مثل میزان قبول
شدگان زن در کنکور دانشگاه ها و
هم در صحنۀ آفرینش فرهنگی و
هنری خود را نشان داد با حضور پر
مایۀ زنان نویسنده ،فیلمساز ،نقاش،
عــکاس ،روزنامه نگار و کنشــگر
اجتماعی و حقوق بشری .به طوری
که امروز این همه ،جزء بدیهیات
گفته و بازگفته به شمار می آید.
امــا آنچه من امــروز ،در این ایام
بزرگداشــت «روز جهانــی زن»،
مایلم به عنوان شاهد دور نشسته
به آن اشاره کنم ویژگی قدم هایی
است که زنان در این راه سی و پنج
ساله برداشته اند .البته منظورم از
زنان ،کنشگران زن است که از قشر
متوسط شهری برخاسته اند.
خنست مکث بر این نکته را بیهوده
نمی دانم کــه حرکت اجتماعی
زنان در جامعه ای بســته که حق
آزادی بیان و تجمع در آن محدود
و گاه بسیار محدود است از حرکت

اجتماعی دانشجویان یا کارگران و
معلمان و دیگر گروه های صنفی
دشوارتر اســت .حضور اجتماعی
زنان به مکان ( کارخانه یا دانشگاه)
یا حرفۀ خاصی (پزشکی یا معلمی)
وابستهنیست.
زنان در بطن جامعــه پراکنده و
گاه به تعبیری معلقند ،هستند و
نیســتند .از همین رو گرد آمدن
شــان در یک فضــا و به دور یک
عمل اجتماعــی کار پُر زحمتی
اســت .از این نظر تجمع زنان در
اســتقبال از شــیرین عبادی در
فرودگاه هنگام بازگشتش از مراسم
اعطای جایزۀ نوبل و یا تجمع زنان
در مقابل درهای بســتۀ استادیوم
ورزشی و البته کمپین یک میلیون
امضاء نشــانگر هوشمندی و نگاه
چاره جوی زنان کنشگر است که
می خواهند این پراکندگی را دور
بزنند.
در دوره هایی که احزاب سیاسی
نیرومند بودند و یا نهاد های رسمی
دغدغۀ بســیج و تشــکل زنان را
داشتند ،یعنی حدوداً در سه دهۀ
قبــل از انقالب ،ایــن پراکندگی
چندان به نظر نمــی آمد و زنان
در سایۀ تشکل ها و یا برنامه های
کالن حضور اجتماعی و مطالباتی
خود را نشان می دادند.
اما بعد از انقالب با تار و مار شدن
احزاب اپوزیسیون ،با بی اعتنایی
احزاب حاشیۀ حکومت به مسئلۀ
زنان و با قوت گرفتن فکر لزوم یک
حرکت مستقل زنان ،عناصر فعال و
اندیشه ورز این نیمۀ دیگر جامعه،
آســتین باال زدند و نگاه و زبان و
رفتاری آزاد از قیمومیت فکری و
سیاســی متعارف در اپوزیسیون
و حکومــت را پدیــد آوردند .این
ویژگی بارز تــاش زنان در ایران
فرآورده های گرانقدری داشت.
از جملــه این فرآورده ها شــکل

«معجزه« علی اصغر...

دوباره احساس کردم حالم به حالت عادی
برگشت.
وای چه سپیده دمی سیاه و چه سحرگاه
شومی بود.
بعــد ازچند دقیقه آمبوالنــس زنگ در
آپارتمان دوســتمان را زد ،فــوراً آمدند
فشــارخونم را گرفتند و گذاشتند داخل
آمبوالنــس و حرکــت کردنــد بطرف
بیمارستانجنرال.
مدتی که درراه بیمارســتان
در طول این ّ
بودم ،هزاران فکربه سرم رسید.
آری یقین داشتم نیروئی از درونم حمله
کرده ،ا ّما نوع حمله را نمی دانستم.
هر چــه فکرکردم بجائــی راه نیافتم ،تا
اینکه پی بردم «او»ست که باالترازهمِۀ
اندشیه هاســت .درهمین تفکرات بودم،
دیدم آمبوالنس وارد بیمارستان شد ومرا
بردند داخل بخش اورژانس .آنجا درمقابل
چشــمان چند پزشک و پرستار س ّومین
حملۀ مغزی ( که هنوزبرایم ناشناخته بود)
برپیکر بیجانم وارد شد.
این بارخیلی شــدیدتر و کارسازتر بود.
طرف راست بدنم کام ً
ال از کار افتاد .چشم
که بازکردم خود را «هندی کپ» (معلول)
یافتم ،و چند دققیه ای وحشــت زده به
اطرافم نگاهی انداختم.
همۀ چیزبرایم تیره وتار ،و همه جا را پردۀ
سیاه کشیده بودند .تنها کسی را که باالی
ســرم دیدم طفلک دخترم بود که بُهت
زده وگریان ایستاده بود .ناگهان نگاهم به
نگاهش افتاد .با لبخندی تلخ پرسید:
بابا جون خوبی؟!
می خواستم جواب بدهم بله دخترم می
بینی که خوبم .تازه فهمیدم الل شــدم،

بزرگ
«روز ــداشت
جهان
ی زن»...

جلسه اجنمن زنان
در زمینه انتخابات کبک

و لغو اعدام در ایران
به گفتگو خواهیم نشست
______________

زمان 6 :آوریل  ۲۰۱۴ساعت  ۱۱صبح
همه شما
با امید به دیدار ٔ

8043 St Hubert ,

)Montréal, QC H2R 2P4 (Metro: Jarry
Tel.: 514-619-4648

گیری یــک رویکرد مطالباتی بود
که هم خواست های درازمدت ولی
مشخص را در بر می گرفت ،مثل
لغو کلیۀ قوانین تبعیض آمیز علیه
زنان و نیز خواست های مقطعی را
مثل مقابله با قانون چند همسری
یا حق حضانت کودکان.
با گام نهادن در راه استقالل فکری و
عملی ،زنان تالشگر ایران گسستی
در فرهنگ سیاســی غالب بوجود
آوردنــد که پرهیز از خشــونت و
دوری از هویت طلبی گروهی دو
ثمرۀ مبارک آنست .شکل گیری
هم اندیشــی و همگرایــی زنان
نمودی از فاصله گرفتن از فرهنگ
خودی و غیر خودیست که کمتر
گروه سیاسی ،قومی و مذهبی را
در امان گذاشــته است .فکر می
کنم همین خصوصیت است که بر
چاالکی تالشگران زن می افزاید تا
بتوانند گاه در مهلتی کوتاه دست
به واکنش زنند .اشاره ام به تشکیل
کانون حقوق شــهروندی زنان و
ارادۀ مداخلۀ فکریدر تغییر منشور
حقوق شهروندی حسن روحانی
است.
از آنچه در باال آمد ممکن اســت

چنین برداشت شود که نگارنده در
برابر تالش و مبارزات زنان در ایران
یکپارچه تحسین و شیفتگی است.
اگر چنین است این برداشت جای
تعدیلدارد.
در واقــع وقتــی از دور و در عالم
خیال و استعاره به حرکت زنان در
این سی و پنج سال می نگرم سه
تصویر یا تشبیه به نظرم می رسد:
اول ،تصویر نهر آبی است که در
مسیرش با سنگی صخره ای روبرو
می شود و ضمن دور زدنش آن را
می ساید و می فرساید.
دوم ،به یــاد ُرمانی می افتم که
داستانش در دوران جنگ جهانی
دوم در روستایی در یکی از جزایر
جنوبی انگلســتان می گذرد که
تحت اشغال ارتش هیتلر بود .در
این روستا به ابتکار یک زن شماری
از اهالی محفلی ادبی تشکیل می
دهند و هفتــه ای یکبار دور هم

جمــع می
شــوند و
هر کــدام
کتابــی را
که خوانده
است برای
د یگــر ا ن
تعر یــف
مــی کند.
همبستگی
شهر و ند ی
علیــه
اشغالگران ،عواطف انسانی و عشق
به ادبیات پیوند پایداری بین افراد
این محفل بوجود می آورد که گاه
با کیکی که با پوست سیب زمینی
درســت می کردنــد دهانی هم
شیرین می کردند.
سوم ،همان تصویر زنانی است با
آســتین های باال زده که در واقع
بر گرفته از یکی از نوشــته های
«نوشین احمدی خراسانی» است.
این تصویر نیز زنانی را برایم تداعی
می کند که محکمند و سالم و با
اراده .وسیله ای جز دست هایشان
برای کار ندارند .کاردان و چاره جو
هســتند ولی وقت و امکان این را
ندارند که از نتیجۀ کارشان از قبل
مطمئنشوند.
در برابر هر ســۀ این تصویرها که
زیبا و مثبت اند این پرسش برایم
مطرح می شود که آیا این احتمال
وجود ندارد که سحر زیبایی آن نهر

مشکالتی چون نا آشنائی به زبان
نه به خشونت در
و شناخت کافی از جامعه میزبان
دست و پنجه نرم میکنند و مورد
خانواده
مورد توجه عزیزانی که در غربت خشــونت خانگی قرار میگیرید
و بــه دور از حمایــت خانواده .شما میتوانید با «بوکلیه آتنا» با
بســر میبرد و در اینجا عالوه بر شماره:

آب یا شیرینی مقاومت شادمانه در
برابر اشغالگران یا ارادۀ پر قدرت آن
زنان زحمتکش ما را از پرسشگری
در بارۀ میزان تحرک و پویایی خود
بــاز بدارد و لبخنــد رضایت را بر
لبانماندیر پا کند؟
آیا تمام ظرفیت آگاهی بخشی در
نزد تالشــگران به کار گرفته می
شود؟
آیا نمی توان کارگاه های آموزشی
بر پا کرد و مسائلی چون خشونت
(چه زنــان قربانیش باشــند چه
عاملش) ،زنان مناطق محروم ،تن
فروشی و همانند این ها ترتیب داد
و نتایج را نه فقطدر میان خود بلکه
به دور دست های جامعۀ مدنی هم
رساند و برای کاهش آسیب های
اجتماعی به یــک پویایی مدنی
دست یافت؟
واقعیت این اســت که بخشی از
توان جنبش زنان در ســال های
اخیر از ایران خارج شده است .آیا
باید این توان را برای جنبشداخل،
از دست رفته دانست و یا طرحی
برای بهره جویی از آن ،اندیشیده
شده است؟...
پرسش ها بســیار و پراکنده اند و
چشمان مشتاق من ازدور همچنان
به دست های آستین باالزدۀ زنان
در ایران دوخته شده است.

•

تماسبگیرید.
مشکالت خانوادگی شما
به زبان فارسی و بطور رایگان
با افراد صاحب نظر و قابل اعتماد
مورد بر رسی قرار خواهد گرفت .

514-274-8117

>> ادامه از صفحه29 :

آمدم با دستم اشاره بدم که خوب هستم،
دیدم دستم علیل است .سعی کردم مثل
(گالیله) با پایم بنویسم راستش را بخواهی
اص ً
ال خوب نیستم،دیدم پایم نیزفلج شده
است .فکرمیکنم ازخستگی بخواب رفتم.
ازخواب که بیدار شدم ساعت ازنیمه شب
گذشته بود تقریباً  1:40صبح شنبه بود.
تختم کنارپنجره قرارداشت که ازآنجا تمام
مرکز شهر مونترال بخوبی دیده میشود.
یک دفعه احساس تلخی بهم دست داد.
زیرا تا دیروزسرحال وسرپا ا ّما امروز ذلیل
و علیل بودم.
ناگهان با صدای بلند زدم زیرگریه ،هرچی
تالش کردم که بلند شــوم نتوانســتم.
خواستم فریاد برآورم و طلب کمک کنم،
قدرت کالم نداشــتم .بخاطرآوردم که با
دست طبیعت نمی شود جنگید .شخصی
که مقابل تختم قرار داشت ،که گویا اوهم
سکته مغزی کرده بود ،ولی حرف می زد
گفت :می خواهی زنگ بزنم و پرســتاررا
خبرکنم.
با اشاره سربه اوگفتم نه.
با چشمی پرازاشگ سرم را بطرف آسمان
کردم وعاجزانــه التماس کردم و با زبانی
الل ازاو خواســتم ؛ ای کســی که شب
تاریک را درروزنهان سازی وروزرا درپردۀ
ســیاه شب ناپدید گردانی وای کسی که
مردگان را از قبرهایشــان
مرده و ُ
زنده را ُ
بیرون کشی ،و ای تو که رهبران جهان و
مردم سرکش را از اسپرم بی ارزش از رحم
های مادرانشان بیرون فرستادی.
ای خــدای مهربان ،بــه عظمت عرش
مبارک آسمانها وزمین وبه بزرگیت قسم
ات میدهم؛ بــا نام خودت زبانــم را باز.
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ناگهان با «بسم الله الرحمن الرحیم» زبانم
بازشد.
با چشمانی اشکبار و خنده برلب خوابم
برد.
چشم که بازکردم دیدم ،دو پزشک مرد به
همراهدودکتر زن مقابلم ایستاده اند .یکی
ازآنها گفت!Sir Good Morning :
فکرمیکردند هنوزالل هستم ،جواب دادم :
!Good Morning Everybody

ناگهــان همه حیرت زده به یکدیگر نگاه
کردند .البته هفته ا ّول زبانم گیرداشــت؛
هفتۀ دوم مرا فرســتادند Richardson
 Hospitalدرخیابان کت سنت لوک ،برای
(فیزیوتراپی).
روز  25فوریه مرا بردند طبقۀ پائین برای
فیزتوتراپی .خانمی که استاد فیزیوتراپی و
اهل چین بود م ٌامورتعلیم من شد .گفت
پایت را تکان بده ،ولی حرکت نداشــت.
گفتدستت را بلند کن ،مثل اینکه طرف
راستم را با چوب ساخته بودند.
من ناامید نشسته بودم.
ا ّما یک مرتبه باز بــه خداپناه بردم ویاد
عیســی فرزند مریم (ع) افتادم که فلج
ها شــفا را میداد؛ بنام عیسی مسیح (ع)
بلند شــدم و دو قدم راه رفتــم ،ودیدم
دســت وپایم کمی حرکت کــرد .خانم
مربی تعجب کرد و گفت داری راه میری،
گفتم تعجب نکن با نام حضرت مســیح
(ع) حرکت کــرد .این موضوع را به همه
گفت .اون بیمارستان خیلی کوچک است
هرحادثه ای می اقتد وهرحرکتی انجام
می شود ،همه بیمارستان خبردارمیشوند.
ازفــردای آنروز هر روزبــه لطف خداوند
بهتروبهترشدم ،که بعدازدوهفته کم کم

سپاس :هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق...
تینافرشادگهر

هنوز دقایقی از نشر پیوند نیمه
ماه فوریــه ،بر روی تارنمای خود
نگذشــته بود که دوستی گرامی
با صدایی همراه با هیجان مخفی
شده در بغض زنگ زد و مستقیم
ســر اصل موضوع رفت! پیوند را
دیدی؟! زود باز کن و ببین! و بعد
تلفن هایدیگر که همه سرشار از
مهر بودند و یاد آوری.
با باز شدن صفحه احساس عجیبی
بر اتاق حکم شــد ،غم ،هیجان،
بغض ،لبخند ،عشــق ،سپاس و
قطرههای اشکی که حاصل بهم
آمیختن این احساسات بود!
بانو توران نژاد خالق این صفحه
بدونه عصا راه میرفتم و همه بیمارستان
درتعجب فرو رفته بودند .نذرکرده ام اگر
شفا کامل یافتم عصایم را ببرم کلیسای
سن ژوزف گرو گذارم.
و این قصه سر درازدارد واین حقیر بیش
ازاین ســرمبارکتان درد نیــاورم دراین
نزدیکی ایام عیدی.
من عیدی امســالم را گرفتــم .امیدارم
هرکســی هرکجا هســت وهر گره ای

بود و شاید یکباردیگر به
ی را در
حس قدر دان 
ما ّ
غربت یاد آور می شد.
در حالــی کــه دیدن
نام و تصویر همســرم،
مهدی محمدیــان ،در
آستان ه دومین سالگرد
سفر جاودانهاش حسی غریب و
غیرقابل توصیفی به همراهداشت،
دیدن نام اســتادان و بزرگان این
ی دیگری ما را
یپ 
شــهر ،که یک 
ترک کردند ،گویی یک بار دیگر
درد سیلی محکم غربت را بر گونه
ام دوچندان می کرد.
در حالی که خیره به تصویر غرق
در افــکار تیره و تار بودم ،ناگهان

سرتیتر این صفحه «زهی
حیات نکو نام!» که با سه
رنگ زیبــای پرچم ایران
تزئین شــده بود مرا به
خود آورد!
گویی هشــداری دوباره
ل که یاد
بود برای اهل د 
آور میشد ،آنچه حق است اتفاق
ی نیک
میافتد ،زمان را برای انسان 
بودن باید غنیمت شمرد! و نیک
بود شاید تنها وجه مشترک این
مسافران بود!
بانو توران نژاد ،به سهم خود،
از این حرکت شایسته شما
ی میکنــم .عمرتان
قدردان 
طوالنی و مهرتان افزون باد.

وهرمشــگلی و هرحاجتی دارد برآورده
شود ،البته آنهایی که چشم بصیرتدارند.
سراغم گیرتا سوزد چراغم
چرا گیری پس ازسکته سراغم
مرا امروزباید شاد کردن
چه حاصل بعد مرگم یاد کردن
بعد از این بخودم ســفارش کرده ام برای
دنیا آنقدربکوش که گویا هزارسال زنده
ای ،و برای آخرت خود آنقدرنگران باشم

مرده ام.
که گوئی فردا نیستم و ُ
پیشاپیش عید سعید باستانی برهمۀ باستان
شناسان وشما مردم مونترال مبارک باشد.

اصغرمحمدی وجمعی
ازطرف علی
ّ
ازمسمانان و پیروان راه ّحق.
 Montrealهشتم 2014 March
التماسدعا حق نگهدارتان
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دمکراسیشورایی

ازنوشدنطبیعتتادگرگونیونوشدنجامعه

زمســتان به ســر آمد و ما در آستانه نوروز و
بهاری دیگر هســتیم .نوروز  ۱۳۹۳و بهاری
که گل افشان در راه است تا شکست زمستان
را آذین دیگری بندد .بهاری ُمشک افشان ،تا
غبار تیره گی از دامن طبیعت بزداید و نیلوفر
و سوســن زنبق را بر ِجلوه گاه دشت و دمن
بنشــاند .بهاری با پرواز پرستوهای مهاجر بر
فراز آبهای نیلگون خلیج و خزر و آواز قمریان
سپید ،خاکســتری ،سیاه در دامنه های البرز
و کرانه های رنگارنگ ســپیدرود و زرینه رود.
بهاری که فصل شــکوفایی ست ،فصل زایش
طبیعت ،فصل نو شــدن و پوســت انداختن
طبیعت از پوستین کهنگی ست .چرا که بهار،
فقط فصل گل دادن نیست ،بل ،نقطه پایانی
بر زمهریر زمستان است ،گذر از سردی دی به
گلگشت فروردین ،گذر از رخوت زمستانی به
پایکوبی ،تالش و شادمانی جشن های نورزی
ســت .در واقع ،زیبایی بهار ،تنها در آراستگی
طبیعت نیســت ،در این شکوفایی و نو شدن
بهارانه ،همانا پیام ایستادگی ،مقاومت و مبارزه
علیــه هر آنچه رنگ و بــوی کهنگی ،زوال و
پوسیدگی را با خود دارد ،نهفته است .از این
روســت که "نوروز" طی گذشت هزاره های
متوالی ،هنوز که هنوز است برای مردم ایران
و دیگر کشورهایی که نوروز را برپا می دارند،
در قامت ماندگارترین و شادمانه ترین جشن
توده ها بر جای مانده است .از این روست که
توده های مردم ایران ،فارع از هرگونه زبان ،نژاد
و تعلق ملیتی خود ،از روزهای پایانی اسفند
ما ِه هرسال ،جهت پرپایی پرشکوه جشن های
نوروزی به تکاپو مــی افتند .خانه تکانی می
کنند ،جامه ی نو می پوشند ،سفره هفت
سین می گسترانند و با تزیین و آراستگی
خانه و کاشــانه ای کــه در آن زندگی می
کنند ،نخستین نشانه های سمبلیک زدودن
رخوت و برچیدن بســاط کهنگــی را در
همراهی با شکوفایی بهار آغاز می کنند .در
این همدلی و همراهی با نو شدن طبیعت
و مقابله با کهنگی ست ،که جدال جوانان
و توده های مردم ایران نیز علیه کهنگی و
پوسیدگی های حاکم بر جامعه رنگ و بوی
دیگری به خود می گیرد.
به هر اندازه که بهار طبیعت برای نوشدن،
شکوفایی و گل دادن ،نیازمند برداشتن موانع
و سدهای برجای مانده از زمهریر زمستان
است ،شــکوفایی ،نو شــدن و دگرگونی
های مثبت اجتماعی نیز ،نیازمند مقابله با
ابزارهای کهن و پوســیده ی برجای مانده
از قوانین قرون وسطایی موجود در جامعه
است .قوانینی کهنه ،ارتجاعی و پوسیده که
با روی کار آمدن جمهوری اسالمی بر توده
های مردم ایران تحمیل شده است.
اکنون پس از گذشــت  ۳۵سال ،دیگر بر
همگان آشکار است که جمهوری اسالمی
مروج و برپادارنده قوانین ارتجاعی و بازدارنده
تحوالت اجتماعی ســت .قوانینی که توده
های مردم ایــران را از ابتدایی ترین آزادی
های فردی ،اجتماعی و حقوق دمکراتیک
شان محروم کرده است .حکومتی که حتا
شادمانی ،پایکوبی و برگزاری هرگونه مراسم
جشن و سرور را نیز از جوانان و دیگر اقشار
مردم ایــران دریغ مــی دارد .یک چنین
نظامی با قوانین قرون وسطایی اش که در

ستیز آشکار با بهار طبیعت و شادمانی مردم
است ،طبیعی ســت که در عرصه سیاسی و
اجتماعی نیز ،بی هیچ تعللی تسمه بر َگرده
مردم ایران خواهد کشید .همان گونه که طی
بیش از سه دهه چنین کرده است .همان طور
که طی  ۳۵سال گذشته ،پاسخ ابتدایی ترین
مطالبات کارگــران و توده های زحمت کش
ایران ســرکوب ،زندان ،شکنجه و اعدام بوده
اســت و صد البته طی این ســال ها ،تشدید
ســرکوب جوانان در ایام جشن های نوروزی
ِ
مزید بر علت نیز شده است.
جمهوری اسالمی فقطدر عرصه های سیاسی
و اجتماعی نیست که جامعه را به قهقرا برده
است .در کنار این بی حقوقی محض سیاسی
و اجتماعی ،وضعیت معیشتی کارگران و توده
های زحمت کش ایران نیز با گذشت هر بهار،
سیری نزولی یافته اســت .هم اکنون فقر در
جامعه بیداد می کند .گرانی نفس کارگران و
اقشار کم درآمد جامعه را گرفته است.
آمار کــودکان کار و خیابانی همچنان رو به
افزایش اســت .سن اعتیاد به  ۱۲سال و سن
تن فروشی زنان به مرز  ۱۶سال رسیده است.
در چنین وضعیتی از جامعه ،افزایش مناسب
حداقل دستمزد و گرفتن عیدی و پاداش الزم
که تنها روزنه ی امید کارگران و دیگر اقشــار
مزدبگیر جامعه برای ورود به سال نو و همگامی
با نو شــدن طبیعت بود ،سال هاست که به
صورت قطره چکانی صورت می گیرد و عمال
حتا پاســخگوی پر کردن گوشه ای از سفره
خالی کارکــران و اندک مرحمی بر انبوه رنج
های توده های مردم ایران نیســت .در فاصله

میان بهار  ۹۲تا نوروز
 ۹۳که هم اکنون در
آستانه فرا رسیدن آن
قرار داریم ،وضعیت
کارگران و توده های
زحمتکش ایران باز
هم وخیم تر شــده
اســت .طی ســال
گذشته اعمال فشار،
سرکوب و بگیر و ببند فعاالن اجتماعی باز هم
شــدت یافت .با روی کار آمدن دولت حسن
روحانی نه تنها هیــچ یک از کارگران زندانی
آزاد نشــدند ،بلکه از نیمه دوم سال جاری با
گســترش مبارزات کارگری ،تعداد بیشتری
از کارگران پیشــرو و فعاالن کارگری اخراج،
دستگیر و یا راهی زندان شدند.در کنار تشدید
سرکوب ،فقر عمومی نیز نسبت به سال های
گذشته چهره عریان تری به خود گرفته است.
سفره کارگران و توده های زحمت کش ایران
باز هم تهی تر و وضعیت معیشتی آنان نسبت
به نوروز گذشته وخیم تر شده است.

در این سال ها ،با فرا رسیدن هر بهار ،رجن
توده های مردم ایران نیز فزونی یافته است.

طی این ســال ها ،کارگران و زحمت کشان
ایران هر بهار بر فراز ســفره های خالی خود
نهیب می زنند" ،بهار آمد گل نسرین نیاورد،
نسیمی بوی فروردین نیاورد،
پرستو آمد و از گل خبر نیست،
چرا گل با پرستو همسفر نیست؟
چه افتاد این گلستان را چه افتاد؟
که آیین بهاران رفتش از یاد،
چرا می نالد ابر برق در چشم،
چه می گرید چنین زار از سر خشم؟" ()۱
اما ،به رغم وضعیت موجود و به رغم همه این
موانع و مشــکالتی که کارگران و توده های
میلیونــی مردم ایران با آن مواجه هســتند،
برگزاری هرســاله جشــن های نوروزی در
همگامی با بهار طبیعت بخشــی از تالش و
پیکار مستمر مردم ایران در مقابله با زمستان

روز جهانی زن ،روز خشم و اعتراض
معیار آزادی جامعه ،آزادی زن است!

اطالعیه احزاب ،سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست به
مناسبت  ۸مارس روز جهانی زن
بیش از صد و ســی ســال است .این روند در کشورهای
از روزی کــه زنــان کارگــر عقب نگه داشــته شــده که
کارخانجــات نســاجی در عمدتا از طریــق نیروی کار
نیویــورک ،در اعتــراض به ارزان در صحنــه بازار رقابت
سختی شــرایط کار و نازل می کنند ،به نحو فاجعه باری
بودن سطح دستمزدهایشان سرعت گرفته است.
بــه اعتراض برخاســته و در برای آنکه بتــوان از دیدگاه
برابر سرمایه شــوریدند می ترقی خواهانه یک زن وعمدتا
گذرد .زنانی که گرامیداشت زنان کارگــر و زحمتکش به
رزمشان بنیان هشت مارس ،جهان نگریست ،کافی است
عمده ترین تحــوالت اخیر
روز جهانی زن قرار گرفت.
هر سال هشت مارس فرصتی را در رابطــه با زنــان مورد
اســت تا تغییــر و تحوالت بررســی قــرار داد .خیزش
ســاالنه در رابطــه بــا رفع های تــوده ای از قیام بهمن
تبعیض جنســیتی را مرور گرفته تا مبــارزات در مصر،
کنیم .به جرات میتوان گفت؛ تونس و بسیاری از کشورها،
که مدتهاست نه تنها قدمی علیرغم شرکت وسیع زناندر
عملی در جهان بســود زنان پروسه اعتراضات اجتماعی،
برداشته نشــده است ،بلکه فاقد هرگونه دســتاوردی در
سیاســت ریاضت اقتصادی زمینــه آزادی و حقوق برابر
نیز ستم جنسیتی را پر رنگ بــرای زنان بوده اســت .نیاز
تر کرده ،شــدت استثمار را ســرمایه داری به بقای خود
افــزوده ،مزد ها را پایین تر و در شــرایط کنونی استفاده
اختالف دستمزد برای زنان از قدرت بسیج نیروهای هر
افزایش یافته است .کاهش و چه بیشــتر ارتجاعــی بوده
یا نبود امکانات اجتماعی تاثیر اســت .به این خاطر تقویت
مخربی بر زندگی زنان داشته و رشــد این نیروها ،بیش از

هر گروهی زنــان و کارگران
را باالخــص آماج قــرار داده
است .ما با چاره جویی های
خونین سیستم سرمایه داری
برای بقا روبرو هستیم  .وقتی
که سرمایه داری پس مانده
ترین وخوفناکترین نیرو های
ارتجاعی را از گورستان تاریخ
بیرون آورده اســت تا از آنان
نیرویی دوباره بگیرد وبحران
های العالجش را بپوشــاند.
از اینروست که قربانیان این
پروسه هر روز فزونی میگیرند.
فقــر روز افــزون  ،اعتیاد و
تن فروشــی ،تجارت سکس
و کــودکان کار و حملــه به
هرگونه تجلی آزادی ،خونابه
این زخم کهن است .هر کارگر
و زن آگاهی میداند که برای
دخالتدر سرنوشت خود باید
از باتالق نظام سرمایه داری،
پایی فراتر نهد ودر این صورت
خود را در کنار طبقه کارگر
خواهد یافت.
در ایران که حکومتی سرمایه
داری ،مذهبی و میلیتاریستی
حاکم است زنان حتی از حق
انتخاب پوشــش محرومند.
قوانینی همچــون حمایت

جمهوری اسالمی بوده است .برگزاری جشن
های نــوروزی که با دید و بازدیدهای نوروزی
آغازو با برگزاری گلگشــت های سیزده بدر
خاتمــه می یابد ،همچنان خاری در چشــم
جمهوری اسالمی است.
در واقع ،برگزاری همین جشن های نوروزی
که روزگاری بــدون هیچ نگرانی و دغدغه در
اقصاء نقاط کشــور برپا و همــگان با آرامش
خاطر به استقبال بهار طبیعت می رفتند و با
حضور شادمانه شان ،جلوه های ماندگارتری از
شکوفایی و نو شدن خود را به رخ بهار طبیعت
می کشیدند ،سال هاســت به جدالی میان
جوانان و توده های مــردم ایران با جمهوری
اسالمی تبدیل شده است.
جدالــی که در یک طــرف آن برپا دارندگان
جشــن های نوروزی ،مدافعان نو شــدن و یا
به عبارت دیگر مدافعان دگرگونی و تحوالت
اجتماعی قــرار دارند و در طــرف دیگر این
جدال  ۳۵ســاله ،نظام دینی حاکم بر ایران و
همه آنهایی که نفع شاندر استمرار کهنگی و
پوسیدگی این نظم موجود نهفته است.
جمهوری اسالمی بنا به ماهیت ارتجاعی اش،
که مظهر کهنگی ،انحطاط و پوسیدگی اخالقی
و اجتماعی ست ،طی بیش از سهدهه بردست
و پای جوانان زنجیر بســته است ،تا آنان را از
پایکوبی در همراهی با رقص بهارانه ی شکوفه
ها ،بــاز دارد .بر حنجره ی مردم ایران خنجر
کشیده است تا طنین توفنده سرود "سر آومد
زمستون ،شکفته بهارون" را در گلوی شان به
خشکاند .این نظام منحط و قرون وسطایی نه
تنها هیچگونه همدلی با بهار طبیعت و جشن
های نوروزی نــدارد ،بلکه به دلیل نارضایتی
اکثریت تــوده های مردم ایــران از وضعیت
موجود ،برگزاری این گونه جشن ها رادر تقابل
با خود و فرهنگ اسالمی اش می داند.
جمهوری اسالمی و تمام بنیان های حکومتی
این نظام از جنس زمستان است و سردی اش
از زمهریر زمســتان افزون تر .از این روست،
که نظام دینی و پوســیده حاکم بر ایران بهار
را بر نمی تابد ،با هر نوع تازگی و نو شــدن در

از خانــواده چند همســری،
قانون ازدواج با فرزند خوانده،
تفکیک جنسیتی ،طرح جامع
جمعیت و تعالــی خانواده،
حجاب اجباری ،نداشتن حق
حضانت فرزندان و حق طالق،
سنگســار و غیره ،ریسمان
هائی هســتند که برای هر
چه بیشتر به اسارت کشیدن
زنان بکار می روند .تالش بر
این است که زنان به عناوین
مختلف به پســتو هــا رانده
شوند .مثال کارهای تولیدی
و مونتاژ که درخانه انجام می
شود تا بیش از هفتاد درصد
از سوی زنان انجام می گیرد.
سود بیکرانی که از کار خانگی
به جیب سرمایه داری واریز
می شــود .همــراه با تبدیل
کــردن زنان به نیــروی کار
ارزان و ارتــش ذخیره کار ،از
جمله منافع رژیمی است که
هســتی اش را در ضدیت با
خواســتهای زنان پیوند زده
است .وخیم تر شدن اوضاع
پــس از روی کارآمدن دولت
روحانی از هــم اکنون قابل
رویت است .تشدید سیاست
هــای هار نئولیبرالیســتی،
سرکوبداخلی همراه با جلب
توجه سرمایه های خارجیدر
پیش است .زنان در این میان
بمثابه نیمی از جامعه ،تالش
در ســرکوب روزمره را شاهد

ستیز است ،و از رهگذار مقابله با شکوفایی بهار
طبیعت ،با پوست انداختن جامعه از کهنگی
و عقب ماندگی اعالم جنگ می دهد و سال
از پس ســال همچنان بر مانــدگاری قوانین
کهنه ،ارتجاعی و پوســیده حاکم بر جامعه
پای می فشــارد .اما ،همان گونه که طبیعت
قوانین خاص خود را دارد و زمستان را یارای
مقابله با شــکوفایی بهارانه نیست ،یخ نظام
فرسوده جمهوری اســامی نیز سرانجام در
شکوفایی بهار اجتماعی کارگران و توده های
زحمتکش ایران آب می شود .از این روست که
آواز خوانان و پایکوبان بهار طبیعت با امید به
محو جمهوری اسالمی که خود عین کهنگی
و زمهریر زمســتانی ست ،در انتظار نشستن
بر شاخه های پر طراوت درخت تنومند بهار
اجتماعی و در همدلی با شــکفتن گل سرخ
خورشید در جای جای جامعه به استقبال بهار
می روند .آغاز فصل شکفتن را گرامی میدارند
ودر همدلی با این شکوفایی بهارانه ،خود نیز به
رقص و پایکوبی می پردازند.
بیاییم نوروز امسال رادر همراهی با بهار طبیعت
و در هم صدایی با کارگران و زحمتکشان ایران
که با ســفره های تهی و در فراق عزیزان در
بندشان به نغمه می خوانند:
"بهارا از گل و می آتشی ساز ،پالس درد و غم
در آتش انــداز" ،ما نیز در همدلی با آنان آواز
در دهیم" :بهارا از گل و می آتشی ساز ،پالس
درد و غــم در آتش انداز ،گهی چون جویبارم
نغمه آموز ،گهی چون آذرخشم رخ برافروز ،مرا
چون رعد و طوفان خشــمگین کن ،جهان از
بانگ خشمم پر طنین کن ،میان خون و آتش
ره گشاییم ،از این موج و از این طوفان برآئیم،
بهارا زنده مانی زندگی بخش ،به فروردین ما
فرخندگی بخش ،دگر بارت چو بینیم شــاد
بینم ،سرت سبز و دلت آباد بینم"( .)۲بهاران
بر کارگران و زحمتکشان ایران خجسته باد.
( )۱و ( :)۲برگرفته از شعر "بهار می آید" سروده
هوشنگ ابتهاج (الف – سایه)

بوده و هستند .زیرا سرکوب
زنان ،سرکوب نیمی از جامعه
و راهگشای اعمال کنترل بر
نیمۀ دیگــر ،بر زنان و مردان
کارگر معترض و بر کل جامعه
است.
آنچه که هستی زندگی زنان،
به ویژه اقشار فرودست یعنی
اکثریت زنان درسراسر جهان
را برجسته میکند مبارزه ای
بــی امان در تمــام لحظات
زندگــی ،از بــدو تولــد ودر
گستره تمامی جهان است و
در این میــدان زنان ایران به
ویژه در رژیم ســرمایه داری
جمهوری اســامی هرگز از
رزم باز نایستاده اند .تبعیض
جنســیتی و قوانین شرع در
پیوند با تشــدید استثمار و
افزایش فقر چنان وضعیتی را
برای زنان ایجاد کرده است که
دیگر سخن بر سر چانه زدن،
ایــن یا آن حقوق از دســت
رفته نیست .بلکه سرنگونی
انقالبی کلیت رژیم جمهوری
اسالمی ،اساسی ترین حرکت
در جهت رهایی زن محسوب
می شود.
برای داشتن دنیایی انسانی و
برابر ،راهــی جز مبارزه برای
تشکل یابی و تدارک انقالب،
علیه وضعیت موجود متصور
نیست.

•

زنده باد همبستگی بین
المللی با جنبش انقالبی زنان
! سرنگون باد رژیم سرمایه
داری جمهوری اسالمی
نابود باد مردساالری  ،نابود
باد نظام سرمایه داری ،زنده
بادسوسیالیسم
 ۸مارس ۲۰۱۴
امضا کنندگان:
 -۱اتحــاد چــپ ایرانیان در
خــارج از کشــور  -۲اتحاد
چپ سوسیالیستی ایرانیان
 - ۳پیونــد در خدمــت
کمونیستهایایران
 -۴حــزب رنجبــران ایران
 -۵ســازمان اتحاد فدائیان
کمونیست  -۶ســازمان راه
کارگر
 -۷ســازمان فدائیان اقلیت-
کمیتــه خارج از کشــور -٨
سازمان کارگران انقالبی ایران
( راه کارگر )
 -۹شــورای حمایــت از
مبــارزات آزادیخواهانه مردم
ایران -اســتهکلم  -١٠کانون
همبستگی با کارگران ایران-
گوتنبرگ
١١کمیتــه جوانان بلژیک -١٢نهــاد همبســتگی با
جنبش کارگری ایران -غرب
آلمان  -١٣هسته اقلیت
•
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زیباترین و خــوش هیکل ترین
مانکنها هم از برخی قســمتهای
بدن و یا صورت خود راضی نبوده
و زحمت ما عکاسها را دو چندان
مینمایند!
معموال اکثر افراد ترجیح میدهند
که برخی قسمتهای عکسهایشان
رتــوش شــده و تصویرشــان از
خودشــان زیباتر باشــد! چنین
وظیفه خطیری به عهده عکاسان
بوده که افراد را زیباتر نشان داده
تــا در نهایت ،اعتماد به نفس آنها
را باالتــر ببرند .از اینجا میتوان به
اهمیت شغل عکاسان در جامعه
پی برد!
در گذشــته ،هنر عکاسی بسیار
سخت تر از زمان حال بود و عکاس
نمیتوانســت تغییــرات چندانی
در عکس بوجــود آورد .با ظهور
دوربینهایدیجیتال ،رتوش عکس
نیز بسیار ساده تر گشته و امکان
وقوع برخی معجزات برای عکاسان
صاحب کرامات فراهم شــد .مثال
با استفاده از برخی «نرم افزارهای
اســتعماری» ،عکاس میتواند با
رتوش عکس دیجیتال ،شــخص
 100کیلویــی را  50کیلو الغرتر
نشاندهد!
مقوله رتوش عکس ،بسیار طوالنی
اســت ولی در این گفتار ،ســعی
اهم نکات آن را
خواهیم کــرد که ّ
برایتان به زبان ساده توضیحدهیم.
نرم افزارهای متعددی نیز در بازار
موجودند که این معجزات را برای
ما به ارمغان می آوردند.
یک عکاس خوب باید سعی کند
که عکس را آنقدر خوب بگیرد که
احتیاج به هیــچ روتوش دیگری
نداشته باشد یا کمترین روتوش را
در عکس انجام دهد.
رتوش هایی که بنا به خواست
مشتری بر روی پرتره آنها انجام
می شوند ،عبارتند از:
•
تنظیم نور:

همان طور که از نام آن برمی آید،

به صورت کلی ،نور عکس
را بیشتر و یا کمتر میکنیم.
این تنظیم باعث میشود
که برخی افراد ،برنزه تر و
یا سفید تر در عکس ظاهر
شوند.
•
تنظیمکنتراستتصویر:

با اســتفاده از این تغییر،
قســمتهای روشــن را پر
نورتر و قسمتهای تیره را
سیاه تر نشان میدهیم تا
مرز بین روشنایی بخشهای
مختلف تصویر ،بیشتر و یا
کمتر گردد .با این تنظیم
میتوانیم کنتراست عکسها
را تا آن حد باال ببریم که ســوژه
ها ،تبدیل به اَشکال سایه -روشن
گردند و به اصطالح «ســیلوئت»
بوجود آید.
•
تنظیم مقدار رنگ:

با استفاده از این ابزار ،قسمتهای
مختلــف تصویــر را کمرنگتر و
پررنگتر می کنیم.
این ابزار خیلی جالب است چون
میتواند از عکسهای رنگی ،برایمان
عکسهای سیاه و سفید بسازد .یا
به عنوان یک ابتکاردیگر ،میتوانیم
بخش اعظم تصویر را سیاه و سفید
کرده و فقط سوژه ی مورد نظرمان
را به صــورت رنگــی در تصویر
نمایشدهیم.
•

ماسک گذاری بر روی برخی قسمتهای
تصویر برای پوشاندن بخشی از عکس:

با این تکنیک ،چین و چروکهای
صــورت ،دور چشــم ،گــردن و
باالی سینه را با توجه به خواست
مشــتری ،خفیف تر و حتی محو
میکنی .م
•
قلمبه کردن و کوچک کردن برخی
اعضای بدن:

از زمانی که این امکان در عکاسی
دیجیتال بوجود آمد ،باعث شادی
دلهای زیادی شــد و اشخاص بی
شــماری ،امید دوباره ای یافتند.
کاهش وزن در یک چشم به هم
زدن بــدون تحمل گرســنگی و
ورزش از یک ســو و ورزیده نشان
دادن و پروار کردن برخی اعضای
بدن از سوی دیگر!
(از آنجــا که الزمــه ورود به این
مقوله ،داشتن سن باالی  18سال
همه خوانندگان عزیز میباشد ،از
ورود و ذکر جزئیات آن خودداری
میکنیم).
عالقمندان برای توضیحات بیشتر
با «اســتودیو فوتوبــوک» تماس
بگیرند!
•
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شهباز :سوریه...
برطرف کردن برخی لکه ها،
ضایعات پوستی ،خال و تاتو:

برخی افراد برای پنهان کردن اثرات
تصادف ،سوختگی ،خالکوبی و هر
مورد دیگری از عکاس میخواهند
که ایــن نقش و نقــوش از روی
عکسشان برطرف گردد.
•

اضافه و یا حذف کردن برخی افراد در
عکس های گروهی خانوادگی:

برخی اوقات به هــر دلیلی ،افراد
حاضر نیستند تصویر کسی را که
دیگر عضو خانواده آنها نیست در
کنار عکس عزیزان خود داشــته
باشند و به کمک تکنولوژی ،این
عناصر نامطلــوب از عکس حذف
میگردند و عکاس ،خانواده ای را از
نگرانی نجات میدهد.
•
ترمیم عکس های قدیمی:

یکی از بهترین امکانات عکاســی
دیجیتــال ،ترمیــم عکســهای
قدیمی بجا مانده از نسل گذشته
دوربینهاست .عکاس ابتدا باید از
روی عکس قدیمی ،یک کلیشــه
دیجیتال درســت کرده و تمامی
بخشهای آســیب دیده را در آن
ترمیمنماید.
رتوش چنیــن عکســهایی گاه
چندین روز زمان میبرد .عکسهای
قدیمی یی که توسط یک عکاس
حرفه ای گرفته شده باشند ،خیلی
راحت تر از عکســهایی که افراد
عادی گرفته اند قابل ترمیم بوده
و نتیجه ی ترمیم بسیار جالبتر و
بهتر از تصویر اصلی خواهد بود.
بنا به خواســت مشــتری ،رنگی
کردن عکســهای ســیاه و سفید
قدیمی نیز امکان پذیر است.
•
تغییر کادر عکس و بوجود آوردن
یک کادر جدید:

چنانچــه از کادر عکــس راضی
نباشــیم میتوان قســمتهای بی
اســتفاده عکس را از آن حذف و
بــه اصطالح ،عکــس را «کراپ»
کرد .از این تکنیک زمانی استفاده
میکنیم که به هر دلیلی ،بخشی از
تصویر مورد پسند ما نیست و برای
جلوگیری از انحراف تمرکز بیننده،
بخشهای مزاحم را از تصویر حذف
میکنی .م
•

امکان آرایش و رتوش «میک آپ»:

این راه حل برای بانوانی که به علت
مشغله های کاری نتوانسته اند قبل
از سئانس عکاسی ،با ظاهر مناسبی
حاضر شوند و آرایش صورتشان به
هر دلیلی مورد پسندشان نیست،
مقدور خواهد بود .طبیعتا عکاس
در این زمینــه باید تطابق لباس،
رنگ چهره  ،سن و سلیقه مشتری
را در نظر بگیرد.
•

مونتـاژ:

همانطــور که از نــام آن
بر میآید عبارت اســت از
ترکیب یک یا چند عکس
مختلــف با هــم و بوجود
آوردن یــک کادر و تصویر
جدید با زمینه ای متفاوت.
یک عکاس حرفــه ای ،با
توجه به ســلیقه مشتری،
طوری عکســهای وی را
با هم ترکیــب میکند که
زیباترین عکســهایش به
بهترین وجــه در کنار هم
قرار گرفته و یک اثر هنری
جدید را بوجود آورد.

پول ملی ســوریه و کاهش 96
درصدی صادرات نفت این کشور
شده است.
کمیته بین المللی صلیب سرخ
نیز ضمن "بسیار نگران کننده"
خواندن اوضاع سوریه ،تاکید می
کند که مناطق وسیعی ازشمال و
شرق سوریه با بحران کمبود غذا
مواجه اســت .خبرگزاری آلمان
هم گزارش می دهد که:
«رییس بخش خاورمیانه عفوبین
الملــل روز دوشــنبه  10مارس
گفــت :دراثر محاصــره اردوگاه
فلســطینی یرموک درنزدیکی
دمشق ،تا به حال  128نفر دراثر
گرسنگی مرده اند ...خوردن سگ
و گربه و تیراندازی به سوی افرادی
که در جســتجوی غذا هستند،
متأسفانه به اخباری عادی دراین
اردوگاه تبدیل شده است».
حــدود  20هزارنفــر در اردوگاه
یرمــوک و  240هزارتن درخاک
ســوریه تحت محاصره نیروهای
دولتیهستند.
ناتوانــی ســازمان ملــل متحد
درچاره جویی بــرای این فاجعه
بزرگ انسانی به توصیفی بسیار
فراتر از "شــرم آور" نیــاز دارد.
پــس از اســتعفای کوفی عنان،
دبیرکل پیشــین سازمان ملل از
نمایندگی این سازمان و اتحادیه
عرب در امور سوریه ،اینک خبر
می رســد که درپی شکســت
کنفرانس های موســوم به ژنو 1
و  ،2اخضرابراهیمی جانشــین او
نیز قصد استعفا دارد که این امر
نشانگر ناتوانی مطلق سازمان ملل
در انجام ابتدایی ترین وظایفش
است.
درسویدیگر ،بشار اسد جنایتکار،

33

>> ادامه از صفحه5 :
ولی مطلقه فقیــه جنایتکارتر و
پوتین متجاوز و ستمگر ،بانهایت
بی شرمی انسان و انسانیت را به
تمســخر گرفته اند و به یکدیگر
تعارف تکه پاره می کنند ،مدال
و نشــان می دهنــد و بین خود
گردهمایــی و کنفرانس برپا می
کننــد .به گــزارش خبرگزاری
حکومتی "تســنیم" بــه نقل از
پایگاه خبری المیادین« :بشار اسد
با ارســال پیامی برای والدیمیر
پوتین رییس جمهوری روسیه،
ازتالش های وی بــرای ایجاد و
برقراری ثبات جهانی تقدیر کرد.
او دراین پیام گفت :به طور حتم
مسکودر ساختن آینده بهتر برای
ملت ها ســهم به سزایی خواهد
داشت و روسیه می تواند درخارج
کردن کشورهای جهان از بحران
های پیش رو نقش فراوانی را ایفا
کند»!
تارنمــای خبــری "خبرپو" نیز
گزارش می دهد که این ستایش
چاپلوسانه بشار اسد جنایتکار از
پوتین تجاوزگر بی پاداش نمانده
است« :رسانه های عربی گزارش
دادند که یکــی از اعضای هیأت
پارلمانی روسیه به بشار اسد نشان
آکادمی علوم پطروس اعظم این
کشور را اهدا کرد»!
نظام والیت مطلقه فقیه که هنوز
جام زهر "نرمــش قهرمانانه" را
هضم نکرده هــم بیکار نمانده و
مذبوحانه تــاش می کند بر بی
آبرویی تســلیم خفــت بار خود
در پرونده هســته ای ،سرخاب
و سفیداب فعالیت دیپلوماتیک
بمالد .به گزارش "واحد مرکزی
خبر" «رییس کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس

شــورای اســامی در نشســت
خبــری اعالم کرد کــه اجالس
دوستان ســوریه روز چهارشنبه
 21اسفندماه درتهران برگزار می
شود.
دراین اجالس روسای کمیسیون
های سیاســت خارجی مجالس
روســیه ،الجزایر ،عراق ،ونزوئال،
کوبا ،لبنان و سوریه با محوریت
بررسی تحوالت سوریه برگزار می
شود»!
ازهم اکنــون می توان حدس زد
که دراین کنفرانس چه گفته می
شود و محتوای بیانیه پایانی آن
چه خواهد بود .آنچه که ازسوی
سازمان ناتوان و کم خاصیت ملل
متحد "فاجعه بزرگ انســانی" و
"شــرم آور" توصیف شده ،ازدید
برگزارکننــدگان ایــن اجالس
"تحوالت" نام دارد" .تحوالت"ی
که در آن هرروز بیش از  200نفر
کشته و هزاران تن مجروح ،آواره
و بی خانمان می شوند.
دو دهه پیش ،درپی فروپاشــی
اتحاد جماهیرشوروی ،جرج بوش
پدر "نظم نوین جهانی" به رهبری
ایاالت متحده را اعالم کرد .ادعای
رهبری بر دنیا الزامات خاص خود
را دارد .ریشه مشکالت کنونی و
از جمله "فاجعه بزرگ انســانی"
در سوریه دراین است که امریکا
بدون آن که کناره گیری خود از
رهبری دنیا را رســما اعالم کند،
عمال از پذیرش مســئولیت آن
الزامات شانه خالی کرده و از این
رو آشفتگی ها و نابسامانی های
روزافــزون دنیــا ،ازجمله فاجعه
ســوریه خواب آرام آقای اوباما را
برهم نمی زند!.
•

«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
تلفن استودیو فوتوبوک:

نکته بسیار مهمی که در استفاده از اغراق آمیز است.
برنامه های رتوش عکس باید مورد
توجه قرار گیرد آنست که رتوش و در جلسات آموزش رایگان عکاسی لینک برای مشــاهده آلبومهای
مقدار آن به گونه ای انجام شود که اســتودیو فوتوبوک شرکت کنید .استودیو فوتوبوکدر فیسبوک:
WWW.FACEBOOK.COM/
تصویر طبیعی بنظر رسیده و هیچ برای اطالع از زمان آن و کســب
STUDIOPHOTOBOOK1
کدام از این تغییرات ،برای دیگران صدها اطالعات مفیــد دیگر ،در
قابل تشــخیص نباشد .بزرگترین گروه فیسبوکی «همه چیزدر مورد
اشتباه در این مقوله ،رتوش های مونترآل» عضو شوید.
*****

(514) 984-8944

www.paivand.ca

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

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

نگهــداری
ازساملندان

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

Tel.: 514-933-8866

استخـــدام

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.: 514-484-8072

clinique_Soleil@yahoo.com

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!

 %20ختفیف ویژه نوروزی

مترجم رمسی

سالن آرایش وزیبایی
شهرزاد:

اجـاره

مترجم رمسی

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

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.
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مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه
Tel.: 514-575-7080

ساندویچی
و
اغذیه فروشی
ایرانی

«اِلدا»

________________

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

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

شریف

ارز

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

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

اث��ر تجمع��ي ريزگردها در
اين گروه سني بيشتر است
و ج��اي نگران��ي بيش��تري
هم وجود دارد .س��المندان
ني��ز ممكن اس��ت ب��ه يك
بيم��اري زمين��هاي دچ��ار
باش��ند كه ش��ناخته ش��ده
نباش��د و حضور پيدا كردن
در فض��اي آل��وده ،حمالت
قلبي و مشكالتي را برايشان
بهوجود م��يآورد .بنابراين
باتوج��ه ب��ه توصيهه��اي
موج��ود ،بهت��ر اس��ت در
مواقع��ي ك��ه آلودگ��ي هوا
مشهودتر اس��ت ،دقتهاي
الزم از س��وي ش��هروندان
صورت گيرد.

ری
خ ید!
کن

رضانوشادجمال

514-624-5609
514-889-3243

کلبــه
عموجان

انی
ر
ای د

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

کــار
کنید!

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

azdecfr

(نبش خیابان دکاری )

باایرانی

شهریاربخشی

@info
actionimmigration.ca

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

■ 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

nsarvaran@hotmail.
com

Tel.:647-726-0706

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

عضوجامعه مترجمین کبک

514-889-8765

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

since
1990

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

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL

مترجم رمسی

نغمه سروران

اجارهصندلی
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 حل جدولهای ویژه و عادی:

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

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک ،انتاریو و ایران
• ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک
• تنظیم دعوتنامه رسمی ،گواهی امضاء و کپی برابر اصل
• تکمیل انواع فرم ها
• ترجمه رسمی از ایران به کانادا
• تلفن مستقیم از ایران021-85312009 :

azmayshiraz

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

عکاسیرز

Dressmaker | Tailor

Nick Le Tailleur: 5500 Queen-Mary

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

persian carwash

azdecfr

استخـــدامفـوری
Tel.: 514-488-4556

azfeb1514

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

Tel.: 514-419-8872

خاطرهحتویلدارییکتا

514-833-8684

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

Email: infokasra @yahoo.ca

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.:514-489-6901

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

پذیرش با تعیین وقت قبلی

مترجم رمسی

مرکزاسالمیایرانیان

استخدام

ک

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

ازجون2013

به نام خداوند بخشنده مهربان

مترو :گای کنکوردیا

ید!
ن

aznovup

توسط :رضا هومن

514-983-1726

است

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


نی
ایرا دام
خ

toendofmay2010P

azfeb51up atimanafi@gmail.com

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

استخدام
پاتــوق

(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

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

514-717-9117

فنگویندگی

 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

مدیر و مسئول :حسین فرجی

997 Decarie, Suite208
روبروی مترو
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
azfeb14

او
در
گي
در
ند،
نو
ردد
دو
در
اي
در
والً
گي
ت.
اده
اقع
اهد

فرزانگانمونتریال

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

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

College,University
High-Shool

خدمات امور کنسولی
کســری

هواراميبينيمبهاين
معناستكهميزان
ريزگردهايغيرقابل
مشاهدهبيشترخواهد
بود.درواقعريزگردهاي
درشتترديدافقي
مارامختلكردهاندو
اينيعني،ريزگردهاي
ريزتركهكمتراز2/5
ميكرونهستندوباچشم
غيرمسلحقابلمشاهده
نيستندميزانشانبسيار
بيشتراست

ایرانی
ب
خرید!

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

Tel.: (514) 775-6508

مونتریال-اوتاوا
اوتاوا-مونتریال

>> کلیه مقاطع:

تدریس خصوصی

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

(آرش کشوری)

نیازمندیهای

مدرسهفارسیزبان

اوتــاوا

عمودي:
-1باغ انگور -به كشوري گفته
ميش��ود ك��ه داراي موقعيت
ممت��ازي در رواب��ط بينالملل
باشد و توانايي تأثيرگذاري در
طرحه��ا و رخدادها در مقياس
جهاني را داشته باشد
 -2از گلها -تخت س��لطنت-
مقابل ،قبال
 -3فراوان -زمينلرزه -تس��مه
ستبر
 -4ويرانكنن��ده -رودي در
فرانسه -نويسنده
 -5نيمهقامت -مخلص و يكرو-
فعاليتي به خاطر س��رگرمي و
تفريح
 -6رطوب��ت -كل��س -مي��را-

34
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حل جدول ويژه شماره 5114
 -7بدن انس��ان -وكيل عمومي-

-11
محص�
بوي م
 -12پ
رگ-
-13
ش��اه
مايعا
-14
خودر
مفت
-15
ض��رو
ايجاد
از مرا
عرفان
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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

آموزشگاهموسیقی
آموزش کلیه سازها و آواز
توسط اساتید مجرب

514-996-1620
azfeb1514

جویایهمخانه

خانم>> نزدیک دانشگاه
کنکوردیا ،مبــله
و شامل همه چیر:
 300دالر درماه،

438-382-7503

قابلتوجهخامنها

فال قهوه
و ورق

توسط شادی
678-6451
Nikpourpdsep12

سیــاوش
azmar14

«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

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

azoct0113UP

روبروی 3

بل سنتر

کالسیـکوپاپ

رضارضـائی

آموزش رانندگی
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..............................

ازدواج

feb14P

آموزش سنتور
صابر جلیل زاده
514-585-6178

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

Tel.: (514) 288-4864

استخدام
AKHAVAN
FOOD

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

tilMar'10P

از 8صبح تا 8شب

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

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

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

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

•
•
•
•
•

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

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

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

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

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

info@paivand.ca

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

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

استخدام

AKHAVAN FOOD

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

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

514-882-9273

شانـــس اول را به
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کبکوکانادا:بازارامالک...

یاز
گزیدههای 

یقصدخریدو
بررس 
فروشافرادکبکی

همچنین  ۷۷درصد افرادی
که قصد فــروش ملک خود
را دارند ،تصمیم خرید ملک
دیگری را داشته و  ۱۸درصد
آنها قصد اجاره نشینیدارند.
ی فروش ملک
از دالیــل اصل 
توســط این افــراد میتوان
سن بازنشستگی
نزدیک شدن ّ
( ۳۰درصد) ،اشــتیاق خرید
ملک بزرگ تر ( ۳۰درصد) و
همچنین خانهای با مخارج کمتر
( ۲۷درصد) اشاره نمود.
گفتنی است طبق این نظرسنجی،
درصد افرادی که قصد خرید ملک
تا  ۵سال آینده را دارند نسبت به
ی سال گذشته ،افزایش یافته
بررس 
ی ســال گذشته
اســت .در بررس 
 ۲۲درصد افراد مصاحبه شــونده
قصد خریــد ملک را تا  ۵ســال
آینده داشــتند ،درحالیکه طبق
نظرســنجی جدید ایــن رقم به
۲۵درصد ،افزایش یافته است که
 ۲۶درصد ایــن افراد قصد خرید
ملک تا  ۱۲ماه آینده را دارند.
از لحاظ نــوع ملک نیز ۷۲درصد
شــرکت کننــدگان در ایــن
نظرســنجی ()single family
خانههای مســکونی تک واحدی،
 ۲۴درصد کاندومینیوم و  ۴درصد
نیز امالک در آمدزا ( )plexرا برای
ی انتخاب نمودند.
زندگ 
از میان افرادی که قصد خرید ملک
را در  ۵سال آینده دارند۱۹ ،درصد
قصد خرید ملک نوساز و ۶۳درصد
ی را دارند.
قصد خرید ملک قدیم 
بایــد توجه داشــت که بیشــتر
عالقمندان خریــد کاندومینیوم
ی ترجیح
نوع نوســاز آنرا به قدیم 
میدهند.
ی نشان داد
همچنین این بر رســ 
کــه  ۷۰درصد کبکی هــا ،در ۲
سال گذشته از مشاور امالک برای
فروش ملک خود استفاده نمودند؛
که نســبت به نظرســنجی سال
 ۲۰۱۲تغییر محسوسی نداشت.
ی ایــن دســته از
دلیــل اصلــ 

بــرای چهارمین ســال متوالی،
فدراسیون ســازمانهای مشاورین
امالک در استان کبک ،از شرکت
 Legerدرخواســت نمــود تــا
مطالعهای بــر روی قصد خرید و
فروش ملک در کبکی انجام دهد.
ی دلیل دست آوردن
این بررســ 
تصویــری واضح از بــازار امالک
ی از قصــد خرید وفروش
و آگاه 
امالک توسط کبکیها و همچنین
مشــخص نمودن نوع خریداران و
فروشــند گان در حال حاضر و در
آینده نزدیک ،در ماه اکتبر ۲۰۱۳
انجام گرفت.
شــرکت  ،Legerاین مطالعه را از
طریق یک نظرسنجی اینترنتیدر
میان بیــش از  ۴۵۰۰نفر از افراد
باالی  ۱۸سال و ساکن کبک که
مســئول پرداخت اجــاره و یا وام
مسکن خود بودند انجام داد.
در این نظر ســنجی نشــان داده
شد که تعداد افرادی که خانههای
خود را در  ۲سال گذشته فروخته
ی خریداری
( ۵درصد) و یــا ملک 
نمــوده اند ( ۱۰درصد) نســبت
آخرین مطالعه انجام گرفته توسط
این شرکت (اکتبر  )۲۰۱۲تغییر
مخصوصینداشت.
در میان افراد شرکت کننده در این
نظرسنجی که از سال  ۲۰۱۱ملکی
را خریــداری نموده اند۳۳ ،درصد
بین  ۵تا  ۱۰درصد از مبلغ خرید را
عنوان پیش پرداخت اولیه پرداخت
نمودند.
همچنین  ۷۱درصد کبکیها در
هنگام تمدید قرارداد وام مسکن یا
خرید ملک جدید ،نوع وام مسکن
با بهره ثابت را انتخاب نموده و ۶۳
درصد از این افراد بهره ثابت  ۵ساله
را انتخاب نمودند.
در مورد قصد فروش ملک
کبکی ها ۲۶ ،درصد (۲+
درصد) از صاحبان امالک
قصد فــروش ملک خود
+ 0.4%
تا  ۵ســال آینده را دارند
+ 0.4%
+0.05%
که  ۳۷درصد از این افراد
+0.25%
مایلند که این امر را تا ۱۲
+0.10%
ماه آینده انجام دهند.
+0.10%

MARIA khanoum

فروشــندگان برای اســتفاده از
مشــاور امالک ،فروش سریعتر
ملک بود چــرا که طبق نظر این
دسته از فروشــندگان ،مشاورین
امالک افراد حرفهای هســتند که
اطالعات ،تجربه و تخصص الزم در
این مورد را دارا میباشند و عدهای
دیگر هم داشــتن تجربه خوب و
رضایت کامــل در انجام معامالت
ی را دلیل اســتفاده از مشاور
قبل 
امالک اعالم نمودند.

افزایش مقدار حق
بیم ه توسط CMHC

شرکت  CMHCمقدار حق بیم ه
خود را از اول ماه می  ۲۰۱۴میزان
 ۱۵درصد افزایش خواهد داد .این
تغییر وام هایی که بعد از این تاریخ
تایید برسند اعمال میگردد.
در ســال  ،۲۰۱۳مقدار متوسط
وام بیم ه شــده که نســبت مبلغ
ملک میــزان وام  ۹۵درصد بود،
 ۲۴۸۰۰۰دالر عنوان شد.
با اســتفاده از این ارقــام ،طبق
تغییرات جدید ،افزایش بازپرداخت
ماهیانه برابر با  ۵دالردر ماه خواهد
بود کــه تاثیری در بــازار امالک
نخواهد گذاشت.
مقامات شرکت  CMHCدر یک
کنفرانس خبری ضمن اعالم این
خبر افزودند که این افزایش فقط
برای ســازگار نمودن در آمد این
شــرکت با بازار امالک بوده است
و وزارت دارایی (برای کنترل بازار
امالک) در ایــن تصمیمی هیچ
ی نداشته است.
نقش 
 Current Premium* Prime Existanteالزم ذکر است که شرکت
 CMHC New Premium*Nouvelle Primeمیزان حق بیمه
________________________________
 Up to (jusqu'à) 95% 2.75% 3.15%خود را از ســال ۲۰۰۵
 Up to (jusqu'à) 90% 2.00% 2.40%تغییر نداده بود.
1.80%
1.25%
0.75%
0.60%
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1.75%
1.0%
0.65%
0.50%

Up to (jusqu'à) 85%
Up to (jusqu'à) 80%
Up to (jusqu'à) 75%
Up to (jusqu'à) 65%

•

Will start off my
article with spring being around the
corner, the weather is warming up
a little, the sun shines brighter and
is changing position to get ready
for spring in the Northern Hemisphere, many of us are getting
ready for the Nowrooz Festivities, it has been almost 30 years
I celebrate Nowrooz with my
Iranian friends in Montreal, and
never will it cease to capture my
interest, how beautiful is it that
Iran start their calendar on the
first day of spring, the rebirth
of nature, to me it is simply
awesome. Before I write about
my usual immigration article, I
want to take the opportunity at
the beginning of my article to
wish every Iranian a beautiful
start to the New Yew, may
your home bring in the good
and let go of the bad, may it
always be filled with laughter, joy, peace, an abundance
of good health and success.

applications, applications that
are incomplete are being returned to the applicant indicating what is missing.
Quebec Immigration had stated
they were going to accept quebec permanent worker applications from August1, 2013 to
March 31. 2014.
They have not yet received
their cap, and so will continue
accepting applications after
their so called dead of March
31, 2014, and will base their
decision on a complete application package.
In the Quebec Investor
program their quota was to reach 1,750,
and their cap has been reached. No more
submission of investor applications will be
accepted.
Entrepreneurs and Self Employed their
quota was to reach 55 applications and
they have also reached their cap
of 500 applications.
Also something to remember; a
file number issued by Quebec Immigration may take 4 to 7 months as
indicated on the Quebec Immigration
website, in my personal experience it may
take slightly more.
That’s all folks, enjoy the Nowrooz Festivities, wish I were travelling to Iran, I am
sure it is where you feel it the most. For
those travelling to Iran for Nowrooz, have
a safe trip, and enjoy every moment with
your loved ones.
From our home to yours wishing you all a
beautiful New year, Eideh shoma Mobarak.
Keep safe, stay healthy, and make sure
laughter is in your everyday life.
_________
Maria Cottone
Regulated Immigration Consultant
mariacottone@hotmail.com
www.mariacottone.com

Quebec

Immigration

Application management
methods effective
April 1, 2014

Candidates who wish to submit an application for a Certificat de sélection du
Québec can continue to do so after March
31, 2014, according to new rules effective
April 1, 2014. These new rules pertain
to the maximum number of applications
that will be accepted over the next year
under the various economic immigration
programs.
Maximum number of applications
The Ministère will receive a maximum of
20,000 new applications for a certificat de
séléction under the Regular Skilled Worker
Program, beyond which the applications
received will be returned. To date as
I write this article they have received
10,048, so this means they have not met
their quota as of today March 10th 2014.
Because of this they will still be accepting
applications even after the deadline of
March 31, 2014. Basing their decisions on
a complete file, they need to meet 20,000

این روشــها مبتنی بــر اصول و مختلــف دارد ،خــود را برای
شایستگی ها می باشد کهدر آن بر برخورد با هر نوع شرایطی آماده
تمرکز روی منافع به جای پافشاری کنیم .
روی مواضع ،جداکردن اشــخاص
( IBNGهمبســتگی بازرگانی ایرانیان) متشکل از باشــد .ازشما دعوت می شــود با حضور در جلسات طرف مذاکره از موضوع مذاکره و  )2استفاده از كلمه جادوئی
گروهی از مشاغل و شرکتهای ایرانی است که به منظور هفتگی  IBNGکه بطور مرتب روزهای چهارشنبه هر نیز انتخاب و تمرکز روی معیارهای چرا ،هنگامی كه حرف طرف را
توسعه شبکه تجاری خود و ارائه سرویسهای حرفه ای هفته از ساعت  8الی  9صبح در رستوران  Eggsfruttiعینی بــه جای پافشــاری روی قبول نداریم و نظرمان مخالف
و قابل اعتماد به جامعه ایرانی مونترال بزرگ بوجود واقــع در  6710خیابان  Saint Jacquesتشــکیل معیارهای ذهنی تاکید میگردد.
نظر اوست ،اعالم مخالفت باید
آمده اســت .هدف ما در  IBNGگسترش همکاری میشود ،با اعضاء این گروه آشنا شده و نیازهای خود را آقای نظام خــواه در ادامه با ارائه با احتیاط بیان شود.
اعضاء ،گسترش بازاریابی برای اعضاء ،افزایش آگاهی تامین نمائید .ضمن ٌا شما میتوانید با مراجعه به وبسایت مثالهای کاربــردی و با بکارگیری لذا اســتفاده از کلمــه چرا به
اعضاء از قوانین و اقتصاد موجود جامعه و گســترش  IBNGبه آدرس  www.IBNG.caو با ثبت نام در مشــارکت حاضریــن ،برخــی ما ایــن امــکان را میدهد تا
اثرات مفید گروه بر جامعه مهاجر ایرانی مونترال می آن ،آخرین اخبار و اطالعات مربوطه را دریافت کنید .تکنیکهای کاربردی مذاکره را به توضیحات بیشــتری از طرف
شرح ذیل تشریح نمودند:
مقابل بخواهیم و دالیلش را برای خیلی ممنون از توضیحات مفید
اثبات گفته وی بشنویم.
شما ...بهره مند شــدم ...میتواند
و مهربانی ،و گاهی اوقات مبتنی
اعتبار بیشتری برایمان بیاورد.
بر سرسختی و خصومت و تاکید  )1اردوی قبل از گفتگو
و اصرار بر مواضع میباشد که نتایج همیشه سعی کنیم قبل از جلسه )3رشوه دادن به طرف،
در جلســه روز چهار شــنبه  12ارائه میدهد از اعضای هیئت مدیره آن عموما توافقــات غیر معمول ،مذاکره با همکاران خــود و یا به تشکر از طرف مقابل و تائید تمام  )4استفاده از اسم طرف بدرستی
فوریه ،آقای علــی نظام خواه IBNG ،میباشــد کــه در ابتدای مذاکره طوالنی و خســته کننده تنهائی جلسه را شبیه سازی کنیم .یا بخشی از گفته های وی ،باعث اسم هر فرد زیباترین کلمه ای است
کارگاهیدر خصوص تکنیک های صحبتهای خود ،روشهای مذاکره و نیــز به مخاطره افتــادن روابط و در این اردو با در نظر گرفتن باور میشود تا طرف مقابل حس خوبی که ممکن است در یک جلسه یا
را به دو دسته زیر تقسیم نمودند :دوجانبه می باشد.
دوقلو که
داشــته باشــد و در ادامه انعطاف جمع بشنود .مخصوص ٌا موقعی كه
مذاکره برگزار نمودند.
 )1هر مسئله ای راه حل دارد
بیشتری از خود نشان دهد.
آقای نظام خواه از شرکت  Ariaکه الف -روشهای سنتی:
{>> ادامه در صفحه}29 :
 )2هــر مســئله ای راه حلهای استفاده از جمالتی مانند:
خدمات مهاجرت و بیمه اشخاص این روشها بعض ٌا مبتنی بر مالیمت ب -روش های علمی و پیشرفته:

کارگاهشیوههایمذاکره
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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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با کباب های ایرانی و خاورمیانه ای
>> انواع خورش های خوشمزه ایرانی
 فضایی زیبا ،وسیع و درخور شما
  مناسب جشن ها ،برنامه ها،

مراسم و میهمانی های شما
 با شرایط بسیار عالی
 غذا و سرویس رقابت ناپذیر

(شاتوکباب)

www.chateaukabab.com

100%

Chateau Kabab | Downtown Chateau Kabab | West Island
4705 Boulevard des Sources,

جنبآدونیس

Pierrefonds, QC H8Y 3C6

2140, rue Guy,
Montréal, QC H3H 2L8
Metro: Guy-Concordia

Tel.: 514-932-1114 Tel.: 514-421-3666

صب
ن
ب
رب آـمد با د ح و وی وروز
بخ
پی
بـکا م دوسـتان و ت روز

مبارک بادت این سال و همه سال
هـم
ی
هم
ی
ا ون بادت ا ن روز و ه روز

مینو اسالمی

Cell.: 514-967-5743
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ره بعد
ما
توجه :ش لهای
شیا
سوپراسپ گ تر!
ترو بزر
به

) باورنکــردنی! )
سوپراسپشیالهاینوروزی

ـسرا
کبا�

انواع خورش ها و کباب های

کبابسرا

خوشمزه ،باکیفیت عالی

>> برگزیدۀ نشریات کانادایی:
از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی ،سرویس و بها

( 20و  22مارس

>>

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

<< اِلـدا

( 21و  23مارس)

تلفنبزنید!
خبر بگیرید!

در

محــل

هتوجه

توج
ی)
سفارش قبل یش از
ان پ
(با

ستقبال فراو خود را
لیل ا
های
به د طفا شیرینی ش دهید
وز ل
ل سفار
نور ما از قب
حت

La Maison De Kebab

820 Atwater

________________

Montréal, QC H4C 2H1

514

933-0-933

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

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

روبروی کبابسرا 755 ATWATER

)Tel.: 514-933-4726 (IRAN

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

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...

39

PAiVAND

ُب
راسارد
و
الوال

فروشگاهکوهنور
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

Tel.: 514-996-9692
since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

 Mailing Address:

 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...

) 2550 Lapiniere (Brossard

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

Dr. Raymond Rezaie

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

لحظههای شیرین با
سفرۀعقدشیرین

عینک
فرهت

7روز
هفته

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

Tel.: 450-934-7744

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

Tel.: (450) 676-9550

باباخانی

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

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






مشاور رمسی وام مسکن

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

جواد ایراخنواه

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

____________________
5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

بهروز
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انــواع
کارتتلفن
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Tel.: 514-624-2669
514-912-5651

NDG،

Tel.: 514-481-0671

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

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

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


www.sofrehaghd-montreal.com

Reza Rashidian
Real Estate Broker

مشاور امالک:

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

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

 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

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

NDG

کلیه ا
ق
ال
م
ن
در سوپراخ وروزی

 NDGو و وان:
س
ت آیلند

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

سبزهنوروزی:
ماش ،گندم و عدس
کارتتبریکهایزیبا،بهترین

شیرینی جات و آجیل

www.akhavanfood.com

عـیداتن مبارک!

عید سعید باستانی را هب کلیه دوستان و زعزیان
مش
صم
یماهن تـبریک گفته ،سالی حون از
ربکت و سالمتی ربایتان آرزومندیم.
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Tel.: 514-937-5192

