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Sharif

EXCHANGE
10

تبدیل ارز

>> Humanize the Economic Sanctions

6

دفاع از حقوق شهروندی برای

جامعهایرانی-کاناداییحیاتیاست!

«انگار عوارض سال 2012
هنوز برطرف نشده است!»

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

فرخنده

به ما نگاه می کند!

31

درهبریخاتمی!
پیشنها

کانادا

چرا
فروشگاههای
«فیوچرشاپ»
خسروشاهی
تعطیل
شد؟!

5 GOOGOOSH9 CONCERT IN MONTREAL8

a

Div

sian

currently o

فروشنده متام قطعات لپ تاپ

www.SharifExchange.ca

3

بل سنتر

پتیشن!

ح.صمیمی
>> 10:

بوی باران  ،بوی سبزه  ،بوی خاک
شاخه های شسته  ،باران خورده  ،پاک
آسمان آبی و ابر سپید
برگهای سبز بید
عطر نرگس  ،رقص باد
نغمه و بانگ پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک میرسد اینک بهار
بحال روزگار …
خوش ِ
بحال چشمه ها و دشت ها
خوش ِ
بحال دانه ها و سبزه ها
خوش ِ
خوش بحال غنچه های نیمه باز
خوش بحال دختر میخک
که می خندد به ناز
جان لبریز از شراب
خوش ِ
بحال ِ
بحال آفتاب …
خوش ِ
ای دل من ،گرچه در این روزگار
جامهء رنگین نمیپوشی به كام
بادهء رنگین نمینوشی ز جام
میان سفره نیست
نقل و سبزه در ِ
جامت از آن می كه میباید تهی است
ای دریغ از «تو» اگر چون
گل نرقصی با نسیم
ای دریغ از «من» اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از «ما»
اگر کامی نگیریم از بهار …
گر نکوبی شیشهء غم را به سنگ
هفت رنگش میشود هفتاد رنگ

Show starts at 21:00
Designed by:Studiophotobook.com

Métro Place-Des-Arts

کبک/کانادا

ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

آرﺯو ﺗﺤﻮﯾﻠﺪﺍری ﯾﻜﺘﺎ
Membre de l'Ordre des traducteurs, terminologues
et interprètes agréés du Québec

514 439 8501

info@yektatranslation.ca
www.yektatranslation.ca
4055 Ste-Catherine O, # 132, Westmont, Montreal, H3Z 3J8

(خضر)
الیت
صرافی

سیاسی:

ع.ا.شادپور

شهباز

>> 11

>> 5

¬¼¬¼GOOGOOSH / x

انتقال فوری ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

GUY

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

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

Mobile: 514.567.3169

WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

Profusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

حمیدصدیقکاغذچی

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

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

Tel.: 514-439-1444
_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

Montreal Qc. H3G 1S6

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتــام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

1449 St. Catherine W

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

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

مشاور امالک در مونتریال

www.sutton.com

انتقـال ارز

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

و South shore

Cell: (514) 827-6364

فارکس

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

Office: 514-507-0773

فیروزهمتیان

ﺻﻔﺤﻪ 34

ATWATER

!We Sell Laptop Accessories

5Star I.P.M. Inc.
>> با بهترین نرخ و هزینه <<

www.ic-pacific.com

Tel.: 514-620-5551

فروش کلیه لوازم یدکی لپ تاپ :با کیفیت عالی | قیمت نازل
www.fsotech.ca | seyedsadr@fsotech.ca

صــرافی  5ستاره

www.ICPimmigration.com

•15760 boul Pierrefonds

Montreal, H2X 1Y9

به قیمت های رقابت ناپذیر

(514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022
(Iran Toll Free) +21-8531-4889
1117 Ste-Catherine W. # 511, Mtl. QC. H3B 1H9

Tel.: 514-485-4744
West Island:

Place-Des-Arts, Salle Wilfrid-Pelletier: 175 Sainte-Catherine Street West
Tickets available at Tapesh Digital: (514)223-3336/(514)241-4548
Online tickets: www.placedesarts.com

Tel.: (514) 289-9011

•6170NDG:
Sherbrooke W.

Designed by:Studiophotobook.com

Per
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IN PRESTIGIOUS
PLACE-DES-ARTSروبروی
Show starts at 21:00

The

آقای دکتر ،شما حتت
تعقیبهستید!

SATURDAY APRIL 4
Métro Place-Des-Arts

GOOGOOSH CONCERT IN MONTREAL

SATURDAY APRIL 4th,

IN PRESTIGIOUS
PLACE-DES-ARTS

Montreal, H2X 1Y9

شن نوروزی ونکوور:
استیون هارپر در ج
ای پشت پرده ای؟!
 ,بth
رخی غیبت ه
Tickets available at Tapesh Digital: (514)223-3336/(514)241-4548
Online tickets: www.placedesarts.com

T o w e rn 2sale

Place-Des-Arts, Salle Wilfrid-Pelletier: 175 Sainte-Catherine Street West

3
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Perspolis Entertainment proudly presents:

Perspolis Entertainment proudly presents:

12

Cote vertu, Bus 121 E

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

■ معصومهعلیمحمدی(بهبهانی)آمادهاجنام امورمهاجرت ازطریق
سرمایهگذاری،ختصصی،کارآفرینی ،دانشجویی،خویشاوندیمیباشد.
■ تاییدرمسی مدارک ،تهیه دعوتنامه و سوگندنامه
■ نقل و انتقال ارز (سرمایه) در کوتاه ترین مدت
____________________________________________

ای
راندرسالی
ک
ه
گ
ذ
ش
ت...

پايانی بر خاموشی زنان
افغان

ایران «طالی سیاه» یا «طالی آبی»

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز
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Petition:
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شــریف

گـروه پـاسیفیـک

NOTAIRE-NOTARY

Agence Immobilière

مریم خالقی

1361 Greene Avenue

Westmount, Qc H3Z 2A5

Maryam Khaleghi

(514) 935 3337

www.profusionrealty.ca
www.Christiesrealestate.com

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

4

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

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

fhemmatiyan@sutton.com

مشاور امالک در سراسر مونتریال

خدمات ارزی

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

بابهترین نرخ روز
1405 Maisonneuve W.

Tel.:514-844-4492

دکتر شریف نائینی:
جراحدندانپزشک

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

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

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
minoo.eslami
@century21.ca

3
گوگوشگوگوشگوگوشگوگوشگوگوشگوگوش
جنب دانشگاه کنکوردیا

GUY

H3G 1M6
info@expertfx.ca

4
آوریل

2
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پارتی ایرانی

آژانسمسافرتیکاسپین

در محلی زیبا و بی نظیر
 آوریل11 شنبه

بهترینسرویس
نازل ترین بها

_______________________

.جا ی خود را از پیش رزور کنید
• Special deals on air tickets
to IRAN and around the world.
• Flight with all major Airlines,
• We Guarantee the best deals for Iranians
• Special tours around the world
• Travel Insurance.

• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی
به ایران و سراسر جهان
• سفر با همه خطوط هوایی معتبر
• تورهایاستثناییبهسراسرجهان
• بیمه مسافرت • حمل و نقل از طریق هوا و دریا
Caspian Travel
 در سراسر جهانCARGO• متخصص
4684 Boul.des Sources,
• حج عمره و پکیج های مکه
bureau 001B Montreal, QC
 دوبی و عربستان سعودی:• سرویس ویزا
.• ما بهترین ها را برای شما ضمانت می کنیم
Fax:514-421-0112
info@caspiantravel.com
|QC licensee
________________________________________

Tel:514-421-0111
نرگس
514-708-4722

narges.caspiantravel
@videotron.ca

COROLLA CE 2015
STARTING AT

 قبــل از
هرگونهسفر
بامــامتاس
!بگیرید

آزیتا
514-814-7700
azita.caspiantravel
@videotron.ca

Contact Alex for additional rebates.

17 515 $

+ TAXES

COMPLETELY
REDESIGNED

RAV4 LE AWD 2015
STARTING AT

28 120 $

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

www.alixtoyota.com
Tél.: 1 877 261 2549

COMPLETELY
REDESIGNED
6807, boul. De Lorimier
Montréal, Qc H2G 2P8
Tel.: 514-376-9191

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

وام با نرخ بهره

Financing

%
0

Lease and purchase ﬁnancing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services.
Registration, insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions, the oﬀers apply to individuals who lease
or buy a vehicle starting February 3rd till March 31st 2015 at a participating Quebec dealer, where you can obtain all of the
terms and conditions. The dealer may lease or sell for less. Oﬀers may change without prior notice. *Oﬀers apply to new,
in-stock 2015 Corolla CE (BURCEM AA) / 2015 RAV4 AWD (BFREVT AA). MSRP of $17,515/$28,120 before taxes, dealer fees
of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charges and air conditioner tax (if
applicable) included.

for certain
cars only

toyota.ca

2
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

ا بر
ج
2 کنون آما

ده ف
روش

under
construction
:• 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
•استخر داخلی
•سالن سونا •سالن یوگا
•سالن پذیرایی
•سالنسینمـا
•سالنکنفرانس
... ساعته و۲۴•نگهبان

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

Model Unit

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

H3G 2T3

GOOGOOSH CONCERT
IN
MONTREAL
iva

Perspolis Entertainment proudly presents:
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SATURDAY APRIL 4th,
IN PRESTIGIOUS
PLACE-DES-ARTS

Place-Des-Arts, Salle Wilfrid-Pelletier: 175 Sainte-Catherine Street West
Montreal,

Métro Place-Des-Arts

Tickets available at Tapesh Digital: (514)223-3336/(514)241-4548
GOOGOOSH / x¼¬¼¬

Show starts at 21:00

Online tickets: www.placedesarts.com
Designed by:Studiophotobook.com
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ـــــــــــ
اخذ وام بانكى
با بهترین نرخ براى
اتومبیل هاى دست دوم
از بانک هاى معتبر كانادا

ـــــــــــ

رامین عباسى

نامى آشنا و مورد اطمینان:
در خدمت جامعه ایرانى
• قبل از امضاى قرارداد هر نوع
اتومبیل  TOYOTAبا من متاس بگیرید
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی
• براى دریافت بهترین نرخ بهره
و قیمت با من متاس بگیرید:

Ile Perrot Logo_Layout 1 12-02-27 2:51 PM Page 1

ILE PERROT TOYOTA
DIVISION DE 9020-3027 QUÉBEC INC.

Ile perrot Toyota

2100 Blv. du Traversier
Pincourt QC J7V 0K8

Ramin Abbasi

Tel :1(877) 361-2047
Tel : (514) 453-2510
Cel: (514) 865-2594

rabbasi@ileperrot.toyota.ca

www.ileperrottoyota.com

PAIVAND: Vol. 21  no.1206  Apr. 01, 2015

4

5

 سال  21شماره  12  1206فروردین 1393

PAIVAND: Vol. 21  no.1206  Apr. 01, 2015

www.paivand.ca

در
ج منت نظام
مهور
ن ی اسالمی
گاه کنید!

ایران...

«توافق هسته ای برای آحاد مردم ایران
چیزی به ارمغان نخواهد آورد!»

در سالی که محمد خاتمی به عنوان
رییس جمهور اسالمی انتخاب شد،
ایشان سخنرانی در دانشگاه داشت
که قرار بود سیما آن را بعد از اخبار
شبانه پخش کند .همه یدوستان
با شــوق و ذوق بسیار ،چنان دور
تلویزیون حلقه زده بودند که گویی
قرار است معجزه ای در تلویزیون
نشان داده شود .محمد خاتمی آمد
و یک سخنرانی عادی و بدون هیچ
نکته ی خاص که به مردم مربوط
باشــد کرد و ما همچنان منتظر
بودیم چیزی غیر از کلیات از دهان
او بیرون بیاید که نیامد
علت ناامید شــدن و دست خالی
ماندن ما یک چیز بود:

«محمد خاتمــی را در متن نظام
جمهوری اسالمی نگاه نمی کردیم
و او را به صورت فرد می دیدیم».
مذاکــرات هســته ای جمهوری
اسالمی با کشورهای بزرگ جهان،
دقیقا شــکلی این چنین دارد :آن
ها که بی تجربه اند ،یا تجربه دارند
ولی همچنــان به دنبال امیدهای
واهــی اند« ،این مذاکــرات را در
متن نظام جمهوری اسالمی نمی
بینند» .تصور آن ها این است که
اگر این مذاکرات به نتیجه برسد،
ایران گلستان خواهد شد؛ همان
طــور که با انتخــاب خاتمی قرار
بود چنین شــود؛ همان طور که
با انتخاب روحانی قرار بود چنین

شود؛ همان طور که با پشت میز
مذاکره نشستن تدریجی مقامات
عالی رتبه ی جمهوری اسالمی با
امریکا قرار بود چنین شود...
اگر مذاکرات هسته ای و نتایجی
را که از آن به دســت خواهد آمد،
در متن نظام جمهوری اســامی
ببینیم ،آنگاه امیدهای ما تبدیل به
ناامیدی خواهد شد؛ خوش بینی یا
درست تر بگویم خوش خیالی ما
نقش بر آب خواهد شد؛ چنان که
بعد از دو دوره ریاســت جمهوری
خاتمی چنین شد؛ چنان که...
مذاکره کنندگان هسته ای ،اگرچه
{>> ادامه در صفحه}13 :

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
با ضمانت بهترین
قیمت ها برای ایران
و از ایران
به متامی نقاط جهان

شهباز خنعی

@Shahbaznakhai8
gmail.com

پیشنهادرهبریخاتمی!

 5فروردین :بیشــترین مواد اولیه
تشکیلدهنده موجودیت حکومت
آخوندی توهم است .توهمی که
درطول سال های تبعید در ذهن
کینه تــوز و انتقامجوی آیت الله
خمینی به صــورت "نمایندگی
خــدا بر روی زمیــن" و در قالب
"والیت فقیه"  -که بعد به "والیت
مطلقه فقیه" تبدیل شد  -شکل
گرفت ،درجریان خیزش مردمی
و ضد اســتبدادی ســال 1357
به دســتیاری بیگانگان  -ازجمله
در نشســت گوادلوپ  -به انحراف
کشــیده شد و در همه پرسی 12
فروردیــن  ،1358بــدون آن که
کیفیت و ماهیــت آن برای مردم
روشن باشــد ،مهر مشروعیت و
قانون بر آن خورد.
توهمــی که جنــگ تهاجمی و
تجاوزگرانــه صدام حســین را به
جای آن کــه  19ماه پس از آغاز،
درپــی بازپس گیری خرمشــهر
و بیرون راندن دشــمن متجاوز
از خاک ایــران با ســربلندی و

بهنامآفریدگارعشق

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

Head Office:

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

433 Chabanel West, #111 Montreal, Qc H2N 2J3

Tel.: 514-388-1588

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

برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاور مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید:

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

شادی محمدی

shadim.sky@gmail.com

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

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

Tel.: 514-660-7135

514-825-3170

دریافت خسارت
و غرامت جنگی
پایان بخشــد ،با
شعارهای توهم
آمیزی چــون "راه قدس از کربال
می گذرد" و "جنگ جنگ تا رفع
فتنه از عالم"  8سال به درازا کشاند
و صدهاهزار کشته و بیش از یک
میلیون مجروح و معلول و مفقود
و اسیر به جا گذاشت .توهمی که
ســید علی خامنه ای اهل شعر و
موسیقی را به دیوی هراسناک و
جنایتکار بدل ســاخته که رأی و
نظر خود را بر برآیند نظر نزدیک به
 80میلیون ایرانی ارجح می داند.
دستگاه عریض و طویل اطالعاتی-
امنیتی نظــام والیت مطلقه فقیه
 که همانند رهبری و قوه قضاییهآن باید تحت امر یک آخوند باشد -
نیز از این توهم زدگی بری نیست.
درسال های اخیر ،وزیران اطالعات
و امنیت نظام بیش از یک باردرباره
نیرومند  -و حتی نیرومندترین در
دنیا  -بودن این دستگاه الف زده اند
که می توان آن را برای مصرف
داخلی و انداختن ترس در دل
مردم دانست .اما ،آنچه که این
توهم نیرومنــدی را به وجود
آورده ،بیــش از آن که قدرت و
اقتدار واقعی باشد ،ناشی از بافت
و ساختار چهل تکه ایندستگاه
جبار و ســتمگر است .چهل
تکه ای که هرپاره از آن ،بدون
رعایت تناسب جنس و رنگ،
از یک گوشــه از دنیا ،بیشتر از
دستگاه های مخوف اطالعاتی
 امنیتی نظام های پوســیدهاستبدادی مانند اتحاد جماهیر

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

Cell : (514) 571-6592

5263 boul Cavendish

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

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی

www.masoudnasr.com

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

info@masoudnasr.com

38 Place du Commerce #280,
île des Soeurs, Qc H3E 1T8

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

Courtier Immobilier Agréé

شوروی آلمان شرقی ،رومانی ،کره
شمالی و ...به عاریت گرفته و کنار
هم چسبانده شده است .یکی از
این تکه ها ،کهدر عملکرد بسیاری
از دستگاه های اطالعاتی و امنیتی
نظام های اســتبدادی مشترک
است ،شبیه ســازی است .دراین
شیوه ،دستگاه اطالعاتی  -امنیتی
بــرای آن کــه روی مخالفــان و
مبارزان قدرت حاکم کنترلداشته
باشــد ،دســت به ساخت
مخالف و مبارز بدلی می
زنــد و با تمهیداتی آنها را
در صف مخالفان و مبارزان
واقعــی نفوذ مــی دهد و
حتی برایشاندرمیان عامه
مردم محبوبیت کسب می
کد تا در زمان مناســب از
آنها به ســود مقاصد خود
بهره ببرد .نگاهی به طیف
اپوزیســیون صادراتــی حکومت
آخوندی که عمال بر عرصه رسانه
ای برون مرزی  -و به ویژه رســانه
های فارسی زبان بیگانه  -چیرگی
یافته اند ،به خوبی نشانگر چند و
چون شگرد شــبیه سازی است.
دراین شیوه ،فرد به ظاهر مخالف
و مبــارز الزاما مزدور و جیره خوار
دستگاه اطالعاتی  -امنیتی نیست،
بلکه این دستگاه با اشراف به خلق
و خــو و ذهنیــت وی و کنش و
واکنش هایــش می تواند به بهره
برداری مورد نظر خود دست یابد.
کمتر کســی اســت که محمد
نوری زاد را نشناسد و تحت تأثیر
جسارت ،شــهامت و صراحت او
قرارنگرفته باشد .او که تا چندسال
پیش در زمره ذوب شــدگان در
والیت و مریــدان رهبر بود ،پس
از اقامتی چند هفته ای در زندان
و برخورداری از عطوفت اسالمی
بازپرســان و بازجویان به ســلک
مخالفان نظام و رهبری پیوست و
ازجمله با نوشتن نامه های متعدد
 که شــمار آنها به  32رسیده -خطاب بــه رهبر و کارهایی دیگر
مانند بوسیدن پای کودک بهایی
و سفر به استان ها و ...به شهرتی
فراگیردست یافت.
آخرین نامه وی خطاب به رهبر،
کــه در تاریخ  28اســفند 1393
منتشرشده ،نمادی از زبانزد "قسم
حضرت عباس ودم خروس" است.
{>> ادامه در صفحه}28 :

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

Designed by :SH.Parsa

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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جمهوری اسالمی...

ایراندرسالیکهگذشت...

همراهان امنیتــی ـ نظامیاش را
تجربه کرد.
اینچنین ،ســال  ۱۳۹۳نه تنها
سال تداوم حبس خانگی رهبران
جنبش ســبز بود که بــا اعمال
محدودیــت غیرقانونــی علیــه
بزرگداشت اول ماه می
خاتمی ،سال افزایش تحدید علیه
شخصیتهای سیاسی معتمد و
محبوب جامعه مدنی شد.
صدور احکام سنگین قضایی علیه
فعاالن سیاسی و سختگیری در
شنبه  2ماه می ،ساعت 6
اعطای مرخصــی به آنان ،وجهی
در محل:
دیگر از تداوم قهر و تحدید در سال
Centre communautaire de St-Raymond
گذشته بود.
5600 Chemin Upper Lachine
تداوم ســختگیری و خشــونت
Montréal, QC H4A 2A6
علیــه دراویش و بهاییان یا اجرای
احکام غریب (بهعنوان نمونه ۱۱
فعالین سازمان فدائیان اقلیت
ســال زندان برای ناصر هاشمی،
احتاد چپ خارج از کشور  -مونتریال
اقتصاددان ،و  ۱۰سال حبس برای
و...
رویین عطوفت ،کنشــگر مدنی)،
_____________________
شواهدی بارز از این قهرورزی بود.
جزئیات برنامه در شماره آینده
چنانکه بازداشــت آتنا فرقدانی
و محســن رحمانی و برخی دیگر
از کنشــگران مدنــی ،جز اعمال از شــهرهای مهم کشور به خیابان
خشونت و ســلطهی غیرقانونی و آمدند و بــه ســوگواری متفاوت بیتعارف بخشــی از جامعه،
تهدید ،معناییدیگر نداشت.
پرداختند .این رویداد ،چنان غریب خبرساز شد.
•
و از منظــری غیرمترقبه بود که با اباذری از رواج «ابتذال» در سیاست
سال پاشایی و اباذری
واکنشهای گوناگون مواجه شد و از و جامعــه انتقاد کرد و به نقد «این
در مرور ســال  ۱۳۹۳نمیتوان از زوایای مختلفی مورد ارزیابی قرار همانی شدن جامعه با حکومت در
یک رخداد معنادار اجتماعی یاد گرفت.
یک ترس متقابل» پس از انتخابات
نکرد .آنجایی کــه پس از فوت یوسف اباذری ،استاد جامعهشناسی  ۱۳۸۸پرداخــت .وی همچنیــن
مرتضی پاشایی ،خوانندهی جوان دانشــگاه تهران نام دیگری بود که «وضع شبهفاشیستی» در جامعه
پــاپ ،در آبانماه گذشــته ،دهها همچون پاشــایی ،بیــش از پیش
{>> ادامه در صفحه}36 :
هزار نفر در تهران و تعدادی دیگر مطرح شــد .او بــا نقد صریح و

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

1206

جشروزجهانیکارگر

یکسال دیگر برای ایران و ایرانیان
گذشت .ســالیکه بهقدر الزم از
تعلیق ،آکنده و متأثر بود.
ی که بسیاری حوزههادر پیوند
سال 
با موضوع انرژی هســتهای ،دچار
«انتظار» شدند.
دولت روحانی اولویت خود را حل و
فصل بحران اتمی و نیل به مصالحه
قــرار داد و البته ،تمرکز بر احیای
اقتصاد راکــد .اینچنین ،حوزهی
توسعه سیاسی مســکوت ماند و
به حاشــیه رفت .بخش مهمی از
نیروهای سیاسی اصالحطلب نیز
متأثر از وضع مزبور ،کوشــیدند
مزاحمتی را برای برنامههای اصلی
دولت موجــب نشــوند ،و طرح
بسیاری از مطالبات خود را منتفی
کردند.
این همه به معنای دست کشیدن
اقتدارگرایــان حاکم از ســرکوب
جامعه مدنی و تعقیب پروژههای
مستقل ایشان نبود .چنانکه در
برابر توسعه فرهنگی و تغییر فضای
سیاســی و مطبوعاتی کشور ،تا
توانستند مزاحمت ایجاد کردند.
مقاومت و کنش فعال در جامعه
مدنی اما همزمان محسوس بود.
اعتراض بانوان در چند شــهر به
اسیدپاشی ،مراسمهای معنادار ۱۶
آذر ،روز دانشجو در چند دانشگاه
کشور ،اعتراض معلمان و کارگران
و پرستاران به عدم اعطای حقوق
مدنی خــود ،و ایســتادگیهای
حقوق بشری شهروندان (از نسرین
ستوده تا گوهر عشقی ،مادر ستار
بهشــتی) ،برخی از شواهد ادعای
پیش گفته است.
صرفنظرازاینها،سربرکشیدندیو
داعش در منطقه ،و افزایش ناامنی
پیرامون ایــران« ،امنیتخواهی»
را بهمثابــهی اولویتی جدید ،زیر
پوست جامع ه تکثیر کرد .وضعی
که منجــر به مطرح شــدن نام
یک سردار سپاه قدس در فضای
سیاسی ـ اجتماعی ایران بود :قاسم
سلیمانی .فرماندهی ارشدی که در
کنار ظریف و مطهری از چهرههای
مهم سال  ۱۳۹۳بود.
ســلیمانی ســرداری بود که در
کنار جعفری و قالیباف و تعدادی
دیگر از فرماندهان ارشد سپاه ،در
پی حمله به کوی دانشگاه تهران
( )۱۳۷۸خطاب به خاتمی ،رییس
جمهور اصالحطلب ،نوشــته بود:
«کاسهی صبرمان به پایان رسیده
و تحمل بیش از آن را در صورت
عدم رســیدگی ،بر خــود جایز
یدانیم».
نم 
آنسوی مرزهای ایران ،نام دیگری
نیز برجسته شد:

محمدجوادظریف.

تحرک پختــه و کنش فعال وزیر
خارجه و دستگاه دیپلماسی ،امید
به توافق با غرب رادر موضوع انرژی
هستهای افزایش داد.
افزون بر ظریف و سلیمانی ،علی
مطهری ،نماینــدهی اصولگرای
مجلس ،ســال  ۱۳۹۳را از کنش
انتقادی خود متأثر ســاخت .او با
نقد جسورانهی ارکان حکومت و
دفاع از حقوق اساســی ایرانیان ـ
بهویژه موسوی ،کروبی و رهنورد ـ
چهرهای بس متفاوت و برجستهدر
کشور بود.
اما مســتقل از ایــن همه ،بعضی
رویدادهــا ،جلوهگــری و اهمیت
خاصی در سال  ۱۳۹۳داشتند .در
ادامه ،برخی از این موارد به اجمال
مرور میشود.
•
سال گروگانها و مولوی

ســال  ۱۳۹۳با تــب و تاب وضع
مرزبانان به گروگان گرفته شده در
سیستان و بلوچستان ،آغاز شد .از
جمع پنج سرباز ربوده شده توسط
گروه "جیش العدل" ،چهار نفر با
نقش موثر مولوی عبدالحمید آزاد
شدند و به کشور بازگشتند .نقش
امام جمعه مســجد اهل ســنت
زاهدان و چهره نخست اهل سنت
ایران در آزادی مرزبانان ،غیرقابل
انکار بود.
ایــن رویــداد بار دیگــر اهمیت
«پل»های واســط جامعه مدنی
و حکومــت را در ایــران جلوهگر
ساخت .مقولهای که در این سال،
همچنان با بیاعتنایی اقتدارگرایان
حاکم روبرو شد.
مولوی عبدالحمیــد اما چنانکه
شایســتهی او و جایگاهش بود،
توسط هســته اصلی قدرت قدر
ندید .چنانکه حتی جلوگیری از
خروج وی از ایــران همچنان در
ســال  ۱۳۹۳ادامه یافت .جامعه
مدنی اما به شــکل گستردهای از
روحانی مشهور اهل سنت ،تقدیر
و تجلیل کرد.
•
سال تداوم قهر و حتدید

ممنوع اعالم شــدن انتشار اخبار
و تصاویــر ســیدمحمد خاتمی،
چهــرهی نخســت اصالحطلبی
در ایران ،یکــی از جلوههای بارز
بیتدبیری و بیتوجهی تندروها به
همین «پل»های واسط و موثر بود.
خاتمی با وجود آنکه نامهی معنادار
مجمع روحانیون مبارز خطاب به
رهبر جمهوری اســامی را امضا
و ارســال کرد ،اما همچنان کینه
و قهرجویی نفر نخســت نظام و

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه
منتشر می شود
نشر :پیوند
ویراستار:م.رحیمیان
آگهی :پیوند
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پیوند جویای دیدگاه های متفاوت
با نوشته های چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگــر
دیدگاه های پیوند نیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و
نشانی و نوشتارهای توهین آمیز
معذور است.
نقل نوشته ها  -با ذکر ماخذ -
آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

برای تغییر آگهــی ها حداقل
یک هفته پیش از انتشار پیوند،
با ما تماس بگیرید.

■ توضیــح مهم 2

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

اسپشیال روزانه ما:
دوشنبه :زرشک پلو مرغ
سه شنبه :خورش کرفس
چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
پنجشنبه:لوبیاپلو
جمعه:خورشبادمجان
و قیمه
شنبه:قورمهسبزی
یکشنبه:باقالیپلو
با ماهیچه

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

•

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا
سعی کنید نوشته ها از  500کلمه بیشتر
نشود .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

لوگــوی پیوند ®

کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)

www.aliasgharmassoumi.net
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 ۱۲سال مذاکرات
هستهای ايران:
:۲۰۰۲

من و گنجیشکای خونه...
ای چراغ هر بهانه  ،از تو روشن از تو روشن
ای که حرفای قشنگت منو آشتی داده با من
من و گنجشکای خونه دیدنت عادتمونه
به هوای دیدن تو پر می گیریم از تو لونه
باز میایم که مثل هر روز برامون دونه بپاشی
من و گنجشکا می میریم تو اگه خونه نباشی
همیشه اسم تو بوده اول و آخر حرفام
بس که اسم تو رو خوندم بوی تو داره نفس هام
عطر حرفای قشنگت عطر یک صحرا شقایق
تو همون شرمی که از اون سرخ گونه های عاشق
شعر من رنگ چشاته  ،رنگ پاک بی ریایی
بهترین رنگی که دیدم  ،رنگ زرد کهربایی
من و گنجشکای خونه  ،دیدنت عادتمونه
به هوای دیدن تو پر می گیریم از تو لونه
من و گنجشکای خونه  ،دیدنت عادتمونه
به هوای دیدن تو پر می گیریم از تو لونه

مديرکل سازمان بينالمللی انرژی اتمیدرباره
برخی دغدغهها راجع به ماهيت فعاليتهای
هســتهای در ايران به شورای حکام گزارش
داد.
اين گزارشها با افشــای اطالعاتی از سوی
منابع خــارج از آژانس ،يعنی «شــورای ملی
مقاومت ایران» ،بازوی سياســی «ســازمان
مجاهدين خلق»درباره تاسيسات مخفی اتمی
در ايران جدیتر شد .اين گزارشها از ساخت
يک تاسيسات زيرزمينی عظيم در نطنز و يک
مجتمع هستهای آب ســنگين در اراک خبر
میداد.

:۲۰۰۳

آژانس در گزارشهای اين سال به ناکامیهای
جدی ايران در همکاری با جامعه جهانی برای
اثبات صلحآميز بودن برنامه هستهای خود اشاره
کرد .مشکالت اصلی از نظر این نهاد بینالمللی
عبارت بودند از :عدم گزارش به آژانس درباره
مواد هســتهای و توليد آنها ،و عدم گزارش به
آژانس درباره تاسيســات هستهای جديد که
دارای قابليت غنیســازی ،ذخيره ،و بازيافت
مواد هستهای هستند .ايران بهطور خاص در
اوايل دهه  ۱۹۸۰و سپس در دهههای  ۱۹۹۰و
 ۲۰۰۰روی موادی هستهای دست به آزمايش
زدهبود که پيشتر وجود آنها را به اطالع آژانس
نرساندهبود .دولت ايران در اکتبر سال به آژانس
اعالم کرد که سياست شفافيت مطلق را درباره
برنامه هستهای خود اتخاذ کرده و تصوير کاملی
از فعاليتهــای خود در اين رابطه را به آژانس
ارائه میکند .تهران مجوز بازديد از تاسيسات
خود را صادر کــرد و با پذيرش متمم قانونی
ی تاسيسات هستهای
 ،۳.۱تعهد داد که طراح 
را پيش از اجرا به آژانس ارائه دهد.

تجهيــزات ،و طرح
تفاهم جامع هسته
ا
ی
تاسيسات هستهای را
هنوز دور از
دسترس است کهدر آنها فعاليتهای
گزارشنشــده انجام
مذاکرات در نشســ
ت لوزان ۲همانطور شدهبود ،به آژانس ارائه
که پیشبینی م 
یشــد به ســاع 
تهای داد .ایــران همچنين
آخر کشــیده شــد.
این دور از مذاکرات مواد هســتهای خود را
از حساســیت زیاد
ی برخوردار اســت .برای آزمايش در اختيار
مذاکرات به صورتی ف
شرده و سنگین در آژانس قرار داد .طی اين
جریان است.
مدت ايران تصديق کرد
آژانــس ،از
که برخی نهادهای فعال
در برنامه هستهای مستقيماً
نادرستبودن بخشی از اطالعات
افشاشــده عليه برنامه هستهای با وزارت دفــاع در ارتباط بودهاند.
ايران پرده برداشت .طبق گزارش تهران همچنيــن برقراری تماس
او ،بازرســان آژانس از ســه محل با «شــبکه مخفی تأمين مواد و
در مجتمعی صنعتی در کالهدوز تکنولوژی هستهای» در  ۱۹۸۷و
(غرب تهران) بازديد کردهاند که در نيز سالهایده ه ۱۹۹۰را پذيرفت.
اطالعات افشاشده از سوی سازمان بهويژه اينکه معلوم شده بوددر سال
مجاهديــن خلق به آنها اشــاره  ۱۹۸۷به يک ســند دستنويس
شــدهبود ،اما هيچ چيز مرتبطی يکصفحــهای دســت يافته که
با فعاليتهای هســتهای در آنجا مفــاد آن در توســع ه تکنولوژی
نيافتند .حتی نمونهگيری از محيط سانتريفيوژهای غنیسازی اورانيوم
اين ســهمحل نيــز کوچکترين به کار رفتهاست .همچنين ايران از
نشانهای از مواد هستهای در خود دسترسی به سندی  ۱۵صفحهای
نداشتهاست.
در رابطه با توســعه سانتريفيوژها
خبر دادهاســت؛ سندی که ايران
تا سال :۲۰۰۶
دســتیابی به آن را «ناخواسته»
ايــران در اين مدت گزارش تغيير توصيفمیکند.

شمارش معکوس در لوزان

شعر و ترانه...
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:۲۰۰۵

در اين سال ،با استفاده از اطالعات
بشده از مشارکتکنندگان
کس 
در «شبکه مخفی تأمين مواد و
تکنولوژی هستهای» و اطالعات
دادهشده از سوی يک دولت عضو
آژانس ـ که نام آن ذکر نشدهاست
ـ فعاليتهای ديگری در ايران از
جمله مطالعه روی پروژه موسوم
به «پروژه نمک سبز» فاش شد
که طی آن آزمايشهای انفجاری،
و مهندســی دوباره يک دستگاه
پرتاب موشــک بالســتيک برای
افزودن قابليت پرتاب موشکهای
سنگينتر صورت پذيرفته است.
همچنيــن در اين ســال ،آژانس
بينالمللی انرژی اتمی و دبير کل
وقت آن ،محمد البرادعی ،مشترکاً
برنده جايزه صلح نوبل شدند.

:۲۰۰۷

در اوت اين ســال ،ايران و آژانس
بــر «فهــم مشــترک جمهوری
اسالمی ايران و آژانس بينالمللی
انــرژی اتمی دربــاره امکانهای
رفع موضوعهای برجســته» (که
{>> ادامه در صفحه}26 :

خدمات امور مالیاتی لوئی

• متخصص مالیات با  20سال سابقه
برای افراد و شرکت ها
• مشاوره و اظهارنامه مالی
• تلفن با وقت قبلی

Accounting Louie
Tax specialist with 20 years of experience
for individuals and companies
financial statements
by appointment:

_____________________
Tel.: 514-652-7623

:۲۰۰۴

NOTAIRE-NOTARY

در مــاه نوامبر محمد البرادعی ،دبیر کل وقت

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

فتوشاپ

•
•
•
•

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

Nazgol Fallah Toussi,

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

Tel.: (514) 697-0225

 MAHZARﺍﻣﻭﺭﮐﻧﺳﻭﻟﯽ
ﺣﻘﻭﻗﯽ ﻭﻣﻬﺎﺟﺭﺗﯽ

MA
H

•
•

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

ZA
R

Voyages Lexus

نسرین پارسا

برخی از خدمات ما شامل:

_________________________

ﺩﮐﺗﺭ ﺭﺿﺎ ﭘﺎﺭﺳﺎﻧژﺍﺩ

info@mahzar.ca
mahzar.ca

 ﻭﮐﺎﻟﺗﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻁﻼﻕ ﭘﺫﻳﺭﺵ ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﻪ ﻧﻭﺯﺍﺩ ﺩﻋﻭﺗﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺭﺕ ﺧﻭﻳﺷﺎﻭﻧﺩی - Express Entry-ﻭﻳﺯﺍی ﺗﻭﺭﻳﺳﺗﯽ

4055 Sainte-Catherine W, # 131
Westmount, Quebec, H3Z 3J8

514 979 4551
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کلیسای

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز

فارسیزبان
مونتریال

اولینداروخانهایرانیدرمونترال باداروساز فارسیزبان

ساعاتکار :صبح
دوشنبه تا جمعه8 :30 :

عصر

شنبــه ها :

9

یکشنبه ها:

10

1 : 30

رضا بناساز

زمان¶£
kt
M oHÁ j– I » jn Ä IÎ S nH Ä §H· ¨T I J
جدید:
57 Westpark D.D.O

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

ب
اریان«طالیسیاه»یا«طالیآ ی»

محیط زیست...
·¶zIn¨S ¶vÃdÃI

نشانی جدید کلیسا

6 :30
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یکشنبه ها از ساعت  6بعد از ظهر
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Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent، Buss 55

وسیله نقلیه با هماهنگی قبلی از مترو واندوم
برای دعا و دریافت رایگان کتاب مقدس
وجزوات مسیحی با ما تماس بگیرید. :

Tel.: 514-261-6886

)utreV etoC orteM ( 4K1-L4H .cQ ,tneruaL-tS ,etniopal euR 5431
در تاریخ هفتاد ســال اخیر ایران
کمتر رویدادی را میتوان یافت که،
مستقیم و غیرمستقیم ،از نفت و
فراز و نشیبهای آن تاثیر نپذیرفته
باشــد .ایرانیان ،در چندین نسل
پی در پی ،با وسوسه نفت روزگار
گذراندند ،سیاســت و معیشــت
خود را به جادوی «طالی سیاه»
سپردند ،و چنان مسحور آن شدند
که دیگر چالشها را از یاد بردند.

های6886-1
اتومبیل62 -)4
انواع لوازم یدکی15( :.léT
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

«کشف» یک تراژدی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

 00جشن نــوروز بنیاد نیمــا 00

سپاسگزاری و قدردانی

به هموطنان گرامى كه در مراسم جشن زیبای نوروز نیما
جمعه  ٢٧ماه مارس  ٢٠١٥در محل سالن جشن هاى نانز آيلند،
در برپايى این میراث فرهنگی با ما همراه بودند ،سپاس و درود مي فرستيم.
همچنین از کلیه دوستانی که بدون هیچ چشمداشت مادی و صرفا به عشق ایران
و با هدف حرمت گزاری به میراث سترگ فرهنگ ایرانی در مهاجرت،
طی روزهای متمادی کار ،به برگزاری بهینه و درخور غرور ایرانی این جشن زیبا
به ما یاری رساندند ،صميمانه درود فرستاده و دست شان را به گرمى می فشاریم.
با سپاس ويژه از ياران قدیمی و خوبمان ،خانم ها و آقايان فرشاد فضلی (تپش ديجيتال) ،فرزاد مواليى
و كاركنان «رستوران كباب سرا» ،محمد رحيميان (دو هفته نامه پيوند) ،ظاهر ياورى ( عمو نوروز)،
وحيداميرنيا ( لينك فالور) ،مژگان فرضى ،سايه فرضى ،مژگان كوچكى ،على قربانى ،بيژن ابوالفتحى،
توران نژاد و عطا ابطحى ،يارى رسانان داخل سالن و برگزاركنندگان موسيقى زنده خانم ماندانا روشن،
آقايان ناصر بالشى ،سعيد ساليارى ،حميد كشاورز نيا ،رضا هومن ،و محمود رضايى و محسن هاشمى
(از شهر اوتاوا) و آيدين عطار زاده (دى جى آیدين)
و همچنین از اسپانسر های گرانقدر آقايان صادق رضى (استوديو فتو ُرز) ،حميد پازوكى مهر (نمايشگاه
اتوموبيل آلتيمكس) ،مهرداد اميرى ( شركت ساختمانى المبدا) ،خليل شهرويى ( گاراژ وست مونت)،
فيروز همتيان (معامالت ملكى ساتن) ،مسعود عطار زاده (گارمنت جهان-كلكسيون ويدا) ،رضا نژاد
(معامالت ملكى آگات) ،حميد شاكرزاده (كلينيك دندانپزشكى دكتر حميد)
و انجمن دوستداران زرتشت صمیمانه سپاسگزاریم.
در پايان ،براى کمبود و نارسايى هاى ناخواسته در جشن نوروز از شما عزيزان پوزش خواسته و كوشش
ما بر اين است كه برنامه هاى بهترى را آينده نزديك ،برايتان تدارک ببينیم.

گروه برگزار کننده جشن نوروز بنياد فرهنگى نيما

امروز امــا ،در آغــاز دورانی تازه،
مردمان این کشــور کهنســال با
شگفتی در مییابند که سرنوشت
آنها بیش از آنکه در گرو «طالی
سیاه» باشد ،با «طالی آبی» گره
خورده است.
کمبــود رو به افزایــش آب ،که
میبایست دســتکم از حدود نیم
قرن پیش به عنوان یک مســاله
بدیهی در صدر دلنگرانیهای ملی
ایرانیان قرار میگرفت ،تازه امروز به
عنوان «کشف» یک تراژدی بزرگ
ملی در سطح جامعه مدنی ایران
پراکنده میشــود .طی این همه
سال ایرانیان در صدها گردهمایی
و راهپیمایی بــرای زمین و زمان
فریاد کشــیدند ،جز گرانبهاترین
مــادهای که سرچشــمه زندگی
آنها بود .امروز آنها با وحشــت و
حسرت میبینند که رودخانهها و
دریاچههایشان ناپدید میشوند و
حجم آبهای زیر زمینیشان به
گونهای خطرناک رو به سراشیب
دارد.
در ســطح جهانی ،ســازمانهای
بینالمللی از دههها پیش به این
ســو بر خطر کمبــود آب تاکید
میکنند .در گزارشــی که دو روز
پیش به مناسبت  ۲۲مارس« ،روز
جهانی آب» ،انتشار یافت ،سازمان
ملــل متحد هشــدار داد که اگر
مصرف آب و مدیریت آن به شکل
کنونی ادامه یابد ،دنیا حدود پانزده
ســال دیگر با خطر کمبود چهل
درصدی این مــاده حیاتی روبرو
خواهد شد.
با این همه اگر مساله کمبود آب
به صورت کلی و در سطح جهانی
مطرح بشود ،ابعاد آن ،آنگونه که
باید و شاید ،مشخص نمیگردد.
توزیع جغرافیایی آب در جهان به
شدت نابرابر اســت .ده کشور در
دنیا (روسیه ،برزیل ،کانادا )...حدود
شــصت درصد منابع آب شیرین
کره زمین را در اختیار دارند ،حال
آنکه نزدیک به هشــتاد کشور ،به
ویژه در خاورمیانه و آفریقا ،با چهل

درصد جمعیت جهان ،از کمی آب
در رنجند.
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی
خود به گروه کشــورهای کم آب
تعلــق دارد و از کمبود بارش رنج
میبرد .ولــی در خود ایران هم با
نابرابــری در میزان بــارش روبرو
هستیم .بارش در مناطق کویری
از پنجاه میلیمتر در ســال کمتر
است ،حال آنکه در استان گیالن
از  ۱۳۵۰میلیمتر در ســال فراتر
میرود و در دامنه البرز به ۱۸۰۰
میلیمتر در سال هم میرسد .ولی
میانگین بارش در سراســر کشور
زیر  ۲۳۰میلیمتر در سال است.
کل بارندگی در ایران حدود ۳۷۵
کیلومتر مکعب در سال است که
حدود دو سوم آن پیش از رسیدن
به آبراهها ،بخار میشــود .به بیان
دیگــر کل منابع قابل تجدید آب
از  ۱۳۷کیلومتر مکعب در ســال
بیشترنیست.
این مقدار آب قابل تجدید ،همراه
با رشــد شــدید جمعیت در نیم
قرن گذشــته ،توسعه چشمگیر
شهرنشینیوکمبودسرمایهگذاری
در صنعت آب ،منابع موجود برای
پاسخگویی به نیازهای ایرانیان را
در عرصه آب به گونهای خطرناک
کاهش داده است.
بر پایه محاســبات سازمان ملل
متحد ،اســتاندارد موجودی آب
ســرانه تجدیدپذیــر  ۱۷۰۰متر
مکعب در سال است .کشوری که
موجودی ســرانه آب تجدیدپذیر
در آن از این سطح پایینتر برود،
گرفتار «اســترس آبی» است .در
ایران موجودی سرانه آب از ۵۵۰۰
متر مکعبدر سال ۱۹۶۱به ۱۹۵۰
متر مکعبدر  ۱۹۹۴کاهش یافته
و در حــال حاضر زیر  ۱۵۰۰متر
مکعب در سال است .پیشبینی
میشــودکه این موجودی تا پنج
سال دیگر به  ۱۳۰۰متر مکعبدر
سال کاهش یابد.
تکرار میکنیم کــه این رقم یک
میانگیــن اســت و در بعضی از
مناطق از جمله شهرهای اطراف
کویر موجــودی ســرانه آب به
ســطح خطرناکی سقوط کرده و
از هماکنون تنشهای داخلی را،
بــا مناطقی کــه از موجودی آب
باالتری برخوردارند ،به وجود آورده
است.
از اصفهان تا پاریس
همزمان فشــار بر منابع آب زیر
زمینی کشور ،که باید  ۵۵درصد
آب شــهرها و  ۸۰درصــد آب

روســتاها را تامین کند،
به شــدت افزایش یافته
است .بر پایه ارزیابیهای
کارشناسی ،شمار چاهها
در کشــور از  ۴۷هــزار
حلقه در سال  ۱۹۷۳به
 ۶۵۰هزار حلقه رسیده
اســت .این بهرهبرداری
عنانگسیخته ،همراه با
گسترش انواع آلودگیها،
کیفیــت آبهــای
زیرزمینی به ویژه درجه
شوری آنها را باال برده و حتی این
شوری را در مناطقی مانند یزد دو
برابر کرده است .طی پانزده سال
گذشته بیش از هشتاد میلیارد متر
مکعب از ذخایر آبهای زیرزمینی
ایران نابود شده است.
در این شرایط هشــدارها درباره
شدت گرفتن بحران آب در ایران
و پیآمدهــای آن رو بــه افزایش
میرود .پر ســر و صداترین آنها را
در گفتههای عیسی کالنتری ،وزیر
اسبق کشاورز و دبیر کنونی «ستاد
احیای دریاچه ارومیه» میشنویم.
به گفتــه او  ۶۰۰دریاچه ایران در
حال نابودی هستند ،هیچ تاالب
درونسرزمینی آب ندارد ،و مردم
ممکن اســت به دلیل کمبود آب
مجبور شوند فالت ایران را تخلیه
کنند .روزنامه فرانسوی «لوموند»
نوزده مارس نوشــت که به گفته
آقای کالنتری مهمترین خطر علیه
امنیت ایران اسراییل نیست ،بلکه
کمبود آب است.
بحران آب در ایران و نیاز کشــور
به ســرمایهگذاریهای کالن در
این زمینه این امید را در شماری
از قدرتهای غربی به وجود آورده
که با امضای توافق نهایی بر ســر
پرونده هستهای و آغاز فرایند رفع
تحریمها ،شــرکتهای متعلق به
این قدرتها که از پیشرفتهترین
تکنولوژیهــا در زمینــه آب
برخوردارند ،بتواننــد قراردادهای
کالنــی را در این زمینه در تهران
امضا کنند.
بحــران آب در ایــران ،عــاوه
بــر جنبههــای اقتصــادی و
زیستمحیطی آن ،ابعاد امنیتی
نیز دارد و به ویژه وحدت کشور را
تهدید میکند .حمید چیتچیان
وزیر نیرو میگوید «هماکنون در
کشــور نیاز به آب فراتر از منابع
موجود اســت و ایــن محدودیت
موجب ایجاد اصطــکاک و تضاد
منافع در سطح محلی و منطقهای
شــده اســت» .به گفتــه او «در
دهههای گذشــته منابــع آب به
حد کفایت در اختیار بخشهای
مختلف کشــاورزی و شــرب و
صنعت بود .اما هماکنون ب ه دلیل
محدودیت منابع آب ،تنشــی در
بین ذینفعان یک حوضه آبی که
ندست آب قرار
در باالدست یا پایی 
دارند به وجود آمده و هر کســی
خود را محق در برداشت و استفاده
از آب میداند».
{>> ادامه در صفحه}12 :
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چرافروشگاههای«فیوچرشاپ»خسروشاهی
در کانادا تعطیل شد؟!
ونکوورنامه  9 -فروردین :تعطیلی «بستبای» ،که از غولهای فروش
فروشــگاههای فیوچرشــاپ در لوازم الکترونیکدر آمریکا به شمار
کانادافیوچرشاپ ،فروشگاه موفقی میرود ،در ســال  ۲۰۰۱میالدی
که توســط
یک ایرانی
در ونکوور
تا ســیس
شــده بود
و از ســال
۲۰۰۱

ز یر مجمو عه
 Best Buyبــه شــمار میآمد،
درهای خود را به روی مشــتریان
بست.
فیوچرشاپ در سال  ۱۹۸۲توسط
حســن خسروشــاهی (عکس)
تاسیس شد که از کارآفرینهای
معروف کانادایی-ایرانی در بیسی
اســت .او و خانوادهاش پیشتر در
ایران کارخانه مینــو را راهاندازی
کرده بودند.
فروشــگاه فیوچرشــاپ به ارائه
لوازم الکترونیکی و لوازم خانگی،
موسیقی و بازی اختصاص داشت.
فیوچرشــاپ کانادا ظرف دو دهه
از زمــان تاســیساش موفقیت
زیادی کســب کرد ،به طوریکه

فیوچرشــاپ را به
قیمت  ۵۸۰میلیون
دالر از خسروشاهی
خرید.
حاال بستبای اعالم
کرده شــعب فرعیاش در کانادا
(یعنی همــان فیوچرشــاپ) را
تعطیل میکنــد و از میان ۱۳۱
فروشگاه فیوچرشاپ ۶۵ ،فروشگاه
به شعب بستبای تبدیل خواهند
شد.
بستبای احتماال قصد دارد با ادغام
برخــی فروشــگاههای خودش با
فیوچرشاپ در کانادا ،سود بیشتری
را نصیــب خــود کنــد .تاکنون
برخی فروشــگاههای فیوچرشاپ
و بســتبای در کانــادا در فاصله

نزدیکی از هم قرار داشتند و این
مساله سوددهی آنها را پایین آورده
بود ،با خصوص با توجه به این که
فروشگاههای لوازم الکترونیک این
روزها با رقابت شــدیدی از سوی
فروشگاههای آنالین ،مثل آمازون
مواجهاند.
خبــر تعطیلــی فروشــگاههای
فیوچرشــاپ بــرای کارکنان آن
بسیار غیرمنتظره بوده است.
با تعطیلی فیوچرشاپ ،حدود
 ۵۰۰شغل تماموقت و ۱۰۰۰
شــغل نیمهوقت از دســت
میرود و عده زیــادی بیکار
میشوند.
با این حــال ،بســتبای به
مشــتریان اطمینــان داده
که از تعطیلی فروشــگاههای
فیوچرشاپ نگران نباشند ،چون
گیفتکاردهای فیوچرشاپ در هر
فروشگاه بستبای در کانادا معتبر
است.
در عین حال گارانتیها و خدمات
دیگر لــوازم خریداریشــده در
فیوچرشاپ هم از طریق بستبای
قابل پیگیری هستند .همچنین
لوازم خریداریشده از فیوچرشاپ
را میتــوان در فروشــگاههای
بستبای پس داد یا تعویض کرد.

اینکه خلبان قصد بازگشت
به کابین را میکند ،کمک
خلبــان مانع میشــود و
همزمان به شدت ارتفاع را
کم میکند.

تمامــی ۱۵۰
مسافر و خدمه
آن  -از جملــه
دو خبرنگار ورزشی ایرانی -
جان خود را از دست دادند.
طبق اعالم دادستان مارسی،
ک خلبان  ۲۸ساله موقع سقوط
کم 
در کابیــن تنها بوده و عمدا باعث
سقوط شده است.
بر اســاس اطالعات جعبه ســیاه
هواپیمــا ،قبل از ســقوط خلبان
اصلی کابین را ترک کرده و پرواز
را به کمک خلبان میسپارد .بعد از
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>> خــدمات ما شامل:

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)
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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
Point de service à Verdun
Montreal, QC H4E 3X8
Sur rendez-vous seulement

Tel.: (514) 932-2953 Tel.: (514) 458-4350

•

تغییرسیاستایرکانادابعدازسقوطپروازجرمنوینگز
بالفاصله بعــد از آنکه اعالم
شــد کمک خلبــان پرواز
جرمنوینگز (عکس) باعث
سقوط هواپیما شده است،
ایرکانادا مقررات خود تغییر
داد.
ایرکانادا در بیانیهای
اعالم کرد سیاستش
را تغییــر میدهد تا
مطمئن باشــد که
در جریــان پرواز در
کابینخلبانهمیشه
دو نفر حضور داشته
باشند.
بنا بر بیانیه ایــر کانادا این تغییر
«بــدون هیچ تاخیــری» عملی
خواهد شد.
هواپیمــای ایربــاس  ۳۲۰Aروز
سهشــنبه از بارســلونا به سمت
دوســلدورف در حرکــت بود که
در جنوب فرانســه سقوط کرد و

با  65سال سابقه کمک به مهاجرین

بــه گفته دادســتان
مارســی صدای نفس
کشیدن کمک خلبان
تــا لحظه برخــورد با
کوههای آلــپ کامال
طبیعی به نظر میرســیده و این
نشــان میدهد او نــه تنها دچار
حمله قلبی یا مغزی نشده بوده،
که با خونسردی دست به این کار
زده است.
ایر کانادا اعالم کرده خلبانانش هر
ســال مورد آزمایش پزشکی قرار
میگیرند و بعد از رسیدن آنها به
 ۶۰سالگی تعداد آزمایشها دو بار
در سال میشود.

www.ilsmontreal.org
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یکصد و هشــتاد و یکمین جلسهی انجمن ادبی
ایرانیان مونترال با سخنرانی آقای رضا داودی به
موضوع
"هرمنوتیک ،از تفسیر متن تا تأویل هستی"
میپردازد.
هرمنوتیک که در ابتدا تأملی در باب هنر تفسیر
متون بود ،در ادامهی ســیر تکوینی خود در قرن
نوزدهم ،به تالشی برای ایجاد بنیاد علوم انسانی و
حقیقت آن تبدیل شد .با تأمالت فیلسوفانی مانند
دیلتای ،نیچــه و هایدگر ،هرمنوتیک به هیئت
فلسفه جهانشمولی در باب فهم ،تأویل و تفسیر
درآمد و با فیلسوفان متأخری مانند گادامر و ریکور
به اوج خود رســید .فهم و تفسیر از مشخصات
وجودی انسان هستند و سیر در تاریخ هرمنوتیک،
سیر در تاریخ تالش انسان برای فهمیدن و تفسیر
کردن است...

the Iranian Literary Society
)of Montreal (Canada
Société littéraire iranienne
)de Montréal (Canada

هرمنوتیک،

از تفسیر متن تا تأویل هستی
سخنران :رضا داودی

•

یک بــــــار ،کم است؛ چهـــار بار ،زیادی!

آگهـــی 2 :بار در ماه کافی است!

یکــــــــم و15ماه

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

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

تلفن مستقیم درج آگهی در پیوند514-996-9692 :
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کان ــادا...

دفاع از حقوق شهروندی برای جامعه
ایـرانی  -کانادایی حیاتی است!

امضای تومار اعتراضی به دولت هارپر ،آزمونی
دموکراتیک در دفاع از این حقوق شهروندی ما...

حسینصمیمی

این روزها در پیامد فعالیت
تنی چنــد از وکالی ایرانی
االصــل کبــک و تعدادی
دیگــر از فعالین اجتماعی،
تومــاری تحت عنــوان "
انســانی تر نمودن تحریم
های اقتصادی" برای ارسال بهدفتر
نخست وزیر هارپر تهیه گردیده تا
پس از جمــع آوری امضا ایرانیان
کانادایی به اوتاوا ارسال گردد.
بگونه مرسوم در این سوی گیتی،
شــهروندان برای شرکت و اظهار
نظــرات خود ،موافــق یا مخالف،
در رابطــه با پاره ای از قوانین و یا
اقدامات دولتی ،از روشهای مدنی
و مسالمت آمیزی چون تظاهرات
خیابانــی ،اجتماعات و در پاره ای
موارد تهیه تومــار و جمع آوری
امضاء شهروندان استفاده مینمایند
تا در حرکتی دسته جمعی تاثیر
پذیــری در آن موارد را به نمایش
گذارده ودولت ها را به توجه بیشتر
به خواســت شهروندان و احتمال
ناخرسندی ایشان از دولت و آثار
این ناخرسندی در انتخابات بعدی
جلب نمایند و بدیهی است هرقدر
حرکت منســجم تر و پرشمارتر
باشــد ،تاثیرگذارتر و کارســازتر
خواهد بود.
در اینجــا الزم میدانــم تا کوتاه
از تاریخچــه تحریم هــا و انگیزه
فعالیتهای انجام شــده ســخنی
گویم تــا بتوانم به آن خطری که
میتواند آرام آرام در آینده و دراثر
بی تفاوتی ما به سرنوشت خویش،
به قوه ،باعث عقب رفت کامیونیتی
ما ایرانیان کانادایی و تبدیل شدن
به شــهروندان درجه دوم در این
کشــور که اینک وطــن دیگر ما
است بشــود بپردازم .درعین حال
نیز الزم است تا بگونه عملگرایانه و
نه ایدئولوژیک ،به فاکتورهای تاثیر
گذار و سیاســی که در وهله اول
باعث ایجاد شرایط کلی برقراری
تحریم های اقتصادی و محدودیت
های ناشی از آن گردیده نیز اشاره
ای گردد ،امــا در هر حال تاکید
اساسی بر اعتراض به تبدیل شدن
به شهرونددرجهدوم میباشد و اگر
بتوانیم با حرکتی مدنی و قانونی اما
بسیار پرشمار و پررنگ و در تمام
اســتان ها ،هماهنگ و باهم این
حرکت و تمریندموکراتیک را آغاز
و به پایان ببریم بدون هیچ شکی
آینده مســتحکمی برای خود در
صحنه سیاسی کانادا رقم زده ایم.
انقالب واســتقراردولت وحکومت
اســامی دربهمن پنجاه و هفت
درایران ،گروگانگیری دیپلماتهای
آمریکایی ،رویداد جنگ هشــت
ســاله ،سیاستهای ســختگیرانه
مذهبی ،نقض فاحش آزادی ها و
حقوق فردی ،اجتماعی و مســاله
حقوق بشــر ،مبارزه و کشمکش
سیاسی و دایمی با قدرتهای غربی
بخصوص ایاالت متحده و بسیاری
مســایل دیگر کــه اینک عمری
سی و چند ســاله دارند ازجمله

دالیلی بودند که زمینه شــروع و
ادامه بزرگترین حرکت مهاجرتی
خودخواســته مردمــی
در تاریــخ چنــد هزار
ســاله ایران را رقم زد و
میلیونها ایرانی هریک به
دلیلی راهی سرزمینهای
دوردست شدند تا شاید
زندگانی تــازه و احتماال بهتری را
با تمام ســختیهای احتمالی آغاز
نمایند .دولتهای غربی بخصوص
امریــکا از همان آغــاز وبا هدف
چالش رژیم جدید در ایران ،دست
به کار اســتفاده از ابــزار تحریم
اقتصادی برای رسیدن به اهداف
سیاسی خود شــدند و گو اینکه
همواره مدعی بوده اند که برقراری
این محدودیت ها برای آزار و ایجاد
مشکالت مردم عادی نیست ،اما
درواقع بخوبی میدانند و تاریخ ثابت
نموده که بزرگترین قربانی تحریم
ها همواره مردم کوچه و بازار بوده و
امید به افزایش نارضایتی داخلی و
درهم ریختگی درونی وایجاد هرج
و مرج ناشــی از فشار کمرشکن
اقتصادی و رســیدن بــه اهداف
سیاســی ،نهایت خواســت وضع
کنندگان تحریم هاست.
نگارنده در اینجــا بدنبال توجیه
و توضیــح در رابطه با درســت یا
اشــتباه بودن تحریم ها و یا کم
اهمیت نشــان دادن آثار مخرب
آنها بر زندگانی روزمره مردم ایران
نیســت؛ چون خوانندگان بخوبی
با تاریخ ســی وچندساله گذشته
آگاهند و بسیاری حتی برای نجات
جان عزیزانشان برای دور زدن این
تحریم ها برای مثال ارسال دارو به
ایران به هر دری زده اند.
هدف من در این نوشته آنست تا
توجه خواننده را به این اصل جلب
نمایم که ایرانی بودن ما  -فی نفسه
 نمیتواند و نباید به هیچدولتیدرکانادا که اینک ما را بعنوان شهروند
خود قبول کرده و هر یک از ما نیز
در چهارچــوب قوانین آن بعنوان
شهروندانی قانونمداردر شکوفایی و
پیشرفت آن فعاالنه شرکت داریم،
اجازه دهد تا ما را بگونه فردی و یا
دسته جمعی از حقوق مساوی با
هر شهروند دیگر محروم و یا در آن
حقوق محدودیت بوجود آورد.
در ســال  2010دولــت محافظه
کار هارپر در راستای سیاستهای
هماهنگ خود با ســایر کشورها،
مجموعــه تحریمهــا و قانــون
مالحظات اقتصادی خاص کانادا
برعلیه کشور ایران را برقرار نمود
و در همان زمان نخســت وزیر در
نطقی اعالم داشت وضع شدن این
محدودیتها به هیچ عنوان جریمه
و تنبیه کردن مردم ایران نیست.
اما شفاف نبودن و عدم وجود ضوابط
ودستورالعمل های کامال مشخص
باعث شد که پیامدها ناخواسته ای
بر اثر تفسیرهای گوناگون مجریان
از دســتورالعمل کلی ،در ایران که
هیچ ،بلکه اینجا گریبانگیرعده ای
از کانادایــی هــای ایرانی االصل و
تعدادی کانادایی گردد.
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در این مجموعــه ازقوانین ،هدف
کلی شناســایی اشخاص حقیقی
وحقوقی ،میزان ارتباط و فعالیتهای
مالی وغیره ایشــان با ایران و بعد
هدف قراردادن آنها ومنافعشــان
در غالب این مجموعه بوده است.
اما نبود دســتور کار روشن ،باعث
گردید تــا هر ســازمانی بر پایه
تفســیر خود این قوانین را اعمال

اینجا هدف اساسی تری که
همانا دفاع از حقوق اساسی
و عمومی مساوی شهروندی
در کاناداست مد نظر است؛
باید ثابت کنیم جامعه ی
ایرانیان کانادا در دفاع از
حقوق خود یک پارچه و
متحد ایستاده است.
نماید .در ســال  2012بانک "تی
دی" با ارسال اخطار کوتاه مدتی
مبادرت به بستن حسابهای بعضی
افــراد حقیقی و چند شــرکت
حقوقی نمود .تعدادی ازاین افراد
با استخدام وکالی دعاوی نسبت
به اینکار اعتراض کرده و بانک را
مورد تعقیب قانونی قرار دادند که
در مــواردی این دعاوی همچنان
در دادگاه ها باز و در حال تعقیب
اســت .در همان زمــان انجمن
وکالی ایرانی در نشستی با فعاالن
کامیونیتی خواســتار کمک برای
حرکتی اعتراضی از جانب ایرانیان
شد.
اما از آنجایی که همواره مســایل
حاشیه ای و اثبات نشده ای ،چون
ارتباط های مالی بعضی از این افراد
حقوقی با ایران مورد کند و کاو و
بحث بود ،اقدام خاصی درســطح
جامعه انجام نگردید و مســاله تا
اندازه ای به فراموشی سپرده شد
و ایــن درحالی بود کــه روز بروز
بر شــمار این تعدی ها اضافه می
گردید.
در ژانویــه  2015تنــی چند از
وکالی امور مهاجرتی و مالی که با
این روند و مشکالت آشنا و درگیر
بودنــد ،بار دیگــر میزبان فعاالن
کامیونیتی شدند تا این بار تصویر
تازه وگســترده تــری را از آنچه
تفسیر اشتباه قوانین تحریم ها و
مشکالت ناشی از آن که دامنگیر
تعداد بیشتری از ایرانی -کانادایی
ها شده بود ،ارائهدهند .اینک عالوه
بر مسدود شدن حساب این و یا آن
شرکت یا فرد خاص ،ایجاد مشکل
به سایر موسســات مالی و حتی
دولتی نیز کشیده شده بود.
بعنوان مثال دانشجویی که فقط
چند صد دالر در حسابش بوده و با
دعوت و بازاریابی خود بانک ،درآن
افتتاح حساب نموده بود؛ به صرف
اینکه بعدا متوجه گردیدند ایرانی

است حســابش ناگهان در بانک
 CIBCبسته شده بود.
خانــم وکیلی عنوان داشــت که
دوست ایشان که در یک سازمان
غیرانتفاعــی و غیردولتــی در
انگلستان با نام "عدالت برای ایران"
که در زمینه نقض حقوق بشر در
ایران کار میکند و برای مدتی برای
ادامه تحصیل به کانادا آمده حقوق
ارسالی اش از انگلستان غیر قابل
پرداخت بوده و پس از اعتراض و
درخواست توضیح گویا وجود کلمه
ایران در نام سازمان وی که برای
این بانک نا شناخته بوده و احتمال
بودنش در لیست تحریمها ،برای
مواجه نشدن با مسائل بعدی بانک
حساب را مسدود کرده!
هنرمنــد جــوان دیگــری که از
سازماندولتی "انجمن هنر کانادا"
که به هنرمندان برای اشاعه هنر
کمک مینماید ،وام بالعوض گرفته
و به ایران رفته و پس از بازسازی
یک دســتگاه "شهرفرنگ" ،آن را
با خود به مونترال آورده ،به دلیل
اینکــه "ایران در تحریم اســت و
این وسیله شامل تحریم هاست"
از ترخیــص آن از گمرک محروم
شده ،پس از گرفتن وکیل و هزینه
و ماه ها دوندگی و دریافت اجازه
مخصوص از وزیر خارجه ،که این
دستگاه شامل تحریم نیست ،اینک
بــا پرداخت ده هــزار دالر هزینه
انبارداری با گمــرک کانادا روبرو
است!
در تمام این موارد پاسخ بانک ها و
با گمرک این بوده که برپایه قانون
مالحظــات اقتصادی و تحریم ها
عمل کــرده ،درحالی که به هیچ
عنوان حتی در باالترین ســطوح
اداری نیز هیچگونه دستورالعمل
اجرایی وجود نداشــته و این امور
بگونه انتخابــی ،دلبخواه و برپایه
تفســیر فردی عمل شده است و
پاسخ شفاف و قانع کننده ای نیز
در هیچ موردی داده نشده است.
یکــی از نتایج ایــن گردهم آیی
بوجود آمدن یک گروه کاری برای
برقراری تماس با سیاســتمدران
فــدرال از تمام احــزاب و مطرح
نمودن مشکالت ایجاد شده برای
شــهروندان کانادایی ایرانی تبارو
رساندن صدای اعتراض ایشان به
تبعیضات اعمال شده ودرخواست
از دولت برای ابالغ دســتورالعمل

شــفاف به بانکها و سایرارگانها در
نحوه اجرای قانون تحریمها بوده
است.
پیامد این حرکــت ،درماه فوریه
گــروه ،مالقاتی با خانــم "هلن
الوردیه" -نماینده فدرال از حوزه
لوریه -ســن مارک و عضو ارشد
پارلمانــی حــزب نئودموکرات و
دیپلمات باسابقه کانادا -داشته و
بطور کامل وی و مشاورین سیاسی
او در جریان مشــکالت و مسایل
قرار داده و از ایشــان خواسته شد
تا با استفاده از تمام امکانات نسبت
به انعکاس این مسایل در پارلمان
و مورد ســوال قــراردادن دولت و
درخواست پاســخ منطقی اقدام
نماید.
در این نشســت یکــی از وکالی
همراه کهدارای تخصصدر مسائل
حقوق بشر است نماینده پارلمان را
توجیه نمود که بطور کلی حقوق
بشــر دارای دو پایه اساسی است
که تعــدی و محرومیت هر کدام
ازآن دو درواقع تجاوز به آزادیهای
انسانی آن فرد است.
یکم حقــوق مدنی /سیاســی و
دوم حقــوق اجتماعی /اقتصادی/
فرهنگــی و درنتیجــه همانگونه
که ســلب آزادی بیان و یا آزادی
اجتماعات تجاوز به حریم آزادیهای
انسانی است ،بکارگیری روشهایی
نیــز کــه آزادیهــای اجتماعی/
اقتصادی و یا فرهنگی را محدود و
یا ناقض گردد نیز تجاوز به حریم
آزادیهای انسانی خواهد بود و می
تــوان اعمال بانکهــا را تا این حد
تفسیرنمود.
در ایــن مالقات به وضوح توضیح
داده شــد که درعیــن حالی که
نسبت به تحمیل سختی هایی که
به مــردم در ایران به دلیل اِعمال
این تحریمها وارد شده است متاثر
میباشیم ،اما برای تصمیماتدولت
منتخب و قانونی کانادا احترام قائل
بوده و چالشی با قانون یادشده در
بین نیست .خواسته ما این است
تا دولــت کانادا نیزهمچون دولت
امریکا دستورالعمل دقیق اجرایی
صادر نماید تا از هرگونه تفسیر
خودســرانه و ایجاد مشکالت
برای شهروندان کانادایی ایران تبار
جلوگیری گردد.
گروه مالقــات دیگری نیز با آقای
مــارک گارنو  -نماینــده لیبرال
پارلمــان فدرال ازوســت مونت-
داشــت .در این مالقات نیز آقای
گارنو و مشاورانش به همان گونهدر
جریان این مشکالت قرارداده شدند
و از ایشــان نیز خواسته شد تا با
جلب نظر موافق رهبر حزب ،آقای
ژوستن ترودو و سایر نمایندگان آن
حزب ،درخواست مشابه ای دراین

همین زمینه از دولت انجام گردد.
شنیده شده که هنگام شرکت آقای
ترودو رهبر حزب لیبرال در یکی از
مهمانی های نوروزی در جمعی از
ایرانیان در تورنتو این مساله با وی
نیز از طریق کسانی که در اونتاریو
همین مساله را پیگیری میکنند،
در میان گذاشته شده است.
در عین حال خانم "الوردیه" هم
درنامــه ای که درتاریخ  14مارس
به وزیرخارجه دولت فدرال ارسال
داشــته اســت ضمن برشمردن
مشکالت ایجاد شده خواستار پاسخ
و ابالغ دستورالعمل شفاف به بانک
ها و ادارات گردیده است .
گروه کاری یادشــده همزمان نیز
مبادرت به تهیــه توماری بعنوان
آقای هارپر نخســت وزیــر کانادا
نموده و با یــادآوری اینکه بر پایه
گفته خود ایشان این محدودیتها
قرار نبوده تا هیچگونه مشکلی برای
ایرانیان بوجود آورد ،با ارایه مدارک
و شواهد از وی خواسته تا نسبت به
رفع موانع با ابالغ دستورالعملهای
شفاف به بانکها و ارگانهای دولتی
موانع ایجاد شده را مرتفع گرداند.
شکی نیست که مشارکت عمده و
پرشمار ایرانیاندر امضای این تومار
به دولتمردان نشان خواهد داد که
کامیونیتــی ایرانیان تا چه حد به
مسائلی که به ایشان مربوط است
حساسیت نشان داده ومسئوالنه با
آن برخورد می نماید.
در اینجا بحث منافع فردی شخص
یا اشــخاص خاص و یا این ُشبهه
که فرد یا کسانی در پشت صحنه،
ماموریــت خاصی دارنــد در بین
نیست.
باید توهمات و شایعات بی پایه و
یا ایجاد شک در رابطه با پیامدهای
مشارکتهادر اینگونه اقداماتدسته
جمعی و یا حتی اتهامات (که غالبا
براساس شایعات است) حتی موقتا
به کناری گذاشته شــوند .اینجا
هدف بسیار اساسی تر که دفاع از
حقوق عمومی مساوی شهروندی
در کاناداســت مد نظر قرارگیرد،
چراکه کم توجهی به این امر مهم
میتواند این شــبهه را بوجود آورد
که کامیونیتی ایرانی بدون انسجام
بوده ،هرکس به فکر خود و منافع
خویش است و لذا دست اندازی به
حقوق ایشان به آسانی امکان پذیر
بوده و بــا مقاومتی روبرو نخواهد
شد؛ چه بســا فردا اگر چشم انداز
تیره تری در افق نمایان شود باید
در انتظار بسیار بدتر از این بود.
امضــای تومارها روشــی قانونی،
دموکراتیک ،آزاد و شــفاف برای
آگاهی دولتمردان از درخواســت
{>> ادامه در صفحه}14 :
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ماریاکُـتنه

______
علی اشرف
شــادپور

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

_______

«انگار عوارض سال 2012
هنوز برطرف نشده است!»
(عنوان ســرمقاله روزنامه گازت
مونتریال 24 :مارس )2015
با هجوم دانشجویان به خیابان ها،
کبکی ها یکبار دیگر با اغتشاشات
بهار  2012روبرو شده اند.
این بار بخاطر به اصطالح «ریاضت
اقتصــادی» در مونتــرال .هفته
گذشته با گاز اشک آور و بازداشت
ها شروع شد.
این هنگامی بود که دانشــجویان
کالج ها ودانشگاه ها تقاطع خیابان
ها را در مرکز مســدود کردند .در
دانشــگاه الوال در شهر کبک ،از
پلیس خواسته شد تا از درگیری
میان دانشجویان طرفدار و مخالف
مصالحــه در کالس ها جلوگیری
نماید .معترضین از دانشــجویان
خواســته اند تا روز پنجشنبه در
مقابل پارلمان کبک تجمع کرده و
به بودجه دولت ،که در همان روز
تقدیم خواهد شد ،اعتراض کنند.
همه چیــز همانند وقایع ســال
 2012اســت کــه آن را «بهــار
افــرا» Printemps érableنامیده
اند .اما استثنائا یک تفاوت وجود
دارد و آن اینکهدر آن موقع جنبش
توسط رهبرانی قوی ،صریح الهجه
و با هدف های منسجم هدایت می
شد؛ در حالی که اکنون اهداف این
سری تظاهرات بدون رهبری گنگ
و ناروشن است.
دانشجویان می گویند آنان علیه
برنامه های ســخت گیرانه دولتی
که در آوریل گذشته انتخاب شده
مبارزه می کنند.
آیــا آنان مخالــف هرگونه تغییر
احتمالی در سیاســت های مالی
هستند؟
آیا آنان می خواهند دولت ،با یک

عقب گرد ،به کســر بودجه های
روزافزون مزمــن ،که حاصل بی
توجهی ها بودند ،بازگردد؟
یا اینکه آنان بــه چیزی کمتر از
کناره گیری ،یا کنار زده شــدن،
لیبرال های نخســت وزیر فیلیپ
کوئیار راضی نخواهند شد؟
هیچ کدام اینها روشن نیستند.
امــا ســوال بزرگتر اینســت که
دانشجویان به سود چه کسی یا چه
کسانی فعالیت می کنند؟
از زمانی که دولت کبک هزینه ها
را کنترل می کنــد و ذخایر را در
شــوراهای مدارس و بودجه های
بیمارســتان ما مــی چالند ،تنها
چیزی کهدست نخورده باقی مانده
است ،حق التدریس هاست.
دالیل قانــع کننــده ای به نفع
دانشجویان وجود دارد که همکاری
آنان در زمینه آموزش میسر است،
به قســمی که بودجه دانشگاه ها
به گونه مناســبی تامین شود .در
ضمن ،حرکت های توده و ارسال
 2012هنــور بصورت تضمینی
برای جلوگیری از افزایش شهریه
ها در کوتاه مدت باقی است.
هر یک از برنامــه های اجتماعی
دیگر زیر ذره بین قرار دارد .هنوز
کبکی ها ،به گونه انبوه و با به صدا
درآوردن تابه و قابلمه ،به خیابان
ها نیامده اند تا علیه شهریه مهد
کودک ها برمبنای درآمد یا قطع
بودجه هایدولتیدر زمینهدرمان
های باروری به تظاهرات بپردازند.
کبکی های ساکت می دانند انجام
این قبیل اقدامات ضروری است.
ممکن است آنان در مقیاس های
شخصی اعتراضاتی بکنند ،ولی در
جمع می دانند که این اقدامات به

کلیه امور جزئی ساختمان

• تغییر و تعمیر کابینت آشپزخانه
• نصب شیرآالت و سرویس
• نصب و تعمیر کاشی و لمینیت
• حمل و مونتاژ وسایل IKEA
• نقاشی جزیی و کلی
و لکه گیری و غیره

(اشــرفی)

514-812-1020
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همان اندازه که رنج آورند ضروری
هم هستند .آنان می دانند که این
اقدامات برای جلوگیری از انفجار
ناشی از کسر بودجه است و نمی
خواهند سربار نســل های آینده
بشوند.
کبکــی ها مــی دانند بــرای به
حرکت درآوردن چرخ های اقتصاد
کبک باید وضع مالی سروسامان
یابد .بنابر این ،شــاید بهتر است
دانشــجویان در کالس های خود
بنشینند و یاد بگیرند که قروض
سنگین ،ولخرجی ها و صرف منابع
بی بازگشت چه به روزگار یونانی ها
و اسپانیائی ها آورده است.
آری حوادث «بهــار افرا» موجب
یک انتخابــات زودرس در 2012
شــد و لیبرال ها ،بعد از  9سال،
از قدرت برکنار شدند؛ اما یادمان
باشــد که فقط برای مدتی کوتاه.
بعد از  18مــاه عمر دولت اقلیت
پارتی کبکوا به پایان رســید و در
سال  2014لیبرال ها با یک حکم
قوی از ســوی کبکی ها دوباره بر
سر قدرت بازگشتند تا وضع مالی
را سروسامان بخشند.
نظرسنجی ها نشــان از حمایت
عمومی از هدف کاهش هزینه ها و
جلوگیری از افزایش وام می دهند؛
حتی اگر قطع بعضی از هزینه ها
گرفتاری هائی هم در پی داشــته
باشند.
البته دانشجویان همانند اتحادیه
های کارگری ،گروههای اجتماعی
و همچنین فرد فرد شــهروندان
حق دارند علیه سیاســت گزاری
های دولت اعتراض کنند .اما آنان
حق ندارند که همه کبکی ها را به
گروگان بگیرند و وانمود کنند که
از سوی همه کبکی ها حرف می
زنند -مخصوصا هنگامی که هدف
های آنان گنگ و درهم است.
•

فروش کلیه بلیت
برنامه ها
و کنسرتها
همه روزه
در
تپشدیجیتال
----

514-

223-3336

Maria Cottone

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

• 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

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

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
آدرس جدید ما روبروی درب مترو Langelier؛ طبقه باالی  Laurentian Bankمی باشد:

6621, Sherbrooke Street East, Suite 103,
Montreal, Quebec, H1N 1C7

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

Tel: 514-656-8178

HAQUE

CONSULTANTS

ریاض حق
Riaz Haque









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

COMPUTERIZED
INCOME TAX
قابل اعتماد
و سرویس سریع
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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امیرکفشداران

استیون هارپر در جشن نوروزی ونکوور:
برخی غیبت های پشت پرده ای؟!

حضور خنستوزیر کانادا در جشن
نوروزی ایرانیان با حاشیههای
عجیب و غریب همراه بود :از
تظاهرات مخالفان در بیرون
محل برگزاری تا آبروریزی شومن
لسآجنلسی که خنستوزیر
کانادا را با یکی از
همراهانشاشتباهگرفت.

حتما شــنیده اید برای
اولین بار نخســتوزیر
کانادا بصورت رسمی در
جشن نوروزی ایرانیان
در ونکوور شرکت کرد.
استیون هارپر شب 21
ما رس در بیــن تدابیر
شــدید امنیتــی و در حالی که
عدهای از مخالفانــش در روبروی
هتل برگزاری مراسم تجمع کرده
بودنــد بــه یکی از جشــن های
نوروزی ایرانیان ونکوور آمد.
در مراسم هتل کوست کول هاربر
()Coast Coal Harbour Hotel
بیش از  ۲۵۰نفر از ایرانیان ونکوور
حضورداشتند.
برخی از اعضــای کابینه از جمله
جیســون کنــی -وزیــر دفاع-
Minister of National Defence
 ،نخســتوزیر را در این مراســم
همراهیمیکردند.
مراسم با تاخیر یکساعتهای آغاز
شــد که این موضوع خبرنگاران
پرتعداد را کالفه کرده بود.
مجــری ایرانی برنامــه بعدتر به
شــوخی هارپر را خطاب قرار داد
وگفت که برنامه با ســاعت ایرانی
تنظیم شده است.
در ابتدا سرود ملی کانادا و ای ایران
نواخته شــد و نوبت به سخنرانی
نخســتوزیر در جمــع ایرانیان
ونکوور رسید.
اســتیون هارپر سخنرانیاش را با
جایگاه نوروزدر فرهنگ ایرانی آغاز

کرد و با یادآوری این «ایرانیان سیاســتهای دولتش در
موضوع که نوروز فقط
برابر ایران سخن گفت که
الگوی
تغییر فصل نیســت،
مشابهمواضعهمیشگیاش
بلکه فرصتــی برای سختکوشی بــود و رســانههای کانادا
در کانادا» بیشــتر همین بخش را
پوششدادند.
همزمــان ،در بیــرون
محل برگزاری مراســم
معترضانی اعم از ایرانی
و کانادایی ،تجمع کرده
بودنــد و
بعضی هــا
پالکاردهایی
با شعار Stop
تغییر و تحول اســت به
Harper
سراغ قدمت این جشن
در دســت
باستانی رفت.
داشتند.
او گفت عمر نوروز آنقدر
صوفــی از
زیاد است که به نظرش تا
ایرانیان فعال
به حال بیشتر از بیش از  ۲۰برابر اجتماعی ،که در این تجمع حضور
سن کانادا جشــن برایش گرفته داشت گفت اودر اعتراض به الیحه
شده!
ضدتروریســم دولت هارپر 51-C
نخستوزیر کانادا از هفتسین به اینجا آمده اســت .صوفی گفت:
فارسی نام برد و بعد با جمله «هر  51-Cآزادی را محدود میکند ،ما
کدام از ما که تاریخ بدانیم میدانیم با آن مخالفیم.
که جایگاه تمدن ایرانی در علوم و جالب اینجاست زمانی که شیرین
ریاضیات کجاست» گذری کوتاه به صوفــی در بین مخالفان خیابانی
تاریخ ایرانی زد و بعد هم از کوروش بود و شــعار میداد ،پدرش فرهاد
هخامنشی یاد کرد که اولین منشور صوفی در بین میهمانان و بر سر
حقوقبشر را به وجود آورد.
میز برگزارکنندگان نشسته بود.
او ایرانیــان کانــادا را مهاجــران مجری مراســم ،شــومن ایرانی
جدیدی توانمند و پرتوان دانست لسانجلســی بــود کــه البتــه
که الگوی سختکوشی و تالش در نخستوزیر کانادا را نمیشناخت
کانادا به حساب میآیند.
و چندیــن بار جیســن کنی را
هارپــر در پایان قســمتهایی از نخستوزیر خطاب کرد.
بهاریه مشهور فریدون مشیری را باالخره کنی مجبور شــد مجری
هم خواند:
ایرانــی را از اشــتباه درآورد و
«نرمنرمک میرســد اینک بهار ،نخســتوزیر کانادا را به او نشان
خوش به حال روزگار».
دهد! (عکس)
نخست وزیر کانادا در این مراسم
در چنــد جملــه کوتــاه درباره

برندگان و بازندگان بازار مسکن کانادا
 07فروردين  -ایرانتو :گزارش
جدید بانک مونترال در زمینه
وضعیت بازار مسکن نشان می
دهد که چرخش ناگهانی ای
در بازارهای منطقه ای مسکن
کانادا روی داده و سقوط قیمت
نفت هم تاثیر قابل توجهی بر
وضعیت مسکندر مناطقی که
به درآمد نفت وابستگی بیشتری
دارند نهاده است.
به قول رابرت کاوچیچ اقتصاددان
ارشــد این بانک در حالیکه توازن
بازار مســکن کمــی ضعیف تر
شــده ،اکنون این عامــل مکان
 LOCATIONاست که از اهمیت
زیادی برخوردار می باشد.
توازن بازار در ســه اســتانی که
دشــتهای کانادا را تشــکیل می
دهند ،بسیار ضعیف بوده ،و قیمت
در بیشــتر بازارهای این مناطق
شروع به نزول کرده است.
ایضا استان های شــرقی هم در
موقعیتی مشابهی قرار دارند ،هر
چند که در این اســتان ها عامل
جمعیت نقش مهم تری ایفا می

درصد می باشد.
• کلگــری و ادمونتون
ضربه کاهش قیمت نفت
را متحمل شده اند.
در کلگری شاخص فوق
منفی  0.7بوده و فروش
هم کاهشی  27درصدی
وضعیت
بازار مسکن داشته است.
• ریجاینا ،ساسکاتون،
نمایند.
در مونترال
وینــی پــگ ،اوتــاوا،
رویهمرفتــه وضعیت 10
ضعیف
کینگزتون ،هالیفاکس
بازار بسیار ضعیف 3 ،بازار
ارزیابی
و اســتان هــای پرنس
ضعیف 1 ،بازار مستحکم،
شده است.
ادوارد آیلند ،نیوفوندلند
 2بازار بســیار مستحکم و
و البرادور همه در زمره
 6بــازار باقی مانده متوازن
ارزیابی شــده اند .معیــار ارزیابی مناطقی که بازار مسکن شان بسیار
وضعیت این بازارها مقایسه شرایط ضعیف است ،قرار گرفته اند.
کنونی با شرایط میانگینی آنها در • از دیگر مناطق متوازن می توان
از تورنتو ،ساندبری و تاندر بی نام
بیست سال گذشته می باشد.
بعضی از یافته های این گزارش از برد.
• و وضعیــت بازار مســکن در
قرار زیراند:
• از آنجایــی که میانگین قیمت مونترال ،ســنت جان و کیچنر-
سه ماهه اخیر  3.3درصد بیشتر واترلو هم ضعیف ارزیابی شــده
از مدت مشابه سال قبل می باشد ،است.
•
بازار ونکوور متوازن تلقی می گردد.
• این شاخص برای ویکتوریا 0.4
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هزینه دیابت در کانادا ظرف بیست سال آینده
دو برابر خواهد شد

 5فروردین-ایرانتــو :بــر
اســاس گزارشــی کــه
پیرامون تاثیــر اقتصادی
دیابت منتشر شده ،انتظار
مــی رود هزینه های این
بیماری تا سال  2035دو
برابر هزینــه های کنونی
آن شــود .ایــن هزینه ها
شامل هزینه های درمان و مراقبت دانشگاه آنجلیا شرقی که این پروژه
پزشکی و هزینه های غیر مستقیم تحقیقاتی را انجام داده می گوید
مانند قطع درآمد بیمار به دلیل از "یافتــه های ما نشــان می دهد
دست دادن شغل یا بازنشستگی کــه دیابت نه تنها تاثیر جدی ای
زود هنگام می باشد.
بر سالمت مردم می گذارد ،بلکه
تیل سورینگ مدیر گروه پژوهشی فشــار اقتصاد قابل مالحظه ای را

آب :طالی آبی و...
گویاتریننمونهتنشهایآبیدرون
مرزی را در اصفهان بر سر خشک
شــدن زاینــدهرود میبینیم .کم
نیستند اصفهانیهایی که معتقدند
زاینده رود آنها را دزدیدهاند و آب
آن را به مناطقدیگر کشور بردهاند.
تصویر سی و ســه پل بر زاینده
رود خشک ،یکی از اندوهناکترین
تصویرهایی اســت که تــراژدی
دردناک بحــران آب را در ایران به
نمایش میگذارد .حدود ســه ماه
پیش روزنامه فرانسوی «لوموند»،
در مقالهای زیر عنوان «بر پلهای

هم بر آنــان وارد می نماید.
فشار اقتصادی ای که الاقل
بخشی از آن اجتناب پذیر
است".
پژوهشــگران تخمین می
زنند که هزینه های درمان
و مراقبت پزشکی بیماران
دیابتی بین سالهای  2000تا
 ،2016تقریبا  1.7برابر شده است.
آنها همچنین یافته اند که احتمال
یافتن شغل در میان مردان دیابتی
 19درصد کمتــر از دیگران ،و در
میــان زنان  17درصــد کمتر از
دیگران می باشد.

>> ادامه از صفحه8 :
اصفهــان» ،از اندوه اصفهانیهایی
نوشــت که زایندهرود را خشــک
میبیننــد و برای زخمــی که از
دیــدن این منظره بــر جان آنها
مینشیند ،مرحمی نیست .برای
آنکه خوانندگان فرانســوی عمق
فاجعه را درک کنند ،نویسنده از
آنها میخواهد که پاریس را بدون
رود «سن» مجسم کنند.
در تاریخیترین بخش شهر پاریس،
در میان امواج «ســن» ،جزیرهای
اســت به نام «ســن لویی» که با
چنــد پل ،از جمله «پل نو» به دو

ساحل مرتبط میشود .نویسنده
مقاله از خوانندگان خود میخواهد
وضعیتــی را در نظــر آورند که
پاریســیها برای رفتن به جزیره
«سن لویی» ،به جای گذشتن از
«پل نو» ،بتوانند مستقیما از کف
رود خشــک شده «ســن» عبور
کنند .این اشــاره به عکسی است
که پیــاده روی اصفهانیها را در
کف رود نشان میدهد ،جایی که
زمانی محل غلطیدن «امواج زنده
رود» بود.
فریدون خاوند (رادیوفردا)

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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آژانس مسافرتی

کانادا...

امیرحسینرئیسالسادات:
جوان ایرانی «متهم به تروریسم» ،واقعا کیست؟

پیشتر پلیس ســوار کانادا اعالم
کرده بود «مرد جوانی را که احتماال
قصد اقدامی تروریستی داشته ،در
جزیره پرنس ادوارد بازداشت کرده
است».
نــام این جــوان  ۲۱ســاله امیر
رئیسسادات اعالم شــده و او در
حال حاضر احتماال به قید وثیقه
آزاد است .علت اصلی بازداشت او
اعالم نشده ،اما به نوشته تورنتوسان
«به نظر میرســد بازداشــت او
به ماجــرای تبلیغ بــرای فروش
ســاحهای شــیمیایی و تهدید
ادمین یک صفحه فیسبوک ضد
مذهبی مربوط باشد».
حاال خبرنگار روزنامه نشنالپست
بــا حضــور در محــل زندگــی
رئیسالسادات اطالعات تازهای را
در مورد او فاش کرده اســت« :در
حال حاضردو تصویر کامال متفاوت
از رئیسالسادات وجود دارد ،یکی
نگاه پلیس به اوست و دیگری نگاه
دوستان و نزدیکانش .پلیس او را
در فردی در آستانه دست زدن به
حملهای تروریستی میداند و به
همین خاطر بعد از بازداشت اولیه و
آزادی موقت ،از او خواسته شده تا
زمان دادگاه ،مراقب رفتارش باشد،
محل زندگیاش را ترک نکند و هر
هفته به اداره پلیس مراجعه کند.

از طرف دیگر دوستان و نزدیکانش
کل ماجرا را سوءتفاهم میدانند و
میگویند این جــوان باهوش ۲۰
ســاله در خانوادهای خوب بزرگ
شــده و قادر به انجام خشــونت
نیست.
یکی از دوســتان رئیسالسادات
که خواســت نامش برده نشود به
نشنالپست گفت که پلیس سال
پیش بــا او تماس گرفــت« :آنها
همین چیزهایی را پرســیدند که
شما از من میپرسید .ما با هم در
دبیرستان کلنل گری همکالس
بودیم .رئیسالســادات نمرههای
خوبی میگرفت و عاشق شیمی
بود .البته گاهی اوقات با غروردرباره
کارهایی که کرده بود حرف میزد،
سعی میکرد خودش را قویتر و
سرسختتر از چیزی که بود نشان
دهد و به سیاســت عالقه نشان
مــیداد .اما او آدم کارهای نظامی
نیســت ،او تروریست نیست .امیر
حسین یک آدم معمولی است».
خبرنگارنشنالپستروزچهارشنبه
 25مارس با خانه محل ســکونت
رئیسالســادات تماس گرفت اما
شخص پاسخدهنده بعد از گفتن
«حرفی ندارم» گوشی را گذاشت.
در این میان وســلی وارک ،استاد
دانشــگاه اتاوا و متخصص در امور

امنیت ملی در مورد نحوه برخورد
پلیس با پرونده میگوید« :وقتی
کــه پلیس نمیخواهــد فرد در
زندان به ســر برد  -یا مدارکش
برای اثبات جرم کافی نیســت
 او را بــه صورت مشــروط آزادمیگذارد».
سیاوش سمیعی ،رئیس انجمن
دانشجویان ایرانی دانشگاه جزیره
پرنس ادوارد میگوید دانشگاه به
اساتید ایمیل زده و توضیح داده
که پلیــس در حال تحقیق روی
یکی از دانشجویان است.
«من شوکه شدم .آن طور که من او
را میشناسم امیر پسر خیلی خوب
از خانوادهای خوب و تحصیلکرده
اســت .او آدم باهوشی است و من
اعتقاد دارم ماجرا سوءتفاهم است.
من امیدوارم که به خاطر ســن،
اســتعداد و خانوادهاش این ماجرا
پایان خوشیداشته باشد».
صفحه فیسبوک رئیسالسادات از
روز چهارشنبه غیرفعال شده است.
او برادری دارد که طبق اطالعات
فیسبوکشدر مدرسه کلنل گری
درس میخواند.
ساکنان خیابان سینتز کرسنتدر
استرتفورد میگویند که خانواده
رئیسالســادات پاییز گذشته به
ل مــکان کردهاند.
ایــن محله نق 
ایمی اسکیلز میگوید این دو برادر
فرقی با بقیه دانشــجوهای دور و
بر نداشتند و دسامبر گذشته یک
پارتی بزرگ در خان ه برپا کردند.
فتحاللــه حجــت یکــی دیگر از
همســایهها که پدر خانــواده را
میشناســد میگوید او پزشکی
است که زیاد به ایران سفر میکند.
حجت کهدر کالس زبان انگلیسی
با پدر خانواده همکالس بوده او را
مردی محترم توصیف میکند که
ح باال دارد.
در ایران شغلی سط 
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Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
½
½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
ا
ین
ک با
 23سال جتربه کاری! نشـــانی:
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
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

پناهجویان بیش از مهاجران میلیونر
مالیات می پردازند!

ایرانتو :پناهجویانــی که طی 30
سال گذشــته وارد کانادا شده اند
بیــش از میلیونرهایی که تحت
برنامه های پذیرش سرمایه گذاران
به این کشــور مهاجرت کرده اند،
مالیات پرداخته و می پردازند.
مطالعــه ای که بر اســاس آمار
منتشر شــده آژانس شهروندی و
مهاجرت کانادا و توسط ایان یانگ،
روزنامه نگار مقیــم ونکوور ،انجام
شده همچنین نشان می دهد که
بخش کوچکی از مهاجران سرمایه
گــذاری که از ســال  1980وارد
کانادا شده اند همچنان مقیم این
کشور می باشند.
او مــی گوید تنهــا  39درصد از
ســرمایه گذاران مهاجر پس پنج
ســال اعالم درآمد می کنند که
حتی میانگین ایندرآمد هم بسیار
اندک است.
این میلیونرها معموالدرآمد ساالنه
ای بین  18تا  25هزار دالر را اعالم
می کنند.
در حالیکه پناهندگان در سالهای
نخست اقامت خود به طور متوسط
 17.5هزار دالر درآمد کسب کرده
• و  66درصد آنها پس از ده ســال
اقامت در این کشور قادر به کسب
درآمد شده اند.
همچنین درآمد ساالنه آنها هم به
سطحدرآمد مهاجران نزدیک شده
و اکنــون به بیش از  30هزار دالر
توافق هسته ای :در منت نگاه کنید >> ...ادامه از صفحه5 :
می رسد.
برنامه جذب سرمایه گذاران
به عنوان نماینــده ی جمهوری نهادهای جمهوری اسالمی ،حزب یمن انجام دادند.
اسالمی ،پشت میز مذاکره نشسته اللهی های همیشــه در صحنه ،اگر مذاکرات بعد از «کش دادن های
اند ،اما نماینده ی واقعی جمهوری بســیجیان آماده بــه خونریزی و متمادی» باالخره به نتیجه برسد
اسالمینیستند.
درگیری ،سردار قاسمی ها و نقدی و دارایــی های ایران آزاد شــود و کشورهایی مانند سوریه و حوثی
از آن واضح تر و آشکارتر ،نمایندۀ ها و طائب ها ،و در نهایت ســید تحریم های تجاری برداشته شود ،های یمن و حزب الله لبنان خواهد
مردم ایران و کشور هم نیستند.
علی خامنه ای پذیرفته تر نیست .چه حاصلــی برای مــردم ایران شد.
افرادی هســتند ،که به ســادگی اگر با تمام فشــارهای شــرق و خواهدداشت؟
ولی این ها ،با کمال تاســف نان و
خوردن یک لیوان آب ،می توانند غرب و حیله گری های جمهوری اگــر این موضوع فرخنــده را نیز نفت بر سر سفره ی مردم نخواهد
توسط نظام کنار گذاشته شوند ،به اســامی و وقت خریــدن های از بــاال ،و در متــن کلیت نظام آورد؛ آزادی برای زندانیان سیاسی
زندان بیفتند ،و تحقیر شوند.
زیرکانه دیپلماتیک توافقی صورت جمهوری اســامی نگاه کنیم ،به نخواهــد آورد؛ موجــب آزادی
نمونه های قوی تر از این ها را در پذیرد ،نهایت مانند توافق قوام با نتایج ناامیدکننــده ای خواهیم مطبوعات و رسانه ها نخواهد شد؛
زندان و مهاجرت و گوشه ی عزلت شوروی ها خواهد بود؛ مجلس یا رسید.
موجب کاهش پایدار و دراز مدت
دیده ایم و می بینیم.
سپاه یا «آقا» آن را در وقت مناسب درست مثل روزهای اول انتخاب تورم نخواهد شد...
ظریف ،از منوچهــر متکی ،وزیر وتو خواهند کرد و دور جدیدی از خاتمــی ،به ناگهــان ،قیمت ارز دلیل آن نیز واضح است:
خارجه ی احمدی نژاد که با خفت مذاکرات آغاز خواهد شد.
سقوط خواهد کرد ،حجم صادرات «این توافــق ،در متن جمهوری
کنار گذاشته شد ،قوی تر نیست؛ اگر اســراییل با پشــت گرمی به و واردات در مــاه های نخســت اســامی صورت گرفته اســت».
از مهنــدس موســوی و کروبی جمهوریخواهانامریکاوسناتورهای افزایش پیدا خواهــد کرد ،مقدار امریــکا و جهان غــرب ،که نیک
و عطاءالله مهاجرانی و یونســی «تندرو» ،دست به اقدام غافلگیرانه زیادی ارز وارد سیســتم بانکی ما می داننــد جمهوری اســامی،
رای اش در نزد ســپاه پاسداران ،نظامی نزند و کشور به آتش و خون خواهد شد ،که بعد از مدتی ایجاد تحت هیچ شرایطی دست از غنی
وزارت اطالعات ،کالن ســرمایه کشیده نشود؛ کاری که عربستان و تــورم خواهد کــرد ،و در نهایت ،کردن اورانیوم و تکمیل پروژه های
داران پشــت پرده ی وابســته به کشورهای عربی متحد اودر باره ی صرف پروژه های پنهان نظامی و نظامی خود برای بــاج خواهی از

«در کانادا میلیونرهای
مهاجر معموال درآمد
ساالنهای بین  18تا 25
هزار دالر اعالم می کنند!»

مهاجر از سال  1980تا زمانی
که از سوی دولت هارپر ملغی
شد ،بیش از  180هزار نفر را به
کانادا آورد.
در ســالهای اولیه بسیاری از آنان
هنگ کنگی بودند اما در سالهای
اخیر شــهروندان چین بیشترین
نسبت را از آن خود کرده اند.
یانــگ مــی گوید بســیار از این
مهاجران به محض اینکه پاسپورت
کانادایی خود را به دست آوردند به
موطن خود برگشتند.
به نظر او همین که نشانه اندکی
از راه اندازی فعالیتهای اقتصادی
توســط این گروه از مهاجران در
دست می باشــد کافیست تا این
برنامه را شکست خورده تلقی کنیم.
او معتقد اســت که این برنامه به
معامله مبادله پول نقد با پاسپورت
تبدیل شده و تقریبا هیچ سودی
نصیب اقتصاد کانادا ننموده است.
جهان آزاد بر نخواهد داشت -و به
دالیل مختلف تجاهل العارف می
کنند -فرصتی کسب خواهند کرد
تا فضای منطقه برای تحت فشار
گذاشتن جدی جمهوری اسالمی
آرام تر شود...
وارد این مقوالت نمی شوم چون
موضوع پیچیده تر از آن است که
بتوان آن را در یک مطلب با اشاره
به سر فصل های کلی بیان کرد.
به طور خالصه ،توافق هســته ای
برای آحــاد مردم ایران ،چیزی به
ارمغان نخواهد آورد .هیاهو و موج
هیجــان کاذبی که امــروز برخی
از آشــتی طلبان (اصالح طلبان
سابق) به وجود آورده اند ،عاقبتی
جز سکوت و سرخوردگی نخواهد

شری آیکن ،استاد حقوق دانشگاه
کوئین هم این برنامه را شکســت
خورده می داند اما به دلیلی دیگر.
او می گوید "این برنامه نتوانست
تعهد دائمی به کانادا ،همبستگی
اجتماعی یا ادغام در بازار کار را
در مهاجران ایجاد نماید".
او همچنیــن اشــاره می کند
عالوه بر نرخ باالی بازگشــت
بــه موطــن اول ،در میان این
مهاجران ،بسیاری از آنان که در
کانادا باقی می مانند در محله
هایی که بیشتر ساکنین آن از
همزبانانشان می باشند سکنا کرده
و در نهایت نمــی توانند توانایی
زبانی کافی را کسب نمایند.
کریس هو وکیل مهاجرت در شهر
ریچمونــد هم یکــی از منتقدان
برنامه جذب سرمایه گذاران مهاجر
بوده و می گوید هیچ حسابرسی
ای در زمینه این میلیونها دالری
که به کانــادا آورده شــده انجام
نگردیــده اســت .با اینحــال او
معتقد است تکذیب اهمیت این
ســرمایه گذاران هم مضحک می
باشد .چرا که حتی اگر آنان مالیات
بر درآمد زیادی را پرداخت نکنند،
مبالغ گزافی را صرف خرید خانه یا
خودرو کرده و پول زیادی را برای
کاالهای مصرفی خود می پردازند
و به این ترتیــب به اقتصاد کانادا
یاری می رسانند.

داشت .همان ســکوتی که بعد از
پایان دوره ی ریاســت جمهوری
خاتمی بر مردم ایران حاکم شد،
همان ســرخوردگی یی که امروز
مردم ایران از ریاســت جمهوری
روحانی احساس می کنند ،همان
بی خیالی و بی حســی که بعد از
پایان جنجال های انتخابات هشتاد
و هشت بر جامعه ی ایران مستولی
شد...
دل بستن به هر رویداد خوشایندی
کهدر ایران اتفاق می افتد ،بدوندر
نظر گرفتن آن «در متن نظام فاسد
و استبدادی جمهوری اسالمی» که
باید به طور کامل دگرگون شود،
عاقبتی جز ناامیدی و یاس نخواهد
داشت.
•
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در شهــر

دکتربهمن فصیح پور

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

مدرسه دهخدا

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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
Brossard Health Centre - BROSSARD

_____________________
Tel : (514) 267-3454

Tel: 438-935-1380
www.dehkhodaschool.com
------------------------

مدرسه فرزانگان

•
•
•
•

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

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

ایران-مونترال
www.addhi.net

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 
---------------

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

اجنمن ادبی مونتریال

www.ilsmontreal.org

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

8043 St-Hubert
iwamontreal@gmail.com
Tel.: 514-516-3007
------------------

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

کافـــه لیت

www.cafelitt.ca
سازمان آموزشی مولتی ساژ
(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

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

اوتـــاوا

IBNG

رادیوفارسی مناشوم

همبستگیبازرگانی

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

www.ibng.ca

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن

 مهد کودک  دبستان و دبیرستان
رمسی کانادایی فرانسه زبان ،دروس دینی
مراسم مذهبی پنچ شنبه ها و جمعه ها
مراسم فرهنگی و ورزشی نوجوانان وجوانان
امور مربوط به عقد و ازدواج شرعی

 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

_______________
www.khoei.ca

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

پخــتروز

>> ساعات کار:

7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1

T: 514-341-2235
رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

شنبه و یکشنبه 8 :صبح تا  6عصر
سه شنبه تا جمعه 9 :صبح تا  6عصر
دوشنبه:تعطیل

تلویزیونهفتگی

6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372
www.shaterabbas.ca

ـسرا
ک
با
�
Maison De Kebab

La

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

514

933-0-933

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

خدمات امور مالیاتی لوئی

• متخصص مالیات با  20سال سابقه
برای افراد و شرکت ها
• مشاوره و اظهارنامه مالی
• تلفن با وقت قبلی

اجنمندفاعازحقوقبشر

www.aieaq.com

کالس های فارسی کودکان:

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

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

Tel.: 514-485-3652

اجنمنایرانیانوستآیلند

تلفن)514( 626-5520 :

کیفیتعالی،
بهای مناسب

5206 DECARIE #3

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

هرشنبه :ساعت  12/30تا 15/30
)2900 Lake (DDO

بهروزباباخانی

کتابخانهنیما

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

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

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

نان سنگک
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Accounting Louie
Tax specialist with 20 years of experience
for individuals and companies
financial statements
by appointment:

_____________________
Tel.: 514-652-7623

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور

*هر شنبه ساعت  1بعد از ظهر
به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون دیدگاه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  ۹. ۳۰شب به وقت ایران
(باز پخش  12ساعت بعد خواهد بود).
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات
خود را از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.com

امضای تومار حتریم ها ...

گردهمایی
آغاز به کار
اتاق بازرگــانی ایرانیان
پنج شنبه  7ماه می
در محل هتل Marriott
(فرودگاه الیوت ترودو)
از ساعت  ۶بعدازظهر
برای اطالعات بیشتر :وبسایت
www.ccciq.ca

>> ادامه از صفحه10 :

هایی اســت که تعــداد زیادی از
شهروندان به آن اهمیت میدهند
و به این وســیله صــدای گروهی
خویش را بلند میکنند.
گو اینکه امضای تومار تصمیمی
آزاد و فردی اســت ،اما من بر این
باورم که فرد فرد ما مســئولیم تا
با امضای این «پتیشــن» فشار
به دولــت فدرال را بــرای رفع
http://www.change.org/p/prime-minister-of-canada-humanize-the-economic-sanctions-humanisez-les-sancمشــکالت بوجود آمده افزایش
tions-%C3%A9conomiques?tk=azPY_0PhVUrff0T6HseTدهیم و هریک در هر ســطح و
_VpHXpoOkMpweXKcNSEjNGiA&utm_source=petition
مرتبه ای ،نســبت به آگاهاندن
update&utm_medium=email
دیگر کانادایی ها و سایر ایرانیان
در نقاط دیگــر کانادا از اینگونه https://www.facebook.com/groups/Humanizingecosanctions/
اجحاف ها به دلیل ایرانی تباربودن
نیز بکوشیم و از آنها نیز بخواهیم
تا با امضای تومار ،از حقوق ما  -و
در واقع از حقوق خود -دفاع کنند.
این تمریــن و فرایند دموکراتیک
پیامدهــای بیشــماری دارد
کــه مهمتریــن آن شــاید برای

نخســتین بار ،نشــان دادن توان
گروهی جامعــه ایرانیان کانادایی
در دفاع از حقوق خویش اســت و
ارزش آن را دارد تا درآن مشارکت
نماییم• .
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Sectionnel

879$

حراج بی سابقه مبلمان مبل پریلو
ختفیف های ویژه بهار و سال نو
!برای جامعه ایرانی

! بشتابید
مان زیادی
ز
!منانده

*Ensemble matelas et
sommier orthopédique
Dream Star
60” grand lit 99$

999$

Sectionnel

15
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Canapé
RICHMOND
Sofa, loveseat and chair ……………. $ 4199 3 mcx

September
Sofa, loveseat and chair ……………. $ 2999 3 mcx

699$

Meubles prillo

Mega

Sectionnel

999

$

vente

65
jusqu’à

PANAMA
Sofa, loveseat and chair ……………. $ 5399 3 mcx
Sectionnel

1399

$

%
de
rabais

tous les Meubles doivent être
vendu!

la qualité au plus bas prix

7 mcx

Prillo liquide

TOPAZ
Sofa, loveseat and chair ……………. $ 5399 3 mcx

Set de chambre à partir de 1099$ / Ensemble salle à dîner à partir
de 1599$ / Sofas en tissu àa partir de 499$ / Sofas en cuir àa
partir de 699$ / Sofas sectionnels en cuir à partir de 879$ / Sofas
rabatables en cuir à partir de 799$ / Consoles à partir de 299$
/ Table à café à partir de 299$ / Table de coin à partir de 199$ /
Miroirs à partir de 99$ / Bureaux à partir de 699$ /
Curio à partir de 699$ / Unités murales à partir de 499$ / Matelas
et sommiers à partir de 299$ / Divans lits à partir de 699$, etc.

Sectionnel

999$

Sectionnel

879$

Beaucoup de pièces uniques, etc.

Dépêchez-vous!

7 mcx

1699

DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$
$
$
7 mcx

1099

Sectionnel

ROMA
Sofa, loveseat and chair ……………. $ 5399 3 mcx

2299$

1899

Canapé

699$

CHATEAU
Sofa, loveseat and chair ……………. $ 5999 3 mcx

______________________
برای آگاهی از اسپشیال های بسیار متنوع و عالی
:و همچنین دریافت آخرین فالیرها و بروشورها به سایت زیرمراجعه کنید

Magasins

STORES

Centres de liquidation
www.prillo.ca
TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT..
LIQUIDATION CENTERS

Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Brossard
Montreal
Vaudreuil-Dorion
Saint-Léonard
LavalBlvd. 8100 Taschereau Blvd.
Montréal
15757Pierrefonds
Gouin Blvd. W. 6025 Jean-Talon
E. 1877 Curé-Labelle
3400 Crémazie Blvd. Vaudreuil-Dorion
E. 501 Harwood Blvd.
15757, Gouin Ouest 514 259-1890
6025, Jean-Talon450
Est 688-1891
1877, boul. Curé-Labelle
3400, boul.
501, boul.
514 620-1890
450 466-1892
514 Crémazie
722-1890E.
450Harwood
455-9299
514
620.1890
514
259.1890
450
688.1891
514
722.1890
450
455.9299
* All purchases must be paid in full at time of purchase: Interact, cash or credit cards accepted. No special orders, sale applicable to inventory stocks only. Purchased items must be delivered within 30 days of purchase. Can not be combined
May 25 and
26, 2013
only. only.
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. January
26 and
27, 2013

*Avec tout achat d’un ensemble set de chambre de 7 pièces

>6007343

مس
ی
ثی
خـی
رستا ز ح هچ تأ ری دارد؟
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>> بخش 1
از  2بخش

کلیسای
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در چنین روزهایی در دنیا میلیونها تن عید
رستاخیز مسیح را که به عید پاک نیز شهرت
دارد ،جشن میگیرند .اما این صرفاً یک عید
معمولی نیست که برای سرگرمی مردم ابداع
شده باشد ،بلکه از ریشهای تاریخی برخوردار
اســت و سخن از شــخصیتی میکند که با
ورودش به جهان ،تاریخ را به دو نیمه تقسیم
کرد :قبل از مسیح و بعد از مسیح.

پولس رســول دربارۀ رستاخیز مسیح چنین
میگوید« :اگر مســیح برنخاسته ،هم وعظ
ما باطل اســت ،هم ایمان شما ....اگر مسیح
برنخاســته ،ایمان شــما باطل است و شما
همچنــان در گناهان خود هســتید» (اول
قرنتیان :۱۵۱۴و.)۱۷
به دیگر سخن ،رستاخیز مسیح پایه و اساس
مسیحیت است .صدها آیه در عهدجدید اشاره
به واقعیت رستاخیز دارد .پولس میگوید اگر
مسیح برنخاسته است ،هیچ چیزدر مسیحیت
ارزش ندارد :نه موعظه ،نه کلیسا ،نه ایمان ما ،نه
شهادت کسانی که تا بهحال در راه مسیح جان
باختهاند ،و نه نشر مجلۀ «کلمه» و خواندن آن!
بهعبارتی دیگر ،پرداختن به مسیحیت چیزی
نیســت جز اتالف وقت و هدر دادن زندگی.
پولس بهحدی پیش میرود که میگوید اگر
مسیح برنخاسته باشد ،مسیحیان بدبختترین
قوم روی زمینند.
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است عیسی مسیح میخواهد حیات فراوان را
به این انسان گمگشته و فاقد حیات هدیهکند.
«زیرا خدا پسر را بهجهان نفرستاد تا جهانیان
را محکوم کند ،بلکه فرســتاد تا بهواسطۀ او
نجات یابند» (یوحنا :۳ .)۱۷مسیح نیامد تا ما
را محکوم کند ،گناهانمان را ب ه رخمان بکشد و
شرمندهمان سازد ،بلکه تا ما را برهاند و حیاتی
فراوان عطا کند.

همه فرمولهایی ارائه میدهند
که ادعا دارند با بهکار بســتن
آنها میتوان موفق شــد .اما
ایرادی که در این منابع هست،
آن است که هیچ یک قدرتی به
انسان نمیدهد .اینها همه بر
این فرضند که انسان نیرومند
است ،منتهی عقلش نمیرسد
که چگونــه از نیرویش اســتفاده کند ،و ما
میتوانیم او را هدایت کنیم تا این کار را بکند!
اما عیســی نیامد تا به ما فرمولی بیاموزد و یا
جنسی بفروشد و همراه آن مشتی وعده و وعید
دهد تا ما با بهکار بستنش بتوانیم وضعمان را
بهبود بخشیم .نه! او آمد ،مرد و زنده شد تا به
ما قدرت دهد .کتابمقدس میفرماید« :و از
قدرت بینهایت عظیم او نسبت به ما که ایمان
داریم ،آگاه شوید این قدرت برخاسته از عمل
نیروی مقتدر خداســت که آن را در مسیح
بهکار گرفت ،آن هنگام کــه او را از مردگان
برخیزانید و در جایهای آســمانی ،بر دست
راست خود نشــانید» (افسسیان :۱۱۹و.)۲۰
باری ،همان قدرتی که مســیح را زنده کرد،
امروز در دسترس کسانی است که به او ایمان
میآورند.

متأسفانه بیشتر مردمدیددرستی از خدا ندارند.
او را کسی میدانند که کاری جز محکوم کردن
انسان ندارد .و اگر از آنان بخواهید که خود را
به مسیح تسلیم کنند ،خواهند گفت" :اگر این
کار را بکنــم ،او از من میخواهد فالن کار را
انجام دهم و فالن کار را نکنم؛ و این زندگی مرا
سیاه خواهد کرد و خوشی من از بین خواهد
«اما مسیح براستی از مردگان برخاسته و نوبر رفت!" این درست بدان میماند که فرزندی به
خفتگان شده است» (اول قرنتیان ۱۵.۲۰:
پدرش بگوید" :پدر ،تو را دوست دارم و حاضرم
این بدان معناست که او امروز نیز زنده است و هرچه بخواهی انجامدهم و پسر خوبی باشم" و
تغییر نکرده است .اما براستی رستاخیز مسیح پدر برگردد و بگوید" :منتظر چنین روزی بودم.
چه تأثیری میتواندداشته باشد؟
بالیی سرت بیاورم که آن سویش ناپیداست! از
امروز هیچ تفریحی نخواهی داشت .تمام روز

مینشینی و مشقهایت را مینویسی! تفریح،
دست کم میتوان سه تأثیر را برشمرد:
بیتفریح!"
 )۱چون مسیح زنده است ،قصد او
انسان این قدرت را برای چه الزم دارد؟
عوض نشده است
عیسی مسیح میگوید خدا چنین نیست .او آیا در زندگیتان مواردی پیش آمده که خود را
عیسی مسیح هنوز بدان کاری مشغول است آمده تا به ما حیات بخشد .چون او زنده است ناتوان احساس کرده باشید؟
که دو هزار ســال پیش بدان مشــغول بود .این حیات هنوز هم توســط او به مردم ارائه آیا اتفاق افتاده که خواســتهاید رابطهتان را با
چه کاری؟ پاســخش در یوحنا :۱۰ ۱۰یافت میگردد .کار و قصد او عوض نشده است.
کسی اصالح کنید اما نتوانستهاید؟
میشود …« :من آمدهام تا ایشان حیات داشته
و یا خواستهاید خودتان را عوض کنید ،یا عادت
زشتی را ترک کنید ،اما قدرتش را نداشتهاید؟
باشــند و از آن به فراوانی بهرهمند شوند ».او 
نیامد تا دینی تازه با مقررات مذهبی بهارمغان  )۲چون مسیح زنده است ،نیروی او در نومید نباشــید ،زیرا قدرت رستاخیز
مسیح امروز میتواند شما را یاری دهد.
آورد؛ چرا که نیاز انسان دین و مقررات مذهبی دسترسانسانهامیباشد
و دستوارت اخالقی نبود ،بلکه "حیاتی فراوان انسان در مشــکالت زندگی خویش ،نیاز به هیچ مشکلی از حیطۀ این قدرت خارج
و سرشار"! بسیاری از مردم حیات ندارند ،فقط قدرت دارد .در دنیا منابع بسیاری هست که نیست.
زندهاند و نفس میکشــند .فرقی است میان به ما توصیه میکند برای موفق شدن و غلبه
واقعاً زیستن و صرفاً زنده بودن .انسان امروزی بر مشــکالت زندگی چه کنیم .از کتابهای در زندگــی هر کس مواقعی پیش میآید که
سخت مشغول است ،اما حیات فراوان ندارد .از روانشناســی گرفته تا گفتگوهای رادیویی و احساس خستگی و پژمردگی میکند؛ مواقعی
صبح تا شب میدود ،سر کار میرود ،تلویزیون تلویزیونی ،و حتی آگهیهای تجارتی ،همه و که گویی همه چیز دســت بهدست هم داده
تماشا میکند و میخوابد .روز بعد" ،روز از نو
روزی از نو" و این را زندگی نام نهادهاند.
هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
اســکار وایلد ،شــاعر و نویســنده شــهیر
ایرلندیاالصل میگوید" :چیزی که در دنیا
یافتنش از هر چیزی سختتر است ،انسانی
است که واقعاً زندگی میکند!" دو هزار سال

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت
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تا ما را متالشی کند .شاید میدانیم راه چاره
چیست ،ولی قدرتش را نداریم که از این حال
زار در آییم .مرکز فضانوردی آمریکا "ناســا"
معتقد است که در پروژۀ ارسال فضینه به فضا،
بیشترین نیرویی که مورد نیاز است ،هنگامی
است که موشک از سکوی پرتاب بلند میشود.
پس از آن نیروی نســبتاً کمی الزم است تا
موشک در فضا مسیرش را بپیماید .ما چه؟
چگونه میتوانیم از سکوی مرده و بیروح خود
بلند شویم؟
در اینجاست که به قدرت رستاخیز مسیح نیاز
داریم .این قدرت در اختیار ماست .این قدرت
اگر مرده را زنــده کرد میتواند زندگی مرده،
ازدواج مرده ،وضع مالی مرده ،رابطه و دوستی
مرده ما را نیز زنده کند.
آیا شــده که چیزی را شــروع کنید و آن را
بهدلیل نداشتن قدرت در نیمۀ راه رها سازید؟
آیا شده که شغلی را شروع کنید و بعد از خود
بپرسید آیا میتوانم این کار را انجام دهم؟
آیا شده که ازدواج کنید و پس از مدتی نگران
شوید که آیا میتوانید از عهدهاش بر آیید؟
یا شاید صاحب فرزند شدهاید و ترس دارید و
نمیدانید چگونه او را بزرگ کنید؟
آیا در طی زندگیتان پیش آمده که با نومیدی
از خود بپرســید" :راســتی ،چه فایده از این
زندگی؟" خبر خوش این است که خداوند نه
فقط به ما قدرت شروع کار را میدهد ،بلکه به
ما نیرو میبخشد تا آن را ادامه دهیم .او به ما
قدرت استقامت میبخشد ،و استقامت است
که ما را کامیاب میسازد.
از آنجا که امروز مســیح زنده اســت ،قصد او
عوض نشــده .او آمده تا بــه ما حیات فراوان
بخشد .چون مسیح امروز زنده است ،قدرت او
در اختیار ماست و من و شما میتوانیم از آن
برخوردار گردیم.
بخش ( 2پایانی) در شماره آینده
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مونتــریال..

مونترال شهر عجیبی است...
بهــار مانند یــک مهمان
ناخوانده ،میــان انبوهی از
برفهای آب نشده می آید .دو
ســه روزی در این خانه های
نقلی اجــاره ای می ماند و با
شروع اولین روز کاری ،سپیده
نزده پَر میکشد و میرود...
آنگاه تنها نشان عید ،همان هفت
سینی میشود که برای دلخوشی
تا سیزده روز نگهش میداری کنج
خانه .گاه دلت میخواهد زنگ در
به صدا درآید و ببینی اقوام ،برای
عید دیدنی بی خبر آمده اند و تو
بجای آنکه خودت رادر اتاق حبس
کرده و به مادر سفارش کنی بگوید
خانه نیستی ،در را بگشایی و یک
دل سیر بغلشان کنی...
اما دریغ که عید اینجا ،هیچ کس
چشم براه مهمانی ناخوانده نیست...
پای سبزه و گلدان کوچک سنبل
ِ
روی میــز ،کمــی آب ریختم و
یکی از سنجد های توی کاسه را
خوردم .دهانم گس شد ...همه ی
رفقا را یکجا در مهمانی شب عید
دیده بودم و میدانستم هیچ کدام
وسط هفته برای شب نشینی به
خانه ام نخواهند آمد.
دلم بدجور هــوای مهمان کرده
بود ...بــه ســرم زد راه بیفتم در
خیابان ،شاید حال و هوایم عوض
شود .برف بی اعتنا به فصل و ماه،
نرم نرم و بی وقفه می بارید!
خــود را به موزیــک آرامی که از
رادیو پخش میشد سپردم و کوچه
پسکوچه ها را طی کردم ،تا ناگاه
خود را جلــوی در خانه ی همان
پیرزن هم دیاری یافتم که در آن
عصر بارانی ،با مهربانی پناهم داده
بود ...به دلم افتاد ســری به خانه
اش بزنم .سریع تغییر میسر دادم
به سمت «پُروویگو» ،سوپر مارکتی
تمیز و مرتب که همیشه جنسش
جور است .یکی از آن گلدانهای پر
گل بهاری اش را خریدم و بازگشتم
سمت همان خانه...
با وجــود همــه مالحظاتی که
میدانستم باید انجام دهم ،دل را به
دریا زده و زنگ را به صدا درآوردم.
روس
ثانیه ای نگذشته بود که مرد ِ
قد بلندی با جعبه ای در دست ،در
را گشود و بی اعتنا به من ،از خانه
خارج شد و به سمت حیاط پشتی
الی در نگاهی به داخل
رفــت! از ِ
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انداختم و دیدم چند نفر دیگر هم
مشغول جابجایی جعبه های وسط
راهرو هستند...
بند دلم پاره شد که نکند بی خبر
از آنجا رفته باشد!
سالم بلندی کردم و رفتم داخل...
پیرزن روی صندلی نشسته بود و
الی روزنامه می
شیئی را با دقت ِ
پیچید..
به فارسی صدایش زدم.
برگشــت و عینــک را از روی
چشمش کمی پایین تر آورد و با
لبخند گرمی گفت" :بیا داخل که
به موقع آمدی".
گلدان را همانجا کنار در گذاشتم
و به ســمتش رفتم .دیگر اثری از
آنهمه اســباب و وســایل آنتیک
نبود ...همه جا پــر بود از کارتون
های چسب خورده! دلم گرفت و با
تردید پرسیدم:
"بــه خانــه جدیــد میرویــد؟"
چشــمانش برقی زد و گفت ":بله
یک خانه جدید ودوستداشتنی...
خانه خودم ...خانه پدری" .نفسم
بند آمد .توان حرف زدن نداشتم.
مکثی کرد و گفت " :مدتهاست این
تصمیم را گرفته ام .دلم میخواهد
این سالها ،شاید هم روزهای آخر،
در خانه ی خود باشــم ...در دیار
خویش".
بی درنگ پرسیدم" :کسی را آنجا
دارید؟ کسی منتظرتان هست؟"
آهی کشید و گفت ":نگران نباش!
خدا بزرگ است" .غم عجیبی به
دلم نِشست و همان ترس قدیمی،
ترس
دوبــاره در جانم رخنه کردِ .
از دست دادن ...دلشــوره ی دور
ماندن...
نگاهــم را از نگاهــش دزدیدم و
پرســیدم" :وســایلتان را حتما با

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

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

کشتیمیفرستیددیگر؟"
خنده کوتاهی کرد و گفت":
نه جانم! به چه دردم میخورند
اینها ! همه را یکجا بخشیده ام
به خیریه".
با کنجکاوی سراغ تابلوفرش ها
را گرفتم،کــه گفــت آنها را
دوســت قدیمــی اش که در
اُلدپورت گالری دارد و همیشه
چشــمش دنبال آن تابلوها
بوده ،خریده.
آهی از سر حسرت کشیدم و
با خود گفتم کاش زودتر آمده
بودم بــه دیدنش .گویا حرف
دلــم را خواند و گفت" :بی وفایی
دیگر جانم! گفته بودم که بیشتر بیا
به نزدم".
گفتم" :مطمئن هستید که تصمیم
درستی گرفته اید؟ شما سالهای
زیادی از دیــار دور مانده اید! باید
کســی را آنجا داشــته باشید که
کنارتان باشد .همه چیز تغییر کرده
و هیچ چیز مانند سابق نیست"...
اما گویا هیچ کدام از ســواالت و
نگرانی های مرا نمی شنید ...تلفن
خانه ی پدر را روی کاغذی نوشتم
و به دستش دادم و اصرار کردم به
محض رسیدن ،حتما با آنها تماس
بگیرد .پذیرفت و تشکر کرد...
دیگــر وقــت رفتن بــود ...مانند
مادربزرگی مهربان مرا در آغوش
کشید و بوسید .همان لحظه دلم
میخواست سر رویدامنش بگذارم
و او تا صبــح برایم حرف بزند ...از
پشت یکی از جعبه ها ،بسته ای
درآورد و به سمتم گرفت و گفت از
همان روزی که این بسته جا مانده
میدانسته به دست صاحب اصلی
اش خواهد رسید!
با حیرت بســته را گرفتم و کاغذ
پیچیــده شــده ی دورش را باز
کردم ...یک تابلــو فرش کوچک
دستبافت ...کار دوران جوانی اش...
بغض غریبی راه گلویم را بســت
و نتوانســتم بگویم که چقدر دلم
برایش تنگ میشــود ...نتوانستم
بگویم که...
کاش بــه خانه ام بیایــی تا دیر
نشــده ...تا این عیــد غریب تمام
نشــده ...به خانه ام بیا با همه ی
عزیزانت برای عید دیدنی ،تا رسم
بهار فراموشمان نشده ...ایدوست،
ای هــم دیار ،به خانه ام بیا تا دیر
نشده...

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

•

را بر روی سایت بخوانید

ﺳﻭﭘﺭ ﻣﺎﺭﮐﺕ ﺑﻳﻧﻭ ﺳﺎﻝ ﺧﻭﺷﯽ ﺭﺍ ﺑﺭﺍی ﺷﻣﺎ ﺁﺭﺯﻭﻣﻧﺩ ﺍﺳﺕ
1951 Rue Jean-Talon E,
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صرافیآپادانا

APADANA EXCHANGE
انتقـال ارز

دکتر شریف نائینی

هم
سالی رپ از موفقیت و نیک روزی را ربای وطـنان زعزی آرزو داریم

جراحدندانپزشک

_________________________
5450 Cote-des-Neiges,

Tel.: (514) 731-1443

PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL

عکاسیرز
since
1990

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

 نقل و انتقال سریع ارز به اقصی نقاط جهان
  تضمین بهترین نرخ روز با کمترین کارمزد

   آخرین اطالعات ارز


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

GUY

 تبدیل نوارهای ویدئو از متام سیستم ها

514-488-7121

بامدیریت:سعادمتند
_________________________________
1970 Ste-Catherine O,
Montréal, QC H3H 1M4

Cell.: 514-570-8595

5301 Queen Mary, H3X 1T9

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 .

مدیریت و کارمندان
تاکسی اطلس

|

Tel.: 514-933-1719

18
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد

یونایتد،منایندهرمسی

بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

قطر ایرالینز

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

مشاوره و ارزیابی رایگان

مسعودهاشمی

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

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

Immo-Plus

7626 Yonge Street, Unit 5
Thornhill, ON L4J 1V9
Tel.: 905-882-5720

MASOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

Toll Free: 1877-626-9700
unitedtours@bellnet.ca
www.unitedtours.ca

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

پاتوقعموجمال

صرافیالیت

فارکس

انتقـال ارز

به مدیریت یحیی هاشمی پور

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

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

1620 Sherbrooke O,
)(Corner : GUY

Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

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

 23سال سابقه خالـصاهن ما بی ردیغ رد خدمت شماست ؛
قـب
تصمیم
ل از ره ی با ما مشورت کنید.

1449 St. Catherine W Montreal Qc. H3G 1S6

GUY

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

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



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

شهر
مرکز
در




















DrیJگean سال6- 0:ختنه کودکان



louis











 

 






پزشک خانواده
جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری



بدون وقت قبلی
Family Physician

(Without Appointment)

Dr.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.

D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors






















 

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
  
OPTHAMOLOGIST
Root
Canal  درمان ریشه
Dr. Samir Antaki

Invisalign
 ENDOCRINOLGUE:
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه
Dr. Jack Elstein

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل
New
  
UROLOGUE:
 دندان اطفال
Dr. Jean-Louis Bourque
Rapid Orthodontics









 ALLERGIE:
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Dr. Phil Gold
)(همرنگ دندانImplant
 پر کردن دندان ها

 CARDIOLOGUE:
CEREC AC Bluecam 
Dr. Abed G Kahwati



Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس:پزشک خانواده

Bourque











دانا
 مظفری


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Shahrouz Rezania
D.M.D.
Dr. Mehri Heidari
Dr. Mahbod
Mozafari Dana D.M.D.

:پزشکان خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. NAVEEN GARG
Dr. VAN TINH DUONG
گوش و حلق،روانپزشک،جراح ارتوپدی
Dr. DAVID PATTERSON
متخصص، جراح عمومی، قلب،و بینی
Dr. ZIAD SUBAI
،انکولوژیست،جهازهاضمه، زنانDr. FARIDA TURQUI
،جراح کلیه و مجاری ادرار
Dr. ianning yang
...بیماری های عفونی و
Dr.
Xiao Yisu
__________________

:پزشکان متخصص























 
















 













Root Canal 






1834 Ste Catherine W. Suite 200
Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy)
Zoom 2 ACP






















کلیه
قبول


















Tel : (514) 933-3337 
مدیکال
های
بیمه
روز7
Tel.: (514) 933-8383










دانشجوئی
های
بیمه
و
www.clinique-arya.com




هفته





















1253
Rue Guy
Guy Concordia
Montreal, Qc. H3H 2K5































































 
 زیر نظر استاد علی سلیمی:هیپنوتیزم





Lumineers
Veneer























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

 ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
 ORL:
Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Théodore Kass
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Naji Wakil (spécialité
CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow
 MALADIES INFECTIEUSES

Dr. A.-F. Doss
 PSYCHOLOGUE:
Dr. Mahnaz kazemi
 ACUPUNCTEUR & LASER:
Dr. Bahman Fashipour
 PODOLOGUE:
Dr. Ata Ansari
 NUTRITIONISTE :
Nasim Saberi, RD (Counseling
Diabetes, Obesity, Hypertension)
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
(5589 CDN#2, H3T 1Y8)









New

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

www.clinique-arya.com

20

بافراگیری دنیای دوم هیپنوتیزم می توانید به راحتی بر تمام مشکالت خود غلبه کنید

• اگر از مشکالت روحی رنج می برید • اگر دچار فشارهای روانی و استرس هستید
 وسواس های فکری می باشید،• اگر دچار میگرن های حاد
Guyترس می باشید و یا هر گونه ناراحتی های بی دلیل،• اگر دچار دلشوره و هیجان و اضطراب
.دیگر می توانید با فراگیری سلف هیپنوتیزم بر مشکالت خود غلبه کنید
American board of بـرد تخصصی هیپنوتراپیست از
ُ  با،زیر نظر استاد علی سلیمی
 و عضو انجمن متافیزیک نیوجرسیhypnotherapist
 امریکا و کانادا، سال تجربه در ایران40 با
Center medicale colombus: 1140 Jean Talon E. Montreal.Qc.H2R.1V9

Tel: 514.347.4353

EMAIL:ga_salimi@hotmail.com

WEBSITE: www.hypnohelpelio.com

خامنها
رای
ب آقایان
و
در خدمت هموطنان گرامی
با متدها و مدهای کوپ و مش روز
 فر و صاف کردن دائمی با بهترین محصول طبیعی
اسپ
در دنیا کنترل کنندۀ حجم مو
ش
ا
ل
و برطرف کننده خشکی و وز مو
ک مـ
ـ
ـ
اه
وتا
 سشوار، رنگ، شینیون
وی هی م
و
و
)
عروس
(گریمور
 میکاپ آرتیست
ا
ب
رو
ژه خا
 اپیالسیون  پاکسازی پوست
و آقای من ها
 بند و ابرو  پدیکور مانیکور
ــ

ان

 توسط کارشناس مجرب:تاتو
Salon EVE
5393 Cote-Ste-Luc Montreal, QC, H3X 2C3

Tel.: (514) 481-6765 (514) 291-0175

ویژه
مکان
>
های
> خامن
برای
جاب
باح
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T.A.M Travel

آژانس
مسافرتی

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

اسپانسر شده توسط:

گروهالگانس

با قیمت های رقابت ناپذیر

   بیش از  17سال سابقه

در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای تهران،

مشهد ،شیراز و...
   تور مسافرتی به اروپا ،کارائیب و...

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزها ویژه ،هتل ،اتومبیل و..


1118 Ste-Catherine W.,
Suite 504
)Montreal, Qc (Metro: Peel
Tel: 514-940-1642
514-940-1643

Cell: 514 834 2166

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

اکازیون عالی برای سرمایه گذاری
فرانچایز رستوران نو

اتومکانیک وست مونت (سیروس اتو)

کلیهتعمیراتاتومبیلهای
آمریکایی،اروپایی،ژاپنی
 تعویضروغن
 تعویضالستیک،باالنسچرخها

DQ

___________________________________

 تون آپ  سرتیفای اتومبیل
 ترانسمیشن و...
 با 20سال سابقه
در خدمت ایرانیان عزیز

___________________________________

برای بهترین قیمت تعمیر
و ضمانت با ما مشورت کنید
__________________
Westmount 2000
)(CYRUS AUTO

خلیل
(سیروس)
شهروئی
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8151, boul Montréal-Toronto, door 104
Montréal-Ouest, QC H4X 1N1

فـروش
برای
در مونتریال و حومه
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514-952-7344
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Tel.: 514.931.2888

































































 


















































































un gérant.
Envoyez votre CV
par fax au 514-482-4900
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لح
هب او مي سپاريم اتن و سالي با تمام ـظه اهي شاد و بـهاري ربايتان آرزومنديم

-----------

لح
هم
ـظ
ي
ش
ي
ه اه تان ه شاد ...

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

و روزگاراتن هميشه هب كام
و نوروزاتن نيك باد
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Winning, winter deals

22

Ben Omrani

Place Newman
2101, Av. Dollard, Lasalle

514 595-7100
Montreal
Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. W., #236
Place-des-Arts | 514 669-1880

47

$

1

Place du Quartier (Chinatown)
1111, St-Urbain St., Suite r19a
Place-des-Arts | 514 667-0077

>

500 MB OF dATA2

>

Unlimited Canada-wide
anytime minutes3

>

per month

Place du Parc
3575 du Parc
Place-des-Arts | 514 677-8009
Place Alexis Nihon
1500, Atwater Ave., #F-01
Atwater | 514 939-5552

Unlimited messaging4

(international text, picture and video messages)

>

Call display and Voicemail

1314, Ste-Catherine St. E.
Beaudry | 514 750-3436

5

4190, St-Laurent Blvd.
Mont-Royal | 514 439-9934
101, Mont-Royal Ave. W.
Mont-Royal | 514 448-6996

NEW

بهنام عمــرانی

0

961, Decarie Blvd.
Côte-Vertu | 514 419-8446

درخدمت جامعه محترم ایرانیان مونتریال
___________________________

LG G3

$

Le Boulevard Shopping Center
4270, Jean-Talon St. E., suite 68
514 887-7784

436, Jean-Talon W., #100
du Parc | 514 272-2355

برای دریافت اطالعات بیشتر
.همین امروز با ما متاس بگیرید

6

Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100
Place Bourassa Shopping Center
6000, Henri-Bourassa Blvd. E., K14
514 927-6624

Reg.: $100

680, Jarry St. E.
Jarry | 514 490-0099

with a 2-year tab24 agreement
after a $100 bill credit.

Centre Commercial Wilderton
2665 Van Horne Ave., #A001-90
514 739-6838
Galeries des Sources
3237, des Sources Blvd., Suite 5
514 542-3436

mobifone... We follow you everywhere!

South-Shore

Offers are subject to change without notice. Taxes extra. 1. Smart and Max plans available with a 2-year Tab24 agreement. Data is a monthly service with Smart plans. Additional long distance, roaming, data, add-ons, provincial 9-1-1 fees
(if applicable) and taxes are extra & billed monthly. 2. Additional data: $5/100 Mb, charged in $5 or $10 increments. Visit fido.ca/roaming to learn more about data roaming pay-per-use rates. 3. Airtime includes calls from Canada to Canadian
numbers only, billed by the minute. Each additional minute costs 45¢ (20¢ for Call Forwarding). 4. Plans include messages sent from Canada to Canadian, U.S. and international wireless numbers. Sent/received premium messages (alerts,
messages related to content and promotions) and messages sent while roaming not included and charged at applicable rates. 5. Service includes up to 3 messages, each 3 minutes in length that can be saved up to 3 days. 6. Offer available
on new Smart Plan activation with 2-year Tab24 agreements with a minimal monthly fee of $47 on the LG G3 after a $100 credit on the customer’s second bill. Offer ends 04/04/2015. A device savings recovery fee applies in accordance with
your service agreement. If, for any reason, you downgrade to a lower tier plan category during your term, then you will be charged a one-time price plan downgrade fee as set out in your service agreement. TMFido and related names & logos
are trademarks used under licence. © 2015 Fido Solutions

2

Greenfield Park
3310, Taschereau Blvd.
450 465-5757
Beloeil
Mail Montenach
600 Laurier Blvd., K02
450 281-3436

پیکنیکتابستانی
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!خوشمزه ترین کباب امسال را داغ داغ در طبیعت زیبای مونتریال با ما نوش جان کنید

پیش

ایرانیا
نمونتریال

Paivand
Persian
Picnic
in the PARC !

...بزودی
می11
یکشنبه

پارکانگرینیون
:توجه توجه توجه توجه

...نی
ال
زمستانی طو د و زیبا
س از
شا،
پ ک روز پرشور وادگی
جنام ی
...یمی و خان ی و
ا
م
ن
ص
د
و نوشی
سر فضایی
...ز و
ی
در
چا
ن انگی
 ت هیجا،خوشمزه
کباب
مسابقا
 شهر بنوD
،
ش
ی
ی
ش
م
،
قرعه ک
J ترین
بکو بخن
اد
بز،دیم
ب

،بــرق نیم،ب یـم
...ا هم شاد با صیم
! شیم

: محل

METRO: Angrignon
چند قدمی خروجی پارک

تپش
دیجیتال

، غرفه های بازرگانی
:فرهنگی و هنری
:با دفتر پیوند متاس بگیرید

514-996-9692

اه با ش
همر

بزرگ

2
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سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

هدیه  1000دالری برای هزینه محضر

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

کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

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

______________
Nader Khaksar

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ ه
ا
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

اوکازیون عـالی
برای زندگی و یا
سرمایهگذاری

2004 construction
ile des soeurs
$279000

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد
ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها

Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

info@loadextransport.com

سالن آرایش VIVA

خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

_______________________________

با مدیریت بهاره

در خدمت هموطنان عزیز در
downtown Montreal

_______________________________



کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان
| کوپ و کوتاه کردن مو |
| براشینگ و میزانپیلی |
رنگ | مش | فر | هایالیت
کراتینه مو | اصالح و ابرو
اپیالسیون |

انواع خدمات ناخن شامل مانیکور|
پدیکور| کاشت | ترمیم | shellac

طراحی بدن با حنا
| اکستنشن مژه |
| پاکسازی صورت |

 %10ختفیف دانشجویی
ساعات کار :هر روز هفته 20-11
با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364
www.vivasalon.ca

23
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سالن بزرگ و زیبای امبسی پالزا در انتظار مهمانان...

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی

ارس

ه  21م مند
شنب سالن شکوهEmb
assy
در

Plaz
a

 2لوح سپاس پیوند:
هفته و اجنمن زنان

ب
ه
ر
و
ا
ی
ت
تصویر...

امســال ضیافــت و دید و
بازدیــد نــوروزی پیوند در
سالن امبسی پالزا Embassy
( Plazaالوال ،کبــک) در
شنبه ی سرد  21مارس ،با
استقبال پرشور شما عزیزان،
شــبی زیبا و بیادماندنی در
خاطره ها باقی گذاشت.
بلیت های برنامه از مدت ها پیش
به اصطالح «سولداوت» شده بود
(نزدیک حدود  1500نفر مهمان).
مهمانــان پرشــمار عزیــزی
می خواســتند در جمع «گاال»ی
ســاالنه ی پیوند حضور داشــته
باشــند ،به دلیل ظرفیت تکمیل
سالن ،نتوانستیم پاسخ مثبت به
این دوستان بدهیم ،شرمنده ایم.

امیدواریم در سال آینده بتوانیم از
خجالت تاندرآییم.
عمو نوروز (علــی قربانی) پیش
از باز شــدن درهای سالن ،حضور
پرشور و منظم مهمانان را در البی
خوشامد می گفت.
برنامه  7شب ،با مجری گری ابی
درویشعلی عزیز و خوشامدگویی
دوشــیزه آرمینا زاهدی ،با سرود
«مرز پرگهر» در برابر هفت سین
زیبای خانم فــرح اصفهانی ،آغاز
شد و با برنامه های متنوع از جمله
حاجی فیــروز ،عمونوروز ،نمایش
عروســکی «مبارک خان» ،رقص
زیبای شرقی ســالومه ،پرکاشن
«کارلوس» و ...و ...ادامه یافت.
شــادی بخش ضیافت امســال
نیز ،همانند همیشــه،

سپــاس

هلیاشمارههای
قرعهکشیرامیخواند

دی جی الکاپون
پرشور و شاد!

ابی
مجری
بی تالی

االهه شکرایی
با لوح سپاس

پرکاشن
پرشور!

سفره  7سین

رقصی چنان،
میانۀ میدان...

آرمینا جان

دکتر راضیه
رضوی

و با یــاد خوب همه ی عزیزانی کــه از جمع ما رخت
برکشــیدند -دکترپرویز قدیریان ،دکتــر اختر نراقی،
محمد فاضل ،دکتر شادمان ،بانو مینا و صالحی مهدی
محمدیان -و جایشان بسیار خالی است...
در پایان:

با آرزو و به امید ایرانی آزاد و سربلند در سال پیش رو...

یادگار استاد مصطفی لو

رقص زیبای سالومه

مبارک در
فرنگ!

و همچنین سپاس ویژه برای اسپانسر های عزیز:

محمد رســتمی  ،CIBCدارالترجمه یکتا -دندانپزشکی
آریا (دکتر شــهروز رضانیا ،ارجمند) ،ســالون ایو -خانم
لیال یوسفی سوپر اخوان ،مرتضا صادقی (بلیت کنسرت
گوگوش) ،رامین عباسی :تویوتا ایل پرو ،رستوران کارتیه
پرس ،امیر عابدی (کارواش هما) و...

نوروز و بهارتان خجسته باد!

حاجی
جواد!

فرشاد
و
عمو
نوروز

پیوند در برگزاری این برنامه بیش از همه وامدار دو دوســت
ارجمند است :فرشــاد فضلی (از تپش دیجیتال) و ناخدا
حسینصمیمی ،بدون حضور فعال این دو یار گرامی و دوست
دیرین ،برگزاری این جشن -موکدا -میسر نمی شد.
دراین میان بویژه هزار براوو و آفرین و سپاس نثار ایندوستان:
ابی درویشــعلی (مجری) ،جواد رستمی :حاجی فیروز بی
نظیر که شــور خاص و غریبی برای بچه ها  -و ایضا مامان/
بابابزرگ هــا به ارمغــان آورد!) علــی داوری عزیز ،هلیای
خوشگل و نازنین و خانم مریم رحیمی ،نمایش عروسکی
مبارک خاندر فرنگ! اجرا کنندگان :غزاله مرادیان ،مجتبی
معاف (قطعات فولکلوریک :مرتضــی احمدى) علی آقای
ارجمند از اســتودیو فتوبوک :برای استودیوی عکاسی که
«پرینت» عکس یادگاری مهمانان را درجا به ایشان تحویل
می داد!
فرهاد زاهدی عزیز ،مرتضاصادقی ،علی قربانی :عمونوروز،
خانم فرح اصفهانی (سفره هفت سین زیبا و غرورآفرین)،
تیمور و فرشاد عزیز (صدا ،نورپردازی و سرویس دی جی
پرشروشــور!) ،زری رســتمی برای همه ســخاوت ها و
سختکوشی هایش ،خانمدکتر راضیه رضوی ،خانم آرمینه
زاهدی ،وحید امیری نیا :سبد و دسته رز های بی نظیرش
استاد احمد مصطفی لو (خوش نویسی ها) و ...و...
و با ســپاس از همه شــما که با حضور گرم خود شبی
بیادماندنی برای ما به یادگار گذاشتید...
اگر اسمی از جا افتاد پوزش ما را بپذیرید.

کمبودها را بر ما ببخشــید .با ما باشید .قول می دهیم
بازهم بکوشیم شب هایی پرشورتر و جشن هایی شادتر،
بزرگ تر و بهتر در خور شان شما ارائه دهیم.

حاجی
فیروز
عیدی
میدهد!

تولد
سردبیر!

تیمورجان  -دجی آلکاپون  -بود.
پذیرایی خوب ســالن ،با چندین
نوع پیش غذا ،ساالد ،غذای اصلی
فیله مینیون ،مرغ و ماهی ،شراب و
نوشیدنی و دسر و قهوه انجام شد.
طبق ســنت همه ســاله ،امسال
لوح زیبای «ســپاس» پیوند :به
دوستان مان در انجمن زنان ایرانی
مونتریال (خانم االهه شــکرایی)
و نشریه هفته (خسرو شمیرانی)
تعلق گرفت.
قرعه کشی جوائز نفیس از طرف
اسپانســر هــای برنامــه یکی از
فرازهای شاد و بیادماندنی جشن
بود .جشن و پایکوبی و شادخواری،
و تا پاسی از نیمه شب ادامه یافت.
و اما...
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م اللی یک
ونتریـ دوآت
ی
ش
ۀ
ـ
الی

_______________
در ابتدا ،آغاز سال نو خورشیدی
را به همه شما شاد باش عرض می
کنم و امیدوارم که در سال 1394
در پناه ایزد منان شاد ،تندرست،
دخلوش و موفق باشید.
_______________

در این شــماره به بررسی هفته
بیست و سوم لیگ برتر -خلیج
فارس ،بازیهای دوســتانه تیم
ملــی در تعطیالت نــوروزی و
رفتن یا ماندن کارلوس کی روش
می پردازیم.

یک بــه ذوب آهن اصفهان واگذار
کرد .پیکان با این نتیجه به جمع
سه تیم فانوس به دست اضافه شد
تا شرایط سختی را بر ای بقا پیش
روی خود داشــته باشد .بر عکس
این تیم ،ذوب آهن خود را تا رده
ششم جدول باال کشید و اینک به
فکر گرفتن سهمیه آسیایی افتاده
اســت .بازی دو تیم سایپا و ملوان
به تعویق افتاد.دلیل این امر حضور
سه بازیکن تیم سایپادر اردوی تیم
ملی امید ذکر شده است.
در مهمترین بازی این هفته تیم
های اســتقالل و نفــت تهران به
مصاف هــم رفتند که این بازی با
نتیجه ی یک بر صفر به سود تیم
زرد پوش خاتمه یافت .استقالل در
این دیدار جاســم کرار را به دلیل
محرومیت از طرفکمیته انضباطی
و امید ابراهیمی را به دلیل ســه
کارته بودن در اختیار نداشت.
این تیم علی رغم غیبت دو ستاره
کلیدی خود ،بازی روان و هجومی
را ارایه داد .ولی روی خروج اشتباه
دروازبان خود محسن فروزان ،بازی
را واگذار کرد .البته فروزان تا قبل
از این صحنه ،روز خوبی را سپری
کرده و حتی ضربه پنالتی پادوانی
مدافــع تیم نفت را هم مهار کرده
بود .در پایان هفته بیســت و دوم،
نفت تهران با  ،45تراکتور ســازی
تبریز با  44و استقالل تهران با 41
امتیــاز در باالی جدول رده بندی
مسابقات قراردارند.
در حــال و هوای نــوروزی ،خبر
مرگ دو خبرنگار جوان ایرانی به
نام های حسین جوادی(خبرنگار
روزنامه وطن امروز) و میالد حجت

االســامی (خبرنــگار
خبرگزاری تســنیم) در
ســانحه هوایی کشــور
آلمان همه را شوکه کرد.
این دو جهت پوشــش
خبــری اردوی تیم ملی
در اروپا و اِل کِالســیکو
(شهرآرود بارسلونا و رئال
مادرید) به این قاره سفر
کرده بودند که متاســفانه در این
پرواز جان خود را از دست دادند.
تیم ملی کشورمان برای برگزاری
دو بازی دوستانه با تیم های شیلی
و سوئد راهی اروپا شده است .ایران
توانســت در بــازی اول خود تیم
شیلی را  2بر صفر با گلهای جواد
نکونام و وحید امیری شکســت
دهد .البته تیم شــیلی از ترکیبی
جوان بهــره می برد ولی کیروش
از تمام عناصر اصلی خود استفاده
کرد .در این دیدار ،اشــکان دژاگه
ستاره میدان بود و بارها با دریبل
ها و پاس های رو به جلو تیم ایران
را در فاز هجومی قــرار داد .بازی
تیم ایران با سوئد یازدهم فروردین
برگزار خواهد شد.
در این اثناء ،خبر عدم توافق
کی روش با فدراسیون فوتبال
روی خروجی همه خبرگزاری
ها قرار گرفت .حال باید دید که
واقعا این دو بازی دوســتانه وداع
کی روش با نیمکت ایران خواهد
بــود یا باز هم یک بازی رســانه
ای از طــرف او و تیم رســانه ای
قدرتمندش می باشد؟!
ولی ذکر این نکته ضروری اســت
که بنا بر نظر اکثر کارشناســان
بی طــرف ،قطــع همــکاری با
کی روش نــه تنها برای تیم ایران
مشــکل زا نخواهد بود ،چه بســا
به نفع تیم ملی هم باشــد .باید
واقع بینانه به این موضوع نگریست؛
حضور این مربی سرشــناس چه
عوایدی برای تیم ما داشته!
آیا در آســیا قهرمان شده ایم ،در
جام جهانی درخشــده ایم ،چند
مربی جوان در کنار او تربیت کرده
ایم ،سیســتم هجومی خاصی به
فوتبال ملی ما اضافه شده  ...اینک
تزریق روح تازه در کالبد تیم ملی
بسیار ضروری به نظر می رسد.
امیدواریــم هــر تصمیمــی که
فدراسیون فوتبال اتخاذ می کند،
در جهت پیشبرد فوتبال ما باشد.
شرح عکس ها به ترتیب:
 -1بهروز مکوندی مربی تیم نفت
مسجد سلیمان  -2علیرضا مرزبان
مربی تیم پدیده مشهد  -3امید
ابراهیمی هافبک دفاعی استقالل
تهران  -4حســین جــوادی و
میالد حجت االسالمیدو خبرنگار
مرحوم  -5وحید امیری ملی پوش
تیم نفت تهران

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

•

برجن مرغـوب پری

>> محصول هندوستان در خور سلیقه مشکل پسند ایرانی
در انواع گوناگون

معمولی
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سنتی

www.akhavanfood.com
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

در روزهــای پایانی ســال 1393
خورشیدی ،تیم های لیگ برتری
به مصــاف هم رفتنــد تا آخرین
امتیــازات را َدشــت کنند .نفت
مسجد ســلیمان در این شهر از
پرسپولیس تهران پذیرایی کرد.
در این بــازی که حاشــیه های
فراوانی به همراه داشت ،دو تیم به
تساوی  2بر  2رضایت دادند .البته
نفت مسجد سلیمان بسیار خوش
شــانس بود زیرا در دقایق پایانی
توانست بازی را به تساوی بکشاند.
تیم پرســپولیس هم بابت پرتاب
سنگ از سوی تماشــاگران تیم
نفت ،به کمیته انضباطی شکایت
کرد که نهایتاً این کمیته رأی به
عدم حضور تماشاچیان این تیم تا
اطالع ثانوی صادر کرد.
البته مدیران این تیم قعرنشــین
ســاکت نمانده و تیم پرسپولیس
را به توهین به قرآن و مقام واالی
شهیدان در مراســم ابتدای بازی
متهــم کردند ولــی راه به جایی
نبردند.
راه آهن شهر ری میزبان تراکتور
ســازی بود که بــازی را با نتیجه
ی  3بــر صفر به این تیم تبریزی
واگذار کرد .راه آهن با این شکست
با یک پله سقوط به انتهای جدول
تکیه زد .دیگر تیم تبریزی یعنی
گســترش فوالد هــم در خانه 3
بر یک از ســد فوال د خوزســتان
گذشت تا امیدهای خود برای بقا
در لیگ برتر را زنده نگه دارد .فوالد
خوزستان با این شکست کمی از
جمع صدرنشــینان فاصله گرفت
ولــی همچنان به آینــده امیدوار
اســت .البته این تیــم یک بازی
سختدر هفته آتیدر خانه خود با
استقالل تهران برگزار می کند که
برای هر دو تیم حیاتی می باشد.
استقالل خوزســتان هم باالخره
طعم برد را چشــید و با نتیجه 2
بر صفر صبای قم را شکست داد.
این تیم خوزســتانی پس از هفته
ها نتیجه نگرفتن ،بــا این برد از
قعر جدول فاصله گرفت .سپاهان
اصفهاندر خانه خود ،پدیده مشهد
را یک بر صفر بدرقه کرد تا امید به
قهرمانی را در دل هوادارانش زنده
نگه دارد.
پیکان تهران نتوانســت کاری از
پیش ببرد و بازی را با نتیجه  3بر

الـهی های جهان متحد شوید!
فوتبال ّ
ُ

ایران 11
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>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
Tel.: 514-620-5551
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 سال  21شماره  12  1206فروردین 1393

www.paivand.ca
www.paivand.ca

فریبرزرجبیان:مونتریال

facebook.com/fariborz.rajabian
f1970f@yahoo.com
twitter: @freddyra

---------------پارمــا از قهرمانــی اروپا تا
ورشکستگی
ی از خبرهای ناگــوار دنیای
یکــ 
فوتبال که تا حدی زیاد مورد تأسف
و تعجب طرفداران فوتبال گردید
خبر ورشکستگی تیم پارما ایتالیا
بود که متاســفانه این باشگاه که
 ۱۰۲سال از تٔاسیس آن میگذرد
پس از آن که مدیریت این باشگاه
نتوانســتند مشــکالت مالی این
باشگاه را حل نماید مجبور به اعالم
برشکســتگی و در نهایت فروش
این باشگاه به مبلغ فقط  ۱یورو به
جیمپیرتومننتیشوند.
ی بود که مننتی
ی ایــن در حال 
ول 
ی این باشگاه را
توانســت در حال 
به مبلغ فقط  €۱بخرد که متعهد
به پرداخــت بدهی  ۱۰۰میلیون
یورویی این باشگاه شده بود.
متاسفانه بر خالف آنچه که انتظار
میرفت که شاید حاال این باشگاه
دوباره به روزهای اوج خود بر گردد
فقط بعد از گذشته زمان کوتاهی
پلیس ایتالیا بادستگیری مننتی به
اتهام فساد مالی وی را راهی زندان
نمود و وضع این باشگاه پر آوازه را
از آنچه که بود بد تر نماید.
در حال حاضر تیم پارما پس از ۲۶
بازی فقط موفق به کسب  ۹امتیاز
گردیده که بازیکنان این باشــگاه
به دلیل عدم دریافت دستمزد در
چند ماه اخیر از حضور در  ۲بازی
آخر ممانعت نمودند .حاال باشگاهی
که روزی بزرگانی همچون کاناوارو،
سباســتین ورون ،هرنان کرسپو،
لیلیان تورام ،جیجی بوفون و صدها
بازیکن بزرگ را به دنیا شناساند،
روزهای سیاه و پر فراز و نشیبی را
سپریمینماید.
آخریــن خبر اینکه  ۱۹باشــگاه
ایتالیایی برای کمک و همدردی با
باشگاه پارما قول کمک در در قالب

:۲۰۰۸

تــا فوريه  ،۲۰۰۸ايــران و آژانس
بر سر شش مساله اوليه به توافق
رسيدند و آژانس آنها را «حلشده»
خوانــد .با اين حــال ،ضمن حل
مسائل ششگانه ،مسائل جديدی
پيــش آمد کــه آژانــس از ايران
خواهان شفافسازی در مورد آنان

چطور از سر
دردهای تنشی
جلوگیری
کنیم؟

* پاریسسنژرمن فرانسه -
بارسلونایاسپانیا
* اتلتیکومادرید اسپانیا  -رئال
مادریداسپانیا
* پورتــوی پرتغــال  -بایرن
مونیخ آلمان
* یوونتوس ایتالیا  -موناکوی
فرانسه

ی را به این باشگاه
وامهای بلند مدت 
پیشنهادنمودهاند.

ی یک چهارم
قرعه کش 
نهاییلیگقهرماناناروپا

در مرحله یک چهارم نهایی لیگ
قهرمانــان اروپا پاریســنژرمن
حریف بارســلونا شــد ،اتلتیکو با
همشــهریاش یعنی رئال دیدار
میکند ،بایرن رقیب پورتو شد و
یووه به مصاف موناکو میرود.
ی از بزرگترین شــگفتیهای
یکــ 
مرحله یک هشــتم نهایی حذف
ٔ
چلسی در مقابل پاریس سن ژرمن
فرانسه بود ،که این تیم توانست با
نتیجــه  ۲-۲در لندن و در نهایت
ٔ
گـــل
با مجموعه  ۳-۳وبه لطف ُ
خانه حریف ،مورینیو و
بیشتر در ٔ
شاگردانش را از رسیدن به در یک
چهارم نهایی محروم نماید.
ی بود که کمپانیهای
این در حال 
شــرط بندی  %۸۰به صعود تیم
چلسی شانس داده بودند .گلهای
این بازی را برای پاریس سن جرمن
هر  ۲مدافع میانی این تیم یعنی
داوید لویز و تیاگو ســیلوا به ثمر
رساندند.
جالــب آنکه این تیم پاریســی از
دقیقه  ۳۱و پــس از اکرج زالتان
ٔ
ایبراهیمویج ۹۰دقیقه باقیمانده را
 ۱۰نفره با پیروزی در وقت اضافی
به اتمام رساند.
با بسته شــدن پرونده بازیهای
مرحله یک هشــتم نهایی لیگ
قهرمانان اروپا و مشــخص شدن
چهره تمامی هشــت تیم صعود
کننده ،قرعهکشــی مرحله یک
چهارم نهایی این رقابتها در مقر
یوفا در شهر نیون سوئیس برگزار
شد که بر اســاس آن چهار بازی

 12سال مذاکرات هسته ای...
عموماً با نام «برنامه کاری» از آن
ياد میشــود) موافقت کردند .در
اين برنامه ،چهار مسأله مربوط به
گذشته و دو مسأله مربوط به زمان
حال مشخص شدند.

«««« سالمت »»»»

دومیــن مرحله حذفی لیگ
قهرمانان به شرح زیر است:

با ســام به تمامی شــما
دوســتان ،این هفته از دو
رویداد مهم دنیای فوتبال
با شما حرف می زنیم ،اولی
ماجرای تأســف بار باشگاه
پارما ایتالیا و دومی نگاهی
کوتاهی داریم به  ۸تیم راه
یافته بــه جامعه قهرمانان
اروپــا؛ در نهایت با نزدیک
شــدن به زمان رای گیری
برای ریاســت فدراسیون
ی به
جهانی فوتبال هم نگاه 
ی از کاندیدهای
نظریات یک 
این پست خواهیم داشت

مرحله رفت این مسابقات در
تاریخ  14و  15آوریل ( 25و
 26فروردین  )94و دیدارهای
برگشــت در تاریخ  21و 22
آوریل( 1و  2اردیبهشت )94
انجام خواهد شد.
ادامــه تصاحب صندلی
در
ٔ
ریاست فدراســیون جهانی
فوتبال ،فیفا
امیرعلیابنحســین اردنی اعتقاد
دارد کــه فدراســیون بینالمللی
فوتبال مســیر اشــتباهی را در
توسعه فوتبال پیش گرفته است.
این سازمان تعداد قابل توجهی از
فدراسیونهای ملی را بدون توجه
رها کرده است.
امیر تصریح کرد :فیفا در رابطه با
تصمیماتواقداماتشبیمسئولیت
است .این سازمان پولهای فراوانی
را که در اختیار داشــته ،به طور
نامساوی تقسیم کرد .حق برخی
فدراسیونهای کشورها ضایع شد.
فیفا و باالخص مدیریتش خطاکار
است.
او همچنین ذکر کرد :من احساس
نگرانیهــای فراوانــی دارم .بــه
مدیریت حال حاضر فیفا انتقادهای
جدیای وارد است.
امیــر اردنی پیش از این نیز گفته
بود :بالتــر دیکتاتور اســت .او
مدیریت اســتبدادی را پیشه راه
خود کرده است.
علی ابن حسین به همراه لوئیس
فیگــو ،فان پــراگ و بالتر رئیس
کنونی فیفا چهار نامزد انتخابات
ریاست فیفا هستند که انتخابات
آن در اوایل خرداد برگزار میشود.
امیرعلیابنحسین اردنی ،رئیس
فدراسیون فوتبال کشورش است
بالتر که  80سال دارد ،تا به حال
برای بیش از شــانزده سال رئیس
فیفا بوده است.
•

>> ادامه از صفحه7 :

شد :شــرايط دستيافتن ايران به
سندهای پيشتريادشده مربوط به
غنیسازی ،توسع ه و تحقيقات در
حيطه نظامــی؛ و اطالعات جديد
آژانس در مورد تحقيقات نظامی
هســتهای ايران .ايران در ماه مه
اين ســال سندی  ۱۱۷صفحهای
در توضيح اطالعات جديد آژانس
تسليم اين نهاد بينالمللی کرد .اين
سند به «نواقص» شکل و طرح و
سازماندهی اسناد اطالعاتی جديد
آژانس میپرداخت و اين اطالعات
را «جعلی» توصيــف میکرد .بر
ایــن مبنا دولت ایــران لزومی به

شفافسازی در مورد آنها نمیدید.

:۲۰۰۹

ايران در اکتبــر  ،۲۰۰۹مذاکرات
خود با گروه ۵+۱را در ژنو آغاز کرد.
همچنيندر  ۲۱سپتامبر اين سال
دولت ايــران به آژانس بينالمللی
انرژی اتمــی خبر داد که در حال
ساختن تاسيسات غنیسازی دوم
خود در فردو است .اياالت متحده،
بريتانيا ،و فرانسه در اجالس گروه
جی ،۲۰-چهار روز بعد اين اقدام را
محکوم کردند.
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سردرهای تنشی رایجترین نوع
سردردها هســتند .درد ،معموال
همراه با گرفتگی اندک یا فشار،
تمام سر را فرا میگیرد یا میتواند
تنهادر پیشانی ،پشت یا باالی سر
وجود داشته باشد.
سردرد تنشی زمانی رخ میدهد
که عضالت ســر و پشت گردن
دچار گرفتگی و انقباض شوند.
عوامل متفاوتی موجب شروع این
گرفتگی ماهیچهای میشــوند.
عوامل آغاز کننده رایج شــامل
اســترس ،وعدههــای غذایــی
فراموش شــده ،کمبود خواب،
خستگی ،خستگی چشم ،ضربه
یا تکان ســریع و طرز نامناسب
قرارگیــری بدن هســتند .این
مشــکالت میتواننــد موجب
وخیمتر شدن سردردهای تنشی
موجود هم بشوند.
ســردردهای تنشــی عموما به
داروهای مســکنهای بدون نیاز
به نسخه ( )OTCپاسخ میدهند.
با این وجود مسکنها تنها عالئم
ســردردهای تنشی یعنی درد را
بدون پرداختن به علت بروز آنها
(گرفتگی و انقباض ماهیچهها)
هدف قرار میدهند .مورد توجه
قــراردادن و بررســی علت بروز
سردردهای تنشی یعنی گرفتگی
عضــات راهکار بهتــری برای
جلوگیری و درمان آنها است.
اگر شــما به تازگــی دچار یک
ســردرد تنشی شــدهاید ،یک
شل کننده عضالت ،با اثری سریع
اما کوتاه مدت میتواند باعث شل
شدن عضالت سر و گردن شود.
این داروها نیز نسبت به داروهای

:۲۰۱۰
در  ۲۴ماه مه اين سال ،ايران ،برزيل،
و ترکيه در بيانيه مشترک تهران
اعالم کردند که دولت احمدینژاد
با انتقال اورانيم غنیشده با غلظت
پايين به ترکيه در عوض دريافت
سوخت برای يک رآکتور تحقيقاتی
موافقت کردهاست .رهبران جهان
عــرب ،چيــن ،و فرانســه از اين
بيانيه استقبال کردند .اما هيالری
کلينتون آن رادارای نواقص متعدد
دانست از جمله بهدلیل آنکه معتقد
بود ایران با این طرح قصد دارد به
غنیسازی با غلظت باال ادامه دهد.
اندکی بعد برخی دولتهای عضو
آژانس ــ که نام آنها ذکر نشد ــ
اطالعات جديدی در اختيار آژانس
قــرار دادند .تــاش آژانس برای
مذاکره با ايران بر مبنای اطالعات
جديــد ناکام مانــد .در اکتبر اين

مسکن به طور موثرتری موجب
بهبود درد نمیشــوند ،اما علت
بروز ســردرد تنشی را هدف قرار
میدهند.
ســردردهای تنشــی اغلب درد
مداومیدر سراسر پیشانی یا یادر
پشت سر ایجاد میکنند .گاهی
تمام ســر شــما درد میگیرد و
حسی به وجود میآید به صورت
گرفتگی مبهم عضالت توضیف
میشود.
برای جلوگیری از بروز ســردرد
تنشی خواب کافی داشته باشید
و وعدههای غذایی خود را حذف
نکنید .مراقب باشید تا بیش از حد
خسته نشوید .زمانی که احساس
گرفتگــی عضــات میکنید،
یک حوله گــرم بر روی گردن و
شــانههایتان قرار داده تا موجب
شل شدن عضالت شود یا روغن
نعناع روی شقیقه خود بمالید.
عضالت گردن و ســر خود را در
معرض فشارهای طوالنی مدت
قــرار ندهید .اگــر از میز تحریر
اســفاده میکنیــد زمانهــای
اســتراحت متعــددی را برای
بلند شــدن از پشت میز و تغییر
موقعیت خــود اختصاص دهید.
زمانی کهدر حال مطالعه هستید
چانه خود را روی قفسه سینهتان
قرار ندهید .برای مکالمه زمانهای
طوالنی را صرف گرفتن گوشی
تلفن بین گوش و شانه نکنید و
به جای آن از هندزفری استفاده
کنید.
راهکارهای آرامش بخشی نظیر
بازخورد زیستی ()biofeedback
را امتحان کنیــد .در این روش

ســال ،آژانس به صورت مکتوب
از ايــران خواهان توضيــح درباره
اين اطالعات جديد شد .در سال
 ۲۰۱۰دولت احمدینژاد با اعالم
عمومی غنیسازی  ۲۰درصدی،
ايران را يک «کشور اتمی» خواند.

بني :۲۰۱۰ – ۲۰۰۷

سياست خارجیدولت احمدینژاد
بر اين بنا شــد کــه فعاليتهای
اتمی ايران به دليل تحريمها طبق
زمانمندی مقرر بــه آژانس ارائه
نشــود .آژانس انرژی اتمی نيز در
واکنش اعــام کرد ايران بار ديگر
برنامه هســتهای خــود را از ديد
ناظران آژانس پنهان کردهاست.

:۲۰۱۲

در ژانويه اين سال ،مجله «سالون»
گزارش داد که در سالهای ۲۰۱۰
و  ،۲۰۱۱مهاجمــان ناشــناس

یاد میگیریــد زمانی که
عضالتتان دچار گرفتگی
میشوند ،چگونه بر اساس
پیامهــای دریافتــی از
طرف بدن خودتان باعث
شل شــدن و آرامش آنها
شــوید .اگر به طور مکرر
دچار ســردردهای تنشی
میشوید و به خصوص اگر
در ناحیه گردن و شــانهها
احساس درد دارید ،به طور
منظم ورزشهای کششی
مناســب بــرای عضالت
گردن را انجام دهید.
برخی افراد واجــد نقاط آغازگر
ســردرد در ناحیه پشت و گردن
خود هستند که لمس این نقاط
حســاس میتواند موجب بروز
ســردردهای تنشی شود .تزریق
مواد بیحســی موضعی به این
نقاط آغازگر ممکن است موجب
از بین رفتن درد و جلوگیری از
بروز سردرد شود .این اثر معموال
برای چنــد روز باقــی میماند.
تزریقها عمومــا هر چند هفته
یکبار انجام میشوند .البته معموال
به چنین روشهایدرمانی نیازی
نیست و درمانهای سادهتر موثر
هستند.
همچنیــن پزشــک معالجتان
میتواند داروهایی را برای کمک
به جلوگیری از سردردهای تنشی
تجویز کند که شــامل داروهای
ضدافســردگی و شلکنندههای
عضالنی طوالنیاثر باشد.
در مورد ســردردهای تنشی با
در نظر گرفتن تمامی شــرایط،
کمی پیشــگیری ارزشمندتر از
روشهای درمانی متعدد است.
از عوامل آغازگر ســردرد دوری
کنید و عضالت گردن و شــانه
خود را در حالت راحتی و آرامش
حفظ کنید .همین اقدام کوچک
یشــگیرانه به میزان زیادی شما
را از مصــرف داروهای مســکن
بینیاز و از تداخل سردرد تنشی
در زندگی عادی شما جلوگیری
میکند.
منبعHarvard Health letter :

توانستهاند پنج دانشمند هستهای
ايران را در سکوت رسانهای غرب
ترور کنند.
برخــی مقامهــای آمريکايی که
نامشان فاش نشــد ،ادعای ايران
مبنی بر دستداشــتن ســازمان
مجاهدين خلــق در اين ترورها و
حمايت مالی ،آموزشــی و نظامی
«موساد» از اين سازمان در ترورها
را تاييد کردند.
در  ۸ژانويــه اين ســال نيز لئون
پانتئا ،وزير دفاع وقت آمريکا ،اعالم
کرد که ايران بهدنبال توسعه سالح
هستهای نبوده ،اما در تالش برای
توسعه توانايی هستهای بودهاست.
او از اســرائيل قوياً خواست تا به
همــکاری با جامعــه بينالمللی
برای دستيابی به راهحل صلحآميز
بپــردازد .در آوريــل اين ســال،
{>> ادامه در صفحه}36 :
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کنترل کنید که با شما چطور رفتار
کنند .شما میتوانید به تنهایی جلو
کلمات تلخ و گزنده آنها را بگیرید
و نگذارید که وارد قلب و ذهنتان
شوند .یادتان باشد ،اگر به محیط
احترام
خودتــانديده
دروناست كه اگر
مقــدسنايابي
«اخالق خوش» مثل اينكه اين روزها به مثابه در
انگيز
دل
صحنه
اين
مشاهده
ش��ود ،آن قدر ارزشمند و خاطرهانگيز است كه
نگذارید ،هیچکس دیگر هم اینکار
کرد.در همه آن روز كه
خود را
مثبت
يعني صحنه خوش اخالقي چه بس��ا تأثيررا نخواهد

ت گردشگري دركشور

گردشگران درچیزی
بالد خارجه
ن در
بالد خارجه
دلبازي

تحمل کردنهای غیرضروری همه
انرژی تان را گرفته و کارایی شما را
در زندگی پایین میآورد.
اگر همه انرژیتان را صرف تحمل
کردن چیزهــای مختلف کنید،
مطمئناً نمیتوانید زندگی شاد و
بیدغدغهای را تجربه نمایید .در
زیر به مسائلی اشاره میکنیم که
باید دســت از تحمل کردن آنها
بردارید:

•

ورد

که الزم
نیست
تحملکنید

بتوانیــد دید خوبی پیــدا کنید،
مجبورید کمی دورتر بایســتید.
گاهیاوقات رشد کردن به معنی
کنار گذاشــتن عادتها ،روابط و
موقعیتهای گذشته و پیدا کردن
چیز جدیدی اســت که شما را به
حرکــت بیندازد ،چیــزی که به
هیجانتان بیاورد .این معنی زندگی
است :یکجا ساکن نمانید.

•

 .۲منفیگرایی خودتان
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و با کســانی که صداقــت ندارند ،کنید .اگر مــداوم همان کارهای
گذشــتهتان را انجام دهید ،چیز
رفتوآمدنکنید.
•
جدیدی به دســت نخواهید آورد.
 .۶تنفـــر از محیط کار
بهترین زمان برای شــروع همین
اگــر از کارتان لــذت نمیبرید ،االن است.
بگردید،اين •
نگذرانید.
وقتتان را در
روزها به مثابه در نايابي است كه اگر ديده
مثل اينكه
آن خوش»
«اخالق
نامتام
کارهای
دادن
کش
.۹
کاری که
باالخره
مطمئن
خاطرهانگيز است كه مشاهده اين صحنه دلانگيز
ارزشمند و
باشید قدر
ش��ود ،آن
دادنكه
کش روز
همه آن
خودسرا در
اخالقي چه
زاتر از
مثبتاستر
تأثيرچیز
کرد.بس��اهیچ
خوشخواهید
صحنهپیدا
يعنيکند را
راضیتان
کارهایگذارد.
شده ،برجا مي
جمالازآنهرروشن
مان به
ناتمام نیســت .دست از
لحظه
کرده و
چشمکار
اگر سخت
برخي از ما تصور ميكنيم حاال كه در هالهاي از انواع و اقس��ام مشكالت
تمام
برای
بردارید.
کردن
تلف
وقت
آن
از
دســت
برید،
ی
م
لــذت
آن زندگي ماش��يني و ش��هري گرفتار ش��دهايم ،نبايد انتظ��ار خوشاخالقي و
گذشتهاًوارد
ناتمام
کردن
باشید که
مطمئن
نکشید.
چون
است كه اتفاق
کارهایاين
اما واقعيت
مسیرباش��يم،
درداشته
همديگر
گش��اده از
روي
بیشهاازو
دادنسختي
ماش��يني
زندگي در
عديدهاي
درگير
عصرکش
شــوید.
هس��تيم وعمل
سخت کار
معضالتچون
هستید،
پیشرفت
همه
کارهابراي
طلبد كه
خ��ود را
اينتتر
رهاي��يرا ازسخ
انجام آنها
مياین
عالقه دارد،حد
خاصآن
ه��ايکه به
ناماليمتکاری
کــردن ،در
آشفتگي كمي هم مالطفت و ماليمت در رفتارها و برخوردهايمان با ديگران
.
د
کن
ی
م
است.
آن
در
موفقیت
دارید ،رمز
داش��ته باشيم.ش��ك نداريم همانطور كه خوشاخالقي كاسب محل ،ما را

چشممان به جمال آن روشن شده ،برجا ميگذارد.
برخي از ما تصور ميكنيم حاال كه در •
هالهاي از انواع و اقس��ام مشكالت
ناســالم
زندگي ماش��يني و ش��هري گرفتار ش��ده.۴
خوشاخالقي و
روابطانتظ��ار
ايم ،نبايد
اين است كه اتفاقاً
هوشــمندانهچون
روي گش��اده از همديگر داشته باش��يم ،اما واقعيت
انتخاب
روابطتان را
ماش��يني
کنید.عصر
درگير معضالت عديدهاي هس��تيم و زندگي در
سختيبهها واندازه
هیچوقت
تنهایی
ناماليمته��اي خاص خ��ود را دارد ،ميطلبد كه براي رهاي��ي از اين همه
تنهایی
یک رابطه نادرست برایتان
آشفتگي كمي هم مالطفت و ماليمت در رفتارها و برخوردهايمان با ديگران
که راارزش
كاسبباشید
اخالقيکسانی
آورد .با
داش��ته باشيم.ش��ك نداريم همانطور كهنمی
محل ،ما
خوش
سالم
كه
جايي
همان
از
مس��تمر
•
•
ترغيب ميكند كه خريدهايمان را به طور شما را میدانند .الزم نیست برای
ترغيب ميكند كه خريدهايمان را به طور مس��تمر از همان جايي كه سالم
س��طح خرد
بودن در اين
شــاد تعامل
ما را عليك گرمي دادهاند ،انجام دهيم و چه بس��ا
س��طح خرد
در اين
فکربس��ا
.۱۰چه
سازماندهیانجام دهيم و
گرمي دادهاند،
عدمرا عليك
زیادی در  .۷ما
ازحد به
تعاملش
کردن بی
آمادگی و
دوســتان
ادامه
به
را
ما
كه
اس��ت
تأثيرگذار
چندان قابل توجه ما نباش��د ،اما اين
اس��ت كه ما را به ادامه
تأثيرگذار
قدر
اين
اما
نباش��د،
ما
توجه
قابل
چندان
آنقدر اطراف خود داشــته باشید؛ چند  ۳۰دقیقه زودتــر از خواب بیدار اشتباهاتگذشته
است .شما چه فکری درمورد
هم��كاري راغب ميكند.خوش خلقي در س��طح كالن نيز به همين اندازه و
هم��كاري راغب ميكند.خوش خلقي در س��طح كالن نيز به همين اندازه و
تان
ی
کشت
که
کنید
ی
م
تصور
اگر
انجام
برای
نشوید
مجبور
تا
شوید
بدانند
را
قدرتان
که
واقعی
دوست
یا
اید
فايدهآمده
مفيد راه
چقــدر
ً
اس��ت .مثال تعامل سازنده يك فروشنده صنايع
کنید؟بيشتر
ی بس��ا
مچه
چه بس��ا بيشتر مفيد فايده اس��ت .مث ً
ال تعامل سازنده يك فروشنده صنايع
ً
برخوردوقت
است ،شاید
شدن
خارجي .رو
اینطرف
عجلهبا باشــید
ظاهراخیلی کارها در
برخوردبود.
شيوهخواهد
کافــی
خارجي.قوت
بروید؟ نقاط
دیگر باید
چقدر
برایتانكه اين
ترديد نكنيم
توريس��تهاي
دس��تي با
ظاهراً
اين شيوه
غرق كه
ترديدبهنكنيم
توريس��توهاي
دس��تي
ها برجا مي
ش��گرفي
اهميت چنان
چندان با
وس��اده و نه
صنعت
برجا مي
چنان تأثير
اهميت
چندان
س��اده و نه
كه باعث
گذاردکه
چیزهایی
ش��گرفيکه
خوبی باشد
دقیقه
اینبا۳۰
بدویــد.
صنعتضعف و آنطرف
گذاردبهكهمعنی
گذشــتن
تأثير وقت
بهترین و
چیســت؟
ضعفتــان
توريسم كش��ورمان از آن منتفع خواهد شد.حاال در طيف گسترده بين اين
اين
گسترده
شد.حاال در
منتفع خواهد
كش��ورمان از آن
بيندور
شود را
طيف می
شــدن آن
سنگین
ســردردهایی
توريسمکند از
بعضی کمکتان می
بدترین اتفاقی که میتواند برایتان نیســت .ما به این دلیل از
سطوح خرد و كالن برخورد مثبت يا منفي دوست و همكار و رئيس و همسر
سطوح خرد و كالن برخورد مثبت يا منفي دوست و همكار و رئيس و همسر
تصمیم
که
بعد
دفعــه
بیندازید.
متحمل
ها
ن
رسید
دیر
بخاطر
که
خواهیم
هم می
رويکه
گذریم
نمی
هاییراکه
حرف
وبیفتد
هستيم
رو در
افــرادآنها
كه هر روز با
كس��اني
چیست؟ وبههمه
اعضاي خانواده
و اعضاي خانواده و همه كس��اني را كه هر روز با آنها رو در روي هم هستيم
خلوت
تان را
گرفتید
شــوید.
خالص
کنند،
درک
ارزشمان را
داشــته
ذهنتان مقراریزنید
در
بلکهآخر
صبح تا
س��ر
چرا از
توان دريافت كه
توجهوقت مي
دهيم ،آن
مورد توجه
آخر
صبح تا
زندگازیس��ر
کمی چرا
دريافت كه
کمیميتوان
آن وقت
قرار دهيم،
شــویدتوجه
به این می مورد
آنها هر چه
مقابل
دلیلنيز در
تنهابرخيها
دهند و
مثبت مي
ها انرژي
بعضي
شب
چه
به هر
واقعاًآنها
نقطهکهمقابل
برخيباها نيز در
مثبت
شب رابعضيها انرژي
هیچ
چیزهایی
مي ودهند وکنید،
کنید
ســازماندهی
خودمان را وسایلتان
ارزش
نقطهکه
اســت
شاید،
شاید فقط
چون
باشید.
گيرند.خوشخلقي آنقدر مورد
بتوانیدشما مي
اس��ت از
تغییرانرژي
خوب و
حس
مورد
گيرند.خوش
دردیمي
اس��ت از شما
خوب وازانرژي
حس و حال
آنقدرمثل
خلقيکنید،
شروع
نمیخورند
اطرافتان
غیــرالزم را
چیزهای
فهمیدهایم.
کند تا
حالباید
چیزیو که
س��تايش بوده اس��ت كه هم در دين اس��الم و هم در فرهنگ ايراني همواره
س��تايش بوده اس��ت كه هم در دين اس��الم و هم در فرهنگ ايراني همواره
خجالتها و
گذشته،
کنید .تأكيد و س��فارش قرار گرفته پشیمان
بیشتری
موفقیت
عشق یا
• گونهاي ك��ه پيامبر اكرم(ص)
اس��ت.به
قرار گرفته
س��فارش
شادی،تأكيد و
مورد
اكرم(ص)
پيامبر
هایاي ك��ه
اس��ت.بهیگونه
پاک مورد
صداقتی
ی
ب
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بریزید.
دس��تدور
همه آنها را
دلتها.
عصبانی
فکرتان
کنید«باطرز
راميتجربه
است.توانيد دلمردم را به دس��ت بياوريد پس
خود نمي
داراي��ي
فرماين��د:
پس
بياوريد
مردم را به
• ميفرماين��د« :با داراي��ي خود نميتوانيد
عليکه(ع) نيز
حضرت
فرمايند:
بعدینيز مي
علي (ع)
آوريد».و
فرمايند:بالش  .۸دلشان را
سرتانميرا روی
شــب
دلشان را با اخالق نيك به دست آوريد».واگر
•
زندگیتان
حضرتفصل
توانید
تنـــبلیبا اخالق نيك به دست نمی
پديد
الفت
و
انس
دوس��تان
ميان
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كند
مي
زياد
را
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روزي
اخالق��ي
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پديد
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و
انس
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ميان
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كند
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را
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دیگران
گرایی
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منف
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ميآورد ».حافظ خوشسخن هم ميگويد:
ميآورد ».حافظ خوشسخن هم ميگويد:
گردونارزش
بــرایمهرخودتان
رشد
نیست؛
شما
کردن
رشد
معنی
اید،
ه
نکرد
سوءاستفاده
هیچکس
نگذاریدافسوناز
افسونکنید.
شروع
افسانه است و
اگر ده روز
ده روز مهر گردون افسانه است و
چیزهاییشمار•
فرصتیعنی
نباشید،
جايکه
یافتد
شمارازيارا آرامــش درونی پیدا خواهید کرد .زمانی اتفاق
خودتانياران
مراقب به جاي
و نيكي
يارا
ياران فرصت
نيكيم به
خودتان سوءاستفاده میکنید .شما صادقانــه زندگی کردن به شــما که میدانید بتواند بر نحوه زندگی  .۱۱بدهیهای شخصی

 .۱تصمیـــم به سکون برای
ذهن شما محیطی مقدس برای
متوسط ماندن
شماست .میتوانید پنجرههای آن
همیشــه موضوع این نیست که را بسته و همه جا را تاریک کنید یا
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4 5
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یکبر حرف
چیزهای است .خورشید همیشه به قسمتی هیچ کنترلی
ایجــاد
یکدوباره و
شــروع
شرح آرامش فکر میدهد و این آرامش شــما اثر بگــذارد .نمیتوانید با
دو شرح
جدول با
های دو
جدول با
بايد فرهنگ اسالمي  -ايراني بيشتر مورد
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ندارید
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است.
بهتر
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واقع
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صادق باشید 4نشســتن و فکر کردن پیشرفت4
8
2
1
گيرد».
كسبه قرار
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كنم؟! اگر ميخواه��م در ميان اين همه
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2 -9ورطه -التهاب كليه -درد
وانم شكار
رقيب اسم و رسمي داشته باشم و بتوانم شكار
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حرف
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اهدووصنف خراب
با مش��اهده اين همه تفاوت ديدگاه و خراب كن -حرف ندا
ندابسياري از اين اسامي
شهري،
جامعه
جيحون -نفس كشيدن -سيارات
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واليب��ال-
واح��د
يطرح
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ش��هرها تعدد مراكز تصميمگيري ،اين سؤال مطرح  -5واح��د واليب��ال -ه��ر چي��ز
خورد -5 .نامأنوس و خارجي نيز از س��طح
صندوق مانند -شهري در ژاپن بس��يار كوچك��ي هس��تند ك��ه از
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ژاپن
در
شهري
مانند-
صندوق
استفاده
مرز
و
حد
حال
هر
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مي
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موج
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رسيد.
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بگرد!
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اكنمناطق  -7هم��دم،
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 10چوب��ي گرانبه��ا -يك��ي از
مخصوص حج -كمك پرستار -14
 10ناجا معتقد است :در صورتي كه مغازهدارها
رارهاحركت بيگانه
مخصوص حج -كمك پرستار
چاقش��ناس) اس��م غيرمتعارف مغازههايشان را تغيير  -8ماضي ديدن -فرمان -چاق گونههاي لبنيات -سرود و نغمه
غيير
فرمان( -زبان
ناصر فكوهي
ماضياعتقاد
مش��اهده  -8به
ديدن-
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11خانم نويسنده معاصر هندي-
 -9در امانت روا نيست -آگهي-15 -
فرآيندهايي ندهند با آنها برخورد قانوني ميشود.
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يك��ي
نامگذاري
به
يش��تر
 -9در امانت روا نيست -آگهي-
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روي
حرامي
استام��كان ميدهد تا12از
انس��ان
قوتاس��ت
خاككهازبهآن
وي ميگوي��د :مغ��ازهداران بايد روي قوت خاك از آن است
و
د
عمودي:
آنها13 ،
وارد مغازههاي خود اس��امي ايراني بگذارند و
مفاهيم
و
اشيا
بندي
طبقه
طريق
است
كن
 -10پس��ر عرب -لوله گياهي13 -
 -10پس��ر عرب -لوله گياهي-
فاده
 -1گياه��ي اس��ت گل��دار از تيره
اين نامها نظام
سنجشهاي ردهبندي ش��ده و نامگذاري 14
اين اگر ميخواهند از اسامي خارجي استفاده سنجش
14
چتريان -پوليپهاي دريايي
رفتنرا ثبت ،كنند بايد اس��امي خارجي را كوچك در
مفهوم
يا
شيء
تا
دهد
مي
را
امكان
باال
فالگير-
نص��رت-
كاليدرشهر-11 ،
 -11نص��رت -فالگير -باال رفتن
15-2خط باس��تاني -بيري��ا -قلعه
 15كنار اسامي ايراني بياورند.
نگهداري ،و پردازش فكري كرد.
ط
سخارجي آب دريا
آب دريا
نامأنوس
اسامي
با
مخالف
قانون
صدر اسالم
اجتماعي
مسائل
كارش��ناس
يار
ايرج
است.
�ده
افقي:
لس  -12حرف جمع فارس��ي -جاي
 -10بيآن فطير است -نويسنده-
 -12حرف جمع فارس��ي-
است -نويسنده-
آن فطير
 -10بي
براساس مصوبه س��ال  1375مجلس
مش��تبه هم ب��ا تأكيد بر اينكه فرهنگ و اصالت
پايدار -بدنام
شادي-
اختاللجاي -3فرياد
نوع��ي
ديرنش��ين-
زن
-1
ساعت!
تين بيهوا -بله آلماني -كشور
بيانگر هويت مليپول ژاپن
شوراي اسالمي ،استفاده از حروف التين بيهوا -بله آلماني -كشور
پول ژاپن
در انتخاب اس��المي  -ايراني م��ا
درشت -پسوند مخصوص
مردانساعت! -4آواي
ً
در
ا
عموم
كه
عروق
انسدادي
مشهور-
امي  -13متفاوت با آن -جمع
ادباسامي  -13متفاوت با آن -جمع مشهور-
وحش��ي-
گوي��د :حفظ اين-11رويحي��وان
يس��نا -ادب
وحش��ي-
-11
استفاده از
محصوالت ايراني يا
و تاريخي ماس��ت ،مي
حي��وانفصل
صف��ت -هر
س��اخت
جماعت،ميشود
آموخت��ه -از مراكز مهم توليد گل سيگاري ديده
هوي��تپيروان
ي خارجي جماعت،
پيروان
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مهم توليد گل
آموخت��ه -از
وظيفه هر ش��هروندي اس��ت و بيگانه و غيرايراني ممنوع است.
آسيايي
 ratingكشور
خيمه-
ديرك
خودمان��ي-
آرام
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غالت-
از
آنيم-
در
كه
روزي
ممنوعيت  -14روزي كه در آنيم -از غالت-
گياهي
گالب و
يتكننده -14ب��ه عن��وان ارزش محس��وب ميش��ود.محمدي،
عرقياتقانون
ماده واحده
براساس
يان
آبعرقيات گياهي
گالب و
محمدي،
اسمي -مانع
 -5آتي-
واداشتن
بكارگيري اس��امي ،عناوين و اصطالحاتبه كار زشتي
همچنينقاره
دكنن��ده بزرگترين
قاره
بزرگترين
حات
كشور
در
ها
فروشگاه
ها،
مغازه
نامگذاري
كشور
در
 -6كام -غالم -زاري ،ناله
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زينتي-
مسكن
قزح -جمع
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زبان
درختقزح-
ضعيف-قوس
اصالت زبان-15 -3
حفظ قوت
دريغا -منظور
ني��ز تابعي از-12بيگانه به
خصوص��ي
ش��ركتهاي
��ياري از و
هيتلر-و ميوه
مع��اون
كاال -نوعي
ذخيره
-12محل
مسكن  -7اختر-
هيتلر -ميوه
مع��اون
دريغا-
عمودي :الهه خورش��يد-
عمودي:فرهنگ غني ماست كه بايد به فارس��ي اس��تفاده از واژههاي بيگانه روي -4نوع��ي ياقوت-
روي
كنندگان مجموعه
تلفني -پايه
خودروي
آلمانيپايه
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شديد-
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بيماري
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شديد-
خوني
كم
بيماري
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هاي
بخش
از
اع��م
داخلي
توليدات
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هاي جاي عنوان
ن در
گياههاي
شيريني
سردرداينترنت
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نوشيدني-
مظهر تجلي اين فرهنگ ش��أن و -13گياه نوشيدني -نوعي اينترنت  -5حرف ندا -ميوه هندي -جمعه  -8از -13
كدبانو
��ور صفت
كش��ور
داخل
در
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صفت
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حفظ
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جايگاه
مهاجر
پرندگان
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عروقي-
چنگيز
قانون
پرسرعت-
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هها،
شاعر يا
نگهداري-
جامعه
پاس��داري،كارشناس
ش�روع  -2شهبازي
مخففشاعر يا
نگهداري-
پاس��داري،
پرتغال��ي
تهاجم��ي
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چنان
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ازنازی بپرس!...
ه باشی،

زالل ک
و پیداست...
توی وایبر پیغام داده:
آمسان در ت
 "ســاممامان اگه بیداری زنگ
بزنم"!!
و یــک اس
زندگیتان نیــاز دارید،
ــتیکر  miss youهم
ف
رس
تا
ده.
یا خود کســی هستید
م
ن
که
ر
فت
م
ت
ِ
که زندگــی آن ها را تغییر
هدلش راضی نبود .اما
رف
تن
م
را "ق
خواهد داد.
بول کرد"" ،پذیرفت".
پ
ذی
رف
ت
کـ
•
ـه
به خاطر "آینده" ی
م
ن
چ
ند چی
مشکل فکرهای بسته این است
ن و چروک دیگر هم
گو
شه
ی
چ
ش
که دهان شان پیوسته باز است.
م هاش اضافه شود.
و
چ
یز
ی نگف
•
ت .به جایش رفت کار
با
وای
بر
و
اس
کای
نفس
حال
در
کــه
اکنــون
هم
پ را یاد بگیرد .رفت
"انگلیس
ج
وا
خو د تا ن کشیدن هســتید ،کس دیگری
ب
ت
لف
ن
ی در سفر" یاد بگیرد.
را داده ا
رف
م،
ز
ت
ود
م
کال
مه
ن
پر
کر
ک
ده
رد
که
ن
فر
ِ
هر
را
ب
م
ار
را از دست دارد نفــس های آخــرش را می
تم
ِ درخواســ ِ
ام کــرده ام،
دلت تنگ شد زود
•
ت ویزا یاد
بگ
یر
د
.
گو
کشد .پس دست از گله و شکایت
یا حتــی تلفن را
.
د
ندهی
شیتو برداری و شماره
مناسبی
پاسخ
توانید
نمی
وقتی
بردارید و بیاموزید چگونه باداشته مادرم
فارسی تایپ می کند.
برنداشــته ام و به
پیدا کنیــد ،ســکوت گزینه ای •
ش رو بگیری" و بعد باز
و
چو
ن
با
دل
ید
جای
دا
ش
کنید.
زندگی
هایتان
نه
ش
دا
طاق
ی
نه
ــ
ک
دن
پیغام
مردم می گویند " ،آدم های خوب
ت نیاورده و
بال حروف
طالیی است.
روی دک
ب
مـ
از
ک
ـه
وت
د
•
ــ
ها
ست
اه
ی
ر
ش
تـ
یز
ـو
رف
ی
گو
ته
وای
شـ
کنید".
رها
را
بدها
و
کنید
پیدا
را
بر
سمت
ـیش
•
گوشی.
نگذارید کســی که از رویاهایش اما باید اینگونه باشد " ،خوبی را در از اینکه دنیا امســال به پایان
بگردد ،جملــه هایش اغلب کوتاه برایش ف
رس
تا
ده
ام
که
"
اال
ن
برســد نمی ترسم… از این می هستند.
جلسه از همــان ب
هستم" یا "االن
جای
دســت کشــیده شــما را هم از آدم ها پیدا کنید و بدی آن ها را
ی
ار اما ایــن را هم ،مثل
ه
ست
م
نم
ی
ترســم که دنیا بــدون هیچ ماد
همان
رم
رف
ای
تن
ن
ت
م،
ون
"
جم
م
پذ
له
ص
یر
را
حب
فت
س
ت
ه"
ــ
نادیده بگیرید" .
که قبل از
اعت یازده
رویاهایتان منصرف کند.
کنم ،خودم بع
شــب به
دا زنگ زنگ زدن ی
م
وق
ک
ی
پ
ت
ا
کند.
پیدا
ادامه
تغییری
زن
یغ
ین
ام
م"
جا
بد
از
نو
ج
هد
شت
و
لو
ب
ه.
ی
م
پر
نیست.
کامل
هیچکس
سد
ادرم
•
چشــمم می
•
می دانــد که من به نــدرت این گذرند.
که بیدار هستم یا نه.
•
فاصله
هم
از
باید
نفــر
دو
گاهی،
هرگز به خاطر دیگران اصالت ساع
من اما دلم
ت شب ،آن هم آخر هفته ،می مادرم اما هیچ وق
ت
بگیرند تــا بفهمند چقدر نیازمند خداوند هیــچ دری را نمی بندد
چ
مــی گوید این پیغام
یز
ی
نگ
فت
ه.
خود را تغییــر ندهید .چون خواب
کوتاه
ی
م.
عن
از
ــ
تن
خو
ی
ها
دم
"ا
م
م
گر
ی
مک
وق
پ
ن
ت
رس
اس
مگر اینکه در دیگری را باز کند.
داری ،اگر
م مادرم از
برگشتن به همدیگرند.
ت پرسیده با
هیچ کسی بهتر از شما نمی کی احسا
شد که مهمانی و بار
چ
س
نی
را
ب
کر
ست
ی
ده
ب
ی،
ا
حو
را
ص
گر
ی
له
بی
زن
ا
م.
حو
گ
ص
•
له
زدن
•
نیســتی ،ا
به من ،برای حرف زدن با من الزم از خـ
تواند نقش شما را بازی کند.
ـو
دم
م
ی
پر
س
ــ
است".
ممکن
"غیر
گفت،
غرور
گر سرســری جوابم را
م
نک
بودن
خوشبخت
چرا
دانید
می
آیا
است ق
ند یکی نمیدهی ،ا
پس خودتان باشــید .شما
از همین دفعه هـ
بلش از من اجازه بگیر
ـا
د؟
ب
مشکل اســت؟ چون از رها کردن تجربه گفت" :خطرناک است".
گر تو هم مثل من دلت
عد
از
ای
ن
که
ای
تن
ن
گ
را
ش
م
ــ
ی
پ
گ
ده
و
رس
وش
م
ــ
اید.
بهترین
حو
و
ی
ص
جا
را
له
م
ق
ام
ی
خورم.
چیزهایی که باعث غمگینی ما می عقل گفت" :بیهوده است".
را داری،
طع کرده ،خود
این را می
ش را زنــگ بزنم
پ
س
ی
ــ
رس
ک
ــ
رزن
•
کم
م
ش
و
ی
با
کر
وح
ه
ده
ش
م
و
ت
حر
م
کن".
دل زمزمه کرد" :امتحانش
گف
ف
ی
شود سرباز می زنیم.
کنم.
ته "تقصیر بزنیم".
خ
ود
مه
برای
که
کسی
کردن
رها
که
دل
م
تن
گ
م
•
ی
•
ش
ه".
دلنو
این را می پ
از
رس
خـ
م
و
ـو
یعنی
نشده
ســاخته
شما
ت
دم
ک
م
ت
ی
ک
پر
شته :محسن کشاورز
دف
س
ــ
عات
پشــت
دیگران
که
آنچه
نگــران
ی
به جای پاک کردن اشــکهایتان،
م کدام دفعه
آنهایی که باعث گریه تان می شوند ســرتان می گویند نباشید ،آنها رســیدن به این درک که
که زنگ زده و من با بی حوصلگی بــوده که
با
خ
ــ
ود
ش
گف
ته
"الزم
کســانی اند که به جــای یافتن برخی آدم ها بخشــی از
را پاک کنید.
کاســتی های زندگی خودشان ،سرگذشتتان هستند ،نه
•
هرگز از سمت جلو به یک گاو ،مشغول یافتن کاستی های زندگی بخشی از سرنوشت تان.
•
از سمت عقب به یک اسب و شماهستند.
شهباز :پیشنهاد رهبری >> ...ادامه از صفحه5 :
برای اینکه دوستت داشته باشم و
از هیچ سمتی به یک احمق •
اگر قول دادید ،به آن عمل کنید .به تو احترام بگذارم ،مجبور نیستم دراین نامه دور و دراز که شامل  23اختالس ،چپاول ،ندانم کاری های و مرا درشمار عملگان نظام جای
نزدیکنشوید.
اگر عشقی دارید ،قدرش را بدانید ..با تو هم عقیده باشم.
بند و یک موخره اســت ،محمد مدیریتی کالن و به ویژه خود کرده خواهند داد .باکی نیست .گمان
•
از نشــانه های ذهــن فرهیخته اگر گفتید تماس می گیرید ،این •
نوری زاد به روشنی ذهنیت و چند های بی تدبیر "رهبر" چنان پایه مردمان متنفر بر آســمان آرمان
وقتی کســی بــه زندگیتان وارد و چون نظر خود نســبت به نظام های نظام را سست کرده و ازبین های دست نیافتنی است و گمان
آن اســت که در عین مخالفت با کار را بکنید.
اگر کسی به شما اعتماد کرد ،به می شــود ،خدا او را به دلیلی می والیت مطلقــه فقیه را به نمایش برده که فروپاشــی کامل آن تنها من بر زمین واقعیت ها ،آنها رهایی
عقیده ای ،به آن احترام بگذارد.
فرستد .یا برای درس گرفتن از او یا می گذارد .در این نامه که عنوان درگرو یک خیزش همگانی مردم از آخوند را با هربالیی برسر ایران
آن احترام بگذارید.
•
بخشش کنید ،اما نگذارید از شما اگر اشــتباهی مرتکب شــدید ،برای ماندن با او برای همیشه.
"زهر که نه ،شــربت سربکشید" است.
و ایرانی می خواهند ،و من رهایی
•
دارد ،نویســنده ابتدا جامعه را به از میــان این "خود کرده های بی ایران و ایرانیان را  -اگرچه با تحمل
عذرخواهیکنید.
سوء استفاده شود.
عشق بورزید ،اما نگذارید با قلبتان اگــر در طلب اعتماد هســتید ،خداوند برای هر چیزی که اجازه "منتقدان واقع بین" ،که خودش تدبیر" ،می توان از سیاســت  -یا آخوند  -خواهانم».
اتفاق افتادنش را می دهد دلیلی در شمار آنها اســت ،و "متنفران بی سیاســتی  -خارجی دشمن در ایــن فراز ،اگرچه نــوری زاد با
بدستش آورید.
بد رفتاری شود.
دارد… ممکن است ما هرگز نتوانیم پرسه زن در آســمان آرمان ها" تراش مقام معظم رهبری نام برد صراحت اعالم می کند که خواهان
اعتماد کنید ،اما ســاده و زودباور •
همه کســانی که به زندگی شما حکمتش را درک کنیم اما باید به تقسیم می کند و می نویسد« :من که نوری زاد خود نیز به آن اذعان چیست ،اما توضیح نمی دهد که
نباشید.
اراده و خواست او اعتماد کنیم.
شخصا با این متنفران مخالفم .چرا دارد و می گویــد که قدرت های اوال چرا رهایی از دست آخوند جزء
حرف دیگران را بشنوید ،اما صدای وارد می شوند ،دلیلی دارد.
• که این همه تنفر ،اگر با پدیده های جهانی درصدد حذف رهبری در "آرمان های دست نیافتنی" است
یا شــما بــه آن ها بــرای تغییر
واقعیهمسنگنباشد،مثلموریانه آینده سیاسی ایران هستند« :این و دوما این که چگونه می توان بر
پیکره روانی جامعــه را می جود .سیگنال های جهانی برای حذف "رهایی ایــران و ایرانیان  -اگرچه
مردمان متنفر ،نه برزمین واقعیت رهبری در ایران واقعیتی است که با تحمل آخونــد  " -که در واقع
ها ،که در آسمان آرمان های خود هست و انکارش نمی شود کرد» .چیزی جز تحمل و پذیرش تداوم
 12چیز را حتمل نکنید >> ...ادامه از صفحه27 :
پرسه می زنند .این مردمان از همه با این حال ،نویســنده بر شــیوه وضعیت اسارت بار کنونی نیست،
بدهیهای مالی موجب اســترس همــه آدمها یک نگهبــان درون اما اینطور نیست! نظر او دقیقاً نظر فوت و فن مخالفت ،تنها تنفرش را مرعوب کردن مردم پافشاری می نام "رهایی" داد؟!
و قلبدرد است .شما میخواهید سرشــان دارند که همه کارهای دیگران اســت! یادتان باشد ،این آراسته اند .تنفر را هم در زرورقی کند:
فراز بعدی ،بیــش از آن که امید
یک زندگی راحت داشته باشید اما آنها را نظــاره میکند .او از همان نگهبان فقط یک نگهبان است و از ترس  -آنهم در الیه های پنهان «مردمان متنفر براین آرزویند که رهایی برای مردم باشد ،قوت قلب
نه با ولخرجی .چیزهایی که الزم ابتدای تولد درون سر شما بوده و فقط نگاه میکند .او هیچ کنترلی درون خود  -پیچیده اند .واقعیت شما و کل نظام  -همینجوری  -از برای آخوندهای حاکم است« :شما
نداریــد را نخرید .برای تحتتاثیر توسط خانواده ،دوستان ،همکاران روی شما ندارد .اگر بخواهید خالف می گوید :شما  -رهبر  -با تماشای قدرت کنار روید و حتی محاکمه اگر به پیشــنهاد من تن دردهید،
قــرار دادن دیگران خــرج اضافه و جامعه شــما پرورش پیدا کرده نظر او کاری انجامدهید هیچ کاری اعتراض مردم ،هرگز چون [محمد و اعدام و ریز ریز شــوید .واقعیت به چشــم خود خواهید دید که:
نکنید .خودتــان را گول نزنید که اســت .هدف اصلــی او نظارت بر نمیتواند انجــام دهد .البته نباید رضا] شــاه پهلوی به گوشــه ای اما می گوید :شــما بــرای ماندن آخوندهــا از احترامــی درخــور
ثروت آدمها بــا داراییهای مادی کارهایتان و اطمینان از این است مثل دیوانهها رفتار کنید اما باید از دنیــا نخواهید خزیــد و مردم حتما ایران را مثل ســوریه شخم برخوردار خواهند شد .حوزه ها و
آنها سنجیده میشود .برای پولتان که از خط خارج نشوید .و وقتی به هر چیزی که الزم اســت به زبان را به خواســت های قانونی شان خواهید زد و هزار هزار از مردم بی امام جمعه ها و نمایندگان رهبری
عاقالنه برنامهریزی کنید.
حضور این نگهبان عادت کردید ،بیاورید را بگویید .نباید خودتان را وانخواهید ســپرد .واقعیت دیگر دفاع و معترض را به دم گلوله های سر جایشان خواهند ماند .مگرنه
•
کمکم متوجه میشوید که نظر او سانسور کنید .همیشه حقیقت را می گوید :شما به همین سادگی ها پاسداران و بسیجیان خود خواهید این که شــما نگران بساط اینان
 .۱۲عدم متایل به گفنت
درمورد قابلقبول یا غیرقابلقبول بگویید.
دست از دسته ی قدرت نخواهید سپرد».
اید؟ ما برقراری بساط همه اینان
حرفهایی که الزم است بزنید
بودن کارها کام ً
ال درســت است.
(منبع :مردمان) کشــید و برای بقای خــود  -اگر نوری زاد خــودش هم حس می را برایتان تضمین می کنیم»!
الزم باشد  -پای بر خون مخالفان کند که دم خروس مرعوب سازی این "ما"ی "تضمین کننده" که
خود خواهید نهاد» .محمد نوری و هــراس برانگیــزی بدجوری از معلوم نیست خودش را چه کسی
زاد این "واقعیــت" های مرعوب نوشــته اش بیرون می زند .ازاین تضمیــن می کنــد ،چگونه می
کننده و هراس انگیز را در زمانی رو ،پیشدســتی می کند که« :با خواهد ایــن کار را انجام دهد؟ با
را بر روی سایت بخوانید
هر یکم و پانزدهم ماه
به مردم یادآوری و درواقع القاء می انتشار این نامه ،مردمان متنفر به پذیرش پیشــنهاد محمد
کند که موریانه های فساد ،دزدی ،سمت من خیز برخواهند داشت نوری زاد« :پیش از آن که

از نشانه های
ذهنفرهیخته...

www.paivand.ca

 «سالممامان اگه
بیداری
زنگ بزنم»!!
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همدردی

همدردی

ره کو شراب فرقت روزی چشیده باشد

داند هک سخت باشد قطع امیدواران

دوست ارجمند،
جناب آقای کاظم صامت

ازشیپ تو چون ارب بـهاران همه ردنتف...

خانواده محترم صامت،
عزیزان سوگوار

دوست دیرین و گرامی،

در اندوه از دست رفتن نابهنگام و تاثرانگیز
خواهردلبندتان

شادروان بانو عزیز صامت

در ایران ،با شما و کلیه عزیزان سوگوار صمیمانه همدردیم
و برای فردفرد شما عزیزان آرامش و بقای عمر آرزومندیم.
ما را در کنار خود بدانید.

جناب آقای جعفر مهربان راد
خانواده های محترم سوگوار
همدردی صمیمانه ما بخاطر درگذشت تاثرانگیز
پدر گرامی تان در ایران بپذیرید.
برای شما و فردفرد بازماندگان ،بهروزی،
شکیبایی و تندرستی آرزومندیم.

خانواده های:
مهندس کهربائی ،دکتربراقی،
شریفی ،رضوی ،پاکزادی،
سعیدی ،محمدپور و رشیدی

کانـــادا

 ۸۴ساعت اتالف وقت ساالنه در شهرهای بزرگ

مونتریال :رتبه 3

نشنال پســت یکی از تیترهای
صفحه اول خــود را به ازدحام
ترافیک در شهرهای بزرگ کانادا
اختصاص داده و نوشــته :یک
شاخص ترافیکی که با استفاده
از تکنیکهــای جدید رهیابی
به دست آمده ،نشــان داده که
ازدحام ترافیک در شهرهای مهم
کانادا دارد بدتر و بدتر میشود.
شاخص ترافیک تامتام (شرکتی
مســتقر در آمستردام) نشان داده
که هر یک از ســاکنین شهرهای
تورنتو ،ونکوور و مونترئال در سال
 ۲۰۱۴به طور متوسط حدود ۸۴
ســاعت از وقتش را در ترافیک از
دســت دادهاند .جالب اینجاست
که طبق ردهبندی تامتام ،ونکوور

به عنوان «قفلترین شهر کانادا»
انتخاب شــد .تورنتو با فاصلهای
اندک رتبه دوم را از آن خود کرد
و اوتاوا و مونتریال ســوم و چهارم
شدند.
در ســال  ۲۰۱۳این میــزان به
صورت متوســط  ۷۹ساعت بود،
که معنیاش افزایش دو درصدی

به آن سوی این دنیا کوچ
کنید [مــی خواهد بگوید
مرگ به ســراغتان بیاید] ،رهبر
بعــدی را از دل مجلس خبرگان
بیرون بکشید .فرمول این بیرون
کشــیدن را خود بلدیــد .به یک
سخن شما و یک تشر شما کارهای
نشدنی سامان می گیرد ...بیایید
و اسم ســید محمد خاتمی را از
دل مجلــس خبرگان خود بیرون
بکشید برای رهبری»!
و پس از این پیشنهاد شگفت انگیز،
نــوری زاد می کوشــد هرطورکه

هست رهبر را به پذیرش پیشنهاد
خود ترغیب کند« :رهبر بعد از شما
اگر سیدمحمد خاتمی باشد ،چرخ
های خارج شده ی انسانی به ریل
خود بازخواهد گشت»!
طبیعی است که معادله دوسو دارد
و به فرض پذیرش رهبر ،مردم که
پیشــتر بیچارگی شان زیر عنوان
"واقعیت" به نمایش گذاشته شده
نیــز می باید به ایــن امر رضایت
دهند .برای کسب این رضایت ،به
همان شگرد شناخته شده انتخاب
بین بد و بدتر متوســل می شود:
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میــزان اتــاف
وقت شــهروندان
کانادایــی در
ترافیک است .اما
در پرازدحامترین
شهرهای کانادا-
یعنــی ونکــوور،
تورنتــو و اتــاوا-
میزان این افزایش
بیشــتر و حدود
هفت درصد بوده.
شــرکت تامتام وضعیت ترافیک
شــهرهای کانادا را در ساعتهای
اصلــی کاری در روزهــای هفته
بررسی کرده ،یعنی زمانی که تعداد
زیادی از ساکنان شهرها چارهای
جز خروج از خانه ندارند.

«سید محمد خاتمی ،شخصیت
آرمانی مردم ایران نیســت .وی،
یک واقعیت است .در خندقی که
به اسم نظام اسالمی گرداگرد ایران
حفر شده ،و رهبر باید طبق موازین
این نظام از میان آخوندها انتخاب
شود ،وی  -سید محمد خاتمی -
بهترین گزینه واقعی این سرزمین
مالزده است»!
بنابــر درک محمد نــوری زاد از
"واقعیــت" ،چنان که ســرزمین
ایران به جای "مالزده"" ،طاعون
زده" می بود  -که چندان هم بدتر

دوستان شما در

تاکسی اطلس

هـم

دردی

دوست ارجمند حسین زبیدی عزیز

از دست دادن عزیزان ،بخصوص مادر و به ویژه برای کسانی که
دور از میهن زندگی می کنند ،بسیار سخت و دردناک است.
درگذشت مادر گرامی شما در ایران را خدمت تو دوست مهربان ،همسر
نازنین ات سرکار خانم دهگاهی (زبیدی) ،علی و الیاس عزیز و سایر
وابستگان و عزیزان آن مرحومه صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای همگی
شما سالمتی ،طول عمر با عزت ،شادی ،شادکامی ،صبر و شکیبائی آرزو
داریم .حسین جان در تحمل این غم بزرگ ما هم با تو شریک هستیم.

زری نیک نژاد ،مهناز ایازی ،عباس کرباسفروشان
بابک ،باربد ،بردیا کرباسفروشان

نیست  ،-مردم می بایست به جای
جستجوی چاره و درمان درصدد
یافتــن نوع خوش خیــم تری از
بیماری برمی آمدند!
به نظر می آید که نــوری زاد در
درک "واقعیت" وجــودی مردم
"ســرزمین مــازده" دچار خطا
شــده و یا به عمد می کوشد آن
را دگرگون جلــوه دهد .تأکید او
بر "واقعیت" ها کاذب اســت زیرا
می پندارد که مردم ایران به چنان
درماندگی و فرومایگی دچار شده
اند که دربرابر سلطه سرکوبگرانه و

جنایتکارانه حکومت آخوندی هیچ
گزینــه ای جز پذیرش "واقعیت"
های او ندارند .درحالی که ،دلیل
صبوری و بردباری مردم این است
که به چشــم خود می بینند که
این نظام اهریمنی چنان درگرداب
خودکرده های بی تدبیرش غرق
شده که سرنوشتی جز فروپاشی و
نابودی ندارد.
"واقعیت" مســلمی که نوری زاد
نمی داند یا الپوشــانی می کند،
این اســت که هیچ مســتبدی -
هرقدر هم که جنایتکار باشــد -

تاب ایستادگی دربرابر توفان اراده
مردمی که درپی به دست آوردن
آزادی و شــأن انســانی خویش
باشند را ندارد و بی تردید انداختن
تــرس در دل مردم به دســتاویز
"واقعیت"ها و تالش برای واداشتن
آنان به پذیرش پیشنهاد مضحکی
مانند رهبری خاتمی در راستای
خدمت به مردم نیست!
•
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روبوسی بکن
اسداهللخان ،ولی نه
اینجوری!

www.paivand.ca

شــته به
ی آغ
ش شــما :نکته های ل دوستانه
وعی دردد
 ....پیشــک ر پوشش ن
دالله»خان،
ک بینی ،د
ه نام «اس
باری
غولی های
کارآکتری خیالی ،ب و دلمشــ
ها
با
هاجرت در
ر ارتباط با درگیری غازین در م
د
روزهای آ
دگی نو در
زن
مونتریال...

نمیخوری؟ از آب گذشــته اس.
پرتقال پوست بکنم؟ صد سال به
این سالها ،چه عجب از این طرفها؟
… و کلی تعارف دیگه.
آره عزیز االن ایران پر از کفشهای
براقه که تو این خونه میره نو پا ،دو
دقیقه بعد تو اون خونهدر میاد.
اینجا کمتر از این خبرهاس.
ما که وقت واسه دید و
بازدید نداریم .آخه اینجا
که ملتــش نمیدونن
عیده و نــوروز اومده .در
عوض ما هم مهمونی های
نوروزی داریم که دوست و
آشنا رو فله ایی دید میزنیم.
دم بانی هاش گرم.
ببین اســدالله خان ،ما که داریم
هر سال یه کوچولو هم شده نوروز
رو به دوستای فرنگیمون معرفی
میکنیم .شــما هم بیا و هر دفعه
یه چندتــا از رفیق رفقای خودت
رو تو این مهمونی هــای ایرونی
دعــوت کن .کفشون میبره از
بس که حال میکنن با نوروز.

 23مارس -اوندستمال کلینکس
رو بده بیاد که تمــوم صورتم رو
خیس کــردی.
نــه ،دســتمال
کلینکس کارگر
نیست دستمال
آشپزخونه رو بده
بیاد.
حاال ما گفتیم عیده و روبوســی
مجازه ،ولی آخه روبوســی کردن
هم خودش رسم و رسوماتی داره:
اول اینکه اسمش بوسه ،خودش
چسبوندن صورت به صورته تازه
واسه آقایون ،واسه خانمها که فقط
فیلمش رو بازی میکنی که آرایش
خانم بهم نریزه.
دوم اینکه خوردن پیاز و ســیر و
تمام جماعت بودار تا اطالع ثانوی
ممنوع.
سوم اینکه یه بــار ،نه دو بار ،حاال
تازه از ایران اومدی برو تو مایه سه
بار چسبوندن صورت .دیگه شما از
روبوسی فیلم سینمایی سه ساعته
درست نکن .جون جدت وسطش
یه آنتراک هم واسه نفس کشیدن
بده!
خداییــش این مهمونی های
آخرش
اینکه یادت نره که خانمها نوروزی مونترال حرف نداره .عینهو
هســتند که تصمیــم میگیرند عروســی میمونه بدون عروس و
روبوسی کنند یا دست بدهند یا داماد! البته اگه شما میخوای نقش
 hugکنند و نه شــما! پس وقتی داماد رو بازی کنی ،بفرما knock
با یه خانم روبرو میشی ،حواست ! yourself out
باشــه که اون کاری رو که ایشون حاال سیب رو گفتی ،موندم سمنو
باهاش راحته انجام بدی.
و ســنجد رو چه جوری میخوای
یه دسته مهمون جدید داره میاد ،ترجمه کنی؟
اون آدامس رو ســفت تر گاز بزن میگم یه زنــگ به خانم یکتا بزن
اسدالله خان!
اسدالله خان!

بگو سین مثل Apple
اسداهلل خان!

حاجی فیروز رنگ به رنگش
قشنگه اسداهلل خان!

 21مــارس :چــرا از آجیلهــا

 19مارس -ابراب خودم سامبولی

نه خدایش قیافه ما اینقده تابلوه؟ !
حاال ما به روت نمیاریم فکر نکن
حالیمون نیست عزیز.
میدونم عادته و ترکه عادتم مرضه،
تو ایــران اگــه دروغ نگی کارت
نمیگذره ،همه میگن یکیشــهم
شما .ولی اسدالله خان ،اینجا اصال
خوبیت نداره ،ملــت اینجا دروغ
نمیگن .یا اگه هــم بگن اینجور
مسلسلینمیگن.

اصال بیا یه قراری بــا هم بذاریم.
چون خیلی اســداللهی ،روزی دو
تا چاخانو بگو ،چشــم ما هم کور،
دوســتت داریم تحملت میکنیم.
خودم اصال زنگ میزنم هارپر میگم
کوپنشو چاپ کنه ،دم در فرودگاه
با پاسپورت ایرانی بده ملت حالشو
ببرن ،ولی شما هم آقایی کن و یک
کمی جا نفس کشیدن بذار عزیز.
میدونیاسدالله،

من که نمیدونم با شما چکار
کنم اسدالله خان .یه کارایی
میکنی آدم کله ش ســوت
میکشــه .آخه عزیز من مگه
کســی تختخواب دست دوم
میخره؟
اصال میدونی این تخت یا اون
مبل کجا بوده؟ از توش چه جور
جک و جونورهایی در میاد؟
فکر میکنی اینجا همه جاش

جـــردن خودمونــه و همه
ُ
ساختمونها هم هتل پنجستاره
س؟
نه عزیــز من ،کلــی از این
ساختمونها ( bed bugساس) و
سوسک و کلی حشره موذ ی
دیگه داره.
یه دفعه این اخبار سی بی سی
یا سی تی وی رو دنبال کن می
بینیکلیبچههامشکلشپش

بلیکم .ابراب خودم ،خودتو ســیاه
کن!
البتــه واضح و مبرهن اســت که
نوروز پیروز اســت! همانطور که
االنه نصف شهر یا  Alreadyگفتن
"بهاران خجسته!" یادهنشون پر از
شیرینیه بعدا میگن.
ببین اسدالله خان ،خداییش حیف
نیســت ســمبل
نوروز ،قشنگترین
رسم ایرانی ،یک
عــادت زشــت
نژادپرستانه باشه؟
به اون عصاقورت
داده هــای ادبی
هم کــه میخواند
هر چیز زشتی که تو رسم و رسوم
ماست رو توجیه کنند هم توجه
نکن.
یکی میگه زغال فروشه واسه اینه
که سیاهه! یکی دیگه میگه مال
جهان مردگانه! اون یکی میگه آخه
حاجی فیروز باید "زشت و سیاه"
باشــه! اینا دیدن قیافه من و شما
همچین کج و کوله میزنه وداریم از
پشت کوه هم میایم ،واقعا فکر
کردن مخمون هم پاره سنگ بر
میداره .همینجوری هم با اون
سبیلهایهیتلریشونعینهونژاد
پرستهای گشــتاپو میمونن ،الزم
نکرده بلندگو دســت بگیرن و تو
بزرگترین مراسم ما جار هم بزنن.
عزیز جــان ،حاجی فیروز قصه ما
یه نوکر زبل و بالســت که شادی
میاره و نقل و نبات پخش میکنه و
میتونه هر رنگی باشه به خصوص
تو مونترال که یه دهکده کوچیک
جهانیه ،پر از نژادهای مختلف .شما
بیا و یه آقایی بکن و حاجی فیروز
رو هر جور میخوای گریمش کن
اال سیاه.
درباره نژاد پرستی ما ایرانیها حرف
زیــاد دارم ،فعال عیدت مبارک تا
بعدا بهت بگم اسدالله خان!

اسداهلل خان اینقده چاخان نکن!

بــاور کــن زندگی بــدون دروغ
راحتتره ،امتحان کن بد نمیبینی.
خالی بندی نشون میده هنوز تو
مشکالت ایران دست و پا میزنی
و یه جورایی هنوز تمبرت خشک
نشــده .اینجا اعتبار خیلی مهمه.
اعتبارت رو مفت نده بره اســدالله
خان .از ما گفتن بود.

نگفتم بهت مبلمان دست دو نخر اسداهلل خان؟!
دارن ،کلی خونه ها مشکالت
بهداشتی دارن عزیز .آنوقت
شما بخاطر یه چند دالر ،رفتی
مبلمان دست دو خریدی؟!
از شما بعید بود اسدالله خان.
من که به شــما گفته بودم یه
سر به این فروشگاههای ارزون
بزن ،نرفتی حاال باید غرغرهای
تاج المولک خانم رو هم گوش
کنی .حق داره بنده خدا.

ورزشی...
مونتریال،مسابقات
اتومبیلالکتریکی
دونی کودر ،شهردار مونترال برای
دیــدار مســابقات اتومبیل های
الکتریــک و مذاکره با
مسئولین برگزاری این
مســابقات به فلوریدا
(میامــی) مســافرت
کــرد .در پایان پس از
دیدار موافقت شد این
مسابقاتدر ماه سپتامبر
 2016برای اولین بار در پیســت
اتومبیل مونترال برگذار شود.
این اتومبیل ها با سرعت حداکثر
 170کیلومتــر در ســاعت و
بــدون تولید صدا مــورد توجه
برگذارکنندگان این مسابقه قرار
گرفته است.
آقای شهردار معتقد است که انجام
ایــن مســابقات در مونترال ،یک
شهر رویائی آمریکای شمالی ،می
تواند از استقبال بسیاری در هوای
دلپذیر ماه سپتامبر برخوردار باشد.
در این رابطه آقــای ژاک ویل نو
قهرمــان مســابقات  F1اظهــار
عالقه نموده که در این مسابقات
اتومبیلرانی  FEشرکت نماید.
آقای ریشــارد برانســون ،یکی از
بزرگترین سرمایه گذاران مسابقه
 F1تعهــد هــم کاری و کمک
های الزم برای برگزاری مسابقات
اتومبیلرانی الکتریــک در آینده
میزبان مسابقات خواهد بود.
(شــهردار مونترال بدنبــال این
موفقیت درنظر دارد با آقای راسل
مارتن ،یکــی از بهترین بازیکنان
بیس بال تمــاس گرفته تا بتواند
مسابقات بیس بال را در تابستان
آینده در مونترال برگزار نماید .وی
همچنین مایل است مسابقاتدوی
ماراتون را با شــرکت دونده های
کشــورهای مختلف در مونترال
برگذار نماید).
یادآوردنی اســت اجرای اینگونه
مســابقات برای مونترال اقتصاد
خوبی را در برخواهد داشت.

سرمربی
فوتبال ایران

آقــای کارلوس کی
روش پرتغالی Carlos
 Queirozســرمربی
تیم فوتبال ایراندر 4
آوریل  ،2011با حقوق
ســالیانه  4میلیون یورو و بعنوان
مربی تیم فوتبال ایران استخدام
شــد تا با کمک دستیارانش تیم
ملی را برای شرکت در مسابقات
کاپ جهانــی  2014برزیل آماده
نماید.
کی روش جزء  10مربی برتر دنیا
میباشد.
او چندی است با مشکالت پی در
پی در ارتباط با مسئولین ورزش
کشور عدم مدیریت مربیان باشگاه
وزارت ورزش روبــرو اســت .وی
اظهار داشــته اســت که در هیچ
کشــوری چنین بی توجهی در
آماده کردن تیم ملی وجود ندارد.
کی روش در جمــع خبرنگاران
اظهار داشت سخنان منفی دبیر
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از قدیمیترین ایرانیان جامعه
ایرانی مونترال ،قهرمان پیشین تیم
ملی پینگپنگ 1963و 1965
مسوول کمیته فنی پینگ پنگ
بازی های آسیایی  1374درتهران
مربیفدراسیونپینگپنگ

فدراسیون فوتبال و عدم حمایت
مسئولین تمام انگیز را برای ادامه
همکاری رئیس برده اســت .آقای
کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال
ایران متعجب است که تجربیات
کارلوس بــا دیگر مربیان
فرقی ندارد و می توانیم
مربــی دیگری را برای
تیم ملی انتخاب کنیم.
اما در حال حاضر زمان
این کار نیست.
پیشــتر آقای مارکار
آقاجانیان ،دستیار آقای
کارلــوس در گفتگو با خبرنگاران
ایسنا اظهار داشت بدلیل مناسب
نبــودن زمین کمپ و نداشــتن
تمرینات الزم ،امکان شرکت تیم
ملی ایران در اتریش نخواهد بود.
کــی روش ضمــن بیــان عدم
همــکاری فدراســیون فوتبال و
اظهارات منفی مسئولین معتقد
است یک مربی خوب بین المللی
بایــد دارای تجربیــات متعددی
باشد .از جمله  )1تجربه شناخت
بازیهای لیگ منطقه و لیگ خارج
 )2شناخت کافی از بازیهای بین
المللی )3شناخت کامل و تاریخچه
بازیکنان فوتبال تیم های مقابل.
وی اظهار داشــت که در صورت
عدم تمایل مسئولین فوتبال ایران
به ادامه همکاری با
وی پیشنهاد خود
را برای سر مربی
بــودن فوتبــال
کشــور نیوزیلند
و یا ژاپن خواهد
فرستاد.
الزم بــه توضیح
اســت که آقای
سپ بالتر ،رئیس
فدراسیون جهانی
فوتبــال (فیفا) 8
مارس ،روز جهانی زن ،از مسئولین
فوتبال ایران خواسته است که به
بانوان اجازه ورود به استادیوم های
فوتبال را بدهد و به ممنوعیت ورود
زنان خاتمه دهد.
آخرین خبر بدســت آمده حاکی
از این اســت که ممنوعیت
خروج آقای کارلوس از ایران
به همراهی تیم ملی به کشور
سوئد بهدلیل مسائل مالیاتی،
پیگیری مقامات فدراسیون
فوتبال خاتمه یافت و ایشان
بزودی بــه تیم ملی ایران در
سوئد می پیوندد.
آقای کفاشــیان اظهار کرده از
حاال باید دنبال جایگزین کارلوس
باشیم.
گران ترین فوتبالیست در ایران

آقای پیام صادقیان یکی از بهترین

فوتبالیست پرسپولیس برای هر
هفته بازی در تیم یک میلیون و
 228هزار تومان دریافت می کند.
او با وجود اینکه میبایســتی در
تیم پرسپولیس در جمع کل 40
مسابقه شرکت داشته
باشد ،فقط  23مسابقه
انجام داد.
صادقیــان چنانچه در
همه مسابقات به میدان
می رفت هــر بار 23
میلیــون و  750هزار
تومان برای پرسپولیس
تمام می شــد .صادقیان در جمع
فقط  414دقیقه بازی کرده است.

آیا می دانستید...

ورزش های محبوب دنیا
طبق بررســی و اظهــار نظر یک
ســایت آمریکائی محبوب ترین
ورزش هــای دنیــا در رده بندی
براساس تعداد تماشاگران هر رشته
ورزشی بررسی شده بر اساس این
فهرست فوتبال از لحاظ عالقمندان
این ورزش ســه و نیم میلیارد در
سرتاسردنیا ورزش کریکت از سال
 1975تــا  2015دومین ورزش
پرطرفدار جهان دو و نیم میلیارد
تماشاگر در دنیا وجود دارد.
ورزش هــای هاکــی،
تنیس،والیبالجمعا3
میلیارد و  9میلیوندر
رده سوم پینگ پونگ
 85میلیــون ،بیس
بــال  500میلیون،
بســکتبال 400
میلیون ،سوپربال در
فوتبال آمریکائی 400
میلیونتماشاگر
دوچرخهجدید
در کشور کلمبیا ،در شهر مدلین،
دوچرخه جدیدی که از چوب بامبو
و آلومینیوم ساخته شده که برای
محیط زیست بهتر می باشد.
این دوچرخه  5کیلــو وزن دارد.
این دوچرخه ســبک مورد توجه
محافل ورزش بیــن المللی واقع
شده .تابحال آمریکا و چند کشور
اروپائی به این فکــر افتاده اند در
کمپانی هایداوطلب ایندوچرخه
چوبی را بســازند و به بازار فروش
بیاورند .این دوچرخه بسیار سبک
از آلومینوم و کربن ســاخت می
شود و حمل آن بسیار راحت می
باشد.
اشــخاص تا ماکزیمم وزن 150
کیلوگرم می توانند از آن استفاده
نمایند.
نوروز و سال نوی شما مبارک

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.

31

 سال  21شماره  12  1206فروردین 1393

www.paivand.ca

Tel.: 514-516-3007

iwamontreal@gmail.com

>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
از فعاالن زن از طیف های گوناگون درباره
مطالباتزنانپرسیدیم....
کانون شهروندی زنان :به مناسبت پسران یا برادران آن زنها هستند و ساالری باقی خواهد ماند؟
روز جهانی زن و در آســتانه سال غم مشترک خواهند داشت ،پس ما زنان جامعه بایســتی دســت
نوی خورشــیدی ،بیســت تن از یکی از مهمترین خواسته های ما دوســتی و مهر به سمت مردان
فعاالن مدنــی و فرهنگی زنان از زنان از دولتمردان و همه دســت جامعه دراز کنیم و آنها را نه رقیب
طیف هــای گوناگــون فکری به اندکاران این است که هر چه زودتر که دوســت خود بدانیم و با پیش
فراخوان نشریه «پایتخت کهن» ،مصوبه مجلس ششم را در مجمع قدم شــدن در محبت و عطوفت
به دو پرسش زیر پاسخ دادند.
مصلحــت نظام هم بــه تصویب نســبت به آنها (در عین استقالل
 در شرایط فعلی جامعه ایران برسانند تا راه برای تغییرات قانونی رای و طلب احترام متقابل) ،چگونهشما مطالبات اصلی زنان را چه در جهــت برابری در
بودن را برای آنها الگو
زنان
«ما
می دانید؟
قوانین ایــران ،هموار
باشیم و ثابت کنیم که
 از نظر شــما اولویت با کدام شود.خواهان حقوق فمنیست بودن مالزمه
مطالبهاست؟چرا؟
از آنجایــی کــه در کامل شهروندی ،ای با دشمنی با مردان
 بــه نظر شــما چگونه می بسیاری از کشورهای که شامل حقوق ندارد ،بلکه همچون دوتوان به این مطالبات رسید؟ جهان ،برای توانمند برابراجتماعی ،نیمه سیب و دو کبوتر،
چه راهکارهایی وجود دارد؟ ســازی زنان سهمیه
برابری بین زن و مرد،
اقتصادی و
شــما چه راهکاری پیشنهاد های انتخاباتی تعیین سیاسی است ،با همــکاری همگان،
میکنید؟
کرده اند (مثل اینکه
در تمامی عرصه های
هستیم».
در زیر پاسخ سه تن را می خوانیم .حداقــل  ۳۰درصد
حقوقی امــکان پذیر
•
از نماینــدگان یا وزرا
است.
پناهی،
شریعت
موحد
ژیال
و  ...بایدزن باشــند) ،خواسته دوم •
قرآن پژوه و پژوهشگر
شهالانتصاری،
می تواند این باشــد که
فعــالحقوقزنان
 مطالبه :پیوستن به کنوانسیون مجلس این ســهمیهکارگر
رفع تبعیض علیه زنان و سهمیه بندی ها را قانونی کند تا
بندی به نفع زنان
 مطالبه :رفع تبعیضدر نتیجه ،عقب افتادگی
در قوانین
 راهکار :حضور جــدی زنان در هــای تاریخــی حتیهمه عرصه ها
 راهــکار :گســترشاالمکان جبران شود
پاســخ  )1اگر مجلس هر کشور
آگاهی
را تبلور خواســت اکثریت مردم پاسخ  )2راهکارهایــی که به نظر پاسخ  )1عمده ترین مطالبات زنان
آن کشــور بدانیم ،از آنجایی که بنده می رسد ،به سادگی می تواند رفع تبعیض و نابرابری در قوانین
مجلس ششم در یک دهه پیش به دســت خود مردم ،اجرا شود و حقوقی و مدنی است که به سایر
قانون «پیوســتن دولت ایران به نیازی به انتظار بــرای حرکت از عرصه های زندگی زنان و مردان
کنوانسیون رفع تبعیض از زنان» طرف مســئولین نیســت .در هر سرایت پیدا می کند.
در سازمان ملل متحد را تصویب انتخاباتی که برای زنان محدویتی آموزش مهمترین و بنیادی ترین
کــرده اســت ،پس مــی توانیم نیســت (مثل مجلس ،شــوراها ،رکن شکل گیری جنبش زنان و
مهمترین خواســت اکثریت زنان کانون وکال ،کانون معلمین ،تشکل جنبشهای اجتماعی است و منجر
و مــردان ایرانی را «پیوســتن به هــای کارگــری و ان جــی او ها به حضور گسترده زنان در محیط
کنوانسیون رفع تبعیض اززنان» (سمن ها) و ،...هر چه ممکن است ،های آموزشی و علمی شده است
به کاندیداهای زن رای این جنبه نظری دارد .ولی جنبه
بدانیم اصوال خواست
داده شــود ،چرا که هر عملی که در شــناخت وضعیت
زنان جامعه از خواست
چند ممکن است بعضی موجود و اســتراتژی آینده موثر
مردان همــان جامعه
از زنان هم مرد ساالرانه اســت .اگر آگاهی منجر به کنش
جدا نیست ،چنانچه در
عمل کننــد ،لیکن در اجتماعی نشــود زنان محدودیت
مورد دختران سوخته
امور خانوادگی همگی های دیگــری را نیــز در عرصه
شــده شــین آبادی،
یکسان از تبعیض هایی خصوصی تجربه می کنند .اشتغال
هنگامی که به دختران
مانند ،چند همســری ،زنــان و حضــور در عرصه های
نصف دیه پرداخت شد،
پدران آنان ابــراز ناراحتی کرده و پدیده صیغه ،ریاست شوهران در عمومی و اجتماعی به برابری زنان
اعتراض به این تبعیض داشتند و خانواده ،حق تقدم در سرپرستی در حوزهای اقتصادی که مهمترین
هنگامی که آمنه از قصاص چشم کودک ،حق طــاق و  ...رنج می رکن اســقالل زنان است کمک
صرفنظر کــرد و فقط نصف دیه برند .چنانکه در مورد از دســتور نموده و به تغییر نگرش سنتی و
به اوتعلق گرفت ،برادرش از فرط خارج کردن بعضی از لوایح قانونی فرهنگی جامعه منجر می گردد .
ضد زن ،مراجعه زنان تشــکلهای تشکلهای مدنی و مستقل زنان در
اندوه خودکشی کرد
اصــوال اگر زنــان در یک جامعه مختلف به همین نمایندگان زن محیط های صنفی علمی فرهنگی
اقتصــادی اجتماعــی و حتــی
دچار ظلــم و تبعیض و بدبختی بود که چاره ساز شد.
شوند ،مردان جامعه نیز احساس ما مادران نقش خود را در تربیت حرکتهای فردی منجر به کنش
خوشــبختی و آرامش نخواهند یکســان دختران و پسران خود ،اجتماعــی می گردد .اســتقالل
کرد ،چرا که آنها پدران ،همسران ،دستکم گرفته ایم و بعضا خود ضد جنبش زنان همواره در همکاری با
دخترانمان عمل می سایر جنبش ها الزامی است.
کنیم و خــود آگانه یا
ناخود آگانه بین دختر پاسخ  )2مهمتریــن مسئله برای
و پسر خود تبعیض روا طرح مطالبــات آگاهی از حقوق
زمان :یکشنبه  5آوریل ۲۰۱5
می داریم .تصور کنید فردی و انسانی خودمان است که
که از همین امروز همه متاسفانه نه خانواده ها و نه رسانه
از ساعت  ۱۱صبح تا 13/30
مادران تصمیم بگیرند های جمعی مسئولیتیدر این باره
به گفتگو در زمینه نظریات هانا آرنت
تا با دختر و پسر خود ،احســاس نمی کنند و در موارد
خواهیمنشست
همه شما
با امید به دیدار ٔ
بــا عدالت و یکســان بسیاری ضد آن عمل می کنند .
8043
St Hubert,
رفتار کنند ،آیا  ۲۰تا
Montréal, QC H2R 2P4
 ۳۰ســال دیگر ،اثری جهت گســترش ٱگاهــی از راه
)(Metro: Jarry
Tel.: 514-516-3007
از مرد ســاالری و زور کارهایی استفاده کنیم که هزینه
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صل
سال نو را شادباش گفته  ،سالی سرشار از شادی و سالمتی رد ساهی ح و آرامش را ربای شما آرزو می کنیم .

حق کار  ،حق دگراندیشان
از آنجا که در جمهوری اســامی
شــهروندان زیــادی بــه خاطر
دگراندیشــی از کار و تحصیــل
محروم شــده اند ،مبــارزه مدنی
نسرین ستوده و همراهانش برای
دفــاع از خود در برابــر تجاوز به
حق کار ،تبدیــل به یک حرکت
اجتماعی برای دفــاع از حق کار
همهدگراندیشان شده است و همه
روزه تعدادی از شهروندان از تهران
ودیگر نقاط کشور ،برای پشتیبانی
از این خواستهدر مقابل کانون وکال
در تهران ،به او میپیوندند.
شبکه "همبســتگی برای حقوق

بشــر در ایران" با حمایت
تعداد بیــش از پنجاه نهاد
حقوق بشری ایرانیدردفاع
از حق کار برایدگراندیشان
در ســطح جهانی اقدام به
برگزاری اکسیون های اطالعرسانی خود از این مبارزه مدنی در ایران
در شــهرها و کشورهای مختلف را اعــام می دارنــد و در دومین
نموده است.
گردهمایی هفتگی روز  4شنبه 25
یکی از نهادهای این شبکه «مادران مارس راجع به حق کار در قوانین
صلح» مونترال در دفاع از حرکت حقوق بشــر و حمایت از حرکت
مدنی حق کار برای دگر اندیشان و مدنی ،نسرین ستوده و یارانش با
با تاکید همیشگی بر خواسته های پخش اعالمیه به انگلیسی و فرانسه
مادران پارک الله ایران ،با برگزاری آگاهی رسانی نمودند.
مادران صلح مونترال
گردهمایی های هفتگی حمایت

قتل فجیع فرخنده توسط مشتی جاهل را
محکومکنیم
می کند!

فرخنده به ما نگاه

عکس فرخنده را دور نیندازید،
هرچند که دلخراش اســت ولی
سند جنایتی ست برای ثبت در
---------------------تاریخ،
بخش هائی از یک گزارش از کابل:
پنهانشنکنید،
امروز رفتم تادر مراسم خاکسپاری
رویبرنگردانید.
فرخنــده در قبرســتان پنجصد
به او نگاه کنید،
به اندام کوچکش ،به شلوار جین فامیلی شــهر کابل اشتراک کنم.
آبیش ،بــه موهای درهم ریخته جنازه از خانه اش برداشــته شد؛
جمعیت زیادی آمده بودند ،فعاالن
اش ،به صورت خون آلودش.
به چشــمانش نــگاه کنید ،به مدنی و حقوق زن پیشتاز از همه
چشــمانی که در میان صورت بر گِرد تابوت فرخنده حلقه زدند،
سوخته و خون آلودش به ما خیره حضور مقامات ارشد وزارت داخله
برجســته بود ،به دنبــال تابوت
شده اند.
دهها مرد جاهل و خشمگین به او رفتــم؛ بر خالف معمــول تابوت
حمله کرده اند ،جسم جوانش را نه بــر دوش مردان ،بلکه بر دوش
خرد و مجروح کرده اند ،موهایش زنان بود؛ دســتهای پرتوان زنان
را با خشونت کشیده اند ،فرخنده تابوت فرخنده را باال کردند؛ دیگر
نیمه جان هنوز نشســته است زنها ضعیف نبودند ،آنها زنی را در
و به من ،به تو ،به شما و به همه تابوت بلورین اندیشه هایشان حمل
جهانیان خیره شده است.
میکردند و چقدر صبورانه و با عزت
به چشــمهای فرخنده درمیان گام بر میداشــتند و امــا مردان؛
صورت سوخته و خون آلودش دستها را بردست یگدیگر حلقه ای
نگاه کنیم تــا عمق بیعدالتی و از همت ساختند تا پاسبانان یک
خشــونت هاری را که براو رفته حرکت جدید باشند ،مردان و زنان
استببینیم...
همه فرخنده شده بودند و فرخنده
به چشــمانش نگاه کنیم تا او را در کالبد همه مشایعت کننده گان
فراموش نکنیم .به چشمهایش جسد ســوخته اش فریاد عدالت
نگاه کنیم تا نگرانی و وحشــت خواهی سر میداد .تابوت همچنان
میلیونها زنانی را که در موقعیت
تهدید آمیزی همچون فرخنده
زندگی می کنند ،در یابیم.

کمتــر داشــته و در
عین حال ترس مردم
ریخته شود .استفاده از
وسایل ارتباط جمعی
مجازی مهمترین ابزار
برای گســترش و عمومی کردن
مطالبات زنان است به عنوان مثال
میتوانیم قوانین ضد زن موجود را
مانند تبلیغاتی که مرتبدر گوشی
ها می آید روزانه و هر لحظه برای •
همــه اس ام اس کنیــم .در این شهــالالهیجی،

میان می تــوان در
انتخابــات مجلس و
ریاست جمهوری یا
هر انتخابات دیگری
با پیش شرط حضور
زنان در لیســت انتخاب شونده و
تعداد برابر کاندیداهای زن و مرد
حضور داشــته و بحث را فراگیر
کنند.

مسیر طوالنی ســرک تا قبر را
میپیمود ،زنی خارجی به دور
از تمامی مرزهــای جغرافیایی
خود فرخنده شد و در همنوایی
با دیگر زنان افغان دستانش را به
تابوت چسپانده بود و مدام اشک
میریخت و تمامــی زنانی که با
گام های استوارشان فرخنده ها
شده بودند .شاید این روش نه در
افغانستان که در تاریخ اسالم بی
سابقه باشد که زنان تابوت را بر
شانه هایشان حمل میکردند.
بــر گورســتان و در نزدیکی قبر
فرخنده که رسیدیم ،شعارها برای
حمایت از فرخنده باال گرفت،دیگر
مانعی بر کنترول احساسات مردم
نبود ،خبرنگاران کمره هایشــان
را بر ســر گور فرخنــده متمرکز
کرده بودند ،عکاســان بزرگترین
و استثنایی ترین تصاویر تشییع
جنازه رادرج تاریخ مینمودند ،زنان
بر سر جنازه فرخنده نماز خواندند
و با عزمی قوی بیل ها را گرفتند
و بر گورش خاک انداختند؛ صداها
برای دادخواهی بلندتر شده بود؛
هزارن تــن از مردم آمده بودند تا
گواه بی گناهی دختری باشند که
تا آخرین لحظات سوختنش فریاد
میکشیدکه"بیگناهم".
صدایــی آمد و همهه ای در میان
جمعیت باال گرفــت؛ مولوی ایاز
نیازی مالیی کــه خواهان آزادی
قاتلین بود و حکومت را هشدار به
قیام سراسری مردم مینمود توسط
مردم اجازه نیافت تا در مراســم
اشتراک کند.
آرام آرام از قبرســتان دور شدم
و صدایی از جمعیت به گوشــم
میرسید:
"ما همه فرخنده ایم"!
پژوهشگر و مدیر انتشارات
روشنگران و مطالعات زنان

 مطالبه :حقوق کامل شهروندی راهکار :اراده حکومت برای رفعتبعیض
پاسخ به این سواالت باید مجموعاً
داده شــود .زیرا موضــوع به زنان
محدود نمی شود این نکته مربوط
به پیشرفت و توسعه ی پایدار است.
{>> ادامه در صفحه}32 :
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به اهتمام

محمد فرحی

موسیقی..

(مونتریال)

ادامه دار

این مصراع ها را که بصورت ضرب املثل

هستند ،کامل کنید
 )1دیو چو بیرون شود فرشته درآید
 )2بسیار سفر باید تا پخته شود خامی
 )3جور استاد به ز مهر پدر
 )4در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست
 )5کجا کفاف دهد این باده ها به مستی ما
 )6چرا که قطره چو شد متصل به هم دریاست

ابوالقاسمحالت

شوخی با حافظ
در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
هم آش ولو گردید هم کاسۀ آن بشکست
---------------------دل از من برد و روی از من نهان کرد
تمام پیره مردا را جوان کرد
---------------------هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
هر جوانی که به شد دیپلمه بیکار بماند
---------------------چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
بخاری تو خراب است و موسم سرماست
---------------------من و انکار شراب این چه حکایت باشد
وعده ما و تو ای شیخ قیامت باشد

میان محکمه آمد زنی که رخسارش
ز الله سرخی آن بیش بود وصافی آن
کشاند در بر قاضی جوان شوخی را
که شاکی از عملش بود وبی صفایی آن
به شکوه گفت:مرا این به زور بوسیده است
خالف قاعده عفت و منافی آن
جوان هر آن چه به تقصیر خویش عذر آورد
ز صدر محکمه صادر نشد معانی آن
لذا به جانب زن روی کرد وبا اوگفت:
تو هم ببوس مرا تا شود تالفی آن! عماد خراسانی
گر چه مستیم و خرابیم چو شب های دگر
باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر
امشبی را کهدر آنیم غنیمت شمریم
پرویناعتصامی
شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر
		
ای گل ،تو ز جمعیت گلزار ،چه دیدی
جز سرزنش و بد سری خار ،چه دیدی مست مستم مشکن قدر خود ای پنجه غم
من به میخانه ام امشب تو برو جای دگر
ای لعل دل افروز ،تو با اینهمه پرتو		
جز مشتری سفله ،ببازار چه دیدی چه به میخانه چه محراب حرامم باشد
گر بجز عشق توام هست تمنای دگر
		
رفتی به چمن ،لیک قفس گشت نصیبت
غیر از قفس ،ای مرغ گرفتار ،چه دیدی تا روم از پی یاردگــــــــری میباید
جز دل من دگری و جز تو دالرای دگر
نشنیده است گلی بوی تو ای غنچه ناز
اشعاری نغز از بزرگان
بوده ام ورنه بسی همدم گلهای دگر
ز چشم خویشتن آموختم آیین همدردی
تو سیه چشم چو آیی به تماشای چمن
كه هرعضویبهدردآیدبه جایشدیده میگرید
نگذاری به کسی چشم تماشایدگر
باده پیش آر که رفتند از این مکتب راز
از شکستن اوفتـد هر چیزی از قـیمت ،بـجزدل
اوستـــــــادان و فزودند معمای دگر
آری این بشکسته ممتاز است ز اشیاء شکسته
این قفس را نبود روزنی ای مرغ پریش
هادی رنجی
آرزو ساخته بستان طرب زای دگر
گر بهشتی است رخ تست نگارا که در آن
کمال را سخندلفریب بسیار است
میتوان کرد به هر لحظه تماشایدگر
و لی چه سود که بیچاره نیست شیرازی
از تو زیبا صنم این قدر جفا زیبا نیست
کمال خجندی
گیرم این دل نتوان داد به زیبای دگر
می فروشان همه دانند عمادا که بود
دوستان گویند سعدی خیمه در گلزار زن
عاشقان را حرم و دیر و کلیسای دگر
من گلی را دوست می دارم که در گلزار نیست
گفتن از زشت روئی دگران

نشود باعث نــــــکوروئی (پروین اعتصامی)

زنان 20 :پاسخ ... ...
اصوالً تمامی موضوعات مربوط به
تبعیضات حقوقــی و اجتماعی و
اقتصادی و حتی سیاسی زنان به
تمامی افراد جامعه یعنی تمامی
مردان و زنان منتهی می شــود.
چشمانی باشد که ببیند و سیاستی
که مصالح کشور را تشخیص دهد
و اراده ای که به انجام آن دســت
بزند .وگرنه بارها و بارها به این نوع
سواالت در مطبوعات پاسخ داده
ایم.
در آغاز کار دولت آقای روحانی که
برای تحریک و تهییج مردم برای
انتخاب ایشان فعالیت زیادی کرده
بودیم در پاسخ سوال مشابهی که
از سوی دفتر ایشان به من رسید
تحــت این عنوان کــه «در 100
روزه ی اول شروع کار دولت ایشان
برای زنان چه می شــود کرد که
برای همه یا الاقل گروه زیادی از
زنان مفید باشد».
پاسخ دادم «کاری که دولت ایشان

>> ادامه از صفحه31 :

و کابینه مــی توانند برای زنان به
صورت فوریــت در آغاز کار دولت
انجام دهند ،کــه مغایرتی هم با
قدرت های دیگر نداشــته باشد و
اصل تفکیک قوا نیز در آن حفظ
شده باشد ،برداشتن موانعی است
که به لحاظ جنسیتی در سیستم
آموزش عالی توســط دولت قبلی
به وجــود آمده .بــه این معنا که
محدودیــت های گزینشــی در
پذیرش دختران محدودیت های
انتخاب رشته دلخواه ،تبعیض در
تعداد دختران پذیرفته شــده در
رشــته های مختلف و در مجموع
هر نوع تبعیض آشکاری که وزیر
علوم دولت قبلی برای دختران به
وجود آورده ،برداشته شود.
این عمل در حوزه ی اختیارات قوه
مجریه است .و اگر نه خواسته های
زنان از جمله اشــتغال ،استفاده از
تخصص زنان در بخش های مهم
تصمیم گیری های کالن و اصالح

پاره ای از قوانین حقوقی و قضایی
نکاتی است که حتی مردان ایرانی
نیز با آن توافق و تفاهم دارند و در
تبلیغات انتخاباتی آقای روحانی نیز
بارها و بارها به آن اشــاره و حتی
تاکید شــده بود .نکته قابل توجه
این است که به نظر می رسد آقای
روحانی این خواسته را مورد توجه
و پذیرش قرار دادنــد و از طریق
وزیر پیشنهادی ایشان در مجلس
موضوع رفع تبعیض جنســیتی
از زنان در سیســتم آموزش عالی
مطرح شــد .اما نــه آن وزیر رای
اعتماد گرفت و نه این خواســته
ها مورد تایید شورای نگهبان قرار
گرفت .وزیر علوم پیشــنهادی به
دلیل چهره ی میانه رو در سیاست
های نظام جایی نداشت و موضوع
رفع تبعیض های جنســیتی در
آمــوزش عالی با ترس پنهانی که
نظام حکومتی فعلی از آن آغاز با
حضور فعال زنان در جامعه داشته

چهار فصل
"چهار فصل" ساخته آنتونیو
وی والدی Antonio Vivaldi
در ســال  ،1725امروز یکی
از پراجراترین آثار موسیقی
کالسیک است.
جالب اســت که پس از ســالها
فراموشــی در ســال های 1930
یعنی دوران بین  2جنگ جهانی
دوباره کشف شده چاپ و منتشر
شــد؛ اولین ضبط صوتی آن سال
 1942انجام شد.
این اثر تا امروز بیــش از هزار بار
ضبط شده است.
"چهار فصل" توســط بهترین و
معروفترین ارکسترهای مجلسی
و ویولونیســت های معروف
جهــان اجرا و ضبط شــده
اســت .منتقدیــن ضبط
ســال Nemanja 2011
 Radulovicویولونیســت
نابغه فرانســوی Serbe ،را
بهترین اجرا شناخته اند.
می گوینــد" :نوازنده گی بی
نظیــر او اشــرافی در عین حال
روستائی است (یا به عبارتدیگر با
وقار و افسار گسیخته است) .کامال
زیبائی سبک  Vivaldiرا منعکس
می کند".
« 4فصل» متشــکل اســت از 4
کنســرتو ویلن (ویلن ســولو به
همراهی ارکســتر) هر کنســرتو
معرف یک فصل است یعنی بهار،
تابستان ،پائیر و زمستان.
هر فصل به همراهی یک شــعر
سرودۀ خود آهنگساز آمده است.
در موســیقی و شعر وصف رعد و
برق و باران در بهار و تابستان ،آواز
پرنده گان در بهار و تابستان ،اعالم
شکار آخر پائیز منعکس است.
 Poeme Symphoniqueاثــری
است که برای ارکستر سنفونیک
نوشته می شــود و آهنگساز آنرا
بر مبنای یک فکر خاص ،افسانه،
داســتان تاریخی یا شعر و ادبیات
مغایر بود ودر سیاست هایداخلی
نظام جایی نداشت .البته اگر رییس
جمهور به عنــوان رییس قوه ی
مجریه و حافظ قانون اساسی فاقد
این اختیار باشد که با قانون اساسی
عمل کند و این وصله ی ناجور را
از روی وازرتخانه ای که تحت نظر
مستقیم قوه مجریه و هیات دولت
است بردارد ،نشان فقدان اراده به
عمل است .در مورد خواست های
زنان از این دولــت ،آن مجلس و
آن شورای نگهبان نمی توان امید
تحول چندان و یا به قول قدیمی
ها عافیتیداشت.
این مورد و موارد دیگر و محدودیت
های بسیاردیگری که برای زناندر
امور اجرایی و قانونی و قضایی وجود
دارد نشان می دهد که «فوبیا» یا
تــرس بیمورد از زنــان همچنان
در مجموعه ی قــوای حکومتی
وجود دارد و تا اراده ی قوی برای
«اجرا» بابت رفع موانع پیش رو از
پیش پای زنان برداشته نشود و تا

شیـدا
قره چه داغی

می سازد .طی دوران برای آشنائی و است
فاده از دنیای عظیم
مختلف این ســبک و زیبای موسیقی ک
السیک ،بهترین راه
اینســت که در
موسیقی ساخته می سال ساز زد .کودکی و جوانی چند
راه دو
شده است.
م :با دقت و مرتبا به
موسیقی کالسی
ک
گو
ش
دا
د.
ل
ذا
ب
ماننــد چهار فصل
رای
وی والــدی یــا کسانی که عالقه
دارند و نمی دانند از
سنفونی  6معروف کجا شروع کنند را
هنمائی های کوتاه و
بــه  Pastoralراهگشا در روزنامه
پیوند ارائه می دهم.
(شبانی) بتهوون .خواننده گرامی چ
نانچه سوال و کمک
بیشــتری الزم
دارید لطفا با آدرس
اما اوج شکوفائی LOGUE
 DIAتماس بگیرید:
این ســبک در
ail.com
Sheida.g@hotm
نیمــه دوم قرن
 19می باشد.
نواختنــد و در شــهرهای اروپــا
کنسرت میدادند.دیدن و شنیدن
این ارکســتر برای همه خیلی
جالب و تعجب آور بود.
پس از  40سال خدمت در
این شهر به وین (اتریش)
رفت .چون دوست زمان
بچه گی او در اتریش به
مقــام امپراتور چارلز VI
رســیده بود و وی والدی
به استخدام او درآمد .اما از
بخت بد امپراتور بعد از مدت
کوتاهیدراثر مسمومیت غذائی
جان سپرد و وی والدی از خدمت
در دربار مرخص شد.
چهار فصل
یکسال بعد  1741وی والدی هم
فوت کرد و بدون تشــریفات در
 1678-1741 AntonioVivaldiمحل نامعلومی بخاک سپرده شد.
یکی از مهمترین آهنگسازاندوران آرامگاه او برای همیشه نامعلوم و
Baroque؛ در ونیــز بدنیا آمد .او مفقود باقی ماند.
اولین پسر خانواده  9فرزندی بود ،وی والدی در حضور بســیاری از
پدرش ویولونیست و استاد او بود .سالطین و شاهزاده گان حتی پاپ
آنتونیودر  15سالگی به تحصیالت آن زمان ویلن نواخته بود.
مذهبی پرداخت و وارد کلیسا شد .ولی پس از مرگش بطور مرموز و
او به کشــیش موخرمائی معروف غریبی موسیقی او به مدت  2قرن
شد .اما به زودی این شغل را رها به فراموشی سپرده شد .او متجاوز
کرده در  Pietaاســتاد موسیقی از  200کنســرتو ویلن و  500اثر
پرورشگاه دختران و نوازنده ویلن برای انواع سازها نوشته است.
کلیسا شد .صدها قطعه برای این
شیدا قره چه داغی
دو موسسه نوشــت .ارکستری از
 23مارس 2015
نوازنده گان ماهر و پر استعداد از
دختران فقیر و یتیم تشکیل داد
که انواع ســازهای ارکستر را می

مجموعه ی نهادهای حکومتی به
این حقیقت ناب نرســند که باید
از تمامی نیروی انســانی موجود
در کشــور که بیش از نیمی از آن
را زنان به ویژه زنان متخصص که
این ســال ها با تعداد بیشتری از
مردان از دانشگاه های کشور فارغ
التحصیل شده اند استفاده نشوند،
این گونه نظرخواهی ها راه به جایی
نمی برد.
ما زنــان می دانیم کــه چه می
خواهیم .ما خواهان حقوق کامل
شــهروندی که شامل حقوق برابر
اجتماعی ،اقتصادی و سیاســی
است ،هســتیم .منظور از حقوق
سیاسی داشتن یک معاون رییس
جمهور نمایشی و حتی یک وزیر
نمایشــی در کابینه نیست هدف،
حضــور در مجموعــه ی دولت و
حکومت بــرای تصمیــم گیری
های کالن است .باید مجموعه ی
حکومت به این حقیقت واقف شود
و باور پیدا کند که دیگر نمی شود

در قرن بیست و یکم و در کشوری
که سالهاســت تعداد دانشجویان
دانشگاهی دخترش بیش از مردان
بوده بار اراده ی جامعه تنها به دوش
نیمی از جامعه که مردان باشــند
واگذاشت .زنان آماده اند که نیمی
از ایــن بار را در زمینه های تولید،
اقتصاد ،سیاست و جامعه بر دوش
گیرند .البته تا زمانی که تولیدات
خارجی از کشورهای دیگر از چین
گرفته تا آرژانتین و بورگینافاسو و
افریقای جنوبی از منسوجات گرفته
تا میوه و حبوبات و برنج ما را تامین
می کنند نه به نیروی تولید مردان
نیاز است و نه زنان .این که نیازهای
مصرفی کشور در خود کشور و به
دست زن و مرد ایرانی تولید شود
نیاز به عزم برای تحول و اراده برای
تغییر الزم است و الغیر.
--------------کامل این پاسخ ها را در سایت زیر
بخوانید:
www.feministschool.com
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زمستان سپری شد و بهار فرارسید.

در ایــن توالــی فصول و نو شــدن
طبیعت ،آموزهای بزرگ نهفته است.
نفی گذشته و زایش نو از بطن کهنه،
آشــکارترین چهره و نمــاد حرکت،
دگرگونی و تغییــر ،در ذات طبیعت
اســت .نمادی اســت از کشمکش و
ستیز بیقرار و ناآرام کهنه و نو .آنچه
که بود و آنچه باید باشد .بهار و سالی
نو ،آنچــه را که پوشــیده بود برمال
میسازد و نشــان میدهد سکون و
ایستائی خیال و توهم است .آنچه که
بهظاهر ،بیحرکتی و رکود مینمود،
حرکتی بطئی و آرام بود ،برای رسیدن
به نقطهای که زمینه حرکتی بزرگ و
جهــشوار را با چیرگی ،نو بر کهنه و
سالی نو ،بهاری نو ،فراهم سازد.
این را دیگر همه میدانند ،این بهار،
بهار سال گذشته و سالهای پیش از
آن نیست .هیچچیز همچون گذشته
بــر جای خود ثابــت و پایدار نمانده
است .یک ســال و ســالها از عمر
همه آنچه که در طبیعت وجود دارد،
گذشته اســت .نوروز که نمادی از نو
شدن طبیعت است ،نتیجهای ست از
تمام حرکت درونی و قوانین جبری
که بر تمام هستی حاکم است.
جامعــه بشــری نیز از ایــن قوانین
جهانشمول برکنار نیست .این قوانین
بر تمام عرصههای زندگی اجتماعی
انسان نیز حاکماند .بر کسی پوشیده
نیست که جامعه ایران ،همانی نیست
که فرضاً در دوران باســتان ،دو هزار
ســال پیش بود .درنتیجهی حرکت،
تضاد و کشمکش قطبهای کهنه و
نو ،نفی شیوههای تولید و مناسبات
کهنه اجتماعــی ،دگرگونی و تکامل
بوده است که ما به مرحله کنونی در
پیشرفت و تکامل اجتماعی و تاریخی
رسیدهایم .نفی کهنه و نیاز به نو شدن
اجتماعی ،قانــون گریزناپذیر تحول
اجتماعی است.
اگر این حرکت ،تغییر و دگرگونی و
جهشهای بزرگ اجتماعی نمیبود،
انسان شــدن ،انسان کنونی ناممکن
بود .و اگر انسان کنونی هنوز نتوانسته
کام ً
ال از گذشته نا انسانی خود بگسلد
و جامعهای انســانی را متشــکل از
انســانهای آزاد و برابر ،رهاشــده از
ستم ،استثمار ،نابرابری و فقر ،جنگ و
کشتار ،بر پا کند ،بیان چیزدیگری جز
این واقعیت نیست که جامعه کنونی
باید نفی شود و جامعهای نو بهجای
آن قرار گیرد .در اینجا آنچه که با آن
روبهرو هســتیم ،یک تأخیر تاریخی
است که مقاومت کهنهپرستان به بار
آورده است.
اگردر طبیعت هیچ نیروی بازدارندهای
نیست که بتواند سد راه قوانین حرکت
آن باشــد و هیچ قدرتی قادر نیست
مانع از نفی زمســتان و فرارســیدن
بهــار در ایران گــردد ،در جامعه که
انســانهای آگاه ،دســتاندرکارند،
گروهی که منافع اقتصادی و سیاسی
ویــژهای در حفــظ جامعــه کهنه،
جامعهای که دوران آن سپریشــده
اســت دارند ،میکوشند ،در برابر این
تحول ،ایستادگی و مقاومت کنند و
سد راهجامعه نو گردند که نیاز تاریخی
بشریت اســت .گرچه همانگونه که
تجربه هزاران ساله بشری نشان داده
است ،این پاســداران کهنهپرستی و
ارتجاعدر برابر جبر تحول تاریخ از پای
درمیآیند ،اما بههرحال تا جایی کهدر
توان دارند ،میکوشند این تحول را به
تأخیر اندازند .بارزترین نمونه آن نیز
در جامعه ایران با وضوح تمام در برابر
تودههای مردم قرار دارد.

در ایــن جامعــه ،یکمشــت انگل
مفتخور به نام مالک و ســرمایهدار،
آخوند و مقاماتدولتی که هستیشان
بر استثمار ،ســتم ،فقر و گرسنگی
میلیونها انســان بناشــده و منافع
اقتصادی و سیاسیشــان حفظ نظم
کهنه و ارتجاعی سرمایهداری است،
جامعه را در عقبماندگی و تودههای
کارگــر و زحمتکش مردم ایران را به
اتکای دستگاه سرکوب و تحمیق در
اسارت و انقیاد نگهداشتهاند.
اینــان درحالیکــه در همین یک
سال اخیر ،کوهی از سرمایه و ثروت
اندوخته و دزدیهای برمال شدهشان
سر به چندین تریلیون تومان میزند،
تودههــای زحمتکش را بــه چنان
مرحلهای از فقر و تهیدستی سوقداده
که بهراستی کمسابقه است.
درحالیکــه آمار دولتی ،متوســط
هزینههای یک خانواده را در شهرها
در سال  ۹۳رقمی بیش از  ۳میلیون
تومان اعالم نمودند ،حداقل دستمزد
کارگران  ۶۰٧هزار تومان بود .همین
منابــع آماری ،متوســط دســتمزد
کارگران را رقمی حدود یکمیلیون
اعالم نمودند کــه بازهم از خط فقر
پایینتر اســت .عالوه بــر کارگران،
اقشار زحمتکش مردم ایران از نمونه
معلمــان و پرســتاران هم وضعیت
مشابهی داشتند .حقوق اکثریت این
قشــر زحمتکش نیز در زیرخط فقر
قرار داشــت .با این اوصاف ،تکلیف
میلیونها بیکاری که بهکلی ازداشتن
همین دســتمزد و حقوق ناچیز هم
محروماند ،روشــن است .درحالیکه
دولت در اینیک ســال پیوســته با
انتشار آمار و ارقام جعلی ،کاهش تورم
را تبلیغ میکرد ،تودههای مردم ایران،
اما در واقعیت ،در زندگی روزمرهشان
چیزی جز این ندیدند که بهای کاالها
و خدمات روزبــهروز افزایش یافت و
سطح زندگیشان را مدام تنزل داد.
افزایش بهای برخی کاالهادر این یک
سال از  ۵۰درصد هم گذشت و گاه به
 ۱۰۰درصد رسید .افزایش حیرتآور
بهای نان فقط یک نمونه از افزایش
سرسامآور بهای کاالها و خدمات بود.
کابینه روحانی در سالی که گذشت
ادعاهای پوشالی دیگری هم داشت.
پیدرپی خبــر از رونــق اقتصادی،
افزایش اشتغال و کاهش آمار بیکاران
داده شــد ،اما مــردم ایران که اغلب
درگیر این معضل بزرگ اجتماعیاند،
بــه عینه دیدند که چیــزی در این
میان تغییر نکــرد .حتا گروههایی از
نمایندگان مجلــس ،خبر از افزایش
یکمیلیونی تعداد بیکاران دادند.
با این وضعیت اســفباری که طبقه
حاکم بر ایران به تودههای زحمتکش
مردم تحمیل کرده است ،روشن است
که چرادر سالی که اکنون به پایان آن
رسیدهایم ،میلیونها تن بر جمعیت
فقیر ،گرسنه و بیخانمان افزوده شد.
حاشیهنشینی از رقم  ۱۰میلیون نیز
تجاوز کرد .تعداد زنان و مردان و حتا
کودکان کارتنخواب افزایش یافت.
چندین میلیون کودک ،مدرســه را
رهــا کردند و به صفوف کودکان کار
و خیابانی پیوستند .تکدیگری ابعاد
بیســابقهای به خود گرفت .اعتیاد
به انواع و اقســام مواد مخدر بازهم
گسترش یافت .آمار زندانیان که پیش
از این متجاوز از  ۲۰۰هزار اعالمشده
بود ،اکنون زندانهــا را تا به آن حد
انباشته که رئیس سازمان زندانها از
دولت میخواهد که برای زندان زدایی
کاری بکند ،چون زندانهای تازهساز
و کمپهای کشــتار معتادان ،دیگر

کفایتنمیکند.
فجایعی که ارتجــاع حاکم بر ایران
در این یک ســال به بار آورده است،
فقط به عرصه اقتصــادی و عواقب
اجتماعی فقر و بیکاری محدود نبود.
در این یک سال ،رژیم دیکتاتوری و
اختناق ،فشارهای سیاسی ،سرکوب
و کشتار را تشــدید کرد .به آنهمه
ستم و سرکوبی که زنان در سالهای
گذشته با آن روبهرو بودند ،اکتفا نکرد،
عالوه بر تشدید سرکوب خیابانی زنان،
اسیدپاشی بهصورت زنان و چاقوکشی
علیه زنان ،از نمونه وحشیگریهای
دولت دینی در ســال  ۹۳بــود .در
این ســال ،صدها تن از مردم ایران،
کارگران ،معلمان ،زنان ،دانشجویان،
جوانــان ،معتقدین به باورهای دینی
دیگــر ،مخالفین ســتمگری ملی،
روزنامهنــگاران ،فعــاالن سیاســی،
مدافعیــن آزادی و سوسیالیســم،
دستگیر و به حبس محکوم شدند.
تعداد اعدامها در ســال  ۹۳کمسابقه
بود .در این ســال ،الاقــل هزار تن از
مردم ایران به اتهامات مختلف اعدام
شدند .در میان این اعدامیان گروهی
بــا اتهامات سیاســی و یــا باورهای
مذهبی غیر شــیعی اعدام شــدند.
یکی از وحشــیانهترین اقدامات رژیم
در ســال  ،۹۳درآوردن چشــم یک
جوان ،به بهانه اجــرای مجازات ضد
انسانی اسالمی قصاص بود .البته این
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وحشــیگری اولین نمونه آن نبود.
جمهوری اســامی هماننــد دولت
اســامی داعش ،نمونههای متعدد و
فراوانی از این وحشــیگری اسالمی
داشته اســت .بریدن دستوپا ،قطع
انگشتان ،درآوردن چشم ،سنگسار و
زجرکش کردن زنــان ،ربودن و قتل
نویســندگان و فعاالن سیاسی ،ترور
مخالفین ،قتل حتا برخی از ســران
پیروان مذاهب دیگر ،کشتار هزاران
مخالف سیاسی رژیمدر نیمه اولدهه
شصت ،قتلعام حدود  ۵هزار زندانی
سیاسی در طول دو ماه در سال ،۶۷
کشتار صدها تن از مردم ملیتهای
ساکن ایران ،کرد ،عرب ،بلوچ ،ترکمن
تنها گوشــهای از جنایات بیشــمار
دولت دینی حاکم بر ایران بوده است
و آنچه که در سال  ۹۳نیز انجام داد،
ادامه همان جنایات است.
در کشوری که طبقه حاکم و دولت
دینی پاسدار آن ،اینهمه جنایت به
بار آورده است و تنها به چند نمونه از

فجایع آن در سالی که گذشت ،اشاره
شــد ،دیگر جایی برای پرداختن به
پایمال کردن حقوق فردی ،اجتماعی
و سیاســی مردم ایران ،دیکتاتوری
عریان طبقاتی و استبداد دینی ،باقی
نمیماند .آنچه که جمهوری اسالمی
انجام داده و میدهد ،تالش طبقهای
کهنهپرســت و ارتجاعی برای حفظ
نظمی کهنه و پوســیده است که به
گذشــته تاریخی تعلق دارد .اما هر
آنچه که وحشیگری رژیم گسترده
باشد ،بنا بهحکم تاریخ رفتنی است.
تودههای کارگــر و زحمتکش مردم
ایران سرانجام این نظم ارتجاعی را در
هم میشکنند و نظمی نوین را بهجای
آن مینشانند .مقاومت و مبارزهای که
سرتاسر جامعه ایران را فراگرفته است،
بهوضوح این حقیقت را نشان میدهد.
در طول سال  ،۹۳کمتر روزی بدون
مبــارزه تودههای مــردم ایران علیه
نظم حاکم بر ایران گذشت .مبارزات
بیوقفه کارگران ،مبارزات معلمان و

پرستاران ،مبارزات زنان ودانشجویان،
مبارزات جواناندر هر کوچه و خیابان،
نویدبخش فردای روشنی برای مردم
ایران اســت .فقط مبارزه ،تشــدید
مبارزه ،اتحاد و همبستگی تودههای
کارگر و زحمتکش مردم ایران و همه
ستمدیدگان علیه رژیم ارتجاعی ضد
انسانی حاکم بر ایران و رویآوری به
یک انقالب میتواند مردم ایران را از
شــر تمام فجایعی که نظم موجود و
رژیم پاسدار آن ،جمهوری اسالمی به
بار آورده است ،نجات دهد.
با آرزوی سالی سرشار از پیروزی در
مبارزه بــرای برانداختن نظم کهنه
و ارتجاعــی حاکــم و برپایی جامعه
نوینی کــه در آن تودههای مردم در
رفــاه ،آزادی و برابری زندگی کنند و
بهار طبیعت با بهار اجتماعی همراه
گردد ،سال نو را به مردم ایران تبریک
میگوییم.
_____________
کار شماره ۶۸۹

مداخالت جمهوری اسالمی در عراق و تشدید بحران در این کشور

یادداشت سیاسی  -روز دوشنبه  ۲۵اسفند ،شبکه
خبر جمهوری اسالمی ،به نقل از شبکه تلویزیونی
العربیه الحدث مدعی شــد" :تکریت تا  ۲۴ساعت
دیگر آزاد خواهد شــد" .طبق خبرها ،در عملیات
آزادســازی تکریت ،ارتش عراق به همراه عشــایر
مسلح شمال تکریت منطقه حویجه و شبه نظامیان
"الحشد الشــعبی" تحت عنوان "یگانهای بسیج
مردمی" شــرکت دارند .طراحــی و مدیریت این
عملیات بر عهده مستشاران ایرانی است .عکسهایی
نیز از قاسم سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس سپاه،در
بخشی از شهر تکریت در کنار نیروهای عراقی در
رسانهها منتشر شده است.
"الحشد الشعبی" یا "یگانهای بسیج مردمی" در
پی ســقوط موصل در ژوئن  ۲۰۱۴از ترکیب چند
نیروی شبه نظامی شیعیدیگر تشکیل شد .سازمان
بدر ،یکی از این نیروهاست .این سازمان که قبال به
ســپاه بدر معروف بود ،شاخهای از سپاه پاسداران
اســت ،که در سال  ۱۳۶۱توسط محمود هاشمی
شــاهرودی ایجاد شد .این ســپاه ۳۰ ،ماه پس از
تشــکیل به محمد باقر حکیم واگذار شد و پس از
حمله نظامی آمریکا به عراق ،با فعالیت در عرصه
سیاسی ،نام خود را به "ســازمان بدر" تغییر داد.
"گردانهای حزبالله عراق" یکی دیگر از گروههای
تشکیلدهندهی الحشد الشعبی است که چند ماه
پیش از حمله نظامی آمریکا به عراقدر سال ۲۰۰۳
به وجــود آمد .بیشتر اعضای این گروه از مقلدان
محمد باقر صدر و خمینی میباشــند" .یگانهای
بسیج مردمی" که عمدتاً از ترکیب چنین نیروهایی
تشکیل شده اســت ،ظاهراً تحت نظر وزارت امور
داخلی عراق فعالیت میکند و با نیروهای امنیتی
عراق همکاری دارد ،اما سهشــنبه هفته گذشته،
خالد العبیــدی ،وزیر دفاع عراق در یک کنفرانس
مطبوعاتی مشترک با مارتیندمپسی ،رئیس ستاد
مشــترک ارتش آمریکا ،رسماً اعالم کرد" :ایران با
هماهنگی وزارت دفاع عراق از گروههای مســلح
شیعی به نام "الحشد الشعبی" برای مقابله با گروه
داعش حمایت میکند".
بنا به تخمینها ،بیش از  ۴۰گروه شبه نظامی شیعی
موجود در عراق ،نزدیک به  ۲۰هزار تن از نیروی ۳۰
هزار نفری عراقی درگیردرعملیات اخیر را تشکیل
میدهند .گروههایی که پیش یا پس از حمله نظامی
آمریکا به عراق ،مستقیما توسط جمهوری تشکیل
شده و به مدد سپاه پاسداران آموزش نظامی دیده
و مسلح شدند ،یا از کمکهای مالی و نظامی ایران

برخوردارند .نیروهایی که گرچه بر خاک حاصلخیز
ناشی از تجاوز نظامی آمریکا روییدند ،اما خود ،به
یکی از عوامل جنگهای فرقهای کنونی در عراق
بدل گشته اند.
آنان در این مدت نشان دادهاند در کشتار و ارعاب
شــهروندان عراقی ،به ویژه سنیها ،دست کمی از
نیروهای داعش ندارند .در مهر ماه امسال ،سازمان
عفو بینالملل ،الحشد الشعبی را به ارتکاب جنایت
جنگی متهم کرد و اعالم کرد این نیروها با حمایت
دولت عراق ،کنترل شــهرها را در دست گرفته و
به بهانهی انتقامجویی ،اقدام به شــکنجه و کشتار
سنیها میکنند.دخالت نظامی و تقویت فرقههای
مسلح شــیعی یک جنبه از مداخالت جمهوری
اسالمی در عراق است .جنبه دیگر آن مداخله در
امور سیاسی این کشور است .آمریکا پس از حمله
نظامی به عراق و سرنگونی صدام امیدوار بود دولتی
مجری سیاســتهای امریکا به روی کار آورد .اما
چنین نشــد و یک دولت شیعی با نخستوزیری
نوری مالکی به قدرت رسید که بیشتر متحد ایران
محسوب میشد تا گوش به فرمان آمریکا.
ســاختار اجتماعی عراق به علت وجود فرقههای
مذهبی ،گروههای ملی و طوایف نیرومند مختلف،
مستعد تنشهای اجتماعی بود .اگر صدام توانست
سیاست تبعیض مذهبی و ملی به نفع عربهای
سنی را با سیاست سرکوب پیش برد ،لیکن حمله
نظامی آمریــکا ،و خأل قدرت پــس از آن ،زمینه
مســاعدی را فراهم آورد تا ایــن اختالفات از زیر
خاکستر زبانه کشند .تبعیضهای دینی در زمان
مالکی این بار به نفع شیعیان به همراه حضور نیروی
نظامی اشغالگر آمریکا و دخالت دولتهای مرتجع
منطقه از جمله ایران ،عربستان سعودی ،ترکیه و
قطر بر آتش این اختالفــات دامن زد و عراق را به
جوالنگاه منازعه این نیروها بر ســر کسب قدرت
و نفوذ در این کشــور تبدیل کــرد .منازعهای که
سالهاســت مردم عراق با جان و مال خود هزینه
آن را میپردازند .علی یونسی ،دستیار ویژه روحانی
در امور داخلی کشورهای منطقه ،روز یکشنبه ۱۷
اسفند در همایش "ایران ،ملیت ،تاریخ و فرهنگ"
ادعا کرد" :در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی
نفوذ ماست ،بلکه هویت ،فرهنگ ،مرکز و پایتخت
ماست و این مسئله هم برای امروز است و هم برای
گذشته…"
ســخنان یونســی واکنشهای منفی زیــادی را
برانگیخت .وزیر امور خارجه عــراق گفت" :عراق

دارای حاکمیت کامل اســت و به هیچ طرفی چه
ایران و چه غیر از آن اجازه نداده و نخواهد داد که
این حاکمیت را نقض یا در امور داخلی این کشور
دخالت کند ".وزارت امور خارجه عراق نیز با انتشار
بیانیهای به این اظهارات واکنش نشــان داد و ابراز
انزجار کرد .اگر جمهوری اسالمی طی جنگ هشت
ساله با عراق نتوانست به کربال دست یابد *،اکنون
حضور نیروهای سپاه پاســداران آن هم با دعوت
رسمی نخســتوزیر عراق ،وجود گروههای مسلح
شــیعی تحت فرمان جمهوری اسالمی که تقریبا
کنترل دو ســوم کشور را در اختیار دارند ،طراحی
عملیات نظامی توسط مستشــاران ایرانی و وجود
پوسترهای خمینی و خامنهای در شهرهای عراق،
جمهوری اسالمی را قادر ساخته نه تنها به کربال،
بلکه به مرکز سیاسی عراق ،یعنی بغداد دست یابد
و حتا در انتخاب نخست وزیر این کشور نقش ایفا
کند.
گرچه به اذعان بســیاری از کارشناســان نظامی
بازپسگیری تکریت ،آسان نخواهد بود ،زیرا مستلزم
یک جنگ شــهری تمام عیار است و عالوه بر آن
داعش بسیاری از مناطق شهر را بمبگذاری کرده
اســت .اما بیرون راندن نیروهای داعش از تکریت،
که یکی از مراکز مخالفان و ناراضیان سنی دولت
مرکزی عراق محســوب میشــود ،نزد بسیاری،
نمادیست از شکستداعش و این پیروزی بر اعتبار
و وزنهی ایران در امور داخلی عراق خواهد افزود.
اما حتا شکست داعش در تکریت ،به معنای پایان
کار این نیروی بیرحم اسالمگرا یا نیروهای مشابه
آن نیست ،زیرا زمینه اصلی رشد و شکلگیری این
نیروها ،فقر و بیکاری ،تبعیض و نابرابری ،نارضایتی
مردمازسیاستهایدولت،مداخالتامپریالیستها
و کشورهای اسالمگرای مرتجعی نظیر ایران بوده و
هســت .بنابراین شکست داعش در تکریت یا حتا
بیرون راندن آن از عراق ،به معنای پایان کار این نیرو
نیســت .داعش از میان مردم ناآگاهی سربازگیری
کرد که در برابر مصایب روزمره خود سر به شورش
برداشتند و بر اثر ناآگاهی و نبود آلترناتیوی مترقی
بهدام نیروی اسالمگرای واپسگرایدیگری همچون
داعش گرفتار آمدند .بنابراین افزایش نفوذ ایران بر
امــور عراق تنها و تنها ،به ادامهی جنگ و افزایش
بحران در عراق منجر خواهد شد و نه بهبودی در
وضعیت مردم یا حتا رهایی از شر داعش.
* اشاره به هدف خمینی است که اعالم کرده بود:
"راه قدس از کربال میگذرد - ".کار شماره ۶۸۹
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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
دنیــــای هنر

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط
اساتیدبرجسته
آموزش موسیقی برای کودکان
از  2تا  8سال ،مدیریت:
علیــرضا فخـاریان

جلسه اول رایگان

514-996-1620
azfeb1514

آمــوزشگیتار
سبک پاپ
(وست آیلن د )
سیــاوش

514-867-1756
azmar14

استخدام
اخوانوستآیلند

به چند نفر کارمند مسلط
به امور مواد غذایی،
آشپزی ،شیرینی پزی،
آماده سازی و ...نیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت
رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل
و یا فکس کنید:

Fax: (514) 334-9850
@info
akhavanfood.com

ازا
بیزنس
فروشیرانی
بخ

ری
Franchiseد!
MOBILE
فروشاستثنائی

فرانچایز تلفن های همراه
 بدلیل تغییر محل اقامت واقع در یکی از بهترینمراکز خرید
 با درآمد و فروش ثابتبرای اطالعات بیشتر با
شماره زیر تماس بگیرید:
بن عمومی

بسکتبـا ل

www.paivand.ca

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

azjan’12paid60+120ak

شیـرینی

514-663-0001
647-771-5742

Rose pastry

azapr01P

رزپاسترىبابهترین
شیرینىها
و دسرهاى ارگانیك
براى جشن هاى شما
با٢٠سال سابقه

آموزشختصصی

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

استخدام
آشپز ایرانی

Persian Chef Wanted
به یک نفر آشپز ایرانی
با تجربه ،برای اداره
آشپزخانه یک رستوران
جدیدایرانینیازمندیم:

Tel.: 514-458-5220
Facebook:Rose pastry

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

esfahaniazdec01

کیتــرینگ

sep13fulyr

لطفا رزومه خود را به نشانی زیر
ایمیلکنید:

از این پسمهمانیهاومراسم
خودرابهمابسپارید!
خوشمزهتریناغذیهایرانی
وکانادایی
• با هر بودجه
• برای هر مناسبت

خدماتساختمانی
احمــــد
کلیهخدماتساختمانی
بازسازی،بهسازی
کیفیتعالی نرخمناسب

Rahimi.Maryam
@gmail.com
az1apr’15P

صرافی
 5ستاره

یکبارامتحانکنید
مشتریخواهیدشد.

Tel.: 514-298-1393
Tel.:514-265-0973

514 585 - 2345

Tel.: 514-963-5179

aznov15U

پرستــار
azapr2015khadijeU

سالن آرایش
برای فـروش

آمـــوزش
زبانفرانسه

Tel.: 514-336-5666
ازدسامبر1

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

931-2888 .............................. Westmount
486-9994 ........... Pieces D'auto NDG

اتومبیل :خرید و فروش

ALIXتویوتا376-9191.................................
الگانسلیزینگ482-4500..............................
آلتیماکــس487-0009 ..............................
شــیخ صالــح 366-1509 .......................

ت
ک خدام
نید!

514 369 3474

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

همــه روزه در تپش دیجیتال

514825-3170

223-3336

)

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

باایرانی

لی لی صمیمی 825-3170 ...........................

ارز

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

کــار
کنید!

MONTRÉAL QC H4B 1L8

خدمات
آرایشی

شریف 223-6408 ..........................................
آپادانا 933-1719 ..............................................
گروهپاسیفیک289-9011.............................
 5استار 585-2345............................................
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال 937-5192...........................
844-4492................................. Expert-FX

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

ارائه کلیه خدمات
ی شامل؛
ی زیبای 
آرایش 
کوپ ،الیت ،امبره،
براشینگ و سایر خدمات
با قیمت مناسب
منطقه Nuns' Island
در
ٔ
لطفا جهت تعیین وقت
تماسبگیرید:
514-660-7792
naghdiazfeb01U

امالک و مسکن

فیروزهمتیان827-6364 ....................... ،
امیرســام 702-2309 ....................................
مسعودهاشمی 298-4567 .........................
مینواسالمی 967-5743................................
مریم خالقــی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
نینوس گیورگیزنیا 816-4080.....................
مسعودنصر 571-6592...................................
رضانژاد 865-7146...........................................

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین 932-2953 .........
انجمنادبیمونترالilsmontreal.org.......
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبک www.zaq.org .......
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد 944-8111............................
حقوق بشر info@addhi.net .......................
249-4684 ........................................ IBNG
انجمن زنان مونترال516-3007...................
دانشجویان:کنکوردیا 848-2424 ...............
کتابخانه نیمــا 485-3652 .........................
موسسهخوئی 341-2235..............................

بیمه اتومبیل

اتو الگانس 482-4500 ....................................

تبلیغات

تدریس خصوصی

ریاضیاتوفیزیک827-6329..........................

ترجمه

دارالترجمهیکتا439-8501..........................
نغمه سروران 889-8765 .............................
محمودایزدی 745-0318 .............................
شهریاربخشی 624-5609 .............................

چاپ و تابلوسازی

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

حسن انصاری735-0452 ............................
ســرورصدر 777-3604 .............................
مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
حسینخردبین242-6034...........................

حمل و نقل

مونتریال 442-8056 ........................................
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

خشکشویی

فرویوو 694-7036 ..........................................
اکســپرس 889-7392 .................................

داروخــانه

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

 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؟...

آموزشانگلیسی •
•
حـــرفهای
•
مجیدمحمدی
مدرس انجمن ایران-
آمریکا | مدرس •
انگلیسیمدارس •

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 ماخذ -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

مونترال • برگزاری
کالس های خصوصی و
گروهی مکالمه به روش
 CLPو استفاده از نرم
افزارهای چند رسانه ای

514-817-2628
azjan’15

پیــتزایی

برای فروش
رستورانپیتزایی
در ناحیه ریوسود
• با دلیـــوری
 +پیک آپ
• با مشتری ثابت
• گنجایش 20صندلی
تلفنتمــاس:

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

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

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

info@paivand.ca

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

مراکز پخش پیوند

کار استاد علی اصغر معصومی

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

ارز

شریف

Tel.: 514-824-6179
amirrezazmar01

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

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...

شما
ره شما در این لیست
(رای

دندانپزشک

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

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

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

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

دندان سازی (کلینیک)
افخم هادی 737-6363 ..................................

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

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

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

علیپاکنژاد296-9071....................................

تاکـسی

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

514-996-9692

شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
شریف نائینی 731-1443................................

پزشــکی

نیازمنــدیها



نیـازمنـدی هـای پیوند
بیمه و مشاور مالی

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!
پیوندمان را حف

PAIVAND

514-

azfeb01U

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

ای
اس رانی

حلیـم

مجری
مراسم
عقد ایرانی

آژانس مسافرتی

abaee:azsepfree

مخصوص
سن لوران
با گوشت بره

tillnov1Pd

فرنازمعتمدی842-8000................................
کاســپین 814-7700 ................................
مهری 940-1642 ............................. T.A.M
اسکای.الن 388-1588 ...................................
یونایتد 416-225-5509 ............................
یونی گلوب(نسرین) 849-7711..................

Tel.: 514-675-4405

freeazmar

514-623-7075

آرایشـــــگاه

تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

514-503-7391

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

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

تدریس فارسی

نگهداری از عزیزان شما،
توسط خانم با تجربه،
در خانه یا بیمارستان
همراه با رفرنس
 5سال سابقه کار
دیپلمهدستیارپرستار
(زویــا)

با  15سال سابقه فعالیت
مشتریثابت
در ناحیه شلوغ
نزدیک مترو

MMUNITY

یک فرصت استثنائی
جهت شروع یک بیزینس مستقل
(بدون تجربه کانادائی
و بدون نیاز به سرمایه گذاری)
_____________
جهت وقت مالقات با ما تماس بگیرید:

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

samimi

514-430-0430

ازدواج

قابل توجه هموطنان عزیز

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

Tel.: 514-951-4721

PARTICIPATE in our
CO

استخدام  0استخدام

خدماتمالیاتی

عالقمندان به شرکت در
بازی های دوستانه بسکتبال
ساعت  9.5صبح
 یکشنبه هر هفته -در سالن ورزشی سان هانری
مترو سن هانری
(خیابان نتردام غربی)
به ما بپیوندید.
تلفناطالعات:
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رستــوران

گان برای آگه
ی دهندگان پیوند )

قالیشوییکارگاهفرش739-4888...............

فـال

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

کامپیوتر

224-0-224.................................... KamNic
507-0773 ........................... Laptop FSO

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

گاراژ (درب)

سوپر و فروشگاه

با ما متاس بگیرید.

فـرش

کلیسا

روانشناسی  /روانکاوی

نیست؟

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

کبابسرا 933-0-933 .....................................
شومینه 564-9790 .........................................
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس 270-8437 ..........................................
یاس 483-0303 ............................................
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی 483-0000 ........................................
کوپولی(989-8580 ................................ )2
بیبلوس523-9596...........................................

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

کلینیکابنسینا849-7373.........................

کتابفروشی

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

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

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

گرافیک و طراحی

اخــوان 485-4744 ......................... NDG
اخوان 620-5551............................... W. Isl.
ماهیسنلوران369-3474.............................
نیـلو)450( 812-9991...................................
کوهنور)450(672-2324................................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا))613( 594-3636...........................

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

موسیقی (جشن ها)

وحیــد 983-1726 .................................

وام مسکن

سروین 562-6453............................................

پـارس 290-2959 ........................................

وکیل دعاوی

محضر

ویدیو

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

عینک سازی

34

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

گرانیت

گلفروشی

لوله کشی
مهاجرت

تپش دیجیتال 223-3336 .........................
بهروزباباخانی 606-5626 ...........................

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

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

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

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

35
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www.paivand.ca

عکاسی

رز

نیازمندیهای
نی

514-488-7121
5301 Queen Mary, H3X 1T9
(نبش دکاری )

ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

دارای کارشناسی ارشد زبان
فرانسه و مدرک تدریس پیانو
به کودکان،
امکان تدریس به زبان های
فرانسه ،انگیسی و فارسی
نیم ساعته  10دالر
 45دقیقه  15 :دالر
یک ساعته 20 :دالر

(آرش کشوری)

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

SNOWDON

تدریسپیانو

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

فرزانگانمونتریال

عکسپاسپورتی
کانادایی:اندازهسرحتما
بایستیرعایتشود
_______
عکسسیتیزنی
اندازه عکس و جزئیاتدیگر
بایستیدقیقباشد
_______
عکس
کارتPR

 عکس های پاسپورت ،سیتی زن،
مدیکال کارت ،و کارت PR
 عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

مدرسهفارسیزبان

>> کلیه مقاطع:

College,University
High-Shool

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

Tel.: 514-996-1065

عکس های ما تضمینی و
متناسب با درخواست های
ادارات مربوطه می باشد

embauche

maintenant
Gérant & personnels
demandes
SVP envoyez
votre CV par fax au
514-482-4900
ou Par e-mail:
@info
eleganceleasing.com

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

فال قهـوه
و ورق

helia_1984@yahoo.com

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام
به چند نفر ویترس
• باتجربه •
برای کار در رستوران
کبابسرانیازمندیم.

toendofmay2010P

در ناحیه وست آیلند
با  11سال سابقه فعالیت
• مشتری ثابت
• به دلیل مسافرت
• در ناحیه شلوغ

کلیه امور جزئی ساختمان

زری

آموزش فرانسه

• تغییر و تعمیر کابینت آشپزخانه
• نصب شیرآالت و سرویس
• نصب و تعمیر کاشی و لمینیت
• حمل و مونتاژ وسایل IKEA
• نقاشی جزیی و کلی
و لکه گیری و غیره
(اشــرفی)

Chair Rent

سالن آرایش وزیبایی
شهـــرزاد:

Tel.: 514-489-6901

آموزش زبان فرانسه
ازمبتدیتاپیشرفته
توسط کارشناس ارشد زبان
فرانسه ،با بیش از  10سال
سابقه تدریس در موسسه
کیش و قطب راوندی تهران
(مجتبیفالح)

514-812-1020

Tel.: 514-965-1358

azapr’15U

5253 DECARIE, # 204
MONTREAL (QC) H3W 3C3

Tel.:514-482-9494

Toll free: 1-844-482-9494

اوکـــازیونعالی

برای فـروش
با تــــراس بزرگ
نزدیکبهکنکوردیا
• با کرایه ارزان
• با مشتری ثابت
• به علت مسافرت
تلفنتماس:

Tel.:438-994-1194

شریف

Cell: 514-953-8013

نی
ازایرا یت
ـا

ارز

حم ید!
کن

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

• 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 :

مترجم رمسی

مترجم رمسی

نغمه سروران

محمودایزدی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
Bureau de Traduction Farhang
کبک
مترجمین
عضوجامعه
ترجمه
تأیید
و
ترجمه
º
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■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
رسمی اسناد و مدارک،
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ
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■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
تضمین تائید ادارات و سازمان های
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
ایالتی و فدرال
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﻛﭙﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ
تأییدامضاء
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Tel.: 514-745-0318
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻣﻬﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ
محل:مرکزشهرمونترال
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Cell.:
514-246-8486
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺭ ﻛﺒﻚ
نزدیکمترومک-گیل
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
Location:
Downtown Montreal
near Pl. des Arts
باایرانی
Call, text or e-mail for an
ک
ـ
ـ
ار
appointment

ﺭﺿﺎ ﺩﺍﻭﺩﻯ

کنید!

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

0 1396, Ste Catherine O,

#425, Montreal, H3G 1P9

" 514 691 4383




























aug-oct60PD
















































































تدریس فنون گویندگی







 




برای :سخنرانی های موثر ،گویندگی

• اگر گواهی نامه کالس پنج کانادا یا پایه  2ایران را برای بیش
از سه سال دارید
• اگر خواهان درامدی باالی  90000دالر در سال هستید
• اگر به دنبال کاری  100در  100همیشگی هستید...
>> با آموزشگاه رانندگی ماشین های سنگین دیان متاس بگیرید

رستوران در مرکزشهر

فنگویندگی
شیرینی





























سـرو






مهدکودک




























































 




35 X 45

ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ

Tel.: 514-292-6688

azapr’15

اجاره صندلی

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

فــــروش
سالن آرایش

Tel.:438-238-3316

Tel.: 514-933-0-933

35 X 45

pteojune2015

• طراحی صفحات وب
• آموزش کامپیوتر از مبتدی تا حرفه ای
• تعمیرات کامپیوتر و لپ تاپ
(ویندوز و اپل)
• ویرس کشی بدون از دست رفتن اطالعات
• بازیابی سیستم وا مکان تهیه و نسخه پشتیبان
 • Back up and Recoveryارائه خدمات نرم افزاری،
نصب انواع ویندوز ،نصب برنامه های کاربردی • مشاوره
در انتخاب و خرید کامپیوتر و لپ تاپ مورد نیاز شما
• با بیش از  25سال تجربه salesandservice.ca

توسط شادی

بهترینموقعیتشغلى
براى مهاجران

jamal az feb15

امور کامپیوتر

قابلتوجهخامنها

50 X 70

Professional Truck Driving School

توجه توجه

DQ

514-827-6329
514-620-3255

Tel.: (514) 775-6508

آموزشگاهحرفهایرانندگی
کامیون«دیان»

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

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

ایرانی
ب
خرید!
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rezadavoudi78@yahoo.fr
farhangtranslation85@mail.com

ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻓﺮﻫﻨﮓ f

Station Guy-Concordia

%

مترجم رمسی

شهریاربخشی

رضانوشادجمال

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

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

514-624-5609
514-889-3243

 



 

Uazjune2011

ژورنالیستی ،گویندگی برای رادیو
¦








ها
شیرینی
بهترین
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انجام
و تلویزیون ،آمادگی برای
کوچولو
دوستان
خصوصی:







فروش کلیه بلیت 
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مصاحبه های کاری و یا رادیو




از
را
دلبندتان
کوچولوهای
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ها 

تلویزیون ،فنون شعر خوانی و




514-562-6453




محیط خانه به محیط

ها و کنسرت
برنامه
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کوچولو
دوستان
خانه
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دیجیتال
تپش
در
روزه
همه



£
تحویلدهید!



دکلمه و...

توسط :رضا هومن

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

از  4ماهه تا  5ساله
در قلب کت سنت لوک

Tel.: 514-651-3232
Tel.: 514-550-7903

514-833-8684
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 -2جمع ن��ادر -از مراحل
زراعت -كار عبث و بيهوده
 -3س��وم ش��خص جمع-
فرصت -نمايش
 -4پ��ل -كش��وري در
خاورميان��ه -پاياننام��ه-
نوعي خواهر و برادر
 -5ج��ال دهن��ده كفش-
جمع باب -نفس چاق
 -6موضوع -از آثار ديدني
و تاريخي شيراز
 -7مخف��ف اگر -بهش��ت
گيالن -واحد مايعات
 -8كلم��ه تأيي��د -ب��رق
مثبت -كاركرد

15

14

13

12

11

10
9

ر
ا

د
ه

7

5
4
3

م

ي

ا

خ

ب
ي
د

ي

ر

گ

ا

ن

8

6

ن

گ

ا

م

ي
ا

ي

ل

ا

ا

ن

ل
و

ج
ا

ر

ر

و

ا

ع

ن

ن
ا

ي
ن
ا

ي
م

ق

ل
و

ش
ك

ه

ا

ف

باپیوندهمکاریکنید








































2

1

ا

ي

ت ص

د
ا

ه

د

و

ف

ا

ه

ي

پ

و

ي

و
ا

ه

د
و

د

13

ت

م

12

س

ي

 11س

د

م

10

ا

س

9

د

و

ك

ن

م

ي

ي
ا

ت
ي
ه

ي
ا

چ

ن
ا

ل

گ

ر

ا

6

و

ز

5

ك

4

ي

ا

3

ن

و

2

ا

ن

م

ش

1

ي

ه

و
ر

ي

ا

ز
ا

ت

ر

ا

ا

ك
ن

ي

ش

ن

د

ي
ا

م

ر
ا

ن
ا

ر

ب

ن
ر

گ
ي

ه
ا

س ت

ر

ا

ه

ب

ه

س



دیگر،
روزهای
 جهت انجام اموردر













§







هماهنگی قبلی الزم است.



Tel.:
514-996-9692







 

 210سنت ژاک غربی >>مترو
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از نامه ها...

ایران :سالی که گذشت...
و «سیاســتزدایی» و «انهدام هر
آنچه که برایش انقالب شــده» را
به صراحت هدف انتقاد صریح قرار
داد.
مستقل از مضمون سخنان اباذری،
و صرفنظــر از داوری در مــورد
دیدگاه وی ،نظرات انتقادی او خود
موجی از گفتوگوهای جدی در
مورد «امر سیاسی» و وضع امروز
جامعه ایران را موجب شد.

آقای دکتر ،شما تحت تعقیب هستید!
عطـا انصاری

جناب سردبیر ،پس از مطالعه
گزارشــی که درشماره پیش
پیونــد ،راجع به کالهبرداری
های رایج درکانادا چاپ شده
بود ،خواســتم داستان خودم
را هم بنویســم تا برای سایر
هموطنان عزیز عبرتی باشــد
و نیز چنانچه چنین مســئله
ای برایشان پیش آمد ،زیاد نگران  -بنویس! اسم من مایکل تد Tedd
نشوند.
اســت و من رئیس بخش جنائی
داستان این چنین شروع شد که ژاندارمری رویالRCMPهســتم.
یک ایمیلدریافت کردم که نوشته سه اداره مهم کانادا حرف های ما را
شده بود شما تحت تعقیب هستید گوش و ضبط می کنند .ژاندارمری
اگر به ایــن  emailجواب ندهید رویال ،ســازمان ضد جاسوســی
بدون محاکمه محکوم می شوید!! کانــادا  CSISو اداره دارائی کانادا
مــن آن را جــدی نگرفته و پاک  !Revenue Canadaو من پلیس
کردم.
کبک را می فرســتم تا  20دقیقه
ده روز بعد همین ایمیل تکرار شد دیگر تو را دستگیر و از کانادا اخراج
و ده روز بعد از آن برای سومین بار کنند!
همین ایمیل را دریافت کردم.
با نگرانی پرسیدم :به چه دلیل؟
این بار خواستم آن را باز کنم که ایشــان گفتنــد کــه مــن به
آنتی ویروس گفت خطرناک است ایمیگراسیون کانادا دروغ گفته ام.
بهرحال آن را هم پاک کردم.
مقادیر زیادی پول به کشــورهای
دو هفته بعد روز جمعه بعدازظهر مخالف کانادا فرستاده ام و گزارش
کارم زود تمــام شــد و زودتر از به وزارت دارائی نداده ام .به همین
همیشه به منزل رفتم.
دلیل پلیس تا  20دقیقه دیگر تو
همســرم تلفن در دستش بود و را دستگیر می کند و در عرض سه
گفت که االن آمــد و بعد به من روز از کانادا اخراج میشوی.
گفت فکر می کنم از بانک باشــد خالصه کنم که چندین بار گفتم
زیرا امروز ســه دفعه تلفن کرده و که من هیچ یــک از این کارها را
گفته مطلب مهمی است که باید با نکرده ام و من شــخص مورد نظر
من صحبت کند.
او نیستم.
وقتی گوشی را گرفتم پرسید شما ایشان گفت که سه بار برایت نامه
عطا انصاری هستید؟
فرســتاده ایم جواب ندادی .افسر
گفتم بله.
اطالعاتی ما به منزل شما آمد در
 در این آدرس زندگی می کنید منزل بودید ،ولی در را باز نکردید بله.بــه همین جهت غیابــا محاکمه
 پلیس کبک در عرض  20دقیقه و محکــوم بــه اخراج شــده اید!می آید شما را دستگیر می کند و حساب های بانکی شخصی و اداری
در عرض ســه روز از کانادا اخراج شما بسته شده .منزل و محل کار
می شوید!
شما را ضبط می کنیم و باز تکرار
پرسیدم برای چی و به چه دلیل کرد تا  20دقیقه دیگر من پلیس
با لحنی آمرانــه گفت حرف نزن کبک را می فرستم تا تو رادستگیر
کاغذ و قلم بردار هر چه می گویم و از کانادا اخراج کند.
بنویس و حرفم را قطع نکن.
پــس از اینکه بارهــا گفتم من

سنسیوارسته و...

جناب آقای رحیمیان ،سردبیر محترم پیوند
یکــی از هموطنان عزیز در مــورد مقاله ئی که ایــن جانب درباره
سن سی وارسته نوشته بودم اظهار نمودند که در بعضی موارد اغراق
آمیز بوده .با احترام به اظهار نظر این هم وطن عزیز معروض میدارم که
مقداری از آن مقاله یاد بودهای خود بنده بوده که در آن شکی ندارم
و چنانچه اطالعاتی را که از سایت های داخل و خارج از ایران برداشته
شده اغراق آمیز است مسئولیت متوجه تهیه کنندگان آن سایت ها
می باشد .با تشکر واحترام از این هم وطن عزیز
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•
سال اعدام و محاکمههای مهم

هیچکدام از این مســائل را قبول
ندارم ،پرســید آیا تو شخص قابل
اطمینانیهستی؟
گفتم بله .دوبــار دیگر تکرار کرد
گفتم بله.
گفت صبــر کن تا با مقام باالتری
تماس بگیــرم .ولی تلفن را قطع
نکن ،این خط نباید قطع شود.
در همیــن موقع مــن از فرصت
اســتفاده کرده با تلفن دستی به
 911زنــگ زدم و ماجرا را گفتم
خانم مسئول 911خندید و گفت
چقدر ازت پول می خواهد؟ نگران
نباش! همه اش حقه بازی است!
در همین حین "آقای رئیس بخش
جنائی ژاندارمری رویال" برگشت
روی خط و گفت:
رئیــس من قبول کــرد که به تو
فرصت بدهد کــه از خودت دفاع
کنی! فردا ساعت  10صبح افسر
ما به خانه شــما مــی آید و یک
فرم می دهد که تــو امضاء کنی
بایــد  2248دالر به او بدهی و در
عرض سه روز خودت را به قاضی
ایمیگریشن معرفی کنی که من به
ایشان گفتم جدی!
و قطع کردم.
چند دقیقه بعد پلیس کبک تلفن
کرد و گفت که مــی خواهد مرا
ببیند برای شنبه ساعت  8/5قرار
گذاشتیم .سر ساعت  8/5پلیس به
منزل ما آمد و گزارش کامل تهیه
کرد و گفت چون خودش را افسر
پلیس معرفی کــرده او را تعقیب
می کنیم و گفت که به پیام های
تلفنی و ایمیل اهمیت ندهید.
وی اضافه کرد اگر قرار باشــد مرا
از کانــادا اخراج کنند خود پلیس
بدنبــال من خواهند آمد و به این
سادگی ها هم کسی را اخراج نمی
کنند .بعد سایت ژاندارمری کانادا
را دیدم روی آن نوشــته شده بود
که امکان دارد که در آفیشر تلفن
نوشته شده باشد ژاندارمری رویال
کانادا و شماره واقعی آنها هم دیده
شود ولی حقه بازی است و به آنها
گزارش بدهید.

نخستین سال از دومین دوره پنج
سالهی ریاست صادق الریجانی بر
قوه قضاییه آکنده شد از اعدام.
آنگونه که آمار اعــدام نوجوانان
زیر  ۱۸سال ایران نیز در باالترین
نرخ ساالنه خود پس از دهه پنجاه
و شــصت ایســتاد .در این سال
همچنین شمار اعدامها در دوران
دومین رهبر جمهوری اســامی،
یک رکورد جدید را ثبت کرد.
برخــی از ایــن اعدامهــا (مانند
اعدام محسن پوراصالنی ،زندانی
عقیدتی ،و نیــز  ۶زندانی امنیتی
کرد و اهل سنت) با اعتراضهای
متفاوت و حاشیههای فراوان همراه
شد.
در سالی که اخبار مفاسد اقتصادی
السهــای نجومی در ایران
و اخت 
باز هم ادامه داشــت ،محاکمه و
حبس معاون اول احمدینژاد خبر
کوچکی نبود .محمدرضا رحیمی
از معدود مقامهای ارشد حکومتی
در جمهوری اسالمی بود که مورد
تعقیب قضایی قرار گرفت.
رحیمــی در ارتبــاط بــا پرونده
اختالس از بیمــه ایران ،دادگاهی
شــد .پنج ســال زندان ،رد مال و
جزای نقدی حکم نهایی وی بود.
پســر رییس مجمع تشــخیص
مصلحــت نظام نیــز دیگر متهم
مشهور سال  ۱۳۹۳بود ۱۵ .سال
حبس ٬جزای نقــدی و انفصال از
خدماتدولتی ،سرفصل مهمترین
مجازاتهــای اعالم شــده علیه
مهدی هاشمی رفسنجانی است.
حکمی که هنوز نهایی نشــده و
بهقدر الزم معنادار است.
•
سال اسیدپاشی

مهرمــاه  ۱۳۹۳فضای اجتماعی
در ایــران از واقعهی اسیدپاشــی
در اصفهان متأثر شد .رخداد این
حوادث تلخ و ناگوار در اوج اخبار
مربوط به طرح «حمایت از آمران
به معــروف و ناهیــان از منکر»
شوکآور و نیز در زمانهی استقرار
دولت اعتدال مهم بود.
هیچ شــخص حقیقی و حقوقی
مسئولیت اسیدپاشــی به زنان را
برعهده نگرفت .اعتراضهای مدنی
• و گروهی در اصفهــان و تهران و
مشهد نیز به جایی نرسید؛ جز آنکه
تعدادی از فعاالن زن (چون مهدیه
گلرو) را بــار دیگر هدف تهدید و

نوامبر ،وزرای خارجه اين کشورها
 12سال مذاکرات امتی  >> ...ادامه از صفحه26 :
دستيابی به توافق اوليه ششماهه
برای رســيدن به توافق جامع را
استانبول شاهد نخستين دور تازه را متهم بــه دادن فرصت و ايران را
مذاکرات ايران با  ۱+۵بود.
در ســال بعد اعالم کردند .پس از
به خريدن زمان متهم کرد .تهديد
:۲۰۱۳
اين توافق بخشــی از دارايیهای
يک مقام آمريکايی که نامش فاش حمالت هوايی اسرائيلدر اين سال
نشد ،ضمن مذاکرات اعالم کرد که بهشدت افزايش يافتهبود و با انتخاب در اکتبر و نوامبر اين سال ،مذاکرات مسدودشــده ايران از فروش نفت
آمريکا با غنیســازی  %۵موافقت حسن روحانی به رياستجمهوری بين ايران و کشورهای ۵+۱در ژنو بهصورت قســطی طی ماههای
برگزار شــد و در نهايــت ،در  ۲۴بعد به اين کشــور بازگردانده شد.
خواهدکرد.بنياميننتانياهو،آمريکا در سال بعد پايان يافت.
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>> ادامه از صفحه6 :

بازداشت قرار داد .نیروهای انتظامی
و امنیتی تاکنون نسبت به بازداشت
عامالن و آمران عاجز نشان داده یا
پیگیری الزم را متحقق نکردهاند.
تشدیدنامتعارفاعتراضبهپوشش
زنان توســط تندروها و مخالفان
دولت ،شائبهی سیاسی ـ امنیتی
و ایدئولوژیک بودن اسیدپاشیها
را تقویت کــرد .هرچند برخی از
مقامهای ارشد قضایی و انتظامی
جمهــوری اســامی از مرتبــط
دانســتن اسیدپاشیها با مقولهی
«امر به معــروف و نهی از منکر»
انتقــاد کردند .احمدرضــا رادان،
جانشین سابق رییس پلیس ایران
و رئیس مرکز مطالعات راهبردی
نیــروی انتظامــی« ،بزرگنمایی
بیش از حد» ماجرا را بدتر از اصل
«قضیه» توصیف کرد و گفت که
این رویداد مورد «سوءاســتفاده
دشمنان» قرار گرفتهاست.
آسیبدیدگان مظلوم اسیدپاشی،
قربانیــان بــزرگ جامعــهی
سیاســتزده و ایدئولوژیک ایران
شدند.
•
سال رهبر بیمار و مجلس خبرگان

سال  ۱۳۹۳با انتشار خبر بیماری
و جراحی پروستات رهبر جمهوری
اســامی نیز گره خــورد .وقتی
همهی راهها در نظام اقتدارگرای
متکی به شخص ،به والیت مطلقه
فقیه و بیت رهبری ختم شــود،
طبیعی است که خبر سرطان وی
حساسیتزا و پرحاشیه خواهد شد.
شــایعهها و «شنیده»هایی که در
ایندست مواقعدر محافل سیاسی
و مطبوعاتی مطرح میشــود ،با
تمرکــز بر حــال رأس هرم نظام
سیاسی ،و با شدت بیشتری مطرح
شد.
اظهارنظرهــای مســتقیم و
غیرمستقیم،دربارهی «رهبر بعدی
جمهوری اسالمی» نیز ـ به همین
ســیاق ـ افزایش یافت .سخنانی
که گاه مثل اشــارههای هاشمی
رفسنجانی دربارهی امکان شورایی
شدن رهبری ،با واکنشهای قابل
پیشبینی توســط راست افراطی
مواجه شد.
در همین راستا ،شکست هاشمی
رفسنجانی از محمد یزدی ،منتقد
دیرین و رقیب تنــدروی وی در
مجلــس خبرگان رهبــری ،یک
رخداد مهم و شــاهد تأملبرانگیز
بود .رییس اســبق قــوه قضاییه
دو برابر رییس مجمع تشــخیص
مصلحت نظام از خبرگان رهبری
رأی گرفت و بر صندلی ریاســت
نشست.
بازگشــت قاضیالقضات اسبق به
منصبی باال در حکومت در حالی
صــورت میگیرد که هاشــمی
رفســنجانی در مورد او تهدید به
افشــاگری کرده و گفته اســت:
«دربارهی مسائل ایشان در زمان
همچنين در اين ســال ،اخباری
مبنی بر مذاکرات سری دوجانبه
بين دولت ايران ،در اواخر ریاست
جمهوری احمدینــژاد ،و دولت
آمريکادر عمان منتشر شد.
 :۲۰۱۴در  ۱۸تــا  ۲۰فوريــه بار
ديگر مذاکرات سطح باال بين ايران
و  ۵+۱برای بررســی تعهد تهران

امــام راحل و در جلســه انتخاب
رهبری بعد از ارتحال امام و در قوه
قضاییه ،بهصورت کتبی مطالبی را
گوشزد خواهم کرد».

•
سال دیپلماسی و اقتصاد

ســال  ۱۳۹۳اما بــا وجود تمام
رویدادهای فــوق ،و نیز با وجود
تمام حساســیتهای ابراز شده
دربــارهی حوزههــای گوناگون
فرهنگ و هنر توســط الیههای
افراطی محافظهکاران ،و بهخصوص
حساســیت آنان بر موســیقی و
سینما ،ســالی متأثر از دو مفهوم
اقتصاد و دیپلماسی بود.
در ســال  ۱۳۹۳دولــت روحانی
توفیق محسوسی در مهار بحران
اقتصادی و ترمیــم ویرانهی بجا
مانده از دوران احمدینژاد داشت.
برخی از برنامههایدولت (بهویژه و
بهطور مشخص :طرح تحول نظام
ســامت و بیمهی ایرانیان) بس
مهم و برجست ه بود.
دولت اعتدالگرا اما در کشاکش با
مخالفان مجلسنشین و بازوهای
تبلیغاتی ـ رسانهای اقتدارگرایی،
ناچار بــه چالشهــای وقتبر و
انرژیگیر بود و شد.
افزون بر اینهــا ،محدودیتهای
اقتصــادی دولت ،روحانی را ناچار
ساخت که به منابعدرآمدی جدید
بیاندیشد .اخذ مالیات از نهادهایی
که از حسابرسی مصون و گریزان
هســتند ،یکی از این منابع بود.
آنجا که روحانــی را وادار به ابراز
چند اظهارنظر مهــم و نیز انتقاد
از فعالیتهــای اقتصادی بخش
امنیتی حاکم بر سپاه پاسداران و
نهادهای مالیاتگریز ،کرد.
این جمله روحانی را شــاید بتوان
مهمترین ســخن وی در ســال
 ۹۳دانست« :اگر سرمایه ،سایت،
روزنامه ،خبرگزاری ،توپ و امکانات
نظامی و دیگــر مظاهر قدرت در
یک نهاد جمع شود ،ابوذر و سلمان
هم که باشــد ،فاســد میشود».
گفتهای که هرچند فاقد «آدرس»
مشــخص و صریح بود اما به قدر
الزم «مرجع» خــود را معرفی و
نقــد میکرد .چالــش روحانی با
امنیتیهای حاکم بر سپاه و راست
افراطی ،بعید است که به این زودی
پایان یابد.
سال  ۱۳۹۳همچنین ،و آنگونه
که در ابتدا آمد ،یکسره با موضوع
انرژی هستهای (و بهطور مشخص
گفتوگــو بــا ایــاالت متحده)
گره خــورد .موضــوع مهمی که
رویدادهای سیاســی ـ اجتماعی
و اقتصادی ایران را به سرنوشــت
دیپلماسی در سال  ۱۳۹۴پیوند
میزند و در نوعی تعلیق و انتظار
قرار میدهد.
•

به متن توافقنامه ژنو برگزار شد.
آژانس بينالمللی انرژی اتمی نيز
تاييد کرد که ايران به تعهدات خود
به  ۵+۱عمل کردهاست.
______________
•
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خطبه

عکاسی پرتره در حاشیه برگزاری مراسم ،جشن ها و گردهمایی ها:

به مناسبت جشن دید و بازدید نوروزی روزنامه پیوند

یکی از موقعیتهایی که میتوان از یک بازدید ســریع از سالن ،چند
خلقاللهعکسهایزیباتهیهکرد ،روز قبل از زمان برگزاری است تا
زمانی است که بهترین لباسها و بتوانیم با توجه به موقعیت و فضای
زیورآالت خود را به تن داشته و آنجا ،لوازم مناسبی را همراه خود
با سر و روی آراسته در مراسم و داشته و تحلیل و برنامه مناسبی
گردهمایی ها حضور یافته اند.
برای عکاســی در آن فضا داشته
از لباسهای کوتاه و بلند و پرچین باشیم.
گرفتــه تا جواهرات ســلطنتی و برای تهیه بهترین عکسهادر چنین
آرایشــهای خلیجــی و پاپیون و شرایطی ،قسمتی از سالن را به این
کراوات و موهای «آال گارسونی» کار اختصاص داده و «ســت آپ»
و «میزانپلــی» شــده! در چنین خود را آماده میکنیم.
وضعیتی ،همه چیــز برای ثبت ترجیحا بهتر است جایی از سالن
بهترین پرتره ها از افراد مهیا است را به این کار اختصاص بدهیم که
و میتوان تصاویــر جالبی بوجود زیباتر بوده تا «بک گراند» مناسبی
آورد.
برای عکسها فراهم شود.
عکاســی از افراد در زمانی که در میتوان با هماهنگی مدیریت سالن،
زمان برگزاری جشن ،سر میز خود از عناصر تزئینی موجود در آن فضا
نشسته اند نتایج خارق العاده ای به اســتفاده کرد تا عکسهای بهتری
ما نخواهد داد چون زمینه عکس ،داشته باشــیم .در غیر اینصورت
آشــفته بوده و وسایل روی میز و باید «بک گراند» مناسبی را برای
کاسه بشــقابها و ظروف معموال این کار به همراه داشته و در محل
نامرتب ســر میــز ،از زیبایی کار نصبنماییم.
خواهند کاست.
در چنیــن وضعیتی بهتر اســت
بنابر این از افــراد در جلوی یک که حداقل از دو فالش «ســافت
«بک گرانــد» مناســب عکــس باکس» استفاده کنیم تا نور کافی و
میگیریم که بهترین نتیجه را به قابل قبولی به سوژه ها بتابانیم .در
ما بدهد.
غیر اینصورت مجبور خواهیم شد
بهترین کار در چنین شــرایطی ،که با نور فالش «کبرا» عکاســی
کنیم و احتماال مقدار ISO
تلفناستودیوفوتوبوک:
یا شــاخص حساسیت نور
را باالتــر ببریم که نهایتا به
(514) 984-8944
 WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COMپایین آمدن کیفیت عکسها
پیج استودیو فوتوبک در فیسبوک:
منجر خواهد شد.
WWW.FACEBOOK.COM/
پیش از شــروع عکاســی،
STUDIOPHOTOBOOK1
اینستاگرام:
مقدار شــدت نور فالشها را
STUDIO.PHOTOBOOK
با چند عکس آزمایشــی،

«همهچیزدرموردمونترآل»
Infos pratiques sur Montréal

بزرگترین و فعالترین گروه فیسبوکی ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد.

www.facebook.com/studiophotobook1

امتحان کــرده و جهت و
همچنین باال و پایین بودن
وضعیت آنها را کامال تنظیم
میکنی .م
برای باال بردن «شارپنس»
عکســها حتــی المقدور
دوربین را بر روی سه پایه
قرار داده تا بهترین نتیجه
را بگیریم.
بهترین لنز برای پرتره در
محیط اســتودیو ،لنزهای
پرایــم  85میلیمتر به باال
هســتند ولی با توجه به
ج ّو و شلوغی سالن جشن،
گزینه یمناسبینمیباشد.
بنابراین به سراغ لنزهای دیگری
میرویم که قابلیت زوم و فوکوس
ســریع را داشته باشــند .یکی از
بهتریــن مــوارد ،لنــز 70-200
میلیمترمیباشدکهمیتوانبهترین
نتیجه را با آن ثبت کرد.
استفاده از یک «تریگر» رادیویی
بــرای شــلیک فــاش در زمان
عکاسی به ما کمک خواهد کرد که
یک کابل حذف شده و دوربین به
راحتی جابجا شود .برای اطمینان
بیشــتر ،کابل مربوطــه را هم در
وسایلمان میگذاریم که اگر به هر
دلیلی تریگــر از کار افتاد ،بتوانیم
با کمک کابل مربوطه ،فالشها را
فعال کنیم و کارمان متوقف نشود.
برای جلوگیری از هر گونه حادثه،
بهتر اســت که «ســت آپ» به
گونه ای آماده شــود که احتمال
سقوط هیچ شیئی وجود نداشته و
کابلها را هم با کمک چسب نواری
(داکت تیپ) ،محکم بر روی زمین
نصبمیکنیم.
تفــاوت کار یک عکاس حرفه ای
با آماتور در این اســت که عکاس
حرفه ای ،به سوژه ها «پوزیشن»
مناســب داده تا بتواند عکسهای
قابل قبولــی از عالقمندان تهیه
نماید .پیدا کردن زوایای مناسب
صــورت و بدن افــراد در چنین
وضعیتهایی بسیار مهم است.
با در نظر گرفتن مســئله سرعت
عمل و ارائه یک کار با کیفیت در
چنین موقعیتهایی ،فرصت رتوش
و اصالح عکســها را نداریم و باید
عکسها را آنقدر خوب بگیریم که
هیچ احتیاجی به رتوش نداشــته
باشــند .بنابراین در زمان گرفتن
عکــس ،تمام جوانــب را در نظر
میگیریم چون شــانس دیگری
برای اصالح عکس در مرحله Post
 Productionنداریــم .کادر بندی
صحیح ،شدت نور ،مقدار گشادگی
دیافراگم و عواملی از این قبیل باید
دقیقا مورد بررسی قرار گیرند.
همانطور که میدانید اگر افراد در
بعضی از پوزیشــن ها به همدیگر
خیلی نزدیک باشند ،احتمال دارد
که بر روی صورت همدیگر سایه
انداختــه و از زیبایی کار بکاهند.
برای رفع این نقیصه ،فالشــها را
جابجا کرده و اگر برایمان مقدور
نباشد ،از افراد میخواهیم که اندکی
از هم فاصله داشته باشند .تاباندن
نور یک فالش ســوم از روبرو نیز
چاره دیگر رفع این مشکل است.

( IBNGهمبســتگی بازرگانی
ایرانیان) متشــکل از گروهی از
مشاغل و شرکتهای ایرانی است
که به منظور توسعه شبکه تجاری
خود و ارائه سرویسهای حرفه ای
و قابل اعتماد بــه جامعه ایرانی
مونترال بزرگ بوجود آمده است.
هــدف ما در  IBNGگســترش
همکاری اعضاء ،گسترش بازاریابی

برای اعضاء ،افزایش آگاهی اعضاء
از قوانین و اقتصاد موجود جامعه
و گســترش اثرات مفید گروه بر
جامعه مهاجر ایرانی مونترال می
باشد.
ازشــما دعوت می شود با حضور
در جلســات هفتگی  IBNGکه
بطور مرتب روزهای چهارشــنبه
هر هفته از ساعت  8الی  9صبح

در رستوران  Eggsfruttiواقع در
 6710خیابان Saint Jacques
تشــکیل میشــود ،با اعضاء این
گروه آشنا شده و نیازهای خود را
تامین نمائید .ضمن ٌا شما میتوانید
با مراجعه به وبسایت  IBNGبه
آدرس  www.IBNG.caو بــا
ثبت نــام در آن ،آخرین اخبار و
اطالعات مربوطه را دریافت کنید.

گردهمــــایی روز

نادر بزرگمند و آقای ناصر آهنج؛
مهمانان جلسه آقایان رفعت پناه،
امیــر ندیمی و خانم مریم صفری
بودند.
جلسه در ســاعت  9صبح پایان
یافت.
--------گردهمـــاییروز

با خوش آمد گویی توســط آقای
وحید خلجــی ،مدیر جلســه و
سرپرســتی آقای نــادر بزرگمند
همراه با خبرهای خوب شروع شد.
سخنگوی این جلسه پروین زرساو
همیوپت (پزشکی تکمیلی) و عضو
هیات مدیره گروه بود.
موضوع صحبت او چگونگی کنترل
وزن بــدن بــا رعایت ســالم غذا
خوردن وچگونگی آن،که میتواند
یکــی ازفاکتورهــای مهم حفظ
سالمتی باشد.

چهارشنبه  4مارچ

با خــوش آمد گویی بــه اعضا و
مهمانان توسط آقای وحید خلجی،
برگزار کننده جلسات ماه مارچ و
سرپرســتی آقای نادر بزرگمند،
همراه دادن اخبار خوب توســط
شرکت کنندگان شروع شد.
ســخنران ایــن هفتــه خانــم
غزالارجمند از طــرف کمپانی
 Pivotag Paymentsبودنــد؛ در
ضمن ایشــان عضــو جدید هم
هستند.
ایشاندر مورد خدمات این کمپانی
که ارایه کننده دستگاه و خدمات
برای پرداخت آمریکایی و مزایای
این کمپانی را نسبت به کمپانیهای
دیگر کانادایی و آمریکایی توضیح
دادند؛ اگر مشتریان دستگاهی را
از این کمپانی اجاره کنند پس از
 4سال دستگاه متعلق بخودشان
میشود و بسیاری مزایای دیگر که
برای اطالع بشتر میتوان به سایت
آنها مراجعه کرد.
ســپس اعضا به معرفــی خود و
مشاغلشان پرداخته و در ضمن آن
تخفیفهای ویژه خود را برای اعضا
اعالم کردند.
خانــم فهیمــه ســمیعی ،نیما
مختارزاده ،خانم گیتی پورمهدی،
آقای رضا نژاد ،پروین زرساو ،آقای
وحید خلجی و خانم ایزدی،آقایان
منوچهــر قربانیــان ،جعفر فالح،
آقای علی پاکنژاد ،حسن صنعتی،

چهارشنبه  25فوریه

این نشســت با سرپرستی آقای
رضانژاد و خوشآمدگویی به اعضا
و مهمانان توسط ایشان همراه با
خبرهای خوش شروع شد .
تمرکز این جلسه بر بررسی وظایف
هیات مدیره جدیــد در رابطه با
فعالیتهای کل گروه بود.
موضوعات شامل:

تمرکز برچهار وظیفه
 -1شرکتدر جلسات هفتگی،
 - 2آوردن مهمان به جلســات و
تماس با گروهای فعال فارســی
زبان،
-3جذب اعضای جدید،
-4دادن ریفرال()Referalو مالقات
اعضاء.
برای پیــش برد بهتر اهداف گروه
انجام شد.
جلسه با معرفی افراد شرکت کننده
و دادن ریفرالها در ساعت  9صبح
خاتمه یافت.
--------گردهمایی روز
چهــارشنبه  11مارچ

نکات اشاره شده در این رابطه:

خوردن حتمآ ســه وعــده غذای
کامل شامل مواد پروتئینی ،سبزیها
و مواد نشاسته ای در حد محدود.
تنوع در مصرف مواد غذایی.
خوردن دو نوع میوه بین غذاهای
اصلی.
حذف شــکر وتمام شیرینیهای
تهیه شده از آن و جایگزین کردن
قندهایطبیعی.
مصرف کم نمک یــا حذف آن و
توجه و تمرکــز روی غذا خوردن
مثل هر کار مهم دیگری که انجام
میدهیم .وی تاکیــد کرد "چون
سالمتی ما وابسته به غذایی ست
که میخوریم و حرفه یا شــغل ما
وابسته به سالمتیمان است"
در انتهــا اعضاء بــا معرفی خود
به مهمانــان و گزارش فعالیتهای
هفته مثل دادن ریفرال ،Referal
بحثهای درون گروهی و دعوت و
آوردن مهمان در ســاعت  9صبح
جلسه راپایاندادند.

www.paivand.ca

هر یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

با توجه به تیره و روشن بودن رنگ
لباسهای افراد در عکسهای چند
نفره ،بهتر است ترتیبی اتخاذ گردد
که کسانی که لباسهای تیره بر تن
دارند ،به فالشــها نزدیکتر باشند
و بر عکس ،کســانی که لباسهای
روشنتری به تندارند ،اندکیدورتر
از فالشها قرار گیرند .با رعایت این
مسئله ساده ،مشکالت کم نور و پر
نور بودن برخی سوژه ها در عکس
حل و نتیجه بهتر خواهد بود.
باز و بسته بودن چشمها نیز طبق
معمول باید اولین چیزی باشد که چاپ و ارائــه عکس به میهمانان
عکاس پس از گرفتن عکس مورد خواهد بود .با استفاده از یک پرینتر
بازبینی قرار داده و در صورتی که مخصوص چــاپ عکس ،و همراه
چشم یکی از افراد بسته باشد باید داشتن مقادیر کافی کاغذ عکاسی
عکس را حذف کرده و فورا عکس و پاکت الزم ،کار نهایی را به افراد
دیگری تهیه کرد.
تحویل میدهیم .پیش بینی جوهر
گام نهایــی در چنین موقعیتی ،پرینتر در چنین موقعیتهایی یکی

از نکات مهم است.
در پایان برای مشاهده چند نمونه
کار در آخرین جشن دید و بازدید
روزنامــه پیوند مونتــرآل به پیج
استودیو فوتوبوک در فیسبوک از
لینک زیر مراجعه بفرمایید
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AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

Open 7 Days

Heures d’ouverture:
Lundi au Vendredi 8H à 20H
Samedi & Dimanche : 8H à 18H

RED APPLES

کی
فیتعالی

PRÊT À MANGER

4 Chicken Brochettes de Poulet
4 Tomatoes/Tomates
2 Bread/Pains
Take out only
Pour emporter
seulement

EA.
CH.

READY TO EAT

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

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

PRÊT À MANGER

RAISINS VERTS
$3.28 kg

LB.

READY TO EAT

COEURS DE LAITUE ROMAIN
ANDY BOY

EA.
CH.

ENGLISH CUCUMBERS

EA.
CH.

EA.
CH.

ONIONS

MANGUES

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

EA.
CH.

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

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

AKHAVAN DILLWEED

CORTAS ROSEWATER

ANETH AKHAVAN
100 g

EAU DES ROSES CORTAS
300 ml

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

STUFFED VINE LEAVES
FEUILLES DE VIGNES FARCIES
350 g

AKHAVAN DRIED MINT

MENTHE AKHAVAN
100 g

EA.
CH.

EA.
CH.

SIROP JALLAB TAMARIND CORTAS
600 ml

GREEK TZATZIKI

EA.
CH.

LB.
YOGOURT ASTRO
0%, 1%, 2%, 3.25%
750 ml
Assorted

SUCRE BLANC AKHAVAN
10 lbs.

RIZ SELLA PARI
10 lbs. / 4.54 kg

NUPAK LONG GRAIN
PARBOILED RICE
RIZ ÉTUVÉ NUPAK
8 kg

EA.
CH.

EA.
CH.

400 g

HUILE D’OLIVES EXTRA VIERGE
3L

EA.
CH.

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

EA.
CH.

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

Double Pizza and Roasters Express have come together to offer two strong
concepts under one roof at one great price.
Franchise Fee: $20,000, most affordable in the industry and we are waiving this fee
for a limited time, Pay no franchise fee.
Investment Level: Approximately $250,000 - $280,000
Capital required: Approximately $100,000 - inludes working capital
Royalties: 5%, also one of the lowest in the industry
Advertising: 5%, this finds its way back to your pocket as our experienced
advertising department creates radio, TV and newspaper ads as well as flyers that
increase awareness and finally increased sales through walk-in customers and
home deliveries.
Co-branding will increase traffic to your restaurant and widen your customer
demographics. As a franchisee, you will have the opportunity to deliver the two
most popular delivery meals; pizza and chicken.
Double Pizza and Roasters Express each have their distinct central telephone
number for customers to call to place their order. Our call center dispatches orders
to the closest store by designated territories.
Having two strong brands together in one location is a recipe for success. A
marginal cost is added in electricity and labor while all the fixed expenses such as
rent, equipment purchases, phone, internet, uniforms, delivery drivers, menu
printing and mailing and so on stay the same. By adding another brand, sales have
the potential to double.

For more information contact Jonathan

514 343-4725 ext: 2245

LB.

Halal
Halal

PILONS DE POULET MARINÉS
$4.38 kg

EA.
CH.

Halal
Halal

Halal LB.

Halal

ASEEL VEGETABLE GHEE

GROUND BEEF

GHEE VÉGÉTALE ASEEL
1 kg

BOEUF HACHÉ
$10.98 kg

EA.
CH.

Halal

Halal

SHAN HIMALYAN PINK SALT

Halal

LB.

SHISH TAOUK
TANDOOR & SAFRAN

SEL ROSE DES HIMALAYAS SHAN
400 g

$10.98 kg

EA.
CH.

EA.
CH.

Franchising available

jonathan@doublepizza.ca

BAKLAVA

AILES DE POULET MARINÉS
$6.58 kg

MARINATED CHICKEN DRUMSTICKS

THÉ DARJEELING JAHAN
250 g

EA.
CH.

CORTAS
EXTRA VIRGIN OLIVE OIL

MARINATED CHICKEN
WINGS

LB.

Halal

JAHAN DARJEELING
LOOSE TEA

COUSCOUS AKHAVAN
Fine-medium / Fin, moyen
750 g

FARINE
20 kg

CUISSES DE POULET DE GRAIN
$3.94 kg

EA.
CH.

AKHAVAN COUSCOUS

FIVE ROSES FLOUR

GRAIN FED
CHICKEN LEGS

FROMAGE FETA DORIC
700 g

EA.
CH.

AKHAVAN WHITE SUGAR

PARI SELLA RICE

TZATZIKI GRECQUE
$8.78 kg

ASTRO YOGURT

EA.
CH.

EA.
CH.

DORIC FETA CHEESE

EA.
CH.

CORTAS JALLAB TAMARIND
GRENADINE SYRUP

SPECIAL

FINESSE CANOLA or
VEGETABLE OIL

HUILE DE CANOLA ou VÉGÉTALE
FINESSE
8L

EA.
CH.

EA.
CH.

EA.
CH.

Halal
Halal
Halal Halal LB.
Halal

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

Repas
ULTIME

SHERBROOKE

1 Medium Pizza

(all dressed or 3 toppings)

+ 12” Garlic Cheese Fingers
+ Small Fries + 2L Pepsi

19

99

Traditional Pizza Special
1 Medium Traditional
Italien Pizza,

Pepperoni, Even More Pepperoni,
Green Peppers and a Premium Blend of Cheese
MC

+ Small Fries OR CheesyBread

19

99

Large 2499
X-Large 2999

NEW!

DECARIE

EA.
CH.

CAVENDISH

EA.
CH.

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

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

ST-JEAN

MANGOES

OIGNONS
Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag

CONCOMBRES ANGLAIS

PRÊT À MANGER

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

ST-CHARLES

ANDY BOY ROMAINE
LETTUCE HEARTS

LB.

ANISE

Size/Grandeur 18

ORANGES

GREEN GRAPES

POMMES ROUGE
$174 kg

قیم

تمناسب

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

سوپراخوان
 درعالی و بهای رقابت
 با- سبزیجات
انواع میوهجات و
FRUITS
&ناپذیر
VEGETABLES
• کیفیت
FRUITS
ET LÉGUMES

قیمت مناسبTO
، عالیEAT
 کیفیت:ایرانی
خورش های
انواع کباب ها و
READY
• PRÊT
À MANGER

READY TO EAT

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

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

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

See stores for more specials

38
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Tél.: 514.620.5551 Fax: 514.620.5371
15760, Boul. Pierrefonds, Pierrefonds
Montréal, Québec H9H 3P6

BLVD.
PIERREFONDS
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Clinique Dentaire Lachine

Notre Passion... Votre Sourire !

ن تا بیاید هم ه فرودین
 بما

ن هوردین
 ك ه بفروزد اندر جها

ن چادرسبز در پوشدا
 زمی

Heureux printemps !
Happy Spring !

ت بخروشدا
 ن سخ
 هوا بر گال

ی نمای
 ن جا م گیت
 نآ
 مم
 بخواه

م ب ه پای
 ن بباش
 ش یزدا
 شو م پی

ت كشور بدو اندرا
 كجــا هف

Services offerts :

• Examen dentaire complet
• Nettoyage et détartrage
• Produits d’hygiène buccale
• Blanchiment
• Prévention
• Traitements de gencives
• Esthétique : Facette de
porcelaine, Couronnes - Pont
• Haute Technologies
• Radiographie Numérique

• Restauration dentaire :
Obturation en composite
Traitement de canal
Extraction
• Implants
• Prothèse complète ou partielle
• Dépistage Oral (Cancer)
• Technologies E4D - Couronne
même jour

>5904517
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م بر و بو م هر كشورا
 بــــبین

ن است
 م تو را هر كجا بیژ
 بگوی

ن است
 ن مرا روش
 ن ای
 ب ه جا م اندرو

ی خوشگوار
 ن خورد باید م
 كنو

ك آید از كوهسار
 ی مش
 ی بو
 ك ه م

ن پر زجوش
 ش و زمی
 هوا پر خرو

ل شاد دارد به نوش
 ك آنك ه د
 خن

ل است
 گگ
 ن ریز بر
 هم ه بوستا

ل است
 هم ه كو ه پر الل ه و سنب

ل بنالد همی
 ب ه پالیــــز بلب

ل از نالـــــ ه او ببالد همی
 گ

ل نخسبد همی
  بلب،ب تیره
 ش

Dre. Razieh Razavynia D.M.D. (Dre. Razi)
Dre. Anne Pham, Dre. Joelle Marcil,
Dr. David Phan
Denturologiste Annie Leclerc d.d

ن بجنبد همی
 ل از باد و بارا
 گ

ل و هر زمان
 ی بلب
 بخندد هم

 گشاید زبان،ل نشیند
 چو بر گ

Bienvenue aux
Welcome
nouveaux patients to new patients

ل آمد گر ابر
 قگ
 م ك ه عاش
 ندان

ش هژبر
 م خرو
 ك ه از ابر بینـــ

649, 32e Avenue, Suite 01, Lachine, H8T 3G6

T. 514.634.7281 • F. 515.634.7283 • clindent.lachine@videotron.ca

نس
رب چـهره گل یم نوروز خوش است

Au nom de mes collègues
de l’Assemblée nationale du Québec,
je souhaite un joyeux Norouz
à tous ceux d'entre nous
les québécois qui célèbrent
le premier jour du printemps.
Nous sommes d'origine ouïghour ou
nous venons d'Iran, d'Afghanistan,
du Kurdistan, d'Azerbaijan,
du Tadjikistan, d'Ouzbékistan,
du Kazakhstan ou du Kirghizistan.
Et avec le Norouz, nous célébrons
le désir du renouveau, porteur de
justice et de liberté.

صح چم
رد ن ن روی دل افروز خوش است

 سالمتی، برکت، آکنده از شور،سالی خوش
.و سربلندی برای شما عزیزان آرزومندم

امـیرخدری

Amir Khadir
Député de Mercier
Assemblée nationale
______________________
1012, avenue du Mont-Royal E,
Montréal, QC, H2J 1X6 , bur.102
Téléphone 514-525-8877
Télécopieur 514-521-0147

ش پیراهنش
 ی پی
 بدرد هم

ش اندر تنش
 ن شود آت
 درخسا

فروشگاهکوهنور

PAiVAND

ُبر
اسا
ر
د
 ،ال
النگی وال

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انــواع
کارتتلفن

Tel.: 514-996-9692
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کیفیت عالی و قیمت مناسب
آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

 Mailing Address:

 گوشت گوسفند تازه ،گوساله،
مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجاتوشیرینیجات،انواعبرنجباسماتی ،اینک در سه مکان بزرگ و مجهز
درخدمتنیازهای شما
میوه جات خشک
 حواله پولی سریع و
) 2550 Lapiniere (Brossard

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک

مطمئن در افغانستان و
پاکستانپذیرفتهمیشود.
) 398 boul. Curé-Labelle (Laval
 انواع ظروف زیبا و
Tel.: 450-934-7744
قالی های ترکی زیبادر
اندازه های مختلف ) 2116, ch de Chambly )Longueuil
 CD و  DVDافغانی تازهTel.: (450) 396-6464 ...

Tel.: (450) 676-9550

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها
همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

7روز
هفته

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

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

ﻓﺮﺯﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮی

انتقـال ارز

آرﺷﯿﺘﻜﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﻚ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

ﻣﺴﻜﻮﻧﯽ  -ﺍدﺍری  -ﺗﺠﺎری  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

Farzin Asgari, Architect, OAQ
Tel. 514.803.5240
info@constartech.com

  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


GOOGOOSH CONCERT
IN MONTREAL
a
iv

Perspolis Entertainment proudly presents:

an D
i
s
r
Pe

The

SATURDAY APRIL 4th,
IN PRESTIGIOUS
PLACE-DES-ARTS

بهمدیریت:
بیژن احمدی
GUY

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

Cell.: 514-944-3279

Place-Des-Arts, Salle Wilfrid-Pelletier: 175 Sainte-Catherine Street West
Métro Place-Des-Arts

Montreal, H2X 1Y9

Tickets available at Tapesh Digital: (514)223-3336/(514)241-4548
Online tickets: www.placedesarts.com

¬¼¬¼GOOGOOSH / x

>> NDG:

6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551






مشاور رمسی وام مسکن

Tel.: (514) 933- 8383

constartech

Designed by:Studiophotobook.com

باباخانی

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

ساعات کار :همه روزه
 9صبح تا 10شب

Show starts at 21:00

بهروز

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

پس از زمستان سخت و طوالنی
سراجنام هوای گرم در می رسد..

کلیه اقالم پیک نیک در اخوان

www.akhavanfood.com
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Tel.: 514-937-5192

