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صرافیشــریف

Bureau de Change

Sharif

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

EXCHANGE

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

Cote vertu, Bus 121 E

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

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.sharifexchange.ca

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com
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940
در این شمــاره:

کشتار مسجد کبک

کارنام ه باراک اوباما
فاجعۀپالسکو

آشوب و خشم پس از
دستور مهاجرتی ترامپ

514-439-8501
www.yektatranslation.ca
info@yektatranslation.ca

4055, Ste-Catherine O.,#132
Westmount H3Z 3J8

الیت
صرافی
انتقال فوری ارز

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

www.ParsPlumbing.ca

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

(514) 290-2959

اجارهآپارمتان
درمنطقـهمرفه

4530 Cote Des Neiges
Montréal

صــرافی  5ستاره

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

nsarvaran@hotmail.com

فیروزهمتیان

fhemmatiyan@sutton.com

خدمات ارزی

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

روز
نرخ
بابهترین
1405 Maisonneuve W.

Tel.:514-844-4492
H3G 1M6
info@expertfx.ca

1155 Rene Levesque W. #2500
Montreal Qc. H3B 2K4

Tel.: 514.426.7200

Fax: 514.313.5660
WWW.MIAGESOLUTIONS.COM
msaghafi@miagesolutions.com

6195 ST-JACQUES W
Tel.: (514) 585-2029

Profusion Realty RF

حمیدصدیقکاغذچی

(514) 846-0221

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

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

 ص25 :

Tel.: (514) 585-2345
RESTAURANT
ONYX INC
Real
Estate Broker

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

6600 Trans-Canada, Suite 750

RESTAURANT ONYX INC
RESTAURANT ONYX
INC
جتاری
مشاور امالک :مسکونی و

Cell: (514) 928-5415

محضردارومشاورحقوقی

NOTAIRE-NOTARY

جراحدندانپزشک

خلیفی

1970 Ste-Catherine O,

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

(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca
www.Christiesrealestate.com

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه
Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O.
Montreal Qc H3J 1M8

RESTAURANT ONYX INC

حمیدرضا

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

Westmount, Qc H3Z 2A5

Cell.: 514-702-2309

RESTAURANT ONYX APADANA
INC

دکتر شریف نائینی:

مریم خالقی
Maryam Khaleghi

Chartered Real Estate Broker

صرافیآپادانا
EXCHANGE

Agence Immobilière

1361 Greene Avenue

RESTAURANT ONYX INC

وحیدخلـجی

Tel.: 514-839-7318

GUY

 ص2 :

438-985-4674

Tel.: 514-439-1444

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

) Tel.:

2178 Ste-Catherine W.

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

با 25سال سابقه کاری در کانادا

RESTAURANT ONYX INC

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

مشاور امالک در مونتریال

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

GUY

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

Ofﬁce: 514 285 1637

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

و South shore

Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

514 889 8765

RESTAURANT
ONYX INC
Côte-des-Neiges

1449 St. Catherine W

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪﺍﺭﻙ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﻛﭙﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻔﺎﻫﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻡﻫﺎﻯ ﺭﺳﻤﻰ
Heart of Downtown
279 Sherbrooke West
)Ofﬁce 205, Montreal (QC
H2X 1Y2

انتقـال ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

ﻋﻀﻮ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﻛﺒﻚ ﻭ ﺁﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ
Pars Plumbing INC

فارکس

(خضر)

ﻧﻐﻤﻪ ﺳـﺮﻭﺭﺍﻥ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

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

RESTAURANT ONYX INC
Cell.: 514-967-5743

RESTAURANT ONYX INC

مینو اسالمی

Minoo Eslami

Real State Broker
9515 Lasalle Boul. Lasalle
office: 514-364-3315
meslami@sutton.com
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اجارهآپارمتان
در منطقه مرفه
Côte-des-Neiges

4530 Cote Des Neiges

Montréal
.....................................

NEW PROMOTION
GET ONE MONTH FREE

GET ONE MONTH FREE

1.5
2.5
3.5
4.5
5.5

GET_________________________
ONE MONTH FREE

BACHELOR ........................ $ 799.00
STUDIO ..................................
1 BD ........................................ $ 979
2 BD .........................................$ 1,329.00
3 BD .........................................
• استخر و دوربین مدار بسته
 دقیقه پیاده تا دانشگاه مونره آل10 •
 دقیقه پیاده تا مترو5 •
 دقیقه اتوبوس تا مرکز شهر مونتریال10 •
• ایستگاه اتوبوس جلوی درب ساختمان
...و بسیاری مزایای دیگر

)

Tel.:

438-985-4674

COROLLA CE 2017
STARTING AT

Contact Alex for additional rebates.

18 379 $

+ TAXES

New 2017
model

NEW RAV4 hybride LE+ 2017
STARTING AT

36 714 $

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

www.alixtoyota.com
Tél.: 514 376 9191

بامدیریت

الکس پورقناد

Earn Aeroplan Miles
with alixtoyota.com

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

وام با نرخ بهره

Financing

%
0

Lease and purchase ﬁnancing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services.
Registration, insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions, the oﬀers apply to individuals who lease
or buy a vehicle starting February 1, 2017 and March 31, 2017 at a participating Quebec dealer, where you can obtain all of
the terms and conditions. The dealer may lease or sell for less. Oﬀers may change without prior notice. *Oﬀers apply to new,
in-stock 2016 Corolla CE (BURCEM AA) / 2016 RAV4 Hybride (RJREVC AM).

for certain
cars only

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

toyota.ca

2
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

under
construction

:آگوست ساز
2016

:• قیمت شروع
 دالر۳۴۳۰۰۰ از
) مالیات+(

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

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

Drummond وDe la Montagne بین

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

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

New
ModelUnit
Unit:
Model
1059 De la Montagne, Suite 250,
Montreal, Qc H3G 0B9

H3G 2T3

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

Monday to Friday : 10 am to 7 pm
Saturday & Sunday 12pm-5pm

3
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ـــــ
اخذ وام بانكى

با بهترین نرخ براى
اتومبیلهاى
دست دوم

از بانک هاى معتبر كانادا

رامین عباسى

ــــــــ

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

Ile perrot Toyota
2100 Blv. du Traversier
Pincourt QC J7W 0K8

Ramin Abbasi
Tel :1(877) 361-2047
Tel : (514) 453-2510
Cel: (514) 865-2594
rabbasi@ileperrot.toyota.ca

www.ileperrottoyota.com

پیشگام در خرید و فروش امالک
Courtier Immobilier Agréé

Cote-des-Neiges
فروشی :طبقه دوم ازخانه ای دوطبقه  -چهار خوابه با
پارکینگ  -موقعیت عالی  ۵۵۰۰۰۰دالر
Mont-Royal
اجاره :طبقه دوم ازخانه ای دوطبقه سه خوابه
با  ۲پارکینگ نقشه زیبا  ۲۹۵۰ :دالر
Outremont
فروشی :آپارتمان سه خوابه با پارکینگ
در منطقه ای زیبا ۵۰۰۰۰۰دالر

Cell : (514) 571-6592
www.masoudnasr.com

Email : info@masoudnasr.com

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

• تهیه وام مسکن با بهترین نرخ بهره

• خدمات رایگان برای خریداران

• ختفیف ویژه برای فروشندگان
• ارایه نکات کلیدی

دکتر علیرضا زواره
Dr. Alireza Zavareh

Certified Real Estate Broker
Marketing Specialist
1100, blvd Robert-Bourassa,
bureau 104,
Montréal QC
alireza.zavareh@yahoo.com

Cell.: 514.712.2615

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

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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بهترین انتخاب برای خرید تویوتا

THE BEST CHOICE TO BUY YOUR TOYOTA

1922از سالinشما
درخدمتsince
:اسپینلی الشین
Spinelli Toyota Lachine
business
1922 تویوتاای با کادر مجرب
 مشاوره حرفهProfessional consultation by experienced
advisor
 برنامه های ویژه برای تازه واردینSpecial program for new comers
O %  از: شروع نرخ هاRates starting at 0%

2016 4Runner Limited shown

2016 Highlander XLE shown

2016 4RUNNER
SR5

Mehdi Bon, Sales Representative مهدیبنکدارزاده
Mobile: 514-983-2444

LEASE FROM

254

$

درخدمتهموطنانعزیز

*

/BI-WEEKLY

60 MONTHS
$
0 DOWN PAYMENT

GET UP TO 5,000

2016 HIGHLANDER
LE FWD

LEASE FROM

205

$

*

/BI-WEEKLY

60 MONTHS
$
0 DOWN PAYMENT

MILES‡ ON A TOYOTA

TAKE ADVANTAGE OF
OUR EXCLUSIVE PROGRAMS

561 Saint-Joseph blvd, Lachine (QC) H8S 2K9
514 634-7171 | www.spinellitoyotalachine.com
*Offers apply to new, in-stock models: 2016 4Runner SR5 / 2016 Highlander LE FWD. Dealer fees of $399 before taxes, transportation and preparation charges, and air conditioner tax ($100, if applicable) included. Registration, insurance, taxes and duties on new tires are extra. Maximum of 125,000 km restriction and a maximum of $0.10 per additional
kilometre apply. The amount required at delivery is, before taxes, equivalent to the first payment, plus duties on new tires as well as applicable taxes. ‡Get 5,000 Aeroplan Miles with the purchase or lease of a new Toyota. Subject to applicable conditions, the offers apply to individuals who lease or buy a vehicle from January 3 to 31, 2017 at Spinelli Toyota
Lachine, where you can obtain all of the terms and conditions.

خدماتساختمانی

LION RENOVATIONS

ایماننیکنام

• دارای مجوز کار از استان کبک
• قبول کلیه کارهای ساختمانی
، کاشیکاری، نقاشی، برقکاری،• لوله کشی
،• بازسازی و بزرگ کردن آشپزخانه
توالت و حمام و سالن با کم حجم ترین
«بیم» و ستون های جدید
• تعمیر و تعویض درب گاراژ
• ترک خوردگی فونداسیون
• «دک» و پشت بام
• کلیه خدمات ما با گارانتی
تحویل داده می شود

Tel.: 514-993-4627

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
بهتری
برای ن قیمت ها
پ
آمر کیج های
یکا
(کو ی جنوبی
 د،با
،مک ومینکن
زی
)...ک و

با ضمانت بهترین
قیمت ها برای ایران
و از ایران
به متامی نقاط جهان

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

Head Office:

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

. مربیان ما از با سابقه ترین رانندگان فارسی زبان در مونترال هستند
 آموزش ختصصی بعداز موفقیت در اخذ گواهینامه جهت گذراندن
 در کمپانی های بزرگ حمل و نقلRoad test آزمون های
______________
3333 Cavendish # 315, Montreal H4B 2M5

 مهرداد514-619-6811

|

514-452-1009 مهدی

Tel.: 514-388-1588
Toll free: 1-877-SKYLAWN (759 5296)

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

شادی محمدی

Tel.: 514-660-7135

shadim.sky@gmail.com

5
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تحلیل ...
آغاز عصر ترامپ...

تصمیم دونالد ترامپ تائید شود،
 Ignacio Ramonetتغییری اساسی در اتحادها و حتی
لوموند متحدان سنتی واشنگتن به وجود
ترجمه:شهبازخنعی خواهد آمد .به ویژه فرانســه که
پس از امضای توافق بین روسیه و دولت سوسیالیست آن  -به دلیل
ترکیه که به جنگ طوالنی حلب شگفت انگیز دوستی و دادوستد
با حکومت های
پایان داد ،من در
ایران
دشمن
ترین
سرسخت
مذهبــی فوق
یک هفته نامه
درکمپ ترامپ ،ژنرال
العــاده مرتجع
مشهور فرانسوی
تفســیر زیر را جیمز متیس («سگ هار») مانند عربستان
و به عنوان وزیر دفاع در سعودی و قطر
خواندم:
راس «پنتاگون» است - .سرنگونی بشار
«بحــران مداوم
اسد ودرنتیجه
در خاور نزدیک
خصومت علیه
با حــل و فصل
فاصله بسیاردارد.دراین بین برخی رئیس جمهوری والدیمیر پوتین -
فکر می کنند که اکنون روســیه را بنیان سیاست خاورنزدیکی خود
می تواند ارایه کننده راه حل باشد .قرارداده است.
برخی دیگر معتقدند که همه چیز دونالد ترامپ حق دارد :نبردهای
وابسته به مقامات ترک است .ولی بــزرگ بــرای غلبه قطعــی بر
آنچه امروز روشن است -امیدواریم جهادگــران داعــش  -موصل در
این چنین باشــد  -اینســت که عراق و رقه در سوریه  -سرسختانه
روســیه انگیزه های قاطعی برای است و هنوز به پیروزی نیانجامیده
است .بی تردید ،یک اتحاد نظامی
پایان دادن به بحران دارد».
چرا من این تفسیر را نقل می با روســیه گزینه خوبی اســت.
کنم؟ زیرا در مجله پاریسی روســیه درجنگ سوریه متحدان
«ایلوستراسیون» ...در تاریخ مهم دیگری دارد .بــه ویژه ایران
٢٥دسامبر  ١٨٥٣منتشرشده کــه دردرگیری ســوریه به طور
مستقیم با نیروی نظامی و سالح،
است.
بنابراین ١٦٣ ،ســال از زمانی که و غیر مستقیم با تامین تجهیزات
بحــران «خاورنزدیک» «دایمی» نظامی برای داوطلبان شبه نظامی
توصیف می شــد می گذرد و به «حزب الله» لبنان مشارکت دارد.
احتمال قوی هنــوز برای مدتی مشکل ترامپ این است کهدرطول
طوالنی چنین خواهد بود ...با این کارزار انتخاباتی مکرر تاکید کرده
حــال ،از  ٢٠ژانویــه عاملی مهم که توافــق بین المللــی «برنامه
تغییر یافته است :رئیس جمهوری جامع اقدام مشــترک» (برجام)
جدیدی ســاکن کاخ سفید می درباره مســئله هســته ای ایران
که توسط این کشــور و  ٦قدرت
شود :دونالد ترامپ.
این
وضعیت
تواند
آیا این امر می
جهانی دیگر امضا شــد و در ١٥
منطقه پرآشوب را تغییردهد؟
ژوئیــه  ٢٠١٥اعتبار قانونی یافت
آری ،زیرا از سال های پایانی دهه ( و جمهــوری خواهان کنگره به
 ،١٩٥٠ایاالت متحده نفوذی قاطع شدت با آن مخالفت کردند) یک
دراین منطقه اِعمال می کند و از «فاجعه» و «بدترین توافق ممکن»
آن زمان ،همــه رئیس جمهوری بوده است .به این ترتیب ،او اعالم
های این ابرقدرت ،بدون استثناء ،کرده که به محض سکونت در کاخ
سفید ،اولویت دیگرش بر هم زدن
دراین عرصه دخالت کرده اند.
به یاد بیاوریم که بخش بزرگی از «توافق»ی خواهد بود که کنترل
هرج و مرج کنونــی خاورنزدیک برنامه اتمی ایران را به مدت بیش
نتیجه مداخــات نظامی آمریکا از  ١٠سال تضمین می کند ،ولی
اســت که ازسال  ١٩٩٠پی درپی بیشــتر تحریم های اِعمال شده
در دوران ریاست جمهوری جرج علیه تهران توسط سازمان ملل را
اچ بوش [پدر] ،بیل کلینتون ،جرج نیز لغومی کند.
دبلیو بوش و اخیرا ،حمایت شتابزده لغو این توافق با ایران کار ســاده
باراک اوباما و وزیر امورخارجه اش ای نخواهد بود ،زیرا اعضای دیگر
هیالری کلینتون ،از «بهار عرب» شورای امنیت سازمان ملل متحد
(چین ،فرانسه ،انگلستان ،روسیه) و
رخ داده است.
با آن که مشی سیاسی دفاع شده آلمان نیز آن را امضا کرده ند و در
توســط نامزد جمهوری خواه در نتیجه واشنگتن باید با آنها رودررو
دورانکارزارانتخاباتی«انزواگرایانه» شــود .فزون براین ،نقــش ایران
توصیف شده ،دونالد ترامپ بارها درنبرد علیه داعش ،هم در عراق
تاکید کرده که «سازمان حکومت و هم در ســوریه ،نقشی اساسی
اســامی» (داعش) دشمن اصلی است .زمان برای خشمگین شدن
آمریکا است و درنتیجه نخستین با تهران مناســب نیست .مسکو،
دغدغه اوازبین بــردن آن با ابزار که مشــتاق نزدیکی احتمالی با
نظامی خواهد بــود .ترامپ ،برای واشنگتن است ،حاضر نیست اتحاد
دســتیابی به این هدف حاضر به راهبردی خود با تهران را به خطر
اتحادی تاکتیکی با روسیه است که اندازد.
قدرتی است که از سال  ٢٠١٥در
{>> ادامه در صفحه}8 :
سوریه حضور نظامی دارد و متحد
اصلی رژیم بشار اسد است .اگر این
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با این افق سیاه و آوار ِشکست،
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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

اسپشیال روزانه ما:

دوشنبه :زرشک پلو مرغ
(سه شنبه :تعطیل است)

چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
پنجشنبه:فسنجان
جمعه :خورش بادمجان و قیمه
شنبه:قورمهسبزی
یکشنبه:باقالیپلو باماهیچه

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

•

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

لوگوی پیوندو زربرگ ®
کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش فقید)

www.aliasgharmassoumi.net
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شعر و ترانه...

اشک رازیست
لبخندرازیست
عشق رازیست
اشک آن شب لبخند عشقم بود
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم مرا فریاد کن
درخت با جنگل سخن میگوید
علف با صحرا
ستاره با کهکشان
و من با تو سخن میگویم
نامت را به من بگو
دستت را به من بده
حرفت را به من بگو
قلبت را به من بده
من ریشه های تو را دریافته ام
با لبانت برای همه لبها سخن گفته ام
و دستهایت با دستان من آشناست
در خلوت روشن با تو گریسته ام
برای خاطر زندگان
در گورستان تاریک با تو
خوانده ام زیباترین سرودها را
زیرا که مردگان این سال
عاشق ترین زندگان بوده اند
دستت را به من بده
دست های تو با من آشناست
ای دیریافته با تو سخن می گویم
بسان ابر که با توفان
بسان علف که با صحرا
بسان باران که با دریا
بسان پرنده که با بهار
بسان درخت که با جنگل سخن می گوید
زیرا که من ریشه های تو را دریافته ام
زیرا که صدای من با صدای تو آشناست
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ممنوعی
ت صدور ویزا برای
اتباع هفت کشور

«تصمیم ترامپ مغایر منافع ملی آمریکا است»

حقوق به رسمیت شــناخته شده در
قانون اساســی برای آزادی اجتماعات
هستند .دقیقا همان کاری که انتظار
داریم وقتــی ارزش های آمریکایی در
خطر هستند انجام شود».
سخنگوی رئیس جمهور سابق آمریکا
گفته کــه آقای اوباما از میزان واکنش
به دستور اجرایی آقای ترامپ «دلگرم»
شده است.
دونالد ترامپ روز جمعه دســتوری را
با عنوان «حفاظت از آمریکا در مقابل
حمالت تروریســتی» امضا کرد که بر
اســاس آن ورود پناهجویان به آمریکا
به مدت چهار ماه معلق شــد و بازدید
شهروندان هفت کشور به آمریکا برای
 ۹۰روز ممنوع شده است .این کشورها
ایران ،عراق ،لیبی ،ســومالی ،سودان،
سوریه و یمن هستند.

با اکثریت مســلمان از جمله ایران به
آمریکا ،یک مجازات دستهجمعی علیه
همه ایرانیان محسوب میشود و هیچ
کمکی به افرایش امنیــت در آمریکا
نخواهد کرد.
با توجه به بخش ســوم ایــن فرمان،
اگر دولتهای هفت کشــور یادشده،
اطالعــات مربوط به اتبــاع خود را در
مدت  ۶۰روز بــه آمریکا ارائه ندهند،
محرومیت از هر نــوع مهاجرت از آن
کشور به ایاالت متحده ،به محرومیتی
نامحدود تبدیل خواهد شد.
هادی قائمی ،مدیــر اجرایی کمپین
حقوق بشر در ایران در این باره گفت:
«این فرمان اجرایی به دولت ایران که
خبرنگارها ،وکال و فعاالن حقوق بشر
را بازداشــت میکند ،با توجه به اینکه
مسوولیت خواهدداشت بهدولت آمریکا
در خصوص افرادی که میخواهند به
این کشور سفر کنند ،اطالعات الزم را
ارائه کنند ،قدرت وتو میدهد».
هادی قائمی افزود« :دولت ایران هیچ
گونه تمایلــی ندارد که اطالعات مورد
نیاز ایاالت متحــده را در مورد افرادی
که خود به دنبال بازداشت آنان است،
به دولت آمریکا ارائه دهد».

به تــرک آمریکا از
تاکنون ،بیش از  ۹هزار عضو
سوی بســیاری از
هیات علمی ۴۴ ،برنده جایزه
افراد بااستعداد منجر
نوبل ۴۵ ،برنده دیگر جوایز
شود که پژوهشگران
معتبر جهانی و  ۲۷۳عضو
و کارآفرینان حال و
آکادمیهای علوم ،مهندسی
آینده ایاالت متحده
و هنر آمریکا ،طوماری را در
هستند».
اعتراض به ممنوعیتهای
اساتید و دانشمندان
وضع شده بر سفر اتباع ایران
امضاکننــده طومار
و شش کشــور دیگر امضا
تاکیــد کــرده اند:
کردهاند.
«کسانی که مطابق
تعداد امضاهــای طوماری
دستوراجراییرئیس
که اعضــای هیات علمی و
جمهوروضعیتشان
دانشــمندان آمریکایی در
مــورد بررســی
اعتراض به ممنوعیت های
مجــدد قــرار می
جدید تهیــه کردهاند ،رو به
گیرد ،دانشجویان،
افزایش است.
دوستان ،همکاران
امضا کنندگان این طومار،
و اعضــای جوامع
تصمیمرئیسجمهورآمریکا
[علمی] ما هستند».
را در ممنوعیــت صدور ویزا
فرمان ترامپ،
برای اتباع هفت کشور دارای جمعیت همزمان ،کوین لوئیس سخنگوی باراک
مسلمان «تبعیضآمیز»« ،مغایر منافع اوباما از حمایت آقای اوباما از تجمعات مجازاتدستهجمعی
ملی ایاالت متحده» و «تحمیل کننده صورت گرفته در اعتراض به دســتور
ایرانیان است
بار اضافی بر اعضــای جامعه علمی» اجرایی دونالد ترامپ خبر داده است.
وی با تاکید بــر «مخالفت بنیادین» کمپین بین المللی حقوق بشــر در
دانستهاند.
در بخشــی از طومار آمده است« :در باراک اوباما با «تبعیض بر مبنای عقیده ایران با انتشار بیانیهای گفت که فرمان
و مذهــب» افــزوده :اجرایی امضا شده توسط دونالد ترامپ
ســه ســال اخیر،
عشق
آفریدگار
نام
به
«شهروندان [معترض] رئیس جمهوری ایاالت متحده مبنی
تنها از کشور ایران،
{>> ادامه در صفحه}28 :
بیش از  ۳هزار نفر گره خواهیم زد دل ها را با عشق و در حــال اســتفاده از بر ممنوعیت ورود اتباع هفت کشــور
زندگی را با مهر
در دانشــگاههای
مجری مراسم زیبای
آمریــکا دکتــرا
گرفتهاند .دستور
اجرایــی رئیــس
شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
کانادائی
و
جمهور همکاری با
بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
پژوهشگران چنین
با تعیین وقت قبلی
سفرۀ
By Appointment only: (514) 652-7623
ع عقد
کشــورهایی را
(514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM
روس
محدود میکند».
طومار مــی افزاید
لیلیصمیمی
که تصمیم دونالد (با مجوز رمسی از ایالت کبک)
ترامــپ« ،به طور
514-825-3170
بالقوه مــی تواند

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

عقد ایرانی

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی
½
½
½
½
½
½
½
½

فتوشاپ
Voyages Lexus

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

________________________________
1455 PEEL, local 148

•
•
•
•
•

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

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

Cel.: 514-942-4178
Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 143

برخی از خدمات ما شامل:

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

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225
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داروخـانه

گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

A

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز
اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

عصر

6 :30

شنبــه ها :

9

4

یکشنبه ها:

10

1 : 30

 تحویل رایگان دارو
 نسخه خود را به ما فکس کنید :داروی شما در اسرع
وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد.
4084 Boul. St-Laurent
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent، Buss 55

دومین
3
ش
ن
ب
ه
هر ماه

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

(روبروی رستوران یاس)
مترو واندوم -اتوبوس 104- 90
info: 514-290-2211

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994
آغاز عصر ترامپ... ...
ازایــن رو ،یکــی از نخســتین
سردرگمی های رئیس جمهوری
دونالد ترامپ حــل این تناقض
خواهد بود کــه چگونه درعین
اعالم دشــمنی با تهران ،اتحاد
خود با مســکو را تقویت نماید؟
این کار آسان نخواهد بود ،زیرا به
نظر می آید کهدارودسته بازهایی
که ترامپ به سمت های کلیدی
منصوب کرده ،به شدت نسبت به
ایران خصومت می ورزند.
به عنوان نمونه ،ژنرال مایکل فلین،
مشاور امنیت ملی (نقشی که در
زمان ریگان ،هنری کیسینجر به
عهده داشت) ،دشمن سرسخت
ایران اســت .منتقدانش او را به
عنوان «اســام هراس» توصیف
می کنند زیرا حرف هایی آشکارا
نژادپرستانه زده است.
مثال ،مطلبی که در توییترنوشته
اســت« :هراس از مســلمانان
کامال منطقی اســت» .فلین در
کارزارهایــی بــرای ازبین بردن
شبکه های شورشیدر افغانستان
و عراق شــرکت داشــته است.
او معتقد اســت که جهادگری
اسالمی یک «تهدید اساسی در
سطح جهانی» اســت .او مانند
ترامپ تاکید می کند که «سازمان
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>> ادامه از صفحه6 :

حکومت اسالمی» (داعش) یک
«تهدید بــزرگ» بــرای ایاالت
متحده است .هنگامی که او بین
سال های  ٢٠١٢و  ٢٠١٤مدیر
«آژانس اطالعات دفاعی» ()AID
بود ،تحقیقی تحت نظرش انجام
شد درباره حمله به کنسولگری
آمریکا در بنغــازی لیبی در ١١
سپتامبر  ،٢٠١٢کهدرآن چندین
«تفنگدار نیــروی دریایی» و نیز
کریستوفر استیونس سفیر آمریکا
به قتل رســیدند .مایکل فلین،
همانند «سیا» تاکید می کرد که
هدف این تحقیق «نشــان دادن
نقش ایران دراین حمله» بود.
این درحالی بود که مشــارکت
تهران دراین حمله هرگز نشان
داده نشــد .امر غریب این که به
رغم خصومت نســبت به ایران،
فلین هم با همــکاری نزدیک با
روسیه موافق اســت .اوحتی به
مســکو رفته و در کنار والدیمیر
پوتیــن در یک ضیافت شــام
برگزارشده توسط شبکه تلویزیون
دولتی «روســیه امــروز» ()RT
عکس گرفته است.
او به طور منظم دراین شبکه به
عنوان تحلیل گر حضور می یافته
و پذیرفته که برای این سفر پول

دریافت کرده و با گفتن این که
«هیچ تفاوتی بین شــبکه RT
و  CNNنمی ببیند» از شــبکه
تلویزیونی روسیهدفاع کرده است.
ضد ایــران باورمند دیگر ،مایک
پمپئو مدیر جدید سازمان«سیا»
است که نظامی ســابق ،دانش
آموخته آکادمی وســت پوینت
و عضو فوق محافظــه کار «تی
پارتــی» اســت .او درپایان دوره
آموزشــی خود ،در زمان جنگ
سرد به منطقه ای با تنش شدید
اعــزام و مامور «بازرســی پرده
آهنین» شــد و این کار تا زمان
سقوط دیوار برلن درسال ١٩٨٩
ادامه یافت.
مایک پمپئو در طول دوران کار
سیاســی خود جزء «کمیسیون
اطالعات کنگــره» بود و در آنجا
در انجام تحقیقــی که هیالری
کلینتون نامزد دموکــرات را به
خاطر نقش فرضی اش در جریان
حمله به بنغازی دچار مشکالت
بزرگ کرد ســهم داشــت .اوکه
فوق محافظه کار است ،با بسته
شدن زندان پایگاه «گوانتانامو»
در کوبا مخالف است و از رهبران
مســلمانان ایاالت متحده انتقاد
کرده است .او هوادار سرسخت لغو

دخانیات در کبک
عامل مــرگ  14تن
در روز

«شــورای کبکــی دخانیات و
ســامت» به مناســبت هفته
«کبک بــدون دخانیات» اعالم
کرد که ســرطان ریه ناشــی از
کشیدن ســیگار هر روز  14تن
را در کبک می کشــد .بنابرآمار
انجمن کانادایی سرطان8600 ،
کبکی درسال  2016به سرطان
ریه مبتال شــده و  6500تن از
آنها مرده اند .عامل  85درصد از
موارد سرطان ریه کشیدن سیگار
است.
(روزنامه مترو 16 ،ژانویه .)2017

اختصاص بیش از
 400میلیون دالر به
ساخت خانه های
ارزان قیمت
اتاوا و کبک ســیتی روز
 16ژانویه اعالم کردند که
در دوســال آینده 407.5
میلیون دالر به ســاخت
خانه هــای ارزان قیمت
اختصاص مــی دهند .از
این مبلغ  286.3میلیون
دالر توسط دولت فدرال تأمین
می شود و  121.2میلیون دالر
بقیه را دولت کبک پرداخت می
کند( .گازت مونتریال 16 ،ژانویه
.)2017

اختصاصخیابانهای
بیشتر به «منطقه
پیادهرو» در مونتریال

شهرداری مونتریال درنظر دارد
درپی استقبال مردم از اقدامات
پیشین ،خیابانهای بیشتری رادر
فصل تابستان به «منطقه پیاده
رو» اختصاص داده و عبور خودرو
از آنها را ممنــوع کند .ازجمله

توافق هسته ای امضا شده با ایران
اســت و این کشور را «حکومت
حامی تروریسم» می داند.
اما شاید سرسخت ترین دشمن
ایران درمیــان اطرافیان دونالد
ترامــپ ،ژنرال جیمــز متیس
باشد که «سگ هار» لقب گرفته
و به عنوان وزیر دفــاع در راس
«پنتاگون» خواهد بود.
این ژنرال بازنشسته که  ٦٦سال
دارد ،تــوان رهبری نظامی خود
را بــا فرماندهی یــک هنگ در
جنگ اول خلیج [فارس] درسال
 ١٩٩١نشــان داده؛ بعد درسال
 ٢٠٠١اداره یــک نیروی ویژه را
در جنوب افغانســتان به عهده
داشته و درسال  ٢٠٠٣تیپ اول
تفنگــداران دریایی را در ورود به
بغداد و ســرنگون کردن صدام
حسین فرماندهی کرده است.

خیابان های جدیدی
که به فهرست پیشین
افــزوده می شــود،
خیابان «ولینگتون»
در وردن« ،روی»
در پالتــو و «ســنت
آمبــرواز» در اتواتــر
است .اگر نتیجه این
آزمایش موفقیت آمیز
باشد ،این خیابان ها
به طور دائم «منطقه
پیاده رو» خواهد شد.
این برنامه از تابستان
 2017آغاز می شود و
در ماه اکتبر پایان می
یابد( .مونتریال بالگ،
 18ژانویه .)2017

زیاد بودن
دستمزد
پزشکان

کانـــادا:

ثروت  2نفر =
ثروت 11میلیون نفر!

به گزارش ســازمان بیــن المللی
«اکسفام» ،ثروت دو میلیاردر کانادایی:
دیوید تامسون و گلن وستون به اندازه
دارایی  11میلیــون تن از کانادایی ها
است.دراین گزارش که برای عرضه به
نشست اقتصادی داوس در سوئیس
تهیه شده ،آمده اســت که ثروت 8
تن ثروتمندترین افراد دنیا به اندازه
 50درصد از تنگدســت ترین افراد
دنیا (بیش از  3.5میلیارد تن) است.
«اکسفام» برای تعدیل فاصله بین دارا
وندارها،پیشنهادهاییازجملهافزایش
مالیات ثروتمندان ارائه کرده اســت.
(گازت مونتریال 15 ،ژانویه .)2017

بنابر پژوهش «انستیتو پژوهش
و اطالعات اجتماعی -اقتصادی»
( )IRISکه روز چهارشــنبه 18
ژانویه منتشــر شــد ،دستمزد
پزشکان در کبک باید به عنوان
حقــوق بگیر دولت باشــد و نه
برمبنای کارمزد .نویسندگان این
گزارش نظام پرداخت کارمزدی
کنونی به پزشکان را «نامناسب»
توصیف کرده اند که در ســال
 19 ،2016درصد از هزینه های
ســامت و  7.1درصــد از کل
بودجه دولت را بلعیده است .در
این گــزارش آمده که  7میلیارد
دالر پرداخت شــده به پزشکان
از مجموع بودجــه وزارت خانه

درســال  ٢٠٠٤او هنگام تصرف
فلوجه ،که ســنگر شورشــیان
سنی بود ،در راس حمله به این
شهر قرارداشت .ژنرال متیس که
مردی فرهیختــه و اهل مطالعه
متون کالســیک یونانی است ،با
لقب «راهب جنگجو» نیز شناخته
می شود که اشاره به این است که
مجرد مانده و فرزند ندارد .او بی
وقفه تکرار کرده که ایران «تهدید
اصلی» برای ثبات خاورنزدیک و
فراتر از سازمان های تروریستی
مانند داعش یا القاعده است:
«به نظر من داعش بهانه ای است
تا ایــران به بدکاری هایش ادامه
دهد .ایران دشمن داعش نیست؛
تهران از اغتشاشی که داعش در
منطقه ایجاد می کند سود فراوان
می برد».
روشــن است که در عرصه سوق

های کار ،اشتغال و همبستگی
اجتماعی ( 4.3میلیارد دالر)
و نیز امور شــهرداری ها (1.7
میلیارد دالر) و دادگســتری
( 855میلیون دالر) بیشــتر
است .دریافتی پزشکان 7.6
برابر بیش از متوسط حقوق ها
در کبک است( .روزنامه مترو،
 18ژانویه .)2017

کانادا
ممنـوعیت ورود
 1400مهاجر دارای
اقامت دائم
هر سال در مرزهای کانادا از ورود
حدود  1400مهاجر دارای اجازه
اقامت دائم به کشــور جلوگیری
می شــود .دلیل ایــن امر عدم
رعایت قوانین مهاجرت توســط
آنها است .با آن که این مهاجران
جدیــد مــی توانند بــه دادگاه
درخواست تجدیدنظر بدهند ،اما
تنها یک تن از هر ده تن در این
کار توفیق می یابد .قانون

الجیشی دونالد ترامپ می باید به
سرعت این تناقض را حل کند.
واشنگتن نمی تواند  -درآن واحد
 موافق با مسکو و مخالف تهرانباشد .مســئله باید روشن شود.
درغیراین صورت ،بایــد از ورود
جیمز متیس« ،سگ هار» رئیس
جدید پنتاگون به صحنه هراس
داشت.
یکی از شــناخته شــده ترین
تهدیدهای او ازیاد نمی رود که در
برابر مجمعی از معتمدان بغداددر
زمان اشغال عراق درسال ٢٠٠٣
گفت:
«من بــا صلح جویــی و بدون
سالح به دیدار شما آمده ام .اما با
چشمانی اشکبار ،به شما قول می
دهم که اگر دست ازپا خطا کنید،
همه شما را خواهم کشت!».
•
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا
مهاجرت کانادا مقــرر کرده که
افراد مقیم برای حفظ اقامت خود
بایددر طول  5سالدستکم 730
روز در کانادا حضور داشته باشند
و در غیر این صورت از ورودشان
جلوگیری می شود.
شــمار این افراد در ســال های
 2010تا  2014افزایش شــدید
یافته اســت .این شمار در سال
 2008کمی بیــش از  600تن
بوده است.
کبکدر این مورد بیشترین شمار
را دارد و یک ســوم افرادی که از
ورود آنها ممانعت می شود مربوط
به کبک است.
در مجموع در فاصله سال های
 2008تــا  3575 ،2014تــن
مشــمول این ممانعت شده اند.
(گازت مونتریــال 19 ،ژانویــه
.)2017

سازمان مالیات:

دولت سهل انگاری
می کند!

هواداران محیط زیست می گویند
که الیحه اصالحی ای که داوید
هورتل ،وزیر محیط زیست عرضه
کــرده می تواند دســتاوردهای
شــفافیت مورد انتظار در قانون
جدیــد درباره کیفیت محیط
زیست را از بین ببرد.
ایــن اصالحیه که در آغاز ماه
دسامبر توســط وزیر محیط
زیســت عرضه شــد ،به نظر
ژان بــاری ،عضو «شــورای
کبکی حقوق محیط زیست»،
«فاجعه بــار» و «خالف روح
قانون محیط زیست» است.
هدف این الیحه این بوده که
روند صدور مجوز های زیست
محیطــی را شــفاف تر کند.
(روزنامه مترو 20 ،ژانویه .)2017

بن بست در مذاکره با
پزشکانمتخصص

فدراســیون پزشکان متخصص
کبــک ( )FMSQدیگر مایل به
گفتگو بــا گی تان بــا ِرت ،وزیر
بهداشــت و درمان نیســت و از
نخست وزیر خواسته تا پرونده به
پی یر مورو ،رییس شورای خزانه
بررسی
داری سپرده شود .این فدراسیون
حساب فیسبوک و توییتر اعالم کــرده که بــرای اقدامات
قضایی از خدمات وکیل استفاده
کاربران!
می کند( .رادیو کانادا،
سازمان مالیاتی کانادا صفحات  20ژانویه .)2017
فیسبوک ،توییتر و دیگر شبکه
های اجتماعی کاربران کانادایی را درخواست
که مظنون به تقلب باشند بررسی
می کند .این کار برای کســب جاستینترودو
اطالع از فعالیت های مالی افراد از شهردارها
و در چهارچــوب «اطالعات در نخســت وزیر کانادا
دسترس عموم» است .از جمله از شــهرداران شــهرهای بزرگ
این اطالعات حساب بانکی خارج خواست در حفظ پیوند با ایاالت
از کشور افراد ثروتمند است (سی متحده و بازنگه داشتن مرزهای
بی سی نیوز 19 ،ژانویه  .)2017بازرگانی کوشــش کنند .ترودو
می گوید روابطی که شهردارها با
همتایان خوددر شهرهای آمریکا
دعوای حقوقی
دارند ،برای حفظ روابط بازرگانی
شهرداری مونتریال و
دو کشــور حیاتی اســت .او از
هیدروکبک
شهرداران خواست برای مردم دو
شهرداری مونتریال درپی حکم کشور اهمیت همکاری سازنده
دادگاه مبنی بر پرداخت خسارت و مولد را توجیه کنند( .سی تی
وارده به کابل برق هیدروکبک ،وی 20 ،ژانویه .)2017
از دادگاه عالی کانادا درخواست
فرجام می کند .در سال ،2014
اعتصابکارکنان
شــهرداری مونتریــال در یک
آمبوالنس
عملیات خاک برداری در خیابان،
به کابل برق هیدروکبک آسیب احتمــاال بــه زودی اعتصــاب
زد و موجــب قطــع برق برخی کارکنان آمبوالنس ها آغاز خواهد
از مشــترکان هیدروکبک شد .شــد .در این اعتصاب قرار است
هیدروکبک از شهرداری مطالبه میــزان ارائه خدمات اساســی
بیش از  140هــزار دالر غرامت کاهــش یابد .اعتصــاب حدود
نمود و دادگاه حکم به پرداخت  1000تن از کارکنان آمبوالنس
خســارت داد .در یــک دعوای عضو سندیکای FTQکه قرار بود
حقوقی ،شــهرداری از پرداخت پنجشنبه  19ژانویه آغاز شود ،
خسارت خودداری نمود و اکنون به اول فوریه موکول شده است.
برای نقض حکم دادگاه به دادگاه (روزنامه مترو 21 ،ژانویه .)2017
عالی مراجعه نموده است( .الپرس
مونتریال 20 ،ژانویه .)2017
کبک

محیط زیست:

پیشنهاد افزایش مالیات

سیگار و نوشابه های
حاوی شکر

 1.54ســنت برای
هر کیلووات ساعت
اســت( .ژورنال دو
مونتریال 24 ،ژانویه
.)2017

گروه «ســامت کبــک» به
دولت پیشــنهاد کرده که در
 10ســال آینده  4.8میلیارد
دالر بــرای ایجــاد «محیط
زیست مساعد» برای سالمت
که بیشتر سیســیلی هستند
برخاستند و جنگ قدرت برای
تقسیم مناطق و منابعدر گرفته
اســت( .الپــرس 22 ،ژانویه
.)2017

شهروندان سرمایه گذاری کند.
 880ســازمان عضــو این گروه
پیشنهاد می کنند که برای تامین
مالی این سرمایه گذاری ،مالیات
دخانیات و نوشــابه های دارای
شکر افزایش یابد .این گروه می
گوید که مبلــغ  29.80دالری
که دولت از هر جعبه ( 200نخ)
سیگار می گیرد ،کمترین میزان
در کانادا اســت و با  51.87دالر
متوسط کانادا تفاوت بسیار دارد.
سازمان های عضو این گروه می
گویند کهدخانیات و بیماری های
ناشــی از آن برای جامعه کبک
هزینه خیلی سنگینی
در بــردارد و فــزون
بر اثــرات اجتماعی و
انسانی مربوط به مرگ
زودرس نزدیک به 20
هزار تن در ســال و
عوارض ناشــی از آن،
بنابر بــرآورد وزارت
بهداشت و درمان کبک ،هزینه
مســتقیم  3.4میلیارد دالر در
سال است با محاسبه هزینه های
غیرمستقیم این رقم به نزدیک به
 10میلیارد دالر می رسد.
درمورد افزایش مالیات نوشــابه
هــای حاوی شــکر نیــز گروه
پیشنهاد می کند که مالیات آن
 10سنت برای هر لیتر افزایش
یابد و از ایــن راه  720میلیون
تامین درآمد شــده و با بیماری
های ناشــی از چاقی نیز مبارزه
شود( .الپرس 22 ،ژانویه .)2017

مونتریال
ادامه جنگ
دارودسته های
مافیایی
به نظر کارشناســان ،موج آتش
ســوزی های عمدی مربوط به
جرایم سازمان یافته در مونتریال
نشانگر وجود تفرقه بیش از پیش
آنها در کبک است.
ایــن اختالفــات درپــی مرگ
پدرخوانده مافیای مونتریال ،ویتو
ریزوتو پیش آمده است .پس از
مرگ او ،شاخه مافیایی کاالبریایی
به مخالفت با هــواداران ریزوتو

افزایش بیش از دوبرابر
پرداخت بهای ماری
جوانای جتویز شده
برای کهنه سربازان

بهای ماری جوانــای تجویز
شــده برای کهنه ســربازان
کانادایی در ســال  2016به
شدت افزایش یافته و به 48
میلیون دالر رســیده اســت.
این رقم به نســبت ( 20میلیون
دالر) پیش از آن بیش از دوبرابر
افزایش یافته است( .الپرس22 ،
ژانویه .)2017

فرمان ترامپ درباره
مذاکره مجدد پیمان
مبادله آزاد با کانادا

روز دوشــنبه  23ژانویه ،دونالد
ترامپ فرمانی را مذاکرات جدید
پیمان مبادله آزاد امضاء می کند.
در این روز فرمــان دیگری نیز
درمورد کناره گیری ایاالت متحده
از توافق دو سوی آتالنتیک امضاء
می شــود .توافق مبادله آزاد که
بین آمریکا ،کانادا و مکزیک در
ســال  1994امضاء شده ،محور
روابط بازرگانی  3کشــور است.
یکی از مواد این توافق به هریک
از کشورهای امضاء کننده امکان
می دهد که بــا اخطار قبلی 6
ماهه آن را لغو کند( .رادیو کانادا،
 23ژانویه .)2017
احتمال افزایــش  32درصدی
بهای برق در پنج سال آینده
صورت حساب برق کبکی ها در
 5سال آینده احتماال  32درصد
افزایش خواهد یافــت .در یک
گزارش کارشناســی به سازمان
نیرو ،پیشنهاد شده که به تعرفه
ترجیحی مصرف برق خانگی ،که
از سال های دهه  1960جریان
دارد پایان داده شــود .بنابراین
تعرفــه ترجیحی ،بهــای برق
مصرفی خانوارها ازدیگر مشتریان
هیدروکبک ،مانند کسب و کارها
و صنایع ،کمتر اســت .بنابراین
تعرفه ،درحــال حاضر بهای هر
کیلووات برق برای مصرف خانگی

توقف
واکسیناسیون
کودکان

مونتریال

مقررات جدید برای
تاکسی ها

از این پس رانندگان تاکســی در
مونتریال باید الزاما برای بازرســی
تاکسی خود به دفتر تاکسی رانی
مراجعه کنند و خودروهایشان نباید
عمری بیش از  8سال داشته باشد.
این مقررات جدید در نشست 18
ژانویه کمیته اجرایی تاکسی رانی
مونتریال تصویب شد.
(روزنامه  24ساعت مونتریال،
 22ژانویه )2017

به خاطــر مذاکراتی که
بین پزشــکان و وزارت
بهداشت و درمان کبک
درمــورد هزینه خدمات
جانبــی در جریــان
اســت ،احتمــال دارد
واکسیناسیون کودکان از روز  26خود خواسته که از خطاب کردن
ژانویه متوقف شود زیرا دولت از «آقــا» یا «خانم» بــه مراجعان
خــودداری نمــوده و به گفتن
«ســام» یا «روزبخیر» اکتفا
کنند( .ژورنال دومونتریال25 ،
ژانویه .)2017

مونتریال
بهار زودرس در
راه؟

پرداخت هزینه  10تا  20دالری
آن خودداری مــی کند .از پدر
و مادرهــای کودکان خواســته
شده که به مراکز درمانی دولتی
( )CLSCمراجعــه کنند اما این
مراکز سرشان بسیار شلوغ است
و نوبت مراجعه برای تزریق
واکسن می تواند تا دو ماه
به درازا بکشد.
پاسکال هامل ،مدیر انجمن
بیماری های کودکان کبک
هشدار میدهد که« :تأخیر
در تزریق واکسن می تواند
برای کودکان در ســنین
مختلف عواقب خطرناکی
داشــته و ســبب بیماری های است .بدبینانه ترین پیش بینی
گوناگون و حتی مرگ شــود» .ها می گویند که ســخت ترین
از ســوی دیگر ،فرانسوا بوشه از شدت سرما حداکثر تا هفته اول
«انجمــن کانادایی بیماری های فوریه می گذرد و پس از آن هوا
کــودکان» می گوید که« :کبک رو بــه گرمی می رود( .مونتریال
یکیازبهترینانواعواکسیناسیون بالگ 26 ،ژانویه .)2017
در کانادا را دارد ...واکسیناسیون
نوزادان یک اولویت مطلق برای برکناری وزیر کشاورزی
پزشکان کودکان است و باید به
کبک به اتهام رفتار
هر ترتیب ادامه یابد»( .ژورنال دو
نامناسبجنسی
مونتریال 25 ،ژانویه .)2017
پی یر پارادی ،وزیر کشــاورزی
ممنوعیت خطاب کردن کبک ،به شکایت یکی از کارکنان
زن دفتــر خود به اتهــام رفتار
«آقا»یا«خامن»!
نامناسب جنســی توسط دفتر
درپــی شــکایت یــک فــرد نخســت وزیری کبک از سمت
دوجنســیتی« ،شــرکت بیمه خود برکنار شــد .بنا برگزارش
خــودروی کبــک» ( )SAAQپلیس امنیت کبک ،در این مورد
خطاب کــردن «آقا» یا «خانم» خشــونتی به کار نرفته است .با
به مراجعان را برای کارکنان خود این حــال ،در اطالعیــه دفتر
ممنوع کرده است .این شرکت از نخست وزیری خبری از احتمال
فرد مزبور عذرخواهی کرده و این بازگشــت به کار وزیر کشاورزی
درحالی است که این تنها مورد نیســت( .الپرس مونتریال27 ،
شکایت در میان  22میلیون تن ژانویه .)2017
مراجعان ســاالنه آن بوده است.
درپی این امر ،شرکت از کارکنان
به نظر کارشناسان هواشناسی،
امســال مونتریال بهار زودرس
خواهد داشــت .بــه گفته این
کارشناسان سخت ترین بخش
زمستان پشت سر گذاشته شده

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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تحلیل...

و روشن»
ک

«تاری

کشتار مسجد کبک :الکساندر بیسونت متهم شد
کارنام هریاستجمهوری

باراک اوباما

در آســتانه فروپاشی
بودند بــه دوران رونق
بازگشتند.

مجیدمحمدی

 ۲۸دی .اوبامــا از
آن دســته از روسای
جمهوری اســت که
مثــل آبراهام لینکلن
و لیندن بی جانســون
کارنامهاش با مســائل مربوط به
روابط نژادی و سیاســت هویتی
گره خــورده اســت .تنشهای
نژادیدردوران ریاست جمهوری
او بــاال گرفت (از شــورشهای
فرگوسن و بالتیمور تا تظاهرات
در دهها شــهر دیگر از یک سو و
کشته شدن دهها پلیس توسط
آفریقاییتبارها ازسوی دیگر) و
در حوزهی حقوق همجنسگرایان
شــاهد رخدادهای کلیدی (آزاد
شــدن ازدواج همجنسگرایان)
بودیم.
کارنامهی او همچنین بر اساس
وعدههــا و دســتاوردهایش در
حوزههای بیمههای بهداشــت
و درمــان ،جنگ با تروریســم،
مهاجرت ،اشــتغال ،سیاســت
خارجی ،محیط زیست و جنگ
عراق و افغانســتان قابل ارزیابی
است .دستاوردها و شکستهای
اوباما در ایــن حوزهها چه بوده
اســت؟ چه میراثی از وی باقی
خواهد ماند؟
•

روابط نژادی

بــا توجه به آن که اوباما و برخی
از همــکاران وی در کابینــه از
آفریقایــی تبــاران بودند (مثل
دادســتان کل) انتظار می رفت
که تنش میــان نژادها در ایاالت
متحده کاهش یابــد .اما چنین
نشــد .دولت اوباما بســیاری از
مشــکالتی را که به این تنشها
دامن می زدند (که به رفتار پلیس
با اقلیتها محدود نمی شــود و
پلیس آخرین گروهی است که با
این مسائل مواجه می شود) به زیر
قالی فرستاد .دمکراتها معموال
بر این مســائل برچسب نژادی
میزنند در حالــی که راهحلها
نژادی نیست .بزرگترین مشکل
جوامع آفریقایی تبار عدم اشتغال
باالی جوانان این گروه است که
دردوران اوباما بهبود قابل توجهی
نداشته است.
سیاســت ورزی اوبامــا و حزب
دمکرات بــه طور کلــی و بعد
راهبردهای حــزب دمکرات در
دوران انتخابــات ســال ۲۰۱۶
بیشــتر رنگ و بوی سیاســت
هویتیداشتدر حالی که مسائل
اقشــار مختلف بیشتر از جنس
اقتصادی و اجتماعی اســت که
حتــی همزیســتی منصفانهی
هویتها نمیتواند آنها را درمان
سازد.
•
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•

جنگ با تروریسم و
امنیتسایبری

بیمه بهداشت و درمان
OBAMACARE

بنا به ادعای مقامات دولتی حدود
 ۲۰میلیون نفــر از  ۴۵میلیون
نفری که فاقد بیمــه بودهاند به
واســطهی قانون بیمــهی اوباما
دارای بیمه شدهاند .این رقم البته
میلیونها نفر را که بدون این قانون
هم می توانستند از طریق بیمهی
مدیکیر (بیمهی مخصوص افراد
کم درآمد) صاحب بیمه شوند در
بر میگیرد .این بیمه سه مشکل
جدی داشت:
 )۱فقدان کارایی سایتهای ثبت
نام در آغاز کار و اتالف قابل توجه
منابع،
 )۲باال رفتن ســهمی که بیمه
شدگان باید می پرداختند (مثل
 ۷۵درصــد در برخی از ایاالت از
آغاز ســال  ،)۲۰۱۷و  )۳کاهش
آنگیزهی افراد برای داشــتن کار
تمام وقت  ۴۰ساعت در هفته با
توجه به مزایایی که افراد با کار پاره
وقت در کسب این بیمه داشتند.
این بیمه البته مزایایی مثل تحت
پوشش قرار دادن فرزندان افراد
تحت پوشش تا سن  ۲۶سالگی
و برداشته شدن محدودیتهای
بیمه شــدن برای افــراد دارای
ســابقهی بیماری داشت .دونالد
ترامــپ در عین وعدهی لغو این
بیمهها وعده داده این دو شرط را
برای بیمه شدکان نگاه دارد.
•

اشتغال و رشد اقتصادی

در دوران اوباما  ۱۶میلیون شغل
ایجاد شــده اســت اما منتقدان
دولت می گویند اغلب این مشاغل
پرداخت کافی بــرای اداره یک
زندگی را عرضه نمیکنند .خروج
مشاغل صنعتی در دوران اوباما
هم ادامه داشته است .همچنین
نرخ بیکاری از بــاالی  ۹درصد
در سال  ۲۰۰۸به  ۴.۶درصد در
پایان دورهی دولت اوباما رسید.
اما منتقدان می گویند میلیونها
نفر اصوال از گرفتن شغل منصرف
شدهاند و به همین علت در شمار
بیکاران به حساب نمی آیند.
متوسط رشد اقتصادی در دوران
اوباما در حــدود  ۲.۱درصد بوده
اســت که پایین ترین میزان در
سالهای بعد از جنگ جهانیدوم
بوده است (متوسط رشد در این
دوره  ۲.۹بوده است).
اما در این دوره کشــور از بحران
اقتصــادی بیرون آمــد و برخی
صنایع مثل اتومبیل ســازی که

پلیــس کانادا یک دانشــجوی
فرانســوی-کانادایی را به قتل
شــش نمازگزار مســلمان در
مسجدی در کبک متهم کرده
است.
الکساندر بیسونت با اتهام شش
مورد قتل درجه یک و پنج مورد
تالش برای قتل روبروست.
او که  ۲۷ســال دارد در ارتباط
با حمله یکشنبه شب در شهر
کبک ســیتی در دادگاه حاضر
شد.
در سراسر کانادا تجمع هایی به
احترام قربانیان آن حمله برگزار
شده است.
در آن حملــه  ۱۲نفــر زخمی
شــدند که حال پنــج نفر آنها
وخیم است.
به گزارش ســی بی ســی نیوز
بیسونت در دانشگاه الوال علوم
سیاســی و مردم شناسی می
خواند .این دانشگاه سه کیلومتر
با محل کشتار فاصله دارد.
پلیس می گوید مرد دیگری به
نام محمد خضر که مراکشــی
االصل اســت و دستگیر شده
شاهد ماجرا بوده است.
گزارش می شــود که بیسونت
در صفحه فیسبوک خود دونالد
ترامپ رئیس جمهــور آمریکا
و ماریــن لوپــن رهبــر جبهه
راستگرای ملی فرانسه را "الیک"
کرده بود.
پلیس پس از آن حمله به مرکز
اسالمی کبک سیتی گفت یک
مرد در صحنه حمله دســتگیر

منتقــدان دولت اوباما
می گویند این دولت
با یک اشتباه راهبردی
همــ ه نیروهای آمریکایــی را از
عراق در سال  ۲۰۱۱خارج کرد
(مثل سفیر سابق عراق در ایاالت
متحده یا برخــی از فرماندهان
نظامی آمریکایی) و خال ناشی از
اینخروجبهنیروهایاسالمگرایی
که می خواستند در بخش سنی
نشــین عراق خالفت اســامی
تاسیس کنند این فرصت را داد.
جنگداخلیدر سوریه باعث شد
قلمرو دولت اســامی بخشی از
سوریه را نیز شامل شود.
دولــت اوبامــا در از میان بردن
بن الدن و تعداد بیشــماری از
اعضای القاعده موفق بود اما در
جنگ تبلیغاتی با دولت اسالمی
موفقیت چندانی کســب نکرد.
جنگ در عراق و افغانســتان در
پایاندورهی اوباما هنوز ادامهدارد
و وعدهی بستن زندان گوانتانامو
اجرایی نشد .در حوزه سایبر نیز
دولت فدرال و شرکتها و حزب
دمکرات توسط هکرهای چینی و تسلیحاتی شــدن این برنامه و
تعداد کمتر سانتریفیوژ) .پس از
روسی هک شدند.
قرارداد نیزدولت اوباما تنهادر یک
•
مورد  ۱.۴میلیارد دالر پول نقد را
سیاست خارجی
به علت عدم تنبیه دولت بشــار برای دولتی کــه وزارت خارجه
اســد پس از اســتفاده از سالح آمریکا آن را در باالی فهرســت
شــیمیایی بر خالف خط قرمز دولتهای حامی تروریســم قرار
اعالم شده توسط اوبامادولتهای داده ارسال کرد.
رقیب و دشــمن ایاالت متحده •
در دوران دولــت وی شــجاعت مهاجــرت
عمل یافتند .روســیه کریمه را در حوزه مهاجرت هر آنچه دولت
اشغال کرد و در اوکراین شرقی اوباما انجام داد با حکم حکومتی
برای جدایی طلبــان تدارکات صورت گرفت که دولت بعدی به
نظامی فراهم آورد (که به سقوط راحتی می تواند آنها را لغو کند.
هواپیمــای مالزی بــا  ۲۹۸نفر یکی از این موارد عدم اخراج آن
مسافر و خدمه انجامید) .دولت دسته از مهاجران غیر قانونی بود
چین در دریــای چین جنوبی که در ایاالت متحده به مدرســه
به ســاخت جزایــر مصنوعی با رفته و می خواهند در این کشور
اهداف نظامی پرداخت .جمهوری به دانشــگاه یــا خدمت نظامی
اســامی نیز در خلیج فارس به بروند .از موارد نقد سیاست دولت
سمت ناوهای امریکایی شلیک اوبامــا توســط جمهوریخواهان
کرد بدون آن که پاسخ مناسبی یکی پذیرش کودکان و نوجوانان
(غیر از غیر حرفهای نامیدن این مهاجری بود که بــدون والدین
رفتارهای خطرناک)دریافت کند .به ایاالت متحده فرســتاده می
در مذاکرات سوریه دولت آمریکا شــدند (کــه بر خــاف اصول
اخالقی و سیاست مهاجر پذیری
در نهایت به حاشیه رانده شد.
منتقــدان توافق اتمــی با ایران ایاالت متحده بود) و نیز پذیرش
می گویند با توجه به ورشکسته مهاجــران ســوری در حالی که
بودن دولت جمهوری اسالمی به برخی از آنها می توانستند اعضای
واسطهیتحریمها(خزانهیخالی گروههای اســامگرا بوده و برای
و حدودهزار تریلیون تومان قرض) جامع ه آمریکا خطر ایجاد کنند.
این توافق می توانست بسیار بهتر •
از این که هســت برنامهی اتمی محیط زیست
ایران را تحــت کنترل قرار دهد دولــت اوبامــا در حــوزهی
(دورهای طوالنیتــر برای اعمال محیط زیســت بیش از آن که
محدودیتها ،زمانی بیشتر برای سیاســتهایی در جهت رونق

شد و مرد دوم پس
از آنکــه با شــماره
پلیس ( )۹۱۱تماس
گرفت بازداشت شد.
مقــام ها گفتند که
هیچ کــدام آنها که
نسبتا جوان هستند
ســابقه تخلــف یا
ارتکاب جرم ندارند.
مــرد دوم پــس از
تمــاس با پلیس در
اتومبیل خود روی
پلی که بــه جزیره
اورلئانز منتهی می
شد،دستگیر شد.
پلیس هنوز انگیزه تیراندازی را
اعالم نکــرده و گفته تحقیقات
ادامه دارد.
مقام هــای کانادایی گفتند که
فکر نمی کنند مظنون دیگری
وجــود داشــته باشــد و ابراز
اطمینان کردند که خطر برطرف
شده است.
در زمــان حادثه بیــش از ۵۰
نفر در مسجد بودند .مقام های
کانادایی گفتند که کشته ها ۳۵
تا  ۶۵سال داشتند.
پلیس بر تدابیر امنیتی در همه
مراکز مذهبی در استان کبک
افزوده است.
جاســتین ترودو نخست وزیر
کانادا و فیلیپ کوئیارد ،فرماندار
کبک این حمله را تروریســتی
خوانده اند اما مقام های قضایی
هنــوز ماهیت حملــه را اعالم
نکرده اند.

آقــای کوئیارد
در واکنــش به
این ســوال که
آیــا این حمله
تحــت تاثیــر
دســتور دونالد
ترامــپ رئیس
جمهور آمریکا
برای منع ورود
شهروندانهفت
کشــور عمدتا
اسالمی انجام
شده ،گفت نه؛
اما افــزود" :ما
در جهانی زندگی می کنیم که
مردم به جای آنکه متحد شوند
دو دسته می شوند".
دونالد ترامپ روز دوشــنبه در
تماسی با آقای ترودو این حادثه
را تســلیت گفت و افزود آماده
است هر کمکی بتواند ارائه کند.
محمد یانگوی رئیس مسجد (که
در زمان حمله در مسجد نبود)
گفت که تیرانــدازی در بخش
مردان مسجد روی داد.
او گفت" :چرا چنین اتفاقی می
افتد؟ این وحشیانه است".
این مرکــز در پیامی در صفحه
فیسبوک خود از مردم به خاطر
"صدها پیام همدردی" تشــکر
کرد.
ســال گذشته ســر بریده یک
خوک جلوی در همین مسجد
قرار داده شده و روی کارتی در
کنار آن نوشته شده بود" :نوش
جان".

اشتغالدر عین نشانه روی مسائل
زیســت محیطی در پیش گیرد
به تنش میان ایــن دو موضوع
دامن زد .اخالل در ساخت خط
لولهی کی استون و ممنوع کردن
استخراج نفت در سواحل شرقی
و غربی ازاشــتغال هزاران نفر در
این حوزهها جلوگیری کرد.دولت
اوبامــا به توافق نامــهی پاریس
پیوســت که میــزان کربن رها
شده در جو را تا حدودی کاهش
میدهد.

تعیین نفر نهم توســط ترامپ)
لغو ازدواجهای انجام شده دشوار
خواهد بود .البته مشخص نیست
که برابــری همگانی در ازدواج را
می توان به حساب میراث اوباما
نوشت یا خیر چون دولت وی در
این زمینه غیر از تعیین دو قاضی
غیر محافظه کار نقشی نداشت.
قرضــهی دولت فــدرال نیز در
دوران اوباما از حدود  ۱۰تریلیون
دالر بــه حدود  ۲۰تریلیون دالر
افزایش یافت.
حزب دمکرات در ســال ۲۰۱۷
نسبت به سال  ۲۰۰۹در وضعیت
بسیار دشواری به سر میبرد .این
حزب صدها کرسی را در کنگره،
مجالس ایالتی و ساختمانهای
فرمانــداری تحت دولت اوباما به
عنوان رئیس این حزب از دست
داده است.
کارنامهی دولت اوباما برای نسل
جوانــی که به اوبامــا رای دادند
می توانــد از این جهت آموزنده
باشــد که «امید» بــه تنهایی
نمی تواند به تحقق خواســتهها
بینجامد؛ برخــی از امیدها می
توانند مخرب باشند (مثل امید به
جامعهایسوسیالیستی)،برخیبا
واقعبینی همسازی ندارند (مثل
امید به همزیستی با کسانی که
می خواهند شما را نابود کنند)
و برخی نیز برای تحقق با موانع
جدی روبهرو هستند (مثل امید
به اشتغال مناسب برای تک تک
شهروندان).

•

میـراث اوباما

از آنجــا که بخــش قابل توجه
کارهایــی کــه در دوران اوباما
صورت گرفــت مبتنی بر احکام
حکومتــی یــا آرای حزبی بوده
میراث دوران وی با چند امضای
رئیس جمهوری جمهوریخواه و
چند رای گیری اکثریت کنگره به
دست این حزب به سرعت زدوده
خواهد شد .ترامپ به سرعت می
تواند احکام حکومتی وی را لغو
کند و کنگره نیز در پی آن است
که قوانین مبتنی بر خواســت
انحصاری حــزب دمکرات (مثل
قانون بیمهی بهداشت و درمان
اوبامــا) را به ســرعت لغو کند.
آنچه در دوران اوباما به واسطهی
فضای مناسب و اکثریت قضات
دیوان عالی کشــور انجام شــد
(مثل رســمیت یافتــن ازدواج
همجنســگرایان) برقرار خواهد
ماند چون برای این دیوان حتی
با اکثریت قضات محافظه کار (با

•
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لغو مصونیت سیاسی ایران

مانع قانونی سرراه بازگشایی سفارت درکانادا

یک مقــام بلندپایه در
وزارت امور خارجه ایران
از وجود "مانع قانونی"
برای بازگشایی سفارت
این کشور در کانادا خبر
داده است.
مجید تخــت روانچی،
معــاون امــور اروپا و
آمریکای وزارت خارجه
ایران گفته است که از
برقــراری رابطه با کانادا
"استقبال می کنیم" اما "در این
فرآیند مانعی وجــود دارد و آن
مانع قانونی اســت که در زمان
دولــت قبلی کانــادا در مجلس
این کشور تصویب شد و آن لغو
مصونیت سیاســی ایران در این
کشور است".
آقای تخت روانچی به خبرگزاری
ایسنا گفته است که این مانع باید
برداشته شود اما "به نظر می رسد
که این فرایندی زمانبر باشد".
بــه گفته این مقــام وزارت امور
خارجه ،ایران عالقهمند اســت
با کانــادا "در چارچــوب اصول
بینالملــل و اصول خودمان که
برای آن انقــاب کردیم" رابطه
حسنه داشته باشد اما عجلهای
برای بازگشایی سفارت ندارد.
کانــادا روابط سیاســی خود با
ایران را بیش از  ۴ســال پیش و
در زمــان روی کار بودن دولت
محافظهکار در کانادا تعلیق کرد
و ســفارتخانههای دو کشور هم
تعطیل شد.

کانادا آن زمــان اعالم کرده بود
که این اقدام در اعتراض به برنامه
هســتهای ایران و "نقض فجیع
حقوق بشــر و حمایت تهران از
تروریسم" صورت گرفته است.
با تغییــر دولت و روی کار آمدن
حزب لیبــرال در این کشــور،
کانادا برای از ســرگیری روابط با
ایران ابراز عالقه کرد .از آن زمان
تاکنون برخی تماس های محدود
دیپلماتیک میــان ایران و کانادا
عمدتا در حاشیه مجمع عمومی
سازمان ملل در نیویورک برقرار
شده است.
معاون وزارت خارجه ایران امروز
گفته است که کانادا "اظهار عالقه
میکند که با ایــران وارد وادی
جدیدی از روابط شــود ،ما نیز
این صحبتها را خوب و مثبت
میدانیم ولی تاکید بر این داریم
که این صحبتها باید ترجمه به
عمل شود که مصداق روشن آن
میتواند لغو قانونی باشد که به آن
اشاره کردیم".

قوانیــن
مطابــق
بینالمللی ،دیپلمات ها
در محل ماموریت خود
در خارج از کشورشان
دارای مصونیت سیاسی
و قضایی هستند.
دادگاهــی در کانــادا
خرداد ماه امســال رای
داده بود که میلیونها
دالر از محل داراییهای
غیردیپلماتیــک ایران
به خانــواده قربانیــان حمالت
گروههای حزباللــه و حماس،
پرداخت شود .قاضی گلن هینی
در رای خــود" ،تروریســم را
بزرگترین تهدید جهان" خوانده
و گفته بود "مسال ه این است که
دولــت ایران به خاطر حمایت از
تروریسم می تواند در دادگاههای
کانادا مصونیتداشته باشد یا نه".
همزمــان با این تصمیــم ،وزیر
خارجه کانادا تایید کرده بود که
"تماسهای اولیه" برای تجدید
رابطه ایران و کانادا صورت گرفته
اما زمان بازگشایی سفارتخانهها
را "زود" توصیف کرده بود.
ایران میگوید توقیف میلیون ها
دالر از اموال این کشور مغایر ابراز
تمایل دولت کانــادا به برقراری
مجدد روابط با تهران است.
کانــادا میزبــان گروهی بزرگی
از مهاجران ایرانی اســت .منابع
ایرانی تعداد مهاجران این کشور
در کانادا را  ۴۰۰هزار نفر عنوان
می کنند( .بی بی سی)

ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

Maria Cottone
Regulated Canadian
Immigration
Consultant

ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ
ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا
)(ICCRC

)(ICCRC

ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ
ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ

Registered with
Quebec Immigration

ﺗوﺟﮫ :ﻓﻘط ﻣﺷﺎورﯾن ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ ،ﺣق ﺷرﮐت در اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﮐﺑﮏ را دارﻧد

ﺧدﻣﺎت داﻧﺷﺟوﺋﯽ ﻣﺎ ،ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ و ﮐﺎﻟﺞ ھﺎی ﮐﺑﮏ ﻣﯾﺑﺎﺷد
ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم و راﯾﮕﺎن از اﯾران ﺑﮫ ﻣوﻧﺗرال ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﻧﻔرد ﻣدﯾر اﻣور اﯾراﻧﯾﺎن

(۰۲۱) ۸۵۵۲ – ۱۴۸۳

دوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﺟﻣﻌﮫ و از ﺳﺎﻋت  ۲۱ﺗﺎ  ۲۴ﺑﮫ وﻗت اﯾران

ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ھﺎی راﯾﮕﺎن ﺑﯾﺷﺗر و ﺧطوط واﯾﺑر ،واﺗزآپ ،اﯾﻣو و ﺗﻠﮕرام را در وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ ﺟوﯾﺎ ﺷوﯾد

514-656-8178

Since 2007
Across

Langelier

6621 rue Sherbrooke est, suite 103
Montreal Quebec H1N 1C7
By appointment only Monday to Friday 10:00 to 18:00

www.mariacottone.com

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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اگر به دنبال رستورانی دنج
با فضایی زیبا و آرام
برای برگزاری مراسم تان هستید
«آنیکس» متناسب با بودجه شام
در خدمتتان است.
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ایران و آمریکا...

راهنمای فرمان جدید ترامپ درباره سفر
شهروندان ایران به آمریکا

جمعه  ۸بهمــن دونالد ترامپ
رئیس جمهــوری جدید آمریکا
دو فرمــان اجرایی صادر کرد که
بــر اســاس آن محدودیت های
موقتی برای حضور پناهجویان و
شهروندان هفت کشور مسلمان
در آمریکا اعمال می شــود .در
زیر به برخی سوال های شما در
حاشیه ی این فرمان پاسخ داده
شده است:

• فرمان اجرایی دونالد ترامپ
چه می گوید؟

آقای ترامپ روز جمعه دو فرمان
اجرایی صادر کــرد :تعلیق ورود
پناهجویان و لغو ویزای شهروندان
هفت کشور.
• من یــک پناهجوی منتظر
انتقال به آمریکا هستم .تا چه
زمانی این تعلیق ادامه میابد؟

براســاس فرمان اجرایی رئیس
جمهوری آمریکا ،ورود پناهجویان
به مدت  ۱۲۰روز تعلیق شــده
اســت .درباره تعلیق پناهجویان
سوریه اشاره ای به زمان پایان آن
نشده است.
• تعلیق ویزا برای شهروندان
کدام کشورهاست؟

شهروندان هفت کشــور ایران،
سوریه ،عراق ،لیبی ،یمن ،سودان
و سومالی لغو شده است.
• تا چه زمانی ویزا تعلیق شده
است؟

طول فرمان اجرایی  ۹۰روز است.

• من متقاضی ویزای دانشجویی
هستم .بعد از  ۹۰روز همه چیز
عادی می شود؟

دونالد ترامپ روز یکشــنبه در
بیانیه ای اعــام کرد این فرمان
برای  ۹۰روز اســت و قرار است
قوانین تا آن موقع اصالح شوند.
• چه کسی باید قانون را اصالح
کند؟

دولت آمریکا مــی تواند الیحه
پیشنهاد بدهد یادر کنگره آمریکا
قانون جدید تصویب شود .چون
اکثریت مجلس نمایندگان و سنا
در اختیار جمهوریخواهان است،
پرزیدنت ترامپ کار سختی برای
تغییر قانون در پیش ندارد.
• چه نوع ویزاهایی لغو شده
است؟

صفحــه وزارت خارجــه آمریکا
توضیــح داده هرگونــه ویزای
غیرمهاجرتــی ،دانشــجویی،
گردشــگری و نامزدی لغو شده
اســت .دیپلماتها و افراد دارای
ویزای سازمان ملل از این قانون
مستثنیهستند.
• وقت مصاحبه من برای ماه
آینده میــادی بود .چه باید
بکنم؟

تــا  ۹۰روز تمــام ویزاها و وقت
مصاحبه لغو شده است .بنابراین
بایــد بعــد از این زمــان برای
درخواست وقت ســفارت اقدام
کنید.
• من هزینه وقت مصاحبه برای
ویزای توریســتی را پرداخت
کرده ام .تکلیف پول من چه می

شود.

شــما بعد از رفع محدودیت می
توانید برای وقت ســفارت اقدام
کنید.
• من شهروند آملان هستم و
پاسپورت ایرانی هم دارم .آیا
من هم ممنوع الورود هستم؟

دارنــده گریــن کارت به آمریکا
بازگشــتید و از شما درخواست
امضای فرم آی ۴۰۷-شد ،آن را
امضانکنید.
فرم  407-Iبرگه ای اســت که
امضاکننده آن ،اجازه اقامت دائم
خود را بهدولت آمریکا میبخشد.
با این درخواســت فرد تقاضای
تجدید وضعیت اقامتی می کند
و این روندی است که می تواند
به پس گرفتن گرین کارت فرد
منتهی شود.

از یک پناهنده تا وزیر کابینه:

اولین نماینده مجلس سومالیایی تبار
به عنوان وزیر مهاجرت

براســاس طرح «ویزا وی ور» که
سال گذشته تصویب و به تایید
پرزیدنت اوباما رسید ،شهروندان
دو تابعیتــی که در پنج ســال
گذشــته به یکی از کشــورهای
ایران ،لیبی یا سودان سفر کرده • به عنوان دارنده گرین کارت
اند بایــد برای ورود بــه آمریکا حق وکیل دارم؟
درخواست ویزا کنند.
جــری کانلی نماینــده مجلس اولین قدم وزیر مهاجرت جدید
• من ایرانی و شهروند کانادا نمایندگان از ایالــت ویرجینیا کانادا احمد حسین در این کشور
هستم؛ می توامن وارد آمریکا روز شنبه در جمع معترضان در در  16سالگی و به عنوان پناهند
شوم؟
فــرودگاه داالس حضور یافت .او برداشته شــد .این سومالیایی-
ایرانیان کانادایــی از ممنوعیت یکی از حقــوق دارندگان گرین کانادایی ،که برای نخســتین بار
مستثنی شده اند.
کارت را حق داشتن وکیل مدافع در ســال  2015بــه نمایندگی
دانست.
•
مجلس انتخاب شد ،اکنون خود
من در ترکیه پناهنده سیاسی از
مســئول اجرای برنامه ای است
که تحت پوشش آن توانست در
ایران هستم .آیا امیدی هست متفرقه
که بتوامن در نهایت به آمریکا
سال  1993از موگادیشو به کانادا
بیایم؟
• چرا نام ایران در بین هفت
نقل مکان کنــد .او پس از آن با
باید بمانید و ببینید بعد از چهار کشور هست؟
تحصیل در دانشگاه یورک ،کار
مــاه چه تغییراتــی صورت می در قانونی که قبال تصویب شده ،به عنوان نماینده مجلس ایالتی
گیرد.در حال حاضردولت آمریکا نام ایران در کنار این کشورها به اونتاریو و کسب مدرک در رشته
میزان پذیرش مهاجر خود را به عنوان «کشورهای تعیین شده حقوق از دانشــگاه اوتاوا نردبان
نصف کاهش داده است .در دولت خاص» ذکر شده که یادر فعالیت ترقی را طی کرد.
اوباما قرار بود  ۱۱۰هزار پناهجو های تروریستی نقش دارند و یا او سه شنبه گذشته در پارلمان
پذیرش شوند اما ترامپ می گوید از تروریست ها حمایت می کنند .به خبرنگاران گفت "من به سنت
این رقم را به  ۵۰هزار نفر کاهش • ایران از چه کار تروریستی
پناهنده پذیری در کشورمان بی
حمایت کرده است؟
داده است.
نهایت افتخــار می کنم ،مکانی
ایــران بارها از ســوی آمریکا به
گرین کارت
حمایت از گروه های تروریستی
• ایرانیان دارنده گرین کارت از جمله حزب الله لبنان ،شیعیان
یمــن و بحرین متهم شــده و
چطور؟
براساس اعالم وزیر امنیت داخلی در دو ســال اخیر چند کشتی
آمریــکا ،دارنــدگان گذرنامه از حامل اســلحه برای این گروه ها
کشــورهای ایران ،سوریه ،عراق ،در دریاهای آزاد بازداشــت شده
لیبی ،یمن ،ســودان و سومالی اند .ایران هر گونه نقش داشتن
منعــی ندارنــد اما اگــر به این در حمایــت از این گروه ها را رد
بی بی ســی  -دونالد توسک،
کشورها سفر کرده باشند ،ممکن کرده اما گاهی برخی مقام های
رئیس شورای اروپا،دولتدونالد
اســت مورد ســوال ،مصاحبه و حکومت از جمله نهادهایی مثل
ترامــپ ،رئیس جمهور آمریکا
ســپاه بر نقش و حمایت از این
گفتگو قرار بگیرند.
را در کنار سیاســت خارجی
گروه ها تاکید داشته اند.
• من یک ایرانی پناهنده
"روسیه ســلطهجو" و "چین
• چرا نام عربستان در این
سیاسی در آمریکا هستم و
مصمم" ،و حمالت تروریستی
در حال حاضر منتظر گرین
لیستنیست؟
اسالمگرایان ،بخشی از "تهدید
کارت .بر وضع من چه تاثیری
یک کارشناس نزدیک به دولت
خارجی" دانسته که وضعیت
میگذارد؟
ترامپ بــه تلویزیون فاکس می
کنونی عرصه بینالمللی متوجه
تاکنون هیچ یک از مقاماتدرباره گوید که دولت عربستان در ارایه
اتحادیه اروپا میکند.
توقف پرونده های اداره شهروندی اطالعات بــا نهادهای اطالعاتی
آقای توسکدر نامهای به اعضای
آمریکا همکاری دارد .آمریکا در
سخنی نگفته اند.
شورای اروپا نوشته دولت دونالد
• من دارنده گرین کارت هستم عربستان سفارتدارد و اگردرباره
ترامپ مواضع "نگرانکنندهای"
یک متقاضی ویزا سواالتی داشته
و ایران هستم .اگر به آمریکا
دارد که آینده اروپا را "شــدیدا
برگردم،گرین کارت من را
باشد ،این کشور پاسخ الزم را می
غیرقابلپیشبینیمیکند".
می گیرند؟
دهد .مســاله ای در مورد ایران،
او گفتــه اســت" :تغییــر در
چنین چیزی گزارش نشده است ســوریه و دیگر کشورهای هفت
واشنگتن ،با دولت جدیدی که
اما به گفته رئیس کارکنان کاخ گانه نیست.
گویی  ۷۰سال سیاست خارجی
سفید ،ممکن است درباره اقامت
تان در ایران مورد پرســش قرار • یک قاضی حکم ترامپ را لغو
کرده .این قابل تعمیم به همه
بگیرید.
بی مشــکالت فرمان اجرایی در
است؟
• شنیده ام اگر گرین کارت
بالتکلیفی قرار داشــتند .هیچ
داریم ،نباید فرمی در فرودگاه قضاتی در نیویورک رای به ماندن قاضی تاکنون از اســاس مقابل
امضا کنیم .درست است؟
پناهجویان داده اند اما این رای ها فرمان اجرایی ترامپ ایستادگی
چندیــن نهاد مدنــی در دو روز همانطور که خودشان تاکیددارند نکرده است.
اعتراض به جرای فرمان اجرایی موقت اســت و تنها برای افرادی • مخالفت فرمانداران و
توصیه کرده اند که اگر به عنوان اســت که در شــب اول بخاطر اعضای کنگره چه فایده ای

ارزان قیمت نقش بازی
کرد.
به قول او ســاکنین این
منطقه از  65گروه قومی
متفاوت تشــکیل شده
اســت .او همچنیــن به
ریاســت کنگر سومالی-
کاناداییهارسید.
و ز یــر
پیشین
مهاجرت
جیســون کنی ضمن
Ahmed Hussen
 Canada Minister of Immigration,تبریک به حسین بابت
Refugees and Citizenship
انتخابدر پست جدید،
او را رهبــری باهوش،
مطلع و متین توصیف
که دروازه و قلب خود را بســوی کرده است .حسین که بر زبانهای
پناهجویان باز می کند .و من از انگلیسی ،ســومالی و سواحیلی
اینکه امروز به عنوان وزیر مسئول مسلط می باشــد ،اعتقاد ندارد
این امر انتخاب شده ام احساس که از موقعیت ویژه ای برخوردار
غــرور می نمایــم" .او می گوید است.
"تجربه من به عنوان یک مهاجر "من همواره از کانادایی بودن خود
و وکیل مهاجرت ،کسی که پیش احساس غرور کرده ام ،همانگونه
از نامزدی بــرای وکالت مجلس که از میراث خودم .من فکر می
ســالها به عنوان فعال اجتماعی کنم که این دو با هم قابل جمع
و ســازمانده اجتماعی در پست است .و معتقدم که کانادا یکی از
جدید همراه من خواهد بود".
معدود کشورهادر جهان است که
در رزومه او آمده است که حسین این امر را امکان پذیر می کند و
شورای محلی رجنت پارک را در از اینکه این نقش به من واگذاره
سال  2002پایه گذاری کرد و در شده به خود مغرورم".
(ایرانتو)
فراهــم آوری  500میلیون دالر
برای بازسازی منطقه و خانه های

اح

مد حسین

رئیس شورای اروپا:

دونالد ترامپ مثل اسالمگرایی،
تهدیدی برای اروپاست!
آمریکا را زیر سوال میبرد ،به
طور ویژهای اتحادیه اروپا را در
شرایطی دشوار قرار میدهد".
آقای ترامپ در جریان مبارزات
انتخاباتی از رابطه کنونی آمریکا
و کشورهای اروپایی انتقاد کرد
و خواهان تغییر آن به ســود
آمریکا شد .او از جمله از اینکه
برخی اعضای ناتو به تعهداتشان
عمل نمیکنند انتقــاد کرده
بــود .مواضــع آقــای ترامپ
درباره مهاجران ،مســلمانان و
مســائل زنان نیز با اصولی که
بســیاری از رهبران اروپایی به
عنوان ارزشهای خود معرفی
میکنند ،همخوانی نداشــته
است.
رئیس شــورای اروپــا در نامه

دارد؟

فرمانداران مسئول اجرای قوانین
در سطح ایالت خودشان هستند.
هرچند مســایل فدرال به دولت
مرکزی ربط دارد اما فرمانداران
نیز مســئوالن اجرای قانون در

خود قدرت گرفتن جریانهای
ملیگرای ضد اتحادیه اروپا در
کشورهای اروپایی را "تهدیدی
داخلی" دانسته و گفته است:
"باید کامال روشــن شود که از
هم پاشــیدن اتحادیه اروپا به
معنی بازگشت نوعی حاکمیت
ملی افسانهای نخواهد بود ،بلکه
به وابستگی واقعی و عملی این
کشورها به ابرقدرتهای آمریکا،
روسیه و چین منجر میشود".
او همچنیــن خواهــان دفاع
از حاکمیــت قانــون در نظام
بینالملل شــده و گفته است
که تضعیف روابط آمریکا و اروپا
صلح و نظم جهانی را به خطر
میاندازد.

•

ایالت هایشان هستند.
اما اعضای کنگره فرق دارند .آنها
بخش قانونگذار کشــور هستند
و اگــر قانونی تصویب کنند ،می
توانند به امضای رئیس جمهوری
برسانند( .منبع :صدای آمریکا)
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شباهت ترامپ و احمدینژاد
ابراهیم
نبوی

را شروع کرد ،در
بعضی جلسات در
صددقیقهدویست
تصمیم میگرفت،
در همان هفته اول
روی کار آمــدن
ترامپ او در عرض
یک هفتــه دهها
تصمیمگرفت.
•

•

یک،همهروشنفکرانوهنرمندان
ودانشگاهیان و ساکنان شهرهای
بــزرگ با انتخــاب احمدینژاد
مخالف بودند و مردم بخشهای
عقبمانده و دورافتاده کشور او را
انتخاب کردند ،همه روشنفکران
و هنرمنــدان و دانشــگاهیان و
ساکنان شهرهای بزرگ آمریکا
با انتخــاب ترامپ مخالف بودند
و مردم بخشهای عقبمانده و
دورافتاده و « ِرد نک»های آمریکا
او را انتخاب کردند.
•

دو ،شــعار ترامپ ایــن بود که
عظمت آمریکا را برمیگردانیم،
شــعار احمدی نژاد این بود که
ایــران را قــدرت اول اقتصادی
جهانمیکنیم.
•

ســه ،تا نیم ســاعت بــه پایان
رایگیری احمدینژاد سوم بود
و تا نیم ساعت به پایان انتخابات
ترامپ دوم بــود ،رای مخالفان
احمدینژاد در مرحله اول از رای
او بیشتر بود و بخاطردومرحلهای
بودن انتخاب شــد .رای ترامپ
هم از هیالری کمتر بود و بخاطر
انتخابات الکترال برنده انتخابات
شد.
•

چهار ،تنها کشوری که از انتخاب
احمدینژاد خوشحال شد ،روسیه
بود ،تنها کشوری که از انتخاب
ترامپ خوشحال شد ،روسیه بود.

•

پنج ،ترامپ برای رای آوردن علیه
مسلمانها ،مکزیکیها و چینیها
سخنرانی کرد ،احمدی نژاد برای
رای آوردن علیــه آمریکاییها،
اسرائیلیهاوانگلیسیهاسخنرانی
کرد.
•

جمهوری مانند احمدینژاد
طنزنویســان و مــردم در
مورد او جوک نســاختند،
طنزنویســان میگفتنــد
«همیــن جمالتــی کــه
میگوید ،خودش طنز اســت».
در مــورد ترامپ هم همینطور
شد ،بیشترین جوک در مورد او
ساخته شد و الک بالدوین گفت:
«ســخنرانیهای ترامــپ متن
برنامههای طنز ماست .نیازی به
نویسندهنداریم».
•

چهــارده ،ترامپ
وقتی سرکار آمد
همــه دوســتان
تاجــرش را بــه
عنوان مدیــران کشــور و وزرا
منصوب کرد ،احمدی نژاد همه
همکالسیهایش را به عنوان وزیر
و سفیر منصوب کرد.
•

پانزده ،احمدینــژاد معتقد بود
همه مخالفانش دســت به یکی
کردند و او تنهــا نماینده مردم
معمولی است ،ترامپ هم معتقد
است ،همه مخالفانش دست به
یکی کردند و او تنها نماینده مردم
معمولی است.
•

هشت ،ترامپ دامادش را رئیس شانزده ،ترامپ و احمدینژاد هر
دفتــرش کــرد ،احمــدی نژاد دو پوپولیســت بودند و برای به
دســت آوردن رای معتقد بودند
برادرش را رئیس دفترش کرد.
همه چیز ظالمانه اســت و آنها
•
نه ،احمدینژاد یک سال قبل از میخواهند جلوی ظلم را بگیرند.
انتخاب شدنش فیلمی را که در •
آن با لباس کارگران شــهرداری هفده ،ترامپ بــرای کابینهاش
حاضر میشــد و مثل آنها جوی یکی از دوســتان میلیاردرش را
شهر را تمیز میکرد منتشر کرد ،وزیرخارجه کرد ،احمدی نژاد هم
ترامپ فیلمی را که در هتلاش یکی از دوســتان میلیاردرش را
تهیه کرده بود و به عنوان کارگر وزیر رفاه کرد.
هتل کارهای میهمانان را انجام •
هجده ،وقتــی ترامپ دهانش را
میداد منتشر کرد.
بــاز کرد ،بازار ســهام افت کرد،
•
ده ،احمدینــژاد یــک روز قبل وقتی احمــدی نژاد اولین جمله
از انتخــاب مــرکل صدراعظم اقتصادیاش را گفت بازار سهام
آلمــان انتخــاب او را به عنوان افت کرد.
رئیسجمهور آلمان تبریک گفت• ،
در حالی که هنوز مرکل انتخاب نــوزده ،اولین کار ترامپ در کاخ
نشده بود و اصوال او رئیسجمهور ســفید کنار گذاشتن کارکنانی
آلمــان نیســت و احمدینژاد بود که سالها همان کار را انجام
نمیدانست او رئیسجمهور المان میدادنــد ،وقتــی احمدینژاد
نیست ،ترامپ در عرض سه روز سرکار آمد ،اولین کارش برکناری
با نخستوزیر تایوان تلفنی تماس همــه کارکنــان عــادی دفتر
گرفت و به نظر میرسید از این ریاستجمهوریبود.
موضوع که چین و تایوان اختالف •
دارنــد ،و اصوال آمریــکا نباید با بیست ،هر تصمیم احمدینژاد
نخستوزیر تایوان تماس بگیرد ،میتوانســت همه کشــور را به
هم بریــزد ،چــون از نظر هیچ
بیاطالع است.
سیاستمداری استفاده نمیکرد،
•
یازده ،طرفــداران احمدی نژاد هر تصمیم ترامپ میتواند همه
میگفتند «او معجزه هزاره سوم کشور را به هم بریزد ،چون او هم
اســت» ،ترامپ خــودش گفت :از نظر هیچ سیاستمداری استفاده
«من بزرگترین کارآفرین جهان نمیکند.
•
هستم».

شش ،مهمترین ســئوال مردم

•

نژاد این بود که «کی به این رای
داد؟» و از هم سئوال میکردند
«یعنی این میخواد بشه رئیس
جمهور».

آمد ،چهل سفیر یا استعفادادند یا احمقها همیشه یک نوع نیستند،
برکنار شدند ،وقتی ترامپ سرکار بعضی فقیرند و کاپشن میپوشند
آمد ،چهل سفیر استعفا دادند و و بعضی کت و شــلوار و کراوات
میپوشند ،ولی هر دو میتوانند
کنارهگیریکردند.
کشورشان را نابود کنند.
•
•
سیزده ،وقتی احمدینژاد کارش

بعد از انتخاب ترامپ و احمدی دوازده ،وقتی احمدینژاد سرکار نتیجه گیری اخالقی:

•

هفــت ،در دوره هیــچ رئیــس
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آژانس مسافرتی

Maison de Voyages
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
ا
ین
ک با4
نشـــانی:
 2سال جتربه کاری!
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

کالس های رایگـان فرانسوی
در قـلب NDG
مبتدی | متوسط | پیشرفته

École Multiethnique
)de Langues et de Cultures du Québec (EMULCQ

Free French Courses /
Cours de français gratuits
in collaboration with the Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion (MIDI) of Quebec

SpringWinter
semester
/ Session
de printemps
semester
/ Session
d’hiver : :

)Du 3 avril au 18 juin 2017 (11 weeks / semaines
Levels: Beginner, Intermediate & Advanced
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé
Courses Schedule / Horaire des cours:
Morning / Matin: 9h00 à 12h00
Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening / Soir: 18h00 à 21h00

PLACES ARE LIMITED
!!!PLEASE REGISTER BEFORE MARCH 17th
!Sign-up today
!Inscrivez-vous maintenant
Document required:
Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status
(514) 484-8899
EMULCQ@gmail.com
)www.emulcq.com (section inscription

)Address: 5333 avenue Notre-Dame-de-Grâce (Métro Villa-Maria
Montréal, H4A 1L2

PARTICIPATE in our
COMMUNITY

کامیونیتی

ضرورتی جدی تر،
بزرگ تر و مهم تر
از من و شما...

در فعالیت های اجتماعی :ما رقیب هم نیستیم؛ ما مکمل یکدیگریم!
کپی برداری باعث تضعیف کامیونیتی است! پدیده های نو بیاوریم.
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نخستین شماره نشریه ِر  -می

مدرسه دهخدا

اجنمندفاعازحقوقبشر

Tel: 438-238-3091
www.dehkhodaschool.com
------------------------

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

ایران-مونترال
www.addhi.net

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

مدرسه فرزانگان

www.aieaq.com

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

(514) 377-8005

گروهرقصخورشیدخانوم

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

کالس های فارسی کودکان:

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

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

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

تلفن)514( 626-5520 :

بنیاد سخن آزاد

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

M EK IC

(514) 944-8111
-----------------------کانون فرهنگی خانه ما
514-804-4579
4862.ST CHARLES
)(PIEEREFONDS

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

------

کتابخانهنیما

اجنمن همدالن
دومین3شنبههرماه
514-290-2211
------------

IBNG

همبستگیبازرگانی
www.ibng.ca

اجنمن ادبی مونتریال
www.ilsmontreal.org

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

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

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca

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

www.paivand.ca

Facebook.com/
paivand.montreal

Advertise with us ) 514-996-9692
یکم و پانزدهم هر ماه >>
پیوند را بر روی سـایت بخوانید:

به ما بپیوندید!

www.paivand.ca

کانون فرهنگی«خانهما»درغربمونتریال
514- 804-4579

خانه ما فعالیت های خود را در محل موسسه

"مسینار ویژه مالیات و امور
مالیاتی"
یکشنبه پنجم فوریه ،ساعت 1
تا  4عصر
--------------موعد تکمیل اظهار نامه های
مالیاتی نزدیک است!
-------------مالیات و امور مالیاتی از مهمترین

behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن

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

>> ساعات کار:

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

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

بدین وسیله اتاق بازرگانی جامعه
ایرانیــان کبــک شــروع برنامه
منتورشیپ را به اطالع هموطنان
گرامی میرساند .هدف این برنامه
ایجاد همبستگی بین نسل مجرب
و کار آفریــن ایرانیــان کبک با
متقاضیان ورود به بازار کار یا افراد
شاغل خواهان پیشرفت می باشد.
یکی از مشــکالت اعضای جامعه
ایرانــی در کبک فقدان شــبکه
ارتباطی و عدم آشنایی با فرهنگ
تخصصی کانادا و کبک است .بدین
منظور اتــاق بازرگانی قصد برقرار
کردن پلی بین متخصصین ایرانی
که دارای شــبکه ارتباطی وسیع
هســتند را با متقاضیان خواهان
پیشرفت حرفه ای دارد.

تمامی آموزش ها رایگان و به
زبان فارسی می باشد .تلفن رزرو
5144658378
--------------

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

پخــتروز

اتاق بازرگانی جامعه ایرانیان کبک

نیمهاولماهفوریه

بهروزباباخانی

کیفیتعالی،
بهای مناسب

برنامه منتورشیپ Mentorship
جزئیات این برنامه به شرح زیر می
باشد:
خانــم شــهال امیــری یکــی از
مهندسین موفق ایرانی در کبک
که ســال ها در زمینــه مدیریت
تحقیقات و ساخت ابزار تخصصی
فعالیتداشته مسئولیت این برنامه
را به عهده گرفته اند.
ارائه میشود هر متقاضی باید فرم
ثبت نام را که در وب سایت برای
شركت در این برنامه که به صورت
رایگان ما قرار خواهد گرفت پرکند
و نیازهای حرفه ای خود را توضیح
دهد.
بر اســاس اطالعات داده شــده
اتــاق بازرگانی متقاضیــان را به
متخصصین معرفی خواهد كرد.

بعــد از انجــام ایــن مراحل هر
متقاضی به دفعات متعدد در سال
میتواند با منتور خود مالقات كرده
و راهنمایــی هــای الزم را برای
پیشرفت حرفه ای جویا شود.
هیئت مدیریــه اتــاق بازرگانی
هموطنان عزیز را به شــركت در
جشن معرفی این برنامه در تاریخ
 ١٦مــارچ دعــوت میكند .مكان
این گردهمایی در صفحه ی اتاق
بازرگانی در شبكه های اجتماعی و
همچنین در روزنامه های ایرانی به
زودی اعالم خواهد شد.
برای آگاهی بیشتر:
www.ccciq.ca

اطالعیه مسینار آموزشی آقای موفقیت

LE MONDE DE LA LONGUE FRANÇAIS
4862 BOUL.ST CHARLES PIEEREFONDS QC H9H 3E2.

نان سنگک

ژورنال ِر -می با هدف ارتقاء سطح
اطالعات و دانش هنری فارسی
زبانان مونترال از اول فوریه 2017
فعالیت رسمی خود را آغاز کرده
است.
مطالب ماهنامه هنــری ِر -می
بیشتر دربارۀ دانستنیهای هفت
هنر اصلی و شناساندن جنبههای
هنری آنها به زبان ســاده برای
مخاطبان خود میباشد.
در شــماره اول ایــن ژورنال با
موضوعاتــی از جمله تاریخچه و
تئوری موسیقی ،تئاتر ،نقاشی،
عکاســی ،ســینما ،زندگینامه
مشــاهیر ،شــعر ،گزارشــی از

فعالیتهای آکادمی ِر-می
 ،آشپزی ،داســتانی کوتاه
برای کــودکان و نوجوانان
و  ...مهمان خانههای شــما
خواهند بود.
ایــن ژورنــال در قالب 40
صفحه تمام گالسه و تمام
رنگی با تیــراژ  2300جلد
در مونترال و تورنتو در هفته
اول هر ماه توزیع میشود.
مدیر مسئول و صاحب امتیاز
این ژورنال آقای علیرضا فخاریان ،روزافزون ،حضور این نشــریه ی
مدیریت آکادمی موسیقی ِر-می ،تازه نفس را در جامعه ی ایرانیان
کانادا شادباش می گوییم.
میباشد.
بــا آرزوی تــداوم و پیــروزی

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

و پیچیــده ترین بخــش های
زندگی در کانادا اســت و چنان
است که سایه سنگین مالیات ها
هیچ یک از کانادایی ها را تا پایان
عمر و حتی پس از آن رها نمی
کند! لذا این سمینار با هدف آگاه
سازی و پاســخ به سواالت رایج
مالیاتی طراحی شده است.
"مسینار مالی و بیمه"
یکشنبه  12فوریه،
ساعت  1تا  4عصر

این سمینار با هدف آگاه سازی
شرکت کنندگان از مسائل مالی
و بیمه در ســرزمین جدید که

کانال تلویزیونی چشم انداز
هر دو هفته شنبه ساعت  2بعد از ظهر

برنامه ای از تلویزیون اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور
در تلویزیون ماهواره ای اندیشه
------------------------بوقت لوس آنجلس  ۵ -عصر بوقت نیویورک  -تورنتو
مونترال  ۱۱ -شب بوقت اروپای مرکزیو  ۱ / ۳۰یکشنبه صبح به وقت ایران
از تلویزیون اندیشه پخش خواهد شد .
شماره تماس :
۴۳۸-۲۳۸-۳۰۲۱
etehadchaptv@gmail.com
iranleftalliance@gmail.com

الزمه یک زندگی موفق می باشد
طراحی شــده شــامل :
 مدیریت مالی زندگی شخصی(درآمد ،هزینه ،دارایی و بدهی)
 نحوه استفاده صحیــــح ازکردیــت کارت
 توضیح انواع بیمه ها• بیمه عمر ()Life Insurance
• بیمه بیماریهای دشوار درمان
()Critical Illness
• بیمه از کارافتادگی (Disability
)Insurance
• بیمه مراقبــت طوالنی (Long
)Time Care
• بیمه تکمیلی درمان (Health
)Insurance

15

 سال  24شماره  13  1304بهمن 1395

www.paivand.ca since 1993

نگـــاه...

افتضاح ترامپ را ما ایرانیان چگونه
باید جمع كنیم؟
ف .م .سخن

موضــوع ترامپ كه
براى ما ایرانیان تبدیل
به كابوسى خواهد شد
باید جمع شــود .اما
چگونه؟ موضوع ترامپ
موضوع یك سیاســت
اســت .سیاســتى
واقعى .ما ،كسانى كه
امــروز در عرصــه ى
اینترنت ،وجود داریم
و موجودیــت مان در
جهان مجازى ،كامال
واقعى ســت ،بر این
سیاســت واقعى باید
تاثیر بگذاریــم .این
تاثیرگــذارى ،با بروز
احساســات و بدون
تكیه بر عقــل و برنامه ریزى و
شناسایى واقیت موجود ممكن
نیســت .پیش از هر چیز ،باید
به محدودیت هــاى تاثیرى كه
مى توانیم بگذاریم باور داشــته
باشیم.دادن شعار چیزى را تغییر
نخواهد داد و اگر وضع بدتر نكند،
بهتر نخواهد كــرد .ما خواهان
تاثیرگذارى مثبت هستیم نهدق
دل خالى كردن و حرف هاى بى
حاصل زدن.
امروز در امریكا ،بخش بزرگى از
مردم ،موضــوع ترامپ را جدى
گرفته اند و خواهــان دگرگون
كردن وضعى هســتند «كه در
آینده» گرفتار آن خواهند شــد.
بخش هاى متفاوت در امریكا و
خارج از امریكا ،در قبال سیاست
هاى ترامپ به شــكلى ســریع
واكنش نشــان مــى دهند .این
اتفاقى ســت فرخنده ولى كافى
نیست .ما نیز ،به سهم خود ،در
حد خود ،به نفــع خود ،باید در
قبال سیاست هاى ترامپ واكنش
نشان دهیم .واكنش خردمندانه
و بر پایه ى سنجش موقعیت و
برنامه ریزى براى آینده .آینده اى
كه امیدواریم پیش از این كه به
تیرگى بیش از حد بكشد ،در اثر
عمل ما ،و «دیگران» ،روند تیره
گرایى اش كند و متوقف شود و
به آینده اى روشــن ختم گردد.
ترامپ ،با اجرایى كردن سخنان و
تصمیمات اش نشان مىدهد كه
آینده نگر نیست و منفعت را در
لحظه مى خواهد؛ منفعتى كه به
ضرر و زیان امریكا تبدیل خواهد
شد ،بدون شك.
انتخــاب ترامپ ،و بــه روى كار
آمدن او ،همانند انتخاب خمینى
به عنوان نماینده ى خواست ملت
و بــه روى كار آمدن او ،به لحاظ
غیر منتظــره بودن ،به او اعتماد
به نفس و اعتماد به راهى كه در
پیش گرفتــه و او را به موفقیت
رسانده احساس قدرتى تمام عیار
داده كه عاقبت به نفرت و تفویض
قدرت با خوارى و خفت منتهى
خواهد شــد .در ایــن موضوع
كوچك ترین تردیدى وجود ندارد.

ادب و هنر یا سیاست
را نداریم .ما هم تاثیر
داریم به اندازه ى خود
و هیچ ایراد ى ندارد
كه به پشــتیبانى از
افراد موثرتر برخیزیم.

 -٤افراد موثر یا
موثرتر ممكن است
در همه ى زمینه ها،
مورد پسند و تایید ما
نباشند.

همانندان ترامپ در تاریخ بسیار
بوده اند و نتیجه اى كه از سیاست
هاى شــان گرفته اند در مقابل
ماســت .حتى یك مورد پیروزى
در میان این اشخاص وجود ندارد
و ســقوط و فضاحت سرنوشت
محتوم آن هاست.
اما ما ایرانیان چه باید بكنیم؟
گام هاى كوچك ولى رو به جلو و
موثر ما چه مى تواند باشد؟
 -١خود باورى:

بر این موارد كه مورد
پســند یــا تایید ما
نیست تاكید نكنیم و
آن را به صورت سد در
مقابل خود نبینیم و به
جاى پیش رفتن ،در
جا نزنیم و وقت مان را
به ایرادگیرى هایى كه به موضوع
هدف مربوط نمى شود نپردازیم.
وقت براى انتقــاد و مخالفت بر
سر سایر مسائل همیشه هست و
مطمئن باید باشیم كه حسابرسى
ها دیر و زود هم داشــته باشد،
سوخت و سوز ندارد .ولى هر چیز
به جاى خود.

 -٥هنگام مبارزه با كسى كه
در مقابل ما ایستاده ،جبهه
هاى مختلف باز نكنیم و دشمن
تراشىنكنیم.

باید خودمان ،و قدرت خودمان را
باور كنیم .این قدرت با پراكنده اگر بكنیم قطعا نیروى مان را از
كردن خواســت ها به دســت دســت مى دهیم و به هیچ جا
نمى آید .قدرت در اتحاد بر ســر نمى رسیم.
موضوعات مشترك است .نمونه:
همین موضــوع ممنوعیت ورود  -٦یک خواست را
مطرحكردن
ایرانیان به خاك امریكا.
و آن خواســت را بــا پیروزى به
 -٢متركز بر هدف مشخص تا
رسیدن به نتیجه ى مطلوب:
دست آوردن بهتر از صد خواست
مــا ایرانیان صد ها خواســته و را مطــرح كردن و بــه هیچ جا
ایــده آل از ده ها حكومت و ده نرسیدن است .رســیدن به یك
ها رجل سیاســى و ده ها نهاد هدف مشــخص ،به مــا انرژى
قدرت داریم .از حكومت اسالمى مضاعف براى رســیدن به سایر
گرفته ،تا وضع معیشت ایرانیان اهداف را خواهد داد ،چون طعم
در داخل كشــور ،تا وضع اسف پیروزى را چشیده ایم .ولى اگر
بار آزادى سیاســى و اجتماعى ،فقط قصدمان دادن شعار باشد،
تا رفتار حكومــت هاى خارجى امروز یك شــعار ،فردا یك شعار،
با ما ،با مهاجــران ما ،با مقیمان پس فردا یك شــعار و الى آخر...
خارج از كشــور ما ،با مسافران هیچ شعارى تحقق نخواهد یافت
ما ،با دانشجویان و آكادمیسین و كا ِر ما فقط هر روز یك شــعار
هاى ما ....هر كس براى خودش جدید مطرح كردن خواهد بود...
خواستى دارد .مبادا تصور كنیم مــواردى كه مى توانیم بر آن ها
كه ما مى توانیم با پیچیدن ها و تكیه كنیم و پیروزى هاى گام به
پیچاندن هاى فردى ،به خواست گام به دست آوریم بسیار است.
فردى خود برســیم و هموطنان اكنون وقت مقابله با سیاســت
مان هم باید همین كار را بكنند .هاى ترامپ و افتضاح ترامپ در
اگر من توانستم به طرقى كه مى ضدیت با ایرانیان غیر حكومتى
دانم پا به خــاك امریكا بگذارم ،و ممنوعیت سفر آن ها به امریكا
مســاله براى من حل شده است ست.
و دیگر با این موضوع كارى ندارم .این كه فردا حكومت اســامى
بر هدف مشخص ،باید همه با هم هم به جمع مخالفان سیاســت
تمركز كنیــم ،و مانع از پراكنده هاى ترامپ بپیوندد ،مســاله ى
شدن انرژى سیاسى و اجتماعى خود اوست .بگذاریم او هم شعار
خودش را بدهد و پستان خودش
خود شویم.
را به تنور بچســباند .موضوع او،
 -٣حمایت از افراد موثر:
بله .ما همه موثریم .بیش یا كم .موضوع ما نیســت .مساله ى او،
اما میزان تاثیر ما متفاوت است .بر مساله ى ما نیست .ما كار خود را
نخورد به ما كه در رده ى پایین تر مى كنیم ،فقط و فقط براى ایران
تاثیر گذارى هستیم و قدرت مثال و ایرانى .براى خودمان.
•
فالن شخص مشــهور در علم و
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Progress Driving School

دورهآموزشرانندگیکامیون
(خودروسنگین)

)TRUCK DRIVING COURSE (HEAVY VEHICLE
 آیا میلدارید گواهینامه پایه یک (کامیون سنگین) بگیرید؟
شبکه آموزشگاه های رانندگی "پروگرس اند ترانسپورت"
د.ره های آموزشی متناسب با وضعیت شما عرضه می کند.

Driving Course:
 آمادگی برای تست معلومات SAAQ
 بستن و بازکردن اتصال تریلی (فقط درجه یک)
 کالچ دوبل
 استفاده از هوای فشرده سیستم سگدست
 پشتیبانی دقیق
 تعویض تدریجی دنده
Special:
 صرفه جویی سوخت
• you will be hired as our company driver if you
pass your road test first time.
 رانندگی در شهر ،کشور و سرازیری
• As of Jan 2017 our transport fleet will hire owner
SAAQ
 آمادگی برای امتحان جاده ای
operator for Canada and us.
 آموزش های ما در دوروال،
لونگی و الوال انجام می شود
اسپشیال:
* اگر در نخستین امتحان جاده ای قبول شوید،
به عنوان راننده شرکت ما استخدام می شوید.
* از ماه ژانویه  2017حمل و نقل سریع شرکت ما
را نندگان مالک خودرو را در کانادا و آمریکا استخدام می کند.

Marwa Aziz
Progress Driving School
3755 Boul. St-Martin O. #103,
Laval. H7T 1A7

(450) 682-4774

Office:

(514) 512-9605

Cell.:

اجنمن فارسی زبانان کبک،

اجنمنی برای دوستی ،یکپارچگی و توسعه جامعه فارسی زبانان کبک
انجمن فارسی زبانان کبک،
انجمنغیرانتفاعیومستقلی
اســت که به همت تعدادی
از فعــاالن اجتماعی شــهر
مونتریال تاســیس شــده
اســت .پس از ثبت و اعالم
موجودیــت ،این انجمن در
تاریخ پانــزده اکتبر 2016
با حضور تعــدادی زیادی از
فارسی زبانان ساکن مونتریال در دفتر
اصلی خود با برگزاری آیین گشایش،
به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
نشان این انجمن برگرفته و ترکیبی
از گل زنبــق آبی (نمادی از اســتان
کبک) و گل لوتوس (نمادی از تاریخ
و فرهنگ سرزمین کهن پارس) است.
انجمن فارســی زبانان کبک با هدف
توسعه فرهنگ ،زبان و ادبیات فارسی
و حمایت و کمک به فارسی زبان های
ساکن استان کبک تاسیس شده و در
مدت زمان کوتاه فعالیت ،برنامه های
مختلف و مفیدی را برای اعضای خود
برگزار کرده است.
از جمله این فعالیــت ها می توان به
موارد زیر اشاره کرد:
 .1برگــزاری کارگاه هــای مختلف
آموزشــی و حرفه ای .به عنوان مثال
کارگاه آموزشــی زندگــی ،شــغل و
موفقیت بــا حضور آقــای مهندس
ابراهیم نوروزی و کارگاه اســترس و
راه های درمان توسط خانم دکتر تینا
فرشاد ُگهر
 .2برگزاری جلسات تخصصی آموزش
روزمه نویسی و کاریابی توسط آقای
محمد راد
 .3جلســات مشــاوره رایگان توسط
متخصصیــن و همــکاران انجمن از
جمله :مشــاوره روانشناســی توسط
خانم دکتر فرشاد ُگهر ،مشاوره خانواده
و خدمــات اجتماعی توســط آقای
محمدمهــدی محمدزاده ،مشــاوره
کاریابی و اپالی شــغل در زمینه آی

تی و نرم افزار توسط آقای
مهدی شکوهی و ...
 .4جلسات نمایش و نقد
فیلم با حضور متخصصان
سینما و اساتید زبان مانند
خانم فرشته میرباقری و
آقای محمدارژنگ ،آقای
بابک جائز و ...
 .5جلسات ادبی با حضور
اساتید بنام شهر مونتریال مانند استاد
بهرامی ،آقای دکتر فرشــید سادات
شریفی و آقای جالل حیدری نژاد
 .6کارگاه یکــروزه راهنمای مهاجران
تازه وارد
 .7جلســات بازدیــد از شــرکت ها،
کارخانه های تولیدی و سازمان های
موفق و معتبر استان کبک .برای مثال
بازدید از یکی از کارخانه های تولیدی
بین المللی استان کبک که مخصوص
کارگروه های کارآفرینان و مهندسی
مکانیک در تاریخ جمعــه  13ژانویه
در نظر گرفته شد .به زودی بازدید از
شــرکت های معتبر نرم افزاری مانند
 UbiSoftو  BBAبــرای کارگروه آی
تی به همت و تالش آقایان محمد راد
و مهدی شکوهی و دیگر عزیزان فعال
برنامه ریزی شده است.
اما یکی از مهمترین فعالیت های این
انجمــن در کنار تمامــی برنامه های
نام برده شــده ،تشکیل کارگروه های
تخصصی بر اساس رشته های تحصیلی
و حرفــه ای با حضــور متخصصان و
کارشناسان ســاکن مونتریال است.
تاکنون کارگــروه های زیر در انجمن
Address: 4055 Rue
تشکیل شده و فعال می باشند .هر یک
Sainte-Catherine #133,
از ایــن کارگروه ها تاکنون حداقل دو
Westmount, QC H3Z 3J8
جلسه با حضور اعضای خود داشته اند.
به زودی کارگروه های بیشتر نیز به این شماره تماس5149373142 :
apsquebec@gmail.com
لیست اضافه خواهند شد:
با سپاس محمدمهدی محمدزاد
 .1کارگروه معماری و شهرسازی
 .2کارگروه مهندسی عمران
 .3کارگــروه کارآفرینان ،مدیریت و
تجارت
 .4کارگروه حوزه آی تی
 .5کارگروه مهندسی مکانیک
 .6کارگروه کشاورزی
 .7کارگروه پرستاری
 .8کارگروه مهندسی برق و الکترونیک
 .9کارگروه هنر
 .10کارگروه پزشکی و سالمت
 .11کارگروه شیمی ،صنایع دارویی و
غذایی
انجمن فارســی زبانان فارغ از هرگونه
ملیت ،نژاد و گرایش سیاسی و مذهبی،
متعلق به تمامی انسانهایی است که به
زبان فارسی صحبت می کنند و یا به
این زبان و فرهنگ عالقه مند هستند.
عضویت در ایــن انجمن برای تمامی
کســانی که به زبان فارسی صحبت
می کنند یا عالقــه مند به فراگیری
آن هســتند آزاد است .برای عضویت
در این انجمن الزم است فرم عضویت
مخصوص را تکمیل کرده و به همراه
یک عکس (برای صادر شــدن کارت)
به مسئولدفتر انجمن تحویلدهید.
حق عضویت ماهانه  2.5دالر اســت.
این حق عضویت برای استقالل مالی و
کمک به برپایی و برگزاری مداوم برنامه
های انجمن در نظر گرفته شده است.
انجمن فارســی زبانــان کبک ،مقدم
تمامی دوســتان و همزبانان عزیز را
گرامی می دارد .امیدواریم با حمایت
و حضور شما عزیزان بتوانیم خدمات
بیشــتر و بهتری را در اختیار جامعه
فارسی زبان استان کبک ارایه دهیم.
آدرس دفتر انجمن:
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 0بیایید به طور مختصــر به جنبه های
نمادین عیسی مسیح نگاه كنیم و ببینیم
كه چگونه در مقایسه با دیگر ادیان جهان
مغایرت مطلق وجود دارد.
•

 -1عیسی مسیح به دنبال آن است تا با ما
ارتباط برقرار كند.

آیا تا به حال با كسی در ارتباط بوده اید كه
همواره مجبور باشید ابتكار عمل نشانداده
و در همه چیز قدم اول را بردارید؟

تفاوت
بین
عیسی
مسیح
و دیگر
ادیان
جهان در
چیست؟

اینگونه روابط بســیار خسته كننده اند و
معموالً مدت زمــان زیادی به طول نمی
انجامند .بهترین دوستان كسانی هستند
كه از حضور یكدیگر به قدری لذت میبرند
كه هردو طرف به طور مساوی برای تعاقب
و ادامه ی این رابطه وقت صرف میكنند.
برخالف مذاهب دیگر كه خود فرد همواره
در تالش اســت تا به خدا برسد ،در مورد
مسیح شما خدا را می بینید كه سعی دارد
به شما نزدیك شود.
عیسی مسیح دلیل آمدن خود را بیان نمود:
«من آمدم تا ایشــان حیات یابند و آن را
زیادتر حاصل كنند».
عیســی آمد تا به كســانی كه به او ایمان
میآورند حیات ابدی را عطا نماید.
•

 -2عیسی ادعا كرد كه خدا است.

هیچ یك از شــخصیتهای اصلی و كلیدی
مذاهب دیگر چنین ادعایی نكرد.
•

 -3عیسی كامل و بی عیب زندگی كرد و
الوهیت خود را از طریق معجزاتی كه به
جا آورد نشان داد...
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کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال
کشی
ش جالل عادل

•

 -5عیسی سه روز بعد از مصلوب
شدنش از مردگان قیام منود.

بســیاری از مذاهب درباره ی تناسخ در
جسم تازه صحبت میكنند .عیسی در
چندین موقعیت مختلــف به دیگران
گفت كه او را به صلیب خواهند كشید
و پس از گذشــت سه روز او از مردگان
بر خواهد خاست .عیسی میخواست به
طور علنی الوهیت خــود را بدون هیچ
شك و تردیدی به اثبات برساند .مقامات
رومی از این موضوع آگاه بودند ،بنابراین
یك افسر ارشد رومی را گماشتند تا از قبر
نگهبانی كند .ورودی قبر را با نشان رسمی
دولت روم مهر و موم كرده به مردم هشدار
دادند تا كسی نزدیك قبر نشود .با تمام این
تفاصیل سه روز بعد بدن عیسی درون قبر
نبود ،و عیسی خود را زنده به بیش از پانصد
نفر آشكار ساخت.
هیچیك از ادیــان جهان ادعــا نمیكنند
كه شــخصیت اصلی دین آنها از مردگان
برخاسته باشد و یا حتی اظهار نكرده اند كه
روزی این اتفاق خواهد افتاد.
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بت است

داوند مح

خ

•

عیسی مسیح تنها راه رسیدن به خدا
میباشد ،زیرا:

 -١تنهــا او در ذات و ماهیت همانند خدا
اســت ،بنابراین او میتواند خــدا را به ما
بشناساند.
 -٢تنها او کام ً
ال پاک و بیگناه است ،بنابراین
او میتوانست بجای همگی ما مزد گناه ما
را بپردازد و مانع اصلی را برای رسیدن ما به
خدا برطرف سازد.
 -٣تنها او زنده و با خدا بر تخت نشســته
اســت ،بنابراین او میتواند در حضور خدا
برای ما شفاعت و وساطت نماید.

از آن جمله میتوان معجزاتی همچون شفای
مرد نابینا ،آرام كردن طوفان خشمگین در
دریا ،زنده كردن مردگان و مهیا كردن فوری
خوراك برای هزاران نفر از مردم را نام برد.
رهبــران مذاهب دیگر جهــان پیغامهای
جالبی برای مردمدارند ،اما هیچكدام از آنها
همانند عیسی مسیح قدرت معجزه آسای
خود را نشان نداد.
عیسی فرمود« :هرگاه به من ایمان نمیآورید• ،
به اعمال من ایمان آورید تا بدانید و یقین  -6پیغام های كتاب مقدس منحصر به
فرد است.
كنید كه پدر در من است و من در او».
شاعرانه،
های
انگاره
از
تلفیقی
مقدس
كتاب
حقجوی عزیز ،آیا مایلی هدیه رستگاری را
•
كتاب
نیست.
گســیخته
هم
از
و
نامربوط
 -4در بسیاری از ادیان جهان ،مردم خود
از خداوند بخشنده دریافت کنی؟
را به خاطر گناهانی كه مرتكب شـده اند مقدس برای ما آشــكار میكند كه خداوند کالم خدا میفرماید" :زیرا اگر با لبان خود
شالق میزنند و یا مراسم مذهبی مفصلی كیست و نقشه ی عالی كه او برای زندگی اعتراف کنی که عیسی ،خداوند است و در
برای قربانی كردن به جا میآورند .عیســی ما دارد را مشخص میسازد.
قلب خود ایمان آوری کــه خدا او را پس
بخشش را به ما عطا میكند چرا كه به عنوان در كتاب مقدس نوشته شده است كه در از مرگ زنده ساخت نجات خواهی یافت"
خدا ،او تاوان تمامی گناهان ما را پرداخت طول تاریخ اتفاقی افتاد كه باعث شــد تا (رومیان .)٩ :١٠
نمود.
رابطه ای كه انسان با خدا داشت قطع شود .مسیح زنده منتظر تصمیم شماست .به او
«خداوند محبت خود را اینگونه به ما نشان كتاب مقدس به ما یاد میدهد كه چگونه روی آور که رستگار خواهی شد.
میدهد :زمانی كه ما هنوز گناهكار بودیم میتوانیم این رابطه را دوباره برقرار سازیم
•
عیســی به خاطر گناهان ما
مرد».
هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
عیسی بر روی صلیب تمامی
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
گناهان ما را بر خود گرفت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

و جریمة تمامی گناهان ما را
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی (رایگان) -
پرداخت نمود.
با تلفن ما متاس بگیرید514-999-5168 :

)
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درآمد ترکیه از گردشگری به یک سوم کاهش یافت
طور جداگانه مورد
بررسی قرار میگیرد.
کودتــای نافرجــام
ژوئیــه  ۲۰۱۶و
همچنیــن حمالت
تروریستی متعدد ،از
جمله در ماه ژانویه
به منطقه توریستی
استانبول و همچنین
حمله به فــرودگاه
در پــی کودتــای نافرجام و
چندین حمله تروریستی در
ترکیه ،درآمد این کشــور از
بخش گردشــگری در سال
 ۲۰۱۶بهشدت کاهش یافت.
«تورکاستات» ،مؤسسه آمار
ترکیه ،سهشــنبه  ۳۱ژانویه /
 ۱۲بهمن اعالم کرد که درآمد
حاصله از صنعت گردشگری
در این کشور در سال ۲۰۱۶
نســبت به ســال قبل از آن
 ۳۰درصد کاهش داشــته و
به حــدود  ۲۰,۷میلیارد یورو
( ۲۲,۱میلیــارد دالر آمریکا)
رسیده است.
بر اساس این آمار ،گردشگران
آلمانی با  ۳,۷۶میلیون نفر در
 ۱۱ماهه نخست سال ۲۰۱۶
بیش از هر کشــور دیگری به

ترکیه سفر کردند .با این حال
این شمار گردشــگر آلمانی
نســبت به ســال قبل از آن
حدود  ۱,۷میلیون نفر کمتر
بوده است.
وزارت گردشگری ترکیه گفته
اســت از ماه ژانویــه تا نوامبر
 ۲۰۱۶تقریبــاً  ۲۴,۱میلیون
نفر گردشگر خارجی از ترکیه
دیدار کردهاند .این تعداد حدود
 ۳۱درصد نســبت به ســال
 ۲۰۱۵کمتر است.
گردشــگران خارجی حدود
 ۷۳درصد درآمد توریســتی
ترکیــه را تأمیــن کردهاند و
مابقی آن توســط شهروندان
ترکیهای که در خارج زندگی
میکنند تأمین شده است.
گردشگری داخلی در ترکیه به

آتاتــورک این شــهر در ماه
ژوئن از عوامل مهم در کاهش
گردشگری در ترکیه بهشمار
میروند.
در آخرین اقدام تروریستی در
ترکیه که شب کریسمس در
یک کلوب شبانه در استانبول
رخ داد  ۳۹نفــر از ملیتهای
مختلف کشته شدند.

جنبش کارگری ایران وانقالب بهمن ٥٧
گذشته ،حال و آینده
برگزار میشود:

سخنرانی فعالین چپ و سوسیالیست

مشروح برنامه در شماره بعدی

شنبه  ١٨فوریه

ساعت  ٦بعدازظهر
Atwater library
1200 Atwater Ave.
Westmount, Québec
H3Z 1X4

کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران  -مونترال
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IMPERIAL

مدرسه بازرگانی امپریال

Business School

Voulez-vous
apprendre le français ?

18

کالس های راه اندازی بیزنس
کالس های زبان فرانسوی

آیا می خواهید فرانسه بیاموزید؟

شرکت و بیزنس خود را
با ما شروع کنید

آموزش فرانسوی
Formations en francisation

« Starting a Business »

• دیپلم رمسی از
وزارت آموزش و پرورش

Program in English or French
Online or In-Class

Loans & Bursaries
maximum of 900 CAD* /month

• شهریه رایگان
• برنامه آنالین

Tuition-Free Program

Diploma of Vocational Studies
from the Ministry of Education

3-month program 6 hours/week

Loans & Bursaries Application
Support from our staﬀ

For more information

Vise à donner une formation de base en français, en développant la
compréhension et l’expression orale pour favoriser l’intégration au
marché du travail et l’accès à d’autres programmes de formation.
Plusieurs niveaux offerts :

Niveau débutant:سطوح مختلف ارائه شده
Niveau intermédiaire مبتدی
Niveau avancé
متوسط
Francisation-alpha پیشرفته

،آموزش پایه ای زبان فرانسه
،گسترش درک و گفتگو
به هدف جذب در بازار کار
و همچنین دسترسی به
برنامه های آموزشی دیگر

514-207-9999

www.ibs.quebec

در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

French Courses All Levels
University Credit Courses
Loans & Bursaries
Receive Maximum
900 CAD/month

May 2, 2016

 نامنویسیinscription :

450 662-7000, poste 3159 (cours de jour)
450 662-7000, poste 3115 (cours de soir)

Last day of registration April 15

15 hrs/week

Mondays-Tuesdays-Wednesdays

www.ealaval.com/francisation

*Under certain conditions

9h - 15h

در قلب مرکز
شهرمونتریال
)(مترو مک گیل

*Limited Places

514-207-9999 / 514-699-0689
1/4_PaivandMtl_170115.indd 1

2016-12-21 13:40

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

پاتوقعموجمال

 دریا یی و زمینی، هوایی:خدمات حمل و نقل

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
و
ا
ه یی
م
ا
ف
ر
س ان

، تهران، تبریز،سرویس هوایی به شیراز
کرمانشاهومشهد،اصفهان

 امریکا و سایر نقاط جهان، سراسر کانادا،ایران

Tel.:514-234-3399
info@loadextransport.com

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

Fax.:514-685-3168

س کامل
ی
سرو ل برای
حم
دات و
وار کاالها
ادرات
ص

www.loadextransport.com

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

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

1620 Sherbrooke O,
(Corner : GUY)
Montréal, QC H3H 1C9

514-933-8866

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

T.A.M Travel

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

با قیمت های رقابت ناپذیر

   بیش از  17سال سابقه

در خدمت جامعۀ ایرانی مونتریال
   پرواز به شهرهای تهران،

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

   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی

   کروزها ویژه ،هتل ،اتومبیل و..


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

Cell: 514-834-2166
Fax: 514-868-1115

Email: maryagency@gmail.com

هیپنوتیزم :زیر نظر استاد علی سلیمی

زیباییهیپنوتیزموخودهیپنوتیزمرافقطکسانی
میتواننداحساسکنندکهتجربهکردهباشند.

• ناراحتی های بی دلیل و مبهم • بی میلی به کار و تحصیل
و فعالیت کردن • عدم تمرکز فکر • فراموشی و ضعف حافظه
• سستی وتنبلی مزمن و مداوم • خستگی های فکری و بی
میلی به کار و زندگی • ضعف اعصاب و خستگی های عصبی
• یأس ونا امیدی به تحصیل و غیره • رفع هیجان و التهاب
• رفع سردرد مزمن و موقتی
خودهیپنوتیزم تکنیکی است که می تواند این آرزوهای شما را برآورده کند
(ختفیف ویژه برای دانشجویان و دانش آموزان)
Center medicale colombus: 1140 Jean Talon East Montreal.Qc.H2R.1V9

Tel: 514.347.4353
WEBSITE: www.hypnohelpelio.com

EMAIL:ga_salimi@hotmail.com

مشاور امالک در مونتریال
 ارزیابی رایگان از خانه شما
 کمک به تهیه وام مسکن با کمترین بهره
 مشاوره رایگان برای خرید و فروش خانه
 پرداخت هزینه محضر تا 1300دالر

Cell.: (514) 971-7407
Kazem Partow Tehrani
Registered Real Estate Broker

کاظم پرتو تهرانی

Groupe sutton Sur L’île inc.
38 Pl.Du Commerce #280
L’Île-des-Soeurs,QC H3E 1T8
bur: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030
kpartowtehrani@sutton.com
www.suttonquebec.com

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

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

_______________
www.khoei.ca
7085Cote Des Neiges
Montréal, H3R-2M1

T: 514-341-2235
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مها
 مشجران عزیز

ـاو
هر چهارش ره رایگان

نبه،
حضوری:
ت
ک نفره یا
چ
ه
ا
ر
ن
ف
ر
ه
در مرکز ش
ه
ر
ی
ا
د
ر
و
ست آیلند
تلفنـی :

ان نیازی
ریدار
آیا می دانستید خ ندارند؟!
•
پورسانت
ه پرداخت
ریداران:
ب
ه ما به خ
• هدی
نه محضر
دالر هزی
1200

ه

ر روز هفته

اوکازیون عـالی

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

با بهای اجاره ،صاحب خانه دخلواه خود شوید!
ارزیابی و مشاوره رایگان
 کمک برای اخذ وام مسکونی و جتاری با کمترین بهره
کمک برای تهیه وام مسکن برای تازه واردین
به کانادا و همچنین برای ایرانیان غیرمهاجر در کانادا
 Non residentsبا کمترین پیش پرداخت
هدیه ما به خریداران 1200دالر هزینه محضر

Water front Apartment
Île-des-Soeurs
only 220000$

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

3675 DES SOURCES، SUITE 109
D.D.O., QC H9B 2T6

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

19

20

www.paivand.ca since 1993

PAIVAND: Vol. 24  no.1304  Feb. 01, 2017

1395  بهمن13  1304  شماره 24 سال

کلینیک مدیکال آلفامدیک



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

شهر
مرکز
در




















DrیJگean سال6- 0:ختنه کودکان











 

 







جراح دندانپزشک



جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

louis

پزشک خانــواده

(Without Appointment)

Dr. Mehri Heidari D.M.D.

 اورژانس:پزشک خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

بدون وقت قبلی
Family Physician

Dr. Shahrouz Rezania
D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahbod
Mozafari Dana D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

Dr. Raymond Rezaie

Bourque











دانا
 مظفری


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر
Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
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 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

:پزشکان خانواده

Dr. RAYMOND REZAIE
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr.
VAN TINH DUONG
__________________

:پزشکان متخصص






















 

 جراح، قلب،گوش و حلق و بینی،روانپزشک،جراح ارتوپدی
Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم
،انکولوژیست،جهازهاضمه،متخصصزنان،عمومی
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
... بیماری های عفونی و،جراح کلیه و مجاری ادرار
Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال
Implant  کاشتن دندان
  
OPTHAMOLOGIST
 ONCOLOGIE:
 MALADIES INFECTIEUSES
Root Canal  درمان ریشه
Dr. Samir Antaki
Dr. George Wakil
Dr. A.-F. Doss

Invisalign
 ENDOCRINOLGUE:
 ORL:
 PSYCHOLOGUE:
Zoom 2 ACP  سفید کردن دندانها توسط دستگاه
Dr. Jack Elstein
Dr. Samir Abboud
Dr. Mahnaz kazemi

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل
New
  
UROLOGUE:
 GASTROENTÉROLOGUE:
 ACUPUNCTEUR & LASER:
 دندان اطفال
Dr. Jean-Louis Bourque
Dr Joseph Loutfi
Dr. Bahman Fashipour
Rapid Orthodontics









 ALLERGIE:
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:  PODOLOGUE:
 گذاشتندندانهای مصنوعی
Dr. Phil Gold
Dr. Théodore Kass
Dr. Ata Ansari
)(همرنگ دندانImplant
 پر کردن دندان ها

CARDIOLOGUE:
 CHIRURGIE GÉNÉRALE:  NUTRITIONISTE :
CEREC AC Bluecam 
Dr. Abed G Kahwati
Dr. Naji Wakil (spécialité
Nasim Saberi, RD (Counseling

























 
















 













Root Canal 






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






















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










دانشجوئی
های
بیمه
و
www.clinique-arya.com
هفته



















































































 

























 Lumineers Veneer

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

New

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

www.clinique-arya.com

CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

Diabetes, Obesity, Hypertension)
 PHYSIO:
Vivarath,ly (514) 733-4683
(5589 CDN#2, H3T 1Y8)

Tel.: (514) 933-8383












1253 Rue Guy

Guy Concordia

Montreal, Qc. H3H 2K5

www.ismapquebec.com

انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت

L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

در فیس بوک ما عضو شــوید و از
.آخرین اخبار پزشکی مطلع شوید

www.ismapquebec.com
facebook Institut Supérieur de
Médecines Alternatives et Podologie

:برای اطالعات بیشتر
Guy
Institut supérieure de

Médecines Alternatives et
Podotherapie
1900 Avenu Mailloux
Suite 035
Québec –Québec G1J 5B9

Tel: 418-614-1300
Fax : 418-977-6778
ismap@ismapquebec.com
-------------

مالیاتبدهند
• برنامه مخصوص برای پزشکان و
فارغ التحصیل خارج از کبکداریم
• طبق درخواست چند هموطن
ی تصویــب کرد که
 کمیتــه علم
بتدریج برنامههای فارسی زیاد شود
اولیــن برنامــه آماده شــده زالو
درمانیست که عالقه مندان میتواند
برای اطالعات بیشتر با ما تماس
بگیرند
 در صــد تخفیف برای هم10 •
وطنان عزیز

Accreditations:

Gouvernement du Canada
13423/7009
Revenu Québec 1082697876
Fédération des Médecines Alternatives
RITMA
Association des Naturothérapeutes
du Québec
ANPQ | ANQ | RMQ
Association des Naturopathes
Professionnels du Québec
Association Nationale des
Naturopathes
Société Kinepod
Association Nationale des Podologues
Les Podologues affiliés du Québec
Académie des naturopathes et
naturothérapeutes du Canada0

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

علل برتری مدرسه ما بطور خالصه

• اســتادان ما در سطح استادان
دانشگاه هســتند با حد اقل دور
دیپلمدکترا و تخصصهایدیگر
ای است
 • مدرسه ما تنها مدرسه
که تمامدروسش اینترنتیست
ی برای تدریس از
 • کتــب انتخاب
بهترینهاست
• دروس و کردیتهای مشــابه
سایر مدارس رای قبول داریم
• شهریه ما سنگین نیست
• مدرســه ما در لیست مدارس
اکردیته کبک و کانادا ثبت شده
•
صفحه فیسبوک ما بیش از هزار
ٔ
عضو دارد
دوســتان میتوانند عضو بشوند و
به سه
 ی رای
 آخرین خبرهای علم
 و انگلیسی- فرانسه-زبان فارسی
دریافت کنند
• مدرســه ما توسط انجمنهای
طب طبیعی و بهداشــت پا
ّ مهم
به رسمیت شــناخته شده و فارغ

التحصیالن ما میتوانند در آنها
عضو شده و رســید رسمی مورد
قبول شرکتهای بیمه و بازگشت

www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

یکم و پانزدهم هر ماه
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

PAIVAND: Vol. 24  no.1304  Feb. 01, 2017

اخذ هرگونه وام مسکن

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

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

مسعودهاشمی

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
با بیش از  30سال سابقه
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

Courtier Broker Nick Stamiris

مشاور رسمی امالک مسکونی و تجاری همراه با تهیه وام مورد نیاز
اخذ هرگونه وام مسکن و غیره حتی با پیشینه نامطلوب
هزینه رایگان محضر در صورت خرید خانه
---------------------------مشاور فارسی زبان :علیرضا حمزه دوست
If you have been rejected by a bank
• for a mortgage
• Have weak credit
• First time buyer
• Looking to buy home
• Investment or
commercial property
• Need financing for startups
• Commercial loans
• Purchase a business
• Refinance
Contact us

Immo-Plus

MASSOOD 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

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
شنبه
درسالن 18مارس

 Plazaشکوهمند
y
Embass

 ص38 :

همه روزه در تپش دیجیتال:
514-

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

hypomtg@gmail.com
Nick Stamiris
Real Estate and Mortgage Broker

سالن آرایش VIVA

خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

_______________________________

با مدیریت بهار
و كادر جدید

در خدمت هموطنان عزیز در
downtown Montreal

_______________________________

کلیهخدماتآرایشی
برای آقایان و بانوان

فروش بلیت

223-3336

) 438-931-6999

را بر روی سایت بخوانید

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

انواع خدمات ناخن
شامل مانیکور| پدیکور
کاشت | ترمیم | shellac
طراحی بدن با حنا
| اکستنشن مژه |
| پاکسازی صورت |

هایالیت  +کوتاه کردن مو
+براشینگ

 %10ختفیف دانشجویی

فقط

ساعات کار :هر روز هفته 20-11

با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

hts
hlig
g
i
h
ut
tial
Par hair c g
+
in
h
us
+ br y 75$
onl

75$

_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

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

ساختمانپالسکو

• 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  veinsو از بین بردن جوش ها
و کک مک های قهوه ای صورت acne
• اپیالسیون با وکس • بند و ابرو
• سفت کردن سینه از طریق لیزر Breast lifting
• فیشال Treatment Skin Care
• سوزاندن چربی های بدن با متدهای پیشرفته لیزری
بسیار موثر ،مطمئن
با تخفیف ویژه برای هموطنان عزیز

22

LASER SPA
INSTITUT LEA
سوزاندن موهای بدن با لیزر
| Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris

Tel.:(514) 772-5787

آیا نوری در انتهای تونل مشاهده میشود؟
مجیدمحمدی

.۱۰بهمــن -پــس از یک هفته
از تراژدی فروریزی ســاختمان
پالسکو دیگر تقریبا روشن است
که علــت واقعه چه بوده (اتصال
برق به عنوان عامل اولیهی آتش
ســوزی و انفجار کپســولهای
گاز و مخزنهــای گازوئیل پس
از آتش ســوزی در ساختمانی
فرســوده به عنــوان عامل فرو
ریزی) ،مقصر کیست (شهرداری
تهــران در عدم اعمال مقررات و
بنیاد مستضعفان به عنوان مالک
در عدم رســیدگی به وضعیت
در حال فروپاشــی ساختمان)،
ترکیب و تعداد مصدومان (بیش
از  ۲۰۰نفر) و کشــته شــدگان
چیست (تا اینجا  ۱۶آتش نشان
و چهار غیر آتش نشان احتماال از
کارکنان ساختماندر موتورخانه،
آسانســور و نگهبانی به اضافهی
 ۶تن دیگر که مفقود هستند)،
و اصوال وضعیت تهــران در این
مورد چگونه است (حدود ۳۰۰۰
ساختمان در شرایطی نزدیک به
ساختمان پالســکو) .بر سر این
موضوعات اختالف بسیاری وجود
دارد اما نکات فوق مخرج مشترک
مبتنی بر واقعیات ارائه شده است.
اکنون پرســش آن است که
جامعه و دولت در واکنش به
این تراژدی چه عکس العملی
در کوتــاه مدت و دراز مدت
نشان می دهند؟
واکنشهای کوتاه مدت در حال
انجام است.
بر اســاس رابطهی نزدیکی که
بازار همیشــه با دولت اسالمی
در ایران داشــته نخستین اقدام
رســیدگی به وضعیت سرقفلی
داران ساختمان از سوی بنیاد و
دیگر نهادهای دولتی بوده است.
اینها هیچ نقشــی در فرو ریزی
ساختمان و مسئولیتی در تعمیر
و نگهداری آن نداشتهاند .تا کنون
چندین ساختمان و پاساژ برای
انتقال آنها در نظر گرفته شده و
مشخص است که آنها به تدریج
مغازههای خــود را باز می کنند
(معلوم نیست با همان ظرفیت
یا همان رشتهی کاری) .در باب
کارگران نیز دولت بستههایی را
برای کمک عاجلدر نظر گرفته و
آنها در دورهای کوتاه کمکهایی

را دریافــت خواهند کرد اما این
بستهها بیشتر به کمک آنها که
بیمه بودهاند خواهد آمد.
اما بســیار بعید است چهار هزار
نفری که در این ســاختمان کار
می کردند به زودی به ســر کار
خود بازگردند.
اجساد کشته شدگان نیز تحت
فشــار افکار عمومی با احترام به
خاک سپرده خواهد شد گرچه
حکومــت در قهرمان (شــهید)
نامیــدن افرادی غیر از کشــته
شــدگان اســامگرا (بسیجی و
سپاهی) شرایط دشواری دارد.
اما در واکنش بلند مدت به
نظر می آید که هیچ اتفاقی
نخواهدافتاد:
نه شــهرداری مثل مواردی که
ســاختمانها بدهکار هســتند
مقررات خود را اعمال خواهد کرد
و نه موسسات حکومتی و دولتی
و شــبه دولتی کــه مالک اکثر
این گونه ســاختمانهای بزرگ
هستند حاضرند نفع عاجل خود
(مثل ماهانه هفت میلیارد تومان
اجاره از ساختمان پالسکو قبل
از فروریــزی) را رها کرده و به نو
سازی و بازسازی مشغول شوند.
کسبه و مستاجران نیز به دلیل
در نظــر گرفتن نفع عاجل خود
اخطارها را نادیده خواهند گرفت
(اگر اخطاری صورت گیرد).
•

ایران در فرایند فرسایش

اگر ماهیت و سیاستهای دولت
و حکومــت در ایران را در پرانتز
بگذاریم و صرفا بر جامعه تمرکز
کنیم جامعهی امــروز ایران را از
جهــات متفاوتــی در حال طی
مراحل افول و سقوط می بینیم.
روندها رو به بهبود نیست.
در حال حاضر تغییر سیاستها
(در نتیجهی تغییــر حکومت)
روندها و جهت گیریها را تغییر
نمی دهد بلکه روند فرســایش
و فروپاشــی را کنــد می کند.
ســخنانی از قبیل این که ایران
در حال تبدیل شــدن به یک ابر
قدرت است یا قدرت هفدهم یا
حتی هشــتم جهان است تنها
کارکرد تبلیغاتی دارد.
این روند رو به افول ناشی از چهار
دهه سوء مدیریت و سوء استفاده
از قــدرت ،نگرش غیــر علمی

و غیرعقالنــی بــه ادارهی امور،
دشمنی با اصالح روندهای جاری،
فدم ســرمایه گذاری در امور زیر
بنایی ،و تقابل با شایسته ساالری
و پاسخگویی و شفافیت است .در
چهار موضوع می توان این روند
رو به افول را به خوبی نشان داد:

فتوشاپ

•

 )۱آسیبهای اجتماعی.

در دوران حکومــت خمینــی و
خامنهای آســیبهای اجتماعی
جامعــه ایــران افزایش نجومی
داشتهاند .تعداد معتادان به الکل
(بیش از یک میلیون نفر) ،سیگار
(بیش از  ۲۰میلیون) و مواد مخدر
( ۳تا  ۷میلیون) ،تعداد کارگران
جنســی ،کودکان کار ( ۱.۵تا ۷
میلیون نفر) ،تعداد کســانی که
زیر خط فقــر زندگی می کنند
(دو سوم جامعه) و تعداد جرائم
و زندانیان نسبت به چهار دههی
قبل چندین برابــر و در مواردی
(مثل تعداد زندانیان) دهها برابر
شده است (در حالی که جمعیت
 ۲.۳برابر شده است) و حکومت
(در کنــار حذف نهادهای مدنی
مســتقل) خود نیز در این حوزه
کاری برای تقلیل این آسیبها
انجام نداده است.
•

 )۲فقدان ،نا ایمنی و
فرسودگیزیرساختها
(جادهها ،سازهها).

در چهار سال گذشته بودجهی
عمرانی کشور نزدیک به صفر بوده
 و اگر بودجهی اندکی تخصیصیافتــه ،در حــدود  ۱۲درصد از
کل بودجه ،در نهایت صرف امور
جاری شــده است -در حالی که
بخش خصوصی مستقلیدر ایران
باالخص در حــوزهی طرحهای
بزرگ و زیر بنایــی وجود ندارد.
مقامات جمهوری اسالمی عاشق
افتتاح هستند اما روحانیدر چهار
سال گذشــته کمتر در مراسم
افتتاح حاضر شده چون طرحی
برای افتتاح نبوده است.
روحانیت شــیعه و پاســداران
آنها اصوال همیشــه جیره خوار
تاسیسات زیربنایی دوران پهلوی
بودهانــد .در دوران جمهــوری
اسالمی به غیر از برخی طرحهای
عاجل (مثل نیروگاههای برق که
بخشــی از آنها در دوران جنگ

بمباران شــدند ،متروی تهران
یا تاسیســات نفتی برای تداوم
امتیازات و تاراج منابع) یا نمایشی
(سدها و فرودگاهها) کار عمرانی
و زیر بنایی چندانی انجام نشده
است .بعد از چهار دهه هنوز تنها
ورزشگاه بزرگ کشور همان است
که چهل سال پیش بوده است؛
تعداد ســینماهای کشور (اکثرا
دولتی) در حــال آب رفتن بوده
اســت و اکثر تاسیسات بندری
کشور هنوز شبیه به چهل سال
پیش هســتند (نــگاه کنید به
عکسهای بنادر گناوه و کنارک).
بســیاری از فرودگاههایی که با
صدهامیلیاردتومانهزینهساخته

مدیران هستند) اغلب فاسدند و
از اعتبارات داده شده برای منافع
بیشتر می زنند .جادههای ساخته
شــده عمدتا از شــرایط فنی و
ایمنی استاندارد برخوردار نیستند
(ســاالنه حدود  ۲۰هزار کشته
و صدها هزار مجروح و معلول).
بعد از چهل سال ادعا هنوز اکثر
استانهای کشور با بزرگراه به هم
متصل نمی شوند و چند بزرگراه
موجود در حول و حوش پایتخت
ساخته شدهاند.

شدهاند رنگ پروازی به خود نمی
بینند (مثــل فرودگاههای اراک
و همدان و بوشــهر) و بسیاری
دیگــر هفتهای دو یا ســه پرواز
دارند .ایــن فرودگاهها تعمیر و
نگاهداری نیز نمی شــوند و در
حال فرسودگیاند .حتی یکی از
شــهرهای ایران دارای فاضالب
برای همهی ساکنان خود نیست.
بسیاری از ساختمانهایی که در
چند سال اخیر ساخته شدهاند
(مثل ساختمانهای مسکن مهر)
هنوز افتتاح نشده ترک خورده و •
در حال فرو ریزیاند .پیمانکارانی  )۳ختریب محیط زیست؛
که در ایران با دولت کار می کنند تعداد زیادی از رودخانهها
(که عمدتا شرکتهای وابسته به (زاینده رود) ،دریاچهها و
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آدرس:

درﻓﻀﺎﯾﻰﺷﺎدﺑﺎرﻗﺺوﭘﺎﯾﮑﻮﺑﻰ ﻣﺮاﺳﻢﭘﺮﯾﺪنازروىآﺗﺶ
آدرس420 Sherbrooke, St W :

ﺳﺎﻧﺪوﯾﺞﻫﺎىﮔﺮماﯾﺮاﻧﻰدرﻣﺤﻞﺟﺸﻦﺑﻔﺮوشﻣﯿﺮﺳﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢﭘﺮﯾﺪنازروىآﺗﺶ
 14ﻣﺎرس) 2017ﺳﺎﻋﺖ(18-24

ﺟﺸﻦ ﻧﻮروز دﻫﺨﺪا در ﻫﺘﻞ ﺑﺎﺷﮑﻮه

آدرس:

 25ﻣﺎرس) 2017ﺳﺎﻋﺖ(18-24

ﺗﻠﻔﻦﻫﺎىﺗﻤﺎس514-258-8186, 514-887-3535,514-712-3980 :
ﻣﺤﻞﻓﺮوشﺑﻠﯿﻂ :ﻣﺪرﺳﻪ و وبﺳﺎﯾﺖدﻫﺨﺪا
تاالبها (هامون ،پریشان،
بختــگان ،گاوخونــی)
خشک شــدهاند ،بخشی
در حال خشک شــدن بودهاند
(ارومیه) و ســطح آبهــای زیر
زمینی به شدت افت کرده است؛
رودخانههایی کــه جریان دارند
نیز دچار آلودگی شدید هستند

(کارون)؛ آلودگی (غبار ،کربن و روستا تخلیه شدهاند؛ حدود سه
امواج پارازیت) هوا را در بسیاری میلیون نفر در روســتاها با تانکر
از روزهای سال فرا گرفته است؛ آب دریافت می کنند.
میان  ۱۱تا  ۲۱میلیون نفر (بنا •
به آمارهای مختلف) به حاشــیه  )۴افت سرمایهی اجتماعی.
نشینی شهرها روی کردهاند که انقالب و جنگ در ایران به جای
یکی از علل اصلی آن کمبود آب آن که بر ســرمایهی اجتماعی
در روستاهاست؛ حدود  ۳۰هزار (حاصــل روابــط اجتماعــی

شهروندان که کارایی را افزایش
می دهــد) بیفزایند در نهایت از
آن کاستند چون تلفات انسانی و
مالی شدید که به نزدیکی مردم و
اندرکنش بیشتر آنها می انجامند
به دلیل سرکوب و فساد و تقلب
و دروغ بیشــتر به تفرق و فاصله
گیری بیشــتر افراد انجامید .در

نتیجه افراد چه در حکومت و چه
بیرون از آن فقط به منافع فردی
و خانوادگی خود می اندیشــند.
همچنین سرکوب نهادهای مدنی
و احزاب مانــع از تحکیم روابط
اجتماعی غیر خویشــاوندی در
میان ایرانیان شده است.
بسیاری از روابط خانوادگی در اثر

تعارضات سیاسی و ایدئولوژیک از
هم گسیخته شد .به همین دلیل
کار تیمیدر جامعهی ایران بسیار
ضعیف است.
البتهدر چهاردههی گذشته مدام
بر اندازهی ماشین سرکوب ،میزان
{>> ادامه در صفحه}24 :
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ساختمان پالسکو :نور در انتهای تونل...

مداخالت خارجی (با میلیاردها
دالر هزینهی ساالنه) ،و فساد و
اتالف حکومت افزوده شده و اینها
مانع از ســرمایه گذاری دولتی و
عمومی در امور فوق هستند.
•

سهم دولت

هــر اتفــاق ســوگناکی که در
جامعهی ایران رخ می دهد صرفا
ناشی از سیاستها و تصمیمات
دولت دینی نیست اما دولت در
ایران با توجه به قدرت سیاسی و
اقتصادی و فرهنگیای که دارد
می تواند تســریع کنندهی روند
اصالح یا مانع جــدی هر گونه
اصالح باشد.
حکومت جمهوری اسالمی



 )۱متمرکز بر تاراج منابع کشور
اســت و نــه خیــر و مصلحت
عمومی؛ هر مدیری که بر ســر
کار می آید (بر اســاس روابط و
میزان وفاداری) تنها به بستن بار
خود و خانواده برای چندین نسل
می اندیشــد .به فهرست اسامی
مدیران سابق کشور در جمهوری
اسالمی نگاه کنید:
چندنفر از آنهــا هنوز در فضای
عمومیمشغولبهفعالیتهستند
و چند درصد از آنها با منابع تاراج
شده به خارج مهاجرت کردهاند؟
مدیران سابق جمهوری اسالمی
در کدام کار عام المنفعه در گیر
هستند؟

به این دالیل پوشیدن جوراب هنگام
خواب مفید است

>> ادامه از صفحه23 :



 )۲به نحو ایدئولوژیک و ارزشی
مانع هر گونه اصــاح روندها و
فرایندهاســت؛ مقامات روحانی
و سپاهی در کشــور از شنیدن
کلمهی اصالح کهیر می زنند و
اصالح طلبان (نه به عنوان یک
جناح سیاسی بلکه به عنوان افراد
خواهان تغییر) مدام تحت تعقیب
حکومت قــرار می گیرند و برای
آنها پرونده سازی می شود.
ایدئولوژی اسالمگرایی متمرکز
بر ساختن انسان طراز مکتب (با
کنترل تمامیــت خواهان ه یبدن
و ذهــن وی) و ســلطه و ارعاب
عمومی است و نه اصالح امور.


 )۳مقاماتدولتدینیدر همهی
مشــکالت و خرابیهای موجود
منافع پنهان و آشــکار دارند؛ در
هر کار مخربی مثل قاچاق ،تقلب،
اتالف و فســاد ،مقامات دولتی
و حکومتی ســهم می برند و به
همین علت این امور مخرب ادامه
پیدا می کنند .و


 )۴دولت دینی هیچ سازوکاری
(آمــوزش دورهای شــهروندان،
تمرینهای متناوب برای آمادگی
در برابرزلزلــه و آتــش ،نصــب
تاسیســات حفاظتی و ایمنی)
برای پیش گیری از حوادثی مثل
آتش سوزی یا فروریزی و کاهش
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تلفات این فجایــع به اجرا نمی
گذارد.
به عنوان مثال در  ۴۰سالی که
در ایران زندگــی کردم در هیچ
موردی تمرینات مربوط به خروج
از ســاختمان در شرایط فرضی
آتش سوزی انجام نمی شد و حتی
عالمتی برای دربها و داالنهای
خروجی در ســاختمانها وجود
نداشــت .در هیچ اتاق یا سالن
عمومیای با تابلوی ظرفیت آن
مواجه نشدم .در ایران زلزله خیز
هیچ تمرینی برای شرایط زلزله
انجام نمی شود.
•
آیا جایی برای امید هست؟

اگر واقعیات فوق لحاظ شــود با
فرض ادامــهی وضعیت موجود
سیاسی و اداری نور چندانی در
انتهای تونل مشاهده نمی شود.
کســانی که از دل این وضعیت
امید بیرون مــی آورند امید را از
روندها و فرایندهــا بیرون نمی
کشــند بلکه باور اعتقــادی و
مذهبی دارند که باید امید داشته
باشند حتی اگر بیزمینه باشد.
آنها می خواهند نوری در انتهای
تونل ببینند .جمهوری اسالمی
در پیش گیری براندازی تا کنون
موفــق بوده اما جامعــه را برای
فرسایش و فروپاشی به حال خود
رها کرده است.
•

العربیه  -تحقیقات نشان میدهد
که پوشیدن جوراب هنگام خواب،
فواید زیادی دارد .از این جمله این
فواید ،بهتر شدن فعالیت جنسی
افراد و فراهم آوردن امکان خواب
راحت است ،البته این به شرطی
است که جوراب مناسب باشد و
گرمای مناسبی برای پاها فراهم
کند.
نتایج یک پژوهش که محققان
دانشــگاه «گرونینجین» هلند
انجام دادهاند ،بر اهمیت پوشیدن
جوراب در هنــگام خواب تاکید
دارد .این پژوهش نشــان داد که
گرم نگاه داشــتن پاها ،به بازتر
شدن رگهای خونی پاها کمک
کرده و زمان مناسب برای خواب
را به مغز خبــر میدهد .در این
پژوهش ارتبــاط واضحی میان

گرم نگاه داشــتن پاها و زودتر و
راحتتر به خواب رفتن مشاهده
شده است.
ایــن پژوهش که در نشــریات
بریتانیایی منتشر شــده ،ثابت
میکند ،باز شدن رگهای خونی
به بهتر شدن روابط جنسی منجر
میشــود ،زیرا این مساله نقش
مستقیمی با فعالیتهای جنسی
دارد.
براساس این پژوهش 80 ،درصد
زوجهایــی کــه هنــگام خواب
جوراب به پــا میکنند ،هنگام
رابطه جمسی به مرحله ارگاسم
میرســند اما این نســبت در
میان آن هایی که بدون جوراب
میخوابند 50 ،درصد است و این
نسبت ،تفاوت چشمگیری میان
این دو گروه را نشان میدهد.

نتایــج ایــن ایــن پژوهــش
غافلگیرکننده بود ،زیرا که پیش
از این ،گمان میرفت پوشــیدن
جوراب به مدت طوالنی موجب
پدید آمــدن حساســیتهای
باکتریایی میشود ،در حالی که
اینک پزشکان برای جلوگیری از
عفونت باکتریایی و عفونتهای
قارچی به افراد توصیه میکنند
هنگام خواب جوراب به پا کنند.
البته پزشــکان کمــاکان تاکید
میکنند پوشیدن جوراب بر روی
پاها کثیف منجر به حساسیتها
و مشــکالت قارچی و باکتریایی
میشــود .همچنین به پا کردن
جوراب تنگ باعث نارســایی در
خون رسانی به انگشان میشود.

•

شمارش کالری برای کنترل وزن بیهوده است

رژیــم هــای الغــری در
جلوگیری از پیشرفت شدید
چاقی در کشورهای صنعتی
ناتوان مانده اند .دکتر ژوزف
فونگ ،درمورد این موضوع به
عامل اصلی این بیماری مزمن
اشــاره می کند .به گفته او،
مسئول اصلی چاقی نه کالری
مصرفی اضافــی ،بلکه یک

اختالل هورمونی اســت .او
در کتاب خود شرح می دهد
که روش مناسب برای مبارزه
با چاقی ،تغذیه حاوی مقدار
کمی گلوســید و کم خوری
است.
(ژورنال دو مونتریال 28 ،ژانویه
)2017
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رباکس در
استا
ابل اوبر!
مق

دامنه اختالف درباره لغو ورود مهاجران،
به شرکت های بزرگ رسید

اختــاف نظــر دربــاره فرمان
هــای اجرایــی دونالــد ترامپ
بــرای ممنوعیت ویــزا و ورود
پناهجویان و شــهروندان هفت
کشور مسلمان ،موجب اعتراض
شــرکت های بزرگ تجاری در
موافقت و مخالفت این فرمان ها
شده است .در حالی که شرکت
تاکسیرانی آنالین اوبر از تصمیم
ترامپ حمایــت کرده ،در مقابل
شرکت بزرگ استارباکس اعالم
کرده روی به استخدام پناهجویان
آورده است.
ماجرا از یــک اعتصاب کارکنان
شرکت اوبر شروع شــد .بعد از
صــدور فرمان اجرایــی ترامپ،
تعدادی از رانندگان اوبر که خود
از پناهجویان هستند ،در فرودگاه
جی اف کندی نیویورک دست به
اعتصاب زدند .اما شرکت اوبر از
همراهی با این اعتصاب سر باز زد،
و همین موجب اعتراض به این
شرکت شد.
مخالفــان شــرکت اوبــر بــا
 DeleteUber#خواســتار پاک
کردن این اپلیکیشن شدند.
معترضان می گفتند در حالیکه
همه رانندگان تاکسی نیویورک
برای همبستگی با پناهندگان و
مهاجران در اعتراض بودند ،اوبر با
افزایش قیمت تاکسی های خود،

«فرصت طلبی» کرده است.
رقیب اوبر ،شرکت لیفت است که
آنها موضعی کامال برعکس اوبر
گرفتند.
شرکت استارباکس کهدر صنعت
قهوه و چای در آمریکا بی رقیب
اســت ،از جمله مخالفان فرمان
اجرایی ترامپ اســت و تنها دو
روز پس از صدور فرمان اجرایی
پرزیدنت ترامــپ ،گفت در پنج
سال آینده ،ده هزار پناهجو را در
 ۷۵کشور جهان استخدام خواهد
کرد .مدیر اجرایی استارباکس در
نامه ای به کارکنان این شرکت
گفت با تمام توان به پناهجویانی
که در نتیجه این فرمان اجرایی
آسیب می بینند ،کمک خواهد
کرد.
برخی از شــرکت های فن آوری
در منطقه سیلیکون ولی کالیفرنیا
نیز ،به صف مخالفان این فرمان
اجرایی پیوسته اند.
گــوگل ،اپــل ،مایکروســافت،
فیســبوک ،و چند شرکت دیگر
ضمــن انتقــاد از ایــن فرمان
اجرایی ،به فعالیت هایی که برای
مهاجرانی که در دو روز گذشته
در فرودگاه ها بازداشت شده اند،
کمک مالی کرده اند.
در مقابل برخی شرکت ها تاکنون
از طرح ترامپ حمایت کرده اند.

ســایت خبری شبکه تلویزیونی
«بی ای تی» (تلویزیون سرگرمی
های سیاهپوستان) از آمازون به
عنوان یکی از شرکت های مهم
حامی طرح ترامــپ یاد کرده و
حتی خواستار تحریم این شرکت
از سوی کاربران شده است.
از  ۱۲شــرکت به عنوان حامی
ترامپ نام برده شده ،معروف ترین
آنها از قرار زیر هستند:
• شــرکت تجــارت الکترونیک
آمریکایی «آمازون»
• شرکت آبجوسازی «میلر کورز»
• سرویس مســافربری آنالین
«اوبر»
• شــرکت تولید کننده لباس و
کفش های ورزشی «نیو باالنس»
• «هتل های سایان» بخشی از
هتل های سازمان ترامپ
• و شــرکت آبجوســازی
«یینگلینگ»
تِسال،شرکتتولیدکنندهاتومبیل
هــای برقــی ،و اوبر ،ســرویس
مســافربری آنالین که مدیران
هر دوی آن در شورای مشورتی
تجاری پرزیدنت ترامپ هستند،
گفتند نگرانی های شرکت های
آمریکایــی از این فرمان اجرایی
را ،با آقای ترامپ مطرح خواهند
کرد.
•

در کمپانی ما دردسر تان بسیار کمتر است؛

شما مستقیما با مدیر عامل فروش متاس می گیرید:

آقای حسن

در خدمت جامعه ی ایرانیان سراسر کبک
بویژه ایرانیان تازه رسیده به کانادا
------• بهترین شرایط دریافت وام اتومبیل
• فاینانس مخصوص :با نرخ صفر درصد
و همچنین پرداخت های نازل
برای اطالعات بیشتر همین امروز با ما متاس بگیرید:

وام با نرخ بهره

Leasing

0%

Financing
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تغذیهمناسب
برای سالمت كبد
كبد یك عضو بســیار حیاتی برای بدن
است .این عضو با وزن تنها  1/5كیلوگرم،
 500كار متفــاوت انجــام میدهد كه
مهمترین وظیفه آن متابولیسم پروتئین
ها،كربوهیدرات ها و چربی ها است.
كبد همچنین عمل ذخیره سازی و فعال
سازی ویتامین ها و مواد معدنی را انجام
میدهد؛ تولید صفرا میكند كه برای هضم
و جذب چربی ها الزم است؛ آمونیاك را
كه بسیار سمی است با تبدیل به اوره ،از
خون پاك و سم زدایی می كند.
انواع پروتئین های خونی و فاكتورهای
انعقادیدر كبد ساخته میشوند .
كبد همچنین استروئیدها را متابولیزه
میكند ،داروهــا و الكل را از خون پاك
میكند و باكتریها و مواد زائد را از خون
میگیرد.
تقریبا  1500ccخون در دقیقه از كبد
عبور میكند .اگر كبد فردی را برداریم،
فرد ظرف  24ســاعت می میرد .با این
حال انســان میتواند با  % 10-20كبد
خود زنده بماند.
كبد بیشترین سهم مصرف انرژی پایه را
نیز به خود اختصاص میدهد.
( %29متابولیسم پایه).
توصیه های تغذیه ای برای سالمت
كبد :

• از نیكوتین،الكل،كافئین،گوشــت
قرمز،قند ســاده ،آرد تصفیه شــده و
غذاهای سرخ شده كمتر استفاده كنید.
• از منابع غذایی پتاسیم بیشتر استفاده
كنید مثل موز ،كشمش ،آلو ،بادام و انواع
سبزیجات.
•آب زیاد بنوشید .سعی كنید هر ساعت
مقداری آب بخورید.
• سبزیجات خام بیشتر مصرف كنید.
• آب هویج و آب چغندر بیشتر مصرف
كنید.
• روغن مایع مصرف كنید و از مارگارین،
روغن جامد اجتناب كنید.
• ویتامین  Kبرای جلوگیری از سیروز
كبدی مفید است.
• از مصرف زیاد ویتامین  Aپرهیز كنید.
بدین منظور نباید روغن كبد ماهی زیاد
مصرف كنید .بهتر اســت كه از منابع
حاوی پیش ســاز ویتامین  Aیعنی بتا
كاروتن ،مانند هویج ،زردآلو،طالبی و ...
استفادهكنید.
• مرغ یا گوشت خام یا نیم پز نخورید،
زیرا خطر عفونت با باكتریها ،پارازیت ها و
 ...را به همراه دارد.
• لیمو یكی از بهترین دوســتان كبد
است .بیشتر لیمو بخورید.
• از ُملین های قوی استفاده نكنید .اما
همیشــه هم از بروز یبوست جلوگیری
كنید.

سیستمایمنی
بدن با جویدن
تقویت میشود
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«« مدیریت زنــدگی »»
این افراد بهانه نمی آورند چون
باور دارند که خودشان مسئول
زندگی خود هستند.
•

در تحقیقات مختلف ثابت شده
است که اعتماد به نفس ،کلید
واقعی موفقیت می باشــد .در
برخی تحقیقات معلوم شد که
اعتماد به نفس ،نقش مهمی  .2تسلیم منی شوند
در شکاف عملکرد بین مردان افراد با اعتماد به نفس ،کارشان
و زنــان در ریاضــی و مهارت را با اولین اشتباه رها نمی کنند.
های فضایی ایفا می کند .زنانی آنها به مشکالت و شکست ها
که قبل از تست مهارت های به چشم موانعی نگاه می کنند
فضایی ،از آنها خواسته شده بود که باید بر آنها غلبه نمایند .آنها
جنسیت خود را تعیین کنند ،بعد از اشتباه سعی می کنند
نســبت به زنانی که جنسیت دلیل اشــتباه خود را بفهمند
خــود را تعیین نکردند تا دفعه ی بعد جلــوی آن را
بگیرند.
•
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عملکــرد ضعیفــی
.3برای
داشتند.
همچنین وقتی به زنان گفته اجنام یک کار ،منتظر اجازه
می شد خودشان را مرد تصور منی مانند
کنند ،عملکرد بهتری از خود الزم نیست کســی به افراد با
نشان می دادند ،و وقتی به هر اعتماد به نفس بگوید چه کاری
دو جنسیت گفته شد کارشان رادر چه زمانی انجامدهند .آنها دیگــران نیســت .این
بهتر از جنس دیگر است ،هر وقت خود را بیهوده هدر نمی افراد معتقدند اعتماد
دو جنــس عملکــرد بهتری دهند تا از خودشــان سواالتی به نفسی که به ستایش
دیگران بستگی داشته
مثل
داشتند.
باشــد اصال اعتماد به
جالب اینجاست که وقتی الزم "آیا من می توانم؟" یا
شد مشارکت کنندگان به هر "آیا باید این کار را انجامدهم؟" نفس واقعی نیست ،بلکه
سوال پاســخ بدهند ،شکاف را بپرسند .آنها نگاه می کنند خودشیفتگیاست.
جنسیتی عمال از بین رفت.
که چه کاری بایـد انجام شود •
 .6اجازه منی دهند
ظاهرا وقتی به زنان اجازه داده و آن را انجام می دهند.
کمبود منابع ،مانع ادامه
می شد از برخی سواالت عبور •
حرکتشان شود
کنند ،آنها این کار را انجام می  .4به دنبال توجه نیستند
دادند ولی نه بــه خاطر عدم افراد با اعتماد به نفس می دانند افراد با اعتماد به نفس فقط به
آگاهی ،بلکه بــه خاطر عدم که بهتر است خودشان باشند تا خاطر نداشتن عنوان مناسب،
اعتماد به نفس.
اینکه بخواهند به دیگران ثابت کارمندان خــوب یا پول برای
اعتماد به نفس واقعی ،با کنند مهم هســتند .مردم به انجام کار ،از ادامه ی مســیر
تکبر و خودپسندی کامال سرعت جذب نگرش این افراد خود نا امید نمی شوند.
فرق دارد.
می شــوند .افراد با اعتماد به آنها یا راهی برای رســیدن به
توانایی
و
خودشان
مردم
وقتی
نفس وقتی به خاطردستاوردی احتیاجات خود پیدا می کنند یا
هایشــان را بدون خودستایی مورد توجه قرار می گیرند به سعی می کنند بفهمند چطور
بــاور داشــته باشــند برخی سرعت سعی می کنند تمرکز می توانند بدون آن احتیاجات
کارهای خاص را که در ادامه به دیگران را به سایر افرادی که در کار خود را پیش ببرند
آنها اشاره می کنیم ،به راحتی این دستاورد سهیم بودند جلب •
انجام نمیدهند.
نماینــد .آنها به دنبال تایید یا  .7در مورد دیگران قضاوت
ستایش نیستند چون از درون منی کنند
•
خود احساس ارزش می کنند .افراد با اعتماد به نفس در مورد
 .1بهانه منی آورند
دیگران قضــاوت نمی کنند
افــرادی که اعتمــاد به نفس •
چون می داننــد که هر کس
دارند یک صفت خوب هم به  .5نیازی ندارند دائما از
نام خودکارآمدی در آنها وجود آنها تعریف و متجید شود
چیزی برای ارائه دارد و نیازی
دارد .آنها کنترل درونی دارند .افراد با اعتماد به نفس نیازی نیستدیگران را سرکوب کنند
به همین خاطر است که افراد ندارنــد دائما دیگــران از آنها تا احســاس خوبــی در مورد
با اعتمــاد به نفس ،هیچ وقت تعریف کننــد و این به خاطر خودشانداشته باشند.
ترافیک را به خاطر تاخیرشان و منبــع کنترل درونی شــان اگــر بخواهید خودتــان را با
رئیس خود را به خاطر شکست است .به نظر آنها موفقیتشان دیگران مقایسه کنید محدود
در گــروی تاییــد و تمجید می شــوید .افراد با اعتماد به
شان سرزنش نمی کنند.

عوامل بیماریزا و مضر محافظت
میکند.
سلولهای  Th17نقش مبارز با
عفونتها را در قســمتهایی از
بدن مانند معده و پوســت با به
کارگیری گلبولهای سفید خون
انجام میدهند.
محققــان اظهــار کردند:
دانشــمندان دانشگاه منچستر
جویدن برای تقویت سیستم
اظهــار کردنــد :در طول عمل
ایمنی بدن موثر است.
جویدن ،ساییدن ماده شیمیایی
به گزارش ایســنا و به نقل
که جویدن منجــر به تحریک به نام اینترلوکین  ۶از بافت لثه،
از نیواطلس ،دانشمندان در
بریتانیا با بررسی بر روی سیستم ســلولهایی به نــام  TH17در منجر به افزایش تعداد سلولهای
ایمنی بدن موش نشــان دادند دهان میشود که از بدن در برابر  Th17میشود.

جوآن کنکل ،محقق این بررسی
گفت :سیستم ایمنی بدن با موانع
در پوست ،دهان و روده به وسیله
پاتوژنهای مضر مقابله میکند
و دهان با تحریک ســلولهای
 ،Th17پاسخ ایمنی حفاظتیدر
لثه دارد.
در ایــن مطالعه ،دانشــمندان
نشان دادند با تغییر در سختی
مواد غذایــی میتوانند تحریک
ســلولهای  Th17را در موش
افزایشدهند.
ممکن اســت به نظر برسد که

من
ی
د
ه
ن
د
د

گاه می کنن
ن
آنها کاری بایـد
چه
که شود و آن را
اجنام
می دهند.
اجنام
نفس وقت خود را برای ارزیابی
اعمال دیگران هدر نمی دهند.
•

 .8از تعــــارض دوری
منی کنند

افراد با اعتماد به نفس ســعی
نمی کنند بــه هر قیمتی که
شده از تعارض اجتناب کنند.
آنهــا تعــارض را عاملی برای
مدیریــت کارآمــد در نظــر
می گیرند .این افــراد لزومی
نمی بینند که همیشه همرنگ
جماعت باشند و طبق انتظارات
ســایر افراد عمل کنند ،بلکه
هر جا الزم باشــد تصمیماتی
می گیرنــد یا حرف هایی می
زنند که ممکن است به مذاق
دیگران خوش نیاید .به نظر آنها
تعارض بخشی از زندگی است
و نمی تواننــد از آن اجتناب
کنند.
•

طفره مــی روند _
ترس از تغییر ،شکست
یا حتی شاید موفقیت.
افراد با اعتماد به نفس
هیچ وقت از انجام کارها
طفره نمــی روند چون
خودشــان را باور دارند و
انتظاردارند که اقداماتشان ،آنها
را به سوی اهدافشان نزدیک تر
کند .آنها در یک گوشه منتظر
فرا رســیدن زمان مناسب یا
شرایط کامل نمی نشینند.
آنها می داننــد که فقط امروز
است که مهم است و اگر ببینند
زمان مناسب نیســت ،زمان
مناسب را ایجاد می کنند.
•
 .10زیــاد به دنبال
راحتطلبی نیستند

افراد با اعتماد به نفس می دانند
که راحتی زیاد ،دشمن بزرگی
اســت که مانع رســیدن آنها
به اهدافشــان می شود ،چون
راحتــی باعث خشــنودی و
خشنودی هم باعث رکود می
گردد .آنها وقتــی می بینند
کم کم دارند احساس راحتی
می کنند احساس خطر کرده و
سعی می کنند این راحتی را از
خود دور نمایند تا همچنان به
رشد شخصی و حرفه ای خود
 .9کارها را به زمان دیگر
موکول منی کنند
ادامه دهند .به نظر آنها کمی
گاهی اوقات مــردم به خاطر ناراحتی هم چیز خوبی است.
•
تنبلی یا تــرس از انجام کارها

بــا جویــدن آدامــس میتوان
سطوح باالتری از  TH17تولید
کرد ،اما این موضوع همیشــه
درست نیســت .تعداد بیش از
حد سلولهای  Th17منجر به
پریودنتیت میشود که عفونت
لثــه را به همراه دارد و بافت نرم
و ساختار محافظ دندان را دچار
خوردگــی میکنــد .همچنین
حمله قلبی و ســکته را افزایش
میدهد.
همچنین از عوارض جانبی زیاد
جویدن ،از دست دادن استخوان

در پریودنتیت است.
البته از ایــن فناوری برای موارد
دیگر در انســان نیــز میتوان
استفاده کرد که کاربردهای مفید
داشته باشد.
نکته مهــم این اســت که چرا
التهــاب در دهان منجر به ابتال
به بیماریهایی در بدن میشود
و در واقع شناخت عوامل تنظیم
سیستم ایمنی بدن در دهان با
کشــف روشهای جدید درمان
بیماریهــای التهابی در ارتباط
است.

كردهاند.
دست انسان آن را در
حمايتهنر
مرارود كه
ارشادمي
وزيرشمار
س��فالگري همچنان جزو صنايع دستي به
چه متريالي در اين كتيبه به كار رفته است؟
عادي بزرگ كه نمونهاش در
چه متريالي در اين كتيبه به كار رفته است؟
زندگي به كار ميآورد.
و
لعاب
متري��ال اين كتيبه س��فال اس��ت ك��ه از
داند كتيبههاي  4و  6متري
برد ،لعاب و
ك��ه از
اس��ت
س��فال
كتيبه
اين
متري��ال
زماني كه انس��ان به ضرورت زندگي به خاصيت چس��بندگي خاك رس پي
اكس��يدهاي فلزي ،معدني و طال به صورت پودر مايع
�ا يكنواخت و ب�دون ترك
اكس��يدهاي فلزي ،معدني و طال به صورت پودر مايع
نخس��تين گامهاي هنر س��فال و سراميك را برداشت .بر اس��اس قراين موجود تاريخ
چوب
و
آهن
نقره،
ورق
و
شده
استفاده
آن
تزئين
براي
استفاده شده و ورق نقره ،آهن و چوب
براي تزئين آن
بهمن
13
1304
شماره
سال24
1395
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 sinceپيش از ميالد آغاز شده و مردمان آن دوران عالوه بر
هزاره دهم
سفالگري در ايران از
براي زيرساختهاي قاب به كار رفته است.
براي زيرساختهاي قاب به كار رفته است.
كش��اورزي براي كارهاي روزانه و مراسم مذهبي ،اشياي گوناگوني را ساختند كه پس
بايد
كه
آنجايي
از
و
كتيبه
گسترده
سطح
دليل
به
به دليل سطح گسترده كتيبه و از آنجايي كه بايد
س��طح روي
نگارهايي را
صورتبعدها
سفالبهدرآمد.
آتش به صورت يكنواخت به تمام س��طح برسد پخت
برسد پخت
نقشبهوتمام
يكنواخت
از قرنها تكامل و كش��ف آتش به شكلآتش
از
و
باشند
داشته
پيشين
سفالين
ظروف
از
آن در كورههاي تونلي و شاتل صورت ميگيرد و امكان
تريدر كورههاي تونلي و شاتل صورت ميگيرد و امكان
اين ظروف حك كردند تا شكل متفاوت آن
كردند.
استفاده
هنر
اين
تكامل
براي
نيز
ها
رنگ
ساخت با ش��يوه نيوتني وجود ندارد .البته بارها پيش
ساخت با ش��يوه نيوتني وجود ندارد .البته بارها پيش
هنر
اين
خاستگاه
است.
تاريخ
در
آمده
دست
به
هاي
سفالينه
بيشترين
پياله
و
كوزه
آمده كه تمام زحمات ما با شكستن قالب اوليه كتيبه بر
آمده كه تمام زحمات ما با شكستن قالب اوليه كتيبه بر
سومر را
سرزمين
هايماكهن،
باد يافته
گر چه به درستي آشكار نيست ولي از روي
باد رفته ،اما ما نااميد نشدهايم و دوباره آن را ساختهايم.
ساختهايم.
باستانيآن را
ايم و دوباره
نااميد نشده
رفته ،اما
هاي
با وجود س�ختيهاي س�اخت اين كتيبه
ايجاد
نظريه
اين
مورد
در
ترديدهايي
جيرفت
تمدن
كشف
البته
دانند.
مي
هنر
اين
آغازگر
با وجود س�ختيهاي س�اخت اين كتيبههاي
دهيد؟
بزرگ ،چرا اين گونه كارها را ادامه مي
فرستاده
فرانسه
و
امريكا
به
مطالعه
براي
شد
كشف
جيرفت
در
كه
لوحي
است.
كرده
بزرگ ،چرا اين گونه كارها را ادامه ميدهيد؟
حجم عشق ،حجم اعتقاد و حجم كار تنها با امكانات
حجماين
نشان داد
نتايج
عشق،كه
رمزگشايي شد
منطقهامكانات
كار تنها با
اعتقاد و
حجم
شد كه توسط استادان شيكاگو و پاريس حجم
مادي سنجيده نميشود ،حكايت اين كتيبهها حكايت
قديميتر
است .نميشود ،حكايت اين كتيبهها حكايت
سنجيده
۳۰۰سال از خط نوشتاري تمدن شوش مادي
سيمرغ است .در يك كالم بگويم« :ميخواهي سيمرغ
ديرباز
از
كهن
هاي
تمدن
و
تجاري
هاي
كاروان
مس��ير
در
قرارگيري
دليل
به
ايران
سيمرغ است .در يك كالم بگويم« :ميخواهي سيمرغ
خاص
تحوالتبینــی
هفتهای پیش
بیماری
سرطان،
مانند
سن
رستم و
هفت خان
عشق،
دانشگاه هفتبهشهر
 8ژانویه -دانشــمندان شوي ،بايد
عشق،نيز 4
شناسي
تحقيقات
هایديده و
بیماررایبه خود
گوناگون سفال
عمدهو هفت
منطقهرستم
هفت خان
باستانشهر
بايد هفت
شوي،
هستند.س��جودي
موضع را در
بپيماي��ي وو هفت
ب��ر و بحر
است.
شناسايي
بیماردریايران
مانندسفال را
توليد
ب��ر و بحر را بپيماي��ي و هفت موضع را در س��جودي
قلبیكردهوجود
هــای
دیابت
موفقرا قلبی
بوســتون مدعی شــدند
طوالني به خاك بيااليي و هفت دور طواف عشق را ،تا
سفالگري
بيااليي وخزر
جنوب درياي
یکو
لرستان
نواحي
و
زاگرس
هاي
كوه
غرب
عشق را ،تا
آغازگر طواف
هفت دور
نواحيبه خاك
طوالني
امضــای دارد امــا این آزمایش خون
در كهکل،
رهنماخون
به کشــف یــک آزمایش
26شناسي،
محققــانرا مي
رهنما شدي ،راه
شوي ،گيرم
ميوشناسي،
شدي ،راه را
رهنما
گيرم كه
رهنما
سيستان
كرمان و
ش��امل
شوي،شرق
جنوب
در ايران بودهاند .ش��مال غرب كش��ور و نيز
جدیدرااست.
نوآورانه و
ایــن نشــانگرهای اقدام
مختلــف
سرنوشت ساز شدهاند که می
ميان ازبرخيز».
تواندتويي حافظ از
حجاب راه
برخيز».
حافظ از
تويي
حجاب راه
توان به آن
مياننيز مي
ايران را
كويري
نواحي
شامل ميشود و
ديگر مناطق
بلوچستان نيز
داشتهايد؟
كارهايتان
نمايشگاهياز
تاكنون
داشتهايد؟
تاكنون
پژوهش
اضافه در
ســامت در آنها
کننده
بینی
کند .پیش
طول عمر افراد را پیشبینی
كارهايتانگردد.
نمايشگاهيازازميالد بر مي
هزار سال پيش
دادندبه ۸
نشان در آن
ساخت سفال
اینقدمت
كرد كه
س��فال فس��تيوال
دستهاي
خواهدش��اپ
ميورك
من90
س��ال
در
فس��تيوال
س��فال
 90ورك
در س��ال
دربند
هاي
هاي
دست
بيرونورفت،
زند،
فرياد مي
شكس��ته
پيش به
هايسال
ش��اپهزار
حدود 10
النهرين در
ساكنانازبين
سوي
از
آمده
بوجود
تمدن
در
م�ي
يتهاي
خ��واه�د
کهم�ن م�ي
كارها به واسطه دس�تهاي
خاصی از گروهی
الگوهای
کردند.
ایجاد
الملليازفجر درآینده را
بــهبيننقل
خ��واه�دایســنا
گزارش
م�نكهبه
شدوو
فريادبرگزار
شاهرود
دنياي واسطه
ديگركارها به
مناطقشد و
شاهرود برگزار
المللي فجر در
درد
داشتي
وقتي
كند
ستايش
و
ترس��يم
را
تو
كه
اينها
و...
زند
مي
فرياد
كه
گسترش آن در
بين كه با
قرمز رنگ برميخوريم
و
ظريف
هاي
س��فال
و
ترسيم
را
تو
دربند
هاي
ت
ایندربند تو را ترسيم و
دس�تهاي
تواند
زیستی م
ایــنديددلیل
آزمایــش
هايدر
دستکه
پژوهش
فرياددیل
بهمعرض
در
انجمن
داخل
نمايش
معرض ديد
محوطه
دائمي در
نمايش
تقديس
محوطهرا
ایــن نگاه تو
دائميميدرخواهد
من
دردایــنكشيدي.
میل،در
رود
شماریمي
خارجي به
انجمنازدرسوي
ميبينيم.
داخلسند
دره رود
مديترانه تا
ش��رقیدرياي
نشانگرهایآندردرا در
نمونههايي
داش�تي و
تد وقتي
داش�تيازو
كهن،فرياد
س�تايش كند وقتي
استبرايکهنمايش
مناسبي
قدرتنيز
اكسپوها
قرار
برايدرنمايش
رنگفرصت
اكسپوها نيز
داشت.
گفتي
كه
وااليت
داشت.است و
منتظران
Agingجزو
 Cellكند كه
جوامع
كه در
ست
در
س��فالگريفرد
چگونه یک
که
دهد
بیماران
فرصتراساز
سرنوشت
چاپ
بــه
مناسبيكه
منقوش است
سفال قرمز
قرارايران
فالت
هاي
ويژگي
مي از
نشانيكي
بخصوصتو
مجلــهنگاه
خواهد
من مي
هاي
ت
تو
نگاه
خواهد
ديگرمن
دستهاي
كشيدي.
جزو
سفال
متأسفانه
اما
هستند،
سفالين
آثار
عرضه
نميبخشم ،و
سفال جزو
متأسفانه
هستند ،اما
سفالين
عرضه آثار
طول هزارههاي پنجم و ششم قبل از و
»
گذرم.
مي
اما
شكل
ايران
مركزي
فالت
در
كوير
حاشيه
در
ميالد
گفتي
كه
را
وااليت
قدرت
و
د
سرطان
که
حالی
در
ژانویه
11
و
سالم
پیری
روند
تواند
ی
م
آینده
سالمت
خطرات
شناسایی
به
قادر
نشانگر
های
ه
داد
از
است،
رسیده
گفتي
كه
را
وااليت
قدرت
و
كند
تقديس
را
صنايع دستي به شمار آمده و از اكسپو خارج شده كه
هايشده كه
خارج
شناسياكسپو
آمده و از
هایشمار
دستي به
چ�ه هدفي انجام
تابلو با
محوطه
باستان
صنايعحفاري
گذرم و متداول ش��د .از اين نوع سفالها در
س�اخت اي�ن گون�ه كتيبهها زم�ان و هزينه نميبخشماماميگرفت
گذرم
امي
شناساييمیر
مرگ و
علت
دومین
همچنان
باشد.
داشته
خطری
بی
آن
از
مهمتر
و
اولیــه
مراحل
در
5000
از
شده
آوری
جمع
زیستی
است.
هنر
اين
به
بزرگي
ظلم
اين
است.
اين هنر
بزرگي به
باستاني چشمه علي ،قره تپه شهريار ،اين
زيادي ميب�رد ،هزينه اين تابل�و از كجا تأمين
حصار
سيلك و
زاغه،
ظلمآباد ،تپه
اسماعيل
شما نقش
دستان
کرده وچهآنآثاررا ديگري
نقش
دستان
با
است
قرار
ديگري
آثار
چه
استفاده است؟
پازل شده
هايي كه در تكهتكه
شما بنا
شود،
می
محسوب
آمریکا
در
تا
شدند
موفق
همچنین
محققان
در
نتیجه
تغییر
است بابرای
قراررویه
تغییر
نمونههايخون
شدهاند .با نگاهي به تاريخچه بلند اين هنر در دنياي باستان به اين دريافت ميرسيم كه
بگيرد؟
هستي
بگيرد؟
هستي
آيات
اجراي
به
كه
دارم
دوست
جهت
اين
از
را
ماندال
دليل
همين
ي ميطلبد و بابه
هزاره
در
و
آورد
وجود
به
سفالگري
صنعت
هنر-
در
را
تحول
ترين
مهم
سفالگري
چرخ
احتمال ابتالی فرد به سندرمها به تحقیقات اخیر نرخ مرگ ناشی
هستند.
آینده
اهداکنندگان
سالمت
تحوالت
نيازمند
سياهآن را
پوس��تدارم
درونكه عالقه
بعدي
هس��تند كه
درالمان
وصال،
هراآب و
كار بعدي كه عالقه دارم آن را انجام دهم و نيازمند
داد.كهبا در
هس��تند
هايي
المان
وصال،
واقع قصه آب و
دهم و و در
انجامدلي
رنگش،
كاردر
قرآندراقدام كرده و
هاييباالي
قسمت
نوشتهايم.
ميالد
از
پيش
اول
هزاره
هاي
نيمه
از
فل��زكاري
رونق
رخ
ميالد
از
پيش
چه��ارم
يمانيدهه
ركن دو
ساختطی
هستم،آمریکا
سرطان در
مربوط به سن را نشان
بیماری
چگونگی و
تفاوت در
امضاهــا
این
عمر
بعدی
ســال
هشــت
يكطی
كعبه
يماني
هايركن
ساخت
هستم،
مس��ئوالن
همكاري
طرفاست.
رفته
سين(ع)دربه كار
كعبه
همكاريازمس��ئوالن
است.
رفته
كار
به
حسين(ع)
امام
خشت
اين
هزينه
بنابراين
دارد،
پاك
و
سفيد
مرواريد
چون
ش��عر
حجرات،
صنعت سفالگري رو به افول رفت به گونهاي كه سفالهاي دوران تاريخي ساده و بدون
حجاج
معرفي به
اين
مظلوميت
همگان از
آسيب
خوشبختانه به
يج
حجاج
معرفي به
مظلوميت اين ركن در
اخیراز
دهند.خوشبختانه بهزودي از آسيب است .همگان
كتيبه خليج فارس نيز
كردهام.
پیرتأمين
خودم
شخصي
مورداز درآمد
زوديوازتابلو را
زيك
نيزدر آفرينش
فارسكه
كرن��د/
داشته
چشمگیری
است.کاهش
تصویر
ركن رادر به
افراد
شدن
است .قرار
بررسی
کرده
مقایسه
کشیده نقش هستند و از ظرافت دورههاي پيشين دور شده
ماندن
حسين(ع)در ومخفي
تالش وهابيت
برايبه
نيزتوجه
هاييو با
كتيبه دارند
ش�ما خبر
نلسونشده و بعد از
يكتاازتقديم
سردار
تابلوبه
چرا كه
ميشود چرا كه به سردار يكتا تقديم شده و بعد از خبر دارند و با توجه به تالش وهابيت در مخفي ماندن
دور
امام
تمثال
2
نيز
ن
است.
دانشــگاه
دانشــمندان
شبابینی
موثــریرا بادر پی
نقــش
ش��كاف كعبه و
است.
داده
بيستون،
خواهماست.
داش��ته
بوستونايران
پيش از تاريخ
سراس��ر دوره
س��فال در
اين و
سفال
ايد،از آن
نمونهاي
خواهم
مي
وقتيميخورد.
رقم
دوست
دست اين
ش به
سفال و با
مالير،آن را با
نمونهاي از
جريانمي
ش��كاف كعبه
سرنوشتش به دست اين دوست رقم ميخورد.
«همه
نوشتيم
وسط آن
اينها
داش�ته
فارس
امام عل�ي(ع) و خليج
حكومت
رنگدوران
متعلق به
كه آثار
مناطقي است
گيالن
كردستان و
مادهاراازرادردرسوی
اخیرا
ساخته وکه
گزارشی
سفالگريبنا به
اثبات
کردندچهکه
تصریح
عملکرد
تغییراتدردر
پیری
موفق به
این
آنهــادركهدر
اينترنت
سالم،عكس آن را
ساخته و
رنگ
فس��فري
لعاب
مرحلهاي از
چه
رضا(ع)بهاكنون
اينترنت
عكس آن
فس��فري
لعاب
بــرایاز
مرحلهاي
اكنون در
امام رضا(ع)
كتيبه
وقتي
ماندال
مد ،تقديم
برند؟
مي
به سر
وضعيتي
پژوهــشچه
اكنون در
زيويه
سايت
در
شناسي
باستان
تحقيقات
از
آمده
دست
به
شواهد
اساس
بر
برد؟دارد و
خود
المللي
بين
هاي
هماهنگي
بايد
هم
كار
اين
براي
بگذارم.
برد؟
المللي
بين
هاي
هماهنگي
بايد
هم
كار
اين
براي
بگذارم.
مي
سر
به
ساخت
و
س��فال
انجمن
محوطه
در
اكنون
ها
كتيبه
اي��ن
منتشر
آمریکا»
سرطان
سفالگري و«مرکز
آمده هنوز هم
دســت
نتایج به
»ر مي شناسایی الگوهایی شدند که هم شــناختی و فیزیکــی ،بقــا و
گيرد.در اين
لعابدار
ظروف
نوآوريها در
ترين
رضا(ع)مهم
خش��ت امام يكي از
تقريباً
موزه مكه
بازديد من از
سراميك براي
اينپاياني كار را
مراح��ل
مام
تقريباً
صورت
يعنيمكه
سراميكموزه
بازديد من از
فناوري براي
پاياني كار را
مراح��ل
همراه با
رضا(ع)را نيز
وش��تهاي
گيرد.و
صورتآفتاب
زير
زمستان
تابستان و
بودنددر
ش��اهرود
سرطان،
از
ناشی
مرگ
نرخ
شده،
بر
بیشتر
مطالعات
انجام
نیازمند
مانند
سن
به
مربوط
های
ی
بیمار
و
خوب
های
ی
ویژگ
شامل
نيز
هخامنشي
سلسله
آمدن
با
همزمان
ميالد
از
پيش
۶
قرن
در
است.
داده
رخ
دوران
دارم،
آن
خل��ق
به
بس��ياري
تمايل
كه
ديگري
اثر
قالي،
از
گرفته
الهام
طرحي
خش��ت با
اثر ديگري كه تمايل بس��ياري به خل��ق آن دارم،
تقديم كنم و بگويم :باران قرار دارند .تابلوي امام علي(ع)  4س��ال اس��ت و ميگذراند .اين خش��ت با طرحي الهام گرفته از قالي،
نجنوبي
تغييراتي
زنان،از
تزئين
حكاكي
حكاكياند،
مردمشده
ازساخته
جديدي
شكل
ظريفهبا
سفال
۱۹۹۱
ســال
مردان
در
بزرگتری
های
قلبی،
ی
سکتهترين
نازك
های6كه در
است
بیمارخط
يك
آزادي ،لچك نقش
بد.بودن 4
همدارا
دارد و با
ترين
نازك
زمره
جملهدر
استازكه
يكووخط
قرآن در
نقش
هايلچك
بودن 4
دارا
گروبا
رویدارد و
مغزی،مس��احت
مترمربع
زمره 8
مجسمه
س��احتسايه
كه در
مترمربع
ضخامت،
قرآن2درسانت
حكاكي(ع) با
خشت امام حسين
در
اوفام
آرتور
پروفسور
شناسي
باستان
هاي
كاوش
است.
داده
رخ
دوره
اين
در
كه
است
ليزر
به
كار
اين
براي
و
گيرد
مي
قرار
دنيا
هاي
خش��ت
خشت
اين
ميان
در
شد.
خواهد
ليزر
به
كار
اين
براي
و
گيرد
مي
قرار
دنيا
هاي
خش��ت
خشت
اين
ميان
در
شد.
خواهد
انداخته
آن
در
آهو
32
پول
كه
هايي
دست
نبخشيد
حياط
در
است
سال
يك
نيز
وزن
تن
يك
و
مس��احت
تا سال  ۲۵ ،۲۰۱۴درصد کاهش
هستیم.
انداخته محققاندانشگاهبوستوندریافتند دیابت نوع  2و سرطان دارند.
ق��ولشده
شناسايي
وزيرايران
خارج از
اشكاني كه برخي
مربوطكاربه دوران
نيزبود.
سفالآن را داده
تهي��ه
تزئينق��ول
س��ابق
دارم
خواهد شد كه
كفشپر) كار
ايراني 8
نشانداده بود.
اند،آن را
تهي��ه
س��ابق
ني��ازدردارم كه
خواهد شد كه
سايت 8پر)
چند ايراني
شمس��ه (س��تاره
ديگران را
(س��تارهكرد
مجبور
شده با
وزيرعلم
كهيك
شود.
ني��ازمي
انجمن نگهداري
های
ه
را
افزودنــد:
محققان
این
دارای
طوردلخاص
این
که
لعاب دار
است .عمده
گروه
یافتهدو
اشكانيبرجبه
امپراتوري
دوران
طول
در
سفالگري
دهد
مي
نزديك
آينده
در
نيز
را
اي
هس��ته
افتخار
برج
س��اخت
افرادطالبهرا ودر
تزئي��ن
امامكهرضا
ستبارگاه
و
آيندهونزديك
ظروفنيز در
هس��تهاي را
افتخار
س��اخت
طالي پخته شده ،دستهاي حضرت عباس (ع) در نق��ش گنبد و بارگاه امام رضا با تزئي��ن طال را در دل
باروت
به بارنگ
هايي را
كرد.گزارش منتشــر شده در
خواهم به
شمسه آغاز بنا
برای
عشق وحــال
زیــادی در
مربوط
شمسهی
بیمار
الماسبه
ابتال
شانس
اطرافميشود.
تقسيم
سلسلئبدون
حديثظروف
هایآغاز
نيز در
الذهب
يتان راسلسلئ
ديث
لعاب در
الذهب نيز
حاضــردارد.
تشنگي خود
رنگ
كاويد و به
كرد .و حكايت
خواهمسيب
آب ،يك
برداشتن
اطراف حال

هاي رضا نوري
سالمـت...
خاك ميخورد

نرخ مرگ ناشی از
سرطان در آمریکا
در دو دهه اخیر
 ۲۵درصد
کاهش یافت

شكسته
يزند

تعیین طول عمر با آزمایش خون!

یک جـــدول با دو شـــرح

س��فالگري همچنان جزو صنايع دستي به شمار ميرود كه هنر دست انسان آن را در
زندگي به كار ميآورد.
زماني كه انس��ان به ضرورت زندگي به خاصيت چس��بندگي خاك رس پي برد،
موجود تاريخ
 Vol.اس��اس قراين
برداشت .بر
سراميك را
س��فال و
نخس��تين گامهاي هنر
PAIVAND:
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سفالگري در ايران از هزاره دهم پيش از ميالد آغاز شده و مردمان آن دوران عالوه بر
كش��اورزي براي كارهاي روزانه و مراسم مذهبي ،اشياي گوناگوني را ساختند كه پس
از قرنها تكامل و كش��ف آتش به شكل سفال درآمد .بعدها نقش و نگارهايي را روي
اين ظروف حك كردند تا شكل متفاوتتري از ظروف سفالين پيشين داشته باشند و از
رنگها نيز براي تكامل اين هنر استفاده كردند.
كوزه و پياله بيشترين سفالينههاي به دست آمده در تاريخ است .خاستگاه اين هنر
گر چه به درستي آشكار نيست ولي از روي يافتههاي كهن ،سرزمين باستاني سومر را
آغازگر اين هنر ميدانند .البته كشف تمدن جيرفت ترديدهايي در مورد اين نظريه ايجاد
كرده است .لوحي كه در جيرفت كشف شد براي مطالعه به امريكا و فرانسه فرستاده
شد كه توسط استادان شيكاگو و پاريس رمزگشايي شد كه نتايج نشان داد اين منطقه
۳۰۰سال از خط نوشتاري تمدن شوش قديميتر است.
ايران به دليل قرارگيري در مس��ير كاروانهاي تجاري و تمدنهاي كهن از ديرباز
تحوالت گوناگون سفال را به خود ديده و تحقيقات باستانشناسي نيز  4منطقه عمده
توليد سفال را در ايران شناسايي كرده است.
غرب كوههاي زاگرس و نواحي لرستان و نواحي جنوب درياي خزر آغازگر سفالگري
در ايران بودهاند .ش��مال غرب كش��ور و نيز جنوب شرق ش��امل كرمان و سيستان و
بلوچستان نيز ديگر مناطق را شامل ميشود و نواحي كويري ايران را نيز ميتوان به آن
اضافه كرد كه قدمت ساخت سفال در آن به  ۸هزار سال پيش از ميالد بر ميگردد.
در تمدن بوجود آمده از سوي ساكنان بينالنهرين در حدود  10هزار سال پيش به
س��فالهاي ظريف و قرمز رنگ برميخوريم كه با گسترش آن در مناطق ديگر دنياي
كهن ،نمونههايي از آن را در ش��رق درياي مديترانه تا دره رود سند ميبينيم .از سوي
ديگر يكي از ويژگيهاي س��فالگري فالت ايران سفال قرمز رنگ منقوش است كه در
حدود
شــود
شكل
که ايران
مركزي
دادهدر فالت
تشخیصكوير
،ZEMاز ميالد در حاشيه
Scienceششم قبل
آنالیــنهاي پنجم و
مجله طول هزاره
هاي
محوطه
پزشــکسفالها در
ش��د .از اين نوع
متداول
گرفت و
خود
شناسيجان
باستان آنها
های نفر از
حفاريهزار
ششصد
براولی،
اوتیس
دکتــر
باستاني چشمه علي ،قره تپه شهريار ،اسماعيل آباد ،تپه زاغه ،سيلك و حصار شناسايي
اين داد.
خواهند
دست
درباره
سرطانبهآمریکا،
مرکز
دريافت ميرسيم كه
باستان به
اين هنررادرازدنياي
تاريخچه بلند
اند .با نگاهي
ارشد شده
ناشی
مرگ
صنعتاین نرخ
هنر-اینکه
تحقیقاتدر با
سفالگريهــا
چرخروش
موفقیت
هزاره
میرو در
وجودو آورد
سفالگري به
مهموترين تحول را
ميالد
پيش از
هزاره اول
سرطاننيمههاي
فل��زكاري از
ميالد رخ
چه��ارم پيش
اما به
است،
بسیار باال
رونق از
داد .بااین
کاهش
منجراز به
پزشکی که
صنعت سفالگري رو به افول رفت به گونهاي كه سفالهاي دوران تاريخي ساده و بدون
کارشناسان نرخ تشخیص
نرخ شده است گفت «برای ادامه گفته
نقش هستند و از ظرافت دورههاي پيشين دور شده است.
دهه اخیر
آمیزدورهنیاز
موفقیــت
بيستون،
طی مالير،
ســرطان است.
بیماریجريان داش��ته
پيشبهاز تاريخ ايران
سراس��ر
این روندس��فال در
یافتهدر
کاهشمادها را
دوران حكومت
كه آثار سفالگري
مناطقي است
كردستان و
متعلق بهدرصد
ســاالنه دو
داریم تا
گيالنبیشتر
بنیادی
تحقیقات
زيويه
سايت
در
شناسي
باستان
تحقيقات
از
آمده
دست
به
شواهد
اساس
بر
و
دارد
بتوانیمخودروش های تشــخیص به است ،و در همین دوره زمانی نرخ
يكي از مهمترين نوآوريها در فناوري سفالگري و سراميك يعني ظروف لعابدار در اين
سلسلهسرطان
ناشی از
مرگ و
بخشیم».
هنگام و
نیزنيز
هخامنشي
میربا آمدن
همزمان
پيش از ميالد
بهبوددر قرن ۶
را است.
درمانداده
دوران رخ
جمله یافته
کاهش
درصد
ســاالنه ۱.۵
آمریکا
سرطان
تغييراتي
تزئين از
حكاكي و
بینیساخته شدهاند،
پیشجديدي
شكلهاي
ظريف با
مرکز سفال
است.باستان شناسي پروفسور آرتور اوفام در
،۲۰۱۷كاوشهاي
ســالداده است.
اين دوره رخ
در
كه
می است
کنــد که در
چند سايت مربوط به دوران اشكاني كه برخي در خارج از ايران شناسايي شدهاند ،نشان
VOA
دورانیک
حدود
سفالگريدر
ســرطان
بیماری
دار و
امپراتوري اشكاني به دو گروه عمده ظروف لعاب
در طول
ميدهد
نفر
هفتصــد
میلیــون
هــزارشود.
تقسيم مي
ظروفوبدون لعاب

یک جـــدول با دو شـــرح

5508

5508

1549
کرده
حل
م�داد
با
را
ها
ش�رح
از
يک�ی
ابتدا
ش�رح
دو
حل
به
تماي�ل
ص�ورت
در
ج�دول روزنام�ه دارای دو «ش�رح ع�ادی و وي�ژه» اس�ت.
ج�دول روزنام�ه
35ش�رحها را با م�داد حل کرده
يک�ی از
حل دو
وعادیع�ادی و وي�ژه» اس�ت .در ص�ورت تماي�ل به
ویژهدو «ش�رح
____________________ دارای
ابتداصفحه
ش�رحدر
>>حل
____________________
و سپس با پاک کردن جواب شرح جدولهای
اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
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تپـشدیجیتال

 -1كنايه از پشيمان شدن -دره تنگ عميقي روي دامنه سفالي آتشفشاني
 -2چراغ آويز -فيل باستاني -حجمي به شكل مثلث
 -2دوستان -كل و همگي -برش خربزه
1 4 2
 -3طهارت ،صفا -رود پرآب ايران -نقاب 5و روبند 9
 -3جمع ناسك -عضو چشم -نسج
1
7
8 9
استان اصفهان
ايراني -شهري 4در
 -4ماركي بر خودروهاي سنگين -غذاي
8
5
 -4فرود آينده -دشمن سخت -واحد انرژي 2 4
 -5تكبر -طرز ،اسلوب -كشور آفريقايي
2
4 8
 -5حرف نفي -چند نابغه -آوانس
3
 -6ابزار درو -غزال -روكش بدن -پسوند 6
دال 2بر 1زمان
8
7
2
9
4
1
كشاورزي -چين زلف
محصول
محبوب -نوعي
خيابان -پاداش-
 -7تقاطع
 -6محل
شمال ايران
نيروگاه
دوزخ-دودوچرخه
5
2
6
بيمار
خوراك
اي-
افسانه
گنجور
مشرق-
-7
2 8
 -8مشهور -خواب بد -محلهاي در تهران 9 4 1
فرنگي
سرهنگ
بدنام-
نورسيده-
ميوه
-8
7 9 1
8 5 3
 -9تلفظ «ل» -معلوم كردن درستي موضوعي -درنگ
ش��كايتآوازه-
-10تاب -بلند
 -9طناب
مبتالكشور
زيرلبي-
حنا -درياچهاي
پياپي-
-10
بيهوش��ي -امر
باس��وادها-
1
5حل 4 7
شماره 5507
جدول 9عادی
شمارهبه5507
جدول ويژه
حل
شركت
س��وئد2 -
جنوب 5 7
2در 3 1
يافتن
13 12 11 10 9 48 7 6 5 5 3 4 1 315 214
113 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
8
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دريغ خوردن
 -11شهر برج طغرل -از عناصر شيميايي -خياط -زينترو
 -12جاي بليتفروشي -نوعي كشتي -نام پسرانه
 -13ابزار درس هندسه -كيسهكش حمام -نوعي بستني
 -14كفران كننده -بيرحم -فرمان دادن
 -15زباني براي طراحي وب -منطقه سرد قطب

24. Sep 2013

Part B

عمودي:
 -1كنايه از پشيمان شدن -دره تنگ عميقي روي دامنه سفالي آتشفشاني
 -2دوستان -كل و همگي -برش خربزه
 -3جمع ناسك -عضو چشم -نسج
 -4فرود آينده -دشمن سخت -واحد انرژي
 -5حرف نفي -چند نابغه -آوانس
 -6محل تقاطع دو خيابان -پاداش -نوعي محصول كشاورزي -چين زلف
 -7مشرق -گنجور افسانهاي -خوراك بيمار
 -8ميوه نورسيده -بدنام -سرهنگ فرنگي
 -9طناب تاب -بلند آوازه -مبتال
 -10پياپي -حنا -درياچهاي
حل جدول ويژه شماره 5507
در جنوب س��وئد -شركت
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1
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افقي:
 -1از خودروه��اي لوك��س -فاقد
تناسب
 -2بمترين صداي م��رد -ليوان-
همسر زن
 -3سنگين -ش��ماره بينالمللي
كتاب -دانشآموز
 -4زادگاه عبي��د -پرگو ميزند-
بيريا
 -5پول ساموراييها -زائرين -عضو
گوش -گندم
 -6درم��ان -محص��ول ش��ركت
تاتاموتورز هند -لكن
 -7بدب��و -الكتروس��كپ -پ��ول
زيرميزي
 -8تبلي��غ كنن��ده -فاض��الب-
پوششي براي ديوار
 -9واژه اس��تلزام -قب��ل دي��روز-
حرف اول
 -10ك�ني��زك -ش����گ�ردها-

Skill:

عمودي:
Easy
عاجز و ناتوان -يكي از شهرستان 1
Sudokuغربي
Puzzlesآذربايجان
هاي استان
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عمودي:
 -1عاجز و ناتوان -يكي از شهرستانهاي استان آذربايجان غربي
3-2چراغ آويز -فيل باستاني -حجمي به شكل مثلث
 -3طهارت ،صفا -رود پرآب ايران -نقاب و روبند
 -4ماركي بر خودروهاي سنگين -غذاي ايراني -شهري در استان اصفهان
 -5تكبر -طرز ،اسلوب -كشور آفريقايي
 -6ابزار درو -غزال -روكش بدن -پسوند دال بر زمان
 -7دوزخ -دوچرخه محبوب -نيروگاه شمال ايران
 -8مشهور -خواب بد -محلهاي در تهران
 -9تلفظ «ل» -معلوم كردن درستي موضوعي -درنگ
 -10ش��كايت زيرلبي -كشور
5
باس��وادها -بيهوش��ي -امر به
حل جدول عادی شماره 5507
يافتن
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 1افقي:
افقي:
 -1 2از خودروه��اي لوك��س -فاقد
 -1بس��يار خ��وب و خوش��ايند-
تناسب
خوشبخت ،خوشطالع
3
 -2بمترين صداي م��رد -ليوان-
 -2خودرو ايران��ي -همريش -داراي
 4همسر زن
نقش و نگار
 -3 5سنگين -ش��ماره بينالمللي
 -3مركز روس��يه – اوراق شركتي-
 6كتاب -دانشآموز
بينش
 -4زادگاه عبي��د -پرگو ميزند-
 -4رهبر خونخوار قوم هون -رطوبت-
 7بيريا
چاشني كباب
 -5 8پول ساموراييها -زائرين -عضو
رهاورد
مدال-
نشان،
ماده-
 -5متضاد
 9گوش -گندم
فرنگي
نقشه
زلزله-
 -6درم��ان -محص��ول ش��ركت
10
شتر
زياد-
كوتاه-
مخفف
-6
تاتاموتورز هند -لكن
حضرت
م��ادر
س��عادت-
پرن��ده
-7
 -711بدب��و -الكتروس��كپ -پ��ول
موسي(ع)  -مخلص و بيريا
12زيرميزي
 -8درياچه قزاقستان -مرض كشنده-
 -8تبلي��غ كنن��ده -فاض��الب-
13
كيسه درويشان و شكارچيان
پوششي براي ديوار
 -9اس��ب لگ��دزن -مقاولهنام��ه -914 -واژه اس��تلزام -قب��ل دي��روز-
15حرف اول
ساختمان
 -10ك�ني��زك -ش����گ�ردها-
 -10معلق -تأسيس كننده -شدني
خوردنبينوا -فراموشكار -خمرهاي از گل نپخته -همگي
دريغ -11
روسي زينترو
نژادخياط-
شيميايي-
عناصر
از
طغرل-
برج
 -11شهر
 -12كشوري در اروپا -رنجوري-
كشتي -نام پسرانه
نوعي
فروشي-
بليت
جاي
 -13 -12نجات -مالطفت -گهواره
بستني
نوعي
حمام-
كيسهكش
-14درس
 -13ابزار
حياط -از عالئم نگارشي -قسمتي از پا
هندسه-رو به
نوعي پنجره
دادن
فرمان
رحم-
بي
كننده-
كفران
 -15 -14ناسپاس -گونهاي سبزي از خانواده كلم
 -15زباني براي طراحي وب -منطقه سرد قطب
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8افقي:
خوش��ايند-
و
خ��وب
بس��يار
-1
2
خوشبخت ،خوشطالع
3
 -2خودرو9ايران��ي -همريش -داراي
4
نقش و نگار
5
 -3مركز روس��يه – اوراق شركتي-
6
بينش 1
رطوبت-
هون-
قوم
خونخوار
 -4رهبر
7
چاشني كباب
8
 -5متضاد ماده -نشان ،مدال -رهاورد
9
9
زلزله -نقشه فرنگي
10
 -6مخفف كوتاه -زياد -شتر
حضرت
م��ادر
 -7پرن��ده س��عادت-
11
موسي(ع)  -مخلص و بيريا
12
 -8درياچه قزاقستان -مرض كشنده-
13
درويشان و شكارچيان
كيسه 3
9
14
 -9اس��ب لگ��دزن -مقاولهنام��ه-
7
ساختمان
15
 -10معلق -تأسيس كننده -شدني
6
 -11بينوا -فراموشكار -خمرهاي از گل نپخته -همگي
 -12كشوري در اروپا -رنجوري -نژاد روسي
 -13نجات -مالطفت -گهواره
 -14نوعي8پنجره رو به حياط -از عالئم نگارشي -قسمتي از پا
 -15ناسپاس -گونهاي سبزي از خانواده كلم
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اتومبيلسازي كره جنوبي
 -11پرخور -پارچهفروشي-
لغزيدن پا
 -12ايم��ا -وظيفه و عمل-
سياستمدار
 -13آخرين س��اخته اكران
شده مارتين اسكورسيزي-
كمد -آشنا
 -14ج��وي -داراييه��ا-
ميراث
 -15ج��اي تفريح و تفرج-
ايالت آفتابي
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 سال  24شماره  13  1304بهمن 1395

ایران در رتبه  ۱۳۱فهرست «شفافیت
بینالمللی» در سال ۲۰۱۶

دیدگـــــاه...

دو سوم جوانان در آمریکا خواهان یک
حکومتسوسیالیستیهستند

شایستهالهامی(مونتریال)
27ژانویه -هنوز  24ساعت از مراسم
تحلیف ترامپ نگذشته بود که حدود
 4میلیون زن در سراسر آمریکا و دنیا
برعلیه سیاستهای شــروع نشده او
راهپیمائی و سخنرانی کردند .
در این میــان چهره های مشــهور
هالیوودی مثل مادونا ،اشــلی جاد ،و
بعضی فعالین سیاسی شرکتداشتند.
در مصاحبه با بعضی از شرکت کننده
ها ،خیلــی ها آگاهــی کافی برای
شرکتدر راهپیمائی نداشتند.
تاریخ نشان داده ،اکثراین هنرپیشه ها
آلت دست سرمایه داری برای شیطان
سازی از ملیتهای دیگر نظیر بومیان
اولیه و سیاهان بودند.
فیلم بدون دخترم هرگز ،یا فیلم دو
سه سال پیش بن افلک ،برای تخریب
چهره ایرانیان زمان انقالب نمونه ای
بارز آنست.
در این راهپیمائی هیالری و میشــل
اوباما شرکت نداشتند .در حالیکه اگر
ریاکاری در گفتــار و رفتار آنها نبود
بعنوان زن میتوانستند نقش مهمی را
داشته باشند ،شاید هم چون دعوای
اصلی ســر لحاف مال یعنی انتخاب
نشدن هیالری بود الزم ندیده بودند
در آن شــرکت کنند .مردم بی خبر
از همه جا و فریفته شده ،ذوب شده
در"دموکراســی" کار آنهــا را انجام
میدادند.
دو کلمه لیبرال ،دموکراســی جذاب
ترین کلماتی است که تا بحال توانسته
مردم عادی و ناآگاه را مجذوب کرده و
بر اساس آن حکومتها با کمک رسانه
ها خواســت خود را الغــاء کرده و به
خورد مردم بدهند.
سرنوشت تلخ افریقا و مردمش بهمین
دلیلست.
بیشتر فعالین سیاسی تصور میکنند
کــه باید یک دولت بــد را بین بد و
بدتر انتخاب کنیم و مبارزه را با گفتن
حقایق و ترتیب تظاهرات ادامه بدهیم.
ولی آیا مبارزات به این شکل تا حاال
مــا را به هدف رســانده؟ و از نابودی
تدریجی کشورهای دیگر جلوگیری
کرده؟
مســلماً در کشــورهای دیکتاتوری
بدلیل ترس از تجاوز آمریکا و اقمارش
سیاســت درستی است .چون نتیجه
بهار عربــی را در زمان اوبامای برنده
جایزه نوبل دیدیم ،ولی پذیرش این
ایده در آمریکا تصور باطلی است.
ترس از چیست ؟ باید از جائی شروع
کرد.
نتیجه قبول چنین تفکری باعث شده
کــه در همین کبــک این حکومت
بــرود و آن یکی بیایــد در حالی که
هنــوز فاســدان در حکومت قبلی
بخاطر کارشــان محکوم نشدند و یا
در ســطح کانادا دولت هارپر برود و
تردو بیایــد ،که نه تنها به قول های

انتخاباتی عمل نکند؛ بلکه برای انجام
آنها انتخاب شده ،کارهائی که دولت
قبلی از ترس مردم نمیتوانست بکند،
براحتی انجام بدهد .نمونه آن فروش
 15میلیارد دالر اسلحه به عربستان
و تصویب گذراندن لوله های نفتی از
طریق کانادا.
فعالین سیاسی هم با فرستادن ایمیل
و یا توئیت کردن فکر میکنند دارند
کار مهــم انجام میدهنــد .امیدوارم
نتیجه سیاستهای ترودو انتخاب کوین
اولیری نباشد.
او ادعا میکند ترامپ کاناداست!
در راه پیمائــی زنان چنــد نفری از
مسئله و درد اصلی صحبت کردند .
خانمی ســیاه پوست ،که به جنبش
"جان سیاهان مهم است" اشاره کرد و
آنرا یک موضوع ریشه دار توجیه کرد.
صحبت درمــورد فقر زنان هم بزمان
اوباما مربوط میشد.
(همه میدانند که جنبش سیاهان
در زمان اوباما با کشــته شدن چند
سیاهپوست توسط پلیس شروع شد.
اعتقاد براینســت کــه در زمان هیچ
رئیس جمهوری تا این حد بدرفتاری
با سیاهان نشده و کشتار غیرعادالنه
وجود نداشته) .
ســخنران دیگر گلوریا اشــتاینم از
فمینیست های دهه  70و مزدبگیر
سازمان سیا بود.
او گفته" :زنان جوان شــعور سیاسی
ندارند .از ســندرز حمایت میکنند تا
مردها را مالقات کنند".
دیگــری لیندا سارســور مســلمان
فلسطینی امریكایی که با سخنرانی
پرشور خود از ســرزمین اشغالی ،از
ســركوب مســلمانان در امریكا و از
حقوق بومیان و پناهنــدگان بدون
مدرک سخن گفت.
میدانیم که در زمان اوباما دو بار به غزه
حمله شد و قبل از رفتن اوباما هم 38
میلیارددالر از پول مالیاتدهندگان را
به نتانیاهو تقدیم کردند.
بیشترین دیپورتها هم در زمان اوباما
صورت گرفته.
ولی معلوم نیســت چرا زمان کشته
شــدن این ســیاه ها و یــا دیپورت
مهاجرین و یا کشــتار در غزه خانم
سارســور و هالیوودی ها و یا فعالین
سیاســی برای همــدردی بــا آنها
تظاهرات نکردند .ســکوت چپ هم
باعث ادامه سیاست کشتار و جنگ در
هفت کشور در زمان اوباما شد.
سارسور از کسانی است که به خاطر
شكست برنی اعالم کرد که ناچاراً از
هیالری مقابل ترامپ حمایت می كند
 .زمانی که مادونا و یا مایلی سایرس (
ظاهراً بعد از انتخاب ترامپ به استرالیا
مهاجرت کــرده) و نهایتاً هیالری از
حقوق و شخصیت زن دفاع میکنند
باید فاتحه حقوق زن را خواند چون از
نظر این افراد حقوق زن و فمینیست
بودن یعنــی ارزش قائــل نبودن به

نفس و جسم و شــخصیت انسانی.
در اینصورت از فمینیســم ساخته و
پرداخته ســرمایه داری افرادی نظیر
مدونا و دوستان باید اعالم برائت کرد.
این افراد باید از خود بپرســند چرا
اوباما با داشتن  84درصد محبوبیت
و پر بودن تمام محوطه اطراف محل
مراسم تحلیف که نشان از حمایت از او
بود چرا نخواست بتمام این مشکالت
خاتمه بدهد تا آمریکا و دنیا بعد از او
دچار ترامپ نشود،
در ویدئوئی یک ســرمایه دار چینی
میگوید ،آمریکا در سی سال گذشته
 14/2تریلیون دالر برای جنگهایش
هزینه کرده این سیاســت نشــان از
مریضی یک جامعه است که ترامپ
یکی از عوارض آنست .کاری که اوباما
با عوامفریبی کرد ،مثل دادن قرص
آســپیرین به فردی اســت که تمام
بدنش را سرطان گرفته باشد.
همین زنها میتوانســتند بعد از کنار
گذاشتن سندرز توسط دبی واسرمن
شولتز و دانا برزیل سرکردگان مجمع
عمومی دموکراتهــا ،بجای حمایت
شــدید از کاندیــدا شــدن هیالری
تظاهراتی در حمایت از ســندرز در
آمریکا ودنیا راه بیندازنددرنتیجه االن
کســی بنام ترامپ در مصدر کار قرار
نمیگرفت.
درآخر اگر اوباما ،آمریکا ودنیا را تبدیل
به بهشــت کرده بود که االن همه در
حسرتش هســتند ،چرا جانشین او
ترامپ شــد؟ آیا بهتر نیست اسطوره
دروغینــی که از او ســاخته شــده،
شکســته شــود؟ باید مقایسه های
مضحک و مسخره را رها کرده برای
آینده نسل انســان و طبیعت چاره
درستبیندیشیم.
در فیســبوک آمده بــود" :باید تمام
گرگ هائی را که در لباس گوســفند
هستند رها کنیم".
هنوز هــم بــرای کار مثبت فرصت
هســت ،اگر ترتیب دهنــدگان این
تظاهرات صادق باشــند میتوانند با
یک میلیون امضاء خواســتار بوجود
آمدن یک حزب سوم بشوند که بتواند
فعالیت خود را بروز کرده ،صادقانه و
با داشتن پشتکار و پالتفرم پیشرفته
در انتخابــات  2020کاندیدا خود را
معرفی کنند.تنهــا راه رهائی از این
معضل شناخت انسانهای صادق و آکاه
و دلسوز اســت نه همراه شدن با بد
برای کنار گذاشتن بدتر .که مسلماً ما
را بوضعی میرساند که در حال حاضر
شاهد هستیم و متاسفانه ادامه دارد.
طبق نظرفرانک لونتز ،مهمان برنامه
سیاسی صبح یکشنبه سی بی اس
 Face the Nationدو سوم جوانان
در آمریــکا خواهان یــک حکومت
سوسیالیستیهستند.

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال
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ایــران با دو امتیاز بیشــتر
ولــی یک رتبه ســقوط در
فهرست سازمان «شفافیت
بینالمللی» در سال گذشته
میالدی ،با  ۲۹امتیاز در رتبه
 ۱۳۱قرار گرفتهاســت؛ در
وضعیتی برابر با کشورهایی مانند
روســیه و قزاقســتان .دانمارک
همچنان در صدر این فهرســت
است.
امتیازی که ایران در سال گذشته
میالدی کســب کرده ،دو امتیاز
بهتــر از ســال  ۲۰۱۵و ۲۰۱۴
میالدیســت؛ با ایــن همه این
کشور همچنان وضعیت بدتری
در مقایسه با کشورهای همجوار
و همســایه ماننــد جمهوری
آذربایجــان ،پاکســتان ،کویت،
ترکیه یا عربســتان ســعودی
دارد .وضعیــت ایران در منطقه،
از کشــورهایی مانند افغانستان،
عراق یــا یمن و ســوریه بهتر
است .کشــورهایی که جملگی
در  ۱۰کشور پایانی این فهرست
با مجمــوع  ۱۷۶کشــور ،قرار
گرفتهاند.
با این همه طی چهار سال اخیر،
ایران توانســته در کسب امتیاز
«شفافیت بینالمللی» پیشرفت
کند و از  ۲۵امتیاز در سال ۲۰۱۳
به  ۲۹امتیاز در ســال گذشته
میالدی برسد.
ایران در سال  ۲۰۱۳میالدی ۱۱
پله سقوط کرده بود.
به گفته فریدون خاوند ،کارشناس
و تحلیلگر اقتصادی ،ســازمان
«شــفافیت بین المللی» ،برای
اندازهگیری پدیده فساد مالی در

کشــورها از خط کشی استفاده
میکند به نام «شــاخص ادراک
فســاد» که بر پایه نظر خواهی
از فعاالن اقتصادی و کسانی که
در امور یک کشــور صاحب نظر
هستند ،تهیه میشود .به همین
ترتیب فساد مالی از دیدگاه این
سازمان به معنی «سوءاستفاده»
ی با
از موقعیت سیاســی و دولت 
هدف دستیابی به منافع مادی و
شخصیست.
این سازمان فرادولتی در گزارش
تــازه خــود تاکید کردهاســت
کــه نابرابریها و فســاد ،الزم و
ملزوم یکدیگر هســتند؛ آنچه
به گفته «شفافیت بینالمللی»
بــه خاســتگاهی برای رشــد
«پوپولیســم» و سیاستمداران
عوامگــرا در جهــان تبدیــل
شدهاست.
 ۷۰درصد تما م کشــورهایی که
تحقیقات و برآوردهــا در آنها
انجام شــده ،کمتر از  ۵۰امتیاز
از مجموع  ۱۰۰امتیاز گرفتهاند.
در حالیکه بهترینهــا در این
رتبهبنــدی ،اکثرا کشــورهایی
با دولتهــای بــاز ،مطبوعات
آزاد ،دســتگاه قضائی مســتقل
و آزادیهــای مدنی هســتند؛
دانمارک در صدر فهرســت و با
اختالف کمی پس از آن:
نیوزلند ،فنالند ،سوئد ،سوئیس،

نروژ ،هلند ،کانادا و آلمان.
در میــان  ۲۵کشــور برتــر ،از
قاره آســیا ،ســنگاپور ،منطقه
هنگکنگ ،ژاپن و امارات متحده
عربی (رتبه  )۲۴نیز قرار دارند.
رتبهبندی این ســازمان نشان
میدهد که اندازه ،قدرت یا نفوذ
سیاسی کشورها در جهان ،تاثیر
چندانی بر وضعیت فساددر آنها
ندارد .وضعیت کشــور کوچک
آســیایی مانند بوتان یا جزیره
سنتوینســنت و گرنادینها در
دریــای کارائیب ،به مراتب بهتر
از کشورهایی مانند اسپانیا ،ایتالیا
یا روسیهاست .روسیه و ایران با
امتیازی و رتبهای برابر ،وضعیت
بدتری از مکزیک ،جیبوتی و توگو
دارند.
ایاالت متحده آمریکا با کسب ۷۴
امتیاز در رتبه  ۱۸این جدول قرار
گرفتهاست.
به گفته «شفافیت بینالمللی»،
تنهــا در پیشگرفتــن برخی
تمهیــدات زودگذر و فنی کافی
نیســت .کشــورها برای مبارزه
واقعی با فســاد بــه اصالحاتی
ریشهای ،تقسیم قدرت و رفاه در
میان همه شهروندان یا پاسخگو
کردن حاکمــان و رئوس قدرت،
نیازدارند.

•

عینکفرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

«تصمیم ترامپ مغایر منافع آمریکا» ...
به عنوان مثال اگــر این فرمان
در ســال  ۱۳۸۸اجرا میشــد،
مانع ورود برخی ایرانیان منتقد
حکومت ایران از جمله شــیرین
عبادی برنــده جایزه نوبل صلح
ســال  ۲۰۰۳میالدی میشــد.
خانم عبادی طرفدار دموکراسی
و از منتقدان بــه نحوه برخورد
با معترضان بــه نتایج انتخابات
ریاست جمهوری در آن سال بود
و بارها در سخنرانیهای خود در
مورد اعمال خشونت و سرکوب
توســط جمهوری اسالمی ایران
سخن گفته است.
هادی قائمی همچنین افزود« :
این فرمان ایرانیانی که توســط
دولــت بــا آزار و اذیــت مواجه
میشــوند را در آسیپپذیرترین
موقعیت قرار داده است».
رضــا مظاهری ،وکیــل ایرانی-

>> ادامه از صفحه7 :

آمریکایــی مهاجــرت ســاکن
نیویــورک بــه کمپیــن گفت:
«فرمان اجرایی ترامپ ،وضعیت
باخت -باخت برای ایرانیان ایجاد
کرده اســت و اگر دولت ایران با
خواستههای وزارت امنیتداخلی
آمریکا موافقت نکند ،شهروندان
ایرانی ساکن آمریکا و افرادی که
بهدنبال مهاجرت یا سفر تفریحی
به آمریکا باشــند ،بــه صورت
جمعی و به طور نامحدود مجازات
خواهند شد.
او افزود« :دولــت ایران میتواند
از این فرمــان اجرایی به عنوان
فرصتی برای آزار و اذیت بیشتر و
تضعیف مخالفان واقعی یا فرضی
خود اســتفاده کند و درباره این
افراد اطالعات اشتباه و مخرب به
دولت آمریکا ارائه دهد.
فرمان دونالد ترامپ تحت عنوان

«حفــظ امنیت کشــور در برابر
حمالت تروریستی توسط اتباع
خارجی » صادر شده است .این در
حالی است که هیچ تبعه ایرانیدر
حمالت  ۱۱سپتامبر سال ۲۰۰۱
دســت نداشــت و از آن زمان تا
کنون نیز هیچ یک از اتباع ایرانی
با هیچ گونه عملیات تروریستی
مرگبار در ایاالت متحده مرتبط
نبودهاند.
کمپین ازدولت آمریکا میخواهد
که با احترام بــه اصول بنیادی
آمریــکا و نیز جهت پایبندی به
تعهداتبینالمللیآمریکاازجمله
اعالمیه جهانی حقوق بشر ودیگر
کنوانسیونهای بینالمللی ،این
فرمان اجرایی ناعادالنه را لغو کند.

•
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اخذ هرگونه وام مسکن

ازنگاهدیگر...

Courtier Broker Nick Stamiris

مشاور رسمی امالک مسکونی و تجاری همراه با تهیه وام مورد نیاز
اخذ هرگونه وام مسکن و غیره حتی با پیشینه نامطلوب
هزینه رایگان محضر در صورت خرید خانه
---------------------------مشاور فارسی زبان :علیرضا حمزه دوست

کارنامه یک ساله «برجام»

بیست و هفتم دیماه ،یکسال
از اجرای «برنامه جامع اقدام
مشترک» (برجام) میگذرد.
افکار عمومی ایران که بخش
مهمی از آن امضای «برجام»
را جشــن گرفــت و اجرایی
شدن آن را سر آغاز گشایش در
زندگی اقتصادی خود به شــمار
اورد ،در یکسالگی این رویداد شور
و شــوق پیشین خود را از دست
داده و خســته و نومیــد به نظر
میرسد.
با توجه بــه موانع اغلب غافلگیر
کننــدهای کــه در راه اجــرای
«برجام» به وجود آمد و مخاطراتی
که بر آینده آن سنگینی میکند،
این یاس و خستگی کامال قابل
درک است.
ولی به رغم تردیدهای حاکم بر
کارنامه و آینده «برجام» ،ازداوری
شتابزده و احساساتی درباره آن
باید پرهیز کرد .دســتآوردها و
ناکامیهای این توافقنامه را باید
با توجــه به انبوه پیچیدگیهای
موجود در ایران ،خــاور میانه و
جهان بررســی کرد .ایران یکی
از بغرنجتریــن و خطرناکترین
گذرگاههای تاریخ معاصر خود را
طی میکند .خاورمیانه در آتش
بزرگترینتنشهایتاریخیکصد
سال گذشته خود میسوزد .نظام
جهانی روابط بین المللی نیز در
پی تحوالت سیاسی از جمله در
اروپا و آمریکا ،دچار لرزه شــده
و بدون بازســازی بنیادهای آن،
حفظ امنیت بین المللی به منظور
پرهیز از انفجارهــای غیر قابل
کنترل ،غیر ممکن خواهد بود.
«برجــام» ،بــر خــاف آنچه
معاندانش در طیفهای گوناگون
سیاسی ایران میگویند« ،هیاهوی
بسیار بر ســر هیچ» نیست .و یا
بر خالف آنچه هواداران بیچون
و چرای آن انتظار داشتند ،نمی
تواند چاره ساز دردهای بیشمار
ایران باشد .این موافقتنامه برآیند
شــرایطی اســت که زیر فشار
تحریمهای کمر شکن اقتصادی
علیه ایران به وجود آمد و از دل
کنشها واکنش ها ،هم در درون
جمهوری اسالمی و هم در درون

حتی اگر «پاره کردن برجام»
ترامپ هم جدی نباشد ،سخن
از «جتدید نظر» اساسی در
این موافقتنامه در میان است.
قدرتهــای تحریــم کننده ،در
پیچ و تاب چانه زنیهای بیشمار
میان دو ســوی این داد و ستد
زاییده شد .دستآوردهای آن انکار
ناکردنی است .محدودیتهای آن
روشن تر از آفتاب است .آینده آن
نیز در هالهای از ابهام است.
اگر «برجام» نبود...

گفتگوهای هستهای میان ایران
و گروه «پنج به عالوه یک» ،اگر
به ثمر نمی رسید ،می توانست
پیآمدهای بســیار شــومی را از
لحاظ ژئواستراتژیک برای کشور
در بر داشــته باشد و امنیت آنرا
با تهدیدهای بسیار جدی روبرو
کند .بعضی از کشورهای نیرومند
منطقه ،برای یکســره کردن کار
ایران ،بر این ســناریو حســاب
میکردند .ولی حتی اگر سناریوی
یک جنــگ احتمالی در صورت
ناکام ماندن گفتگوهای هستهای
را کنار بگذاریم ،و تنها به عواقب
اقتصادی شکست گفتگوها اکتفا
کنیم ،تردیدی نیست که شدت
گرفتن تحریمها به احتمال قریب
به یقین می توانست نتایج زیر را
به بار آورد:
•

یک) سقوط صادرات نفتی ایران
به سطح دویست تا سیصد هزار
بشکه نفت در روز.
•

دو) ســقوط بــاز هم بیشــتر
دریافتیهای ارزی کشــور و ،به
تبع آن ،اوجگیری مقاومت ناپذیر
دالر تا سطح باالی ده هزار تومان.
•

سه) اوجگیری نرخ تورم به باالی
صد در صد.
•

چهار) قطــع بقایــای پلهای
ارتباطــی ایــران با خــارج در
عرصههــای مالــی ،اوجگیری
سرسام آور هزینه همه گونه داد و

ستد با خارج ،فرو ریزی باز هم
بیشتر چرخ فعالیت اقتصادی،
ســقوط نرخ رشــد ایران به
سطح منفی زیر ده در صد و
انبوه تر شد سپاه بیکاران.
•

پنج) «ونزوئالیی» شدن اقتصاد
ایــران ،با این تفاوت که کشــور
ونزوئال در یک منطقه جغرافیایی
کم و بیش فاقد تنش قرار دارد،
حال آنکــه ایــران در محاصره
وخیمتریــن آشــفتگیهای
منطقهای است.
در اردوی مخالفان نظام جمهوری
اسالمی کسانی تصور میکنند که
شکست گفتگوهای هستهای و
فرو رفتن هر چه بیشتر جمهوری
اسالمی در گرداب دشواریهای
اقتصادی و اجتماعی می توانست
زمینه رهایی ایران را از نظام دین
ساالر و پیشــروی آنرا به سوی
دموکراسی و پیشــرفت فراهم
آورد.
این تصــور نه تنها زخم دردناک
و پایــدار تحریم اقتصــادی را
برای ایــران و ایرانیــان نادیده
میگیرد ،بلکــه از یاد می برد که
شکست گفتگوهای هسته ای ،با
رادیکالیزه تر کردن هر چه بیشتر
فضای درونی و بیرونی جمهوری
اســامی ،می توانست به انزوای
هر چه بیشتر کشور و استحکام
موقعیت تند روترین جناحهای
دستگاه حاکمه کشور منجر شود،
و زمینه سرکوب باز هم شدید تر
جامعه مدنــی را در ایران فراهم
آورد .تصادفی نیست اگر همین
جناحها بیصبرانه چشــم به راه
شکســت گفتگوهای هستهای
بودند ،و هنوز هم از بیثمر بودن
«برجام» سخن میگویند.

دستآوردهای «برجام»
کامال طبیعی است که کسانیدر
درون کشــور ،به دلیل وابستگی
به جناح هایی خــاص در نظام
جمهــوری اســامی« ،برجام»
را یکســره بیحاصــل ارزیابی
کنند .در ورای اینان ،آنهایی که
میگویند «برجام» موافقتنامهای

If you have been rejected by a bank
• for a mortgage
• Have weak credit
• First time buyer
• Looking to buy home
• Investment or
commercial property
• Need financing for startups
• Commercial loans
• Purchase a business
• Refinance
Contact us

) 438-931-6999
hypomtg@gmail.com
Nick Stamiris
Real Estate and Mortgage Broker

سترون بود و هیج نتیجه مثبتی ترمیم و توسعه منابع گاز و نفتش
را برای اقتصاد ایران در بر نداشت ،تامین کند.
واقعیتهای کشور و روابط بین •
المللی آنرا به میل خود تعبیر و ســوم) یکی دیگر از پیآمدهای
تفسیر میکنند .طی یک سالی که «برجــام» ،امضای دو قــرار داد
از اجرای این موافقتنامه میگذرد ،بســیار مهم برای خرید یکصد
«برجام» در شماری از عرصهها و هشتاد هواپیما از کنسرسیوم
توانست فضای تنفس بهتری را آمریکایی «ایرباس» و شــرکت
برای اقتصاد ایران فراهم بیآورد .آمریکایــی «بویینگ» اســت.
به چند نمونه آن اشاره میکنیم  :قرارداد با «بوئینگ» را می توان
مهمترین توافق ایران و آمریکا در
•
یک) تولید و صادرات نفت ایران سالهای بعد از انقالب اسالمی
کم و بیش به سطح دوران پیش بــه شــمار آورد .ارزش این قرار
از تحریمها بازگشته است .حجم داد نزدیک به هفده میلیارد دالر
صادرات نفــت و میعانات گازی ذکر شــده ،ولی آنچه بیشتر به
ایران در آذر ماه جاری نسبت به آن اهمیت می بخشــد ،اهمیت
دوران تحریم دو برابر شــده و به «نمادین» (سمبلیک) آن است.
حدود دو میلیون و هشتصد هزار در روابــط میان کشــور ها ،به
بشــکه در روز رسیده است .این خصوص آنهایی که سالهای سال
رویداد به ایران امکان داد بتواند با یکدیگر در گیر تنش بوده اند،
در رویارویی با عربستان سعودی نمادها اهمیت بسیار زیادی دارند.
برای حفظ ســهم خود در تولید شــرکت همواپیمایی ملی ایران
جهانی نفت ،از مواضع استوار تری (همــا) در دوران پیش از انقالب
برخوردار باشد .به عالوه تمامی با هواپیماهای «بویینگ» به یکی
تحریمهای مربــوط به نفتکش از شرکتهای پیشتاز و بلند آوازه
ها ،از جمله در زمینه بیمه ،کم و دنیای در حال توسعه در عرصه
هوانوردی غیر نظامی بدل شد.
بیش رفع شده است.
این دوران به دلیل وقوع انقالب
•
دو) شــمارش معکــوس برای اسالمی و ماجرای گرونگیری در
برگزاری نخستین مناقصه نفت و سفارت آمریکا به پایان رسید و
گاز ایران آغاز شده و  ۲۹کمپانی از چهار دهه پیش به این ســو،
بزرگ اروپایی و آســیایی برای معامله مستقیمی میان ایران و
شرکتدر این مناقصه مورد تایید شرکت «بویینگ» انجام نگرفته
وزارت نفت قرار گرفته اند .اگر این است.
مناقصه ،که قرار است تا حدود دو موافقتنامهای که ایران ،پس از این
ماه دیگر برگزار بشود ،با مشکل دوران طوالنی ،با «بویینگ» امضا
غافلگیر کنندهای روبرو نشــود ،کرده ،تنها یــک توافق بازرگانی
ایران خواهد توانســت بخشی از نیست .هواپیمای مسافری یک
سرمایه و تکنولوژی الزم را برای کاالی معمولی نیست که به یک

فرایند ساده خرید و فروش ختم
شود« .بویینگ»های آمریکایی
دوران دراز مدتــی از خدمــات
و لوازم یدکــی را در پی دارند و
زمینه مالقاتهــا و رایزنیهای
طوالنی ایران با شماری از محافل
اقتصــادی آمریکایــی را فراهم
میآورند .اهمیــت اصلی قرارداد
«بوئینگ» در همین جا است.
•

چهار) «برجــام» کاهش هزینه
بازرگانی خارجی و مبادالت مالی
و نیز امکان دوباره دســتیابی به
دریافتیهای نفتی را برای ایران
به همراه داشت.
•

پنج) در مجموع امضای «برجام»
به بهبود چهره بین المللی ایران
به عنوان کشــوری برخوردار از
تاریخیدرخشان و امکانات بالقوه
عظیم کمک کرده است .افزایش
چشمگیر شــمار توریستهای
خارجیدر ایران ،یکی از مهمترین
جلوههای این تحول است .پیامد
مهم تر آن نگاه تازه سرمایه گذاران
خارجی به ایران است .ولی تبدیل
این نگاه به یک ابتکار عملی برای
سرمایه گذاری در ایران مستلزم
شرایط دیگری است که با توجه
به محدودیتهــای «برجام» و
بن بستهای درونی ایران هنوز
فراهم نیست.
•

محدودیتهای«برجام»

کســانی که در راس هرم قدرت
در جمهوری اســامی ،به دلیل
عدم شناخت الزامات روابط بین
المللی و بــدون در نظر گرفتن
{>> ادامه در صفحه}32 :
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زندگی و ...

زیبایی ،شادی است!
با گذشــت زمــان ،تغییر
فرهنگهــا و جهان ،معنای
زیبایی دســتخوش تغییر
شده است .زیبایی با تصویرها
و مفاهیمی کــه به ذهن ما
رســوخ کرده است ،برایمان
تعریف میشود .زیبایی را به
روشهای مختلف توصیف
کردهاند .بــرای من مفهوم
زیبایی بسیار ســاده است.
زیبایی یعنی شادی.
زیبایی تصاویــر و لحظاتی
اســت کــه الهامبخش ما
هســتند و مهمتریــن و
برجستهترین جذابیتهای روح
ما را نشان میدهند.
همــان لحظاتی که احســاس
آزادی و واقعی بودن میکنیم.
لحظاتی که احســاس غرور و
تعالی میکنیــم .لحظاتی که
احساس زنده بودن میکنیم .به
نظر میرسد که این عنصر باید
یک ویژگی ذاتی و طبیعی باشد
ولی اینطور نیست.
زیبایی اغلب تحریف شــده ،از
آن درک نادرست شده یا حجم
وسیعی از فشــارها متضاد در
سایه میماند .همه ما به جای
اینکه زیبایــی را در ذات واقعی
لحظات شاد خودمان ببینیم،
بیهدف در دنیــای بیرون در
جستجویآنیم.
من به شــادترین لحظاتم فکر
میکنــم و اینکه آیــا اینها با
اســتانداردهای متداول زیبایی
همخوانی دارند یــا نه .این آن
شبهایی نیســت که آرایش
غلیظ کــرده باشــم ،موهایم
خوش حالتترین حالت ممکن
را داشــتند ،لباسهایم کام ً
ال
برازندهامبودهاندیاپوستمبیهیچ
عیب و ایرادی میدرخشــیده
است .منظورم زمانهایی است
که بخاطر شادی و خوشحالیام
احساس زیبایی میکردهام که

به هیچ وجه ارتباطی به وضعیت
ظاهریام نداشته است.
من عاشــق زیبایی هستم که
وقتی همسر و عشق زندگیام
دستش را پشت موهای نامرتبم
میگذارد یــا لبهایش را روی
لبهایم میفشــارد ،در سراسر
بدنم جریان پیدا میکند.
من عاشــق زیبایی هستم که
روی ساحل احساس میکنم،
وقتی که موهایــم بخاطر آب
شور دریا به صورتم میچسبد
و ماسهها و خورشــید را روی
پوستم احساس میکنم.
من عاشــق زیبایــی صورت
عرقکــردهام و صدای گرفتهام
در کنسرتی هستم که با شور و
هیجان از آن لذت میبرم.
من عاشق عکسهایی هستم
که وقتی حواســم نیســت از
زیباییهایم گرفته میشود.
اینهــا زمانهایــی اســت که
بیشترین احســاس زیبا بودن
را دارم چون زندهام ،نه بخاطر
شستشوی مغزی که تصویرهای
خارجــی از زیبایــی در ذهنم
ایجاد کردهاند.
زیبایی آن حسهایی است که
آتش واقعــی اعتمادبهنفس را
در روح آنهایی شعلهور میکند
که بطور مداوم با پیامهایی که

huffingtonpost.com

مترجم  :زینب آرمند

رفسنجانی مرد ..امر سرنگونی کلیت رژیم
جمهوری اسالمی ادامه دار است
بیژن جاللی (مونتریال)
چند هفته پیش اکبر رفســنجانی
معمار و بزرگترین سرمایهدار ایران و
یکی از رهبران مرتجع رژیم فاشیستی
و سرمایهداری رژیم جمهوری اسالمی
مرد ..مرگ رفسنجانی در زمانی اتفاق
می افتاد که رژیم اسالمی در ایران به
رهبری خامنه ای جالد در یک بحران
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی عمیقی
فرو رفته اســت .امروزه رژیم اسالمی
ایران که از بدو پیدایش ننگین نزدیک
به سی ،هشت سال خود دست آوردی
بجز جنگ ،فقر ،بیــکاری ،بدبختی،
اعتیاد ،فاحشه ،زندان ،شکنجه ،اعدام،
برای مــردم ایــران بخصوص طبقه
کارگر و زحمتکشان ،زنان ،معلمین،
دانشجویان نداشته است .رفسنجانی
نزدیک به چهل ســال بعنوان رئیس
«شورای مصلحت» رژیم یکی از مهره
های اصلی این سیاستهای خانمانسوز
بــود او عامل اصلی ادامــه جنگ با

نگاه
رژیم ارتجاعی صدام حســین ،همراه
خمینی مرتجع از عاملین مســتقیم
کشتار کمونیســتها ،آزادیخواهان ،و
مجاهدین در دهه شــصت  -مسئول
مســتقیم در ترور ،سرکوب و کشتار
افراد ،شخصیتهای سیاسی و نیروهای
اپوزیسیوندر خارج از کشور ،قتل های
زنجیره ای دهه  ،۷۰وقایع هیجده تیر
۱۳۷۸یا وقایع کویدانشگاه  -حمایت
شرعی از سرکوب و کشتار ۸۸
کشــتار کارگــران و مبارزیــن و
آزادیخواهان شــاهرخ زمانی  -ستار
بهشتی ...،گوشه ای از دستاوردهای
رفسنجانی برای بقا و حفظ نظام قرون
وسطایی جمهوری اسالمی در ایران
می باشد.
رفسنجانیدردوران ریاست جمهوری
خــود همانند کلیــه ی مرتجعین و
سرمایه داران جهان طرفدار مالکیت

خصوصی و بعنوان یک ســرمایه
دار "مذهبی" توانســت ســرمایه
داری "خصوصــی دولتــی" را هر
چه بیشــتر با اقتصاد آزاد ،بازار سیاه
کاال ،نقدینگی بجای مالیات  -فروش
کاالهای اساسی با کوپن ،رشد زالویی
تکنوکراتها -اقتصــاد زیر زمینی -
آزادی در دزدیهــای کالن ســرمایه
به خــارج از کشــور ،) ..و خصوصی
ســازی کارخانه ها ایجاد ارگانها و
بنیادها ،بانکهای خصوصی و دولتی و
شرکتهایسرمایهگذاری،صندوقهای
قرضالحســنه و اعتبــاری بی نام و
نشان در سراسر کشور - ...را انسجام
و مدیریت کند رفســنجانی با اتکا و
استفاده از خصوصی سازی سیاست
های اقتصادی ،نظامی سپاه پاسداران
پس از سال های جنگ ،رشته پیوند
دولت با طبقه سرمایه دار که بخشی
بزرگی از رهبران سپاه پاسداران و بیت
رهبری،سازمانمستضعفین-رابرنامه
ریزی کرد .و پیرو همین سیاستهای

انه ها...
اشق

ع

معنی واقعی زیبایی در زنان چیست؟

آنها را وادار به پذیرفتن درک
دیگری از زیبایی میکنند،
بمبارانمیشوند.
زیبایی آن لحظات کوتاهی
اســت مثــل وقتهایی که
کســی با احترام و تحسین
به شما نگاه میکند .زیبایی
خلسهحقیقیعاشقانسانها
و مکانها شدن است .زیبایی
احساس رســیدن به هدف
بعد از تالش طوالنی اســت.
زیبایی چینهایی است که
با لبخند کنــار لبتان ایجاد
میشود .زیبایی آن لحظاتی
اســت که ما را به زنهایی
که دوست داریم باشیم تبدیل
میکند.
همه ما زنهای زیبایی هستیم،
با تجربیات و خاطراتی که برای
ســاختن نســخه خاص ما از
زیبایی کنار هم جمع میشوند.
هر کدام از ما شــکل ،اندازه و
رنگ متفاوتــی داریم .ما مادر،
دختــر و مادربزرگ هســتیم.
ما فعــال ،خــاق ،هدفمند و
الهامبخش هســتیم .ما همان
تغییری هســتیم که دوســت
داریم به وجــود بیاوریم و این
همان زیبایی است.
بدنهای ما پوســتهای اســت
که به مــا این امکان را میدهد
ایــن تجربیات و دســتاوردها
را بــه جهان منعکــس کنیم.
جعبهای اســت که شــادترین
و خارقالعادهتریــن تجربیات
ما را از دنیای اطرافمان نشــان
میدهد .هیچ فرهنگ ،شرکت یا
مفهومی قادر به تعریف زیبایی
نیست .زیبایی آن لحظاتی است
که قدرت ما را نشان میدهد و
ما تجربه مس رتبخش زندگی و
زنده بودن را احساس میکنیم.
منبع
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گزیده

مونتریال)
ی حسام (
ها

دهانت را م 
یبویند مبادا
آخر قصه...
دلت را م 
ی
پوی
ند
مب
ادا
ش
عل
ه
ا
ی
در
آن
نهان باشد
کسی غیر از تو نمونده اگه حتیدیگه نیستی
روزگار غریب 
یست نازنین!
همه جا بوی تو جاری خودت اما دیگه نیستی
و عشق را كنار
تیرك راهبند تازیانه میزنند
نیستی اما مونده اسمت توی غربت شبونه
عشق را در
پستوی خانه نهان باید كرد
میون رنگین کمون خاطرات عاشقونه
شوق را در پ
ستوی خانه نهان باید كرد
آخرین ستاره بودی تو شب دلواپسی هام
و در ای
ن بنبست كج و پیچ سرما
هام
کسی
خواستنت پناه من بود تو غروب بی
آتش را به سوخ 
ت
وار
سر
ود
و
ش
عر
فر
وز
ان
م

لحظه هر لحظه پس از تو شب و گریه در کمینه
یدارند
به اندیشیدن خ
طر مكن روزگار غریبیست
تو دیگه بر نمی گردی آخر قصه همینه
آن
كه بر در میكوبد شباهنگام
به كشتن چراغ آمده است
می شکنم بی تو و نیستی
نور را در پ
ستوی خانه نهان باید كرد
ببینی
به سراغم نمی آیی که
دهانت را م 
یبوی
ند
مب
ادا
گف
ته
ب
اش
ی
دو
ست
ت دارم
بی تو می میرم و نیستی
دلت را م 
یپویند مب
ادا شعلهای بر آن نهان باشد
تو کجایی تو کجایی که ببینی
نور را در پ
ستوی خانه نهان باید كرد
عشق را در
پستوی خانه نهان باید كرد
شب بی عاطفه برگشت ،شب بعد از رفتن تو
آنك ق
صابانند بر گذرگاهها مستقر
شب از نیاز من پر ،شب خالی از تن تو
با
كنده و ساتوری خون آلود
با تو گل بود و ترانه ،با تو بوسه بود و پرواز
و تبسم را بر لبها جر
اح
ی
م
ی
كن
ند
و
تر
انه
را
بر
دهان
گل و بوسه بی تو گم شد ،بی تو پژمرده شد آواز كباب ق
ناری بر آتش سوسن و یاس
آخرین ستاره بودی تو شب دلواپسی هام
شوق را در پ
ستوی خانه نهان باید كرد
خواستنت پناه من بود ،تو غروب بی کسی هام
ابلیس پیروز مست
لحظه هر لحظه پس از تو،
سور عزای
ما را بر سفره نشسته است
شب و گریه در کمینه
خدای را در پ
ستوی خانه نهان باید كرد
تو دیگه بر نمی گردی ،آخر قصه همینه
( احمد شاملو)
گفته باشی دوستت دارم

ن کیست...

ای
این این کیست این
این کیست
یوسف ثانی است این
این
امروز مستیم ای پدر
توبه شکستیم ای پدر
از قحط رستیم ای پدر
امسال ارزانی است این
مست و پریشان توام
موقوف فرمان توام
اسحاق قربان توام
عید قربانی است این
این
ست کیست جان من
این کی
ست کیست جان من...
این کی
هفت آسمان را بر درم
وز هفت دریا بگذرم
چوندلبرانه بنگری
در جان سرگردان من
بی پا و سر کردی مرا
واب و خور کردی مرا
بی خ
سرمست و خندانم درآ
ای یوسف کنعان من
ست کیست جان من
این کی
ست کیست جان من
این کی
ف تو چون جان شدم
از لط
خویشتن پنهان شدم
وز
هست تو پنهان شده
ای
در هستی پنهان من
ک لحظهداغم میکشی
ی
دم به باغم می کشی
یک
پیش چراغم می کشی
تا وا شود چشمان من
"لیبرالی اقتصادی هاشمی"در نتیجه،
این شــرایط اقتصادی منجر به باال
رفتن نرخ بیــکاری ،افزایش قیمت
مسکن و کاهش ارزش پول ایران شد
نابودی طبقه متوســط در ایران را بو
جود آورد ،با رشد سرمایه داری رانت
خوار و خصوصی و بستن کارخانه ها
موج بیکاری ،فقر ،فالکت  -سرکوب

طلوع کن...

خاموشی ی پنجره ها

طلوع کن طلوع کن
اشاره کن که بشکفم
بر
ای
ن
س
تا
ره
مر
دگی
حتیدر این یخ بستگی
که
از
تو
تا
زه
م
ی
ش
ود
در این ترانه سوزی و
ای
ن خلوت سر خوردگی
در این غزل شکستگی
طل
وع
ک
ن
طل
وع
ک
ن
طلوع کن طلوع کن
ا
شاره کن که من به تو
بر این ستاره مردگی
به
ی
ک
ا
شا
ره
م
ی
ر
س
م
که از تو تازه می شود
رنگین کمون من تویی
ای
ن خلوت سر خوردگی
که
به
س
تا
ره
م
ی
رسم
طلوع کن طلوع کن
طلوع کن طلوع کن
که بودنم تازه کنی
دست مرا بگیری و
با بوسه اندازه کنی
طلوع کن طلوع کن
آیینه پر می شود
از جوانی ی خاطره ها
تن تو و شرم من و

جنبش کارگری و زندان و شــکنجه
رهبــران این جنبش تا به امروز را در
بر داشته است! اما امروز بعد از مرگ
رفسنجانی ســوال اساسی این است
و باید پرســید هیاهوی رسانه های
سرمایه داری و جیره خواران رنگارنگ
قلم فروش خارج و داخل کشور برای
چه بوده؟ و چرا از گله های حزب اله

م
ن به تو شک نمی کنم
طل
وع
کن طلوع کن
از تو به پایان می رسم
شروع کن شروع کن

طلوع کن طلوع کن
بر این ستاره مردگی
که از تو مرده می شود
ای
ن خلوت سر خوردگی
طلوع کن طلوع کن

تا قاطبه سبز و لیبرال اصالح طلب و
"چپ طرفدار شرکت در انتخابات و
مجلس موسســان " همگی در صف
واحدی ســعی بر پرده پوشی چهره
کریه رفسنجانیداشتند؟
پاسخ را باید در جای دیگری جستجو
کرد.
ابتدا از «ســبز»ها و اصالح
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

انتخاب ترامپ یک عقب گرد
در حقوق زنان!
گسترده ترین تظاهرات جهان

طلبان خط خمینی شروع کنیم:
حقیقتاً آنچه که امروز در سیاســت
ایــران به جریــان اصالحات
موسوم است همگی همان
جنایــت کاران و فرماندهان
کمیته ها و اطالعات و غیره در دهه
شصتهستند.
بــرای نمونه بخش خارج نشــین از
اکبر گنجی ،محســن سازگارا و عطا
اله مهاجرانی و کدیور و غیره همگی
از بنیانگذاران سپاه پاسداران هستند.
از ســعید حجاریان و عباس عبدی
و ســروش تاج زاده که به عنوان مغز
متفکرین و موسسین وزارت اطالعات
جمهــوری اســامی در ســال ۶۱
شناخته میشــوند .از خانم معصومه
ابتکار و عباس عبــدی لیبرال های
امروز و تروریســت هــای دیروزی
طرفدار "خط امــام" .اصالح طلبان
طرفدار رفســنجانی همگــی دارای
گذشته ای از جنایت و وحشی گری و
در برابر کارگران و زحمتکشان جامعه
ایران هستند.
در همین دوران هاشمی رفسنجانی
بــرای اولین بار حذف سوبســیدها
آغاز شــد و در عرض یک ماه در بهار
 ۱۳۷۱تا تابســتان همان سال تورم
 ۹۸درصــدی جامعه را فرا گرفت؛ به

طوری که از شــدت اعتــراض و فقر
چندین شورش شــهری در سراسر
ایران آغاز شد که همگی این شورشها
توسط امثال تاج زاده (معاون امنیتی
وزیر کشور) محسن سازگارا (مشاور
فرمانده سپاه پاسداران در همان سال
و از بنیانگذاران سپاه) عباس عبدی
(معاون وزیر اطالعات) سعید حجاریان
(معاون وزیر اطالعات) معصومه ابتکار
(فرمانده بســیجی خواهر زینت ،در
آن زمــان همزمان مشــاور رهبری
در امور زنان ،بهــزاد نبوی (کادر رده
باالی وزارت اطالعات و عضو شورای
تامین امنیت کشور) حسن روحانی
(دبیر شــورای عالی امنیت ملی در
زمان واقعه و آمر کشــتار شورش در
اسالمشهر) عطالله مهاجرانی (مشاور
وزیر اطالعات و مسئول کنترل ستاد
بحران در زمان واقعه).
بله به این اســامی اگر نــگاه کنید
مشخص میشــود که همگی اصالح
طلبان امروز بدون کم و کاســت در
همه برنامه های تروریستی و آدمکشی
و ســرکوب جمهوری اسالمی نقش
اصلی و اجرایی را داشته اند .سرکوب
شورشهای شــهری در اسالمشهر و
مشهد و اراک ،بوشــهر ،اهواز ،اراک،
خرم آباد ،مالیر ،قزوین  -در سال ۷۱

francoise david

مبارزیخستگیناپذیر!

>>

روز  ۲۱ژانویه ۲۰۱۷میلیون ها جنســی ،بومیان آمریکا ،رنگین
تن از زنان معترض به ریاســت پوســتان،افراد کم توان ،فقرا و
جمهــوری ترامپ در اعتراض به کســانی که درتجاوزات جنسی
آزارهایی جنســی و مواضع زن جان ســالم به در بردهاند مورد
ســتیزی ،نژاد پرستانه ،تمامیت توهین و تهدید قرار گرفته اند.
خواهی ،عظمت طلبی ،ضدیت این فعاالن،خود را با این پرسش
با حفظ محیط زیست ،لغو بیمه وبرومی دیدندکــه حال چگونه
های درمانی اوبامــا ،حمایت از با این تــرس و نگرانــی ملی و
سیاستهای تجاوزگرانه اسرائیل ،بینالمللی روبرو شوند.
انتقال سفارت امریکا به اورشلیم تعداد تظاهرکننده به حدی زیاد
شــرقی ورفتــار خصمانــه او با بود که جائی برای نادیده گرفتن
مطبوعات بــه خیابانها آمدند و آنان باقی نمی ماند.
دست به تظاهرات مسالمت آمیز در راه پیمائــی زنان در بوئنوس
آیرس مردی نوشــته ای حمل
زدند.
این تظاهرات بــه ابتکار فعاالن میکردکه نوشته بود:
حقوق مدنــی در  ۶۰۰و اندی از من نیمه برهنه هستم و احساس
شــهرهای جهان عالوه بر همه امنیت می کنم .اینجا هستم تا
بگویم همین احساس امنیت را
ایاالت امریکا برگزار شد.
حرف آنها این بود که در جریان برای زنان میخواهم.
ایــن انتخابات به زنــان مهاجر ،انجمن زنــان ایرانی مونترال نیز
مســلمانان ،گروهای دگر باش وظیفــه خود دانســته و در این
تظاهــرات شــرکت
داشت؛ چرا که بر این
جلسه اجنمن زنان
باورنــد کــه دو گروه
زمان :یکشنبه  5فوریه ۲۰۱6
احتماال بیشتر از بقیه
از ساعت  ۱۱صبح تا 13
زیان خواهند دید:
ایران
ارتقاء نقش و جایگاه زنان در
ایرانیان علی الخصوص
چگونه امکانپذیر می شود؟"
وزنان؛ بطورعام.
با نگاهی فمنیستی
انتخــاب ترامــپ به
از ساعت  13.30تا 15
ریاســت جمهــوری
موانع
بررسی
در کادر پژوهشی در زمینه
تصویر آمریــکا را در
استفاده و دسترسی به خدمات سالمت
دنیا بازهم لکه دارتراز
روان فارسی زبانان
گذشته کرده است.
در محلدفتر انجمن
در واقع انتخاب ترامپ
گوئیم
می
آمد
به همه زنان عالقمند خوش
یک عقب گرد بزرگ
8043 St Hubert
در صلــح جهانــی،
Montréal, QC H2R 2P4
دموکراســی واحقاق
)(Metro: Jarry
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حقوق زنان است.
تعداد تظاهر کنندگان با توجه به
هوای سرد مونتریال با استقبال
قابل تحسینی مواجهه بود و نشان
گر روح اتحاد و همبستگی زنان
ومردان و کودکان از پیر و جوان
سفید پوست و رنگین پوست بود.
گفته میشود این مبارزه تا روزی
ادامه خواهد داشت که دخترانی
که به دنیا خواهند آمد حقوقی
برابر با برادران خود داشته باشند.

و  ۷۵توسط نیروهای وزارت اطالعات
از جملــه عباس عبدی و حجاریان و
مهاجرانی را تحــت نام اصالح طلب
دور خاتمی گــرد آورد و خرداد ۷۶
دقیقا نتیجه وحشت رژیم از شورش
و انقالب مردمی بود (در اینجا نا گفته
نماند که طیف وسیعی از " روشنفکران
" "قلم نویس " اطالح طلبان در شهر
مونترال هم که اعتقاد به بازگشــایی
ســفارت رژیم ایران در کانادا را دارند
هم از مرگ رفســنجانی "غمگین"
شده اند در نوشته بعدی به این طیف
هوادار رژیم جمهوری اسالمی "ضد
آمریکایی " در مونترال می پردازیم).
از ســوی دیگر اپوزیســیون طرفدار
تغییــر رژیم در ایران با کمک آمریکا
هم از طریق صــدای آمریکا ،بی ،بی
سی و دیگر رسانه های امپریالیستی
از رفسنجانی بعنوان "نیروی مترقی"،
طرفدار "حقوق بشر" و "ضد خامنه ای
و باند اصولگرا و بنیاد گرایان اسالمی"
یاد کردنــد .مردم ایــران بخصوص
طبقه کارگر ایران حمایت مالی دولت
آمریکا از چنین نیروها و سازمانها ی
اپوزسسیون ایران برای براندازی رژیم
جهموری اســامی را بعنوان یکی از
تهدید اصلی جنبش سرنگونی طلب
علیه کلییت رژیم جمهوری اسالمی

االهه شکرائی
او از نیم قرن پیش در گروههای
مارکسیست لنینیست فعالیت
می کرده ،بعد ها در گروههای
اجتماعــی مردم نهاد نقشــی
چشــم گیر داشــته اســت و
از ســالهای  90بــه رهبــری
فدراسیون زنان کبک انتخاب
میشــود .او مبتکر راه پیمائی
زنان با نام نان و گل ســرخ در
ســال  1995بود .زیرا زنان در
شیکاگو در ســالهای  1912با
این شعار دست به راه پیمائی زده
بودند ،نان برای سیر کردن شکم
و گل سرخ برای کیفیت زندگی،
از انجا کــه هنوز این مســئله
شــعار روزبود تدارک راه پیمائی
زنان از مونترال و ریموســکی به
کبک بمدت  10روز ریخته شد.
خواستها ی این حرکت باالبردن
حد اقــل دســتمزد ،ایجاد اقال
 3000خانه ارزان قیمت در هر
سال ،ایجاد مهد کودک رایگان.
فراهم نمودن امکانات بیشتر برای
مادران تک سرپرست که مشغول
تحصیــل اند ،باال بــردن بورس
تحصیلیدانشجویان ،کسر هزینه
ای که در موارد طالق باید برای
نگهداری کودک به مادر پرداخت
گردد مســتیقا از حقــوق پدر،
پائین آوردن سالهای قیمومیت
زنان مهاجر توسط شوهران شان
از  10سال به  3سال و در صورت
اعمال خشــونت توسط همسر،
بطور کلی این مهلت ملغا گردد.
که خوشبختانه آخری بطور کامل
و برخی دیگر از خواسته ها بطور
نسبی به تصویب مجلس رسید.
این تجربــه از زیباترین روزهای
زندگی ام بود.
انجمــن زنان هم در این حرکت
شرکت فعال داشت .در آغاز 15
نفر و در پایان  4نفــر ده روز را

تا کبک راه پیمائی کردند .آنجا
بود که با فرانسواز آشنا شدم ،زیرا
جمع ما سرود نان و گل سرخ را
به فارسی ترجمه کردیم و قصد
اجرای آن را داشــتیم .فرانسواز
گفت شنیده ام که  3-2نفر زن
ایرانی قرار اســت این سرود را به
عربیبخوانند!
به او یاد آور شــدم که ما اوال 15
نفریــم و آن را نه بــه عربی ،که
به فارســی خواهیم خواند .از آن
پس با دعوت او به کتابخانه نیما
و بحث و گفتگــو در باره ایران،
مبارزات زنان و فعالیتهای انجمن
زنــان او از عدم آگاهی خود عذر
خواست و اظهار داشت که دانش
ما در جامعه کبک باال نیست و
کبک باداشتن مهاجرین سرمایه
ای گرانقدر در دست دارد.
در پائیز همان سال در کنفرانس
جهانی زنان در پکن پیشــنهاد
راه پیمائــی جهانــی زنان علیه
فقر و خشونت را داد؛ که وسیعا
استقبال شد و تدارک ان  5سال
بطول انجامید .اولین راه پیمائی
جهانی با همکاری میلیونها زن
از سراسر دنیا از  8مارس 2000
تا  17اکتبر بوقوع پیوســت و در
سازمان ملل این روز بعنوان روز
مبارزه با فقر و خشونت زنان به

رسمیت شناخته شد.
در سال دوهزار و سه او دست به
تشکیل «اول باید متحد شویم»
زد و بدنبــال مذاکرات طوالنی
نهایتا در ســال  2006این گروه
به اتحاد نیروهای ترقی خواه که
پیش از آن با اتحاد ســازمانهای
چپ تشکیل شده بود پیوست و
با هم در این سال حزب «کبک
متحد» را بنیان نهادند.
او در انتخابــات ایالتــی در
سال 2012به نمایندگی مجلس
ایالتی کبک انتخاب شــد و در
انتخاباتدور بعد  2016هم مورد
اعتماد مــردم قرارگرفت و الحق
چه در مناظرات تلویزیونی و چه
در پیشبرد قوانین مختلف و چه
در ایجــاد جوی زنانه در مجلس
کبک خوشدرخشید؛ ولی بعلت
خســتگی مفرط علی رغم میل
باطنی از نمایندگی مجلس کناره
گرفت.
او که زنی خستگی ناپذیر بود؛ در
حرفه ای که هنوز عمیقا مردانه
اســت از پای درآمد .اما پس از
دورانی اســتراحت او هم چنان
درون حــزب به فعالیــت ادامه
خواهد داد.

•

دیدوبازدیدو ضیافت
بزرگ نوروزی
 1مارس 2017
شنبه 8
کوهمند و زیبای
در سالن ش
E mbassy
P la z a

می داند تجربه دولتهای دست نشانده
آمریکاییدر عراق ،افغانستان  -لیبی را
انقالبیون ایران از یاد نمی برند .بخش
دیگری از "هواداران" رفســنجانی را
چپ خرده بورژوازی ایران تشــکیل
میدهــد .همان "چپی" که منتظری
مرتجع را "پدر حقوق بشــر" خواند
شــرکت وســیع در انتخابات دروان
خاتمی و روحانی مرتجع را به هواداران
خود توصییه نمــود از ایجاد مجلس
موسسان و شرکت در آن سخن می

گوئید .اما نظرات راستین و حقیقی
نیروهای طرفدار طبقه کارگر در این
است رفسنجانی نه یک اصولگرا بود،
نه اصالح طلبان نــه طرفدار حقوق
بشــر و نه "امیر کبیر" ،بلکه بعنوان
یکــی از بنیان گذاران ســیاه ترین،
ارتجاعی ترین رژیم های دیکتاتوری
و فاشیستی چند قرن اخیر بوده .لذا از
دید نیروهای انقالبی این شخص جز
یک جانی و مرتجع و خیانتکار بیش
نبود .در مدت عمر ننگین هاشــمی

رفسنجانی جنایت های زیادی انجام
شــد که نقش وی به عنوان رهبری
همه ان جنایتها مشهود است ،طبقه
کارگــر ایران و هــواداران کارگران و
زحمتکشان ایران هیچگاه باعث و بانی
سیه روزی خود را نخواهند بخشید و
در فردای سرنگونی این رژیم نیز همه
جناحها و کلیت رژیم اســامی ا در
داد گاهی مردمی به محاکمه خواهند
کشید.
سه شنبه  ۲۴ژانویه ۲۰۱۷
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سمینار آمو
زشی نیمه

کیـواننصیرنیا

مشاور مالی و بیمه مورد تایید کانادا
Financial Security Advisor
keivan.nasirnia@investorsgroup.com

در بخش قبل انــواع وام در کانادا
شامل کارت های اعتباری (کردیت
کارت ها) ،وام های شــخصی ،وام
مســکن ،وام کســب و کار و وام
خرید اقســاطی را توضیح داده به
ویژگی های آنها پرداختم .سپس
به سواالتی که قبل از دریافت وام
باید از پاسخ آنها مطلع باشید اشاره
نمودم .و حاال ادامه مطلب:
•

کسب و حفظ اعتبار””Credit

هــزار دالر و میزان دارایی خالص
شما  100هزار دالر می باشد .زیرا
اگر خانه خود را بــا قیمت 400
هزار دالر بفروشید آنچه برای شما
باقی می ماند  100هزار دالر پس
از کســر 300هزار دالربدهی وام
خواهد بود.
آنچه به لحاظ اعتباری اهمیتدارد
میزان دارایی های خالص است.
میزان دارایی های خالص شما از
این جهت بــرای وام دهنده مهم
اســت که نوعی پشتوانه برای وام
محســوب می گردد .یعنی اینکه
در صــورت نیاز می توانید تمام یا
بخشی از بدهی معوقه وام خود را
از محــل دارایی ها تامین نمایید.
گاهی وام دهنده بخشی از دارایی
های شــما را جهت محکم کاری
و تامین امنیت بــه عنوان وثیقه
منظور می نماید.
-------------

اولین نکتــه ای کــه وام دهنده
مدنظر قرار می دهد این است که
ّ
از میزان تــوان متقاضی وام برای
بازپرداخت مطلع گردیده اطمینان
حاصــل نماید کــه وام گیرنده از
عهده پرداخت اقساط برمی آید.
این موضوع با میزان اعتبار متقاضی
وام نســبت مستقیم دارد .هر چه
میزان اعتبار متقاضــی وام باالتر
باشــد خیال وام دهنده آسوده تر
"همیشه قبل از ضمانت مالی برای
و دست او برای پرداخت وام بازتر
دیگران به قدر کافی بیاندیشید و
خواهد بود!
اعتبار مالی افراد با فاکتورهایی نظیر از درستی تصمیم خود اطمیــنان
حاصلمنایید!"
میزان دارایی خالص و شخصیت
------------مالی ایشان سنجیده می شود که
در ادامه به توضیح آنها می پردازم :در برخــی مــوارد و در صــورت
عدم تامین پشــتوانه کافی برای
وام ممکن اســت کــه وام دهنده
• دارایی های خالص:
بــرای درک مفهوم دارایی خالص درخواســت ضامــن Co-signer
ابتدا باید مفهوم دارایی ناخالص را نماید .ضامن کســی اســت که
مسئولیت عدم تعهد وام گیرندهدر
بدانیم!
دارایی های ناخالص شما عبارتند قبال بازپرداخت وام را به عهده می
از میزان پول شــما به صورت نقد گیرد .در این حالت در صورتی که
یا گونه ای از اوراق بهادار همچنین وام گیرنده بدهی خود را نپردازد،
اموال منقول و غیر منقول .دارایی ضامــن  Co-signerموظــف به
های ناخالص پس از کسر بدهی ها جبران آن خواهد بود.
تبدیل به دارایی های خالص می به یاد داشــته باشــید که ضامن
شوند .فرض کنید که شما صاحب کسی شدن و ضمانت مالی فردی
خانــه ای به ارزش  400هزار دالر را به عهده گرفتن کار پر مسئولیتی
می باشــید که  300هزار دالر آن است .لذا چنانچهدر کانادا به عنوان
وام مسکن اســت .در این حالت ضامن  Co-signerکســی برای
میزان دارایی ناخالص شــما  400دریافت وام ایفــای نقش نمایید

کارنامه یکساله «برجام»...
منافع ملی ،ایــران را در گرداب
تحریمهــای کمر شــکن بین
المللی فرو بردند ،مسئولیت بسیار
ســنگینی را در برابر نسلهای
آینده بر دوش دارند .زخم هایی
که بهدلیل تحریمهای چند سال
اخیر بر اقتصــاد ایران وارد آمده،
تنها با امضــای موافقتنامهای به
نام «برجام» ،یک شبه التیام نمی
یابد.
در پی امضــای این موافقتنامه،
سطح توقعات درباره پیآمدهای
آن به گونهای چشمگیر باال رفت
و این تصور نادرست شکل گرفت
که با این رویداد ،ایران به گونهای
معجزه آسا در مسیری تازه قرار
گرفته است .ولی محافل کسب
و کار تهران خیلی زود دســت
از خیالپردازی برداشتند .حدود
پنج ماه پیش« ،کمیسیون بازار
و پول» اتــاق بازرگانی ایران در

مانند این است که وام گیرنده شما
هستید!
در واقع تا زمانی که وام کامال تصفیه
نگردد شما نیز متعهد و بدهکار می
باشید .لذا همواره قبل از ضمانت
مالی برای دیگــران به قدر کافی
بیاندیشید و ازدرستی تصمیم خود
اطمینان حاصل نمایید.
• شخصیت مالی متقاضی وام:

یکی از مــواردی که معموال مورد
عالقه و مورد بررســی وام دهنده
می باشد شخصیت مالی متقاضی
وام است! شخصیت مالی متقاضی
وام خبر از میزان مسئولیت پذیری
و قابل اعتماد بودن او می دهد .به
همین دلیل گاهی در پرسشنامه
هایدرخواست وام سواالتی مطرح
می شود از این قبیل:
چند سال است که در شغل فعلی
خود مشغول به کار هستید؟
چه مدت از سکونت شما درمحل
فعلی می گذرد؟
مجرد هستید یا متاهل؟
اما پرسیدن این سواالت چه ثمری
برای وام دهنده دارد؟ در حقیقت
وام دهنده در جســتجوی نشانه
هایی از ثبات ،مســئولیت پذیری
و قابل اعتماد بودن متقاضی می
باشد .مواردی همچون ثبات شغلی
و داشتن همسر و فرزند می توانند
نشــان دهنده ثبات و مسئولیت
پذیری فرد باشند .البته دارا بودن
چنین شــرایطی تضمینی برای
دریافت وام نیســت همانطور که
عدم دارا بودن برخی از آنها نیز به
معنی عدم دریافت وام نمی باشد!
------------"شخصیت مالی افراد تا حدودی
تابعی از جنبه های دیگر شخصیتی
ایشان نظیر شخصیت اجتماعی و
شخصیت کاری می باشد!"

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

>> ادامه از صفحه29 :

گزارشی هشدار داد که «تا زمان
برداشته شدن کامل تحریم ها،در
وضعیت خوشبینانه ،اقتصاد ایران
حد اقل در یک دوره دهساله در
گیر پیآمدهای آن خواهد بود».
تازه «برجام» به معنای «برداشته
شــدن کامل تحریم ها» نیست.
«برجام» تنها به رفع تحریمهای
مرتبط با پرونده هستهای ایران
(موســوم به تحریمهای ثانویه)
مربوط میشود و مفاد آن تاکنون
هم از ســوی جمهوری اسالمی
و هم از ســوی کشورهای عضو
گروه معروف بــه «پنج به عالوه
یک» محترم شمرده شده است.
در عوض آنچه بــه اندازه کافی
مــورد توجه محافــل اقتصادی
داخلی و خارجــی قرار نگرفت،
مجموعه تحریمهای موسوم به
«اولیه» اســت که در سالهای
بعد از انقالب اسالمی ،در رابطه
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با مســایلی چون «تروریسم» یا
«حقوق بشــر» ،از سوی آمریکا
علیه ایران به اجرا گذاشته شدند.
وجود همین «تحریمهای اولیه»
است که به ایران اجازه نمی دهد
از ظرفیتهــای بالقوه «برجام»،
از جمله برای جذب ســرمایه و
تکنولوژی خارجی استفاده کند.
توضیح ایــن که بالفاصله بعد از
فراهم شــدن زمینههای امضای
«برجام» ،دور خیز شــرکتهای
بزرگ اروپایی و آســیایی برای
ســرمایه گذاری در ایــران آغاز
شد و هیاتهای بزرگ اقتصادی
بــرای ورود به این کشــور صف
کشیدند .اما طولی نکشید که در
رویارویی با دشواریهای ناشی از
«تحریمهای اولیه» ،شورو شوق
خارجیها برای ورود به ایران به
سردی گرایید.
مهمترین مشــکل ،خود داری

به گزارشــات خود در
تمامی آم اطالعات بیشتردر صفح اول فوریه
وبسایت موسسات مذکور
وز
ــه14 :
ش ها رایگان
و
ب
ه
ز
با
زده کنتــرل هــای الزم
ن
تلفن رزرو  58378فارسی می
باشد .را اعمال نمایید .ســپس
51446
----«
در صــورت وجود هر گونه
--مسینار ویژه
م
ا
ل
ی
ا
ت
اشــکال می توانید موضوع
و امور
یکشن
به پنجم فوریه ،ساع مالیاتی»
را از طریق موسســه اعتبار
ت
«مسینار مالی و  1تا  4عصر
تمام اینها برای این
سنجی و وام دهنده مربوطه
ه
بیم »
یکشنبه 2
1
ف
و
است که وام دهنده
ری
ه،
پیگیری و اصالح نمایید.
ساعت
 1تا  4عصر
تا حد امکان شخصیت
همچنین در صورت عدم توان
پرداخت
ذکر
به
الزم
مالی فرد را بشناسد.
پرداخت اقســاط یا بدهی بهتر
بــه موقــع هرگونه
است که شــخصیت مالی افراد تا بدهی اعم از کارت های اعتباری اســت قبل از فرارســیدن موعد
حدودی تابعی از جنبه های دیگر و وام های مختلف با اشکال مواجه پرداخت موضوع را با وام دهنده در
شخصیتی ایشان نظیر شخصیت شــود ،این اطالعــات در جایی میان گذاشته و درخواست کمک
اجتماعی و شــخصیت کاری می ثبت می گردد که هم توسط وام کنید .شاید بتوانید راه حلی بیابید
باشد.
گیرنده و هم ســایر وام دهندگان که تا حد امکان به کاهش امتیاز
مثالی
موضوع
این
کامل
درک
برای
قابل بازبینی می باشــد .بنابراین اعتباری شما منجر نشود!
بیان می کنم .فرض کنید که شما وام دهندگان با مشاهده اطالعات •
وام دهنده هســتید و قرار است
و سوابق قبلی می توانند به میزان
تشــخیص دهید که کدامیک از اعتبار متقاضی وام پی ببرند .بدیهی نکاتی برای کسب و حفظ یک
دوستانتان برایدریافت وام شرایط است که میزان اعتبار متقاضی وام اعتبار مالی خوب:
بهتریدارند!
بر روی کمیت و کیفیت تصمیم • به وسیله بودجه بندی حداکثر
کنید؟
حال چه می
توان بازپرداخت خود را مشخص و
وام دهنده بسیار موثر می باشد.
کدامیک از دوستانتان را شایسته دو موسســه بزرگ اعتبار سنجی هرگز بیش از آن وام نگیرید.
و واجد شــرایط دریافت وام می افــراد در کانــادا  Equifaxو • بدهی های خــود را همواره به
دانید؟
 TransUnion Canadaمی باشند .موقع بپردازید.
قابل
و
شــخصیتی
ثبــات
قطعا
آنها سوابق عملکردی وام گیرندگان • هیچــگاه قبل از مطالعه و درک
اطمینان بودن فرد از جمله مالک
کامل متن قرارداد وام نســبت به
را ثبت می کنند.
های تصمیم گیری شما می باشد .این اطالعات شــامل بخش های تایید و امضا آن اقــدام ننمایید.
زیــادی از قبیل مشــخصات وام (بــرای انجام این کار می توانید از
• توان پرداخت:
بدیهی اســت که برای وام دهنده گیرنده و وام دهندگان ،مبلغ وام مشاور مالی معتمد کمک بگیرید).
• در صورت عدم توانایی پرداخت
بسیار مهم اســت که وام گیرنده و چگونگی باز پرداخت می باشد.
توان پرداخت بدهی (اقساط) وام همچنین اطالعات تمامی بدهی اقساط ابتدا با وام دهنده تماس و
را داشته باشد .برای همین از شما ها و تعهدات مالی ثبت شده افراد سعی در پیدا کردن راه حل داشته
قابل دسترس است .بر این اساس باشید.
سوال می کند که:
آیــا درآمد کافی بــرای پرداخت موسســات اعتبار سنجی به افراد • در مــورد ضمانــت مالی برای
امتیاز می دهند که این امتیازات دیگران بسیار محتاط و خردمندانه
هزینه های ماهیانه خود دارید؟
آیــا در حال حاضــر بدهی هایی قابل استناد نشــان دهنده میزان عمل نمایید؛ چرا که مســئولیت
بزرگی می باشد.
دارید کــه بازپرداخت آنها برایتان اعتبار افراد می باشند.
نکته مهم اینکه امکان اشتباه در همچنین الزم اســت که هر چه
دشوار باشد؟
او سعی دارد با این سوال ها از توان اطالعات مندرجدر گزارشات وجود سریعتر به فکر ساختن یک سابقه
شما در پرداخت بدهی آگاه شود .دارد! ممکن اســت شما بدهی را اعتباری خوب برای خود باشید.
پرداخت کرده باشید اما وام دهنده بــرای انجام ایــن کار یک کارت
• سوابق مالی:
به اشــتباه گزارش عدم پرداخت اعتباری نیز کفایت می کند! کافی
کانادا
در
که
دانند
بســیاری نمی
را ارســال نموده و سبب کاهش اســت در حد مجاز از آن استفاده
سیستمی برای ثبت سوابق مالی امتیاز اعتباری شــما شده باشد .و بدهی خود را به موقع پرداخت
و سنجش اعتبار مالی افراد وجود بنابراین توصیه می شود تا حداقل کنید!
دارد! بــه عنوان مثــال چنانچه
ادامه دارد...
سالی دو بار (هر شش ماه) سری

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در تپش دیجیتال

223-3336

514-

بانکهای بزرگ اروپایی از اعطای
خــط اعتباری بــرای طرحهای
ســرمایه گذاری در ایران است.
در پی اعمال جریمههای سنگین
از ســوی دستگاه قضایی آمریکا
علیه چند بانک اروپایی (به ویژه
یک جریمه نه میلیــارد دالری
علیه بانک فرانسوی بیان پی)،
مشــارکت در معامالت با ایران
برای این بانکها به کابوس بدل
شــد .ناگفته پیدا است که بدون
پشتیبانی بانک ها ،سرمایه گذاری
در ایران بســیار محدود خواهد
شد .همچنین بدون این همکاری
کل عملیات وابسته به بازرگانی و
سرمایه گذاری از جمله دریافت
ضمانتهای بیمــهای و بانکی و
گشایش اعتبار با دشواری روبرو
میشوند.
از ســوی دیگر انجــام معامالت

دالری بــا ایران بــا موانع فراوان
روبرو اســت .به عــاوه مقررات
ناظر بر فعالیت بانکهای ایرانی
در زمینههای گوناگون از جمله
پولشویی ،با مقررات بین المللی
هماهنگ نیست و این نیز مانعی
بزرگ در راه همکاری بانکهای
اروپایــی با طرحهای ســرمایه
گذاری در ایران است.
اما مهمترین مانع سرمایه گذاری
خارجیدرایران،موضعگیریهای
بســیار انتقاد آمیز دونالد ترامپ
رییس جمهوری منتخب آمریکا
در رابطه با «برجام» است.
می توان خوشبین بود و وعده او را
در زمینه «پاره کردن برجام» یک
شعار صرفا انتخاباتی به شمار آورد
که قرار نیست الزاما به سیاست
رییس جمهوری آتی آمریکا بدل
شود .ولی حتی اگر «پاره کردن

برجام» را هم جدی نگیریم ،این
نکته را نادیده نمی توان گرفت که
شماری از همکاران آقای ترامپ
از «تجدید نظر» اساسی در این
موافقتنامه سخن گفته اند.
هر چه باشــد ،این ابهام بســیار
بزرگ بــر «برجام» ســنگینی
میکند و تا زمانی که سیاست کاخ
ســفید در مورد این موافقتنامه
روشن نشود ،ایران نمی تواند به
یک کشور جذاب و بیخطر برای
سرمایه گذاران خارجی بدل شود.
عالوه بر همه این عوامل بازدارنده،
دشواریهای ناشی از ساختارهای
حقوقی و سیاســی و اقتصادی
ایــران را هم باید در نظر گرفت.
این خود حدیث دیگری است.
•
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بیانیه سازمان فداییان (اقلیت) به مناسبت چهل و
ششمین سالگرد سیاهکل و بنیانگذاری سازمان
کارگران و زحمتکشان ،روشنفکران
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 ۱۹بهمن  ۱۳۴۹یادآور روزی اســت
که رفقای قهرمان ما ،در سیاهکل به
نبردی حماســی علیه رژیم ستمگر
شاه ،برخاســتند و سازمانی را بنیان
گذاشــتند که نســلی از انقالبیون
کمونیست را در صفوف خود پرورش
داد و تأثیرات مهمی در مبارزه انقالبی
و جنبش کمونیســتی ایران برجای
نهاد.
ایــن نقش مهم و تأثیرگــذار بهویژه
ازآنرو برجسته بود که مبارزه سازمان
ما در شرایطی آغاز گردید که پس از
شکست خفتبار حزب توده و برقراری
رژیمدیکتاتوری عریان محمدرضا شاه
کــه کوچکترین تجلــی اعتراض و
مبارزه را بیرحمانه سرکوب میکرد،
روحیه یاس و انفعال بر جنبش حاکم
شده بود ،کمونیستها در پراکندگی
و بیســازمانی بــه ســر میبردند،
تالشهایی که برای غلبه بر انفعال و
بیعملی انجامگرفته بود ،به شکست
انجامیده بود و چشمانداز روشنی در
مبارزه وجود نداشت.
در یک چنین شــرایطی اســت که
بنیانگذاران سازمان ما با ارائه تحلیلی
جدید از ساختار اقتصادی  -اجتماعی
جامعه ایران ،اتخاذ تاکتیکهای نوین
و رویآوری بــه عمل مســلحانه در
ســیاهکل و تداوم آن در شهرها ،این
بنبست بیعملی و بیســازمانی را
درهم شکستند و چشمانداز نوینی را
در مبارزه گشودند.
بهرغم پــارهای خطاها ،اشــکاالت و
انحرافات نظری و عملی ،اما این ابتکار،
پیشگامی و پیگیریدر مبارزه،دریکی
از دشــوارترین شرایط نبرد با دشمن
طبقاتی ،آنچنان تأثیــر بزرگی در
ایران برجای نهاد که بهراســتی یکی
از درخشــانترین صفحات مبارزات
در جنبش کمونیســتی ایران است.
درنتیجــه همین مبــارزه و تأثیرات
مهم آن بود که بهرغم کشتار صدها
تــن از رفقــای قهرمان ما توســط
دستگاه ســرکوب رژیم شاه ،به بند
کشــیدن چند هزار فدایی و ضربات
کمرشکنی که ســازمان را از وجود
رهبران برجسته خود محروم ساخت،
اما این ســازمان استوار و پابرجا ماند
و نقش غیرقابلانکاری در برافروختن
شعلههای قیام مسلحانه و سرنگونی
رژیم شاه در سال  ۵۷ایفا نمود .قیامی
که ســاختوپاخت ارتجاع داخلی و
بینالمللی را برای انتقال مسالمتآمیز
قدرت بهدارودسته طرفداران خمینی
برهــم زد و بــه تودههــای کارگر و
زحمتکش و عموم تودههای ستمدیده
این امکان را داد که الاقل به مدت دو
سال باوجود ســرکوبگریهای رژیم
جدید ،در محدودهای از آزادی و ابتکار
عمل برخوردار گردند.
دســت آورد  ۷ســال مبــارزه علیه
رژیم ســلطنتی و مشارکت فعال در
مبارزه و قیام ،تبدیلشــدن سازمان
به یک جریان کمونیســت پرقدرت
بود که در تمام مراکــز کارگری ،در
میان دانشــجویان ،زنان ،ســربازان،
روشنفکران ،ملیتهای تحت ستم و
دهقانان فقیــر و زحمتکش ،حضور،
نفوذ و اعتبار سیاســی داشت .قدرت
بســیج ســازمان در آن حد بود که
میتوانست در تهران تظاهرات چند
صدهزارنفره برگزار کند.
باوجود یک چنین سازمان قدرتمند
و البته ســازمانهای دیگری ازجمله
مجاهدیــن خلــق آن دوران ،و نیز
جنبشهای خلق کرد و ترکمن ،چنان
توازن سیاسی شــکلگرفته بود که
ارتجاع حاکم بهسادگی نمیتوانست،
تعرضی همچوندهه ۶۰و کشتاردهها
هزار تن از مردم ایران را سازمان دهد،
بلکه بالعکس ،با توجه به رویگردانی
روزافزون تودههای زحمتکش از رژیم
و پی بردن بــه ماهیت ارتجاعی آن،
حتی امکان سرنگونی ارتجاع حاکم
وجود داشت.

تحــت چنین شــرایطی اســت که
بزرگترین ضربه به سازمان و جنبش
انقالبی مردم ایران از درون ســازمان
مــا وارد میشــود .گروهــی از افراد
فرصتطلب و خائن که پس از ضربات
سال  ۵۵به درون سازمان نفوذ کرده
بودند و پس از ســرنگونی رژیم شاه
با باندبازی توانستند اکثریت کمیته
مرکــزی را به دســت آورند ،به تمام
اهداف و آرمانهای طبقاتی سازمان
پشت پا زدند.
اینان ،خیانت خود را با زیر سؤال بردن
گذشــته انقالبی و مبارزاتی سازمان
آغاز کردند .در ظاهر ادعای مبارزه با
اشتباهات و انحرافات نظری و عملی
سازمان را داشتند ،اما بهزودی روشن
شد که هدف آنها نفی تمام مبارزات،
اهــداف و آرمانهای کمونیســتی و
کارگری ســازمان است .آنها مبارزه
با ارتجاع را دریکی از وحشتناکترین
دورههای دیکتاتوری و ســرکوب رد
کردند تا ســازش با ارتجاع حاکم را
بهجای آن قرار دهنــد .آنها مبارزه
مسلحانه ســازمان را نفی کردند ،نه
ازآنرو که با اشتباهات و انحرافات آن
برخورد کننــد ،بلکه با این هدف که
پرچم سفید تسلیم را در برابر ارتجاع
بلند کننــد و هرگونه مبارزه انقالبی
برای سرنگونی رژیم ارتجاعی حاکم را
نفی و انکار نمایند .موجودیت سازمان
ما با دفاع از مارکسیسم  -لنینیسم در
برابرتجدیدنظرطلبیهاوفرصتطلبی
و ازایــنرو مرزبنــدی قاطع با حزب
فرصتطلب توده بنیان گذاشته شد.
خیانتکاران اکثریتــی ،این مواضع
سوسیالیســتی رادیکال ســازمان را
نفی کردند ،تا بــه دامان حزب ضد
سوسیالیستی توده پناه ببرند.
جناح انقالبــی ســازمان" ،فداییان
اقلیت" ،در برابــر این فرصتطلبان
ایستاد ،از سوسیالیسم  ،مارکسیسم
 لنینیســم و پایبنــدی بــه تماماهــداف و آرمانهای آزادیخواهانه و
سوسیالیستی سازماندفاع کرد .جناح
انقالبی سازمان ،اشتباهات و انحرافات
نظری و عملی گذشــته ســازمان را
نفی کرد ،امــا از مبارزات قهرمانانه و
پیگیرانه گذشته سازمان علیه رژیم
ستمگر شاه دفاع کرد .جناح انقالبی
سازمان ،بر ادامه سنت مبارزه پیگیر
فداییان علیه طبقه ضدانقالبی حاکم
اصرار ورزیــد و بر ســرنگونی رژیم
فوق ارتجاعی جمهوری اســامی و
برقراری حکومت کارگری تأکید نمود.
لذا ،جدایی میان دو جریان اساســاً
متفاوت انقالبی(فدائیــان اقلیت) و
ضدانقالبی"اکثریت" ناگزیر بود و به
انشعاب در خردادماه سال  ۵۹انجامید.
اما "اکثریت" خیانتکار ،ضربه خود را
به سازمان زده بود .چرخش "اکثریت"
بهسوی ارتجاع و همکاری با آن ،فقط
ضربه به سازمان و تضعیف آن نبود،
بلکه توازن سیاسی جامعه ایران را به
نفع رژیم تغییر داد .نفرت و انزجاری
که نسبت به جریان "اکثریت" وجود
داشته و دارد ،تنها در این نیست که
به گذشته انقالبی سازمان پشت کرد
و به همراه حزب توده با رژیم ارتجاعی
متحد شد ودر سرکوب و کشتار نقش
داشت ،بلکه با تغییری که در موازنه
سیاســی به نفع ارتجاع حاکم ایجاد
نمود ،بــه رژیم امکان داد که باقدرت
بیشتری تعرض گســترده خود را به
انقالب نیمهکاره ســازمان دهد ،و با
کشــتار دهها هزار تن از مردم ایران،
رژیمی هولناکتر از رژیم دیکتاتوری
شاه بر ایران حاکم سازد .نقش ویرانگر
و ضدانقالبی جریــان "اکثریت" به
همینجا خالصه نشــد .تــا پیش از
انشعاب در سازمان چریکهای فدائی
خلق ایران ،بهدلیل قدرت برتر سازمان
ما در میان سازمانهای مخالف رژیم،
مجاهدین خلق همواره میکوشیدند
مبارزات خود را به نحوی با ســازمان
هماهنگ کنند ،انشــعاب بزرگ در
ســازمان و تضعیف جنــاح انقالبی،
این امکان را برای سازمان مجاهدین
خلق نیز که یک جریان سازمانیافته

قدرتمند بود ،فراهم ساخت که خود
را تنها جریان تعیینکننده در مقابل
رژیم بداند و مبارزه مسلحانه بیموقع،
تروریستی و بالنکیستی را آغاز کند
که بهکلی توازن قــوا را به نفع رژیم
برهم زد.
بهرغم تمام این شرایط ،جناح انقالبی
سازمان که اکنون بهعنوان "فدائیان
اقلیت" شناختهشده ،پرچم اهداف و
آرمانهای کمونیســتی طبقه کارگر
را برافراشــته نگاه داشت و به مبارزه
انقالبی علیه نظم موجــود ادامه داد.
این در حالی بود که حتی یک ســال
هم فرصت نداشت که خود را تجدید
ســازماندهی کند .در جریان یورش
ارتجــاع در ســال  ۶۰و ســالهای
پسازآن ،قهرمانانه ایستاد ،راه و روش
مبارزهتزلزلناپذیرکمونیستیفدائیان
را ادامه داد .در جریان این ایستادگی و
نبرد ،صدها تن از فدائیان اقلیت توسط
رژیم جنایتکار جمهوری اســامی
کشتار شدند .چندین هزار تن سالها
در شکنجهگاههای قرونوسطایی به
اسارت گرفته شدند .این افتخار بزرگی
برای ســازمان ما است که اینچنین
قهرمانانه در برابر یکی از مخوفترین
و هارتریــن رژیمهــای اســتبدادی
ایستاد و از منافع و مطالبات کارگران
و زحمتکشــان و عمــوم تودههای
ستمدیدهدفاع کرد .جانفشانی رفقای
ما درراه آرمانهــای آزادیخواهانه و
سوسیالیستی طبقه کارگر ،مقاومت و
پایداری رفقای ما در شکنجهگاههای
رژیــم ددمنش جمهوری اســامی،
افتخاری برای همه کمونیســتهای
ایران است.
باوجود تمام وحشیگریهای طبقه
حاکم بر ایران و رژیم ارتجاعی پاسدار
منافع آن ،سازمان ما همچنان پایدار
ماند و بهرغم تمام فراز و نشیبهای
چند دهه گذشــته به مبارزات خود
ادامه داد.
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انقالب سال  ۱۳۵۷و قیام  ۲۲بهمن
و سرانجام شکست انقالب ،درسهای
بزرگی برای جنبش کمونیستی ایران
داشت که انعکاس آن را بهوضوح در

برنامه ،روش و تاکتیکهای سازمان
ما میتوان یافت .تجربه آشکارا نشان
داد که حتی عریانتریندیکتاتوریها
نمیتوانند مانــع از رویآوری طبقه
کارگر و تودههــای زحمتکش مردم
به انقالب علیه طبقه حاکم ستمگر
شوند.
انقالب سال  ۵۷نشــان داد ،روش و
شــیوههای مبارزاتی اساسی طبقه
کارگر برای ســرنگونی طبقه حاکم،
اعتصابات عمومی اقتصادی و سیاسی،
تظاهرات تودهای ،اعتصاب سراسری
سیاسی و قیام مسلحانه است .انقالب
سال  ۵۷همچنین نشانداد که طبقه
کارگر و تودههای زحمتکش شهر و
روستا ،شکل ســازمانی ویژهای برای
اعمال حاکمیت و ســیادت سیاسی
خواهند داشــت که شوراهاست .این
شــوراها هنگامی میتوانند شــکل
بگیرنــد و ادامــه حیــات یابند که
دستگاه دولتی طبقه حاکم و اساس
آن نیروهای مســلح حرفــهای جدا
از مردم و بوروکراســی مافوق مردم،
درهمشکستهشوند.
شکست انقالب ســال  ۵۷بار دیگر
بهوضوح نشــان داد که بهرغم تمام
فداکاری و ازخودگذشتگی تودههای
زحمتکش مردم ،مــادام که رهبری
انقالب در دست طبقه کارگر نباشد،
ارتجاع ،ثمــره تمام تالش  ،فداکاری
و قهرمانی تودههــای زحمتکش را
نابود خواهد کرد و مردم ایران حتی
نمیتوانند از آزادی سیاسی برخوردار
باشند ،تا چه رســد به خواستها و
اهدافی فراتر از آن .بنابراین ،هر تحول
جــدی در ایران نیاز به رهبری طبقه
کارگر و انقالب کارگری خواهدداشت.
نهفقط تجربه شکســت انقالب ،۵۷
بلکه تمام تجربه دوران پس از انقالب
مشروطیت نیز این حقیقت را کام ً
ال
اثبات کرده و نشان داده است.
ســازمان فدائیان اقلیت ،این تجارب
ارزشــمند را همواره پاس داشته و بر
طبق آنها عمل کرده اســت .دفاع
اکید از اســتقالل طبقاتی کارگران،
ضــرورت برپایی انقــاب اجتماعی
کارگری و استقرار حکومت شورایی و
سوسیالیسم ،تالش برای سازماندهی

دموکراسی شورایی

طبقه کارگر و تودههای
زحمتکش برای برپایی
یک اعتصاب سراســری سیاســی و
قیام مسلحانه بهقصد سرنگونی طبقه
سرمایهدار و رژیم جمهوری اسالمی،
همــواره در ســرلوحه فعالیتهای
سازمان ما بوده است.
ســازمان ما ،بهعنوان یک ســازمان
کمونیست ،همواره تالش کرده است،
از خلوص انقالبی اندیشههای بزرگ
انســانی بنیانگذاران سوسیالیســم
علمی بــرای رهایی تمام بشــریت
ســتمدیده دفاع کنــد و آنها را در
میان طبقه کارگر تبلیغ و ترویج کند.
هیچ آلترناتیودیگری جز سوسیالیسم
وجود نــدارد .بــر همین اســاس،
سازمان ما حتی چندین سال پیش
کهموج فرار از جبهه سوسیالیســم
در مقیاس جهانــی به پدیده مد روز
تبدیل شد ،استوار ایستاد و به شعار
خالف جریــان خود ،پایبنــد ماند.
درستی این خطمشــی امروز دیگر
بــر همگان آشکارشــده که جز یک
نظم سوسیالیســتی و اندیشــههای
سوسیالیستی کارل مارکس ،بدیلی
برای ســرمایهداری منحط و در حال
زوال و بنبست وجود ندارد .در ایران
واقعیت اوضاع بیــش از تمام جهان
آشکار است.
کارگران و زحمتکشان! روشنفکران
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نظم ســرمایهداری حاکم بر ایران از
جهات مختلــف اقتصادی ،اجتماعی
و سیاســی با ورشکستگی تام و تمام
روبروســت .بحران اقتصــادی عالج
ناپذیر ،میلیونها انسان را به بیکاری،
فقر و گرســنگی محکوم کرده است.
عواقب اجتماعی وخیم نظم ورشکسته
سرمایهداری در انواع و اقسام مصائب
و بیماریهــای اجتماعی ،در همهجا
آشکار است .ایران به بزرگترین کشور
معتادان به مواد مخدر تبدیلشــده
اســت .فقر و بیکاری ،نابسامانیهای
متعددی به بار آورده است.
رژیم ورشکســته جمهوری اسالمی
غــرق در بحرانهای درونی و بیرونی
است .زوال و گندیدگی این رژیم در
فســاد مالی و دزدی که سرتاپای آن

Demo.shorai@gmail.com
را فراگرفته بهوضوح بر همگان آشکار
است.
تودههای وسیع مردم ایران همچنان
زیر فشــارهای خردکننده سیاسی،
سرکوب و محرومیت از ابتداییترین
حقوق انسانی و آزادیهای سیاسی در
رنج و عذاب به سر میبرند .وعدههای
قالبی و فریبکارانه اصالحطلبی ،پوچ
بودن خود را مکرر بر همگان آشــکار
کرده است.
تمام این حقایق بیانگر این واقعیت
اســت که راه نجــات از این وضعیت
فاجعهبار ،جــز رویآوری به انقالب
بــرای دگرگونی تمــام نظم موجود
ممکــن نیســت .تنها یــک انقالب
اجتماعی میتواند تودههای وســیع
کارگر و زحمتکش را از فقر ،فالکت،
بیــکاری و انــواع و اقســام مصائب
اجتماعی نجاتدهد .تنها یک انقالب
اجتماعی میتوانــد تودههای مردم
را از اســارت اســتبداد و بی حقوقی
نجــات دهــد ،آزادیهــا را به مردم
بازگرداند ،حقوق دمکراتیک مردم را
محقق ســازد ،به تبعیض و نابرابری
جنسیتی ،ملی ،مذهبی پایان بخشد،
میلیونها زن را از اسارت نجات دهد.
تنها یک انقــاب اجتماعی میتواند
نظمی سوسیالیستی را مستقر سازد
و به اســتثمار و ســتم طبقه کارگر
پایان بخشــد و جامعهای متشکل از
انسانهای آزاد و برابر را برپا دارد.
ســازمان فدائیان (اقلیت) در چهل
و ششمین ســالگرد نبرد سیاهکل،
پیگیرانــه از اهــداف و آرمانهــای
آزادیخواهانه و سوسیالیستی طبقه
کارگر ایران و بینانگذاران ســازمان
دفــاع خواهد کرد و بــه مبارزه برای
برپایی یک انقالب اجتماعی کارگری،
اســتقرار یک حکومت شــورایی و
برقراری سوسیالیسم ادامه خواهد داد.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی
برقرار باد حکومت شورایی
نابود باد نظام سرمایهداریزندهباد
سوسیالیسمسازمانفدائیان(اقلیت)
نیمه اول بهمنماه ۱۳۹۵
کار ،نان ،آزادی ،حکومت شورایی

مادران پارک الله :رفسنجانی که بود و چه نقشی در سرکوب خواستههای دموکراتیک مردم داشت؟
در رابطه با مرگ هاشمی رفسنجانی
مادران پــارک الله در ایران اطالعیه
ای منتشــر کردند .در بخشی از این
اطالعیه آمده است :
اگــر بخواهیم دربــارهی نقش اکب ر
هاشمی رفسنجانی از زمانی که پا به
عرصه سیاست گذاشت تا برقراری و
ماندگاری حکومت اسالمی بگوییم،
بایــد کتابها بنویســیم ،ولی برای
تاکیدی دوباره بر نقش او در سرکوب
خواســتههای دموکراتیــک مردم و
مبــارزان و منتقــدان راه آزادی و
عدالت و برای یادآوری فراموشکاران،
خالصــهای از عملکــرد او را پس از
انقالب  ۵۷تا به امروز تیتروار نشــان
میدهیم:
 -۱کمک بــه تثبیــت جمهوری
اسالمی و وارونه کردن خواستهای
مردم از انقالب که همانا کسب آزادی
و استقالل و رفع تبعیض و بهره کشی
و برچیدن اشرافیگری بود،
 -۲کمک موثر به تغییر قانون اساسی
و جایگزینی «والیت مطلقه فقیه» به
جای «والیت فقیه» که دیکتاتوری
اسالمی را کامل کرد،
 -٣کمــک موثــر بــه ســرکوب
گستردهی مردم در شهرهای مرزی
کشــور برای تثبیت قدرت سیاسی
و کشــتار مبارزان در سنندج ،گنبد
کاووس ،ترکمن صحرا و  ...در ســال
،۱٣۵٨
 -۴کمــک موثــر به انقــاب به
اصطــاح فرهنگی و بخــوان حذف
مخالفــان؛ زمانی که او در دانشــگاه
تبریز سخنرانی کرد و مورد اعتراض
دانشــجویان قرار گرفت ،کمی پس
از آن ،در اردیبهشــت  ،۵۹انقــاب
فرهنگی آغاز شد .البته بیتردید این
طرح از مدتها پیش طراحی شــده

بود کــه هم از لحاظ فرهنگی قدرت
حوزهها را بیشتر کنند و همدانشگاهها
را از وجود فعاالن سیاسی پاک کنند
و بســیاری از بازداشتها از آن زمان
شروع شد،
 -۵کمــک موثــر به ســرکوب و
بازداشت و اعدامهای گسترده مبارزان
و منتقدان در دههی ،۶۰
 -۶کمک موثر بــه ترور مبارازان و
منتقدان در داخل و خارج از کشور،
 -۷کمک موثر بــه ادامهی جنگ
خانمان ســوز ایران و عراق و کشته
و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم
پس از فتــح خرمشــهر در خرداد
 ،۱٣۶۱برای منحــرف کردن ذهن
مردم از درخواستهای دموکراتیک
در داخل کشور و همســو ماندن با
جمهوری اســامی و نفوذ بیشتر بر
منطقه و گسترش اسالم سیاسی به
سراسردنیا.
 -٨کمــک موثر به حذف مخالفان
و به ویژه کشتار زندانیان سیاسی در
تابستان ســال  ،۶۷پس از پذیرش
قطع نامه  ۵۹٨و نوشــیدن جام زهر
رهبر وقت در  ۲۹تیر  ۱٣۶۷و پایان
جنگ ایــران و عــراق ،طرحی که
به گفته شاهدان از ســال  ۱٣۶۶با
همیاری هاشمی رفسنجانی و احمد
خمینی و دیگر دســت انــدرکاران
جمهوری اسالمی و دستور مستقیم
آیت الله خمینی طراحی شــده بود،
پس از پایان جنگ و به بهانه حملهی
ســازمان مجاهدین ،از مرداد ۱٣۶۷
آغاز شــد و در کمتر از دو ماه حدود
 ۴۰۰۰نفر از زندانیان سیاســی که
حکم زندان داشتند ،در دادگاههایی
چند دقیقهای و مخفی ،بدون حضور
وکیل و اطالع خانوادهها و حتی خود
زندانی از روند و دلیل محاکمه مجدد،
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به مــرگ محکوم و اعــدام کردند و
هنوز خانوادههای آنها نمیدانند این
زندانیان چرا و چگونه اعدام شدند و
جنازههایشان کجا و چگونه مدفون
شده است.
 -۹کمــک موثــر بــه خصوصی
ســازیهای دولتــی و دادن قدرت
اقتصــادی بــه نهادهــای نظامی و
امنیتی سرکوبگر در دوران ریاست
جمهوری وی از  ۱۲مرداد  ۱۳۶۸تا
 ۱۲مرداد ،۱۳۷۶
 -۱۰کمک موثر به ترور مخالفان در
رستوران میکونوسدر برلین آلماندر
تاریخ  ۱۷سپتامبر  ۱۹۹۲برابر با ۲۶
شهریور  ۱٣۷۱که تعدادی از فعاالن
سیاسی کردستان به قتل رسیدند،
 -۱۱و دیگر مواردی همچون کمک
احتمالــی بــه بمب گــذاری مرکز
همیاری یهودیان(آمیا) در آرژانتین
در  ۱٨ژوئیــه  ۱۹۹۴برابر با  ۲۷تیر
 ۱٣۷٣که  ٨۵کشته و  ٣۰۰مجروح
داشت.
مگر گمــاردن افراد نظامی و امنیتی
بدون داشــتن تخصص و مسئولیت
اجتماعی،در سمتهای کلیدی مانند
شــهردار و وزیر کار و غیره نتیجهی
سیاســت ســودجویانه و مصلحتی
رفسنجانی و امثال او نیست؟ سیاستی
کــه باعث شــد احــد و صمدها در
میان زبالههای شهر جزغاله شوند و
ساختمانهایی چون پالسکو ،بهدلیل
نبود ایمن سازی محل کار و شاید هم
به دالیل دیگر ،به مخروبهای تبدیل
و زحمتکشانی چون آتش نشانها
و بســیاری دگر ،قربانی سودجویی
دارندگان قدرت و ثروت شوند؟  .مگر
در طی این سالها از این قبیل فجایع
و قتلهای خاموش کم داشــتهایم؟
مرگها و بیماریهای ناشی از آلودگی

هوا و تصادفات تا مرگهای ناشی از
حــوادث محــل کار و محل زندگی
مردمی کــه از حداقلهای امکانات
رفاهی و بهداشتی محروماند .آیا تا به
حال فکری به حال بهبود این شرایط
کردهاند؟ یا به قول برخی از ما بهتران
«فعال وقت این حرفها نیست و باید
دولت اعتدال پابرجا و قدرتمند بماند
و سیاســت تعدیل ساختاری دست
پروردهی رفســنجانی را پیاده کند و
برجام را به سرانجام برساند ،باالخره
اوضاع بهتر میشــود ،امنیت هم که
داریم» واقعا راست می گویند امنیت
از این بیشتر! دیگر چه میخواهیم!؟
مــرگ میخواهیم برویم ســینهی
قبرستان ،حداقل آنجا که آباد است و
ن میگذارند!
گور ُمفت همدر اختیارما 
ما مادران پــارک الله ایران با تمامی
خــوردگان
آســیب دیدگان و زخم
ِ
دادخواه همراهیم و تاسف میخوریم
که چرا پس از نزدیک به  ٣٨ســال،
هنوز نتوانستهایم عوامل اصلی جنایت
و خیانت بــه مردم را بــه پای میز
محاکمه بکشانیم و مسئوالن مستقیم
این جنایتها با مرگی ساده میمیرند
و رازهای آن را با خود به گور میبرند.
هرچند میدانیم که مســئوالن این
جنایتهــا تنها به آنهــا که ُمردند
خالصه نمیشــود و همدستانی نیز
داشــته و دارنــد و امیدواریم روزی
بتوانیم این جنایــتکاران را به پای
میز محاکمه عادالنه و علنی بکشانیم
ِ
حقیقت سیاســت وجودی آنها و
تا
چرایی و چگونگی این همه جنایت
و پلیدی کشف شود و بتوانیم فضایی
ایجاد کنیم که به برقــراری عدالت
یاری رساند.
مادران پارک الله ایران
 ۴بهمن ۱٣۹۵
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آموزشگاه هنری ر  -مــی

خدمات
ساختمـانی

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط اساتید برجسته
آموزش موسیقی برای کودکان از  2تا  8سال
با مدیریت:

کلیهخدماتساختمانی
بازسازی ،به سازی
کیفیتعالی
نرخ مناسب

514-996-1620
Montreal, H4B 2M5

azjune’15U

شیـرینی

Rose pastry

رزپیسترى:بابهترین
شیرینیهاىارگانیك
• تزیین سفره عقد،
و هفت سین
• با 20سال سابقه

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

تدریسریاضیات
Highschool, College,
University
توسط مدرس و مؤلف کتب
کمکدرسی
با بیش از بیست سال تجربه

تدریس فارسی
تدریس زبان فارسی
در وست آیلند
پروینعبائی

esfahaniazdec01

پرستــار

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

514-503-7391
freeazmar

حسابـداری

آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه
خصوصی حسابداری کانادا
مطابق با مطالب و سرفصلهای
)DVS) DEP
 000توسط  :داتیس پناهی 000
استـادحسابداری
کالج Lester B. Pearson
به زبان های فارسی،
انگلیسی و فرانسه

Tel.: 514-991-6819
نیماازاگوسترایگان

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا438-238-3091.....
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

ازدواج

آموزش زبــان فرانسه

از مبتــدی تا پیشرفته
متخصص آزمون های TCFQ،TEFaQ، TFI
• کالس های تقویتی برای
دانش آموزان ابتدایی  -دبیرستان
• دوره های ویژه برای آزمون های ورودی مدارس
مجتبی فــالح
کارشناس ارشد زبان فرانسه با 13سال سابقه تدریس

Tel.: 514-965-1358
tillnov1Pd

مجری مراسم عقد ایرانی

514-825-3170

شــیخ صالــح366-1509 .......................
لی لی صمیمی 825-3170 .......................... .

ارز

شریف 223-6408 .........................................
آپادانا 933-1719 .............................................
گروه پاسیفیک289-9011 ............................
 5استار585-2345........................................... .
خضر989-2229 ................................................
یونیون موندیال937-5192.......................... .
844-4492 ................................Expert-FX

امالک و مسکن

فیروزهمتیان 827-6364 ...........................
امیرســام702-2309 ................................. .
کاظم تهرانی971-7407................................ .
نادرخاکسار969-2492....................................
مینواسالمی 967-5743............................... .
مریم خالقــی983-5415 ............................
حمیدکاغذچی928-5415 ......................... .
نینوس گیورگیزنیا816-4080.................... .
مسعودنصر 571-6592.................................. .

اجنمن ها و سازمانها

CSAIکمک به مهاجرین932-2953 ........ .
انجمنادبیمونترالilsmontreal.org.......
انجمندوستدارانزرتشت808-5070........
انجمنزرتشتیانکبکwww.zaq.org ...... .
مکیک373-5777.............................................
بنیاد سخن آزاد944-8111........................... .
حقوق بشرinfo@addhi.net .......................
249-4684 ........................................IBNG
انجمن زنان مونترال516-3007...................
دانشجویان:کنکوردیا848-2424 .............. .
کتابخانه نیمــا485-3652 .........................
موسسهخوئی341-2235 ..............................

بیمه اتومبیل

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

شانس اول را به آنها
بدهید!

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

بیمه و مشاور مالی

علیپاکنـژاد296-9071...................................
کیوان نصیرنیا466-9381 ..............................

پزشــکی

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

تاکـسی

اطلس485-8585 ............................................ .

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

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

ترجمه

دارالترجمهیکتا439-8501..........................
نغمه سروران889-8765 ............................ .
محمودایزدی745-0318 ............................ .
شهریاربخشی624-5609 ............................ .

چاپ و تابلوسازی

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

حسن انصاری735-0452 ............................
ریاض حق362-0382 ....................................
کردلوئی 652-7623 ......................................
ســرورصدر777-3604 ...............................
مهتاب ثقفی567-3169 ................................
حسینخردبین242-6034...........................

حمل و نقل

مونتریال442-8056 ....................................... .
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

خشکشویی

اکســپرس889-7392 ................................ .

PAIVAND

آشپزی

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

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

------

همه روزه در

تپش دیجیتال
------

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

514-

• 223-3336
•
تدریس ریاضیات
وفیــزیک •
توسط مهندس •
•

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

514-827-6329
514-620-3255
toendofmay2010P

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

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

مرکزشهرمونتریال:

تپش،شاطرعباس،ماهیسن لوران،کافه پرشیا،
عموجان،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون،
 ،NDG autoفتوشاپ ،ارز آپادانا ،کلینیک آریا،
آلفامدیک ،ارزخضر ،المیزان ،نور ،پاســیفیک،
متروپولیس ،کبابسرا و...

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

دندانپزشک

شهروزرضانیا (آریا)933-3337 ................. .
شریفنائینی731-1443............................... .
دندان سازی (کلینیک)
افخم هادی737-6363 ................................. .

رستــوران

آنیکــس 585-2029 .....................................
کبابسرا 933-0-933 .................................... .
شومینه564-9790 ........................................ .
کلبهعموجان484-8072.................................
پاتوقعموجمال933-8866...........................
فاروس270-8437 ......................................... .
یاس483-0303 ........................................... .
کارتیه.پرس488-6367..................................
کوپولی483-0000 ....................................... .
کوپولی(989-8580 ............................... .)2
بیبلوس523-9596...........................................

روانشناسی  /روانکاوی

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

فـرش

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

فـال

کوه نور ،آدونیس و...
شماره شما در

این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

کــــارواش

هما484-2644 ................................................. .

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

تپش223-3336 ................................ .

کلیسا

انجیلیفارسیزبان999-5168......................

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

ماهیسنلوران369-3474.............................
کوهنور)450(672-2324................................
بینو728-4744...................................................
آریا(اوتاوا))613( 594-3636...........................

لوله کشی

سروین562-6453........................................... .

مهاجرت

فتوشاپ846-0221...........................................
فتوبوک984-8944...........................................
فتو ُرز488-7121.................................................

الوال:

کامپیوتر

گلفروشی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

آدونیس ،شاتوکباب ،و...

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

دکتر بیتــا999-2482 ............................... .

شیرینی پزی و قنادی

وست آیلند :

شادی678-6451 ............................................ .

گرانیت

سوپر و فروشگاه

ریوسود:

کوه نور ،آدونیس ،دابل پیتزا ،مارشه افغان،
مارشه آریا ،کلینیک میرا ،مراکزفرهنگی و...

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

داروخــانه

عینک سازی

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

(آرش کشوری)

College,University
High-Shool

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

MONTRÉAL QC H4B 1L8

فروش کلیه بلیت
برنامه ها و کنسرتها

>> کلیه مقاطع:

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



azoct15free

الکترونیک

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

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

خانمی هستم با تجربه
و قابلیت آشپزی برای
اعضای خانواده
و مهمانی های شما
به صورت پاره وقت.
در صورت نیاز معرف
موجود است.
شماره تماس:
438-921-8840

نیـازمنـدی هـای پیوند

Tel.: 514-484-8072

آموزش رانندگی

Tel.: 514-483-0303
azmay15

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

نینــا 513-5752 .............................................

رستـــوران یاس
به چند نفر ویترس
و کمک آشپز
• نیمه وقت و تمام وقت •
نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

azjune16free

استخدام

آژانس مسافرتی

استخدام

Tel.: 514-806-7870

امید رایگان از فوریه15

فرنازمعتمدی842-8000................................
همامهر438-228-9266 ............................
ناهیدپاکروان844-873-7191 ....................
مریمنشاطی647-401-8888.......................
کاســپین814-7700 ..................................
مهری 940-1642 ............................ .T.A.M
اسکای.الن 388-1588 .................................. .
یونی گلوب(نسرین)849-7711..................

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

اعظم  -تلفن تمــاس:

Tel.: 514-812-5662

آرایشـــــگاه

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

پرستــار

انجام كلیه كارهاى
ساختمانى از قبیل
سرامیك و رنگ وپاركت و
غیره وتبدیل زیرزمین به
مسكونى
تلفن تماس (امید):

937-8296.......................................... . VIVA
481-6765 ............................................EVE
شهرزاد489-6901 ......................................... .
فاطی 772-5787 ............................................ .

خدماتمالیاتی

اگر در نگهداری از نوزاد و
اطفال خود نیاز به كمك دارید
و چنانچه جهت نگهداری از
پدر و مادران گرامیتان نیاز
به مراقبت در بیمارستان و
منزل در شب دارید جهت
هماهنگیتماسبفرمایید.

ساختمان

MMUNITY

jan01U

azaug15U

azmarU

PARTICIPATE in our
CO

Tel.: 514-266-1355

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

Tel: 438-399-1359

aznov1U

کامیونیتی

ضرورتی جدی تر،
بزرگ تر و مهم تر
از من و شما

ب
ا مشار
ک
ت
خ
ود،
در
تقویت
آ
ن
ب
ک
وشیم!

به یک نفر پیتزامیکر و چند ویترس نیازمندیم.
لطفا با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

تدریس خصوصی ریاضی
از ابتدایی تا دانشگاه-
کلیه دروس
آمادگی  GREو GMAT
توسط دکتری مهندسی از
کنکوردیا با بیش از  10سال
سابقه در ایران و کانادا
با قیمت بسیار مناسب
Tel.: 514-804-9894

clinique_Soleil@yahoo.com

بفروش می رسد:

لطفا با شماره زیر تماس بگیرید:
>>ناصــر
514-512-8935

پیتزا میکر | ویترس

تدریـس
ریـاضی

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

 6متری
گل ابریشم اعال

استخـــدام

aznov’15U

به چند نفر سکرتر ،مسلط به زبان های فرانسوی و انگلیسی
فـورا نیازمند است:
لطفا برای اطالعات بیشتر با ایمیل زیر تماس بگیرید:

قــالیتبریز

azjan01

aznov-jan’17tpshP

استخدام منشی

چنــدعدد

Tel.: 514-892-5433

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

3333 Cavendish, #285

فروش فرش

به یک نفر مسلط به زبان
انگلیسی و فرانسوی
• با گواهینامه رانندگی
برای کار در داخل و
بیرون شرکـت،
تمام وقت نیازمندیم.
تلفناطالعات:

احمــد

علیـرضا فخـاریان

Re-Mi

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

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

تپش دیجیتال223-3336 ........................ .

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

گــودرزی (922-9023 ........... )d-expert

پـارس290-2959 ....................................... .

وبسایت

وام مسکن

بهروزباباخانی606-5626 .......................... .

ماریاکوتونه656-8178....................................

وکیل دعاوی

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

ویدیو

محضر

موسیقی (جشن ها)

امیرکفشداران574-4540..............................
تپش دیجیتال223-3336 .......................... .
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www.paivand.ca since 1993
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سی
عکا
رز
(نبش دکاری )

)Tel.: 514-996-9692

Haircut: $10

فــا ل

فال ورق غیابى توسط خانم
مینا در ایران
ساعت تماس  ١٢تا ٢
بعدازظهربوقتمونتریال
و  ٩تا  ١٢ظهر بوقت ونكوور
مبلغ  ٢٥دالر كانادا

Tel: 514-295 39 28

SNOWDON

ارژنگ

1674 rue Everett
Montreal Qc H2E 1N6
P2enddc

Phone:
(438) 923-7873
778-968-7578
4970
Queen
Mary Rd.
604-762-4719

دارای کارشناسی ارشد زبان
فرانسه و مدرک تدریس پیانو
به کودکان ،امکان تدریس به
زبان های فرانسه،
انگیسی و فارسی

Tel.: 514-996-1065

azmay2013hoomanfree

دیگر طالع

هفت روز هفته از  ۹صبح تا  ۷شب

Surrey, BC
Montreal

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

ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

514-833-8684

CV@spaxprss.com

کمک به شما در زمینه عشق ،ازدواج،
کار و بیزنس ،تحصیل ،امور مالی ،موفقیت،
سالمتی ،دادگاه ،طالق ،کودک،
بار قویتر از
خنثی کردن سحر و افسون و9 ...
بینان

تدریسپیانو

توسط :رضا هومن

Tel.: 514- 781-9268

طالع بینی از روی دست ،صورت ،تاریخ تولد

azjulyU

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

& Place Versailles.

Master :DURGA
KALIPRASAD

٠٩١٢٢٠٨٨٦٥٩

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...

Looking for experienced

 eyebrow threadingاسپای مدرن در ناحیه الوال
specialists.
به یک نفر متخصص
Full time & part time
بند و ابرو
فورا نیازمند است :
positions available
تمام وقت و یا نیمه وقت
at our new locations in
Carrefour Laval
اطالعات:تماس

اگر از طالعبینی دیگران ناامید شدهاید ،کافی است تنها یک بار
با من مالقات کنید تا نتیجه دلخواه را به دست آورید.

تلفـــــناطالعــــات:

فنگویندگی

50 X 70

Spiritualist & Psychic Reader

آرایشگاه
Tel. : 514-516-9810

Help wanted
----------

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

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

info@paivand.ca

• ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺗﺭﻧﺳﻔﺭ ﻓﺭﻭﺩﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﭘﺎﺭک ﺁﺑﯽ
• ﺟﺎﺑﺟﺎﻳﯽ ﻣﺳﺎﻓﺭ ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺑﺎ ﭼﻣﺩﺍﻥ ﻣﻭﻧﺗﺭﺍﻝ ﺑﻪ ﺗﻭﺭﻧﺗﻭ ﻭ ﺑﻠﻌﮑﺱ
• ﺍﻧﺗﻘﺎﻝ ﺑﺎﺭ ﻭ ﻣﻭﻧﺗﺎژ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﭼﻭﺑﯽ ﺩﺭ ﻣﻧﺯﻝ ﺍﺯ ﻓﺭﻭﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎی
IKEA, Costco, Canadian Tire, Home Depot, Brick

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

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

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
زیر ایمیل کنید:

ﻫﺩﻑ ﻣﺎ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺳﺭﻭﻳﺱ ﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻣﻭﻁﻧﺎﻥ ﮔﺭﺍﻣﯽ

استخدام :بند و ابرو

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

نیازمندیهای

Hirbod Transport
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helia_1984@yahoo.com
Pazfeb-june2015

قابلتوجهخامنها

مترجم رمسی

اجنام امور ساختمانی

فال قهـوه
و ورق

خاطره حتویلداری یکتا

• بازسازی آشپزخانه • بازسازی حمام
• نصب در و پنجره • کاشیکاری Renovation
• نقاشی • کابینت آشپزخانه
• سنگ کاری و بسیاری دیگر
با سال ها سابقه در خدمت شما
هدف ما رضایت شماست (بهنام رفیعی)

(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام

514-441-4295
azjan15U

صرافی
 5ستاره

کلبــه عموجان

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

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

Tel.: 514-933-0-933

نغمه سروران

محمودایزدی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
•عضوجامعهمترجمان
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
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ایران
رسمی
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
رسمی اسناد و مدارک،
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با
مدارک
¢و
اسناد
کلیه
ترجمه
■
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
•ترجمهرسمیکلیه
تضمین تائید ادارات و سازمان های
رسمی،
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
مدارک و خدمات مربوط به
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء
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Tel.:
514-745-0318
ترجمه
محل:مرکزشهرمونترال
Cell.:
514-246-8486
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نزدیکمترومک-گیل
(514) 675-0694
Location:
(438) 390-0694
Downtown Montreal
near
Pl.
des
Arts
باایرانی
Call, text or e-mail for an
appointment
کــار

BEN

توسط شادی

مترجم رمسی

مترجم رمسی

514 585 - 2345




























zarbarg
paivand






 




راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال

کنید!

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

مترجم رمسی

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

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

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک
514-624-5609
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فروشکلیه بلیت
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www.paivand.ca





ها
کنسرت
و
ها
برنامه

 آبونه مان گسترده
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ARBARG

 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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دیجیتال
تپش
در
روزه
همه
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Iranian Business Directory
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223-3336
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Tel : (514) 996-9692

www.paivand.ca
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ﺷﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ
ﺷﻌﺒﻪ ﺩﻭﻡ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
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1396, Ste Catherine O 3285, Cavendish
Blvd.,
ﺗــﻬﺮﺍﻥ،ﻛﺎﺭﮔـــﺮﺷـــﻤﺎﻟﻰ،







ﺗـــﻘﺎﻃﻊ









ﺑــــﻠﻮﺍﺭ ﻛﺸـــﺎﻭﺭﺯ ،ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﮔﻴﺘﻰ،
#425, Montreal, H3G1P9
#355, Montreal, H4B2L9









 






ﭘــــﻼﻙ - 1172ﻃﺒـــﻘﻪ ،2ﻭﺍﺣــﺪ7
Tel: +1-514 691 4383
Tel: +1-514 903 9797
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+98 21 6694 8154
5780 Sherbrooke
W., Tel.:
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در مرز ايران فعاليتهاي نفتي و س��اخت
وسازها كيان هورالعظيم را تهديد ميكند.
انتقال آبه��ا كارون را خش��ك ميكند.
كاروني كه هم اينك به دليل آلودگيهاي
صنعتي ،ش��هري و خانگي ب��ه فاضالبي
بزرگ تبديل شده است .بخشهاي خشك
شده آن در كنار خيابانها به پارك تبديل
ميشود .آلودگيهاي انباشته شده در آن به
جزيره تبديل ميشود .جزايری كه هر روز
وسعت پيدا ميكنند تا ريزگردهايي كه به
خوزستان بسنده نكرد و آسمان  22استان
را فتح كرده ،منش��أ داخلي هم پيدا كند.
گرد و غبارهايي كه به گفته «سيدشريف
حس��يني» نماين��ده خوزس��تانيها در
بهارستان و براس��اس آزمايشهاي انجام
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»
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www.paivand.ca since 1993

خطبه

راهنمای انتخابکارت حافظه مناسب برای دوربین
از زمــان اختــراع دوربین
عکاسی تا حدود همین 20
سال پیش ،عکسها بر روی
حلقه فیلم عکاسی (نگاتیو)
به ثبت میرسیدند و ظهور
و چــاپ آنها تــوأم با چند
واکنش فیزیکی  -شیمیایی
بود .تا این کــه دوربینهای
دیجیتــال پا به عرصــه وجود
گذاشتند و بساط فیلم عکاسی
برچیده شد.
البته امروزه عکاسانی وجود دارند
که به همــان روش قدیمی و با
تکنیکهای کهن اتــاق تاریک و
ظهور نگاتیو فعالیت کرده و هنوز
این دوربینها را بازنشست نکرده
اند!
به عنوان مثال ،عکاس صاحب نام
ایرانی مقیم امریکا ،آقای عباس
شیرمحمدی نیزدر مراسم ادای
سوگند ریاست جهموری جدید

رو به کاهش گذاشــت .در
بین تمامی فایلهای تصویر
برداری ،فایلهــای ویدئویی
 4Kپرحجم تریــن بوده و
فضای بیشــتری را اشغال
مینماید .بنابراین برای ثبت
این تصاویر پرحجم ،به کارت
هایی احتیاجداریم که ظرفیت
و سرعت بســیار باالیی داشته
باشند .البته فایلهای  4Kجزئیات
بسیار بیشتری را در تصویر نشان
داده و کیفیــت تصاویر حاصله،
خیلی باالتر از فایلهای  HDاست.
اغلب این کارتها در سه نوع زیر
میباشند ولی اصولدین همه آنها
یکی است:

امریکا ،به همان شیوه قدیمی و
با دوربینی که  100سال از عمر
پربرکتش میگذشت ،یک عکس
پانورامایدبش تهیه و به مستاجر
جدید کاخ سفید تحویلداد!
امــا از زمان ظهــور دوربینهای
جدید،تصاویربهصورتدیجیتالی
و بر روی کارتهای حافظه ذخیره
Compact Flash or CF, SD,
میگردند .این کارتها ،اطالعاتی را
Micro SD
که به صورت دیجیتال از سنسور
و پردازنــده ی دوربین ارســال هر کدام از این کارتها با توجه به
میشود ،ثبت میکنند .در ابتدای سایز و سبک دوربین عکاسی و
ظهور کارتهای حافظه ،ظرفیت فیلمبرداری ،مورد استفاده قرار
آنها بســیار کم بود و میگیرند.
تلفناستودیوفوتوبوک:
اغلب نیز بسیار گران اطالعات دقیق و مفصلی بر روی
(514) 984-8944
قمیت بودند .اما با ورود هر کدام از این کارتها به صورت
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
نسل جدید دوربینهای مخفف نوشــته شده که شاید تا
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
عکاسی و فیلمبرداری به حال به همه آنها توجه نکرده
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
دیجیتال ،به خصوص باشید.
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
دوربین هایــی که با بــا مطالعه این مقالــه میتوانید
ن شماره:
سپشیال ای
فرمــت  RAWو  HDاز ســایر جزئیات و مشخصات
ا
جلسهرفعاشکالوتمرین
تصویر برداری میکردند ،کارتهای حافظــه دوربین آگاه
تنظیماتدستیدوربینشمادر«استودیو
کارتهایحافظهجدیدتر شوید.
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر
و بــا ظرفیــت باالتــر • اولیــن موردی کــه در زمان
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب
نیــز وارد بازار شــده و خرید یک کارت حافظه به چشم
وعکسهایخانوادگی
قیمتهایآنهاهمبتدریج میآیــد همان ظرفیــت حافظه
کارت بوده کــه معموال با واحد
گیــگا بایت یا بصــورت مخفف
 GBنمایش داده میشود .طبیعی
اســت که هر چــه حجم کارت
باالتر باشد ،میتوان عکس ،فیلم
و اطالعات دیجیتالی بیشتری بر
روی آن ذخیره کرد .علمای عظام
عکاسی معموال توصیه میکنند
بهتر است بجای خرید یک کارت
 64گیگابایتی ،دو عدد کارت 32
گیگابایتی خریداری کنیم که اگر
به هر دلیل کارت از کار افتاد و یا
گم شد ،تمام تصاویر از بین نروند
و حداقل نصف آنها برایمان باقی
 Infos pratiquesبمانند.
 • sur Montréalمولفه دومی که باید در زمان
بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی خریــد کارت حافظــه در نظر
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل بگیریم ،سرعت انتقال اطالعات
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو دیجیتالی روی کارت اســت که
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد .با سمبل  Xنمایش داده میشود.
این مورد هم بسیار مهم بوده و
اگر سرعت انتقال اطالعات کم
باشد ،مجبور میشویم در زمان
ثبت هر تصویر ،زمان کوتاهی را
صبر نموده تا اطالعات بر روی
کارت ذخیره گــردد .مادامی
کــه اطالعات تصویــر بر روی
کارت حافظه ثبت نشده باشد،
نمیتوانیم عکسدیگری بگیریم
و دوربین زمان کوتاهی مکث
میکند .همین یک یا دو ثانیه
که شاید خیلی مهم بنظر نرسد،
باعث میشــود که فرصت ثبت

«همهچیزدرموردمونترآل»
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Immigration
Manitoba Provincial Nominee Program
ty of Manitoba’s workforce
and economy. Manitoba
welcomes changes to
the Provincial Nominee
Program that will further
enhance the process for
newcomers and businesses
in the future.
Each year, some 15,000
immigrants arrive in Manitoba. The outcomes for
internationally experienced
workers who immigrate
through the MPNP are
positive. According to a
recent survey, 85 percent
of Manitoba nominees
were working within three
months after their arrival,
76 percent were homeowners within five years and 95
percent of families settled
permanently in the community.
Whether you simply want
to visit Manitoba to explore
the rich cultural history and
natural beauty, or for an exploratory visit for business
adventures, Manitoba welcomes everyone from all
four corners of the world.
For more information on
the MPNP programs available please do not hesitate
to contact our office for
more detailed information.
Keep safe, stay healthy,
and make sure laughter is
in your everyday life.
------------------ترجمه فارسی مقاالت را در
وبسایتمابخوانید
------------------Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration Consultant
Registered with Quebec
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.
com

بسیاری از تصاویر و موقعیتهای
عالی عکاسی را از دست بدهیم.
یک کارت کم سرعت ،عملکرد
یــک دوربیــن فوق ســریع را
مستقیما تحت تاثیر قرار داده و
باعث افت شدید سرعت تصویر
برداری میگردد .پس هر چه عدد
کنار  Xبیشتر باشد ،سرعت کارت
بیشــتر بوده و کارمان راحت تر
است .برای روشنتر شدن مطلب،
به مثال زیر توجه فرمایید:
هر  Xمعادل  0.15مگا بایت در
ثانیه اســت .بنابراین اگر سرعت
کارت ما  1000 Xباشد ،میتواند
در هر ثانیه 150مگابایت را منتقل
نماید .بر روی برخی کارتها ،این
مولفــه به همین صــورت ذکر
میگــردد و آن را Performance
کارت مینامنــد .ایــن ویژگی
بیشــتر در مورد کارتهایی مورد
توجه قــرار میگیرد که بخواهیم
از آنها برای فیلمبرداری استفاده

and services to support that
economic integration of
immigrants and refugees
at no additional cost to
Manitobans.
Manitoba’s most recent
labour market forecasts
projects of 177,800 job
openings in the province
between now and 2021,
with demand spread across
multiple sectors including
business, finance, services,
trades and transportation.
At least 25 percent of
projected job-openings are
expected to be filled by
immigrants.
An annual MPNP nomination plan that prioritizes
skills and job creation
will be updated quarterly
to regularly communicate
Manitoba’s labour market
priorities to potential applicants starting in April 2017,
the program will be continuously monitored, evaluated and improved to ensure
ongoing responsiveness to
Manitoba’s economic and
labour market needs, in
partnership with industry
and training organizations.
Over the past number
of years, Manitoba has
welcomed many new
comers to Canada thanks
to the Provincial Nominee
Program, all of whom have
contributed in their own
ways to the current diversi-

The Premier of Manitoba
Canada announced a new
Labour Market Strategy
for Immigration to provide
direction for the renewal
of the Manitoba Provincial Nominee Program
(MPNP).
Enhancements to the
(MPNP) will improve processing times and fast-track
nominations to provide
job-ready, skilled workers,
including international
students with opportunities
to build a prosperous future
in Manitoba.
Immigration is a driver of
economic growth, a way
to address targeted labour
market needs. The renewal
of (MPNP) will ensure
the province of Manitoba
continues to attract skilled
workers and entrepreneurs
with the potential to make
the strongest contributions
to our economy soon after
their arrival in Canada.
Manitoba will work with
the Government of Canada
to improve the speed with
which visa applications are
processed.
In addition, revenue generated by new application
fees for skilled workers
and existing fees for
business applicants will be
re-invested into improving
program service standards,
performance measurement

کنیــم .بنابراین شــاخص  Xو
 Performanceدر اصــل یــک
مؤلفه هســتند ولی بــا دو بیان
متفاوت.
• مولفــه دیگری نیــز بر روی
مشخصات کارت حافظه نوشته
میشود که UHS Speed I or II
نامیده میشود .این مولفه در اکثر
اوقات بصورت مخفف و با حرف
 Uو عــدد  1یــا  3در درون آن
نمایش داده میشود .این شاخص
در زمان ثبــت تصاویر پر حجم
بر روی کارت مــورد توجه قرار
میگیرد .اگر میخواهیم فایلهای
 RAWو  4Kرا بــر روی کارت
ثبــت کنیم حتما بایــد کارتی
بخریم که عالوه بر رعایت تمام
موارد فوق ،دارنده گزینه  U3نیز
باشــد .همچنین اگر از دوربین
عکاســی با فرمت  RAWو در
وضعیت رگبار استفاده میکنیم،
بهتر اســت که کارت مان حتما

 U3باشــد .برخی از دوربینهای
فیلمبــرداری ،نمیتوانند بر روی
کارتهای  U1تصویر ثبت کنند
و این کارتها را نمیپذیرند (بویژه
در وضعیت  .)4Kســرعت ثبت
بر روی کارتهای  UHS Iدر حد
 100مگابایت در ثانیه بوده ولی
 UHS IIدر حدود  312مگابایت
در ثانیه میباشد.
• شاخص دیگری بر روی کارت
قرار دارد با حرف  Cو نیز عددی
در درون آن نمایش داده میشود.
این شاخص نشانگر مینیمم زمان
«رایت» بر روی کارت برای تهیه
فایلهای ویدئویی است .بهترین
وضعیت برای این شاخص ،عدد
 10میباشد .این شاخص آنچنان
مورد توجه نبوده چرا که بیشتر
کارتهای حافظه ،عدد  10را که
ماکزیمم این مولفه میباشد ،دارا
هستند.
•
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CarsRToys

www.carsrtoys.ca

فروشنده اتومبیل های دست دوم
آمریکایی ،ژاپنی ،اروپایی پ
برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را
در وبسایت ما بجوییدwww.carsrtoys.ca :
برترین سرویس | نازل ترین بها
در خدمت هموطنان گرامی
برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد فاینانس هر روز هفته
با شماره تلفن های زیر متاس بگیرید:

با مدیریت الکس تنوتاسی
Cars R Toys offers you its
experience & expertise
in the pre-owned car market & the auto financing
service.

برنامه
های رقابت ناپذیر
فاینانس مخصوص
ه
موطنان تازه وارد
----ب
دون رجوع به پیشینۀ
اعتباری شما

bad credit,
bankruptcy,
no credit,
!no problem
we have
financing for you.

Cars R Toys

Tel.: 514-484-8181
کریستیانورونالدو
کریستیانورونالدو،قهرمانفوتبال
تیم رئال مادرید برای چهارمین
بار کاپ طالیی فوتبال را در بازی
های سال  2016از آن خود کرد.
گفتنی اســت تعییــن بهترین
بازیکن پــس از پایان هر فصل
مسابقات فوتبال ،با رای مسوولین
ورزشــی و زیر نظر  FIFAانجام
می گیرد.
در ســال  2016رونالــدو با رای
 173روزنامه نگار ورزشــی برای
دریافــت کاپ طالیــی انتخاب
گردید.
آقای رونالدو  31ســاله از کشور
پرتقال در ســال هــای 2008و
 2013و  2014و  2016بــا در
دست داشتن عنوان بهترین گل
زن و بــا امتیــاز  16گل در 12
مســابقه کاپ طالیی فوتبال را
دریافت داشــته و توانسته است
رقیب خود لیونل مسی را از کشور
آرژانتین را پشت سر بگذارد.
همانطــور که مــی دانید فینال
فوتبال باشگاهی سال  2016در
شهر یوکوهاما ژاپن برگزار گردید
و آقای رونالدو توانست از موقعیت
یــک پنالتــی در دقیقــه 104
استفاده نموده و مسابقه را به نفع
تیم خود به پایان برساند.

رونالدو اظهــار می دارد که
در دوران کودکی به پدرش
گفته بود کــه روزی پولدار
خواهد شد و برای او خانه ای
خواهد خرید ،لیکن متاسفانه
اکنون که ثروتمند است پدرش را
از دست داده.
همچنین بد نیست بدانید آقای
رونالدو کماکان درگیر مســائل
مالیاتی برای پنهان کردن 213
میلیون دالر درآمــد حاصل از
فوتبال و تبلیغات می باشد و از
پرداخت  8میلیون دالر مالیات
در ســال  2014خودداری کرده
اســت .ظاهرا وی بــرای فرار از
پرداخت مالیات ،درآمدهای خود
را در کشــور پاناما سپرده کرده
است.

رسوایی و جتاوز
جنسیمربیان
ژیمناستیک در آمریکا

بر اســاس گزارش های مستند
 16دســامبر دو روزنامــه
«ایندیاناپولیــس» و «یو اس ای
تودی» 368
نفر ازدختران
جــوان که
در ورزش
ژیمناستیک
شرکتنموده
بودند ،مورد
تعــرض و
تجاوز جنسی مربیان خود قرار
گرفتــه اند .چندی نفــر از آنها
دخترانی  6تا  8ســاله را لخت

کرده و از آنها عکس گرفته اند.
همچنین یــک دختــر جوان
 14ســاله در یک کلوپ معتبر
ژیمناســتیک بارها مورد تجاوز
مربی خود قرار گرفته اســت .به
دنبال انتشار گزارشات دو روزنامه
فــوق ،تعداد زیــادی از دختران
که مورد تجاوز قرار
گرفتــه اند و در این
مورد ســکوت کرده
بودند ،وقایــع را با
خبرنــگاران مطرح
کردند .در این رابطه
مارســی هامیلتون
رئیس فدراســیون
ژیمناستیک امریکا از
سوی محافل ورزشی مورد انتقاد
شــدید قرار گرفت و در اثر این
رســوایی ناگزیر گردید که کلیه
مربیان را اخــراج و گواهی نامه
های آنان را باطل نماید.
ایــن جریــان موجــب گردید
دوشیزگان جوان و قهرمان نتوانند
در بازی های المپیک شــرکت
کنند.
بنــا بــر اظهــار
مسوولین ورزشی،
ایــن افتضــاح
جنســی بدتر از
رسوایی کشیشان
کاتولیک در سال
های گذشته بوده
که آنان در کلیسا
اقدام بــه گرفتم عکس برهنه از
کودکان می کردند.

جوان ترین قهرمان

Sundays we are closed.
Monday to Friday:
)10AM - 7PM
Saturdays 11am to 5p

اتومبیلرانیF1

6087, Saint-Jacques Ouest
Montréal, Québec, H4A 2G4
Free: 1 877-227-7786
1 877-CARSRTOYS
Local: 514 484-8181

ورزشـــی...

از نگاه «شامپیون»!

 31دسامبر :آقای «استرول»  17شــرکت در مســابقات
ســاله از کانادا موفق شد عنوان اتومبیلرانی ســال
وســف تی زهــوش ،از
قهرمانی مسابقات اتومبیل رانی  2017آماده سازد.
ی
دیمیترینایرانیانجامعه
سال  2016اروپا را نصیب خود
ق
یرانی مونتــرال ،قهرمان
ا
نماید.
یشینتیمملیپینگپنگ،
مشکالت خانه
پ
در گــزارش هــای روزنامه های
بیفدراسیونپینگپنگ
مر
مونتریــال و اوژنی بوشار!
،1963
رمان تیم ملــی ایران
کبــک ،آقــای اوژنی بوشار قهرمان 22
قه
چکســولواکی 1976؛
در یوگسالوی ،1965
استرول بعنوان ســاله ی تنیس کانادا
ورزشــی در کلکته1976؛
خبرنگارکیهــان
های
یــک قهرمــان (که اخیرا از رقابت
شیالمپیکمونتریال1976؛
خبرنگارکیهانورز
ارزنــده با آینده تنیس اســترالیا اوپن
فنی داوران تنیس روی
سرپرســت کمیته
یی درتهران 1974؛ مشاور
ای درخشــان حذف شد) که چندین
میزمسابقات آسیا
جهانیدرانگلستان1977
تمرینات
در مســابقات ســال اســت
فنیمسابقات
اتومبیلرانی یاد خود را در فلوریدا انجام
وی که
شــده و ایشــان می دهــد ،در نظر دارد
ر ا سرپرستی خانه را به عهده دارد،
نیز در حمایت ایــن روزنامه ها با آمادگی بیشتری خود
برای مسابقات تنیس آماده سازد .ارســال داشته تا هرچه زودتر به
قدردانی نموده است.
آقای استرول که در حال حاضر وی که در ســال  2014در رده تعمیرات اساسی خانه بپردازد.
در آمریکا زندگی می کند اظهار بندی بهترین تنیس بازان بانوان بر اساس نظریه ی شهرداری خانه
می دارد که هنر و استعداد خود را در رده ی ششــم قرار داشت ،در به علت عدم ســکونت اشکاالت
حال حاضر در زیادی در بردارد.
مدیون پدر ش و کمک
رده ی  43قرار حیاط منزل و دیوارهای آن پر از
های مالی اوست .وی
موریانه بوده و در اثر شکاف دیوار
دارد.
تا بحال در  30مسابقه
شــرکت نموده که در
خانــم اوژنی ها و نفــوذ آب به داخل اتاق ها،
در صفحــه کپک زدگی زیادی رد خانه دیده
 14مسابقه عنوان اول
ورزشی روزنامه می شود و همچنین خانه مملو از
را به دست آورده است.
مونتریــال در موش است.
وی بعــد از آقای ویل
نوو ،قهرمــان اول دنیا از کبک ،توجیه این رده بندی اظهارداشته مادر اوژنی که قبــا خانه را به
دومین قهرمان در کبک است که اســت که احساس می کند یک مبلــغ 2و نیم میلیون دالر برای
عنوان برترین این مسابقات را به حالت خشــم و خستگی برایش فروش گذاشــته بود ،با در نظر
پیش آمده اســت و بهتر است گرفتن مشــکالت متعدد خانه
دست آورده است.
و فشار شهرداری برای تعمیر و
آقای اســترول اظهار داشته که مدتی به استراحت بپردازد.
درحال حاضر مشغول تمرینات اخیرابهدنبالشکایاتهمسایگان بهســازی خانه آن را به مبلغ 1
و آماده ســازی خود می باشــد خانه اوژنی ،شــهرداری وســت و نیم میلیــون دالر برای فروش
تا با انرژی بیشــتر خود را برای مونــت اخطاریه هایی برای مادر آگهی نموده است.
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فروش در تپش:

514-223-3336
______________

پشت در منانید!

برایتهیهبلیتهمین
امروز متاس بگیرید
1003 Boul Cure-Labelle
Laval, QC H7V 2V7

 با پارکینگ وسیع رایگان
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جنب دانشگاه کنکوردیا

خدمات ارزی

   مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

   خریدار ارزهای خارجی

بابهترین نرخ روز

PAiVAND
BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

Tel.: 514-996-9692
since3
199

info@expertfx.ca

ناهیدپاکروان

<< pgs. 2

سفر به ایران

 Mailing Address:

باباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8
FAX: 514-342-9574

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

info@paivand.ca www.paivand.ca

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

7روز
هفته






مشاور رمسی وام مسکن

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

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

Tel.: (514) 933- 8383

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

constartech architecture

UNION MONDIALE

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

انتقـال ارز

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -اداري  -ﺗﺠﺎري  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

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

با کمترین کارمزد
مجهز به کلیه کارت های
   آخرین اطالعات ارز

بانکی ایران

عینک
فرهت

جواد ایراخنواه

به مدیریت :بیژن احمدی

____________________
5655 Sherbrooke W.
NDG، H4A 1W6

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
Tel.: 514-481-0671
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فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

همه روزه در تپش دیجیتال

223-3336

514-

با بیش از  30سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی
____________________________________ GUY
)1855 Ste-Catherine W. H3H 1M2 (Corner: St- Marc
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