موسسه مالی

1148

تبدیل ارز

سال 20شماره1148
 26بهمن 1392

Sharif



5

کانــادا:

استرس در کانادا چه بالیی
سر مهاجران میآورد؟

Q

تحقیقــات دانشــگاه
نیوبرانزویــک نتایــج
تکاندهندهای را دربارهی
وضعیــت روحــی برخی
مهاجران به کانادا به دست
داده است12 ...............

$

Cote vertu, Bus 121 E

شهباز
خنعی

ع.ا.شادپور

>> 5

>> 11:

کـتنه
ماریا ُ

امیرسام:
امالک

Embassy Plaza

3

>> 36

>> 36

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

Pars Plumbing INC
www.ParsPlumbing.ca

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

(514) 290-2959

صرافی  5ستاره

پارتی کبکوآ:

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

9

صندوق بین املللی پول» اقتصاد ایران بشدت
تضعیف شده و نیاز به اصالحات بینادی دارد

ردهبندی جهانی آزادی

مطبوعات؛ ایران در ته جدول 8

6

آن خلق که بیست و دوی
بهمن حشری شد /
از بس هیجان داشت به
سرعت کمری شد...

7

کانادا:دریافت ویزای ورود
مکرر به آسان شد 10

فیروزهمتیان

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

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

fhemmatiyan@sutton.com

>> مکان :مرکز شهر مونترال نزدیک مترو مک گیل

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

1405 Maisonneuve W.
H3G 1M6
info@exportfx.com

Tel.: (514) 806-0060

صرافیخضر

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

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

GUY

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات
با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

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

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

ProFusion Realty RF

Agence Immobilière
1361 Greene Avenue
Westmount، Qc H3Z 2A5
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.
(514) 935 3337
Real Estate Broker
www.profusionrealty.ca
www.christiesgreatestates.com
Cell: (514) 928-5415

مریم خالقی

حمیدصدیقکاغذچی

وحید خلجی

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

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

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

نینوسگیورگیزنیا

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

جراحدندانپزشک

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

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

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

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

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

دارالترجمهرمسییکتا
 ص34 :

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

Tel: 514-439-8501

دیدوبازدیدو ضیافتبزرگنوروزی

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

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

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:
Tel.:514-844-4492

عباسشفیعی

)Abbas Shafiee (B. Comm.

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

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

Cell.: (514) 816-4080

   با  15سال جتربه

   درکمترینزمان

       بهترینبها


مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

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

Ninous Givargiznia، BSc.

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

Strategic Advice & Execution

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

    ترجمه و تأیید ترجمه رسمی اسناد و مدارک

   تأییدامضاء
    ترجمهشفاهی

    تنظیمدعوتنامهوتکمیل کلیهفرمهایرسمی


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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Tel.: 514-620-5551

انتقال فوری ارز

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

•15760 boul Pierrefonds

ایران آلودگی ویرانگر :بر اثر آالیندهها مرگ ساالنــه
 ۸۰هزار نفر ( ۲۱درصد میزان کل مرگ و میر در کشور)

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

Tel.: 514-485-4744
West Island:

نادیده گرفنت
اقتصاد؛ پرداخنت به
مسائل کاذب مربوط
به هویت!

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

immigration@ic-pacific.com

•6170NDG:
Sherbrooke W.

نغمه سـروران عضو رمسی اجنمن مترجمان کبک،

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

www.ic-pacific.com

11

متــرجم رمسی

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

(514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022
(Toll Free) 1-866-289-9011
1117 Ste-Catherine W. # 511, Mtl. QC. H3B 1H9
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نوروزپیوند
شنبه 22مارس

Tel.: (514) 289-9011

www.SharifExchange.ca

سازمان جهانی بهداشت:
موج سرطان در راه است!

کبک/کانادا

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

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

هرسال  22بهمن ماه که می رسد ،توفان سهمگینی از اندوه و تلخکامی
از ژرفای جان برمی خیزد و موج هایی برمی انگیزد و این پرسش تلخ و وقتی حکومت ناکارآمد باشد ،تنها
دردناک را باز به سطح ذهن می آورد که :چرا چنین شد؟!
راه آن اســت که به شــکل های
گوناگون ،مردم را درمانده ،نیازمند
ایــران 35 ،سال ختریب محیط زیست :تولید بنزین
و وابسته به خود کند 24.........
غیراستاندارد از دستآوردهای دولت محمود احمدینژاد برای
ـــــــــــ
مقابله با حتریمها بود؛ ساالنه  ۴۵هزار ایرانی جان خود را بر
1
خشونتخانوادگی 3
اثر آلودگی هوا از دست میدهند 29........
آزار رسانی تنهادر سکوت پیشرفت
می کند اولین نشانه های خشونت
در امتداد فساد  14را تشخیصدهید و مداخله کنید...
فقط در کبک :هفته ای هفت روز،
روزی  24ســاعت حقوق عالی
بگیرید و ...کار نکنید!
اتحادیه ها هم مانند شرکت ها
باید همواره پاسخگو باشند!

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

سبد کاالی رایگان:
چرا چنین خوار
شدیم؟!

بانی واقعی انقالب!...

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

St-Laurent, QC H4N 1C8

EXCHANGE

س
ی و پن
سال جمین
گرد

شــریف

گـروه پـاسیفیـک

نادرخاکسار

آرزو حتویلداری یکتا
Atwater








بدون وقت قبلی





Cell.: 514-969-2492
شنبه 22مارس

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

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

:شروع قیمت ها از

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

www.alixtoyota.com
Tél.: 514.376.9191

2014 TOYOTA COROLLA
STARTING AT

17 495

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

$

transport, preparation included.

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

2014 TOYOTA RAV4
STARTING AT

25 695

$

transport, preparation included.

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

%
0
Financing
وام با نرخ بهره

Contact
Contact
AlexAlex
for for
additional
additional
rebates.
rebates.

for certain
cars only

2

3
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

طرحی برتر ،برای زندگی برتر

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

• قیمت شروع:
از  ۳۴۳۰۰۰دالر
( +مالیات)

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

بین  De la MontagneوDrummond

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
ساعات کار:

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

برای کسب اطالعات
بیشتر با ما متاس بگیرید:

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

Model Unit

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی

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

برگزار می کند:

شنبه  22مارس

1393

در سالن شکوهمند

Embassy Plaza

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

شابه (نا و...
نو
قهوه
دسر،


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

یشهر:

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

 5دالر

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

3-

514-22

 3336لیتهمین
هیهب
برایت س بگیرید
امروز متا

1003 Boul Cure-Labelle
Laval, QC H7V 2V7

514.996.9692

 با پارکینگ وسیع رایگان

3

4

ه
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ح
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دکتر پرویز قدیریان
محمد فاضل

مونتریالایرانی:
جتلیل از زندگی پربار
 5زنده یاد...

دکتر ضیاء شادمان
دکتر حسین تد ّین
مهدیمحمدیان
چهره هایی که همواره به هویت ایران
میاندیشیدند
روحشان بسوی ایران پرواز کرد چون
دوری از وطن را بیش از این تاب
نیاوردند...
هموطنان ،امروز من بعنوان یک مبارز فعال اجتماعی
سیاسی به این نشست نیامده ام.
آمده ام تا به خواست شادروان محمد فاضل هویت
ملی ایشــان را که پرچم سه رنگ شیروخورشید
نشان است را در اینجا قرار دهم.
آشنایی خاطره انگیز من با ایشان ،حدود  12سال
پیش ،در کنسرت شهرام شب پره آغاز شد که در
آنجا نه از سرود ای ایران ای مرز پرگهر و نه از هویت
ملی ایران پرچم ســه رنگ شیر و خورشید نشان
خبری نبود و ایشــان در مورد دانشنامه ایرانیکا و
هویت ملی ایران ســخن میراندند .من بروی سن
رفتم و پرچم ســه رنگ شیروخورشــید نشان را
باز کردم و گفتم ای ایــران ای ایران  ،هویتی که
بیشــترین گروه های سیاسی و غیرسیاسی به آن
ارج می نهند.
و شــادروانان دکتر ضیاء شــادمان ،دکتر حسین
تدیّن ،دکتر پرویز قدیریان محمد فاضل و مهدی
محمدیان میدانستند که این هویت هیچ ارتباطی
با سلســله پهلوی ندارد .و ریشه در تاریخ سه هزار
سال تاریخ ایران دارد .
چنانکه دکتر بیژن افتخــاری (مدیریت تلویزیون
اندیشه) بر تاریخ  150ساله پرچم شیروخورشید از
زمان امیر کبیر تاکید دارد و دکتر ناصر انقطاع (از
جبهه ملی) با افتخار از ســه هزار ساله این هویت

ملی خبر می دهد.
دیوار های همین دانشــگاه شاهدند که بار ها شاد
روان فاضل از من پرچم گل سینهدرخواست نمودند
تا به باورمندان شان هدیه بدهند.
شادروان دکتر ضیاء شادمان در جشن نوروز انجمن
شعر و ادب ،زمانی که پرچم به سینه اش گذاشتم
با شادمانی ویژه خود گفت این نشان هویت ایرانیت
ما می باشد.
اما اگر من پرچم بر روی میز بگذارم بعضی از کسانی
که به این انجمن آمده اند را از دست خواهم داد .و
گناه مخفی گردن هویتش که پرچم شیروخورشید
نشان اســت به گردن شماست  .شــادروان دکتر
تدین که همواره پرچم شیروخورشید گل سینه بر
سینه داشت،دردیدارها یمان نسبت به شناساندن
وقراردادن آن در نشســت هاوجشن های ایرانیان
تاکیدداشتند.

توران نژاد

شادروان دکتر پرویز قدیریان همواره پشتیبان من
درگسترش این هویت ایرانی بود  .آنان تاریخ زندگی
خود را با عشق به ایران وایرانی اینچنین باشکوه وبه
یادماندنی ساختند  .پس بیاییم به هر دین ومذهب
وهر ایدولوژی که داریم احترام گذاشته  ،ونگذارید
دیگران هویت ملی شان را ازدیده ها پنهان نگهدارند
ای ایران،
شمال سر سبز تو
زمرد سبز
کویر سپیدت ،مروارید سپید
سرخی جنوبت آتشکده زرتشت
جاوید بمان ای ایران
روانشان شاد،
اهورا نگهدارشان باد
(بخشی از گفته های خانم توران نژاد ،بزرگداشت زنده یاد
محمد فاضل ،انجمن ادبی مونتریال 26 ،ژانویه )2014
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ســوریه :ا د امه کشتار...
افزایشبیسابقهآمارقربانیانجنگ
همزمانبامذاکراتصلح
و حدود یکسوم کشتهشدگان،
غیرنظامیانبودهاند.
این گروه حقوق بشری همچنین
خواســتار آتشبس فــوری در
سوریه شده و اعالم کرده که اگر
آتشبس برقرار نشود بهتر است
مذاکرات متوقف شود.
دور جدید مذاکرات صلح سوریه
از روز دوشــنبه ۲۱ ،بهمــن در
شهر ژنو سوئیس آغاز شده است
و هنوز نشــانهای از توافق جدی
میان طرفین بهچشم نمیخورد.
اپوزیسیون سوریه در سومین روز
این مذاکرات خواســتار تشکیل
حکومت انتقالی در این کشــور
بــرای اجــرای آتشبس تحت
نظارت سازمان ملل متحد شده
است.
نمایندگان اپوزیسیون همچنین
در طرح خــود از لــزوم اخراج
نیروهــای خارجــی از کشــور
گفتهاند،امااینطرحکوچکترین
اشــارهای به نقش بشار اسد در
حکومت آینده نــدارد در حالی
که نمایندگاندولت سوریه بحث
درباره کنارهگیری بشار اسد را رد
کردهاند.
با وجود ایــن ،وزیر امور خارجه
سوریه گفته اســت که مسئله
خروج نیروهای خارجی از کشور
میتواند به بحث گذاشته شود.

گزارش فعاالن حقوق بشر نشان
میدهد که از آغاز مذاکرات صلح
ســوریه در ژنو ،تعداد قربانیان
جنگ داخلــی این کشــور به
شدت افزایش یافته است چنان
که نیروهای حکومتی ســوریه
نیز حمالت خود به شهرکهای
تحــت تصــرف شورشــیان را
گسترشدادهاند.
خبرگزاری رویترز روز  ۲۴بهمن،
به نقل از گروه اپوزیسیون ناظر
بر حقوق بشر در سوریه نوشت،
از روز دوم بهمــن که در نتیجه
تالشهــای بینالمللی طرفین
درگیر در سوریه پای میز مذاکره
آمدهاند ،روزانه  ۲۳۰نفر در این
کشور کشته شدهاند که چنین
آماری در طول ســه سال جنگ
داخلی ســوریه بیســابقه بوده
است.
در همین حــال از نواحی مرزی
سوریه با لبنان خبر میرسد که
نیروهای بشــار اسد و حزبالله
لبنان روز چهارشــنبه شهرک
یبرود را که موقعیتی استراتژیک
دارد و بــه مرکزی برای مقاومت
شورشیان تبدیل شده است ،در
هم کوبیدهاند.
سازمان ملل متحد پیش از این
اعالم کرده بود که بیش از ۱۳۰
هزار نفر در جنگ داخلی سوریه
کشــته شــدهاند ،اما آماری که
گروه ناظر حقوق بشر در سوریه نبرد قلمون
ارائه کرده اســت نشان میدهد اما همزمان بــا مذاکرات صلح،
که این جنگ تنها در سه هفته حکومت ســوریه تالش میکند
اخیر دســتکم چهار هــزار و که شهرک یبرود در ناحیه مرزی
 ۹۵۹نفر قربانی گرفته است که با لبنان را باز پس بگیرد.
 ۵۱۵نفر از آنان زنان و کودکان رویتــرز مینویســد ،جنگ بر
مشاورین امالک :مسکونی و جتاری
 بابیش از  10سال سابقه  ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن با بهترین نرخ
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ســر یبرود بخشی از یک جنگ
گستردهتر اســت که به «نبرد
قلمون» شهرت پیدا کرده است،
منطقهای کوهستانی در نزدیکی
دمشق که تسلط بر آن میتواند
به معنای تســلط بر جادههای
منتهی به لبنان و جادههای میان
پایتخت و نواحی ساحلی تحت
تصرف نیروهای حکومتی خواهد
بود.
این گــزارش تاکید میکند که
نیروهای حکومتــی در روزهای
اخیــر موفقیتهای بیشــتری
در جنگ بر ســر ایــن منطقه
داشتهاند ،اما پیروزی کامل برای
آنها در حال حاضر مقدور نیست.
در همین حال یکی از سخنگویان
شورشیان در یبرود گفته است
که نیروهــای حزبالله لبنان و
بشار اســد تالش میکنند که
موقعیت خود در تپههای اطراف
برای حمله به این شهرک تثبیت
کنند.
به گفتــه او ،نیروهای اســد در
روزهــای منتهی بــه حمالت
نمایندگانی به شهرکهای اطراف
فرستادهاند تا ساکنان آن را قانع
کننــد که از جنگ خــودداری
ورزند که البته برخی از شهرکها
این پیشــنهاد را پذیرفتهاند ،اما
اکثریت آنها مانند یبرود ،مخالفت
کردهاند.
وی در نهایت تاکید کرده است
که شورشیان مصمماند حمالت
نیروهای اسد و حزبالله لبنان
را دفــع کننــد چنانکه اکنون
بیمارســتان یبــرود مملــو از
مجروحان این جنگ است.

 کارمزد ویژه
فروشندگان%
برای

)(certain conditions apply
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سالگردجمهــوریاسالمی...

بانیواقعیانقالب!
شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

هرسال  22بهمن ماه که می
رسد ،توفان سهمگینی از اندوه
و تلخکامی از ژرفای جان برمی
خیزد و مــوج هایی
برمی انگیــزد و این
پرسش تلخ و دردناک
را باز به سطح ذهن می
آورد که:
چرا چنین شد؟!

بــه این پرســش طیف
های گوناگون پاسخ های
متفاوت میدهند:
چپ ها انقالب را نتیجه مبارزات
مســلحانه عنوان می کنند .ملی
ها ،کودتای انگلیسی-امریکایی 28
امردادمــاه  1332را علت اصلی و
زمینه ساز انقالب می دانند.
برای مذهبی ها ،تاریخ از  15خرداد
 1342آغاز می شود و سخنرانی
آیت الله خمینیدر مدرسه فیضیه
قم و شورش کم دامنه و سرکوب
شــده پیامد آن را سرآغاز انقالب
میدانند.
سلطنتطلبان-کهمایلندهواداران
پادشاهی مشروطه نامیده شوند،
بی آن که به این پرســش پاسخ
دهنددر طول سلطنت پهلوی ،جز
دوره کوتاه نخست وزیری زنده یاد
دکتر محمد مصدق ،در چه زمانی
به راستی و برمبنای قانون اساسی
پادشاهی مشــروطه حاکم بوده؟
 وقوع انقالب را به ناسپاســی وقدرنشناسی مردم ایران نسبت می
دهند و یا از اســاس منکر انقالب
می شوند و آن را شورشی ناشی از
دسیسه های بیگانگان می نامند.
اما ،اگــر تعریف کلــی انقالب را
به عنوان توفــان دگرگون کننده
مناسبات اجتماعی بپذیریم ،آنگاه
این پرســش مطرح می شود که
مسبب اصلی و یا بانی این انقالب
که و یا چه بود؟

برای یافتن پاســخ درســت این
پرسش ،نخست باید این دغدغه را
داشت که مانند بسیاری از
مغلطه های رایج سیاسی
و اجتماعی ،جای علت و
معلول باهم عوض
نشود .اگر انقالب
یک توفــان بود
 که بــود  ،-آنچهکه توفان را پدید
مــی آورد (علت)،
شرایط ج ّوی است
و نه موج هایی که
براثر بــروز توفان پدید می
آید (معلول).
بر این مبنا کســی مانند
آیــت الله خمینــی ،که با
هوشمندی و زیرکی درحد
نبوغ براین موج ها سوار شد را
نمی توان رهبر انقالب نامید.
اگر آیت الله خمینی رهبر واقعی شاه را رهبر دوم انقالب می داند.
انقالب نیست ،پس رهبر واقعی آن ضمن نقل چند فراز از مقاله مزبور،
توضیح خواهمداد که چرا نویسنده
کیست؟
به باور من ،بانی و مســبب واقعی با تنزل درجه محمدرضاشــاه به
بروز انقالب شخص محمدرضاشاه "رهبــر دوم" جای علت و معلول
پهلــوی اســت .او بــود کــه با را عوض کرده و آیت الله خمینی
خودکامگی مفرط ،زیرپا گذاشتن موج سوار را به نادرست به عنوان
مکرر قانون اساســی مشــروطه "رهبر اول" معرفی نموده است.
پادشــاهی و اشــتباه های بزرگ نویسنده در شرح خودکامگی های
فراوان ،ازجمله تکبر ،غرور و خود شاه می نویسد:
بزرگ بینی شدید ،شرایط ج ّوی «به عقیده فریدون هویدا ،ســفیر
الزم برای وقوع توفان را فراهم کرد ایران در ســازمان ملل ،برقراری
سانسور توسط ساواک تا بدان حد
و خود نیز قربانی آن شد.
نویســنده ای ملی مذهبی  -این پیشرفت کرده بود که گاه جلوی
عنوان ملی مذهبــی هم به اندازه انتشار کتاب هایی که بارها چاپ
روشــنفکر دینی و مردم ساالری شــده بود ،گرفته می شد و حتی
دینــی جمــع اضــداد و تناقض از انتشــار نمایشنامه هایی مانند
آمیز اســت  -به نام آقای مرتضی "هملت" یا "مکبث" فقط به این
کاظمیان در مقاله ای خواندنی و دلیل که در آنها شاه یا شاهزاده ای
مستدل با عنوان «شاه ،رهبر دوم کشته شده جلوگیری می گردید».
انقالب» ،کــه درتاریخ  21بهمن
{>> ادامه در صفحه}28 :
ماه  1392درتارنمای بی بی سی
فارسی منتشرشده ،به طور مشروح
و مستند شــرح می دهد که چرا

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

افسانه و افسون انصاری

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

equipe.ansari@gmail.com

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

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

GESTION FINANCIERE LOYALE

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

Tel.: 514-777-3604

5263، boul Cavendish،

Montreal، Quebec، H4V 2R6،
Email: loyale.accounting@gmail.com
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ایران:بازآنسالگرد...
شاملو 35،سال پیش چه گفت؟
اول دفتر
روزهای سیاهی در پیش است.
دوران پرادبــاری که ،گرچه
منطق ًا عمری دراز نمیتواند
داشت ،از هماکنون نهاد تیرهی
خود را آشــکار کرده است و
استقرار ســلطهی خود را بر
زمینهای از نفی دموکراسی،
نفی ملیت ،و نفی دستاوردهای
مدنیــت و فرهنــگ و هنر
میجوید...
این چنیــن دورانی بهناگزیر
پایدار نخواهــد ماند ،و جبر
تاریخ ،بدون تردید آن را زیر
ِ
غلتک سنگین خویش درهم
خواهد کوفت.
اما نســل ما و نسل آینده ،در
این کشاکش اندوهبار ،زیانی
متحمل خواهد شد که بیگمان
سخت کمرشکن خواهد بود.
چرا که قشــریون مطلقزده
هر اندیشهی آزادی را دشمن
میدارنــد و کامگاری خود را
جز به شرط امحاء مطلق فکر و
اندیشهغیرممکنمیشمارند.
پس نخستین ِ
هدف نظامی که
هماکنون میکوشد پایههای
قدرت خود را به ضرب چماق
و دشنه اســتحکام بخشد و
نخســتین گامهای خود را با
بهآتش کشــیدن کتابخانهها
و هجوم علنی به هستههای
فعال هنری و تجاوز آشکار به
مراکز فرهنگی کشور برداشته،
کشــتار همهی متفکران و

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

www.paivand.ca

بهمنبیدادگر
ِ
رضا مقصدی
باز ،تو باز آمدی!
ِ
ظلمت آن خاکُو خشت!
باز،نمیخواهمت
ِ
بهمن خونینسرشت!
نفس سردِ تو
با ِ
شاخهی شادم شکست.
غم به سراپردهام
خیمه زد ُو ریشه بست.

آزاداندیشان جامعه است.
اکنون ما در آستانهی توفانی
روبندهایستادهایم.
بادنماهــا نالهکنان به حرکت
درآمدهاند و غباری طاعونی از
آفاق برخاسته است .میتوان
بهدخمههای ســکوت پناه
بــرد ،زبان در کام و ســر در
گریبان کشید تا توفان بیامان
بگذرد .اما رســالت تاریخی
روشنفکران ،پناه امن جستن
را تجویز نمیکند.
هر فریادی آگاهکننده است،
پــس از حنجرههای خونین
خویش فریاد خواهیم کشید و
حدوث توفان را اعالم خواهیم
کرد.
سپاه کفنپوش روشنفکران
متعهــد در جنگــی نابرابر
بهمیــدان آمدهانــد .بگذار
لطمــهای که بر اینــان وارد
میآید نشانهای هشداردهنده
باشــد از هجومی که تمامی

با من ُو نیلوفرم
حرف تو از برف بود.
ِ
گلرنگ من
دل
با ِ
گفتگو از برف بود.
کینهیدیرینهای!
سنگِ هر آیینهای!
زندگی ،از دست تو
اینهمه،فریادگر.
بازنمیخواهمت
بهمنبیدادگر!
ِ

دستاوردهای فرهنگی و مدنی
خلقهای ساکن این محدودهی
جغرافیایی در معرض آن قرار
گرفته است.
شاملو  -کتاب جمعه  -مرداد
۱۳۵۸
•
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سهم قاریان قرآن از بودجه
هر سال به بهمن ماه که میرسیم،
جمهوری اســامی در پوشش دهه
فجر برنامههــای فرهنگیاش را هم
اجرا میکنــد .این برنامهها فقط در
جشنواره فیلم فجر خالصه نمیشود.
برنامههای مهمتری هم وجود دارد:
یکی از این برنامهها طرح ملی تربیت
حافظان قرآن است .هدف این طرح
این است که در طی چند سال ۱۰
میلیون حافظ قرآن تربیت کند.
حافظ قرآن به کسانی میگویند که
بتوانند قرآن را از حفظ بخوانند.
نشســت خبری طرح ملی تربیت
حافظان قرآن شنبه ۱۹ ،بهمن ماه
برگزار شد .احمد شرفخانی ،معاون
فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف
و امور خیریه و ســید محمد کاظم
موســوی ،دبیر این طــرح در این
نشست خبری شرکت کردند .آنها
خبر دادند که  ۹اســفند ماه برای
حافظان قرآن یک آزمون سراسری
در  ۲۵۰۰نقطه کشور برگزار خواهد
شد .به گفته احمد شرفخانی قرار
اســت در این آزمون  ۲۰۰هزار نفر
شرکت کنند .برای شرکتکنندگان
مشــوقهای مالی و هدایایی مانند
کمکهزینه حج عمره ،کمکهزینه
ســفر به اماکن مذهبــی و تأمین
هزینه سفر به مشهد در نظر گرفته
شده است .یکی از معیارهای تقدیم
چنیــن جوایزی میزان مشــارکت
استانهاست.
____________________

در الیجه بودجه  ۲۰۰ ،۹۳میلیارد
تومان بــرای فعالیتهای قرآنی
پیشبینیشده.

____________________
آیتالله سید علی خامنهای ،رهبر
جمهوری اســامی در سال ۱۳۹۰
در دیدار با قاریان قرآن گفته بود:
«بچهها را ،جوانها را بکشــانید به
ســمت حفظ قرآن .البته امروز با
گذشــت ه ما قابل مقایسه نیست،
خیلى جلو هســتیم؛ اما کم است.
آنچه که االن در کشــور ما وجود
دارد ،کم است .بروند به سمت حفظ
قرآن».
ســازمان اوقاف و امور خیریه که از
ســالهای پیش از انقالب تاکنون
از سازمانهای ثروتمند در ایران به
شمار میآید ،مجری طرح تربیت
حافظان قرآن است .بخشی از بودجه
این طرح را دولت و بخشی دیگر را
شورای عالی انقالب فرهنگی تأمین
میکند.

سید محمد حسن ابوترابیفرد ،نایب
رییس مجلس شورای اسالمیدرباره
بودجهای که دولــت یازدهم برای
فعالیتهای قرآنــی در نظر گرفته
است به شبکه قرآن گفت در الیجه
بودجه  ۲۰۰ ،۹۳میلیارد تومان برای
فعالیتهای قرآنی پیشبینی شده.
فعالیتهــای قرآنــی در جمهوری
اسالمی عبارتند از :تربیت حافظان
قرآن ،برگزاری جشنواره ملی قرآن،
چــاپ قرآن و همچنیــن برگزاری
نمایشگاه قرآن .از این میان تربیت
قاری قرآن اهمیت بیشتری دارد.
no.
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با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب سی ساله دوام آوردیم:
با ّ
تکۀ آتشی به روی کف دست...
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514-996-9692

صندوق بین املللی پول" اقتصاد ایران بشدت
تضعیف شده و نیاز به اصالحات بینادی دارد
اسپشیال روزانه ما:
دوشنبه :زرشک پلو مرغ
سه شنبه :خوراک ماکارونی
 +دل وجگر
چهارشنبه :سبزی پلو با ماهی
پنجشنبه:لوبیاپلو
جمعه :خورش بادمجان و قیمه
شنبه :قورمه سبزی
یکشنبه :باقالی پلو با ماهیچه

صندوق بین المللی پول در اولین
گزارشــش درباره اقتصاد ایران در
نزدیک به سه سال گذشته گفته
است اقتصاد ایران بشدت تضعیف
شده و نیاز به اصالحات "فوری و
بنیادی" دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانســه در
این گزارش آمده است که انجام
ایــن اصالحات بــرای جلوگیری
از تضعیف بیشــتر اقتصاد ایران
ضروری است.
صندوق بین المللــی پول افزوده
اســت که مجموعه ای از شوک
های مختلف ،مانند اجرای برنامه
هدفمندکــردن یارانه ها و برنامه

های رفــاه اجتماعی ،بدون منابع
مالی کافی و تشدید تحریم های
تجــاری و مالی اقتصاد ایران را به
تحلیل بــرده ،همزمان نرخ تورم
و بیکاری باالست و درعین حال
بخشهای تعاونی و مالی نیز عالئمی
از ضعف نشان می دهند.
صنــدوق بیــن المللی پــول در
گزارشــش گفته اســت "ایران
اکنون بر سر دو راهی قرار دارد و
دولت جدید باید برنامه اصالحات
اقتصادی فوری و بنیادی را برای
حمایــت از تولید ،نیــروی کار و
بازارهای اعتبــارات مالی" به اجرا
بگذارد.

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

•

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

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

•

Distributed Free

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

طرح روی جلد :پیوند

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

سازمان جهانی بهداشت :موج سرطان در راه است

شیخ آمد و زد خیمه
به خرگاه شهنشاه

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

هادی خرسندی

تقریبا نیمی از جمعیت ایران
اضافه وزن دارد.

سالگرد انقالب
آن خلق که بیست و دوی بهمن حشری شد
از بس هیجان داشت به سرعت کمری شد
افسوس که آن ملت سر در گم و عاصی
بازیچهی یک جمع هفشده نفری شد
چپ چ ّپه شد و در سمت خادم مسجد
مشغول به جاروکشی و رفتگری شد
وان تودهای سینهزن هیئت مسکو
عالف کیانوری و احسانطبری شد
با پشت خم و بنیهی کم ،جبههی ملی
در خدمت مال ِس َمتش باربری شد
وانکه خبر از آمدن فاجعه میداد
روزش همه با فحش خالیق سپری شد
بی بی سی دلسوز! خبر پشت خبر داد
بهره ور از آن بیکسی و بیخبری شد
شیخ آمد و زد خیمه به خرگاه شهنشاه
با آمدنش هجری شمسی قمری شد
آخوند به مطبخ زد و با چشم پر از آز
افطار نکرده پی طبخ سحری شد
چون مور و ملخ لشکر غارتگر شیخان
پیش آمد و هر لحظه جریتر ز جری شد
هر بی هنری منصب فرهنگ و هنر برد
هر کور و کری رهبر سمعی بصری شد
ممد جگری شد ز مدیران صنایع
یک تن ز مدیران صنایع جگری شد
وان خلق که ام ّید حقوق بشرش بود
محروم ز هرگونه حقوق بشری شد
هادی! تو هم آنروز در آن «غافله» بودی
حاال چه شده لحن تو صاحبنظری شد؟
--------------------------------این «قافله» را مخصوصاً با «غین» نوشتم.
لندن18 :بهمن 1385

---------------------سازمان جهانی بهداشت در گزارش
ســال  ۲۰۱۴خود هشدار داده که
موج ســرطان در راه است و شمار
مبتالیــان به ســرطان در دنیا تا
سال  ۲۰۳۵به ساالنه  ۲۴میلیون
نفر خواهد رســید که نیمی از این
موارد قابل پیشــگیری هستند به
شرط آنکه به دانش پزشکی برای
پیشگیری از سرطان اهمیت داده
شده و بکار گرفته شود.
در حال حاضر ســاالنه ۱۴میلیون
مورد ابتال به سرطان تشخیص داده
میشود که برای پیشگیری از آن،
"نیاز جدی" به مبارزه با دخانیات،
چاقی و الکل وجود دارد.
دکتر کریس وایلد ،مدیر آژانس بین
المللی تحقیقات سرطان سازمان
جهانی بهداشت به بیبیسی گفت:
بار جهانی ســرطانی رو به افزایش
است که دلیل آن به وضوح افزایش
جمعیت و پیر شدن جمعیت است.
سرطان در سال  ۲۰۱۱از بیماری
های قلب بعنوان مهمترین عامل
مرگ ومیر در دنیا پیشی گرفت.
این گزارش نشان میدهد که شتاب
رشد سرطان در کشورهای در حال
توسعه بیشتر از کشورهای توسعه
یافته است.
بنا بر گــزارش ،در ســال ،۲۰۱۰
سرطان در دنیا  ۱.۱۶تریلیون دالر
هزینه داشــته که برای کشورهای
ثروتمند بســیار ســنگین است و
کشورهای فقیر هم که اصال توانایی
صرف چنین هزینههایی را ندارند.
مهمترین دالیل ایجاد سرطان بجز
افزایش سن ،سیگار ،الکل ،و چاقی
هستند که با تغییر سبک زندگی

شــامل الکل ،نوشابههای
قابــل پیشــگیری
دخانیات
دارای قند ،آلودگی هوا و
است.
ورزش و رژیــم مهمترینعامل دیگر آلودگیهای محیط
غذایــی ســالم ،ایجاد سرطان زیستی هم بشود.
پرهیــز از مصــرف
است.
ســیگار و الکل ،در
آگاهیرسانی
کنــار بکارگیــری
بنیاد جهانــی تحقیقات
برنامههای غربالگری و پیشگیری از سرطان ()WCRFدر بریتانیادرباره
سرطانهایی که عامل عفونیدارند ،آگاهی مردم از ســرطان تحقیقی
مثل سرطان دهانه رحم و سرطان انجام داده که نشان میدهد تقریبا
کبــد می تواند از شــتاب افزایش نیمی از مــردم ( )%۴۹نمیدانند
شمار ابتال به سرطان بکاهد.
رژیــم غذایی در ابتال به ســرطان
 ۶۰درصــد موارد ســرطان و  ۷۰نقش دارد.
درصد مرگ های ناشی از سرطان یک ســوم شــرکت کنندگان در
در آفریقا ،آسیا و آمریکای مرکزی و تحقیق گفته بودند که ســرطان
جنوبی دیده می شود.
دلیل ژنتیکــی دارد ،در حالی که
در کشــورهای در حال توســعه ارث فقط در  ۱۰درصد سرطان ها
طــول عمر رو به افزایش اســت و نقش دارد.
جمعیت پیرتر می شود اما امکانات آماندا مک لین ،مدیر کل ()WCRF
بهداشتی و درمانی کافی نیست و میگویــد :اینکــه افــراد زیادی
محیط زیســت وضعیت وخیمی نمیدانند برای کاهش خطر ابتال
دارد .آگاهی رسانی کافی نیست و به سرطان چه کارهایی می توانند
مضرات سبک زندگی صنعتی وارد انجام دهند ،نگران کننده است.
این جوامع شده اما منافع آن نه.
وزن مناســب ،رژیم غذایی سالم
دخانیات مهمترین عامل ایجاد و تحرک بدنــی مرتب می تواند از
سرطان است.
یکسوم شــایعترین سرطانها در
ســرطان ریه بیش از هر سرطانی بریتانیاپیشگیریکند.
دیگری تشــخیص داده می شود ----------------
(ساالنه  ۱.۸میلیون مورد و ۱۳
درصد کل موارد سرطان) و یک ارث فقط در  ۱۰درصد
پنجم مرگهای ناشی از سرطان سرطان ها نقش دارد.
( ۱.۶میلیون مورد در ســال) به
سرطان ریه مربوط می شود که
از این نظر رتبه اول را دارد.
مهمترینعواملقابلپیشگیری
نویسندگان گزارش میگویند که سرطان:
محدودیتهای قانونی که دولتها * دخانیات
در مورد سیگار وضع کردهاند باید * عفونتها

* الکل
* چاقی و بیتحرکی
* پرتوها ،هم پرتوهــای مورد
استفاده در پزشکی و سوالریومها و
هم نور خورشید
* آلودگی هوا و محیط زیست
* دیربچهدار شدن ،فرزند کم و
عدم شیردهی
-----------------ایـران

در ایران ســاالنه  ۸۵هــزار مورد
سرطان تشخیص داده میشود ،اما
به نظر میرسد که آمار واقعی بسیار
باالتر باشد.
کارشناســان معتقدند که به دلیل
نقایص آمارگیری و نبود برنامه های
ملی غربالگری ،آمار ســرطان در
ایران پایین اعالم میشود.
در ایران هم در سطح فردی و هم
در ســطح دولتی به پیشگیری از
سرطان بیتوجهی میشود.
رژیم غذایی رایج ناسالم است و آمار
چاقی بطرز شگفت انگیزی باالست

و تقریبا نیمــی از جمعیت اضافه
وزن دارد .مصرف دخانیات شیوع
بسیار دارد ،و بیشتر از هر کشوری
در دنیــا تریاک مصرف میشــود
که سرطانزاست .آلودگی محیط
زیســت بخصوص آلودگی هوا هم
در حدی است که حداقل پنج شهر
ایران در میان آلودهترینها در دنیا
هستند.
در چنــد ســال گذشــته جامعه
پزشکی درباره شیوع باالی سرطان
در ایران و کاهش سن ابتال به این
بیماری هشدار داده است و برخی
نیز از اصطالح «سونامی سرطان»
استفاده کردهاند( .بی بی سی)
•

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

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

فتوشاپ
Voyages Lexus
•
•
•
•
•
•

Nazgol Fallah Toussi،

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

و بسیاری دیگر

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

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

_________________________

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

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

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

Tel.: (514) 697-0225

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

514 979 4551

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

ایران و جهان...

مسیحیان
فارسیزبان

آزادی¶z
جهانی¨In
بندی S
·ÃIرده¶vÃd
مطبوعات؛ایراندر ته
جدول

مونتریالÎIn
داداش¼¶زادهwÂ pMI·:
لوئیزºToÄ
دکترIÏ
داروساز

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعات کار :صبح

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه

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

عصر

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

 یکشنبه ها
از  2بعدازظهر

 نسخه خود را به ما فکس کنید
داروی شما در اسرع وقت هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه

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

ردهبندی آزادی رســانهها در
جهان در سال  ،۲۰۱۴بر اساس
هفت شاخص از سوی سازمان
گزارشــگران بدون مرز اعالم
شد .این شــاخصها به نقل از
/کریســتف دولوار ،دبیراول این
سازمان عبارتند از:
سطح ســرکوب و فشار،
کثرتگرایی ،اســتقالل،
فضــای عمومــی و
خودسانســوری،
چا ر چو بهــا ی
قانونی ،شــفافیت
توانمنــدی
و
زیرساختها.
طبق این شاخصها،
در میان  ۱۸۰کشور
جهان ،فنالند ،هلند و نروژ در صدر
جدول و ترکمنستان ،کره شمالی
و اریتره در قعر آن قرار گرفتهاند.
ایران رتبه  ۱۷۳را دارد.
آن گونه کــه لوســی موریرون،
ش گزارشگران
مسئول بخش پژوه 
بــدون مــرز گفته اســت «رتبه
بسیاری از کشورها حتی کشورهای
دمکراتیــک بــه دلیل تفســیر
اغراقآمیز و سوءاســتفادهگرانه از
مفهوم امنیت ملی علیه حق اطالع
رسانی ،آسیب دیده است».
لوسی موریون افزوده که ردهبندی
ســال  ۲۰۱۴آزادی رســانهها،
پژواکــی از تاثیــر منفی جنگ
علنی یا غیرعلنی در عرصه آزادی
اطالعرسانی است.
سوریه در میان  ۱۸۰کشور ،در رده
 ۱۷۷جــای دارد و خطرناکترین
جای دنیــا بــرای روزنامهنگاران
خوانده شده است.
ردهبندی گزارشــگران بدون مرز،
نشاندهنده تنزلی بس جدی در
وضعیت آزادی اطالعرســانی در
کشورهای متفاوتی چون آمریکا،
آفریقای مرکزی و گواتماالســت.
از ســوی دیگر بهبود آشکاری در
وضعیت اکوادور ،بولیوی و آفریقای
جنوبی به چشم میخورد.

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

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

Saint-Laurent، QC H4L 1K4

Metro: St-Laurent، Buss 55

Tel.: 514-261-6886

.

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای

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

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

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی
مت ارزان
قی
فیت خوب
کی

____________________
Pièces d'Autos NDG

5905 Upper-Lachine
Montreal، QC، H4A2C2

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

مرکزاجتماعیکمکبهمهاجرین

C
S
A
I
www.centrecsai.org

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

کال
س
ه
ا
ی
ف
رانسه

  نیم

½ ½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ ½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
مشاورین فارسی زبان
اداری شما با کمک
ORGANISME
COMMUNAUTAIRE
V
AUXتحصیل
کاریابی و ادامه
 ½ ½ ARRIVAمشاوره در امور
EN AIDE
NOUVEAUX
½ ½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت در
AVEC PLUS DE 60
ANSکاری
 D'EXPERTمصاحبه
½ ½ تنظیمدعوتنامه
رسمیAUPRÈS DES
IMMIGRANTS
مدارک
gratuitsبرابر اصل
dansتایید اسناد و
½ ½ plusieurs la
offre
کردنdes
services
(با
اینترنت
از
استفاده
و
کامپیوتر
آموزش
کالس
½ ½farsi, créole, ser
(français, anglais, espagnol, arabe, dari,
پرداخت هزینه ناچیز)
Un seul numéro de téléphone : (514) 9
½ ½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
deدسته جمعی
)conversationهای
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش
• Francisation
(cours / ateliers
ساعات کار:
• Aide
à
la
recherche
de
logement
غیره
و
چینی
و سفر به کبک ،اتاوا ،سیب
>>دوشنبه تا جمعه
بعدازظهر•
4ونیمAide
 rechercheتاà la
counselling,
رفت و آمد)
ateliers,هزینه ای ناچیز برای
)( placementبا پرداخت
 8 d'emploi (cv,و نیم صبح
• Orientation et référence / Conseils
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
• Aide à l'intégration à la société d'accueil
• Interprétariat et traduction
__________________________________ __________________________________
• Certificat
d'hébergement
Centre
Social D’Aide
Aux Immigrants
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
• Programme
d'accès Internet / Cours d'informatique
6201 rue Laurendeau
4400, boul. LaSalle
• 3 Commissaires
l'assermentationVerdun (Québec) H4G 2A8
Montreal، QC H4Eà3X8
• Cuisine collective
• Activités et sorties (Québec, Ottawa, cabane à sucre, cueillette de p

Tel.: (514) 362.0177

ه وقت

  
ر
ا
ی
گ
ا
ن

Tel.: (514) 932-2953

6201 rue Laurendeau, Montréal
)(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte St-Paul

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et certains soirs
www.centrecsai.org

ایران در رده ۱۷۳از  ۱۸۰کشور

تا کمکهای مادی به رژیم اسد" تا
"انرژی هستهای یا حقوق بشر" و
وضعیت زندانیان عقیدتی را شامل
میشود.
این ســازمان یادآوری میکند که
درپایان سال  ۲۰۱۳میالدی ،ایران
با  ۵۰روزنامهنگار و وبنگار زندانی،
یکی از  ۵کشور دنیا بوده که زندان
روزنامهنگاران محسوب میشود:
«با وجــود آزادی برخی زندانیان
سیاسی ،وعدههای حسن روحانی
برای آزادی همه زندانیان سیاسی و
بهبود وضعیت آزادی اطالعرسانی
بینتیجه مانده است .فشاردستگاه
امنیتی بر روزنامهنگاران رسانههای
بینالمللی و مســتقل مستقر در
خارج از کشور و خانوادههای آنها
در داخل کشــور همچنان ادامه
دارد».
افغانستاندر ردهبندی این سازمان
در مقام  ۱۲۸و تاجیکســتان در
مقام  ۱۱۵قرار گرفتهاند.
فنالند بــه لحاظ رعایــت آزادی
مطبوعات برای چهارمین مرتبه،
رده اول این ارزیابی را کسب کرده
و هلنــد و نروژ در مقامهای دوم و
سوم قرار گرفتهاند.
ترکمنستان ،کرهشمالی و اریتره
در ردهبنــدی گزارشــگران بدون
مرز" ،سهگانه جهنمی" کشورهای
دیکتاتوری را تشکیل میدهند.

گزارشگرانبدونمرزتاکیدمیکند
که وضعیت آزادی اطالعرسانی در آزادی مطبوعات؛ قربانی امور
ایران نســبت به سال قبل تغییر امنیتی و جنگ
چندانی نکرده و کنترل همهجانبه ارزیابی این سازمان نشان میدهد
دولتی بر این عرصه حاکم است.
که بین جنگ اعالم شده یا نشده
گزارشگران بدون مرز میگوید که در کشــورها با آزادی بیان رابطه
سانسور "از حضور سپاه پاسداران مســتقیمی وجــود دارد .به طور

نمونه ،سختگیریها
و فشار بر مطبوعات با
نوسانهای سیاسی در
لبنان ،اردن ،عراق ،ایران و سوریه
تشدید شدهاند.
ســقوط چنــد رتبــهای مالی و
جمهــوری آفریقــای مرکزی در
جدول یــا عدم تغییر در وضعیت
رســانههای کنگــو ،ســومالی و
نیجریه ،تصویر دیگری از همین
رابطه منفی بیــن جنگ و ازادی
اطالعرسانی نشان میدهد.
گزارشگران بدون مرز ،سقوط ۱۳
پلهای ایاالت متحده در ردهبندی
یــاد شــده را عقبگــردی قابل
مالحظه در کشورهای دمکراتیک
خوانده است.
عامل اصلی چنین سقوطی که در
مورد بریتانیا نیز مصداق دارد ،اصرار
در ردگیــری منابع روزنامهنگاران
و بــه راه انداختن کارزار شــکار
افشاکنندگان قید میشود.
پس از آمریکا ،امنیت روزنامهنگاران
در گواتماال و پاراگوئه تهدید شده
است .در گواتماال حمله و خشونت
علیه روزنامهنگاران دوبرابر شده و
چهار قنل به جای گذاشته است.
در پاراگوئه هم یک روزنامهنگار در
سال  ۲۰۱۳به قتل رسیده است.
گزارشگران بدون مرز از"استفاده
ابزاری" برخی دولتها از "مبارزه
علیه تروریســم" نیز انتقاد کرده
اســت .ترکیه نمونهای بر شمرده
شــده که روزنامهنگاران در آن به
صورتی زیرکانــه" ،خطری برای
امنیت ملی" نامیده میشوند .این
سازمان ،به دهها روزنامهنگار ترک
اشــاره میکند که پس از پوشش
خبری مســئله کردهــا ،به بهانه
"امنیت ملی" زندانی شدهاند.

UN-SAT
فروش و نصب سیستم های
کانال  هپاکیج کلیه ماهواره ای

کانال های
فارسی زبان ،ترکی( ،به انضم ی خارجی
ا
ا م فیلم ها)
عربی ،آسوری،
ک
ین در
د
س
ت
ر
ارمنی و  ...را بر روی
س شما!
گیرنده های دیجیتال
با کیفیت باال ببینید.

خدمات و سرویس پس از فروش

Tel.: 514-571-6564
با مدیریت رضا شریفی
در خدمت جامعه ایرانی
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ایـــران...
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بر اثر آالیندهها مرگ ساالنه ۸۰هزار نفر
( ۲۱درصد میزان مرگ و میر)
 12فوریه :رئیس سازمان
ثبت احوال ایــران در
مورد آمار مرگو میرها
بر اثر باال رفتن آلودگی
هوا گفت« :همواره این
آمار را به مراجع ذیربط
اعالم میکنیم چرا که
در زمان افزایش آلودگی
هوا مرگ و میر به ویژه
در کالنشهرها افزایش
پیدا میکند».
به گزارش ایســنا ،محمد ناظمی
اردکانی در عین حال تصریح کرد
که آمار دقیقــی از میزان مرگ و
ی هوا وجود
میرهــا بر اثر آلودگــ 
ندارد و دالیل مشترکی برای این
نوع مرگها اعالم میشود.
کالنشهرها با وضعیت هشدار خو
گرفتهاند!

است در آسمان اراک نیز به ۲۸۹
واحد رسیده که  ۸برابر حد مجاز
محسوب میشود.
بابک عشرتی ،رئیس مرکز بهداشت
اســتان مرکزی ،عنــوان کرد که
آلودگی هوا در  ۲۰بهمنماه منجر
به افزایش مراجعات اورژانســی با
عالیم تنفسی به بیمارستانهای
اراک شده است.
عشرتی تاکید کرد که مراکزدرمانی
استان در شرایط هوای ناسالم به
طور معمول با سه برابر مراجعات
ســرپایی و  ۳۰درصد بستری در
بخشهای تنفسی و قلب و عروق
روبرو میشوند:
«آالیندهدیاکسید گوگرد عوارض
فــوری و حاد در ریه و دســتگاه
تنفسی دارد و حساسیت ،سوزش
چشــم ،تحریک مخاط و تشدید
آسم را در پی دارد».

در طــول ســال جــاری بارهــا
وضعیت تهــران و برخی دیگر از
النشــهرهای تهــران به دلیل
ک
افزایش بیش از حد ذرات معلق و
آالینده هوا در وضعیت هشدار قرار
گرفته و گاهی از این مرز نیز عبور
کرده است.
در یکــی از آخریــن تحــوالت،
سخنگوی شــرکت کنترل هوای
تهران در  ۲۰بهمنماه اعالم کرد
که شــاخص ذرات معلق کمتر از
دو و نیم میکــرون به باالی  ۱۵۵سهم عمده آلودگی هوا در شهرهای
رسیده و هوای تهران از مرز هشدار ایران مربوط به بنزین غیر استاندارد
عبور کرده است.
میشود.
همزمان اعالم شد که میزان اکسید معصومه ابتکار ،رئیس ســازمان
گوگرد که یکی از آالیندههای هوا محیط زیســت ایران ،با اشاره به

متوسط قیمت مسکن در تهران
متری  ۴میلیون تومان!
مدیرکل اداره راه و شهرســازی
استان تهران متوسط قیمت هر
متر خانه در تهران را بین سه تا
چهار میلیون تومان اعالم کرده و
ت مسکندر سال آینده
گفته قیم 
منوط به برنامهها و مکانیزمهای
دولت در این بخش است.
به گزارش خبرگزاری "ایســنا"
فریبرز واحدی مدیرکل اداره راه و
شهرسازی استان تهران  ۱۹بهمن
 ۱۳۹۲گفته بر اســاس آمار ۶۰۰
هزار خانه خالیدر ایران وجوددارد
کــه از این تعداد حدود  ۱۷۰هزار
واحد مسکونی خالی به شهر تهران
تعلقدارد.
در همین حــال حداقل ۵۰
درصــد از درآمد مردم صرف
هزینههایمسکنمیشود.
واحدی با ابراز نارضایتی از نظارت
بر قیمت و بازار مسکن گفته« :تا
زمانی که مسکن جنبه سرمایهای
دارد واســطهگری در بــازار رواج
دارد؛ بنابراین قطعا واسطهگریها
و قیمتهای کاذب اتفاق میافتد».
اخیرا میزان وام مســکن در ایران
به  ۳۵میلیون تومان افزایش یافته
است .آنطور که مدیرکل اداره راه
و شهرسازی استان تهران گفته این
وام برای خانهدار شدن متقاضیان
تهرانی کافی نیست.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران،
در ســالهای  ۱۳۸۴تــا ۱۳۹۱
متوســط قیمــت هــر مترمربع

زیربنای مسکونی در تهران ۴۵۹
درصد افزایش یافته است.
در همین زمینه حمیدرضا صارمی
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت
مدرس جمعــه  ۱۸بهمن یکی از
مشکالت بخش مسکن را پایین
بودن تعداد پروانههای ساختمانی
صادر شده دانسته و گفته است:
«بیــن صادرکــردن پروانههای
ساختمانی و رشد قیمت مسکن
یک ارتباط معنادار وجود دارد ،در
سال  ۸۶حدود  ۲۴۶هزار ،در سال
 ۸۹حدود  ۲۱۶هزار و در سال ،۹۰
 ۱۸۳هزار پروانه ساختمانی در کل
کشور صادر شده است که این روند
کاهشی جای نگرانی است».
به گفته حمیدرضــا صارمی ۵۰
درصد ایرانیها صاحب ساختمان
یاند.
مسکون 
حتقیق و تفحص از پروژه مسکن
مهر

چند سالی است که بازار مسکن در
ایران تحت الشعاع پروژه "مسکن
مهر" قــرار دارد که کلنگ آن در
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آلودگیهای ناشی از
عرضه بنزین تولیدی
پتروشــیمی وعده
داد کــه تولید این
نوع بنزین بهزودی
متوقف خواهد شد.
ب ه گزارش سازمان
بهداشــت جهانی،
ســاالنه  ۸۰هــزار
ایرانی بر اثر آلودگی
هوا جان خود را از دست میدهند.
این رقم  ۲۱درصد میزان مرگ و
میر ساالنه در ایران است.
سازمان بهداشت جهانی میگوید،
دو درصــد از كل مرگ ومیرهای
ناشی از عوارض قلبی در شهرهای
آلودهبهطورمستقیموغیرمستقیم
مربوط به آالیندههای هوا اســت.
آلودگی هوا عالوه بر عوارض قلبی
مشکالت ریوی ،عصبی و عروقی
نیز به دنبال میآورد.
در تهران کارشناسان در سالهای
اخیر نســبت به افزایش سرطان
هشــدار داده و عــدهای از آنهــا
آلودگــی هوا را به ویژهدر افزایش
سرطان ریه مؤثردانستهاند.
بررسیهانشانمیدهدکهکودکان
و ســالخوردگان آسیبپذیرترین
گروههای سنیدر برابر آلودگی هوا
هستند .کودکان صدمات بیشتری
را متحمل میشــوند چرا که آنها
بهجهــت برخــورداری از تعداد
تنفس بیشتردردقیقه آالیندههای
بیشتری را وارد سیستم تنفسی
خود میکنند.
دوران ریاســتجمهوری محمود
احمدینژاد زده شد.
هرچنــد دیگر قرار اســت واحد
مسکونی جدیدی در قالب مسکن
مهر ساخته نشود ،اما به گفته
حسن روحانی ،رئیس جمهور
ایران ،طبق محاسبات بانک
مرکــزی و وزارت اقتصاد و
وزارت مســکن ،حدود ۴۰
درصد از تورم مربوط به نحوه
اجرای طرحهای مسکن مهر
است.
در همیــن زمینــه احمد
اصغری مهرآبادی قائم مقام
وزیر راه و شهرســازی  ۱۹بهمن
 ۱۳۹۲از تحقیــق و تفحــص و
پیگیری تخلفات در پروژه مسکن
مهر خبر داده است.
در گذشــتهای نه چندان دور هر
روز خبر افتتاح چند دههزار واحد
مسکونی مهر با حضور مسئوالن
منتشر شد.
زیرساختهای شهری این پروژه،
ماننــده جــاده ،آب ،گاز ،بــرق،
فاضلآب ،زباله و دهها مورد دیگر
ناتمام مانده و آنهایی که زندگی
را در این ساختمانها آغاز کردهاند
با مشکالت بســیار بزرگی روبهرو
هستند.
پروژههای مســکن مهــر که در
خارج از شــهرها بنا شدهاند ،خود
یک شــهرک کوچک هستند اما
کسانی که در آن زندگی میکنند
فاقد بیمارستان ،درمانگاه ،مدرسه،
کتابخانه ،ســینما ،گورســتان و
دهها نیازمندی دیگر انســانهای
شهرنشینهستند.
•
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سرویس کامل حسابداری و دفترداری
تنظیم اظهارنامه های  GSTو QST
تنظیم اظهارنامه های مالیاتی،
افراد ،شرکت ها و پیشه ها
ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
عضو موسسه حسابداران و دفترداران کانادا
نرخ های ویژه برای دانشجویان ،ساملندان
و افرادی که از کمک های دولتی استفاده می کنند
تهیه دعوتنامه ،وکالت نامه و قسم نامه

COMPUTERIZED
INCOME TAX
قابل اعتماد
و سرویس سریع
خدمات مشاوره ای به
زبان های انگلیسی ،اردو،
پنجابی و فارسی
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Haque Consultants
4216 rue Wellington 207
Verdun, QC, H4G1W2
Metro: De L'eglise

Phone: (514) 362-0382
Commissioner for OATHS
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کانـــادا...

www.skylawn.net

نظررسمی
دولت کانادا در
مورداصالح
قانونتابعیت
«روزنامه.نت»  ۲۰بهمن :آنچه در دردالرهای مالیاتدهندگان بهبود
زیر میآید ترجمه بیکموکاستی میبخشد.
است از مطلبی که در وب سایت
رســمی دولت کانادا منتشر شده چند نکته
و به جهــت اهمیت موضوع برای • اصالحــات قانونی در چارچوب
مهاجران فارسی زبان ،بدون تائید قانون تحکیم تابعیت کانادا اولین
یا رد موضوع منتشر میشود.
اصالحات جامعی هســتند که از
سال  ۱۹۷۷در قانون تابعیت کانادا
صورت گرفتهاند.
طرح کلی برای بهبود وضعیت
• کانادا در ژانویه  ۲۰۱۴بیش از
شهروندی کانادا
روز ششــم فوریه  ۲۰۱۴کریس  ۱۶هزار شهروند جدید را پذیرفت
الکســاندر وزیر امور شهروندی و که بیش ازدو برابر تابعیتهایی بود
مهاجرت کانادا طــرح کلی برای که در ژانویه  ۲۰۱۳اعطا کرده بود.
بهبــود وضعیت شــهروندی این • بیش از  ۸۵درصد از افراد مقیم
کشور را به عنوان بخشی از الیحه دائمی واجد شرایط ،شهروند کانادا
موســوم به ( C-24تحکیم قانون میشوند.
تابعیت کانادا) ارائه داد.
به صــورت کلــی ،ایــن الیحه افزایش ارزش تابعیت کانادا
تقویتکننده تعهددولت به کاهش تابعیــت کانــادا حقــوق و
انباشت پروندهها و کمشدن زمان مسئولیتهایی به همراه میآورد.
رســیدگی به آنها و در عین حال ،الیحه  C-24پیشنهاد انجام چند
تحکیم تمامیت شهروندی کانادا اصالح در قانون تابعیت را مطرح
اســت .طرح کلی بــرای بهبود میکند تا به موجــب آنها ،ارزش
شــهروندی کانادا به این منظور تابعیت کانادا بیشتر شود.
شکل گرفته که اقدامات مشخص این اصالحات ،ضامن تعهد دولت
دولت برای اصالح فرآیند تقاضای به وارد شدن شهروندان جدید به
تابعیت را مورد تاکید قرار دهد.
بازار کار و جوامع ماست ،به طوری
هدف طرح کلی دولت برای بهبود که اطمینان حاصل شود که آنها
شهروندی این کشــور ،اصالح و برای بهعهدهگرفتن مسئولیتهای
کارآمدسازی برنامه تابعیت کانادا از شــهروندی آمادهاند و وابستگی
طریق کاهش فرآیند تصمیمگیری محکمی به کانادادارند.
از سه به یک مرحله است.
-۲۰۱۵
انتظار میرود که در سال
الزامات اقامت
 ۲۰۱۶ایــن تغییــر بتواند زمان اصالحات پیشنهادشــده شامل
متوسط بررســی درخواستهای تغییراتــی در الزامات اقامت برای
تابعیــت را به کمتر از یک ســال گرفتن شــهروندی میشود .بنابر
برساند .همچنین پیشبینی شده قانون فعلی تابعیــت ،متقاضیان
که تا سال  ،۲۰۱۶-۲۰۱۵انباشت باید سه سال از چهار سال (برابر با
فعلــی پروندهها به میزان بیش از  ۱۰۹۵روز از مجموع  ۱۴۶۰روز)
هشتاد درصد کاهش یابد .هزینه را به اقامتدر کانادا گذرانده باشند،
درخواستهای تابعیت هم تغییر ولی «اقامت» تعریف نشده است.
مییابد تا با هزینه واقعی بررسی در نتیجــه ،افرادی که زمان کمی
پروندهها همتراز شود و بار تامین را در کانــادا گذراندهاند هم قادر
هشــتاد درصد از این هزینهها را بودهاند تابعیت بگیرند .اصالحات
از دوش مالیاتدهندگان کانادایی اما متقاضیان را موظف میکند که
بردارد.
به مدت چهار ســال از دوره شش
در عین حــال اگــر دولت وقت ساله (یعنی  ۱۴۶۰روز) در کانادا
کمتــری را صــرف بررســی حضور فیزیکیداشته باشند.
درخواستهای ناکامل شهروندی این اصالحات همچنین متقاضیان
کند ،قدرت آن را خواهد داشت که را موظف میکند که در چهار سال
بیشتر بر کاهش انباشت پروندهها از آن دوره شش ساله ،حداقل ۱۸۳
در فهرست موجود متمرکز شود .روز از هر سال را در کانادا بگذرانند.
طرح کلی بهبود شهروندی کانادا یک تغییر پیشنهادشده دیگر به
تنها یکی از جنبههایی اســت که میزان زمانی مربوط میشــود که
در الیحــه ( C-24قانون تحکیم متقاضیان پیش از آنکه مقیمدائمی
تابعیت کانادا) که توسطدولت ارائه ( )PRشوند در کانادا میگذرانند.
شده ،لحاظ شده است .این الیحه :در حــال حاضر ،هــر روزی که
شدن تازهواردها متقاضیــان قبــل از شــهروند
• حامی همبسته ِ
با اقتصاد و جوامع کاناداســت و دائمیشدن در کانادا میگذرانند،
ضامن وابســتگی و نزدیکی قوی به مثابه نصــف روز اقامت تلقی
میشود و در جهت تامین شرایط
شهروندان با کاناداست.
• حافظ ارزش تابعیت کاناداست و الزم برای تابعیت مورد استفاده قرار
میگیرد .در چارچوب معیارهای
جلوی تقلب را میگیرد
• و فرآینــد بررســی را از طریق پیشنهادشــده ،زمانی که فرد به
کاهش روال اداری و صرفهجویی عنوانی غیر از مقیم دائمی ()PR
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در کانادا گذرانده باشــد در تامین
الزامات اقامت برای گرفتن تابعیت
لحاظ نخواهد شد.
دســت آخر اینکــه الیحه C-24
متقاضیــان شــهروندی را ملزم
میکند که قصد خود به اقامت در
کانادا را پیش از ارائه شــهروندی
اعالم کنند.
ایــن معیــار نشــان میدهد که
شــهروندی برای آنهایی است که
میخواهند کانادا را خانه خودشان
کنند .کســانی که صرفــا دنبال
پاســپورت کانادایی و استفاده از
مزایای ســخاوتمندانه آن (که از
مالیات مردم تامین میشود) باشند
ولی هیچ سهمی در جامعه کانادا
ایفا نکنند ،شهروندی این کشور را
دریافتنمیکنند.
الزامات تشکیل پرونده مالیات بر
درآمد برای گرفنت تابعیت

همچنیــن در چارچوب تغییرات
پیشنهادشــده ،متقاضیانــی که
مشــمول قانون مالیات بر درآمد
باشند موظفاند پرونده مالیات بر
درآمد در کانادا تشــکیل دهند تا
مشــمول ارائه درخواست تابعیت
شوند.
الزامات زبان و اطالعات عمومی

داشتن اطالعاتدرباره تاریخ کانادا،
هنجارهــا و ارزشها و همچنین
مسئولیتها و امتیازات شهروندی
کانادا عاملی مهم در مشــارکت
مدنــی و موفقیــت اقتصــادی
محسوب میشوند .تحقیقات جامع
همواره نشــان دادهاند که قابلیت
تعامــل موثر در یکــی از دو زبان
انگلیسی یا فرانسه عاملی مهم در
موفقیت شهروندان جدیددر کانادا
محسوب میشود.
همچنیندرتغییراتپیشنهادشده،
گروه سنی متقاضیان تابعیت که
باید دانش زبانــی و عمومی برای
گذراندن آزمــون اطالعات درباره
کانادا راداشته باشند تغییر مییابد
و از رده ســنی  ۱۸تا  ۵۴سال به
رده سنی  ۱۴تا  ۶۴سال میرسد.
ممکن است از الزامات درباره زبان
یا/و اطالعات عمومی بر اســاس
دلسوزی یا به صورت مورد به مورد
صرفنظر شود.
ارائه تابعیت به «کاناداییهای
گمگشته»

تعداد اندکی «کانادایی گمگشته»
وجود دارد که اکثرشــان قبل از
ســال  ۱۹۴۷متولد شدهاند ،مثل
نســل اول بچههایی که در خارج
از کانــادا از پــدری کانادایی که
در جنگ بوده متولد شــدهاند و
مشمول شهروندی کانادا نشدهاند.
قانون پیشنهادشــده به بررســی
وضعیت آنها هم میپردازد.
•

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

با همکار ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ ها برای
سفر به تمامی نقاط دنیا

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

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

یامسین

Tel.: 514-594-0344
ytskylawn@gmail.com
yasmeentali@yahoo.ca

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

شادی

514-388-1588

Tel.: 514-660-7135

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

shadim.sky@gmail.com

امسالکدامبخشهادرکانادااستخدامبیشتری
دارند؟
افزایش و کاهش آگهیهای استخدام در چند استان کانادا

وبســایت  Workopolisاخیرا
آماری منتشر کرده از وضعیت بازار
کار در کانادا در سال .۲۰۱۳
مجلــه Canadian Business
هم با توجه به این آمار دســت به
پیشبینی زده و اوضاع احتمالی
کار و بیکاری در ســال  ۲۰۱۴را
بررسی کرده است.
به نوشته  Canadian Businessدر
سال گذشته افراد بیشتری سر کار
رفتند و بیکاری پایین آمد .دلیلی
ندارد کــه این روند امســال هم
ادامه پیدا نکند و در ســال ۲۰۱۴
کارفرماهای کانادایی افراد بیشتری
را استخدام خواهند کرد .البته در
غرب کانادا اوضاع بهتر خواهد بود.
بخصوص در آلبرتا و ساسکاچوان
کافرمایان احتماال تالش میکنند
ی را
هر نیــروی کار در دسترســ 
جذب کننــد و در موقعیتهای
مختلف (و حتــی بیربط) به کار
گیرند.
بهتریــن وضعیــت را هــم افراد
متخصــص در حــوزه مشــاغل
یَدی خواهند داشــت (۴۰درصد
افزایش تقاضا برای نیروی کار) و

متخصصان در هتلداری ،توریسم و
رستورانداری ( ۴۶درصد).
در حال حاضــر حدود یکپنجم
آگهیهــای اســتخدام مربوط به
مشــاغل یدی  ،skilled tradesاز
قبیل کارگر ساختوساز ،لولهکش،
جوشکار و … است.
بدترین وضعیت را متخصصان در
امور تجاری ،مالی و دولتی خواهند
داشت که میزان استخدام در این
حوزهها فقط  ۳درصد باال خواهد
رفت.
در این میان جویندگان کار هم به
آینده امیدوارتر شدهاند .سال پیش
فقط  ۱۳درصــد جویندگان کار
که در نظرســنجی Workopolis
شرکت کردند به پیداکردن شغل

امیدوار بودند .حاال این رقم به ۲۵
درصد رسیده است.
در ســال  ۲۰۱۴اوضــاع
متخصصــان و فعاالن در این
پنج بخش بهتر است:
افزایش استخدام نسبت به سال
گذشته

 تولید صنعتی و کشــاورزی۳۰ :درصد
 فروش و خدمات  ۳۰درصد فرهنگ و ورزش  ۳۲درصد مشاغل یدی  ۴۰درصد هتلداری ،رستوران ،توریسم و … ۴۶درصد

دریافت ویزای ورود مکرر به کانادا آسان شد

ویزای ورود مکرر به افراد واجد
شرایط اجازه میدهد در طول
دورهای  ۱۰ساله برای رفت و
آمد به کانادا (و حضور  ۶ماهه
در هر سفر) مشکلی نداشته
باشند و هر بار درخواست ویزا
نکنند.
هزینه صدور ویزای توریستی
(ورود مکرر یــا یکباره) هم
تکنرخی میشــود و از ۱۵۰

دالر بــه  ۱۰۰دالر کاهش پیدا
میکند.
کریسالکساندروزیرمهاجرت
کانــادا دیروز بــا اعالم این
تغییرات در نحوه صدور ویزای
توریســتی گفت« :تغییرات
تازه برای پاسخگویی به نیاز
مسافرانبینالمللیاستکهبه
دنبال گزینههای انعطافپذیر،
سریع و بیدردسر برای ورود

به کانادا هستند».
خبر دیگــر اینکــه ،اداره
مهاجــرت کانــادا از امروز
هزینههای صــدور ویزاهای
مختلف (دانشــجویی ،کار و
…) را از  ۵تا  ۲۵دالر افزایش
میدهد.
در طول  ۲۰ســال گذشــته
هزینههای صدور ویزا در کانادا
ثابت مانده بود.
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کبک...

ماریاکُـتنه

______
علی اشرف
شــادپور

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

_______

وقتی که جان فیتز جرالد کندی
هنوز ســناتور ایالت ماساچوست
در سنای آمریکا بود و در تدارک
ورود به مبارزات انتخاباتی ریاست
جمهوری ،کتابی به نام او منتشر
شــد که خیلی زود در ایران با نام
«ســیمای شــجاعان» ترجمه و
منتشرگردید.
موضوع کتاب ایــن بود لحظاتی
پیش می آید که یک سیاستمدار،
علیرغم جو موجــود و در جهت
خالف جریــان آب ،آنچــه را به
نظرش الزم می رســد باید بگوید
و هراسی از ج ّو سازی به خود راه
ندهد.
ازآنچــه از ســر مقالــه گازت در
روز سه شــنبه  11فوریــه برمی
آید ،اکنون کبک نیازمند چنین
سیاستمداریاست.
نویسنده این مقاله مطلب نگران
کننده ای دربــاره اقتصاد کبک
نوشته است.
عنوان سرمقاله همان است که در
باال مشاهده می شود .اینک متن
مقاله:
در مقــام مشــعلدار و راهنمای
جنبش اســتقالل طلبی کبک،
ژاک پاریــزو ،در کنار خوش بینی
های خود درباره چشم انداز اقتصاد
کبک ،گاهی دچار یک اشتباه هم
می شود.
اما تفســیر تازه ای که در ژورنال
دومونرال چاپ شده است نشان می
دهد که ژاک پاریزو ،نخست وزیر و
وزیر دارایی پیشین از حزب کبکوا،
متوجه وضع نامطلوب اقتصاد کبک
شده است .این آگاهی آقای پاریزو
شاید به این سبب باشد که از سوی
رهبران جامعه بازرگان و همچنین
متخصصــان رده باالی اقتصاد به
این مسئله پرداخته شده است.
آقای پاریزو اعالم می کند که ،برای
اولین بار در طول  30سال گذشته،
درباره اقتصاد کبک نگران است.
او مــی افزاید آنچه الزم اســت تا
این وضع هشدار دهنده را اصالح
کند نه یکدرمان مختصر که یک
مداوای اساسی است .پاریزو به دو
گزارش اقتصادی اشــاره می کند
که هر دو روی ضرورت یک عمل
جراحی کامل تاکید می کنند.
اولین گزارش حاصل بررسی های
دانشگاه شــربروک است که می
گوید:
طبق بررسی های مردم شناسی،
نسبت سنی شــاغلین اخیرا به 4
بر  1تنزل پیدا کرده است .معنای
این حرف آنســت کــه در مقابل
هر  4نفر شــاغل ،یک نفر در سن
بازنشستگی است .اگر وضع مالی
کبک بــه همین منوال ادامه پیدا

بازسازی و حتکیم اقتصاد
کبک نیازمند یک
جسارت سیاسی است
پارتی کبکوآ:
نادیده گرفنت اقتصاد؛
و پرداخنت به مسائل
کاذب مربوط به هویت!

اساسی در ذهنیت و رفتار عمومی
هم ضروری است.
گزارشــات مقامات و مســئولین
اقتصادی و طرز فکــر آزاردهنده
جامعه هر دو به یک اندازه هشدار
دهندههستند.
پاره ای تفکرات حاکم بر جامعه با
سماجت از رفرم هائی جلوگیری
می کنند ،از قبیل کاهش هزینه
های دولــت ،مصارف قانونی برای
حفظ برنامه های اجتماعی ،بدون
افزایش مالیات ها که هم اکنون در
همه جا سنگین هم هستند.
از همــه بدتــر ،برخــورد بعضی
کبکی ها با بخش خصوصی است،
برخوردی که بصورت مانعی سد راه
است.
نیمــی از کبکی ها بــا این گفته
موافقند که شرکت های خصوصی
کار خوبی برای جامعه انجام نمی
دهند.
در سال  2003دولت تازه منتخب
شاره،در اولین سال زمامداری خود،
قدم های محتاطانه ای برای حیات
بخشــی دوباره بــه اقتصاد کبک
برداشــت .اما در مقابل مخالفت
های سازمان یافته اوپوزیسیون در
چند جبهــه ،همچنین نارضایتی
چشمگیر عمومی مجبور به عقب
نشینی شد.
با توجه به این سوابق و رفتارها ،یک
شجاعت غیرمتعارف الزم است که
یکی از احزاب برخیزد و آنچه را که
منافع اساسی کبک نیاز دارد انجام
دهد .متاسفانهدر پیشانی هیچ یک
ازاحزاب ایالتی موجود آثار چنین
شجاعتیدیده نمی شود.

کند ،در سال  2050این نسبت به
 2بر  1تنزل خواهد یافت.
گزارش دوم از ســوی موسســه
دیگری است که با عالمت HEC
 Montrealمشخص می شود ،که
به جنبه دیگر قضیه می پردازد.
بنابه این گــزارش ،در اثر افزایش
دائمی هزینه های دولت ،در مقابل
کاهش برگشتی از اقتصاد در حال
تقال ،استاندارد زندگی در  30سال
گذشته در کبک تنزل کرده است.
گزارش مــی افزاید اکنــون این
استاندارد  20درصد کمتر از سایر
نقــاط کانــادا و  40درصد کمتر
از آمریکاســت .در حــال حاضر
بخشــی از راه حل این مسئله در
گرو بی توجهــی دولت ایالتی به
مسائل اقتصادی ،به قیمت توجه
آن به مسائل ســاختگی هویتی
و همچنین اولویت بخشــیدن به
موضوعاتی است که اقتصاد را می
لرزانند.
تالش پارســال دولت بــرای باز
هم سخت تر کردن قوانین تنگ
زبــان ،که ناموفق هم شــد ،هیچ
کمکی برای سرمایه گذاری بخش
خصوصی نکرد.
منشــور ارزش های پیشــنهادی
دولت ،که به تدریج حمایت عمومی
را هم جلب می کنــد ،تهدیدی
است برای ُحسن شهرت کبک در
خارج و احتماال آن را خدشــه دار
•
خواهد کرد.
زیرنویس عکس:
از آن گذشته ،چنین رفتارهائی به در تفســیر تازه ای که در روزنامه
کوشش ها برای جذب نیروی کار ،ژورنال دومونرال چاپ شده ،ژاک
که به شــدت مورد نیاز است ،نیز پاریزو ،نخست وزیر و وزیر دارائی
آسیب می رساند.
پیشین پارتی کبکوا در کبک ،می
اکنون آنچه کبک به آن نیاز دارد گوید از آینده اقتصاد کبک نگران
تنها تغییر دولت ،حتی اگر اتفاق است.
هم بیفتد ،نیست ،بلکه یک تغییر

کاهشمورچهایبیکاریدرکانادا

اداره آمار کانادا میگوید نرخ
بیکاری در این کشور در ماه
ژانویه کاهش پیدا کرده است.
به گزارش گلوبالنیوز ،بیش از
 ۲۹هزار فرصت شغلی در ماه
ژانویه در کانادا بوجود آمده
و همین مساله توانسته نرخ
بیکاری در کانادا را به میزان
 ۰.۲درصد کاهش دهد.
بنابرایــن ،در ماه ژانویه نرخ
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بیــکاری در کل کانادا هفت
درصد شده است .این رقم در
ماه دسامبر  ۷.۲درصد بود.
بنا به گزارش اداره آمار کانادا،
افزایش شغلهای تماموقت
در کاهش نــرخ بیکاری در
این کشور نقش داشته است.
در حال حاضــر  ۱۵هزار نفر
به شــاغالن در بخش حمل
و نقل ،انبارداری و مشــاغل

فروشگاهی اضافه شدهاند.
همچنین تعــداد افرادی که
شغل آزاد دارند به طور قابل
مالحظهای باال رفته است.
این در حالی است که  ۲۵هزار
نفر از تعداد شاغالن در بخش
کسب و کار ،ساخت و ساز و
بخشهای دیگر کم شــده و
تعداد افراد شاغل در بخش
امور عمومی هم به میزان ۱۶
هزار نفر کاهش یافته است.

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

Maria Cottone

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

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

www.mariacottone.com

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

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

Facebook: Nutrition and Well Being with Maria Cottone

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

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

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

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
انگلیسیبیاموزید
نامنویسی ترم بهاری

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

SPRING SESSION:
REGISTRATION:

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

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

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

امیرکفشداران

استرسدرکانادا
چهبالییسر
مهاجرانمیآورد؟

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

روایتهایی از افسردگی ناشی از
مهاجرت

شاید شما هم بعد از مهاجرت به
کانادا دچار حس ناامنی ،استرس
و بیکاری شده باشید .اینجا روایاتی
از مشکالت مشابه را در میان دیگر
مهاجران میخوانید .این روایات را
سایت استریت منتشر کرده است.

اریک دل روساریو و همسرش چند
سال پیش به کانادا آمدند،درست
به همان دالیلی که بقیه به این
کشور مهاجرت میکنند:
به خاطر آینده بچههایشان و به
خاطر اینکه بچههایشان عاشق
اینجا بودند.
«دل روســاریو» در کافیشاپی
نزدیک خانهاش نشسته است و از
آنچه زندگی در ریچموند (انتاریو)
به سرش آورده میگوید.
مهاجرت بــرای او و همســرش
کریستین به این آسانیها نبوده.
جــدا از اینکــه جابهجایــی یک
زندگی از کشوری به کشور دیگر
چه فرایند هزینهبر و گرانی است،
هیچچیز برای این زن و شوهر به
اندازهی پذیرفتهنشدن در شغلی
که درسش را خوانده بودند دشوار
نیست.
اریک و همسرش هردودر فیلیپین
مهندس بودند و از موقعیت شغلی
خوبی برخوردار بودند .او میگوید:
«نمیدانم چطور میشود با کلمات
موقعیت یک خانــوادهی مهاجر
را در اول راه شــرح داد .در ذهن
شما همه چیز با سرعت اتفاق می
افتد .دارید با امید دســت و پنجه
نرم میکنید و نــوری در تاریکی
دیدهاید ،اما باید این وسط به فکر
صورتحســابهایی باشید که به
سمت شما هجوم میآورند ،آن هم
در آغاز راه و وقتی هنوز هیچ چیز
باثباتی در اطرافتان وجود ندارد».
اریــک از ثبــات هیچ چیز
مطمئن نیست و احساس میکند
توان درک این عدم اطمینان را در
موقعیت شــغلی و خانوادگیاش
ندارد:
«اگر به این افسردگی میگویند،
بله این افســردگی است که سراغ
من آمده است».
تجزیه و تحلیلهای سالمت روانی
جامعهی مهاجران کانادایی نشان
میدهد که اریک تنها کسی نیست
که از مهاجرت اینچنین احساس
مغبونبودنمیکند.
تحقیقات دانشــگاه نیوبرانزویک
نتایج تکاندهنــدهای را دربارهی
وضعیت روحی برخی مهاجران به
کانادا به دست داده است.
نتیجــهی این تحقیقات نشــان
میدهــد که حتــی در بهترین و
ایدهآلترین موارد هم مهاجرت به
کانادا تجربهای است که به شکل
بالقوه استرسزا خواهد بود.
تحلیلهای آمــاری در عین حال
نشان میدهد که اکثر تازهواردان به
کانادا به سختی خود را با نهادهای
اقتصــادی و اجتماعــی حاکم بر
فضای این کشور مهاجرپذیر وفق
میدهند .این در حالی اســت که
مشکالتی همچون هماهنگشدن
با فرهنگ حاکــم ،یادگیری زبان
جدید و البته نگرانی از یافتن کاری

حتقیقاتدانشگاهنیوبرانزویک
نتایج تکاندهندهای را دربارهی
وضعیت روحی برخی مهاجران
به کانادا به دست داده است.
با موقعیت بهتر و درآمد بیشتر از
کشوری که از آن آمدهاند از جمله
دغدغههای استرسزایی هستند
کــه در بلند مــدت میتوانند به
افسردگی منجر شوند.
نتیجه تحقیقات در این خصوص
که بــا عنــوان «تاثیر مهاجرت بر
سالمت» منتشر شده است ،حائز
نکاتی اســت که از سوی سازمان
آمار و ادارهی امور مهاجران مورد
توجه قرار گرفته است.
این تحقیقات نشــان میدهد دو
سوم مهاجران به کانادادر سالهای
اخیر تحصیالت دانشگاهی دارند
و در مشــاغلی پایینتر از مدرک
دانشگاهیشان مشــغول به کار
هستند و نتوانستهاند آن موقعیت
شــغلی را که در کشور خودشان
داشتند در کانادا به دست بیاورند.
در عین حال وضعیت بهداشتی و
مراقبتهایی که کارگران مهاجر
میتوانند دریافت کنند چندان با
استانداردهای مدنظر دولت فدرال
کانادا همخوانی ندارد.
همهی اینها در حالی اســت که
مهاجرت با کانادا با حسی آمیخته
به ماجراجویی و البته خوشبینی
نسبت به آینده آغاز میشود و در
نهایت تا دســتیابی به وضعیت
ایدهآل ماجراهــای زیادی پیش
میآید.
رد شــدن در مصاحبــه بــرای
موقعیتهای شغلی مختلف هم
یکی از اصلیترین عوامل تنشزا
در زندگی مهاجران تحصیلکرده
است که حسی از شکست را برای
فرد تازهازراهرسیده ایجاد میکند و
میتواند به افسردگی ختم شود.
«دل روســاریو» و همســرش در
فوریه  ۲۰۰۸به کانادا پا گذاشتند.
او یک مهندس عمران کارکشته
بود که مدتی هم در ارتش کار کرده
بود و فکر میکرد با این تحصیالت
و تجربــهی کاری میتوانــد کار
مشابهی با آنچهدر فیلیپینداشت
در ونکوور برای خودش دست و پا
کند.
اما بعد از آن که چندین ماه پیدرپی
رزومه کاریاش را به شرکتهای
بزرگ و کوچک عمرانی فرستاد و
جوابی نگرفت ،به این نتیجه رسید
باید برای پرداخت قبضها و گذران
زندگــی کار دیگــری پیدا کند و
در نهایت بهترین پیشنهاد شغلی
کــه دریافت کرد حضور به عنوان
نگهبان امنیتی در یک ساختمان
تجاری بود.
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او نمیخواست مایوس جلوه کند
و در پی بهدستآوردن شغلی در
نیروهای مسلح کانادا نیز برآمد.
دل روســاریو میگویــد« :فکر
میکردم شاید سابقهی مهندسی
و سابقه کار نظامی من بتواند در
موقعیت شغلی من در کانادا موثر
باشد».
اما خانوادهی دل روساریو با این
تصمیم مخالفــت کردند و به او
هشدار دادند که این کار ممکن
است بسیار خطرناک باشد.
روســاریو میگوید« :من با این
مخاطرات مشکلی نداشتم .ترجیح
میدهم مانند یک مهندس نظامی
بمیرم تا اینکه همین فردا هنگام
بیرونانداختــن یک بیخانمان از
ساختمانی که نگهبانش هستمدر
ساعت  ۴صبح کشته شوم».
پس از ماهها نامهنگاری ،نیروهای
مسلح کانادا به دل روساریو اطالع
دادند چون هنوز تابعیت کانادایی
نگرفته اســت امکان خدمت در
ارتش را هم ندارد .دل روســاریو
میگوید« :به نظر میرســد هیچ
امیدی وجــود ندارد که من اینجا
دوباره به شــغل مهندسی خودم
بازگردم».
«ایوب نایزقی» از سال  ۱۹۹۲به
عنوان کارشناس امور مهاجرت و
مددکاری به مهاجرانی همچوندل
روساریو در یافتن موقعیت شغلی
متناسب با تواناییهایشان کمک
میکنــد .او که اصالتــا اریترهیی
است اکنون به عنوان مدیر اجرایی
بنیاد  MOSAICاین فعالیتها را
سازماندهیمیکند.
این بنیــاد غیرانتفاعی چندزبان ه
عمال عبور از شرایط اولیه مهاجرت
را برای تازهازراهرسیدگان سهلتر
میکند و خدماتی را به آنها ارائه
میدهد که بتواننــد بر دورههای
طوالنی استرس و ناامیدی پیروز
شوند و خشمشــان را از شرایط
پیش رو کنترل کنند.
نایزقی میگوید« :درست مثل این
است که تحصیالت تو و عمری را
که صرف یادگیری کردهای قبول
نکننــد و برای آن ارزشــی قائل
نشوند .قطعا قرار گرفتن در چنین
شرایطی دشــوار است و این یکی
از اولین مشــکالتی است که در
مهاجرت پیش می آید».
او در این سالها با مهاجرانی روبرو
شده اســت که به عنوان نیروی
کار ماهر و متخصــص وارد کانادا
شدند و به نقاطدلسردکنندهایدر
زندگی رسیدند.
او میگوید« :تجربه به من نشان
داده اســت کــه این اتفاق اغلب
دربارهی مردان رخ میدهد و آنها
در این زمینه با چالشهای روانی
عمیقتری روبرو میشوند و تحمل
این شرایط برایشان دشوارتر است.
از طرفی در بسیاری از فرهنگها
این مردان هستند که نانآور اصلی
خانواده به شــمار میروند و این
فرهنــگ و باور در میان مهاجران
{>> ادامه در صفحه}24 :
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آیاکاناداییهابیش
از آن چیزی که در می
آورندخرجمیکنند
ایرانتو :با وجود اینکه بســیاری از
ما در ســالهای اخیر با اســتفاده
از فرصــت نرخ های کــم بهره از
کارتهای اعتباری  ،خطوط اعتباری
یا دیگر شکلهای وام استفاده کرده
ایم ،بطــور متوســط خانوارهای
کانادایی بیش از آنچه هزینه می
کنند درآمد دارند.
آخرین آماری که از سوی «آژانس
آمار کانادا روز چهارشنبه  10بهمن
منتشــر شد نشــان می دهد که
هزینه هــای میانگین یک خانوار
کانادایی زیر  75,500دالر در سال
است.
این هزینه ها شامل همه چیز ،از
نیازهای اساسی مانند غذا ،مسکن،
رفــت و آمد و پرداخــت مالیات
تا هزینه هایــی مانند تلفن های
همراه یا اینترنت وحتی هدایا را در
برمیگیرد.
از ســوی دیگر در این آمار درآمد
متوسط درآمد ســالیانه خانوارها
 79,600دالر در ســال بــرآورد
شده که به این ترتیب مازاد قابل
مالحظه ای بــرای خانوارها باقی
ماند.
به این ترتیب آیا کانادا کشور پس
اندازکنندگاناست؟

پاســخ این
اســت کــه
بهیچوجه.
هما نطو ر ی
کــه کــه
ســخنگوی این آژانس دولتی هم
گفته هزینه های خانوارها شامل
باز پرداخت کارتهای اعتباری یا وام
های بانکی نمی باشد.
آنگونه که بررســی ها ،گزارشها یا
مطالعات متعدد در سالهای اخیر
آشکار کرده اند اکنون سطح بدهی
فردی بــه باالترین حجم خود در
تاریخ رسیده است.
این امــر بدین معنی اســت که
برای بســیاری از کاناداییها توازن
بین درآمد و هزینه با بازپرداخت
کارتهای بانکــی ،وامهای بانکی و
دیگر قرضها به کلی برهم خورده
است.
از دیگــر نکات مربوط بــه رفتار
مصرفی کاناداییها کهدر یافته های
آژانــس آمار کانادا به چشــم می
خورد عبارتند از :
• خانوارهای کانادایی در ســال
 2012بطور متوســط 56 ،279
دالر صرف خریــد کاال و خدمات
کرده اند که  2درصد بیشتر از سال

 2011است.
• در هزینه خانوارها مســکن با
 28.1درصــد باالترین ســهم را
داشته و پس از آن به ترتیب حمل
و نقل با  19.9درصد و غذا با 13.8
درصد رسیده است.
• در ســطوح ایالتــی ،باالترین
میانگین مصرف در کاال و خدمات
متعلق به ساکنین آلبرتا با 69,870
دالر و بریتیش کلمبیا با با 58,808
دالر بوده است .کبکیها با 48,870
دالر پایین ترین رتبــه را در این
جدول دارند.
• زوجهای بچه دار در میان گونه
های مختلف خانوار باالترین هزینه
متوســط در کاال و خدمــات را با
 80,056دالر داشــته اند .در این
میان خانوارهای یک نفره که سن
 ۶۵به باال دارد با هزینه متوســط
 ۲۷،۵۴۶دالر پایین ترین رتبه را
دارند.
•

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
شنبه  22مارس در سالن شکوهمند
Embassy Plaza
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اقتصاددانانکاهش
ارزش دالر کانادا را
پیشبینیمیکنند
 19بهمــن ،ایرانتو :دو تحلیل گر
اقتصادی برجسته تاکید می کنند
امســال دالر کانادا بیش از پیش
درخشش خود را از دست خواهد
داد.
یکــی از آنها کاریگ آلکســاندر
اقتصاددان ارشد موسسه اقتصادی
 TDهشــدار می دهد در صورت
تداوم فضای کنونی یک دالر کانادا
ممکن اســت امســال تا نرخ 85
ســنت آمریکا سقوط کند ،نرخی
که از سال  2009به اینسو تجربه
نشده است.
او مــی گوید عواملی که امســال
تاکنون ســبب کاهش ارزش دالر
کانادا شــده انــد ،از جمله لحن
محتاطانه بانک کانادادر قبال تغییر
سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا،
در ادامه سال تداوم خواهد داشت.
او در گزارش خود می نویسد:
از آنجایی که امســال وضعیت
اقتصاد کانادا ضعیف تر از ایاالت
متحده خواهــد بود ،صعود نرخ
بهره دور از دسترس خواهد ماند
و قیمت کاالها هم تغییر نخواهد
کرد".

در چنین زمینه ای با تقویت دالر
آمریکا و موضع استفن پولوز رئیس
بانک کانادا مبنی بر اســتقبال از
تضعیف دالر کانادا ،شــرایط برای
ســقوط دالر کانادا به پایین ترین
ســطح ارزش خود در چهار سال
گذشته آماده شده است.
آلکساندر می گوید با اینکه برابری
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یــک دالر
کانــادا با
نود سنت
آمریکا خود
می تواند برای بسیاری به مثابه یک
شوک باشد ،اما در مقایسه با یک
دهه قبــل دالر کانادا هنوز ارزش
بیشتریدارد".
باید به یاد داشــته باشیم که دالر
کانادا در ده ســال مابین  1993تا
 2003همواره زیر  80سنت سیر
می کرد و حتی در ســال ، 2002
دالر کانادا تا  62سنت آمریکایی
هم سقوط کرد"!
دیگر اقتصاددان ارشــد ،بنجامین
ریتزس هم در گزارش خود برای
 BMOکاپیتال مارکت دیدگاهی
مشــابه را ارائه کرده و پیش بینی
کرده که در ادامه سال دالر کانادا
تا حد  87سنت آمریکا افت ارزش
خواهدداشت.
البته هر دو گزارش ذکر کرده اند
پــس از افــت ارزش در چند ماه
آینده ،اگر کاهشــی در نرخ بهره
اعمال نشــود ،پول کانادا ممکن
است در نیمه دوم امسال فرصت
کسب بخش کوچکی از ارزش از
دست رفته اش را به دست آورد.
البته چشم انداز ارائه شده در این
گزارش بدبینانه ترین پیش بینی
در مورد سیر نزولی دالر کاناد در
میان گزارشهایی است که بانکهای
عمده منتشــر کرده اند .بیشــتر
اقتصاددانان پیشتر ارزیابی کرده

آژانس مسافرتی

Maison de Voyages
بودند که پول کانادا امسال تا حدود
 90سنت آمریکا نزول خواهد کرد.
این پیش بینی خیلی زود و هفته
قبل محقق شــد .دالر کانادا طی
یکسال گذشته  10سنت از ارزش
خود را از دست داده اشت.
با این همه ریتزش معتقد است اگر
عواملی مانند قیمت کاالها را  ،که
آنهم طی سال گذشته افت کرده
است ،در نظر داشته باشیم قیمت
فعلی پول کانادا عادالنه است.
او می نویســد "واضح اســت که
بازار نسبت به دالر کانادا رو ترش
کرده است .تا هنگامی که انتظار
بــرای افزایش قیمــت کاالهای
صادراتی بوجود نیاید یا بانک کانادا
سیاستهای ســخت گیرانه تری
اتخاذ نکند ،این ریسک وجود دارد
که دالر کانادا حتی بیش از آنچه
پیش بینی می شود تضعیف شود.
البتــه ضعف دالر کانــادا موجب
شادی صادر کنندگان و بعضی از
خرده فروشــان خواهد شد ،اما از
ســوی دیگر هزینه سفر به خارج
را افزایــش خواهد داد و ضربه ای
جدی به اشتیاق خرید در منطقه
مرزی با ایالت متحده وارد خواهد
کرد".
•

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

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

فرنازمعتمدی
اینک با3
 2سال جتربه کاری!
نشـــانی:

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

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

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

اطالعیهحجعمره

کانون فرهنگی نور با همکاری پرواز نور کانــادا تقدیم می کند

کعـب عش کـج
س
ه ق ا ا ت...

تور زیارتی مدینه منوره و اجنا م عمره مفرده

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

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

آجنا کعبه است....

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

نوروز سال 1393

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

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

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

کاروان حج عمره:

عـزیمت 18 :مارس 2014
مراجعت 28 :مارس 2014

کاروان حج متتع:

عزیمت 18 :سپتامبر 2014
مراجعت 8 :اکتبر 2014

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

مونترال:

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

تورنتو:

آتـاوا:

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

e-mail: info@parvazenoor.ca
www.parvazenoor.ca
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کبک :افشای فساد

اتحادیههاهممانندشرکتها
بایدهموارهپاسخگوباشند
سرمقاله گازت مونتریال:

ترجمه :مریم حسینی

میشلکامو،مسئولتحقیقات
شــاربونو در کمیسیون روز
دوشنبه تصدیق کرد
کــه هیدروکبک به
مدت دو سال از سال
 ۲۰۰۵تــا  ۲۰۰۷به
۱۲متصدی جرثقیل
که نمایندگی اتحادیه
ساختمانی قدرتمند
 FTQرا بــه عهــده
داشــتند ،بر اساس
 ۲۴ســاعت کار در
شــبانه روز و هفت
روز در هفته ،حقوق
پرداخت کرده اســت،
در حالی که این کار در پروژه پری
بونکا توسط متصدیان آلمانی انجام
شد.
معروف است که تنها چیزی که
پلیدان برای پیروزی به آن نیاز
دارند سکوت پاکان است.
تاییــد وقایع نزد کمیســیون
شاربونو ،ایــن حقیقت را آشکار
ساخته است که بیشتر فسادی که
طی ســال ها در کبک بروز کرده
یا اقدامات مشــکوکی که اتخاذ
شده است ناشی از رفتار مقاماتی
بوده که با وجــودی که از آن چه
انجام می شده به خوبی آگاه بوده
اند ولی برای کنترل و مقابله با آن
هیچ اقدامی نکــرده اند-یا حتی
گاهی به خود گفته اند که هر چه
کمتر بدانند ،بیشتر به نفع آن ها
خواهد بود.
هفته گذشته میشل کامو ،مسئول
تحقیقات کمیسیون ،با تایید این
نکته که هیدروکبک ،شرکت برق
اســتان ،در جریان اجرای پروژه
ساختمانی در منطقه «ساگنی»،
تســلیم رزم آرایی های ارعاب آور
رؤسای اتحادیه فدراسیون کارگران
کبک ( ) FTQشــد ،بــه یکی از
همین موارد کالسیک "دانستن و
کاری نکردن" اشاره کرده و آن را
شرح داد.
اجرای پروژه مورد نظر مســتلزم
اســتفاده از جرثقیل های بسیار
تخصصی بود که توســط شرکت
آلمانی بوئر ،برنده قرارداد ساخت
ســد آبی بر رودخانه پریبونکا در
سال های  ۲۰۰۵تا  ۲۰۰۷تامین
شده بودند .شرکت آلمانی به نحو
کاملن معقول درخواســت نمود
که تجهیزات تامین شده ،توسط
کارگــران همین شــرکت به کار
گرفته شوند چرا که این کارگران
دوره های آموزشــی تخصصی را

Charbonneau inquiry investigator Michel Comeau
testified on Monday at the
commission that Hydro-Québec paid 12 crane operators
represented by the powerful
FTQ Construction union
24 hours per day, seven
days a week for a period of
two years while German
operators did the work on the
Péribonka project from 2005
to 2007...

گذرانده و گواهی مربوطه رادریافت
کرده بودند.
درخواست شرکت آلمانی به مذاق
کارگــران محلی خــوش نیامد و
کارگران محلــی در برابر خارجی
هایی که قصد داشتند کار آن ها
را بربایند ،به مقابله برخاستند و به
کاری دست یازیدند که کامو آن را
"رزم آرایی فنی جهت واردساختن
فشــار" نامید و به کند کردن کار
پروژه منجر شد.
آن گاه ،مقامــات هیدروکبک که
سرخورده شده بودند ،با فدراسیون
کارگران کبک مذاکره ای ترتیب
دادند که به موجب آن مقرر شــد
گروهــی متشــکل از  ۱۲کارگر
وابسته به فدراســیون کار کبک
تشــکیل شده و بر اســاس زمان
بندی  ۲۴ساعت کار در شبانه روز/
هفت روزدر هفته ،بر کار متصدیان
آلمانی سه جرثقیل نظارت کنند.
از آن جا که کارگران انتخاب شده،
از صالحیــت کار بــا جرثقیل ها
برخوردار نبودند ،زخمی می شدند
و ساعات کاری آن ها با استراحت
در تریلر های نصب شده در سایت
ساختمانی صرف می شد.
برخی از این کارگران روزهای آخر
هفته را حتی در منزل خود سپری
می کردند درحالی کــه دو برابر
حقوق و دستمزد به عنوان اضافه
کاری دریافت می کردند.

مردی که سراسر کانادا را دوید!

یک جوان  ۲۷ســاله انگلیسی موفق
شــد کل خاک کانادا را بدود .ســفر
عجیب او دوازده ماه طول کشــید و
مقصد آخرش هم ونکوور بود.
نام این جــوان جیمــی مکدونالد
است .جیمی درواقع از ساحل شرقی
(اقیانــوس اطلس) تا ســاحل غربی
(اقیانــوس آرام) کانادا را دوید؛ یعنی
چیزی معادل  ۲۰۰دو ماراتن ظرف
 ۲۷۵روز (یا چیزی حدود هشت هزار
کیلومتر).
او در ایــن مــدت از حمایت خاصی
برخــوردار نبود .گاهی کنــار جاده
میخوابید و هرجا که غریبهها کمکش

میکردند با رضایت خاطر میپذیرفت.
او در جریان ســفر ده استان کانادا را
پشت سر گذاشت.
روزی که جیمی ســفرش را به نقطه
پایان رســاند ،پدرش دونالد و تعداد
زیادی خبرنگار و عدهای از مردم عادی
در ونکوور منتظرش بودند.
جیمی در طول سفرش سختیهای
زیادی را تحمل کرد؛ از جمله اینکه
در دمای منفی چهل درجه دوید .او
همچنین با درد تاندون پا دســت و
پنجه نرم میکرد.
جیمــی در آغاز ســفرش یک کوله
پشتی سی کیلوگرمی به همراهداشت
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فقط در کبک :هفته
ای هفت روز ،روزی
 24ساعت حقوق عالی
بگیرید و ...کار نکنید!
به طور کلی ،ایــن کارگران بین
 ۸۲.۰۰۰تا  ۹۲.۰۰۰دالر در سال
حقــوق دریافت کردند که هیدرو
هزینــه آن را از محل درآمدهای
حاصــل ازپرداخت قبــوض برق
ساکنان کبک ،پرداخت نمود.
کامو ایــن مطلب را
تایید کرد که هیدرو
همه ایــن تمهیدات
را به عنــوان هزینه
تکمیل پروژه پذیرفته
و آن را بــه عنــوان
مدیریت خطر توجیه
کرد.
شهادت کامو بر این
امر همچنین شامل
داســتان رفتار غیر
قابل قبــول اتحادیه
در پروژه های دیگرمی
شــود ،از جملــه مــواردی نظیر
تخریب عمدی تجهیزات ،توقف
اختیاری کار ،ضرب و شــتم یک
سرکارگر به منظور واداشتن او به
اســتخدام مجدد برخی کارگران
اتحادیه که بهدلیل عدم صالحیت،
از کار برکنار شده بودند ،و مناقشه
میان فدراسیون کار کبک وشرکت
ساختمانیتونیاکورسو،کارآفرینی
که به اتهامات کیفری متهم شد.
همــان طور که کامــو می گوید،
همه دست اندرکاران از کلیه موارد
فوق مطلع بودند ،ولی هیچ کس
کاری در این ارتباط انجام نداد چرا
که فدراسیون کار کبک قادر بود
خواست خود را اعمال کرده و آئین
نامه ســکوت کارگران را تحمیل
کند؛ بنابراین هیدرو و شرکت های
دیگر این امر را نوعــی تاوان کار
قلمداد کرده و آن را پذیرفتند .در
پروژه های عمومی این گونه تاوان-
که افزایش هزینه های کار تا سقف
 ۳۰در صد را منعکس می کند-
توسط مالیات دهندگان پرداخت
می شود.
به موجب تاییدیه شــاربونو ،پائیز
سال گذشــته دولت کبک ،ماده
قانونی ای را پیشــنهاد کرد که
طبق آن مــی توان وجوهی را که
به نحو متقلبانه توسط شرکت های
ساختمانی و مهندسی حاصل شده
است ،با حفظ حق اعمال اتهامات
کیفری بر آن ها ،بازپس گرفت .به
طور حتم ،الزم است همین قانون
در کلیه مواردی که اتحادیه ای به
دلیل همدستی در فساد یا اتخاذ
دیگر رویه های غیرقانونی هزینه
هایی را بر مخارج عمومی تحمیل
می کند ،اعمال گردد.
اگر نیکان بــه موقع اقدام نکنند،
بدان پیروز خواهند شد!
•

اما در قسمتی از مسیر ،وزن این کوله
پشتی به او آسیب زد و جیمی مجبور
شد وسایلش را کم کند.
زندگی این دونده با فراز و نشیبهای
زیادی همراه بوده است .او با مشکل
نقص سیستم ایمنی
بــدن و همچنیــن
بیماریحبابنخاعی
()syringomyelia
در دوران کودکــی
مواجــه بود و بخش
زیــادی از  ۹ســال
اول زندگیاش را در
بیمارستان کودکان
ســپری کــرد .او
هیچوقت این دوران
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  متخصص طب سوزنی از کانادا
  عضو سازمان نظام طب سوزنی کبک
  عضو سازمان نظام پزشکی ایران

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

با کمک طب سوزنی

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

_____________________
Tel : (514) 267-3454

•
•
•
•

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

بهروزباباخانی

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

مشاور رمسی وام مسکن






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

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

نان سنگک

سر

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

سفره شما!

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

شیراز
Tel.: 514-894-8372

رستوران

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

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

از زندگــیاش را
فراموش نکرد.
وقتــی جیمــی
ســفرش را شروع
کرد ،میخواســت
بــه نوعــی بــه
بیمارســتا نهای
کودکان کمک کند
و موفق هم شد .او
در جریان سفرش
پول زیادی (حدود

5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4

514

485-2929

 ۲۰۰هــزار دالر) بــه صورت خیریه
برای بنیاد کودکان بیمار (SickKids
 ،)Foundationبیمارســتان خیریه
کــودکان  Great Ormond Streetو
نهادهای دیگر جمعآوری کرد .در این
مدت خیلیها به جیمی لقب «فارست
گامپ انگلیس» داده بودند.
ِ
البته در این ســفر اتفاقات بدی هم
افتاد .مثال اینکه در شب سال نو ،سه
نفــر که از جشــن در هتلی در بانف
( )Banffبرمیگشتند به جیمی حمله

کردند و او را کتک زدند.
جیمی موفق شد فرار کند اما کیفی
که دوربینش را در آن گذاشته بود به
دست مهاجمان افتاد .عکس و فیلم
زیادی در این دوربین بود.
پلیس همان فــردای آن روز کیف را
پیدا کرد و به جیمی برگرداند و او از
آنجا راهی استان بریتیشکلمبیا شد.
جیمی مکدونالد در جریان این سفر
 ۱۲جفت کفش ورزشی را پوشید و
دور انداخت.

15
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>> بخش 1
از  2بخش

هفت نفرشان پیروان کتاب مقدس

بوده اندُ .مهر «اصالت خاص» بر کتاب
آبراهاملینکلن:
مقدس خورد ،و فاصله ای بی حد و
به اعتقاد من کتاب مقدس بهترین
حصر آن را از هر کتاب دیگری جدا
هدیه ای است که خداوند به انسان
ساخته است.
عطا فرموده .تمام نعمت های «نجات


دهنده» جهان (عیســی مسیح) از
تامس کارلیت
جرج واشنگنت:
طریق این کتاب به ما می رسد.
بدون خدا و کتاب مقدس غیرممکن (نویسندهانگلیسی):

است بتوان دنیا را بدرستی اداره کرد .کتاب مقــدس حقیقی ترین
ویلیامگلدستون
بیانی است که به شکل حروف

(سیاستمدارانگلیسی):
الفبا از روح انسان تراوش کرده
در طول عمر خود افتخار آشــنایی ناپلئون:
کتــاب مقدس یک کتــاب صرف است .کتاب مقدس همچون پنجره
با نود و پنج نفــر از مردان بزرگ را
نیســت ،بلکه یک «موجود زنده» ای است که خداوند گشوده تا همه
داشــته ام ،که از این عده هشتاد و
قدرتمندی است که آنچه انسانها بتوانند از داخل آن آرامش و
را که در برابرش قد علم سکون ابدیت را مشاهده کنند و از
دور خانه فراموش شده خود را به یاد
کند به خاک می مالد.
آورند.
زنیم ،هیچ زبانی قادر نخواهد
بود مصیبت بی وقفه ای را که
گریبانگیر ما می شود و شکوه
و عظمت مــا را به نابودی می
کشد ،توصیف کند.



دانیل وبستر:

اگر در فکــر و قلم من جان راسکین



(نویسندهانگلیسی):
در آثار من اگر هنر و شایستگی می
بینید بدانید که آن را مدیون مادرم
هستم که وقتی کودکی بیش نبودم
هر روز قســمتی از کتاب مقدس را
برای من مــی خواند و مرا بر آن می
داشت تا هر روز آیه ای را از بر کنم.

چیزی قابل تحسین وجود
داشته باشد ،آن را مدیون
والدین خود هستم که از
بدو کودکی عشق به کتاب
مقــدس را در من بوجود
آوردنــد .چنانچه اصول
آموزنده کتاب مقدس را
بکار بندیم ،کشور ما هر

چه بیشتر کامیابتر خواهد تامسهاکسلی
شد .اما اگر ما و آیندگان ما (زیستشناسونویسندهانگلیسی):
از تعالیم و احکام آن سرباز کتاب مقدس منشور آزادی فقیران و

هر شنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO

هر یکشنبه

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

کلیسای
اجنیلیفارسی
زبانمونتریال
کشی
ش جالل عادل

مظلومان است .نژاد بشر در شرایطی
نیست که بتواند بدون آن بسر برد.



ویلیام سوئرد

(سیاستمدارآمریکایی):
تمام امید پیشرفت انسان به توسعه
و گسترش نفوذ کتاب مقدس بسته
است.

پاتریک هنری



(سیاستمدارآمریکایی):
کتاب مقــدس مــی ارزد به تمام
کتابهایی که تا بحال به چاپ رسیده
اند.



یو.اس.گرانت

(هجدهمینرئیسجمهورآمریکا):
کتاب مقدس لنگر آزادی ماست.
ادامه در شماره آینده

405 Marie-Anne E

Mont Royal
Mont
Royal

با تلفن ما متاس بگیرید:

) 514-999-5168

ST-DENIS

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

Montreal



  اگر احتیاج به دعا دارید،


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

15
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مدرسه دهخدا
باالخره خبر خوش رسید

در شهــر
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

www.iranica.com
--------------------------

5206 DECARIE #3

اجنمنزنانایرانیمونترال

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

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

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

ایران-مونترال

مدرسه فرزانگان

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

(514) 274-8117

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

بنیاد سخن آزاد

تلفن)514( 626-5520 :

خورشید خانوم

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

5347 Cote-des-Niege

www.ilsmontreal.org

M EK IC

را فراموش نکنیم!

Tel: 514-341-5194

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

فرهنگسرایسینا

اوتـــاوا

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

دانشنامهایرانیکا

اجنمن ایرانیان اتاوا

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

رادیوفارسی مناشوم

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

با سپاس همیشگی از شما
هیات مدیره دهخدا

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.

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

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

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

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

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

آموزش سنتور

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

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

در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف
_________________

صابر جلیل زاده
تلفن:

برنامه تلویزیونی دریچه

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

514-299-8841

ـسرا
ک
با
�
Iransocialist@gmail.com

iranleftalliance@gmail.com

Maison De Kebab

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

514

933-0-933

514-585-6178
جشن سده در یاس

کسانی که از نیروی خرد ایزدی و
نیک اندیشی و راستی برخودار
باشــند در انتخــاب راه نیک
کامیاب گردند و به پاداش آن در
دو جهان بهره نیک یابند( .یسنای
 30بند )7

انجمن دوســتداران زرتشت
سده را در فضایی بسیار گرم و
پرشور در رستوران زیبای یاس،
که با شعله های نمادین آتش و
پرچم سه رنگ شیر و خورشید
نشــان ایران تزیین شده بود،

جشــن گرفت .هر چند جای
بســیاری از عزیزان خالی بود،
ولی گرمی و مهر پرشور شرکت
کنندگان به انــدازه ای بود که
توانست جای آنان را تا اندازه ای
بپوشاند .از تک تک این مهربانان
سپاسگزاریم.
برنامه ساعت  7.45با سرود ای
ایران آغاز شد و همه باشندگان
این سرود ملی را با هم خواندند.
پس از آن جناب درویشعلی ،یار
همیشگی و دیرین انجمن خوش
آمد گفته ،دکتر شریف نایینی را

برای گفتاری برای شناساگری
سده فراخواندند .این گفتار ده
دقیقه ای به درازا کشید و پس
از آن شام توسط رستوران یاس
با گرمی فراوان سرو شد.
این برنامه تا ساعت  11.30بدرازا
کشید.
انجمن بر خود میداند از تمامی
شــرکت کنندگان ،مدیریت
رســتوران یــاس ،دی جی
تپش برای همیاری هایشــان
سپاسگزاری نماید .پاینده ایران

La

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه  ،باکیفیت عالی

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

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

تقویم ساالنه جشن های مدرسه دهخدا

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

تلویزیونهفتگی

چهارشنبه ها 8 :بامداد

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

ایرانیکاازآنهمهماست

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

WWW.IBNG.CA

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

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

اجنمن ادبی مونتریال

خردساالن 11 :صبح  -بزرگساالن12 :

www.cafelitt.ca

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

همبستگیبازرگانی

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

کافـــه لیت

مرکزفرهنگیزاگرس

IBNG

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

----------

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

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

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

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

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

(514) 299-1787

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

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

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

کتابخانهنیما

مدرسه دهخدا

کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

PAIVAND: Vol. 20  no.1148  fev. 15, 2014

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

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

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

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

16
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مراسم نکوداشت

ترابحقشناس
ی ناپذیر
به پاس یک عمر تالش خستگ 
برای آزادی و سوسیالیسم

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

ظرفیتمحدود

کمیته یادمان همایشی در بزرگداشت این مبارز با سابقه
برگزار خواهد کرد.

در محــل

5785 Parkhaven, Côte Saint-Luc, QC , H4W 1X8
Info:

www.ilsmontreal.org
the Iranian Literary Society
)of Montreal (Canada
Société littéraire iranienne
)de Montréal (Canada

172

سـف
ک
آن ر رده...

با همیاری دوستداران
فرهنگ و ادب ایران

 سخنرانان:

دکتر محمد استعالمی
دکتر منوچهر بهامین
 میهمانان راه دور:

خامن حورا یاوری
آقای رضا فرخفال

در گرامیداشت بنیانگذار
انجمن ادبی ایرانیان مونترال،

با اجرای موسیقی
هنرمند ساکن مونترال،
ایمان صادقزاده

( 7آوریل تا  22ژوئن)

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

برنامه مراسم شامل:

514-258-8186 | 514-961-5030

ترم بهاری2014 :

Tel.: : 514-737-3642

سخنرانی ،شعر خوانی ،موسیقی ...
همراه باپیام ویدیویی تراب حق شناس به این مراسم
تاریخ :شنبه  ۲۲فوریه ساعت  ۶:۳۰بعد از ظهر

محمد فاضل

زمان جدید:

 یکشنبه  23فوریه 2014

کافه خاطرات
کافه خاطره ،میزبــان مهمانانی
است که خاطرات خود را برای ثبت
در تاریخ شفاهی جامعه با دیگران
به اشتراک میگذارند.
اما ایــن بار قرار اســت بر خالف
همیشــه ،شــرکت کنندگان و
مخاطبان برنامــه کافه خاطره به
بیان خاطراتشان از مهمان برنامه
بپردازند.
از مدتها پیش ،کافه خاطره از آقای
محمد فاضل دعــوت کرده بود تا
خاطرات خود را در برنامه ای با ما
بیان کنند.
ایشان حتی شروع کرده بودند به
آماده کردن قســمتی از خاطرات
خود ،اما با کمال تاسف ،درگذشت
ناگهانی ایشــان همه دوســتان،
آشنایان و ما را متاثر کرد.

 دانشگاه کنکوردیا

1455 Maisonneuve W.
Room: H 620

کرده و خاطراتی هرچند کوتاه از
ایشان را برای دیگران بیان کنند.
محمد فاضل یکی از مدیران عالی
صنایع نوپای ایران بود که مجبور
به مهاجرت از وطن شد.
وی در کارنامــه فرهنگی خود
پس از مهاجرت ،بنیان گذاری
اجنمن ادبی درمونترال و انجمن
دوستداران دانشنامه بزرگ ایران
(ایرانیکا)داشت.
این برنامه روز

کافه خاطره بدین ترتیــــب در
 17فوریــه می خواهــد میزبان
آقای محمد فاضل باشد و از کلیه
بســتگان ،دوســتان و یاران وی
دعوت کند در این برنامه شرکت

به روال همیشــه کافه خاطره
در کتابخانه وست مونت ،عصر
برگزار میشود.
Westmount Library- Westmount Room
4574 Sherbrook St W.
)(Westmount

نوروز اجنمن فرهنگى ایرانیان وست آیلند

انجمن فرهنگى ایرانیان وست آیلند،
جشــن نوروز  1393را در محفلی با
فضای نوروزی در كنار سفره هفت سین
و حاجی فیروز برگزار می كند.

Metro: Guy

محل ثبت نام

دوشنبه  17فوریه
ساعت شش و نیم

به مناسبت
فرا رسیدن
نوروز باستانى

ساعت  4تا  6بعدازظهر

 با صرف شام
و دسر و میوه

جمعه
 21مارچ 2014
ساعت 6:30
تا پاسی از شب

در سالن
شکوهمنداملپیا

• در محل

Salles De Réception Olympia

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

 کارمزد ویژه
فروشندگان%
برای

)(certain conditions apply

2

3855 Bould Saint-Jean
Dollard-des-Ormeaux
QCH9G 1X2
تلفن اطالعات:

Info: 514-626-5520

از ساعت ٦تا  ٨بعد از ظهر

• بلیت بزرگساالن 50 :دالر
بچه ها زیر  ١٠سال 35 :دالر

دانش آموزان وست آیلند 25 :دالر

كودكان زیر  ٣سال رایگان

• محل فروش بلیت :

افسانه و افسون انصاری

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

equipe.ansari@gmail.com

17

2900 Lake
Dollard-des-Ormeaux
H9B 2P1

از ساعت  12:30تا  3:30هر شنبه
در مدرسه ایرانیان وست آیلند

 شبى شاد و بیاد ماندنى
همراه با دید و بازدید و قرعه كشى جوایز،
 دلقک و برنامه های سرگرم كننده
برای بچه های عزیز

18
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مدیریتزندگی...

وقتیخیلیبدهکارید
این ۵کار را نکنید!

از حتصیل باز منانید
sBasic
nruteRExcel
xaT eSpreadsheet
mocnI
teehsdIncome
aerpS lTax
ecxEReturns
cisaB
4102March
,2 yaM4—April
—91 hcr17,
aM 2014

4102 March
,71 lirp19—May
A—4 hcr2,
aM2014

وسائل پیشرفت آماده است  :امروز نامنویسی کنید!
شهریه :رایگان | نامنویسی 50 :دالر

پس از تعطیــات ،اگر نمیدانید
بــا بدهیهای ســنگینی که باال
آوردهایــد ،چــه کار کنیــد تنها
نیستی .د
در آمریکای شمالی خیلیها مثل
شــما هســتند و میتوان عبارت
«ملت بدهکار» را در توصیف آنها
به کار برد .مردم سالهای سال به
آسانی وام گرفتهاند و با کارتهای
اعتباری خوب خریــد کردهاند و
حاال که اوضــاع اقتصادی به هم
ریخته ،زیر بار قرض فرو رفتهاند.
اما وقتی افراد بدهیهای سنگینی
باال میآورند خونسردیشــان را
از دســت میدهند و تصمیمات
اشتباهیمیگیرند.
 ۵استراتژی اشــتباه بدهکارها را
بخوانید و از آنها پرهیز کنید.
حداقل میتوانید مطمئن باشید که
اوضاع بدتر نخواهد شد:
•
۱
پرداخت  minimum paymentو
بیتوجهی به باقی بدهی

خود را افزایش دادهاید.

ی
کنید .اما برای شما که کال بده 
باال آوردهاید این کافی نیســت و
بهتر است کل صورتحساب ماهانه  )۴پول دادن به شرکتهای
خــود را پرداخت کنید نه حداقل
متخصص در بخشش بدهی
مجاز را .چون روی بخش پرداخت
نشــده صورتحساب آن ماه بهره بعضیازمشاورانمالیمتخصصدر
تعلق میگیرد و این یعنی بدهی امور بدهی و وام ،به شما قولهایی
کل شما بیشتر و بیشتر میشود .میدهنــد و بعد حق مشــاوره را
پس قــدم اول اضافــه نکردن به همان اول ماجرا میخواهند .به آنها
بدهی کنونی است.
پول ندهید .شرکتهایی هم وجود
•
دارند که میان شــما و موسسات
 )۲کمک خواسنت از دوستان
روی کمک دوستان و خانواده کارت اعتباری میانجی میشوند و
با آنها به توافق میرسند تا بخشی
حسابنکنید.
آنها مهمترین افراد زندگی شــما از بدهی شــما بخشیده شود .این
هستند و درخواست کمک کردن شاید خوب به نظر برسد اما مسئله
از آنها باعث میشود رابطهتان وارد اینجاســت که آنها پول زیادی از
مرحله تازهای شــود .وقتی بدانید
شــما میگیرند و معلوم نیســت
قرار نیست از پدر و مادرتان کمک
بگیرید احتماال طور دیگری پول بتوانند چقدر از بدهیهای شما را
کاهشدهند.
خرج خواهید کرد.
•
•
 )۳زیر بار وامهای تازه رفنت

برای آنکه اقساط وامهای کنونی را
وقتی صورتحساب ماهانه کارت پرداخــت کنید نباید یک وام تازه
اعتباریتــان میآید مجبورید که با نرخ بهــره باالتر بگیرید .ممکن
یک حداقلی را کهدر صورتحساب است بگویید پرداخت یک وام بهتر
قید شده ( )minimum paymentاز چندین وام اســت ،اما مســئله
قبل از زمان مشــخصی پرداخت اینجاست که شما با این کار بدهی

ERSHADD
TNEC SHEALTH
SENISUB&&BUSINESS
HTLAEH DCENTRE
DAHS
dra1000
hcrOOld
dlOOrchard
0001
4AMontreal,
3 A4H CQQC
,laeH4A
rtno3A4
M
)58(514
40 - 4484
84 )4- 10485
(5

orteM emodneV
09 suB

Vendome Metro
Bus 90

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی

 )۵اعالم ورشکستگی

اعالم ورشکستگی میتواند تبعات
جبرانناپذیری بر آینده مالی شما
بگذارد .به همین خاطر بهتر است
به آن اصال فکر نکنید.
•

شنبه  22مارس در سالن شکوهمند
Embassy Plaza

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

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

به اقصی نقاط جهان
  تضمین بهترین نرخ روز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

با بیش از  30سال پیشینه
در ارائه خدمات ارزی

بهمدیریت:
بیژن احمدی

ساعات کار :همه روزه 11 :تا 19
____________________________________
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc
GUY

Cell.: 514-944-3279

|

E
X
C
H
A
N
G
E

Tel.: 514-937-5192

19

 سال  20شماره  26  1148بهمن 1392

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 20  no.1148 fev. 15, 2014

پاتوقعموجمال
یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

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

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

1620 Sherbrooke O,
)(Corner : GUY

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

unitedtours@bellnet.ca

Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

صرافیخضر
انتقـال ارز

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

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

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

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

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد
SHAHRZAD BEAUTY SALON

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

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

با کریستال

Microdermabrasion
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Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی
Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس:پزشک خانواده











 

 







جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

 پزشک خانواده











میرحسینی


قارن







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

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

(Without Appointment)

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

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

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


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









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

Implant






















 
























 
















 













Root Canal 






_____________________________
Zoom 2 ACP























قبول کلیه
1834 Ste Catherine W. Suite 200



















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










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





















هفته






























































 

























 Lumineers Veneer

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

Montreal, Qc H3H 1M1

New

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

www.clinique-arya.com
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کلینیک مدیکال آلفامدیک



























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

:پزشکان متخصص

گوش و حلق، روانپزشک،جراح ارتوپدی
متخصص، جراح عمومی، قلب،و بینی
،انکولوژیست،جهازهاضمه،زنان
،جراح کلیه و مجاری ادرار
...بیماری های عفونی و
 ONCOLOGIE:
Dr. George Wakil
 ORL:
Dr. Samir Abboud
 GASTROENTÉROLOGUE:
Dr Joseph Loutfi
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:
Dr. Théodore Kass
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow
 MALADIES INFECTIEUSES
Dr. A.-F. Doss

:پزشکان خانواده

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

Tel.: (514) 933-8383












1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

Echo’s
Vintage

Guy Collectables from around the world

Receive

10% off

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

604.980.8011 | 1.800.663.6004
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آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

کمپانی بیمهالگانس
Assurance
Insurance

Elegance

خنستین شرکت بیمه ایرانی

جتاری/مسکونیموتوراتومبیل
CAR
HOUSE
MOTO

COMMERCIAL
_________________

6400-A St-Jacques W.

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

 ختفیف% 10
!بهره مند شوید

کمترین بها برترین سرویس

با اقساط ماهیانه



:مشاور مجرب شما

Mary Sadoughi
- 17 years experience
- Special Travel Services for Iranian
Travel services:
- Flight with all major Airlines
to any where including Tehran,
Mashhad, Shiraz
(wholesale price)
- Vacation packages:
Europe, Caribbean, etc.
- Travel Insurance,
- Special Cruises, Hotel, Car
- Special tour to major city in Iran
___________________
1118 Ste-Catherine W., Suite 504
Montreal, Qc
(Metro: Peel)
Tel: 514-940-1642
514-940-1643

Cell: 514 834 2166

مهریصدوقی

 سال سابقه17    بیش از

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

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

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

... اتومبیل و، هتل،   کروزهای ویژه

و بسیاری دیگر

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

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

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

NOTAIRE-NOTARY
وحید خلجی

محضردار و مشاورحقوقی
:خدمات ما شامل

 وام،خرید و فروش: امالک
 خرید و فروش شرکت ها
 اجاره امالک تجاری
 ثبت شرکت ها
 تهیه وصیت نامه
 تهیه دعوت نامه برای ویزا
 تهیه وکالت نامه ها
 تاییدامضا
و بسیاری دیگر
________________
VAHID KHALAJI

Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney

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

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

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد

خدمات حمل و نقل:
هوایی ،دریا یی و زمینی

بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

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

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

سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها

Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

مسعودهاشمی

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

Immo-Plus

MASOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

massood.hashemi@century21.ca

Cell.: 514-298-4567

info@loadextransport.com

خدمات آرایشـی LASER SPA

INSTITUT LEA

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

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

massagetherap
member: M~RMy
Q
receipt avaliable

4230 boul St-Jean, suite 225
D.D.O H9H 3X4 QC

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

media

Proudly Presents

Doors 7PM | Show 8PM

Hilton Lac-Leamy
3 Boulevard du Casino, Gatineau

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

Sajee
Barabash

613-230-8228

613-294-4872

BJ Driving Training

Sales Representative

DRIVING SCHOOL

613-270-8866

613-726-0302

613-889-7333

OTTAWA'S PERSIAN PUBLICATION

1-855-229-2746

613-594-3636

613-266-2620

22

23

 سال  20شماره  26  1148بهمن 1392

www.paivand.ca

PAIVAND: Vol. 20  no.1148 fev. 15, 2014

99

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

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

هدیه  1000دالری برای هزینه محضر

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

نادرخاکسار

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

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

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

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

2004 construction
ile des soeurs
$279000

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ ها
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز،
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

¶SÄoÄk¶#½n»Iz
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بازگشت همه هب سوی اوست...

خانواده محترم فاضل ،

خـوار

عزیزان سوگوار

در اندوه از دست رفتن

شدیم؟!

مرحوم جناب آقای محمد فاضل

شهباز خنعی

Shahbaznakhai8@gmail.
com

ازدســت دادن غرور ،عزت
اســت .در جریــان بــه
نفــس و حرمت انســانی
وقتی حکومت ناکارآمد باشد ،تنها راه آن
اصطالح انتخابات دور دوم
فرآیندی تدریجی است و
"قـرم ،قرم" ریشه در است که به شکل های گوناگون ،مردم را ریاســت جمهوری او که
زبانزد ُ
کند...
خود
به
وابسته
و
نیازمند
درمانده،
به رأی گیــری کذایی 24
این واقعیت دارد.
خردادماه  1388انجامید،
زمانی که آیت الله خمینی
به مردم وعده آب ،برق و اتوبوس مردم است که حرمت و عزت نفس کاشف به عمل آمد که در روستاها
و شهرهای برخی از استان ها ،بین
مجانی داد و گفت که " شمارا به آنان را ازبین می برد.
مقام انسانیت می رسانیم" ،اگرچه در زمــان بیان وعــده آب ،برق و مردم سیب زمینی رایگان توزیع
چنان که خود بعدها اعتراف کرد اتوبوس مجانی توســط آیت الله شده است.
"خدعه" و عوامفریبی می کرد ،اما خمینی ،اگر مناعت طبع و عزت بسیاری کارهایدیگر از ایندست،
بعید است که می توانست حدس نفس بر خصلت ناپســند "رایگان و رشد فراگیر فقر و بیکاری موجب
بزند که حکومتی کــه برپاکرده طلبی" غلبه می کــرد باید به او شــد که به تدریج قبح دست دراز
روزگاری به آنچه که امروز درنظام گفته می شــد در کشــوری که کردن به سوی حکومت ازبین برود
والیــت مطلقه فقیه مــی گذرد بردریــای ثروت هــای طبیعی  -و این تجاوزهای آشکار به مناعت
نفت ،گاز ،مس ،ســنگ آهن و - ...طبع ،عزت نفس و حرمت انسانی
تبدیل شود.
البته ،کوچک انگاری و تحقیر مردم قراردارد ،وظیفه حکومت کارآمد عادی جلوه کند.
بخش اجتنــاب ناپذیر همه نظام تامین آموزش ،بهداشت و درمان و با این "عادی سازی" زمینه برای
های خودکامه اســتوار بر کیش اشــتغال برای مردم است و اگر به اجرای بــزرگ ترین کالهبرداری
شخصیت است .برای آن که یک این وظیفه عمل کند ،مردم کار می قرن یعنی طرح "هدفمندی یارانه
طرف بزرگ نمایانده شود ،ناگزیر کنند و با حاصل کار خود از پس ها" آماده شد و چنان استقبالی از
پرداخت بهای آب ،برق و اتوبوس آن ازســوی مردم خام طمع شد
باید طرف دیگر را کوچک کرد.
وجــود "بــرادر بــزرگ" درنظام برمی آیند و نیــازی نخواهد بود کــه اعالم گردید شــمار دریافت
استالینیستیاتحادجماهیرشوروی که حاکم آنها را برایشان "مجانی" کنندگان یارانه از جمعیت کشور
نیز بیشتر است!
ناگزیر خرد وحقیر بــودن مردم کند.
و دوربودن آنــان از دایره تصمیم اما وقتی حکومت ناالیق و ناکارآمد افتضاح شرم آوری که در روزهای
باشــد و حاکم اقتدار را در تحکم اخیر براثر اجرای طرح "توزیع سبد
گیری را دربرداشت.
عظمت موهــوم و ادعایی "مقام و ســرکوب و توســل به شــعار کاال" برپا شده و صحنه های زشت،
"النصربالـرعب"ببیند،ناگزیرراهی دلخراش و مشمئز کننده ای که
معظم رهبــری" کــه ورد زبان
ُ
پرقیچی های نظام والیت مطلقه جز این پیــش روی خود نخواهد در رســانه ها به نمایش گذاشته
فقیه است ،معنایی  -حتی تلویحی داشت که به شکل های گوناگون ،می شود ،فزون بر نشان دادن بی
 جز این نمی تواندداشته باشد که مردم را درمانده ،نیازمند و وابسته لیاقتی و ناکارآمدی دولت "تدبیرو امید" شیخ حسن روحانی ،این
بقیه افراد جامعه -با حفظ درجات به خود کند.
و مراتب  ،-دربرابر این "عظمت" حکومت آخوندی و پروردگان آن را نیز نشان میدهد که شوربختانه
در این زمینه خاص مهارت زیادی جامعه براثر سیاست های ویرانگر
کوچک و حقیرند.
حتی اگر شخص "مقام معظم" به دارند که ناشی از تجربه هایی است نظام والیت مطلقه فقیه ،به بیماری
زبان خود اعتراف کرده باشــد که کــه اندوخته اند .در ســال های حاد ازدســت دادن عزت نفس و
"جسمی علیل و ناقص و آبرویی اخیر کاربرد این تجربه ها رشدی حرمت انسانی و پذیرش خفت و
انــدک" دارد و درکارنامــه اش بهمن وار یافته و با نهایت تاســف حقارت مبتال شده که درمان آن
نیزچیزی جز خیره سری و اشتباه و شرمساری شأن و حرمت انسانی اگر دشــوار درحد محال نباشد،
چندان ساده هم نیست.
های مکرر در مکرر ثبت نشــده مردم را نشانه گرفته است:
درسفرهای استانیدور اول ریاست چنــدروز دیگر ســی و پنجمین
باشد.
یکی از راه های به نمایش گذاشتن جمهوری محمــود احمدی نژاد ،سالروز بختکی است که بهدستاویز
این "عظمت" موهوم ،باالنشینی مردم نیازمند دنبال کاروان ریاست دین برسینه مردم ما افتاده و باعث
اســت .کســی که از فــراز یک جمهوری کشانده می شدند تا نامه و بانی همــه رویدادهای ناگواری
ساختمان  50طبقه به پایین می های درخواست های خود را به او است که با آن روبرو می شویم.
نگرد ،طبعا مردم را به اندازه مورچه بدهند .در پایان ریاست جمهوری  22بهمن فرصت مناســبی برای
هایی کوچک می بیند ودرقیاس با او اعالم شد که مردم بیش از  21اندیشــیدن به این است که چرا
آنها دچار توهم "خودبزرگ بینی" میلیون نامه برای رییس جمهوری چنین خوار شدیم؟!
نوشته اند و او برای هریک چکی
می شود.
•
راه دیگر ،درمانده و نیازمند کردن به مبلغ  40هزار تومان فرســتاده

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
شنبه  22مارس در سالن شکوهمند
Embassy Plaza

این بزرگمرد شریف ،فروتن و ایران دوست،
خود را شریک می دانیم و برای شما و فرد فرد بازماندگان آن
بزرگوار ،از درگاه ایزد منان آرزوی
صبر ،آرامش و بهروزی داریم.

مدیریت و کارکنان
سوپراخوان
مهاجران :بالی استرس ...
هم از درصد باالیی برخوردار است.
اما بهدالیل مختلف به محض ورود
خانوادهها بــه کانادا اغلب این زن
خانواداست که میتواند شغلی پیدا
کند و همین منجر به بههمخوردن
توازن قبلی و از دسترفتن جایگاه
سنتی که مرد داشته است میشود
و پذیرفتن اینکه مرددر خانه بماند
و کارهای مراقبت از بچهها را برای
مدتی به عهده بگیرد اصال آسان
نیست.
اینها نکاتی اســت که میتواند
مهاجران تازهازراهرســیده را از پا
درآورد».

سرنوشت همهی مهاجران به کانادا
شبیه هم نیست.

رگی و پامال النو همراه با دو دختر
کوچکشــان ســال  ۲۰۰۹وارد
کانادا شــدند .آنهــا در زیرزمینی
در نزدیکی کالــج النگرا (ونکوور)
زندگی میکنند و سعی میکنند
روحیهشان را حفظ کنند.
پامال میگویــد دخترانش هر روز
اینجا شــادتر میشــوند و اضافه
میکند:
«دخترانم هیچ ذهنیتــی درباره
اتفاقهای پیــشرو ندارند ،فقط
انگار در یک دنیای شــگفتانگیز
هستند».
رگی و پامال میگویند زندگی در
کانادا از آنچه انتظارش را داشتند
دشوارتر اســت ،اما حاال معتقدند
اســترس ناشــی از بیــکاری و
مشکالت ودغدغههای مالی کمکم
تاثیر خودش را نشان میدهد.
رگی میگوید« :قــرار گرفتن در
چنین وضعیتــی ،همراه با جواب
رد گرفتنهــای پیاپــی و دیدن
اینکه حساب بانکیتان کمکم رو
به کاهش اســت ،موجب میشود
بدترین خصوصیات فردی بروز پیدا
کند .یکی از آنها کنار نیامدن زن و
شوهر با یکدیگر و تنش در روابط
زناشویی است؛ هر چند که ما حاال
به آن واقفایم و ســعی میکنیم
کنترلش کنیم ،چــون میدانیم
مشــکل از ما نیست ،بلکه شرایط
ما را به این ســمت میبرد و برای
همین تالش هر دویمان این است
که از آنها عبور کنیم».
رگــی لیســانس مدیریــت و
حسابداریاش رادر فیلیپین گرفته
است و مدرک کارشناسی ارشدش

>> ادامه از صفحه12 :

را از دانشگاهی در استرالیا دریافت
کرده اســت .او میگوید پیش از
آمدن به کانادا میدانست که پیدا
کردن کار در رشته خودش یعنی
حســابداری و امور مدیریت مالی
دشوار خواهد بود .او میگوید:
«در حال حاضر مسالهی من این
است که حتی نمیتوانم کاری در
حد و اندازهی گذران زندگی پیدا
کنم».
او در جستوجوی کار هر روز از
خانه بیرون میزند:

«اینجــا همهچیــز بــه نقطــه
صفر برگشــته اســت و به نظرم
ســرخوردگی و افســردگی هم
بخشی از زندگی جدیدی است که
در کانادا انتظارم را میکشد و باید
از آن هم به سالمت عبور کنم».
هیرام موک اســتادیار روانپزشکی
بالینــی معتقد اســت برخی از
مهاجــران همچــون رگــی در
خلقوخویشــان تغییراتی ایجاد
میشــود ،و این ناشی از تغییرات
فیزیکی است که آنها در زندگی
و محیط پیرامونشــان مشاهده
میکنند .در واقع وقتی شــخص
تحت استرس دائمی قرار میگیرد
دادهها و کارکرد مغز او دچار تغییر
میشود و این میتواند به گونهای از
افسردگی بالینی منجر شود.
زندگــی در اســترس بلندمدت
ســبب میشــود هورمونهــا و
انتقالدهندههای عصبی در تولید
دوپامین ،ســروتونین و اپینفرین
دچار اختالل شوند و بههمخوردن
تعادل شیمیایی در بدن منجر به
افسردگی شود که اولین عالئم آن
عبارتند از غ م و اندوه ،خســتگی
مفرط ،عدم تمرکز و پایینآمدن
سطح انرژی ،آسیبدیدن حافظه
کوتاهمدت ودر نهایت ازدستدادن
هرنوع جاهطلبی و عالقه به تالش
برای رسیدن به اهداف بلندمدت
زندگی.
نکته اینجاســت که بســیاری از
مهاجرانــی که موفق بــه ورود به
کانــادا میشــوند از هفت خوان
طوالنی عبور کردهاند.
آنها برای مهاجــرت و زندگی در
کانادا تمام پیششرطهای الزم از
جمله مهارت و تخصص در کار را
داشتهاند ،اما بعد از رسیدن به کانادا
و اقامت در این کشور برای یافتن

شغلی که با مهارتهایشان تناسب
داشــته باشد چنان ســرخورده
میشوند که میتوان حرف رگی را
تایید کرد و گفت:
«اگر مراقب خودشان نباشند تنها
افسردگی برایشان باقی میماند».
تحقیقات نشان داده است هر قدر
تفاوتخاستگاهاجتماعی،فرهنگی
و اقتصادی فرد مهاجر با جامعهی
جدیدی که به آن وارد شده است،
بیشتر باشد به همان اندازه استرس
فرد بیشتر میشود.
مساله آب و فقدان آفتاب

یکی دیگر از نکاتی که در کانادا به
منزله یــک تهدید برای مهاجران
محســوب میشود مســاله آب و
هواســت .فقدان آفتــاب و گرما
در بســیاری از نقــاط کانادا یکی
از مســائلی اســت که بسیاری از
مهاجــران را در معــرض خطــر
افسردگی قرار میدهد.
آمار نشان میدهد زنان مهاجر ۳۲
درصد بیشتر از مردان به دلیل آب
و هوای کانادا در معرض افسردگی
قرار میگیرند.
اعتماد به نفس و پشتکار

در عینحــال تحقیقات جدیدی
که با همکاری نورمن آماندسون و
موسسه خدمات کاریابی ساکسس
انجام شده است نشان میدهد هر
قدر مهاجران از اعتماد به نفس و
پشتکار باالتری برخوردار باشند به
همان میزان امکان یافتن شغلیدر
خور برایشان بیشتر میشود.
این در حالی اســت که در قانون
نانوشــتهی کانادا داشتن پیشینه
شغلی و یا تحصیلیدر کشور کانادا
در اولویت پذیرشهای شغلی قرار
دارد.
دکتر آماندسون اســتاد دانشگاه
علوم اجتماعی بریتیشکلمبیا در
این خصــوص میگوید« :بهترین
اتفاق برای مهاجران این است که
احساس تنهایی نکنند و بدانند که
برای بقیه افرادی که پیش از آنها به
کانادا آمدهاند هم شرایطدر ابتدا به
همین دشواری بوده است.
این مساله میتواند تا اندازه زیادی
به حفظ اعتماد به نفس این افراد
کمک کند و خطر افســردگی و
سرخوردگی را از آنها دور کند».
•
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کارگران ،زحمتکشان و روشنفکران
انقالبی!
با فرا رســیدن  ۱۹بهمن ،سازمان
ما چهل و سه سال حیات سیاسی
خود را که آکنده از مبارزه و حماسه
آفرینی در راه آزادی و سوسیالیسم
است ،پشت سر می گذارد.
بیــش از چهــار دهه از نبرد حماســی
ســیاهکل در نوزده بهمن  ۴۹گذشت.
حماسه آفرینان سیاهکل گرچه خود در
یک نبــرد نابرابر از پای درآمدند ،اما آنان
آغازگرمبارزه ای بودند که دوره نوینی رابه
روی جنبش کمونیستی گشود ویاد و نام
این رفقا را جاودانه ساخت.اقدام شجاعانه
رفقای ما در چهل و سه سال قبل منشاء
چنان اثری در جامعه ایران گشت که در
قلب توده های کارگر و زحمتکش جای
گرفت و حماسه ســیاهکل به رویدادی
ماندگار تبدیل شد.
از این رو  ۱۹بهمندیگر صرفا سالروز نبرد
قهرمانانه رفقا و بنیان گذاران سازمان ما
نیست ،بلکه ســالروز نبردی حماسی در
تاریخ سراســر مبارزه توده های کارگر و
زحمتکش ایران است.
سازمان ما  ۴۳سال پیش و تحت شرایط
مشخص داخلی و بین المللی پا به عرصه
حیات نهاد.در سالهایدهه چهل ،جنبش
کمونیســتی ایران با یک بحران نظری
و عملــی روبرو بود .این بحران اگرچه در
اساس محصول شــرایط داخلی بود ،اما
بحران جهانی جنبش کمونیستی نیز بر
آن تاثیر گذاشت و آن را تشدید می کرد.
رژیم شــاه پس از کودتای  ۲۸مرداد ۳۲
و سرکوب ســازمان های سیاسی ،حزب
توده و اتحادیه های کارگری ،توانســته
بود دیکتاتــوری و اختناق بی مانندی را
بر مردم تحمیل کند .دیکتاتوری عریان
و عنان گسیخته شاهنشــاهی ،کنترل
شدید مراکز تولیدی و کارخانه ها و کل
جامعه توسط ساواک ،همراه با رفرم ارضی
و رونق نسبی اقتصادی که در اوائل دهه
چهل بوجــود آمد ،تا حدی از تشــدید
تضادها و از دامنه اعتراضات خودانگیخته
کارگران کاست .گرچه بساط حزب توده
برچیده شــد ،اما تاثیرات بسیار مخرب
این حزب به ویــژه در جنبش کارگری
باقی ماند .هرچند حزب توده نه در عمل
و نه به حسب برنامه ،هیچگاه یک حزب
کمونیستی نبوده است ،اما تمام اقدامات،
نظرات ،شکست ها ،خرابکاری ها و خیانت
های آن به ناروا به پای کمونیسم نوشته
میشد .سیاستها ،عملکردها ،سازشکاری
و خیانتهای این حزب ،لطمات جدی بر
جنبش کارگری و کمونیستی وارد نمود
وآن را درنزد توده های کارگر و زحمتکش
بی اعتبار ســاخت .با سابقه ای که از این
حــزب و عملکــرد آن در ذهن کارگران
نقش بســته بود،کا ِرکمونیستی درمیان
کارگران نه فقط مورد استقبال قرار نمی
گرفت ،بلکه هرگونه صحبتی از کمونیسم
با تحقیر کارگران همراه میشد .مجموعه
این شرایط ،گرایش به کمونیسم و فعالیت
کمونیستی را محدود می ساخت و به جو
یاس و بدبینی دامن می زد.
اما با تشدید تضادها و کاهش اثرات رفرم
شاهانه در نیمه دوم دهه چهل ،گروه ها
و محافل کمونیستی نیز آغاز به رشد می
کنند .آگاه ترین و پیشروترین افراد ،عموما
از میان دانشجویان و در مواردی از میان
کارگران ،گــرد هم می آیند که در عین
مطالعه متون مارکسیستی و شرکت در
فعالیت هــای مبارزاتی ،به کنکاش برای
برون رفت از وضعیت موجود می پردازند.
ســوال بزرکی که در آن مقطع در برابر
کمونیســت ها و انقالبیــون واقعی قرار
داشت این بود که چه باید کرد؟
چگونه باید بر تشتت نظری ،پراکندگی
و بی عملی در میان محافل و گروه های
چپ غلبه کرد؟
معضل ارتباط بــا کارگران و ایجاد حزب
طبقه کارگر را چگونه باید حل کرد؟
تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و سیاســی
پــس از رفرم ارضی را چگونه باید تبیین
کرد؟
به این چه باید کرد و پرسشهای حیاتی
باید پاسخهای روشــن و مشخص داده
میشد و پاســخ دهندگان به آن ،کسان
دیگری جز رفقای بنیانگذار ســازمان ما
نبودنــد .رفقای ما بعد از ســال ها کار و
تالش و پس از مطالعه و شناخت دقیق
شرایط عینی و تحلیل مشخص از شرایط
مشخص ایران و همچنین مطالعه تجارب
انقالبات روسیه ،چین ،کوبا ونیز تجارب
جنبش مسلحانه در ویتنام ،خاورمیانه و
آمریکای التین بود که با شــلیک گلوله
های آتش و آگاهی در ســیاهکل ،پرچم
مبارزه بــرای آزادی و سوسیالیســم را
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علیرغمتمام
مشکالت و
موانعی که بــورژوازی
و عمال آن در سالیان
گذشته بر سر راه مبارزه
ما قرار داده اســت ،اما ســازمان فدائیان
اقلیت حتا در دشوارترین لحظات ،استوار
و شکست ناپذیر ایستاده است و بر مواضع
مارکسیستی  -لنینیستی خود و دفاع از
منافع کارگران پای فشرده است.
فدائیان اقلیــت حتا یک لحظه از مبارزه
بــرای تحقق آرمان های بنیــان گذاران
سازمان و حماسه آفرینان سیاهکل یعنی
آزادی و سوسیالیســم باز نایستاده اند.
سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن تاکید بر
نیاز جامعه به آزادی های سیاســی برای
تغییــر و تحول و پیشــرفت ،همواره بر
این موضع تاکید نموده اســت که آزادی
واقعــی ،جزئی جدائی ناپذیــر از برابری
سوسیالیستی اســت .زمانی می توان از
آزادی واقعی ســخن گفت که هر گونه
ستم و استبداد و استثمار برافتد و شرایط
شکوفایی مادی و معنوی هر فرد انسانی
فراهم گــردد و این جز بــا یک انقالب
اجتماعی کارگــری و دگرگونی بنیادی
تمام مناســبات اقتصــادی و اجتماعی
موجود میسر نیســت .با چنین درکی از
رابطه جداناپذیر آزادی و سوسیالیســم
است که این شعار از همان آغاز موجودیت
سازمان بر پرچم آن حک شد و سازمان
فدائیان (اقلیت) برای تحقق این شــعار
همچنان به مبارزه ادامه می دهد.
ســازمان فدائیان(اقلیت) یک ســازمان
کمونیستی و پایبند به کمونیسم است
کــه باتمام توان خویــش ازمنافع طبقه
کارگر و ازموضع این طبقه ازمنافع عموم
توده های زحمتکش و ســتمدیده دفاع
میکند.ما فدائیان اقلیت اعتقاد راســخ
داریــم که راه حل تضاد ها و بحران های
جامعه ســرمایه داری ایران ،یک انقالب
اجتماعیست.انقالبی که هدف نهائی آن
ی
الغای طبقات و استقرار نظمی کمونیست 
متشکل از انسانهای آزاد و برابراست.
نخســتین گام این انقالب ،ســرنگونی
بورژوازی از اریکه قدرت واســتقرار دولت
ی کارگران و زحمتکشان است.
شــورائ 
رژیم جمهوری اسالمی ،رژیمی سرکوبگر،
ضدانسانی و فوق ارتجاعی ست که باید
سرنگون شود و جای خود را به یک رژیم
انسانی و سوسیالیستی بسپارد .فوریترین
وظیفه ای که اکنــون دربرابرما قراردارد،
تالش برای تشکل و تحزب طبقه کارگر
و ارتقــاء آگاهی کارگران اســت .ایجاد

خط مشی سیاسی ،استراتژی و تاکتیک
های سازمان را مشخص ساخت و چندین
قطعنامهدر این ارتباط تصویب نمود.
در حالــی که ســازماندهی مجدد
برافراشتند و راه برون رفت از وضعیت
تشکیالتدردستور کار سازمان قرار
حکومت شورائی تنها آلترناتیو
آن روز را نشــان دادنــد .کم نبودند
داشت ،اما رژیم جمهوری اسالمی
محافل کتابخوانی و گرایش های نظری انقالبی کارگران و زحمتکشان است حمالت گسترده و متمرکزی را علیه
دیگری که پیرامون شرایط سخن می که با تامین وسیع ترین و کامل ترین ســازمان چریک های فدائی خلق
گفتند و یا حتا از وضع موجود انتقاد
ایران (اقلیت) ســازمان داد .بحث
می کردند ،اما اینان یا شناخت درستی آزادی های سیاسی و با اجنام یک های درونی اقلیت دراین مقطع ،بر
از شرایط مشخص نداشتند و یا فاقد رشته اقدامات فوری و انتقالی ،گذار سر برنامه و تاکتیک ها نشانداد که
در ایــن زمینه نظر واحدی در بین
جســارت انقالبی برای اقدام و تغییر به سوسیالیسم را تسهیل می کند.
بودند و درنهایت بی عملی را تئوریزه
نیروهای اقلیت وجود ندارد .گروهی
می کردند .کتابخوانی و سیروسلوکدر
از کسانی که زمانی در برابر اکثریت،
متون مارکسیستی و حتا انتقاد از وضع برخوردار گردید ،ده ها هزار کارگری که در صفوف اقلیت گرد آمده بودند ،حاضر
موجود به تنهایی کافی نبود وهیچ معضلی پس از سقوط شاه به سازمان روی آوردند به اتخاذ مواضع مارکسیســتی نشده و از
را حل نمی کرد.
نشــان داد که سازمان ما جای خود را در سازمان کناره گیری کردند .برخی از آنها
اسلحۀ نقد جای خود را می بایستی میان کارگران و زحمتکشــان باز کرده و بعدها به اپوزیسیون بورژوائی پیوستند.
به نقد اســلحه می داد و "دستی آرمانهایش جدا از آرمان های طبقه کارگر بهرغم این ،اقلیت در سخت ترین شرایط
باید سالح بر روی کتاب می نهاد" .نبوده است.
پلیسی و ســرکوب ،به مبارزه ادامه داد.
خروشی که از سیاهکل برخاست ،بیهــوده نبود کــه ســازمان چریکهای در فاصله سالهای  ۶۰الی  ۶۴صدها تن
پاسخ به این ضرورت بود.
فدائی خلق ایران به بزرگترین ســازمان از فدائیان اقلیت یا در درگیری مسلحانه
بنابراین سیاهکل و آغاز جنبش مسلحانه کمونیستیدر خاورمیانه تبدیل شد و تنها جان باختند ،یا به جوخه اعدام ســپرده
فدائیان ،غرش رعد در آسمان بی ابر نبود .چند ماه پس از قیام به یک آلترناتیو جدی شدند و هزاران تن دیگر دستگیر و زندانی
محصول شرایط مشخص آن روز و یگانه در جامعه تبدیل گردید به نحوی که تمام شــدند .همراه با ضربات مداوم رژیم در
پاسخ درست و انقالبی برای تغییر بود.
تالش ارتجاع اســامی برای جلوگیری طول این سالها ،ســازمان با بحران های
ســیاهکل ،قاطع ترین پاسخ به تئوری از رشد و پیشــرفت آن با شکست روبرو تشکیالتی نیز روبرو گردید که به جدایی
پــردازان بــی عملی ،پایان یــک دوران گردید.
گروهی از اعضای سازمان در سالهای ،۶۱
سردرگمی و انفعال و بحران در جنبش کارگران ،زحمتکشان و
 ۶۴و  ۶۶انجامید.
کمونیســتی ایران بود و آرامش و ثبات روشنفکرانانقالبی!
واقعیــت این اســت که ســازمان ما در
رژیم شاه و افســانه قدرقدرتی آن را نیز تاکید بر نقش برجسته حماسه سیاهکل و این دوره در پی هــر ضربه ای که به آن
درهم شکست.
تاکید بر نقش و اهمیت مبارزه سازمان ،به وارد میشد ،سریعا به سازماندهی مجدد
سیاهکل آغاز راهی بود که توانست بخش معنای نادیده انگاشتن ضعفها ،اشتباهات و و کشــاندن نیرو به عرصه مبــارزه می
وسیعی از نیروهای انقالبی و آگاه اعم از یا انحرافات نظری و عملی سازمان نیست .پرداخت .سازمان ما بیش از آنکه در فکر
کارگران،دانشجویان و روشنفکران را حول این واقعیتی ست که یک گرایش انحرافی ایجاد یک تشکیالت مستحکم و ادامه کار
یک روش معین مبارزاتی سازماندهی کند و عموم خلقی در سازمان ما وجود داشت .در میان کارگران باشد ،در پی گسترش
و رکــود و بی حرکتی در میان نیروهای این گرایش اما در شــرایط حاد مبارزه و سطحی و بی رویه تشکیالت و در پی آن
انقالبی و سیاسی را درهم بشکند.
وجود یک رهبری توانــا به ویژه حضور بود که خود را در عرصه سیاســی فعال
چنین بود که جنبش مسلحانه نه فقط کمونیست و رهبر برجسته سازمان رفیق نشان دهد .این شیوه فعالیت و سبک کار،
به لحاظ نظــری و عملی به اصلی ترین حمید اشــرف ،مجال رشــد و تبدیل به بری از متانت در سازماندهی ،دور از آینده
محور تشکل کمونیست ها تبدیل گردید ،یک جریان تاثیرگذار بر مواضع نظری و نگری و افتادن در دام حرکات لحظه ای
بلکه ذهنیت منفی نسبت به کمونیسم و پراتیک انقالبی ســازمان پیدا نمی کرد .و مقطعی و یکــی از عوامل موثر ضربات
جریانات کمونیستی رادرهم شکست وبه پس از ضربات سنگین ساواک در سالهای سازمان در این سالها بود.
تدریج اعتماد سیاسی توده های کارگر و  ۵۴و  ۵۵بــر ســازمان و جــان باختن نخستین کنفرانس سازمان که در سال
زحمتکش را نیز احیا و جلب نمود.
برجسته ترین کادرها و رهبری سازمان  ۶۶برگزار شد ،برنامه و اساسنامه سازمان
رژیم شــاه گرچه با کشتار و اعدام صدها و رفیق کبیرحمید اشرف ،سازمان ما به را تصویب نمود و ضمن تاکید بر تاثیرات
تن ازرفقای ما و زندانی کردن صدها فدائی نوعی از هم گسیختگی تشکیالتی دچار منفی و مخــرب تفکرات محفلی و گریز
دیگر ،همچنین بــا راه اندازی تبلیغات گردید و از یک رهبری توانا محروم شد.
از مرکــز و نیز سانترالیســم یک جانبه،
گسترده علیه سازمان،دروغ بافی پیرامون این ضربات ،به تردیــد و تزلزل در میان این ســبک کار و توســل به شیوه های
نابودی چریــک فدائی و یــا "خرابکار" عناصر ناپایدار کمک کرد و زمینه رشــد بوروکراتیک برای حل اختالف درونی را
خوانــدن به قصد بدنام کــردن در میان گرایش عموم خلقی در درون سازمان را قویا به نقد کشید.
کارگران و زحمتکشان ،همه توان خود را هموارتر ساخت.
کارگران ،زحمتکشان و
به کار بست تا سازمان را نابود و از نزدیک افزون بر این ،در حالیکه اوضاع سیاســی روشنفکرانانقالبی!
شــدن و پیوســتن کارگران و جوانان و پس از قیام ،تاکتیک هــای جدیدی را
دانشجویان ،به سازمان جلوگیری به عمل طلب می کرد ،سازمان فاقد چنین
آورد ،اما توفیقی نصیبش نشد.
تاکتیــک هائی بــود و تاکتیک
مبارزه ســازمان ما به عنوان یک سازمان ها و مواضع گذشــته ســازمان
مارکسیســت  -لنینیســت برای آزادی نیزپاسخگوی شرایط جدید نبود.
و سوسیالیســم که از  ۱۹بهمن  ۴۹در سازماندر این مقطع فاقد انسجام
در برابر تندر می ایستند
در ادامــه برنامــه رفیق عباس
سیاهکل آغاز شددر سالهای بعد از آن نیز نظــری ،فاقد یــک برنامه مدون
خانه را روشن می كنند
سماکاربهسخنرانیپرداخت.
با اســتواری ،فداکاری و از خودگذشتگی و مشــخص ،فاقد تاکتیک های
و می میرند
عنــوان این ســخنرانی «نبرد
منسجم پرولتری و باالخره فاقد
رفقای ما ادامه یافت.
مراسم بزرگداشت چهل و سومین سیاهکل ،ادبیات و هنر» بود.
از آنجا که سازمان ما یک سازمان رزمنده ،یک تشــکیالت مبتنی بر اصل
سالگرد حماسه سیاهکل ،امسال در این سخنرانی ،رفیق سماکار
فعال و انقالبی بوده اســت ،درپروســه سانترالیزم دمکراتیک بود .بر متن
در مونترال ،روز شنبه  ٩فوریه در به بررســی نقش ادبیات به ویژه
حرکت و در مسیر رشد و پیشروی خود ،چنین شرایطی ست که گرایش
دانشگاه کنکوردیا برگزار گردید.
شعر ،و در هنر به ویژه سینما ،در
عموم خلقی در درون ســازمان
پیوسته بامسائل نوینی روبرو میشد.
در آغاز رفیق مجری مراسم حضار رابطه با نبرد سیاهکل و تاثیرات
جریان مبارزه واقعی ،پرسشهای جدیدی رشــد می کند و به یک جریان
رادربرابر سازمان قرار میداد .فشار واقعیت اپورتونیست  -رویزیونیست تبدیل
را دعوت نمود تا به یاد رزمندگان آن بر ذهنیت کل توده های مردم؛
ها و اعتقاد راســخ به یک مبارزه جدی ،می شــود و درست در زمانی که
سیاهکل و تمامی جان باختگان از جملــه بر ذهنیــت جوانان و
سازمان را وا میداشت ضمن جمعبندی سازمان به یک جریان قدرتمند با
راه آزادی و سوسیالیسم ایستاده و دانشجویانوروشنفکرانپرداخت
ازمبــارزات ،به نقطه ضعف های عملی و پایگاه وسیع توده ای تبدیل شد
یک دقیقه سکوت کنند .همزمان و کوشــید تا نقش روانشناسی
اشــکاالت نظری خود برخورد کند .پس و یورش هــای پی در پی ارتجاع
با سکوت ،اســاید شوی حاوی اجتماعی این مبارزه را در زمینه
ازآنکه رفیق حمید اشرف درجمعبندی حاکم به سازمان و دفاتر علنی آن
تصاویر پانزده جانباخته سیاهکل فرهنگ و همچنین سیاســت
خود از مبارزات ســازمان نوشــت"دوره برای جلوگیری از رشد و پیشرفت
به نمایــش در آمد و پس از اتمام ارزیابی کند.
عملیات بزرگ به پایان رســیده و ما وارد و گســترش نفوذ آن با شکست
اسالید شو ،حضار با کف زدن یاد وی ،اشاراتی به روند تاثیرپذیری
مرحله کارهای کوچک با اهمیت بزرگ روبرو شده است ،بزرگترین ضربه
آن رفقای مبارز و تمامی جانباخته اقشــار میانی جامعه از مبارزات
شده ایم" ســازمان نیز عملیات نظامی توسط گرایش راست و رفرمیست
خود را با هدف گسترش فعالیت تبلیغی اکثریت کمیته مرکزی به سازمان
گان راه آزادی و سوســیالیزم را مسلحانه چریکی در دهه  50نیز
 ترویجی و سازماندهی محدود میکند .وارد می شود ،در خرداد ماه سالگرامیداشتند.
داشت ،که بازتاب این نقش را می
درجریــان مبارزه اســت که ســازمان  ۵۹انشعاب بزرگ در سازمان رخ
ســپس خالصه ای ازویدئو پیام توان به صورت کامال مشخص در
تئوریهای خود را صیقل میدهد و جهت میدهد.
ســازمان فدائیــان (اقلیت) به عوامل و رویدادهای آغاز قیام در
گیری کارگری خود را نیز تقویت نموده جناح اپورتونیست سازمان یعنی
مناســبت گرامی داشت چهل و  21و  22بهمن سال  1357مشاهده
وآن را گسترش میدهد .این آغاز مرحله اکثریت ،آشــکارا جانب بورژوازی
سومین سالگرد حماسه سیاهکل کرد.
گذار از فعالیت چریکــی به کار توده ای و پذیرش مواضع حــزب توده را
تحت عنوان «خورشید زنده است در ادامه سخنرانی ،رفیق سماکار
درمیان کارگران است .فعالیت توده ای و گرفت و به همــکاری با ارتجاع
در سیاهکل» ،که در آن از مبارزات بخشی از اشعار خود را برای حضار
رفتن کادرهای سازمان به درون کارخانه اسالمی روی آورد و جناح انقالبی
قهرمانانه رفقای سیاهکل تجلیل و قرائت نمود.
ها ،گام و تالش مهمی در راستای تحقق ســازمان یعنی اقلیت در سمت
کارگــران و زحمتکشــان ماند و
اهداف طبقاتی سازمان بود.
یاد و خاطر آنها و ادامه راهشان در بخش دوم برنامه هنری گروه
با این پیشــینه است که ســازمان وارد ضمن دفاع از مارکسیسم و سنت
و اهدافشان تاکید شده بود ،به  Canto Nuevoاز شیلی با اجرای
ســالهای  ۵۶و  ۵۷می شــود .رفقای های انقالبی کمونیستی سازمان
نمایش در آمد.
موسیقی آمریکای التین حضار را
سازمان و انبوه وسیع هوادارانی که آماده منجملهدر مورد مرزبندی با حزب
گــروه رقص خورشــید خانوم بوجد آوردند.
پیوستن به ســازمان بودند ،در تظاهرات توده ،به مبارزه ای تمام عیار علیه
به سرپرســتی خانم آرام بیات دیگرسخنرانبرنامهرفیق حسین
خیابانی فعاالنه شرکت نموده و در قیام رژیم سرمایهداری حاکم ادامهداد.
با اجرای هنــر مندانه دو رقص منصوریازفعالینسازمانفدائیان
 ۲۲بهمن  ۵۷نیز به عنوان پیشقراوالن به رغم یورش های وحشیانه رژیم
«گلسرخ خورشید» بر روی سرود (اقلیت) بود که ســخنان خود را
آغاز قیام توده ای نقش مهم و منحصر به علیه جناح انقالبی ســازمان و به
«سر اومد زمستون» و«پنجره ای تحت عنوان «میراث سیاهکل و
فردی ایفا می کنند .صرف نظر از آن که رغم فشارهای فزاینده پلیسی و
رو به بهار سرزمین من» با موسیقی وظایف کنونــی» ارائه داد .رفیق
در سالهای قبل از قیام تعداد زیادی از آگاه امنیتی ،اقلیت توانست نخستین
ترین و پیشروترین روشنفکران انقالبی و کنگره خود را در آذرماه سال ۶۰
گروه شیدا ،شور وحال ویژه ای به حسین منصوری در ابتدا با بررسی
کارگران آگاه به صفوف سازمانی که نطفه برگزار نموده و فعالیت ســازمان
مراسم بخشید که با تشویق بسیار شرایطی که حماسه سیاهکل بر
اش در سیاهکل بســته شد پیوستند و پس ازانشــعاب و نقاط ضعف و
جمعیت حاضر در ســالن روبرو بستر آن رخ داد ،به تاثیر و نتایج
ســازمان چریک های فدائی خلق ایران قوت این فعالیت ها را مورد ارزیابی
گردید.
حماسهسیاهکلومبارزهمسلحانه
از محبوبیت و نفوذ زیادی در میان مردم قرار دهد .این کنگره در عین حال

تشکل های کارگری بهویژه ازنوع کمیته
های مخفی کارخانه یکی از ضرورت های
کنونی جنبش کارگریست که درشرایط
اعتالء جنبــش ،به کمیته های اعتصاب
تبدیل میشــوند .اعتصــاب ،مهمترین
تاکتیک مبارزاتی کارگریســت .درکنار
کاربست دیگر اشــکال مبارزه کارگری
چون تظاهرات و راهپیمائی ،باگســترش
اعتصابات کارگری ،سراســری شدن این
اعتصابــات و گذار بــه اعتصاب عمومی
سیاسیست که باید رژیم حاکم را فلج و
مسیر براندازی آن را هموارساخت .رژیم
جمهوری اسالمی را باید با یک اعتصاب
عمومی سیاسی و قیام مسلحانه سرنگون
ساخت .تمام دستگاه دولتی را باید درهم
شکســت و بر ویرانه هــای آن حکومت
شورائی را مستقر ساخت.
حکومت شــورائی تنها آلترناتیو انقالبی
کارگران و زحمتکشان است که با تامین
وســیع ترین و کامل تریــن آزادی های
سیاســی و با انجام یک رشــته اقدامات
فوری و انتقالی ،گذار به سوسیالیســم را
تسهیل می کند.
ســازمان فدائیان (اقلیــت) در چهل و
ســومین ســالگرد نوزده بهمن  ،۴۹یاد
حماسه آفرینان سیاهکل ،بنیانگذاران و
جانفشانان ســازمان را گرامی می دارد و
یکبار دیگر با تمام رفقایی که در راه آزادی
و سوسیالیسم و تحقق آرمان های طبقه
کارگر از جان خویش گذشــتند ،پیمان
می بندد که تا پیروزی نهایی طبقه کارگر
به مبارزه ادامه خواهد داد .خورشــیدی
را که در آســمان تیره سرکوب و اختناق
شاهنشاهی بردمید و در سیاهکل طلیعه
زد ،تا تحقق آرمان ستارگان پر فروغی که
در ظلمات دو نظام سلطنتی و جمهوری
اسالمیدرخشیدند و به زیرکشیده شدند،
غروب وخاموشی نیست .خورشید زنده
است در سیاهکل.
گرامی باد  ۱۹بهمن،
سالگرد حماسه سیاهکل
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی
برقرار باد حکومت شورایی
زنده باد آزادی
زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)
بهمن۱۳۹۲
•

گزارشبرگزاریمراسمحماسهسیاهکلدرمونترال

بر جنبش کمونیستی ،کارگری،
دانشجویان و زنان پرداخت.
وی در ادامه بــه ارتباط تئوری و
عمل در نزد رفقا اشاره کرده و به
تاثیر آن بر اعتماد نیروهای آگاه
و ســپس در فردای قیام  ۵۷در
میان توده هــا پرداخت و مطرح
نمود کــه روی آوری کارگران،
زنان ،دانشجویان ،دانش آموزان
و روشــنفکران انقالبی جامعه به
سمت ســازمان ،نتیجه ی همین
اعتمادی بود کــه در اثر عمل به
تئوری بوجود آمده بود.
رفیق در بخش دیگری از سخنان
خود با اشاره به ادامه راه سیاهکل
توسط سازمان فدائیان (اقلیت)
در مبارزه علیه نظام ســرمایه
داری و برای تحقــق جامعه ای
سوسیالیستی ،به تشریح شرایط
کنونی و تاکتیک های سازمان در
شرایط کنونی پرداخت.
سالن این مراسم با عکس رفقای
جانفشان وپالکاردهای سازمان
فدائیان اقلیت مزین شده بود.
در کنار ســالن نیــز میز کتاب
سازمان قرار گرفته بود که بروی
آن نشریه کار و دیگر آثار سازمان
فدائیان اقلیــت بطور رایگان در
اختیار همگان قرار داشت.
گرامی بــاد یاد هــزاران اخگر
فدایی کــه در دو رژیم پهلوی و
جمهوری اســامی ،در مبارزه با
ستم سرمایه داری و برای آزادی و
برابری به خاک وخون درغلطیدند
وهمینطــور تمامــی مبارزین
آزادیخواه و سوسیالیست .
فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)
 -مونترال
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تمامی غذایی که در طی شبانه
روز وارد بدن می شــود ،طی
فراینــدی  ،تبدیل بــه انرژی
می شــود که این انرژی ،برای
عملکرد دســتگاههای داخلی
بدن و فعالیــت عضالت مورد
استفاده قرار می گیرد.

ادامه دار...
دانش خود را از
فارسی محک بزنید!

Å Åز آب خرد ،ماهی خرد خیزد
 /نهنگ آن به كه از دریا گریزد!
Å Åزاغم زد و زو غم زد،
Å Åپس مانده كالغ كورم زد!
Å Åزبان بریده بكنجی نشسته صم بكم/
به از كسی كه نباشد زبانش اندر حكم
Å Åزبان خر را خلج می دونه !
Å Åزبان خوش ،مار را از سوراخ بیرون می آورد!
Å Åزبان سرخ سر سبز میدهد بر باد
 /بهوش باش كه سر در سر زبان نكنی .
Å Åزبان گوشت است
بهر طرف كه بچرخانی میچرخه!
Å Åزخم زبان از زخم شمشیر بدتره !
Å Åزدی ضربتی ضربتی نوش كن !
Å Åزرد آلو را میخورند برای هسته اش !
Å Åزرنگی زیاد فقر می آره !
Å Åزرنگی زیاد مایه جوانمرگی ست !
Å Åز عشق تا بصبوری هزار فرسنگ است /
دلی كه عاشق و صابر بود مگر سنگ است؟
Å Åزعفران كه زیاد شد بخورد خر میدهند !
Å Åزكوة تخم مرغ یك دانه پنبه دونه است !
Å Åزمانه ایست كه هر كس بخود گرفتار است /
تو هم در آینه حیران حسن خویشی ...
Å Åزمانه با تو نسازد ،تو با زمانه بساز!
Å Åزمستان رفت و رو سیاهی به زغال موند !
Å Åزن آبستن گل میخوره اما گل داغستان !
Å Åزن ازغازه سرخ رو شود و مرد از غذا !
Å Åزن بالست  ،اما الهی
هیچ خانه ای بی بال نباشه !
Å Åزن بیوه را میوه اش میخواهند !
Å Åزن تا نزائیده دلبره ،وقتی كه زائید مادره !
Å Åزن جوان را تیری به پهلو نشیند به كه پیری!
Å Åزن راضی ،مرد راضی ،گور پدر قاضی !
Å Åزن كه رسید به بیست ،باید بحالش گریست!
Å Åزنگوله پای تابوت !
Å Åزن و شوهر جنگ كنند ،ابلهان باور كنند !
Å Åزنی كه جهاز نداره ،اینهمه ناز نداره !
Å Åزورش بخر نمیرسه پالون خر را بر میداره !
Å Åزور داری ،حرفت پیشه !
Å Åزور دار پول نمیخواد،
بی زور هم پول نمیخواد !
Å Åز هر طرف كه كشته شود اسالم است !
Å Åزیر اندزش زمین است و رواندازش آسمون !
Å Åزیر پای كسی پوست خربزه گذاشتن !
Å Åزیر دمش سست است !
Å Åزیر دیگ آتش است و زیر آدم آدم !
Å Åزیر سرش بلنده !
قـرصه !
Å Åزیر شالش ُ
Å Åزیر كاسه نیم كاسه ایست
Å Åزیره به كرمان می بره !

هر چــه ســوخت و ســاز و
متابولیسم بدن سریعتر انجام
شــود ،کالری بیشــتری هم
سوزانده خواهد شد.
در این مقاله ،به 10علل کاهش
دهنده سرعت متابولیسم اشاره
خواهیم کرد:

•
 )1نامنظم بودن برنامه غذایی
روزانه

طی مطالعه ای که در ســال
 2012در دانشــگاه Hebrew
بــرروی موش ها انجام گرفت،
محققان دریافتنــد که موش
هایی که رژیم غذایی پرچرب
و در ساعات پراکنده روز ،برای
آنها در نظر گرفته شــده بود،
نســبت به آنهایی که همین
رژیم مشــابه را ،اما در ساعات
معینی داشتند ،وزن بیشتری
پیدا کردند.
بنابراین محققان اینگونه نتیجه
گیری کردنــد که غذا خوردن
سر ساعات خاصی در روز ،بدن
را تمریــن می دهد که کالری
بیشــتری را بیــن وعده های
غذایی بسوزاند.
سعی کنید طوری برنامه ریزی
کنید که وعده هــای غذایی
روزانه را در مواقع معینی میل
نمایید.
•
 )2وجود آفت کش ها و مواد
شیمیایی مضر در مواد غذایی
مصرفی

بر اساس مطالعه ای دقیق در
کانادا ،مواد شیمیایی و سموم
موجود در برخی مواد غذایی ،با
دخالت در روند سوزاندن انرژی
در بدن،کاهش وزن را دشوارتر
می سازند.
بر اســاس پژوهش های انجام
شده،هر چه میزان این سموم
و مواد شیمیایی مضر در مواد
غذایی بیشتر باشد ،متابولیسم
نیــز ســیر آرامتری داشــته
وطبیعتا کاهــش وزن در این
افراد هم ،مستلزم زمان طوالنی
تری خواهد بود.
•
 )3بی توجهی نسبت به خواب

طبــق مطالعات انجام شــده
توســط محققان ســوئدی و
آلمانی ،در سال  ،2012افرادی
که شبها کمتر می خوابند ،روز
بعد تحرک کمتری دارند و این
امر ،خود منجر به ســوزاندن
کالری کمتری نیز می شــود.
بدتــر اینکــه ،در واقع کمبود
خواب ،باعث کاهــش میزان
انرژی که بدن طی استراحت
از آن استفاده می کند ،خواهد
شد.

•
 )4کمبود آهن

خانم ها با از دست دادن آهن

حلیم

در هــر ماه ،بایــد توجه
بیشتری نسبت به این
موضوعداشته باشند.
آهن ،اکسیژن الزم را
به عضالت می رساند
و چنانچه سطح آهن
بــدن از حد مورد نیاز
کمتر شود ،عضالت
هــم  O2الزم را
دریافــت نکــرده و
به این ترتیب ،انرژی بدن
کاهش یافته و روند متابولیسم
بدن هم مختل خواهد شد.
سعی کنید آهن مورد نیاز بدن
را با مصرف مواد غذایی سرشار
از آهــن ،منجملــه حبوبات،
سیزیجات تیره مثل اسفناج،
کلم بروکلی و از این قبیل
تامیننمایید.

•
 )6نشسنت های طوالنی مدت

طبق مطالعات کری اشمیت،
مدیرتحقیقاتی 20 ، Ergotron
دقیقه نشستن به طور ثابت در
یک جا،مانع از متابولیسم موثر
بدن و موجب افزایش وزن می
شود.
بین کار ،حتما بلند شــوید و
ترجیحا ،چند حرکت کششی
انجام داده و چند قدم هم که
شده ،راه بروید یا خود را به کار
دیگری مشغول کنید.
•
 )7بر هم زدن نظم ساعت
بیولوژیک بدن

ساعت بیولوژیک بدن ،سلول
هایی را که مسئول متابولیسم
بدن هستند ،کنترل می کند.
اما زمانی که شما این نظم را با
خواب و بیداری های بی موقع،
شب زنده داری ،خوابیدن های
نامنظــم در طــی روز و البته
پراکنده غذا خــوردن ،بر هم
میزنید،در واقع موجب اختالل
درعملکرد مثبت این سلولها و
در نتیجه ،مانع از متابولیســم
موثر در بدن خواهید شد.
برنامه روزانه منظمی داشــته
باشید.
•
 )8عدم دریافت کلسیم کافی

کلسیم ،نقشی بسیار کلیدی را
در ســوخت و ساز چربی های
بدن بر عهدهداشته و معین می
کند که بــدن این چربی ها را

آشپزی
ایرانی:

در این روزهای سرد زمستان
قطبی مونتریال ،حلیم می
تواند یک صبحانه مقوی و
بسیار خوشمزه باشد برای
ویکندهایی که همه افراد خانواده دور هم هستند.
مناسب برای  12:نفر
زمان آماده سازی  :بیش از  1ساعت
غذای قدیمی و سنتی ایرانی که همه بخوبی آن را می
شناسند و بسیار پر طرفدار میباشد.
با این مقدار مواد برای  12نفر میتوانید حلیم درســت
کنید .خوشمزهگی این غذا کام ً
ال بستگی دارد به اینکه
حلیم آرام پخته شود .این غذا به  6تا  7ساعت زمان برای
پخت نیاز دارد .برای گرم کردن دوباره حلیم میتوانید از
کمی شیر رقیق شده در آب استفاده کنید.
مواد الزم:

گوشت سردست بدون استخوان گوسفند 1 :کیلو گرم
گندم پوست گرفته 1 :کیلو گرم
پیاز متوسط 2 :الی  3عدد
نخود (در صورت تمایل) 250 :گرم
نمک و فلفل :به میزان الزم

•
 )5گرسنگی دادن به
بدن

زمانی که در طی روز،
بدن را وادار به تحمل
گرسنگی می کنید،
زمینه را برای کاهش
ســرعت متابولیسم
فراهــم می ســازید،
چــرا که با اینــکار ،بدن برای
حفظ سوخت مورد نیاز،کالری
دریافتی را به جای سوزاندن،
حفظ خواهد کرد.
کالری مورد نیاز روزانه خود را
محاسبه نموده و کمتر از آن،
مصرف نکنید.زیرا گرســنگی
دادن بــه بدن ،نه تنها موجب
کاهش وزن شــما نمی شود ،
بلکه این روند معکوس خواهد
شد.

گوناگون ...
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طرز تهیه:

بسوزاند یا آنها را ذخیره کند.
بر اساس نتیجه تحقیقات انجام
شــده ،رژیم غذایی سرشار از
کلسیم ،به ســوزاندن میزان
بیشــتری از چربی های بدن
بسیار کمک خواهد کرد.
•
 )9عدم آبرسانی کافی بدن

همه فرایندهای سلولی بدن،
از جملــه ســوخت و ســاز و
متابولیسم ،به آب بستگیدارد.
بر اســاس تحقیقات دانشگاه
یوتا ،عدم آبرســانی کافی به
بدن ،منجر به  2درصد کاهش
کالری سوزی بدن خواهد شد.
•
 )10حذف صبحانه

هنگامی که وعده مهم صبحانه
را از برنامــه غذایی روزانه خود
حذف می کنیــد ،مجبور به
پرخوری در وعده ناهار خواهید
شد.
در واقع با اینکار به بدن اعالم
می کنید که انرژی بیشتری را
نگه دارد و این به آن معناست
که باید با سرعت کمتری هم
کالری ها را بسوزاند.
طی مطاالعه ای که در آمریکا
و در خصوص روش هایی برای
تسریع روند متابولیسمدر بدن،
انجام شد ،افرادی که بنا به هر
دلیلــی ،از وعده مهم صبحانه
صرف نظر کرده بودند ،نسبت
به آنهایی کــه وعده صبحانه
مغذی و مفیدی داشــتند4 ،
برابر بیشــتر دچار اضافه وزن
شدند.
بنابراین ،صرفا با هدف کاهش
وزن  ،کمبود وقت و یا هر دلیل
دیگری ،به جــای حذف این
وعده غذایی اصلی،سعی کنید
صبحانه کامل و سرشار از مواد
مغذی و سالم میل نمایید و به
این ترتیب ،عالوه بر داشــتن
متابولیسم موثر ،وزنی متعادل
نیزداشته باشید.

دید و بازدید و ضیافت بزرگ نوروزی پیوند
شنبه  22مارس در Embassy Plaza

 )1گندم را برای مدت  4ساعت ،با مقداری آب و کمی
نمک خیس می کنیم (میتوانیم گندم را از شــب قبل
خیــس کنیم) .گوشــت را (بدون اینکــه خرد کنیم )
میشوییم.داخل یک قابلمه بزرگ و مناسب مقداری آب
میریزیم و آن را روی حرارت میگذاریم تا به جوش آید.
سپس گوشت را داخل آن میاندازیم و میگذاریم کمی
بجوشد.
 )2پیــاز را خرد کرده و آن را داخل گوشــت میریزیم.
حرارت را مالیم میکنیــم و در قابلمه را میگذاریم تا
گوشت کام ً
ال و به آرامی حدود  4ساعت بپزد .آب گوشت
باید به اندازهای باشد که بعد از پختن سه الی چهار لیوان
آب داشته باشیم.
 )3گندم خیس کرده را با همان آبی که در آن قرار دارد،
میگذاریم روی آتــش تا جوش بیاید .در ضمن جوش
آمــدن ،کف آنرا میگیریم .حــرارت را مالیم میکنیم
تاخــوب بپزد .پس از اینکه گندمهــا پخت ،آن را چرخ
میکنیم و یا اینکه خــوب میکوبیم به طوری که اگر
پوســت اضافه دارد ،جدا شود .سپس آن را از صافی رد
میکنیم.
 )4داخل یک قابلمه مناســب ،چهار الی پنج لیوان آب
میریزیــم و آن را روی حرارت میگذاریم .گندم صاف
آب در حــال جوش آمدن
شــده را به تدریج داخــل ِ
میریزیم .به تدریج اضافــه کردن گندم باعث صافتر و
لطیفتر شدن حلیم میگردد .حرارت را مالیم کرده و آن
را گه گاه هم میزنیم.
 )5پس از اینکه گوشــت کام ً
ال پخت ،آن را میکوبیم
و داخل گندم آماده شــده میریزیم .حرارت باید خیلی
مالیم باشــد .حلیم را گاهی بهم میزنیم که ته نگیرد.
وقتی که حلیم کام ً
ال جا افتاد ،نمک آنرا اضافه میکنیم.
ســپس حلیم را در ظرف مناسب میکشیم و مقداری
دارچین به همراه روغن داغ روی آن میریزیم و با شکر
و اگر دلتان خواست حتی با «می پل سیروپ» کبک(!)
سرو میکنیم• .

ZONYCHO

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

ZACHE

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

ARTHODEX

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

تپشدیجیتال:

Tel.: 514-223-3336
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سالمت...

 4مادهغذاییباارزشرافراموشنکنید!

زيادي از
درص��د
اینش��ده هم
آماره��اي ارائه
عهده گزارش
براس��اس
تامین
خوبی
اينكرا به
ویتامیــن
مراقبته��ااز وپوست بر
خوبی از
حمايت و مساعدتهاي دولت
خواهدكش��ور با
حفظ بيمهاي
صندوقهاي
بازنشس��تگان
خواهد کرد.
سالمت آن را
آمده و
توجه
ایناما با
هستند
اجتماعي
تحت پوش��ش بيمه خدماتدرماني و تأمين
بدنبه به
نیــاز
دیگر از
نیمــی
کرد.
كهولت سن و تحليل و كاهش توان جسمي بازنشستگان ،بيشتر آنها نيازمند
مصرف
با
توان
می
را
E
ویتامین
زمانی
لوتئین
بدانید
است
جالب
مراقبتهاي بهداش��تي هس��تند و در اين زمينه به علت افزايش هزينههاي
برطرف
پزش��كي روز
هاي بادام در
مشــت
ورودمصرف
چرب
تش��خيصي،منبــع
کــه با یک
گرانقيمت
یکفناوري
تجهي��زات و
درمان��ي و
ساخت.
درمان شد.
پايهخواهد
جذب
شود،
بهداشتي درماني بازنشستگان
پاسخگوي نيازهاي
بهتربيمه
خدمات
بودن نرخ
اینباال
روغنبه دليل
کمی موارد
پارهاي از
حتي در
پزش��كيدر
خدمات ،بدن را
ویتامین E
میزان
کردن
نيس��تبا واضافه
بنابراین
الع��الج برخي از
رادیکالصعب
س��خت و
بيماريهاي
جراحيها
محافظت
های آزاد
برابر
کمیو تفت
بخ��ش و یا
بوي��ژهبهدرســاالد
زیتون
قدرت
درمان
تكميلي
بيمه
خدمات
از
برخورداري
عدم
خاطر
به
بازنشستگان
دادن اسفناج ،از مزایای آن به این کــرده و بنابرایــن در این فصل،
و توانايي پرداخت هزينههاي پزشكي را ندارند درحالي كه اگر خدمات بيمه
خشکی
کمترگردچار
بسیار
پوست
احســن
منظور ،به
ساماندهي
هاي بيمه
سازمان
برخوردارسالمت و
متوليان حوزه
نحوسوي
درمان از
پايه
سالمتر
العاده
فوق
و
شده
خارش
و
شد.
خواهید به طور قطع بخش زيادي از هزينههاي دوران بازنشستگي را پوشش
ش��ود
خواهد بود.
• خواهد داد.

مطمئنا یکی از ضروریات داشتن
پوستی نرم و لطیف در هر فصلی
از ســال ،مرطوب نگه داشــتن
آن اســت و توجه به ســامت و
زیبایی پوست ،افزون بر استفاده
از محصوالت مراقبتی پوســت،
مستلزم رعایت یک رژیم غذایی
متعادل و مغذی نیز می باشد.
در اینجا  4ماده غذایی فوق العاده
را بــرای بهره منــدی از چنین
پوســتی ،حتی در فصل سرد و
خشک زمستان ،به شما پیشنهاد
می کنیم.
•
ماهی ساملون

این ماهی آب ســرد ،سرشــار از
چربی های امگا  3می باشــد که
دو شرح
یک جدول
بهترین
پوســت بارا در
سلولهای
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حالت و شرایط خود
حفــظ و مراقبــت
می کند و سالمت
غشــای سلولی هم
موجبات جذب بهتر
مواد مغذی و بیرون
راندن مــواد زاید از
ســلول را بــه نحو
مطلوب تری فراهم
می سازد.
به گفته متخصصان
تغذیــه  ،امگا  ،3به
اقتصادي ارائه تمامي سرويسها و خدمات
وضعيت
به
توجه
با
ما
كشور
در
•
کاهش التهابات در ختم مرغ غنی شده
توتاجرايي و دولتي امكانپذير
انواعهاي
براي دستگاه
بيمه درماني
میقالب
کهدر
بهداش��تي
ویتامین E
دانید،
سراسر بدن منجمله همانطور
هاي
دستگاه
كش��وري
خدمات
مديريت
قانون
در
اس��اس
همين
بر
نيس��ت و
التهابات پوســتی،کمک زیادی یکی از
منابع عالی آنتی اکسیدن در ایــن فصل ،شــاید تهیه انواع
اجراي��ي مكلفند در چارچوب بودجههاي مصوب و آئيننامهاي كه به تصويب
و
سالمت
حفظ
برای
که
باشد
نباشــد.اما با
ای
ســاده
کار
توت
کرده و این به معنای رد بسیاری میهيأت وزيران ميرسد كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را عالوه
از خارش های پوستی و قرمزی
ضروری بااست.
کامال
زیبایی
يكنواختمی
فصل توت،
صورتآن در
فریز بهکردن
هماهنگ و
مشاركت آنان
پايه درمان،
پوستبيمه
استفاده از
بر
باارزش
ویتامین
تمامي این
اغلب ،ما
مزایای
دهند از
زمســتان هم
بنابراين
درتكميلي قرار
توانیدهاي
پوشش بيمه
دولت تحت
كارمندان
پوستدر فصل زمستان می باشد .امابراي
مكمل
بازنشستگان
پر توجه
كنوني با
را در
کالریبه یافته و
شرايطغذایی
در مواد
بهره
هايمیوه
بيمهاین
ارزشمند
معيشتيلعاده
وضعيت فوق
•
تكميلد.كننده هزينهها براي اين افراد
كنندهازمصرف
تكميل،گاهی
عنواندلیل
بهبههمین
خدم��ات وآنهم ببری
اسفناج
از اهميت بااليي برخوردار اس��ت به نحوي كه بحث بيمه تكميلي درمان
ســبزی هایی با برگ سبز مثل صرف نظر می کنیم.
آبیبعدمی
زمانی که بدن دچار کم
از افزايش حقوق به عنوان مطالبه مهم بازنشستگان اين كشور مطرح است و
این
زیبایی
متخصصان
پیشنهاد
مواد
دریافت
با
که
است
الزم
شود،
اسفناج و کلم پیچ ،حاوی لوتئین
اينك دو گروه از بازنشستگان كشوري و تأمين اجتماعي با كسر مبالغي از
هم
عناصر
حذف
از
پیش
که
اســت
کمک
بدن
ســلولهای
به
مغذی
هستند .این یک ترکیب گیاهی
حقوقش��ان توسط سازمانهاي بيمهگر تحت پوشش قرار دارند اما مهمترين
شناخت
با
بدن،
برای
ارزشــمند
.
د
کنی
اســت که همچون سپری مقاوم
مسئله كه در اين ميان مطرح است بحث كيفيت خدمات درماني شركتهاي
بابت
بازنشستگان
از
كه
مبلغي
ازاي
در
آنان
از
برخي
متأسفانه
كه
است
اي
بيمه
از پوســت در برابر اشــعه  UVتمامی منابع مغذی این ویتامین ،بنابراین عالوه بر نوشــیدن آب
الزم واست
كنند كه
مطلوبي ارائه
تكميلي مي
از بيمه
خدماتمند
گيرندآن بهره
نظیــر
فواید بی
میوه
غذایی
نميمواد
مصرف
درخور و کافی
محافظت می کند.
در اين زمينه بخشهاي نظارتي صندوقهاي بيمهاي به اين مهم توجه ويژهاي
شوید.
براينیز
هستند،
آب
از
سرشار
که
هایی
ســوختگی
آفتاب
گاهی یــک
داش��ته باش��ند تا از اين طريق عالوه بر بهبود و ارتقاي خدمات درماني
مرغ
تخم
خصــوص،
این
در
بود.
خواهد
سودمند
بسیار
را
پوســت
تواند
می
خفیف هم
بازنشستگان بخش قابل توجهي از دغدغهها و نگرانيهاي بحق اين افراد نسبت
بيمهها
بهترین
یکی از
گردد.تــوت را در برنامه غذایی
مصرف
تحریک کرده و آن را خشــک و
اي برطرف
شركتهاي
شدهرساني
غنیخدمات
به
آسیب پذیر نموده و از حالت نرمی محسوب می شود.
روزانه خــود فراموش نکنید( .مه
طبیعی خود خارج می سازد .اما مصرف  2عدد تخم مرغ غنی شده شو)
احتیاجاتبابدندوبهشرح
یک جدول
در چنین شــرایطی ،لوتئین به در روز ،نیمی از
•
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براس��اس گزارشه��ا و آماره��اي ارائه ش��ده هماينك درص��د زيادي از
بازنشس��تگان صندوقهاي بيمهاي كش��ور با حمايت و مساعدتهاي دولت
تحت پوش��ش بيمه خدماتدرماني و تأمين اجتماعي هستند اما با توجه به
كهولت سن و تحليل و كاهش توان جسمي بازنشستگان ،بيشتر آنها نيازمند
مراقبتهاي بهداش��تي هس��تند و در اين زمينه به علت افزايش هزينههاي
تش��خيصي ،درمان��ي و ورود تجهي��زات و فناوريهاي پزش��كي گرانقيمت
خدمات بيمه پايه درمان پاسخگوي نيازهاي بهداشتي درماني بازنشستگان
نيس��ت و حتي در پارهاي از موارد به دليل باال بودن نرخ خدمات پزش��كي
بوي��ژه در بخ��ش جراحيها و بيماريهاي س��خت و صعبالع��الج برخي از
بازنشستگان به خاطر عدم برخورداري از خدمات بيمه تكميلي درمان قدرت
و توانايي پرداخت هزينههاي پزشكي را ندارند درحالي كه اگر خدمات بيمه
پايه درمان از سوي متوليان حوزه سالمت و سازمانهاي بيمهگر ساماندهي
ش��ود به طور قطع بخش زيادي از هزينههاي دوران بازنشستگي را پوشش
خواهد داد.
در كشور ما با توجه به وضعيت اقتصادي ارائه تمامي سرويسها و خدمات
بهداش��تي در قالب بيمه درماني براي دستگاههاي اجرايي و دولتي امكانپذير
هاي
اس��اس در
چهــارهمين
نيس��ت و بر
دستگاهرایانه
كش��وريمقابل
خدمات خود را
مديريت از وقت
اصلیقانونطوالنی
دلیل
محققان
اجراي��ي مكلفند در چارچوب بودجههاي مصوب و آئيننامهاي كه به تصويب
نشستن
کنند.
می
سپری
کار
میز
یا
نشسنت
استرس،
کمر درد
هایو بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را عالوه
كارمندان
ميرسد
را وزيران
هيأت
بــر این که
صورت عالوه
طوالنــیبه مدت
ویتامین
کمبود
طوالنیبرمدت،
يكنواخت
هماهنگ و
بدنباومشاركت آنان
درمان،
بيمه پايه
استفاده از
سوخت و
هاي آمدن
پایین
کرده اند.
عنوان
بنابراين
میزاندهند
تكميلي قرار
باعثبيمه
كارمندان دولت تحت پوشش
تمامي
یبوست براي
مكمل
وزنهاي
افزایش بيمه
بازنشستگان
معيشتي
در
می شود،
بدن و
استرس شرايط كنوني با توجه به وضعيتســاز
•
افراد
دردهایهزينهها
تكميل كننده
خدم��ات و هم
كننده
تكميل
عنوان
به
برايازاينجمله
استخوانی
افزایش
اســترس می تواند عامل بروز انواع
از اهميت بااليي برخوردار اس��ت به نحوي كه بحث بيمه تكميلي درمان بعد
دردها ،بیماری ها و اختالالت باشد .کمردرد را به همراه دارد.
از افزايش حقوق به عنوان مطالبه مهم بازنشستگان اين كشور مطرح است و
رسیدن
تأمين علت
كشوري ودرد به
بازنشستگان این
استرس بیش
نشــانه
کمردردهمگاه
اکسیژناز
كسر مبالغي
اجتماعي با
گروه از
اينك دو
که
شود
می
ایجاد
عضالت
به
کم
فوقانی
قســمت
در
ویژه
از حد بهحقوقش��ان توسط سازمانهاي بيمهگر تحت پوشش قرار دارند اما مهمترين
ناراحتی
سفت
اســترس
کمر است.
هاي
ایجادشركت
شدن ودرماني
سفتخدمات
باعثكيفيت
است بحث
باعثمطرح
اين ميان
مسئله كه در
بازنشستگان بابت
از
كه
مبلغي
ازاي
در
آنان
از
برخي
متأسفانه
كه
است
اي
بيمه
شدن عضالت در تمام بدن ،کاهش در این قسمت می شود.
خدماتو درخور و مطلوبي ارائه نميكنند كه الزم است
آن ميگيرند
تكميلي
جریان بيمه
قســمت ها
خون به
در اين زمينه بخشهاي نظارتي صندوقهاي بيمهاي به اين مهم توجه ويژهاي
تراکم اسیدها در عضالت می شود • کمبود ویتامین
داش��ته باش��ند تا از اين طريق عالوه بر بهبود و ارتقاي خدمات درماني براي
بازنشستگان در
که در پی آن درد
مشکالت
هايمی
ویتامین
نسبت
تواند افراد
بحق اين
کمبودو نگراني
قســمتاز دغدغهها
آنقابل توجهي
بخش
رسانيشود.
تشدید می
جمله کمردرد به وجود
برطرف از
شركتهاي بيمهايفراوانی
گردد.
یا خدمات
ایجاد و به

 4دلیل اصلی کمر درد

• نشسنت طوالنی مدت

بیشــتر کارمندان ســاعت های
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بیاورد .به عنوان مثال ،ویتامین .D
این ویتامین با نور خورشید ارتباط
{>> ادامه در صفحه}28 :

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

 جدولهای ____________________ ویژه وعادی ____________________

جدول ويژه
>>حل در صفحه 34

جدول عادي
جدول ويژه

جدول عادي

4

5

افقي:
حضور -6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6نوع��ي غ��ذاي فرنگ��ي -حضور
افقي -6 15 14 13 12 :نوع��ي غ��ذاي فرنگ��ي-
5 4 3 2 1
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 -1از آثار ديدني و تاريخي شيراز-
داشتن -قلم در گويش بيگانه
 -1از آثار ديدني و تاريخي شيراز-داشتن -قلم در گويش بيگانه
1
ندا دهنده
ندا دهنده
 -7آجر نصفه -آنكه مجلس مهماني
1 -7آجر نصفه -آنكه مجلس مهماني
را زينت بدهد -تيز
زينت بدهد -تيز
 -2س��خت ،ناگوار -ثب��ات و بقا-را 2
 -2س��خت ،ناگوار -ثب��ات و بقا2 -
علم مطالعه گذشتگان
علم مطالعه گذشتگان
 -8پم��اد قديمي -بيچش��م و رو-
3 -8پم��اد قديمي -بيچش��م و رو-
3
 -3پي��امآوري -دس��تافزار -يار
برومند
 -3پي��امآوري -دس��تافزار -ياربرومند
4
خاموش
خاموش
 -9نوع��ي ش��يريني س��نتي -م��اه
4 -9نوع��ي ش��يريني س��نتي -م��اه
ميالدي -سبزي ساالد
ميالدي -سبزي ساالد
 -4آت��ش عرب -نت چه��ارم -از 5
 -4آت��ش عرب -نت چه��ارم -از 5
جانوران تك ياختهاي -سده
جانوران تك ياختهاي -سده
 -10خادم قوم -شعله -دوستان
 6-10خادم قوم -شعله -دوستان
6
 -5مخف��ف اگ��ر -اعالمي��ه -نام
 -11قت��ل با نقش��ه قبل��ي -امان-
 -5مخف��ف اگ��ر -اعالمي��ه -نام -11قت��ل با نقش��ه قبل��ي -امان-
7
7
فدراسيون جهاني كشتي
فدراسيون جهاني كشتي
ضمير متكلم وحده
ضمير متكلم وحده
 -12قايق كوچك چوبي -سراينده-
 -6ثروتمن��دان -چگونگ��ي انجام 8-12قايق كوچك چوبي -سراينده-
 -6ثروتمن��دان -چگونگ��ي انجام 8
گرفتن يك كار -مكان
گرفتن يك كار -مكان
حرف تمسخر -دختر عرب
حرف تمسخر -دختر عرب
9
9
 -7فرمان همهپرس��ي از وظايف و
 -13ابر سفيد -جوان -گياهي
 -7فرمان همهپرس��ي از وظايف و -13ابر سفيد -جوان -گياهي
تصميمناگهاني
مراس��مانقباض
اين است-
اختيارات...
 -14نام پس��رانه -خانه ساحلي -از
اختيارات ...است -انقباض ناگهاني10-14نام پس��رانه -خانه ساحلي -از
بيان اينكه طي
با
 10گفت :آئيننامه استاني برگزاري طرح آفتاب
كش��ور
فتاب
عضالت -اجازه دادن
دادن
عضالت -اجازه
دروس
دروس
11
فرهنگي و
توانمندس��ازي
زه
 11اس��تانها ابالغ ش��ده و مديران بهزيس��تي
اجتماعي به تمام
��تي
هتل -وپاس��خ
انتظ��ار
س��الن
 -15بافنده -اثري از آلبركامو
 -8س��الن انتظ��ار هتل -پاس��خ -15بافنده -اثري از آلبركامو
اش��اره كرد
پنجم
س��ردهيم به-8برنامه
جام
12ها مس��ئول برگزاري اين طرح در سراس��ر
اس��تان
12
مثبت -ويرگول
ويرگول
مثبت-
عمودي:
عمودي:
بهزيس��تي
س��ازمان
پنجم،
برنامه
نون
كل
بهزيس��تي
به
جامع
هاي
گزارش
ارائه
و
كش��ور
كل
ي
 -9روان انس��ان -ميگ��و -پارچه13-1
 -9روان انس��ان -ميگ��و -پارچه 13
 -1كنايه از چشم -يكي از دورههاي
كنايه از چشم -يكي از دورههاي
همه ساله جهت توانمند كردن 10درصد كشور هستند.
ابريشمي رنگين
ابريشمي رنگين
زمينشناس��ي از دوران ديرين��ه
14شناس��ي از دوران ديرين��ه
زمين
14
تحت پوشش سازمان اقدام كند.
هاش��مي عمدهتري��ن مش��كالت مط��رح ش��ده
ش��ده
 -10صدم��ه -تقويت كننده ،نيرو
 -10صدم��ه -تقويت كننده ،نيرو
زيستي
زيستي
15
15
را
خانوار
سرپرست
زن
هزار
55
ذشته
مسكن
بخصوص
اقتصادي
مش��كالت
را
مددجويان
سكن
بخش -جنگ
بخش -جنگ
 -2نصرت -كبوتر دشتي -تنپوش
 -2نصرت -كبوتر دشتي -تنپوش
از
هم
مسكن
و
ش��غل
هزار
100
ايجاد
حاضر
حال
در
داد:
ادام��ه
و
كرد
عن��وان
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حاضر
 -11بيآبرو -هاون -نيز
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داخل
رس��يده-
نو
ميوه
-13
 ratingديدن
) CIF 0.60كاال-
ديدن
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سوریه...
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سوریه چه میگذرد؟
در

جنگ بر علیه بشار اسد یا بر لَه اربابان نفت

ابو جعفر خدیر (مونتریال)

در ادامــه جنــگ های
بیشــمار امپریالیستی،
جنگ دیگــری بمانند
همیشــه بــا مقاصــد
استثماری و غارتگرانه،
بطرز وحشیانه و قرون
وسطائی اما با ابزار مدرن
و پیشــرفته کشتار در
سوریه براه انداخته اند.
این جنگ وحشــیانه را
که در آن انسانها را به مانند گوسفند
سر میبرند ،جامعه جهانی علنا و رسما
حمایت مالی ،تسلیحاتی و تبلیغاتی
میکند و کارگزاران و مزدوران منطقه
ای خود ،از قبیل شــیخ عربستان و
شیخ قطر و دیگر شیوخ ریز و درشت
خلیج فــارس را ،کــه هریک نمونه
تمام عیار ،کهنه ترین و فاســد ترین
حکومتهای خلیفه گری عهد جاهلیت
هستند فعاالنه وارد این کار زار جنایت
بر علیه بشریت کرده است.
در بــاره جامعه بــه اصطالح جهانی
چون نیک نظر کنیــم خواهیم دید
دولتهای تشــکیل دهنده آن ،همان
دولتهای شرور استعماری پیشینند،
بنابراین بدون دغدغه خاطر می توان
آن را جامعه شــرور جهانی یا باشگاه
مستعمره چیان کهنه کار نام نهاد.
جمعیت این جامعه شرور جهانی به
یک دهم  1/10جمعیت جهان نمی
رسد ،ا ّما بنام َّکل مردم دنیا (جامعه
جهانی) ســخن می گوید ،تصمیم
میگیرد و به اجرا میگذارد ،و کشورهای
نظیر هند و چین با جمعیتهای باالی
بیلیون و یا برزیــل صنعتی با 200
میلیون جمعیت که  29بار از بلژیک
عضو این جامعه و  16بار از فرانســه
عضو دیگر جامعه بزرگتر است در این
جامعه «جهانی» جای نمی گیرد.
با این مقدمه این سئوال مطرح
است که این جامعه شرور جهانی
در ســوریه دنبال چه اهدافی
است؟
میدانیم که بزرگترین مصرف کننده
نفت ،ایاالت متحده امریکاســت که
به تنهائی روزانه  20میلیون بشــکه
مصرف میکنند؛ یعنی یک پنجم کل
نفت استخراج شده جهان!
از طرفی عمده چاههــای نفتی ،در
کشورهای به ضعف و فقر کشیده شده
در خلیج فارس و خاورمیانه قراردارند،
از این رو ژئوپولیتیک نفت سرنوشت
منطقه ما را بشــدت تحت تاثیر قرار
میدهد.
دیپلماسی لوله های نفتی -گازی در
چند ســال اخیر نقش عمــده را در
حوادث خاورمیانه بازی کرده است.
زیرا عربستان سعودی ،قطر و ترکیه
پــروژه ها ی عظیم خــط لوله های
گازی روی میز دارند.
البته ناگفته نماند کــه تنها نام این
کشــورها روی پــروژه ها هســت،
صاحبان و پیــش برندگان اصلی در
واقع شرکتهای نفتی غرب و وابسته

 4عامل کمر درد...
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به جامعه " شــرور جهانی" میباشند
و طــرح و برنامه و منافع کالن را آنها
مدیریت مــی کنند.
این پروژه ها در ادامۀ
پروژۀ به اجرا درآمده
خط لوله بی تی سی
است که نفت باکو را
از طریــق تفلیــس
"گرجستان" به بندر
ترکیــه جیهان واقع
در دریای مدیترانه و
از آنجــا به بازارهای
دنیا حمل میکنند و نام
خود بی تی سی را از باکو -تفلیس و
جیهان گرفته است.
این پروژه ها عبارتند از:
• پروژه لوله گاز:
قطر ،عربستان سعودی ،سوریه ،ترکیه
و از آنجا به بازارهای اروپا با مخالفت
متوقف گشت.
• پروژه جایگزین:
قطر ،جنوب عراق ،اُردن ،ســوریه و
ترکیه
این پروژه قــرار بود گاز منابع عظیم
گنبد شــمالی قطر واقــع در جنوب
پارس جنوبی را با ظرفیت 900000
میلیارد متر مکعب به بازارهای اروپائی
برساند .لوله گذاری این خط در خاک
ترکیــه هم اکنون تکمیــل و آماده
دریافت محموله است.
ناگفتــه نمانــد قطــر بزرگتریــن
صادرکنندۀ گاز مایع طبیعیدر جهان
است و تالش دارد آن را از  33میلیون
تُن به  77میلیون افزایش دهد.
شــیخ قطــر در ســال  2011یک
اولتیماتوم به سوریه داد و مجدداً از آن
کشور خواستار اجازه عبور خط لوله
گاز قطر -ترکیه شد.
اما سوریه بی اعتنا به اولتیماتوم شیخ،
ایــران و عراق را ترجیــح داد و برای
ساختن یک خط لوله ای که گاز این
دو کشــور را از طریق سوریه به اروپا
برســا ند ،در ژوئیــه  2011به توافق
رسید.
از اینجاســت که خشم طیب اردغان
دوســت خانوادگی خود بشار اسد ،و
غضب شیخ قطر نسبت به سوریه قابل
فهم میشود.
عربستان ســعودی با نظام سلطنت
مطلقه برای تبلیغ و پیشــبرد اسالم
وهـــابی در ســر تا سر دنیا
رادیکال ّ
وســیعا از دالرهای بــاد آورده نفتی
هزینهمیکنند،همزمانتبعیضقومی،
مذهبی ،و جنســی را به شــدت روا
میدارد ،و کارگران مهاجر را به برده گی
کشیده و مخالفین را وحشیانه شکنجه
میکند و در میدانهای عمومی شهرها
زدن گردن آنها را به نمایش میگذارد.
ِ
این چنین جرثومۀ فســاد و جنایت،
عزیز و ُدردانۀ سرمایه داری جهانی ،و
خدمتگذار مطمئن غرب میباشد و اگر
پایگاه های نظامی امریکا در خاک و
اطراف خا ک او استقرار نیافته بود و
چتر حمایتی جامعه شرور جهانی بر
سر این مایه های ننگ خلیج فارس
و خاورمیانه نبود ،خشم مردم دودمان
آنهــا را دود میکرد .بهرحال شــیخ

مصممانه در رقابت با قطر
ســعودی ّ
مسلح میسازد،
را
المسلمین
که اخوان
ّ
سلفی ها و تکفیریها را حمایت میکند
تا بزعم خویش دولت شــیعۀ علوی
را که تنها دولت الئیک عربی اســت
سرنگون ســاخته و بجای آن دولت
وهابی روی کار آورد.
از طرفی اســرائیل که در پایان سال
 2010به کشف میدان بزرگ گازی
در کناره های ســاحلی خود دست
یافته بود برای صدور آن به اروپا قرار
بود بیاری اتحادیه اروپا ،به خط لوله
گاز قطر -ترکیه پیوسته و در رقابت
با خط لولۀ گازی «ســاوت استریم»
روســیه که تامین کنندۀ بزرگ گاز
اروپاست شرکت نماید.
اما ســوریه با امضاء قرارداد خط لوله
گازی با ایــران و عراق که در محافل
بین المللی نفتی ،آنرا خط لوله اسالمی
و گاهی خط لوله شــیعی مینامند.
بنحوی نیز از این طریق به روســیه
متحد اســتراتژیک خود در بازار اروپا
ّ
حمایت کرد.
به این ترتیب به نظر میرسد گاز بخش
جدا ناپذیر وقایع سوریه و خاورمیانه
است.
در ایــن رابطه خبرنــگار الجزایری،
نورالدین ُمراسی گزارش میدهد گروه
های تکفیری و دیگر مخالفین سوریه
در نوامبر  2010زمانی که توافقنامه
دوحه را می نوشــتند قبل از همه به
این دولت متعهد شده اند ،در سوریۀ
بعد از بشار اسد به خط لوله گاز قطر
اجازه عبور بدهنــد و در خاک خود
امنیت آن را تضمین کنند.
با توجه به اینکــه  2/3منابع نفتی و
 %40ذخایر گازی در این منطقه قرار
دارند ،از ایــن رو امید نمیرود به این
زودی ها ُصلح و آرامش پایدار در این
منطقه از جهان برقرار شود.
آن بخــش از درآمدهــای نفتی که
صاحب نفت شــده
نصیب دولتهای
ِ
باید با ایجاد بحران و آشوب و فروش
سالح ،به خزانه جامعه شرور جهانی
برگردد.
از  20کمپانــی بــزرگ جهــان 12
کمپانی شرکتهای نفتی هستند که
از ابعاد عظیم درآمدهای به جیب زده
شرکتهای نفتی حکایت میکنند.
تنها روزنه روشن و امید ،تح ّول
سریع جهان ما است که به سرعت
میدان را برای جامعه شــرور جهانی
تنگ و تنگ تر میکند .با ُرشد سریع
دولتهای تازه به دوران رسیده دنیای
دانش و صنعت و تولید ،و ایجاد قطب
های عظیم صنعتی در شرق انحصار
تســلط بر
تولید و فروش و در نتیجه ّ
جهان را از دست میدهند.
چیــن به زودی به مقــام قدرت اول
جهانی میرسد .شرارت های غرب در
عراق ،افغانستان ،لیبی ،تا اینجا بسیار
پر هزینه بوده و اقتصاد آنها را بلعیده
اســت .و هنوز هم پایان آنها روشن
نیست .مسلّما فردا اگر در میهن ما به
چنین شرارتی دست بزنند ُجز فاجعه
بُزرگ نصیب نخواهند برد.
•

>> ادامه از صفحه27 :

دارد ،ایــن روزها اغلــب به مواد
غذایی مانند شیر افزوده می شود تا • یبوست
از بروز عوارض ناشی از کمبود این یبوست از قسمت روده تحتانی که
ویتامین پیشگیری شود .ویتامین به احتمال زیاد انســداد در آن جا
 Dبه طور چشــم گیری کمردرد وجود دارد ،به کمر فشار وارد می
شدید را در مبتالیان کاهش می کند .اگر یبوست یک مشکل مزمن
دهد .از آن جا که ویتامین ها برای باشد ،این فشار مداوم روی قسمت
عملکرد طبیعی بدن الزمند ،هر تحتانی کمر می تواند مشــکالت
نوع کمبــودی می تواند منجر به زیادی ایجاد کنــد و پس از رفع
کمردرد شود.
یبوست ،کمردرد ادامه پیدا کند.

یبوست مشکل شایعی است که با
افزودن فیبر در برنامه غذایی و باال
بردن مصــرف آب و ورزش کردن
قابل درمان است .باید دانست که
مصرف داروها اثر کوتاه مدت دارد
از این روز الزم اســت که شــیوه
زندگی خود را تغییر دهید.
•

28

امام آمد؛ امام اینبار با ارفرانس آمد!
ف .م .سخن
البته واضح و مبرهن است

که امام در سال  ۱۳۵۷آمد
ولی مسؤوالن محترم ،برای
این که حرص ما را به طور
کامل در بیاورند ،هر سال
در ماه بهمــن ،امام را یک
بار دیگــر می آورند جلوی
چشم ما تا حســابی ما را
عصبانینمایند.
امام در ســال  ۵۷آمد تا ما
را خوشــبخت نماید و آب
و برق مــا را مجانی نماید
و انســانیت را به ما بازگرداند.
همین طور قرار بود هر یک از ما
صاحب خانه شویم و معنویات
ما متجلــی گردد و بر خالف
شاه که گفتند قبرستان ها را
آباد کرده ،شهرها و روستاهای
ما را آباد نمایند.
ولی نمی دانم چرا همه چیز
برعکس شد و حضرت امام
زد زیر حرف اش و مملکت را
کله پا نمود.
از آن روز اما ،سی و پنج سال
ناقابل می گذرد و چند سال
دیگر بگذرد ان شــاءالله ما
هم مثل خیلی های دیگر می
میریم و حسرت گذشته های
خوبی که در آن ها قبرستان ها
آباد بود را نمی خوریم.
یعنی االن ما حاضریم یک چیز
هم دستی بدهیم تا برگردیم به
دوران آبادانی قبرستان ها.
ما آبادانی شــهرها و روستاها و
شکوفا شدن معنویت های مان
را نخواستیم .ما آب و برق مجانی
نخواستیم .خانه ی مجانی هم
نخواســتیم .همه ی این ها را
می دهیم به وراث حضرت امام
بردارند بروند پی کارشــان .در
عوض آقای شاه دوباره زنده شود

و ما به همان ساواک و دو سه
هزار زندانی راضی هستیم و
گمان می کنم زندانی های
آن زمان هم از وضع شــان
خیلی راضی باشــند چون
آن هایی کــه زندان های
زمان شاه و زمان خمینی
را دیده اند به طور قریب
به اتفاق می گویند صد
رحمت به زندان های
شاه!
اما ما داشــتیم راجع به
آمدن آقای امام خمینی
می گفتیم که حواس
مان پرت شد و بیخودی
یاد قبرستان و زندان و فقر
و این جور چیزها افتادیم.
امام خمینی ســال پیش
هم تشریف اش را آورد و نعلین
مبارک اش را روی تخم چشم
ما گذاشت ،ولی اما ِم سال پیش
یک جورهایی ناقص الخلقه بود
و بزرگ تــر از آدم عادی بود و
دست و پا هم نداشت و باید دو
نفر او را این ور و آن ور می بردند.
آهان یــادم رفت بگویم که امام
خمینی سال پیش از هواپیمای
«ساها» پیاده شد و آمد تا ما را
خوشبختنماید.

امســال اما امــام از هواپیمای
ارفرانس پیاده شــد ولی نمی
دانم چرا خود امام و هواپیمای
حضرت امام این بار جفت شان
مثل ناقص الخلقه ها بودند ،یعنی
حضرت امام مثــل « ِد هابیت»
کوتوله و پاهایــش پهن بود ،و
هواپیمای حضرت امام هم بدنه
اش خیلی بزرگ و بال اش نصفه
و موتور و ورتیکال استابیالیزرش
خیلی کوچک بــود و روی هم
رفته یک جورهایی بامزه و خنده
دار و ابلهانه شده بود.
ما بسیار شادمانیم که اگر صاحب
آب و برق مجانی نشدیم الاقل
هر ســال در ماه بهمن با دیدن
چنین تصاویر مقوایییی شادمان
و محظوظ می شویم و لبخند بر
لبان مان می نشیند.
دیگر عرضی نداریم.
امیدواریم سال خوبی را در پیش
رو داشته باشــیم و امسال هم
زنده بمانیم بــل که رفتن بهار
آزادی را به چشم ببینیم چون
خیلی خسته کننده شده است
و زمستان استبدادی را بیشتر
دوست می داریم.
•

به لیست بلند ایمیل پیوند ،بپیوندید:

اگر می خواهید از انتشار اینترنتی پیوند بصورت منظم آگاه شوید،

نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:

شهباز :بانی واقعی انقالب...

یــا «شــاه در مصاحبه بــا اوریانا
فاالچی درســال  ،1352در پاسخ
به این پرســش او که "شنیده ام
زندان های سیاسی شما پر است"
بی هیچ پرده پوشــی تصریح می
کند" :اگر منظورتان کمونیســت
هاست ،من آنها را زندانی سیاسی
به حســاب نمی آورم ...ازنظر من
آنهاجنایتکارهستند".
شاه همچنین سئوال فاالچی در
مورد اعدام مخالفان را چنین پاسخ
می دهد:
"البته آنها تیرباران شده اند ،ولی نه
به خاطر آن که کمونیست هستند،
بلکه به خاطــر این که آنها خائن
هستند ...این جا [در ایران] درست
و ضروری است که بعضی از مردم
را باید تیرباران کرد ،این جا ترحم و
دلسوزی بیهوده است».
نقش درجه اول محمدرضاشاه در
زمینه سازی برای انقالب را حتی
صمیمی ترین نزدیکان او نیز تأیید
می کنند.
نویسنده مقاله به نقل از خاطرات
اسدالله علم می نویسد:
«مردم خواهان چیزی بیش از رفاه
اقتصادی هســتند .آنان خواهان
عدالت ،هماهنگی اجتماعی و حق
اظهارنظر در امورسیاسی هستند.
چرا ما ســعی نمی کنیــم تا این
خواست ها را برآورده سازیم؟ من

info@paivand.ca

>> ادامه از صفحه5 :
سرهم بندی شده  -و بخشا مفید
 خود درمقیاس وسیع واژه انقالبرا بــه میان جامعه بــرد و درواقع
ســرود یادمستان داد و همچنین
او بود که حتی پیش از انقالبیون
در سخنرانی مشهور «من صدای
انقالب شما را شــنیدم» انقالب
بودن حرکت اعتراضی مردم را به
رسمیتشناخت.
تا چنــد ماه پیــش از  22بهمن
 ،1357آیت اللــه خمینی برای
بیشــتر ایرانیان شخصیتی کم و
بیش ناشناخته بود.
از این رو ،ســزاوار نیست که او که
در واقع کار مهمی جز مهارت در

نگرانم ،بسیار نگران»!
نویسنده در بخش دیگری از مقاله
خود ،از گــزارش دفتر اطالعات و
تحقیقات وزارت امورخارجه امریکا
درسال  1344چنین نقل می کند:
«شاه کنونی فقط پادشاه نیست.
درعمل ،نخست وزیر و فرمانده کل
نیروهای مسلح هم هست».
و نتیجه می گیرد« :شاه استقالل
نخســت وزیر و وزیرانش را تاب
نمی آورد .در اسفند  1351به علم
دستور می دهد" :به وزارت خارجه
گفته ام که هیچ مقامی غیر از خود
من حق نــدارد درکارهای وزارت
امورخارجــه مداخله بکند .حتی
گفته ام برادر هویدا که نماینده ما سوارشدن بر موج نفرت مردم از
در سازمان ملل است ،حق ندارد به محمدرضاشاه نکرد ،به عنوان رهبر
نخست وزیر گزارش بدهد ،حتی انقالب معرفی شــود ،درحالی که
تلفنبکند"».
عملکرد  25ســاله محمدرضاشاه
شباهت هایی که بین رفتار شاه و مسبب و بانی واقعی انقالب بود!
عملکرد امروز سیدعلی خامنه ای
•
دیده می شود ،نه از روی تصادف
بلکه وجوه اشتراک همه نظام های
خودکامه است و البته این شباهت
اوتاوا  2بـار
در سرانجام همه این نظام ها که
در روز
سقوط و فروپاشی است به اوج می
رسد.
مونتریال -اوتاوا
این را نیــز نمی تــوان ازیاد برد
اوتاوا -مونتریال
کــه پس از انقالب مشــروطیت،
 15دالر هر طرف ،هر نفر
نخستین بار شخص شاه بود که با
تلفنرزرو:
"انقالب سفید" نامیدن اصالحات
(613) 265-5899
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هد رسید که ایران
آیا آن روز فراخوا
میانه» لقب بگیرد؟
«قلب مرده خاور

ایران :محیط زیست...

سی و پنج سال تخریب....
سام خسروی فرد
روزنامهنــگار و پژوهشــگر
محیطزیست
زنگ خطر دو دهه پیش به صدا
در آمد.
از آن زمان کارشناســان در
زمینههای مختلف هشــدار
دادهاند که محیطزیست ایران
به سوی نقطه بیبازگشت در
حرکت است.
مقایسه آمار رسمی و نیز اطالعات
منتشر شدهدر نشریات و رسانههای
داخلی ،سیمایی به نسبت دقیق از
وضعیت محیطزیست ایران ظرف
 ۳۵سال اخیر ترسیم میکند:
محیطزیست بر پرتگاه نابودی
قرار گرفته است.

میلیون لیتر و مصرف گازوئیل به
 ۳۳میلیــارد و  ۸۰۰میلیون لیتر
رســید؛ بنزین و گازوئیلی که ،به
گفته چند تن از نمایندگان مجلس
و نیز معصومه ابتکار رییس سازمان
محیطزیست ،غیر استاندارد و به
شدت آالینده است.
تولید بنزیــن غیراســتاندارد از
دســتآوردهای دولــت محمود
احمدینژاد برای مقابله با تحریمها
بود .این طرح ،افزایش آلودگی هوا
در شهرهای بزرگ و به خصوص
تهران را به دنبال داشت .به گفته
یک مقام مسئول ،ساالنه  ۴۵هزار
ایرانــی جان خود را بر اثر آلودگی
هوا از دست میدهند.

تولید بنزین غیراستاندارد از
دستآوردهای دولت محمود
احمدینژاد برای مقابله با حتریمها
بود؛ ساالنه  ۴۵هزار ایرانی جان
خود را بر اثر آلودگی هوا از دست
میدهند.

افزایــش جمعیت و شــمار
خودروهــا ،آلودگــی هــوا و
زبالــه ،نابــودی جنگلها و
مراتع ،خشک شدن تاالبها
و کاهش جمعیــت جانوران
وحشی تکههای پازلی هستند
که وقتــی کنار هم قرار میگیرند پژوهش انجام شــده در دانشگاه
نه تنها وضعیت امروز را به نمایش علوم پزشکی نیز نشــان داد ۳۵
میگذارند که تصویــری از آینده درصد کودکان ساکن تهران عالئم
آسم و آلرژی دارند.
ایران نیز ارائه میهند.
همچنین نتایج مطالعهای دیگر،
•
از پایینتر بودن ضریب هوشــی
جمعیت ،حال ،آینده
این یک اصل بدیهی است :وقتی کودکان ســاکن نقــاط آلودهتر
بر تعداد افراد ساکن در سرزمینی پایتخت خبرداد.
افزوده میشــود ،نیاز به استفاده نوع دیگری از آلودگی هوا با منشا
از منابــع مختلف در آن حوزه باال طبیعی ناشی از هجوم ریزگردها
در خوزســتان و توفــان نمک در
میبرد.
از این رو افزایش جمعیت انســان آذربایجان نیز سالمت شهروندان را
در بســیاری از منابع مطالعاتی ،نشانه رفته است .گزارشیدردست
ش و عامل اصلی نیست که نشاندهددردهه پنجاه
مهمترین چالــ 
تخریب محیطزیست معرفی شده و حتی قبل از آن ،شهروندان ایرانی
از آلودگی هوا با منشا طبیعی رنج
است.
به گزارش مرکز آمار ایران ،در سال بردهاند.
 ۱۳۵۵جمعیت کشور  ۳۳میلیون •
و  ۷۰۰هزار نفر بود و ده سال بعد جنگل ،مرتع ،سیل
این رقم به  ۴۹میلیون و  ۴۰۰هزار آمارهای رسمی نشان میدهد
نفر رسید.
مساحت جنگلها پس از سال
بر اســاس آخرین سرشــماری  ۵۷به صورت تصاعدی کاهش
عمومی نفوس و مســکن در سال یافته است.
 ۱۳۹۰جمعیت کشور  ۷۵میلیون ایــن روند ناگهــان در میانه دهه
و  ۱۵۰هزار نفر برآورد شد.
 ۸۰بــه طرز عجیبی تغییر کرد و
این جمعیــت روزانه  ۵۰میلیون افزایش یافت .ســازمان خوار و بار
تن زباله تولیــد میکند که تنها جهانی (فائو) میزان کل عرصههای
۵درصد آن به کارخانههای بازیافت جنگلی ایران را در نخستین سال
راه مییابــد ۹۵ .درصد زباله باقی انقــاب  ۱۸میلیــون و  ۴۳هزار
مانده یا بــه روشهای قدیمی در هکتار گزارش کرد.
دل زمین مدفون و یا در طبیعت ایــن رقم در ســال  ۱۳۸۱به ۱۲
رها میشوند.
میلیون و  ۴۰۰هزار هکتار کاهش
یافت امــا ناگهان دو ســال بعد،
•
نزدیک ۲میلیون هکتار به مساحت
خودرو ،بنزین ،گازوئیل
وسایل نقلیه موتوری در بسیاری جنگلهای ایران افزوده شد و این
از شهرهای بزرگ از جمله تهران روند صعودی همچنان ادامه دارد.
عامل اصلــی آلودگی هوا معرفی مرکز آمار ایران در ســال ۱۳۹۲
شدهاند .بر پایه آمار رسمی ،تعداد مساحت جنگلهای کشور را ۱۴
خودروها از اول انقالب تا کنون  ۱۶میلیــون و  ۳۲۰هزار هکتار اعالم
کرد .دستکاری در تعریف جنگل،
برابر شده است.
برآورد مرکز آمار ایران در ســال عامل اصلی چنین رشد فزایندهای
 ۱۳۵۷بیش از  ۹۶۰هزار دستگاه بود .بر پایه تعریف قدیم (که فائو
خودرو بوده است .این رقم بر اساس آن را ارائه داده است) جنگل یعنی
گزارش راهور ناجا در سال  ۱۳۹۱در عرصــهای با وســعت حداقل
به  ۱۶میلیوندستگاه افزایش پیدا نیمهکتار ،دستکم  ۱۰درصد از
تاج پوشش درختان ،سطح زمین
کرده است.
در ســال  ۱۳۵۷میــزان مصرف را بپوشاند.
بنزین و گازوئیل به ترتیب پنج و ســازمان جنگلهــا و مراتــع و
نه و نیم میلیارد لیتر بوده اســت .آبخیزداری کشــور این تعریف را
 ۳۴سال بعد با افزایشی چشمگیر تغییر داد تا وســعت جنگلهای
مصرف بنزین به  ۲۳میلیارد و  ۳۶۵ایران روی کاغذ افزایش پیدا کند.

در تعریــف
جدیــد آن ده
درصــد ،تاج
پوششدرختان به پنجدرصد
کاهش یافته است.
با این حال بر اساس گزارش بانک
جهانی که در سال  ۱۳۸۴رسانهای
شــد ســاالنه  ۱۲۵هزار هکتار از
جنگلهای ایران نابود میشــود.
پیشبینی شده است ایران تا
 ۵۰سال آینده جنگلی نخواهد
داشت.
از ســوی دیگر ،اطالعات مندرج
در ویژهنامــه منابع طبیعی ایران
(منتشــر شده در ســال )۱۳۸۳
نشان میدهد میزان مراتع کشور
در ســال منتهی به انقالب ۱۰۶
میلیون هکتار بوده است.
مرکز آمار ایران ،مساحت مراتع
کشــور را در ســال  ۹۱بیش از
 ۸۴میلیــون و  ۸۰۰هزار هکتار
برآورد و گزارش کرده است .این
در حالی است که بر اساس اعالم
سازمان محیطزیســت در سال
 ۱۳۸۴ســاالنه  ۸۰۰هزار هکتار
از مســاحت مراتع کشور کاسته
میشود.
بر پایهدادههای مرکز آمار ایران،در
فاصله سالهای  ۱۳۶۵تا ۱۳۹۱
بیــش از  ۱۷هــزار و  ۷۸۰مورد
آتشسوزی عمدی و غیرعمدیدر
جنگلها و مراتع کشور ثبت شده
است .زمینهای سوخته جنگلی و
مرتعی ،بیش از  ۲۳۰هزار هکتار
بوده است؛ رقمی که در حدود دو
و نی م برابر مساحت جزیره کیش
است.
وقتی پوشــش گیاهــی از بین
میرود ،کوچکترین بارانی روی
زمین به سیل بدل میشود.
آمارها نشان میدهد در دهه ۵۰
شمسی  ۴۰۵مورد سیل در کشور
جاری شده است .این رقم در دهه
 ۶۰به  ۸۱۴مورد و در دهه  ۷۰به
دو هزار و  ۴۰مورد رسید.
این روند صعــودی در میانه دهه
 ۸۰ناگهان کاهش یافت .بر اساس
گزارش سازمان جنگلها و مراتع و
آبخیزداری تعداد سیلهای جاری
شده در فاصله ســالهای  ۸۰تا
 ۷۴۶ ،۸۶مورد بوده است .برخی
کارشناسان دلیل کم شدن روند
ســیالب در ایران را خشکسالی
و کاهــش بارندگــی در دهه ۸۰
یدانند.
م
اطالعات دقیقــی از میزان تلفات
ســیل در دســت نیســت .امــا
برآوردهای منتشر شدهدر رسانهها
نشان میدهد هر ســال به طور
متوسط  ۲۲۶ایرانی جان خود را
در سیل از دست میدهند.
از بین رفتن پوشش گیاهی (بر اثر
جنگلزدایی و چرای بیش از حد
دام و تغیییر کاربــری اراضی) نه
تنها احتمال جاری شدن سیالب
را شدت میبخشــد که افزایش
فرسایش خاک را نیز بهدنبالدارد.
میزان فرسایش خاک در ایران به
طور دقیق محاســبه نشده است.
ارقــام پراکنــده و گاه متفاوت از
فرسایش ساالنه  ۲۲تا  ۳۳تن در
هکتار حکایت دارد .در فصلنامه
پژوهشهای اقتصادی (منتشــر
شده در بهار  )۱۳۸۴گزارش شده
که هزینههای مستقیم فرسایش
خاک در سال  ۱۳۷۹حدود ۲۲۵۹

میلیارد تومان بوده است.
ادامه این روند نه تنها باعث خواهد
شد که زمین ،قابلیت باروری خود
را از دســت بدهد کــه بر میزان
مناطق بیابانی ایــران نیز خواهد
افزود.
•
رود ،تاالب ،برهوت

رودخانه کرخه بحرانی است ،حیات
دز از آلودگی میکروبی و سفیدرود
از ورود حجم عظیم فاضالبهای
شیمیایی به مخاطره افتاده است.
 ۱۸عرصه آبی تا پیش از انقالب در
فهرست تاالبهای مهم بینالمللی
(موسوم به کنوانسیون رامسر) ثبت
شد .این تعداد اکنون به  ۲۴تاالب
افزایش پیدا کرده است .اما تمامی
آنها وضعیت نگرانکنندهایدارند.
چند مثــال میتواند عمق
فاجعهای که بر تاالبها رفته
است را روشن کند:
ارومیه که زمانی آشــیان  ۴۰هزار
فالمینگو بــود امــروز و کمتر از
چهار دهه  ۳۳۰هــزار هکتار آن
به شورهزار بدل شده است (یعنی
بیش از دو برابر مســاحت جزیره
قشــم ،بزرگترین جزیــره ایران)،
بختگان و پریشان در فارس دیگر
رمقی ندارند ،گاوخونی در اصفهان
به برهوتی بدل شده است ،هامون
با وسعت  ۲۴۰هزار هکتار در دهه
 ۵۰خورشیدی امروز تنها زمینی
سله بسته است ،پیشبینی شده
تاالب امیرکالیه تا چند سال دیگر
بر اثر زهکشی به طور کامل خشک
شود و وســعت تاالب انزلی از ۲۱
به هفت هزار هکتار کاهش یافته
است.
از میان تاالبهای ثبت شده ایران
در فهرست کنوانســیون رامسر،
هفت تــاالب به دلیــل تغییرات
شــدید اکولوژیــک ،همچنان در
شمار تاالبهای به شدت تخریب
شده (موسوم به لیست مونترو) قرار
دارند.

ایران هموارهدورههای خشکسالی
را از ســرگذرانده است .این پدیده
طبیعیبابررسیدورههایبازگشت
قابل پیشبینــی و تا حدی قابل
مدیریت است .وضعیت عرصههای
آبی ایران در هیچ دورهای همچون
امروز نگران کننده نبوده است.
خشک شــدن رودخانههای
مهمی چون کارون و زایندهرود
و دریاچهها و تاالبهایی نظیر
ارومیه و بختگان نه به دلیل
خشکســالی که از فقدان
مدیریت صحیــح در عرصه
منابع آبی کشــور رخ نموده
است.
محاسبه دبی آب (حجمی که در
بازه زمانی مشخص ثبت میشود)
روشــی اســت برای کمی کردن
میزان آبهای جاری .بر اســاس
گزارش شــرکت مدیریت منابع
آب ایران ( )۱۳۸۶متوســط دبی
رودخانههای کارون ،ســفیدرود،
دز و کرخه در ســالهای آماری
۱۳۵۵تا  ۱۳۵۹به ترتیب عبارت
بودند از  ۲۷۰ ،۱۲۰ ،۷۰۰و ۱۹۰
مترمکعبدر ثانیه.
اخبار و گزارشهای منتشــر شده
از رســانههای داخل ایران نشان
میدهد کارون در سالهای اخیر
خشــکی پیدرپی را تجربه کرده• ،
زایندهرود  ۲۰بار ظرف  ۱۰ســال حفاظت ،حیاتوحش ،تاراج
گذشــته خشک شــده ،وضعیت بــر پایه آمــار موجود ،در ســال
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 ۱۳۵۶حدود پنج میلیون هکتار از
مساحت ایران در قالب  ۱۳پارک
ملی ۲۷ ،پناهگاه حیاتوحش۲۳،
منطقــه حفاظت شــده و دو اثر
طبیعی-ملی مــورد حفاظت قرار
داشت.
اسکندر فیروز ،بنیانگذار سازمان
حفاظت محیطزیســت ایران در
کتاب خاطراتش از آموزش ۲۳۰۰
محیطبان و  ۱۴۰۰افسر محیطبان
یاد کرده است.
گرچــه در ســالهای اولیه بعد
از انقالب وســعت مناطق تحت
حفاظت ســازمان محیطزیست
کاهش یافت اما با روی کار آمدن
دولت اصالحات ناگهان بر مساحت
این مناطق افزوده شد .روندی که
همچنان نیز ادامه دارد.
بر اساس آماری که سازمان حفاظت
محیطزیست در سال جاری اعالم
کرده حدود  ۱۷میلیون هکتار از
مناطق ایران حفاظت میشــوند
که  ۳۵پارک ملــی ۴۴ ،پناهگاه
حیاتوحش ۱۶۶،منطقه حفاظت
شــده و  ۳۵اثر طبیعی-ملی را در
بر میگیرد.
هر چند وسعت این مناطق خالل
ســالهای  ۵۶تا  ۹۱حدود سه و
نی م برابر افزایش داشــته است اما
نیروی انسانی حفاظت کننده این
مناطق اضافه نشده ،برخی مناطق
ارزش حفاظتیشان را نیز از دست
دادهاند و در مناطقی حیاتوحش
 ۱۰۰درصد نابود شده است.
به گفته محمد باقر صدوق ،معاون
ســازمان محیطزیســت در سال
 ،۱۳۸۸تنها ســه هزار محیطبان
در آن ســازمان فعالیت میکنند
(یعنی یک دوازدهم استانداردهای
جهانی) >>{ .ادامه در صفحه}30 :

پزشکانبدونمرز :کمککنید!
affected by the crisis in Syria or to
other emergencies around the world by
completing the form below.
To help MSF respond to emergencies
as soon as they happen, join our Partners Without Borders monthly giving
program by clicking here:

www.msf.ca

Donation
Two years after the start of the conflict, Syrians are caught in a humanitarian catastrophe. Despite significant
challenges and insecurity, MSF is on
the frontlines of the emergency, providing care to those in need.
Please donate now to assist those
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برگزیده :خامن فتنه چوپان عتیق مراغه
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$10,800 not accounting for

وست آیلند

نفهمیــدم داره به من فحش

دوســتی بــرام اس ام اس زده میده یا به یارو؟!
پرسیده بود :میدونی بهترین یونجه 
سادیسم
بیماری
عالئم
از
یکی
مال کجاست؟
کیفیتشرایتون!
اینه که میگی :میشه یه چیزی
براش نوشتم :نه نمیدونم...
باقیمتسیدامساعیل!
برام نوشت مشکلی نیست از یه گاو بپرسم؟!
بعد که طرف گفت چی؟
دیگهمیپرسم...؟!
میگی :هیچی بی خیال!

به بابا میگم میخوام برم ســمت 
مامان من خیلیدموکراته!
راهنمایی بودیم یهدبیرداشتیم هر
گیاهخواری ،نظرت چیه؟!
بابام گفت :آفرین ،خیلی هم خوبه ،وقتــی میخواد فحش بــده نظر موقع از دســت ما عصبانی میشد
خودمم می پرسه! مثال میگه:
میگفت :گوساله ها خجالت بكشید
مگه تو چیت از ُبــز کمتره!
میخوای بهت بگم نفهم؟
من جای پدرتون هستم!

یک نفر نیست بگه آخه نکبت ها میخوای بهت بگم شعور نداری؟ 
اگر ایران میخواد بمب اتمی بسازه 
بزرگترین حرف های کینه توزانه
تو
رفتم
بودم
شــده
عاشق
بار
به شامپو چه ربطیداره؟! شامپو رو یه
با این جمله توجیه میشه« :اینو به
چرا تحریم می کنید؟! یعنی اگه اتاق درو رو خودم بســتم ...بعد از خاطر خودت دارم میگم!»
ایرانیا کچل بشن نمی تونن بمب یک ساعت صدام کردن که بیا شام 
بخور داره سرد میشه!
یه بار رفته بــودم درمانگاه آمپول
اتم بسازن؟!
نمیخورم،
هیچی
گفتم من دیگه
بزنم ،یه دختره اومد آمپولمو بزنه،

خیلی از زنها حاضر نیســتند به میخوامبمیرم!
معلوم بود خیلی تازه کاره!
مردی که نمیشناسند کمک کنند! گفتن :شــام ماکارونیه! ته دیگ همینجــوری که ُســرنگو گرفته
ولی مردها حاضرند حتی واســه ســیب زمینی هم داره كه دوس بود توی دســتش ،لرزون لرزون
داری!
اومد سمت من و گفت :بسم الله
زنهای غریبه هم بمیرن!
لـامصبا نقطه ِ
ضعف منـــو پیدا الرحمنالرحیم!
چقدر این مردها آقان!!
کرده بودن!
منم که کپ کرده بودم از ترســم

طرف اومده با عصبانیت می گه این 
گفتم:اشهد ان ال اله اال الله!
یارو زبون آدمیزاد حالیش نمیشه به سالمتی پنگوئن که یه ذره قد هیچی دیگــه ...انقدر خندید که
داره ،اما بازم التی راه میره!
بیا تو باهاش حرف بزن!
نتونست آمپولو بزنه و خدارو شکر ایران :محیط زیست  >> ...ادامه از صفحه29 :

یکی دیگه اومد زد!
یادش به خیر زمانی كه
شــگفتانگیز این که پس از  ۵۰محیط زیســت در ســال ۱۳۵۶

سال حفاظت از عرصههای طبیعی نشــان داد که  ۲۰۰گونه کمیاب
«دیالین سسا!» چیست؟
از یارو می پرسن چرا زن گرفتی؟
کشور و صرف هزینههای مالی و گــور ایرانی در پــارک ملی کویر
فریاد یک مرد اصفهان که میگوید زود
میگه از باال فشار پدر و مادر،
جانی ( ۱۱۳محیطبان شــهید و زندگی میکردند.
باشید ساعت  3است!
از پایین فشار این بی پدر و مادر! !
 ۳۰۰محیطبان جانبــاز) ،برخی در آماربرداری ســال  ۱۳۷۶حتی

مناطق حفاظت شــده ارزشهای یک راس گور در آن منطقه دیده
سوال شرعی :
که زن عجــم که در زمانی بومشــناختی خود را از دســت نشد .منطقه حفاظت شده بیستون
با عرض سالم و خسته نباشید خدمت
درایت زن عرب!
در ســال  ۱۳۵۶دارای  ۱۰هــزار
بــه قاعــده دو برابر ســن دادهاند.
علمایمحترم
در یک روز کاری ،ساعت  7صبح می زن عــرب را گفتند :تویی اســام حقوق بشر داشت محمد محمدیزاده رییسدستگاه راس کلوبز بود .اما آماربرداری در
خواستم اتومبیلم را از پارکینگ بیرون که قبل از اسالم پدرانت در (به شــهادت لوح کورش) ،محیطزیست در دولت دهم اعالم  ۲۰ســال بعد از آن نشان داد که
بیاورم .دیدم ماشــینی جلوی درب زمان تولد زنده به گور می اکنون تنها گاو خود رو می کرد مناطقی که ارزش حفاظتی حتی یک راس از این جانوران باقی
منزل راه را بر من بسته .در همین لحظه کردند (به شــهادت قرآن) ،فروشد و به زیارت می رود ندارند واگذار میشوند .واگذاری دو نمانده و  ۱۰۰درصد جمعیت نابود
یک نفر به کمکم آمد و با راهنمایی او کــه هیچ جانــوری حتی تا همچون منی زر بپوشم هزار هکتار از پارک ملی گلستان شده است.
و  19بار عقب و جلو کردن ،ماشین را رطیل نمی کــرد ،اکنون و شــوهرم مرا با مزراتی و به صنایع پتروشیمی ۸۷۰ ،هکتار آمــار حیاتوحــش در ایران که
از اراضــی پناهــگاه حیاتوحش میتوان آن را «اسرار مگو» نامید
از پارکینگ خارج کــردم و از آن جا اســام تو را چه سود است پورشه بگرداند.
که خسته اش کرده بودم ،در راه خدا زمانی که هیچ حق از خود شــنونده نــه از درایت زن و پــارک ملــی کاله قاضی برای به راحتی در دسترس عالقمندان
 5هزار تومان به او دادم .مشکل این نداشــته و به اندازه شــتر عرب ،بلکه از تفکر آن عجم آپارتمانســازی ۷۴۰ ،هکتــار از و پژوهشــگران قرار نمیگیرد اما
در حیرت سوخت و بر باد منطقه حفاظت شــده جاجرود مروری بر اخبار رسانهها وضعیت رو
جاست :حال که خواستم حرکت کنم ،ارزش نداری؟
به مســکن مهر و  ۲۱۵هکتار از به احتضار حیاتوحش کشور را به
طرف سوار همان ماشینی که راه را بر گفت  :ســودش همانا بس شد.
پارک ملی بمو به پاالیشگاه شیراز تصویر میکشد .کشته شدندست
من بسته بود شد و حرکت کرد! حال
و شــهرک صنعتــی لپویی تنها کم ۱۲پلنگ از ابتدای سالجاری
می خواهم بدانم از نظر شرعی "کشتن
گوشــهای از تخریب عرصههای تا کنون تنها گوشهای از آن تصویر
این شخص" جایز می باشد یا خیر؟!
طبیعی کشور است که از مبادی است.

 Man & Woman … LOLرسمی انجام شده است.
از سوی دیگر ،آمار مربوط به صید
inflation, the past
ﻋﯿﻦ ﺳﮓ ﺍﺯ ﺳﻮﺳﮏ ﻣﯿﺘﺮﺳﻪ،
ﻃﺮﻑ ِ
15 years puts
? Lady: Do you smokeبه این مجموعه باید مصوبه اسفند آبزیان نیز میتواند بخشدیگری از
ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺘه اژدها ﺗﺎﺗﻮ ﮐﺮﺩﻩ!
your spending at
 Man: Yesماه  ۱۳۹۱هیــات دولت را اضافه واقعیت را به نمایش بگذارد.
Lady:
How
many
packs
a
?$162,000 correct
کرد که از ســازمان محیطزیست بر اساس گزارش مرکز آمار ایران،
?day
Man: Correct
کشور خواســته تا معادن موجود صید انــواع ماهیــان دریای خزر
Man:
3
packs
Lady: Do you know that
جمالتی از 
در محدوده مناطق حفاظت شده ظرف بیست سال نوسان بسیاری
Lady: How much per pack
if you hadn’t smoked, that
را برای واگذاری به مردم شناسایی داشــته اما در همین مدت صید
سیاستمدارن دنیا !
Man: $10.00
money could have been put
 Lady: And how long haveکند.
ماهیان خاویاری به شدت کاهش
لنین :تاثیر یك رأی از یك گلوله in a step-up interest savings
? you been smokingوضعیت حیاتوحش نیز در یافته است به طوری که از ۲۲۰۰
account and after accountبیشترست.
 Man: 15 yearsایــران مانند مناطق حفاظت تن در ســال  ۱۳۷۰به  ۶۸تن در
ing for compound interest
مترسك
از
كه
گنجشكی
چگوارا :
 Lady: So 1 pack cost $10.00 for the past 15 years, youشده ،اسفبار است.
سال  ۱۳۹۱رسیده است.
میرد.
می
ازگرسنگی
بترسد
 and you have 3 packs a day could have now bought aبر پایه اطالعات رسانهای شده و در کارشناسان ،صید بیرویه و آلودگی
كه
نیست
آن
شكست
گاندی:
 which puts your spendingدسترس ،شمار جانوران وحشیدر شدید دریای خزر و رودخانههای
?Ferrari
زمین بخوری،آن است كه نتوانی
? each month at $900. In one Man: Do you smokeبعضی مناطق به طرز چشمگیری منتهی به آن (از ســوی هر پنج
بلندشوی.
Lady:
No
year,
it
would
be
در دو مقطــع  ۱۳۵۶و  ۱۳۷۶به کشور حاشیه خزر) را عوامل اصلی
باید
دانشــگاه
:
خمینی
امام
Man:
Where’s
your
f--king
$10,800
?correct
شــدت (و در برخی موارد تا  ۱۰۰کاهش ذخایر ماهیــان خاویاری
که
دانشگاهی
باشد،
دانشــگاه
Ferrari
then.
Man:
Correct
درصد) افت داشته است.
اعالم کردهاند.
دانشگاه نباشد دانشگاه نیست !
) Lady: If in 1 year you spend (From Vincent Nguyenبه عنوان مثال ،آماربرداری سازمان به دلیل وضعیت بحرانی ماهیان
 یارو از جنتی می پرسه :اول
و آخر ما کیه؟ میگه اولتون مائیم كه
توگوشتون اذان میگیم؛ آخرتون
هم مائیم كه براتــون نماز م ّیت
میخوانیم .مشكلی داری؟! میگه :نه
حاج آقا یکی به ما گفت شا...یدم تو
اول و آخرت! ما هم ملتفت نبودیم،
پرسیدیم!

همه روزه در
اخوان وست آیلند

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

خاویاری پنج کشور حاشیه خزر
به تازگی توافق کردند تا پنج سال
صید تجاری این ماهیها متوقف
شود.
•
درد ،درمان ،عاقبت

شــماری از پژوهشــگران و
کارشناسان حوزه بهداشت به رابطه
آلودگی محیطزیست و سالمتی
افراد اشــاره کردهانــد .به عنوان
نمونه ،افزایش نرخ سرطان بهدلیل
مصرف نادرست سموم و کودهای
شیمیایی و یا افزایش نرخ مرگ و
ی هوا.
میر بر اثر آلودگ 
اما آن گونه که از روند رو به احتضار
محیطزیست ایران بر میآید چنین
هشــدارهایی نیز چنــدان جدی
گرفتهنمیشوند.
بررسی آمارها نشان میدهد ظرف
 ۳۵سال گذشــته ،محیطزیست
ایران حتی آنجا که به ســامتی
شــهروندان ارتباط پیدا میکند
دغدغه و اولویــت دولتها نبوده
اســت .به نظر میرســد تنها راه
چاره برای بهبود شرایط قهقرایی
همکاری و مشارکت مردمی است
که الجرم از مجرای تشــکلها و
سازمانهای غیردولتی میگذرد.
آن گونه که پیشبینیها نشــان
میهد ادامه رونــد کنونی باعث
میشــود ایران در  ۵۰سال آینده
به سرزمینی بدل شود فاقد خاک
حاصلخیز و آب و جنگل و مرغزار،
ســرزمینی برهــوت و لمیــزرع،
عرصهای تفته و سوزان مشابه چاد
که به «قلب مرده آفریقا» مشهور
است.
آیــا آن روز فراخواهد رســید که
ایران «قلب مرده خاورمیانه» لقب
بگیرد؟
•
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چراقربانیانخشونتخانوادگی
آزاردهندهگانشانراترکنمیکنند؟!

همیشه این سوال برای ما مطرح است که چرا قربانیان خشونت خانوادگی آزار
دهنده گان شان را ترک نمی کنند؟
چه چیزی آنها را در چرخه خشونت و تحمل شکنجه های بیشتر نگه می دارد؟
ی بود که به طور
در زیرداستان «لسلی مورگان اشتاینر» ،کهدیوانهوار عاشق مرد 
مداوم او را مورد آزار قرارمیداد و تهدید به مرگ میکرد ،از نظرتان می گذرد.
خانم استاینر داستان تلخ روابط با همسرش را در ویدیویی که با استقبال جهانی
مواجه شده بیان می کند.
او خواســتار اصالح تصورات غلط بســیاری از مردم در مورد قربانیان خشونت
خانوادگی می شود و توضیح میدهد که چگونه همه باید به شکستن سکوت
کمک کنیم.
نژادها ،در همه ادیان ،در تمامی
 ...من امروز اینجا هســتم تا در مورد سطوح درآمدی و تحصیلی .این
یک ســوال نگران کننــده صحبت در همه جا هست.
کنم ،که به همان اندازه پاسخ نگران و دومین پیامم این است که همه فکر
کننــده ای دارد .موضوع من رازهای میکنند که خشونت خانوادگی برای
خشونتهای خانوادگی است ،و سوالی زنان اتفاق میافتد ،این فقط مشکل
که قصد دارم درگیر آن شوم سوالی زنان است.
اصالاینطورنیست.
ست که همه همواره میپرسند:
چرا او میماند؟ چرا فردی با مردی بیش از  ۸۵درصد از آزاردهندگان مرد
که او را با مشت و لگد میزند باقی هستند ،و خشونت خانوادگی تنها در
میماند؟
مورد افراد نزدیک اتفاق میافتد ،افراد
من یک روانشناس ،مددکار اجتماعی وابسته و متکی به یکدیگر با رابطهای
و یا متخصص خشونتهای خانوادگی بلنــد مدت ،بــه عبارت دیگــر ،در
نیستم.
خانوادهها ،آخرین جایی که ما در آن
من زنی هستم باداستانی برای گفتن .خشونت را انتظار داریم ،که این یکی
من  ۲۲ســاله بــودم .و از دانشــگاه از دالیلی است که خشونت خانوادگی
هــاروارد تازه فارغ التحصیل شــده گیج کننده است.
بودم .و برای اولین شغلم به نیویورک دلم میخواست به شما میگفتم که
نقل مکان کــرده بودم به عنوان یک من آخرین فرد روی زمین هستم که
نویسنده و ویرایشگردر مجله سونتین با مردی که او را کتک میزند خواهد
( )Seventeenکار میکردم.
ماند ،اما در حقیقت به دلیل ِسنم من
من اولیــن آپارتمانــم ،اولین کارت یک قربانی عادی و متداول بودم.
اعتباری امریکن اکسپرس ،و یک راز من  ۲۲ســاله و در ایــاالت متحده
خیلی بزرگداشتم.
بودم ،زنان در سنین  ۱۶تا  ۲۴ساله
راز من ایــن بود که ایــن هفتتیر نســبت به سایر زنان سه برابر بیشتر
که با تیرهای پوکهای پر شــده بود احتمال قربانی شدندر خشونت های
توسط مردی که فکر میکردم دلبر و خانوادگی را دارند ،و ســالیانه بیش
معشوق من است ،بارها و بارها روی از  ۵۰۰زن و دختــر در این ســنین
شقیقهی من گذاشته شده بود .مردی توسط شــرکای جنسی سوءاستفاده
که بیشــتر از هر کســی در این دنیا کنندهشــان ،دوست پسرشــان و یا
دوستش داشتم اسلحه را روی سر من همسرشــان در ایالت متحده کشته
میگرفت و مرا تهدید به مرگ میکرد میشوند.
بارها بیش از آنچه که حتی بتوانم به من قربانی بســیار متداولی بودم زیرا
خاطر بیاورم.
که من درباره عالئم هشدار دهند و یا
من اینجا هستم که درباره یک عشق الگوهای خشونتهای خانوادگی هیچ
دیوانهوار با شما صحبت کنم ،یک تله چیزینمیدانستم.
روانی که چه رهای از عشــق داشت ،من کانر را در یک شــب سرد بارانی
عشقی که میلونها زن و حتی تعداد در مــاه ژانویه دیدم .او در ایســتگاه
کمی از مــردان همه روزه گرفتار آن مترو شهر نیویورک کنار من نشست،
میشوند .این حتی میتواند داستان و شــروع به صحبت کردن کرد .او به
شما باشد.
من دو چیز را گفت .یکی اینکه او از
مــن مثل جان بدربــرده معمولی از مدرسه «آی وی لیگ» فارغ التحصیل
خشونتهای خانوادگی نیستم .من شده ،و دیگری اینکه او در یک بانک
لیسانس ادبیات انگلیسی از دانشگاه مهم در وال استریت کار میکرد.
هاروارد دارم ،و فوق الیسانس بازاریابی اما چیــزی که بیشــترین جذابیت
از دانشگاه تجارت وارتن.
احساسی را در اولین مالقات در من
من بیشتر عمرم را برای بیش از  ۵۰۰ایجاد کرد این بود که او مردی باهوش
شــرکت موفق از جمله جانسون اند و بامــزه بود و او مثل یک کشــاورز
جانسون ،لئو برنت و مجله واشینگتن میماند .او گونه های بزرگی داشت و
پست کار کردهام .حدود  ۲۰ساله که گونه های بزرگ سیب مانند و موهای
با همسر دومم ازدواج کردم و ما دارای طالیی داشــت و در نظر من دوست
سه فرزند هستیم .سگم از نژاد «بلک داشتنی و شیرین بود.
لب» اســت و من یک خودرو هوندا از ابتدا یکی از زیرکانهترین کارهایی که
اُدیسی دارم ( .خنده تماشاگران)
کانر انجام داد ،این بود که این توهم را
ُخب اولین پیام من برای شــما ایجاد کرد که من مسلط بر روابطمان
این است که خشونت خانوادگی بودم .به طور خاص از ابتدا اینکار را با
برای همه اتفاق میافتد -در همه بت ســازی از من انجام داد .ما شروع

نه به خشونت در
خانواده

مورد توجــه عزیزانی که در
غربت و بــه دور از حمایت
خانواده بسر میبرد و در اینجا
عالوه بر مشــکالتی چون نا
آشــنائی به زبان و شناخت
کافی از جامعه میزبان دست
و پنجه نرم میکنند و مورد
خشونتخانگیقرارمیگیرید

.شما میتوانید با «بوکلیه آتنا»
با شماره:
514-274-8117

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

به دیدار هم کردیم ،و او عاشق همه
چیز من بود ،اینکه من باهوش بودم،
من به هاوارد رفتــه بودم ،اینکه من
درباره دختران نوجوان اشتیاق زیادی
داشتم و درباره کار من .او میخواست
همه چیــز را درباره خانوادهام ،درباره
دوران کودکیام ،آرزوهایم و رویاهایم
بداند .کانر مرا به عنوان یک نویسنده
و یک زن باور داشــت ،به شــیوهای

آزار رسانی تنها در سکوت پیشرفت می کند
و به اوج می رسد اولین نشانه های خشونت را
تشخیص دهید و مداخله کنید...
که کــس دیگری هرگز ایــن باور را
نداشــت .همچنین او با گفتن رازش
فضای جادویی از اعتماد بین ما ایجاد
کرده بود ،همچنین او با گفتن رازش
فضای جادویی از اعتماد بین ما ایجاد
کرده بود ،که وقتی خیلی بچه بوده،
از سن  ۴ســالگی بارها و بارها بطور
وحشیانهای مورد آزار جسمی توسط
ناپدریش قرار میگرفته ،بارها و بارها
بطور وحشیانهای مورد آزار جسمی
توسط ناپدریش قرار میگرفته ،و این
آزار و اذیت آنچنان ناجور بوده که او
را مجبور به ترک مدرســه در کالس
هشــتم کرده ،حتی با وجود اینکه او
بســیار باهوش بوده ،و حدود بیست
سال زمان صرف بازسازی زندگیش
کــرده بود .به همیــن دلیل بود که
مدرک دانشگاه لیگ آیوی ،شغلی در
وال استریت و آینده درخشانش برای
او معنای زیادی داشت.
اگر شما به من میگفتید که این مرد
باهوش ،شوخ طبع ،احساساتی که مرا
ستایش می کند یک روزی مرا وادار
به این میکند که آرایش بکنم یا نکنم،
دامنم چقدر کوتاه باشد ،کجا زندگی
کنم ،چه شغلی بگیرم ،با چه کسی
دوســت باشم و کریســمس را کجا
بگذرانم ،من به شما میخندیدم ،زیرا
هیچ نشــانه ای از خشونت یا کنترل
و یا عصبانیت در ابتدا در کانر وجود
نداشــت .من نمی دانستم که اولین
مرحلــه در هــر رابطهی خشــونت
اغفــال و فریب
خا نو ا د گی

قربانیست.
همچنین نمیدانســتم که قدم دوم
منزوی کردن قربانیست.
کانر یک شــب به منزل نیامد و بگه،
«هــی ،میدونی تمامــی این رومئو
ژولیت بازیها خیلی عالی بودند ،اما
من نیاز دارم که قدم به مرحله بعدی
بگذارم ،که همان منزوی کردن و آزار
دادن توســت» ( خنده تماشاگران)
«بنابر این من باید تو را از این آپارتمان
بیرون ببرم جایی که ممکنهســت
همسایگان صدای فریاد تو را بشنوند،
و تو را از این شهر که دوستان ،اقوامی
و همکارانی داری که ممکن اســت
کبودی هــای تن تو را ببینند بیرون
ببرم».
در عوض ،کانر در یک عصر روز جمعه
به خونــه آمد و به مــن گفت که از
کارش همان روز استعفاء داده ،شغل
رویاییش ،و گفــت که او از کارش به
خاطر من استعفا داده ،زیرا من باعث
شدم که او احساس امنیت و دوست
داشته شدن کند دیگر نیازی به اثبات
خودش در وال استریت ندارد ،و فقط
میخواهد که از شهر برود و از خانواده
تعدیگر و ناکارآمدش به دور باشد ،و
به شهر کوچکی در منطقه نیو انگلند
برود جایی کــه او بتواند در کنار من
زندگــی اش را شــروع کند .آخرین
چیزی که من در زندگی میخواستم
ترک کردن شهر نیویورک بود ،و ترک
شــغل رویاییام ٬ولی من فکر کردم
که باید برای معشوقم فداکاری کنم،
بنابر این من موافقت کردم ،و از شغلم

اســتعفا دادم ،و کانر و من منهتن را
ترک کردیم .اصال فکر نمیکردم که
دارم درگیــر یک عشــق مجنونوار
میشــوم ٬که من سراسیمه قدم به
طرف یک تَله جسمی ،مالی و روانی
که به دقت کار گذاشــته شده بود بر
میداشتم .که من سراسیمه قدم به
طرف یک تَله جسمی ،مالی و روانی
که به دقت کار گذاشــته شده بود بر
یداشتم.
م
گام بعدی در الگوی خشــونتهای
خانوادگی تهدید به خشونت و دیدن
اینکه او چگونه واکنش نشان میدهد
است .تهدید به خشونت ودیدن اینکه
او چگونه واکنش نشان میدهد است.
و اینجاســت که اون تفنگهایی که
صحبتش رو کردم سر و کلهش پیدا
شــد به محض اینکه ما به نیو انگلند
رفتیم ،میدونید که انتظار میرفت که
در این محل کانر احساس امنیت کنه،
او سه تا اسلحه خرید .او یک اسلحه
را در داشبورد خودرویمان گذاشت.
ش در رختخوابمان
یکی را هم زیر بال 
نگه داشت ،و سومی را در تمام اوقات
در جیبش نگه میداشت .و گفت که
به دلیل آســیب جدی روحی که در
زمان نوجوانی دیده به این اسلحه نیاز
دارد .و گفت که به دلیل آسیب جدی
روحــی که در زمان نوجوانی دیده به
این اسلحه نیاز دارد .این را نیاز دارد تا
احساس امنیت کند .اما این اسلحهها
برای من واقعا یک پیام داشــتند ،با
اینکه او دســت روی من بلند نکرده
بود ٬زندگیام در هر دقیقه از هر روز
در معرض خطر شدیدی قرار گرفته
بود.
اولین باری که کانر جسماً به من حمله
کرد پنــج روز قبل از ازدواج مان بود.
ســاعت  ۷صبح بود .من هنوز لباس
خواب تنم بود.داشتم با کامپیوترم کار

میکردم تا یک تا مقاله را تمام کنم ،و
فکرم به هم ریخت و کارم مختل شد.
و کانر عصبانیت مرا بهانه کرد تا هردو
دستش را دور گردن من بگذارد و به
سختی فشار دهد تا من نتوان نفس
بکشم و یا فریاد بزنم ،و از دستش که
دور گردن من حلقه شده بود استفاده
کرد و ســر مرا بارها و بارها به دیوار
کوبید .و از دستش که دور گردن من
حلقه شده بود استفاده کرد و سر مرا
بارها و بارها به دیوار کوبید .پنج روز
بعد ،ده نقطه کبود شده روی تنم از
بین رفت ،و من لباس عروسی مادرم
را پوشیدم ،و با او ازدواج کردم.
علیرغــم اتفاقی که افتــاده بود ،من
مطمئن بودم که ما زندگی شادی را
برای همیشه خواهیم داشت ،زیرا من
عاشــق او بودم و او بسیار عاشق من
بود او خیلی خیلی متاسف بود .او فقط
برای مراسم ازدواج و تشکیل خانواده
با من بسیار عصبی شده بود .او فقط
برای مراسم ازدواج و تشکیل خانواده
با من بســیار عصبی شده بود .و این
حادثه جداگانه بوده ،و او هرگز دوباره
صدمهای به من نخواهد زد.
دو مرتبــه دیگر در ماه عســل این
اتفاق افتاد .اولین مرتبه ،من رانندگی
میکردم که یک ساحل خلوت پیدا
کنم و گم شدم ،او مشت محکمی به
کنار سرم زد و طرف دیگر سرم چند
بار به پنجرهی سمت راننده خورد.
و سپس چند روز بعد ،در راه بازگشت
از ماه عسل به خانه ،از ترافیک خسته
شده بود ،و یک ساندویچ بیگ مک را
به صورتم پرتاب کرد .کانر به مدت دو
سال و نیم از ازدواجمان هفتهای یکی
دو بار مرا کتک میزد .کانر به مدت دو
سال و نیم از ازدواجمان هفتهای یکی
دو بارمرا کتک میزد.
{>> ادامه در صفحه}33 :
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الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت

ازنازی بپرس!...

دل به دریا بزن!

ممکن تجربه کنــد ،فقط در آن
صورت اســت که شادی واقعی را
تجربه می کند ،تنها در آن هنگام
اســت که وفور نعمت و برکت به
وقوع می پیوندد.
آنهایی که می خواهند طعم واقعی
زندگی را بچشند ،بایستی دل به
دریا بزنند ،بایســتی قدم به وادی
ناشناخته ها بگذارند.
بنیــادی ترین
درســی کــه
بایستی در این
راه فــرا گرفت،
این است :

زندگــی کــردن دل و جرات می
خواهد.
آدمهای ترســو فقــط نفس می
کشــند ،زندگی نمی کنند ،چرا
که بیــم و دلهره بــر زندگی آنها
حکمفرماســت ،و زندگی ای که
ترس در آن جای داشته باشد ،از
مرگ بدتر است .چنین آدمهایی
در حالت پارانویا بسر می برند و از
همه چیز می ترسند؛ نه
فقط از چیزهای واقعی،
بلکه از چیزهای خیالی
و غیــر واقعی هم واهمه
دارند.
از جهنم می ترســند ،از
خانه ای وجود
ارواح می ترسند ،از خدا
ندارد ،زندگی
می ترســند؛ آنها از هزار
همچون زیارت
و یک چیز کــه زاییده
است ...بدون
ی خیــال خودشــان یا
آغاز ،بدون
دیگران است می ترسند.
پایان.
در نهایــت ترس طوری
البتــه جاهایی
در زندگــی آنها رخنه و
هستند که می
رشد می کند که زندگی
توانی استراحت
برایشان غیرممکن می
کنی ،ولی آنها به
شود.
مثابۀاستراحتگاه
زندگــی کار آدم های با
هــای شــبانه
شهامت است.
هستند و صبح
اولین اصلی کهدر زندگی
باید فرا گرفت ،جرات و
شجاعت است.
بــا وجــود همه ی
ترســها و دلهره ها ،یادگار
آدم باید به زندگی در دفتر روزگارنوشتم
بپــردازد .حاال چرا به رســم یادگار این
شهامت برای زندگی چهار نکته را که کوتاه
کردن الزم اســت؟ اند اما پُربار:
برای اینکه زندگی • ،یک:
فی نفسه نا امن و بی به گیتی بجز ُ
رهگذر
ثبات است.
کس نبود
نگران
همیشــه
اگر
• دو:
آســایش
و
امنیت
شعر سخن ایست شور
خاطــر باشــی ،در آفرین و آهنگین
حقیقت خود را در • سه:
زندانی که با دستان دین چهار پایه دارد:
خودت برای خویش یاوه ،فســانه ،ترس،
ساخته ای محبوس وعده
می کنی.
• چهار:
شاید
مکانی
چنین
خردمنــد از دامِ دین
امن باشد ،ولی قطعاً َجســته است و ساده که ســر زد ،باید
زنده نیست ،در آن لوح درآن دســت و مجــدداً بــه راه
بیفتی.
از ماجراجویــی و پابستهنشستهاست.
سرمســتی خبری
مجیدکفائی زندگی جنبشی
نیست.
است مستمر که
زندگی عبارت است
هیچ گاه به پایان
از اکتشاف ،سفر به ناشناخته ها ،نمی رسد ،زندگی جاودان است.
دست پیش بردن به سوی ستاره شروع و پایان ،ویژگی مرگ است.
ها! شجاع باش و همه چیز را پیش ولی تو مرگ نیســتی؛ تو زندگی
پای زندگــی قربانی کن؛ چرا که هستی.
هیچ چیز از زندگــی با ارزش تر مرگ توهم است .این مردم هستند
نیست.
که به مرگ موجودیت می بخشند،
زندگی خود را وقف چیزهای پیش بــرای اینکــه در آرزوی امنیت
پا افتاده مثل پول ،امنیت و آسایش هستند .آرزو برای امنیت و آسایش
خاطر نکن؛ اینها ارزشی ندارند.
خاطر ،مرگ می آفریند ،آدم را از
آدمی بایستی زندگی را به غایت زندگی می ترساند ،انسان را در راه

قدم نهادن به دنیای نا شناخته ها
دچار شک و تردید می کند.
تنها خوراک زندگی ،خطر کردن
است.
هرچه بیشتر ریسک کنی ،بیشتر
زنده هســتی .وقتی این موضوع
را درک کردی که ریســک کردن
بایستی نه از روی یاس و عجز ،بلکه
از روی آگاهی و هشــیاری درونی
صــورت پذیرد ،آنــگاه از زیبایی
محض امکاناتی که ریسک کردن
پیش روی تــو می گذارد به وجد
می آیی .آدمی که بی خانمانی را
از روی یاس و نومیدی قبول کند،
مطلبدستگیرش نشده است.
اگزیستانسیالیســم هــم در یک
چنین جایی به بیراهه رفت .آنها
خیلی به حقیقت نزدیک شــده
بودند ،همانقدر کــه بودا نزدیک
شــده بود ،ولی به بیراهه رفتند.
بجای آنکه به ســعادت و خوشی
برســند ،از این کــه زندگی هیچ
معنایی ندارد ،هیچ هدفی ندارد و
هیچ امنیتی ندارد بسیار غمگین
شدند.
این تجربه آنها را بشدت تکان داد
و متزلــزل کرد .بودا هم به نتیجۀ
مشابهی رسید ،ولی بجای اینکه
غمگین شــود ،خود را به دنیای
ناشناخته ها سپرد.
او همه ی موانع را پشــت ســر
گذاشــت .او زندگی را آنطور که
هست پذیرفت .قبول کرد
که طبیعت زندگی چنین
اســت و دلیلی نــدارد که
انســان احســاس یاس و
نومیدی کند .او متوجه شد
که عــدم امنیت ،زندگی را
زیبا می ســازد ،برای اینکه
مسیر کاوش و خالقیت را به
روی انسان می گشاید و از
طریق آن انسان می تواند به
تجربیاتی نو و شگرف نایل
آید .اگر در زندگی همه چیز
امن ،مطمئن و تضمین شده
بود ،دیگر شور و هیجان و
سماعی وجود نداشت .بودا
با مشــاهده ی اتفاقات غیر
قابل باور و معجزه آســا در
اطرافش به وجد می آمد و
لذت می برد.
عیسی همیشه به پیروانش
می گفت :
«شاد باشــید ،شاد باشید ،باز هم
می گویم که شاد باشید• ».
باگوان شری راجنیش (اوشو)
________

«راجنیش چانــدرا موهان جین» از
عرفای هندی و اساتید باطنی است
که بیــن ســالهای  ۱۹۳۱تا ۱۹۹۰
میزیست.
وی در دهه  ۶۰میالدی به نام آچاریا
راجنیــش و در دهه  ۷۰و  ۸۰باگوان
شری راجنیش
( )bhagwan shree rajneeshنامیده
میشد
امــا نهایتاً در ســال  ۱۹۸۹میالدی
نام اوشو را برای خود برگزید .او یک
عارف« ،گورو» و فیلسوف هندی بود.
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موسیقی کالسی ی عظیــم و زیبای
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زد .راه دوم :با دق وانی چند سال ساز
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و
م
رت
با به موسیقی
کالسیک گوش داد.
عالقه دارند و نم لذا برای کسانی که
ی
کنند راهنمائی دانند از کجا شروع
ها
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چ
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سوال و کمک
بیشــتری الزم
 DIALOGUEت دارید لطفا با آدرس
ماس بگیرید:
ail.com

Sheida.g@hotm

روسیه با
 M. Glinkaآغاز
شد.

در آخر قرن  18کشــور روســیه
سرزمین پهناور و اسرارآمیزی بود
که به قول ناپلئون:
«بسیار پر قدرت ولی تازه داشت
از شرایط قـــرون وسطایی بیرون
می آمد».
در آغاز بیداری موســیقی روس
موسیقیدانان توجه شان به شوپن و
لیست کهدر نظر آنان مظهر آزادی
بودند جلب شــد و به آهنگسازان
اتریشــی و آلمانی که اســتادان
قوانین و قواعد موســیقی بودند،
عالقه ای نشان ندادند .آهنگسازان
روس اولین موسیقیدان های اروپا
بودند که ناســیونالیزم را به «هنر
زیبائی» ارتقاءدادند.
)57-1804( Michail Glinka
با اوپرای خود به نام «یک زندگی
برای تزار»  1836سرآغاز این تفکر
بود .بعد از آن فقط پنجاه ســال
طول کشــید(!) تا موسیقی روس
جای خود را در تاریخ موســیقی
به عنوان یکی از نــوع آورترین و
تاثیرگذارترین موسیقی ها تثبیت
کند .این کشور با اینکه میراث غنی
از آوازهای محلی داشــت تا سال
 1850هنوز کنسرواتوار -مدرسه
موســیقی در این کشــور پهناور
وجود نداشــت .معلم موســیقی
بسیار کمیاب بود .از چاپ کتاب
نت خبــری نبود .تنها در شــهر
 St. Petersburgیــک انجمــن
فیالرمونیک پیدا شده بود که در
سال فقط  2کنسرت ترتیب می
داد .بطور خالصه تاریخ موسیقی

Mussorgsky,
Borodin,
Balakirev,
Cesa Cui,
Rimsky Korsakov

بــه آهنگســازان پنجگانــه
ناسیونالیست روس معروف هستند
که شخصا به خود آموزش موسیقی
داده بودند؛ ولی رسما شغل های
دولتی و ارتشی داشتند.
دو بــرادر  Rubinsteinاولیــن
کنسرواتوار روسیه را پایه گذاشتند.
چایکوفسکیو
Alexander Nikolayevich
Scriabin

آهنگسازان تحصیلکرده و معروف
جهان در این دوران هستند.
بعــد از انقــاب 1917
 Rachmaninoffو Stravinsky
به آمریــکا مهاجــرت کردند اما
 Prokofievو  Shostakovichو
خاچاطوریان در روســیه ماندند و
دچار مشکالت و مخاطرات شدند.
ســال  1948در کنگره موسیقی
مسکو برنامه مخصوص موسیقی
تنظیم شد .هرگونه موسیقی که
خارج از افکار ناسیونالیستی روسیه
باشــد ممنوع شــد .آهنگسازان
موظــف بودند که فقــط مطابق
خواسته و سلیقه خلق روس کار
کنند .آثار موسیقیدانان می بایست
قبــل از اجرا بــه تصویب کمیته
مخصوص موسیقی برسد .به قدری
سختگیری شــد که آهنگسازان
وقت مجبور شــدند برای نجات
خود از اعزام به ســیبری هر کدام
جداگانه ندامت نامه بنویسند.
سپس نامه جمعی برای استالین

فرســتادند و از او «بابــت
راهنمائــی(!) و آگاهی(!) دادن به
ایشــان برای حفظ موسیقی ملی
تشکر کردند(!) و سوگند خوردند
که علم و هنر خود را فقط در این
راه بــکار خواهند بــرد» .تا مرگ
استالین ( )1953همه هنرمندان
شوروی کارشان بسیار محدود شد.
ابتکار و نوع آوری نایاب شد.
 Dmitri Shostakovichبخصوص
بســیار صدمه روحی خورد .شوق
جوانی دیگر در آثارش از بین رفت
و آثارش رنگ سیاهی و افسردگی
گرفت .دفتر خاطرات او سراسر از
تلخی ها ،ناامیدی ها و ناکامی ها
حکایت می کند.
چند منونه از آثار معروف:
• کنسرتو پیانو شماره 2

S.Rachmaninoff
• باله Sacre olu Printemps
Strawinsky
• باله رمئو و ژولیت
Prokofiew
• سنفونی شماره  7و 8
Schostakowitsch
• سنفونی سوئیت شهرزاد
Rimsky Korsacow
• «تابلوهــای یک نمایشــگاه»
برای پیانو ،که بعدا برای ارکســتر
سنفونیک تنظیم شد.
Mussorgski
تاشماره بعد ،شیدا قره چه داغی
 9فوریه 2014
_______________
Photo: Pyotr Ilyich
Tchaikovsky (top left) and The
Five (counter-clockwise from
bottom left): Mily Balakirev,
César Cui, Alexander Borodin, Modest Mussorgsky, and
Nikolai Rimsky-Korsakov

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
3:01 PM
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روز چهارم فوریه سال  ۲۰۰۴شبکه اجتماعی فیسبوک از اطاق مارک
زاکربرگ در خوابگاه دانشجویی دانشــگاه هاروارد راه اندازی شد .هدف
مارک این بود که مخاطبان اصلی این شبکه یعنی دانشجویان ،از طریق
آن بتوانند اطالعات را با یکدیگر به اشتراک گذاشته ،پیام رد و بدل کنند
و با یکدیگر دوستیهای مجازی برقرار کنند.
وبســایت فنآوری «اسلیت» در را خریداری کرد .همزمان شرکت
گزارشی به این مناسبت چهره و گوگل نیز «اورکات» را راه اندازی
کارکردهای فیس بوک به هنگام کرده بود.
تولــد ایــن شــبکه اجتماعی را تفاوت فیسبوک بادیگر شبکههای
یادآوری کرده و میافزاید که فیس اجتماعی این بود که مشخصا برای
بوک به میدانی پا گذاشت که در دانشــجویان طراحی شــده بود،
همان زمان به حد کافی شلوغ بود .صفحه بسیار ساده و تمیزیداشت
معروفترین شبکه اجتماعی آن و شبکه پیامرسانی آن از اسپم پاک
زمان «فریندستــر» بود که یک بود .از همه مهمتــر در آن دوران
ســال بعد شبکه اجتماعی نوپای هدفش تجارت و کسب سود نبود.
دیگری به نام «مای اسپیس» آن مارک زاکربــرگ چند ماه بعد در

زنان :خشونت

>> ادامه از صفحه31 :

من در اشتباه بودم که فکر میکردم
مندر این موقعیت منحصربفرد و تنها
هستم .از هر سه زن آمریکایی یکی
از آنها خشــونت خانودگی و یا چیز
مشابهیدر زندگیاش تجربه میکند،
و مرکــز توســعه کــودکان گزارش
میدهد که سالیانه  ۱۵میلیون کودک
مورد سوء استفاده و یا مورد آزار قرار
میگیرند  ۱۵ ،میلیونُ .خب در واقع
من در جمع بسیار خوبی بودم.
به سوال برگردیم :چرا من ماندم؟

پاسخ خیلی ساده است.
من نمیدانستم که او با من بد رفتاری
میکند .حتی با اینکه او اسلحه پر را
روی ســر من گرفته بود مرا به پائین
پلهها هل داده بود .تهدید کرده بود که
سگمان را میکشد ،سوئیچ خودرو
را وقتی من در بزرگراه رانندگی می
کردم کشــیده بود ،دانههای قهوه را
روی سرم خالی کرده بود در حالی که
من برای مصاحبه کاری لباس مرتبی
پوشــیده بودم ،من حتی یک بار هم
فکر نکردم که یک زن کتک خورده
از همسرم هستم .در عوض ،من زنی
بسیار قوی که عاشق مردی که عمیقا
مشکل داشت بودم ،و من تنها کسی
بودم در این جهان که می توانست به
کانر کمک کند تا با پلیدیها مواجه
شود.
سوال دیگری که همه میپرسند این
است ،چرا او (آن زن) ترک نمیکند و
نمیرود؟ چرا من نرفتم؟
من نمیتوانســتم هیچ زمانی بروم.
از منظــر من ،ایــن غمگینترین و
دردناکترین سوالیســت که مردم
میپرسند ،زیرا ما قربانیان چیزی را
میدانیم که شما نمیدانید:
بطــور باورنکردنی تــرک آزاردهنده
خطرناک است .زیرا آخرین اقدام در
الگوی خشــونت خانوادگی کشتن
قربان 
ی است .بیش از  ۷۰درصد از قتل
های ناشی از خشونت خانوادگی زمانی
اتفاق میافتد که قربانی رابطهاش را با
آزاد دهند قطع میکند ،وقتی که زن
مــرد را ترک میکند ،زیرا پس از آن
آزاردهنده دیگر چیزی برای از دست
دادن نــدارد .عواقــب دیگر از جمله
پیوندهای دراز مــدت ،حتی پس از
ازدواج مجدد آزار دهنده؛ پنهانکاری

منابع مالی؛ و فریبکاری در سیستم
دادگاه خانواده بــرای مرعوب کردن
قربانــی و فرزنــدان او ،فرزندانی که
مرتبا توســط دادگاه خانواده مجبور
میشــوند اوقات بــدون نظارتی را با
مردی بگذرانند که مادرشان را کتک
میزند .و هنوز ما میپرسیم که چرا
او نمیرود؟
من قادر بــه رفتن بــودم ،به خاطر
یکــی از آخریــن کتــک زدنهای
«دیگرآزارانه»ی او که حاشــا و عدم
پذیرش مرا شکست.
من متوجه شدم که مردی که بسیار
عاشقش بودم اگر من به او اجازه دهم،
مرا خواهد کشــت .پس من سکوت
را شکستم .به همه گفتم :به پلیس،
همسایههایم ،دوستانم ،و خانوادهام،
و تمامــی غریبهها ،و من امروز اینجا
هستم زیرا تمامی شما به من کمک
کردید.
ما تمایل داریم سرآمد وحشتناکی از
قربانیان کلیشــهای باشیم ،ما تمایل
داریم سرآمد وحشتناکی از قربانیان
کلیشهای باشیم ،زنان «خود ُمخرب»
و کاالهای آسیبدیده باشیم آیا سوال،
«چرا او میماند؟» رمزی برای بعضی
افراد اســت که بگویند« ،این اشتباه
او بوده که مانــده» ،به عنوان اینکه
قربانیان عمدا عاشق مردانی میشوند
که تمایل به تخریبشان دارند .
اما از زمانی که کتاب «عشقدیوانهوار»
منتشر شده صدها داستان از زنان و
مردانی شنیدهام ،که آنها هم رفتهاند،
که درسی گرانبها از آنکه چه که رخ
داده گرفتهاند ،و کســانی که زندگی
شان را دوباره ساختند ،مسرت بخش
و زندگی شادمان ،به عنوان کارمندان،
همســران و مادران و کامال عاری از
خشــونت مثل من زندگی میکنند.
معلوم شد که در واقع من یک قربانی
خشــونت خانوادگی بسیار متداولی
هســتم ،و یک نجات یافته متداول
خشــونت خانوادگی .من با یک مرد
خوب و مهربان دوباره ازدواج کردم ،ما
این سه فرزند را داریم .من اون سگ
بلک لب و اون خــوردو مینی ون رو
دارم .چیزی که هرگز دیگر نداشتم،
هرگز یک اســلحه پر بر روی ســرم
توسط کسی که می گوید عاشق من

« Look Backنگاهی به گذشته»
رونمایی کرده است.
بخش فن آوری روزنامه انگلیسی
«فایننشیال تایمز» نیز به مناسبت
دهمین ســال تولــد فیسبوک
نگاهی دارد بــه مهمترین نکات
مثبــت و منفی در کارنامه مالی و
اقتصای این شــبکه اجتماعی که
اکنون جزو معتبرترین مارکهای
تجاری و پردرآمدترین موسسات
اقتصادیآمریکاست.
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عکس مورد اشــتراک قرار گرفته
و هر روزه بیش از شــش میلیارد
الیک ( )likeروی فیسبوک ثبت
میشود .هر عملی که مشترکان
روی این شــبکه انجام میدهند
به فیسبوک امــکان میدهد که
عادات ،سالیق و اطالعات آنها را
جمع آوری و دسته بندی کرده و از
آن برای جهت دادن به آگهیهای
تجاری استفاده کند.

مصاحبهای با نشریهدانشجویی
هاروارد گفت« :حدس میزنم
که درنهایت کار ما ســودآور
خواهد شد».
مسیر سودآور شدن فیس بوک
تا سال  ۲۰۰۹طول کشید ولی
•
از آنجــا تا پایان ســال ۲۰۱۳
 )۵فیسبوک وبســایت اشتراک
با شــتابی فراوان در مســیر پنج موفقیت مالی بزرگ فیسبوک عکس «اینستاگرام» را در آوریل
سال  ۲۰۱۲به بهای یک میلیارد
سودآوری پیش رفت ،به طوری •
که با درآمدی هشــت میلیارد  )1آگهیهــای تجــاری بــرای دالر خریداری کرد.
دالری ،سود خالص آن در سال تلفنهای موبایل در سال میالدی در آن زمان بســیاری میگفتند
گذشته به یک میلیارد و پانصد گذشــته برای اولین بار از پخش که چــه هزینه گزافی بــرای آن
میلیوندالر رسید.
آگهی روی کامپیوترهای شخصی پرداخت شــده اســت ولــی با
در سال  ۲۰۰۹رقم مشترکان فعال پیشی گرفته و به این خاطر درآمد افزایش ارزش تجاری موسسات و
فیسبوک از مرز یک میلیون نفر فیسبوک طی ماههای پایانی سال خدمات دیجیتال و عبور کاربران
گذشــت و ایــن در حالی بود که  ۲۰۱۳حــدود  ۷۶درصد افزایش «اینستاگرام» از مرز  ۱۵۰میلیون
هنوز ابزارهای انتشار عکس خود یافته و به مرز هشت میلیارد دالر نفر ،بــه نظر میرســد پولی که
را فعال نکرده بود .طی پنج سالی رســیده است ۱۶ .میلیارد دالر به فیسبوک برای خرید آن پرداخت
کرد چندان زیاد نبود.
که از حضــور بالمنازع فیسبوک ارزش تجاری شرکت افزوده شد.
در عرصه شــبکههای اجتماعی •
میگذرد بر تعداد ابزارها ،امکانات  )۲فیسبوک پس از گوگل دومین پنج عدم موفقیت مالی
و اپلیکیشــنهای آن به شــکل عرصه مجازی بزرگ برای پخش فیسبوک
چشمگیری افزوده شده است.
آگهیهای تجاری است.
•
فقط در هفته اخیر و در آســتانه این شــبکه اجتماعی در ســال  )۱فیسبوک به عنوان یک شرکت
دهمیــن ســال راهانــدازی این  ۲۰۱۳با پیشی گرفتن از یاهو در ســهامی بــا ارزش تقریبی ۱۰۰
شــبکه اجتماعــی ،فیسبوک از آمریکا که بزرگترین میدان فروش میلیارد دالر حضور خود را در بازار
چند اپلیکیشــن جدید از جمله آگهیهای تجاری اســت به مقام بورس شــروع کرد ،ولی به فاصله
ابزار خبرخــوان به نام  paperو  Aدوم رسید.
چند مــاه ارزش آن تقریبا نصف
شــد .این موضوع باعث شــد که
•
 )۳براساس تازهترین نظرسنجیها ،اعتماد سرمایه گذاران به فیسبوک
تعداد مشترکان بزرگسال و مسن و به طور کلی صنایع و موسسات
شبکه اجتماعی فیسبوکدر حال فن آوری جدید لطمه شــدیدی
بخورد .سرمایه گذاران نگران بودند
افزایش است.
در ســال  ۲۰۱۰حدود  ۵۰درصد که با گرایش هر چه بیشتر مردم
از مشترکین بزرگسال هر روز به به تلفنهای همراه قدرت پخش
است.
حال شاید دارید فکر میکنید« ،وای فیسبوک خود مراجعه میکردند آگهی موسساتی مثل فیسبوک
این خیلی جالبــه» و یا «وای ،چقدر ولی این رقم در سال  ۲۰۱۳به  ۶۴کمتر خواهد شد.
او احمق بــود »،امــا در تمامی این درصد افزایش یافته است.
•
 )۲رســواییهای مربوط به نقض
اوقات من درباره شــما داشتم حرف •
میزدم .من به شما قول میدهم که  )۴بیــش از  ۲۰۰میلیــون طرح حریــم خصوصــی کاربــران در
هم اکنون چندیــن نفر به حرفهای دوستی روی شــبکه فیسبوک سالهای اخیر همیشه فیسبوک را
من گــوش میدهند که در حال آزار شکل گرفته ،بیش از  ۴۰۰میلیارد تحت فشار قرار داده است .مدافعان

دیدن هستند و یا در دوران کودکی
آزار دیدند و یا کسانی که خودشان را
آزار میدهند.
همین حاال دختر شــما ،خواهرتان
و یا بهترین دوســتان میتواند مورد
آزار قرار گیرنــد .همین حاال دختر
شما ،خواهرتان و یا بهترین دوستان
میتواند مورد آزار قرار گیرند.
من توانستم عشــق دیوانهوار خودم
را با شکستن ســکوت تمام کنم .و
امروز هنوز در حال شکستن سکوت
هستم .این شیوه من برای کمک به
قربانیان است ،و این آخرین تقاضای
من از شماست .درباره آنچه که اینجا
شنیدهاید صحبت کنید.
آزار رســانی تنها در ســکوت
پیشرفت و گسترش مییابد.
شما قدرت آن را دارید که به سادگی
خشونت خانوادگی را به سادگی و با
انداختن نور روی آن تمام کنید.
ما قربانیان ،به همه نیاز داریم .ما نیاز
داریم که همه شما اسرار خشونتهای
خانوادگی را درک کنید.
بــا صحبت کــردن بــا فرزندانتان،
همکارانتــان ،و دوســتان و اقوامتان
درباره آزار رساندن آن را روشن و فاش
نماید .و برای نجات یافتگان طرحی
نو دراندازید ،انسانهایی شگفتانگیز،
دوست داشتنی با یک آیندهی کامل.
اولین نشانه های خشونت را تشخیص
دهید و بــا وجــدان مداخله کنید،
خشونت را کاهش دهید ،و به قربانی
راه امنی برای فرار نشان دهید.
ما با هم میتوانیــم تختخوابمان را
درست کنیم ،میز شام را بچینیم و در
یک فضای آرام و ایمن که میبایستی
چنیــن باشــند ،خانوادههایمان را
تشکیلدهیم.
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حریم خصوصی و منتقدان فیس
بوک معتقدند کــه روش کار این
موسسه طوری است که نه تنها از
اطالعات مردم محافظت نمیکند
بلکه ابزارها را طوری طراحی کرده
است که به سختی میتوان مانع
ورود آنها به اطالعات خصوصی
کاربران شد.
•

 )۳رابطه فیسبــوک با نهادهای
امنیتــی و اطالعاتــی آمریکا در
مواردی مشکل ساز شده است.
مــارک زاکربرگ دولــت آمریکا
را متهــم کرده کــه در رابطه این
موسسه با مشترکان و مخاطبان آن
مشکالت زیادی ایجاد کرده است.
طبق اطالعاتی که ادوارد اسنودن
منتشر کرده است نهادهای امنیتی
آمریکا در طرح جاسوســی بزرگ
خود از شــبکه فیسبــوک نیز
اطالعات جمع آوری میکردند.
•

 )۴در ســال  ۲۰۰۹دولت چین
دسترســی به شبکه فیسبوک را
به عنوان بخشی از طرح گسترده
خــود بــرای سانســور اطالعات
مسدود کرد .همزمان با رشد سریع
فیسبوک که اکنون بیش از یک
هفتم جمعیت جهان مشترک آن
هســتند ،تردیدی نیست که این
موسسه خواستار دسترسی به بازار
بزرگ چین باشــد .ولی در حال
حاضر چنین چیزی بعید است.
•

 )۵به نظر میرسد که نوجوانان به
مرور عالقه خــود را به فیسبوک
از دســت میدهند .سال گذشته
مدیریت این موسســه اعالم کرد
تعداد کاربران نوجــوان آن رو به
کاهش اســت .در واکنش به این
خبر یکباره  ۱۶میلیــارد دالر از
ارزش تجاری این شرکت در بازار
سهام کاسته شد .مدیران شرکت
فیسبــوک از آن زمان آموختند
که چنین آمارهایی را نباید علنی
کنند.
•

«آنکهبایدپوستبیندازدحاکمیتاست،
نهکانوننویسندگان»

کانون نویسندگان ایران در واکنش
به اظهارات معاون فرهنگی وزارت
ارشاددر بیانیهای نوشت این کانون
مدافع آزادی بیان و مخالف سانسور
اســت و آنکه باید پوستاندازی
کند سانسورچیان و سرکوبگران
آزادی بیان هستند.
کانــون نویســندگان ایــران،
قدیمیترین تشــکل اهل قلم در
ایران ،به اظهارات معاون فرهنگی
وزارت فرهنــگ و ارشــاد دولت
حســن روحانی واکنش نشــان
داد .عباس صالحی هفته گذشته
گفته بود ،کانون نویسندگان ایران
"با نوعی پوستاندازی" میتواند
امکان فعالیت دوبــاره خود را در
دولت یازدهم محتمل سازد.
پیش از اظهارات معــاون وزارت
ارشــاد ،نیروهای امنیتی ایران از
نشست جلسه مشــورتی کانون
نویسندگان ایران جلوگیری کرده
بودند و این تشــکل در بیانیهای
به شــدت به این اقدام حاکمیت
اعتراض کرده بود.
نشست مشورتی کانون قرار بود در
منزل شخصی یکی از اعضا برگزار
• شود ،اما وزارت اطالعات با احضار
صاحبخانه ،او را وادار کرده بود که

نشست را لغو کند.

آن که باید "پوستاندازی" کند

کانون نویسندگان ایران  12فوریه
در بیانیهای با اشــاره به اظهارات
عباس صالحی نوشت« :آن که باید
"پوستاندازی" کند حاکمیت و از
جمله وزارت ارشاد است و نه کانون
نویسندگانایران».
کانــون نویســندگان در بیانیهی
خود با شرح تاریخچهای از فعالیت
خــود در مخالفت با سانســور و
دفاع بیقیدوشــرط از آزادی بیان
و ســرکوب بیامان آن توســط
حاکمیت جمهوری اســامی ،از
معاون وزیر ارشاد خواست وجدان
خود را قاضی کند و به این پرسش
پاســخ دهد« :به راســتی کدام
یــک باید "پوســتاندازی" کند:
کانون نویسندگان ایران که پیرو
منشــورش از همان آغاز تأسیس
در ســال  ۱۳۴۷به دفاع پیگیر از
آزادی بیان و مخالفت با سانســور
برخاسته است ،یا سرکوبگرانی که
سد راه این تشــکل نویسندگان
آزادیخواه و مستقل شده و با تمام
وجود کمر به نابودی آن بستهاند؟»
کانون نویسندگان ایران در ادامه

بیانیه خود نوشته است« :در چند
ماه گذشــته و به موازات تالطمی
که در فضای سیاسی کشور دیده
میشود ،شاهد اظهارنظرهایی در
زمینهی ضرورت آزادی اندیشــه
و بیــان از ســوی وزیر ارشــاد و
حتی رئیس جمهــوری بودهایم،
اظهارنظرهایی از این دســت که
"در وزارت ارشــاد سانسور نباید
وجود داشته باشــد" یا "اندیشه
اگر ســرکوب شــود ،زیرزمینی
خواهدشــد" یا "هر انسانی حق
دارد آزاداندیش باشد" .آیا این گونه
تأکید باالترین مقامهای حاکمیت
بر ضــرورت آزادی بیان ،حتی در
گفتن صــرف ،بدین
حد ســخن ِ
معنا نیست که آن که باید پوست
بیندازد حاکمیت است و نه کانون
نویسندگانایران؟»
کانون نویسندگان ایران به عنوان
یک تشــکل فرهنگــی و صنفی
نویسندگان ،شاعران و مترجمان
ایران در اردیبهشــت سال ۱۳۴۷
پایهگذاری شد.
احمد شاملو ،محمود اعتمادزاده،
جالل آلاحمد ،ســیمین دانشور،
{>> ادامه در صفحه}37 :

www.paivand.ca

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

نیازمندیهای

اجــاره
آپارمتان
یک ماه رایگان

تدریس خصوصی

ایرانی
ب
خرید!

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

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

مدرسهفارسیزبان

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

فرزانگانمونتریال

Tel.: 514-933-8866

azmay2013hoomanfree

استخدام

فروش رستوران

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

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

toendofmay2010P

ید!
ن

ک

استخـــدام

Tel.: 514-484-8072

azdecfr

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

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

باایرانی
کــار
کنید!

مترجم رمسی

اجـاره

ری
خ ید!
کن

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

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

مترجم رمسی

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

514-624-5609
514-889-3243

کلبــه
عموجان

انی
ر
ای د

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

کــار
کنید!

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

azdecfr

(نبش خیابان دکاری )

باایرانی

شهریاربخشی

@info
actionimmigration.ca

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

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

514-889-8765

Tel.:647-726-0706

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

عضوجامعه مترجمین کبک

nsarvaran@hotmail.
com

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

since
1990

محمودایزدی

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

سالن آرایش وزیبایی
شهرزاد:

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL

مترجم رمسی

نغمه سروران

Chair Rent
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 حل جدولهای ویژه و عادی:

Dressmaker | Tailor

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

اجارهصندلی

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

عکاسیرز

استخـــدامفـوری

clinique_Soleil@yahoo.com

azmayshiraz

persian carwash

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

Tel.: 514-419-8872

Nick Le Tailleur: 5500 Queen-Mary

azfeb1514

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

Email: infokasra @yahoo.ca

Tel.: 514-488-4556

Tel.:514-489-6901

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

پذیرش با تعیین وقت قبلی

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

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

مرکزاسالمیایرانیان

استخدام

514-827-6329
514-620-3255

است

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

خاطرهحتویلدارییکتا

به نام خداوند بخشنده مهربان

مترو :گای کنکوردیا

نی
ایرا دام
خ

مدیر و مسئول :حسین فرجی

مترجم رمسی

514-833-8684

514-983-1726

(613) 265-5899

خدمات امور کنسولی
کســری

ازجون2013

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

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

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

aznovup

توسط :رضا هومن

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

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

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

گلفروشی
وحید

مونتریال-اوتاوا
اوتاوا-مونتریال

College,University
High-Shool

azoct0113UP

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

Tel.: (514) 775-6508

 2بـاردرروز

(آرش کشوری)

438-985-4674

فنگویندگی

اوتــاوا

>> کلیه مقاطع:

azfeb51up atimanafi@gmail.com

با مدیریت و همکاری تعدادی از فارغ التحصیالن و معلمین
مدارس تیزهوشان ایران (مدارس عالمه حلی و فرزانگان)
آموزش زبان فارسی با روشهای آموزشی
نوین برای کودکان و نوجوانان
آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان
تک درس ریاضی  -فیزیک  -شیمی
و سایردروسدر تمام مقاطع تحصیلی
و دروس مقطع ابتدایی مدارس فرانسوی زبان
مشاوره و کمکدر حل مشکالت تحصیلیدانش آموزان
www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

استخدام
پاتــوق

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

ساندویچی
و
اغذیه فروشی
ایرانی

تشخيص و جدا كردن
 -3بعد اول! -با س��وز آيد-
قيمت بازاري -درفش
 -4مار خطرناك -اثري كه
روي چي��زي باق��ي بماند-
ميل خانم باردار
 -5مخف��ف ش��اد-
ويرانكنن��ده -جايگزي��ن
اسم -چوب خوشبو
 -6باالي مجلس – همسر
ابراهيم نبي(ع) -گياهي از
تيره آالله
 -7تقويت راديويي -نوعي
كينه -گرفتگي زبان
 -8پاس��خ منف��ي -تورم و

34
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«اِلدا»

________________

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

نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

شریف

ارز

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

نگهداریفرزند
وساملنــد

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

514-451-8840
farahazdec13fr

Uazjune2011

باپیوندهمکاریکنید

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

Tel.: 514-996-9692

__________Coiffure
سالن آرایش

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

997 Decarie, Suite208
روبروی مترو
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
azfeb14
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حل جدول ويژه شماره 5112

 -10آ
طاليي
 -11ج
يگانه -و
 -12ش
آبكشي
لرستان
-13
كرهجنو
توليد م
ميزنند
سخن گ
 -14كا
كمك
 -15دا
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آموزش پیانو

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

514-996-1620
azfeb1514

آپارمتــان

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

دعوتبههمکاری

514-577-1974

514-996-1620

دعوتبههمکاری

از اساتید در رشته موسیقی:
آموزشگاه دنیای هنر
علیــرضا فخـاریان
azfeb1514

آموزشگاهموسیقی
دنیــــای هنر
آموزش کلیه سازها و آواز
توسط اساتید مجرب

514-996-1620
azfeb1514

اطالعیه متاس

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

514-366-1509

azfeb15

از اساتید در رشته موسیقی:
آموزشگاه دنیای هنر
علیــرضا فخـاریان

514-996-1620

www.paivand.ca

قابلتوجهخامنها

فال قهوه
و ورق

توسط شادی
678-6451

)(514

Nikpourpdsep12

TOEFL, IELTS, Writing
ومکالمه زبان انگلیسی توسط
دانشجویدکترایدانشگاه
 ،McGillفارغ التحصیل رشته
آموزش زبان انگلیسی ()TEFL
با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002
@gmail.com
sep13fulyr

azfeb01

خدماتمالیاتی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﮐﻮﭼﮏ

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

استخدام
AKHAVAN
FOOD

MMUNITY

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

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

قالیشوییبازارفرش
||Bazar Du Tapis

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



Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

514-996-9692

5200 De La Savane

Tel.: 514-739-4888

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

حملونقل استخـدام اتومبیــل

نیازمنــدیها

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

برای فروش

روبروی 3

بل سنتر

استخدام آمـــوزش
اخوانوستآیلند زبانفرانسه






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

PARTICIPATE in our
CO

Fax:514-500-1188
Email:
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
info@paivand.ca
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
سرویس حمل و نقل
www.paivand.ca
به یک نفر خانم برای
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
حرفه ای :شهری
هرهفته
درونکـــــوور
پیوند
نگهداری از مادر سالمند
و...
:
میشود
منتشر
خانه،
کار
انجام
و
mazda
2002
ª
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و سراسر کانادا 
کنید!
استخدام
را
آنـان
بهترینسرویس،
Vancouver:
ناحیه
(در
protege
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کمترینبها
Ramin Mahjouri
>> باشرایط خوب <<
مزدا پروتژه 2002
 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
رایگان
 ارزیابی
Tel.:
)(604
921-IRAN,
فورا نیازمندیم.
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با  4تایرزمستانی ،باتری نو 
صفحه
در
را
خود
استخدام
آگهی
هستید،
765
GREENWOOD
Rd.,
514-983-4828
لطفا باشماره تلفن زیر
موتور و بدنه بی نقص
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azoct0113UP

کاندولوکس

جویای کار

azmay13U

azfeb1514

آموزشختصصی
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ساختمان

تماسبگیرید:

514-882-9273
feb14P

آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی ،مقدماتی ،ردیف

W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

 1300دالر

• 514-577-1351
•
اجاره آپارمتان •
آپارتمان تمیز و زیبا 3ونیم •
در ناحیه شربروک شرقی •

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

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

azfeb15

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

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؟...

tilMar'10P























































انجامکلیهامورمربوط
به بهسازی و بازسازی
>> به چند نفر کارمند
ساختمان،نقاشی،
514-585-6178
برای ما بنویسید اما...
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تدریس خصوصی
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اسالمی،مینو 967-5743..................................ریاضیات و فیزیک  827-6329 .................یو--ان ســات 571-6564 ............................
مریم خالقــی 983-5415 ..........................
آموزش رانندگی
فـرش
دندانپزشک
تدریس رقص
نینا  513-5752 ..............................................حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
271-7750.................. Rayamond&Heller
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آموزش موسیقی
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ترجمه
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دارالترجمه یکتا 439-8501 .....................
قره چه د اغی (پیانو)484-8748 ................
شادی 678-6451 .............................................
دندانسازی(کلینیک)
اجنمن ها و سازمانها
سروران ،نغمه 889-8765 .............................
کامپیوتر
CSAIکمک به مهاجرین  932-2953 .........یکتا ،خاطره  675-0694 ................................هادی ،افخم 737-6363 ..................................
آموزش نقاشی
224-0-224.................................... KamNic
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انجمندوستدارانزرتشت 808-5070........بخشی،شهریار 624-5609.............................الدا933-4726.....................................................
آموزشگاهحتصیلی
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بیبلوس523-9596...........................................
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پاتوقعموجمال933-8866...........................
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جواهری
حقوق بشــر  299-1787 ............................نیکآذین 939-2700.......................................فاروس  270-8437 ..........................................کلینیکابنسینا288-4864.........................
اتومبیل-تعمیر
شیراز 485-2929 .........................................
249-4684 ........................................ IBNG
کتابفروشی
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یاس 483-0303 ............................................
 637-5321 ...................................... Auto RJمولتی ساژ 770-1771 .................................
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کلیسا
کارتیه.پرس 488-6367..................................
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حسابداریومالیاتی
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کوپولی  483-0000 ........................................انجیلیفارسیزبان999-5168......................
اتومبیل :خرید و فروش
دانشجویان:کنکوردیا  848-2424 ...............انصاری ،حسن  735-0452 ............................کوپولی( 989-8580 ................................ )2مسیحیان فارسیزبان261-6886 ..............
ALIXتویوتا 376-9191.................................کتابخانه نیمــا  485-3652 .........................مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
گاراژ (درب)
روانشناسی  /روانکاوی
الگانسلیزینگ 482-4500..............................کتابخانه زاگرس  690-6343 .........................صدر ،سرور 777-3604 .............................
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گرانیت

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

عینک سازی

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

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

ویدیو

تپش دیجیتال 223-3336 ...........................
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MARIA khanoum

Bill C-24:

the first comprehensive
reforms to the
Citizenship Act
since 1977.

On February 6th, 2014
Canada’s Citizenship
and Immigration Minister Chris Alexander
unveiled the first comprehensive reforms
to the Citizenship Act
since 1977. Bill C-24,
the Strengthening
Canadian Citizenship
Act, will protect the
value of Canadian Citizenship for
those who have it while
creating faster and more
efficient process for those
applying to get it.
It is expected that, by
2015-2016, this change
will bring the average processing time for citizenship
applications down to under
a year.
It is also projected that by
2015-2016, the current
backlog will be reduced by
more than 80 percent. (The
current backlog for some
cases is almost close to 3
years, hoping this backlog
will clear by a significant
amount in the coming
year).
Citizenship application fees
will be better aligned with
the actual cost of processing, relieving the burden
on Canadian taxpayers
who currently subsidize 80
percent of the cost.
The government will also
ensure citizenship applicants maintain strong ties
to Canada. This act will
provide a clearer indication
that the residence period
to qualify for citizenship
in fact requires a physical
presence in Canada.
More applicants will
now be required to meet
language requirements and
pass a knowledge test, to
ensure that new citizens
are better prepared to fully
participate in Canadian
Society.
The penalties in the current

Act have not increased
since 1977 and are
ineffective in deterring
individuals from committing citizenship-related offences, such as
misrepresentation.
Currently, an individual
who commits citizenship
fraud faces a fine of up to
$1,000 and/or up to one
year in prison.
The proposed new penalty for an indictable fraud
offence is a fine of up to
$100,000 and/or five years
in prison. The penalty for
a summary offence would
include a fine of up to
$50,000 and/or two years
in prison.
The proposed legislation
would also add a provision
to refuse citizenship to
applicants who have made
a material misrepresentation or withheld material
facts, relating to a relevant
matter, such as concerning whether they meet the
eligibility requirements for
a grant of citizenship.
This provision is in line
with the Immigration and
Refugee Protection Act
(IRPA).Under the change,
applicants who are refused
on this basis would be
barred from reapplying for
citizenship for five years.
Amendments would also
make it an offence for
an individual to counsel,
induce, aid or abet anyone
to directly or indirectly
misrepresent or withhold
material facts relating to a
case.
In such instances, penalties

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
 مارس در سالن شکوهمند22 شنبه
Embassy Plaza

for an indictable conviction would include
a fine of $100,000 and/
or five years in prison
and—for a summary
conviction—a maximum fine of $50,000
and/or two years in
prison.
Canada is successful in
turning immigrants into
citizens, more than 85 percent of eligible permanent
residents in Canada go on
to become citizens.
As a result of these amendments applicants will need
to be physically present in
Canada for a total of four
years out of their last six
years. In addition, they
would need to be physically present in Canada
for 183 days per year for
at least four of those six
years.
Effective February 6th,
2014 the processing
fee for adult grand has
increased from $200.00 to
$400.00.
Applications that were
returned before February 6th, 2014 because of
missing information or an
incomplete file will require
the new processing fee of
$400.00.
The above information can
be found on the Citizenship
and Immigration Website.
Please note that the regulations on being in Canada
for 4 years within the 6
years has not yet taken
force, this is a project the
Minister of Immigration
will be launching in the
near future, I will keep you
updated on the outcome.
Keep safe stay healthy and
make sure laughter is in
your everyday life.
_______
Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration
Consultant

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

امیرسام
بــه عنــوان مثــال میتــوان از
 و،+%۲۵  بــاMont-Laurier
sainte-  و+%۱۳  باShaawinigan
. نام برد+%۱۰  باAdele
 میانگین قیمت،۲۰۱۳ در ســال
امالک مســکونی تــک واحدی
 در اســتان کبکSingle family
. دالر بود۲۲۵۰۰۰
۲۰۱۲ این رقم نســبت به ســال
.تغییر محسوسی نداشت
، کالن شهر استان کبک۶ در میان
 کالن شهر شاهد افزایش قیمت۴
میانگین این نوع ملک در ســال
 مونترال و شربروک. بودند۲۰۱۳
Saguanay  و کبک و+%۲ هر کدام
. افزایش نشان دادند%۳ هر کدام
اما این افزایش از میزان افزایش در
 کمتر بود۲۰۱۲ سال

...بازارامالک:کبکوکانادا
آمار معامالت امالک مسکونی
۲۰۱۳ استان کبک در سال
اغلب کالن شهرهای استان کبک
شاهد این کاهش تعداد معامالت
. بودند۲۰۱۳ در سال
،در میــان این شــهرهای بزرگ
) را-%۷( شربروک کمترین کاهش
.در تعداد فروش امالک داشت
Saguenay بــر عکــس شــهر
 درصد از۱۸ بیشترین کاهش را با
.خود نشان داد
،در میان مناطق استان کبک نیز
-۱۵ کاهــش تعداد معامــات از
 در-%۲۷  تــاSainte/Agathe در
. متفاوت بودSepte-Ile
ی از این مناطق ح ّتی افزایش
 بعض
.خرید و فروش داشتند

ی سازمانهای مختلف مربوط به امور
 طبق پیش بین
 از۲۰۱۴  بازار امالک اســتان کبک در سال،امالک
افزایش تعداد معامالت برخوردار خواهد شــد و این
 درصد۳  درصد تا۰.۷ ی شــده از
 افزایــش پیش بین
.متفاوتمیباشد
۲.۷  است که کاهشی معادلCMHC تنها شــرکت
درصد در تعداد معامالت امالک مســکونی در استان
.کبک را حدس زده است
در مورد ســیر صعــودی قیمت امالک
، اغلب سازمانها،مسکونی در استان کبک
افزایش جزئیدر قیمت متوسط رادر سال
.ی نموده اند
  پیش بین۲۰۱۴
+۱.۹  درصد تا-۰.۳ ی از
 ایــن پیش بینــ
.درصد متفاوت میباشد
 از همه خوشDesjardins در این میــان
بین تر بوده و میانگین قیمت متوســط
امالک در اســتان کبک را در پایان سال
 دالر بر آورد نموده که۲۸۴۰۰۰  تا۲۰۱۴
. درصد میباشد۲.۵ افزایشی معادل
 بر اســاس گزارشــات،عــاوه بــر این
 تعداد ســاخت و ساز امالک،CMHC
مسکونی جدید در استان کبک در سال
 بدون تغییر۲۰۱۳  نسبت به سال۲۰۱۴
.ی خواهد ماند
 باق
ی ثبات بیشــتر مربوط به
 این پیش بین
تعداد عرضه باالی کاندومینیوم میباشد
 در۲۰۱۴ که بر آورد شــده که در سال
.اغلب نواحی استان کبک به فروش برسند

۷۱۲۶۵  تعــداد۲۰۱۳ در ســال
ملک مســکونی توسط مشاورین
.امالک در استان کبک معامله شد
 درصد کاهش۸ این رقم نمایانگر
. میباشد۲۰۱۲ نسبت به سال
امالک مســکونی تــک واحدی
 کمترین کاهشSingle family
.) رادر تعداد معامالتداشتند-%۷(
پس از آن امالک مســکونی چند
 درصد کاهش۹  باPlex واحــدی
قرار داشــتند و بیشترین کاهش
نیز مربوط به کاندومینیومها بود
که تعــداد خرید و فــروش آنها
۲۰۱۲  درصد نســبت به سال۱۰
.کاهش یافت

ی افزایش
 پیش بین
تعداد معامالت توسط
منابعمختلف

گزارش اجنمن متخصصین حرفهای وام مسکن
کانادا در مورد وام مسکن
 ارزش،همچنین طبق این گزارش
،دارایی خالص افراد صاحب ملک
.درصد قیمت ملکشان میباشد۶۶
،و نیز اشخاص صاحب وام مسکن
 درصد۷۵ مقدار وامشان کمتر از
.ارزش ملکشان میباشد
،در مورد اعتماد مصرف کنندگان
اغلب اشــخاص شرکت کننده در
 بر این عقیده بودند،یک نظر سنجی
 ســرمایه گذاری،که خرید ملک
ی مدت
 قابل اطمینانی برای طوالن
میباشد و وام مسکن از قرضهای
 در مورد تغییر در.مفید میباشد
۶۰ ، سال آینده۵ ارزش امالک در
درصد شرکت کنندگان معتقدند
که شاهد افزایش متعادلدر قیمت
 درصد نیز۵ امالک خواهیم بود و
عقیده بر کاهش قیمت امالک در
. سال آینده دارند۵
شاد و سربلند باشید

 درصد۹۶ ی میشود که
 پیش بین
از افرادی که در آینده نزدیک وام
 از،مسکن خود را تمدید مینمایند
بهره کمتری نسبت بهدوره گذشته
.خود بر خوردار خواهند شد
ی نتیجه گیری مینماید
 این بررس
،که علیرغم بهره پایین وام مسکن
وام دهنــدگان و وام گیرنــدگان
هــر دو به صــورت محتاط عمل
مینمایند تا در هنــگام افزایش
نرخ بهره از عهده پرداخت ماهیانه
، به صورت دقیق تر.خــود بر آیند
برآورد شده که اغلب وام گیرندگان
ی پرداخت وام مسکن با بهره
 توانای
. درصد را دارا میباشند۵
، طبــق این گزارش،عالوه بر این
 درصد از خریداران ملک بین۸۲
 نوع،۲۰۱۳ ماههای ژانویه تا اکتبر
بهره ثابت را برای وام مسکن خود
.انتخاب نموده اند

طبق گــزارش ســالیانه انجمن
متخصصین حرفهای وام مسکن
کانــادا در مورد بــازار وام امالک
۲۰۱۳  که در ماه نوامبر،مسکونی
 خانوارهای کانادایی،انتشار یافت
از حق انتخاب باالتــری در مورد
نوع وام خود (نســبت به سالهای
.گذشته) بر خوردار هستند
 میلیون خانواده کانادایی که۱.۵ از
۲۰۱۳ وام مسکن خود ر ادر سال
 نفر۹۷۵۰۰۰  تعداد،تمدید نمودند
 نفر شاهد۳۵۰۰۰۰ شاهد کاهش و
افزایش بهره وام مسکن خو دبودند
 نیز تغییری در۱۷۵۰۰۰ و تعداد
.میزان بهره خود مشاهده ننمودند
این انجمــن هم چنیــن پیش
ی مینماید که وام گیرندگان
 بین
در هنگام تمدید قراردادشــان در
 از نرخ بهره بهتری بر۲۰۱۴ سال
.خوردار خواهند شد
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دوربینهای مجهز،
مکانیسمیدارند که
سنسور خود را تمیز
مینمایند و نیازی به باز
کردندوربین نیست.
•

نیز نمایــش داده و
بسیاردقیقتر عمل
میکنن .د
شما عزیزان همگی استاد عکاسی •
هســتید ولی علیرغم تالشتان )4 ،کادر بندی اشتباه:
برخــی از این موارد ناخواســته ،به جای نشــان دادن سوژه اصلی
باعث خراب شدن عکسهای شما و تمرکز بر روی آن ،ســوژه های  )7عدم تنظیم صحیح دوربین
خواهند شد.
متعدد و بــی اهمیتی در عکس و استفاده از وضعیت اتوماتیک
برای رفع این نواقص ،مقاله زیر را نشان داده شوند تا نگاه بیننده به دوربین در همه ی موارد:
مطالعهفرمایید:
خارج از موضــوع اصلی منحرف خیلی از عزیزاندوربین های خیلی
•
گردد.
پیشرفته ای در اختیار دارند ولی
همچنیــن عکاســی در جاهایی همیشه فقط از وضعیت اتوماتیک
 )1عکاسی با دوربینی که آماده
که نامرتب بوده و باعث آشفتگی آن اســتفاده میکنند .دوربینهای
نیست.
باتری خالیدوربین و فالش ،کارت تصویرمیشوند.
دیجیتال علیرغمدر اختیارداشتن
حافظه ی پر از عکسهای قبلی ،لکه مثــا :عکس گرفتن بر ســر میز مکانیسمهای اتوماتیک فراوان ،در
نامرتبی که میهمان ها ،غذای خود مواردی دچار خطا شــده و حتما
های روی لنز و فیلتر ...
خیلی ســاده به نظر میرسد ولی را میل کرده و با بشقاب های خالی باید آنها را به صورتدستی تنظیم
حتما حداقل یکبار با این مشکالت و ته مانده ی غذاهایشان در تصویر نمود تا نتیجه دلخواه را بدست آورد.
روبرو شــده اید .به خاطر داشته ظاهر گردند.
در غیر اینصورت ،خطای دوربین
باشید که هوای سرد ،انرژی باتری •
ضعیفی
بسیار
تصاویر
ثبت
باعث
Embassy
خواهد شد .عدم استفاده از تنظیم
دوربین شما را به حد قابل مالحظه  )5قربانی کردن کیفیت تصویر به
Plaza
دستی دوربینهای پیشرفته ،عمال
ای کاهش میدهد .پس همیشــه جای کمیت:
قبل از عکاسی ،وســایل خود را یکیدیگر از اشتباهات عکاسی این به مثابه اســتفاده از یک دوربین
اســت که مقدار رزولوشن تصویر خیلی ساده و پیش پا افتاده است.
چک کنید.
را پایین بیاوریم تا بتوانیم تصاویر توصیه حقیر بــه این عزیزان این
•
بیشتری در حافظه دوربین ثبت اســت که در صورتی که مایل به
 )2ثبت حرکت در تصویر و مات
کنیم .این کار باعث خواهد شــد استفاده از قابلیتهای دوربین خود
شدن همه ی بخش های عکس:
حالتــی کــه در اثر تــکان دادن که عمال تصاویر ثبت شــده ما به نیستید ،در زمان خرید ،به ابتیاع
دوربین در زمان عکاســی بوجود هیچ دردی نخورند و تمام مناظر و یک دوربین ساده بسنده کرده و
می آید و باعــث ثبت حرکت در اشخاصدر آن به صورت شطرنجی بودجه خود را با چیزی که هرگز
تصویر میشود .برای جلوگیری از ثبت گردنــد .چنین تصاویری به مصرف نمیکنید ،هدر ندهید.
بروز چنین مشکلی ،دوربین را بر هیچ عنــوان ارزش چاپ کردن را •
روی سه پایه و اگر سه پایه ندارید ،نخواهندداشت.
 )8ایستاده عکس گرفنت در همه
دوربین را بر روی ســطح ثابت و •
حالتها و برای هر سوژه ای:
یکی دیگر از اشــکاالت عکسهای
بی حرکتی مثل میز ،پله ،خودرو  )6کثیف شدن سنسور دوربین
آماتور این اســت که همه آنها از ( IBNGهمبســتگی بازرگانی ایرانیان) متشکل از هفتگی  IBNGکه بطور مرتب روزهای چهارشنبه هر
پارک شده قرار دهید.
دیجیتال و عکاسی با آن:
این مشکل به ویژهدر زمان عکاسی یکی دیگر از اشکاالتی که برخی یک زاویه دید واحد گرفته شده و گروهی از مشاغل و شرکتهای ایرانی است که به منظور هفته از ساعت  8الی  9صبح در رستوران Eggsfrutti
با سرعت شاتر پایین و شب هنگام اوقــات برای ما پیش می آید ،این عکاس همیشه در حالت ایستاده توسعه شبکه تجاری خود و ارائه سرویسهای حرفه ای واقــع در  6710خیابان  Saint Jacquesتشــکیل
رخ میدهد .با خرید یک سه پایه است که ذرات گرد و غبار بر روی بوده است .برخی اوقات برای نشان و قابل اعتماد به جامعه ایرانی مونترال بزرگ بوجود میشود ،با اعضاء این گروه آشنا شده و نیازهای خود را
ارزان قیمت ،این مشــکل را برای سطح حســاس سنســور داخل دادن زوایای پنهان تصویر ،باید در آمده اســت .هدف ما در  IBNGگسترش همکاری تامین نمائید .ضمن ٌا شما میتوانید با مراجعه به وبسایت
دوربین بنشیند .این اشکال بیشتر وضعیتهای مختلف از قبیل ،روی اعضاء ،گسترش بازاریابی برای اعضاء ،افزایش آگاهی  IBNGبه آدرس  www.IBNG.caو با ثبت نام در
همیشه حل کنید.
برای کســانی پیش مــی آید که زانو ،نشســته ،خوابیده ،رو به باال اعضاء از قوانین و اقتصاد موجود جامعه و گســترش آن ،آخرین اخبار و اطالعات مربوطه را دریافت کنید.
•
چندین لنزدارند ودر زمان تعویض و  ...عکاســی کرد .در صورتی که اثرات مفید گروه بر جامعه مهاجر ایرانی مونترال می
 )3عدم تنظیم نوع نور محیط بر
لنزها ،مقادیر بســیار کمی گرد و به دنبال نشــان دادن هیچ افکت باشــد .ازشما دعوت می شــود با حضور در جلسات
روی دوربین در زمان عکاسی یا
خاصی در عکستان نیستید ،سعی
غبار وارد دوربین آنها میگردد.
همان WB
در زمان عکاســی باید نوع و رنگ نتیجه این خواهد شد که لکه هایی کنید در زمان عکاسی از اشخاص،
نور محیط عکاسی را برای دوربین در جاهای مشخصی بر روی همه دوربینتان همســطح صورت آنها کانون نویسندگان ایران >> ...ادامه از صفحه33 :
خود تعریف کرده و یکی از گزینه تصاویر ثبــت میگردند .برای رفع قرار بگیرد.
های معروف ،نور خورشید ،المپ این نقیصه باید دوربین را به یک •
نادر نادرپور ،ســیاوش کسرایی ،مبارزه با سانسور" اعالم شده است .کرده که این تشکل «همانگونه
داریوش آشــوری ،باقــر پرهام ،استقالل در برابر قدرت حاکم و هر که به دنبال کسب قدرت سیاسی
مهتابی ،المپ تنگستن ،نور هوای تکنیسین مجاز سپرد تا نسبت به  )9استفاده دائمی از فالش:
نیســت ،تابع یا وابســتهی هیچ
ابری ،نــور در ســایه و  ...را برای تمیز کردن سنسور با مواد و ادوات برخی اوقاتدر محیط های کم نور سیمین بهبهانی ،اسماعیل خویی ،حزب دیگر
خاصی اقدام نمایند .در صورتی که ســعی کنید که با استفاده از نور نادر ابراهیمی ،فریدون معزیمقدم ،کانون نویسندگان ایران در ادامه دولت ،حزب و جناحی هم نیست.
دوربین خود مشخص کنید.
تفاوت ماهوی کانون با بسیاری از
درغیر اینصورت ،عکســهای شما خود اقدام به این کار میکنید ،حتما طبیعی محیــط عکس بگیرید تا فریــدون تنکابنی و اســماعیل بیانیهی خود آورده است:
بسیار زرد و یا بی رنگ خواهند شد .باید تبحر کافــی در این زمینه را جلوه ی طبیعــی تری به تصویر نوریعالء از جملهی موسســان و «برخــاف احزاب سیاســی ،که انجمنها و تشــکلهای دیگر که
برخی از دوربین ها حتی نوع رنگ داشته باشید و اال به راحتیدوربین ببخشید .یا اگر با استفاده از فالش مسئوالن اولیه این کانون محسوب فلسفه وجودیشان کسب قدرت به عنوان زیرمجموعهی این یا آن
ن است ،دولت یا حزب سیاســی به وجود
عکس را بر اســاس اعداد کلوین خود را از دست خواهید داد .برخی عکس میگیرید ،ســرعت شاتر را میشوند.
سیاسی یا شــرکت در آ 
پاییــن آورده تا پس از نور فالش ،محمد مختــاری و محمدجعفر کانون نویسندگان ایران هیچگاهدر میآینــد و از میــان میروند ،در
اندکــی از نور طبیعی محیط نیز پوینــده از قربانیــان قتلهــای پی قدرت سیاسی نبوده و نیست .همین اســتقالل است .استقالل
بر روی سنسور دوربین تان نقش زنجیــرهای ،اعضــای موثر کانون سرشت آن با احزاب سیاسی تفاوت در برابر قدرت سیاســی حاکم و
سیاسی اپوزیسیون
دارد و از سنخدیگری است .اعضای هرگونه حزب
ببندد و زمینه ی تصویر نیز واضح نویسندگانبودند.
ِ
 ۱۳آذر هر ســال که سالگرد قتل آن نویسندهاند ودغدغهشان آزادی رکن رکین کانون نویسندگان ایران
و روشن باشد.
این دو نویسنده اســت ،از سوی بیان و مخالفت با سانسور است ».است».
•
کانون نویسندگان به عنوان "روز بیانیه کانــون در عینحال تاکید
•
 )10عکاسی از افرادی که چشم

شنبه  22مارس

ص3 :

خود را بسته اند:

www.facebook.com/studiophotobook1

عکاســان حرفه ای پس از ثبت
«استودیو فوتوبوک» ارائه میشوند،
هر پرتره ،فورا به چشــمان سوژه ---------
در عکــس نگاه میکننــد که در برای درک واقعــی مفاهیمی که شرکت کنید .برای اطالع از زمان
زمان عکاسی ،بسته نباشند .ضمنا در این سلســله مقاالت دنباله دار دقیق برنامه هــا ،در این گروه در
همیشــه دوربین را بر روی چشم ارائه میگردند ،در جلســات کامال فیسبوک عضو شوید« :همه چیز
مجانی آموزش عکاسی که توسط در مورد مونترآل»
سوژه فوکوس کنید.

برای مشاهده آلبوم های ما ،پیج
«»STUDIO PHOTOBOOK
رادر فیسبوک الیک و تماشا کنید.
تلفناستودیو:
(514) 984-8944
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ساندویچی و
اغذیه فروشی ایرانی

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

اسپشیا
:ساندوی لروزانه

$5

چ
 سوپ+

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

حبلهیو یم داغ
• شن

از کشنبه ها
 صبح10

ت در محـ

پخ

)رشقبلی
ـا

(باسفــ

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

________________

755 ATWATER روبروی کبابسرا

Tel.: 514-933-4726 (IRAN)
AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

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

Open 7 Days

See stores for more specials

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

AVOCADOS

کی
فیتعالی

PRÊT À MANGER

6 Kebab Brochettes Kebabs
4 Tomatoes/Tomates
2 Bread/Pains

EA.
CH.

PINEAPPLES

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

PRÊT À MANGER

BROCCOLI

ICEBERG LETTUCE

BROCOLI

LAITUE ICEBERG

LB.

EA.
CH.

EA.
CH.

RED APPLES

CELERY

ENGLISH CUCUMBERS

LB.

EA.
CH.

EA.
CH.

TOMATES ROMA
$2.18 kg

EA.
CH.

READY TO EAT

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

ROMA TOMATOES

AVOCATS

قیم
تمناسب

READY TO EAT

POMMES ROUGES
$1.74 kg

ANANAS

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

EA.
CH.

EA.
CH.

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

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

STUFFED VINE LEAVES
FEUILLES DE VIGNE FARCIES
350 g

KAMY JAM

CONFITURES KAMY
Assorted / Assortis
200 ml

EA.
CH.

AKHAVAN PLAIN YOGURT

YOGOURT NATUREL AKHAVAN

750 g

EA.
CH.

SUNBEC TABLE SALT
SEL DE TABLE SUNBEC
1 kg

CONCOMBRES MARINÉS 1 & 1
1800 ml

AKHAVAN FIRM YOGURT
YOGOURT FERME AKHAVAN
$6.58 kg

EA.
CH.

DATTES HAFEZ
600 g

FROMAGE BLACK DIAMOND
Assorted / Assortis
Brique 500 g Brick

EA.
CH.

FARINE
20 kg

THÉ INDIEN PUR
500 g

AKHAVAN COUSCOUS

COUSCOUS AKHAVAN
Medium /Moyen
10 lbs. / 4.54 kg

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

EA.
CH.

CHOUX À LA CRÈME
$10.98 kg

ELEPHANT 817 BASMATI RICE

RIZ BASMATI ÉLÉPHANT 817
10 lbs. / 4.54 kg

EA.
CH.

EA.
CH.

EA.
CH.

CREAM PUFFS

LB.

GULABI BAROOTI KOLKATA
PURE INDIAN TEA

EA.
CH.

5 ROSES FLOUR

COCONUT or WALNUT

BISCUITS NOOSHEEN

EA.
CH.

BLACK DIAMOND CHEESE

LB.

HAFEZ DATES

NOOSHEEN COOKIES

WALNUTS

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

NOIX DE GRENOBLE
$13.18 kg

ÉPAULE D’AGNEAU
$8.78 kg

AUX NOIX DE COCO OU GRENOBLE
200 g

EA.
CH.

SPECIAL
EA.
CH.

1 & 1 CUCUMBER PICKLES

FINESSE CANOLA OIL

HUILE DE CANOLA FINESSE
8L

EA.
CH.

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

LB.

Halal

RAW NATURAL ALMONDS

MARINATED LAMB CHOPS

AMANDES CRUES NATURELLES
$10.98 kg

CÔTELETTES D’AGNEAU MARINÉES
$19.78 kg

LB.

Halal
Halal

Halal

BEATRICE BUTTERMILK

Halal LB.

GROUND LAMB

LAIT DE BABEURRE BEATRICE
1L

EA.
CH.

Halal LB.

AGNEAU HACHÉ
$8.78 kg

Halal

Halal

CORTAS EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL
HUILE D’OLIVES EXTRA VIERGE
CORTAS
3L
EA.
CH.

$10.98 kg

Halal
Halal
Halal Halal LB.
Halal

Halal

6170 Sherbrooke St. W.

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

514 485-4887

Halal LB.

SHISH TAOUK
TANDOORI &
SAFRAN

SHERBROOKE

DECARIE

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

CAVENDISH

EA.
CH.

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

ST-JEAN

CONCOMBRES ANGLAIS

CELERI

PRÊT À MANGER

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

ST-CHARLES

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

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

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

READY TO EAT

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

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

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

BLVD.
PIERREFONDS

39

ُب
راسارد
و
الوال

فروشگاهکوهنور

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

PAiVAND
BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

Tel.: 514-996-9692

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

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

انــواع
کارتتلفن

) 2550 Lapiniere (Brossard

since3
199

دکتر ریموند رضایی

www.tapeshmontreal.com

تبدیل سیستم های
ویدیوئی

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی






مشاور رمسی وام مسکن

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

لحظههای شیرین با
سفرۀعقدشیرین

تپـشدیجیتال

Email:

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

Tel.: 450-934-7744

باباخانی

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

کلینیک مدیکال آلفامدیک

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

 Mailing Address:

info@paivand.ca www.paivand.ca

Tel.: (450) 676-9550

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

بهروز

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

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
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اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

کاست و کامپکت دیسک،
کتاب ،کارت تلفن

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

6162 Sherbrooke w.

Tel.: 514-223-3336

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

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

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


www.sofrehaghd-montreal.com

Reza Rashidian
Real Estate Broker

مشاور امالک:

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

 سرویس رایگان برای
خریداران و سرمایه گذاران

رضارشیدیان

بهمدیریت:
بیژن احمدی

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

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

GUY

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

Cell.: 514-944-3279

Tel.: 514-937-5192

NDG

 فالو
 بس ده اخوان
تنی اک
برمشتی،

   ن
ان لواش
 نان گاتا
ی ارمنی
 نان نازو
ک ارمنی
ن
ان خشک
با دان
>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

|

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

ه کتان
 ،سیه دان
ه
و
ک
ن
با
ج
د
طعم های
گونا
گون رسید

هرآنچهنیازشماست...
همه زیر یک سقف!

چای قلمی و باروتی
گالبی محصول
هندوستانرسید

www.akhavanfood.com

کل
ه ،پاچه ،زبان
موجود است

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

E
X
C
H
A
N
G
E

بهتـــرینحلیمداغ
رادرسوپراخواننوشجانکنید!

