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شــریف

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

Cote vertu, Bus 121 E

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



www.SharifExchange.ca

دیدوبازدیدوضیافتبزرگ
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به روایت تصویر

 ...در آغاز هفتــه دوم در حرکتی
ناگهانی خانم ماروا ستاره کاندیدای
حزب خود پی یر کارل پالدو ،PKP ،مولتی میلیاردر
و صاحــب یکی از بزرگتریــن مجموعه های ارتباط
جمعی خصوصی کانــادا و کبک (کبکور) را معرفی
نمــود و صحنه مشــت گره کرده پالدو به ســبک
انقالبیوندهه شصت و اعالم اینکه برای بدست آوردن
«کشور مستقل خود کبک» وارد گود سیاست شده
است ،نقطه عطف و چرخش  180درجه ای مبارزات
انتخاباتی شد؛ که مسلما تا سال های طوالنی در آن
مورد گفتگو خواهد شد ................... .ص7 :

کبک....

کبک/کانادا

ح.صمیمی

ع.ا.شادپور

کـتنه
ماریا ُ

شهباز
خنعی

>> 7:

>> 11:

    ترجمه و تأیید ترجمه رسمی اسناد و مدارک

   تأییدامضاء
    ترجمهشفاهی

    تنظیمدعوتنامهوتکمیل کلیهفرمهایرسمی


>> مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

فیروزهمتیان

nsarvaran@hotmail.com

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

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

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

ان
تقـال ارز

UNION MONDIALE

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس

  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک


بهمدیریت:
بیژناحمدی

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

|

Tel.: 514-937-5192

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.
H3G 1M6
info@exportfx.com

Strategic Advice & Execution

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

عباسشفیعی

)Abbas Shafiee (B. Comm.

Tel.: (514) 806-0060

انتقال فوری ارز

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

انتقـال ارز
1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

GUY

223-3336

514-

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

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

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

جراحدندانپزشک

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

وحید خلجی

Cell.: 514-944-3279

   با  15سال جتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


Tel.: 514-620-5551

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

GUY

•15760 boul Pierrefonds

ProFusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

fhemmatiyan@sutton.com

Tel.: 514-485-4744
West Island:

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

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

•6170NDG:
Sherbrooke W.

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

Tel.: 514-889-8765

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

immigration@ic-pacific.com

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.ic-pacific.com

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

نغمه سـروران عضو رمسی اجنمن مترجمان کبک

مشاور امالک در مونتریال

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

تپش دیجیتال:

متــرجم رمسی

و South shore

Tel.: (514) 289-9011

فروش بلیت کلیه برنامه ها و کنسرتها همه روزه در

>> 5

>> 36

تاریخ پیک نیک های بعدی در پارک بزودی اعالم می شود.

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

■ 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
____________________________________________

 4صرافیخضر

حنسی 13
ما را گرفت!

5Star I.P.M. Inc.

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

PAIVAND: Biweekly Newspaper for PERSIAN Community in Canada: Vol. 20, No. 1152 mar. 15, 2014

مشت گره کردۀ
پی یر کارل پالدو و
پایان رویای دولت
اکثریت حزب کبکی...

صرافی  5ستاره

گـروه پـاسیفیـک

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

نادرخاکسار

آرزو حتویلداری یکتا
Atwater

بدون وقت قبلی

Cell.: 514-969-2492
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6807, boul. De Lorimier

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

%
0
Financing
وام با نرخ بهره

for certain
cars only

Montréal، Qc H2G 2P8

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

2

3

PAIVAND: Vol. 20  no.1154 avr. 01, 2014

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

www.paivand.ca

1393  فروردین12  1154  شماره 20 سال

ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

:• قیمت شروع
 دالر۳۴۳۰۰۰ از
) مالیات+(

• 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.

 اتاق خوابه۳  و۲ ،۱ •
• بامدرنترین طرحهای ایتالیایی
René Lévesque W • در خیابان

Drummond وDe la Montagne بین

•باشگاه ورزشی
ی
 •استخر داخل
•سالن سونا •سالن یوگا
ی
 •سالن پذیرای
•سالنسینمـا
•سالنکنفرانس
... ساعته و۲۴•نگهبان

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

Model Unit
H3G 2T3

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

3
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ایر ان...

عفو بینالملل ۸۰' :درصد' اعدامهای ثبت شده
جهان در ایران ،عراق و عربستان سعودی
سازمان عفو بینالملل در گزارش
ســاالنه خــود از افزایش صدور و
اجرای احــکام اعــدام در ایران،
عربستان سعودی و عراق خبر داده
است و جدا از آمار اعدامها در چین
که نامعلوم است ،اعالم کرده ۸۰
درصد از اعدامها در ســال ۲۰۱۳
در این سه کشور حوزه خلیجفارس
روی داده است.
در گزارش ســاالنه عفو بینالملل
که روز  ۲۶مارس منتشــر شده،
همچنین از آمریکا به عنوان تنها
کشور در قاره آمریکا یاد شده که
در سال  ۲۰۱۳حکم اعدام در آن
به اجرا گذاشته شده است .اگر چه
بنا بر این گــزارش ،آمار اعدام در
ایاالت متحده ،همچون ســالهای
اخیر ،رو به کاهش است.
تعداد کل اعدامهای ثبت شده در
سال  ،۲۰۱۳در این گزارش ۷۷۸
مورد عنوان شده که از  ۱۵درصد
افزایش نسبت به سال  ۲۰۱۲خبر
میدهد.
با وجود این ،گزارش امســال عفو
بین الملل همچون سال گذشته به

بهنامآفریدگارعشق

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

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

514-825-3170

PAIVAND: Vol. 20  no.1154 avr. 01, 2014

 ،۲۰۱۳رتبه پنجم را پس از چین،
ایران ،عراق و عربســتان سعودی
کسب کرده است.
عربستان سعودی در سال گذشته
میالدی ۷۹ ،مورد حکم اعدام را به
اجرا گذاشته است.
از نکات قابل توجه در گزارش عفو
بین الملل ،آمار مربــوط به ادامه
اعدامها در ژاپن است که در سال
گذشته  ۹مورد اعالم شده است.
در خاورمیانــه هم پــس از ایران،
عراق و عربســتان سعودی ،یمن
 ،۱۳کویت  ،۵تشکیالت خودگران
فلسطینی  ۳و افغانستان بادو مورد
اعدام گزارش شدهاند.

تعداد دقیق اعدامها در چین اشاره
نکرده و علت آن را عدم دسترسی
به آمار واقعی و گزارشهای قابل
استناد عنوان کرده است.
همزمان ،عفو بینالملل اعالم کرده
در ســال میالدی گذشــته هیچ
مورد اعدامی در قاره اروپا و آسیای
مرکزی گزارش نشــده است و در
غرب آفریقا هم صدور حکم اعدام
کاهش داشته است .همچنین در
سه کشور گرنادا ،گوآتماال و سنت
لوسیا برای نخســتین بار از زمان
ارایه گزارشهای ساالنه توسط عفو
بین الملل ،هیچ محکوم در صف
اعدامینداشتهاند.
در نموداری کــه عفو بین الملل
•
ضمیمه گزارش امسال
خــود کــرده ،تعداد
اعدامیان ســال ۲۰۱۳
در ایران بیش از ۳۶۹
مورد عنوان شده است.
نمودار،
در باالی ایــن
ریچارد نلســون فِرای ،ایران شــناس برجسته
دارد
قرار
کشــور چین
آمریکایی ،روز پنجشنبه  28مارس در سن ۹۴
آن
در
ها
که آمار اعدام
سالگی در شهر بوستون درگذشت.
بیــش از  ۱۰۰۰مورد وی تحصیالت دانشــگاهی خود را با رشــته
گزارش شــده اما آمار فلسفه آغاز کرد اما عالقه اش به تاریخ او را به
دقیــق آن بــه علت ایران شناسی و شرق شناسی کشاند.
عــدم دسترســی به تاسیس کرسی مطالعات ایرانی در دانشگاههای
گزارشهای شفاف و کلمبیا و هاروارد و مرکز مطالعات خاور میانه
در تهران ،از جمله دستاورد های ریچارد های
پایا ،اعالم نشده است.
همچنیــن تعــداد فرای بود  .وی کتابها و مقاالت متعددی نیز
اعدامهادر کشور عراق ،در زمینه تاریخ ایران داشت.
ریچارد فرای به زبانهای فارســی دری ،عربی،
 ۱۶۹مــورد گزارش
ارمنی و چند زبان اروپایی تسلط داشت.
شده که بر این اساس ،ریچارد فرای چند بــار و در زمانهای مختلف
بغداد برای ســومین گفته بود که دوست دارد همچون آرتور پوپ
سال متوالی در صدور پس از مرگش در کنار زاینده رود در اصفهان
و اجرای احکام اعدام دفن شود .
رشد داشته است.
محمود احمدینژاد ،رئیس جمهوری پیشین
در این نمودار ،ایاالت ایران در سال  ۲۰۱۰خانهای تاریخی در اصفهان
متحــده آمریکا با  ۳۹را در اختیار وی قرار داد تا بتواند مادام که زنده
مورد اعدام در ســال است در آنجا زندگی کند.

ریچارد فرای
درگذشت

غصهسرآید!
...که ّ
شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

برایدختری خل و چل خواستگار
می آمد .مادر ازبیم آبروریزی و از
دستدادن خواستگار بهدختر پند
داد که دربرابر مهمانان از جلفی و
سبک سری بپرهیزد ،باال بنشیند،
سنگین باشد و حرف های بزرگ
بزند .صــدای کوبه در که
بلند شد ،مادر برای گشودن
در و پیشواز مهمانان رفت و
هنگامی که با آنان به اتاق
آمد دید که دختر نردبامی
به دیوار اتــاق تکیه داده،
برپله باالیی آن نشســته،
دیگ و دیگ برهای مسی
آشپزخانه را به خود آویزان کرده
و پیاپی می گوید :شــتر ،فیل،
کرگدن!
نام گذاری های ساالنه مقام معظم
رهبری بی شباهت به این حکایت
نیست.
هرســال نوروز که فرامی رســد،
سیدعلی خامنه ای با آن که خود
با این جشن و آیین باستانی ودیرپا
ابدا میانه ای ندارد و عید غدیر را
برآن ترجیح می دهد ،احســاس
وظیفه مــی کند که ســال تازه
آغازشــده و پیش رو را نام گذاری
کند.
غالمعلی حداد عادل ،پدر عروس
و مجیزگوی مقام معظم می گوید
که ایشان این نام گذاری را براساس
کسری و کاستی های جامعه انجام
می دهد و هر کمبودی که وجود
داشــته باشــد ،معکوس آن را به
عنوان نام سال برمی گزیند.
برهمین مبنا بود که چند ســال
پیش سال عدالت علی نام گرفت
و درجریان آن ســال آشکار شد
کــه  16میلیون پرونده در قوه
قضاییه در نوبت رسیدگی است
که اگر شمار طرف های دعوای
هرپرونــده به میــزان حداقل
آن یعنی دو نفــر درنظرگرفته

شــود ،به این معناست
که دســتکم  32میلیون
نفر  -یعنی اکثریت قاطع
جمعیت باالی  18سال
کشور -درگیر برخورداری
از عدالت علی وار قوه سرسپرده
قضاییه  -یا به گفته عبدالکریم
ســروش قوه قصـّابیه  -نظام
والیت مطلقه فقیه
بوده اند!
ســال  1392نیــز از
ســوی مقام معظم
رهبــری ســال
"حماسه سیاسی
و اقتصــادی"
نامیــده شــد کــه
درعرصه سیاســی دستاورد
های آن "انتصخوابات" ریاست
جمهوری دوره یازدهم و تعیین
شیخ حیله گر ،حسن روحانی
به عنــوان رییس جمهوری و
درپــی آن "نرمش قهرمانانه"،
"ترکمانچــای هســته ای" و
تسلیم خفت باری بود که روند
آن هنــوز نیز ادامــه دارد و در
بهترین حالت به دریافت شش
قسط  500میلیون دالری دیگر
از حدود  100میلیارد دالر دارایی
های بلوکه شــده دراثر تحریم ها
ختم خواهد شد!
این سنت حسنه امسال نیز تداوم
یافت و مقام معظم رهبریدرجمع
زایران و مجاوران آســتان قدس
رضوی درمشــهد به ســخنرانی
پرداخت و ســال  1393را ســال
"اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی
و مدیریت جهادی" نامید.
در ایــن ســخنرانی ،ســیدعلی
خامنه ای به شیوه مألوف خود که
رونوشتی از «کرامات شیخ ما چه
عجب /مشــت را باز کرد و گفت
وجب!» است ،آسمان و ریسمان را
به هم بافت تا به این نتیجه گیری
برسد که آنچه که به زعم او "اقتصاد
و فرهنگ" است ،مهم تریندغدغه

نظام والیت مطلقه فقیهدرسال
پیش رو است.
او در بخشی از این سخنرانی
گفت:
«باید خود را چنان قوی کنیم
که زورگویــان و باج گیران
جهانی نتوانند حقی ازاین
ملت را نا دیده بگیرند»!
درهمین فــراز کمتر از 20
کلمه ای چنــد نکته مهم
مستتر است:
نخست این که خود گوینده
و نظامی که او رهبر آن است
چنان ابتدایی ترین حقوق
مردم را پایمال کرده اند که
امروز مردم به "زورگویان و باج
گیران جهانی" به چشم منجی
می نگرند.
دو دیگر ،این جمله اعتراف
صریح بــه این اســت که
درحــال حاضــر ضعیــف
هستیم که "زورگویان و باج
گیران جهانی" توانســته اند حق
ملت را نادیده بگیرند.
ســه دیگر ،چه عاملــی بیش از
شــخص شــخیص مقام معظم
رهبری با اشــتباه محاسبه های
خیره سرانه مکررش باعث و بانی
ضعف امروز بوده است؟!
فزون براینها ،فرمایش مقام معظم
رهبری  -که بیشــتر به بخشنامه
نظامی شــباهت دارد تا رهنمون
یک رهبر فرزانه و خردمند  -روشن
نمی کند که این "خود را آن چنان
قوی کردن" چگونه و با چه ابزاری
باید تحقق یابد و اگرچنین امکانی
بوده چرا تا امروز از آن اســتفاده
نشده است؟!
{>> 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

مینو اسالمی

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263، boul Cavendish،

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

پیامهای چند پیام نوروزی
االهه بقراط

پیــام ســال
نــو از ســوی
سیاســتمداران،
چــه در قدرت
و چــه رد
اپوزیســیون ،در همه کشورهای
جهان مرسوم اســت .پیامهایی
همراه با تعارفات رایج و معموال با
نگاهی کوتاه به سال گذشته و ابراز
امیدواری درباره سال آینده.
اشاره به همیندو سال برای چنین
پیامهایی کافیســت چرا که این
پیامها ساالنه هستند و هیچدلیلی
ندارد که تاریخ گذشــته و بیم و
امیدهای انبوه سالهای نیامده را
در آنها جاسازی کرد.
•
سیاست در پیامهای نوروزی

پیام نــوروزی در ایــران ،چه از
ســوی رهبران خارجی و چه از
سوی مقامات وقت ،همیشه بار
سیاسی دارد به ویژه زمانی
که اوضاع مملکت نابسامان
باشد.
حتا این پرســش که چرا مقامات
خارجی به دولتهــا و ملتهای
دیگر کــه نوروز در آنها جشــن
گرفته می شود پیام نمیدهند و
یا اینکه چرا مثال پوتین یا رهبران
چین هیچ وقت پیــام نوروزی به
جمهوری اسالمی و یا مردم ایران

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

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

نمیدهند ،ولی رهبران و مقامات
کشــورهای غربــی ،آن هــم در
چند سال گذشته ،فکر میکنند
حتما بایــد نوروز را بــه ایرانیها
تبریک بگویند ،خود ،یک موضوع
سیاسی است به ویژه وقتی توجه
داشته باشیم که روابط جمهوری
اســامی با چین و روسیه بهتر از

کشورهای غربی است ،پس اتفاقا
رهبران این دو کشور باید احساس
صمیمیت بیشتری با رهبران رژیم
ایران داشته باشند و برایشان پیام
نوروزی بفرستند! (البته پوتین به
حامد کرزای تبریک گفت).
در ایــن میــان ،پیام نــوروزی
رؤســای جمهــوری آمریکا به
«سیاستســنج» تبدیل شده
است و به شــدت هم از طرف
حکومت و هم از طرف ایرانیان
مورد دقت قرار میگیرد.
بدون آنکه در عمل ،این پیامها
هیچ نقش مهمی در سیاســت
عملــی طرفین بــازی کرده
باشند .اما از آنجا که اقدامات
واقعی دو طرف از مردم پنهان
نگاه داشــته میشــود ،افکار
عمومی گاه چارهای جز سبک
و ســنگین کردن این پیامها
ندارد تــا بلکه بتواند موقعیت
واقعی را از آنها دریابد.
در این نوشــته ،نگاه کوتاهی
به پیــام اوباما ،پیــام آیتالله
سیدعلی خامنهای رهبر سیاسی
و مذهبــی رژیم اســامی ایران،
پیام حجتاالسالم حسن روحانی
رییس جمهوری کنونــی رژیم،
پیام آیتالله علی اکبر هاشــمی
رفســنجانی یکی از بنیانگذاران
و رییس جمهوری پیشــین این
{>> ادامه در صفحه}25 :

کارازکجا
خـراب
شــد؟
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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...

حسین باقرزاده

فجایعی که در
طــول حیات
جمهــو ر ی
اسالمی رخ داده
است به تدریج
بخشهایــی از
هواداران این نظام را به اندیشه
واداشته و بسیاری از آنان را به
بازنگری در علقه ایدئولوژیک
و سیاسی خود به نظام کشانده
است.
امــروز کمتر نیرویــی را از میان
کسانی که در جریان انقالب فعال جامعۀ ما دوران مخوف و
بودند (به جز اقلیت کوچکی
که وحشتناکی را در سه دهه و
هنوزدر قدرتند) میتوان یافت که
حاضر باشد از جمهوری اسالمی نیم گذشته پشت سر گذاشته
دفاع کند و کارنامه آن را بستاید .است .ما به نوعی «بیداری
در واقع میتوان گفت که هواداران
ملی» نیاز داریم...
جمهوری اسالمی امروز به کسانی
خالصه شده است که یا در قدرت
سهیمند و یا انقالبی پس از انقالبند .مســالمتآمیز وجود داشته است؛
ولی در این بازنگری وجدان که در سرکوب و خشــونت در کار نبوده،
سطح ملی رواج یافته است ،اتفاق و کسی به خاطر عقیده یا گرایش
نظری در نقطــه آغازین «انحراف» سیاسی مورد تعقیب قرار نمیگرفته
است؛ ســرکوب زنان و اقلیتهای
جمهوری اسالمیدیده نمیشود.
و این سؤال همچنان باقی است که قومی و عقیدتی وجود نداشــته و
کار در جمهوری اســامی از کجا قوانیــن عادالنه همه جا حکمفرما
بوده اســت؛ قوه قضاییه مســتقل
خراب شده است.
پاسخ به این ســؤال برای هر گروه و قانونی عمــل میکرده ،مجلس
و جریانی معمــوال از یک «ضربه» شورای اسالمی آزادی عمل داشته،
آغاز میشــود .آخرین ضربهای که و نمایندگان مجلس منتخبان واقعی
به ریــزش جدیــدی از نیروهای مردم ایران بودهاند؛ و از همه مهمتر
هوادار جمهوری اسالمی منجر شد ،این که اعدام فقط مجازات جانیان
انتخابات ریاســت جمهوری سال حرفــهای بوده و کســی به دلیل
 ۸۸بود .مهندسی بســیار رسوای عقیده یا فعالیت سیاسیاش به دار
این انتخابات و ســرکوب شدیدی یا جوخه اعدام سپرده نشده است.
که پس از آن به کار افتاد چشمان یعنــی از هیچ یک از چیزهایی که
افراد تازهای را به واقعیت جمهوری درســالهای اخیر از حکومت سر
اســامی باز کرد و آنان را به صف زده و بــه حق مورد اعتراض قاطبه
مخالفان یا منتقدان نظام کشــاند .اصالحطلبان قرار گرفته در دهه اول
بــرای اینان جمهوری اســامی از انقالب اثری نبوده است.
این انتخابات به بعد (و یا حد اکثر ،مقطع تاریخی سال  ۱۳۶۸که برای
از انتخابات ریاست جمهوری سال اصالحطلبان آغاز انحراف جمهوری
 )۱۳۸۴به انحــراف رفته ،و پیش اســامی تلقی میشود البته فقط
از آن ظاهــرا اشــکالی در کار این با فوت آیــت الله خمینی مصادف
نظام دیده نمیشــده است .غالب نیست .این مقطع ،همچنین آغاز
اصالحطلبان و به خصوص آنانی که به کنــار زدن تدریجی جناح چپ
در یکسال و نیم گذشته مستقیما حاکمیت آن زمان ،که عموما به خط
تحت ســرکوب قرار گرفتهاند ،اما ،امام معروف بود و بعدا اصالحطلب
از این مرحله فراتر رفتهاند و سابقه شد ،نیز بشمار میرود.
«انحراف» را به آغــاز دومین دهه و همین ضربه تاریخی اســت که
انقالب یعنی پس از فوت آیت الله اصالحطلبان را واداشته تا آن مقطع
زمانــی را به عنوان شــروع بیراهه
خمینی نسبت میدهند.
برای بســیاری از اینان هنوز دهه رفتن نظام حاکم معرفی کنند (به
اول انقالب دوران طالیی جمهوری خصوص به نســل جــوان) و همه
اسالمی بشــمار میرود .آنان خود فجایع پیش از آن را ندیده بگیرند.
را پیــروان واقعی آیت الله خمینی اصالحطلبانی که خشونتهای
معرفی میکنند و از دهه اول انقالب رژیــم حاکم و بــه خصوص
چنان سخن میرانند که گویی در شکنجهها و اعدامهای جوانان
آن ایام آزادی بیان و نشر و طبع و تظاهر کننده سالهای اخیر را به
تشکل و تحزب و اجتماع و تظاهرات
{>> ادامه در صفحه}29 :

اگر می خواهیداز

انتشاراینترنتیپیــوند

بصورت منظــم آگاه شوید،

نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:

info@paivand.ca
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■ 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...

بهار را باور کن

فریدون مشیری
باز کن پنجره ها را که نسیم
روز میالد اقاقی ها را
جشن می گیرد
و بهار
روی هر شاخه کنار هر برگ
شمع روشن کرده است
همه چلچله ها
برگشتند
و طراوت را فریاد زدند
کوچه یکپارچه آواز شده است
و درخت گیالس
هدیه جشن اقاقی ها را
گل به دامن کرده ست
باز کن پنجره ها را ای دوست
هیچ یادت هست
که زمین را عطشی وحشی سوخت
برگ ها پژمردند
تشنگی با جگر خاک چه کرد
هیچ یادت هست
توی تاریکی شب های بلند
سیلی سرما با تاک چه کرد
با سرو سینه گل های سپید
نیمه شب باد غضبناک چه کرد
هیچ یادت هست
حالیا معجزه باران را باور کن
و سخاوت را در چشم چمن زار ببین
و محبت را در روح نسیم
که در این کوچه تنگ
با همین دست تهی
روز میالد اقاقی ها را
جشن می گیرد
خاک جان یافته است
تو چرا سنگ شدی
تو چرا اینهمه دلتنگ شدی
باز کن پنجره ها را
و بهاران را
باور کن
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انتخابات کبک

مشت گره کرده پی یر کارل
پالدو و خامته رویای دولت
اکثریتحزبکبکی

مروری بر انتخQ

ابات  7آوریل کبک

حسین
صمیمی
صبح چهارم مارس خانم پولین
ماروا ،نخست وزیر کبک با حضور
در اقامتگاه نماینده فرماندار کل
کانادا در اســتان ،درخواســت
انحالل مجلس استانی را نمود
و خود خواســته به عمر دولت
18ماهه حزب کبکی پایان داده
و مبــارزات انتخاباتی  33روزه
برای رای گیری در هفتم آوریل
آغاز گردید.
گواینکه دولت چند روز قبل از
تعطیالت یک هفته ای مجلس،
بودجه ســال  2014را که می
توانست بالقوه دســتمایه رای
عدم اعتماد باشد را به مجلس
تقدیم نمود ،امــا همگان می
دانستند که این حرکتی نمادین
زیر فشار احزاب اپوزیسیون بود
و به همین ترتیب نیز بالفاصله
پس از خاتمــه تعطیالت یک
هفته ای خانم مــاروا انتخابات
را اعالم نموده و گناه آنرا نیز با
دســتاویز قراردادن آنکه چون
احزاب اپوزیسیون فقط هدفشان
جلوگیــری از حرکــت به جلو

دولت بود چاره
ای نبود که برای خروج از
بن بست انتخابات اعالم گردد،
توضیحی که تقریبا هیچ کس
حتی خود خانم ماروا نیز به آن
اعتقاد نداشت.
حزب کبکــی در اوج درگیری
های دانشجویان با دولت لیبرال
ژان شــاره و با اســتفاده از ج ّو
موجود عدم رضایت عمومی از
دولت قبلــی و در فضای کامال
مســموم مساله فســاد مالی و
اداری و نفوذ مافیا در بدســت
آوردن قراردادهــای دولتــی
بخصوص در سطح شهرداری ها
و احتمال انجام کمک های مالی
در فعالیت احزاب استانی و ...با
بهره برداری استراتژیک از آنها
به قدرت رسید و علیرغم اینکه
پیش بینی می شــد در چنین
ج ّوی لیبرال ها دود شــده و به
هوا بروند ،رای دهندگان تنها با
چند کرسی بیشتر دولت اقلیت
را به حزب کبکی ســپردند و
عمال هر دو حزب قدیمی PLQ
و  PQرا در بوتــه آزمایش قرار
دادند تا ثابــت کنند کدامیک
لیاقت تصــدی دولت بعدی را
خواهدداشت.
اینک پس از هجده ماه
از آن انتخابات و یکسال

رای دهندگان کبک از فعالترین و آگاه ترین رای
دهندگان در دموکراسی های جهان هستند!

و اندی از کمیسیون درهای باز
شاربونو (که به شکافتن و بررسی
مساله فســاد مالی در ساختار
دولت در کل اســتان مشغول
است) و اقدامات گسترده واحد
ضد فســاد پلیــس  UPACو
دســتگیری بعضی افراد ،رای
دهندگان در جوی تازه به پای
صندوق ها فرا خوانده شده اند.
پس از انتخابــات  2012حزب
لیبــرال کبک درگیــر انتخاب
رهبر جدید خود شده و مساله
ســاقط نمودن دولت اقلیت از
برنامه کاری خارج گردید  .حزب
کبکی  PQاینک سکاندار اداره و
هدایت کشتی استان شده و با
واقعیاتی که نیاز به عمل داشت
مواجه گردیده بود.
تنگناهای اقتصــادی و کمبود
درآمدهایدولتی که اینکدیگر
در حد شــعار نبود باعث شد تا
دولت را در موقعیت دفاعی در
عدم توانائی در اجرای وعده های
انتخاباتی قراردهد.
لغو مالیات بهداشتی که یکی از
پایه های اصلی مبارزات حزب
کبکــی بود به دلیــل باالبردن

«منشور ارزش ها» در
واقع زیربنای استراتژی
ورود به انتخابات بود..
سطح کسری بودجه از دستور
کار حذف گردید ،زمزمه افزایش
شهریه و ســهم خانواده ها در
تامین بودجه مهــد کودک ها
شنیده شد بطوری کهدر آخرین
بودجه ارائه شــده برای دو سال
پشت سرهم هر سال یک دالر
افزایش پیش بینی شد.
بــرای آرام کــردن اوضــاع
دانشــجویان ،تمام وعده های
دولت قبلی را کــه قبول کرده
بود در صــورت افزایش هزینه
به محصلین داده شــود به آنها
دادند امــا  300میلیون دالری
که قرار بود با افزایش شــهریه
تامین گــردد را از بودجه کلی
دانشگاه ها کم کردند وشهریه ها
را افزایش ندادند .درست است
که این باعث آرامش دانشجویان
شــد ،اما اینک روسای دانشگاه
ها تهدید به اســتعفا نمودند و
مشــکل از یک سطح به سطح

دیگری انتقال یافت بدون آنکه
حل گردد -محصلین به کالس
ها بازگشتند و اکثریت ساکت
که با پروژه ژان شاره موافق هم
بود از این مکث استفاده کرده
به دنبــال ادامه تحصیل رفتند
تا اینکه دوباره کی این مشکل
مطرح گردد.
حضور حزب کبکی (که همواره
مســاله جدائی کبک از کانادا
قسمتی از ســاختار هویتی آن
اســت) در قدرت باعث شد که
جریان تــازه ای ،هــر چند نه
چندان مشــهود ،در انتقال و یا
بررســی حرکت انتقال سرمایه
ها از کبک به سایر نقاط کانادا
شــروع گردد .کار شرکت های
بــزرگ حقوقی و حســابداری
افزایش یافت؛ چرا که صاحبان
کار و ثروت خواســتار آن بودند
که تمــام راهکارهای الزم برای
اطمینان از ســامت ســرمایه
هایشان درصورت اتفاق افتادن
وضعیت خاصی کــه منجر به
جدائی گردد ،مورد بررسی قرار
گیرد.
{>> ادامه در صفحه}32 :

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  12  1154فروردین 1393

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

تو جــه:
نشانی جدید

 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.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی
مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
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
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ایران :تحریم ها...

فالحیان :اگر فشار تحریم
زیاد شود روزه میگیریم
وزیر پیشــین اطالعات میگوید
اگر فشــار تحریمها زیاد شد و ما
نتوانســتیم مقابله کنیــم "اعالم
بینیــازی میکنیــم" .فالحیان
گفت در مقابل فشــار "ما تسلیم
نمیشــویم و حتی یک وعده غذا
میخوریم یا اصال روزه میگیریم".
عضو مجلــس خبــرگان و وزیر
پیشــین اطالعــات در تشــریح
آنچــه "راهکارهای تحقق اقتصاد
مقاومتی" خواند ،گفــت« :امروز
غربیها تحریمهای خود را تشدید
کردند ولی از اول انقالب سیاستی
که بر غرب حاکم بوده این است که
به قول خودشان انقالب را کنترل
کنند و اجازه پیشرفت ندهند».
وی تاکیــد کرد کــه جمهوری
اســامی از ابتدای تشکیل خود
با تحریمهای غــرب روبرو بود و
همیشهدرصددجستجویراههایی
برای دور زدن تحریم بوده است.
او افزود در این مدت تالش شــده
که "اگر نتوانســتیم تحریمها را
دور بزنیم خودکفا باشیم که آنها
نتوانند حرکت ما را به سوی ترقی
تضعیف کنند و نتوانند جلوی آن
را بگیرند".
استفاده از نفوذ در منطقه

این ظرفیتها گفته اســت:
«باالخره ما هم به علت نفوذ
زیادی که در منطقه داریم
که آنها از همین اســتفاده
میکنند و به آنها بگوییم ما
ادامه نمیدهیم».
ظاهرا منظور فالحیان نفوذ ایران
بر گروههایــی چــون حزبالله
لبنان ،حماس و برخــی دیگر از
گروههای تندرو در منطقه اســت
که کشورهای غربی فعالیت آنها را
تروریستی ارزیابی میکنند.
تهدید غرب با ترانزیت مواد مخدر

فالحیان خود یکــی از مقامهای
ارشد جمهوری اسالمی است که
به دخالت مســتقیم در عملیات
تروریســتی متهم است و پلیس
بینالملل (اینترپل) دستکم در
ارتباط با دو پرونده انفجار در مرکز
همیاری یهودیان در بوئنسآیرس،
پایتخت آرژانتین ،و ترور میکونوس
در برلین برای او حکم جلب صادر
کرده.
وزیر پیشین اطالعات یکی دیگر
از ابزارهای فشــار بر کشــورهای
غربــی را ترانزیت مــواد مخدر از
ایران عنوان کرد و گفت جمهوری
اســامی میتواند تهدید کند که
"شما فالن کار را باید انجام دهید"
و گرنــه ما مقابله بــا انتقال مواد
مخدر افغانستان از کشور را "رها
میکنیم".
حدود  ۹۰درصد تریاک جهان
در افغانستان تولید میشود و
ایران اصلیترین و بزرگترین
راه انتقــال بخش اصلی مواد
مخدر به مقصد کشــورهای
اروپایی و آمریکایی به شمار
میرود.
به رغم ادعای جمهوری اســامی
مبنی بر مقابله موثر با ترانزیت مواد
مخدر،آمریکابارها"سپاهپاسداران"
را بهدخالت سازمانیافتهدر قاچاق
مواد مخدر متهم کرده است.

عضو مجلس خبرگان با اشاره به
سیاستهای "اقتصاد مقاومتی" که
رهبر جمهوری اسالمی اسفندماه
 ۹۲ابــاغ کرد ،متذکر شــد که
منظور از مقاومت این نیســت که
"ما کار نکنیم یا بینیاز باشــیم از
پیشرفتهای علم یا رفاه جامعه".
فالحیاندر عین حال گفت« :البته
آن هم نوعی مقاومت هست که به
مردم آن فرهنگی را القا کنیم که
از بعضی چیزها که خیلی ضروری
نیست و آنها فشار میآورند ،اصال
استفادهنکنند».
وزیر پیشین اطالعات معتقد است
که اگر کشورهای غربی از طریق
تحریمسرمایهگذاریدرصنعتگاز
به ایران فشار میآورند ،جمهوری
اسالمی نیز باید از ظرفیتهایی که اعتراف به تاثیر فشار آمریکا
در دنیا دارد استفاده کند و به آنها وزارت خزانــهداری آمریــکا در
فشار بیاورد.
ســال  ۲۰۱۲غالمرضا باغبانی ،از
به گزارش "تســنیم" او در مورد فرماندهان ارشد "سپاه قدس" را

به اتهام دخالت و تســهیل قاچاق
مواد مخدر از افغانســتان به ایران
در فهرســت افرادی قرار داد که
مشــمول تحریمهای بینالمللی
شدهاند.
فالحیان ظاهرا با اشاره به همین
اتهامهاست که گفته ،ایران نه تنها
غرب را در مورد ترانزیت مواد مخدر
تهدید نکرده که "آنها طلبکار هم
شدهاند".
او بر این اســاس نتیجه میگیرد:
«دیپلماسی ما در سطح خیلی باال
و تیز و تند نیست ولی باید به موقع
سرپیچهاپیچید».
پیشنهادهای فالحیان درباره فشار
متقابــل به غــرب ،از جمله برای
کاهش فشار تحریمها در صنایع
نفت و گاز تا کنون یا عملی نشده
یا نتیجهای به بار نیاورده است.
مســئوالن دولت یازدهــم بارها
اعتراف کردهاند که پیشــرفت در
بسیاری از پروژههای نفت و گاز ،به
ویژهدر پارس جنوبی بهدلیل فشار
تحریمها ،ســوءمدیریت و کمبود
منابع مالی بســیار کند یا تقریبا
متوقف شده است.
اکبر ترکان ،مشــاور ارشد حسن
روحانی پنجم فروردین اذعان کرد
که شــرکتهای اروپایی مایل به
سرمایهگذاری در ایران هستند اما
عملی شدن این کار زمانی ممکن
اســت "که از فشــارهای ایاالت
متحده آزاد شوند".
فالحیــان در نهایت پیشــنهاد
میکند که اگر مقابله با فشار غرب
ممکن نبود بایــد به این رهنمود
رهبر نخست جمهوری اسالمی،
روحاللــه خمینی و جانشــین او
علی خامنهای توسل جست و به
قدرتهای غربی گفت« :اگر شما
خیلی فشار هم بیاورید ما تسلیم
نمیشــویم و حتی یک وعده غذا
میخوریم یا اصال روزه میگیریم».

•

اعتراض وزارت
خارجه ایران به
حکم دادگاه کانادا
مرضیه افخم ،ســخنگوی وزارت
امور خارجه جمهوری اســامی،
رای دادگاهی در کانادا برای توقیف
هفت میلیون دالر از سرمایههای
ایران در این کشور را «فاقد ارزش
قانونی» توصیف کرد.
دادگاه عالــی اونتاریــو در کانادا،
پنجشنبه  ۲۰مارس ( ۲۹اسفند
 ،)۱۳۹۲به توقیف هفت میلیون
دالر از داراییهای حکومت ایران
در این کشور به نفع قربانیان حادثه
گروگانگیری  ۹۶شهروند خارجی
در سال  ،۱۹۸۲در بیروت ،پایتخت

لبنان رای داد.
در جریان آن حادثه ،شهروندانی
از بیــش از  ۲۰کشــور جهــان
برای مدتی طوالنی توســط شبه
نظامیانــی که گمان مــیرود از
اعضــای حزبالله لبنان بودند ،به
گروگان گرفته شدند.
قربانیان این گروگانگیری بزرگ،
تاکنون دعاوی حقوقی متعددی را
علیه حزبالله لبنان و دولتهای
جمهوری اســامی و ســوریه در
دادگاههــای مختلف بــه جریان
انداختهاند اما علیرغم صدور احکام

مختلف دریافــت غرامت در این
دادگاهها ،نتوانستهاند اموال فوق را
ضبط کنند.
بر اســاس گزارش رســانههای
کانادایی ،حکم صادر شــده علیه
دولت جمهوری اسالمی در دادگاه
عالی اونتاریو ،در نظام قضایی این
کشور بیسابقه اســت و به طور
مستقیم ،اموال حکومت ایران در
کانادا را هدف گرفته است.
اما بــه گفته ســخنگوی وزارت
امور خارجه ایران ،بر اساس
قوانین بینالمللی ،اموال
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مونتریال...

کابوس پل هوایی تورکوت تا ماه ژوئن

الپرس :ترجمه رضا داوودی
ســاخت و ســازهای پیش بینی
شده از سوی وزارت ترابری کبک،
مربوط به پروژه بازسازی پل هوایی
تورکوت  Turcotنیست.
این پروژه در سال آتی آغاز خواهد
شــد و تا ســال  ۲۰۱۹به طول
خواهدانجامید.
پــروژه تورکوت ســه میلیارد و
هفتصد میلیوندالر هزینه خواهد
داشت.
«رمپ» پل
دو
بازســازی
علت
به
َ
هوایی تورکــوت ،خودروهایی که
از پل شــامپلن و جنوب جزیره از
طریق اتوبان  ۱۵وارد می شــوند
به مدت دو ماه نخواهند توانست
مســتقیما به مرکز شهر و غرب
جزیره مونترال دسترســی داشته
باشند.
از روز دوشــنبه آینده تا ماه ژوئن
(روز بازگشــایی دقیق مشخص
نیســت) ،دو رمــپ پــل هوایی
تورکوت کامال بسته خواهند بود و
رانندگان نمی توانند از طریق آنها

رفت و آمد کنند.
شــایان ذکر اســت که در حدود
 ۲۱هزار خودرو در روز از مســیر
معمولی خود منحرف خواهند شد
تا به مرکز شهر و بخش های غربی
جزیرهدسترسی پیدا کنند.
این دو رمپ اتوبان  ۱۵شمالی را به
اتوبان ویل ماری ( )A720شرقی از
یک طرف و از طرف دیگر به اتوبان
 ۲۰غربی متصل می کند.
وزارت حمل و نقل کبک قصد دارد
تا در مدت زمان کمی بیش از دو
ماه این مسیر را بازسازی کند.
بــرای دور زدن این مســئله ،از
رانندگان خواســته شده است تا
اتوبان  A15شمال را سه کیلومتر
به سمت شمال تا خروجی  ۶۶ادامه
دهند ،زیرا این خروجی به خیابان
های کوت سن لوک ،کویین ماری
و کوت سنت کاترین منتهی می
شود .پس دور زدن کامل ،رانندگان
باید اتوباندکاری  A15را به سمت
جنوب برای بازگشت به پل هوایی
تورکوت ادامه دهنــد و از طریق

رمپ هایی که اتوبان  A15جنوب
را به اتوبان های ویل ماری و A20
غربی متصل می کنند اســتفاده
کنند.
این مســیر پیشــنهادی وزارت
ترابری کبک پنج کیلومتر از مسیر
معمولی طوالنی تر است .در این
مســیر ،اســتفاده از اتوبان A15
توصیه شده اســت که خود این
اتوبان جزء پرترافیک ترین شبکه
های جاده ای مونترال است.
این باعث خواهد شــد تا ترافیک
اتوبان دکاری افزایش یابد.
وزارت ترابــری کبــک قصد دارد
تا ســاختارهای پل کنونی را که
در ســال  ۱۹۶۷افتتاح شده بود،
بازسازی کند .وزارت ترابری کبک
قصــد دارد به صورت تخریب آبی
(با اســتفاده از فشــار شدید آب)
ساختارهای بتونی ایندو رمپ را از
بین ببرند زیرا استفاده از مته های
مخصوص آسفالت باعث تضعیف
ساختارهای کنونی پل شود.

HAQUE

•

فرودگاه ونکوور بهترین فرودگاه آمریکای شمالی
ایرانتــو :فــرودگاه ونکــوور برای
پنجمین ســال متولــی بهترین
فرودگاه آمریکای شمالی نامگذاری
شد.
این دومین باری است که در تاریخ
یک فرودگاه برای پنج سال متولی
جزو بهترین ها قرار بگیرد.
در این نامگذاری از نظر ســنجی
میلیون ها مسافر بهره گرفته شده
است.
این نظر ســنجی در  ۱۱۰کشور،
 ۴۱۰فــردگاه ،و  ۱۲.۸۵میلیون

مسافر انجام گرفته
شده.
 ۳۹موضوع مختلف
مد نظر قرار گرفته
که میتوان از موارد
زیر یاد کرد:
ورود ،امنیت ،فرایند
ترخیــص ،مرکــز
خرید و خدمات سرویسی.
فرودگاه ونکــوور دومین فرودگاه
شلوغ کانادا محسوب می شود که
در ســال  ۲۰۱۳رکورد سرویس
دهی به بیش از  ۱۷میلیون مسافر

CONSULTANTS

ریاض حق
Riaz Haque

را دارد.
این فرودگاه نهمین فرودگاه در رده
بندی جهانی قرار دارد.

مژده مژده بزودیاسپشیالهایعالیورقابتناپذیر

کبابسرا و «اِلدا»

دیپلماتیــک از مصونیت
برخوردارنــد و نادیــده
گرفتن حقــوق بینالملل
تبعات خاص حقوقی خود رادر پی
خواهدداشت.
مرضیه افخم ،حکم دادگاه کانادا را
با «ماهیت سیاسی کامال روشن»
عنوان کرد و افزود:
«ایــن آرا ،ارزش قضایی ندارند و
طبیعی اســت جمهوری اسالمی
ایران حقوق مادی و قضایی خود را
در کانادا محفوظ میداند و تعهدات
بینالمللی دولــت کانادا را در این
خصوص یادآوری میکند».






COMPUTERIZED
INCOME TAX

>>در شماره آینده پیوند

گروگانهای حادثه بیروت پس از
بیش از سه سال با دخالت دولت
جمهوری اســامی آزاد شــدند،
هرچند مشخص شد کهدر جریان
معاملهای بر سر آزادی آنها ،ایران
که در آن هنگام در حال جنگ با
عراق بود ،توانسته پنهانی مقادیر
زیادی اسلحه و تجهیزات جنگی
از آمریکا و اسرائیل خریداری کند.
این ماجرا که بــه «ایران گیت»،
«ایران کنترا» یــا «مکفارلین»
مشهور شــده ،یکی از بزرگترین
رسواییهای سیاســی در هر سه
کشــور ایران ،آمریکا و اسرائیل به





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

شمار میآید.
این در حالی اســت که حزبالله
لبنان همــواره هرگونه نقش خود
را گروگانگیری  ۱۹۸۲بیروت را
تکذیب کرده است.
دولت کانادا از شهریور  ۱۳۹۱و در
اعتراض به آنچه نقض حقوق بشر
توسط جمهوری اسالمی و حمایت
حکومت ایران از تروریســم اعالم
کرده ،روابــط دیپلماتیک خود با
ایران را قطع کرد.
•

قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های انگلیسی ،اردو،
پنجابی و فارسی
nd
efu le
R
Fi
ter
Fas ugh E
o
thr

_________________
Haque Consultants
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
Metro: De L'eglise

Phone: (514) 362-0382
Commissioner for OATHS
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کانــــادا...
حاشیه های استعفای
جیمفالهرتی،
وزیر دارایی
ایرانتو :جو الیور وزیر سابق منابع
طبیعی به سمت وزیر دارایی کانادا
منسوب شد.
جیم فالهرتی که از ســال ۲۰۰۶
در سمت وزیر دارایی کانادا خدمت اوضــاع اقتصادی خدمــت کرد.
می کرد ،صبح روز هجدهم مارچ از وی در حالی استعفا می دهد که
شرایط اقتصادی خوبی در کشور
پست خود استعفا داد.
فالهرتی طی بیانیه ای در خطاب پا برجاست ،در حالی که بسیاری
به نخست وزیر کانادا استفان هارپر از کشــورهای دیگر دنیا با چالش
های بســیاری دست و پنجه نرم
اینگونهگفت:
"این تصمیــم را من بــه همراه می کنند ،کشور کانادا در شرایط
خانواده ام در اوایل امسال گرفتیم ،خوبی است.
و قصد دارم بعد از اســتعفا بیشتر مدیریت اقتصادی فالهرتی شهرت
جهانی را برای اقتصاد کانادا کسب
زمانی را با خانواده سپری کنم".
اســتفان هارپر نیز طی بیانیه ای کــرده .مــا این وضعیــت خوب
استعفای فالهرتی را پذیرفت و از اقتصادی را مدیــون وزیر صادق
وی در قبال خدمتش به کشــور خود می باشیم.
اســتفان هارپر در پایان بیانیه از
اینگونه تمجید به عمل آورد:
فالهرتی یک وزیر نمونه در دوران خدمات فالهرتی تقدیر و تمجید
خدمت خود بود ،وی صادقانه در به عمل آورد.
ســمت خود در جهــت بهبودی فالهرتی در بودجه ســال ۲۰۱۵

www.skylawn.net

تعادل مازاد اقتصادی را پیش بینی
کرده است.
فالهرتی در ســخنان خود عنوان
کرد که اســتعفای وی به خاطر
بیمــاری وی نبوده و صرفا جهت
سپری کردن زمان بیشتر با خانواده
بوده اســت .وی عنوان کرد که به
بخش خصوصــی در جهت ادامه
فعالیت های خود بر می گردد.
بسیاری از سیاســتمداران بر این
باورند که دولــت یک مهره قوی
خود را در کابینت از دست داد ،و
معتقد هستند که فالهرتی نقش
بسیار مهمیدر شرایط فعلی کانادا
داشته.
از طرف دیگر جو الیور  ۷۳ســاله،
کارنامــه موفقی همانند فالهرتی
دارد .وی در سال  ۲۰۱۱به سمت
وزیر منابع طبیعی کانادا انتصاب
شد ،و تاکنوندر سمت خود بسیار
موفق و موثر بوده است.

•

در سال گذشــته نیز Manulife
تالش کرد کــه نرخ بهــره وام
مسکن را کاهش دهد ،ولی بعد
از یــک روز از اعالم خبر تصمیم
برگردانده شد.
به گفتــه تحلیلگــران حرکت
 BMOتالش برای گرفتن بخش
بزرگتر وام مسکن در فصلی است
که خرید و فروش مسکن رونق
فراوان دارد.

ایرانتــو :کریس الکســاندر ،وزیر
مهاجرت کانادا اعتــراف کرد که
نقض قوانین اقامت توسط چینی
ها یکی از دالیل بسته شدن طرح
ویزای سرمایه گذاران بود.
البته این دلیل اصلی نبوده و درب
کانادا هنوز هم به مهاجران چینی
باز است.
معیــار های ســخت گیرانه تری
برای طرح سرمایه گذاری در اواخر
امسال ارائه می دهیم ،مقدار مورد
نیاز برای واجد شــرایط سرمایه
گذاری جدید می تواند بیش از دو
برابر باشد.
الکساندر گفت :ما در حال ساخت
تغییراتی هستیم که بتوانیم بطور
موثر تری سرمایه گذاران خارجی
را به کانادا دعوت کنیم.
کانــادا در ماه گذشــته  ۶۵هزار
پرونده متقاضیان سرمایه گذاری
را به تعلیــق درآورد .از این تعداد
 ۴۵۵۰۰پرونده متعلق به چینی ها

سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

با همکاران ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ ها برای سفر
به تمامی نقاط دنیا
 BEST Fares to Iran & from Iran & all over the world
 BEST deals for all inclusive South packages & anywhere else.

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

Tel.: 514-594-0344

امــا دیویــد مدنی،
اقتصاد دان ارشــد
کانادا اعتقاد دارد که:
کاهش نــرخ موقت
خواهد بــود و بعید
است که تاثیر چنانی
هم در بازار مســکن
داشته باشد.
با این حــال مدنی
گفت :بانــک ها در
حــال یــک بــازی
خطرناک هستند و از طرفیدیگر
خریداران امالک نیز باید بدانند
که در بازاری خرید می کنند که
رکورد دار قیمت ها است.
دولت کانادا از چندین سال پیش
هشــدار داده که در صورتی که
نرخ بهره رو به باال باشد ،و قیمت
مسکن رو به پایین تاثیر منفی بر
اقتصاد کانادا خواهد داشت.

شرایط فعلی مهاجرت از طریق سرمایه گذاری
بوده است.
در برنامه جدید پول سرمایه گذاران
در بخش خصوصــی که همراه با
ریسک نیز می باشد به مدت بیش
از  ۵ســال سرمایه گذاری خواهد
شد.
الکساندر گفت؛ این سرمایه گذاری
می تواند در بخش بیو تکنولوزی،
سرگرمی ،انیمیشن و فیلم سازی
قرار بگیرد.
در ابتدای برنامه تمام ســرمایه ها
در یک قالب خواهد بود و سرمایه
گــذاران حق انتخــاب نخواهند
داشــت .البته در آینده این تغییر
خواهد کرد.
در ایــن بین دولــت کبک برنامه
ســرمایه گذاری خود را با شرایط
قبلی عرضه می کند .کبک سهمیه
 ۱۷۵۰پرونده خواهد داشت که از
این تعداد حد اکثر  ۱۲۰۰پرونده
می تواند از یک کشور (که احتماال
چین خواهد بود) و مابقی سهمیه

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

یامسین

نرخ وام مسکن کاهش یافت

ایرانتو :در پی کاهش
نرخ بهره وام مسکن
از طرف ( ،BMOنرخ
 ۵ساله  )۹۹/۲وزیر
دارایی آقای جو الیور
گفت:
دولت عکس العملی
در قبال این حرکت
نشــان نمــی دهد،
این تصمیــم بطور
خصوصــی از طرف
بانک مونترال گرفته شده ،البته
مدیر اجرایی  BMOمن را از این
تغییر نیمه شــب گذشته مطلع
کرد.
دولت معتقد است که نرخ بهره
بسیار پایین خطر افزایش قیمت
مسکن را در بر خواهد داشت.
اولیور تصریــح کرد که دولت به
تدریج قصد دارد که دخالت خود
را از بازار وام مسکن کاهش دهد.
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دیگر کشور های جهان خواهد بود.
وی تاکید کرد که علت اصلی این
تغییرات بهره وری بهتر از سرمایه
جمع آوری شده می باشد.
آمار نشــان می دهد که عملکرد
سرمایه گذاری ضعیف بوده و تنها
نیمی از سرمایه ها واقعا در طرح
های تولیدی سرمایه گذاری شده
است ،که ما قصدداریم این را تغییر
دهیم.
الکســاندر در پایــان گفت :با لغو
پرونده های ســرمایه گــذاری و
اسکیل ورکر فدرال ،ما توانسته ایم
که تعداد پرونده های در انتظار را از
یک میلیون به  ۴۰۰هزار برسانیم.
وی همچنیــن اضافــه نمود که:
بســیاری از مــردم در این باورند
که دلیل افزایش قیمت مســکن
در شهرهایی مثل ونکوور سرمایه
گذاران مهاجر چینی بوده اند ،که
من این را تایید نمی کنم.

•

ytskylawn@gmail.com
yasmeentali@yahoo.ca

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

514-388-1588

Tel.: 514-660-7135

Toll free:
1-877-SKYLAWN
)(759 5296

shadim.sky@gmail.com

اظهاراتجنجالبرانگیزپولین
ماروا در مورد خودمختاری
ی
کبک مستقل از توریست کانادای 
استقبالمیکند!

بحــث درباره اســتقالل کبک از
کانادا گــهگاه باعث جدال لفظی
بین مقامات و چهرههای سرشناس
این استان بوده است .اما اخیرا این
بحث به شدت باال گرفته است.
آخرین نمونهاش اظهارات پولین
ماروا نخستوزیر کبک است کهدر
جریان کمپین انتخاباتیاش گفته
کبک در صورت اســتقاللیافتن،
یک کشــور بیمرز خواهد بود و با
آغوش باز از توریستهای کانادایی
استقبال خواهد کرد!
به گــزارش ســیتیوی ،ماروا در
یک برنامــه انتخاباتی در شــهر
لکمگانتیک شرکت کرده بود که
با پرســش یک خبرنگار در مورد
آینده توریســم کبک در صورت
استقالل آن مواجه شد.
ماروا در جواب گفت که استقالل
کبک باعث محدودیتدر سفرهای
توریستی نخواهد شد و هیچ مرزی
در کار نخواهد بود.
او چنــد ســاعت بعــد در یک

شادی محمدی

برنامــه انتخاباتی دیگــر دوباره با
پرسشهاییدرباره استقالل مواجه
شــد و در نهایت گفت که کبک
مستقل چیزی شبیه اتحادیه اروپا
خواهد بود؛ طوری که شهروندان
میتوانند آزادانه رفت و آمد کنند.
اما او در عین حال تاکید کرد که
کبک مستقل از سیتیزنشیپ و
پاســپورت مخصوص به خودش
بهره خواهد برد.
این اظهارات ماروا در حالی مطرح
شده که فیلیپ کوییار (رقیب او و
رهبر حزب لیبرال کبک) سخنان

تندی علیه استقاللطلبان کبک به
زبان آورده است .او گفته که ماروا
و همفکرانش با طرح ایده استقالل
کبک دارند به شدت به این استان
لطمهمیزنند.
کوییار خطاب به رایدهندگان
کبکی گفته« :شــما دولتی
میخواهیــد کــه تمرکزش
روی اســتقالل و جدایــی از
کانادا باشــد یا اینکه دولتی
میخواهید که روی اقتصاد،
مشاغل ،مراقبتهای درمانی
و آموزش تمرکز کرده باشد؟»
او همچنیــن تاکیــد کرده
که کبک مســتقل از لحاظ
اقتصادی فلج خواهد شــد و
کانادا هم پیامدهــای آن را
حس خواهد کرد.
کوییار به سخنان چند سال پیش
ماروا استناد کرده و از او نقل کرده
که اســتقالل کبک حداقل پنج
سال آشفتگی رادر استان به همراه
خواهدداشت.
رهبر حزب لیبــرال کبک البته
ایــن را هم گفته که مشــکلش
با اســتقالل کبک فقط مســائل
اقتصادی نیست ،بلکه آن را شکافی
در میراث و تاریخ و هویت قلمداد
میکند.

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها
همه روزه در تپش دیجیتال
------------------514-

223-3336

•

11

 سال  20شماره  12  1154فروردین 1393

کبک :انتخابات...

www.paivand.ca

Q

مناظرهانتخاباتیاحزابکبک
در کشــورهای دموکراتیک رسم بر
این است که در آستانه هر انتخابات،
کاندیداهــای ریاســت جمهوری یا
رهبران احزاب مطــرح در جامعه با
هم به گفتگو می پردازند که از سوی
رسانه های همگانی تنظیم و پخش
می شــود .این گفتگوها  Debateیا
 Debatنام دارند که در زبان فارسی
به مناظره ترجمه شده است.
در این مناظره ها ،کاندیداها و رهبران
احزاب نقطه نظرها و برنامه های آینده
خود را معرفی می کنند و گاهی هم
از همدیگر سواالتی می پرسند ،تا به
این طریق توجه رای دهندگان را به
سوی خود جلب کرده و آراء بیشتری
کسب کنند.
چون قرار اســت روز هفتم آوریل به
پای صندوق های رای برویم و دولت
جدیدی برای کبک انتخاب کنیم و
یــا دولت فعلی را ابقاء کنیم ،رهبران
چهار حزب مطرح در عرصه سیاسی
کبک به مناظره می پردازند .نخستین
مناظره انجام شده و سرمقاله نویس
گازت اشــاراتی بــه آن دارد که می
خوانید.
مناظره رهبران به سرعت انجام شد و
در نهایت هم به نظر نمی رسد تاثیر
چندانی در انتخابات اســتانی داشته
باشد .البته بعضی کلمات نه چندان
نرم رد و بدل شــد ،امــا هیچ یک از
رقیبان چنان ضربه کاری حواله نکرد
که حریف را از صحنه خارج کند.
رهبر پارتی کبکوا ( ، )PQخانم پولین
ماروا ،آشکارا در وضع نامطلوبی قرار
داشت ،چرا که می بایستی از شخص
خود و از کارنامه نه چندان درخشان
دولتــش در مقابل حریفان دفاع می
کرد .امــا با این حال ،وی توانســت
باالخره خــود را جمع و جور کرده و
تعادل خود را حفظ کند.
فیلیپ کوئیار ،رهبر حــزب لیبرال
( ،)PLQکه برای اولین بار در چنین
مناظره ای شرکت می کرد ،با مهارت
کوشــید کارآمدی خــود در زمینه
اقتصاد را به نمایش بگــذارد ،بدون
اشاره به امور نامتوازنی که قبال باعث
عصبانیت وی شده بودند.
فرانسوا لگو ،رهبر اتئالف برای آینده
کبک ( )CAQو فرانسواز داوید ،رهبر
کبک سولیدر ( ،)QSهر دو همکاری
سالمی را ارائه دادند ،اما هیچ یک در
این مقام برنیامدند که ادعای جانشینی
دولت را داشته باشند .جایگزینی را به
دو حزب  PLو  PQمحول کردند که
مبارزه نهائی قطبی بین آن دو خواهد
بود.
یــادآوری:

______
علی اشرف
شــادپور

_______

قبال نظرسنجی ها نشان داده بودند
کــه  PQاز نظر مقبولیــت جلوتر از
دیگران اســت .حتی احتمال بردن
اکثریت از سوی این حزب هم وجود
داشــت .ولی پی یر کارل پالدو ،یکی
از کاندیداهــای نمایندگی آن حزب،
در یکی از ســخنرانی های انتخاباتی
خود ،با حواله کردن مشت گره کرده
خود ،گفته بود آرزوی من اینست که
از نتیجه این انتخابات به فرزندانم یک
کشور هدیه بدهم.
از آنجائی کــه اکثریت کبکی ها در
حال حاضر خواهان رفراندومی برای
جدا شدن (با هر نتیجه ای) نیستند،
این گونه صحبت ها نه تنها به تقویت
 PQکمکی نمی کند ،بلکه به ضرر آن
هم اســت ،همچنان که طبق بعضی
نظرســنجی های بعدی برنده شدن
حزب لیبرال هم دور از ذهن نیست.
اکنــون ادامه مقاله:
مناظره مورد اشــاره احتماال تغییری
در گرایش رای دهندگان نخواهد داد.
ولی ادعای پالدو با مشــت گره کرده
و فشــار او در جهــت جدائی نتیجه
نظرســنجی ها را به سود لیبرال ها
تغییر داده است.
آخرین نظرسنجی ها نشانداده است
که دو ســوم کبکی ها نمی خواهند
به رفراندوم دیگری کشــیده شوند.
همین وضع وســیله خوبی به دست
 PLQو  CAQمی دهد تا در مبارزات
انتخاباتی از آن استفاده کنند.
این مناظره همچنین نشان می دهد
که خانم ماروا بتواند خود را جمع وجور
کرده و از مسابقه عقب نماند ،علیرغم
حالت بال تکلیفی کهدر روزهای آینده
ممکن است او را رها نکند.
به هرحال ،چنان که گفته می شــود
مناظره بعدی با روح تر از قبلی برگزار
خواهد شد (در هنگام انتشار پیوند این
مناظره هم انجام یافته است).
در بیشترین زمان چشمگیر مناظره
یاد شــده ،خانم ماروا ،همچنان که
عادت وی اســت ،صحبت کرد ولی
چیز مهمی نگفت .فرانسوا لگو از وی
خواست به روشنی پاسخ دهد :آیا در
صورت برنده شــدن  PQبا اکثریت،
رفرانــدوم دیگری برای جدائی کبک
برگزار خواهد کرد یا نه؟
ولی وی در جــواب گفت« :تا زمانی

که کبکی ها آماده نباشند ،خیر .ما
درحال انتخاب دولتی هســتیم که
کبک را اداره کند».
آیا این گونه جــواب دادن به منزله
طفره رفتــن و شــانه خالی کردن
نیست؟
این جواب حتی این سوال را هم به
دنبال دارد که دولت  PQاســتان را
چگونه اداره خواهد کرد؟
اما خانم ماروا قبال هم گفته اســت
که کوشــش های دولــت و بودجه
عمومی صرف ترغیب کبکی ها بسوی
رفراندوم دیگری خواهد شد .اما وی
توضیح کافی نداده اســت که در این
زمینــه از چه طریقی بــا کبکی ها
مشورت خواهد کرد.
چنین اظهاراتــی بجز تبلیغات برای
جدا شدن چه چیز دیگری می تواند
باشد؟
اگر کسی به غیر از این فکر کند حتما
دچار رویا شده است.
این مناظره آشکار ساخت که در زره
ابتکاری  ، PQیعنی موضوع مرکزی
ســکوالریم ،شــکاف یا رخنه وجود
دارد .دقیقا همانند ســوال مربوط به
رفراندوم ،خانم مــاروا در مقابل این
سوال که «برای بانوانی که در خدمات
عمومی از دستورات مربوط به لباس
مذهبی سرباز زنند چه تحریم هائی
اعمال خواهد شــد؟» پاسخ روشنی
نداده است.
نظرســنجی ها نشــان میدهند که
اکثریت ثابتی از منشــور ارزش های
دولت حمایت مــی کنند .اما همین
نظرسنجی ها حکایت از یک نارضایتی
و ناراحتــی گســترده ای دارند .این
نارضایتی ها مربوط به چشم اندازی
اســت که معلمان ،کارکنــان مراکز
بهداشــت و درمان و مهد کودک ها
و ســازمان های دولتی دیگر بخاطر
خودداری از برداشتن حجاب ،عمامه
یا «کیپا» اخراج شوند.
نکته آخر:
هنگامی کــه آقای لگو و خانم داوید،
خانم مــاروا را بخاطر رد پیشــنهاد
مصالحه از ســوی دولت وی ،درباره
منشور ارزش ها در تنگنا قرار دادند،
وی آسیب پذیر به نظر می رسید.
بنابــر این ،ایــن هم یکــی دیگر از
ابزارهائی اســت که ممکن اســت از
سوی اوپوزیســیون ،در صورتی که
 PQبخواهد منشــور ارزش ها را در
ســبد انتخاباتی خود قرار دهد ،مورد
استفاده قرار گرفته و باعث جذب رای
دهندگان شود.

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

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

• 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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گــزارش شهید...

بایدازماتشکرکنند!

نازکنارنجیبودنصفتیاست
که به هیــچ وجه به حکومت
آخوندی نمی چسبد.
به عکس ،نظام والیت مطلقه فقیه
به همان اندازه که بیرحم و سفاک
است ،جان سخت و پوست کلفت
نیز هست و در وقاحت و بی شرمی
ابدا کم نمی آورد:
وزیردادگستریدولت "اعتدال"ش
یکی از  3عضو هیئت مرگ است
که درسال  1367برمبنای فرمان
چند ســطری آیت الله خمینی
حکم مــرگ چندهــزار زندانی
سیاسی  -که برخی از آنان حتی
دوره محکومیت شان نیز سپری
شده بود  -را صادر کرده است.
نظامــی که بــا آن که فســاد از
ســرورویش بــاال مــی رود و به
گفتــه احمــد توکلــی نماینده
مجلس شورای اسالمی به "فساد
سیســتماتیک" آلوده است ،خود
را محق می بیند که به دنیا درس
اخالق بدهد.
نظامــی که چنــان درگــرداب
ورشکستگی اقتصادی غرق شده
که بــه گفته رییــس جمهوری
اعتدال گرایش نرخ رشد اقتصادی
در ســال گذشــته به منفی 5.8
درصد رسیده است.
نظامی کهدرپی "نرمش قهرمانانه"
کار تســلیم و خفت پذیری اش
به جایی رســیده که حتی قسط
های ناچیــز  500میلیون دالری
که از مجمــوع دارایی های بلوکه
شــده حدود  100میلیارد دالری
پرداخت می شــود را نیز باید از
شرکت هایی خرید نماید که امریکا
تعیین می کند و با وجود همه این
ها بازهم دســت از خیره سری و
تجاوز مداوم به حقوق مردم برنمی
دارد.
با وجود این همه جان ســختی
و پوســت کلفتی ،حکومت پلید
و تباهــکار آخوندی یک چشــم
اســفندیار دارد و آن حقوق بشر
است.
صحبت از حقوق بشر که می
شود ،کهیر می زند ،کف برلب

چشم اسفندیار این نظام پلید :حقوق بشر

شهباز خنعی

نیز به اندازه کافی به مسئله تبعیض
علیه زنان ازجمله انتقال ملیت از
مادر به فرزند نمی پردازد».
احمد شهید در ادامه گزارش خود
می گوید:
«تا تاریخ سوم ژانویه سال جاری
میالدی ،دســت کم  307نفر از
اقلیــت های دینــی در زندان به
سرمی بردند.
از جمله  136بهایی 90 ،ســنی،
 50مسیحی19 ،درویش (ازجمله
چهار وکیل درویش مدافع حقوق
بشر) و دو زرتشتی.
درگزارش گزارشگر ویژه همچنین
اعالم شــده که شمار اعدام های
سال  2013نسبت به سال پیش
از آن  165درصد افزایش داشته
است.
انتشــار گزارش های دبیرکل و
گزارشــگر ویژه ســازمان ملل با
واکنش های تند کارگزاران نظام
در طیفی از دشنام تا انکار روبرو
شد.
پیــش از این نیز شــخص مقام
معظم رهبری بیــش از یک بار
دغدغه خود در این باره را نشــان
داده و (نقل به مضمون) گفته بود
که اگر درمورد پرونده هســته ای
کوتاه بیاید ،غربی ها موضوع های
دیگر ازجمله حقوق بشر را پیش
خواهندکشید.
موج هایی از توهین و ناســزا نثار
دبیرکل و گزارشــگر ویژه سازمان
ملل شد.
از جمله :محمــد جواد الریجانی،
دبیرستاد حقوق بشر قوه قضاییه
درشبکه دو سیمای والیت مطلقه
فقیه گفت:
«[احمد شــهید] تشخیص نمی
دهد که قصاص غیراز اعدام و یک
قانون بسیار پیچیده است که حق
فرد خصوصی اســت لذا قصاص
اختالف و کینه را حل می کند و
سبب میشود که حکومت جامعه را
به بخشش تشویق کند ،از این رو،
آنها باید از ما تشکر کنند»!
درباره زندانی بــودن اقلیت های
مذهبیوازجملهبهاییان،دبیرستاد
حقوق بشر قوه قضاییهدرنهایت بی
شرمی اصل موضوع را منکر شد و
گفت:
«امروز در کشــور ما افراد بهایی
هســتند که ثروت های هنگفت
دارند .مادام که به قوانین احترام
گذاشتند نظام از آنها دفاع کرده،
بنابراین ما کسی را به خاطر بهایی
بودن در زندان نداریم ،کســی را
به خاطر بهایی بودن تحت فشــار
نداریم»!
درمورد شــمار اعدام هــا ،از آنجا
که حاشا و انکار آن با اعدام هایی
که در مالء عام صورت می گیرد،
امکان ندارد ،محمد جواد الریجانی
نغمه ای دیگر ســازکرد و نظام را
طلبکار نیز نشانداد:
« 80درصد موارد اعدام ها مربوط
به قاچاقچیان و معتادان مواد مخدر
است و مجامع بین المللی باید ازما
تشکرکنند»!

مــی آورد و به زمین و
زمان بد و بیراه و ناسزا
می گوید.
هفته گذشــته ،درجریان
نشست شورای حقوق بشر سازمان
ملل ،ابتدادبیرکل سازمان گزارشی
از وضعیت اســفبار حقوق بشر در
جمهوری اسالمی ارائه کرد و درپی
آن احمد شــهید ،گزارشگر ویژه
سازمان ملل درامر حقوق بشر در
ایران ،گزارش خود را مطرح نمود.
در بخشی ازاین گزارش آمده است:
«شمارباالی اعدام افرادی که مواد
مخدر حمل مــی کنند ،برخالف
قوانین بین المللی است».
به گزارش تارنمای "بی بی ســی
فارسی" احمد شهیددرگزارش 13
مارس خود اعالم کرد«:موارد نقض
حقوق بشر و آزادی های اساسی
شهروندان ایران به طور مستمر و
گسترده ادامه دارد».
احمد شهیددراین گزارش خواهان
«آزادی بی قید وشــرط زندانیانی
شده اســت که به خاطر فعالیت
های مسالمت آمیز مدنی ،عقیدتی
یا بیان آزادانه نظراتشان درحبس
به سرمی برند».
این گزارش همچنین خواســتار
انجام موارد زیرشده است:
«تحقیقدرباره اتهام وقوع شکنجه
های روانی و جسمی در زندان ها،
جلوگیری از ارعــاب وکال ،توقف
اعــدام نوجوانان و خــودداری از
صدور حکم اعدام درموارد مرتبط
با قاچاق مواد مخدر یا آنچه جرایم
جنسی خوانده می شود».
فــزون بر این ها ،گزارشــگر ویژه
ســازمان ملل نسبت به موارد زیر
نیز ابراز نگرانی کرده است:
«عدم تعهد بــه حاکمیت قانون،
مغایرت قوانین داخلی با معاهدات
بین المللی و عدم تحقیق درباره
شکایات از ناقضان حقوق بشر».
درباره "منشور حقوق شهروندی"
نیز که چندماه پیش توسط رییس
جمهوری اعتدال گرا مطرح شد،
نظر گزارشگر ویژه این است که:
«این منشــور به قوانین و مقرات
تبعیض آمیز علیه اقلیت هایدینی
ازجمله بهاییان نپرداخته است و
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امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

LAWYER

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

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

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

Fax: 514-303-6522

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

«مردم ما شادی و غم خود را با شادی اهل
بیتتنظیممیکنند»

احمد خاتمی ،امام جمعه تهران،
«گــره زدن ســبزه» و «نحــس
دانســتن عدد  »۱۳را «خرافات»
دانســت و گفت که این مســائل
«درشان ملت ایران نیست».
خاتمــی در نماز جمعه هشــتم
فروردین تهران گفت که «مردم ما
شادی و غم خود را با شادی اهل
بیت تنظیــم میکنند» و خطاب
به مردم ایران افزود« :ضمن اینکه
ایام نوروز را با ســنتهای خوب
نوروزی میگذرانید انشاءالله حریم
اهــل بیت را به خصــوص در روز
 ۱۳فروردیــن که یک روز قبل از
شــهادت صدیقه طاهره است را
حفظ کنید».
آقای خاتمــی در بخش دیگری
از سخنانش با اشــاره به سخنی
از رهبر جمهوری اســامی مبنی
بر اینکه «فرهنــگ از اقتصاد هم
مهمتر اســت» ،گفت کــه «باید
پاسدار فرهنگی باشیم که عزت و
عظمت برای ما به ارمغان میآورد»
و این فرهنگ را «فرهنگ دین و
ارزشهای دینی» عنوان کرد.
این عضو مجلس خبرگان رهبری
تاکیدکه«نبایدبگذاریمدشمنانبه
صورت خزنده ارزشهای فرهنگی
• ما را زیر ســوال ببرنــد» و افزود:
«مخاطب این فرمایش حضرت آقا
هم نهادهای فرهنگیدولتی مانند
وزارت آموزش و پرورش ،آموزش
عالی و فرهنگ و ارشاد اسالمی و
هم نهادهای غیردولتی مثل حوزه
به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید :اگر می خواهید از
علمیه سازمان تبلیغات و هستند.
همه باید مراقب باشند که تساهل و
انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل
تسامح و لیبرالیسم فرهنگی رخنه
به فرهنگ است».
خود را به ما ایمیل کنیدinfo@paivand.ca :

این ســخنان از ســوی
احمد خاتمی بــه دنبال
ابراز نگرانیهای مکرر علی
خامنهای ،رهبر جمهوری
اسالمی نسبت به مسائل
فرهنگــی در جامعه بیان
میشود.
رهبر جمهوری اسالمی در
نخستین سخنرانی عمومی خود
در ســال  ۱۳۹۳نیز ضمن اذعان
به اینکه فقط «خارجیها» مسئول
«آسیبهای فرهنگی» نیستند،در
مورد «رخنههای بسیار خطرناک
فرهنگی» در کشــور به مسئوالن
هشدار داد.
سید علی خامنهای از «مسئوالن
فرهنگــی» جمهوری اســامی
خواســت تــا «با حساســیت و
هوشیاری مراقب رخنههای بسیار
خطرنــاک فرهنگی باشــند و به
وظایف ایجابــی و دفاعی خود در
این زمینه عمل کنند».
رهبر جمهوری اســامی ســال
 ۱۳۹۳را سال «اقتصاد و فرهنگ»
نامیده است.
او همچنین روز پنجشــنبه۱۵ ،
اسفند ،نیز با ابراز نگرانی از مسائل
فرهنگی در ایــران ،بر «توجه به
فرهنگ دینــی و انقالبی» تاکید
کرد.
آقای خامنهای در دیدار با رئیس و
نمایندگانمجلسخبرگانرهبری
توجه بــه فرهنگ دینی و انقالبی
را از وظایف مســئوالن دانست و
با اشــاره به اظهار نگرانی مجلس
خبرگان از مسائل فرهنگی کشور
گفت« :من هم از مسائل فرهنگی
نگرانم».

او افــزود« :دولت محترم باید به
این موضوع توجه کند و مسئوالن
فرهنگینیز باید توجهداشته باشند
که چه میکنند ،زیرا در مســائل
فرهنگی نمیتوان بیمالحظگی
کرد».
احمد خاتمیدر نماز جمعه تهران
در عیــن حال که گفــت «ما از
شبهه بیمی نداریم {زیرا} شبهه
گذرگاهی برای ارتقای ماســت»،
افزود« :اما شــبهه افکنی خیانت
اســت و جنایت اســت .این مثل
همان چیزی اســت کسی بیاید
میکروب را در سطح جامعه پخش
کند و بعد بخواهند پزشکان جلوی
آن را بگیرنــد .هیچ منطقی این
اجازه را نمیدهد ،منطق دین هم
چنین اجازهای نمیدهد».
عضو مجلس خبــرگان رهبری با
بیان اینکه «همه بایددر این عرصه
به طور جدی مراقبت و مواظبت
داشته باشند» ،گفت« :صدا و سیما
و وزارت ارشــاد باید در این زمینه
مراقبت جدی داشته باشند ،حق
ندارند از بیــت المال اجازه دهند
به روزنامه ،هفتــه نامه ،ماهنامه
یــا کتابی کــه مقدســات را زیر
سوال ببرند .مردم چنین اجازهای
نخواهندداد
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ادبیات...

آژانس مسافرتی

«از ملک ادب ،حکم گزاران همه رفتند»

باستانیپاریزی،نویسنده
و مورخ ،درگذشت

محمدابراهیم باســتانی پاریزی،
مورخ ،نویســنده ،و شــاعر ایرانی
بامداد سهشنبه ۵ ،فروردین ،بر اثر
کهولت سن و بیماری کبد در سن
 ۸۹سالگی در تهران درگذشت.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان
ایران ،ایسنا ،این استاد بازنشسته
دانشگاه تهران که در یک ماه اخیر
از بیماری کبد رنــج میبرده در
بیمارستان مهر تهران درگذشت ه
است.
بنا بر گزارشها ،مراســم تشییع
محمد ابراهیم باســتانی پاریزی
ساعت  ۱۰بامداد روز پنجشنبه۷ ،
فروردین ،از مقابل دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران برگزار شده و پیکر او
در بهشت زهرای تهران و در جوار
همسرشدفن میشود.
محمدابراهیــم باســتانی پاریزی
مورخ ،نویسنده ،پژوهشگر ،شاعر،
موســیقیپژوه و استاد بازنشسته
دانشگاه تهران است که بیش از ۴۰
عنوان کتابدر زمینههای مختلف
از جمله کرمانشناســی به چاپ
رسانده و صدها مقاله تحقیقاتی نیز
منتشر کرده است.
وی کــه دوره دکترای تاریخ را در
دانشــگاه تهران گذراند از ســال
 ۱۳۳۸تا  ۱۳۸۷استاد آن دانشگاه
بود.
باســتانی پاریــزی در یازدهــم
اســفندماه گذشته یعنی کمتر از
یک ماه پیــش از فوتش عضویت
افتخاری فرهنگستان علوم ایران را
نیز دریافت کرد.
در مهرماه  ۸۹نیز مســتندی در
قالب فیلم بلند «از پاریز تا پاریس»
دربــاره محمدابراهیم باســتانی
پاریزی در جشنوارههای سینمایی
ایران به نمایش درآمد.
پیشینه

محمدابراهیم باستانی پاریزی در
ســوم دیماه  ۱۳۰۴در پاریز ،از
توابع شهرستان سیرجاندر استان
کرمــان متولد شــد .وی تا پایان
تحصیالت ششم ابتدایی در پاریز
تحصیل کرد.
پس از پایان تحصیالت ابتدایی و
دو سال ترک تحصیل اجباری ،در
سال  ۱۳۲۰تحصیالت خود را در
دانشسرای مقدماتی کرمان ادامه

داد و پس از دریافت
دیپلم در سال ۱۳۲۵
برای ادامه تحصیل به
تهران آمد و در سال
 ۱۳۲۶در دانشــگاه
تهران در رشته تاریخ
تحصیالت خود را پی
گرفت.
باســتانی پاریزی به
گــواه خاطراتش از
نخستین ســاکنان
کوی دانشگاه تهران
(واقــع در امیرآبــاد
شمالی) است.
در  ۱۳۳۰از دانشگاه
تهران فارغالتحصیل
شــد و بــرای انجــام
تعهد دبیری به کرمان
بازگشت و تا سال ۱۳۳۷
خورشیدی کهدر آزمون
دکتری تاریخ پذیرفته
شد در کرمان ماند.
او دوره دکترای تاریخ
را هــم در دانشــگاه
تهران گذراند و با ارائه
پایاننامــهای درباره
«ابن اثیر» دانشــنامه
دکترای خود را دریافت
کرد.
وی کار خــود را در
دانشــگاه تهران از سال
 ۱۳۳۸بــا مدیریــت
مجله داخلی دانشکده
ادبیات آغــاز کرد و تا
ســال  ۱۳۸۷استاد
تماموقت آندانشگاه
بود.
اولیــن نوشــته او در
نشــریات آن زمــان،
مقالهای بود با عنوان
«تقصیر با مردان است،
نه زنان» که در ســال
 ۱۳۲۱در مجله بیداری
کرمان چاپ شد .پس از
آن به عنوان نویسنده و
مترجم از زبانهای عربی و فرانسه
مقاالت بیشماری در روزنامهها و
مجالتی مانند کیهان ،اطالعات،
خواندنیها ،یغما ،راهنمایکتاب،
آینده ،کلک و بخــارا چاپ کرده
است.

...
با شما
سال
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اولین کتاب باســتانی پاریزی
پیغمبــر دزدان نــام دارد که
شرح نامههای طنزگونه شیخ
محمدحسن زیدآبادی است و
برای اولین بار در ســال ۱۳۲۴
در کرمان چاپ شده است .این
کتاب تاکنون به چاپ شانزدهم
رسیده است.
باســتانی پاریــزی شــعر هم
میســرود و اولین شعر خود را
در کودکی در روســتای پاریز
و در آرزوی باران ســروده بود.
منتخبی از شــعرهای خود را
در سال  ۱۳۲۷در کتابی به نام
«یادبود من» به چاپ رســانده
است.
از میان نوشــتههای او ،هفت
کتاب با عنوان «سبعه ثمانیه»
متمایز است که همگی در نام
خود عدد هفت را دارند ،مانند
خاتــون هفت قلعه و آســیای
هفت سنگ .بعدا کتاب هشتمی
با عنوان هشــتالهفت به این
مجموعه هفتتایی اضافه شد ه
است.
از آثار دیگــر او میتوان به «از
پاریز تا پاریس» (چاپ هشتم
 ،)۱۳۸۱پیغمبر دزدان (چاپ
هفدهــم  ،)۱۳۸۲شــاهنامه
آخــرش خوش اســت (چاپ
ششم  ،)۱۳۸۳تالش آزادی (چاپ
هفتم  ،۱۳۸۳برنده جایزه یونسکو)
و کتابهای مختلفدر مورد تاریخ
کرمان اشاره کرد.
•

since3
199

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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در سرزمین تناقض...

دکتربهمن فصیح پور

گزارشی از تولید
شراب در وان حمام
آپارتمانهایتهران

خبرگزاری رویترز گزارشــی
درباره مصــرف الکل در میان
جوانان ایــران و در پارتیهای
شبانه آنها منتشر کرده است.
ایــن گزارش پســر جوانی به
نام "شــهریار" را معرفی کرده
که هر آخر هفته دوســتانش
را بــه آپارتمان لوکس پدرش
در تهران دعــوت میکند .پارتی
شبانه آنها با نوشیدن "تکیال" آغاز
میشود و تا روشن شدن هوا ادامه
پیدا میکند.
"کلوبهــای شــبانه" در ایران
وجود خارجی ندارند اما خانههای
شــخصی جای این کلوبها را پر
کردهاند .در کشــوری که تولید،
فروش و مصرف مشروبات الکلی
ممنوع و جرم اســت ،در بیشــتر
مهمانیها الکل سرو میشود.
"شــیما" دوســت دختر شهریار
از طریــق تلفن ویدیــو به رویترز
گفته کــه "الــکل پارتیها راهی
هستند برای آزاد شدن از قوانین
سختگیرانهحکومتی".
شهریار میگوید« :با نوشیدن الکل،
آدم مشکالتش را فراموش میکند.
ما از دســت محدودیتهای زیاد
برای جوانان دیوانه شدهایم».

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

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

با کمک طب سوزنی

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

احنصار قاچاق
الکل در گمرک
جمهوری
اسالمی :هر سال
 ۱۲میلیارد دالر!

تولید شراب در ایران؛
سنتی  ۷هزار ساله

میکند .او به رویترز
توضیح میدهد که
با دوستانش در وان
حمام خانهشان انگور
را بــا پا له میکنند و
برای شراب آماده میکنند.
او میگوید این کار برایشان مفرح
و همانند یک "آیین تطهیرکننده"
است.
"امین" معلم ورزش  ۳۵ساله نیز
تولیدکننده حرفهای شراب است.
او در باغچــه  ۵۰متریاش ،انگور
برای تولید شراب پرورش میدهد
و در زیرزمین خانهاش هم خمهای
شراب را تا آماده شدن انبار میکند.
البته کسانی که قادر به تولید شراب
خانگی نیستند هم به راحتی و با
یک تماس تلفنی میتوانند شراب
را در خانه خــود تحویل بگیرند.
"رضا" مهندس کامپیوتر میگوید:
«ناصر تولیدکننده شــراب است
و با یک تلفن شــراب مرا به خانه
میآورد ،سرویس .»!VIP

رویترز در ادامه گــزارش خود به
سنت قدیمی تولید شراب در ایران
اشــاره میکند و آن را بر اســاس
تخمین دانشمندان متعلق به پنج عالوه بــر تولید شــراب خانگی،
هزار ســال پیش از میالد مسیح مارکهای معروف مشروبات الکلی
(یعنی بیش از  ۷هزار سال پیش) نیز به داخل ایران قاچاق میشوند.
قلمدادمیکند.
به نوشــته رویترز ،گفته میشود
"شراب شیراز" یکی از قدیمیترین که انحصار قاچاق الکل به ایران در
و معروفترین شــرابهای تولید دست مرزبانان و ماموران گمرک
ایران اســت که به وسیله سربازان است و این افراد از این راه هر سال
جنگهای صلیبی به اروپا راه پیدا بالــغ بر  ۱۲میلیــارد دالر درآمد
کرد .امروزه اما به دلیل ممنوعیت کسبمیکنند.
فروش الکل ،ایرانیان خودشان در نیروهای سپاه که بر بخش بزرگی
خانه شراب تولید میکنند.
از مبــادی ورودی کاال بــه ایران
"حســام" جوان  ۲۸سالهای است نظــارت میکنند ،تا کنون به این
کــه در تهران موزیــک تدریس شایعات واکنشــی نشان ندادهاند.
"درآمد میلیاردی از احنصار ورود
الکل"

 ۱۰۰میلیون پیامک نوروزی
مشترکان ایرانسل در یک ساعت
به گزارش "ایرانســل" مشترکان
این شرکت در نیم ساعت پیش و
پس از سال تحویل بیش از ۱۰۰
میلیونپیامکفرستادهاند.
پرحاشیهترین پیامکها ،تبریک
نوروزی حســن روحانی است که
در مورد مخارجــش هنوز بحث
میشود.
بنا بر گزارشها ،مشترکان ایرانسل
نوروز سال قبلدر بازه زمانی مشابه،
نیم ساعت پیش و نیم ساعت پس
از تحول سال ،اندکی کمتر از ۷۸
میلیون پیامک فرستاده بودند.
 ۴میلیارد پیامک در پنج روز

مشترکان شــرکت ایرانسل از ۲۸
اســفند  ۹۲تا چهارم فرودین ۹۳
بیش از  ۴میلیارد و  ۲۷۷میلیون
پیامکفرستادهاند.
در میان پیامکهای نوروزی ،پیام
تبریک رئیس جمهــور به تلفن

همراه شــهروندان ایــران جایگاه
ویژهای دارد و بحث دربارهی چند و
چون و مخارج آن همچنان مطرح
است.
حســن روحانــی در اقدامی که
تاکنون سابقه نداشتهدقایقی پیش
از پخش پیام نوروزیاش از رادیو و
تلویزون با ارسال پیامکی به تلفن
همــراه شــهروندان ایرانی داخل
کشور ســال نو را به آنها تبریک
گفت و برای همه "نوروزی سرشار
از شادی و امید" آرزو کرد.
به گــزارش خبرگزاری جمهوری
اسالمی(ایرنا)"اپراتورهایچهارگانه
تلفن همــراه در ایــران با جذب
اسپانسردر ارسال میلیونها پیامک
تبر یــک
ر ئیــس
جمهــو ر
مشــارکت و
تا بدون
همراهی کردند
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جلسات «آشنایی با طب سنتی چینی و اصالح سبک زندگی» هر هفته رایگان برگزار می شود

بهروزباباخانی
به نوشته رویترز ،بیشتر مشروبات
الکلی از ترکیه و اقلیم کردستان
عراق وارد ایران میشــوند و البته
ودکا از روسیه و گرجستان نیز به
ایران وارد میشود.
تا کنون بارها روحانیان و پیشوایان
مذهبــی در ایــران نســبت به
دسترسی آســان به الکل هشدار
دادهاند .بسیاری از آنها ورود الکل
به ایران را "توطئه غرب" میدانند.
از زمان روی کار آمدندولت حسن
روحانی ،حمالت پلیس به منازل
و پارتیها کمتر شده اما مجازات
تولید و مصرف الکل تغییری نکرده
است.
صرف نظــر از ممنوعیت مذهبی
مصــرف الــکل ،عــوارض ناگوار
زیــادهروی در مصــرف الکل یا
نوشــیدن مشــروبات الکلی غیر
اســتاندارد در ایــران نیز گزارش
شده است .نابینایی و حتی مرگ
از عوارض مصرف مشروبات الکلی
غیراستانداردهستند.
رسانههای ایران از وجود  ۲۰۰هزار
معتاد به الکلدر میان جمعیت ۷۶
میلیونی ایران خبر میدهند.
منابع غیررسمی آمار معتادان به
الکل را از این رقم بیشتر میدانند.
از سال گذشــته در تهران اولین
کلینیک ترک اعتیاد الکل راهاندازی
شده است.
•

هیچ هزینهای پیام رئیس جمهور
به طور مســتقیم بدست ایرانیان
برسد".
 ۱۰۰میلیون سیم کارت فعال در
ایران

تبریک نوروزی روحانی از ســوی
رســانههای اصولگرایان تندرو و
منتقــدان دولت بــا واکنشهای
منفی فراوانی روبرو شد .برخی از
انتقادها به هزینه این کار مربوط
میشــود و برخی دیگر معتقدند
بــا توجه به تریبونی مانند رادیو و
تلویزیون که پیام رئیس جمهور از
آن پخش میشود ارسال پیامک
ضرورتی نداشته است.
کارگزار،
علــی

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

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

نان سنگک

سر

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

سفره شما!

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

شیراز
Tel.: 514-894-8372

رستوران

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

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

مدیرعامل شرکت ارتباطات
ثابت ایران آذر ماه ســال
پیش گفته بــود بیش از
 ۱۰۰میلیون سیم کارت فعال
تلفن همراه در ایران وجود دارد.
برخی منتقدان با احتســاب ۱۰
تومان بهای متوســط هر پیامک،

5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929

هزینهی تبریک نوروزی روحانی را
یک میلیارد تومان برآورد کردهاند
و آن را "اســراف از بیتالمــال"
خواندهاند.
در این میان ظاهرا تاکیدهایدولت
کــه هزینهای بابــت پیامکهای
نــوروزی نپرداختــه برخــی از

معترضان را قانع نکرده است .از این
گذشته استفاده از پیامک توسط
دولت امر نادری نیست و در دوره
محمود احمدینژاد این امکان یکی
از راههــای دعوت از مــردم برای
مراسم استقبال از رئیس جمهوردر
سفرهای استانی محسوب میشد.

15

 سال  20شماره  12  1154فروردین 1393

PAIVAND: Vol. 20  no.1154 avr. 01, 2014

www.paivand.ca

کلیسای اجنیلی فارسیزبانمونتریال


ک

هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه :از ساعت 4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی (رایگان) -
با تلفن ما متاس بگیرید514-999-5168 :

شی
ش جالل عادل

15

16

 سال  20شماره  12  1154فروردین 1393

انتخابات
همگانی

 7آ وریل 2014

PAIVAND: Vol. 20  no.1154  avr. 01, 2014

www.paivand.ca

در شهــر
مدرسه دهخدا

5206 DECARIE #3

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

مدرسه فرزانگان
----------------

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

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

تلفن)514( 626-5520 :

• شرایط الزم را داشته باشید
• نام شما در لیست رای دهندگان ثبت شده باشد

برای یافنت نشانی ایستگاه رای گیری:

• به کارت یادآوری که از طریق پست
به دست شما می رسد ،رجوع کنید.
• به وبگاه زیر مراجعه کنید:

electionsquebec.qc.ca

• با وارد کردن کد پستی خود،
مجموعه ای از اطالعات مفید خواهید یافت.

ایران-مونترال

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

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

خورشید خانوم

IBNG

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

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

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

Tel: 514-341-5194

با ارائه یکی از مدارک زیر،
خود را شناسایی کنید:
• کارت بیمه بهداشت
• گواهی نامه رانندگی
• پاسپورت کانادایی
• گواهی هویت بومیان
• کارت شناسایی ارتش کانادا

اجنمندفاعازحقوقبشر

اجنمنزنانایرانیمونترال

فرهنگسرایسینا

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

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

برای رای دادن ،شما باید:

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

(514) 299-1787

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

روز  7آوریل
بین ساعت 9:30صبح تا  8شب
روز رای گیری است.

16

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

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

همبستگیبازرگانی

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

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

اجنمن ادبی مونتریال

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

www.ilsmontreal.org

اوتـــاوا

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکاازآنهمهماست

کتابخانهنیما

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

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

چهارشنبهها:
 8بامداد

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

WWW.IBNG.CA

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

ـسرا
ک
با
�

www.iranian-studies.com

Maison De Kebab

La

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

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

514

933-0-933

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1
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شادباش به دوست!

آرام بیات ،مدیر گروه رقص
خورشیدخانممونتریال،
«جایزه نوروز» بنیاد میراث
پاسارگاد 2014 -1393
را دریافت کرد.

Aram Bayat
The personality of the year
2013, for the category of
”“Art & Culture
«جایزه نوروز» همه ساله ،همراه با فرا
رســیدن نوروز ،بزرگترین جشن ملی
و جهانی ایرانیان ،از ســوی بنیاد میراث
پاســارگاد برای قدردانی به کسانی اعطا
می شود که:
1ـ به طور داوطلبانه در راستای معرفی
و نگاهبانی میراث های فرهنگی و طبیعی
ایرانزمین کوشــیده و ،بی انتظار مزد و
پاداشی ،بخشی از وقت و امکانات خود را
در خدمت آگاه کردن مردمان نسبت به

اهمیت نگاهبانی و نگاهداری
این میراث گذاشته اند.
2ـ و یا با اینکه در نهادهای
دولتی و وابسته به دولت کار
می کنند ،حاضر به همگامی
با تخریــب گــران میراث
فرهنگی و طبیعــی ایران
نشــده و هر جا که الزم بوده
در حد امکان و توان شان مقابل این ویران
گری ها ایستاده اند.
بنیاد میراث پاسارگاد ،و کمیته زیر
نظــر آن (کمیته ی نجات پاســارگاد)،
کوشــش می کند تا ،بر اساس اهداف و
خواسته های گسترده ی خود ،که شامل
نگاهبانی ،نگاهداری و نجات میراث های
فرهنگی و طبیعی ،ملی و بشری ایرانزمین
(اعم از فیزیکی یا غیرملموس) ،از سویی و
رویارویی صریح با تخریب های عمدی و
غیر عمدی موجود در ایران از سوی دیگر
می شود ،افراد برجســته ای را انتخاب
کند.
در سال های قبل ما افراد زیادی در بخش
های مختلــف میراث

فرهنگی ،میــراث طبیعی و بخش های
فرهنگی و آموزشی را در لیست بهترین
های سال معرفی می کردیم اما به چند
دلیل از سال گذشته قرار گذاشته ایم که
هر ساله بین سه تا حداکثر پنج شخصیت
در رشته های مختلف و یک نهاد مدنی،
یا انجمنی فرهنگی را معرفی کنیم:.
دیپلم «جایزه نوروز» تقدیم می شــود
به دو شــخصیت سال که تازه ترین کار،
یا مجموع کارهایشــان بازدهی روشن و
مشــخص در پیشبرد میراث فرهنگی یا
طبیعی سرزمین مان داشته است ،تحت
عنوان:
1ـ بهترین شــخصیت ســال در میراث
فرهنگی
2ـ بهترین شــخصیت سال در محیط
زیست و میراث طبیعی.
و به:
ـ بهترین هنرمند ســال (در رشته
های مختلف) که تازه ترین کار ،یا
مجموع کارهایش در جهت پیشبرد
فرهنگ و هنر ایران بوده باشد.

خانم آرام بیــا
ت ،رقصنده ،طراح رقص در ایران
ای
ران
آ
مده
و
و معلم رق
آموزش رقص را دور
ص ،برنده جایزه نوروز • بوجـ
ـود
آور
دن
ا
ولیـ
ـن
گ
روه
از
ب
ای
ران
شروع کند.
هترین هنرمند سال بنیاد میراث رق
ص
ه
ای
ایر
انی
(
خور
شید
خا
نم)
پاسارگاد شده اند ،به خاطر :
از آن تاریخ تا کنون صدها کودک
در کانادا
و
ن
وج
وان
ایر
انی
و
• تالش های خ
غیر ایرانی را با
ستگی ناپذیر در • به خاطر آموز
ش
ص
دها
کو
دک
ا
ین
هنر
آشـ
حفظ و گستر
ـنا کرده و یا آن ها را
ش هنر رقص ایرانی و نوجوان ایر
انی
و
غیر
ایر
انی
با
ا
ین
آ
موز
ش
در بیش از دو دهه
داده است .در زمانه ای که
هنر
مم
نوع
شده
در
ای
ران.
• بــه خاطر تدریــ
هنر رقص ،به خصوص برای زنان،
کودکان ایرانی و س رقص به آرام بیات ،که خود از
هن
رمن
دان
به
د
الیل
ح
ضور
ح
کومتی مذهبی،
غیرایرانی برای
رقصنده ای است که کار خویش
از فهرست میراث غیرملموس ملی
کمک به ماندگاری رقص ایرانی
را از هن
رس
تان
رق
ص
ه
ای
م
لی
و
ما
ح
• خا
ذف شده است ،آرام بیات به
طر طــرح رقص هایی که محلی
ای
ران
ش
روع
کر
ده،
پ
س
از
عن
بــرای به روز شــدن
وان یکی از کوشنده ترین چهره
رقص های انقــاب و پس از مم
نوع
یت
ا
ین
ه
ای
زن
ایر
انی
در
ایرانی و همگام
خ
ارج کشــور،
شــدن شــان با هنر بــزرگ جه
انی
ب
رای
ز
نان
در
نق
ش
م
وثــ
رقص های
ری در حفظ این هنر
بوده اس جهانی بســیار مفید ایران ،به تال
ش
ه
ای
زیا
دی
د
ست
و
انت
قال
ت.
آن به نســل های بعدی
زد تا بتواند اج
• به خا
ازه ی تدریس رقص داشته است.
طر
گ
شای
ش
اول
ین کالس به زنان را بگیرد و وقتی
در
ا
ش
ین
کوه
امر
می
رزاد
گی،
مس
آموزش
ئول
رق
امور
ص
اج
ه
رایی
ای محلی ایرانی
موفق نشد ،تصمیم گرفت تا ،برای
در خ
بنیاد میراث پاسارگاد
ارج
ای
ران پس از ممنوعیت زنده نگاه
داش
تن
ا
ین
ه
نر،
به
خ
ارج
•

ِ
ادب ایران
من
دوستداران َ
ُ
فرهنگ و ِ
انج ِ
نشست های فرهنگی و ادبی در دانشگاه کنکوردیا،
مونترآل ،کانادا
هر یکشنبه  ۴تا  ۶پس از نیمروز

خن آقای
«مزدک» به ُس ِ
محمد صدیق

آقای محمد صدیق ،در ســخنرانی آینــده درباره
کیستی و جایگاه تاریخی مزدک با ما سخن خواهند
گفت .اهمیت مزدک در رخداد های تاریخی ایران و
جهان ،در آگاهی توده و جنبشهای مردمی بررسی
مشاورین امالک :مسکونی و جتاری
 بابیش از  10سال سابقه  ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن با بهترین نرخ

خواهد شد .سخن ایشان گزیده ای از آنچه در کتاب
تازه منتشــر شــده وی به نام "مزدک" آمده است
می باشــد .در این اثر همچنین به دیگر نهضتهای
فرهنگی-تاریخی پیش از مزدک نیز اشاره می شود
از آن جمله :میترا (مهر) ،زرتشت و مانی.
Sunday Apr 06th 2014, 4:00-6:00 pm,
Concordia University,
The Hall Building (H),
Room # 620, 6th floor, 1455 De Maisonneuve Blvd W. Métro Guy-Concordia

 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

کتاب سرطان :اثر دکتر پرویز قدیریان

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

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.

سـپ
اس

از کلیه دوستان ،سروران ،یاران،
عزیزان و بستگانی که در ایام بسیار سخت
سوگواری و اندوه بزرگ از دست دادن مادر دلبندم
با دیدار و حضور گرم و مهربان خود و با درج پیام های
همدردی در نشریات ،مرا همراهی نمودند ،صمیمانه
سپاسگزارینموده،
برای فرد فرد شما عزیزان،
بهروزی ،شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این ایام دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفردشما عزیزان دست نداد،
بر من ببخشائید.

منصورمرادیان

17
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صرافیخضر

انتقـال ارز

نس
ز کوی یار می آید ـیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل ربافروزی

هب صحرا رو هک از دامن غـبار غم بیفشانی
بلب
هب گلزار آی کز ل زغل گفتن بیاموزی

لحظههای شیرین با

سفرۀعقدشیرین
______________

طراحیواجرایسفرههایعقدشام..
در رنگ ها و اندازه های متنوع

یحیی هاشمی پور

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

انتقال فوری ارز به ایران و
برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

Tel.: 514-624-2669
514-912-5651
www.sofrehaghd-montreal.com

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

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

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

به اقصی نقاط جهان
  تضمین بهترین نرخ روز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

با بیش از  30سال پیشینه
در ارائه خدمات ارزی

بهمدیریت:
بیژن احمدی

ساعات کار :همه روزه 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
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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

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

unitedtours@bellnet.ca

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

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
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کلینیکدندانپزشکیآریا
در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.

Clinique Medicale Alphamedic

دکتر ریموند رضایی
Centre-Ville

 اورژانس:پزشک خانواده
 پزشک خانواده

دکتر مهری حیدری

بدون وقت قبلی
Family Physician

Dr. Mehri Heidari D.M.D.

(Without Appointment)

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

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

(Metro: Guy)

Tel : (514) 933-3337

قبول کلیه
بیمه های مدیکال
و بیمه های دانشجوئی

www.clinique-arya.com

NOTAIRE-NOTARY
وحید خلجی

محضردار و مشاورحقوقی
:خدمات ما شامل

 وام،خرید و فروش: امالک
 خرید و فروش شرکت ها
 اجاره امالک تجاری
 ثبت شرکت ها
 تهیه وصیت نامه
 تهیه دعوت نامه برای ویزا
 تهیه وکالت نامه ها
 تاییدامضا
و بسیاری دیگر
________________
VAHID KHALAJI
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

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

Tel.: 514-439-1444
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Dr. Raymond Rezaie

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

1393  فروردین12  1154  شماره 20 سال

www.paivand.ca

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

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

روز7
هفته

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

: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
Dr. Faramarz Dehnade
 ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
 ORL:
Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Théodore Kass
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow
 MALADIES INFECTIEUSES
Dr. A.-F. Doss

: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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HYUNDAI

آژانسمسافرتی

PRESTIGE

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

2014

starting from

با نرخ 1.9%
و ختفیف ویژه

0

%

با نرخ
و ختفیف ویژه

2011

:All pre-owned cars

Certified & Inspected

با ضمانت عالی

>> با نرخ بهرهstarting from %1/9 :

- First, 2nd, third chance

credit approval

Cell: 514 834 2166

با قیمت های ویژه و رقابت ناپذیر

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

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

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

www.hyundaiprestige.com

اجناس متن
و
ع
و
ت
ا
ز
ه
ا
ز
ای
را
ن رسید

کله ،پاچه

ی گوسفند
و سیراب

م بره پخته
حلی
و جوداست
مو

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

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

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

 Í Íانواع دوغ:چوپان ،مشکی،
آبعلی ،اروند ،گیلکی ،ترکمن،
 Í Íدوغ پگاه و حافظ (از ایران)
Í Íشربت البالو
 Í Íمربای بهارنارجن و شقاقل
Í Íکباب کوبیده مخصوص
 Í Íفیله مینیون ،جوجه کباب
Í Íدل و جگر گوسفند

با سفارش قبلی

فتی تازه
ضا

خرمای م

انـــواع
برجن ،حبوبات،
ادویه جات و ...
از ایران رسید

شیالماه:
اسپ
ی

چهگوسفند
ماهی
نیوزیلند

Í Íاستیک ،دل قلوه و جگر و...

ما به ف
کر سالمتی شما هستیم؛
شماچطور؟!

مرغ

ارگانیک
ویزا و
مسترکارت
پذیرفتهمی
شود

ذبح اسالمی :حـــــالل

م
اهیسفی
د
م
د
ی
ت
ر
ا
نه،
همچون
م
ا
ه
ی
س
فید
شمال ایر
ان رسید
فیله ،چن
جه ،جوجه کباب
بی استخ
وان و بااستخوان،
کوبیده مر
غ و گوشت ،انواع
اس
تیک  angesو...

ترشیخانگیمخصوصسنلورانرسید
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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

خامنها
رای
ب آقایان
و

MASOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

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

اتواولتیماکس

حـراگج
ر
بیش از  80اتومبیل هر هفته
تسهیالتعالی درپرداختماهانه
ویژه هموطنانگرامی

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

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

Tel. 514-487-0009

بزرگترینومجهزتریننمایشگاهاتومبیل
در غرب مونتریال
با مدیریت حمید پازوکی مهر

بز ـاره!
به

info@loadextransport.com

اتومبیل نو و اوکازیون  :با  20سال سابقه

Fax. 514-482-0034
www.autoultimax.com
info@autoultimax.com

t,
s
e
g
ig he
B
e
! Th Best,T
The erhouse
Pow

>> $0 Cash Down.

2011 Honda Pilot EXL 30000km Leather, Backup Camera Full Warranty $32900 or 244 Bi-weekly
2011 Mercedes-Benz B200 38000km Panoramic Sunroof, Full Warranty $17900 or 132 Bi-weekly
2010 Nissan Rogue SL AWD 98000km $13900 or 103 Bi-weekly
2011 Mercedes-Benz ML350 BlueTec Diesel 92000km $32900 or 244 Bi-weekly
2011 BMW X5 Diesel 7 Passengers 85000km $37900 or 281 bi-weekly
2007 Honda Accord EX Sunroof 133000km $8500 or $75 bi-weekly
2008 Mazda 5 GT 6 Passengers 97000km $9800 or $87 bi-weekly
2010 Lexus IS250 AWD Full Warranty 64000km or $77 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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مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

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

هدیه  1000دالری برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار

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

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

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

اوکازیون عـالی
برای زندگی و یا
سرمایهگذاری

2004 construction
ile des soeurs
$279000

PAIVAND: Vol. 20  no.1154 avr. 01, 2014

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

برترین و
م
ر
غ
و
ب
ت
ر
ین
سنگ های
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
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دکتر شریف نائینی
جراحدندانپزشک

_________________________
5450 Cote-des-Neiges,

Tel.: (514) 731-1443

عکاسیرز
PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL

PAIVAND: Vol. 20  no.1154  avr. 01, 2014

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

since
1990

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

 تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها

514-488-7121

5301 Queen Mary, H3X 1T9

جشن بزرگ چهارشنبه سوری شاتوگی

سپاسگزاری و قدردانی

از تمامی یاران  ،دوستان ،هموطنان ،اسپانسر ها و داوطلبانی
که در مراسم جشن باشکوه چهارشنبه سوری شاتوگی،

سه شنبه  18ماه مارس 2014

در محل سالن جشن های مرسیه،
که در آن نزدیک به  700نفر از عزیزان شرکت داشتند-در برگزاری این میراث فرهنگی با ما همراه و همیار بودند،
صمیمانهسپاسگزاریم.
همچنین از کلیه دوستانی که ایثارگرانه و بدون هیچ چشمداشت مادی و صرفا به عشق
ایران و به هدف حرمت گزاری به میراث سترگ ایرانی در مهاجرت،
طی روزهای متمادی کار به برگزاری بهینه و درخور غرور ایرانی
این جشن زیبا به ما یاری رساندند،سپاسگزاریم و دست شان را صمیمانه می فشاریم.
___________________
شایان ذکر است این برنامه بدون حمایت اسپانسرها میسر نمی بود.
سپاس ویژه داریم برای دوستان عزیز :آرزو تحویلداری یکتا :دارالترجمه یکتا،
مسعودهاشمی :سنچری  ،21خانم معصومه علیمحمدی (مهاجرت )ICP
مهری صدوقی :آژانس مسافرتی  TAMو رستوران عموجان
______________________________
همچنین از دوست قدیمی و دلسوز ،آقای فرشاد فضلی (تپش) ،و نیز تیمور (دی جی
آلکاپون) و عزیزان دیگر ،وحید ،مجید ،رامتین و روژین و آرش صمیمانه متشکریم.
___________________
اگر کمبود ونارسایی در برنامه پیش آمد ،ما را ببخشید.

گروه برگزار کننده جشن چهارشنبه سوری شاتوگی

پ

مدیریت و کارمندان
تاکسی اطلس
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کبک:انتخابات
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>> بخش یکم
از دو بخش

نگاهیبهمنشورارزشهایالئیسیتهدولتکبک
پیشگفتار

در تابستان سال گذشــته دولت در
اقلیت کبک که حــزب کبکوا آن را
رهبری مینماید الیحــهای را تحت
عنوان " منشــور ارزشهای الئیسیته
دولــت کبک "( )1جهت بررســی و
تصویب به مجلس ایالتی کبک ارائه
نمود.
این منشور بدلیل برخی از مواد بحث
برانگیز آن بین موافقین و مخالفین
بازتاب گســتردهای داشــته است.
از آنجایــی که تصویــب آن میتواند
اثــرات عمیقی بر فضای سیاســی،
اجتماعی و اقتصــادی جامعه کبک
داشــته و همچنین باعــث تفرقه و
مشکالت عدیده حقوقی در این ایالت
مهاجرپذیرشود.
انجمن دفاع از حقوق بشــر درایران-
مونترال ،که دفاع از حقوق بشر بویژه
حقوق ایرانیان را در سرلوحه فعالیت
خود قــرار داده اســت ،وظیفه خود
میدانــد که با پرداختن به جنبههای
مختلف این منشــور و نشــاندادن
مغایرتهــای آن با منشــور حقوق و
آزادی های فردی کبک ( )2و اعالمیه
جهاتی حقوق بشر ( )3هموطنان را
نسبت به حقوق حقه خود آگاه نماید.
در این راســتا و برای روشنتر شدن
مطلب ،در ابتدا توجه هموطنان را به
تعریف جامعی از الئیســیته و اصول
ناظر بر آن که نسبتاً مورد قبول اغلب
نیل به
اندیشــمندان و پویندگان راه ِ
جامعه مدنی میباشد جلب مینماید.
تعریفالئیسیته

"الئیســیته واژهای است که در دهه
هفتاد سدٔه نوزدهم میالدی ()۱۸۷۰
در فرانســه ابــداع و از آن پس وارد
دانشنامهها و گفتمان سیاسی به ویژه
در این کشور شد.
الئیسیته مفهومی سیاسی است که بر
حسب آن ،از یکسو دولت (به معنای
 Etatیا  Stateکه شامل قوای سه گانه:
مقننه ،مجریه و قضائیه میشــود) و
بخش عمومــی ()Sphère publique
از هیچ دینی پیــروی نمیکنند و از
همه
سوی دیگر ،دین با برخورداری از ٔ

پیام های نوروزی...
رژیم ،پیام حجتاالســام محمد
خاتمی رییس جمهوری پیشین
رژیم (توجــه دارید که تا اینجا به
غیر از اوباما ،بقیه همه مال هستند)
پیام ابوالحسن بنیصدر نخستین
رییس جمهوری اســامی ایران
و از شــخصیتهای اپوزیســیون
رژیم ،پیــام بانو فرح پهلوی ملکه
پیشــین ایران ،و پیام رضا پهلوی
از شخصیتهای اپوزیسیون رژیم
و همســرش بانو یاسمین پهلوی
میاندازیم تا ببینیم غیر از تعارفات
رایج چه پیامی برای ایرانیانداشته
و تا چه اندازه مختصات پیام سال
نو را رعایت کردهاند.
•
پیام باراک اوباما« :حقوق جهانی»
به جای حقوق بشر

امســال نیز پیــام بــاراک اوباما،
رییس جمهــوری آمریکا ،حدس
و حدیثهایی را در میان ایرانیان
سبب شــد که به نظر من مطلقا
آن اهمیتــی را ندارد کــه به آن
نســبت داده میشــود .رییــس
جمهوری آمریــکا در همان آغاز
پس از شــادباش ،یادآور میشود
که میخواهد «از این فرصت برای
سخن گفتن مســتقیم با مردم و

جامعه مدنی هیچ قدرت
آزادیها در
ٔ
سیاسیای اعمال نمیکند.
از این تعریف چنین استنباط میشود
که «دولت و نهادهای آن وابســته به
هیچدینی نیست ودین همدر جامعه
مدنی آزادانه به فعالیت میپردازد ولی
در سیاســت هیچگونه قدرتی اعمال
نمیکند»)4( ".
اصولالئیسیته

الئیسیته سه اصل اساسی و تفکیک
ناپذیر دارد که عبارتند از:
• جدایی کامل نهاد دولت و نهاد
دین
• تضمیــن آزادی کامل عقیده،
وجدان و مذهب
• برابری شهروندان بدون در نظر
گرفتن عقاید آنها
دولتی که اصول باال را به شکل کامل
اجرا نماید ،دولتی الئیک محســوب
میشــود و نقض کامل یــا جزئی هر
یک از اصول یاد شده به معنی الئیک
نبودن دولت است.
 .1منشور ارزشهای الئیسیته
دولت کبک (الیحه قا نون شماره
 60دولت کبک)

منشــور ارزش ها و بیطرفی دینی
دولــت کبک کــه بعداً به منشــور
ارزشهای الئیسیته کبک تغییر نام
داد ،اقدام دولت کبک در جهت بومی
کردن مفهوم جهانی الئیسیته است.
اکنون این ســوال مطرح میشود که
چرا باید برای دمکراسی یا الئیسیته
صفت بتراشیم و اگر چنین کردیم باید
بگوئیم الئیسیته باز یا الئیسیته
محدود که صفت محدود شــامل
منشــور ارزشهــای دولــت کبک
میگردد ،چون الئیسیته آن مختص
دولت کبک است که در آن پارهای از
آزادیهای مذهبی نقض میشود.
بدین ترتیب ،اصــل تضمین آزادی
کامــل عقیده و وجــدان نیز رعایت
نخواهــد شــد .یــادآوری این نکته
ضروری اســت کــه آزادی مذهب
شامل نماد ظاهری آن نیز میگردد.
برای اقلیتهای مذهبی که بهصورت

جمعی مراسم مذهبی خود را بجای
می آورنــد ،رعایت تمــام عیار نماد
ظاهــری جزئی جدانشــدنی از باور
مذهبی آنان است.
بعالوه این باورهای مذهبی عمیقاً با
هویت فردی در آمیخته است و برای
معتقدین آن راهگشای زندگی است.
به تعبیری دیگر ،در منشور ارزشهای
الئیســیته کبک ،دولت بــا ممنوع
کردن پوشش و دیگر نمادهای آشکار
مذهبی که جزیی جداناپذیر از هویت
دینی افراد محســوب میشود ،عم ً
ال
دست به اقدامی غیر ضروری که مغایر
اصول الئیسیته است میزند.
•

منشور ارزشهای الئیسیته کبک را
نمیتوان بدوندر نظر گرفتن موارد زیر
مورد تجزیه و تحلیل قرار داد:
 :1-1سوابق تاریخی:

کبک گــذار از آمــوزش مذهبی به
آموزش عمومی یا غیرمذهبی در دهه
 60و منشور زبان فرانسه در دهه 70
(قانون  101که در  26اوت  1977به
تصویب رسید) را تجربه کرده است.
در این فرایند همچنین زبان فرانسه
بــه عنوان زبــان رســمی کبک به
رسمیت شناخته شد .این دو مورد از
اهمیت تاریخی خاصی برای مقایسه
با منشورارزش های الئیسیته دولت
کبک برخوردارند .اشاره به این نکته
ضروری اســت که در اوایل دهه 60
چون مهاجرت بصورتی که در دو دهه
اخیر اتفاق افتاده است صورت نگرفته
بود ،جامعه کبــک از نظر مذهبی و
فرهنگی همگن بود .بنابراین اکثریت
جامعه در کل و بطــور طبیعی این
تحول آموزشی را پذیرفت .نکته جالب
و قابل تأمل این اســت که دولت به
کادر آموزشــی مذهبی درآن زمان
اجازه داد که در صورت تمایل بتوانند
در سر کالس درس با لباس مذهبی
حضور یابند .نهادینه کردن این تحول
در جامعه کبک و اعمال کنترل کامل
دولت ده سال طول کشید.
قانون 101هر چنددر مواردی با منشور
حقــوق و آزادی هــای کبک که در
 1975به تصویب رسید ،در تضاد بود و

>> ادامه از صفحه6 :
رهبران جمهوری اسالمی ایران»
استفاده کند و آنگاه از «فرصتی»
ســخن میگوید که به «حکومت
ایران» داده اســت تا «به تعهدات
بینالمللیاش» عمل کند.
وی از «رابطه ای نو بین دو کشور»
میگوید و نویــد میدهد که اگر
حکومت ایران به آن تعهدات عمل
کند «ایران می تواند بازگشتن به
جایگاه راستینش در میان جامعه
ملل را آغاز کند».
تا اینجا این پیام خطاب به حکومت
اسالمی ایران بود.
اوباما آنــگاه در جمالت بعدی به
طور غیرمستقیم به مردم ایران پیام
میدهد که فعالیتهای البیهای
جمهوری اسالمی در واشنگتن و
بغل گوش وی بســیار موفقآمیز
بوده است.
وی در حالــی که همــه از جمله
البیگران رژیم میدانند که شرایط
یک انتخابات آزاد در ایران هرگز از
جمله در  ۲۴خرداد  ۹۲هم فراهم
نبوده اســت ،مدعی میشود که
«مردم ایران» با برگزیدن «دکتر
حســن روحانی به عنوان رییس
جمهــور جدید» همانــا «صدای
خود» را به گوش رساندند! چرا که

«او [روحانی] در مبارزات انتخاباتی
اش به تقویت اقتصاد ایران ،بهبود
زندگی مردم ایران و تعامل سازنده
با جامعه جهانی تعهد داد  -و او با
حمایت قوی شما انتخاب شد».
این را که نظام بســته جمهوری
اسالمی تا چه اندازه امکان تحقق
وعدههای شیخ حسن روحانی را
خواهد داد ،بماند .اما واقعیت این
اســت که روحانی بر اساس یک
«مهندسی» هدفمند و در نتیجه
فشار تحریمهای فراگیر از جمله
علیه مقامات و نهادهای اقتصادی
وابسته به مافیای آخوندی و نظامی
رژیم روی کار آمد.
آنچه روحانی را بر سر کار آورد ،نه
«حمایت مردم» که به مراتب نقش
کمتری از «انتخابات» خرداد ۸۸
داشتند ،بلکه حمایت رهبری رژیم
آن هم به دلیل تحریمها بود.
اوباما با به رســمیت شــناختن
«حمایت مردم» از گزینش حسن
روحانــی در انتخاباتی که بویی از
«انتخابــات آزاد» نبــرده بود ،و با
یــادآوری خــوش و بش خویش
با مقامات جمهوری اســامی ،به
سیدعلی خامنهای استناد میکند
که گفته اســت «ایــران در حال

د ا د گا ه
عالی کانادا در مواردی آن را تعدیل
کــرد ولــی در مجموع بــه خاطر
حفظ هویــت فرهنگی مردم کبک
شهروندان کبکی آن را پذیرفتند.
الزم به یادآوری است که قانون 101
حقوق اقلیت انگلیسی زبان و بومیان
کبک را در مــورد آموزش و حفظ
ارزشهای فرهنگی آنان به رسمیت
میشناسد.
این در حالی ســت که امروز دولت
کبک هیچ توجیحیدر مورد ضرورت
قانونی کردن ارزشهای الئیســیته
کبک ارائه نداده است .هیچ مطالعه ای
مبتنی بر اینکه هم اکنون در بخش
دولتی کبک حضــور کارمندانی که
اقلیت مذهبی قلمداد میشوند موجب
مشکالتی در ارائه خدمات شدهاند را
ارائه نکرده است و بیشتر براساس یک
برداشت غیرکارشناسانه که هرکس
عالئم مذهبــی را با خود بهمراه دارد
مذهبی افراطی است ،لزوم ارزشهای
ِ
الئیسیته کبک را توجیه میکند.
بدین ترتیب منظور بیشتر استفاده
ابزاری برای اهداف سیاســی است و
متاسفانه نشانی از تجربیات دو دهه
 60و  70به چشم نمیخورد.
 :2-1جنبههای انسانی:

منشــور ارزشهای الئیسیته دولت
کبک موجب میشود که همبستگی
و همآهنگــی جامعه کبک تضعیف
شود و افراطیهای هر دو جبهه دست
به اعمالی بزنند که کرامت انسانی زیر
پا گذاشته شــود .برخالف آنچه ادعا
میشــود که این الیحه برابری زن و
مرد را تضمین میکند ،حقوق زنان
و مردان متعلق به اقلیتهای مذهبی
بــا حقوق اکثریت برابر نخواهد بود و
نداشتن شغلی متناسب با صالحیت
آنان موجب خواهد شد که منزوی و یا
مجبور به ترک کبک شوند.
زنان واجــد صالحیتی که میتوانند
ِ
در ردههای مختلف دولتی کبک کار

ساخت ســاح هستهای نیست»!
و آنگاه از یک ســو برای پیشبرد
«دیپلماسی» مماشات و از سوی
ِ
دیگر برای بستن دهان کسانی که
از وی انتظار بیشــتری از یادآوری
مسئله اتمی در پیام نوروزی دارند،
به جای حقوق بشــر از مفهومی
مبهم استفاده می کند که نه سیخ
بسوزد و نه کباب:
حقوقجهانی!
وی میگوید« :یک توافق جامع بر
سر مسئله هستهای ،و ایرانی که
حقوق جهانی را در داخل و خارج
حمایت می کند ،کمک میکند تا
ایراندر مسیر جدیدی که بسیاری
از ایرانیــان خواهان آن هســتند
حرکت کند».
البته کــه حقوق بشــر ،حقوقی
«جهانی» اســت امــا امتناع از به
کار بردن «حقوق بشر» خود پیام
دیگریست به حکومت اسالمی و به
مردم ایران.
پیام اوباما اگرچــه کمی طوالنی
ولی از نظر فــرم ،مختصات یک
پیام ساالنه را داراست ولی از نظر
محتوای سیاسی برای بسیاری از
ایرانیان ،بدون امیدی برای ســال
آینده و به معنای فدا کردن منافع
مردم ایران به پای بهبود مناسبات
دیپلماتیک با رژیم اسالمی است.

کنند و استقالل مالیداشته به واسطه
باورهــای مذهبیشــان از این حق
محروم خواهند شــد و دیگر حقوق
آنان با مردان برابر نخواهد بود .نمونه
آن کارمن ِد خانمی است که در صورت
نشان بارز مذهبی باید
همراه داشتن ِ
بین هویــت مذهبی و کارش یکی را
انتخاب کند.
این اجحاف دردآور و از نظر انســانی
غیر قابل پذیرش است .مثالهایی از
ایندست کم نیستند.
:3-1جنبههایحقوقی

(نظر کانون وکال و کمیسیون حقوق
بشر کبک):
کانــون وکالی کبــک و اکثریــت
حقوقدانان از منظر جنبههای حقوقی
و مغایرت موجود در پارهای از بندهای
آن بــا ارزشهای الئیســیته دولت
کبک به ویژه در مورد عالئم مذهبی
مخالفند .آنان شانس اینکه این الیحه
از دادگاه عالی کانادا نمره قبولی بگیرد
را ضعیف میدانند.
خانم لوییز آربور از جمله حقوقدانانی
اســت که با ارسال نامهای سرگشاده
به روزنامه الپــرس مخالفت اصولی
خود را با این الیحه به تفصیل شرح
داده اســت .به عقیده ایشان منشور
ارزشهای الئیســیته دولت کبک،
آزادی مذهب را نقــض میکند ،در
صورتی که این آزادی بخشی از حقوق
اساسی است که قوانین کبک و قانون
اساسی کانادا و حقوق بین الملل آن را

•
پیام سیدعلی خامنهای:
حماسه اقتصادی و فرهنگی و م ّلی
و مدیریتی و جهادی

خامنــهای در پــی
نامگذاریهــای زائــد و
آبروبـرانهای
بیمعنی و
َ
که ساالنه صادر میکند،
ســال  ۱۳۹۳را ســال
«اقتصاد و فرهنگ با عزم
ملّی و مدیریّت جهادی»
نامید.
وی نیز پس از تعارفات رایج و گریز
به صحرای کربالی صدر اسالم ،و
سخنان توخالی درباره «تجربه» و
«بصیرت» و «شــادی» و «امنیت
روانــی» و «آرامش روحــی» و...
برقــرار ماندن رژیم و مهندســی
«انتخابــات»  ۹۲را که با موفقیت
انجام شــد به حســاب «حماسه
سیاسی» سال  ۹۲نوشت و درباره
«حماسه اقتصادی» که آن هم قرار
بود در ســال گذشته اتفاق بیفتد
اعتراف کرد:
«اتفاقنیفتاد»!
از همین رو ،وی پس از  ۳۵ســال
کــه از انقالب اســامی و برپایی
نظا م برآمــده از آن میگذرد ،بار
دیگر چنگ در «اقتصاد مقاومتی»
انداخت آن هم در حالی که بنا به

بهرسمیت شناختهاند .
الزم به یادآوری است که خانم آربور
از  1999تا  2004قاضی دادگاه عالی
کانــادا و از  2004تــا  2008رئیس
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان
ملل متحد بوده است.
دو جمله زیر نظر ایشــان را در
مورد منشــور ارزشهای دولت
کبک خالصه میکند :
• به آســانی میتوان آزادی دیگران
را محدود کرد بخصــوص وقتی که
هیچ هزینهای برای آنها که سفارش
محدودیت آن را میدهند نداشــته
باشد.
• مشــکلترین کار در برســمیت
شناختن قانون،اهمیتدادن به اجرای
آندر مواقعی است که مزاحمت ایجاد
میکند ولی هرچه بیشــتر مزاحمت
ایجاد کند باید در کنار گذاشــتن آن
سنجیدهتر عمل کرد.
•
 .2مروری بر تناقضات منشور
ارزشهای الئیسیته دولت کبک با
منشور حقوق و آزادی های فردی
کبک که در  1975به تصویب
رسیده است.

منشــور ارزشهای الئیسیته دولت
کبک با چندین بند منشور حقوق و
آزادیهای فردی کبک در تضاد است.
در زیر به چنــد نمونه از این تضادها
اشاره میکنیم:
بخش پایانی در شماره آینده

پیام اوباما ،دولت حســن روحانی
با پشتیبانی خامنهای دارد تالش
میکند تا بــا بهبود روابط خود با
غرب و به ویژه آمریکا این «اقتصاد
مقاومتی» را سر و سامان
بخشد!
خامنهای بــا این نتیجه
گیــری که «حماســه
سیاسی» در ســال ۹۲
با موفقیت انجام گرفت،
امســال را نوبت تکمیل
«حماســه اقتصادی» و
حماســه «فرهنگی» اعالم کرد و
البته این بار از بــه کار بردن واژه
«حماســه» خود داری نمود .وی
با تأکید بر پشــتیبانی «مردم» و
«توکل به خدا» ابراز امیدواری کرد
که در سال « ۹۳اقتصاد و فرهنگ
با عزم ملّــی و مدیریت جهادی»
شکوفا شود!
پیامخامنهایمانندسخنرانیهایش
طوالنی و خستهکننده بود و حرف
تازه و مهمی هم نداشت .و با توجه
به اینکه تمام بلندگوهای تبلیغاتی
کشــور در انحصار سران حکومت
اســت ،بهتر این میبــود که وی
دســت کم در پیام نوروزی خود،
جانب اختصــار را رعایت میکرد
{>> ادامه در صفحه}30 :

26

 سال  20شماره  12  1154فروردین 1393

PAIVAND: Vol. 20  no.1154  avr. 01, 2014

www.paivand.ca

دانش خود را از
فارسی محک بزنید!

کمبودخوابباعث
میآید .تغییرقیافهم 
یشود!

ادامه دار...
 Å Åشاگرد اتوکشم ،سرد میارم حرفه ،گرم میارم حرفه.
 Å Åشاه خانم میزاد ،ماه خانم درد میکشه.
 Å Åشاه میبخشه شیخ علیخان نمیبخشه.
 Å Åشاه میبخشه ولی شاه قلی نمیبخشه.
 Å Åشاهنامه آخرش خوشه.
 Å Åشب دراز است و قلندر بیدار.
 Å Åشب سمور گذشت و لب تنور گذشت.
 Å Åشب عید است و یار از من چغندر پخته میخواهد//
گمانش میرسد من گنج قارون زیر سر دارم
 Å Åشبهای چهارشنبه هم غش میکنه.
 Å Åشپش توی جیبش سه قاب بازی میکنه.
 Å Åشپش توی جیبش منیژه خانومه.
 Å Åشتر اگر مرده هم باشد پوستش بار خره.
 Å Åشتر با بارش گم میشه.
 Å Åشتر بزرگه زحمتش هم بزرگه.
 Å Åشتر پیر شد و شاشیدن نیاموخت.
 Å Åشتر خوابیدهاش هم بلندتر از خر ایستادهاست.
 Å Åشتر در خواب بیند پنبه دانه//
گهی لف لف خورد گه دانهدانه
 Å Åشتر دیدی ندیدی.
 Å Åشتر را چه به عالقهبندی؟
 Å Åشتر را گفتند :چرا شاشت از پسه؟
گفت :چهچیزم مثل همهکسه.
 Å Åشتر را گفتند :چرا گردنت کجه؟ گفت :کجام راسته.
 Å Åشتر را گفتند :چکارهای؟ گفت :عالقهبندم.
گفتند :از دست و پنجه نرم و نازکت پیداست.
 Å Åشتر را گم کرده پی افسارش میگرده.
 Å Åشتر سواری دوال دوال نمیشه.
 Å Åشتر که نواله میخواد گردن دراز میکنه.
 Å Åشتر کجاش خوبه که لبش بده؟
 Å Åشتر گاو پلنگ.
 Å Åشتر مرد و حاجی خالص.
 Å Åشترمرغ را گفتند :بار بردار .گفت :من مرغم.
گفتند :پرواز کن .گفت :من شترم.
 Å Åشتر با پیغام آب نمیخورد
 Å Åشراب مفت را قاضی هم میخوره.
 Å Åشریک اگر خوب بود خدا هم شریک میگرفت.
 Å Åشریک دزد و رفیق قافله.
 Å Åشست پات توی چشمت نره.
 Å Åششماهه به دنیا اومده.
 Å Åشعر چرا میگی که توی قافیهاش بمونی؟
 Å Åشغال بیشه مازندران را//
نگیرد جز سگ مازندرانی
 Å Åشغال ،پوزش به انگور نمیرسه میگه ترشه.
 Å Åشغال ترسو انگور خوب نمیخوره.
 Å Åشغال که از باغ قهر کنه منفعت باغبونه.
 Å Åشغالی که مرغ میگیره بیخ گوشش زرده.
 Å Åشکمت گوشت نو باال آورده.
 Å Åشکم گشنه ،گوز فندقی.
 Å Åشلوار نداره ،بند شلوارش را میبنده.
 Å Åشمر جلودارش نمیشه.
 Å Åشنا بلد نیست زیر آبی هم میره.
 Å Åشنونده باید عاقل باشه.
 Å Åشنیدی که زن آبستن گـِل میخوره
اما نمیدونی چه گلی.
 Å Åشوهر کردم وسمه کنم نه وصله کنم.
 Å Åشوهر برود کاروانسرا ،نونش بیاد حرمسرا.
 Å Åشوهرم شغال باشد ،نونم در تغار باشد.
 Å Åشیر بییال و اشکم که دید//
اینچنین شیری خدا هم نافرید مولوی
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گوناگون ...

آش گندم دانه

آشپزی
ایرانی:

آش سنتی و مقوی مربوط
به نواحی مرکزی ایران که
م
یشوید
و ایــن
کمتر کسی آن را چشیده،
هشدا مــرز  ۶ســاعت
ایــن آش مــورد عالقــه
حتما
ردهنده اســت چ
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را که اثرات ب 
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تق
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•
ا
عاد
حت
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تر
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۷
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اع
ت
م
 ود
مــا احتمــاال نم 
یدانید این در شب م 
زمان آماده سازی  :بیش از
یخوابند.
•
ا
حت
ما
ل
ای
ک مخوابــی یعنــی
ــن حقایق
 1ساعت
چاقی به شدت باال
چقــدر تبعـــات ب تلــخ را در مورد م
ی
ر
ود
نخوابیدن.

گندمی که برای تهیه این
َ
یخوابی
ب
خ
وان
ید
و
•
خ
طـ
و احتماال نم 
آش استفاده میشود باید
یدانید ک مخوابی سعی کنید امشب اولین شب ســر ـر ابتال به چنــد نوع
دقیقا
طا
پوست گرفته باشد؛ این گندم
(بخ ن کمی بــاال میرود
و ذه چه تاثیراتی روی جسم درست خوابیدنتان ب
اش
د.
اثرات
ن میگذارد.
صوص ســرطا 
را با کمی آب مانند برنج میپزند ،وقتی آب گندم
نهای روده
یک شب ک مخوابی
ب
زر
هاف
گ
و
پ
س
تان)
تمام شد آن را روی پارچهای خشک میکنند.
ینگتنپســت در گزارشی • گرسن هتر م 
یشوید
و
اح
تم
اال
•
ک
ا
حت
اه
ما
وت به این دو ســوال پاسخ بیشتر غذا م 
وقتی گندم پوست گرفته و پخته خشک شد ،آن
یخور
میر ل ابتــا به دیابت باال
ید
دا
ود
ده است:
• احتما
را با ســنگ آسیابهای خانگی به نام دستار نیمه
تصاد ل بیشــتری دارد که
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حت
ما
ل
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ف کنید
ی تــوان امروزه با
آســیاب میکردند .این کار را م 
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یهای
یکنید
ق
لب
هم
ی
ب
در
اال
م
بد

یرود
آسیاب انجام داد اما توجه کنید که گندمها را کامل
نتــان «ویرانی» به • به خوشقیافگی ه
می
شـ
ـه
•
ا
حت
ود
م
مـ
وج یآوریــد هم در ذهن نیستید
آسیاب نکنید در حدی که هر دانه به سه قسمت
باال م ـال ناباروری در مردان
وف
یرود
کرتــان .نتایج یک تحقیق • احتمال ســ
تقسیم شود و آرد نشود.
رم
اخ
ور
دگ
ی
تا
ن
• احتمـ
جدید نشان میدهد اگر فقط باال میرود
لوبیا و نخود را قبل از اســتفاده به مدت یک روز
ییاب ـال مــرگ افزایــش
م

د.
(ن
یک هفته
تای
خیس داده و آب آن را هر چند ساعت یکبار عوض
ج یک تحقیق روی
 ۶ســاع هر شــب کمتر از • زودتر احساساتی م 
ی
شو
ید
۱۷۴۱
ن
• قــدر
ت بخوابید
کنید تا نفخ آن گرفته شود.
فر نشان داد مردانی که
در بیش از میر ت تمرکزتــان از بین
در
طو
ل
د
ور
ه
ا
ی
ود
و
 ۷۰۰ژنتان تغییراتی به
در به ی
غذاخوری
مواد الزم:
اد
وج
آو
 ۱۴-۱۰ساله
ود
رد
ن
چ
یز
ها
کمتر از
نخود 4 :قاشق غذاخوری
گندم 1:پیمانه
دچــار مشــکل
 ۶ســاعت خوابیدهاند
ع
مر
پیاز 2 :عدد
عدس ریز 1 :پیمانه
کمتری کردهاند).
چغندر قند 300 :گرم روغن مایــع :به میزان
جریان ایــن تحقیق ۸۲ ،مدیر لوبیــا قرمز 4 :قاشــق الزم
سرکه :به میزان الزم
رده بــاال و  ۱۶۱کارمنــد را به غذاخوری
مدت دو هفته تحت بررسی قرار لوبیا چیتی 4 :قاشــق مغزگردو 200 :گرم
دادند .شــغل آنها به حوزههای طرز تهیه:
مختلفی مثل پرستاری ،تولید ،چغندر قند را پوســت کنده ،خرد کرده و با میزان
حســابداری و دندانپزشکی و مناسبی آب بپزید .زمان پخت آن طوالنی بوده و
غیره مربوط میشد.
حدود  3تا  4ساعت میباشد .حبوبات خیس داده
این تحقیق همچنین نشان داد شده را جدا جدا بپزید که هیچکدام له نشوند ،سپس
که تاثیر منفی اســمارتفون با هم مخلوط کنید .نخود ،لوبیا ها و چغندر پخته
روی خواب در مقایسه با سایر و ریز خردشــده را در یک قابلمه مناسب مخلوط
دستگاههای الکترونیکی مثل کنید ،عدس پخته شده را به آن اضافه کنید .چک
تلویزیون و لپتاپ بیشتر است .کنید که مقدار آب آن کافی باشــد زیرا این مقدار
محققان معتقدند این تاثیر منفی آب غلظت نهایــی آش را میکند .قابلمه را روی
احتمــاال به «نور آبــی» مربوط شعله متوسط اجاق بگذارید تا جوش بیاید ،سپس
تحقیقی که به تازگی انجام شده ،دشوارتر میشود و ریلکسشدن میشود که اســمارتفونها از گندم را به آش اضافه کنید و شعله را کم کنید تا
نشان میدهد اســتفاده دائم از ما از بابت جدایی از کار به ندرت خود ساطع میکنند .این نور آبی آش به آرامی جا بیفتد ،گندم بپزد و آش لعابدار و
اسمارتفون به هنگام شب باعث اتفاق میافتد».
میتواند مانع از تولید مالتونین غلیظ شــود( .حدود  45دقیقه) وقتی آش تقریبا
میشود روز بعد کارایی کمتری جانسون و همکارانش در جریان در بدن شــود .مالتونین مادهای جا افتاد به میزان دلخواه به آن سرکه اضافه کنید.
این تحقیق متوجه شدند آنهایی شــیمیایی اســت که احساس ترکیب سرکه و چغنر قند طعم ترش و شیرین و
داشته باشید.
راسل جانسون از دانشگاه ایالتی کهدائم اسمارتفون خود را بعد از آرامش و خواب را در انسان ایجاد دلچســبی به آش میدهد .نیمی از گردوهایی که
میشیگان کهدر انجام این تحقیق ساعت  ۹شب هم چک میکنند ،میکند.
ریز خردشدهاند را به آش اضافه کرده و حدود نیم
همکاری داشته است میگوید :به میزان کمتری میخوابند و در پیشتر هم تحقیقاتدیگری ثابت ساعتدیگر اجازه میدهیم آش جا بیفتد و طعمها
«اسمارتفونها به طرز عجیبی نتیحه روز بعــد تمرکز کمتری کرده بود که کارکردن تا دیروقت با هم بیامیزند؛ در آخر به میزان کافی نمک اضافه
در بههمریختن خواب انســان برای انجام امورشان دارند.
شــب و هــدردادن وقت خواب میکنیــم .پیازها را خالل کــرده و با کمی روغن
نقش دارند .آنها باعث میشوند نتیجه این تحقیقدر میان افرادی میتوانــد تاثیــری منفی روی آنها را سرخ کرده تا طالیی شوند .آش را در ظرف
در تمام طول شــب هم ذهن ما کهدر صنایع و بخشهای مختلف سالمت مغز بگذارد و کار فکری مناســب در حالیکه با گردوی خردشده و پیازداغ
مشغولشان باشــد .در چنین و همچنین در ردههای مختلف چنین فردی در روز بعد ممکن تزئین شده سرو کنید.
شرایطی ،جداشــدن ما از امور شغلی کار میکردند تقریبا یکی است به او صدمه بزند.
ــــــــــــــــــــــــ
روزانه و شغلمان به هنگام شب بود .جانســون و همکارانش در

خوابوتلفنهایهوشمند!

 7عالمت اصلی برای تشخیص زود هنگام سرطان

•
عالئم سرطان چه چیزهایی هستند؟

• زخمی که بهبود نمی یابد.
• خونریزی و یا ترشــح بدون دلیل
مشخص و غیر طبیعی
• بوجود آمــدن توده و یا بافت های
سفت در پســتان ،بیضه ها و یا هر
جایدیگر
• سوء هاضمه و یا اشکال در بلع
• تغییــرات قابل توجــه و واضح در
اندازه ،رنگ ،شکل و یا ضخامت زگیل،
خال ،و یا زخم های دهان
• سرفه های آزار دهنده و یا گرفتگی
صدا

• تب با درجــات پایین و به صورت
مداوم (چه ثابت و چه متناوب)
• عفونت های مکرر

در مراحل اولیه ممکن است سرطان
هیچ عالمتی نداشته باشــد ،اما در
نهایت تومور آنقد رشد کرده و بزرگ
در موارد زیر در مورد سرطان با
می شود که می توان آن را تشخیص
پزشکتان مشورت کنید
داد.
اگر شما عالئمی را مشاهده کردید که
هنگامی که تومور شــروع به رشــد
مشابه عالئم سرطان بودند و به طور
کردن و بزرگ شدن می کند ،ممکن
خاص نتوانستید دلیل بروز آن
است بر روی اعصاب فشار وارد کرده و
را به چیز دیگری جز سرطان
باعث شود که فرد احساس درد کند.
ربط دهید و یا اینکه عالئم
همچنینممکناستدررگهایخونی
بــرای مدت بیــش از دو
نفوذ کند و باعث ایجاد خونریزی شود
هفته باقــی ماندند حتما
به پزشک مراجعه کنید و در
و یا می تواند در عملکرد اعضا ی بدن عالئم زیر نیز می توانند نشانه برخی
اختالل ایجاد کند.
مورد عالئمتان با پزشک مشورت
سرطان ها باشند:
کنید .اگر ایــن عالئم به خاطر
• سردرد مداوم
•
• از دســت دادن غیر طبیعی و غیر سرطان به وجود آمده باشند ،هر
 7عالمت هشدار دهنده سرطان
انجمن سرطان آمریکا این هفت نشانه قابل توضیح وزن و یا از دســت دادن چقدر سریعتر تشخیص داده شده
و برای درمان آن اقدام شود احتمال
را به عنوان هفت نشانه اولیه سرطان اشتها
• درد مزمــن در اســتخوان و یا هر بیشــتری برای درمان وجود خواهد
اعالم کرده است:
داشــت ،به همین دلیل عالئم گفته
• تغییر در عادت های مثانه و یا
بخشی از بدن
• خستگی ،تهوع و یا استفراغ مداوم شده در بخش های قبلی مقاله را به
روده

یاد داشته باشید و در صورت مشاهده
سریعا برای تشخیص و درمان اقدام
کنید .منبعWebMD :

مترجم :محمد نورسی« :روزنه»

هويت فرهنگي

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

هويت فرهنگي

هويت فرهنگي چيزي اس��ت ك��ه زاده باورها ،تالشها ،ديدگاهها،
هويت فرهنگي چيزي اس��ت ك��ه زاده باورها ،تالشها ،ديدگاهها،
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و هنر آن قوم متجلي ميشود.
و هنر آن قوم متجلي ميشود.
هوي��ت فرهنگي ايراني بر مبناي دينداري ،مهرورزي ،عدالتجويي،
هوي��ت فرهنگي ايراني بر مبناي دينداري ،مهرورزي ،عدالتجويي،
2012
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انديشهپروري و دوستي دانش است .مردم اين كشور با اين ويژگيهاي
هاي
ويژگي
شعبانكشور با
مردم اين
ماهاست.
دانش
دوستي
پروري و
انديشه
فرهنگي مشخص ميشوند .دانشمندان ،حكيمان ،فيلسوفان ،اديبان
فرهنگي مشخص ميشوند .دانشمندان ،حكيمان ،فيلسوفان ،اديبان
و هن��روران ايران��ي مصداق و م��روج اين هويت فرهنگ��ي بودهاند و
و هن��روران ايران��ي مصداق و م��روج اين هويت فرهنگ��ي بودهاند و
هستند.
هستند.
برخي كش��ورها هويت راس��تين فرهنگ��ي ندارند ،تاري��خ ندارند،
برخي كش��ورها هويت راس��تين فرهنگ��ي ندارند ،تاري��خ ندارند،
اس��طوره ندارند ،م��ردم آن بالطبع ب��ا يكديگر همانديش��ه و همدل
انديش��ه و همدل
ب��ا يكديگر
م��ردم آن
هم دارند و
افزودنــی
بالطبعمواد
معمــوال
ندارند،یروند
اس��طورهبا م
بچه که بودیم دائم تذکر میشنیدیم که باشــید .عینک آفتابی بزنید و از کاله
نيس��تند ،اين كشورها شايد بكوشند براي خود هويت فرهنگي جعل
فرهنگي جعل
هويت
خود
براي
بكوشند
شايد
كشورها
اين
نيس��تند،
«نزدیک تلویزیون نشین ،چشمات خراب سایهبان اســتفاده کنید .عینکتان باید اســتفاده زیاد از آنها باعث خارش چشم
كنند .نمونه آن امريكاس��ت كه چون از هويت فرهنگي بيبهره است
بهبهره است
روز بي
فرهنگي
امريكاس��ت
كنند.
هويتبار در
چونازازچهار
اگركهبیش
آنیشــود.
نمونه م
داشته
میشه!» اما واقعا چه کارهایی در زندگی محافظ ( UVاشــعه ماوراءبنفش)
با ساختن فيلمهاي وس��ترن و گاوچراني يا خلق اسطورههاي جعلي
با ساختن فيلمهاي وس��ترن و گاوچراني يا خلق اسطورههاي جعلي
روزمره ما به چشمهایمان آسیب میزند؟ باشد .اشعه ماوراءبنفش به شبکیه لطمه استفاده از آنها نیازدارید ،بهتر است راههای
چ��ون بتمن يا مرد خفاش��ي يا مرد عنكبوت��ي ميخواهد براي خود
چ��ون بتمن يا مرد خفاش��ي يا مرد عنكبوت��ي ميخواهد براي خود
بســته
ضررتر
امــا کم
گرا ونتر
فرهن��گ بس��ازد و واقعيت وجودي خود را كه ب��ر مبناي زورگويي و
هایزورگويي و
مبناي
مثلكه ب��ر
خود را
وجودي
واقعيت
مرواریدبس��ازد
اینجاکارهاییرابهنقلازهیوستونکرونیکل میزند و احتمال تیرهبینی و آبفرهن��گ
امتحان
مصنوعی
جداگانه اشک
فهرست کردهایم که انجامشان شایع است را باال میبــرد .این اشــعه احتماال
تجاوز به س��رزمين سرخپوس��تان و برده كردن سياهان و جنگهاي
کنید.جنگهاي
سياهان و
برده راكردن
سرخپوس��تان و
بروزس��رزمين
تجاوز به
بپوشاند.را
چشم خشک
بي که
اســت
تجاوزگرانه ودیگر
افزایش نکته
و البته بسیار به چشم آسیب میزنند.
بيشمار تجاوزگرانه و كشتن مردم بيگناه است بپوشاند.
گناه است
اینمردم
كشتن
سرطان پوســت روی پلک را نیزبيشمار
در س��ويي دوس��تي و مهر و ژرفا را ميبينيم و از آن سو دشمني
سو دشمني
کردناز آن
بينيم و
ژرفا را
دوس��تياز و مهر
در
فضای
بخور وبرای
س��ويي نمالید،
ميب
مرطو
شــدید در
میدهد .همچنین قرارگرفتن
•
و نفرت و س��طحي بودن .كش��وري كه فرهنگ ندارد ميكوشد چون
كوشد چون
فرهنگ
كش��وريو كه
خانه بودن.
قرنیهس��طحي
نفرت و
معرض اشعه خورشید باعث و
ميدر
نداردهم
هایتان را
قطره
استفاده کنید
آماس
یک :نزدن عینک آفتابی
نوكيس��گان ب��ا نمايش ث��روت براي خود هويت دس��ت و پ��ا كند و
کنید.خود هويت دس��ت و پ��ا كند و
نگهداریبراي
نمايش ث��روت
نوكيس��گان ب��ایخچال
در آفتــاب حتما مواظب چشــمهایتان میشود؛ همان بالیی که در موقع اسکی
همانگونه كه نوكيس��گان با جامههاي گرانقيمت و زيورهاي گرانبها
همانگونه كه نوكيس��گان با جامههاي گرانقيمت و زيورهاي گرانبها
گرم ،در استخرها و در دریا از لنز استفاده ســیگار احتمال ابتال بــه کاتاراکت (آب
یا برنزهشدن هم ممکن است سر •
و مركب و خودروي مجلل و خانههاي نمايش��ي ميكوشند براي خود
و مركب و خودروي مجلل و خانههاي نمايش��ي ميكوشند براي خود
صورتی
بسازند،مهایتان
اکسیژن به چش
بدن
شرایط،
باال بامیبرد.
مروارید)
مدت باطوالنی
شدن به
خیره
بسازند ،چهار:
مرتفع و
اینهاي
ساختندربرج
هويترا هم
كشورهاي بدون
نکنید .برای اینکه شأني
ساختنبهبرجهاي مرتفع و
هويت هم
بدون
كشورهاي
چشــمها بیاید( .البته درشأني
نگرفته
که محافظت کامل صورت
لنز
دکتر،
معاینه
بدون
نخوابید.
لنز
با
برسد،
خريدبه
رسانیبا الزم
ن
اکسیژ
و
تغذیه
تواند
ی
نم
روشن
صفحه
آسفالت كردن شنزارهاي خود ميكوشند به هويت برسند و
آسفالت كردن شنزارهاي خود ميكوشند به هويت برسند و با خريد
باشد) .درد چشم ،اختالل دید
سفارش ندهید چون اگر
خوددهد.
انجام
تهای
چشمان
باعثيا میشود
تاريخيک
اش��ياي و پل
هويت فرهنگي
چشمآنهارا به
انتس��اب
روی مللبافو يا
درست ديگر
لنز تاريخي
اش��ياي
هويت فرهنگي
مایع بهدرخود
انتس��اب آنها
زدنملل و
ديگر
داروی درمان طبیعی
احتمالاي را
جریان داشته باشد .ولی وقتی روی چشمتان قرار نگیرد ،نداشته
شماكنند.
هستند .را ادعا
اشک از جمله نشانههایشنداشتهاي
ادعاشدن
عفونی
كنند• .
ناخن های قارچی،
ايراني عمدهترين
فرهنگ
اس��الم و
فرهنگ غني
اس��الم و
ايران كه
هويت فرهنگي
ترينم وجود دارد.
ايرانيازعمدهچش
شوید ،کمتر
متمرکز می
کامپیوتر
صفحه
غنيمنظم
معاینه
توجهی به
هويت فرهنگي ايران كهنه :بی
•
شده
زرد رنگ وخراب
دوس��تي و
ديگر صلح
چشم راملل
ايراني��ان و
ش��اكلههاي آن اس��ت براي
دوس��تي و
صلح و
درديگر
ملل
ايراني��ان و
حالت
زنید.
برايپلک می
اس��تعادی
ش��اكلههاي آنحالت
مشکالتی
بگیرید.واگر
جدی
التهاب
عادی •
دو :استفاده زیاد از قطره چشم
پيش��رفت را به ارمغان ميآورد و شك نيست كه با عنايت خداوند بر
پيش��رفت را به ارمغان ميآورد و شك نيست كه با عنايت خداوند بر
مخلوطی از روغن های
دارید که روی چشم تاثیر میگذارند (مثل
خیلیها از قرمزبودن چشمهایشان باید بین  ۱۲تا  ۱۵بار در دقیقه پلک بزنید شش :استفاده از لوازم آرایش قدیمی
بيهويتي فرهنگي مدعيان دروغين فرهنگ غلبه خواهد يافت.
بيهويتي فرهنگي مدعيان دروغين فرهنگ غلبه خواهد يافت.
اساسی ،با  96درصد
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گلــه دارنــد و برای رفــع آن از
قطرههای چشم استفاده میکنند.
ایــن قطرهها به صــورت موقتی
رگهای خونی را منقبض میکنند
اما آنها بعد از مدتی دوباره گشاد
میشــوند .در این حالت ،رگها
حتی حالتی گشادتر از حالت اولیه
هم پیدا میکنند و چشم قرمزتر
میشود.

آمار درمانی درمدت
 10سال مطالعه

ZACHE

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

ARTHODEX

•
سه :درمان نادرست خشکی چشم

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

تپشدیجیتال:

اما مانیتورها باعث میشوند به اندازه کافی
پلک نزنید .اگر روی صفحه روشن به متنی
ریز نگاه میکنید ،اوضاع بدتر هم میشود
چون چشــم باید ســختتر کار کند .در
چنین زمانهایی حتما دائم سرتان را بلند
کنید و جــای دیگری را نگاه کنید .نکته
دیگر اینکه نگاهکــردن به متون ریز روی
موبایل باعث میشود احتمال نزدیکبینی
باال برود.
•
پنج :بیتوجهی به لنزهای متاسی

حــدود  ۳.۵میلیــون زن و  ۱.۵به صورت روزانــه از محلول تمیزکننده
میلیون مرد در آمریکا از خشکی جدید برای شستشوی لنزهایتان استفاده
چشــم رنج میبرند .قطرههایی کنید و هیــچگاه آنها را وارد دهان نکنید
نگیریدشــان .زیر دوش ،در وان
که برای رفع این مشــکل به کاریک یا زیر
جدولآببا دو شرح

لوازم آرایش چشم را برای مدت طوالنی فشــار خون باال و دیابت) حتما به صورت
استفاده نکنید .آنها را بعد از سه ماه استفاده منظم پیش پزشک بروید .همانطور که
دور بریزید چون لوازم آرایش کهنه منبع میدانید ،دیابتی که کنترل نشود ممکن
باکتری و عفونت هستند .آرایشتان را قبل است به نابینایی بیانجامد.
از خواب پاک کنید.
•
•
هفت :بیتوجهی به عینک ایمنی

ده :بیتوجهی به عالئم

عینک ایمنی فقط مخصوص شنا نیست.
اگر انجام کاری احتمال پریدن مادهای به
سمت چشمتان را باال میبرد ،آن را فقط
با عینک ایمنــی انجام دهید .در کارهای
معمول در منزل هــم به این نکته توجه
کنید.
•
هشت :سیگار کشیدن

بیهوده منتظر نباشــید که درد و قرمزی
چشــم ،اختالل در بینایی ،حساسیت در
نور و مشــکالت مشابه به صورت خود به
خود حل شــوند .اگر دیدتان مشکل دارد
و ســرتان گیج میرود حتما به پزشــک
مراجعه کنید .هیچ مشکلی به خودی خود
از بین نمیرود .ریسک تشدید بیماری را
به خاطر بیتوجهی باال نبرید( .منبع :روزنامه)

Tel.: 514-223-3336
یک جدول با دو شرح
شرحويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح
عادی و
«شرحجواب
پاکدوکردن
سپس بادارای
روزنامه ايران
حل کرده و
5115با مدادجدول
 5115جدول روزنامه ايران دارای دو «شرح عادی و ويژه» است .در صورت تمايل به حل دو شرح ابتدا يکی از شرحها را
اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.

ر ذرهبين متخصصان

•

ويژه
جدول
جدول
جدول عادي
عادي____________________
وعادی
جدولهای ____________________ ویژه
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گي��الن در منطقه جنگلي كن��ار جاده 1
كوهستاني سياهكل به ديلمان
2
 -2لقب مردان -باتري -ادا كردن پيمان
3
 -3قهوهخانه فرنگي -گلي زينتي -صافي
4
يا پااليه
 -4كاش از حال تش��نه خبر داش��ت!5 -
مرادف آشغال -بالش
6
 -5ص��داي كوبي��دن در -س��رزمين-
7
فدراسيون جهاني شنا -كالم چوپان
 -6گ��روه -ص��ادرات مه��م برزي��ل8 -
ياريدهنده
9
 -7ني تو خالي -س��رزده و ناگهاني -از
10
خنده ميروند
 -8اعم��ال قوه مجريه جز در اموري كه 11
در اين قانون مس��تقيماً برعهده رهبري
12
بودو...و شايد به ميزان اندكي مواجه شدن با ذرات
خصوص
در اين
خت بودن مطالعات
رئيس وجمه��ور
طري��ق
گ��ذارده ،از
ريزگردها13را كاهش دهد.
صدرهايي
بررسي
انجامكه ميداند
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هاي
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یکارزیابیازمهمترینرویدادسیاسیدرسالیکهگذشت

کارگران ،برخالف کسانی که هنوز به
ماهیت دولت روحانی و وعده های
فریبکارانه وی پی نبرده اند ،هیچ
اعتمادی نسبت به وعدههای سرخرمن
روحانی ندارند.
ـــــــــــــــــــــ
مهمترینرویدادسیاسیسال" ۹۲انتخابات"
ریاست جمهوری و جایگزینی حسن روحانی
به جای محمود احمدینژاد است.
اهمیت موضوع نه از آن روست که فرضا "انتخاباتی"
در جمهوری اسالمی برگزار شد و چه درصدی از
مردم در آن شــرکت یا آن را تحریم کردند ،بلکه
بدان لحاظ که این رویداد ،چرخشــی در سیاست
هســتهای که مقدمه چرخش در کل سیاســت
خارجی جمهوری اسالمیســت را ســبب شد.
هیچکس نمیتواند این موضوع را انکار کند که در
جمهوری اسالمی که یک نظام دینی و استبدادی
است و آزادیهای سیاســی و حقوق دمکراتیک
مردم از آنها ســلب شده است ،طبقه حاکم تنها
با دیکتاتوری عریان حکومت میکند و در چنین
نظامی حتا حرفی هم از انتخابات نمیتوانددر میان
باشد و نیست .در هیچیک از نمایشهای انتخاباتی
که هر چند سال یکبار در جمهوری اسالمی برگزار
میشود ،حتا آزادیهای سرودم بریده و معیارهای
بورژوائی نیز رعایت نشده و نمیشود.
در ایــن جا ،جز با نظر دیکتاتوری به نام ولی فقیه
که همهکاره و مطلقالعنان است و شورای نگهبان
وی نه کسی میتواند نامزد ریاست جمهوری شود
و نــه "انتخابی" صورت میگیرد .این "انتخاب" یا
گزینش اما در هر حال تابع شــرایط و مقتضیات
معین و محصول ضروریاتیســت که از نیاز طبقه
حاکم برای استمرار سلطه طبقاتی آن سرچشمه
میگیرد.
از مدتها قبل از روی کار آمدن روحانی ،این واقعیت
بر طبقه حاکم آشکار گشته بود که حکومت کردن
به شیوههای گذشــته دیگر ناممکن شده است.
شکست پیدر پی سیاستهای پیشین ،بحرانهای
متعدد و بنبستهای رژیم در عرصههای مختلف،
بازتاب همین واقعیت بوده است.
"عاقــل" تریــن و دوراندیــش تریــن جناحها،
فراکسیونها و افراد هیات حاکمه نیز این موضوع را
دریافته بودند کهدر شرایط تراکم فزاینده نارضایتی
کارگران و زحمتکشان از وضعیت موجود و تشدید
بحرانهــای داخلی و خارجــی ،دیگر نمیتوان با
ادامه سیاســتهای گذشــته ،موجودیت نظام را
حفظ کرد .وقتــی که در بحبوحه تعمیق و تداوم
بحران نظام گندیده سرمایهداری حاکم بر ایران و
شکست سیاست جناحهای حکومتی برای برون
رفــت از بحران یا تعدیــل آن ،کوهی از تحریمها
بر سر جمهوری اســامی آوار شد ،بحران رکود -
تورمی بیش از پیش تشــدید گردید و تنگناهای
اقتصادی و مالی فلج کننده ،بنبستهای حکومتی
و خطر انفجارهای زیروروکننده اجتماعی ،این بار
گزینه دیگری را در برابر طبقه حاکم قرار داد .این
بار حســن روحانی که شخص اول نظام و شورای
نگهبان وی در کشــاندن او به روی صحنه نقش
مهمــی ایفا نموده و بــه وی کمک کردند ،همان
گزینهای اســت که باید با چرخش در سیاســت
هســتهای و در نهایت سیاست خارجی ،کل نظام
را از مهلکه نجات دهد .شرایط از همه سو به سود
حسن روحانی بود تا او بر صندلی ریاست جمهوری
تکیه زند .در حالی که اردوی اصولگرایان با شکاف
و تشتت و تعدد کاندیدا روبروست که خود بیانی
از شکســت سیاستهای
ایــن جناح اســت ،و در
حالیکهدر
میان
ا ینها
هیچ

برنامه یا حرف تازهای جز تکرار برنامهها و حرفها
دفعکننده گذشــته دیده و شــنیده نمیشــود،
حرفهای رفســنجانی یــار نزدیــک روحانی و
ســخنگوی اصلی جناح مقابل پیرامون مذاکره و
سازش با غرب و آمریکا و در تقابل با سیاستهای
ای
خارجی تشــنجزای مــورد حمایــت خامنه ِ
احمدینژاد ،در میان اقشاری از مردم جذبه دارد.
گروههــا و محافل مختلفی از طیــف کارگزاران
سازندگی و ســایر طرفداران رفسنجانی گرفته تا
گروهها و محافل متعدد "اصالحطلبان" تنها به یک
کاندیدا کفایت نموده و به طور متحد و یکدست از
روحانی حمایت کردند.
حسن روحانی که شعارهای تبلیغاتی خود را قبل
از هر چیز حول پایان نزاع هستهای و لغو تحریمها
متمرکز ســاخت و وعده میداد کــه با انجام آن
وضعیت معیشــتی عموم مردم را بهبود بخشد،
توانســت رقبای خود را کنار زند تا رسالتی را که
طبقه حاکم بر دوش وی نهاده اســت به سرانجام
برســاند .اگرچه در آستانه انتخاب روحانی ،رهبر
حکومت اســامی و سیاســتگزار اصلی مسائل
خارجی و حامی پروپاقرص احمدینژاد،در واکنش
به سخنان روحانی و رفسنجانی با لحنی سخت و
عتابآلود بر درستی بیکموکاست سیاستهای
خارجی جمهوری اسالمی بار دیگر صحه گذاشت
و بر استمرار آن تاکید ورزید ،اما رویدادهای بعدی
نشــان داد که این موضعگیری و لحن ســخت و
عتابآلــود ،بیش از آنکه رهنمــودی برای اجرا
باشد ،برای مصرف داخلی و ارضای طرفداران خود
و تندروهائی از قماش گردانندگان کیهان حسین
شریعتمداریاست!
تنها کمتر از سه ماه بعد از انتخاب روحانیست که
مذاکره و ســازش با آمریکا و عقبنشینی در نزاع
هستهای با فرمول "حکیمانه"! "نرمش قهرمانانه"
خامنهای تئوریزه میشــود .به نســبت تشدید
سختگیریهای لفظی و بلندتر شدن فریادهای
عبــور از خطقرمزهــای نظام و باالخــره ایفای
نقش "قهرمانــی" در حرف ،در عمل اما "نرمش"
جمهوری اســامی در نزاع هســتهای پر رنگتر
میشود و دستهای جمهوری اسالمی به عالمت
تسلیم باال میرود!
چنین است که گفتمان اکبر هاشمی رفسنجانی
بدون حضور مستقیم و فیزیکی وی ،گفتماندولت
حاکم میشود و مواضع رفسنجانی نه توسط شخص
وی که صالحیتاش برای نامزدی ریاستجمهوری
در شورای نگهبان احراز نشد ،بلکه توسط هم خط
وی حســن روحانی و البتــه حمایتخامنهای از
روحانی ،پیش برده میشود .توافقات ژنو و مراحل
بعدی مذاکرات و اقدامات طرفین ،جانبداری رهبر
حکومت از تیم مذاکره کننده و عقبنشینی آشکار
جمهوری اسالمیدر منازعه هستهای ،تماما گویای
همین واقعیت است.
پیشبرد این سیاست اما
اوال جادهای صاف و یک طرفه نیست و نه فقط در
هر گام خود با دستانداز و مانع روبروست ،بلکه بر
تضادها و اختالفات درونی هیات حاکمه نیز افزوده
است و خواهد افزود.
ثانیا منازعه جمهوری اسالمی با کشورهای ()۵ + ۱
تنها جزئی از اختالفات فیمابین است و نه تمام آن.
پذیرش حتا تمام شــرط و شــروط این کشورها
توسط جمهوری اسالمی ،هنوز پایان اختالفهای
دولت آمریکا و جمهوری اســامی نیست .سران
دولتی ارتجاع امپریالیستی آمریکا و ارتجاع اسالمی
ِ
هــر دو میدانند که موضوع مــورد اختالف فقط
اختالف هســتهای و غنیســازی اورانیوم نیست
که حســن روحانی و تیم مذاکــره کننده آن با
عقبنشینی آشــکار از مواضع پیشین جمهوری
اســامی و دادن امتیازات متعدد به
آنهــا ،در حــال رفــع و رجوع آن
هستند .مساله هستهای تنها بهانه
و یا فتحبابیســت بر مسائل
اساســیتر یعنــی تغییرکل
سیاســت خارجی جمهوری
اسالمی .ارتجاع امپریالیستی
خواستار تســلیم کامل ارتجاع
اسالمیست.دولت آمریکا نه فقط
بر سر منافع اقتصادی و سیاسی
خود بــه عنوان یــک قدرت
امپریالیست با جمهوری
اسالمی و سیاستهای
هژمونیطلبانــه آن
در منطقه خاورمیانه
و مداخــات آن در عراق،
بحریــن ،ســوریه ،لبنان و
امثال آن تضاد و اختالف دارد،
بلکــه در عین حال تضاد منافع
و اختالفــات دولتهــای عربی
منطقه ودولت اسرائیل با جمهوری
اســامی را نیز نمایندگی میکند.
بنابر این اختالف دولت آمریکا
با جمهوری اســامی مادام که
جمهوری اسالمی در سیاست
خارجی خود تغییر
ا سا سی

گرچه هنوز یک سال هم از کار دولت
روحانی نگذشته است ،اما سالی که
نکوست از بهارش پیداست!
ایجاد نکند ،به قوت خود باقیســت و تنش میان
ارتجاع امپریالیســتی و ارتجاع اسالمی نیز ادامه
خواهد داشت .حسن روحانی و همراهان وی عالوه
بر وعده پایان منازعه هستهای و برطرف ساختن
مشکالت مردم وعدههای رنگارنگ دیگری نیز در
عرصههای مختلف سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی به
مردم داد .وعدهی آزادیهای سیاسی ،ایجاد کار و
اشتغال ،کنترل تورم و مهار گرانی ،بهبود وضعیت
معیشــتی و قدرت خرید مردم و دهها وعده ریز و
درشت دیگر! اما این وعدهها ،تماما پوچ و توخالی
از کار درآمدند و کارگران و زحمتکشــان به عینه
میبینند که نه فقط بهبــودی در این زمینهها و
دروضعیت آن ها حاصل نشده ،بلکه اوضاع از قبل
هم بدتر و وخیمتر شده است.
در مورد اوضاع اقتصادی و معیشــتی مردم ،حتا
رسانههای حکومتی نیز به وخیمتر شدن آن اعتراف
کردهاند .نه فقــط اثری از کنترل و مهار قیمتها
و نرخ تورم دیده نشــد ،بلکه قیمت تمام کاالها و
خدمــات مورد نیاز مردم از خوراک و پوشــاک و
مسکن گرفته تا هزینه بهداشت ودرمان و تحصیل
و ایــاب ذهاب ،حداقل بین  ۴۰تا  ۶۵درصد و گاه
بیشتر افزایش یافت.
امــواج پیدرپی گرانی و تــورم فزاینده و
کمرشکنقدرتخریدکارگرانوزحمتکشان
را بیش از پیش کاهش داد و فقر و فالکت و
گرسنگی ،گسترش باز هم بیشتری یافت.
شعار ایجاد کار و اشتغال و مهار بیکاری نیز تماما
روی کاغذ ماند .نه فقط بیکاری مهار نشــد ،بلکه
دهها هــزار کارگر از کار اخراج و به صف میلیونی
بیکاران اضافه شدند.
معنای "صیانت از نیــروی کار" روحانی این بود
که در نخستین سفر خود به خوزستان مساحت
منطقــه آزاد تجاری  -صنعتی اروند را به دو برابر
افزایش داد و بدین ترتیب دهها هزار کارگر دیگر
را در منطقه خرمشــهر و آبادان از شمول قانون
کار خارج ساخت و تحمیل شرایط شبه بردگی بر
نیروی کار این مناطق را رسمیت داد.
دولت روحانی نه فقط هیچگونه اقدامی برای وصول
طلب کارگران از ناحیه افزایش دستمزدهای سال
 ۹۲انجام نداد و به خواست کارگران برای افزایش
حداقلدستمزدهای  ۹۳به باالی خط فقر توجهی
نکرد ،بلکه حداکثر تالش خــود را برای انجماد
دستمزدهای  ۹۳به کار بست .در سال  ۹۲سوانح
ناشــی از کار و تعداد کارگرانی که در حین کار
جان خود را از دست دادند ،نسبت به سال قبل از
آن افزایش یافت .شکاف طبقاتی و شکاف فقر و
ثروت عمیقتر شد .فقر ،گرسنگی ،بیکاری،دزدی،
فساد ،تنفروشی و اعتیاد نیز نه تنها کاهش نیافت
و دچار کمترین تحول مثبتی نشد ،بلکه به روال
پیشــین ادامه یافت .هیچ تغییری در روند رو به
افزایش کودکان کارو خیابانی ایجاد نشد ،بماند،
یک روزنامه رسمی فاش ساخت در منطقه شوش
و میدان غار تهران (امالقرای اســام) کودکان از
همان دوره شیرخوارگی تا سنین  ۱۳سالگی بین
 ۱۰۰هزار تا  ۵میلیون تومان به فروش میرسند!
از زنان معتادی سخن گفت که پس از زایمان در
بیمارستان … (نام بیمارستان ذکر نشده است) پس
از زایمان و در ازای دریافت مبلغی پول برای تهیه
مواد به اندازه دو ســه روز مصرفشان ،نوزاد را در
همان بیمارستان میفروشند و خانوادههای فقیری
که برای فروش کودکانشان ،بچهدار میشوند!
در مورد آزادیهای سیاسی نیز که دولت روحانی
و بیشــتر ازآن ،حامیان روحانــی تبلیغات به راه
انداختهاند ،اوضاع بهتر از این نیست .در این مورد
همین بس که گفته شود ،دولت روحانی به سیاق
سلـف خویش و بدتر از آن ،اعتراضات و اعتصابات
َ
کارگری را با سرکوب و سرنیزه پاسخ داد.
دهها کارگر فعال و مبارز را بازداشــت و محاکمه و
روانه زندان ساخت .به هیچیک از مطالبات کارگران
از جمله حق تشکل مستقل و ایجاد سندیکا پاسخ
نداد .دهها خواست کارگری توســط کارگران ،از
جمله توسط ســندیکای کارگران شرکت واحد و
سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه مطرح شد ،اما
دولت روحانی به آن وقعی نگذاشت .انواع شکنجهها
و فشــارهای جســمی و روحی علیــه کارگران
زندانــی و دیگر زندانیان سیاســی افزایش یافت.
سانسور و توقیف روزنامههاو مطبوعات ،وبازداشت
روزنامهنگاران نیز ادامه یافت.
کانون نویســندگان ایران حتا اجازه نیافت جلسه
خود را برگزار نماید .ســرکوب و فشــار و تحقیر
زنان ادامه یافت و تشــدید گردید .شمار اعدامها
فزونی گرفت و باالخره الیحه ازدواج سرپرست با
فرزندخوانده که از ســال  ۸۸روی دست مجلس
ارتجاع مانده بود ،در شهریور سال  ۹۲یعنی پس
از روی کار آمدن دولت روحانی به تصویب مجلس
رسید و در دهم مهرماه مورد تایید شورای نگهبان
نیز قرار گرفت و به این ترتیب ازدواج پدرخوانده با
دختر خوانده نیز در همین "دولت تدبیر و امید"
قانونی شد!
این اســت مفهــوم آزادی و آنچه که
دولت روحانی به مردم داده است!

پوشــیده نیســت که دولت
روحانــی ولو به قصد تخفیف
تضادهای موجود نیز قادر نیست
حتا تعدیلی در اختناق و سلب آزادیهای
مردم پدید آورد و یا الاقل به مطالبات
اقشاری از مردم پاسخ دهد .چرا که
اوال هر گونــه آزادی حتا آزادیهای
سر و دم بریده و بســیار محدود ،در
چارچوب دولت دینی ممکن نیست.
دولت دینی ،نفی آزادیست.
ثانیا در نظام دیکتاتوری و اســتبداد
دینی حتــا آزادیهای محــدود به
مفری برای فوران
سرعت میتواند به َ
خشم و نارضایتی تودههای مردم و به
تهدیدی جدی علیه موجودیت دولت
دینی تبدیل گردد و به جای تخفیف
تضاد تودههای کارگر و زحمتکش با
رژیم اســتبدادی حاکم ،این تضاد را
تشدید کند.
برخالف برخی اقشار و کسانی که در
این عرصه نسبت به روحانی و دولت
آن دچار توهماند یا ســعی در ایجاد
توهم دارند ،کارگران ایــران ،بهویژه
بخش پیشــرو آن هیچگونه توهمی
نسبت به روحانی ودولت حاکم ندارند.
رشد کمی و کیفی اعتراضات کارگری،
صدها اعتصاب در سرتاسر کشور برای
افزایش دستمزد ،حق تشکل مستقل
و ضمانت شــغلی از جمله اعتصاب
کارگران هفتتپه ،پتروشــیمی فجر،
فوالد زاگرس ،پتروشیمی رازی ،فوالد
اهواز ،معدن ســنگ آهــن چادرملو،
پلیاکریل اصفهان ،ســیمان لوشان،
سیمان استهبان ،سیمان آبیک ،ایران
خودرو ،شرکت کیســون ،ایران تایر،
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Demo.shorai@gmail.com

دمکراسیشورایی

ازتارنمایتلویزیون
دمکراسیشوراییدیدنکنید
تلویزیون دمکراسی شورایی

فریاد رســای کارگران و تمامی انسان های
زحمتکش ،شریف و ستم دیده ای است که
برای آزادی و سوسیالیسم پیکار می کنند.
از این پس برنامههای تلویزیون دمکراســی
شــورایی بر روی اینترنت در دسترستان
خواهد بود.
از تارنمای تلویزیون دمکراسی شورایی در
شبکه جهانی اینترنت دیدن کنید و آدرس
آنرا در اختیار دیگران نیز بگذارید .شماره
تلفن برای تماس :
 ۰۰۴۵۳۶۹۸۷۲۸۱و ۰۰۴۵۳۶۹۱۲۱۸۷
نشانی تلویزیون دمکراسی شورایی بر روی اینترنت:

http://tvshora.com

Email: shora.tv@gmail.com

خــاوران:گزارشجمعــۀآخرسال

مادران پارک الله ایران :قبرســتان خاوران هم
چنان تحت سلطه پلیس است .روز اول سال که به
رسم همه ساله عدهای از خانوادهها و یاران به خون
خفتهگان خاوران با دســته های گل به یاد جان
باختگان دهه ی شصت به این قبرستان مراجعه
کردند ،با نیروهای انتظامی و درهای بسته مواجه
شدند.
با پرخاش از آنها خواســته شد که محل را ترک
کنند .درب اصلی خاوران بســته بود و نیروهای
انتظامی از آن پاســداری می کردند .کسانی هم
که از درب قبرستان بهاییان وارد قبرستان شده
بودنــد ،با نیروهای انتظامی مواجه شــدند که با
تندی از ورود آنان به قطعهی اعدامیها جلوگیری
میکردند.
هفتهی گذشته هم تحت عنوان جمعهی آخر سال
برخی از خانوادهها به رسم همه ساله به گورستان
مراجعه کرده بودند و با همین شرایط روبرو شدند.

موبایل یکی از خانمها شکســته شد به این بهانه
که نباید عکس بگیرید .گل هایی را که خانواده ها
آورده بودند ،با پرخاش و توهین زیر پا له کردند و...
متاســفانه خبری که در برخی سایت ها منتشر
شده بود ،تنها شامل چند خانواده ای بود که قبل
یا حدود ساعت  ٨به گورستان رسیده بودند.
برخوردهای دوهفته ی گذشــته نشــان داد که
خوش خیالیهای عده ای که گویا بوق و کرناهای
حقوق بشر و منشور حقوق شهروندی تغییری در
سیاستهای حاکم ایجاد کرده است ،نقش بر آب
شد .هیچ تغییریدر حقوق شهروندی ایجاد نشده
است .سیاستها همان سیاست است و سرکوب
همان اســت که بود ،از مردهها هم می ترســند.
حقوق شهروندی آن اســت که از حضور بر قبر
مردگان نیز بلرزند!

ماشینسازی تبریز ،کشتیسازی صدرا ،الستیک
البرز و امثــال آن گویای این واقعیت اســت که
کارگران هیچ باور و اعتمادی نسبت به وعدههای
سرخرمن روحانی و کابینه وی ندارند.
وانگهی اگرکه کسانی هنوز به ماهیتدولت روحانی
و وعده هــای فریبکارانه وی پی نبرده بودند ،در
جریــان همین اعتراضــات و اعتصابات و برخورد
خشن ارگانها و مســئوالن دولتی ،بگیروببند و
بازداشــت و اخراج فعاالن صنفی و ســندیکایی،
در یورش مــزدوران حکومتی به صفوف کارگران
اعتصاب کننده ،در محاکمات قضایی و کم سابقه
کارگران و در بیاعتنایی دولت به خواســتهای
اصلی از جمله افزایش دســتمزد و ســرانجام در
تالش دولت برای انجماد دستمزدهاســت که به
ماهیت دولت روحانی پی می برند و آن را از نزدیک
میشناسند و طعم وعدههای دروغین و فریبآمیز
حسن روحانی را میچشند!
وخیم تر شــدن وضعیت اقتصادی و معیشــتی
تــوده های کارگر و زحمتکش ،تشــدید بیش از
پیش اختناق و فشار و ســرکوب کارگران ،زنان،
نویسندگان و عموم مخالفان و مبارزان راه آزادی
و برابری ،گســترش بیــش از پیش فقر ،بیکاری،
اعتیاد و دیگر مصائب اجتماعی؛ این است فشردهای
از کارنامه سیاه دولت روحانی و فرجام برنامهها و
وعدههای وی در سال .۹۲
گرچه هنوز یک ســال هــم از کار دولت روحانی
نگذشــته است ،اما ســالی که نکوست از بهارش
پیداست!
تردیدی در این مســاله وجود نــدارد که با تداوم
سیاستهای اقتصادی نئولیبرال که اولویت نخست
دولت روحانیست ،نه فقط هیچگونه چشماندازی
برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی تودههای
کارگر و زحمتکش گشوده نخواهد شد ،بلکه اوضاع
از این هم که هست وخیمتر خواهد شد .به فرض
حل نزاع هستهای و حتا برداشته شدن تحریمها،
بحــران رکود تورمی ناپدید نخواهد شــد .گرچه
تحریمها بحران را تشدید کرد ،اما این بحران ،زائیده
تحریم نیست که با لغو تحریم از میان برداشته شود.

این یک بحران ساختاری نظام سرمایهداریست که
جمهوری اسالمی از سالها قبل از تحریمها نیز با
آن روبرو بوده است .بحرانی که البته پس از اجرای
سیاســتهای نئولیبرالی اقتصادی و آزادســازی
قیمتها ،تشدید گردید و بدیهیست که با تداوم
این سیاستها توسطدولت روحانی ،این بحران حتا
تعدیل هم نخواهد شد.
این واقعیتیست که روی کار آمدن حسن روحانی،
چرخش در سیاست هســتهای و گذار آن به کل
سیاست خارجی جمهوری اســامی ،از نیازهای
طبقه به لحاظ اقتصادی حاکم برمیخیزد و بروفق
منافع این طبقه است .تحقق این نیاز اما نه فقط
اختالف و تضاد در باال و در بین باندهای مختلف
هیات حاکمه را تشدید خواهد کرد ،بلکه تاثیرات
بالواسطهی آن بر سیاســتها و امور داخلی نیز،
معضــات و تنشهای فوقالعاده شــدیدی را در
میان این باندها از یک ســو ،و میان کل حاکمیت
و تودههای مردم از ســوی دیگــر ،در پی خواهد
داشت که فرجامی جز فروپاشی و نابودی جمهوری
اسالمی به عنوان یک دولت دینی نخواهدداشت.
نظــا ِم در معرض هــاک برای نجــات از مهلکه
سیاستی اتخاذ میکند که موجب هالک آن است و
این تناقض بزرگ و الینحل جمهوری اسالمیست!
وارثان و عاشــقان نظام حاکم در مقطع انتخابات
ریاســت جمهوری گفتــه بودند اگر هاشــمی
رفسنجانی رد صالحیت شود ،اصل نظام زیر سئوال
میرود .آنها گفته بودند "هاشــمی رفسنجانی
شناسنامه انقالب است و هیچ عاقلی مهر باطل به
شناسنامه خود نمیزند"!
بحرانها و بنبستهای تهدید کننده نظام چنان
حاد شــده است که اما عقل کل نظام ،برای تداوم
حیــات آن ،باید مهر ابطال و پایان حیات را بر آن
بکوبد .رهبر حکومت اسالمی در سالی که گذشت
دو بار به ایــن کار مبادرت ورزید .یکبار هنگام رد
صالحیت رفســنجانی و بار دیگر هنــگام اتخاذ
سیاســتها و گفتمان رفســنجانی ولو بیحضور
فیزیکی وی!
نشریه کار شماره ۶۶۵
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مونتریال...
«این آخرین شانس بیکسی است»!.

شهرداری مونتریال یک بار دیگر بیکسی را راه اندازی
می کند ،ولی آینده این طرح مشخص نیست.

مونتریال گازت:

ترجمه :مریم حسینی

دنی کــودر ،شــهردار مونتریال
اظهار داشت که سیستم اشتراک
دوچرخه «بیکسی» باید در تاریخ
 ۱۵آوریل به خیابان های مونتریال
باز گردانده شــود و اعالم کرد که
امسال یک شــرکت غیر انتفاعی
جدید سیســتم بیکســی را راه
اندازی کرده و پیشنهادات جدیدی
را برای آینــده ای دراز مدت ارائه
خواهد داد.
ولی اکنون که سه هفته بیشتر تا
روز راه اندازی بیکسی باقی نمانده
است ،هنوز مونتریالدوچرخه ها و
ایستگاه های مورد نیاز را در اختیار
ندارد .همچنین مشخص نیست
کــه این فصل چقدر برای شــهر
هزینه در بر خواهد داشت.
شش نفر شامل کارشناسان امور
تجاری ،حسابداری ،فنی ،ارتباطات
و دوچرخه سواری ،ریاست هیئت

مدیره شــرکت جدید (بیکســی
مونتریال) را عهده دار خواهند شد.
سوزان الرو ،مدیر اجرایی سازمان
دوچرخه سواری کبک و مری الین
فارلی ،معــاون رئیس اتاق امنیت
مالی و ناظر کارشناسان مالی کبک
از اعضای هیئت مدیره خواهند بود.
هنوز کسی به عنوان ریاست هیئت
مدیره یا مدیر عامل شرکت انتخاب
نشده است.
کودر اظهار داشــت که شهرداری
در ســال  ۲۰۱۴بودجه ای بالغ بر
پنج میلیوندالردر اختیار بیکسی
مونتریال قرار داده است.
بنا به اظهار شهرداری ،انتظار می
رود حــدود  ۳.۵میلیــون دالر از
این مبلغ از محل وجوه پرداختی
توســط کاربران در ســال ۲۰۱۴
تامین گردد .به عــاوه ،از بانیان
طرح نیــز مبالغی دریافت خواهد
شد .در ســال  ۲۰۱۲بانیان طرح
 ۱.۵میلیون دالر پرداخت کردند.

باقرزاده :کار از کجا خراب شد؟...
حق محکوم میکنند ،چگونه
است که هنوز نمیتوانند در
محکومیت اعدامهای هزاران
جوان در سال  ۱۳۶۷سخنی
بگویند؟
و اگر بــرای محکوم کردن فجایع
دهه اول انقالب محظور سیاسی
یا امنیتی دارنــد ،آیا برای طالیی
تصویر کردن آن دوران دهساله نیز
اجبار یا الزامی وجود دارد؟
کافی است به بیانیهها و اظهارات
رهبــران و فعــاالن اصالحطلب
جنبش سبز در سالهای گذشته
نظــری بیندازیم تا این واقعیت را
ببینیم .در کمتــر بیانیهای بوده
کــه از دهه اول انقــاب و دوران
رهبــری آقای خمینی با احترام و
نوستالژی یاد نشده باشد ،و همه
خرابیها و نابســامانیها به دوران
پس از آن نسبت داده نشده باشد.
این برخــورد حتــا در بهترین و
صادقانهترین گفتارها و نوشتارهای
از خودانتقادی کســانی که مورد
ســرکوب حاکمیت قرار گرفتهاند
دیده میشود .برای نمونه ،میتوان
به متن زیبا و پر احساس مصطفی
تاجزاده که سه سال پیش از درون
زندان تحت عنوان «پــدر ،مادر،
ما باز هم متهمیم!» منتشــر شد
مراجعه کرد)۱( .

شــهرداری  ۱۶۵.۰۰۰دالر یارانه
جهــت شــروع کار در اختیــار
بیکسی مونتریال قرار خواهد داد
و همچنین یک وام کوتاه مدت به
مبلغ  ۴۶۰.۰۰۰دالر تامین خواهد
کرد تا بیکسی مونتریال کامیون ها
و تریلر های مورد نیاز جهت حمل
و نقل دوچرخه هــا را خریداری
کند.
فقط الزم اســت تحویل گرفتن
دوچرخه ها و ایستگاه های مورد
نیازتوسط بیکســی در اوایل ماه
آوریل به تاییــد اعضای ذیصالح
شرکت برسد.
کودر بیان داشت که شهرداری قادر
نیست  ۵۴.۰۰۰مشترک بیکسی را
در ســال  ۲۰۱۴به حال خود رها
کند ،ولی پیش از آغاز اقدامات آتی
توسط بیکسی ،او به شواهدی نیاز
دارد که نشان دهند بیکسی دوام
خواهد آورد.
کودر پیشــنهاد داد" :اجازه دهید
آخریــن فرصــت را به بیکســی
بدهیم -این آخرین شانس است.
affected
by
the
crisis
in
Syria
or
to
آیا خواهیم توانست این طرح را در
Donation
other
emergencies
around
the
world
by
سال  ۲۰۱۵نیز حفظ کنیم؟ هنوز
Two years after the start of the concompleting the form below.
نمیدانیم".
flict, Syrians are caught in a humaniTo help MSF respond to emergencies
وی خاطر نشــان کرد که جهت
tarian catastrophe. Despite significant
as soon as they happen, join our Partchallenges and insecurity, MSF is on
اجــرای خدمات موثر و توســعه
ners Without Borders monthly giving
the frontlines of the emergency, proطرح کاری بلند مدت روی قدرت
program by clicking here:
viding care to those in need.
کارشناسی"شناختهشدهومتنوع"
www.msf.ca
Please donate now to assist those
هیئت مدیره جدید بیکسی حساب
می کند.
الرو ،مدیر اجرایی دوچرخه سواری
کبک اظهارداشت که اکنون بسیار عمومی مقایسه کرد و یاد آور شد الرو افــزود" :در ســال  ۲۰۱۴داشته ایم ".آنگاه شهرداری تصمیم
زود اســت که بگوییم آیا بیکسی که شهرداری برای سیستم حمل درخواهیم یافــت که این کار چه خواهد گرفت که به این طرح یارانه
حتی قادر است حســاب سود و و نقــل مونتریال یارانــه در نظر مقدار هزینه در برداشته است ،چه ای اختصاص بدهد یا خیر.
________________
زیان و دخــل و خرج خود را نگه می گیرد تا وســایل حمل و نقل مقدار سود به دست آمده و چقدر
دارد یا خیر .وی به اشتراک گذاری متنوعی را جهت اســتفاده عموم مخارج داشته ایم .و سپس متوجه
•
خواهیم شــد که چقدر کســری
دوچرخه را با سیستم حمل و نقل تامین سازد.

پزشکانبدونمرز :کمککنید!

>> ادامه از صفحه6 :

آقای تاجزاده معتقد اســت که دو
«نظام» جمهوری اسالمی وجود
دارد  -یکــی آن که ظاهرا در دهه
اول انقالب (بالفعل یا بالقوه) وجود
داشته و نظام آرمانی ایشان بوده ،و
دیگری آن چه که فعال هست که با
آن کامال متفاوت است.
آقای میرحسین موسوی در یکی
از آخرین مصاحبههای خود پیش
از آغاز حصر بــا روزنامه اینترنتی
قلم ســبز ( )۲اظهار داشــت که
«جریان حاکم در آستانه انتخابات
بیست سال برای یکدست کردن
کشور» و «تصفیه حساب کامل با
همه نیروهای رقیب  ...طراحی و
تالش کرده بود» و «اقتدارگرایان
به دنبال حذف کردن همه فضای
ملی از منتقدین و معترضین بودند؛
فضایی شبیه کره شمالی با کمی
بزک مردمساالری».
معلوم نیســت که آقای موسوی
بــا چه معیاری معتقد اســت که
تصفیه حساب با «همه» نیروهای
رقیب یا حذف «همه» فضای ملی
از منتقدیــن و معترضین فقط از
سال  ۱۳۶۸شــروع شد و پیش
از آن ایــران جمهوری اســامی
مهد مردمســاالری (بدون بزک)
بوده و همــه «نیروهای رقیب» و
«منتقدیــن و معترضین» بدون

واهمه در ایــران دهه اول انقالب
فعالیت میکردهانــد  -دورانی که
روزنامه فروشــان نوجوان به اعدام
گرفتــار میشــدند و مخالفت با
قانون بدوی قصاص حکم ارتداد و
مهدورالدم بودن از سوی آیت الله
خمینی را به دنبال میآورد.
این نــوع از برخورد به گذشــته
و بازخوانی سیاســی تاریخ البته
مختص اصالحطلبان نیست و در
فرهنگ سیاسی ما شیوع دارد.
کافی است از ســال  ۶۸به عقب
برویم و شروع سیاست سرکوب در
جمهوری اسالمی را به روایتهای
مختلف بخوانیم .مجاهدین خلق
کــه از خرداد ســال  ۱۳۶۰مورد
ســرکوب نظامیافتــه جمهوری
اسالمی قرار گرفتند (پیش از آن،
تنها موارد پراکنده از سرکوب آنان
دیده میشد) از این نقطه به بعد
نظام حاکم را ضد مردمی خواندند.
برخی از ســازمانهای چپ مانند
حزب توده و فداییان اکثریت که
تا یکی دو سال پس از آن با رژیم
حاکم مماشات میکردند پس از
این که خود نیز به صورت مشابهی
گرفتار شدند حاضر شدند رژیم را
محکوم کنند .این سازمانها همراه
با بسیاری از گروههایدیگر مشکل
چندانی با اعدامهای بیرویه سران

رژیم شاه یا متهمان کودتای نوژه
نداشــتند و حتا آنهــا را تأیید
میکردند و خواهــان اعدامهای
«انقالبی» بیشتری میشدند.
بسیاری از این نیروها البته پس از
گذشت زمان ،اشتباهات پیشین
خــود را پذیرفتهانــد و امــروز از
سیاستهای خود در سالهای اول
پس از انقالب دفاع نمیکنند .ولی
هنوز برخورد سیاســی به تاریخ و
حقوق بشر در فرهنگ سیاسی ما
به چشم میخورد .برای مثال در
بسیاری از پیکارهای ضد جمهوری
اسالمی که بر مبنای کارنامه حقوق
بشــری آن صورت میگیــرد از
جنایات یا اعدامها یا قتل عامهای
«دهه  »۶۰سخن میرود.
در ایــن که در دهه  ۶۰جنایات و
اعدامها و قتل عامهای گســترده
و بی نظیری صورت گرفته است
حرفی نیست .ولی چرا سال ۱۳۶۰
مبدأ این وقایع بشمار میآید؟
آیــا پیش از آن اعــدام و جنایتی
صورت نگرفته بود؟
و آیا اعدام بیش از یک صد متهم
کودتای نوژه که صرفا به اســتناد
یک جمله خمینی به ریشــهری
کــه «حکم آنــان قتل اســت»
صورت گرفــت ،مصداق یک قتل
عام سیاسی بدون رعایت موازین
حقوقی و قانونی نبوده است؟
در این صورت آیا درســتتر این
نیســت که در دورهبندی جنایات

جمهوری اسالمی به جای دهه ۶۰
از دهه اول انقالب سخن بگوییم
که از تیربارانهای پشت بام مدرسه
رفاه در بهمن  ۵۷تا قتل عام وسیع
تابســتان و پاییز سال  ۶۷را در بر
میگیرد و یک دوره ده ساله کامل
را شکل میدهد؟
پذیــرش این کــه اشــکال کار
جمهوری اســامی نــه از خرداد
 ۱۳۶۰یا پس از مرگ خمینی و یا
هر زمان دیگر ،و بلکه دقیقا از روز
اول استقرار این نظام شروع شده،
به دالیلی که در باال به آنها اشاره
شد کار ســادهای نیست .بسیاری
از نیروهای سیاسی ما به گذشته
خود تا حد زیادی برخورد انتقادی
کردهانــد (از فعاالن چپ گرفته تا
کسانی مانند آقای تاجزاده) ،و این
خود مایه تحسین است .ولی غالب
ایننیروهاهنوزنتوانستهاندبپذیرند
که پروژه جمهوری اسالمی از پایه
ضد دموکراتیک و واپسگرا بوده ،و
باید آن را نفــی میکردند (کاری
که شــاپور بختیــار و معدودی از
روشنفکرانمانندمصطفیرحیمی
کردند).
و امروز هم پس از ســی و دو سال
که از آن روزها میگذرد ،با تجربه
سی و دو سال حاکمیت خشونت
و ســرکوب و جهــل و خرافات،
هنــوز بســیاری در برابر پذیرش
این واقعیت و اشتباه تاریخی خود
مقاومتمیکنند.

جامعه مــا کــه دوران مخوف و
وحشــتناکی را در سه دهه و نیم
گذشته پشت سر گذاشته است به
نوعی «بیــداری ملی» نیاز دارد ،و
بدون آن نمیتوان به برون رفت از
این دوران و پشت سر گذاشتن آن
چندان امید بست.
تا هنگامی که مخالفان حکومت
نتوانند پروژه جمهوری اسالمی را
از اساس نفی کنند ،و بلکه هر یک
مقطع خاصــی از حیات این نظام
را مبنای «انحراف» آن بشناسند،
این بیداری ملی به دست نخواهد
آمــد .باید پذیرفت که مردم ایران
در سال  ۱۳۵۷یک اشتباه تاریخی
بزرگ را مرتکب شدند (آری ،مردم
میتوانند به صورت جمع نیز اشتباه
کنند) و همه کســانی که مردم را
به این ســو راندند در این حرکت
مسئول بودهاند .باید به این نکته نیز
توجه کرد که پذیرش این اشتباه
به معنای این نیست که مخالفت با
رژیم شاه اشتباه بوده است .استبداد
سلطنتی باید میرفت  -ولی نه به
بهای حمایت از حرکتی که تحت
رهبری روحانیــت انحصارطلب
قرار داشــت و میرفت تا استبداد
آخوندی را جای آن بنشاند.
________________
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نطنـز...

منتودهناینبهارمیزنم!
ابراهیم هرندی

•
باز هم بهار دیگری از راه رسید.

نـــــع.همهاینهااشتباهاست.
این فصل مردم را به معصیت می
اندازد.

آخه چی معنی داره که ناگهان این
همه گل و گیاه ،بی هیچ مناسبتی
سر از زمین برکشند.
نه ســالروز میالد پیغمبر و ائمه
اطهار در این فصل است و نه هیچ
یک از اعیاد مهم.
حاال اگر در دهه فجر این اتفاقات
می افتاد ،یه چیزی.
وانگهی ،این که این همه چشم ِه
جوشان از دل کوهساران برخیزند
و بی خود و بی جهت سر به صحرا
بذارند ،اسراف محض است.
خب ،آب این چشمه ها را کسبه
می توانند مهار کنند و تو شیشه
بریزند و به ژیگــول ها و خارجی
ها که آب شیشــه ای می خورند،
بفروشند.
مــا دلمان خوش اســت که ضد
انقالب را از کشــور تار و مار کرده
ایم.
بله ،قطب زاده را اعدام
کردیــم .بنــی صدر
را بیــرون انداختیــم.
بیشــتر هنرمندان و
نویسندگان را آواره و
دربدر کرده ایم.
اما دستِ دشمن خانه
زادی را که سالی یکبار
سروقتمان می آید و به
همه ارزشهایمان می
خندد و مــی رود ،باز
گذاشته ایم.
خب ،ایــن گلهای بی
حجابی که این قدر در
این فصل در جنگل ها
و کوه ها و دشــتها قد
می کشند و می افرازند
و می افروزند وعشــوه
گری مــی کنند ،جز

•
پیام علیاکبر هاشمی رفسنجانی:
دیو چو بیرون رود فرشته درآید!

پیام بسیار کوتاه ودوپهلویی ،حاوی
هم امید و هم تهدید ،از وی منتشر
شد که من در سایت رسمی او آن
را نیافتــم .اما همانجا گفتگوهای
نه چندان کوتاه وی با رســانهها با
همین مضمون منتشر شده است.
رفســنجانی در این پیــام ،بدون
مخاطب معین ،سال نو را تبریک

بطرف معصیت کشیده شوند .این
همه گرده افشانی گل ها و گیاهان
و جفتگیری و کثافت کاری های
دیگر حیوانات در این فصل ،همه
نشانه این اســت که این فصل را
خداوند تعالی برای این پدید
آورده است که ما را امتحان
کند .این گیاهان و جانوران
که برای این کارها صیغه عقد
جاری نمی کنند.
پس همــه ایــن کارهای
خالف عفتی هــم که می
کنند ،غیر شــرعی و حرام
است .از این ها گذشته این
کارها برای خود این حیوانات
زبان بسته هم خوب نیست.
شــما می دانید در این فصل
چقــدر از این مرغان هوایی بر
اثر این ندانم کاری ها و ابتال به
بیماری تلف می شوند؟
ببینید شاعر در این باره چه
گفته است
فصلی ســت خوش و هوا بود
افالکی
در حمد و ثنا نشسته کرم خاکی
شمع و گل و پروانه همه خاموشند
بر گردِ مزارِ بلبلِ ســوزاکی
باید جلوی این کارها را گرفت .باید
غنچه گل های حشری و شهوی
را پیــش از عید با همت نیروهای
محترم بسیج مردمی چید .باید آن
آهو بچگانی را که با ناز و ادا در کوه
ها و دشــت های فراخ کشورمان
می چمند و آهوهای مســن تر را
به گناه وا مــی دارند ،ادب کرد .از
کجا معلوم که همه این فتنه ها زیر
س ِر امپریالیست ها و صهیونیست
ها نباشد؟
مگر تهاجم فرهنگی شــاخ و دم
دارد .همین اســت دیگر .این که
امکانی فراهم شود که دلهای مردم
از خدا دور شود و به شیطان بزرگ
نزدیک گردد .هر نوع امکانی برای
ایــن کار در این فصل
فراهم است.
از شادی و شور و حال
گرفته تا ماچ وموچ و
ســفر و زدن به کوه و
دشت و صحرا!
ما بایــد از بــزرگان
دیــن درس بگیریم و
نگذاریم که بیگانگان
ا یــن طــوری با آب
و خــاک و طبیعــت
کشورمان بازی کنند.
مــا باید از امــام امت
درس بگیریــم .مــن
تو دهــن این بهار می
زنم .من دهن بلبل را
سرویس می کنم.
•

بقراط :پیام های نوروزی...
چرا کــه کمتر ایرانی اســت که
بنشیند و به این پیامها گوش فرا
دهد یا آنها را بخواند.

www.paivand.ca

>> ادامه از صفحه25 :

گفته و بــا آوردن بیتــی از غزل
معروف حافظ «صبر و ظفر هر دو
دوستان قدیماند» نوشته است:
«بر ســر آنم که گر ز دست برآید،
دســت بــه کاری زنــم که غصه
ســرآید» و آنگاه «سالی سرشار از
سازندگی ،شکوفایی و رونق را در
ســایه اعتدال و در پناه امن الهی
برای آحاد ملت ایران» آرزو کرده
است.
از نظر سیاسی ،پیامی کوتاه و گویا.
بسیار کوتاهتر از یک پیام سال نو
که باید بیشــتر به سال گذشته و
ســال آینده میپرداخت و بسیار

گویاتر از پیا ِم خامنهای رهبر رژیم
اسالمی ایران به رقبایش .پیامی که
در آن هم امید و هم تهدید همراه
با بیاطمینانی نسبت به توازن قوا
در ساختار سیاســی رژیم وجود
دارد.
البته اگر حافظه تاریخی فقط یک
سال یاری کند ،سال آینده میتوان
به بررسی امسال نشست و دید آیا
رفسنجانی واقعا بر سر آن بود؟!
آیا ز دســتش کاری بر آمد؟! و آیا
اگر هم دست به کاری زد ،غصه سر
آمد یا نه؟!
شاید با یک یادآوری کوتاه بتوان
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

به حدی از یک پیشبینی دست
یافت .از قول هاشمی رفسنجانی
در پایگاه اطالعرسانی خودش آمده
است که او «به عنوان هدیه نوروزی
به مردم ،اصول حقوق شهروندی
در قانون اساســی» را بر شمرده و
گفته است« :اگر خطایی هست از
عملکردهاست نه ساختار نظام»!
با این همه معنای پیام دوپهلوی
رفسنجانی شاید زمانی بهتر روشن
شود که غزل حافظ را به طور کامل
بخوانیم چرا که چه رفســنجانی
خواسته باشد و چه نخواسته باشد،
بخشــی از پیام وی در آن ابیاتی
اســت که وی در پیاماش نیاورده
اســت .بگذریم از اینکه از یک سو
«دیو» را خود رفسنجانی از شیشه
در آورد و بــر مســند «رهبری»
نشاند ،و از ســوی دیگر تا چشم
کار میکند« ،فرشته»ای در نظام
جمهوری اسالمی یافت نمیشود!

•
پیام حسن روحانی :خودشیفته و
درباره همه چیز

پیام حجتاالسالم حسن روحانی
نیــز از چهارچوب آنچــه در فکر
خامنــهای و رفســنجانی وجود
دارد ،فراتــر نمیرود .وی نیز پس
از تعارفــات معمول بــه ادبیات
عوامپسند و «مهرورزانه» احمدی
نــژاد روی آورد و از مهر و محبت
و حماســهها ســخن گفت .وی
نیز ادعاهایــی از جمله در زمینه
اقتصــادی و با تکیه بــر «آمار»
مطرح کرد که بــه طور واقعی در
جامعه لمس نمیشوند .وی وعده
داد که «در ســال آینده اقدامات
مجدانهای برای کاهش رشد تورم
خواهیم داشــت ».و «سال آینده،
سال رونق اقتصادی خواهد بود و
ِ
در کنار رونق اقتصادی ،شاهد رشد
و شــکوفایی صنعت ،کشاورزی و
بخشهای خدمات در اقتصاد [از
جمله کشاورزی] خواهیم بود».

ای

وست آیلند

اگر در کشوری زندگی می کنید
که در آن هنوز بهار نیامده اســت
و هر گز هم نمی آید ،بهار چیزی
جز خاطره های دور کودکی نمی
تواند باشد .اما آنجا ها که می آید،
براستی که مرده را زنده می کند.
دوباره زمین نفس می کشد و کوه
ودشت ودمن سبزه باران می شود.
بهار جشنِ نورویی زندگی ست.
فصل سرشــار ِ رویش و شادی و
شکوه هستی .بهار هلهله هستی
دردست افشــانی برگ درختان و
غلغلِ چشــمه های روان وعشوه
الله های جــوان و آهوان چمان
است .نیست؟

خدمت به طاغوتی هایی که به کوه
و جنگل می روند ،چه سودی برای
این انقالب داشته و دارند؟
این بلبل های بی شــرمی که
بی خیال از ماهیت اســامی
جامعه ما ،ســحرگاهان ادای
خوانندگان زن را در می آورند
و چهچه مــی زنند و دل مردم
را مــی برند ،چه فایده ای جز
نزدیک کــردن دل مردم به
شیطاندارند؟
صــدای نحس بعضــی ازاین
پرنــدگان از صدای مرضیه هم
بهتر است!
حاال آیا خطر بهار از بنی صدر
و رضا پهلوی ومسعود رجوی
و همــه آنهایی که حکومت را
ارث پدری خودشان می دانند،
کمتر است؟
بی خود نیســت که نشریات
ضدانقــابِ خــارج نشــین
چندیســت بند کرده اند به بهار و
مزایای آن.
متاســفانه می بینم که بعضی از
نشریاتداخلی هم -انشاالله از روی
نادانی -با آن ها همصدا شده اند و
در مدح و منقبت نوروز و بهار ،شعر
و مقاله می نویسند.
من هرچه فکر می کنم ،می بینم
که اولیای امور باید فکری اساسی
به حال این جریان بکنند.
ایــن کــه ســالی یکبــار تمام
ایــن ســرزمین اســامی ،همه
اســتعدادهای خداداد خودش را،
بخاطر مســافران نوروزی ،در راه
سرســبز کردن دشــت و صحرا
بکارببرد  ،والله این کار درستی به
نظر نمی رسد ،بخصوص که آب و
هوای مناسب این فصل باعث می
شود که مردم بی خود و بی جهت
خوش خوشانشان بشود و بیشتر
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روحانی آنگاه بهدستاوردهایدولت
خود در سیاست خارجی پرداخت
و مدعی شــد« :امروز صدای ملت
ایراندردنیا بهتر شنیده می شود»
و «در سیاســت خارجــی ،چهره
جمهوری اسالمی ایران در صحنه
جهانی کام ً
ال عوض شده است».
حســن روحانی به همه در همه
زمینهها قــول «زندگی راحتتر
و نگرانی کمتــر» داد ،از اعتدال و
اخالق و انتقاد ودست بهدست هم
دادن و «هویت ایرانی و اسالمی» و
«عطر دلانگیز کوثر» و نزدیکی به
«خاندان رسالت» و محیط زیست
و «زمین ،هوا ،دریا و تاالبها»ی
ایران نیز سخن گفت.
پیام نوروزی حســن روحانی یک
پیام تقریبــا طوالنی و مانند همه
ســخنان وی در طــول چند ماه
گذشته سرشــار از خودشیفتگی
و «کیش شــخصیت» نسبت به
خودش و تواناهایی دولتاش بود.
و مانند سخنرانیهایش ،همراه با
انتقاد از دولت گذشته و پر از وعده
و وعید برای ســالی که در پیش
است.
•
پیام محمد خامتی:
>> با فــال حافظ

حجتاالسالم محمد خاتمی ظاهرا
اکنون هیچ مقام رسمیدر حکومت
ندارد .با این همه ،احتماال به عنوان
«رییس جمهوری اصالحات» که
به گفته خــودش «تدارکاتچی»
بیش نبود ،هر ســال پیام نوروزی
میدهد .خاتمی نیز مانند خامنهای
و روحانــی و اوباما بر «انتخابات»
خــرداد  ۹۲تأکید کــرد و آن را
«حماسه سیاســی» نامید با این
افسوس که «حصرها و حبسها»
و «محدودیتها از کسانی کهدچار
محدودیت شدهاند» رفع نشد.
وی نیــز بــه وجود مشــکالت
اقتصادی اعتراف کرد و با پشتیبانی

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

از طرحهای دولــت روحانی ابراز
امیدواری کرد «همه دســتگاهها
و نهادها» از آن پشــتیبانی کنند
تا «چهره زیبای ایرانی ،چهرۀ
رحمانی اسالم ،بهتر و بیشتر
به جهانیان نشان داده شود».
خاتمــی نســبت بــه باالبردن
«توقعات» از دولت روحانی هشدار
داد ولی نســبت به آینــده ابراز
امیدواری کرد .او از دولت خواست
که «زمینه را بــرای فعالیت آزاد
احزاب ،گروهها ،تشکلها و بخش
خصوصی فراهم بیاورد» .وی تأکید
که که ما «دلبســتۀ انقالب خود
هســتیم و نظام خود را برقرار و
سرفراز میخواهیم» و «امیدواریم
در سال پیش رو شاهد اصالحات
همهجانبه در درون نظام خودمان
و برای تقویت نظام خودمان و برای
تقویت پایههای امنیت ملی و رفاه
اجتماعیباشیم».
خاتمی نیز مانند رفسنجانی نقبی
به حافظ زد و یک غزل دوپهلو هم
او خواند :نفس باد صبا مشکفشان
خواهد شد ،عالم پیر دگرباره جوان
خواهد شد...
پیام محمد خاتمی برای کســی
کــه ظاهرا مســئولیت مقامی را
در نظــام جمهوری اســامی بر
عهده ندارد ،کمی طوالنی و پر از
توصیفات انشایی و سخنان کلی
بود .جمله او درباره حبس و حصر
و محدودیتها ،محتاطانهتر از آن
بود که بتوان جدیاش گرفت.
•
پیام ابواحلسن بنی صدر:
حرفهایی برای همه سالهای
جمهوری اسالمی

ابوالحســن بنیصدر نخســتین
رییس جمهوری اســامی ایران
که توســط روحالله خمینی رهبر
انقالب اسالمی عزل شد و از ایران
به فرانســه گریخت نیز هر
سال پیام نوروزی میدهد.
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حضور و عملکرد دولت ایران در
کمیسیون مقام زن سازمان ملل

منت سخنرانی الهه امانی ،به مناسبت روز جهانی زن ،در مونترال

به مناســبت روز جهانی زن ،روز اول مارس  ،2014جلسه ای به دعوت انجمن
زنان ایرانی مونترال در دانشــگاه کنکوردیا مونترال برگزار شد .سخنران اصلی
این برنامه ،الهه امانی ،فعال حقوق بشــر و زنان و پژوهشگر از دانشگاه فلرتون
کالیفرنیابود.
خانم امانی تجربیات خود را از کنفرانس های بین المللی زنان بیان کرد و به نقش
این مجامع ،تاثیر آن ها در جهان و نقش ایران در این مجامع اشاره کرد .متن
سخنرانی وی را در زیر می خوانید:

کمیسیون مقام زن در سازمان ملل با موضوع "استراتژی های آینده نگر
با هدف دفــاع از حقوق زنان ،تامین برای برابری جنســیتی" نگاهی به
امنیت و بهبود موقعیت زنان در سال آیندهداشت.
 1946تاسیس شد.
کنفرانــس بعدی در پکن در ســال
ب
مانند
1975
سال
این کمیســیون تا
ساله
10
ی
دوره
شد.
برگزار
1995
ز
ر
گ
سایر کمیســیون های سازمان ملل مربوط به این دو کنفرانس کنفرانس «روز ــداشت
جهان
فعالیت می کرد .در سال  1975برای نایروبی و پکن اوج گفتمان پیرامون
ی زن»...
اولین بار سازمان ملل کنفرانس زنان چالش های زنان در سطح جهان بود
را در مکزیکوسیتی تشکیل داد و آن چرا کــه در کنار چالش های زنان بر هایی که
سال را "سال زن" نامید .کنفرانس اول اساس مختصات محلی ،ملی و قومی در آن مطرح می شود از ریشه و
در مکزیکوسیتی،دومین کنفرانسدر خطوط مشترکی بین زنان در سطح پایه جنبش زنان باال می آید ،البته در
کپنهاگ در ســال  1980و سومین جهان وجود دارد به این معنی که با کنفرانس دولتی هم بحث های دولت
کنفرانس در سال  1985در نایروبی چالش های مشابهی مواجه هستند .ها است.
برگزار شد .در دو کنفرانس اول و دوم در کنفرانس پکن حدود  35000زن هدف دولت ایران این بود که نشــان
عمدتا نمایندگان دولت ها شــرکت و  1200مرد شرکت کردند .متجاوز دهنددر ایران زنان از موقعیت مناسبی
کرده و سازمان های غیردولتی حضور از  30نفــر از زنان فعال حوزه زنان از برخوردار هستند در حالی که فعاالن
چشمگیری نداشــتند ،ولی از همان خارج از کشوردر برابر بیش از  300نفر جنبش زنان سعیداشتند نشاندهند
اولین کنفرانس فعاالن جنبش زنان از طرف دولت ایران در این کنفرانس که موقعیت لرزان و کمرنگی که زنان
در پیرامون این کنفرانس ها گرد هم شرکت کردند.در کنفرانس پکن رژیم در زمان پهلوی داشتند هم عقب تر
می آمدند و بحث و گفتگو می کردند .ایران بسیار متشکل شرکت کرده بود .رفته و زن ها به خانه ها رانده شده اند.
در اولین کنفرانس در مکزیکوسیتی بیش از ســیصد نفر از طرف دولت در تمام کنفرانس ها از جمله کنفرانس
اخبــار مربوط به حضور اجتماع زنان ایران و از سازمان های غیردولتی که پکن همیشه واتیکان به عنوان "Holy
آمریکای التیندر مطبوعات آمریکای یا مستقل نبودند و یا سیاست هایشان ( "seeدر قالب نهــادی که حق رای
التین انعکاس یافت ولیدر مطبوعات بســیار به قدرت حاکم نزدیک بود ندارد در تمام جلسات به عنوان ناظر
انگلیسی زبان کمتر منعکس شد .در شــرکت کردند(سازمان هایی که در شــرکت می کند) و ایران در جبهه
کنفرانس کپنهاگ نیز فعاالن زنان و اصالح بین المللی  NGOیا سازمان ی مخالف بحث ها قــرار دارند البته
فمینیست ها پیرامون این کنفرانس هــای غیر انتفاعی که از طرف دولت کشورهای دیگری نیز هستند که گاه
به عنوان مخالف در بحث ها شرکت
گرد هم آمدند .در سومین کنفرانس حمایت می شوند).
زنان سازمان ملل در نایروبی بود که (در آن کنفرانس خانم امانی کارگاهی می کنند ،ولی ایران و واتیکان همواره
اخبار مربوط به اینکه ســازمان ملل درباره مبحث چالش برانگیز حقوق در موضوعات مربوط به بهداشــت و
کوشش هایی در جهت رفع تبعیض بشــر -حقوق زنان و اسالم داشتند .سالمت زنان ،حق زنان بر بدن خود،
جنســیتی انجام می دهد در جهان بررسی اینکه در کجاها این مقوله ها تنوع جنســیتی و غیره در بحث ها
منتشر شد و فعاالن زنان و حقوق بشر با هم در تناقض هستند و در کجا می موضع مخالفدارند.
ســند نهایی کنفرانس پکن در 131
و فمینیست ها توجه بیشتری به آن توانند کنار هم قرار بگیرند).
پیدا کردند .در کنفرانس نایروبی تعداد از کنفرانس نایروبی به بعد همیشــه صفحهمهمترینومترقیترینسندی
زیادی از سازمان های غیر دولتی زنان در کنفرانس ها و کمیســیون های است که تا به امروز در دنیا به صورت
شرکت کردند و یک فروم غیر دولتی سازمان ملل دو جریان حضور دارند؛ رســمی وجود دارد .کنفرانس پکن
 NGO forumدر کنــار کنفرانــس یکی فعاالن وکنشگران ،فمینیست کنفرانسی پر تنش بود به طوری که
نایروبی برگزار شد .کنفرانس نایروبی ها و مدافعان حقوق بشر و استادان و ایران و واتیکاندر چند موضوع شدیدا
همه ی کسانی که موضع مخالف داشــتند .موضوعاتی
به برابری جنسیتی چون کاربرد واژه ی "جنســیت" در
اعتقــاد دارند و کار مقابل "جنس" ( gender vs sexچون
مــی کننــد و می اساسا نگاه مذهبی مفهوم جنسیت را
خواهنــد در جهت قبول ندارد).
رفــع تبعیــض از دوم واژه ی "برابــری جنســیت"
در زمینه انتخابات کبک
زنــان گام بردارند و  Gender equalityبــود کــه ایران
و لغو اعدام در ایران
یــک کنفرانس هم به جای تســاوی بر واژه ی "عدالت"
کنفرانــس دولتی  Gender equalityتاکید داشت.
به گفتگو خواهیم نشست
برابری جنســیتی امری قابل اندازه
هاست.
______________
ایــن اجتمــاع گیری استدر حالی که مفهوم عدالت
زمان 6 :آوریل  ۲۰۱۴ساعت  ۱۱صبح
غیردولتی ها  NGOامری کیفی اســت و هر کشوری می
همه شما
با امید به دیدار ٔ
 Forumدر واقــع تواند بنا به خواست خود آن را تعریف
8043
St Hubert ,
روح جنبش زنان در کند .برای مثال بر اساس تفکر حاکم
)Montréal, QC H2R 2P4 (Metro: Jarry
جهان اســت .بحث در ایــران ممکن اســت ازدواج یک
Tel.: 514-619-4648

جلسه اجنمن زنان

پیــام ویدئویی بنیصدر،
طوالنیترین پیام و به
شــدت پراکنده و نامنظم
بود.
او نخســت به تاریخچه نوروز در
شــش روایت پرداخت و در یکی
از آنها روز تولد زرتشــت را به روز
خالفت علی ربط داد و آخرسر هم
نتیجه گرفت که «نوروز امسال ما
با هیچ کدام از آن شــش روایت
نمیخواند».
به غیر از این شــش روایت ،بقیه
سخنان بنیصدر به هر مناسبت
دیگری میشــد بیان شود بدون

آنکه ربطی به نوروز داشته باشد.
بنی صدر در پیام نــوروزی خود
نگاهی به یک به سال گذشته و به
یک سال آینده نمیاندازد بلکه به
همه سالهای گذشته میپردازد ،تا
همه سالهای آینده را تصویر کند
و مخاطبان را به مبارزه فرامیخواند
و از آنها میخواهد نخست خود «به
میزان عدل» تغییر کنند تا بتوانند
تغییربدهند.
انتشار این پیام در سایتی که خود
«انقالب اســامی در هجرت» نام
دارد ،و هیچ احساس اینکه ممکن
است تغییری صورت گرفته باشد،

جز هجرت و جابجایی مکانی ،به
شنونده دست نمیدهد ،جذابیتی
برای شنونده ایجاد نمیکند.
بــه یــاد مــیآورم در آن زمانی
کــه بنیصــدر هنــوز رییــس
جمهوری اسالمی بود ،در یکی از
سخنرانیهای پیش از خطبههای
نماز جمعه «یازده نوع شهید» بر
شمرده بود!
و یک جملهاش کــه چند بار به
دلیل فشار و شلوغی جمعیت تکرار
کرد ،ما را که هنگام کار حرفهایش
را از رادیو میشنیدیم به شدت به
خنده انداخت:

دختر  12ســاله که فقیر است و نیاز
به سرپرست دارد عادالنه به نظر برسد
در حالی که بر اساس نگرش تساوی
جنســیتی چنین عملی مورد قبول
نیســت .تنش میان پذیرش تساوی
جنســیتی در برابر عدالت جنسیتی
بیشتر در میان کشــورهای جنوب
(آسیا آفریقا و آمریکای التین) وجود
دارد یعنی کشــورهایی کــه در آنها
برابری قانونی وجود ندارد.
دردنیای غرب حداقل برابری قانونی
تا حدودی وجود دارد گرچه در هیچ
کشوری در دنیا به طور کامل برابری
جنســیتی وجود ندارد ولی حداقل
در غرب از نظر قانون در بســیاری از
کشورها زن و مرد با هم برابرند.
یکی دیگــر از موضوعــات پر تنش
"مسئله ی حق زن بر بدن" خود بود
که در مجامع بین المللی در مبحث
بهداشــت زنان قرار می گیرد ،البته
در این مقوله دیگاه مذهبیون اعم از
کاتولیک یا مسلماندر یک طیف قرار
می گیــرد .برخی گروه های مذهبی
مثل  Catholics for Choiceاین حق
را به رســمیت می شناسند و برخی
دیگر نه.
در کنفرانــس پکن مقرر شــد تا در
کنفرانس بعدی دولــت ها در مورد
 12حوزه ی پر اهمیت در مورد زنان
شامل:
حضور زنان در رسانه خشونت علیه
زنان حقوق بشــر فقر در زنان زنان
و تغییرات آب و هوا بهداشــت زنان
حضور زنان در ســاختارهای دولتی
حضور زنــان در آموزش حضور زنان
در مقام هــای تصمیم گیری زنان و
محیط زیست زنان و صلح) اقدامات
عملی خود را ارائه دهند.
نکته دیگر در کنفرانس پکن مطرح
شــدن واژه ی "دختر بچــه "Girl
 Childبــرای اولین بــار در مجامع
بین المللی بود .علت مطرح شــدن
این موضوع این بــود که در مصائب
مربوط بــه کــودکان در دنیا مانند
تغذیه ناسالم و آب آشامیدنی ناسالم
ودسترسی به آموزش ابتدایی همیشه
آمار در دختران چندین برابر بیشتر
از پسران است ،گرچه عمق و میزان
این نابرابریدر زمینه ی شرایطدختر
بچه ها و پســربچه ها در کشور های
مختلف متفاوت است.
در سال  2000در کنفرانس پکن5+
کمیسیون سازمان ملل که به بررسی
و ارزیابی اقدامات عملی کشورها در
حوزه های مطرح شده در کنفرانس
قبلی اختصاص داشت ،ایران گزارش
مفصلی ارائه کرد.
در آن گــزارش تاکید بیشــتر ایران
بر آموزش بود کــه البته باید گفت
ایران برای رفع خالء آموزش ابتدایی

اقداماتــی انجــام داده ولی اساســا
کشورها در انجام اقدامات عملی کار
خاصی انجام نداده بودند و به اهداف
و پیشــرفت هایی که در مورد بهبود
شرایط زنان متعهد شده بودند ،نائل
نگردیــده بودند .در آن زمان بحث بر
این بود که کنفرانس پنجم در سال
 2005انجام شود ،ولی تمام فعاالن و
کنشگران و فمینیست ها با این کار
مخالف بودند و معتقد بودند اگر جامعه
ی جهانی دوبــاره در کنار هم جمع
شوند و بخواهند سندی تدوین کنند
به طور حتم دستاوردهای کنفرانس
پکــن از بین مــی رود و عقب گرد
خواهند داشت و علت آن هم اینست
که در تمام مذاهب در ســطح جهان
بنیادگرایی مذهبی رشد کرده است.
اگر چه کنفرانس پکن  5+و پکن 10+
و پکن  15+تشکیل شده ولی تا امروز
کنفرانس پنجم زنان ســازمان ملل
تشکیل نشده است.
کمیسیون مقام زن سازمان ملل هر
ســاله اجالس دارد و امسال نیز 58
امین اجالس آن برگزار خواهد شد.
در ســال گذشــته  6000سازمان
غیردولتی در نیویورک در این اجالس
شرکت کردند و البته  45عضو رسمی
آن از جمله ایران (که از سال 2010
صاحب کرسی شده است) نیز شرکت
داشتند .متاسفانه فعاالن حوزه ی زنان
در خارج از کشور حضور منسجمی در
این اجالس ندارند،در حالیکه پتانسیل
آن وجــود دارد .هماهنگی و برنامه
ریزی دقیق تر می تواند باعث حضور
پر رنگتر سازمان های غیردولتی کهدر
خارج از ایران در حوزه ی زنان فعالیت
می کنند شود.
نقش اصلی سازمان های غیردولتی
در ایــن اجــاس تهیــه و ارائه ی
"گزارش ســایه"  shadow reportدر
برابر گزارش دولت هاست به طوری
که این گزارشات که توسط سازمان
های غیردولتی تهیه می شود ،شرایط
واقعی کشــورها را در حوزه ی زنان،
در برابر گزارشات دولت ها مطرح می
کند.
جا دارد تا ســازمان های غیر دولتی
فعال زنان نیز در مورد ایران گزارشات
سایه تهیه کنند تا در سایت سازمان
ملل در کنار گزارشات ارسالی دولت
ایــران قرار بگیرد و جامعه ی جهانی
با واقعیت های مسایل زنان در ایران
آشنا شوند.
سال  2012پر تنش ترین سال بود.
موضوع این اجالس خشــونت علیه
زنان بــود و مخالفت ایران و واتیکان
و چند کشور در موضوعاتی از جمله
ازدواج کودکان ،به این اجالس اجازه
نداد تادر لحظات پایانی سندی تهیه و
به توافق برسد .شاید این اجالس یکی

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:

از کلیدی ترین اجالس ها بود که از
سال  1946تا سال  2012برگزار شده
است.
دولت ایــران در این اجــاس و در
کنفرانس ها بسیار برنامه ریزی شده
شرکت می کند .دولت ایران به عنوان
مبلغ فلسفه ی حکومت اسالمی و با
نگاه صادر کــردن انقالب مدل ایران
که آن را مدلــی رهایی بخش برای
دنیا معرفی می کند،در برخی موارد با
زیرکی سعی می کند نگاه واپسگرایانه
ی خود را به دنیا القاء کند .حکومت
ایران همیشه نقش بازدارنده و منفی
در این اجالس ها و کنفرانس ها بازی
می کند .بنابراین کنشگران حوزه ی
زنان نباید حکومت ایران را دســت
کم بگیرند و چنین بپندارند که همه
از تبعیضات جنسیتی و نقض حقوق
زنان در ایران آگاهنــد .فعاالن زنان
باید در این کنفرانس ها متشــکل و
سازمانیافتهشرکتکنند.
اگرچه مصوبات ایــن کنفرانس ها و
اجالس ها نمی تواند موجب تغییرات
اساســی در کشورها شــود ولی این
مکانیسم جهانی می تواند موجب شود
تا به تدریج کشورها در برابر عملکرد
خود پاسخگو شوند .انتظار نمی رود
امسال نیز با رییس جمهور جدید در
برنامه ها و استراتژی شرکت کنندگان
حکومت ایــران همانند  35ســال
گذشته تغییری حاصل شده باشد.
از کنفرانس پکن به بعد بحث پیرامون
چالش ها و جامعه ی جهانی به یُمن
مبارزات زنان ،کشــورها به ســمت
اقدامــات عملی و جوابگــو بودن در
زمینه ی برابری جنسیتی پیش رانده
شده اند و اگر چه اقدامات عملی ویژه
ای صورت نداده اند ولی این روند می
تواند ادامه یابد.
متاســفانه یکــی از تهدیدهای مهم
پیش روی دستاوردهای حوزه ی زنان
بنیادگراو جهانی شدن سرمایه است
که در سراسر جهان رشد کرده ،می
تواند مانعی در برابر پیشبرد فعالیت
های فعاالن برابری جنسیتی باشد.
حکومــت ایران نیز همــواره در این
کنفرانس ها حضور فعال و بازدارنده
داشته و سعی کرده مدل ایران را برای
سایر کشورها تبلیغ کند.
فعاالن و کنشگران و فمینیست های
ایرانی خارج از ایران می بایســت با
انســجام و هماهنگــی و همکاری با
یکدیگر در این اجالس ها شــرکت
کنند و در برابر دولت ایران شــرایط
واقعی داخل ایران در حوزه ی زنان را
به گوش جهانیان برسانند.
•

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

اینقدر فشار ندهید تا من به شما
بگویم شهید بر چند نوع است!

چنین پیامهایی آن هم به عنوان
پیام نوروزی و ســال نو ،که هم از
نظــر فرم و هم از نظــر محتوا به
شدت نامناسب هستند ،مخاطبان

را از خود فراری میدهد.

•
پیام فرح پهلوی :سراجنام نور بر
تاریکی پیروز خواهد شد

فرح پهلویدر پیام مختصر و مفید
خود که نمونه یــک پیام نوروزی

امیدوارکننده است ،مانند سالهای
گذشــته آرزو میکند که «دوران
تاریکی هر چه زودتر در ایران عزیز
به سر آید و در آیندهای نه چندان
{>> ادامه در صفحه}33 :

32

 سال  20شماره  12  1154فروردین 1393

صمیمی :پالدو و انتخابات کبک...

سایه تهدید جدائی  -به درست یا
به غلط  -بیش از چهل سال است
باعث شده این استان علیرغم تمام
تالش ها بســیار پائین تر از توان
اقتصادی اش عمــل نماید و هر
قدر وضعیــت اقتصادی خراب تر
شود حرکت نیروهای متخصص
و کارآمــد برای زندگــی بهتر و
درآمد بیشتر به سایر ایاالت بیشتر
خواهد شد و این چرخش تخریبی
مبدل به بزرگترین سد شکوفائی
اقتصادی کبک گردیده است.
استراتژی حزب کبکی  PQبرای
ورود به انتخابات

اواخر تابستان گذشته سوژه تهیه
«منشور ارزش های کبک» charte
 des valeursبگونه آزمایشــی در
پاره ای از ســخنرانی ها و نوشته
ها مطرح گردید تا بتوان از میزان
حساســیت و نبض اجتماعی در
رابطه با این مساله آگاه شد.
رفته رفته ابعاد این قضیه گسترده
تر شــد و در نهایت در قالب یک
پروژه قانونــی و الیحه به مجلس
ارائه شد.
اما در واقع این منشــور زیربنای
استراتژی ورود به انتخابات بود و
عمال  PQاز مشکلی که در جامعه
وجود نداشــت با مهــارت کامل،
بحران هویتی ایجاد کرد تا حرکت
دو قطبی شدن موافق و مخالف بر
روی این بحران که بسیار احساسی
نیز بود متمرکز گردد.
البته صورت کلی منشور ،بیطرفی
کامل دولت در رابطه با مســایل
مذهبی و الئیسیته است ،اما جنبه
اصلی آن جلوگیری از اســتفاده
نمادهای مذهبیدر محیط کارهای
دولتی و وابســته دولتی از سوی
کارمندان است ،که مهمترین این
سمبل ها حجاب بانوان مسلمان
می باشد.
آمارها و نظرسنجی ها نشان می
داد که در خارج از شهرهای بزرگ
و متروپل مونترال ،در شــهرهای
کوچک و مناطــق دور افتاده که
اصوال جمعیت فرانســوی زبان و
محافظه کار و مذهبی هســتند
ایده منشور و محدودیت استفاده
از سمبل های مذهبی بسیار مورد
قبول و توجه عامه است و اکثریتی
بسیار باال از آن حمایت می نمایند.
برای خانم مــاروا و  PQکه فقط
 5-6کرســی برای بدست آوردن
دولت اکثریت الزم می داشــتند
چنین شرایطی بســیار وسوسه
انگیز بود و بررسی ها نشان می داد
چنانچه هدف استفاده از این جو و
این سوژه می باشد ،انتخابات باید
سریعا اعالم گردد ،چیزی که بنظر
می رسد بر همین پایه انجام شد.
استــراتژی سایر احزاب
و پرسش بی پاسخ رفراندوم

طبیعتا ســایر احزاب نیز خود را
برای شروع مبارزات انتخاباتی که
درهرلحظه ممکن بود اعالم شود
آماده می نمودند.
لیبــرال ها  PLQپس از یک دوره
شــش ماهه مبــارزات انتخاباتی
داخلی و حضور سه کاندیدا وزیر
سابق بهداری دکتر فیلیپ کوئیار

www.paivand.ca

>> ادامه از صفحه7 :

را به رهبری حزب انتخاب نمودند.
شروع کار و ورود فیلیپ کوئیار به
مجلس استانی با پاره ای کشمکش
هایدرون حزبی مواجه شد که نیاز
داشت تا با اعمال قدرت موقعیت
رهبری خود را مستحکم نماید.
اوج اختالفات درونی زمانی دیده
شد که حزب ،منشور آزادی های
فردی کانادا و کبک را شاخص قرار
داده و با منشور ارزش ها کبک ارائه
شده توسط  PQمخالفت نمود؛ و
در این میان خانم فاطمه هوداپه پن
(تنها زن مسلمان الجزایری اصل
لیبرال مجلس) بصورت علنی با آن
منشور موافقت کرد.
این موضع به هیچ وجه از ســوی
رهبری حزب قابل قبول نبود و به
اخراج خانم په پن از گروه پارلمانی
حزب لیبرال انجامید.
در نهایــت لیبرال ها خــود را در
موقعیت آماده برای انتخابات می
دیدنــد و از آنجائی که مخالفت با
منشور می توانست مقداری از آرای
فرانسوی زبان ها را از آنها بگیرد،
مسلما قراردادن تز اصلی مبارزات
بر ایجاد کار و افزایش شــکوفائی
اقتصادی و هم زمان یادآوری اینکه
انتخاب مجدد حزب کبکی بدون
شــک ادامه عدم اعتمــاد و ثبات
سیاسی و فرار سرمایه ها و ثروت
بدلیل سایه احتمالی رفراندوم به
دنبال خواهد داشت ،می توانست
بالقوه آرای بسیاری را بسوی حزب
سرازیر نماید و لذا با ورود چندین
چهره موفق و مشهور اقتصادی و
سرمایه گذاری بعنوان کاندیداهای
لیبرال فیلیپ کوئیار حزب خود را
به عنوان تنها آلترناتیو ایجاد کار و
شکوفائی اقتصادی معرفی نمود.
دو حزب دیگر اپوزیســیون یعنی
اتحاد بــرای آینده کبک  CAQو
همبســتگی کبکی  QSکه عمال
هیچ کدام در موفقیت تشــکیل
دولت قــرار ندارنــد برنامه های
مبارزاتی خود را بر پایه ایده لوژی و
آرمان های راست و چپ قرار داده
تا تضمینی برای نگاهداری کرسی
های موجود آنها در پارلمان باشد.
 CAQپس از آنکه نتوانست نتایجی
چشــمگیری در انتخابات قبلی
بدست آورد شروع مبارزات فعلی
را از موقعیت ضعــف آغاز نمود و
بســیاری از رای دهندگان سمت
راســت و حتی ناسیونالیست ها
و فدرالیســت هائی کــه به دلیل
دلزدگی از لیبرال ها  18ماه قبل
به  CAQرای داده بودند اینک به
سرچشمهاصلیبازمیگشتند.
آمارهای درونی نشان می داد که
احتمال از دســت رفتن بیش از
نصف کرسی های موجود CAQ
وجود دارد و طبعــا هر دو حزب
قدیمــی  PQو  PLQبــه دنبال
جذب این آراء بودند.
 QSکه در انتخابات قبلی بســیار
موفق انجام داده و توانسته بود دو
کرسی در مجلس استانی و حدود
 %9آرای عمومی را به دست آورد
کماکان مرکزیت مبــارزات خود
را بــر پایه اصول ایدئولوژیک چپ
یعنی تقسیم عادالنه ثروت و ایجاد
شرایط اجتماعی عادالنه ،تحصیل
رایگان در تمام ســطوح برقراری

سیاست های سبز و سایر ایده آل
های ترقی خواهانه ای که بدست
آمدن و یا عدم آن در قلب دنیای
سرمایه داری شمال آمریکا بحثی
مجزا خواهد بود قرار داد با این امید
که بتواند ضمن دو کرســی سابق
الاقل یک کرســی دیگر را نیز به
تصاحبدرآورد.
شروع مبارزات انتخاباتی

هفته نخستین بصورت کالسیک و
ارائه برنامه ها آغاز شد.
دو حزب سعی در آن داشت تا تم
و موضوع اصلی مورد نظر ایشــان
مرکزیــت بحث هــای مبارزاتی
قــرار گیرد و طرفهای مقابل را در
وضعیت دفاعی و پاسخگوئی قرار
دهد .بعد حمله لیبرال ها به کارنامه
 18ماهه  PQو عدم موفقیت آن را
در ایجاد کار و خرابی اقتصاد و عدم
انجام وعده های داده شده بود و در
این راستا خود را تنها قهرمانی که
قادر خواهد بود نقطه پایان به وضع
خراب اقتصادی موجــود بگذارد
معرفی می کردند.
در آغــاز هفتــه دوم در حرکتی
ناگهانی خانم ماروا ستاره کاندیدای
حزب خود آقای پی یر کارل پالدو،
 ،PKPمولتــی میلیاردر و صاحب
یکــی از بزرگترین مجموعه های
ارتباط جمعی خصوصــی کانادا
و کبک (کبکــور) را معرفی نمود
و صحنه مشــت گره کرده پالدو
به سبک انقالبیون دهه شصت و
اعالم اینکه برای بدســت آوردن
«کشور مستقل خود کبک» وارد
گود سیاست شــده است ،نقطه
عطف و چرخــش  180درجه ای
مبارزات انتخاباتی شد؛ که مسلما
تا ســال های طوالنی در آن مورد
گفتگو خواهد شد.
لیبرال های کوئیــار این مائده از
آسمان رسیده ناگهانی را زیردندان
گرفتند و بــه هیچ وجه حاضر به
رهاکردن آن نشــدند و این گونه
کوبیدن بر طبل رفراندوم جدائی
آغاز شــد .تمام برنامه ریزی های
حــزب کبکی و خانم مــاروا بهم
ریخت .نظر سنجی  2روز بعد نشان
داد که  PLQو  PQبا حدود %37
تمایل آراء شانه به شانه بودند ،در
حالی که در آغاز مبارزات براساس
بعضی آمارهــا  PQحدود  %10از
لیبرال ها جلوتر بود.
این نظرســنجی ها نشان داد که
 %59مردم بطــور کامل مخالف
اســتقالل کبک بوده و فقط %41
موافق بودند %69 .اعالم داشــتند
که نمی خواهند برای ســال های
متمــادی آینده اصــا حرفی از
رفراندوم زده شود %63 .مایل بودند
که در این مبارزات هیچ صحبتی
از منشور ارزش های کبک نگردد.
موضوعی که  PQمحاسبه زیادی
روی آن نموده بود .لیست نیازها و
انتظارات مردمدر اولین نظرسنجی
 %85به بهبــود وضع اقتصادی و
تولیدکار %84 ،مساله بهداشت و
درمان %77 ،مســایل اقتصادی و
مالی دولت %73 ،مساله تحصیل و
آموزش و  %49مساله فساد مالی و
اداری اولویت ها را تشکیل می داد.
باد موافق در بادبان های PLQافتاده
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بیست و دومین بازی های المپیک
زمستانی در شهر سوچی کشور روسیه
یوسف تیزهوش

یکــی از بهترین و با
شکوه ترین المپیک
زمســتانی در شهر
ســوچی زیــر نظر
کمیته المپیک روس
ها با توجه مخصوص
و دقت زیادی از طرف والدیمیر
پوتین هرون هیچگونه خطرات
برخالف شــایعات منفی پیش
بینی شده بخوبی انجام شد.
تا بحال هیچ کدام از المپیک های
زمستانی در چین ،کانادا و غیره
به این اندازه با شکوه ،مدرن (البته
با باالترین مخــارج  50میلیارد
دالری) انجام نشده بود.
المپیک سوچی با حضور 40000
پلیــس های امنیتــی30000 ،
ســربازهای ارتش 10000 ،افراد
حفاظتــی فدرال بــرای امنیت
ورزشــکاران به اضافه  58گروه
حفاظتی مرزها 5500 ،دوربین
های حفاظتی و سیســتم های
تلفنی کنترل شــده رقم اعداد
شرکت کننده با حضور  58ملیت
های مختلف.
شرکت  2800ورزشکار با انجام
 98رشته های مختلف به مدت
 17روز برگذار شد.
مصــرف دوپینگ بیــن 2453

ورزشــکار در طول بازی
ها تحت آزمایــش قرار
گرفتند.
فقط  6ورزشکار آزمایش
آزمایــش دوپینگ آنها
مثبت اعالم شد.
 3میلیارد عالقه مند این
المپیــک را از طریــق تلویزیون
تماشا کردند.
تیم المپیک زمســتانی ایران با
شرکت  5ورزشکار و  2ورزشکار
زن 3 ،ورزشکار مرد در این رقابت
ها حضور یافت.
متاسفانه به علت های گوناگون
ورزشکاران ایرانی نتوانستند امتیاز
قابل توجهی بدست بیاورند.
بنابرایــن بازی هــای المپیک
زمستانی به پایان رسید.
کشور میزبان با بعضی ارفاق های
دوران نسبت به ورزشکاران روسی
در چندین مورد مــدال نقره را
تبدیل به مدال طال نمودند.
روس هــا در جمع کل  33مدال
مقام اول ،نــروژ  26مدال مقام
دوم و کانادا  25مدال مقام سوم
و آمریکا  28مدال قهرمانان این
المپیک شناخته شدند.
کانادا با شرکت  240ورزشکار با
وجود اینکه  2مدال بیشتر نسبت
به المپیک (ونکوور) بدست آورده

و به سرعت رو به جلو حرکت می
کرد و شاید یک حرکت سمبلیک
احساسی آقای پالدو باعث گردیده
بود تا رویای دستیابی به حکومت
اکثریت تبدیل به کابوس شکست
 PQگردد.
اولین مناظره رهبران چهار حزب در
 5شنبه شب  20مارس انجام شد
و علیرغم اینکه چهار سوژه اصلی
برای بحث و تبادل نظر معین شده
بود؛ عمال همواره مساله به سوی
سوال انجام رفراندوم جدائی کبک
باز می گشــت و خانم ماروا پاسخ
خاصی نداشت.
و گو اینکه هیچ یــک از رهبران
احزاب ضربه جدی و تعیین کننده
ای به رقیبان خود نزدند اما بطور
واضح مسیر مبارزات به دو قطبی
شدن رفراندوم جدائی چرخیده بود
و لیبرال ها برنده نهائی این شرایط
موجود بودند و نظرســنجی های
روزهای بعد این را تائید نمود.
اینک ده روز قبل از انجام انتخابات
و در غــروب روز پنج شــنبه 27
مارس کهدومین مناظره تلویزیونی
انجام خواهد شد این نوشته برای
پیوند در حال تهیه شــدن است؛
چنانچه اتفاق خاصــی که دوباره
جریان مبارزات را به گونه رادیکال
عوض نماید بوقوع نپیوندد ،احتمال
پیــروزی  PLQو بدســت گیری
دولت اقلیت -و شاید احتماالدولت
اکثریت -وجود دارد.
طبیعتا با حضــور فیلیپ کوئیار
و لیبرال ها در خط جلو مســابقه
اینک لبه حمله بسوی آنها متوجه
خواهد شد و با توجه به اینکه PQ

بازی را تا اندازه ای از دســت رفته
می بیند چنگ زدن به هر وسیله
ای برای متوقف کردن لیبرال ها را
جایز خواهند شمرد.
مراجعت به سوژه فســاد اداری و
وابسته نمودن کوئیار به ژان شاره
و ســعی در گل آلود نمودن آب
و مســموم کردن جو ،استراتژی
جدیــد  PQدر ده روز آخر خواهد
بود .علیرغم اینکه در دوران سخت
اقتصادی جهانی بین ســال های
 2008تا  2010و بعد ژان شــاره
توانست با مدیریت صحیح و با تیم
خود اســتان کبک را از آن دریای
متالطم ســالم به ساحل برساند،
متاســفانه وجود اعمال نادرست
و فســاد اداری و شبهه وجود این
فســاد در رده های بــاالی دولت
باعث گردید چهره ناخوشایندی از
وی در ذهنیت عمومی باقی بماند.
گو اینکه نتیجه فعالیت کمیسیون
شاربونو در آینده نشان خواهد داد
که تا چه انــدازه ای این اتهامات
واقعی بوده اســت ،اما برای حزب
کبکی که اینک در شرایط دفاعی
قرار گرفته استفاده از آن مجاز بوده
و بدون تردید در طول مناظره دوم
و روزهای بعد حداکثر بهره برداری
را خواهد نمود.
می گویند نظرســنجی ها دولت
را انتخاب نمــی کنند بلکه مردم
هســتند که با آرای خود این کار
را انجام می دهد اما عموما نتیجه
نظرســنجی های علمی با نتایج
انتخابات با تفــاوت های ناچیزی
یکسان بوده است.
بنظر می آید رای دهندگان کبکی
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بود ،در ردیف سوم قرار گرفت.
روس ها انتظار زیادی داشتند در
رشته های مختلف در سرزمین
خود مقام اول را بدســت بیاورند
ولی نتوانستند به این آرزو برسند.
ایــن گونه کانادا بــا برتری خود
نســبت به تیم های روســیه و
آمریکا ،مقام اول را بدست آورد.
کانادا همچنین در رشــته هاکی
بانوان توانســت در مقام اول قرار
بگیرد .المپیک آینده در ســال
 2016در کره جنوبی در شــهر
پیونگ چانگ برگزار خواهد شد.
انتقاد بــه والدیمیــر پوتین در
برگزاری المپیک زمستانی روسیه
او می خواســت از ایــن بازی ها
به نفع خــودش بــرای اهداف
سیاسی استفاده کند .ولی پوتین
با وجود حمالت شــدید انتقادی
و تهدیدهای امنیتی توانســت
المپیک ســوچی را به رتبه اول
برساند.
اینک مقامات روسیه می توانند به
خودشان ببالند که با برگذاری یک
المپیک بی نظیر و موفقیت آمیز
در دوران پوتین توانسته اند چهره
آرام و صلح آمیز را در کشورشان
به نمایــش بگذارند .پوتین ؟بعد
از المپیک زمستانی در فکر این
است که مسابقات اتومبیل رانی
بزرگی را در سرزمین خودش در
جاده رودخانه سیاه برگزار نماید.

بدلیل ناموفق بــودن کارنامه 18
ماهه گذشته حزب کبکی ،بدلیل
مشاهده تغییرات داخلی در حزب
لیبرال و بکارگیری افراد حرفه ای
که قادر خواهنــد بود با مدیریت
صحیح شرایط اقتصادی را عوض
کنند و در نهایت بدلیل آنکه نمی
خواهند مجددا ســوال رفراندوم و
ایجاد جو شک و تردید مایه کندتر
شــدن حرکت اقتصــادی گردد
متمایل به انتخاب دوباره لیبرال ها
و واگذاری اداره دولت به آنها شده
اند.
اینکــه از امروز تــا  7آوریل رای
دهندگان به چه انــدازه به PLQ
آزادی عمل دهند تشکیل دولت
اقلیت یا اکثریت لیبــرال را رقم
خواهد زد ،لیکن هنوز یک مناظره
(امشــب  27مــارس) و ده روز از
مبارزات باقی است.
آیا به قول شعبده بازان خرگوشی
تازه از درون کالهی خارج خواهد
شد و یا اتفاق غیر مترقبه ای رخ
خواهد داد که مســیر مبارزات در
مدت باقیمانــده عوض گردد .این
بحثی است که باید در انتظار آن
نشســت .اما با اطمینان میتوان
گفــت علیرغم اینکه مردم کبک
گاهی اوقات بصورت دسته جمعی
و احساســی رای میدهنــد ولی
این رای دهنــدگان یکی از فعال
تریــن ،آگاه تریــن و دقیق ترین
رای دهندگان در دموکراسی های
موجود در جهان می باشند.

•
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آموزشعکاسیبهزبان ...
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سایر کارهایمان متفاوت باشد.
برای نمونه چند مثال ساده را که
ممکن است هر روز با آن برخورد
کنیــم ،در اینجا ذکر مینمایم که
نقطه شروع ایده های دیگری در
ذهن شما باشد:
تصاویــر مربوط به ســوار و پیاده
شدن مردم در ایســتگاه مترو از
دور ،تصویر شــخصی که در حال
برف روبی جلوی منزلش هست،
دورنمای بازیگوشــی بچه ها در
پــارک ،تصویر نقاشــانی که در
خیابانهای «اولد پورت» مونترآل
در حال نقاشــی از ســوژه خود
هستند ،عکس از نوازندگان دوره
گرد ،کشــاورزانی که محصوالت
خود را در بازارهایی مثل «مقشه
ژان تالون» بفروش میرسانند ...
در بسیاری از عکس های اجتماعی
الزم نیست که هویت شخص را در
تصویر نشان دهیم و حتی عکس
پیرمردی کــه در کوچه باریکی،
عصا زنان و از پشــت گرفته شود،
زیبایی خاص خودش را داشته و به
سادگی گذر زمان را نشان خواهد
داد .یــا در صحنه ای که بچه ای
در پارک به ســمت آغوش پدر یا
مادرش میدود ،الزم نیســت که
صورت ســوژه هــا را بطور واضح
نشــان دهیم چون اصــوال اجازه
چنین کاری را نداریم.
ویژگی دیگر عکاسی اجتماعی و
مستند ،سرعت عمل و فرز بودن

عکاســی
در
از نــگاه عمیــق و
بخش هفدهم:
اجتماعــی ،تمرکز
معصومانه آن دختر
اصلی عــکاس بر روی
چشــم آبــی افغان
عکاسیاجتماعی
سوژه و لحظهدقیق ثبت
(عکس روی جلد مجله نشنال
و مستند
تصویر است.
جئوگرافیک) تا نوجــوان ایرانی
در «زبور عکاس» آمده است اســلحه بدســت که تا سینه در بنابراین تنظیم نور و کنتراست و
که ... " :و کســانی که ایمان مرداب های جنوب ایران فرورفته ســایر نکات فنی عکاسی در رتبه
آوردند و عکاسی فرا گرفتند یا تصویر جوانی که در میدان تیان های بعد قــرار میگیرند .پس هر
را در روز قیامت با مانکن های آنمن پکــن ،تک و تنها در مقابل جا ،هر سوژه جالبی دیدیم ،حتی
بهشتی محشور خواهیم کرد .تانکهــای ارتش چین ایســتاد و با موبایل و یا دوربینهای کامپکت
جیبی ،بدون فوت وقت ،از سوژه
نهراسید ...
باشد تا عکاس شوید".
مورد نظر عکس بگیریم.
با این مقدمــه میرویم به تحلیل و هزاران مثال دیگر.
بحث شیرین عکاسی اجتماعی و ویژگی عکس های اجتماعی موفق طبیعتا اگر ســرعت عملمان در
مستند که سبکی از عکاسی است آن است که سوژه ها برای عکاس تنظیم دســتی یــا «»Manual
که هنرمند بدون هیچ تحریفی در و دوربینش ژست نمیگیرند و در پایین اســت ،بهتر اســت که در
واقعیت و کامال بی طرفانه ،سوژه واقع همه ســوژه ها« ،خودشان» زمان مستندنگاری ،اکثر تنظیمات
دوربین را بر روی حالت اتوماتیک
اجتماعی مورد نظر را جسورانه و هستند.
بــه گونه ای در مقابل دید بیننده بنابراین عکاسدر ماهیت و معرفی بگذاریم چرا که برای ثبت بعضی
قرار میدهد که همه بتوانند با آن ســوژه ،هیچ دخالتی ندارد .اکثر ســوژه ها ،فقط در حد کسری از
ارتباط برقرار کرده و پیام تصویر را سوژه ها اصال متوجه نیستند که ثانیه زمان در اختیار داریم!
دریافت کنند.در این سبک ،تصویر کسی دارد از آنها عکس می گیرد .ویژگی دیگر این سبک از عکاسی
همیشه گویای مفهوم خاصی بوده بنابرایــن فقط با واقعیــت روبرو این اســت که به وفور و در همه
و بی پرده آن را در مقابل چشمان هســتیم .خیلی از عزیزان شاید جا ،بینهایت ســوژه برای عکاسی
کنجکاو مخاطب قرار میدهد تا هر معتقد باشــند که برای خلق آثار موجود اســت .کافی است قدری
کس بنا بر شناخت و دیدگاه خود ،عکاسی منحصر بفرد ،الزاما احتیاج به اطرافمان دقیقتــر نگاه کنیم
به دوربینها و لنزهــای حرفه ای تا دنیایی از ســوژه هــای بدیع را
تصویر را تفسیر نماید.
ســبک اجتماعی و مســتند در دارنــد و با دوربینهــای معمولی مشاهدهنماییم.
عکاسی در واقع هنر شکار لحظه نمیتوان کارهای جالبی را بوجود نگارندهدردوره آموزش عکاسیدر
هاســت .حتما برخــی اوقات با آورد .در پاسخ به این عزیزان باید کالج عکاسی «مارسان» مونترآل،
مشــاهده برخــی عکــس های بگوییــم که شــرط الزم و کافی افتخار شاگردی استادی را داشته
معروف ،سال ها آن را از یاد نبرده برای خلق آثار اجتماعی و مستند ،که بینش جدیدی رادر هنرآموزان
اید و با مشاهده مجدد آن شاهکار «وسیع بودندید عکاس» است ،نه بوجود آورد.
عکاسی،دوباره به فکر فرو رفته اید .لنزدوربینش.
یکروزایشانیکحلقهپالستیکی پیام های نوروزی...
گرد را در استودیو قرار داد
و از ما خواســت که از این دور همــه ایرانیان بتوانند در کنار
ســوژه عکس بگیریم .هر خانواده و در خاک میهن در ایرانی
چه فکر کردیم ،نتوانستیم آزاد ،پیشــرفته و سربلند این روز
بیشــتر از  5یا  6عکس از فرخنده را با شکوه هر چه بیشتر
ســوژه بگیریم .ایشان به جشن بگیرند» .پیامی که آرزوی
همه آموخت که از همین قلبی میلیونها ایرانی است.
شــیئ بیجان ،میتوان  52شهبانو فرح پهلوی نوروز را اگرچه
عکس متفــاوت و جالب بدرستی همواره با شادی نمیداند،
تهیه کرد.
ولی آن را «پیامآور همبستگی همه
طبیعتا در جامعه ،و در هر ایرانیان»میخواند.
ثانیه ،چندین هزار ســوژه «امید به آینــده» و وام گرفتن از
بکر در اطرافمان وجود دارد اعتقاد دیرینــه ایرانیان مبنی بر
که ثبت چند مورد از آنها پیروزی نور بر تاریکی ،پیام نوروزی
میتواند بســیار جالب و با فرح پهلوی را بهــاری کرده و بر
سرشــت ملّی این جشن باستانی
و نقش آن در میان ایرانیان تأکید
مینمایــد بدون آنکه به مســائل
مشــخص سیاســی و اجتماعی
Infos pratiques sur Montréal
بپردازد.
پیام شــخصیتهایی مانند فرح
مهم ترین و فعال ترین گروه فیسبوکی ایرانیان ساکن مونترآل
پهلوی ،بیشــتر از آنکه یک عمل
اطالعاتبهدردبخور،مفیدوسرگرمکنندهبرایمهاجرانقدیموجدیدساکنمونترآلوحومهاینگروهفعالبا 5000عضو،پویاترینگروه
سیاسی باشد ،یک اقدام فرهنگی
فیسبوکیجامعهفارسیزبانانکبکبودهوهیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد .دراینگروهمردمیعضوشوید.
برای انجام آداب نوروزی است که
این ملکه ایرانی همواره با جمالتی
غصه سرآید! >> ...ادامه از صفحه5 :
شهباز :که ّ
کوتاه و روشن از عهده آن به خوبی
برآمده است.
درعرصه رهنمون های فرهنگی ،همدرهمین سال جدید برهم زدن سازندگی ،شکوفایی و رونق برای •
سخنان مقام معظم رهبری از ابهام سخنرانی هاشمی رفسنجانی در مردم ،این بیت حافظ را چاشــنی پیام رضا پهلوی و یامسین پهلوی:
پیام خود کرد:
جزیره کیش است.
کمتری برخوردار است:
نوروز است ولیکن بهار برای همه
«نکته مهم تر حــرف من درباب نام هاشمی رفســنجانی به میان «برسرآنم که گر زدست برآید
نیامده است
فرهنگ خطــاب به جوانان مومن آمد.
دست به کاری زنم که غصه سرآید» در پیــام ویدئویی شــاهزاده رضا
و انقالبی اســت که بــه صورت او که در یک ســال گذشته ثابت اما ،پیام نوروزی این پیرکهنه کار پهلوی ،در لحظات آخر ،همسرش
خودجــوش و بــا اراده و ابتــکار کرده که هنوز بسیار ترفند ها در ترفندبازی و استاد اعظم دغلکاری بانو یاســمین پهلوی نیز به وی
درسراسرکشــور به فعالیت های چنته دارد ،ظاهرا در این سوداست نیز به رغم کوتــاه و موجز بودن میپیونــدد و با تأکیــد بر چند
فرهنگــی مشــغولند و کارهای که شــر مقام معظم رهبری را به خالی از ابهام و ایهام نیست و با آن مسئله اجتماعی ،نوروز را شادباش
بسیارخوبی انجامداده اند».
ترتیبی از سر مردم کم کند تا شاید که همــگان می دانند که "غصه" میگوید .از نظر پرداختن به مسائل
نوع این "فعالیــت های فرهنگی از سر تقصیر اودر تحمیلدغلبازانه عمده مردم ایران نفس وجود نظام مشــخص جامعه ایران ،این پیام،
که به صــورت خودجوش با اراده سیدعلی خامنه ای به عنوان رهبر پلید والیت مطلقه فقیه اســت و ویژگی یک پیام مربوط به سال نو
و ابتکار در سراســر کشور" انجام بگذرند.
بدون کم شدن شر آن ازسرمردم ،را به خوبی برآورده میکند.
می شود برای همگان آشناست و هاشمی رفسنجانی نیز به مناسبت سرآمدن غصه امکان پذیر نیست اما هیچ دلیلی نــدارد که در یک
برای نمونه می توان از پرتاب کردن نــوروز پیامی داد کــه به خالف توضیح نمی دهد که "گر زدست پیام نوروزی به تاریخ این جشن و
دانشــجویان از خوابگاه دانشگاه با ســخنان طویل و کســل کننده برآید" ،قصد دارد دســت به چه مراسم آن و سخنانی از این دست
فریاد "یا زهرا" یا باال رفتن ازدیوار خامنه ای ،کوتاه و موجز بود.
نیز پرداخت چرا که نوروز هزاران
کاری بزند "که غصه سرآید؟!
سفارت انگلیس درتهران و اشغال در این پیام هاشــمی رفسنجانی
• سال است وجود دارد و دادن یک
آن یاد کرد و جدیدترین نمونه اش ضمن آرزوی ســالی سرشــار از
پیــام نوروزی که هر ســال انجام
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عکاس است که به گونه ای عمل
کند که جلب توجه نکرده و سوژه
ها ،حالت طبیعــی خود را تغییر
ندهند .نکته حائز اهمیت در این
سبک از عکاســی ،این است که
به حریم ســوژه ها وارد نشویم و
با رعایت فاصله مناســب عکس
بگیریم.
تصور کنید که شــخصی با یک
دوربین حرفه ای چن کیلویی ،در
فاصله نیم متری زن و مرد جوانی
قرار بگیرد که در حال معاشقه در
کنار رود «سن لوران» هستند!
طبیعتا واکنــش اکثر افــراد به
چنین رفتاری ،شدید خواهد بود
و مشکالت دیگری را برای عکاس
بوجود خواهد آورد .برعکس ،همان
تصویــر را میتوان از فاصله ی دور
و به نحوی که سوژه ها در غروب
آفتاب غرق شوند به تصویر کشید،
بدون آن که کسی را غیرتی کنیم
و هویتش را فاش سازیم!
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نقــش اجتماعــی عکــس های
اجتماعی و مســتند بسیار حائز
اهمیت بوده و با انتشار آندر شبکه
های اجتماعی ،میتوان به سرعت
آن را با دیگران به اشتراک گذاشت
و نظــرات و نقدهــای متفاوت را
به ســرعت و از همه جای جهان
دریافت کرد .برخی عکسها آنقدر
تاثیرگذارهستندکهمیتوانندنقطه
شروع برخی حرکات اجتماعی در
مقیاس جهانی باشند.
در کالســهای مجانــی آموزش
عکاســی «اســتودیو فوتوبوک»
شرکت کنید تا مفاهیم عکاسی را
به صورت عملی بیاموزید.
برای اینکار ،در گروه فیســبوکی
«همه چیزدر مورد مونترآل» عضو
شوید تا زمان جلسات عکاسی به
اطالع شما برسد.
تلفناستودیوفوتوبوک:
(514)984-8944

WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM

>> ادامه از صفحه31 :
میشــود جایی برای پرداختن به
تاریخچه و مراسم آن نمیگذارد.
از این رو پیام نوروزی رضا پهلوی
میتوانست بسیار مختصر و مفیدتر
از آنچه گفت ،باشد.در شرایطی که
ایرانیان به سر میبرند ،مخاطبان
انتظار دارنــد موضوعات جدی و
مهم را در این پیامها بشــنوند به
اضافه چشماندازی امیدوارکننده
برای سالی که در پیش است.
بخش توصیفــی و تاریخی پیام
نوروزی رضا پهلوی میتوانست در
شــرایطی مطرح شود که ایرانیان
این همه مشکالت نمیداشتند.
در کنار حضور همسرش« ،شادباش
ویژه» رضا پهلــوی به مهاجران و
تبعیدیان یکی دیگر از نقاط قوت
پیام وی بود.
اشاره وی به آنچه در «سال آینده»
در پیش داریم ،اگرچه مبهم است
اما نشانگر تأکید همیشگی وی بر
تالش مشــترک برای آن چیزی
اســت کــه او آن را در این پیام
«منافع ملت ایران» خوانده است.
رضا پهلوی یــادآوری میکند که
«به یاد داشــته باشــیم که نوروز
است و لیکن بهار برای همه نیامده
است».
او از مردم میخواهد به تماشــای
اعدام محکوماندر خیابانها نروند.
او جایی برای عزیزان از دست رفته
در پیــام خود در نظــر میگیرد.
خانوادههــای زندانیان سیاســی
را یادآوری میکنــد و بیماران و
معلوالن را از قلم نمیاندازد و عیدی
کودکان بیخانمان و بیسرپرست
را هم فراموش نمیکند و در پایان
به «مبــارزان آزادیخــواه» درود
میفرستد.
همســر رضا پهلوی ،بانو یاسمین
پهلوی نیــز در چند جمله کوتاه
نوروز را به زنان و مردان و جوانان
و کــودکان شــادباش میگوید و
برای همه ایرانیان در سراسر جهان
تندرستی آرزو میکند.

نتیجه
اساســا در جهان شــتابان امروز،
پیامهــای به چنین مناســبتی
وقتی بیش از پنج دقیقه باشــند،
مخاطب خود را خیلی زود از دست
میدهند چرا که شنونده یا خواننده
متوجه میشــود که پیامدهنده
وقت بیشتری از او طلب میکند
و هنگامی کــه در همان یکی دو
دقیقه نخست حرف جالب توجهی
نشنود ،کششی برای شنیدن بقیه
پیام پیدا نمیکند.
در عین حال باید جنبه «فرمالیته»
و یا تشریفاتی بودن پیامهای سال
نو را در نظر داشــت و دانست که
این پیامهــا «برنامه سیاســی»
نیســتند؛ اگرچه بنا به موقعیت،
حاوی پیامهای سیاسی هستند.
حال با مخاطبان است که قضاوت
کنند کدام یــک از این پیامهای
نوروزی از نظر فرم و محتوا بیشتر
ویژگیهای یک پیام به مناسبت
ســال نو را داشــته و کدام یک،
آنها را بیشــتر به خود جلب کرده
است .چنین پیامهایی یک اقدام
مهم در برقــراری روابط عمومی
سیاســتمداران اســت و داشتن
مشــاوران با تجربه در این زمینه،
نقشی اساسی در آن بازی میکند.
از همین روست که مثال رهبران
کشورهای خارجی تالش میکنند
دو ســه واژه یا یک جمله فارسی
نیز در پیا م خــود بگنجانند ولی
زمامداران حکومت اســامی که
همهشــان در همه چیز «ع ّ
المه
دهر» هســتند ،نیازی به مشاوره
ندارنــد و به همیــن دلیل پیام
نوروزی خود را که به مناســبت
یک جشن ماندگار از ایران باستان
است ،با زبان عربی ،آن هم الکن،
شروع کرده و با همان عربی الکن
هم به پایان میبرند!
•
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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...

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

ید!
ن

ک

استخـــدام

استخـــدامفـوری
Dressmaker | Tailor

clinique_Soleil@yahoo.com

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

مترجم رمسی

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

خاطرهحتویلدارییکتا

514-833-8684

azmay2013hoomanfree

استخدام

فروش رستوران

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

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

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!

• 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 :

 %20ختفیف ویژه نوروزی

مترجم رمسی

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

Tel.: 514-484-8072

سالن آرایش وزیبایی
شهرزاد:

اجـاره

ری
خ ید!
کن

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

مترجم رمسی

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

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

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

514-624-5609
514-889-3243

کلبــه
عموجان

انی
ر
ای د

(نبش خیابان دکاری )

کــار
کنید!

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

azdecfr

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

باایرانی

شهریاربخشی

@info
actionimmigration.ca

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

■ دعوتنامه و تصدیق امضاء

■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
تضمین تائید ادارات و سازمان های
ایالتی و فدرال
Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486

nsarvaran@hotmail.
com

Tel.:647-726-0706

since
1990

عضوجامعه مترجمین کبک

514-889-8765

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

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL

محمودایزدی

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

Chair Rent

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

مترجم رمسی

نغمه سروران

azmayshiraz

اجارهصندلی

 حل جدولهای ویژه و عادی:

Tel.: 514-419-8872

Nick Le Tailleur: 5500 Queen-Mary

azfeb1514

عکاسیرز

Email: infokasra @yahoo.ca

Tel.: 514-488-4556

Tel.:514-489-6901

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

پذیرش با تعیین وقت قبلی

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

توسط :رضا هومن

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

ازجون2013

persian carwash

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

است

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

مرکزاسالمیایرانیان

استخدام

نی
ایرا دام
خ

toendofmay2010P

azfeb51up atimanafi@gmail.com

به نام خداوند بخشنده مهربان

مترو :گای کنکوردیا

(613) 265-5899

514-827-6329
514-620-3255

freeazmar

فنگویندگی

 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

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

514-717-9117

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

گلفروشی
وحید

College,University
High-Shool

مدیر و مسئول :حسین فرجی

ساندویچی
و
اغذیه فروشی
ایرانی

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16
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«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

لذا مغز همه كاركرد خود را از دس��ت
داده و ب��ه تخريب غيرقابل برگش��ت
مبتا ميش��ود .باورش س��خت است
اما اين فرد ديگر ب��ه عنوان موجودي
زنده محس��وب نخواهد شد و كشيدن
دستگاههاي تنفس مصنوعي به منزله
مرگ او خواهد بود .اگرچه پس از مرگ
مغزي اعضاي ديگر از جمله قلب ،كبد
و كليهها هنوز داراي عملكرد هستند،
اما بتدريج در چند روز ،از كار خواهند
افتاد.
تصادف��ات رانندگ��ي ،وارد آم��دن
ضربه شديد به سر ،س��قوط از ارتفاع،
غ��رق ش��دن در آب ،مس��موميتها،
خونريزيهاي داخلي مغز و همچنين
س��كته مغزي از مهمترين علل مرگ
مغزي اس��ت .در اين ميان برخي افراد
به واس��طه آش��نايي با مرگ مغزي و

ایرانی
ب
خرید!

Tel.: (514) 775-6508

مونتریال-اوتاوا
اوتاوا-مونتریال

>> کلیه مقاطع:

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

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

خدمات امور کنسولی
کســری

درمان تنظيم ش��ده و هم��واره به روز
ميشود و در زمان اهدا ،تخصيص اعضا
فقط به وسيله اين مركز صورت خواهد
گرفت .البته عاوه بر س��ازگاري خوني
و بافتي بيمار ،وخامت ش��رايط باليني
و طول مدت انتظار در ليس��ت پيوند و
فاصله مكاني شخص از واحد پيوند نيز
در اولويتبندي و انتخاب گيرنده عضو
پيوندي نقش دارد.
در نهايت رابط و مسئول تخصيص
عض��و در وزارت بهداش��ت و درم��ان،
ليس��ت بيم��اران نيازمند اه��دا را در
اختيار داشته و بنا بر اولويت زمان ورود
به ليست ،گروه خوني و همخواني سايز
گيرن��ده و دهنده ،ف��ردي را انتخاب و
اعام ميكند و لذا هيچ مداخله غيري
در اين روند امكانپذير نيست.
www.ehda.ir
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با نزدیک به  20سال سابقه
(با مدیریت سابق علی )
•کوتاه کرد ن مو
آقایان 10 :دالر
خانم ها 18-16-14 :دالر
• بند صورت 12 :دالر
• بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
• رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...
>> کالس آموزش آرایشگری
در مدت  3ماه ،با تضمین

997 Decarie, Suite208
روبروی مترو
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
azfeb14
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آموزش پیانو

آموزش تخصصی پیانو از
مقدماتی تا پیشرفته با بیش از
 15سال سابقه تدریس
جلسه اول رایگان
علیــرضا فخـاریان

514-996-1620
azfeb1514

آموزشگاهموسیقی

آپارمتــان

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

514-577-1974

دنیــــای هنر

جلسه اول رایگان

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

«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

سبک پاپ
(وست آیلن د )

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

سیــاوش

514-867-1756
azmar14

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
آنهـابدهید!

MONTRÉAL QC H4B 1L8

4084 Boul. St-Laurent

شیرینی
سـرو

آموزشگیتار

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

نسخه خود را به ما فکس کنید و
داروی تان را حتــــویل بگیرید:
-------------------

Fax: (514) 288-4682

نیازمنــدیها
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گیورگیزنیا،نینوس816-4080.....................
نصر،مسعود571-6592...................................

اجنمن ها و سازمانها
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دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
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خشکشویی

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

خیاطی (آلتریشن)

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

داروخانه

دندانپزشک

تاکـسی
تبلیغات

بیژن 419-1039 ...........................................

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

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

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

فـرش

ریاضیات و فیزیک 827-6329 .................

شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
شریفنائینی 731-1443................................

فـال

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

دندانسازی(کلینیک)

کامپیوتر

تدریس خصوصی
تدریس رقص
ترجمه

دارالترجمه یکتا 439-8501 .....................
سروران ،نغمه 889-8765 .............................
یکتا ،خاطره 675-0694 ................................
ایزدی،محمود 745-0318 .............................
بخشی،شهریار624-5609.............................

ساختمان و دکور داخلی

10دات دیزاین 910-6643 .........................

جواهری

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

چاپ

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

انصاری ،حسن 735-0452 ............................
مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
صدر ،سرور 777-3604 .............................
حسینخردبین242-6034...........................
عباسشفیعی806-0060..............................

این لیست نیست؟

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

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

تابلوسازی

مرکز شهر مونتریال:

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

نیـازمنـدی هـای پیوند

azjuly15Up zagros

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

514-

514-812-5662

tillnov1Pd

آژانس مسافرتی

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

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

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

514-623-7075

فرنازمعتمدی842-8000................................
مهری 940-1642 ............................. T.A.M
اسکای.الن 388-1588 ...................................
میناتراول855-332-0505 ...........................
یونایتد 416-225-5509 ............................
یونی گلوب(نسرین) 849-7711..................

MMUNITY

Tel.: 514-290-3699

در کلیه سطوح

ساختمان

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

آرایشـــــگاه

بهیکخانممیانسال
برایهمصحبتیو
کمکدرکارهایخانه
درناحیهوستآیلند
نیازمندیم.
تلفن اطالعات:

حملونقل استخـدام

آموزشختصصی

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

استخـدام

223-3336

azjan’12paid60+120ak

azoct1

PARTICIPATE in our
CO

فروش کلیه بلیت
برنامه ها و کنسرتها
همه روزه در تپش دیجیتال

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

استخدام آمـــوزش
اخوانوستآیلند زبانفرانسه

راننـدگی

)(514

azmay13U

کاندولوکس

Tel.: 514-620-5551

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

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

azmar15free

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

جویای کار

خدماتمالیاتی

آمــوزشگیتار

علیــرضا فخـاریان

www.paivand.ca

azmar01U

azfeb15

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط
اساتیدبرجسته
آموزش موسیقی برای کودکان
از  2تا  8سال ،مدیریت:
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هادی ،افخم 737-6363 ..................................

رستــوران

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

روانشناسی  /روانکاوی

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

سوپر و فروشگاه

اخــوان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551............................... W. Isl.

قالیشوییکارگاهفرش739-4888...............
شادی 678-6451 .............................................
224-0-224.................................... KamNic

کارواش

www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط
جهانبیایید!

عینک سازی

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

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

کلیسا

ویدیو

کایروپرکتیک
کتابفروشی

تپش 223-3336 .............................................
انجیلیفارسیزبان999-5168......................
مسیحیان فارسیزبان261-6886 ..............

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

بهروزآقاباباخانی606-5626...........................
امیرکفشداران303-2977..............................
تپش دیجیتال 223-3336 ...........................

محضر

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

مهاجرت

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

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

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

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

گرانیت

موسیقی (جشن ها)
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دیــــدگاه...

سوریه ،اوکراین؛ و نقش پوتین

جعفر خدیر -مونترال

جناب رحیمیان ،مدیریت محترم
نشریه وزین پیوند
با عرض ارادت
در شــماره
آن
1152
نشریه مطلبی
در رابطــه بــا
سوریه و روسیه
خواندم .آنچنان
از واقعیت و حقیقت تهی بود که
در کمال تأسف مرا به نوشتن این
سطور واداشت.
نویســنده چشــم خویش را به
تمام حوادث خاورمیانه بســته و
مقاومت چند سا له مردم سوریه
را در برابر تهاجم اجنبی و جامعه
شرور جهانی (باشگاه استعمارگران
پیشــین) به حمایت نظام والیت
ُمطلقه فقیه جنایتکار و والدیمیر
پوتین متجاوز ســتمکار از بشار
اسد عامل کشتار خالصه کرده و
درپایان غرب و در رأس آن ایاالت
متحــده را از این که در کمکهای
ّ
"معنوی" و سیاسی به مردم سوریه
کوتاه آمده اند ،سرزنش میکند و
از جامعۀ جهانی گالیه مند است
بوش پدر
که چرا رســالت جورج ِ
را در پیشبرد نظم نوین جهانی به
فراموشی سپرده است؛ بدون اینکه
به میلیاردهادالر کمکهای نظامی-
مالی شــیوخ دست نشانده خلیج
فارس اشاره ای بکند و از جنایات
ریشوهای آدمخوار سخنی به میان
آورد.
اتحاد جماهیر شوروی
با پایان عمر ّ
و به حراج گذاشتن دستاوردهای
آن به وسیله دار و دسته یلتسین
ارکان کشورو
هجوم و نفوذ غربدر ِ
از هم پاشــیدن اوضاع اقتصادی
 اجتماعی آنچنان شــور شد کهیلتسین از ادامه حکومت بازماند و
با طلب بخشش از ملّت روسیه به
خطاها و خیانتهای صورت گرفته
بــه کنار کشــید و حکومت را به
والدیمیر پوتین واگذار نمود.
پوتین با  20سال سابقه کار امنیتی
و اطالعاتی در اروپا و آلمان شرقی
مردی پُرتجربه ،که زبان غربیها را
می شناسد و با شیطنت های آنها
آشناســت ،زمام امور روسیه را در
دست گرفت .پوتین با اعتقاد به این
که سقوطدولت شورویدر روسیه
بزرگترین فاجعه قرن بیستم بود
کار خــود را آغاز کــردو به مرور
قدرت بر باد رفته دوران شوروی را
به روسیه باز گردانید .از این رو در
سدی
برابر دخالتهای غرب بمانند ّ
محکم در صحنه سیاست جهانی
نمایان شده است.
پوتین تا کنون توانسته است اهداف
جامعه شرور جهانی را در آسیای
میانه ،قفقاز بخصــوص چچن و
گرجســتان و امروز در ســوریه و
اوکراین و ح ّتی ایران خنثی نماید؛
تا جائی که هم اکنون در قاموس
شیطان تراشی آمریکا ،او در جهنم
شــرارت در کنار شــرورها جای
گرفته است.
با ایــن اوصاف بــرای نئوکانها و
راستهای افراطی پوتین به اندازه
اوباما آزاردهنده و خطرناک شده
است.

MARIA khanoum

«هدف دمشق و نه
سوچی بلکه بسیار
بزرگتر از آنهاست؛ هدف
اوکراین و سپس خود
روسیه می باشد!»

رئیس جممهوری کــه آنها را از
حاکمیت ماجراجویانه دور ساخته
و بر سیاستهای تهاجمی و جنگ
افروزیهای آنها افسار زده و به زعم
آنها در ایران با جمهور اسالمی تا
مرز اتمی شــدن مماشات کرده و
از بمباران تأسیسات آن خودداری
نموده است.
پوتین به تناســب قــد و قامت و
قدرت خود و کشورش بازدارنده به
حساب می آید.
او کــه توانســته در برابر نقشــه
امپریالیزم در ســوریه و اوکراین
حساب شده ،دقیق و متدولوژیک
درست پیش برود و برنامه های آنها
را نقش بر آب کند به شدت مورد
خشم و هدف عمده تبلیغاتی غربی
ها و محافل راست و جنگ طلب
سرمایه داری قرار گرفته است تا به
آنجا که به تحریم او برخاسته اند.
جنگ ســوریه بدون تردید حزب
الله لبنان و ایران و در نهایت مسکو
را هدف قرار داده است.
از ایــن رو از هم پاشــیدن مثلث
مقاومت (سوریه ،حرب الله ،ایران)
کمربند امنیتی روسیه را از بین برده
و مناطق اشغالی ریشوهای جهادی
را به سکوی پرش برای بر هم زدن
منطقه از جمله خود روسیه بدل
خواهد ســاخت و همچنین تنها
پایگاه دریائی روســیه در منطقه
و مدیترانه از دســت خواهد رفت.
ازاین رو حمایت روسیه از سوریه
تصادفینیست.
در رابطــه بــا اوکراین ،اســتقرار
یک قدرت در ســتیز با روسیه در
مرزهای بالفصــل آن خاصه در
پیوند بــا پیمان نظامی آتالنتیک
شــمالی شــ ّکی به کســی باقی
نمیگذارد حوادث دائمی دوجانبه
با روســیه و بحرانهای بین المللی
را در پیــش خواهد داشــت و به
ِ
شکست
این ترتیب غربیها حساب
خود در جنگ وکالتی با ســوریه
را در مرزهــای اوکرایــن پــس
خواهند گرفــت .با توجه به اینکه
پایگاه دریائی روســیه در اوکراین
(سباســتپول) به مراتب مهمتر از
پایگاه دریایی روسیه در مدیترانه
است.
ا ّما بهر حال غربی ها چه از دمشق
حرکت کنند و چه به کی یِف رفته
و آنجا را نقطه عزیمت قرار دهند
هدف نهائی خود ُمسکو است.
آنچه که امروز در کی یِف میگذرد
دقیقاً همان اســت که در دمشق
گذشت.
واشــنگتن اعالم کــرد کنفرانس
ِژنو 2شکست خورده و ناکارآمدی
دیپلماسی جای خود را به خشونت
سپرد.
و جنگ خواهد ُ
ســپس خبــر حملــه نیروهای
عربستان سعودی از طریق اُردن به
سوریه به سر زبان ها افتاد ،روسیه
از اینکه بشار اسد را وادار به استعفا
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EID Norooz
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NOVA SCOTIA
PROVINCIAL
NOMINEE
PROGRAM
نمیکند مورد حمله و سرزنش قرار
گرفته و عامل شکست کنفرانس
ژنو معرفی شــد و سوءقصدهای
ّطراحی شــده برای بــر هم زدن
مسابقات المپیک سوچی صورت
گرفت.
سامیرســول ،اســتاد
اما به قول
ُ
دانشــگاه مونترال ،هدف دمشق
و نه سوچی بلکه بسیار بزرگتر از
آنهاســت .هدف اوکراین و سپس
خود روسیه میباشد.
دقیقا آنچه که در دمشق گذشت
در کی یِف پیاده ُشد.
حوادثی که در میدان در ماه اُکتبر
شدت
آغاز شــد ناگهان در فوریه ّ
گرفت و با ورود افراد ُم ّســلح در
پوشش رزمی و تک تیراندازهای
آزموده کشــتن پلیــس و افراد
غیرنظامی ح ّتی تظاهر کننده آغاز
شد و با آتش سوزی ها و تهاجمات
باالخره به حلمه و اشغال مجلس
نمایندگانانجامید.
در هر دو مورد (سوریه و اوکراین)
تظاهر کننــدگان و پلیس بطور
اسرار آمیزی هدف تیر قرار گرفتند
و بعد فریاد تغییر و انقالب به هوا
رفت و سر و کله جنگجویان ُم ّسلح
از طریق کشورهای همسایه چون
لهستان و لیتوانی پیدا شد؛درست
بمانند ترکیه و قطر و عربستان در
مورد ســوریه .لهستان گروه های
ضربت سازماندهی کرد و لیتوانی
نئونازیهای فاشیست را آموزشهای
نظامی داده و مسلح ساخت و ِم ُتد
"تغییر نظام" ُکپی ســوریه را در
اوکراین اروپائی پیاده نمودند.
با یایان گرفتن نظام شوروی ،غرب
با "تغییر نظام" در اروپای شرقی
و یک ســری جمهوریهای سابق
شوروی پیشرفت.
سپس با " انقالب مخملی" روسیه
بهم ریخته دوران یلتســین را در
موضع دفاعی قرار داد.
کشــورهای عضو پیمان ورشــو
حافظان امنیت جمعی با شوروی
یکــی بعــد از دیگــری در دایره
تهاجمی ضــد شــوروی پیمان
آتالنتیک شمالی وارد شدند.
ایــن پیمان نظامــی تهاجمی تا
مرزهای خود روسیه پیش رفت.
در این کشــورها زندانهای مخفی
سیا ،پایگاههای نظامی ،موشکی
آمریکائیبرپاگردیدند.چکسلواکی
به مرکز تبلیغات آمریکا در جهان
تبدیل گشت.
بنا بر آنچه گذشت حضور روسیه
در ســوریه و بازوی آهنین و اراده
استوار پوتین در اوکراین قابل فهم
می شود2014/03/25 .
•

Financial Auditors and
Accountants
Other Financial Officers
Civil Engineers
Mechanical Engineers
Electrical and Electronic Engineers
Computer Engineers
Software Engineers
and Designers
Information Systems
Analysts and Consultants
Database Analysts and
Data Administrators
Computer Programmers and Interactive
Media Developers
Mechanical Engineers
(Technologists and
)Technicians
Electrical and Electronics Engineering
(Technologists and
)Technicians
Systems Testing Technicians
*If any of the above is
your field and you can
show a minimum of
2 years work experience, give us a call
we will explain the
program more in depth
with you, it will be a
pleasure hearing from
*you.

in the time of
Skype, OOvOO or
!Viber

Something recent
in immigration, The
Nova Scotia Provincial Nominee Program
has launched a new
program a few months
ago called the Regional Labour Market
Demand Stream. It
sounds reasonable
and the requirements
are not hard to meet.
You do not need to
be residing in Nova
Scotia, or even need a
job offer letter from a
Nova Scotia Employer. What you do need
to show is that you
intend to live in Nova
Scotia permanently
and have studied and
have professional
work experience in the
demand list of occupations for Nova Scotia,
and an English knowledge test showing a
bench mark of 5.
The in-demand list of
occupations for Nova
Scotia are:
Managers in Health
Care
Retail Trade Managers
Restaurant and Food
Service Managers

it with PAIVAND crowd at
PARC ANGRIGNON, this
SUN. MAR 30. I predict
it will be a beautiful sunny
day blue skies and maybe
about 3 degrees Celsius,
fingers crossed .

W

herever you will be for Sizdeh
Bedar, hope you all have lots of fun,
enjoy the outdoors, spring will eventually
arrive in Montreal also.
From our home to yours Eidetoon
Mabarak and Happy Sizdeh Bedar.
Keep safe, stay healthy and make sure
laughter is in your everyday life.
______________
Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration Consultant
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

T

hirteen days of fun, not so
much if you are not living in
Iran, Life goes on as usual in Canada or for Iranians living outside
their homeland.
Sal Tahvil came and went, calling
our loved ones in Iran, either on
Skype, OOvOO or Viber.
For us it was almost to the point
of nostalgic emotions, wanting
to be with our family in Iran, I
personally felt this urge to run to a
travel agency and buy my tickets
right there and then and fly out to
Iran right that very moment when
you hear your family telling you,
wish you were here, inja booe eid
myad, bahar umadeh, khoune
tekooni kardim, BIA DIGEH, ru
Sofreh Haftsin axetoon gozeshtim, and they would move their
laptop to show us their beautiful
Sofreh Haftsin with our pictures
on the Sofreh, missing us, but in
reality we were missing them way
more.
It’s been 5 years I have not been to
Iran, too long, it’s time my husband
and I make a trip to Iran soon, it’s
time, hopefully it is written in the
stars for me in the near future.
Sizdeh Bedar is around the corner,
the idea of a picnic after our long
Canadian winter sounds welcoming.
But one big difference while celebrating Sizdeh Bedar in Canada
compared to Iran. We all know
what it is, sure the family of
course, but we have snow, will
all this snow melt in time for
Sizdeh Bedar or will we be picnicking around the snow.
In the meantime Iran is enjoying
real spring weather, the trees are
blooming, the grass is green, I
can almost smell the kebabs that will be
BBQ-ing in every park and in every country side in Iran, and everyone leaving the
city with their Sabzi on their dashboard, it
just makes you want to be there, to be part
of this beautiful National Tradition.
I’ve never been to Iran during Eid, I’ve
been to Iran 4 times, either summer or
autumn or late spring. I vowed never to
go back during the summer, I almost died
with the heat they have and wearing a
roosari and manto is no picnic either in the
scorching heat of Tehran.
ingers crossed for a warm Sizdeh
Bedar in Montreal. We will celebrate

تپـشدیجیتال

www.tapeshmontreal.com
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6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

F

37

 سال  20شماره  12  1154فروردین 1393

PAIVAND: Vol. 20  no.1154 avr. 01, 2014

www.paivand.ca

ساندویچی و
اغذیه فروشی ایرانی

«اِلــدا»
انوا
خن ع شیرینی
ه
ا
ی
ا
ی
ر
ا
نی
ودچ
تو ی ،گردوی
ی
،
ب
ر
جن
ی،
ت ،رولت،
ن
ا
ن
خ
ا
م
ز
ه ای
ولبیا ،بام
یه ،و...
پ
خت در
(با سفا محــل
رش قبلی
)

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

اسپشیا
ل
ر
و
ز
ا
ن
ه
:
ساندویچ
 +سوپ
 +نوشابه

5. 0

$6

حبلهیو یم داغ
• شن

از کشنبه ها
 10صبح

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

________________

روبروی کبابسرا 755 ATWATER

)Tel.: 514-933-4726 (IRAN

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

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

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

انواعگوشتکوساله،گوسفند،مرغ،سوسیس و...

انواع اقالم خواربار ،حبوبات ،خشکبار و...
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شنبه  22مارس در سالن شکوهمند
Embassy Plaza

از خودمان...
راوی مونتریال
بخشدوازدهم:

نوروز پیوند...
دیشب عجیب گذشت...
عجیب تر ازهمه ی روزهای مونترال!
گفته بو َد َمــت که قرار اســت بروم
به یکی از آن جشــن هــا ،که مدتها
تبلیغش در تمام صفحــات بود و از
تو چه پنهان دیروز که قبل از رفتن،
دیدم به روز کرده تبلیغش را ،با خود
گفتم بدون شک بازارش کساد مانده و
اینگونهدست بهدامن فیس بوک شده
تا آخرین لحظات ...اما همه چیز طور
دیگری بود از همــان اول ،بر خالف
خیلی از مراسم هایدیگر کهدوستان
گفته بودند .سالنی بزرگ و َشکیل در
گوشه ای دنج از شهر لَـ َول .سرما هم
اندکی مهربان شده بود و میشد فارغ
از شال و کاله با همان لباس مهمانی
رفت .همان ورودی سالن نگاه گرم و
لبخنددلنشین میزبان ها حس غربت
را می ُزدود و خیال میکردی رفته ای
به جشن یکی از اقوام خویش!
سالنی وسیع با میزهایی گرددر میانه
کهدکور شده بودند با آسترهای سفید
و شمعدانهای روشــن روی هرکدام،
زیبایی فضــا را دو چندان کرده بود.
دو با ِر کوچک اما مجهز ،کنار ورودی
سالن بود و همان عکاس معروف شهر،
آنجا مشــغول گرفتن عکــس از زن
ایســتاده ی جام در دست ،برای یک
آگهیتبلیغاتی.
آرام بودم .شــاید از فضای صمیمی و
نگاههای مهربان هــر آن کس که از
کنارمان میگذشــت و به یادم میامد
عروسی آن رفیق قدیمی که ابتدای
مراســم جز خودش هیــج کس را
نمیشناختم و در آخر دوستانی یافتم
که گاه سختدلتنگشان میشوم...
سفره ی هفت ســین بزرگی زیبا و
باوقار خودنمایی میکــرد در انتهای
سالن و وسوسه شدم آخر شب سبزه
ی پُر پُـشتـش را بردارم و با خود ببرم
برای هفت سین کوچکم.
گروه موزیک هم که برخی آهنگ های
نوستالژیک انتخابی اش بازمیگشت به
سالها پیش ،همه را به حرکت واداشته
بود .میزمان را یافته و نشستیم و طبق
معمول بعد دقایقی ،شروع شد بحث
های رفقا برای یافتن همزاد مناسب،
و گاه حسرت میخورم به حس و حال
متغیرشان و گاه با خود میگویم خوب
اســت چنگ زدن و سفت چسبیدن
همه آنچه دارم و نگذارم هیچ رابطه ی

جدیدی بیاید به حریمم....
گرم شده بودیم .شاید بخاطر همان
بار کوچک یا موزیک دلچســب یا
پیش غذاهای متنوعی که مدام مرا
یاد آخرین ســفرم به استانبول می
انداخت و آن هتل کنار آب و خاطره
ی تمام لحظات تکرار نشــدنی که
همانجا ماند برای همیشه...
به پیشنهاد دوســتان ،رفتیم بیرون
ســالن تا هوایی تازه کرده و گشتی
بزنیم...
دختــری روی کاناپه ی کنار پنجره
دراز کشــیده بود و دختــر دیگری
ازش عکس میگرفت و بی شــک تا
یک ســاعت بعد ،کلی الیک خورده
و کامنــت دریافت میکرد از ژســت
جذابش!
با اینکه هیچگاه نفهمیدم شــان ،اما
لذت بخش اســت برایــم این حال
دختران جوان...
از کنارشان میگذرم که صدایم میزند،
و دوربیــن را به ســمتم میگیرد ،اما
جمله اش به کلمه ی دوم نرســیده،
مــات میماند به چشــمانم و معذب
میشوم که شاید ظاهرم آشفته است و
سریعدستی به موهایم میکشم.
بعد ثانیه ای به خود می آید و با تردید
اسمم را میگوید...
این بار نوبت من است که مات شوم و
انگار اشتباه شنیده ام اسمم را! هرچه
به دنبال یک نشــان آشنا میگردم،
بیشتر ســردرگم میمانم ...در حیرت
من ،نزدیک تر آمده و میگوید:
"یادت نیست! شریعتی ،کوچه کنار
رودخانه ،خانــه ما خانه ی پدربزرگ
تو ...و با این جمله اش پرت میشوم به
دیارم .به همان کوچه ی کنار رودخانه
به بیســت و هفت سال پیش ...خو ِد
خودش بود .دختر همســایه دیوار به
دیوار خانه ی پدربزرگ!
اسمش را که گفتم به آغوشم پرید و
من نیز بی اختیار بوسیدمش .همیشه
دوســتش داشــتم .از همان روز اول
که شناختمش .خاص بود! حرکاتش
رفتارش همه و همه جدایش میکرد
از بقیه و مرا هر آخر هفته میکشاند
سمت آن کوچه ...اما درست زمانیکه
غرق لذت شده بودم از این رابطه ی
دوستانه ،مرگ پدربزرگ همه چیز را
درهم ریخت ودیگر نشد که ببینمش،
و بعد چند صباحی هم ،گفتند رفته
فرانسه بی وداع...
و حال اینجا ...عجیــب تر از این هم
میشود آیا ! اینهمه جا در دنیا ! درست
برســیم به هم در مونترال آنهم بعد
اینهمه ســال ...و در جواب سوالهای
پشت سر هم من ،گفت که تازه یک

حامد حائری (مونتریال)

درود بر پیوند
اساسا باید اذعان کرد که برگزاری یک جشن نوروزی با حضور
بیش از هزار مهمان کار ســاده ای نیست .برنامه ریزی ،تهیه
تدارکات ،قراردادها ،دکوراسیون و پیش بینی و رفع مشکالت
هر کدام اگر بدرستی انجام نشود ،باعث عدم موفقیت و نتیجتا
رنجش خاطر مدعوین خواهد شد.
خوشبختانه مسئولین دوهفته نامه پیوند ،خصوصا آقای محمد
رحیمیان با کمک همسر و فرزندانش این جشن نوروزی را با
آگاهی و آرامی و بخوبی اداره کردند.
من از جانب دوستانم به ایشان خسته نباشید گفته ،امیدوارم
جامعه ایرانی بتواند سالهای ســال از این فداکاری و زحمت
فراوان پیوندیان بهره مند گردد .و اگر بدلیلی متوجه کمبود و
یا نقصی گردید صمیمانه از مطلع کردن مسئولین فروگذاری
نکند .با تشکر فراوان

این شــماره «روای» (ناشناس)
مونتریال بــا نثر لطیف و آکنده
از تصویرهای بکر و نغز از نوروز
پیوند می گوید.
راوی نگاهی یگانــه به دنیای
ایرانیان مونتریال دارد و البالی
نوشته هایش حس و حالی جذاب
از عشــق و مهر به جهان نوی
اطرافش جاری است.
(راســتی این دوروبر اگر از او
خبری دارید ،بــه ما هم اطالع
دهید .این راز سر به مهر اعصاب
تحریریه خط خطی کرده است!)
هفته اســت آمده و بــا همخانه ای
زندگی میکنــد در آپارتمانی نزدیک
دانشگاه ...با اینکه بسیار تغییر کرده
بود اما لبخندش همان طور مانده بود
خاص خاص!
دلم میخواست دستش را بگیرم و به
گوشــه ای برویم و برایم شرح دهد
چه گذشــته در همه ی این سالها،
اما دوســتش بی قرار بود برای رفتن
به ســالن و رهایمان نمیکرد .شماره
میزش را گفت و رفتند...
دقایقی همانجا نشستم .هم گیج بودم
هم شــادمان ...صدای خوش و بِش
مهمانها و موزیک ،فضــا را پر کرده
بــود ...میزش را یافتــم ولی خودش
آنجا نبود ...چشم چشم کردم .دیدم
ایستاده کنار بار.دستی برایم تکانداد
و به سمتش رفتم ...گفت کلی حرف
دارد برای زدن و گفتم من هم هنوز
باورم نمیشود که خودش است! خنده
ی بلندی سر داد ،از همان خنده های
خاص و کمی مرور کردیم خاطرات
با هم بودنمان را ...تلفنش را گرفتم و
قرار شــد هماهنگ کنیم برای انجام
کارهایش ...مانده بــودم در حکمت
آنهمه اصرار دوســتان برای آمدن به
این جشن سال نو و دیدن او در بین
هزار و اَندی مهمان ...با ِســرو شــام،
موزیک هم گرم تر و گرم تر شــد و
وقتی دیدم بر خالف خیلی از جمع
های دیگر ،هرکس با یک دوربین در
دست ،مشغول فیلمبرداری نیست! به
اشــاره اش ساعاتی همراهیش کردم
در وســط ...و برایم گفت از دلتنگی
این چند روزه اش ،و من هم نقشــه
میکشــیدم برای همه روزهای آینده
پیش رو ...وقتی مجری ،ســورپرایز
کــرد برگزارکننده ی مراســم را با
کیک تولدش ،گفــت چه جالب که
تولد او هم هست و اینکه اینجاست
هدیه ی دوســتش است .اصال تصور
نمیکردم متولد بهار باشد ...نمیدانم
بخاطر نوشیدنی بود یا غذایدلچسب
یا موزیک یا سرخوشــی از وجود او
در اینجا ،که به ســرم زد و از رفیقم
خواستم تا اســم او را هم به مجری
بدهد ،و بعددقایقی با شنیدن اسمش
که تبریک گفتنــد تولدش را ،دوباره
بغلم کرد ...گوشــه ی دگر سالن ،به
رایگان عکــس می انداختند و گفت
دلش میخواهد یــک یادگاری با هم
داشته باشیم .بیدرنگ پذیرفتم و بعد
بیســت دقیقه آن را تحویل گرفت و
نشانم داد ...به غایت زیبا بود حتی در
عکس!
شب گذشت از نیمه و مراسم هنوز
جریان داشــت ،ولی او میخواست
برود .ماشــین داشــتند و نشد که
همراهیش کنم تا خانه...
ولی قول داد که تماس بگیرد فردا...
صبح ،با صدای موبایل برخواستم
و دیدم عکســمان را فرســتاده و
خواســته عصر همراهش بروم به
سینما..
میبینی ! این دســت من نیست که
مونترال شهر عجیبی است...
(راوی)

نوروز پیوند
شبی زیبا و
بیحاشیه!
رضا پدرامی

دو -سه روز پیش از نوروز ،بارش برفی
سنگین ،گویـی با هوای سرد مونترال
هم پیمان شده بود که حال و هوای
نوروز و بهار رو از ما بگیرد؛ اما ،ما ملتی
هستیم ،همیـشه در صحنه! هوا چـه
بهاری باشد و چـه زمستـانی؛ نوروز را
فراموش نخواهیم کرد.
خب ،وظیفه برگزاری این ســنت به
یادگارمانــده از پیشــینیان بر دوش
ماست .هرچه باشد این آیین ،یادگاری
از شکوه و مکنت ایران باستان است .به
گفتـه ایی دیگر ،ما هـم که به خاطر
کمـبود امکانات  2500سال گذشته،
هنـــوز باید به شـکوه و غـرور دوران
پادشـاهی جمـــشید بنازیم؛ باید از
این فرصت اســتفاده کنیم و برای به
دست آوردن غرور از دست رفته مان
آســتینی باال بزنیم و نوروز را جشن
بگیریم.
بنا بر عادت همیشــگی ،سری زدیم
به یک فروشگاه ایرانی برای خریدن
سمنو ،سماق و سنبل؛ البته ،خدا را
سپاس که امسال خبری از سبزه های
تنـک نبود .مثل همیشه ،گزینه
گـر و ُ
َ
اول ساده تر بود و انتخاب شد.به خودم
گفتم:
"سال رو خوب آغاز می کنیم؛ امسال
یا ســبزه سبز نمی کنیم یا درست و
حسابی سبز می کنیم".
خب ،بگذریم .ســفره هفت سین را
چیدیم؛ عکســش رو به فیسبوک و
اینستاگرام پست کردیم وسفره هامون
رو به رخ همدیگه کشیدیم.
اون دســته از دوستان هم که از سر
تنبلی و تن پروری سفره هفت سینی
نداشــتند ،برای ما -دارندگان هفت
ســین -در دنیای مجازی یادداشت
گذاشتند که ای بابا! شما این ور آب
هم نمی خواهید ازاین آیین ها و سنت
ها دســت بردارید .با کالس باشید و
درخت کریسمس بگذارید؟
با هفت ســین تنها که بهار نمیشه!
باید دید ،توی کدوم مهمونی نوروزی
شرکت کنیم.
خب ،من هم مهمانی پیوند رو انتخاب
کردم .بــاز به خودم گفتــم " :باید
مهمونی خوبی باشه که همه بلیت ها
به تنــدی برق و باد فروش رفته،آخه
دو ماهی می شــه که هــر روز توی
فیسبوک میگن همه بلیت ها
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شما...
ت

به روای

فروخته شده!"
با نگاهی بــه آدرس متوجه
شــدم که مهمونی در شهر
الوال است.
با خودم گفتم" :نمیشد همین
مرکز شــهر یه جشــن می
گرفتن و هوای ما بی ماشین
ها روهم می داشتن ...ماللی
نیست .برای نوروز خودمو رو
به صحــرای آریزونا هم می
رســونم ،چه برسه به الوال!"
ناگهان یــادم افتاد که مدت
هاست که از دوستان ماشین
دار خبری ندارم ،چه فرصتی
بهتــر از االن بــرای حال و
احوال".
نمی شــه که آدم دم عیدی
از دوستانش ،به ویژه ،ماشین
دارا خبر نداشته باشه ".زنگ
Françoise Tizhouch
زدم به چندتا از دوستان که
ببینم به این مهمونی می آن
یا نه؟
درهمین گیرودار ،پرچم به باالی در
بیشتر جواب ها شبیه به هم بود" :نه .خورد؛ نفهمیدم مشکل از بلند بودن
ما مهمونی ایرانی نمی آییم ،مهمونی پرچم بود یا از کوتاهی در یا از سهل
خودمون رو داریــم( ".با ناز و کالس انگاری پرچم دار؟ خدا رو سپاس ،شیر
خوانده شود) امان از دست ما ایرانی ها پرچم که مجری برنامه بر حضورش
با این فرهنگ خودی و نخودی!
تاکید ویژه ایی داشت ،از این تصادف
باالخره ،یکی از یاران قدیم بله گفت و جان ســالم به در برد .سرتون رو درد
بنا بر سنتیدیرینه و همیشگی،دنبالم نیــاورم ،خالصه ،پرچم به ســبک
آمد و رفتیم به مهمونی.
مسابقات المپیک ،به مقصد رسید و
 45دقیقه طول کشید تا رسیدیم؛ دم ایران به همت ما از اندیشــه بدان به
در ورودی اون قدرهمه چیز مرتب و دور ماند!
هماهنگ بود و اون قدرهمه با آرامش پس از خوشآمد گویی و شادباش سال
در حال تحویل دادن پالتو و کاپشن نو به ســه زبان زنده دنیا ،مهمانی به
هاشون بودند که به گونه ایی احساس روال عادی خود برگشــت و مهمانان
غربت کردیم!
با شــور و اشتیاق به میانه آمدند و با
وارد تاالر شــدیم؛ میزهای گرد ده -حرکات موزون فضا را متبرک کردند!
دوازده نفــره ،مرتــب و هماهنــگ؛ در این میان ،آمدن حاجی فیروز هم
رومیــزی ها و روکش های ســفید خالی از لطف نبود که با رقص و آواز،
صندلی ها ،ناخودآگاه مــا رو به یاد مهمانان به ویژه ،کودکان را بســیار
عروسی انداخت.
به وجــد آورد .بزن و برقص حتی در
سفره هفت ســین زیبایی در میانه زمان شام هم ادامه پیدا کرد .ناگفته
تــاالر چیده شــده بود کــه حال و نماند که کیفیت شام هم بسیار خوب
هوای نــوروزی رو چند صد برابر می بود؛ اما نمی دانم این فیله مینیون و
کرد .ازهمان آغازشــب ،مهمانان به مرغ که به سبک فرانسوی سرو شد،
طور پیوسته و هماهنگ با پیش غذا توانست جای سبزی پلو ماهی رو برای
پذیرایی می شدند و ساز و آواز و رقص مردم پر کند یا نه؟
هم برقرار بود.
مهمانی تا ســحر یکشــنبه به درازا
درحــال وهوای خودمــان بودیم که کشید ،بی آن که از گرمی و شور آن
مجری برنامه از مهمانان خواست که کاسته شود .هم چنـــین ،در میـانه
به احترام سرود ملی برخیزند.
شب ،تولد سر دبیر "پیـونـد" را نیز
هنوز برای شنیدن "سرزد از افق "!...جشنگرفتنـد.
آماده نشده بودیم که نوای موسیقی خداونـد را سپــاس که مهمانی بـی
"ای ایران" به گوش مان رسید .متوجه حاشیه و بـی حرف و حدیثی بود.
شدیم که خانمی از بیرون ،پرچم ایران نورزتان پیروز ،هر روزتان نوروز
به دست ،با گام های بلند به سمت در
•
تاالر می آید.
Jeudi 27 mars 2014

J’aimerais féliciter le Journal
Paivand ainsi que toute
l’équipe qui a travaillé très
fort à la réussite de la soirée
du Norooz samedi dernier.
Les membres organisateurs
ont su relever le défi et ils
nous ont préparé une magnifique soirée très chaleureuse, haute en couleur et en
danse.
Encore bravo et merci.
J’en profite pour souhaiter
un joyeuz Norooz à toute la
communauté iranienne
EÏDEH NOROOZETAN
MOBARAK

امســال ن
گذشته ،یز چون چند ســال
صم
یم
ی،
آقا
ی
ف
پرو
به همت و ب
رشــاد فضلی و
یز علوی (مونتریال)
دقیق و آگاهانه د رنامه ریزی دیگر یارا
ن
به
خ
وب
ی
ان
ج
ام
ر
سید.
وستان
پ
مان در جشن نور
در جام
یوند و تپش ،این گردهمایی با ایران ،پی وز امسال نیز با سرود
ک
عه ما که به ســختی م
ام ن
توان نقطه مشترکی برای ی مال نظم و دقت انجام شد و به زیبای وروزی ودر کنار سفره
هف
بی
با ه
بودن و به دور هم جمع شـ م ش از یک هزار نفر از هموطنان بدنبــا ت سین آغاز گردید و
ل
ـد
آ
ما
ن
ن،
ن
پی
همراه بــا موزیک و
کن فرصتی چند ســاعته
داد
تا
ب
رنا
دا کرد ،شاید نوروز تن
مه
ها
ها
نق
ی
م
طه
ار
تن
ه
م
وع
و
تا
پ
در
م
اس
ی از شب
مشترکی
حیطی خان
بدون باشــد که همگی ما را دوستانه و صمیمی با وادگی ،ادامه یافت.
ش
در
اد
ن
سیاس ظر گرفتن تفاوت های را
ی نوروز نظم و ترتی
ج
ب
ش
ن
سال
ب
ن
گی
و
رن
پ
د.
ذی
رای
ی
و
ی ،قومی و مذهب
سرویس ارا
هم جمع می نماید .ی به دور طبیعی اســت
گر
دآ
ور
ئه شده ،در خور تقدیر
ی،
ب
رنا
مه
بود.
ر
یزی و پذیرایی از چنین
این نماد
جم
عی
ت
ال
زم
م
ی
وجود ملــی عمیقا در قلب و انب
دان
وهی نه تنها ساده نیست ،بلکه از زحمـ م بعنوان یک مهمان
ما
ری
م
شه دارد و در نخستی
ـا
روز بهار حتی در برف و سر ن ستلزم روزها تدارک ،تنظیم و گذاران ت تــک تــک برنامه
ب
ای
ما
کانــادا و به دور از وطن ما را ی رنامه ریزی است که خوشبختانه آرزوی ن جشن تشکر کرده،
م
با
وف
ت
گرد
الش چند هفته ای دوستان گردهمای قیت بیشتر آنان را در
هم می آو
ی
آغاز به رد تا با شــادی و سرور ما
ن ،تا آنجا که اطالع دارم ،خانم داشته ب ایرانیان مقیم مونتریال
را
ار جشن بگیریم.
و
اشم.
آقا
ی
رح
یم
یا
ن،
آقا
ی
حســین
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وب
ه
ر
و
ا
ی
ت
تصویر...

سپــاس

عکس ها :استودیوفوتوبوک

WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
ای مرز پرگهر...

حاجی فیروز :جواد رستمی
دی جی آلکاپون

پیوند در برگزاری این برنامه بیش از همه وامدار
دو دوست ارجمند است:
فرشاد فضلی (از تپشدیجیتال) و حسین صمیمی،
بی ذره ای تعارف ،بــدون حضور فعال این دو همیار
گرامی و دوست دیرین ،برگزاری این جشن میسر نمی
شد.
دراین میان بویژه هزار براوو و آفرین و سپاس نثار این
دوستان:
ابی درویشعلی (مجری) شیرین روح الهی (سفره هفت
سین شکوهمند وغرورآفرین)
تیمور و فرشاد عزیز (صدا و سرویسدی جی پرشروشور
نازنین غالمی (کارآ و نازنین)
وحید امیری نیا :سبد و دسته گل های بی نظیرش
جواد رســتمی :حاجی فیروز بی نظیر که شور خاص
و غریبی برای بچه ها  -و ایضا بابابزرگ ها به ارمغان
آورد!)
لیدا صح اف زاده (برای آلبوم عکس های ماندگار)
مینا مرضیه اقتصادی (رقص زیبا)
خانم توران نژاد ،مرتض ا صادقی ،استاد احمد مصطفی
لو (خوش نویسی ها) و ...و...
و با ســپاس از همه شما که با حضور گرم خود شبی
بیادماندنی برای ما به یادگار گذاشتید...
و اسپانسر های عزیز:

دی جی آلکاپون

ابی درویشعلی و نازنین غالمی

دندانپزشکی آریا(دکتر شهروز رضانیا ،ارجمند و سخاوتمند)
 رستوران کارتیه پرس سوپر اخوان و بیژن احمدیدوست عزیز و با معرفت مان :آزاده خانم و فرشاد عزیز
برای بلیت های کنسرت ها:
 تاکسی اطلس  /رستوران ها :شیرازدر پایان:
کمبودها را بر ما ببخشید .با ما باشید .قول می دهیم
بازهم بکوشــیم شب هایی پرشــورتر و جشن هایی
شادتر ،بزرگ تر و بهتر در خور شان شما ارائه دهیم.
بهاران و بهارتان خجسته باد!
با آرزو و به امید ایرانی آزاد
و سربلند در سال پیش رو...

رقص سردبیر و بانو!

شرمندۀ مهر و محبت
بی انتهای شما. ..

سورپرایز :تولد سردبیر!

رقص پرکرشمه مینا مرضیه!
هفت سین زیبای شیرین
روح الهی مرکز جشن

سالن زیبا در انتظار مهمانان...

فروشگاهکوهنور
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آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

 Mailing Address:

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

) 2550 Lapiniere (Brossard

دکتر ریموند رضایی

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

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

Dr. Raymond Rezaie

www.tapeshmontreal.com

تبدیل سیستم های
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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

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

لحظههای شیرین با
سفرۀعقدشیرین

تپـشدیجیتال

7روز
هفته

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

Tel.: 450-934-7744

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

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

باباخانی

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

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

انــواع
کارتتلفن
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UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

کاست و کامپکت دیسک،
کتاب ،کارت تلفن

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

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

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

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


www.sofrehaghd-montreal.com

Reza Rashidian
Real Estate Broker

مشاور امالک:

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

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

Cell.: 514-944-3279

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!

|

NDG

چای قلمی و باروتی
گالبی محصول
هندوستانرسید

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

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

پسته تازه،
بیسکویتسالمت،
سوهان اعال رسید

 فالو
 بس ده اخوان
تنی اک
برمشتی،

   ن
ان لواش
 نان گاتا
ی ارمنی
 نان نازو
ک ارمنی
ن
ان خشک
با دان
ه کتان
 ،سیه دان
ه
و
ک
ن
با
ج
د
طعم های
گونا
گون رسید

 انواع کباب ،جوجه کباب،
چلوکباب کوبیده و...

www.akhavanfood.com

بهتـــرینحلیمداغ
رادرسوپراخواننوشجانکنید!

E
X
C
H
A
N
G
E

Tel.: 514-937-5192

