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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

دیدوبازدیدو ضیافت
بزرگ نوروزی

www.sharifexchange.ca

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com
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خوابی که
ترامپ
برای ایران
دیده!

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

دارالترجمه رمسی یکتــا
ترجمهرمسی  -دعوتــنامهرمسی

Tel.: 514-439-8501

www.ParsPlumbing.ca

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

الیت
صرافی
انتقال فوری ارز

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

438-985-4674

fhemmatiyan@sutton.com

   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

GUY

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

 ص25 :

حمیدصدیقکاغذچی
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

خدمات ارزی

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

Profusion Realty RF

(514) 846-0221

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

6600 Trans-Canada, Suite 750

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

Tel.: 514-439-1444

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

) Tel.:

 ص2 :

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.

با 25سال سابقه کاری در کانادا

RESTAURANT ONYX INC

2178 Ste-Catherine W.

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

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

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

مشاور امالک در مونتریال

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

Ofﬁce: 514 285 1637

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

و South shore

1449 St. Catherine W

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

514 889 8765

RESTAURANT
ONYX INC
Côte-des-Neiges

انتقـال ارز

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

فارکس

(خضر)

ﻋﻀﻮ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﻛﺒﻚ ﻭ ﺁﻧﺘﺎﺭﻳﻮ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

جنب دانشگاه کنکوردیا

940
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مرخدادوچهبرسر
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؟
ﻧﻐﻤﻪ ﺳـﺮﻭﺭﺍﻥ
Pars Plumbing INC

pg.: 38

در این شمــاره:
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ها
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 )22آمریکا :رئیس
جمهوری در سایه
و بسیاری دیگر..

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ

شنبه  18مارس
E m bass y
Plaza

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

2
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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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طرحی برتر ،برای زندگی بهتر

under
construction

ب
ـ
ر
ساخت وج 2

آگوست ساز:
2016

• قیمت شروع:
از  ۳۴۳۰۰۰دالر
( +مالیات)

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

بین  De la MontagneوDrummond

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید

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

ساعات کار:

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

برای کسب اطالعات
بیشتر با ما متاس بگیرید:

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

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

H3G 2T3

بزرگترین صرافی آمریکای شمالی

خدمات ویژه ارزی برای ساکنین بریتیش کلمبیا (ونکوور)
پرداخت حواله از طریق سیستم بین بانکی داخلی کانادا
پرداخت حواله با چک تضمینی ()Bank Draft
ارسال حواله به سراسر ایران در اسرع وقت با بهترین نرخ
به اطالع عموم مشتریان عزیز میرساند که ارز پرسپولیس
مطابق مقررات جدید دولت کانادا در مورد نقل و
انتقاالت ارزی در خدمت هموطنان میباشد.

تلفن رایگان1-888-377-7977 :

ساعات کار به وقت ونکوور :دوشنبه تا جمعه  ۷صبح الی  ۳/۳۰بعدازظهر | شنبه و یکشنبه  ۷صبح تا  ۱۲/۳۰ظهر
آدرس :تورنتو – کانادا 6987 Yonge St. Toronto, Ont. M2M 3X9

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
• تهیه وام مسکن با بهترین نرخ بهره

• خدمات رایگان برای خریداران
• ختفیف ویژه برای فروشندگان
• ارایه نکات کلیدی

چند اوکازیون عالی

Mont-Royal
فروشی :طبقــه دوم ازخانه ای دو طبقه 95 ،متر،
تفکیک شــده ،دوخوابه 1 ،بت روم ،نقشــه خوب
درمنطقه ای زیبا  409000دالر
Mont-Royal
اجاره :طبقه دوم ازخانه ای دو طبقه140،متر ،سه
خوابه 2 ،بت روم ،با پارکینگ ،نقشه عالیدرمنطقه
ای زیبا  1590دالر
Cote- des-Neiges
فروشی :طبقــه دوم ازخانه ای دو طبقه ،تفکیک
شــده ،چهارخوابه با پارکینگ 2 ،بت روم ،نقشــه
خوب وموقعیت عالی  559000دالر
Outremont
فروشی :آپارتمان سه خوابه ،طبقه پنجم ،تفکیک
شده120 ،متر ،با پارکینگ 2،بت روم ،درمنطقه ای
زیبا  510000دالر

دکتر علیرضا زواره
Dr. Alireza Zavareh

Certified Real Estate Broker
Marketing Specialist
1100, blvd Robert-Bourassa,
bureau 104,
Montréal QC

Cell.: 514.712.2615

Courtier Immobilier Agréé

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

Email : info@masoudnasr.com

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

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

4
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بهترین انتخاب برای خرید تویوتا
1922 درخدمت شما از سال: تویوتا اسپینلی الشین مشاوره حرفه ای با کادر مجرب برنامه های ویژه برای تازه واردینO %  از: شروع نرخ ها-

SPINELLI CLEARANCE SALE
Cash back up to

4,000

$

‡

on selected Toyota
models in stock

2016 Venza AWD Limited shown

2016 VENZA
AWD 4 Cyl.

2016 Camry XLE shown

LEASE
FROM

473

$

مهدیبنکدارزاده

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

*

/MONTH

2016 CAMRY

48 MONTHS
0 DOWN PAYMENT

$

XLE V6

STARTING
FROM

29,999

$

**

INTERIOR AND EXTERIOR COLOR: BLACK

GET UP TO 5,000

MILES WHEN YOU PURCHASE A TOYOTA
≠

TAKE ADVANTAGE OF
OUR EXCLUSIVE PROGRAMS

561 Saint-Joseph blvd, Lachine (QC) H8S 2K9
514 634-7171 | www.spinellitoyotalachine.com
* Offers valid on in-stock models. 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. The amount required at delivery is, before taxes, equivalent to the first payment, plus duties on new tires as well as applicable taxes.
Maximum of 20,000 km restriction per year and a maximum of $0.15 per additional kilometre apply. **Price valid on the in-stock 2016 Camry XLE V6 (16T0647). ‡ Cash back may vary on selected model. ≠Get 5,000 Aeroplan Miles with the purchase or lease of a new Toyota. Certain conditions apply. Offers are valid from February 1st, 2017 to February 28th,
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
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cÉlÉbrons chaharshanbe souri

!Une soirée riche de la culture Perse

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

ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺟﺸﻦ ﻫﺎﻯ ﻣﻠﻰ ﺧﻮﻳﺸﻜﺎﺭﻯ ﻫﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺴﺖ!

ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺭﻳﺎﻳﻰ ﻭ
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﺯﺭﺗﺸﺖ

انقالب  ۵۷چرا رخ داد
و چه بر سر ما آورد؟
مجیدمحمدی

 22بهمن -انقالب ۱۳۵۷
ایــران همچنان موضوع
مــورد توجه بخش قابل
توجهــی از جامع ه ایران
است چون تبعات و نتایج آن
هنوز گریبان آنها را محکم گرفته
اســت .دهههای اول و دوم بعد از
این رویداد بیشتر محققان بهدنبال
پاسخ به این پرسش بودند که این
واقعه چرا اتفــاق افتاد ،چگونه به
براندازی رژیم سابق موفق شد ،چه
نیروهاییدر آندخیل بودند یا این
اتفاق چگونه افتاد اما در سالهای
اخیر اکثرا اشــتیاق دارند بدانند
نتایج این رخداد برای کشــور چه
بوده اســت .حتی مدافعان جدی
این رویداد بیشتر به تبلیغ در باب
دستاوردهای آن (بیشتر برای قشر
حاکم) می پردازند تا علل آن.
حکومت نمی خواهــد مردم این
رویداد را فراموش کنند چون می
خواهد خود را علــی رغم قدرت
مطلقه و مســتقر ،انقالبی معرفی
کند .مخالفان نیز با اهداف متفاوتی
می خواهند تجرب ه این انقالب را
یادآوری کنند ،مردم را از انقالبی
دیگر پرهیز دهند یا دوباره آنها را
به انقالبیدیگر فراخوانند .از همین
جهت است که پرسشهای مربوط
به این رویداد هر سال باالخص در
روزهای پیروزی آن دوباره مطرح
می شــوند .در این نوشته تالش
می کنم خالصــهای از تحقیقات
انجام شده را در پاسخ به پرسشها
عرضه کنم.
•
چرا انقالب  ۵۷اتفاق افتاد؟

علل درونزای بروز انقالب عبارت
بودند از:
 .۱شــکاف عمیق میان انتظارات
فزاینده (به واسط ه آشنایی بیشتر با
جوامع توسعه یافته) و واقعیتهای
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در
اقشار شهری و حاشیه شهری؛
 .۲تولید ایدئولوژی از اسالم با اتکا
بر گفتمان چپ کــه یک دنیای
تخیلی آرمانــی را برای مخاطب
خلق می کرد؛
 .۳باز بــودن دســت نیروهای
مذهبی در تاسیس نهادهای خود
و گسترش شبکه در سراسر کشور
در عین ســرکوب نیروهای ملی
سکوالر و کمونیستها؛ و
 .۴بســته بودن فضای سیاسی و

6

تاسیس حزب رستاخیز بدون
پشتوان ه ایدئولوژیک برای
تقسیم جامعه به خودی
و غیر خودی.
البته گفتمان انقالبی در
دنیا در دهههای شــصت و
هفتاد زمینهی مناســب فکری و
ذهنی برای بروز آن فراهم می کرد.
این البته علــت انقالب نبود بلکه
برای آن موانع را از پیش پا بر می
داشت.
•
چرا رژیم پهلوی فروپاشید؟

علل فروپاشی رژیم پهلوی عبارت
بودند از:
 .۱کنــدی و ناکارایــی ماشــین
سرکوب:
بر خالف سپاه پاسداران و بسیج،
ارتش و پلیس شاهنشــاهی برای
ســرکوب یک جنبش اجتماعی
گسترده ساخته نشده بودند؛
 .۲فضای مناسب بین المللی برای
جنبشهایسیاسی:
جنگ سرد ،حقوق بشر کارتری،
فضای رسانهای غیر انتقادی و غیر
جســتجوگرانه برای جنبشهای
انقالبی و فضای رسانهای انتقادی
برای رژیمهای سیاسی؛ و
 .۳فقدان یک هست ه تصمیم گیر
در رژیم برای مدیریت بحرانهای
سیاسی و باالخص اشتهای اندک
شاه برای ماندن بر سر قدرت (به
علت بیمــاری)؛ در کنــار فقدان
فرایندهــای الزم بــرای ارعــاب
همگانی و برســاختن یک قشــر
خودی و مدافع رژیم.
•
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

no.

دوهفته نامه فرهنگی
اجتماعی ،در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه

ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﻯ ﺟﻰ ﺍﻣﻴﺮ

•
•
•
•
•
•

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.

آیا حاکمان جمهوری اسالمی
درسی از انقالب گرفتند؟

درسهایی که حاکمان جمهوری
اســامی از انقــاب  ۵۷گرفتند
کنترل شــدید تر و سرکوبهای
خشن تر (ماشین سرکوب کاراتر)،
دشمنی شدید با غرب و مخالفت
عام و آشــکار با حقوق بشر بوده
است.
آنهــا از روی دفترچــ ه انقالب و
موفقیتهــای خود هــر حرکت
مردمــی را بــا شــدت و حدت
کوبیدند .امــا اکثر مردم از انقالب
 ۵۷درس گرفتند و از خشونت در
برابر حکومت پرهیز کردند.
•

ﮔﺮﻭﻩ

م .آزرم

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...

خوابی که
ترامپ
ای ایران
بر
دیده!

www.paivand.ca since 1993

علی کشتگر

در اواخر قرن بیستم هنوز می شد امیدوار
بود که سرنوشتی بهتر از گذشته در انتظار
انســان قرن بیست و یکم باشد .اما امیدها
و آرزوهای دیروز یکــی پس از دیگری به
بهمنبیدادگر
ِ
سرعت برباد رفته اند…
رضا مقصدی
چه کسی باور می کرد که جهان قرن بیستم
این چنین تاریک ،بحران زده و هراسناک
باز ،تو باز آمدی!
ظلمت آن خاک و خشت! باشد؟
ِ
ُ
چه کســی فکر می کرد که دهها میلیون
باز،نمیخواهمت
انســان عراقی ،افغانی ،ســوری ،لیبیایی،
ِ
بهمن خونینسرشت!
یمنی ،سومالیائی و… به سرنوشتی سیاه تر
از سرنوشت آوارگان فلسطین دچار شوند؟
نفس سردِ تو
با ِ
چه کســی فکر می کرد که پیر و جوان و
شاخهی شادم شکست.
کودک آسیایی و آفریقاییدر فرار از جنگ و
غم به سراپردهام
بدبختی هزار هزار سوار بر تابوت های دسته
جمعی سرنوشــت خود را به امواج مرگبار
خیمه زد ُو ریشه بست.
مدیترانهبسپارند؟
و تازه این همه سرآغاز یک فاجعه بزرگتر
با من ُو نیلوفرم
است.
حرف تو از برف بود.
فاجعه ای که اندیشمند به نام آمریکا نوام
ِ
گلرنگ من
دل
با ِ
چامســکی «آخرالزمان» اش مــی نامد.
گفتگو از برف بود.
پیروزی غافلگیرکننــده دونالد ترامپ در
انتخابات آمریکا نشــانه شتاب گرفتن این
کینهیدیرینهای!
افول تاریخی است.
سنگِ هر آیینهای!
وقتی یک میلیاردر خودشیفته ،با تکیه بر
گفتمان نفرت و تبعیض قهرمان تهیدستان
می شود و سکان بزرگترین قدرت اقتصادی
زندگی ،از دست تو
و نظامی را در دست می گیرد باید عمیقا
اینهمه،فریادگر.
نگران شد.
بازنمیخواهمت
او چرا ســکاندار بزرگترین قدرت نظامی و
بهمنبیدادگر!
ِ
اقتصادی جهان شد؟ شــاید به این دلیل
که احزاب ســنتی و سیاستمداران حرفه
ای دموکراســی های
هادی خرسندی
پیشــرفته بــه تدریج
سالگرد انقالب اسالمی
اعتبار خود را از دست
آمد و با همه پختگ 
یام خامم کرد
داده اند؟
ملت زنـده بدم ،امت اسالمم کرد و اما چرا آنها اعتبار خود
بردرختی که خو
را از دست داده اند؟
دم کاشتم آویخت مرا
برای آن که سیاست در
با طنابــی که خو
دم بافتم ،اعدامم کرد
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ســه دهه گذشته
در فرایند شــتابان
جهانی شدن بیش از
پیش زندانی مطامع
سرمایه های بزرگ
و محافــل نیرومند
مالی شــده و قدرت
مانور خود را از دست
داده است .به همین
دلیل سیاستمداران و
حکومتگراننتوانسته
اند روند تشدید فقر و
تهیدستی و افزایش
فاصلــه میان اقلیت
کوچک ثروتمندان و
غرب با زمامداری روبه رو هستیم که علنا است .حقیقت آن است که تاریخ تحوالت
طبقاتمیانیوتحتانی
جامعه را مهار کنند .در خال ناشی از افزایش می گوید من "طرفدار شکنجه هستم" من اقتصادی جهان در حال حاضر شاهد نقطه
بی اعتمادی به احزاب سنتی و فقدان چپ با "جنایت جنگــی" موافقم ،من خواهان" عطف دگرگون کننده ای است که بر همه
معتبر و متشکل ،پوپولیسم که خود را تنها کشتن اعضای خانواده تروریست ها" هستم .فرایندها و تحوالت جهانی اثرگذار است .و
آن شتاب گرفتن فرایند انتقال مرکز ثقل
بدیل از میان بردن تهیدســتی ،بیکاری ،من با اعدام اسرای جنگی موافقم…
تروریسم و ناامنی وانمود می کند میداندار اما پیش از هرگونه پیش بینی توجه کنیم اقتصاد جهان از کشورهای موسوم به غرب
میشود ودر جستجوی قدرت همه بدبختی که در مناسبات روزها و ماههای آینده میان به رهبری آمریکا به شرق آسیا به رهبری
ها را به گردن مدارای نخبگان سیاســی با ایران و آمریــکا بازیگران جهانی و منطقه چین است.
پناهجویــان و مهاجران می اندازد و از این ای مهمــی دخالت دارند کــه بدون درک نخبگان سیاســی آمریــکا از جمله باراک
راه با حمله به ارزشهای دموکراتیک و مدارا اســتراتژی و اهداف آنها تحلیل مناسبات اوباما و اعضــای حکومت او به این واقعیت
و باال بردن پرچم ناسیونالیسم افراطی توده ایــران و آمریکا ناممکن اســت .قبل از از گریزناپذیر آگاه بودند .آنها حفظ نســبی
های ناراضی را به تبعیض مذهبی ،قومی و پرداختن به این بازیگران الزم میدانم اشاره موقعیــت جهانی آمریکا و منافع کشــور
کنم که شعار تجدید "عظمت آمریکا" نشانه خود را در سازگار کردن هوشمندانه غرب
نژادی ترغیب می کند.
گفتمان راست افراطی چه در آمریکا و چه افول نســبی اقتدار و نفوذ جهانی آمریکا و
{>> ادامه در صفحه}29 :
در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه ،آلمان ناتوانی آندر حفظ موقعیت پیشین خویش
و بریتانیــا که در ســالهای
گذشــته رونق چشمگیری
پیدا کرده همگی منشا کم
و بیش یکســان و کلید واژه
شرکت ها و اشخاص :مقرون به صرفه ،قابل اطمینان و حسابداری حرفه ای
ها و شــعارهای یکســانی
بیش از  20سال جتربه | منتخب حسابداران کانادا CGA
داشته اند .با این همه گفتار
با تعیین وقت قبلی
By Appointment only: (514) 652-7623
و رفتار پیش و پسا انتخاباتی
(514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM
دونالد ترامپ در خشونت و
گستاخی بی مانند است .ما
برای نخستین بار در تاریخ
معاصــر جهان موســوم به

حسابداری و کلیه امور مالیاتی

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

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز

A

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :

درخواست زندانیان
برای دوبرابر شدن
دستمزد

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
آغاز عصر ترامپ... ...
آیا انقالب  ۵۷دزدیده شد؟

>> ادامه از صفحه6 :

رسید و پایان یافت .آنچه هست
یک حکومت مســتقر است که
خــود را به عنــوان انقالبی می
فروشد تا هر گونه مخالفت را ضد
انقالب معرفی کرده و ســرکوب
کند.
همچنین حکومت بســط حوزه
نفــوذ و تالش برای برســاختن
امپریالیسم شــیعی را با انقالبی
معرفی کردن خــود توجیه می
کند.
خامنهای رهبر انقالب نیســت؛
جانشین خمینی است .نهادهایی
که صفــت انقالبــی دارند نیز
نهادهای معمول حکومتی (و البته
فراقانون و فراپاسخگویی) هستند
و نه نهاد انقالبی .عنوان انقالبی
قرار است ویژگیهای منفی آنها
را پوشــش دهد .هنر انقالبی یا
دین انقالبی هم پس از استقرار
حکومت و بــا حمایت حکومت
وجود نــدارد .هر آنچه حکومت
انقالبــی می نامــد حکومتی و
دولتی است.
•

انقالبها نه دزدیده می شوند و
نه منحرف .خشونت علیه رژیم
مستقر و بعد جنگ قدرت میان
انقالبیون و پس از آن تبدیل شدن
انقالبیها به مســتبدان جدید
ســیر هم ه انقالبهای خشونت
آمیز بوده اســت .اما دلبستگی
انقالبیون به جنبشــی که در آن
مشارکت داشــتهاند نمی گذارد
آنها ایــن واقعیات را ببینند .آنها
که این واقعیت را می بینند بعدا
میان انقالب و اصالح به ســمت
اصالح مــی روند .آنها که ابتدا با
انقالب مخالف بودهاند همچنان
ضد انقالب باقی می مانند .آنها
که با خشونت مخالفاند همیشه
ضد انقالبی باقی می مانند چون
حکومتهای دیکتاتوری قدرت
را به ســادگی واگذار نمی کنند
و دست به خشــونت می برند.
انقالبهای غیر خشــونت آمیز
همانند انقالبهای خشونت آمیز
پدیدههایی نادر هستند.
دستاوردها و خسارات این
•

آیا انقالب  ۵۷ادامه دارد؟

رویداد؟
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انقالب ایران یک رخداد سیاسی در دستاوردها و خسارات انقالب
بود کــه در  ۲۲بهمن  ۵۷به اوج  ۵۷تحقیقــات جدی و متنوعی

زندانیــان با مراجعه بــه دادگاه
فدرال می خواهند دولت را وادار
به دوبرابر کردن دســتمزد خود
کنند .کلود ژولی که بیش از سه
دهه اســت در زندان به سر می
برد می گوید دستمزد زندانیان
از سال های دهه  1980افزایش
نیافته است .از این رو ،زندانیان
بــا مراجعــه بــه دادگاه فدرال
خواستار دوبرابر شدن دستمزد
خود هســتند .در الیحه ای که
به دادگاه فدرال تقدیم شده آمده
اســت« :دریافتــی کنونی برای
دوهفته کار تمــام وقت حدود
 50بوده و این مبلغ کامال ناکافی
است» .زندانیان می گویند این
رقم ازسال  1981افزایش نیافته،
درحالی که بهای اجناســی که
در فروشــگاه زندان فروخته می
شود درفاصله سال های 1981
و  2005حــدود  725درصــد
افزایش یافته است( .ژورنال دو
مونتریال 5 ،فوریه .)2017

قربانیهفتم!

Fax: (514) 486-9994
گفته های یــک امام
جماعــت در مراســم
تشییع پیکر قربانیان
کشتار مســجد شهر
کبک ســبب تعجب
و خشــم برخــی از
صورت نگرفته است اما هفت روش مسلمانان شد .حسین
برای اندازه گیری دســتاوردها و گیله ،امــام جماعت
خسارات رخداد سال  ۵۷وجود در این مراســم گفت:
دارد:
• بررســی شــمار خســارات
انسانی از جمله تعداد مجروحان
و کشــتههای دوران انقــاب،
درگیریهای گروهها بعد از انقالب
و جنگ و نیز کشتههای ناشی از
به قدرت رســیدن اسالمگرایان
(یهودیان ،بهاییان ،مســیحیان،
اهل سنت و شــیعیان مخالف،
فعاالن سیاسی و اهل فرهنگ)،
شــکنجهی افراد در زندانها و
خروج از کشور به دالیل سیاسی
دهه هنــوز " ۳۰درصد مدارس
و مذهبی و عقیدتی؛
• مقایســ ه وضعیت اقتصادی و موجود آموزش و پروش ،خشتی
معیشت مردم ایران با مردم ترکیه و گلی و کپری اســت( ".معاون
و کره جنوبی در دو مقطع  ۵۷و آموزش متوسطه وزیر آموزش و
 :۹۵این دو کشــور در سال  ۵۷پــرورش ،تابناک  ۹دی )۱۳۹۵؛
در شرایطی نزدیک به ایران قرار ایران بیش از همیشه به روسیه
داشتند و امروز فاصلهی زیادی با و چیــن در واردات نظامی و غیر
نظامی وابسته است؛
ایران دارند.
• بررســی شــرایط امروز در • میزان خسارات مالی ناشی از
مقایســه با ادعاهایی که رهبران رفتارهــای انقالبی و برابرگذاری
انقالب  ۵۷عرضه می کردند مثل آن با آنچه طرفداران و مدافعان
تامین رفاه ،اســتقالل و آزادی انقالب به عنوان دســتاوردهای
توسط رژیم انقالبی؛ بعد از چهار مثبت ناشی از تغییر رژیم معرفی

«شــاید گفتن این حرف سبب مونتریال بیشترین سهم رادر این
خشــم برخی علیه من شود ،اما روند دارند( .الپرس مونتریال6 ،
من باید حقیقــت را بگویم .ما فوریه .)2017
شمار قربانیان خود را می دانیم،
اما یک قربانی هســت که درباره
رقابت در بازار
او صحبتی نشده است .نام این
قربانی آلکساندر بیسونت [عامل پررونق ماری جوانا
در کبک
کشــتار] اســت»( .ژورنال دو
مونتریال 5 ،فوریه .)2017
بازار توزیع قانونــی ماری جوانا
رقابت پشــت پرده شدیدی در
کبک پدید آورده است .کنشگران
سفر فضایی باعث
بســیاری قصد بهره بردن از این
تغییر شناسه توارثی
بازار را دارند که در کبک هرسال
می شود
 1.3میلیارد دالر برآورد می شود.
اسکات کلی فضانوردی که یک بسیاری از تولیدکنندگان مجاز
سال در فضا به سربرده ،شناسه ماری جوانا برای مصرف درمانی
توارثــی اش با بــرادر دوقلویش قصد گشایش شــعبه در کبک
دارنــد .کولت
متفاوت اســت .او که
ریوه ،سخنگوی
بــا برادرش شناســه
انجمــن ماری
همسانی داشت ،پس
جوانــای کانادا
از  340روز کــه در
مــی گوید« :ما
فضا به سربرد ،شناسه
بــرای تولید و
توارثــی اش تغییــر
یافت .بنابر پژوهش انجام شده توزیع ماری جوانا صالحیتداریم
برای آژانس فضایی آمریکا (ناسا) و کارمــان تنها تولیــد و فروش
این تفاوت ناشــی از به سر بردن آن است و قیمتمان هم رقابتی
درازمدت در فضا اســت( .رادیو و مناسب اســت» .این انجمن
از  16تولیدکننــده دارای مجوز
کانادا 5 ،فوریه .)2017
از «ســامت کانادا» نام می برد
که مایل به فــروش ماری جوانا
حتویل مواد مخدر با
در شــبکه مجازی و تحویل آن
پهپاد به زندانیان
توسط پست هستند( .ژورنال دو
درســال  2016بیش از هرزمان مونتریال 6 ،فوریه .)2017
دیگر پهپادها برای تحویل مواد
مخــدر ،تلفــن همــراه و دیگر
کاالهای غیرمجــاز به زندانیان
برفــراز زنــدان های
کبک به پرواز درآمده
اند .درســال ،2016
 90پهپاد شناســایی
 4.1میلیون دالر
شده است .این شمار
هزینه مشاوره
درســال  2015تنها
 15مورد بوده اســت .اصالحاتانتخاباتی
سندیکای زندانبانان به
دولت فشــار می آورد بــه گزارش "نشــنال پســت"
که این روند را متوقف اقدامات مشــورتی دولت فدرال
کنــد .زنــدان های برای اصالح شــیوه رای

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671
می کنند؛ خسارتهای ناشی از
انقــاب و جنگ تریلیونها دالر
(با احتســاب تورم) تخمین زده
می شود؛ بر اساس یک مطالعه
میزان فرصتهای از دست رفته
بــرای ایران به علــت ضد غربی
بودن رژیم چیزی در حدود نیم
تریلیون دالر است.
• مقایس ه شــاخصهایی مثل
رشــد اقتصادی ،درآمد ســرانه،
تورم ،تعداد عناوین و تیراژ کتاب
به نســبت جمعیــت و صدها
شــاخص دیگر کــه در گزارش

توسعهی انسانی سازمان ملل از
آنها اســتفاده می شود در قبل و
بعد از تغییر رژیم .و
• مقایس ه آزادیهای اجتماعی،
آزادی مذهــب ،و آزادیهــای
فرهنگی و سیاسی قبل و بعد از
انقالب ۵۷؛ و
• مقایس ه میزان و تعداد جرائم
و تخلفــات ،زندانیان ،چکهای
برگشتی ،خیریه ،و نهادهای مدنی
و اجتماعی به نسبت جمعیت در
سال  ۵۷و .۹۵
•

8

این روز را برنمیتابد و برنامههایی پدر کیــوان امــا چیــزی برای
که به این مناســبت تدارک دیده همسرش نمیخرد .کیوان به یاد
مختلف
میشود ،اغلب به بهانههای
1395هدیهای به مادرش
بهمنپدرش
 1306ندارد27که
 سال  24شماره

9متوقف میشود و جلوی برگزاری داده باشد.
آنها گرفته میشود.
برای کیوان و وحید و بســیاری از
 8مارس به دلیل این فشارها ،به مردان و فرزنــدان ایرانی ،روز زن
عنوان روز زن بــرای عموم مردم روز هدیــه دادن و گل خریــدن
جا نیفتاده و این مناسبت با شور برای مادر ،همسر و حتی نامزد و
و هیجان هم از ســوی نهادهای دوست دختر است؛ بهانهای برای
رسمی برگزار میشود ،هم مردم یک روز یادآوری زنان اطرافشان،
کنند.
گیریبر پا می
آن را
 4.1میلیون دالر اما بسیاری از آنها در طول سال به
حداقل
هزینه داشــته اســت .این رقم موقعیت و جایگاه زنان اطرافشان
شدن
برای عزیز
یک روز
هزینه هایی در جامعــه و خانــواده توجهــی
صــورت
برمبنای
منتشرشــود
تاکنون پر می
که مغازهها
ویتریــن
شدهازو نمیکنند.
است
مناســبت
به
تخفیف
های
یابد .برای بسیاری از زنان ایرانی که به
آگهیتواند در آینده افزایش
می
مبلغ لباس
بوتیکهای
مادر.
و
زن
روز
یعنی حقوق خود آشنا نیستند اما ،همین
بیشترین میزان این
صرفخانگی
دالر لوازم
مغازههای
فروشی،
چاپ وو مناسبتها غنیمت است و آن را
میلیون
3.4
مشتری
جذب
برای
ها
فروشی
گل
تعبیر
خود
به
توجه
از
ای
نشــانه
ارسال جزوه هایی برای شهروندان بــرآورد افزایش اجاره مســکن
بیشــتر در این روز بــا هم رقابت میکنند .نیلوفر 25 ،ساله است و
مسکن
کانادا شــده تا دراین مورد ابراز تجدیدنظر کند .سازمان
میکنند .کانالهای تلگرام و جعبه تازه ازدواج کرده« :این روزها بین
نظر کنند 680 .هزار دالر نیز به هر سال اطالعیه ای منتشر می
پیام تلفنهای همراه پر میشود از همه زنهای فامیل رقابت اســت
کمیته پارلمانی مسئول مطالعه کند کهدر آن میزان مجاز افزایش
آگهیهایی به همین مناسبت که سر اینکه شوهر کی ،چه کادویی
درمورد اصالح انتخاباتی پرداخت اجاره بها را به اطالع
«بهترین هدیه» را برای مادران و میدهد .از آن طرف بین خواهر و
شده است (ژورنال دو مونتریال ،عموم می رساند .تا
زنان ایرانی پیشنهاد میدهند .این برادرها و عروس و دامادها هم سر
 6فوریه
پیشنهادها اغلب
گذشته،مادراینزن و مادرشوهر
سال دادن به
.)2017امتداد همان نگاه هدیه
برآوردی
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دریافت
حقوق
تهران ازرفته
خود ولی
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نمود .مــا احترام
این فامیل
افزایش
دانســتند که
برآورد می
مدیر،
اســت600:
میان
مشاورگردنبند
مادر یک
«برای
برادرشوهرم
گذارند .جاریام از
حقوقی ،نمی
معقول
مالک
درخواســتی
اجاره
پیشین
کارکنان
و
پژوهشــگر
طال
گوید
می
پــدرم
خریدیــم.
کتک میخورد .زن برادر خودم با
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بخوانیم.وبا این حال،
دیپلم درس
ســازمان
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تواند
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این
گفته
زایمانازکادو
حمایــتروزاززن و سر
 20هزار دالر اضافه دریافت کرده همهشان
این
شــهروندان
بیشترینباشد.
برای روز مبادا
دانیم که این
دهند .ما هم می
مبلغ مربوط به یک می
تصمیم
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26
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پژوهشگر اســت که  662772کار
(الپرس
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زندگی
مادرش
پدر و
است».
خوش
همین
اشتباه بهمونتریال 9 ،فوریه .)2017
ناشی از
دریافت
اضافه
بادالر
دارد.
دوســت
خیلی
را
مــادرش
داشته است .فزون براین ،بیش بهیه خانم  68ساله است و صاحب
امســال می
مادرش ســه فرزند .او روز مادر را دوست
برای بیش
خواهدهریک
کارمنــد،
از 30
از  50هزار دالر ،یک مشــاور
 155167دالر و یک وکیل
 81714دالر اضافه دریافتی
اشتباهی داشــته اند( .رادیو
کانادا 7 ،فوریه .)2017

روز مادر حسی داشته باشم اما به
روز زن اصال حــس خوبی ندارم.
چون مــن کال با دیدگاهی که در
www.paivand.ca since 1993
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مــورد زن در جامعــه وجود دارد
مشــکل دارم ،دیدگاهی که فقط
مختص ایران نیست .بیشتر جاها
همینطور به زن نگاه میکند .زن
به عنوان یک آدم تعریف نمیشود؛
زندر نقش هایش تعریف میشود،
در همسری ،مادری .درصورتی که
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میکند.
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 7700بوده است.
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آش واین
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 سرویس کامل حسابداری و دفترداری
را
جنســیتم
«من
گویــد:
اوبهمی
این ترتیب نرخ بیکاری از 6.9
 تنظیم اظهارنامه های  GSTو QST
مــادریام را
دارم ،نقش
یافته
درصد کاهش
دوســتبه 6.8
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دارم،
دوست  42600مورد از شغل های
است.
افراد ،شرکت ها و پیشه ها
هســتم لذت میبرم ،در روز مادر
ایجاد شده در بخش خدمات بوده
 ثبت شرکت های شخصی و طرح های جتاری
هم به حــس خوبی که با دخترم
است .بیشترین درصد بیکاری
 عضو موسسه حسابداران و دفترداران کانادا
دارم توجه میکنم اما واقعیت این
 نرخ های ویژه برای دانشجویان ،ساملندان
است که بقیه روزهای سال برای
و افرادی که از کمک های دولتی استفاده می کنند
تثبت و بهبود جایگاه خودم باید
تالش زیادی بکنم».
 تهیه دعوتنامه ،وکالت نامه و قسم نامه
خاطره ،استاد دانشگاه و مادر دو
کودک دبستانی هم میگوید که
COMPUTERIZED
این روز بــرای او مفهومی ندارد:
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

جمعیت کانادا به
35میلیونرسید

بنابر داده های سرشماری سال
 ،2016جمعیت کانــادا از مرز
 35میلیون تن فراتر رفته است.
در آماری که توســط مرکز آمار
کانادا انتشار یافته آمده است که
بیشترین رشد جمعیت در غرب
کشور بوده است .به رغم کاهش
اندک نرخ رشد ،کانادا بیشترین
نرخ رشد را در میان کشورهای
جی 7دارد .این رشــد در فاصله
سال های  2012تا  2016حدود
پنجدرصد بوده که نسبت به پنج
سال قبل از آن کاهشی مختصر
داشته و بیشتر ناشی از پذیرش
مهاجر است( .الپرس مونتریال،
 8فوریه .)2017

توجه به افزایش
اجاره خانه

دولت کبک و ســازمان حمایت
از شهروندان به سازمان مسکن
فشــار می آورند که در تصمیم
خود مبنی بر توقف انتشار جزوه

سرمایه گذاری در
دانشگاه های کبک

پنج سال است که کبکدر انتظار
تخصیص بودجه برای ســرمایه
گذاری در دانشگاه ها است .این
بودجه می باید صرف «آموزش
عالی ،تربیت مــدرس و نیروی
انسانی» شود .به گفته کارلوس
لیتائــو وزیر اقتصــاد« ،آموزش
عالی» درسطح دانشگاه ها و کالج
ها خواهد بود .مدت درازی است
که دولت بودجه ای به این بخش
اختصاص نداده است .وزیر اقتصاد
از تعیین رقــم بودجه خودداری
نموده و همگان را به صبر و انتظار
دعوت مــی کند« :آنچه در توان
داریــم انجام می دهیم» .میزان
«توان» دولت کبک بد نیســت
زیرا در  31اکتبر گذشته دولت
اعالم کــرده بود که  1.2میلیارد
دالر مــازاد درآمد دارد( .الپرس
مونتریال 10 ،فوریه .)2017

کاهش آمار بیکاری
و ایجاد شغل های
جدید

ماه گذشــته بــازار کار کانادا با
ایجاد دور از انتظار  48300شغل
جدید ،اعم از نیمه وقت و بخش
خصوصی ،آمار بیکاری را کاهش
داد .آمار منتشــر شــده توسط

HAQUE

CONSULTANTS

ریاض حق
Riaz Haque

Commissioner for OATHS

{>> ادامه در صفحه}28 :

بار دیگر بخت یــار کبکی ها
شد و شامگاه جمعه  10فوریه
جایزه  60میلیون دالری «لوتو
ماکس» نصیب یک گروه کبکی
شد .بنابر اعالم لوتو کبک بلیت
برنده در ناحیه ساگنی الک سن
ژان خریداری شده است .جایزه
 60میلیــون دالری قبلی در 6
ژانویه بــود که نصیب یک گروه
خانوادگــی  28نفره شــده بود.
(الپــرس مونتریــال 11 ،فوریه
)2017

زنده پیدا شدن
کانادایی گم شده
پس از  5سال

یــک کانادایی  39ســاله که از
نزدیک به  5ســال پیش ناپدید
شده بود ،در جنگل های آمازون
برزیل زنده پیدا شد .این فرد که
آنتون پیلیپا نــام دارد ،مبتال به
اختالل روانی شیزوفرنی است و
آخرین بار درســال  2012دیده
شــده بود .هنگامی که پلیس
او را یافــت هیچ مدرک هویتی
همراه نداشت و کلمات بی معنی
بــر زبان می آورد .پلیس او را به
یک بیمارستان روانی فرستاد اما
چند روز بعــد از آنجا فرار کرد.
سرانجام معلوم شد که این فرد
شهروند کانادا است و در  3ژانویه
در جنگل های آمازون دستگیر و
به خانواده اش در ونکوور تحویل
شد( .الپرس مونتریال 11 ،فوریه
.)2017

دیدار ترودو/ترامپ

اینترنت «وای فای»
رایگان در سراسر
مونتریال
 5جایزه گــرمی
برای آدل

درماه مه ســال گذشــته ،دنی
کودر شــهردار مونتریال برنامه
ای موســوم به «مونتریال ،شهر
هوشــمند و دیجیتال» را اعالم
کرد .این برنامه شامل  70پروژه
است که هدف آنها این است که
مونتریال را تبدیل به یک شــهر
هوشمند کند .جالب ترین این
پروژه ها عرضــه اینترنت «وای
فای» رایگان در سراســر جزیره
مونتریال است( .مونتریال بالگ،
 11فوریه .)2017

شامگاه یکشــنبه  12فوریه آدل
خواننده مشــهور انگلیســی در
پنجاه و نهمین برگزاری مراسم
گرمی پیروزی چشــمگیری به
دســت آورد و بیانســه هنرمند
سیاه پوســت آمریکایی را پشت
ســر گذاشت .او
جوایز مربوط به
آلبوم سال ،ضبط
سال ،ترانه سال،
بهتریــن آلبوم
پــاپ و بهترین
هنرنمایــی تک
نفــره را به خود
اختصاص داد .او در این مراسم
از رقیب خود بیانســه که به دو
جایزه دست یافته بود تقدیر کرد.
(الپــرس مونتریــال 13 ،فوریه
.)2017

جاســتین ترودو نخســت وزیر
کانادا عازم واشــنگتن شــد تا
بکوشــد روابطــی صمیمانه با
رییس جمهــوری جدید آمریکا
دونالد ترامپ برقرار کند .برایان
مالرونی ،نخست وزیر اسبق کانادا
در این زمینه نقشــی مهم ایفا
کرده اســت .آقای مالرونی در
تماس های تلفنی که با ترامپ و
برخی از وزیران او داشته اهمیت
روابط خوب اقتصادی و بازرگانی
دو کشــور را گوشزد کرده است.
مالرونی که بانــی توافق مبادله
آزاد کانــادا -آمریــکا -مکزیک
( )ALENAدر سال  1987بوده،

با این تالش به دفــاع از میراث
خود پرداخته اســت( .الپرس
مونتریال 13 ،فوریه .)2017

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید
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تحلیل...
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.۱۱بهمن۱۳۹۵.
فریدون خاوند
(تحلیلگراقتصادی)
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ز
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ی
ا
ف
و
ل نفت

به رغم افزایش شصت و
دو در صدی بهای نفت
در پایان ژانویه امسال در مقایسه
با زمان مشــابه ســال گذشته،
امید بستن به تکرار دوره طالیی
نفت باالی بشکهای صد دالر ،به
خوشبینی زیاد نیاز دارد.
در واقــع کاالیی کــه طی یک
دوران بســیار طوالنی «طالی
ســیاه» نام گرفته بود ،زیر فشار
دگرگونیهای بزرگ اقتصادی و
سیاسی و زیست محیطی ،تاللو
دیرینه خود را از دست داده و به
ویژه ،هم در کوتاه مدت و هم در
دراز مدت ،با خطر فراوانی عرضه
روبرو است.
زبانه کشیدنهای بهای نفت به
دالیل زود گــذر ،نمی تواند این
واقعیت بنیادی را پنهان کند که
ترس از کمبــود این کاال هم در
کوتاه مــدت و هم در دراز مدت
کم و بیش از میان رفته ،مگر آنکه
جهان با یک سلسله تنشهای
انفجار امیز ژئــو پولیتیک روبرو
بشود.

چرا اتهام زدن به ایران بدون هزینه است؟
محمودسریعالقلم
چرا ایران بــه راحتی مورد
هدف قرار میگیرد؟
چرا تقریبا دادن هر نسبتی
به ایران مجانی است؟
چرا پیوســته مــا را متهم
میکنند؟
چرا بیشــتر وقت ســخنگوی
وزارت خارجــه صرف رد اتهام
است تا تبیین سیاست خارجی
کشور؟
چــرا از جیبوتــی گرفتــه تا
همسایگان بزرگ و قدرتهای
جهانی ما را نفی میکنند؟
چرا تقریباً همه اعضای سازمان
کنفرانس اســامی علیه ایران
رأی دادند؟
از منظر علم روابط بینالملل،
پاســخ به این پرسشها بسیار
ساده و روشن هستند اما قبل
از طرح پاسخ به این نکته توجه
فرمایید:

چهــار دالر بود .البته بهای نفت
هنوز پنجاه دالر پایین تر از سطح
آن در نیمه نخست سال ۲۰۱۴
میالدی است .ولی همین افزایش
بیســت و دو دالری هــم ،برای
کشور هایی که خزانه داریشان
زیر فشار ســقوط بهای نفت در
وضعیتی زار قرار گرفته بود ،یک
عربستان
روزنه تنفس به وجود آورد.
با ســرمایهگذاری و همکاری
آیا این روزنه می تواند دوام داشته
بینالمللی که عربســتان طی
باشد؟
 ۴۰سال گذشته انجام داده به
این واقعیت را باید در نظر گرفت
مهمترین بازیگر انرژی چه در
که روی دیگر افزایش اخیر بهای
بازار جهانی نفت در کوتاه
قالب اوپک و غیر اوپک تبدیل
مدت
نفت ،همان طور که پیش بینی
شده است ۱۰ .میلیون کارگر
حــدود دو ماه پیش ،بیســت و میشد ،جان گرفتن دوباره تولید
خارجی با درآمدی حدود ۱۸
چهار کشــور صادر کننده عضو کننــدگان نفت غیــر متعارف
میلیارد دالر در این کشور کار
و غیــر عضو «اوپــک» تصمیم (شیل) در ایاالت متحده آمریکا
میکنند.
توافق کشــورهای عضــو و غیر
گرفتند برای مقابله با رکود شدید است.
حدود  ۴۴۰۰۰نفر متخصص
بازار نفت تولید خود را جمعا یک در واقــع تــا پیــش از توافــق عضو «اوپک» برای کاهش یک
عرب و غیر عرب در بهداشت،
میلیون و هشتصد هزار بشکه در کشــورهای عضــو و غیر عضو میلیون و هشــتصد هزار بشکه
صنعت ،آموزش و غیره از دولت
«اوپک» ،با توجه به سقوط بهای از سقف تولیدشان در روز تا ماه
روز کاهش دهند.
عربســتان حقوق معادل پنج
نقش اصلی را،دردستیابی به این نفت ،تولید کنندگان «شیل» در ژوئن آینــده اعتبار دارد .اگر این
میلیارددالردریافت میکنند.
توافق غافلگیر کننده ،عربستان امریکا قدرت رقابت خــود را از کشورها به این نتیجه برسند که
اروپا وروسیه
سعودی بر عهده داشت .در واقع دست داده و یکی پس از دیگری کاهش عرضه نفت از سوی آنها
اروپا در تحریم روســیه بعد از
ریاض ،که طی یک دوره نسبتا دکلهای حفاریشان را تعطیل به افزایش عرضه از سوی تولید
الحاق کریمه ،بسیار مالیمتر از
کنندگان نفت «شیل»در آمریکا
طوالنی برای خــارج کردن رقبا میکردند.
و به ویــژه تولید کنندگان نفت ولی به تازگی ســه تحول مهم منجر میشــود ،آیا همچنان به
غیر متعارف (شیل) در آمریکا به موقعیت آنها را در عرضه نفت به سیاست مهار تولید به منظور باال
سیاست افزایش تولید ولو به بهای گونهای قابل مالحظه بهتر کرده بردن قیمت نفت وفادار خواهند در گذشتهای بسیار نزدیک ،دنیا
نگران «پیک اویل» بود.
ماند؟
فرو ریزی قیمت نفت روی آورده است:
ایــن خطــر وجــود دارد کــه فوارهای را در نظر بگیرید که به
بود ،بار دیگر به روش سنتی در •
راستای کاهش عرضه برای نفت در جهان با افزایش قیمت واقعیتهای کنونی بازار و افزایش ارتفاع معینی رسیده و سپس با
نفــت در بــازار ،شــمار دکلهای نفت «شیل» حرکتــی واژگونه به طرف زمین
باال بردن قیمت متوســل
فراوان
بسیار
تولید کنندگان در آمریکا باعث شــود که تولید کج میشــود .در گذشــتهای نه
شــد و ،در این راه ،حتی
است
آن
از
تر
آمریکایــی که کننــدگان عضو و غیــر عضو چندان دور این اطمینان وجود
حاضر شــد از سیاســتی
بســیار انعطاف پذیر در که پیش بینی بــا قیمتهــای «اوپک» توافق بر ســر عرضه را داشت که تولید نفت ،به عنوان
پاییــن توانایی حتی زودتر از موعد تعیین شده انــرژی اســتراتژیک و غیر قابل
رابطــه با ایران ،دشــمن
میشد.
عــرض انــدام بر هم بزنند و باردیگر به سیاست جانشین برای تمدن نوین انسانی،
دیرینه خود ،پیروی کند.
نداشتند ،دوباره افزایش تولید به منظور باال بردن دیگــر تا مرز نهایی پیش رفته و
این توافق بــا تردیدهای
فــراوان همراه بود .چه کســی از یک حاشیه مانور نسبتا راحت ســهم خود از بازار جهانی نفت زمان کاهش تولید آن به گونهای
غیر قابل بازگشــت فرا رسیده
روی بیآورند.
می توانســت تضمین کند که برخوردار شده اند.
این سناریو ،که طبعا سقوطدوباره است.
کشــورهای امضا کننده به آن •
پایبند خواهنــد ماند و ،همانند با پیشــرفتهای فنی و افزایش قیمت نفت را در پی دارد ،کابوس با تکیه بر سناریوی «پیک اویل»
آن چه بارها اتفاق افتاده ،سر هم بهــره وری ،هزینــه تولید نفت تولید کنندگان و شــرکتهای و کم شدن تدریجی عرضه نفت
«شیل» پایین رفته و توان رقابت بزرگ نفتی است .گمانه زنی بر در جهان ،کســانی پیش بینی
کاله نخواهند گذاشت؟
با این حال بازار جهانی نفت این تولید کنندگان بیشتر شده است .سر این سناریو ،و یا سناریوهای میکردند که بهای هر بشکه نفت
«آلترناتیو» ،به گونهای محسوس به چند صد دالر افزایش خواهد
توافق را جدی گرفت ،زیرا درست •
یا نادرســت به این نتیجه رسید رییس جمهــوری تازه آمریکا به بر تحوالت اقتصاد جهانیدر سال یافت.
که ســازمان «اوپک» ،با وجود موانع زیست محیطیدر رابطه  ۲۰۱۷میالدی سنگینی خواهد گزارش ســاالنه و آینده نگرانه
«بریتیش پترولیوم»درباره چشم
تنشهای بســیار شدید درونی با تولید نفت «شــیل» حساس کرد.
اندازهــای انرژی ،که بیســت و
اش ،هنوز توانایی خود را در اتخاذ نیست و هدف اصلی او دستیابی
تصمیم برای تاثیر گذاری بر بازار به خودکفایی بــرای آمریکا در بازار جهانی نفت در دراز مدت پنجم ژانویه منتشــر شد ،نشان
جهانی نفت از دست نداده است .عرصه نفت و گاز و عدم نیاز این اگر دراز مدت را در نظر بگیریم ،میدهد که نفت در جهان بسیار
زیر تاثیر این توافق بود که بهای کشور به دریافت سوخت فسیل باز هم می توانیم بگوییم که ترس فراوان تر از آن اســت که پیش
نفــت برنت دریای شــمال هم از خاورمیانه است .این نیز زمینه از کمبود نفت و محروم شــدن بینیمیشد.
اکنون پیرامون هر بشکه پنجاه مساعد تری را برای افزایش تولید بخشــی از جهان از این کاال به گــزارش «بریتیــش پترولیوم»
و شش دالر نوسان میکند ،حال نفــت و گاز «شــیل» در امریکا گونهای چشمگیر کاهش یافته میگوید که حجم نفت خام قابل
اســتحصال در حــال حاضر به
است.
آنکه یک سال پیش تنها سی و فراهم می آورد.
با توجــه به همه ایــن عوامل،
اســتقرار دکلهــای حفاری در
صنعــت نفت آمریکا بــار دیگر
شتاب گرفته است.
پیامد این رویداد را به آسانی می
توان پیش بینی کرد:
افزایش تولید نفت در آمریکا که
طبعا کاهش عرضه این کاال را از
سوی «اوپک» جبران میکند.
بــه بیان دیگر ،بیســت و چهار
کشور عضو و غیر عضو «اوپک»،
با تصمیم خوددر راستای کاهش
عرضه به منظور باال بردن قیمت
نفت ،عمال بــه تولید کنندگان
از نفس افتاده نفت «شــیل» در
آمریکا جان تازه بخشیده اند.
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آمریکا رفتار کرد .چون اتحادیه شرکت مســافری هوایی رتبه
ســوم هندی ،اخیراً ۲۰۵
خالصه روابط بینامللل :هواپیمای ایرباس سفارش
داد.
نیاز ،ترس و احترام!
ساالنه حدود  ۱۷۰میلیون
نفر خارجــی از  ۵۳۵راه
اروپا ،حدود نیم تریلیون دالر با ورودی به آمریکا سفر میکنند.
 ۹۰۰نفر افســر مســلمان در
روسیه تجارت میکند.
تجارت آمریکا با روسیه حدود اداره پلیس شهر نیویورک کار
 ۴۰میلیارد دالر اســت که در میکنند.
مقیاس جهانی بســیار ناچیز پنج میلیون انگلیسیدر اسپانیا
است و بنابراین ،تحریم روسیه ویال دارند.
در سال حدود  ۱۳میلیون نفر
بسیار آسان و کمهزینه بود.
خارجی ازدوبی بازدید میکنند.
چین و آمریکا
آمریکا با چین بسیار محتاطانه شــش میلیــون هنــدی در
عمل میکند چون نیم تریلیون کشــورهای عربی حوزه خلیج
دالر با آن کشــور تبادل دارد .فارس کار میکنند.
چینیها به قدری آرام و پیچیده و هزاران آمار دیگر در تبادالت و
عمل میکننــد که غربیها به ارتباطات متقابل میان کشورها.
طــور دقیق از قــدرت مالی و مقایســه کنید ایــن واقعیات
نظامی آنهــا اطالعات دقیقی جهانی را با هیجان و خندۀ افراد
ندارند و بیشتر حدس میزنند .اجرایــی در راهروی هواپیمای
ایرباس که به ایران تحویل داده
مکزیک
در نهایــت آمریــکا در قبال شــده بود .حقیقت این است
مکزیک کوتاه خواهد آمد چون که ایران یک کشور صرفاً وارد
بدون نیروی کار مکزیک ،بخش کننده است.
کشاورزی و خدمات در آمریکا استقبال اروپاییها از برجام به
خاطر فــروش کاال و خدمات
دچار اختالل جدی میشود.
است .آمریکا به ایران نیازی ندارد
اروپـا
اروپاییها به شــدت یکدیگر اما به عربستان ،ترکیه و مصر
را رعایت میکننــد چون  ۷۰نیاز دارد .بخش اعظم احترامی
درصــد تجارت آنهــا در میان که یک کشور به کشوری دیگر
اعضای اتحادیه اروپاست .همه میگذارد به خاطر نیاز است و
به آلمان احترام میگذارند چون نه اخــاق .روابط بینالملل در
مازاد تجاری آن در سال  ،۲۰۱۶ســه واژه خالصه میشود (به
رتبــه اول جهانی را آورد ۲۸۵ :ترتیب):
نیاز ،ترس و بنابراین احترام.
میلیارددالر.
نیم میلیــون مهندس چینی چرا هر حرفی و اتهامی به ایران
فقط در آفریقا ،مشغول تولید روا داشتن بدون هزینه است؟
و ساخت عمرانی هستند .یک
{>> ادامه در صفحه}37 :

 ۲۶۰۰میلیارد بشکه میرسد ،که
معادل دو برابر مصرف این کاال از
حاال تا سال  ۲۰۵۰میالدی است.
حتی این احتمال وجود دارد که
بخشــی از ذخایر نفت خام قابل
استحصال ،به دلیل عدم نیاز به
آن و در نتیجه نبود بازار برای آن،
هیچگاه استخراج نشوند و برای
ابد زیر زمین باقی بمانند.
اگر این ســناریو تحقق بپذیرد،
کشورهای دارنده منابع نفتی از
ترس این که نفتشاندر زیر زمین
باقی بماند و خریدار پیدا نکند ،به
رقابت خرد کننده با هم خواهند
پرداخت تا سهمشــان را از بازار
نفت حفظ کنند و یا آنرا گسترش
دهنــد .در این صورت نفت نمی
تواند گران بشود.
حتی اگر این ســناریو را خیال
پردازانه تلقی کنیــم ،تردیدی
نیست که تمدن انسانی به مرحله
«گذار در عرصه انرژی» رســیده
است .این گذار به آن معنا است
که سوختهای فســیل (زغال،
نفت و گاز) به تدریج جای خود را
به انرژیهای قابل تجدید (انرژی
آفتابی و بادی ،سوخت برآمده از
گیاهان وغیره )...می سپارند.
البتــه تحقق فراینــد «گذار در
عرصه انرژی» به زمان نیاز دارد.

تولید نفت طی بیست سال اینده
از لحاظ مطلق همچنان افزایش
می یابد ،ولی ســهم آن در کل
مصرف انرژی از هشتاد و شش در
صددر حال حاضر به هفتاد و پنج
در صد در ســال  ۲۰۳۵کاهش
خواهد یافــت .همزمان آهنگ
افزایش مصرف نفت رو به کاهش
میــرود و از نیمه دهــه ۲۰۴۰
میالدی روند کاهش سال به سال
مصرف این کاال آغاز خواهد شد.
حتی بر پایه بعضی پیش بینی ها،
روند کاهش مصرف نفت ممکن
است طی دهه اینده شروع شود.
انقالب انرژی ،که یکی از مهمترین
تحوالت تمدن انسانی را در قرن
بیست و یکم میالدی رقم خواهد
زد ،در بر دارنده هشــداری مهم
برای همه کشــورهایی است که
هنوز نتوانســته اند از مصیبت
وابســتگی به نفت و گاز رهایی
یابند .اگر این کشــورها نتوانند
زمینــه گذار اقتصادشــان را به
دوران پســا نفت فراهم بیآورند،
پــا به پــای افول نفــت در کام
انحطاطی غیرقابل بازگشت فرو
خواهند رفت.
•
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سرخودوماكالهبگذارد؟!
خامتىتاكىمىخواهد ِ
ف  .م .سخن

بعد از سال ها كجدار و مریز
رفتار كردن ســید محمد
خاتمى با حكومت اسالمى
و تــاش او براى «آشــتی
دادن ملت با حكومت» عده
اى به حق معتقد شده اند
كه كارى كه خاتمى انجام
مى دهد نوعى بازى با مردم
است و قصد خاتمى از این
بازى ،جلوگیرى از فروپاشی
جمهورى اســامى و باقى
نگه داشتن این نظام ایران
بر باد ِد ْه بــا فریب و دغل
است.
از سوى دیگر خاتمى چهره اى
ســت به ظاهر آرام و متین كه
در میان روحانیون حاكم ،از نظر
اخالقى و رفتارى یك اســتثنا به
شمار مى رود .انســانى كه نرم
مى اندیشد ،نرم سخن مى گوید،
توصیه به رفتار نرم مى كند .اعتبار
اجتماعى او ،كماكان در نزد مردم
اعتبار خوبى ست ،چرا كه نقطه
ى اتكایى ست ،هر چند سست و
ضعیفدر مقابل روحانیوندریده
و وقیح حاكم بر سرزمین ما.
آقاى خاتمى مى كوشــد از این
شدن
اعتبار ،براى ممانعت از جدا ِ
كامل مردم از حكومت استفاده
كند .اودر این پیوند چه خاصیتى
براى خــود و حكومت مى بیند،
سوالى ســت كه جواب مفصلى
باید به آن داد ،ولى فعال به همین
بسنده مى كنیم كه «خاتمى با
تمام وجود جمهورى اسالمى را

این ها همگى در كاســه
ى پر از خــون جمهورى
اسالمى ست و حكومت به
وقت ضــرورت ،گاه از این
براى ارائه ى لبخند ،و گاه
از آن جهت پرخاشــگرى
استفاده مى كند و سیاست
حكومت اســامى همان
سیاست شالق و شیرینى
ست.
بــراى رد این فرضیه،
نیاز مردم دلیــل محكمى وجود
به «لنگ ندارد .اگر خاتمى واقعا
یك فریبكار سیاســى
كفش
خامتى»؟! باشــد ،نمى تــوان به
آســانى به فریبكارى
قبــول دارد و آن را بهترین
او پــى بُــرد .فریبكا ِر
حكومت براى ایران ما مى
كاركشــته ،مى تواند نقش خود
داند».
خاتمی هرگز بر خالف این عبارت را آن قدر خــوب بازى كند كه
چیزى نگفتــه و به ضرس قاطع هوشــمندترین افراد نیز نتوانند
مى توان مدعى شــد كه اعتقاد بــه دو دوزه بــازى و ترفندهاى
تردستانه ى او پى ببرند .خاتمى
دیگرى جز این ندارد.
كلیت حكومت اما چون خود را فردى بى دست
البته قبولداشتن ّ
اسالمى معنایش این نیست كه و پا و نرم و شــكل گیرنده نشان
خاتمى به اجــزاء این حكومت داده ،تا حد زیادى موفق شده اگر
انتقادى ندارد ،منتها او در طرح هم فریبكار است خود را مقصر
ایــن انتقادهــا ،وارد عرصه ى در این امر نشان ندهد و حداكثر
غیرممكن ها نمى شود و سعى به چشــم مردم ،حالت یك فرد
مى كند با زبان نرم ،حكومت را با بازیخورده را پیدا كند.
همین شكل موجود به رفع ضعف خالصه كالم ایــن كه در بیابان
ها ،و مردم را به كمك به حكومت حكومت اسالمى ،مردم همچنان
به «لنگ كفش خاتمى» احساس
با صبر و بردبارى دعوت كند.
در میان مخالفان جدى حكومت نیاز مى كنند و آن را یك بار براى
اســامی ،عده اى بــا قاطعیت همیشهدور نمى اندازند.
معتقدند كــه خاتمى ،از افراطى
{>> ادامه در صفحه}28 :
هاى حكومت جدا نیست ودست

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

Give it a try
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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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www.paivand.ca since 1993
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دادخواهی...

ر زندان؛
ید

سالخ

خاطرهای که از اسد پدر و پسر باقی خواهد ماند
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آماده شوید!

ا برای ادامه تحصیل وموفقیت در بازار کار

انگلیسیبیاموزید!

فانی ارالندیز

 ۲۳بهمن -یک قاضی ســابق
دادگاه نظامی ســوریه این طور
شهادت میدهد« :آنها را به حال
خود میگذاشــتند تا  ۱۰تا ۱۵
دقیقه ازدار آویزان بمانند ،برخی
از آنها اما چون بیش از آن اندازه
سبک و الغر بودند ،نمیمردند.
پس ســربازها آنها را به طرف
پایین میکشیدند و گردنشان را
میشکستند».
پنجشــنبه  ۷فوریه ،ســازمان
غیردولتیعفوبینالمللگزارشی
در مورد زندانی در سوریه تحت
عنوان «سالخخانه انسانی :اعدام

و کشتار جمعی در زندان صیدنایا»

منتشر کرد.
عفو بینالملــل در این گزارش
که بــر مبنای مصاحبــه با ۸۴
شاهد شامل نگهبانان ،زندانیان
و قاضیان تنظیم شده ،مقامات
ســوری را به جنایــت جنگی و
جنایت علیه بشریت متهم کرده
است.
عفــو بینالملل پیشتــر تعداد
افرادی را که در زندانهای رژیم
از سال  ۲۰۱۱به بعد کشته شده
بودنــد  ۱۷۷۰۰نفر تخمین زده
بود؛ اما اکنون مشخص است که
تعداد قربانیــان فراتر از این رقم
است ،چرا که اکنون تعداد کسانی
که فقط در زندان صیدنایا در پنج
سال گذشته شکنجه شده و به
قتل رسیدهاند ۱۳۰۰۰ ،نفر اعالم
شده است .صیدنایا زندانی در ۳۰
کیلومتری شمالدمشق است.
ایــن توحش اما صرفاً محدود به
شــش سال گذشــته نیست؛ و
سابقه آن به  ۱۹۷۰برمیگردد،
یعنی به زمانی که حافظ اســد،
پــدر بشــار ،به قدرت رســید.
منتهی از ســال  ۲۰۱۱و با آغاز
خیزشهای مردمی بود که مردم
سوریه رفته رفته زبان گشودند
و جرأت کردند در خصوص این
جنایتها شهادتدهند.
خرد کردن روحها و شکسنت
استخوانها

به مدت  ۴۵سال رژیم سوربه در
یک چیز ثابت قدم بود :جایگزینی
سیاســت با مرگ؛ میراثی که از
پدر به پسر رســید .در تابستان
 ،۱۹۸۰برای مثال ،صدها زندانی
سیاسی در زندان پالمیر پس از
اقدم به کودتا علیه حافظ اسد به
جوخه مرگ سپرده شدند.
زیاد ماجــد ،پژوهشــگر علوم
سیاســی و استاد دانشــگاه در
پاریس ،میگوید« :خاطره سوریه
اسدها ،پدر و پسر ،زندان خواهد
بود .نظام حبس و فلسفه آن در
دوران حافظ اســد طراحی شد.
هــدف زندان شکســتن روح و
خرد کردن استخوان زندانی بود.
بشار اسد صرفاً این ماشین مرگ
را دوباره بــه کار انداخت ،اما در
مقیاسی صنعتی… بسیاری امروز
بر این باور اند که زندانهای بشار
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نامنویسی کالس های انگلیسی
روزانه و شبانه :متام وقت یا نیمه وقت نه

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
______________________________

جایگزینی
سیاست با
مرگ!

اسد شبیه به زندان
پالمیر دوران حافظ اند».
زندان پالمیر که در سال ۲۰۱۵
تخریب شد ،به شــرایط بسیار
دشــوارش شــهره بود .پالمیر
زندانی بود که حافظ اسد اخوان
المسلمین و کمونیستها را به
ویژه به آنجا میفرستاد.
تعیین تعداد دقیق سوریهایی
که در طول چند دهه کارشــان
به زندانهای رژیم حافظ و بشار
کشیده شده ،غیر ممکن است.
آن طور که زیاد ماجد میگوید،
«دســتکم صحبــت از صدها
هزار نفــر اســت ».برخی چند
روز ،و عدهای ماهها و ســالها از
زندگیشــان را در زندان سپری
کردند .حتی تعداد زندانهایی که
امروز در سوریه وجود دارد معلوم
نیست،مشهورترینهایشانزندان
حلب ،حمص و صیدنایا هستند.
وضعیت بازداشــت و نگهداری
زندانیان در سوریه هولناک است.
از شــکنجه و تجاوز که بگذریم،
زندانیــان حق صحبــت ندارند
و کمابیــش از آب و خــوراک و
مراقبتهای پزشکی محرو م اند.
بنا به پژوهشی که در مدیا پارت،
همزمان با گزارش عفو بینالملل
در  ۷فوریه منتشــر شده ،برخی
از این زندانیان کودک یا نوجوان
هستند.
در این پژوهش بــه نقل از یک
ژنرال ســابق کــه پیشتر مدیر
زنــدان غیرنظامی حلــب بوده،
آمده« :وقتی مــن آنجا را ترک
کردم هزار فــرد نابالغ در زندان
حلب بــود .اکثر آنها واقعاً مجرم
بودند ،اما عدهای را هم به خاطر
فشار وارد کردن روی والدینشان
دستگیر کرده بودند .تا آنجا که
من میدانم ،جوانترین آنها ۱۳
ساله بود».
مدیاپارت ،به نقل از وی ،تصریح
میکند:
«از بهــار  ۲۰۱۱دســتورالعمل
دمشــق در خصــوص زندانیان
خردســال کام ً
ال مشخص بود.
کمیته امنیت در دمشــق به ما
دستور داده بود فرقی میان افراد
بالغ و نابالــغ نگذاریم .آنها به ما
اعالم کردنــد :از آنجایی که این
نوجوانان همراه با بزرگساالن در

تظاهرات شرکت کردند،
باید همان طوری با ایشان برخورد
شود که با بزرگساالن».
افراد نابالغ سلول یا بند جداگانه
نداشتند ،و همراه با بزرگساالن
محبوس شده بودند ،اغلب همراه
زندانیان مدنی.
آزادی بیان

تا قبل از سال  ،۲۰۱۱کتابهایی
کــه در مورد تجربــه زندان در
سوریه نوشــته شده بودند کم و
معدود و اغلب نوشته تبعیدیها
بودند .مشــهورنرین آنها کتاب
«پوسته» نوشته مصطفی خلیفه
است .خلیفه در این اثر داستان
زندانی شدن خوددر زندان پالمیر
را در دوران حافظ اســد به اتهام
ثابت نشــده عضویت در اخوان
المسلمین روایت میکند:
«ضربات شــاق ،پوست متورم
پاهایم را پاره میکرد .امواج درد
قبل از انفجار در قفســه سینه،
توی شکمم آماس میکرد .وقتی
ضربه شالق فرود میآمد ،نفسم
بند میآمد ،ریهام مچاله میشد
و از کار میافتاد و راه برگشــت
هوای محبوس در ســینه را سد
میکرد .با هر موج تازهای از درد
که در سینهام میترکید ،هوای
فشرده در ریهها همچون جیغی
جانخراش ســوت میکشید و
باال میآمد و احساس میکردم
از جمجمه و کاســه چشمهایم
بیرون میزد…»
مصطفی خلیفه ســپس شش
روز میان مرگ و زندگی بیهوش
باقی میماند؛ وقتی بیدار میشود
میفهمد« :گروه ما شــامل ۹۱
زندانی میشــد ،که سه تایشان
البته همان اول ،هنگام پذیرش
در حیاط شماره یک مرده بودند
و ده تــای دیگر نیــز به خاطر
جراحتهایشــان ،وقتی که من
بیهوش بــودم .دو نفر نیز قطعاً
به خاطر آســیب وارده به ستون
فقرات فلج شده بودند و یک نفر
نیز پس از تخلیه چشمهایش در
اثر ضربه شــاق جان خود را از
دست داده بود».
در شش سال گذشته ،بسیاری
برای بهبود و پشت سر گذاردن
ترس شروع به نوشتن خاطراتشان

)• alphabétisation • présecondaire • secondaire (DES
• pour l’admission au cegep • pour les programmes
d’études professionnels

نامنویسیکالسهایروزانه:

Inscriptions pour le jour:
les 15, 23, 30 mars et le 6 avril 2017 de : 9:00 à 11:15
Session: le 27 mars au 30 juin 2017

نامنویسیکالسهایشبـانه:

Inscriptions pour le soir:
les 14, 21 et 30 mars, les 5 et 11 avril 2017 de 17:00 à 19:15

Session: le 3 avril au 15 juin 2017
نامنویسیکالسهایانگلیسیدبیرستان:

Inscriptions pour le secondaire anglais:
les 17, 22 et 29 mars 2017 de 9:00 à 11:15
Session
:
le 27 mars au 30 juin 2017











Metro
Cote-Vertu

514-337-3856

RENSEIGNEMENTS:
CEA St. Laurent Adult Centre

Pour le secondaire
2405 Place Lafortune O.
Ville St. Laurent,Quebec
H4M 1A7

950 Fraser
Ville St. Laurent, Quebec
H4M 1Z6

www.paivand.ca

زربرگ :راهنمای مشاغل ایرانیان مونتریال ...ساده مثل سالم!
کردند.
روز به روز کتابها ،داســتانها
و اشعار بیشــتری در این مورد
به زبان عربی منتشــر میشود؛
البته تعــداد کمی از این آثار نیز
به زبان انگلیسی و فرانسه نوشته
شــدهاند ،از جمله «سیزده سال
در زندانهای ســوریه» ()۲۰۱۳
نوشته آرام کرابیت.
به گفته زیاد ماجد« ،این کثرت و
وفور ادبیات زندان در سوریه خود
آشکارکننده این واقعیت است که
انقالب آزادی بیان و به یاد آوردن
را برای سوریها به ارمغان آورده
است ».او اضافه میکند که این
داستانها منتشر شدند تا خاطره
ســوریه را بازسازی و تداوم آن را
تضمین کنند .این خود شکلی از
درمان است .مردمانی که جرأت
نداشتند که از کشــتار حما در
 ۱۹۸۲بگویند ،برای مثال ،امروز
چنین میکننــد .حمای ۱۹۸۲
تابوی اعظمی بود که هیچ کس
جرأت ســحن گفتــن از آن را
نداشــت ».در سال  ،۱۹۸۲شهر
حما به پا خاست و قتل عام شد.
تعداد کشتهشدگان چیزی بین
ده هزار تا چهل هزار نفر تخمین
زده میشود ،اما هیچ عدد دقیقی
تا امروز داده نشده است.
«از سال  ،۲۰۱۱هر فوریه ،مردم
شــروع به بازگو کــردن خاطره

این قتل عــام میکنند .همین
مطلب در مورد زندانیان ســابق
صادق اســت .زبانها رها از قیود
پیشین گشوده میشود تا سکوت
تحمیلشده اسد ادامه پیدا نکند».
یک مسأله عمومی

در میان ایــن کتابها ،میتوان
اشــاره کرد به «روایتهای یک
ســوریه فراموششــده :نجات
خاطره زندانها» نوشته یاسین
الحاج صالــح ،که مجموعهای از
مطالبی اســت که او در فاصله
سالهای  ۲۰۰۳تا  ۲۰۱۱نوشته
است.
نویســنده کتاب وقتــی در ۲۰
سالگی به جرم عضویت در حزب
کمونیست دســتگیر میشود،
دانشجوی رشته پزشکیدر حلب
اســت .پس از دستگیری ،او ۱۶
سال از عمرش را در زندان سپری
میکند.
به زعم نویســنده ،اســدها ،پدر
و پســر ،ســوریه را به سرزمین
فراموشی تبدیل کرده بودند.
زیــاد ماجد میگویــد« :در این
کتاب ،یاســین الحــاج صالح،
از زمــان ،از فضــا ،از بدنش ،از
دوران پــس از زنــدان ،از انتظار
و از این واقعیت مینویســد که
مردم جامعه در خــارج آنچه را
کــه در درون میگذرد فراموش

نمیکنند… لحن نویســنده نه
لحن یک قهرمان است و نه یک
قربانی .هدفش منحصراًآزادسازی
خاطره است .میخواهد تجربیات
زیستهاش عمومی شود ،چرا که
این تجربیات بــه همه مردمان
ســوریه تعلق دارد .این داستان
دهها هزار سوری است و نمیتوان
آن را یک ماجرای شخصی تلقی
کرد؛ یک مســأله عمومی است
که نباید فراموش شود؛ مسألهای
عمومی که برسازنده تاریخ معاصر
سوریه است».
اکنون شــواهد و مدارک زیادی
حول این مســأله انباشت شده
اســت :عکسهای سزار ،گزارش
عفــو بینالملــل ،گزارشهای
دیدهبان حقوق بشر ،و شهادت و
گواهی بسیاری از مردم سوریه…
مقصریــن دیگــر نمیتوانند از
مجازات بگریزند« .اگر این مدارک
نتواند نجر بــه برپایی دادگاهی
ویژه برای ســوریه شود -به نظر
زیاد ماجــد -این یعنی اهانت به
مردم ســوریه ،به فداکاریهای
آنها و قربانیانشان در زندانها ،و
همه کســانی که در زیر بمباران
یا با ســاحهای شیمیایی جان
سپردند».
•
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آژانس مسافرتی

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

½

ت اقلیمی
تغییرا

½
½
½

 ۴۲واقعیت ...

تغییرات اقلیمــی یعنی تغییر
شــرایط درازمدت آب و هوایی
اقلیمهــای زمیــن ،بــه خاطر
افزایــش فزاینده دمای میانگین
کره خاکی بر اساس فعالیتهای
انسانی ،شامل ایران هم میشود.
هرچند اطالعرسانی درباره این
موضوع به جامعه علمی و بخشی
از سیاســتمدارها و فعالهای
اجتماعی و محیطزیستی محدود
مانده است.
این مطلــب چنــد واقعیت در
موضوع تغییرات اقلیمی را با توجه
به اقلیم ایران فهرست میکند:
•
 - ۱انسان فراتر از  ۴۵سال است
که متوجه تغییرات اقلیمی شده
و در ابتدا شــرکت سوختهای
فسیلی اِکســان موبایل متوجه
این موضوع شد .این شرکت ،در
ابتدا نسبت به این مساله سکوت
اختیــار کــرد و بعــد از آن هم
توجهاش را به سرمایهگذاری در
خلق ابهام و رد تغییرات اقلیمی
معطوف کرد .برای همین از ۲۵
سال پیش تاکنون جدلی وجود
دارد که تغییرات اقلیمی ساخته
دست انسان است یا نه.
•
 - ۲حداقل  ۹۷درصد و حداکثر
 ۹۹.۹۹جامعــه علمــی جهان
تاییــد میکنند کــه تغییرات
اقلیمی واقعی اســت و به خاطر
فعالیتهایانسان.
•
- ۳در حقیقت والدین ما بایستی
کار جدی بر روی تغییرات اقلیمی
را شروع میکردند ،ولی تا همین
االن کار جدی در زمینه ی کند
کردن روند ایــن تغییرات انجام
نشده است.
•
 - ۴تغییــرات اقلیمــی باعــث
ششــمین عصر انقراض بزرگ
در زمین شــده است .این بدین
معناســت که مــا در طول عمر
خودمان شاهد این خواهیم شد
که دو سوم گونههای جانوری و
گیاهیدر خشکی ودریا منقرض
خواهند شد .این انقراض میتواند
انســان و یا تمدن بشری را هم
تهدید کند.
•
 - ۵بــرای ادامه حیات بر زمین،
بهخصوص برای انسان ،بایستی
افزایشدمای میانگین کره خاکی
از  ۲درجه ســانتیگراد بیشتر
نشود .تا همیناالن دمای زمین
 ۰.۸۷درجه سانتیگراد نسبت به

شروع عصر صنعتی شدن بیشتر
شده اســت .پیشبینی میشود
تا ســال  ۲۰۲۰دمای زمین در
حدود  ۱درجه و تا ســال ۲۰۵۰
در حدود  ۲درجه ســانتیگراد
گرمتر شده باشد .شبیهسازیهای
رایانــهای میگویند بســته به
مدلهــای مختلــف فعالیــت
بخشهای دولتــی و خصوصی،
همچنین مردم زمین ،تا ســال
 ،۲۱۰۰دمای میانگین زمین  ۳تا
۷درجه سانتیگراد گرمتر خواهد
بود.
•
 - ۶برای اینکــه روند گرمایش
زمیــن را کند کــرد ،باید برای
رهایی ســریع و مؤثر از مصرف
کربــن برنامهریزی کــرد ،این
برنامهها را به سرعت اجرایی کرد
و به نتیجه رساند.
•
 - ۷این بدین معناست که در کل
جهان ،از جمله ایران ،حداقل سه
چهارم منابع سوختهای فسیلی،
شــامل بر انواع نفت ،گاز و ذغال
سنگ بایستی امن در دل خاک
باقیبمانند.
•
 - ۸این یعنی هیچ پروژه گسترش
اســتخراج ،جابهجایی ،عرضه و
فروش ســوختهای فسیلی در
ایران هم نبایستی پیشنهاد و یا
اجرایی بشود.
•
 - ۹اقتصاد ایران معتاد به مصرف
سوختهای فسیلی است .بودجه
کشور بر پایه فروش منابع طبیعی
شامل بر این ســوختها بسته
میشــود .بر پایه منابع طبیعی،
ایران وام میگیــرد و یا تجارت
میکند.
•
 - ۱۰در کنــار ناکارآمدی نحوه
مصرف ،بهخصوص در کشاورزی
ودامداری ،تغییرات اقلیمی باعث
شده تا ایران دچار بحران کمبود
آب بشود.
•
 - ۱۱خشکسالی در ایران پایانی
نخواهد داشت ،در حقیقت عنوان
درست بیان کمبود آب در ایران،
خشکیدگیاست:
تا زمانی که دمای میانگین زمین
افزایش پیدا کند ،روند خشــک
شدن ایران هم ادامه پیدا خواهد
کرد.
•
 - ۱۲اگــر همیــن لحظه ،هیچ
آدمی در هیچ کجای زمین هیچ

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

گاز گلخانهای دیگری به اتمسفر
زمین نفرســتد ،حجم انباشت
گازهای گلخانــهای در زمین تا
حدود  ۶۰سال دیگر به گرمایش
فزاینده زمین ادامه خواهند داد و
در این فاصله ،دمای زمین تا ۱.۵
درجه سانتیگراد گرمتر از شروع
عصر صنعتی شدن خواهد شد.
•
 - ۱۳ایــران بایــد بــرای آب،
خشکیدگی ،کشــت محصول
و دامداری و مصرف شــهری و
روســتایی آب ،انــرژی و خاک،
راهحلهای بومی پیدا کند.
•
 - ۱۴تغییرات اقلیمی با اســم
آلودگــی هــوا ،نابــودی خاک،
بیماری در انواع گونههای گیاهی
و جانوری مورد مصرف انســان،
گســترش بیماریها در انسان،
افســردگی و انــدوه ،مهاجرت
به خاطر خالی از ســکنه شدن
فراتر از  ۴۲هزار روستای کشور
ن االن
و عنوانهــای دیگر ،همی 
در ایران آدم میکشــد یا بیمار
میکند یا به اقتصــاد و جامعه
ضربه میزند.
•
 - ۱۵یکی از دالیل شروع جنگ
داخلی سوریه ،تغییرات اقلیمی
و خشکسالی گســترده در این
ســرزمین بود .ایران هم ممکن
است به خاطر گسترش تغییرات
اقلیمیدچار جنگداخلی بشود.
•
 - ۱۶مــرگ دریاچه ارومیه نماد
اوج تغییرات اقلیمی در ایران به
خاطر فعالیتهای انســان است.
این دریاچه بعــد از مرگ کامل
خود ،میتواند فراتر از  ۱۰میلیون
نفر را آواره کند و بخشی سرسبز
از ایــران را تبدیل به یک ویرانه
بکند.
•
 - ۱۷دیگر دریاچهها ،رودخانهها
و منابع آب و خاک ایران هم در
گذر تغییــرات اقلیمی به مرگ
نزدیکترمیشوند.
•
 - ۱۸تغییرات اقلیمی بحث یک
گروه خاص سیاسی ،مذهبی یا
ط زیستی نیست .این یک
محی 
سوژه ملی اســت ،بایستی یک
بحــث ملی در حــول محور آن
وجودداشته باشد تا بتوان با تکیه
بر خرد جمعی ،بــه راهحلهای
بومی برای کنترل آن و مقابله با
رویدادهای خشن آن پرداخت.
{>> ادامه در صفحه}24 :

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
0
!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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دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

ظرفیتمحدود
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 :
-------------------------

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

بنیاد سخن آزاد

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

کتابخانهنیما

------

Tel.: 514-485-3652

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.paivand.ca

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

به ما بپیوندید!

www.paivand.ca

جوامــع بشــری همــواره در
جستجوی ابزاری برای شناخت
و تعریف هویت خود می باشند
کــه خاطرات مشــترک اعضاء
آنها یکی از این ابزارها اســت .با
توجه به روابطدو جانبه خاطرات

فردی و جمعی ،تبادل بین آنها
یکی از راه هــای بوجود آوردن
خاطرات مشــترک و نگهداری
از آن اســت .خاطرات مشترک
در تبییــن و تداوم هویت نقش
اساســی دارند و ایــن نقش در

جوامع پویا و بخصوص مهاجر از
اهمیت بسزایی بر خورداراست و
میتواند شکاف بین نسل ها را پر
کند و ضامن هویتی مداوم و پویا
باشد.

کافه خاطرات | مهمان این نشست :دکتر امیر خدیر

دکتر امیر خدیر یکی از نمایندگان
مردم در پارلمــان کبک ،متولد
 1340شمسی در تهران بوده که
در ســن ده سالگی با خانواده به
کانادا آمده است .او فوق لیسانسش
را در رشته ی فیزیک از دانشگاه
مک گیل به اتمام رساند و موفق
به اخذ مدرک پزشکی از دانشگاه
الوال و تخصص میکروبیولوژی از
دانشگاه مونترال در سال 1997
شــد .از دوران تحصیــل ،وی
مشارکت در فعالیتهای سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی داشت و از
اعضای موسس مرکز اجتماعی و

از دست اندرکاران مدرسه دهخدا  2008رسما از طرف این حزب
بود  .امیر خدیر در ســال  2000در حوزه انتخابیه مرسیه معرفی
شــد و با رای مــردم به پارلمان
کبــک راه یافت و تا بــه امروز
موفق به حفظ این جایگاه بعنوان
نماینده ی مردمدر پارلمان کبک
بوده است.
دوشنبه  20فوریه
ساعت 18:30
 Westmount Roomمیالدی بطور رسمی با کاندیدا
Westmount Library
شــدن در حزب بــاک کبکوآ،
4574 Sherbrook W.
فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد و
Westmount, Quebec
از پایه گزاران حزب کبک سولیدر
(همبســتگی) بود؛ که در سال

اتاق بازرگانی جامعه ایرانیان کبک

بدین وســیله اتاق بازرگانی جامعه
ایرانیان کبک شروع برنامه منتورشیپ
را به اطالع هموطنان گرامی میرساند.
هدف این برنامه ایجاد همبستگی بین
نســل مجرب و کار آفرین ایرانیان
کبک با متقاضیــان ورود به بازار کار
یا افراد شــاغل خواهان پیشرفت می
باشد .یکی از مشکالت اعضای جامعه
ایرانی در کبک فقدان شبکه ارتباطی
و عدم آشــنایی با فرهنگ تخصصی
کانادا و کبک است .بدین منظور اتاق
بازرگانی قصد برقرار کردن پلی بین
متخصصین ایرانی که دارای شــبکه
ارتباطی وسیع هستند را با متقاضیان
خواهان پیشرفت حرفه ای دارد.

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

مشاور رمسی وام مسکن

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

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز
>> 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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

Tel.: 514-737-3642

5165 Queen-Mary, 3e étage, Montréal, H3W 1X7

محل ثبت نام

برنامه منتورشیپ Mentorship

بهروزباباخانی

نان سنگک

( 3آوریل تا  18جون)

Spring session 2017
)(April 3 –June 18

514-290-2211
------------

www.cafelitt.ca

5206 DECARIE #3

Facebook.com/
paivand.montreal

اجنمن همدالن
دومین3شنبههرماه

Snowdon

ترم بهاری2017 :

را بر روی سایت بخوانید

جزئیات این برنامه به شــرح زیر می
باشد:
خانم شهال امیری یکی از مهندسین
موفق ایرانی در کبک که سال ها در
زمینه مدیریت تحقیقات و ساخت
ابزارتخصصیفعالیتداشتهمسئولیت
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
قــرار خواهد گرفت پرکند و نیازهای
حرفه ای خود را توضیح دهد.
بر اســاس اطالعات داده شــده اتاق
بازرگانی متقاضیان را به متخصصین
معرفی خواهد كرد.

بعد از انجام این مراحل هر متقاضی
به دفعات متعدد در ســال میتواند با
منتور خود مالقات كرده و راهنمایی
های الزم را برای پیشرفت حرفه ای
جویا شود.
هیئت مدیریه اتاق بازرگانی هموطنان
عزیز را به شــركت در جشن معرفی
این برنامه در تاریخ  ١٦مارچ دعوت
میكند .مــكان ایــن 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

نیمهدومماهفوریه

• انواع روش های اجاره مســکن
با ذکــر قوانین حقوقــی مالک و
مستاجر و تفاوات های آن با ایران
تمامی آموزش ها رایگان و به
زبان فارسی می باشد .تلفن رزرو • توضیح مراحــل کامل خرید و
فروش مسکن با ذکر موارد قانونی
5144658378
و قراردادی
-------------• معرفی و تعریــف انواع مختلف
"مسینار راهنمای اجاره ،خرید و خانه در کانادا
• تفاوت اجاره مسکونی و تجاری
فروشمسکن"
"با شرکت در این سمینار از امکان • مقایســه اجاره مسکن با خرید
اقدام بــرای اجاره ،خرید و فروش مسکن
"مسینار مالی و بیمه"
مسکن دلخواه خود با مشورت تیم
برای اولین بار:
کارشناسی بهره مند می گردید"
"سنجش میزان سالمت مالی
یکشنبه  19فوریه،
شرکتکنندگان"
ساعت  1تا  4عصر
یکشنبه  26فوریه،
تفاوت های ساختاری کانادا با ایران
ساعت  1تا  4عصر
در بخش مسکن سبب گردیده که
اجاره ،خرید و فروش مســکن در مسائل مالی و بیمهدر کانادا با ایران
کانادا ریسک زیادی برای هموطنان تفاوت هــای فراوانی دارد که عدم
آگاهی از آنها مشکالت زیادی برای
به همراه داشته باشد!
لذا موضوعات این سمینار شامل هموطنان ایجاد می نماید .فهرست
عناوین سمینار به شرح زیر است:
موارد زیر است:
دربخش مالی:

• توضیح نظام مالی کانادا
• انواع خدمات مالی در کانادا
•انواع موسســات مالی و بیمه ای
کانادایی
• توضیح حساب های دولتی و غیر
دولتی
• نحــوه اســتفاده صحیــــح از
کردیــت کارت ها
در بخش بیمه:
• نحوه مدیریت ریسک با استفاده
از بیمه ها
• تعریف بیمه های ضروری و غیر
ضروری
• توضیح انواع بیمه های کانادایی
• بیمه عمر ()Life Insurance
• بیمه بیماریهای دشــوار درمان
()Critical Illness
• بیمه از کارافتادگی (Disability
)Insurance
• بیمه مراقبــت طوالنی (Long
)Time Care
• بیمه تکمیلی درمــان (Health
)Insurance
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فرمان ترامپ...

ایرانى ها از موفق ترین مهاجرانبهآمریکاهستند

منبع :نیویورک تایمز
مهاجرت از هفت کشوری که به
فرمان پرزیدنت ترامپ ورودشان
به آمریکا منع شده دهه ها است
که ادامه داشــته ،ولــی میزان و
حجم این مهاجرت ها بسیار ناچیز
بوده است .در کل ،مهاجرینی که
از این کشورها به آمریکا آمده اند
تنها حدود  ۲درصد جمعیتی را
تشکیل می دهند که در خارج از
آمریکا به دنیا آمده اند و در این
کشور زندگی می کنند.
بیشــتر این افراد دارای تابعیت
اکتسابی هســتند و قانون منع
ورود ترامپ مستقیماً شامل حال
آن ها نمی شــود .ولی وضعیت
صدهاهزار نفری که اقامت دایم
آمریکا را دارند ،هنوز مشــخص
نیست.
مقاماتدولتی اظهارداشته اند که
در صورتی که این افراد از کشور
خارج بشوند ،ممکن است هنگام
ورود مورد بازرسی های بیشتری
قرار بگیرند.
افرادی نیز که ویزادارنددر صورت
خروج از کشــور ،ممکن است از
ورود دوباره آن ها جلوگیری شود.
بگذارید به وضعیــت این افراد و
موقعیت اقامت شــان در آمریکا
نگاهیبیاندازیم.
بسیاری مدرک دانشگاهی
دارند

شهروندان این هفت شده اند.
به طور کلی،
ِ
ً
کشو ِر عمدتا مسلمان به خصوص در حال حاضر ،اکثرشان تابعیت
ایرانی هــا و گــروه کوچکی از آمریکا را دارند
مهاجرین لیبی نســبت به بقیه بیشتر شــهروندان هفت کشور
آمریــکا از تحصیــات بهتری یادشــده از تابعیــت آمریــکا
برخوردارند .مهاجرین ســوری برخوردارند .این بیشــتر از کل
و ســودانی نیز عمدتاً نسبت به جمعیتی اســت که در خارج از
متوسط کشور ،تحصیالت بهتری آمریــکا به دنیا آمده اند و اکنون
تابعیت این کشور را دارند .از این
دارند.
میان ،رقم اندکی ،نزدیک به ۱۰
بعضی مرفه و متمول اند
شهروندانی که از ایران ،سوریه ،و هزار نفر ،در ارتش آمریکا خدمت
لیبی در آمریکا مقیم اند درآمدی کرده اند.
ِ
متوسط در همه ایالت ها مستقر شدهاند
نزدیک یا باالتر از درآمد
کل آمریکا دارند .در مجموع ،از کالیفرنیای جنوبی و پس از آن،
کل شهروندانی که از این کشورها «دیترویت» در ایالت میشیگان،
می آیند ،بسیاری شان مهندس و بیشترین تعداد از شهروندان این
هفت کشــور را در خــود جای
مدیر و معلم هستند.
شــهروندان ســومالی و سودان داده اند .در هر دو منطقه ،گروه
بیشتر به شــغل های اصطالحاً های بزرگی از اعراب و مسلمانان
«یقه آبی» در کارخانه ها و بخش زندگی می کنند.
صنعت و حمل و نقل مشــغول با این حال ،بعضــی از گروها و
اند و درآمد کمتری دارند .درآمد اقوام ،به خصوص بخش اعظمی
متوسط ســومالی های آمریکا از سومالیایی ها ،به طور گسترده
ِ
متوسط درآمد ای پراکنده اند.
کمتر از نیمی از
صدها هزار ایرانی در حومه ها و
کشور است.
بخش های شمال لوس آنجلس
عراقیها،سومالیاییها،و
سودانیهااخیرتربهآمریکاآمدهاند زندگی می کنند .جمعیت بزرگی
تقریباً نیمــی از مهاجران ایرانی از عراقی ها ،سوری ها و یمنی ها
پیش از ســال  ۱۹۹۰به آمریکا نیز در این مناطق پراکنده اند.
آمده اند .حدود دو سوم عراقی ها،
{>> ادامه در صفحه}23 :
سومالیایی ها ،و سودانی ها نیز از
ســال  ۲۰۰۰به بعد وارد آمریکا

www.carsrtoys.ca
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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
 صرفه جویی سوخت
 رانندگی در شهر ،کشور و سرازیری
 آمادگی برای امتحان جاده ای SAAQ
Special:
 آموزش های ما در دوروال،
• you will be hired as our company driver if you
لونگی و الوال انجام می شود
pass your road test first time.
• As of Jan 2017 our transport fleet will hire owner
اسپشیال:
operator for Canada and us.
* 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.:

CarsRToys
فروشنده اتومبیل های دست دوم

آمریکایی،ژاپنی،اروپایی

با مدیریت الکس تنوتاسی

برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را
در وبسایت ما بیابیدwww.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:

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

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

6087, Saint-Jacques Ouest
Montréal, Québec, H4A 2G4
Free: 1 877-227-7786
1 877-CARSRTOYS
Local: 514 484-8181
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خدا
كجاست؟
ممكن است یك نفر بگوید« :خدا را
به من نشان بده - ».اما اگر خداوند
یك خدای نامرئی و نهان باشد چه؟
فرض كنیددو شخص بر روی یك صفحۀ
مســطح باشــند .این دو نفر ،دو بعدی
هســتند ،دارای طول و عرض بوده ولی
فاقد عمق میباشــند .وســعت و حوزۀ
دنیای آنها نیز فقط همین صفحۀ كاغذ
است .آیا آنها قادرند شما را ببینند؟
خیر ،آنها فقط چیزی را كه روی صفحۀ
كاغذ است میتوانند ببینند (یعنی آنچه
در دنیای خودشان است) .آنها قوۀ ادراك
عمق و حجم چیزی را ندارند.
حاال وانمود كنید كه با اســتفاده از نوك
انگشتان خوددارید صفحۀ كاغذ را لمس
میكنید .حاال چطور؟ آیا حاال آن دو نفر
میتوانند شما را ببینند؟ آنها قادر نیستند
شما را به طور كامل ببینند ،اما میتوانند
نوك انگشت شــما را ببینند ،به عبارتی
فقط قسمتی را میتوانند ببینند كه وارد
دنیای آنها شده است.
این یــك همانندســازی از وضعیت و
موقعیت ما با خداست .خداوند خارج از
ابعاد ما وجود دارد.
همینطور كه میدانیم او قادر است خارج
از بعد زمان و مكان وجود داشته باشد.
بنابراین «دیدن» خدا كاری ســخت و
دشوار است .ما دقیقاً شبیه آن دو نفری
هستیم كه مسطح ودو بعدی اند .ما قادر
نیســتیم آنچه را كه در بعد سوم وجود
دارد ببینیم .اما در واقــع ،در ارتباط با
انسانها ما در چهار بعد زندگی میكنیم
(طول ،عرض ،عمق ،و زمان) و خداوند

فراتــر و ماورای ایــن ابعاد زندگی
میكند.
پس ما چگونه باید چنین موجودی
را بشناسیم؟
«آن دو شــخص مسطح» كه روی
صفحۀ كاغذ بودنــد ،تا زمانی كه
شــما كاغذ را لمس نكرده بودید،
نمیتوانســتند دربارۀ شما چیزی
بداننــد .همانند «آن دو شــخص
مســطح» ،حضور خدا نیز برای ما
مكشوف نمیشود ،مگر اینكه او خود
را به ما بنمایانــد .خداوند باید «صفحۀ
كاغذ دنیای مــا» را لمس كند .خداوند
باید ابعاد خود را كمتر كند.
هنگامی كه دربارۀ تاریخ بشر ،بخصوص
تاریخ مذهبی انســان مطالعه میكنیم،
آیا شــاهد مواردی هستیم كه خداوند
«صفحۀ كاغذ دنیای ما» را لمس كرده
باشد؟
اینگونه فكر كنید كه «انگشت» خداوند
دنیای ما را به وســیلۀ شــخصی به نام
عیسی مســیح لمس نمود .عیسی ادعا
نمود كه خدا است (یوحنا  58 : 8و 17
 ،)3 :عیسی فرمود كه هر كه او را دیده
در واقع خدا را دیده اســت (یوحنا :12
 45و  ،)9 : 14عیسی فرمود كه او تنها
كســی است كه مستقیماً از جانب خدا
به دنیای ما آمده است (یوحنا ،)13 : 3
عیسی گناهان مردم را بخشید ،كاری كه
تنها خداوند میتواند انجام دهد (مرقس
.)5 : 2
قسمتهای متعدد دیگری در عهد جدید
وجود دارد كه الوهیت مسیح را به اثبات
میرساند (یوحنا  4 ،3 : 1و 18؛ عبرانیان
13 - 1 : 1؛ كولسیان  20 - 15 : 1و : 2
9؛ فیلیپیان .)6 : 2
در كتاب مقدس میخوانیم ،عیسی خدا
بود كه« :جسم گردید و میان ما ساكن
شــد( ».یوحنــا  )14 : 1كتاب مقدس
میفرماید كه عیســی« :صورت خدای
نادیده است( ».كولسیان )15 : 1
اگر ما آن «آدمهای مســطح» هستیم،
پس بسیار منطقی و بجا است كه خداوند
چند بعدی كه خالق جهان هستی و این
عالم اســت ،به شكل انسان وارد دنیای
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کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

چهار بعدی ما شد .خداوند خود را بر
ما آشكار و معلوم ساخت.

اما چرا او این كار را كرد؟
داستانی دربارۀ یك كشاورز پیر وجود
دارد كه تك و تنها در كلبه ای زندگی
میكــرد .در كنار كلبــه اش یك انبار
غله وجود داشــت .در یك شب سرد
زمســتانی ،پیرمرد متوجه شــد كه
پرنده ها خود را به پنجره های كلبۀ او
میكوبند و سعی میكنند تا از سرمای
كشندۀ بیرون فرار كرده و داخل كلبۀ
گرم او شوند .پیرمرد از كلبه خارج شد
و در انبار را باز كرد .داخل انبار گرم بود.
پیرمرد به طرف پرنده ها رفت و با تكان
دادن دستان خود و صدا كردن آنها سعی
كرد تا پرنده ها را به داخل انبار هدایت
كند ،جایی كه میتوانستند از سرما در
امان بمانند .اما پرنده ها متوجه منظور
پیرمردنشدند.
در آن موقع بود كه پیرمرد آرزو كرد كه
ای كاش میتوانست خود نیز به یك پرنده
تبدیل شود .اگر او به پرنده تبدیل میشد،
آن موقع میتوانست پرنده هایدیگر را به
درون انبار راهنمایی و هدایت كند و مانع
از مرگ آنها شــود .در آن لحظه پیرمرد
متوجه شد كهدلیل آمدن عیسی به این
دنیا چه بود .اگرچه پیرمرد نمیتوانست
به یك پرنده تبدیل شود ،اما خداوند قادر
بود تا به یك انسان تبدیل گردد .خداوند
این كار را انجام داد« .زیرا خدا جهان را
اینقدر محبت نمود كه پسر یگانۀ خود
را داد تا هر كه بــر او ایمان آورد هالك
نگردد ،بلكه حیات جاودانی یابد( ».یوحنا
)16 : 3

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

  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

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

)
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کشی
ش جالل عادل

بت است

داوند مح

خ

وقتــی یک نفر از گنــاه توبه میکند و
به مســیح خداوند ایمان میآورد ،همه
گناهانش آمرزیده میشود ،روح القدس
در دل او ساکن میگردد و او را از داخل
عوض میکند تا بتواند از گناه و کارهای
گناهآلود هرچه بیشتردوری کند و روز به
روز پاکتر و مقدستر بشود .پس مسیح
واقعی ،که بخاطر انسانهای گناهکار بر
روی صلیب مرد و از مردگان قیام کرد و
زنده است ،تنها راه نجات انسان از قدرت
گناه و نتایج بد آن میباشد.
بر اساس کالم خدا" :در هیچکس دیگر،
رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ
نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده
است تا بوســیله آن نجات یابیم" (نقل
قول از انجیل شــریف ،کارهای رسوالن
.)١٢ :٤
برای پی بردن به اینكه خداوند چگونه به
دنیای ما آمد« ،انجیل یوحنا» را از كتاب
مقدسبخوانید
•
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هشدار سازمان ملل در مورد «گسترش فاجعه
انسانی» در چهار شهر سوریه
اسد ،پس از ماههادرگیری شدیددر حلب ،که همراه
حمالت هوایی و زمینی بود ،تصرف کامل این شهر
را در دست گرفتند.
حکومت بشار اسد پیش از این اتهامهای مشابه را رد
کرده و بارها تاکید کرده است از جنگافزار شیمیایی

/۲۶بهمن -علی الزعتری ،هماهنگکننده سازمان
ملل برای سوریه،در مورد «گسترش فاجعه انسانی»
در چهار شهر محاصره شده در سوریه هشدار داده و
خواستار دسترسی فوری  ۶۰هزار تن از ساکنان این
شهرها به کمکهای انساندوستانه شد.
در این بیانیه بر لزوم اقدام فوری برای پایان این
وضع و نیزدسترسی فوری ساکنان این شهرها به
مواد غذایی و دارویی تاکید شده است.
این بیانیه می افزاید که وضعیت در این شهرها
بهدلیل سیاسی رفتار متقابلدولت و مخالفانش
پیچیده تر شده است.
آخرین کمک های انساندوستانه سازمان ملل
متحد حدود ســه ماه پیش به این چهار شهر
ارسال شدند.
شنبه  ١٨فوریه
گــزارش «دیدبــان حقــوق بشــر» بــر پایه
مصاحبههایی با امدادگران و شاهدان و تحلیل
ساعت  ٦بعدازظهر
تصاویــر و ویدئوهایی از ایــن رویدادها تنظیم
Atwater library
شده است .این سازمان فرادولتی تاکید کرده در
نهایت اثبات این موضوع «ب ه شکل قطعی» بدون 1200 Atwater Ave.
آزمایش نمونهها ،کار مشکلیاست.
Westmount, Qc
به گفته دیدبان حقوق بشــر ،در این «هشــت
H3Z 1X4
مورد حمله» بین  ۱۷نوامبر تا  ۱۳دسامبر سال
گذشــته میالدی دستکم  ۹غیرنظامی کشته
شــده و  ۲۰۰نفر مسموم و مجروح شدهاند .در
میان کشتهشــدگان دستکم چهار کودک نیز
بودهاند.
ارتش سوریه و شبهنظامیان حامی دولت بشار
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علیه شهروندان خود استفاده نخواهد کرد.
دولت اسد در عین حال در تابستان  ،۱۳۹۲در اوج
یکی از بحرانهای شدید در مورد استفاده از سالح
ی که ایاالت متحده تهدید کرده
شیمیایی ،در حال 
بود برای جلوگیری از آن ،ممکن استدست به اقدام
نظامی بزند ،به کنوانسیون بینالمللی منع استفاده از
جنگافزارهایشیمیاییپیوست.
گزارش ها در مورد وضعیت وخیم انسانی در چهار
شهر سوریه و متهم شــدن حکومت بشار اسد به
استفاده از گاز کلر در شرایطی مطرح شده است که

17

ســازمان ملل متحد از شروع دوباره مذاکرات صلح
سوریه پس از وقفهای ده ماهه ،از روز پنجم اسفند با
حضور گروههای مختلفدرگیردر منازعه این کشور
خبر داد.
در جریان شش سال جنگ داخلی در سوریه ،صدها
هزار تن کشته و میلیون ها تن آواره شده اند.
حکومت سوریه از حمایت روسیه و ایران برخوردار
اســت که این موضوع انتقاد شماری از کشورهای
منطقه و نیز غرب را به همراه داشته است .اما مسکو
و تهران انتقادها در این مورد را رد می کنند.

جنبش کارگری ایران وانقالب بهمن ٥٧
گذشته ،حال و آینده

سخنرانی:
ایوب مدائن ( فعال چپ و سوسیالیست )
محمد سید احمدی ( کارگرکمونیست )
از طریق اسکایپ

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
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

پزشکان خانواده:

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

دکتر مهری حیدری

پزشک خانــواده

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک











دانا
مظفری 


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

پزشکان متخصص:

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.

Dr. Mehri Heidari D.M.D.



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.






















 

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

Invisalign
 ENDOCRINOLGUE:
 ORL:
 PSYCHOLOGUE:
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
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
(Implantهمرنگ دندان)
 پر کردن دندان ها

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



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

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

CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

Tel.: (514) 933-8383
1253 Rue Guy













Guy Concordia























 
















 













 Root Canal






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

Montreal, Qc. H3H 2K5

www.ismapquebec.com

انستیتوعالیپزشکیمکملوبهداشت

L’Institut Supérieur de Médecine Alternative et Podothérapie

امروزه پیشرفت بسیار سریع وسائل
و ســرعت ارتباطات بســیاری از
ی را حل و دنیای
مشــکالت زندگ 
امــروزه را بکلّی عوض کرده؛ مثال
بزرگترین کمپانی تاکسیدر جهان
ن ه یک تاکسیدارد و ن ه یک راننده؛
در فیس بوک ما عضو شــوید و از
و بزرگترین مرکز رزرواسیون هتل
آخرین اخبار پزشکی مطلع شوید.
در دنیا حتی یک اطاق هم ندارد؛
www.ismapquebec.com
ولی میتوانــد در هر نقطه جهان
facebook Institut Supérieur de
Médecines Alternatives et Podologie
برای شما هتل رزرو کند.
برای اطالعات بیشتر:
همین مسئله را می توان در امور
Institut supérieure de
آموزشی انجام داد انستیتوی عالی
Médecines Alternatives et
پزشکی مکمل و بهداشت پا یک هر سال مدرکی دریافت میکند
Podotherapie
موسســه آموزشــی نوپاست ،که کــه میتواند با آن کار کند و خرج
1900 Avenu Mailloux
ٔ
Suite 035
بعلت باال بودن ســطح دروس و تحصیل سال بعد را در بیاورد .برای
Québec –Québec G1J 5B9
داشتن استادانی در سطح استادان کسانی که رشــته تحصیلیشان
Tel: 418-614-1300
دانشگاه ،در مدت کوتاه 
ی توسط ربطی به بهداشت نداشته باشد؛ ۹
Fax : 418-977-6778
اجتماعی
وزارت کار و پیشــرفت
پزشکان
برای
و
داریم
رایگان
درس
ismap@ismapquebec.com
------------کانــادا و اداره مالیــات کبــک و و پرستاران برنامه مخصوصیداریم
Accreditations:
طب که به زبان فرانسه است.
انجمنهای پروفسیونال مهم ّ
Gouvernement du Canada
طبیعی به رسمیت شناخته و در دوره بهداشــت پا یک دوره کوتاه
13423/7009
لیست مدارس رسمی (اکردیته) مدت است که دروس آن به  ۴زبان
Revenu Québec 1082697876
Fédération des Médecines Alternatives
هر دو دولت و انجمنها ثبت شده فارســیعربی -فرانسه و انگلیسی
RITMA
و دانشــجو میتواند حتی رســید است که پس از پایان دروس ،یک
Association des Naturothérapeutes du
Québec
خرید کتب مورد نیازش را هم برای اســتاژ یــک روزه الزم دارد .فارغ
ANPQ | ANQ | RMQ
محاسبات مالیاتی استانی و فدرال التحصیالن میتوانند عضو انجمن
Association des Naturopathes
ارائه دهد.
حرفه 
ای شــده و رســید رسمی
Professionnels du Québec
Association Nationale des Naturopathes
ساله
۴
ه

دور
یک
انســتیتو
طب بدهند.
ّ
Société Kinepod
۴۸۰۰
طبیعی دارد که شــامل
هم
را
دیگــری
دروس
انســتیتو
Association Nationale des Podologues
Les Podologues affiliés du Québec
ساعت درس برای دیپلم ناتوروپات تدریس میکند که به عنوان تک
Académie des naturopathes et
و یک ت ز قابل چاپ برای دریافت درس یا تخصصی خوانده شــود؛
naturothérapeutes du Canada0
درجه دکترا دارد .دانشجو در آخر چــون درسها اینترنتی اســت

دانشجودر تمام مدت سال میتواند
ثبت نام کننــد و طبق وقت آزاد
ی
خودش درسهــا را بخواند یعن 
یک دانشجوی فعال میتواند دوره
 ۴ساله را کوتاه تر انجام دهدGuy.
--------------

F i f a W o r l dewC u p
N

جام جهانی  2022قطر؛ هفتهای  ۵۰۰میلیون
1834
Ste-Catherine
شود
W.,ساختوساز می
Suiteصرف
 200دالر

وزیردارایی
قطر گفته
اســت که
هفتــهای
حــد و د
۵۰۰
میلیــو ن
دالر صرف
پروژههای

Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

www.clinique-arya.com

ساختوســاز مربوط بــه جام
جهانی  ۲۰۲۲میشود و احتماال
این حجم سرمایهگذاری هفتگی
در سه تا چهار سال آینده ثابت
خواهد ماند.
قطر میزبان جام جهانی ۲۰۲۲
اســت و به منظــور مهیا کردن
شــرایط برگزاری مســابقات،
ســرمایهگذاری کالنــی برای
اجرای پروژههای جدید از جمله
احداث چند ورزشگاه ،بزرگراه و
بیمارستان کرده است.
کل هزینههای احتمالی قطر بیش از
 ۲۰۰میلیارد دالر برآورد شده است.

بعضی تحلیلگــران گفتهاند که
حجم ســرمایهگذاریهای قطر
باعث خواهد شد که جام جهانی

 ۲۰۲۲پرخرجترین مســابقات
تاریخ برگزاری جام جهانی باشد،
ولی علی العمــادی ،وزیر دارایی
قطر این موضوع را رد کرده است.
براساس گزارشها ،جام جهانی
 ۲۰۱۴در برزیل  ۱۱میلیارد دالر
هزینه داشت و روسیه هم بودجه
دولت برای جام جهانی  ۲۰۱۸را
 ۱۰میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر
تعیین کرده است.
وزیر دارایی قطر گفته اســت که
مجریان و پیمانکاران  ۹۰درصد
پروژههای مربوط به جام جهانی
 ۲۰۲۲مشخص شده است و دو
سوم آنها در  ۲۴ماه آینده به پایان
خواهند رسید.
علی العمادی اضافه کرد" :برای

آن کــه
همه چیز
بــه موقع
آماده شود،
به خودمان
فر صــت
کا فــی
دادهایم".
او گفــت:

"نمیخواهیم طوری شــود که
وقتی مردم وارد کشور میشوند
(در آســتانه جام جهانــی) تازه
رنگکاری را شروع کنیم".
برای رســیدن به ایــن هدف،
پیمانکاران ایــن پروژهها صدها
هزار کارگر را از کشورهای دیگر
و بیشتر از کشورهای جنوب آسیا
به کار گرفتهاند.
فعاالن حقوق بشر میگویند که
این کارگران اغلب به اســتثمار
گرفته میشوند و وادار میشوند
کهدر شرایط خطرناک کار کنند.
دولت قطر این ادعا را رد کرده و
از ماه دسامبر تمهیداتی را برای
بهبــود وضعیت و حقــوق این
کارگران در پیش گرفته است.
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
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

د و فروش
ه خری
مسینار رایگان ویژ ر مونترآل
جــاره مسکن د عدازظهر
وا
4ب
نبه  19فوریه از  1تا 514-4
65-83
یکش
زرو78 :
تلفن ر

مسعودهاشمی

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

بهره مند شوید!

Immo-Plus

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

Cell.: 514-298-4567

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
شنبه
درسالن 18مارس

 Plazaشکوهمند
y
Embass

 ص38 :

فروش بلیت

همه روزه در تپش دیجیتال:

223-3336

514-

دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین

Snowdon

یا اتومبیل خود
برای اولیــن بار
با
کمپانی ما از مزایای

 % 10ختفیف

massood.hashemi@century21.ca

ظرفیتمحدود

Elegance

Assurance
Insurance
با خرید بیمه منزل کمپانی بیمهالگانس

ترم بهاری2017 :
( 3آوریل تا  18جون)

Tel.: 514-737-3642

Spring session 2017
)(April 3 –June 18

5165 Queen-Mary, 3e étage, Montréal, H3W 1X7

محل ثبت نام

خنستین شرکت بیمه ایرانی

اتومبیلموتورمسکونی/جتاری
CAR

برترین سرویس کمترین بها


با اقساط ماهیانه

HOUSE
MOTO

COMMERCIAL
_________________

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

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

اخذ هرگونه وام 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

) 438-931-6999
hypomtg@gmail.com
Nick Stamiris
Real Estate and Mortgage Broker
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کاخ سفید نو...
استیو بنن:

رئیسجمهوریدرسایه

دانشجویان آمریکایی هست نه
فرشته پزشک
در بازار کار.
کارشناس امور بینالملل و
بنن ادعا میکند که ۲۰درصد
سیاستآمریکا
ایــاالت متحــده را مهاجران
زمانــی کــه دونالــد ترامپ،
ن را
تشــکیل میدهند و همی 
اســتیو بنن steve bannon
«قلب مشکالت» میداند.
(مدیر ســایت راست افراطی
بنــن در گفتگــوی دیگری،
«برایتبــارت») را بــه عنوان
از جنبش پوپولیســتی اندرو
مدیر کمپین خود انتخاب کرد،
جکسون (رئیس جمهور آمریکا
نه تنهادموکراتها که بسیاری
 ۱۹۳۷ - ۱۸۲۹و بنیانگــذار
از جمهوریخواهان نیز نسبت
حــزب دموکرات) بــه عنوان
به حضور او در صحنه سیاسی
الگوی خود برای ساختن یک
آمریکا هشداردادند.
جنبش سیاسی نوین نام برده
دغدغ ه سیاســیون از حضور
است.
بنن از آنجا ناشــی میشد که
اما این عالقه به اندرو جکسون
او از زمــان به دســت گرفتن
از آن جهت هشداردهنده
مدیریــت برایتبارت در
اصلی
مسبب
را
مهاجران
همۀ
«بنن»
اســت که جکســون از
ســال  ،۲۰۱۲با تبدیل
داند
ی
م
آمریکا
مشکالت
جمله معدود روســای
این رســانه بــه ابزاری
جمهــوری به حســاب
بــرای راســتگرایان
افراطی ،عالوه بر حمله به اوباما به آن دسترســی نداشــتهاند .میآید که از دســتور دادگاهی
و دموکراتهــا ،جنــگ علیــه جایگاهی که عمال به بنن امکان که برخالف خواست او رای داده
جمهوریخواهان میانهرو و سنتی میدهد کــه رئیسجمهوری در بود ،ســرپیچی کرد -اقدامی که
مشــابهش را در روزهای اخیر،
سایه باشد.
را نیز آغاز کرد.
حداقل برای چندین ساعت ،در
اما نگرانیها زمانی جدیتر شد
فرودگاههای آمریکا شاهد بودهایم
که پس از پیروزی در انتخابات ،اما استیو بنن کیست؟
خانــواده کاتولیک (اداره محافظت مرزی و گمرک

دونالــد ترامــپ وی را به عنوان بنن در یک
استراتژیست ارشد خود در کاخ ایرلندی تبار ،یقه آبی و دموکرات دولــت ترامــپ ،علیرغم حکم
گ شده دادگاه ،مسافران از ورود به کشور
ســفید منصوب کرد .جایگاهی طرفدار جان کندی بزر 
که حتی کنگــره نیز راهی برای اســت .او چند ســال در نیروی منع کرد) .ترامپ نیز در چند روز
دریایــی آمریکا خدمــت کرده ،اخیر بارها هم به قاضی فدرالی که
نظارت بر آن ندارد.
او که رد پایش در نطق تحلیف فارغالتحصیل کارشناسی ارشد علیه فرمان او حکم داده است و
ترامپ کامال مشــهود بود ،با به مدیریــت بازرگانی از دانشــگاه هم به سیستم قضایی این کشور
امضا رسیدن فرمان اجرایی منع هاروارد اســت و ســابقه کار با حمله کرده است.
ورود شهروندان و پناهجویان  ۷شرکت مدیریت سرمایهگذاری از اینها گذشته ،به نظر نمیرسد
ش کشــیدن
کشور به ایاالت متحده بیشتر هم گلدمن ساکس را نیز دارد و پیش بنن ابایی از به چال 
مورد توجه قــرار گرفت .فرمانی از اینکه خودش به فیلمسازی رو هنجارهــا و ارزشهای بنیادین
که علیرغم تبعات جدی که در آورد ،ســرمایهگذار هالیوود بوده آمریکاداشته باشد.
پی داشــت ،نه تنها رسانهها ،که است .او کمتر مصاحبه میکند و برای مثــال ،اصل آزادی بیان در
اعضای ارشــد جمهوریخواهان بیشتر در سایه است .اما در یکی ایــاالت متحده یکــی از اصول
کنگره و ســران ســازمانهایی از معدود مصاحبههایش ،در مورد بنیادین این کشــور به حساب
که مســئول اجرای این فرمان تاریکی گفته است که «تاریکی میآید که تاکنون همیشه مورد
بودند نیز ،تا زمان اعالم عمومی مطلوب و مطبوع است ».او با نام احترام همه گروهها بوده اســت.
از جزئیــات آن بیخبــر بودند .بردن از مظاهر مختلف تاریکی بنن امــا در مصاحبه اخیرش با
گرچه ایــن بیخبری بینظمی مانند «دیک چینی ،دارت وی در ،نیویورک تایمزدر حملهای شدید
و هر جومرج بســیاری به همراه شیطان» قدرت را در «تاریکی» به رسانهها گفت« :رسانهها باید
خجالت بکشــند و زبون باشند،
داشت ،اما به شهادت کسانی که تعریفمیکند.
بنن را میشناســند ،هرجومرج بنــن خــود را یک لنینیســت دهانشان را ببندند و برای مدتی
و غافلگیــری از مشــخصههای میخواند کــه میخواهد کلیت تنها گوشدهند».
سیستم حاکم کنونی آمریکا را او از رســانهها به عنوان صدای
استراتژی اوست.
برخــی از گزارشها حاکی از آن در هم شــکند .او خود را نه یک اپوزیســیون نام برد ،ادعایی که
اســت که منــع ورود دارندگان ناسیونالیست سفید بلکه صرفا دقیقا چند روز بعد توسط ترامپ
گریــن کارت نیز تصمیم او بود .یکناسیونالیستمعرفیمیکند ،تکرار شد و البته این اولین باری
تصمیمی که منجر به تنش میان خصوصا ناسیونالیست اقتصادی .نیست که ترامپ رسانهها را مورد
او و ژنرال جان کلی ،وزیر امنیت از صحبتهایــش برمیآید که هجوم قرار داده است.
داخلی شد و در نهایت نیز فعال به شــدت نگران قشر متوسط و ظن به رســانهها تنها موضوعی
نیســت که بنن و ترامپ بر سر
از انجام آن صرفنظر شده است .کارگری جامعه است.
آنچه بیش از پیش به نگرانیها او بر این باور است که جهانیشدن آن اشــتراک نظر دارند .به نظر
در مــورد آینده نقــش و تاثیر سبب شده که این قشر با بیکاری میرســد این دو در حوزههای
تجارت ،مهاجرت ،امنیت عمومی،
استیو بنن در تصمیمگیریهای مفرط دست و پنجه نرم کند.
ترامپ دامن زده اســت ،انتصاب بنن مهاجران را مســبب اصلی محیط زیســت و فساد سیاسی
او بــه عنــوان یکــی از اعضای مشکالت آمریکا میداند ،نه تنها دنبالهروی یــک مکتب فکری
دائمــی کمیته شــورای امنیت مهاجران غیر قانونی که مهاجران باشند.
ملــی آمریکا اســت .جایگاهی قانونی.
کلیدی در کمیتهای که بسیاری او در ذم مهاجرت گفته اســت تقابل دنیای یهودی-مسیحی با
از تصمیمات امنیتی و سیاست که مهاجران کشــورهای شرق دنیای اسالم
خارجی در آن اتخاذ میشود و تا و جنوب آســیا تمام رشتههای یکی دیگر از مواضع نگرانکننده
گ
پیش از این هیچ یک از مشاوران مهندســی را گرفتهانــد ،نه در بنــن هماننــد نظریــه جن 
انتصابی سیاسی رؤسای جمهور تحصیالت تکمیلی جایی برای تمدنهای ساموئل هانتینگتون،
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خدماتآرایشی
• 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
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LASER SPA
INSTITUT LEA
سوزاندن موهای بدن با لیزر
| Estheticienne & Technicien LASER
Diplome cidesco internations du paris

Tel.:(514) 772-5787

فتوشاپ

باور عمیق او به تقابل میان دنیای
یهودی-مسیحی با دنیای اسالم
است.
او بر این باور است که این تقابل
به نوعی جنــگ مقدس خواهد
انجامید .او در چند جلسه گفتگو
در ســال  ۲۰۱۴گفته است که
جنگ میان ایــن دو جهان آغاز
شده است و به ســرعت نیز در
حال گسترش اســت .او هشدار
داده اســت که مســیحیان باید
هر چه ســریعتر برای این تقابل
آماده شــوند .البته ،او به تازگی
گفته است که فکر میکند ایاالت
متحده عالوه بر خاورمیانه با چین

نیز وارد رویارویی نظامی خواهد
شد.
استیو بنن که به نظر میرسد فعال
پرنفوذترین فرد ضلع غربی کاخ
سفید باشد،در روزهای نخستین
دولت ترامپ تالش کرده تا تاب
مقاومت سیســتمهای نظارتی،
توازن قوا و بوروکراســی ایاالت
متحــده را در برابــر بینظمی،
تصمیمهای پیشبینی نشده و
بسط قدرت قوه مجریه بسنجد.
در چند روز گذشته دونالد ترامپ
بارهــا در توئیتهایــش نه تنها
قاضــی فدرال ایالت واشــنگتن
که فرمان منع ورود مهاجران را

لغو کرده اســت حمله کرده ،که
سیستم قضایی ایاالت متحده را
به چالش کشیده است.
اکنون باید دید کــه اگر ترامپ
بــا پیــروی از بنــن یــا همان
رئیسجمهور در ســایه ،بخواهد
از قانون ســرپیچی کند ،با چه
واکنشی از طرف کنگرهدر اختیار
جمهوریخواهــان و همینطور
قوه قضاییه ،جامعه مدنی و سایر
نهادهای نظارتی مواجه خواهد
شــد .نتیجه این تقابلها هر چه
باشــد ،تاثیر شــگرفی بر آینده
دموکراسی آمریکا خواهدداشت.
•
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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
ایرانی ها از موفق ترین مهاجران به...
هزاران عراقی و یمنی در منطقه
دیترویــت زندگی مــی کنند.
بروکلین نیــز جمعیت زیادی از
شهروندان سوری را در خود جای
داده اســت .البته بخش هایی از
مهاجرین ســوری در «بربنک»
و «گلندیل» کالیفرنیا ،و نیز در
دیترویت پراکنده اند.
ِ
جمعیــت مهاجرین
پراکندگی
سومالی و سودان کام ً
ال متفاوت

>> ادامه از صفحه15 :

است ،و بیشتر در انزوا زندگی می «تکزاس» و «ویرجینیا» هم زیاد
کنند« .مینیاپولیس» بیشترین است.
شهروند متولد سومالی را در خود تنها سه نفر در حمالت دست
جای داده اســت .البته جمعیت داشته اند
قابل توجهی از ســومالی نیز در به گفتــه «دیوید اســترمن»،
«سیاتل» کارشــناس و تحلیلگر مؤسسه
«کلومبوس» اوهایو و
ِ
ِ
واشــنگتن زندگی مــی کنند« .نیوامریکا» که بانکی اطالعاتی
«دموین»در ایالت «آیووا» میزبان درباره حمالت تروریســتی در
میان
جمعیــت زیادی از شــهروندان آمریکا تهیه می کنــد ،از ِ
سودانی اســت که تعدادشان در بیش از  ۸۵۶۰۰۰مهاجر ،دارنده

ت [اقامت دایم]
ویزا و گرین کار 
که اصالتاً از هفت کشوری هستند
که قانون منع ورود شــامل حال
شان می شود ،تنها سه نفر پس از
 ۱۱سپتامبردر حمالت خشونت
آمیز در داخل آمریکا نقش داشته
اند.
یکــی از مهاجمین متولد ایران
اســت ،و وقتی در سال  ۲۰۰۶با
ماشین اسیووی خود در دانشگاه
ِ
کالورینای شمالی در چپل هیل

به داخل جمعیت رفت ،تابعیت
آمریکا را داشت.
دو نفــر دیگر متولد ســومالی
هستند و به عنوان پناهنده وارد
آمریکا شــده بودند .یکی از آن
ها دست کم  ۱۰نفر را در مرکز
خریدی در «مینسوتا» با ضربات
چاقو از پــای درآورد .نفر دیگر
خودروی خــود را به افرادی که
در پیادهرویی در محوطه دانشگاه
اوهایو بودند کوبید ،و بعد با چاقو

به مردم حمله کرد .هر دو حمله
در سال  ۲۰۱۶اتفاق افتادند.
از  ۱۱ســپتامب ِر سال  ۲۰۰۱به
این سو ،بیشتر عامالن حمالت
تروریستی از کشورهایی به آمریکا
آمده اند که فرمان منع شــامل
حال آن ها نمی شود ،و بسیاری
شــان نیز در خو ِد آمریکا به دنیا
آمده اند.
فورد فرسندن ،جاسمین سی.
لی ،و انجلی سینگوی
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 ۴۲واقعیت درباره تغییرات اقلیمی ...
•
 - ۱۹ایــران یکــی از اصلیترین
تولیدکنندههایگازهایگلخانهای
دردنیاست .رئیس سازمان محیط
زیســت کشــور میگوید ایران
هفتمین تولید کننده دنیاســت.
در آمارهای دیگر ،رتبه ایران را در
میان حدود  ۲۰۰کشور دنیا ،در
جایگاه دوازدهم هم قرار دادهاند.
•
 - ۲۰ایــران عضو پیمان پاریس
اســت ولی تنها تعهد به کاهش
۴درصدی تولیدگازهایگلخانهای
نسبت به ســطح تولید در سال
 ۲۰۱۲میــادی را داده اســت.
ایران همچنین تعهــد کرده بود
که در صورت لغو کامل تحریمها،
انتشار گازهای گلخانهای خود را تا
۱۲درصد خواهد کاست .این تغییر
باعث کند شــدن روند تغییرات
اقلیمی در داخل ایران یا ســطح
جهان نمیشود.
•
 - ۲۱چند مدل تحقیق جامع به
انجام رســیدهاند که چطور ایران
میتواند تا سال  ۲۰۵۰میلیاردی،
 ۱۰۰درصد نیاز انرژی خودش را
از انرژیهای تجدیدپذیر کســب
کند و اقتصادی رها از کربنداشته
باشد.
•
 - ۲۲بــرای رســیدن به چنین
آیندهای ،ایران نیازمند اراده جمعی
بر پایه آگاهیرسانی عمومی و تکیه
بر خرد جمعی برای دستیابی به
راهحلهای بومی است.

>> ادامه از صفحه13 :

•
 - ۲۳تغییرات اقلیمی مهلک است:
سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل
متحد در سال  ۲۰۱۴در اجالس
خــود در شــهر رم ایتالیا گفت
جهان تنها در حدود  ۶۰ســال
دیگر خاک برای کشت محصول
دارد .روشهای مخرب کشت در
کناردیگر عوامل از جمله تغییرات
اقلیمی پایه نابودی خاک هستند.
نابــودی خاک شــامل ایران هم
میشود.
•
 - ۲۴به جز نابــودی خاک ،باال
آمدن سطح آب دریاها به خاطر
افزایش فزاینــده دمای میانگین
زمین هم شامل بر ایران میشود.
شبیهسازی نشنال جئوگرافیک
میگوید بخشهــای قابلتوجه
از استانهای خوزستان ،بوشهر،
سیستان و بلوچستان و هرمزگان
در جنوب ،همچنین گلســتان،
مازندران و گیالن در شمال به زیر
آب خواهند رفت یا هماکنون به
زیر آب رفتهاند.
•
 - ۲۵بانک جهانــی میگوید تا
ســال  ،۲۰۳۰در جهان  ۲۳هزار
میلیارد دالر سرمایهگذاری برای
تولیــد انرژیهای نویــن ،بهبود
زیرســاختها به منظور افزایش
کارآمــدی مصرف انــرژی ،آب
و خاک صــورت خواهد گرفت.
همچنین نظام ساختمانسازی
و حملونقل متفاوت خواهد شد.
ایران نیازمند اراده است تا صاحب

بخشی از این سرمایه برای تغییر
آینده نزدیک خود باشد.
•
 - ۲۶ - 27دولــت ایران برنامهای
جامــع در برابر افزایــش دمای
میانگیــن زمیــن تــا  ۲درجه
سانتیگراد ندارد.
•
 - ۲۸مذهب در ایران نســبت به
تغییرات اقلیمــی جبهه نگرفته
اســت؛ به جز کلیسای کاتولیک
که پیرو پاپ فرانسیس است .پاپ
فرانسیس یک فتوای مذهبی در
موضوع مقابله و کنترل تغییرات
اقلیمی برای سرتاســر جهان ،از
جمله پیروانش در ایران ،منتشر
کرده است.
•
 - ۲۹رسانههای ایرانی نسبت به
تغییرات اقلیمی منفعل هستند.
تعداد چهرههای رســانهای آشنا
به ایــن موضوع در داخل و خارج
از کشــور به تعداد انگشــتهای
دســت نمیرســد .روزنامههای
کشور صفحه مخصوص تغییرات
اقلیمی ندارند ،این موضوع اصلی
برنامههــای تلویزیونی و رادیویی
با زمان پخش منظم در کشــور
نیست.
•
 - ۳۰در موضــوع تغییــر روند
تغییرات اقلیمی یــا کنترل آن،
زمان چندانی برای ایران و جهان
باقی نمانده است .هر سال ،دمای
میانگین زمین رکورد ســال قبل
را میشکســند .هر مــاه ،دمای

میانگین ماه زمین رکورد ماههای
قبلی را میشکند.
•
 - ۳۱بــرای ادامــه حیات ،تعداد
ذرههای دی اکسید کربن در هر
 ۱میلیون ذره جو بایستی کمتر
از  ۳۵۰باقــی بمانــد .در آخرین
آمار منتشر شده برای ماه نوامبر
 ،۲۰۱۶این رقم میانگین نزدیک
به  ۴۰۶بــود .افزایش این رقم از
 ۴۵۰و اوج گرفتــن آن به ،۵۰۰
زندگی برای انســان را ناممکن
خواهد کرد .همیــناالن افزایش
این رقم از  ،۴۰۰زندگی گونههای
جانوری حیاتی برای انسان ،مانند
زنبور عســل را به خطر انداخته
است.
•
 - ۳۲ایــران در موضوع تغییرات
اقلیمی در وضعیت جنگی است.
برای آنکه بتوان خسارتهای این
جنــگ را کنترل کرد ،بایســتی
همیناالن برنامهریزی کرد ،این
برنامهها را اجرایی کرد و شــاهد
نتایج آن شد.
•
 - ۳۳هــر ایرانی میتواند رد پای
کربنی خودش را کوچکتر کند.
این ارتباطی مستقیم به دولت یا
سازمانهای خصوصی ندارد ،بلکه
بسته به تالش فردی است.
•
 - ۳۴یک راه ساده کنترل رد پای
کربنی ،تغییر نگرش نســبت به
خریدهای روزانه است .آدمی هر
مرتبه به خرید میرود ،دست به
انتخابی میزند که میتوانددنیایی
را تغییر بدهد .فقط کافی اســت
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توجه به این بشــود که هر تولید
چقدر آب ،زمین و انرژی مصرف
کرده تا به دست خریدار برسد و
محصولی که کمترین آسیب به
اقلیم میزند برای خرید انتخاب
بشود.
•
 - ۳۵فعالیتهای انســان در هر
نقطه دنیا ،بر بقیه جهان هم تاثیر
میگذارد .به عنوان مثال ،اگر شما
در ایران زندگی میکنید ،به عنوان
یک ایرانی مسئول ذوب شدن ۱۰
تــا  ۲۰متر مربع از یخهای قطب
شمالهستید.
•
 - ۳۶قطبها همانند سیســتم
تهویه کره زمین عمل میکنند.
خراب شــدن قطبها ،به معنای
تشــدید خســارتهای ناشی از
رویدادهای خشــن آب و هوایی
در ایران و دیگر اقلیمهای جهان
است .به طور مشخص ،کم شدن
یخهای قطــب ،باعــث افزایش
خشکیدگیدر ایران میشود.
•
 - ۳۷در این میان باید مرتب در
خاطر داشت که هر سال ،رکورد
گرمترین سال تاریخ معاصر بشر
شکسته میشود .هر ماه ،رکورد
گرمترین ماه تاریخ بشر شکسته
میشود .این روند بیشتر از ۱۰سال
است که ادامه دارد.
•
 - ۳۸یــک گام اصلی برای تغییر
روند ،قطع سوبسیدهای مستقیم
صنعت سوختهای فسیلی است.
در دنیا ،هــر دقیقه ۱۰ ،میلیون
دالر سوبسید به جیب این صنعت
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میرود .این جدا از سوبسیدهای
غیر مستقیم مثل ارتش ،پلیس،
جادههــا ،وامهــای کــم بهره،
قراردادهای تضمینی و غیره است
که نصیب این صنعت میشود.
•
 - ۳۹قیمت تولید ســوختهای
تجدیدپذیر از طریق نور خورشید
و باد ،در شش سال اخیر در سطح
دنیا ۶۰ ،و  ۸۰درصد کاهش پیدا
کرده است.
•
 - ۴۰بیش از یک ســال است که
زغال سنگ دیگر ارزانترین روش
تهیه انرژیدردنیا نیست .بعضاً باد
و خورشید ،ارزانترین روش تهیه
انرژی در دنیا هستند.
•
 - ۴۱در نهایــت اینکه فقط یک
زمین و یک ایران وجود دارد .هیچ
ایران یا کره خاکی دیگری یدکی
جایی پنهان باقی نمانده .نابودی
اقلیم ،به معنای نابودی شــانس
حیات انسان بر آن است.
•
 - ۴۲دادههای علمی کافی وجود
دارند که تغییرات اقلیمی چطور
شکلگرفتهاست.شبیهسازیهای
کافــی وجود دارد کــه در آینده
نزدیک چه خواهد شد .فنآوری
الزم بــرای کنــد کــردن روند
تغییرات اقلیمی وجود دارد .پول
کافی در دست انسان است .اراده
الزم است تا روند تغییر متفاوت
بشود .این اراده به انتخاب تک به
تک انســانهای بر روی زمین ،از
جمله ایرانیها بستگیدارد.
•
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فرمانترامپ...

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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«« مدیریت زنــدگی »»

8

دلیل
برای در آغوش
فشردن عزیزان

در وبســایت "روز ملی آغوش" به
دالیل چندی درباره اهمیت در آغوش
گرفتن اشاره شده است .این دالیل
همگی پشــتوانه علمــی دارند و از
تحقیقات انجام گرفته ،درستی آنها
ثابت شده است.
 ) ۱در آغوش کشــیدن باعث تولید
اکسیتوسین و در نتیجه ایجاد شادی
در فرد میشود.
 )۲در آغــوش گرفتن باعث کاهش
استرس میشود.
 )۳بچهها به آغوش به اندازه خواب و
خوراک احتیاج دارند.
 )۴در آغوش گرفته شــدن یا دستی
به نوازش بر سر دانشآموز کشیدن از
او دانشآموز بهتری میسازد .احتمال
آنکه چنین دانشآموزی با عالقه در
کالس مشارکت کند و مشق خود را
انجام دهد ،دو برابر سایر دانشآموزان
است .اما در بسیاری از مدارس هرگونه
تماس بدنی به منظور پیشگیری از آزار
جنسی به شدت ممنوع شده است.
 )۵در آغوش کشــیدن برنده شدن
تیمهای ورزشی را تسهیل میکند.
دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا ثابت
کردهاند کــه هرقدر اعضای یک تیم
ورزشی به یکدیگر عالقه بیشتری
داشته باشند ،احتمال پیشرفت آن
تیم ورزشی و حتی برد در مسابقات
بیشتر است.
 )۶در آغوش کشیدن با فعال کردن
غده تیموس که به تولید گلبولهای
قرمز خون نظم میبخشد به افزایش
سالمت و دوری از بیماریها میانجامد.
دانشــمندان همچنین دریافتهاند
کسانی که هنگام بیماری در آغوش
گرفته میشــوند ســریعتر بهبود
مییابند.
 )۷در آغوش کشیدن به حفظ سالمت
قلب یاری میرساند چرا که به جریان
خون و کاهش استروئید کورتیزول که
مربوط به استرس است کمک میکند.
 ) ۸زوجهایی که به در آغوش کشیدن
هم عادت دارند زوجهای شــادتری
هســتند چرا که در آغوش کشیده
شدن به تولید هورمون اکسیتوسین
که نقش اساسی در ارتباط عاشقانه
و افزایش لذت جنســی دارد ،کمک
میکند.

بیحوصلگی و بیکاری کودک
به او فرصت میدهد تا تخیل
خود را بــه کار اندازد و بتواند
آزاد و مستقل به بار آید.
پــدران و مادرانــی که تمام
تالش خود را به کار میبرند تا
با کمک وسایلی مانند کتاب،
آموزش انواع مختلف بازیهای
ورزشی« ،آیپد» و برنامههای
تلویزیونی فرزند خود را سرگرم
کننــد بیشــمارند .ولی اگر
بگذارنــد که گاهی حوصلهی
کودک از بیکاری سر برود چه
اتفاقی خواهد افتاد؟
تاثیر این لحظات ظاهرا خالی
بر تحــول فکری کــودکان
چیست؟
من در ســال  ۱۹۹۰هنگامی
که به دنبال پیــدا کردن اثر
تلویزیــون در قصهگویــی و
داستانپردازی کودکان  ۱۰تا
۱۲ســاله در مدارس مختلف
نورفولک ( )Norfolkمطالعه
میکردم ،به مسأله سر رفتن
حوصله و بیــکاری کودکان
برخــوردم و به ایــن نتیجه
رســیدم که کــودکان  ۱۰تا
۱۲ساله این مدارس که وقت
خود را به تماشــای تلویزیون
میگذرانند تا چه حد فاقد قوه
تخیل و تصور ()Imagination
هستند و این فکر برایم پیش
آمد که آیا این فرایند نتیجهی
تماشــای زیاد تلویزیون و یا
بازی و وقــت گذرانی آنان با
استفاده از وسایلدیگری مانند
کامپیوتر و آیپد نیست؟
پژوهشهایی که پیش از این
در این زمینــه بهعمل آمده
نیز به همین نتیجه رســیده
اســت که تلویزیــون قدرت
تخیــل و تصور کــودکان را
محدود میکنــد و چگونگی
داســتانگویی آنان را تغییر
میدهد .در واقع پژوهشهای
گذشــته این نتیجهگیری را
تأیید میکرد که تلویزیون بر
قدرت تصور و تخیل کودکان
اثر میگذارد.
درسالهایدههی  ۸۰میالدی
یک پروژهی میدانی امکان داد
که در ســه منطقهی مختلف
کشــور کانــادا پژوهشهایی
صورت گیرد.
در نخســتین منطقــه چهار
فرستندهی تلویزیونی وجود
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یسربرود!
کار

چ ههاازبی

حوصل هیب
بگذارید

تصــور بپردازند ،فکر کنند،
برای خود اشتغاالتی اختراع
کننــد ،تواناییهای خود را
بیازمایند و آنچه را برایشان
مهم و مفید اســت کشف
کنند.
یــک پژوهش دیگر نیز این
نکته را نشان میدهد و ثابت
میکنــد در حالی که افکار
شــما در
حال

ن و وسایل
تلویزیو
ترونیک بر
رتباطی الک
ا
ور کودکان
ختیل و تص
قوه
منفی دارد
تأثیر

نویســنده و
بازیگر ،که در
دوران کودکــی
بــه خارج شــهر
میرفته زمانی بسیار
دراز از پنجره به تماشــای
مناظر اطــراف میگذرانیده
است .وی بسیار کارها میکرده
که با کارهای روزانهاش تفاوت
داشته .مثال با زنی که سنی از
او میگذشته و همسایهی آنها
بوده شیرینی میپخته و همین
اوقات ظاهرا خالی بود که او را
به نوشــتن حوادث روزانهاش
وادار کرد و مقدمــهای برای
حرفهی نویسندگی بعدی شد.
چه روحبخش است خالقیت
آن هم به ایــن علت که آدم
برای گذراندن وقت ،آزاد باشد
و بتواند کاری را که میخواهد
انجامدهد.
--------------

داشت؛ در منطقهی دوم فقط
یک فرستنده وجود داشت و
در منطقهی ســوم تلویزیونی
وجود نداشــت .پــس از دو
سال ،پژوهشگران ،کودکان دو
منطقهی تلویزیوندار و سپس
منطقهی بــدون تلویزیون را
مورد بررســی قــرار دادند و
متوجه شدند کودکان ساکن
در منطقهی بدون تلویزیون،
دارای نیــروی تصور و تخیل
بیشــتری از کودکان مناطق
یک و دو هســتند .ولی این
امتیاز دوامی نداشت و پس از
آنکه در شهر بدون تلویزیون
دستگاه فرستندهای نصب شد
میزان قــدرت تخیل و تصور
کودکان محل فروکش کرد و
به سطح کودکان تلویزیوندار
رسید.
تلویزیون قدرت تخیل و تصور
کودکان را خاموش میکند.
کودکی که حوصلهاش سر
باید دانســت آنچــه از بین
رفته برای تحول و توســعهی میرود برای سرگرم کردن خود
مبتکر و مخترع میشود
کودکان اهمیتی بســزا دارد.
------------نه تنها اجازه و امکان میدهد
که کــودک بر غنای تجربهی ســوزان گرینفیلد دانشمند
شخصی خویش بیفزاید بلکه معــروف اعصــاب ،مطالــب
به آنان اجــازه میدهد که از مشابهی را نقل میکند .او به
علم و حرفه و صنعت دیگران من گفت زمانــی که کودک
بهره بگیرد و خود موجب ایجاد بوده کار زیادی نداشــته که
تغییر شود .ولی این نکات چه انجام دهد و بنابراین وقت خود
ارتباطــی با بــی حوصلگی و را به نقاشــی کردن و نوشتن
بیکاری کودک دارد؟
میگذرانیده است.
باید دانســت که کــودکان و این گونه سرگرمیها مقدمهی
حتی اشخاص بزرگتر برای رفع انجام کار بزرگاشــ پژوهش
بیحوصلگی ،خستگی روحی ،علمیدربارهی رفتار انسانهاــ
یکنواختــی ،بیعالقگــی ،گشــت و این خود مقدمهای
مشــکالت مختلــف و غیره ،برای انجام کارهای بزرگدیگر
به تلویزیون و یا هر وسیلهی شد.
دیگری مانند آیپد ،کامپیوتر او امروز هر زمان به مسافرتی
و نظایــر آن پنــاه میبرند تا مــیرود بهجــای کامپیوتر
بیحوصلگــی ،نگرانی و غم و با خود قلــم ،مــداد و کاغذ
غصه را از خود دور نگهدارند .برمیدارد و از این که فرصت
چند سال پس از این پژوهش ،اســتفاده از این زمان بیکاری
متوجهشدماشخاصیکهپیشه به وی دست داده و وسیلهای
و شغل آفریننده و خالق دارند دیگر برای کار کردن در اختیار
میگویند که بیحوصلگی و ندارد ،لذت میبرد.
کسالت ناشی از بیکاری عامل بدون تردید ورزش ،موسیقی و
مهمی برای خالقیت آنان بوده فعالیتهای دیگر از نظر بدنی،
است .این پدیده ناظر به زمان نیروی شناسایی ،اجتماعی و
حال نیست و از کودکی وجود فرهنگی برای کودکان مفید
است ولی کودکان نیازمندند
داشته است.
برای درک بیشتر این مهم با وقتی برای خودشان هستند
بعضی از آنان مصاحبه کردم .نیز برای آنکه خود را بیکاری
برای نمونه میرا ســیال ،یک و بطالت برهانند ،به تخیل و
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سرگردانی
است شــما دســت به کار و
فعالیتی میزنید که چه از نظر
جســمی و چه از نظر فکری
تالش خاصــی الزم نــدارد.
در چنین صورتی شــما برای
پیدا کــردن افکار جدید و راه
حلهایی برای مشکالت خود
شانس بیشتری پیدا میکنید.
بنابراین باید به کودکان امکان
داد که به فعالیتهای ســاده
بپردازند به جای آن که مرتب
به آنها گفته شود همیشه باید
مشغول کاری مؤثر باشد.
چگونه باید کودکی را که
حوصلهاش سررفته هدایت
کرد؟

ممکن اســت پدران و مادران
هنگامــی کــه فرزندشــان
میگویــد حوصلهاش ســر
رفته اســت احســاس گناه
کنند .ولی بهتر آن اســت که
این بیحوصلگــی را فرصتی
مناسب بدانند .پیشنهادات از
پیش تعیینشده را برای رفع
بیحوصلگی کــودکان به کار
نبرید که عملــی بدون فایده
است .برعکس کودک نیازمند
آن است که اشخاص بالغی که
دور و برش هستند پی ببرند
که او خواهان فضا ،وقت و زمان
و حتی گاهــی هم بینظمی
است (آن هم نوعی بی نظمی
که کودک میتواند همین که
بــازی با آن بهپایان رســید،
نظمی بر اساس میل خود به
آن بدهد ).و بدین وسیله بتواند
وســایل وقتگذرانی خود را
تعیین کند .گاهی ممکن است
کودکان به وسایلی کامال ساده
نیاز داشته باشند .میدانیم که
کودکان غالباً به بســتهبندی
هدایــای خود بیــش از خود
هدیه عالقه دارند.
برای کــودکان بزرگتر چند
تکــه تختهپــارهی چوبی و
یک ســبد پر از انواع کاموای
پشــمی میتواند ساعتهای
دراز سرگرمشــان کند .ولی
برای آنکه وسیله دارای تأثیر
بیشــتری باشــد کودکان به

منابع و امکانات موجود خود
نیازدارند:
کنجکاوی و پشــتکار،
شیطنت و زرنگی و اعتماد،
به آنان اجــازهی درک ،خلق،
ایجــاد و توســعهی امکانات
جدید ،ســاختن و در دنیای
محدود خود اختــراع کردن
میدهــد .این کیفیت به آنان
اجــازه میدهد کــه بپذیرند
هــرکاری در نخســتین قدم
انجام نمیشود و باید پایداری
کــرد و کاری را به ســرانجام
رســاند .بــا فراهــم آوردن
موجبات توسعهی این امکانات
و تواناییهای فرزندان ،پدران و
مادران میتوانند صفاتی را در
فرزند خود به بار آورند که در
تمام دوران زندگی ب ه دردشان
خواهد خورد.
چنانچه کودکی چیزی و راهی
به خاطرش نمیرســد شما
میتوانید بــا او مبارزهطلبی
و چالش بکنیــد که او را وادار
به فعال کردن و بهره بردن از
تصور و تخیل خود کند.
مثال میتوانید به او پیشنهاد
کنید که در باغ ،خوراکیهایی
را کــه بــهدرد دایناســورها
میخورد پیدا کند .و یا آنکه به
او پیشنهاد کنید بادوستانش و
به وسیلۀ یکدوربیندیجیتال
عکسهاییبرایآلبومشخصی
خود بردارد.
بیشتر پدران ومادران خواهان
آنند که فرزندان خود را افرادی
مستقل و قادر به اتخاذ تدابیر،
تنها و بدون دیگری فکر کردن
و تصمیم گرفتن بار آورند .ولی
اگر شما برنامه روزانه و زندگی
فرزند خود را به جای خود او
تعیین کنید ،نتیجه آن خواهد
شــد که آنچه برایش درنظر
میگیرید چیزی بر اطالعات
او نخواهد افــزود و فقط به او
خواهد آموخت که متکی به
دیگران باشد .شما در واقع به
توانایی شخصی و فکر مستقل
او کمکی نمیکنید.
چنانچه بخواهید فرزندانتان را
مستقل ،با صالحیت و خالق
بارآورید ،باید شرایط مناسب
غنــای فکری آنان و کشــف
توانایی خودشان را برای آنها
فراهم کنید.
بگذاریــد مســائل خــود را
خودشــان حل کنند و تنها
درصورتی دخالت کنید که از
شما تقاضای کمک میکنند.
آنچه گفته شد درمورد همهی
ما صادق است .خود را به کلی
از مسائل روزانه بریدن ،کاری
انجام نــدادن و به افکار خود
اجازهی تصــور و تخیل دادن
بــرای ما بزرگســاالن نیز به
راســتی جذاب است و خوب
است که به آن میدان بیشتری
بدهیم .منبع:

– The Conversation
France

نویسنده :ترزا بالتون استاد
دانشگاه آنگلیای شرقی
مترجم :علی نوری
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ميش��ود« .حميد چيتچيان» وزير نيرو
هم انتق��ال آب كارون در پي تجمعهاي
چند باره مردم خوزس��تان ب��راي تامين
آب ش��رب اصفهان را مجاز دانسته است:
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«در كش��ور انتقال حوضه به حوضه آبي
صورت نميگيرد مگر ب��راي مصرف آب
ش��رب؛ بنابراين انتق��ال آب از كارون به
زاين��ده رود نيز تنها براي بخش ش��رب
صورت ميگي��رد ».اظهار نظري كه البته
پوشــاندن را در پي
واعتراضو خوزس��تانيها
انتق��اد
کــردن
داش��ته اس��ت .با اين وجود « عباسعلي
گزارش
بسياري
فشارها باريد
ر سر خوزستاني
نمايندگانرا به
مجم��عمشکل
رئي��سشود و
بیماری می
روزنامه افــراد دارای زمینه ژنتیکی برای عدددیاستولیک
ای است
بیماری
خونكهباال
منص��وري»
گافي
ناميدند.
تايم
بزرگ
گاف
بود،
كرده
كارونکرد.
نخواهد
اساسیازحل
نهفته در انسان
ر جهان ياد که اغلب به صورت
انتقال آب
صورتصراح��ت
خوزستاني ابتال به فشــار خون باال هستند( ،سیســتولیک عدد ماکزیمم و اصفهان به
چند دقيقهاي در گفتوگو با شهروندان
مناطق ازمركزي
كشاورزي
اورژانس اما بســیاری از مردم به دلیل در دیاستولیک عدد مینیمم است) .براي زمين
عوارض
نمی توان
هاي این
عالوه بر
متوجه این
شهروندشود و
دیده می
زمانیراهي
خوزستاني
ز آنكه  6هزار
سخن به ميان آورده تا باز هم خوزستانيها
بسياري
کهاي كه
اسيدي
باران
مشکلبود.
ه بود باران اسيدي
داروهابراينظیر
نــوع
ایــن
جانبی
عروق
فشــار
سیستولیک
عدد
ناسالم
زندگی
سبک
گرفتن
پیش
خیلی
شاید
شویم
می
بگويند ك��ه تا كي باي��د آب كارون
ال آن را ميدادند .احتمالي كه وجود باالي نيترات
کلیوی،
افزایــش
باشد.
دیر شده
آســیبكويري
خطردر مناطق
هاي برنج
مدير اداره كل س�ازمان همانند سیگار کشیدن ،استرس خونی در حالــت انقباض قلب آبياري زمين
ته «احمد الهيجانزاده»
داده فراوان ،کاهش آب بدن ،استفاده و عدد دیاســتولیک فشار عروق به هدر داد؟
مشکالت گوارشی ،از دست دادن
خبر می
اسيدي رخ
هنگامی
باال
خون
فشاراز احتمال باران
اند .هرچند او هم
لندن
پيش؛
سال
60
خوزستان،
اورژانس
وي» رئيس مركز
درماني از الکل ،ورزش نکــردن و غیره خونی در حالت استراحت قلب را بینایی ،باال رفتن تری گلیسرید
مراكزوارده از
نیــروی
میزان
دهد که
وضعي��ت خوزس��تان به اي��ن جا كه
زستاني رو به رو كرد .عدد  6هزار نفر شامل كساني
دست
مي و
نشان می دهد.
چند دچار این بیماری می شوند.
رگ ها
طرف خون به دیواره ی
خونآياوباازتمام
بدپرسند
کلســترولمي
رسد افكارعمومي
ته به دانشگاه مراجعه كردند و كسي نميداند
واقعاًبدن
ضروری
گزارشمعدنی
رفتنهامواد
مجبور به
درمانقلب
برايیابد و
افزایشهامی
روزنامه «تايم»
خود ،فشــار خون باال عوارضی نظیر محدوده ی فشــار خون طبیعی اين نش��انه
تنگي نفس
انيها وخرمشهري
ترسند
مي
آنها
اس��ت؟
بزرگ»
«گاف
يك
براي
تري
سخت
هاي
بيماري
مقدمه
رشناسان آن را
بی خوابی ،کاهش و حتی ازدست بین  9تا ( 12عدد سیستولیک) نظیر پتاسیم چشم پوشی کرد.
بیشتری
تقالی
شهرهاي
از
خوزستان
اين
گزارش
براساس
كه
هايي
كهآلودگي
اد.
زمين
هوا،
آلودگي
ملي
رسانه
كه
طور
همان
نفس
و
پائيزي
باران
نخس��تين
درباره
كه
اين
گزارش
براساس
كه
هايي
آلودگي
داد.
قرار
دنيا
نخست
جايگاه
در
جهاني
سالمت
سازمان
هاي
داده
براساس
را
اهواز
آنها
دادن بینایی ،زوال تدریجی عقل ،و  6تــا ( 8عدد دیاســتولیک) •كه درباره نخس��تين باران پائيزي و نفس
خوزستاني پمپاژ
درآنميانبرای
از نشده
محدود
هشبه
كه
نفتي
صنعت�ي –
قبول
خوزس��تان را
نهايت
داشت .در
سرطانوجود
خوزستانيها
تنگي
نشده و
ب�زرگ محدود
سرطاني كه به خوزستانيها
رسد.
«ريه» مي
كرد و به
ريه گذر خواهد
تنگي ونفس
انديشيدههانشود،
مسئوالن نهايت
ندارد ،داشت .در
ها وجود
خوزستاني
ريه و آب تنگي
هوا ،زمين
كنندهاكه
حاالفكر
است.ملي
دادهرسانه
ند
كوچه
كه
كش�ور
حالت
نفتدر
اعداد
این
اســت.
اختالالت
کلیوی
مشــکالت
خــومين
شیوه
در
مثبت
تغییرات
قبل هم ایجاد
براي
حلي
راه
كردن
«احمدرضاپيدا
همچنان در
مديرواداره
«احمدرضا
زمين
كهبههوا،
كنند
استمي
ملي فكر
مانند رسانه
كلهم
مسئوالن
زاده»آيا
الهيج��انگويند
مي
ترسند .آنها
مسأله ديگر هم مي
از يك
خوزستاني
اداره كل
مدير
زاده»
الهيج��ان
است.
كرده
سخت
آنها
براي
را
شيدن
ش�هرهاي
ه�اي
كوچه
پ�س
است.
كرده
سخت
آنها
براي
را
كشيدن
نفس
است
سال
15
به
نزديك
ريزگردها،
يعني
آنها
مورد
يك
تنها
كه
هايي
آلودگي
دهند؟
مي
جوابي
به
ها
خوزستاني
تنفس
مشكل
حل
گره
خوزستان
زيس��ت
محيط
از
حفاظت
عملکرد جنسی را در پی دارد.
به ســایر
زندگی محيط زيس��ت خوزستان گره
از افزایش فشــار خون به  12تا یحفاظت از
مختلف آن كشيده شده
براساس گفته
جزوكه
اسيدي
باران
است.تا  9نرسند.
ایننشان
بررس��يها
بدتریناين
بازكرد« ،نتايج
كار را
نشان
بررس��ي
«نتايج اين
بازكرد،
كار را
8
و
سیستولیک)
(عدد
14
بیماری
شرایط
در
بخــش
هايها که
هستید
افرادی
شما
اگر
دود حاصل�ه از چاههاي نفت و
الكلدرمان
بهداشت،
هاشمي ،وزير
حسين
ميدهد واحد خمير مايه و الكلسازي رازي
سازي رازي
خمير مايه و
دهد واحد
سيد مي
مراك�ز
(عدد حف�ر ش�ده در
گاز
دیاســتولیک) و در
صنعتحمله
بروز
منجــر
تواند
می
هــای
كشتیا تنش
پيشو
شوید
عصبانی
حالت زیاد
میسال
مجاورت60
پزشكي در
كشتبهو
مجاورت
عربيرا با
باكتري
بدنهزار نوع
به
شده نزديك
هم ودرصنعت
ش��ركت
نيست كه شده نزديك به پنج هزار نوع باكتري را باوآموزشكه در
هنشهاي
شرايطي
ش��ركتآنها در
گويند كشور
كه در مي
كه كمي
ريزگردهاي
خوزستانپنجبه
س�اعته
24
اه�واز
مس�كوني
تواندها به
لندني
پيوسته
بوقوع
هاييانگلستان
بوي
منشأ
تواند
مي
دارد
قرار
خزاعي
(عدد
اند14.
آورده از
خوزس��تانبیش
فشــار خون به
گردد.
مغزی
سکته
محيطو یا
ش��ود بلك��هدعبلقلبی
است.
کنترل
های
راه
دارید،
باكتريهايي
خوزس��تاناند،آوردهاند.
خود به
بوي
منشأ
است.مي
یادگیریدارد
قرار
خزاعي
دعبل
باكتري
به
خود
رشهايي
قرار
آنان
هاي
برنامه
اولويت
در
زيست
نمي
خالص��ه
ش��ده
آرام
س�اكنان محلههاي «مليراه»،
باش��د».باران
نبودند.
تواندها
خوزستاني
بيمارانخوش شانسي
بوي بدي
باش��د».
اهواز
بگيرد.هواي
نامطبوع در
بيماران
جمع
هزارازنفر را به
كه ساالنه 19
بدي
اهواز
میهواي
نامطبوع در
«جادهنفر را
هزار
19
ساالنه
كه
ايده شد.
«محمدرضا
كه
زماني
همان
درست
–
صنعتي
بزرگ
ش��هرهاي
خوزستان
جمعرا(عدد
فرودگاه»9
بیشتربهاز
سیستولیک) و
•
برخی
بويدر
مثبتی
نقش
استرس
«زيت�ون» و
مرگ 4
«سيدشريفباريد به
اضافه ميكند .بيماراني كه  5هزاراسيديكهكه در لندن
اهوازي
نماينده
حسيني»
كه «سيدشريف
كه 5بههزار
بيماراني
كند.
اضافه مي
كش��ور
هزاراهوازي
نماينده
حسيني»
كش��ور
ز و پرآب
از
دهم
دولت
رئيس
اول
مع��اون
رحيمي»
پس
كوچه
نفت
كه
است
كش��ور
نفتي
آزار ميدهد
دیاستولیک) می رسد.
کنید
اعدادبهرا
باشد
شماداشته
زندگی
هميادوجود
ش��د.
منتهي
درک20كه تا
دارد
ياد
خوب
هم
بهارس��تان
در
نماينده
اي��ن
آمارهاي
براس��اس
آنها
نفر
دارد كه تا
ديگري به
مسألههم خوب
بهارس��تان
هزار خانه نفر آنها براس��اس آمارهاي اي��ن نمايندهنفر در
هكاري به كوچههاي ش��هرهاي مختلف آن كشيده ساخت  10هزار مدرس��ه و
گیــری
انــدازه
پیش
در
مــردم
بســیاری
خوزستان ،به
پيامدهاي
خرمشهر
تنها در
ع��راقاين بو
سال پيش
است.
شدهسهم
خوزستاني
خرمشهر
تنها در
هوايبو
آلودگيازاين
پيش
سال
دارد.درچند
واكنش •خوزستاني سهم استان است.
شل تصور
خبري كه به
خب��ر داد.
چند در
حاصله از چاههاي نفت
استاندود
اس��ت.
شــیوهشد؛
نخواهد
ختم
داروها نگاهی منصفانه خوزستان
آن را
قنبري» علت
«داريوش وقتي او
وجود داش��ت و
نامطبوع
جويا
طورآنكهرا
همانعلت
وقتي او
داش��ت و
وجود
بويبه
فشــارها بیایید
میــزان
سالم،
زندگی
ی
گرفتن
نامطبوع
جوياايالمي
سابق
نماينده
حفر ش��ده در مراكز مسكوني اهواز
اعث شدبوي و گاز
وجودبه
درياچه ازاروميه
ميشدن
خشك
خانگي صنايعپيامدهاي
كارخانه
منجروجود
ناشي از
ميشود،درميگويند
دستگاه تصفيه
داشتهكه
معتقدسالهاست
صنايع
ساكنانتنها
خوزستانيها
د
كارخانه
گويند ناشي
بدونشود،
مي
آبتنها به
خوزستانيها
مشكالت
خون قنبري
ش��د.
بهارس��تان
«مليراه»،
محلهبههاي
مشكالتس��اعته
ف» بزرگ 24
باشیم
شامل دو
مداخله
محدودبه
نیازی
هیچگونه
نخواهد
غربي
و
ش��رقي
آذربايجان
زير
ها
الكلي
البته
است.
خرمشهر
جهيزيه
حتي
و
منزل
لوازم
الينفك
جزو
داخلي
«جادهبا منش��أ
ريزگردها
نف��ت و گاز و
ايران ب��راي حل معض��ل ريزگردها نف��ت و گاز و ريزگردها با منش��أ داخلي و الكل در خرمشهر است .البته الكليها زير
ابه ميان
الكل درب��ود
آزار وميدهد.
فرودگاه» را
«زيتون» و
درمان
متعارف
خارجيراه
اگرچه
است:
مذاكره راب��اعدد
گیری
چشــم
اثرات
دارویی،
اروميه
درياچه
ك��ه
زماني
بار هم در
فشــاربودش��د.یآن
نپذيرفتند.
مسئوليت آن
بار نرفتند و
چنداين
دنياي
است.
خوزستاني
بينالملليدختران
بويژه بود
افكارعموميسالي
نميشود .چند
نپذيرفتند.
مسئوليت آن را
نرفتند و
سالي
شود.
شدهنمي
محدود
يتوگو با
نهادهاي
باي��د وارد
محليهاي
محدودديگر
خارجياز سوي
خوناستاني
هيچ
كشاورزي
«كاشخانه
ش��ود:كه به
شركت «كربنآب شربي
است
شرايطي
چنين
باالها
اهوازي
رواستكه بيهدف درروزهاي
خرمش��هر را
نامطبوع
كه هرازگاهي
دارو
اســتفاده از
خون
د
عــد
خواهد
فشار
شرب،در
است،راآب را
رواست
وصنايعخانه
کاهشكه به
آب شربي
خرمش��هر
نامطبوع
در بويي
هرازگاهي
كه
رم است و
اعتبارهايي
پرسند وقتي
بوييمي
خوزستاني
ش��وری بود كه
نمي
تأمي��ن
را
است
11سال
به
نزديك
ها
خوزستاني
ها
خرمشهري
از
آنها
وضعيت
وجود
اين
با
هم
اهواز
به
كه
91
س��ال
تا
كرد
مي
اذيت
11سال است
ك��رد.هاآبنزديك به
خوزستاني
هم
اهواز
به
كه
91
س��ال
تا
كرد
مي
اذيت
ل اس��ت.
ي
حل
خرج
را
شود
مي
خرج
ديگر
كشورهاي
درست
شيميايي)
مواد
كننده
(توليد
بالك»
سیستولیکو اما این امر معضالتــی را هم در داشت.
پائيننگه
كيفيترا زنده
علتمنطقه
اكوسيس��تم آن
كش��ي،
در لوله
داخليآب
كيفيت پائين
كه به علت
يكي
شود.
توصيف مي
مانند آبادانيها
هايي و
هم شد.
رسانهاي
رسيد .بهدراهواز كه
داشتهكش��ي،
آب لوله
ايازهم شد .كه به
رسانه
رسيد،
بهتراهواز كه
رسيد .به
د�اده بود.
اس��تان
ريزگردهاي
«آرياشهر» و
منطقه
رسيد،اهواز،
وس��ط شهر
نميدلاست
ممکن
«ايندارو
مصرف
دارد.
وبلوچستاناهوازيپی
قصهاول
وهله ی
در
ش��دنآبافراد
بســیاری از
كارون
رودخانه
دانستندبود .خش��ك
سيس��تان را از
آش��اميدني خ��ود
ايالم،آب
مجبورن��د
مدام
روزها
گوي��د:
بويمي
ها
مسئوالن
بوي نامطبوعي
خ��ود را از
آش��اميدني
مجبورن��د
مسئوالن
نامطبوعي كه
نكمتر از
خوزس��تان،
دانستند مرگبار
نميدودههاي
غب��ار و
كه زي��ر
«كارون» را
شود ،اما
خون
فشار
کاهش
داخلي وكه رودهسبب
می روند،
دارویی
درمان
سراغ
به است.
ابهاميديگري
همچنين
كردي��م» بخرند.
مي دورهگرد
فروش��ندگان
آب،
دوش و
آب،
ش��يرهاي
برايابهامي
مانند
درست
چيست؟
از
آن
منشأ
همچنين
بخرند.
دورهگرد
فروش��ندگان
پمپمانند
درست
چيست؟
منشأ آن از
ريزگرده��اي
انتقال آن به و...
هيكردند .خود قرار داده و تالشها
{>> ادامه در صفحه}28 :
ه
از خش��ك ش��دن درياچهها و تاالبها به گاهی با این کار تنها سبب پنهان
ت.
گرفت.
مي
ج��ان
س��ازها
و
س��اخت
دليل
24. Sep 2013
Part B
Skill:
یک جـــدول با دو شـــرح
یک جـــدول با دو شـــرح
5509
5509
ا
بنابراين همه چيز دس��ت به دست داد تا
ن
خوزس��تان
در
زندگي
عربي
ريزگرده��اي
روزنام�ه
ج�دول
کرده
حل
م�داد
با
را
ها
ش�رح
از
يک�ی
ابتدا
ش�رح
دو
حل
به
تماي�ل
ص�ورت
در
اس�ت.
وي�ژه»
و
ع�ادی
«ش�رح
دو
دارای
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
____________________
های
جدول
ر
بسيار
نسبت
به
هرچند
كنند.
س��خت
را
اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
و سپس با پاک کردن جواب شرح
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
م
زي��ادي اس��تانهايي چون بوش��هر را هم
ا
دعا
به
دس��ت
آنها
كه
آنقدر
كند.
مي
اذيت
ويژه
جدول
عادي
جدول
جدول ويژه
عادي
جدول
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ن
تهران
به
زودت��ر
ريزگردها
كه
برداش��تند
 1افقي:
افقي:
افقي:
افقي:
1
ي
ريزگردهايي
بكنند.
كاري
مسئوالن
تا
برسد
 -1ضرب��ه تكنيكي زيرحلقه در
 -1ضرب��ه تكنيكي زيرحلقه در
 – 1معاون اس��تاد دانش��گاه – از
 – 1معاون اس��تاد دانش��گاه – از
ي
2
هاي
اس��تان
نمايندگان
تا
ش��د
باعث
كه
2
بس��كتبال – چيزي را دوباره به
بس��كتبال – چيزي را دوباره به
بناهاي تاريخي استان اصفهان
بناهاي تاريخي استان اصفهان
ن
ش��هروندان
مهاجرت
از
ايالم
و
كرمانش��اه
3
3دست آوردن
دست آوردن
 -2روز نس��يه – آجر نصفه – نصف
 -2روز نس��يه – آجر نصفه – نصف
ه
خود س��خن به ميان بياورند .ريزگردها به
 -24ديفتري – گل هفت سين –
 -2ديفتري – گل هفت سين –
ن
 4تهران هم رسيد اما برنامهاي براي حل آن
صورت
صورت
5آقاي فرانسوي
آقاي فرانسوي
ي
 5وجود نداشت .دولت دهم دبيرخانهای براي
 -3ژاله – به آن س��بب – سازمان
 -3ژاله – به آن س��بب – سازمان
 -3شهرستاني مرزي در شمال
 -3شهرستاني مرزي در شمال
ه
به
را
آن
بودجه
داد،
تشكيل
ريزگردها
حل
خواربار و كشاورزي ملل متحد
خواربار و كشاورزي ملل متحد
6
6اس��تان آذربايج��ان ش��رقي –
اس��تان آذربايج��ان ش��رقي –
را
را
آن
اجراي
اما
داد
زيست
محيط
سازمان
 -4جمل��ه قرآني – چه كس��ي؟ -
 -4جمل��ه قرآني – چه كس��ي؟ -
7زاپاس – ستارهشناس
زاپاس – ستارهشناس
ت.
بيرون از شهر هم به نتيجه نرسيده ،چطور 7بايد سازمان جنگلها به عهده ميگرفت.
و
حواله پول – فريادرسي
حواله پول – فريادرسي
 -48درجه گرما و سرما – بدن –
 -4درجه گرما و سرما – بدن –
ميتوان جايگاه نخس��ت اه��واز در ميان 8س��ازمان جنگلها به عهده نگرفت ،چون
ني
كامروني –
فقيد
 -5بازيكن
 -5بازيكن فقيد كامروني – شهري
شهريها دانست .اعتقاد داش��ت كار را بايد س��ازماني انجام
«گاف» رسانه
آلوده را
شهرهاي
مهراس – كالم پرسش
مهراس – كالم پرسش
مز،
9
9
–
رض��وي
خراس��ان
اس��تان
در
–
رض��وي
خراس��ان
اس��تان
در
كه
س��ازماني
دارد.
اختيار
در
پول
كه
دهد
ه
كوچه
در
صنايع
حضور
كه
زماني
ه��م
آن
جه
 -5دن��دان – گلي خوش��بو –
 -5دن��دان – گلي خوش��بو –
10
نمازخانه
نمازخانه
 10پول در اختيار داشت يعني محيط زيست،
پس كوچههاي ش��هر تنها به اين شركت
،د.
نقدكننده
نقدكننده
 -6فراگيرن��ده – كمياب��ي –
 11مهمترين راهكارش براي حل آلودگيهاي
يكه
وجود شركت
شود .عالوه بر
 -6محدود
كمياب��ي –
نمي –
فراگيرن��ده
11
 -6پادشاه مادها – تالش جدي
 -6پادشاه مادها – تالش جدي
دور
ضدخشكسازي صنعتي در حاشيه شهر ،صنايع تهران فرستادن  5فروند بالگرد آبپاش بود
الكل
ضدخشك
– وزغ
 12وزغ
–
تبه
 12تا  150كيلومتر از  750كيلومتر وس��عت
گياهي خانههاي
هاي به ديوار
رشتهديوار
همسايه
فوالد هم
 -7پير كنعان – رشتههاي گياهي
كنعان –
 -7پير
 -7دانشآم��وز – فيلم داريوش
 -7دانشآم��وز – فيلم داريوش
سن
13
13
ش��انس
ها
تهراني
كند.
خي��س
را
ته��ران
شهر
«سپيدار»
و
«باهنر»
منطقه
مسكوني
– جامه بلند محلي
– جامه بلند محلي
فرهنگ – جاي بدون هوا
فرهنگ – جاي بدون هوا
كه
نبود
زياد
آنق��در
آب
حجم
كه
آوردن��د
به
دس��ت
مس��ائل
اين
همه
اس��ت.
اهواز
ه
14
14
 -8مرط��وب – اعت��راف –
 -8مرط��وب – اعت��راف –
 -8نام نكيسا گلر سابق تيم ملي
 -8نام نكيسا گلر سابق تيم ملي
دست هم داده تا آنطور كه معاون خدمات با آلودگيها مخلوط ش��ود و باران اسيدي
ي
– ذل��ت – هش��تمين رودخانه
جستوجو
15ذل��ت – هش��تمين رودخانه
–
جستوجو
 15را روانه س��ينههاي سوخته از آلودگيهاي
شهري شهرداري اهواز ميگويد :شهر اهواز
ي
بزرگ جهان
بزرگ جهان
 -9زن زيب��ارو – فرش��تگان –
فرش��تگان
لح��اظ–وقوع زلزله شهري آنها كند .لذا اينكه سازمان در زمينه
زيب��اروكم–خطر از
زن منطق��ه
 -9در
ه
 -9گوي نقرهاي پوش شب – كليد خودرو – سال جاري
كننده– كليد خودرو – سال جاري
پوش شب
اقدامنقرهاي
كنندهبالي زلزله از اهوازيها حل ريزگردهايي كه منشأ خارجي داشتند -9 ،گوي
كننده ،گناه
كننده،
گناههرچند
بگيرد.
،هاي آراماقدام قرار
 -10اندك – شهري در شمال – بانگ و فرياد كردن
كردن
عاميانهدر–شمال
يكشهري
اندك –
فريادكردن
بانگ و– لغو
تقرب –به خدا
كردن كاري از پيش نبرد ،هرچند تلخ اما طبيعي -10 -10
ام��ايخدا
تقرب به
لغوميان
بزرگ– در
– يك
عاميانهولي
يكاس��ت.
يلعظيم» -10دور
 -11درخور نياز – گناه بزرگ – ويتامين نور خورشيد
خورشيد
نور
ويتامين
–
بزرگ
گناه
–
نياز
درخور
سه عامل
اوس��ت« :
مقصدهاي
اكه در  -118حرف
بود .اما وضعيت خوزستان از همه استانها  -11 -11مقصد رود – اساس و شالوده – چوب خوشبو
ريزگردها ،خوشبو
شالوده – چوب
اساس و
رود –
 -12سطل آبكشي از چاه – غرور – چاشني ادويهدار – فريب
چاشني –ادويهدار
عهد – غرور
آوردناز چاه
آبكشي
>
است.
انتقالمقابلبدتر
خطوط
نفت و گاز
صنايع
سيالب و
فريبمعدن
مقابل –روز –
پارچه–اي لطيف
سطلبجا
ريزگردها در روزهاي بيشماري -12 -12
معدن
روز –
لطيف –
پارچهواي
عهد –
آوردن
ي خشك -12بجا
 -13دكل فرستنده و گيرنده – نام مردانه – تشت گلي
سراغ
به
كه
كرد
مي
تنگ
آنقدر
را
ش��هروندان
ديد
وفور
به
ش��هر
محدوده
در
كه
گاز
و
نف��ت
گلي
تشت
–
مردانه
نام
–
گيرنده
و
فرستنده
دكل
-13
ه
 -13بندگاه ميان ساعد و بازو – بيحيا – بازي خانمانسوز
 -13بندگاه ميان ساعد و بازو – بيحيا – بازي خانمانسوز
رد تجمع ديده ميشود ،از عوامل بحرانساز در
 -14م��ادهاي كه با آن ميتوان س��ير يك ماده را در ب��دن تعقيب كرد – پول
ماده را در ب��دن تعقيب كرد – پول
س��يرراهيك
كه با آن
م��ادهاي
يافتن
توانباك –
ميبي
كشتي –
راننده
شهر ش��مار تصادفها در روزه��اي آلوده باالتر -14 -14
 -14راننده كشتي – بيباك – راه يافتن
ميرفت .چون رانندگان قادر به ديدن چند
داز انتقال اهواز به شمار ميروند».
زيرميزي – بردبار
بردبار
–
زيرميزي
 -15سرماي بسيار سخت – آرامش خاطر
سخت – آرامش خاطر
نتجمعي -15سرماي
متر جلوتر از خود نبودند .مهاجرت نخبگان
بسيار سمج
ريزگردهاي
 -15شاهكار سروانتس – فيلم مرحوم رسول مالقليپور
پور
مالقلي
رسول
مرحوم
فيلم
–
سروانتس
شاهكار
-15
Easy Sudoku Puzzles 1
عمودي:
يآبهاي عمودي:
عراق،
از
عرب��ي
ريزگرده��اي
پدي��ده
شهرهايي
به
خوزس��تاني
بازنشستگان
و
عمودي:
عمودي:
نوعي ساز – مدافع متعصب سابق تيم ملي فوتبال كشورمان
-1
 -1نوعي ساز – مدافع متعصب سابق تيم ملي فوتبال كشورمان
 -1واژه تمجيد – هيچكس از او سپاسگزاري نميكند
هميكند و س��وريه و افغانستان ابتدا آس��مان اهواز را چون البرز ،اصفهان ،فارس و شمال نتيجه  -1واژه تمجيد – هيچكس از او سپاسگزاري نميكند
پهناور
و
وسيع
–
حج
نوعي
–
بايگاني
-2
مقصر
نوعيدرحجاين–زمينه
كرد .عراق
،د .آن هم -2تيره
اصفهان،
ب��ود.
ريزگردها
اصلي حض��ور همي��ن
پهناور
وسيع و
بايگاني –
1 4 2
9
5
 -2مجمع و مجلس – ادوار – شهر تيم فوتبال چلسي
فوتبال چلسي
 -2مجمع و مجلس – ادوار – شهر تيم
1
طوالني 7
دومين رود 4
– 8
-3دعاي معروف صبح جمعه – نيروزا 9
عربي با
ريزگردهاي
انقالب،
معروفاز
-3دعاي تا پيش
ك شده بود.
كه خود جزو اس��تانهای
البرزي
فارس و
اروپا
اروپا
طوالني
رود
دومين
–
نيروزا
–
جمعه
صبح
 -3متاع – گوي گريبان – مغازه فروش لباس
یشهرهای همكاري سه كشور ايران ،عراق و عربستان آلوده كش��ور بودند اما وضعيت در آنها به  -3متاع – گوي گريبان – مغازه فروش
8
5
لباس 2
4
ه
ترس
–
ظرف
فرورفتن
–
وطن
–
مرتبه
و
قدر
-4
ترس
–
ظرف
فرورفتن
–
وطن
–
مرتبه
و
 -4قدر
 -4باالپوش خانه – داستان كريستوفر فرانك – ادات تشبيه – گلو
ادات 4تشبيه – گلو2
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«در كش��ور انتقال حوضه به حوضه آبي
صورت نميگيرد مگر ب��راي مصرف آب
ش��رب؛ بنابراين انتق��ال آب از كارون به
زاين��ده رود نيز تنها براي بخش ش��رب
صورت ميگي��رد ».اظهار نظري كه البته
انتق��اد واعتراض خوزس��تانيها را در پي
داش��ته اس��ت .با اين وجود « عباسعلي
اما می تــوان در طول زمان و به
منص��وري» رئي��س مجم��ع نمايندگان
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مركزي
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کاهش فشار خون ...

دیدگـــــاه...

آیا جاستین ترودو درمسافرت به آمریکا درمصاف
ترامپ همانند ژانکرتین عمل خواهدکرد؟
شایستهالهامی(مونتریال)

 10فوریه :بعد از عمل تروریستی
شب  29ژانویه در مسجد شهر
کبک که باعث کشته شدن 6
مســلمان و زخمی شدن دهها
نفر شد ،مردم مونتریال و کبک
با حضور صمیمانه و با شــکوه
خود در اجتماعات احساســات
خود را نشــان دادند .ایشــان
همچنین با نوشتن نظر خود در
روزنامه ها و یا همدردی با آنها
نفرت خود را از این اعمال نشان
دادند .یکشنبه شب پنجم فوریه
در برنامــه tout le monde en
 parleدو نفــر از این افرادی که
جان سالم بدر برده بودند همراه
با فیلیپ کوئیارد نخســت وزیر
کبک دعوت شده بودند .اسم هر
دو آنها محمد بود و یکی از آنها
میگفت که با داشتن سه دکترا و
تکلم بزبان فرانسه نتوانسته بود
در حوزه تحصیالت خود کاری
پیدا کند .این وضعیت همه بعد
از یازده سپتامبر بوجود آمده و در
این رابطه هم تمام تبلیغات منفی
چه قبل و چه بعد از زمان انتخاب
پولین ماروا شدت پیدا کرده بود.
ولی بیشــتر آن تبلیغات منفی
با عکس العمــل و برخوردهای
محبت آمیز مردم تا حدودی از
بین رفت.
در هیاهوی غم آلود این همدردی
ها بخاطر این فاجعه ،جاســتین
ترودو باز هم زیر یکیدیگر از قول
های انتخاباتی خود زد و از اصالح
پروســه انتخابات چشم پوشی
کرد .او بعد از کشاکش طوالنی
و تغییر سمت خانم مریم منصف
برای انحراف مسئله و انتخاب یک
وزیر دیگر بجای او براحتی موفق
به انجام این کار شد.
یکــی از 14کاندیــدای حزب
کنســرواتیو در مناظره شــنبه
شب چهارم فوریه برای انتخاب
رهبریت حزب میگوید:
"ترودو در مورد کســری بودجه
 10میلیــاردی و برگشــت به
وضعیت عادی صندوقهای پستی
و اصالحیه مربوط به انتخابات به
قولش عمل نکرده است".
باید باین لیست موارد زیر را هم
اضافهبکنیم:
 صدور مجوز بــرای ایجاد لولههای نفتی
 رسیدگی نکردن به مشکالتبومیان کانادا کهدر زمان انتخابات
تبلیغات زیادی کرد.
 فروش  15میلیارد دالر اسلحهبه عربستان ســعودی که برای
کشــتار کودکان و مردم بیگناه
یمن بکار میرود.
 باز نکردن سفارت ایران بخاطرراحتی ایرانیان ساکن کانادا
 -افزون بر این ،روز ســه شنبه

هفتم فوریه در یک حرکت دیگر
برگشت به عقب ،صحبت از تغییر
قانون بازنشستگی از  65سال به
 67سال است.
نخســت وزیر البته توانسته در
همین هفتــه  372میلیون دالر
آمریکائی به بمباردیه قرض بدهد
و این با کمکهای میلیاردی قبلی
او فرق دارد.
گفتنی است که در نظرسنجی
«ســی تی وی» فقط  34درصد
از کانادایی ها موافق این مسئله
بودند.
(یادآوری میشود سال  2008هم
دولت هارپر  350میلیون دالر به
بمباریه قرض داده بود).
همه این مشکالت را مردم کانادا
در زمان هارپر داشتند و امید به
تغییر بود که او انتخاب شد.
در نتیجه هزینه کردن میلیونها
دالر از جیــب مالیات دهنده ها
برای انجام یک انتخابات بی معنی
برای چه بود؟
میگویند شما در زمان انتخابات
میتوانید هر قولی را بدهید چون
آنرا انجام نخواهید داد.
روز جمعه سوم فوریه در صفحه
ده روزنامــه  24کاریکاتوری از
جاستین ترودو بادماغ پینوکیوئی
چاپ شــده بود .در این تصویر
مردم کانــادا را بعنوان ســنبل
صندوق رای نشان میداد و ترودو
در حالی که داشت عکس سفلی
میگرفت ،ورقه ای را با نوشــته
" قول انتخابات بتناســب رای"
بدرون صندوق می انداخت.
این عوام فریبی ها و سلفی گرفتن
ها و شرکتدر مراسم همدردی با
مردم در کشتار مسلمانهای شهر
کبک و مسافرتهای استانی برای
تحمیق مردم نتیجه را برعکس
میکند و امکان برنده شدن حزب
کنسرواتیو را در انتخابات آینده
بیشتر خواهد کرد .در این صورت
جاســتین ترودو مسئول خواهد
بود ،نه مردم کانادا.

از آن باالتر اگر در ماه می کوین
اولیری که خود را ترامپ کانادا
میداند ،رهبر حزب کنسرواتیو
بشــود دیگر فاجعه خواهد بود.
خطر انتخاب حزب کنسرواتیو
از ایــن نظر وجــود دارد که در
انتخابات اکتبر  2015این حزب
بعنوان حــزب مخالف انتخاب
شــد نه حزب ان دی پی ،یعنی
گرایش مــردم باین حزب هنوز
زیاد است.
در مورد مســافرتهای استانی
ترودو در هفته هــای اخیر ،دو
ســوم مردم در نظرسنجی ها
گفته اند که این مسافرتها تلف
کردن پول مالیــات دهنده ها
اســت و ارزش چندانــی ندارد.
جالب اینســت که ترودو بعد از
جریان جلوگیری از مهاجرین در
آمریکا بادلسوزی طرف مهاجرین
را گرفت ولی هنوز در باز کردن
سفارت ایران تردید دارد در حالی
کــه ایران یکــی از همان هفت
کشور است.
دوشنبه ششم فوریه ،وزیر دفاع
کانــادا برای دیــدار وزیر جنگ
(!) ببخشــید وزیر دفاع آمریکا
رفــت آینده نشــان خواهد داد
در تصمیماتی که برای ســوریه
و روســیه و ایران گرفته میشود
تا چه انــدازه بتوانند کانادا را در
خدمتداشته باشند.
در همیــن هفتــه دو تن دیگر
از وزیران هم بــه امریکا رفتند،
یکی از آنها خانم کریستا فریلند
وزیر خارجه است که جایگزین
اســتفن دیون شــد .او از زمان
بوجود آمدن درگیریهای اکراین
با روسیه مخالف بود گویا کسی
اســت که در آن زمان از طرف
روسیه تحریم شده و حق رفتن
به روسیه را ندارد.
قرار است سیزدهم فوریه ترودو
عازم آمریکا بشود .امیدوارم ترودو
ســلف خود ژان کرتین بیاموزد
از َ
و همانطور کــه کرتین در زمان
حمله به عراق بــه جورج بوش
«نه» گفت و با آمریکا مشارکت
نکرد؛ او هم کانادا را از پیروی از
سیاستهای آمریکا برحذر دارد؛
چون تا حــاال کار قابل توجهی
که به نفع مردم کانادا باشد انجام
نداده است .حداقل صلح دوستی
مردم کانادا را به ترامپ یادآوری
کند.
این وضعیت را مــردم عادی در
انتخابات آینده بــه یاد خواهند
ســپرد .نتیجه آن مسلماً برای
حزب ترودو خــوب نخواهد بود
مگر اینکه طبــق معمول مردم
بخاطر گریز از یک بدتر بیک بد
رای بدهند و این دور و تسلسل
ادامه پیدا کند.

شرایط زندگی بسیاری از افراد و
ســبک زندگی جدید سبب می
شود تا شخص همواره در معرض
استرس باشــد که خود این امر
موجب افزایش فشار خون خواهد
بود .اگر شما جزو افرادی هستید
که زیاد عصبانی می شــوید و یا
تنش داریــد ،یادگیری راه های
کنترل اســترس می تواند نقش
مثبتی در زندگی شــما داشته
باشد.
کم کردن شتابزدگی در زندگی و
توجهبهکیفیتزندگی،اختصاص
اوقات بیشــتری به خــود برای
استراحت ،انجام کارهای سرگرم
کننده ،اختصاص چند دقیقه در
روز (حتی کم) به تنفس عمیق،
رفتن به دامان طبیعت ،قدم زدن
و دقایقی نشستن در یک جای
آرام می توانند تأثیرات شــگفت
انگیزی بر کاهش فشار خونتان
داشته باشند.
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>> ادامه از صفحه27 :

رگ ها می شــود و همه ی این
عوامل موجب افزایش فشار خون
می گردند.
نکتــه ی قابل توجه اینکه اغلب
بعد از ترک سیگار ،فشار خون به
حالت طبیعی خود برمی گردد
و سالمت کلی بدن به نحو قابل
توجهی بهبود می یابد.
اگر بــرای ترک ســیگار نیاز به
کمکدارید ،می توانید از خانواده،
دوستان و حتی جامعه پزشکی
کمکبگیرید.
شــاید تنها کار و قطعا بهترین
کاری کــه امروز می توانید برای
کمک به ســامت خــود انجام
دهید  ،ترک سیگار است.

تخم مرغ تعادل کلسترول خون
را مختل نمی کنــد و منجر به
بیماری های قلبی نمی شود.
در واقع مصرف مناسب و منظم
تخم مرغ های ارگانیک می تواند
سبب افزایش اندازه ذرات LDL
گــردد که این امر خود ســبب
کاهش خطر ابتال به بیماری های
قلبی می شود .یک رژیم غذایی
مناسب و رنگارنگ که متشکل
از انــواع میوه هــای ارگانیک،
ســبزیجات ،چربی های سالم و
سایر مواد و ترکیبات غذایی مورد
نیاز بدن است می تواند به منظور
کاهش فشار خون مورد استفاده
قرار گیرد.

غذا خوردن سالم

نکته مهم

•

کمبود مواد مغذی و اســتفاده
از نمک زیاد در غذاهای آماده و
فست فودها عامل بسیار مهمیدر
فقر غذایی و افزایش فشار خون
به حساب می آیند .برای عملکرد
•
بهینه ی سیستم بدن توصیه می
اجتناب از مصرف سیگار
سیگار کشــیدن سبب انقباض شود تا از مصرف غذاهای بسته
رگ های منتهی به دست و پا و بندی شده ،کنسرو شده و فست
همچنین سخت شدن جداره ی فود ها خودداری کنید.

توجه داشته باشید که شما باید
فشــار خونتان را به طور منظم
اندازه گیری کنید ،خصوصا اگر
به یکی از عوامل موثر در ابتال به
فشار خون دچار هستید .داشتن
یک دســتگاه اندازه گیری فشار
خــون در منزل می تواند موثر و
مفید باشد.

دیدوبازدیدوضیافت
بزرگ نوروزی
شنبه
درسالن 18مارس
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سر خود ...
خامتى تا كى مى خواهد ِ

اكنون سخن ما با خاتمى ست.
چه خاتمى از نوع اول و فریبكار
حرفــه اى باشــد و در خدمت
حكومت ســركوبگر اسالمى ،و
چه یك فریب خورده ى حكومتى
ضعیف النفس و ضعیف االراده ،و
چه اصال انسانى باشددلسوز مردم
كه مى خواهد نه سیخ حكومت
بسوزد نه كباب مردم ،و بهترین
راه را ایــن نوع «میانــه روى» و
«اعتدال» بداند ،و عوارض خنثى
و منفى سیاست بازى هایش را به
چشمببیند.
همین بازى آخر «آشتى ملى» و
حضور در راهپیمایى  ٢٢بهمن،
با خفت دادن بــه مردم مخالف
حكومت به اتمام رسید.
ظاهرا به خو ِد خاتمى هم اجازه ى
حضور در این راهپیمایى آشتى
جویانه داده نشــده است چرا كه
• ما در هیچ ســایت و روزنامه اى

514-

>> ادامه از صفحه11 :

تا این لحظــه -عكس و خبرىدر این باره ندیده و نخوانده ایم.
با چنین وضعى كه او نه اجازه ى
خروج از خانــه دارد ،نه اجازه ى
حضوردر تشییع جنازه ىدوست
و رییس اش هاشمى رفسنجانى،
و نه -احتماال -اجازه ى حضور در
راهپیمایى  ٢٢بهمن ،این سوال
مطرح مى شــود كه خاتمى تا
كى مى خواهد ســ ِر خود و ما را
با ســخنان میانه روانه اش كاله
بگذارد؟!
با ُحسن نیت هم مى توان انسان
ها را به سمت جهنم هدایت كرد.
اساس در سیاست ،داشتن حسن
نیت نیست؛ اساس عمل منتهى
به كسب منافع مردم است .حسن
نیت هر قدر هم صادقانه و خالص
باشد ،در لجنزار زندگى به تدریج
بــوى لجن خواهــد گرفت و در
نهایت به حماقت صاحب حسن

نیت یا فریبكارى او نسبت داده
خواهد شد.
آیا خاتمى متوجه این امر ساده
و بدیهى هست ،و یا مى خواهد
خود را به ندیدن و نشنیدن بزند
و روشى را كه بیست سال است
از آن استفاده مى كند هم چنان
به كار گیرد و عمر عزیز مردم را
با این روش بى حاصل بیســت
ســال دیگر بر باد دهد؟ آیا او تا
این لحظه متوجه نشــده كه در
فرمول «آشتى ملى» اش باید دو
عامــل را جابه جا كند و به جاى
دعوت از «مردم» براى آشــتى
ملى با «حكومت» ،از «حكومت»
بخواهد كه با «مردم» خســته و
غارتزده ى ایران «آشتى» كند...
این ســوالى ست كه خاتمى اگر
واقعا وجدان داشته باشد ،باید به
آن پاسخى صادقانه بدهد...
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همــدردی

دوست قدیمی و ارجمند،

جناب آقای امیر عابدی

دوستان ارجمند
سرکار خامن فریبا پیدا (ملکی)
جناب آقای دکتر محمد ملکی

خانواده های عزیز سوگوار
ما نیز در اندوه از دست رفتن برادر عزیزتان در ایران،
با شما و کلیه عزیزان سوگوار صمیمانه همدردیم
و برای فردفرد شما عزیزان آرامش و بقای عمر آرزومندیم.
ما را در کنار خود بدانید.

خانواده های عزیز سوگوار

درگذشت غم انگیز مادر ،و مادر همسر گرامی تان

شادروان بانو رباب فرید (پیدا)

بیژن احمدی و خانواده

همــدردی

دوستان دیرین و ارجمند ،سرکار خامن فرشته ،جناب امیر عابدی
آقای مرتضا صادقی عزیز ،خانواده ها و عزیزان سوگوار

درگذشت غم انگیز برادر عزیز و دلبند شما در ایران باعث تالم خاطر گردید.
ضمن تاسف فراوان و عرض تسلیت به شما دوستان گرامی و خانواده محترم تان،
خود را در غم شما شریک می دانیم.
در این روزهای دشوار ما را همراه و در کنار خود بدانید.

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

خوابی که ترامپ برای ایران دیده ...
با این روند می دانستند .قرارداد
اقتصادی ترانس پاسیفیک (ماوراء
اقیانوس کبیر) میــان آمریکا و
کشورهای جنوب شرقی آسیا و
پیمان اقتصادی نفتا میان کانادا
و مکزیــک و تعامالتی که میان
آمریــکا و اروپــا در دوران اوباما
شروع شد همگی برای سازگاری
اقتصاد و سیاست خارجی آمریکا
و متحدان آن با تحوالت شتابان
پیش گفته بــود .اما در مقابله با
این روند سازگار سازی که ضامن
حفظ منافع آمریکا و متحدان آن
است ،به ناگاه دیو ناسیونالیسم
افراطی از گســلی که شــکاف
عمیق طبقاتی و قطبی شــدن
جامعه آمریکا پدید آورده بود سر
برآورد و میز بازی را وارونه کرد.
ظهور ترامپ آن هم پس از پایان
ریاســت جمهوری باراک اوباما
مرا به یاد آرزوهــای برباد رفته
میخائیل گورباچف می اندازد.
او کهدر آرزوی گذار مسالمت آمیز
شوروی تک حزبی به دموکراسی
سیاســی بود به ناگاه با کودتای
نافرجام حزبی و پیامد واکنشی
آن  -یعنی ظهور یلتسین  -رو به
رو شد .شوروی از هم پاشید اما نه
روسیه و نه کشورهای جدا شده
از آن ،هیچ کدام به دموکراســی
نرسیدند و حاال سالهاست مردی
همه قدرت را در کرملین قبضه
کرده که مورد ســتایش ترامپ
و ســران احزاب راست و راست
افراطی در همه جهان است.

>> ادامه از صفحه7 :

ایران و آمریکا در دوران ترامپ

هرچند مناسبات ایران و آمریکا
در دوران ترامپ به آســانی قابل
پیش بینی نیست اما سخت نگران
کننده اســت .می توان بدترین
سناریو تا ادامه همین مناسبات
پرتنش امــروز را متصور بود .اما
بهبود مناسبات با آمریکا در دوره
ای که در هر دو ســو افراطیها
در قدرتند ســرابی بیش نیست.
البته این مناسبات صرفا تابع دو
متغیر اصلی حکومت های ایران
و آمریکا نیســتند و متغیرهای
جهانی و منطقه ای تعیین کننده
ای بطور مستقیم و غیرمستقیم
در آن دخیلند که مهم ترین آنها
را برمی شمرم:
 )۱روسیه

حکومت پوتین کــه آن هم در
توهــم تجدید عظمت روســیه
ســیر میکند ،منطقا تــا آنجا
از جمهــوری اســامی در برابر
فشــارهای اقتصــادی و نظامی
دولت ترامــپ حمایت می کند
که آن را در خدمت استراتژی و
اهداف ناسیونالیستی خود ارزیابی
کند.
البته در پوزیسیون بازی شطرنج
سیاسی روسیه با آمریکا و متحدان
آن جمهوری اسالمی مهره مهمی
است .با این همه اگر روسیه برد
خود را در قربانی کردن این مهره
ببیند ،تردیدی به خود راه نخواهد
داد .شاید همکاری های نظامی و
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اقتصادی تنگاتنگ ایران و روسیه
علیه داعش که ترامپ نیز نابودی
آن را از اولویــت های خود اعالم
کــرده ،در حال حاضــر عامل
بازدارنده ای در برابر ماجراجوئی
های نظامی آمریکا و اســرائیل
علیه ایران باشد .همکاری های
ایران و روسیه ،بویژه در سوریه و
عراق از مولفه هایی است که می
تواند بر مناسبات کنونی ایران و
آمریکا اثرگذار باشد و مانع بدتر
شدن این مناسبات گردد .اما به
باور من از آنجــا که ادامه تنش
میان ایــران و آمریکا در خدمت
اهداف دراز مدت اســتراتژیک و
منافع اقتصادی روســیه بوده و
هست ،حکومت این کشور هیچ
تمایلی به بهبود مناسبات ایران و
آمریکا ندارد.
 )۲احتــادیه اروپا

کشــورهای اتحادیه اروپا همراه
با روسیه و چین از حفظ برجام
حمایــت می کنند و خواســتار
بهبود مناســبات بــا جمهوری
اســامی ایران هستند .در میان
جناحهای جمهوری اسالمی نیز
بر سر مســاله ضرورت گسترش
مناســبات ایران و اتحادیه اروپا
اختالف نظری دیده نمی شود.
در سالهای گذشته بعلت تحریم
های اقتصادی ،میزان ســرمایه
گذاری های خارجی در ایران به
شدت محدود بوده است .با پایان
گرفتن نسبی تحریم ها ،سرمایه
گذاری در صنایــع نفت و گاز و

را در ایران ،به شما تسلیت عرض نموده،
برایتان در این روزهای دشوار،
بردبارى و پایدارى آرزومندیم.
ما را در کنار خود بدانید.

یوسف تیزهوش ،عبداله خیامی ،حمید چوپانی ،فریدون
مودت ،طهمورث طوسی ،دکترجوادمعین درباری ،محمد
شکیب نیا ،بهمن ناصری ،حسین ناصری ،رضا ناظم ،کاظم
اسدی ،نادر نادرپور ،وحید خلجی ،حسین صمیمی ،دکتر
منوچهر بهامین ،دکترجاوید موسوی ،محسن پرنیانی،
جمشید بهشتی ،علی مهبد ،محمدتقی حجازی ،رضانژاد،
محمدرحیمیان و دیگر دوستان شما

پتروشیمی و نیز تجارت با ایران
برای سرمایه ها و تولید کنندگان
بین المللی جذاب شــده است.
اروپا بویژه بخاطر رشد اقتصادی
ناکافی بــه بازار ایــران نیازمند
اســت .ورود سرمایه ها و صنایع
اروپایی به ایران ،سرمایه گذاران
و تولید کنندگان آمریکایی را نیز
به گســترش مبادالت اقتصادی
و تجــاری با ایــران ترغیب می
کند که این خود می تواند اهرم
مهمی برای فشــار بر حکومت
ترامپ و ممانعت از وخیم ترشدن
مناسبات ایران و آمریکا باشد.
گسترش مناســبات اقتصادی و
تجاری اروپا و ایران به خودی خود
عامل مهمی در مخالفت اروپا با
ماجراجوئی های احتمالی ترامپ
در ایــران خواهد بــود .آنچه در
مورد اهمیت مناسبات اقتصادی
اروپا و ایران و اثرات آن بر کاهش
احتمال دخالت نظامی آمریکا در
ایران و ترغیب آمریکا به نزدیکی
با ایران گفته شد ،تا اندازه ای در
مورد مناسبات اقتصادی و تجاری
ایران و چین نیز صدق می کند.
 )۳متغیرهای منطقه ای

الـف :عربستان و امیرنشین های
حاشیهخلیجفارس

مداخالت جمهوری اسالمی در
امور کشورهای عربی حوزه خلیج
فارس بزرگتریــن علت ترس و
دشــمنی این کشــورها با ایران
است.
نقش منفی عربستان و کشورهای
کوچک حــوزه خلیج فارس چه

در گذشته علیه توافق هسته ای
ایران و پنج بعالوه یک و چه هم
اکنون در ترغیب آمریکا به ایجاد
فشــارهای اقتصادی و تهدیدات
نظامی بسیار برجســته و موثر
است.
البی های این کشــورهای عربی
ثروتمند در کنار ســنا و کنگره
آمریــکا در تصویب مقــررات و
قوانین ســخت گیرانه و تشدید
و تمدید تحریمها علیه ایران در
سالهای گذشته بسیار موثر بوده
اند .بــا پایــان گرفتن حکومت
اوبامــا و روی کار آمدن ترامپ
احتماال فعالیت و نیز اثر گذاری
این البی ها افزایش پیدا خواهد
کرد .با توجه به اصرار جمهوری
اسالمیدر ادامه مداخالت نظامی
و سیاسی در کشــورهای عراق،
سوریه ،لبنان ،یمن و حمایت از
جمعیت ناراضی شیعیان بحرین و
عربستان سعودی نمی توان تصور
کرد که نقش عربستان و متحدان
آن در تنش افزایی میان ایران و
آمریکا به این آســانی ها کاهش
پیدا کند.
برعکس ،آنها برای درگیر کردن
حکومت ترامپ علیه جمهوری
اسالمی همه امکانات خود بویژه
ظرفیتهــای مالی خویش را به
کار خواهند گرفت.
بر ناظــران امور ایران پوشــیده
نیست که عربستان و امارات همراه
با فشــار بر دولت جدید آمریکا
برای برخورد قاطع با جمهوری
اسالمی فعاالنه از گروههایی مثل
مجاهدین خلق ،حزب دموکرات

کردســتان و گروههای مســلح
بلوچستان و هر محفل سیاسی
ایرانی که خود را با سیاســتهای
عربستان و اسراییل سازگار کند،
حمایت مالی میکنند.
ب -اسرائیل:

خصومت جمهوری اســامی با
اسرائیل و اصرار بر ادامه گفتمان
مبتنی بــر نابودی اســرائیل از
جغرافیــای سیاســی یکــی از
مهمترین دالیــل افزایش تنش
میان ایران و آمریــکا و از موانع
مهم ارتقاء مناسبات اقتصادی و
سیاســی اعضای اتحادیه اروپا با
ایران بوده و هست.
این مشــی جمهوری اســامی
که تــا به امروز راســت افراطی
اسرائیل از آن برای جلب حمایت
جهانی و به فراموشــی سپردن
مساله فلســطینی بهره برداری
های زیــادی کرده ،عامل مهمی
در نزدیــک کردن عربســتان و
امیرنشــین های خلیج فارس با
اسرائیل و اتحاد نانوشته آنان علیه
ایران است .در دوره اوباما بهبود
مناسبات ایران و آمریکا علیرغم
ادامه دشمنی ایران با اسرائیل و
مداخالت ایراندر امور کشورهای
منطقه امکانپذیر بود .اما با روی کار
آمدندولت ترامپ می توان گفت
که این فرصت دست کم تا زمانی
که حکومت ترامپ پابرجاست از
میان رفته است .دولت نتانیاهو،
قطعا در کشاندن حکومت جدید
آمریکا به رویارویی با ایران از هیچ
کوششــی فروگذار نخواهد بود.
{>> ادامه در صفحه}37 :
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ازنازی بپرس!...

ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.

الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت
مرگ از درون...

هیچوقت در زندگی تان به خاطر
احساس ترس عقب ننشینید.
همــه ی ما بارها ایــن جمله را
شنیده ایم که «بدترین اتفاقی که
ممکن است بیفتد چیست؟ مث ً
ال
اینکهبمیرید؟
اما مرگ بدترین اتفاقی که ممکن
است برایتان رخ دهد نیست …»
بدترین اتفاق در زندگی این است
کــه اجازه دهیــد در عین زنده
بودن ،از درون بمیرید.

عشق من قوی باش...

اگر در دل کســی جایی نداری،
فرش زیر پایش هم نباش...
جایی که بــودن و نبودنت هیچ
فرقی نــدارد؛ نبودنت را انتخاب
کن .اینگونه بــه بودنت احترام
گذاشتهای...
محبوب همه باش ،معشوق یکی.
مهــرت را به همــه هدیه کن،
عشقت را به یکی...
با هر رفتنی اشک نریز
و با هر آمدنی لبخند نزن؛
شاید آنکه رفته باز گردد
و آنکه آمده ،برود...
و آنقدر محکم و مقتدر باش که
با این محبتهــا و بیمهریها
زمینگیر نشوی...
الزم اســت گاهــی در زندگی،
بعضی آدمها را گم کنی تا خودت
را پیدا کنی ...
بعضی از آدم ها را باید دوســت
داشت،
اما بعضیها را فقط باید داشت...

ببخش...

آیا حاضرید برای تهیه شام امشب
خود در زباله های دیشب دنبال
غذا بگردید؟!
پس چگونه حاضر می شــوید با
جستجو در آشغال های کهنه ی
ذهنی ،تجربه های فردای خود را
بیافرینید؟
رها شدن از دست حرف و سخن
کسی که باعث آزار شما شده فقط
با بخشــیدن آن فرد امکان پذیر
است .با بخشیدن خود و دیگران
از دست خاطرات تلخ راحت می
شوید و همین آرامش باعث می
شود که آنچه را که اتفاق افتاده
فراموش کنیــد .اکنون زمان آن
رسیده که خاطرات خوش ،نگاه
خوش بینانــه و واقع بینانه را به
همه ی ابعاد زندگی بیندازید.

باید تالش کنی...

فرد موفق و پولدار مراحل زیادی
را طی کرده اســت تــا به ثروت
امروزش برسد....
گاهی ما با نگاه کردن به یک فرد
موفق و ثروتمند آرزو می کنیم

که جای او باشیم؛
ما فقط آرزو داریم به همان اندازه
پول و ثروت داشته باشیم اما به
ندرت حاضر خواهیم شد مراحلی
را که او طی کرده ،نیز بپذیریم.
مثل این است که شما آرزو دارید
مانند فالن قهرمان قوی و سریع
باشید ،اما حاضر نیستید ورزش
کنید!
و یا مانند فالن دانشمند و استاد،
جایگاه باالی علمی داشته باشید
اما حاضر به از خود گذشتگی در
مطالعه و تحقیق نباشید!
اگر انتظــار دارید مانند یک فرد
موفــق و ثروتمند باشــید باید
مراحل آن را طی کنید ،باید بی
خوابی بکشید .باید سختی ها و
فشارهای مختلف را تحمل کنید
باید صبح ها زودتر بیدار بشوید و
شب هادیرتر از بقیه بخوابید.
باید یاد بگیرید به اندازه چند نفر
کار کنید وگرنه واقعا مســخره
اســت که رویای ثروتمند شدن
داشته باشید
------------------

عشق...

تنهایی تان را با کسی
قسمت کنید
که سال ها بعد
شما را همین گونه که هستید
دوست بدارد
با موی سپیدتان ،
شیـار زیر چشم تـان
و لرزش دست و دلتان...
----------------به یکدیگر دروغ نگویید
آدم است...
باور می کند دل می بندد!

--------------خواهان آنم که ضربان قلبتان
بهلبخندهایمکررتکرارشود
و هر آنچه به دل آرزو دارید
بی بهانه ای از آن شما باشد...
--------------

عشق و زیبایی...
بچه ها هرگز مادرشــان را زشت
نمیدانند؛
اگرکسی یاجایی را دوست داشته
باشید
آنها را زیبا هم خواهید یافت ،زیرا
حس زیبا دیدن همان عشــق
است
----------------سعی کن آنقدر کامل باشی
که بزرگترین تنبیه تو
برای دیگران
گرفتن خودت از آنها باشد!
-------------ما به این دلیل روی کره ی زمین
زندگی می کنیــم که از زندگی
لذت ببریم...
به حرف های کسانی که به شما
چیــزی غیر از ایــن می گویند
گوش ندهید!

افزایش نرخ بیم ه وام مسکن برای خریداران
با پیش پرداخت کمتر از %۲۰
ﺑﺮ ﻁﺒﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ،ﺑﻪ ﻁﻮﺭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ  ۲۰ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺮﺍی ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻠﮏ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ۵ ،
ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،ژﺍﻧﻮﻳﻪ  ،۲۰۱۷ﺷﺮﮐﺖ  CMHCﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺑﻴﻤﻪ ﻭﺍﻡ ﻣﺴﮑﻦ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩ .ﺍﻳﻦ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺯ  ۱۷ﻣﺎﺭﺱ  ۲۰۱۷ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻭﺍﻡ ﻣﺴﮑﻨﺸﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻁﻮﻝ ﻣﺪﺕ  ۲۵ﺳﺎﻝ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻞ ﻭﺍﻡ،
می .ﺍﻳﻦ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﺩﻻﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ه شــنبه۱۵۰۰۱۷ ،
ﺑﺎﺷﺪ:وام ۱۵۰۰ ،دالر بیشــتر
ﺷﺮﺡدرﺯﻳﺮ ﻣﯽکل
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ۵ﺑﻪدالر
پردازند،
ملک
خرید
ژانویه
در روز ســ 

 ،۲۰۱۷شــرکت  CMHCخبر باز پرداخت ماهیانه وام مسکنشان خواهند پرداخت .این افزایش به
از افزایش نرخ بیم ه وام مســکن افزایش مشاهده مینمایند کهدر شرح زیر میباشد:
-----------------را اعالم نمود .این افزایش از  ۱۷طول مدت  ۲۵سال بازپرداخت
خنداندن افراد
مارس  ۲۰۱۷قابل اجرا
ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺍﻡ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻠﮏ
ﺩﺭﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻓﻌﻠﯽ
ﺩﺭﺻﺪ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﺯ ۱۷
موجب فراموشی مشکالتشان می میباشد.
ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۱۷
شود؛ چه انسان نیکوکاری ست
بر طبق این افزایش ،به
 ۱۵٫۱ﺗﺎ  ۲۰ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
%۱٫۲۵
%۲٫۴۰
 ۱۰٫۱ﺗﺎ  ۱۵ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
%۱٫۸
%۲٫۸
آن کس که فراموشی را بهدیگران طورمیانگین،خریدارانی
هدیه میدهد.
که کمتــر از  ۲۰درصد
 ۵٫۱ﺗﺎ  ۱۰ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
%۲٫۴
%۳٫۱۰
--------------پیش پرداخــت برای
 ۵ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
%۳٫۶
%۴
گمان می کنم هر آدمی
باید پشت پنجره ی اتاقش،
یک گلدان گل شمعدانی
داشته باشد،
*
که هر بار گلهایش خشک می
شود و دوباره گل می دهد،
ﺁﻣﺎﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻼﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ژﺍﻧﻮﻳﻪ *۲۰۱۷
یادش بیفتد که روزهای غم هم در تاریخ  ۶فوریه  ،۲۰۱۷سازمان  ،۲۰۱۶شاهد  ۲۱درصد افزایش  ۲۰۱۶تجربه نمود .این افزایش
به پایان می رسند!
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻣﻼک
ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ
ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻭﺭﻳﻦ ﺍﻣﻼک ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ﺑﺰﺭگ،
تعداد ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
در ۲۰۱۷
بزرگ ۶،ﻓﻮﺭﻳﻪ
مشاورین امالک مونترالﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ
آمــدزا (۵-۲
امــاک در
بــرای
معامالت بود.
که ﻭ ﻓﺮﻭﺵ
یﺧﺮﻳﺪ
 ۶ﻣﻠﮏ
۲۲۴۴
مناطقﺁﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ
تمامﮐﻪ ﺑﺮ ﻁﺒﻖ
جغرافیایی ،ﻧﻤﻮﺩ
لحاظ ۲۰۱۷ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ
فروشﺩﺭ ﻣﺎﻩازژﺍﻧﻮﻳﻪ
آمار مربوط بــه خرید وﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
---------ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺩﺭدرﺍﻳﻦحالﻣﺎﻩ
درصد بود
واحد)
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ژﺍﻧﻮﻳﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۵ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻩ ژﺍﻧﻮﻳﻪ  ۲۰۱۷ﭘﺮ ﻓﺮﻭﺵﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻩ
مونترال این افزایش امالک مسکونی ویالیی (single
کالن شهر
معامالت امالک مسکونی در
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪ.
ماهﺳﺎﻝ ۲۰۱۲
ژﺍﻧﻮﻳﻪ ﺍﺯ
شانس و تالش
ژانویه  ۲۰۱۷را منتشر نمود که را تجربه نمودند بطوری که این  )Familyکالن شــهر مونترال
رئیس افسانه ای مک دونالد:
ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ
ﻣﻨﺎﻁﻖدرﮐﻼﻥ
درصدﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ
ﮐﺎﻧﺪﻭﻣﻴﻨﻴﻮﻡﻫﺎ
 Varureuilﻣﻌﺎﻣﻼﺕﺍﻣﻼک ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪﻳﻮﻥ
ﺧﺮﻳﺪدرﻭ ﻓﺮﻭﺵ
ملک ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ
خرید
کاهش
شاهد ۳
منطقــه
افزایش
ن تعــداد ۲۲۴۴
شانس با تالش ارتباط مستقیم بر طبق آ 
ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻠﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ژﺍﻧﻮﻳﻪ  ،۲۰۱۶ﺷﺎﻫﺪ  ۲۱ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻮﺩ.
مســکونی در این مــاه خرید و  Dorionبــه  ۱۸درصد ،جزیره و فروش بودند.
دارد.
میانگین
قیمت،
رشــد
منطقه
درصد و در
مونتــرال
لحاظﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﺑﻄﻮﺭی ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ازﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ ﺍﻳﻦ
۱۰ﮐﻼﻥ ﺷﻬﺮ
ﻣﻨﺎﻁﻖ
ژانویهﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﯽ ،ﺗﻤﺎﻡ
ماه ﻟﺤﺎﻅ
هر چه قدر بیشتر تالش کنید فروش شد که نسبت به ﺍﺯ
ﺑﻪ  ۲ﺩﺭﺻﺪ
Northshore
قیمتﻭ ﺩﺭ
ﻣﻮﻧﺘﺮﺍﻝ  ۱۰ﺩﺭﺻﺪ
ﺟﺰﻳﺮﻩ
۲۱۸ﺩﺭﺻﺪ،
Varureuil-Dorion
ویالیی
ﻣﻨﻄﻘﻪمســکونی
امالک
رسید.
درصد
Northshoreﺑﻪ به
خوش شانس تر خواهید بود .سال گذشــته  ۵درصد افزایش
ﺭﺳﻴﺪ .ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻﻭﺍﻝ ﻭ  southshoreﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ژﺍﻧﻮﻳﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ی اســت کــه تعداد در کالن شهر مونترال با  ۶درصد
ﺗﻐﻴﻴﺮی ﻧﺪﺍﺷﺖ.این در حال 
نشان میدهد.
-----------------همچنین ماه ژانویــه  ۲۰۱۷پر خریــد و فروش در منطقه الوال افزایش نسبت به ژانویه  ۲۰۱۶به
رشد...
فروشترین ماه ژانویه از ســال و  southshoreنســبت به ژانویه  ۲۹۷،۳۸۹دالر رسید.
نمی
رشد
هرگز
ها
دانه
بسیاری از
امالکدر آمد زا با قیمت میانگین
سال گذشته تغییری نداشت.
 ۲۰۱۲گزارش شد.
كنند؛
این میزان افزایــش در خرید و از لحاظ نوع ملک نیز کاندومینیوم  ۴۶۰،۰۰۰دالر معامله شدند که
اتفاق
چیزی
خواهید
می
واقعا
اگر
ی آغاز نشــاندهنده  ۵درصد افزایش
فروش امالک ،بیشــتر مدیون ســال  ۲۰۱۷را بــه خوب 
بیفتد؛
معامالت کاندومینیومها در تمام نمود به طوری که این نوع ملک نســبت به مدت مشــابه سال
بهتر است بیش از یك بار تالش مناطق کالن شهر مونترال بود ۲۱ .درصــد افزایــش در تعداد گذشته میباشددر حالیکه قیمت
كنید!
این نوع ملک نسبت به ماه ژانویه معامالت را نســبت به ماه ژانویه میانگین کاندومینیوم نســبت
----------به ژانویه ســال گذشته
باور کنید!...
تغییرینداشت.
را
ها
ن
بهتری
اگــر میخواهیــد
تعداد امالک مســکونی
دریافت کنید؛
در معــرض فــروش از
بایــد باور داشته باشید که سزاوار
طریق سیســتم centris
بهترینهاهستید
مشاورین امالک مونترال
-----------------بــزرگ ،در تاریــخ ۳۱
ژانویــه ۲۷۲۸۰ ،۲۰۱۷
مورد بود کــه نمایانگر
زیبا زندگی کن...
 ۱۴درصد کاهش نسبت
امروز روز قشنگی میشه
به ژانویه سال گذشته و
اگر هنر اینوداشته باشیم
شانزدهمین ماه متوالی
که قشنگ زندگی کنیم
کاهش در تعداد امالک
زیباببینم
فروشی میباشد.
و نفس بکشم
شاد و سربلند باشید
نبینیم...
وجز زیبایی
*برگرفته از سایت مشاورین
-----------------امالک مونترال بزرگ

آمار خرید و فروش امالک مسکونی کالن شهر
مونترال در ماه ژانویه ۲۰۱۷

انسان...

انسان بزرگ نمیشود
جز به وسیله ی فکرش،
شریفنمیشود،
جز به واسطه ی رفتارش،
و قابل احترام نمیگردد
جز به سبب اعمال نیکش...
----------------

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه

مهربان باش...

تنها نخوت است که
انسانیت را به باد میدهد
مــا از مشــتی خاکیــم وبه آن
برمیگردیم
تا می توانیدستی بگیرو
مهربان باش
•

را بر روی سایت بخوانید

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671
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iwamontreal@gmail.com

www.paivand.ca since 1993

اجنمن زنان مبناسبت روز زن برگزار می کند

>>

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

جشن روز زن 4 :مارس از  6تا 10

چگونه کینه توزی و خشونت صلح جهانی را
بخطر می اندازد؟!
حمله وحشیانه به  6نفر کبکی
گینه تبار و افریقائی شمالی در
مرکز اسالمی کبک در تاریخ 29
ژانویه تراژدی بود که جامعه کبک
را منقلب و  6زن را بی همسر و
 17کودک را بی پدر کرد .این روز
را هرگز فراموش نخواهیم کرد و
اگر بخواهیم مقص انرا فالن رسانه
ویا گفته های فالن سیاست مدار
بدانیم به اشتباه افتاده ایم.
خانم فاطیما هودا پپن نماینده
مجلس کبک تا همیندوره اخیر
مینویسد:
من در رابطه با جذب مهاجرین
در جامعه کبک از  40سال پیش
فعالیت مینمایم ،در سالهای 80
حساس کردن پلیس مونترال به
تنوع فرهنگی کبک .در سالهای
 90در دوران آقــای ؤان دوره
شــهردار آن زمــان در مونترال
معاون کمیتــه میان فرهنگی و
میان نژادی بودم ،شهر مونترال
طبق توصیه هــای این کمیته
برابری در استخدام در شهرداری
مونترالی های دیگر تبار را پیاده
کرد که در ســال  92تعداد آنان
بــه  20%رســید .ســال  91در
کمیسیون آینده سیاسی و قانون
اساسی کبک مشکالت در جذب
افریقای شــمالی تبار و مسلمان
گزارش مفصلی ارائه داده شد .از
دیگر دستاوردهای این دوران نام
گذاری ماه فوریه به عنوان تاریخ
سیاه پوســتان شناخته شد که
تا امروز همه ســاله در طول این
ماه برنامه های قدر دانی از سیاه
پوستان و نقش آنان در ساختن
جامعه کبک همراه با برنامه های
فرهنگی ادامه دارد .سال  93سال
همبستگی میان فرهنگی و میان
نژادی بود و مونترال هم به جنبش
تحریم آفریقای جنوبی پیوسته
بود و میزبان نلسون ماندال شده
بود.که با قدر دانی اعضا و روسای
این کمیسیون روبرو شدم .پس
می بینید که راه درازی را پیموده
ایم ولی علیرغم فرانسه زبان بودن
آنان و برخورداری از تحصیالت
باال امروز نرخ بیکاری انان به 18%
رسیده است
حال از خود می پرســیم آیا در
کبک نژاد پرستی هست؟
جواب آن آری ست.
ولی در جــواب اینکه آیا جامعه
کبک جامعه ای نژاد پرست است
می گوئیم نه!
اما چرا به اینجا رسیده ایم ؟ پاسخ
آندر پرسش مستتر است .باید با
گفتگوئی صمیمانه با آن دیگری
گوشی شنوا و روئی باز داشت و
صادقانه اشتباهاتمان و کوتاهی
در مســئولیت هایمان را باز گو
کنیم.
الحق کبکی های فرانســه زبان
انسان دوســتی شان را به اثبات

رساندند .فردای آن فاجعه مرگبار
در ســرمای  20درجه زیر صفر
هــزاران نفر بصورت خود جوش
گرد هم آمدند و چه احســاس
زیبــا و دلگرم کننــده ای بود.
بیان کلماتی نظیــر اینکه ما در
غم از دســت دادن این قربانیان
عزا داریم .ما ضد خشــونتیم .ما
مسلمان و مسیحی و یهودی از
هر رنگ و نژادی کبکی هستیم.
این تظاهرات و مراسم ختم سه
نفر از قربانیــان در مونترال که
مجددا هزاران نفر مسلمان و غیر
مسلمان ،با حجاب و بی حجاب،
زن و مرد در کنار هم به نماز(ادای
احترام) ایســتادند .سر کنسول
تونس خانمی بی حجاب وسفیر
گینه همچنین ســر کنســول
مراکش بــدون حجــاب روی
تریبون رفته بــا ادای احترام به
نمایندگی از مردم کشورهایشان
پیام همدردی با خانواده های این
قربانیــان را ارائه میدادند .جالب
اینکه ســفیر گینه در بیاناتش
پیام بخشــودگی خانواده های
عــذادار را به خانــواده قاتل ابراز
داشت.تمامی مراسم که در شهر
کبک هم توسط مقامات دولتی
بر گزار شده بود وسیعا از طریق
رادیــو ،تلویزیون ها و مطبوعات
منعکس میشد .به گفته دوستی
کبکی میگفت احساس میکنم
که مادیگر انسانهای قبل از ماجرا
نیســتیم و بزرگ تر شده ایم .
حتی در ســطح دولت مردان از
احزاب مختلف این تکثر و تنوع
را غنای جامعه کبک تلقی کرده
و نخست وزیر کوئییار خطاب به
دو نماینده از جامعه مسلمانان در
برنامه ای تلویزیونی گفت اجداد
من در ســالهای  1645به کبک
آمده اند و قبل یا بعد هم دیگرانی
از سراسر جهان به این سرزمین
آمده اند و کبک متعلق به همه
ماست.
گوئــی ناگهان پی بــرده ایم که
انسانیت نه نژاد دارد و نه مذهب،
بگذریــم کــه در شــبکه های
اجتماعی گهگاه افرادی از الفاظی
کین توزانه بهره میگیرند  -ولی
شــدیدا تحت پیگرد پلیس قرار
گرفته اند.
باید گفت نژاد پرستی پدیده ای
بغرنج است که نیازمند تشخیصی
درست از دالئل آن و نشانه های
آن است .در شــرائط بی ثباتی
بین المللی در این جهان مشکل
بتوان نادیده گرفت که خشونت
جامعــه را تهدید میکند و صلح
جهانی را به خطر میاندازد و این
کار فرد یا گروهی ست که خود را
اسالمیست رادیکال میخواند.
دموکراسی های غربی منجمله
کبک و کانــادا گاه از منظر بی
تفاوتــی ،گاه بــی اطالعی و در
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بســیاری مواقــع فرصت طلبی
های سیاســی بر رشد بی رویه
«سلفی» ایسم چشم بسته کهدر
شرائط کنونی به سرطان عمومی
در کشورهای مســلمان و غیر
مسلمان تبدیل شده است
مســلمانان اینجا و دیگر مناطق
جهان اولین قربانیان این جنونند
که به وجدان جمعی ما آســیب
رسانیده اســت سکوت اکثریت
مســلمانان در مقابل اسالمیسم
بنیادگرا ضربات هولناکی به صلح
و آرامش اجتماعات وارد مینماید.
بد نام کردن اسالم و مسلمانان از
طریق اشــاعه ایدئولوژی کینه و
خشونت جبران نا پذیر است .این
امر بخشی از مسئولیت مسلمانان
اســت زیرا بنیادگرائی متقابال از
احساس کینه به یکدیگر ناشی
میگردد ،نمیتوان با نژاد پرستی
مبارزه کرد اگر سخنان خشونت
بار و کینه توزانه جهادیســت ها
از انواع و اقسام طالبان ،القاعده،
النصره ،بوکوحرام و داعش و غیره
را افشا و طرد نکرد.
از طرف دیگر بــر خورد جوامع
غربی بــه مهاجرین را باید مورد
بررســی دقیــق قــرار داد تا به
احساس رانده شــدگی آنان به
حاشیه دامن نزد.
هراس از دیگری از عدم شناخت
از یکدیگر ناشــی میشــود ،هر
چقدر بیشتر به یکدیگر نزدیک
و یکدیگر را بشناســیم خواهیم
دید که نقاط مشترکمان تا چه
میزان باالست ولی اگر برای خود
ضد هویت بســازیم و بخواهیم
ثابت کنیم که حقیقت مطلق را
در مشت داریم و با برخ کشیدن
سنت هایمان مخالفت خود را با
تو نشان میدهیم ،آنگاه دیواری
خواهیم ساخت که در نهایت به
دشمنی خواهد گروید
وظیفه اجتماعــی ما مهاجرین
اســت که بعنوان شــهروندانی
مسئول در جامعه کبک حضور
داشته باشیم ،هریک از ما ناقالن
کوله باری از تجربه اســت که به
پیش برد این جامعه یاری خواهد
رساند.
آنچه بــه مســلمانان کبک بر
میگردد اینکه باید خشونتی که
به نام آنان و باورهایشــان انجام
میگیرد را افشــا کرده و انســان
دوستی خود را ابراز نمایند.
نمیتــوان همــواره از دیگــران
خواست که آنچه را ما از انجامش
ســر باز میزنیم انجام دهند .اگر
میخواهیم جامعه ای باز ،کثرت
گرا ،مشــارکت جو وهماهنگ با
احترام به تنوع ان داشته باشیم
به حیثیت ما و نسل های اینده ما
بستگی خواهدداشت.

•

میز گرد زنان ،رقص گروه سیمرغ،
موسیقی زنده،
شام و رقص و پایکوبی
ورودیه$ 25 :
 5035خیابان مزون نوو غربی
(مترو واندوم)

>>  8مارس ساعت  5بعدازظهر :
تظاهرات همراه با زنان دیگرتبار
میدان  6دسامبر تقاطع کوئین مری و دسل
>>  11مارس از  7تا  10شب :منایش فیلم قصه شهرزاد
همراه با پرسش و پاسخ ،با حضور کارگردان
دانشگاه کبک 400 :خیابان سن کاترین شرقی
اتاق AM 050

فرهنگ تجاوزجنسی را افشا کنیم
چنــدی پیــش در خبرها آمده
بود که آقای جری سکالونوس،
نماینــده مجلس ملــی کبک
بــه خانمی بنام آلیــس که در
رســتورانی شــاغل بوده تجاوز
جنســی نموده است .این دختر
پس از برمال شدن تجاوز جنسی
به دو دختر دانشجو در خوابگاه
دانشجوئیدانشگاه الوال شجاعانه
اقدام به افشای این عمل نمود.
در همیــن زمان چنــد کارمند
مجلس همدر رابطه با آزار جنسی
نماینده مزبور به نخســت وزیر
شکایت بردند که پس از مالقات
با وی ،نماینده ی یادشده سریعا
تا روشــن شــدن قضیه از گروه
نمایندگی لیبرال کنار گذاشته
شــد .او فعال بعنــوان نماینده

مستقل در مجلس می ماند .در
تاریخ  9فوریه نماینده مزبور در
یک کنفرانس مطبوعاتی بهمراه
همسرش شــرکت کرد و اعالن
داشت که کال او رفتاری خودمانی
همراه با شــوخ طبعی دارد؛ ولی
قصد آزارجنسی را نداشته است.
متاســفانه  DPCPکمیســیون
رســیدگی به این گونــه موارد
اعالن داشــت که این مســئله
خارج از جرم جنائی ســت .حال
باید دید هفته آینده نخست وزیر
با مشورت نمایندگان لیبرال چه
تصمیمی خواهد گرفت .برخی از
نمایندگان شدیدا اعتراض نموده
اند و خانم مانون ماسه خواستار
اســتعفای کامل نماینده متهم
شده است.

از دیگرســو آقای پی یر پارادی،
وزیر کشاورزی و نماینده باسابقه
لیبرال هم متهم به تجاوز جنسی
بــه یک کارمند ســابق مجلس
است .وی فعال در استراحت بسر
می برد!
ما چگونه باید سرنوشتمان را به
اینگونه افراد بسپاریم که چون از
موقعیت مالی و اجتماعی برتری
برخوردارند بخود اجازه مبادرت به
اعمال ناپسند که در صورت ثابت
شدن جرم جنائی شناخته میشود
دست بزنند ؟
تا کی باید ناباورانه با این اعمال
ضد اخالقی روبرو شد؟

دیدوبازدیدو ضیافت
بزرگ نوروزی
PG. 38

 1مارس 2017
شنبه 8
کوهمند و زیبای
در سالن ش
E m bass
y Plaza
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کیـواننصیرنیا

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

در بخش قبل موضوع بدســت
آوردن اعتبار مالــی ( )Creditو
حفظ آن را مطرح و مواردی که
مالک سنجش اعتبار مالی افراد
در کانادا می باشــند را توضیح
دادم که عبارت بودند از "دارایی
های خالص"" ،شــخصیت مالی
متقاضــی وام"" ،توان پرداخت"
و "سوابق مالی" .در پایان نیز به
نکاتی برای کسب و حفظ یک
اعتبار مالی خوب اشــاره نمودم.
حال به ادامه مطلب می پردازم:
گفتیــم که عمــوم کانادایی ها
بدهکارنــد و بخــش عمده این
بدهــی ها ناشــی از کارت های
اعتباری اســت و ایــن درحالی
است که متاســفانه کارت های
اعتباری به عامل رقابت بین بانک
ها تبدیل گردیده و سعی بر این
دارند که کارت هــای اعتباری
بیشــتر و با مبالغ باالتری میان
مشــتریان خود توزیــع نمایند!
بخش دیگری از بدهی کانادایی
ها را نیز وام ها تشکیل می دهند
که" "Line of Creditپر طرفدار
ترین آنها است و در آینده آن را
توضیح خواهم داد.
در اینجا مــی خواهم به فوائد و
مضرات کارت های اعتباری اشاره
کنم تا تحلیل بهتری راجع به آن
صورت پذیرد.

مزایاومعایب کارت های
اعتباری Credit Carts
مزایای کارت های اعتباری:

• کارت های اعتباری شــما را
قادر می سازند که بهای کاالها و
خدمات را پس از خرید و استفاده
از آنها پرداخت نمایید!
• زمانی کــه نقدینگی یا درآمد
کافی برای انجــام خرید ندارید
می توانید از کارت های اعتباری
استفاده و بدهی خود را از محل

درآمد بعدی پرداخت نمایید.
• کارت هــای اعتبــاری در
زمــان نیازهای مالی به اصطالح
اورژانســی و غیرمنتظره مانند
بیماری ،تصادف و از دست دادن
موقتی شغل به کمک شما می
آیند.
• اســتفاده از کردیت کارت ها
مدیریت مالی را برای شما تسهیل
می کند زیرا می توانید فهرست
خرج کرد ماهیانه خود را مشاهده
و تحت نظر بگیرید .در فهرست
مذکــور که همــواره به صورت
آنالین در دســترس اســت می
بینید که برای چه چیزهایی و به
چه میزان پول پرداخت کرده اید.
-------------"متاسفانه کارت های اعتباری به
عامل رقابت بین بانک ها تبدیل
گردیده است!"

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

معایب کارت های اعتباری:

کاالهای غیر ضروری می نمایند.
• کردیــت کارت هایــی که از
فروشــگاه ها دریافت می کنید
باعث می شــوند که نسبت به
خرید از آن فروشــگاه ها متعهد
گردیــد .به این ترتیب شــانس
خرید کاالهای مشــابه از سایر
فروشــگاه ها که ممکن اســت
کیفیت و قیمتشان رقابتی باشد
را از دست می دهید.
همانطور که می بینید شما نیز
مانند همه کانادایی ها ناگزیر از
اســتفاده از کارت های اعتباری
هستید اما اینکه کارت اعتباری
برای شــما یک تهدید باشد و یا
یــک فرصت کامال بســتگی به
خود شــما دارد! می توان گفت
بزرگترین فرصتی که کارت های
اعتباری برای شــما فراهم می
کنند ساختن اعتبار " "Creditو
بزرگترین تهدیــد افتادن در دام
بدهی ها است! دام بدهی یعنی
اینکه بدهی معوقه داشته باشید
و بابت آن ســود بپردازید و این
روند ادامه پیدا کند تا زمانی که
با بدهی انباشــته مواجه گردید.
بدهی بزرگترین خطری است که
می تواند زندگی مالی هر فردی
را تهدیــد کند .پر واضح اســت
که اولین قدم برای مقابله با این
تهدید بزرگ پیشگیری می باشد
چرا که همیشه پیشگیری مقدم
بر درمان است! برای این منظور
ابتدا باید تا حــد امکان از ایجاد
بدهــی های جدیــد جلوگیری
نمایید .باید بودجه بندی داشته
باشید تا بدانید حد تحمل بدهی
شــما چه میزان است .سپس از
ایجاد بدهی بیــش از توان خود
اکیدا خودداری نمایید!

• کارت های اعتبــاری همواره
کانادایــی هــا را در یک حالت
بدهی جاری نــگاه می دارند به
همین دلیل فارغ از میزان و نحوه
پرداخت آن عمــوم کانادایی ها
همیشهبدهکارهستند!
• شــما با استفاده از کارت های
اعتباری در واقــع درآمد آینده
خود را نیــز پیش از موعد خرج
می کنید!
• وقتی کاالیی را با اســتفاده از
کردیت کارت خریداری می کنید
احتمال اینکه بهای تمام شــده
کاال بیشــتر از خرید نقدی شود
بیشتر اســت زیرا ممکن است
بابت اســتفاده از کردیت هزینه
ای بپردازید یا ناگزیر از پرداخت
بدهی با احتساب سود آن باشید.
• کردیــت کارت هــا به عنوان
مشــوق خرید عمل می کنند و بدهی بر دو نوع است:
به دالیلی نظیر سهولت پرداخت بدهی تحت کنترل و بدهی
بهای کاال افراد را تشویق به خرید خارج از کنترل!
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کنار گذاشــته و ترک
تمامی آم اطالعات بیشتردر صفحـدوم فوریه
وز
ـه14 :
عادت نمایید!
ش ها رایگا
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با
تلفن رزرو  8378ن فارسی می باشد .بدترین اقــدام یک فرد
514465
--بدهکار ادامه اســتفاده
----مسینا
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ا
از کارت هــای اعتباری و
ج
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ر
ه
،
خرید
یک
شنبه  19فوریه ،ساع وفروشمسکن افزایش بدهی ها است.
ت
«مسینار مالی و  1تا  4عصر
• به دنبال راه هایی هر چند
یک
بیمه»
شنبه  26فو
موقتی و کوتــاه مدت برای
بدهی تحت کنترل
ری
ه،
سا
ع
ت  1تا
4
ع
ص
ر
افزایش درآمد خود باشید.
یعنــی اینکــه میزان
بازپرداختتان
بدهی در حد توان
شاید بتوانید کاری پاره وقت
مانید.
یا نیمه وقت پیدا کرده از زمان
باشد .بدیهی است هنگامی که همانطور که گفتمدارا بودن حتی
بیش از تــوان بازپرداخت خود یکی از نشانه های باال می تواند هــای آزاد خود مانند تعطیالت
بدهکار می شوید بدهی خارج از نتیجه این باشد که در دام بدهی آخر هفته استفاده بهینه نمایید.
کنترل و خطرناک دارید.
افتاده ایــد! تفاوت این تله با تله • راه کارهای کاهش هزینه های
برای اینکه بدانید بدهی شــما های مرسوم این است که روز به خود را بیابید .شاید بتوانید برای
خارج از کنترل است یا خیر کافی روز در تنگنای بیشتری قرار می مدتی هزینه های تفریحات مانند
است یک یا بیشتر از عالئم زیر را گیرید تا جایی که تمام زندگی رستوران رفتن را کاهش دهید
داشته باشید!
حال و آینده شما را درگیر کند! یا سفر تفریحی خود را قدری به
نکاتی که نشان می دهد شما در حال باید دید که راه خالصی از تاخیر اندازید.
بدیهی اســت که کاهش هزینه
دام بدهی خارج از کنترل گرفتار این دام چیست؟!
آمده اید:
های متغیــر مانند خــوراک و
-------------• قادر به پس انداز پول نیستید.
"همه بدهی ها بد نیستند! برخی پوشــاک از کاهش هزینه های
• همواره با کسری بودجه مواجه بدهی ها خوب و برخی بدهی ها ثابت مانند کرایــه خانه امکان
پذیرتر است.
نیز توصیه می گردند!"
هستید.
• ســعی کنید از مشورت یک
-------------• بــرای تامین هزینه ها از پس
از
را
خود
توانید
می
چطور
مشاور مالی خبره در این زمینه
انداز خود خرج می کنید.
بهره مند گردید.
کارت
کردیت
• حداکثر ظرفیت
دام بدهی رهایی بخشید؟
قرار نیست بار فکری و عملیاتی
های خود یــا حتی بیش از حد
مجاز آن ها را استفاده می کنید • .مهم ترین توصیه برای شما این چنین وضعیتی را به تنهایی به
• اقســاط معوقــه دارید که به است که با بدهی خود به عنوان دوش بکشید.
احتمــال زیاد با ســود پرداخت یک واقعیت مواجه شوید.
شاید این توصیه اندکی عجیب و اما نکته آخر اینکه بدهی
خواهید کرد.
• بیشــتر اوقــات تنهــا قادر به نظر برسد اما جالب است که همیشه هم بد نیست!
بــه پرداخــت " Minimumبدانید بســیاری از بدهکاران از برخی بدهی ها خوب هســتند
 "Paymentکارت های اعتباری بدهی خود فرار می کنند و حتی مانند بدهــی وام دانشــجویی
از اندیشیدن راجع به آن وحشت مشروط بر اینکه درسی که می
خود هستید.
• از میزان بدهــی خود آگاهی دارند! بنابراین می بینید که اولین خوانید به یافتن شغل بیانجامد و
قدم این است که شجاعانه با آن صاحبدرآمد شوید .برخی بدهی
ندارید!
• همیشه نگرانی های مالیدارید مواجه شوید و سعی کنید کاری ها نیــز توصیه می گردند! مانند
بدهی وام مسکن که اگر عاقالنه
که حتی خواب و خوراک شما را انجامدهید!
• کوشــش نمایید تا حد امکان انجام شــود قدم بسیار بزرگ و
به هم می ریزد.
• دائما بــه دنبال قرض گرفتن بازپرداخت اقســاط را به تعویق مثبتی در تحــول زندگی مالی
شما خواهد بود.
مبالغ جدید هستید تا بدهی های نیاندازید.
با وام دهنده تماس بگیرید و اول با امید به اینکه فقط بدهی های
قبلی را با آن بپردازید.
• زندگــی شــما بــه اصطالح از خود او راهــکار بخواهید .وام خوبداشته باشید موضوع بدهی
بــه صــورت " Paycheck toدهندگان نیز مانند شما عالقمند را به پایان می برم و می خواهم
 "Paycheckمــی گذرد .یعنی به بازگشت پول خود می باشند مبحثی را آغاز کنم که پرداختن
بالفاصله پــس از دریافت درآمد بنابراین سعی خواهند کرد تا حد به آن باعث رشــد و پیشــرفت
خود آن را خرج نموده یا از قبل امکان با روش هایی مانند ایجاد زندگی مالی می گردد.
ادامه دارد...
به وســیله کردیت کارت ها آن تســهیالتی در نحوه پرداخت به
را خرج نموده و منتظر دریافت شما کمک کنند.
درآمد " "Paycheckبعدی می • کارت های اعتبــاری خود را
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جنبشکارگریوجنبشسیاهکـل

علیرضاثقفی
کانون مدافعان حقوق کارگر -مهم ترین نقدی
که تا کنون به رستاخیز سیاهکل شده است
عبارت از آن است که این جنبش حرکت عده
ای روشنفکر بود که ارتباطی با مردم نداشتند
و بــه عنوان جریانی جــدا از حرکت مردم و
کارگران و زحمت کشــان ،محصول عجله و
بی طاقتی روشنفکرانی بود که طاقت شان از
ظلم و ستم رژیم شاه به انتها رسیده بود و می
خواستنددر حقیقت با یک راه میان بر مشکل
قدرت سیاسی را حل کرده و سپس کارگران و
زحمت کشان را به دنبال خود بکشند .در این
جا من می خواهم مسئله را از دو جنبه بررسی
کنم؛ یکی به لحاظ شکل و ارتباط فیزیکی و
ملموس با جنبش کارگران و زحمت کشان و
دیگری به صورت محتوایی ،اجتماعی و روند
رو به گســترش تضاد طبقاتی .درهر دو مورد
فوق بحث ما یک بحث تاریخی اســت که در
مقطع زمانی خاصی مورد بررســی قرار می
گیرد و تعمیم آن به مسائل امروز ،مجالیدیگر
می خواهد که در آینده اگر فرصتی بود به آن
خواهم پرداخت.
این امر مشــخص است که میان شکل کار و
محتــوای حرکت ارتباط جدایی ناپذیر وجود
دارد و نمی توان آن هــا را جدای از یکدیگر
مورد بررســی قرار داد اما این رابطه شکل و
محتوا و تاثیر متقابــل آن ها در پدیده های
اجتماعی مسئله ای است که تنها با شناخت
دقیــق و همه جانبه شــرایط امــکان پذیر
اســت .در این نوشته ســعی بر این است تا
نقدهای این حرکت مور د بررســی قرار گیر د.
اولین مسئله بررسی وضعیت جنبش کارگری
در آن دوره است.
جنبش کارگری تا قبل از کودتای  ۲٨مرداد
 ۱٣٣۲از رشد و بالندگی بسیار خوبی برخوردار
بود به گونه ای که شورای متحده کارگری یکی
از قوی ترین جنبش های کارگری در سطح
منطقه بود .مبارزات کارگران در ســال های
 ۱٣۲۰-٣۲آن چنان قدرت و عمقی داشت که
حتی امروز پس از گذشت  ۶۰سال از کودتای
 ۲٨مرداد تمام آن ها که به بررسی تاریخ آن
زمــان پرداخته اند و تمــام آنان که هنوز آن
دوران را بــه یاد دارند ،بر این اعتقادند که این
قدرت جنبش کارگری اگر به درستی به کار
گرفته می شد ،توان جلوگیری از کودتای ۲٨
مرداد را داشت.
در این جا وقتی از جنبش کارگری صحبت می
کنیم مجموعه جنبش چپ و کارگری است
که آن زمان در صورت حزب توده و شــورای
متحده خود را نشان می داد .برای اثبات این
امر نیاز به آوردن فاکت های زیاد یا استدالالت
پیچیده نیست .کافی اســت سری به منابع
مستقل آن دوره زده یا حتی محاکمات دکتر
محمد مصدق را به دقت مطالعه کنیم که در
آن قدرت کارگران و نیروهای چپ در آن دوره
به خوبی آشکار است.
اما بــه همان میزان که جنبــش کارگری و
نیروهای چپ به قدرت بزرگی تبدیل شــده
بودند ،کودتای  ۲٨مرداد نیروی اصلی خود را
برای سرکوب جنبش چپ و کارگری به کار
گرفت ،در حالی که تعقیب و شکنجه ملیون
و طرفداران نهضت ملی خیلی زود تمام شد،
تمام نیروی کودتا برای ســرکوب و کشــتار
نیروهای چپ کارگری به کار گرفته شــد و
حتی از نیروهای ملی کســانی مورد خشم و
غضب بیشــتری قرار گرفتند که به نیروهای
چپ و کارگری نزدیکتر بودند ،همانند زنده یاد
دکتر حسین فاطمی یا کریم پور شیرازی مدیر
روزنامه شورش که مشخصا افکار چپ و ضد
سرمایهداریداشتند)۱(.
در نتیجــه خیلی نیاز به کنکاش نیســت تا
درک کنیم که مســئله اصلــی کودتای ۲٨
مرداد ســرکوب جنبش کارگری و چپ بود
که پیگیرترین مبارزان ضدامپریالیســتی و
ضدسرمایه داری بودند .در اسناد بسیاری نیز
آمده اســت که کودتــای  ۲٨مرداد به خاطر
ترس از به قدرت رســیدن نیرو های چپ و
کارگری بود .بین نیروهای چپ و کارگری در
آن دوره از یک طرف و نیروهای ملی و طرفدار
ملی شدن صنعت نفت از طرف دیگر ،تا قبل از
 ٣۰تیر  ۱٣٣۱شکاف و اختالف نسبتا زیاد بود
و در مــواردی نیروهای ارتجاعی از یکی علیه
دیگری استفاده می کردند ،آن وحدت الزم در
میان آنان به صورتی نبود که نیروهای ارتجاعی

احساس خطر کنند .اما پس از  ٣۰تیر ،۱٣٣۱
این نزدیکی میان نیروهای چپ و جبهه ملی
زیاد تر شــد و همین امر چنان وحشتی در
مرتجعین ایجاد کرد که همه آنان علیه این دو
نیرو متحد شدند.
برخوردهای سال های بعد از کودتا نیز نشانگر
همین امر است .در حالی که به فاصله کمی از
کودتا برخی از ملیون مورد غضب قرار گرفته
رها شده و برخی نیز به زندان های کوتاه مدت
محکوم شدند اغلب نیروهای ملی همکاری با
حکومت جدید را ترجیح دادند (نظیر ملکی،
بقایی ،کاشانی و معظمی ،صدیقی ،صالح ).....و
سرکوب نیروهای چپ و کارگری تا سالها بعد
ادامه یافت .اعدام افسران حزب توده ،تعقیب و
آزار و کشتار فعاالن کارگری ،یورش به تشکل
های کارگــری و در چند مورد دســتگیری
و شکنجه های وحشــتناک رهبران شورای
متحده کارگری ،از آن جمله اســت .پس از
کودتای  ۲٨مرداد بسیاری از فعاالن کارگری
مورد تعقیب قرار گرفته و کشته شدند که از آن
جمله میتوان به افرادی نظیر قازاریان ،وارطان
مالنصرالله دهقــان و ابولفضل فرهی و ده ها
فعال کارگری دیگر اشاره کرد.
در فروردیــن مــاه  ٣۵ ،۱٣٣٣تن از اعضای
شورای متحده مرکزی که از رهبران شورای
ایالتی تهران این سازمان بودنددستگیر شدند،
با وجود این مقامات سفارت آمریکا برآورد می
کردند که در ســال  ۱٣٣۴گروهی از رهبران
اصلی که شمارشــان نزدیک به  ۵۰۰نفر می
رسد سازمانی از مسئوالن اتحادیه را هم چنان
حفــظ کرده اند .در بهمــن ماه  ۱٣٣٣یعنی
حدود یک سال و نیم پس از کودتا ،حکومت
نظامی موفق به کشــف و دستگیری رهبران
شــورای متحده کارگری شد .آنها که پس از
کودتا توانســته بودند ســازمان مخفی خود
را حفظ کننــد ،در راه اندازی چند اعتصاب
از جملــه اعتصاب کارگــران کفاش اهمیت
مبارزات کارگری را نشان داده بودند .به همین
جهت حکومــت کودتا با تمام توان در جهت
کشف شبکه رهبران کارگری بود و در یورش
بهمن ماه توانســت بیش از  ۵۰تن از رهبران
کارگری شورای متحده را دستگیر کند و زیر
شدیدترین شکنجه ها قراردهد .از آن پس تا
سالها بعد مبارزات کارگران به شدید ترین وجه
سرکوب می شد...
پس از کودتای  ۲٨مرداد جنبش کارگری به
رغم آن که به شدت مورد تهاجم قرار گرفت
و سرکوب شد ،اما از پای ننشست و در دوران
پس از کودتا به خصوص تاســال  ۱٣٣٨که
کشــتار کارگران کوره پز خانه ها و کارگران
نســاجی اصفهان صورت گرفــت همچنان
ادامه داشت .گرچه از فردای کودتا اعتراضات
پراکندهدر تمامی مناطق کارگری ادامهداشت
اما از مهمترین آنان اعتصاب سراسری کارگران
کــوره پز خانه ها در خرداد مــاه  ۱٣٣٨بود.
آن ها خواهان افزایش دستمزد  ٣۵درصدی
بودند و در این زمینه هم بستگی کاملی میان
کارگران حکمفرما بود .اما مقامات کودتا که از
این اعتراض سراسری کارگران به خشم آمده
بودند و گمان نمی کردند که کارگران در برابر
قدرت آنان ایســتادگی کنند ،برای کارگران
لشکر کشی کردند ،ولی کارگران شجاعانه در
برابر نیروهای کودتا ایستادند ،در زد و خوردی
که میان ارتش و کارگران صورت گرفت بیش
از  ۵۰تن از کارگر کشــته شدند و صدها نفر
زخمی بر صحنه نبرد بر جــای ماند .در این
نبرد بیابان های اطراف ورامین غرقه در خون
کارگران شد و اجساد کارگران در منطقه ای
وســیع پراکنده بود .تو گوئی که صحنه ای از
نبردهای جنگ جهانی بود .دژخیمان شاه که
می خواستند سکوت گورستان را حاکم کنند
در مواردی رگبار مسلسل را به روی کارگران
می بستند.
هم زمان با اعتصاب سراسری کارگران کوره پز
خانه ها ،کارگران کارخانه نساجی وطن اصفهان
که در جریان کودتا مورد تهاجم قرار گرفته و
بسیاری از آنان بازداشت و یا اخراج شده بودند،
بار دیگر دســت به اعتصابی سراسری زدند و
در زد و خــوردی که میان آنان و ارتش کودتا
صورت گرفــت بیش از  ۱۰نفــر از کارگران
کشته شده و تعداد زیادی زخمی در صحنه
های نبرد کارگران و ارتش شاه برجای ماند .هر
چند کودتاگران در صحنه نظامی پیروز شدند
ولی در انتها مجبور شــدند در برابر خواست
کارگران عقب نشینی کنند .کشتار کارگران و

عدم حمایت بخش های دیگر جامعه از آنان و
همچنین انفعال نیرو های چپ و کارگری در
کودتــای  ۲٨مرداد ،جو یاس و نا امیدی را بر
جریان چپ و کارگری حاکم کرد که تا سالها
بعد ادامه داشت.
یکی دیگر از درخشان ترین مبارزات کارگران
در زمان شاه راه پیمایی کارگران جهان چیت
از کرج به تهران بودکه در ســال  ۱٣۵۲اتفاق
افتاد .هرچند در این راهپیمایی میان کارگران
و نیروهای ارتش کودتا در کاروانســرا سنگی
درگیری شــدیدی به وجود آمد و تعدادی از
کارگران کشته شدند اما این درگیری تاثیری
مســتقیم در تضعیف رژیم کودتا داشــت به
طوری که برای اولین بار پس از کودتا جنبش
چپ دانشــجویی که تحت تاثیــر مبارزات
سیاهکل بود نیز به حمایت از کارگران جهان
چیت برخاست.
و این دور جدیدی از مبارزات کارگری بود که
گسست قبلی را از میان بر می داشت.
در نتیجه به لحاظ شــکلی می توان چنین
گفت که کودتای  ۲٨مرداد اساســا کودتایی
بود علیه نیروهای چپ و کارگری و آن بخش
از ملیــون و از جمله دکتر مصدق که پس از
 ٣۰تیر  ۱٣٣۱هــر روز با چپ ها و نیروهای
کارگری پیوند نزدیک تری پیدا می کرد .زیرا
هــم نیروهای چپ و کارگــری و هم مصدق
و نیروهــای چپ جبهه ملــی دریافته بودند
که تنها با اتحاد یکدیگر اســت که می توانند
آزادی و اســتقالل را به دست آورند و از این
نوع بردگی نظام ســرمایه داری و قدرت های
خارجــی تا حدودی رها شــوند .می گویم تا
حدودی زیرا این مســئله مشخص است که
با پیروزی نیروهــای چپ و کارگری در ایران
و با وجود نظام جهانی ســرمایه داری چالش
ها و مبارزات وســیعی هم زمان در پیش رو
قرار داشــت .به همان دلیل که کشــورهای
دیگری که تا حدودی استقالل و آزادی خود
را به دســت آورده بودند ،نتوانستند آن را در
طوفــان های بعدی چالش با ســرمایه داری
حفظ کننــد ،همانند هند یا چین و یا همان
اردوگاه سوسیالیسم آن زمان .اما این مسئله
هیچ گونه دلیلی بر آن نمی شــود که در آن
مقطع نیروهای چپ و کارگری و گرایش چپ
جبهه ملی می توانستند حداقل جلوی کودتا
را بگیرند .این سوال که در صورت جلوگیری از
کودتا وضعیت مردم ،امروزه چگونه بود سوالی
است کامال انحرافی ،مگر قرار است مشکالت
جامعه بشری یک بار برای همیشه حل شود،
چه کسی چنین ادعایی کرده است و به طور
قطع اگر جلو کودتا هم گرفته می شــد ،تنها
بخشی از مسائل قابل حل بود ،و بخش عمده
آن نیز بایــد در چالش های بعدی تکلیفش
روشن می شد ،اما می توان گفت که به طور
قطع در جایگاهی بهتر از امروز بودیم.
با این حــال در دور بعدی مبــارزه که برای
شکستن جو یاس و نا امیدی از سیاهکل آغاز
شــد نســل جدید نیرو های چپ و کارگری
وحدت و همبستگی خود را نشان دادند که تا
سرنگونی شاه ادامه داشت....
از طــرف دیگــر در کنار ســرکوب کارگران
نیروهای کودتا و پشــتیبانان آنها مبادرت به
ایجاد تشکل های دســت ساز خود کردند تا
مبارزات کارگران و زحمتکشــان را به سمت
دلخواه هدایت کنند .اهمیت مسائل کارگری
ایران پس از کودتای  ۲٨مرداد آن چنان بود
که سفارت خانه های آمریکا و انگلیس با فاصله
کمی از کودتا مبادرت به ایجاد تشــکل های
دست ساز خود کردند( .ص  ٣۷۴اتحادیه های
کارگری و خودکامگی) در سفارت آمریکا یک
هیات  ٣۰نفره متشکل از  ۱٣آمریکایی و ۱۷
ایرانی پس از کودتا ،مســائل کارگری ایران را
رهبری می کرد .این هیات مستقر در سفارت
آمریکا و وزارت کار بود .در ســال  ۱٣٣٣یک
رهبر کارگریدست ساخته به آمریکا اعزام شد
و تا سال  ۱٣۴۰نزدیک به  ۶۰۰کارگر در انواع
برنامه ها که در ایران و ایاالت متحده به اجرا
درمی آمد شرکت کردند.
کانینگهــام ،دیپلمات آمریکایــی ،وضعیت
کارگران را پــس از کودتای  ۲٨مرداد چنین
توصیف می کند:
"کارگران عادت کرده اند که ســهم اندکی از
درآمد کشور را دریافت کنند و متقاعد کردن
آنان به این که ممکن است حق دریافت سهم
بیشــتری داشته باشند کار دشــواری است.
کارگران غالبا بی این کــه صدای اعتراض از
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دموکراسی شورایی
Demo.shorai@gmail.com
ظاهری و قابل شکستن .اما شوربختانه وارثان
این حرکت عظیم نتوانستند میراث سیاهکل
را به خوبی پاس دارند که آن نیز خود مجال
دیگری می طلبد...
هر چند نیروهای مدافع ســر مایه داری از ان
پس تــاش کردند تا بار دیگر دو مطلق را بر
قــرار کنند و ادعا کنند که بار دیگر به جزیره
آرامش رسیده اند اما از آن زمان تاکنون به رغم
کشتار ها و اعدام ها و قتل عام های زندانیان
سیاســی در دهه  ۶۰و قتل های زنجیره ای
و ســرکوب ها ،مردم و نیرو های مبارز ،تمام
مصائب رنج ها و ستم ها و کشتار هارا تحمل
کرده اند ،اما هرگز به دو مطلق باز نگشــتند
و سکوت قبرستانی را پذیرا نشدند و مبارزات
آزادیخواهانه و طبقاتــی از آن زمان تاکنون
همچنان ادامه دارد.

آنان شنیده شود فاحش ترین تجاوزات را به
حقوق خود می پذیرند" (اتحادیه های کارگری
و خودکامگی ص )٣۵۲
اما به لحاظ محتوای مبارزات چپ و کارگری
وضعیت به گونه ای بود که ســرکوب ۱٣٣۲
که لبه تیــز آن متوجه کارگــران و زحمت
کشان بود ...پس از سرکوب سراسری جنبش
کارگری و به خصوص پس از کشتار کارگران
در  ،۱٣٣٨یک ســکوت قبرستانی بر جامعه
حاکم کرده بودند و اعتراض کارگران و زحمت
کشان ،به صورت حرکت های جمعی تا مدتی
در ســکوت بود .وضعیت به گونه ای بود که
بنابر گزارش سفارت آمریکا یاس و ناامیدی بر
همه چیز سایه افکنده بود .این قدرت اهریمنی
شاه از یک طرف و احساس ضعف کارگران و
زحمت کشان و توده های مردم از طرفی دیگر،
باید شکسته می شد تا باردیگر مردم و زحمت
•
کشان به خودباوری برسند.
امــر مهم آن بــود که گروه های منســجم
روشــنفکری و کارگری به راه و روشی
رســیدند که ضرورت حرکت در جهت
شعر معروف کریم پور شیرازی:
باز کردن راهی جدید برای مبارزه را در
هرکه افزوده گشت مال و زرش
دستور قرار دادند .این سکوت گورستانی
زر نبارید از آسمان به سرش
را که بر قرار شــده بود و ضعف مطلقی
را که کارگران و زحمتکشــان در برابر
از کجا جمع گشته ثروت و مال
قدرت مطلق رژیم احساس می کردند،
یا خودش دزد بوده یا پدرش
مانع هرگونه حرکت و تشکلی بود .عالوه
بر آن در ســطح جهانــی نیز نیرو های
چپ و کارگری تعرضی سراســری را به
سرکوبگران سرمایه داری آغاز کرده بودند
که نمونه های آن ر ا در امریکای التین و
خاور میانه مشاهده میکنیم و کشورهائی
همانند کوبا ،ونزوئال ،نیکاراگوئه ،برزیل
و ...مبارزات مسلحانه ای را علیه حکومت
های دست نشانده آغاز کرده بودند و هم
چنین در خاورمیانه در شــکل مبارزات
مردم ظفار ،یمن ،فلسطین ،ترکیه و به
خصوص مبارزات ویتنام وجنوب شرق
آسیا ،خود را نشان می داد...
تاثیر متقابل مبــارزات نیرو های چپ و
کارگــری در ایران ومبــارزات جهانی و
مقاومتهادر برابر تهاجم همه جانبه نظام
سرمایه داری ،ضرورت حرکتی جدید و
مبارزه ای قهر ْمیز را در دستور کار قرار
داد.
در سالهای اولیه بعد از کودتا ،حکومت
کودتا تمام تالش خــود را به کار برد تا
تمام بقایای سازمانهای کارگری و چپ
را از میان بردارد و چنین بود که تمامی
نیروهای نظام ســر مایه داری در جهت
ایجاد فضای گورســتانی بــه کارگرفته
شدند .با کشــتار کارگران کوره پز خانه
با اندوهی بی پایان از درگذشــت رفیق بی
ها در ورامین و کارگــران در اصفهان...
چشم
نیرو های سرکوبگر توانستند در
کسان و زحمتکشــان این سرزمین بابک
حکومت
توده هــای مردم قدرت مطلق
پاکزاد مطلع شدیم ،بابک تنها  ۴۴سال از
و ضعــف مطلق مردم را حاکم کنند .دو
عمر پر ارزشش گذشته بود.
مطلقی که باید درهم می شکســت و
بابک از خانواده ای مبارز و خوشــنام آمد و
جریان سیاهکل از جانب نیروهای چپ
مبارز و خوشنام ماند تا به آخر به زحمتکشان
وکارگری تدارک دیده شد تا آغازی برای
وفادار ماند و توانش را در راه آزادی بشریت
شکســت این دو مطلق باشد و پس از
سال ها مبارزه باالخره در سالگرد همان
هزینه کرد.
حماسه سیاهکلدر بهمن  ۱٣۵۷این دو
از بابک خاطرات خوب ،خانواده محترمش
مطلق به طور کامل شکسته شد و توده
یادگار مانده اند .از بابک مقاالت روشنگر و
های مردم دانستند که قدرت حکومت
ترجمه های بی نظیرش به یادگار مانده اند
ها هیچ گاه نمی تواند به صورت مطلق
از بابک صداقت و یکرنگی اش برای ما برای
دوام آورد و ضعف مردم نیز مطلق خود
انسانها به یادگار مانده اند.
را می شکند.
و
کارگری
فعاالن
راســتای
حرکت هم
همکاری اش با مجله هفته افتخاری برایمان
چند
ظرف
در
زحمتکشــان
کارگران و
بود هرچند که آرزوداشتیم سالهای بسیاری
ســال ثمره خود را بر جــای گذارد و با
را با هم ســر کنیم .بابک رفت اما یادش در
سرنگونی شاه بزرگترین سازمان سیاسی
قلب ماست ودر قلب زحمتکشان و کارگران
چپ در عر صه مبارزه ظاهر شــد .این
در قلب آزادیخواهان و در قلب تمام آنها که
ظهور بدان خاطر بــود که حرکت آنان
برای آزادی و عدالت مبارزه میکنند .بابک
توانسته بود تا حدود زیادی بی عملی و
ناتوانی نیروهای چپ و کارگری را پس
عزیز در هنگامه مبارزه با بیماری سرطان،
جبران
از کودتای  ۲٨مرداد ســال ٣۲
قلب مهربانش از حرکت ایستاد.
کند .بی عملی و ناتوانی ای که بیشــتر
----------------معلول رهبری آن نیــرو ها بود تا آنکه
ما درگذشت این انسان پاکزاد و عزیز را به
به کارگران و زحمتکشان مربوط باشد.
خانواده محترمش ،همسر و فرزند عزیزش و
اما همین امر یــک بدبینی و نا امیدی
در کارگران و زحمتکشــان و توده های
پدر و مادرش بزرگوارش و برادرش تسلیت
تحت ستم ایجاد کرده بود که با اقدام به
عرض کــرده ،خود را در غم آنان ســهیم
چپ
شکستدو مطلق از جانب نیرو های
میدانیم
و کارگری تا حدود زیادی جبران شد و
گرفت آن نتیجه ای را که الزم بود .یعنی
در برابر این زندگی سر تعظیم
حرکت سیاهکل به لحاظ محتوائی هم
فرود می آوریم.
راستا با حرکت کارگران و زحمتکشان
برای ســرنگونی حکومت کودتا بود و به
زنده باد بابک
لحاظ شکلی شکستندو مطلقی بود که

بابک پاکزاد

یار زحمتکشان و
نویسنده و مترجم
مبارز درگذشت
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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

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﮐﻮﭼﮏ

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

پرستــار

اعظم  -تلفن تمــاس:

ساختمان

Tel.: 514-806-7870

استخدام

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

Tel.: 514-483-0303
azmay15

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

استخدام

آرایشـــــگاه

آژانس مسافرتی

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

آموزش رانندگی

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

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..............................
شــیخ صالــح366-1509 .......................

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 •
•

مجری مراسم عقد ایرانی

514-825-3170

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

514-827-6329
514-620-3255

نیـازمنـدی هـای پیوند

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 ......................... .
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

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

نغمه سروران889-8765 ............................ .
دارالترجمه یکتا439-8501 ......................... .
محمودایزدی745-0318 ............................ .
شهریاربخشی624-5609 ............................ .

چاپ و تابلوسازی

toendofmay2010P

 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

College,University
High-Shool

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



azoct15free

>> کلیه مقاطع:

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

امید رایگان از فوریه15

Tel.: 514-484-8072

شانس اول را به آنها
بدهید!

PAIVAND

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)

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

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

آشپزی

الکترونیک

Tel.: 514-812-5662

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

ازدواج

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.
azjune16free

MMUNITY

jan01U

azaug15U

azmarU

PARTICIPATE in our
CO

Tel.: 514-266-1355

hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

Tel: 438-399-1359

aznov1U

کامیونیتی

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...

داروخــانه
دندانپزشک

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

رستــوران

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

روانشناسی  /روانکاوی

فـرش

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

فـال

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

لوله کشی

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

مهاجرت

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

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

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

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

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

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

حمل و نقل

خشکشویی

عینک سازی

شماره شما در

این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

کــــارواش

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

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

کوه نور ،آدونیس و...

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

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

شیرینی پزی و قنادی

الوال:

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

گلفروشی

حسابداریومالیاتی

آدونیس ،شاتوکباب ،و...

کامپیوتر

گرانیت

سوپر و فروشگاه

وست آیلند :

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

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

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

ریوسود:

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

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

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

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

وبسایت

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

وام مسکن

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

وکیل دعاوی

محضر

موسیقی (جشن ها)

گــودرزی (922-9023 ........... )d-expert
بهروزباباخانی606-5626 .......................... .
امیرکفشداران574-4540..............................

ویدیو

تپش دیجیتال223-3336 .......................... .
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www.paivand.ca since 1993

 سال  24شماره  27  1306بهمن 1395

سی
عکا
رز

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

نیازمندیهای

(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

• 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

Tel: 514-295 39 28

SNOWDON

Spiritualist & Psychic Reader

آرایشگاه
Tel. : 514-516-9810

Master :DURGA
KALIPRASAD

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

طالع بینی از روی دست ،صورت ،تاریخ تولد
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

ارژنگ

1674 rue Everett
Montreal Qc H2E 1N6
P2enddc

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

تلفـــــناطالعــــات:

٠٩١٢٢٠٨٨٦٥٩

فنگویندگی

azjulyU

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...

تدریسپیانو

توسط :رضا هومن

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

514-833-8684

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

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

50 X 70

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

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

info@paivand.ca

ﻫﺩﻑ ﻣﺎ ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﺳﺭﻭﻳﺱ ﻭ ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻣﻭﻁﻧﺎﻥ ﮔﺭﺍﻣﯽ

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:

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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ARBARG

 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید!
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Tel.:
514-996-9692



















§















ميكنند به آرام
فته احساني به
است.

ا

غ

س س











¬




¦




¦ 



خ

ب

ن

ب

د

ت

ر

ر

و

ن

ه
ص

¶


¶


·
³



قالي ببافد ،پش��تي درس��ت كند و به بچههايش هديه
میدهد تا آنها به يادگاري داش��ته باشند .البد خديجه
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بخشنده مهربان
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 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

85

www.paivand.ca since 1993

خطبه

Immigration

معرفی دوربین Fujifilm Instax Mini 8
از زمــان ورود دوربینهای
دیجیتال بهدنیای عکاسی
و فراگیــر شــدن این
محصــول ،اســتقبال
فراوانی از آن شــده و
بخش اعظم بازار را به
خود اختصــاص داده
است .قطعا کابردهای
بی شــمار دوربینهای
دیجیتال ،ســهولت اســتفاده و
نیز فوری بودن نتیجــه کار ،از
فاکتورهایمهمایندوربینهاست.
یکــی دیگــر از ویژگیهــای
دوربینهای دیجیتال آن اســت
کــه برای مشــاهده نتیجه کار،
الزم نیســت حتما کل تصاویر
عکاسی شــده را چاپ کنیم و با
استفاده از کامپیوتر و هر وسیله
دیگری که صفحه ای دیجیتالی
برای نمایش دارد ،میتوانیم کل
عکسها را مشاهده کرده و فقط

آنهایی را که بیشــتر میپسندیم
چاپ کنیم .همین باعث شــده
که هزینه ظهــور نگاتیو و چاپ
عکســهای زائد کاهش یافته و
قدرت انتخاب بیشــتری داشته
باشیم.
احتماال اکثر خوانندگان این مقاله
(بویژه بانــوان گرامی!) ،در زمان
ورود دوربین «پوالراید» به بازار،
هنوز متولد نشــده بودند .ورود
ایــن دوربین به بازار و
تلفناستودیوفوتوبوک:
در حدود  60-50سال
(514) 984-8944
پیش ،انقالبــی را در
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
دنیای عکاسی بوجود
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
آورد.
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1
این دوربیــن قادر بود
اینستاگرامSTUDIO.PHOTOBOOK :
چنــد ثانیه پــس از
ن شماره:
سپشیال ای
عکاسی ،تصویر چاپ
ا
جلسهرفعاشکالوتمرین
شده را به عکاس تحویل
تنظیماتدستیدوربینشمادر«استودیو
دهد.
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر
بــه عبــارت دیگر ،هم
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب
عکس میگرفــت ،هم
وعکسهایخانوادگی
آن را بطور شــیمیایی

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد.
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ظاهــر میکرد و هــم بر روی
کاغذ گالسه عکاسی به چاپ
میرســاند! ظهــور این
محصول در دنیای آن
زمان تحول بزرگی بود
و خیلی زود فراگیر و
جهانی شد .شاید به
خاطرداشته باشید که
در ایران و در گذشــته
هــای نه چندان دور ،عکاســان
دوره گرد در پارک ،یا شهربازی
و ســایتهای توریســتی حضور
داشــتند و از مشتریان «عکس
فوری» میگرفتند! این دوربین تا
سال  2008به بازار عرضه و پس
از ظهور دوربینهــای دیجیتال،
باالخره تولید آن متوقف گردید.
در سال  ،2011کمپانی «فوجی»
ژاپن و تحت لیسانس «پوالراید»،
دوربین Fujifilm Instax Mini
 8را وارد بــازار کــرد .بــا وجود
قدیمی بودن تکنیک ایندوربین
و «آنالوگ» بــودن آن ،با اقبال
خوبی مواجه شــد و مورد توجه
قرار گرفت .البته این محصول هم
مثل هــر دوربین دیگری ،تاریخ
مصرف خاصی دارد و بزودی در
دنیای رقابت و تکنولوژی جمع
شــده و به خاطره هــا خواهد
پیوست.
ویژگیهای ایــن دوربین جالب
را بطور خالصــه در زیر عنوان
مینمایم:
• اولیــن مزیت ایــن دوربین،
قیمت پاییــن آن بوده و میتوان
با هزینه کردن مبلغی در حدود
 100دالر ،آن را خریداری نمود.
• دومین نکتــه ای که در این
دوربین نظرمان را جلب میکند،
تنوع رنگهای شــاد و متنوع آن
است که اصال به دوربینهای دیگر
که اکثرا مشکی هستند ،شبیه
نبوده و ببیننده را به سوی خود
کشانده و میتواند هدیه رنگارنگی
باشد!
• ایــن دوربین مجهز به فالش
بوده و جاهای نسبتا تاریک نیز
میتوان تا سطح نسبتا قابل قبولی
از آن استفاده کرد.
• بــر روی بدنــه دوربیــن،
وضعیتهای از پیش تعیین شده
ای بــرای دوربین وجود دارد که
با انتخاب هر کدام از آنها میتوان
در وضعیت نور آفتاب ،ابری ،نور
داخل منزل و غیره عکاســی و
کیفیت عکس را باالتر برد.
• عکسهای آماده شده ،به گونه
چاپ میشوند که کادر سفیدی
در دور عکــس باقــی مانده و
تصویر در وســط قرار میگیرد.
بنابراین میتوان نوشته کوتاهی
را بــر روی عکس اضافه کرد تا
برای همیشه به یادگار بماند.
• کاور کوچکی در زمان روشن
کردن دوربین از جلوی لنز به
کنار رفتــه و در زمان خاموش
کردن دوربین ،از لنز محافظت

SPONSORSHIP APPEAL PROCESS
I

counsel will sit down with
a dispute resolution officer
(DRO), assigned by the
IAD, to discuss the case.
The DRO will help clarify
the issues in the case and
encourage both sides to
agree on a decision. If
ADR is successful, there is
no need for a hearing.
Note: An inland spousal
sponsorship cannot appeal
a negative decision, appeals
are only allowed for outland spousal sponsorships.
For more detailed information on refusals on spousal
sponsorships please do not
hesitate to contact our office, a member of our staff
will gladly answer to any
questions or concerns you
may have.
------------Keep safe, stay healthy, and
make sure laughter is in
your everyday life.

--------------ترجمه فارسی مقاالت را در
وبسایت ما بخوانید

-------------Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration Consultant
Registered with Quebec
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

میکند.
• اگر کودکیدارید که به عکاسی
عالقمنــد اســت و نمیخواهید
دوربین چند هزار دالری خود را
به او امانــت بدهید ،این دوربین
میتواند بهترین جایگزین باشد.
همچنین ایــن دوربین میتواند
انتخاب بســیار مناســبی برای
کســانی باشــد که به عکاسی
عالقمند بوده ولی حال و حوصله
یادگیری تکنیکهای عکاسی را
ندارند .اگر میخواهد کادوی جالب
و ویژه ای بــه پدر بزرگ یا مادر
بزرگتان بدهید که هر زمان که
خواستند از نوه و نتیجه های خود
و بدون هیچ دردســری عکس
فوری بگیرند ،سر کیسه را اندکی
شل فرموده تا دعای خیر خود را
بدرقه راهتان سازند!
• حتما تا به حال برایتان پیش
آمده که به جایی سفر کنید و از
کسی عکس بگیرید ولی شخص
مورد نظر ،بــرای دریافت عکس

Counsel who represents
CIC. The process also
usually public, so media or
members of the public may
attend or report proceedings.
If the appeal is allowed
and the original decision is
set aside, CIC will resume
processing the sponsorship
application. CIC is bound
by the IRB’s decision.
However, it is possible for
CIC to refuse the application on other grounds, and
this may also be appealed
to the IAD.
Either the Minister of Citizenship and Immigration
or the sponsor may apply to
the Federal Court of Canada for leave, or permission,
for judicial review of the
IRB’s decision. The Federal Court of Canada will
either dismiss the application or return the case to
the IAD for re-hearing.

f Citizenship and Immigration Canada has
refused the application of a
Canadian Citizen or a permanent resident to sponsor
the Immigration of a close
family member to Canada,
the sponsor may appeal to
the Immigration Appeal
Division (IAD) of the
Immigration and Refugee
Board of Canada (IRB).
A sponsor may not appeal
if the family member is
inadmissible to Canada because of a serious criminal
offence punished in Canada
by a term of imprisonment
of two years or more,
involvement in organized
crime, security grounds,
violations of human or
international rights, or
misrepresentation.
The sponsor has 30 days
after the refusal to appeal
to the IAD. Some sponsorship appeals go through
an information ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) process.
In most cases, a member
(decision-maker) will hold
a hearing of the appeal according to the IRB tribunal
process.
The appeal process
involves two parties: the
appellant and Minister’s

خود ،ایمیل و یا دسترســی به
اینترنت نداشــته باشد .بنابراین
مورد استفاده جالب و به درد بخور
این دوربین نیز برای جهانگردانی
اســت که نقاطی سفر میکنند
که احتماال خیلی پیشرفته و یا
توریستی نبوده و میتوانند پس از
آشنا شدن با مردم آن مناطق ،و
نیز برای تشکر از آنها ،یک یا چند
عکس یادگاری فوری هم به آنها
هدیه بدهند.
• وزن آن تنهــا در حدود 300
گرم بــوده و براحتی قابل حمل
است.
• با دو باتری قلمی سایز  AAکار
میکند و احتیاج به شارژ و اتصال
به شبکه برق شهری ندارد.
• سیســتم اتوفوکــوس آن
همانطور که از نامش بر می آید،
بطور اتوماتیک وارد عمل شــده
و بهترین تصویر را ثبت میکند.
فــاش آن نیز خودکار بوده و به
هیچ تنظیم خاصی نیاز ندارد.

• فیلمهــای آن در انواع رنگی و
بســته های ده تایی وجود دارد.
همچنین فیلم ســیاه و سفید،
برای کســانی که مایل هستند
عکسهایی با جلوه های قدیمی
و هنری تهیه کنند ،نیز در بازار
موجود است.
در زمان تهیه ایــن متن ،هنوز
روز جهانی عشاق یا ولنتاین فرا
نرسیده و شاید این دوربین برای
چنین روز مبارکی ،بهترین کادو
باشد!
فراموش نفرمایید که استفاده از
این دوربین ،مستلزم خرید فیلم
مخصوص آن است .بنابراین با هر
بار خرید فیلم ،باید هزینه ای را
برای استفاده از آن بپردازید .لذا
باید به آن به عنوان یک دوربین
فانتــزی و ثانویه نــگاه کرده و
جایگزین یک دوربین دیجیتال
که قرار اســت همیشــه از آن
استفادهکنید،نمیباشد.

What is alternative
?dispute resolution

The IAD may suggest
that the appeal be decided
through alternative dispute
resolution (ADR). ADR is
only suggested for appropriate cases.
This process means that the
sponsor and the Minister’s

•
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جشن نوروز بنیاد فرهنگی و کتابخانه نیما
م
وسی
ق
ى

بهارانخجستهباد!

جشن و پایكوبى نوروز ١٣٩6
زمان :شنبه  25مارس 2017
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ساعت ٧ :شب تا  1بامداد
مكــان:

ن
شین

دت

رین

Salle de reception La Sirène
480 BOUL. SAINT- MARTIN W.
LAVAL, QC H7M 3Y2
• سرویس كامل سوپ ،ساالد،

خوراک هاى خوشمزه ،نوشابه ،قهوه و دسر
• در مكان انواع گوناگون
مشروبات الكلى بفروش میرسد
------------محل فروش بلیط:
ورودى :بزرگساالن  50دالر
تپش دیجیتال
خردساالن  30دالر
تلفنآگاهى

٥١٤٩٦١٧٩٧٣

ــــــــــــــ
حمایتكنندگان:
استودیو فتو ُرز :آقاى صادق رضى
مشاور امالك شركت «ساتن» :آقاى فیروز همتیان
شركت ساختمانى المبدا :آقاى مهرداد امیرى
گاراژ وست مونت :آقاى خلیل شهرویى
نمایشگاه اتومبیلاُلتیمكس :آقاى حمید پازوكى
مشاور امالك شركت «اگات» :آقاى رضا نژاد
شركت تولیدى پوشاك جهان:كلكسیون ویدا
كلینیكدندانپزشكى:دكترحمیدشاكرزاده
انجمن دوستداران زرتشت
فروشگاه فیلم و موسیقى تپش دیجیتال

چرا اتهام زدن به ایران بدون هزینه است؟
افرادی هستند حتی نمیتوانند
بگویند که ایران کجای کرۀ زمین
است اما هر چه میخواهند نسبت
میدهند.
چرا؟
چون بــود و نبود ایران برای آنها
اهمیت نــدارد .کدام کشــور و
صنعت و شــرکت به ما نیازمند
است؟
کدام کشور از ما میترسد؟
ب ناپذیــری
اصــل اجتنــا 
( )Indispensabilityبــه ایــن
معناست.
هندیها بــرای آن که توازنی در
روابط با همسایه چینی خود ایجاد
کنند ،تبادالت وســیع و عمیق
عمرانی و خدماتی با ژاپن برقرار
کردهاند .عربســتان  ۲۰میلیارد
دالر در روسیه ســرمایهگذاری
کرده تا سیاســتهای مسکو را
تعدیل کند .وقتی کشــوری به
خصوص همســایگان را به خود
وابسته کند ،به طور طبیعی مانع
از رفتــار و گفتــار خصمانه آنها
میشود .نفت و گاز و محصوالت
پتروشیمی ما به وفور در بازارهای
بینالمللی قابل یافت است.
محصوالت کشاورزی ایران رقبای
خارجی نیــز دارد ضمن این که
فرش هندی ،ترکیهای و چینی،

>> ادامه از صفحه10 :

خریداران متوسط را راضی کرده
است.
بنابراین ،استراتژی ما برای آن که
حداقل تعدادی از کشورها را به
خود نیازمند نماییم چیست؟
دستگاه دیپلماســی به معنای
علمیوکاربردیمفهوم،استراتژی
سیاســت خارجی نداشته است
زیرا سیاست خارجی = مالقات،
جلسه و سفر.
سیاست خارجی = اعالم مواضع،
رد اتهام و دفاع از خود.
سیاست خارجی = موعظه ودعوت
به مراعات کردن و انسان خوب
بودن .کدام اندیشههای اقتصادی،
فنی و سیاسی ،ارتباطات خارجی
کشور را تئوریزه کرده است؟
آیا میتــوان بدون اســتراتژی
منطقهای و بینالمللی ،کشور را
مدیریت کرد؟
آیــا مدیریــت داخلــی بدون
استراتژیبینالمللیمقدوراست؟
در این نظام بینالملل ،هیچ کشور
به کشوری دیگر ،مجانی احترام
نمیگذارد .توجه داشــته باشید
انگلســتان علیرغــم مخالفت
آمریکا ،روابط عمیق بانکی و مالی
با چین را به توافق و امضا رساند.
امید روســیه این اســت که با
تبدیل شدن به مهمترین بازیگر

در سرنوشــت ســوریه ،آمریکا
را در رابطه بــا کریمه ،اوکراین،
شــرق اروپا ،موشکهای مستقر
آمریکا در شــمال شرقی اروپا و
تحریمهای اقتصادی مجبور به
مصالحهکند.
روابــط بینالمللــی حالــت
تارعنکبوتــی دارند .سیاســت
خارجی و استراتژی ملی نمیتواند
بر اســاس توصیههای حقوقی،
مابه ازای مثبت تولید کند .ما هم
دیگران را از خود بینیاز کردهایم
و هم بعضاًدر مدارهای حساسیت
آنان وارد میشویم.
نتیجه بســیار روشــن اســت.
ایران بایــد قــدرت منطقهای
شــود .ایرانیها باید ظرفیتها و
استعدادهای خود را بروز دهند.
ایران بایــد در مدارهای قدرت،
ثروت ،صنعت و فرهنگ منطقهای
و جهانی حضور داشته باشد.
مــا کمتر از هنــد و کرهجنوبی
نیستیم .اما تحقق این آرمانها
محتاج یک استراتژی است:
قدرت ،مصونیت و شوکت کشور
در ایجاد روابط متقابل و در سایه
نیازمند کــردن دیگران به خود
تضمین خواهد شد».
منبع :وبسایت نویسنده

www.paivand.ca

یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

خوابی که ترامپ برای ایران دیده ...
حتی بعید نیست که عربستان و
اسراییل برای پیشبرد اهداف خود
از اقدامات تحریک آمیز در خلیج
فارس نیز دریغ نورزند.
ایــران؛ حلقه ضعیف زجنیر
دشمنانآمریکا

دونالد ترامــپ که به نوعی نماد
واکنش نومیدانه جامعه آمریکا به
افول قدرت اقتصادی و جهانی آن
است برای بازگرداندن "عظمت
آمریــکا" گفتمــان و رفتــاری
تهاجمی و پرخاشگرانه در پیش
گرفته که بی تردید خطر بزرگی
برای صلح و ثبات جهان است.
آمریــکا در اوج ابر قدرتی اش در
دوران جنگ ســرد برای جهان
بســیار کم خطرتر از آمریکایی
است که امروز می خواهد با تکیه
بر ناسیونالیسم افراطی و نگرش
های نــژاد پرســتانه "عظمت"
آمریکا را به آن بازگرداند .دونالد
ترامــپ و کابینه او از هم اکنون
مواضع تهاجمی بی سابقه ای در
قبال جمهوری اسالمی در پیش
گرفته اند .اختالفات آنها با چین،
مکزیک و اتحادیه اروپا به حوزه
مناسبات اقتصادی و رقابت های
ژئوپولیتیک محدود می شــود.
مشکل آمریکا با کره شمالی نیز
با توجه به نزدیکی سیاسی و هم
مرزی کره و چین بعید اســت
بــه درگیری نظامــی بیانجامد.
اما مســاله ایران و آمریکا اساسا
متفاوت اســت .در افکار عمومی

>> ادامه از صفحه29 :

آمریکائیان ،جمهوری اســامی
دشــمن شــماره یک آمریکا و
متحد آن اســرائیل به شمار می
رود .پیشــینه اشــغال سفارت
آمریکا و گروگان گیری  ۴۴۴روزه
کارکنان سفارت آمریکا ،اهانت و
دشنام روزانه به پرچم آمریکا در
مراسم و گردهمایی های رسمی
جمهوری اسالمی ،همراه با شعار
های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ
بر اسراییل» دهه های گذشته و
برخی نمونه های تحریک آمیز
اخیر مثل رفتــار تحقیر آمیزی
که با ملوانان آمریکایی دستگیر
شده در خلیج فارس به نمایش
گذاشته شــد و یا نوشتن شعار
نابودی اسراییل بر بدنه موشکهای
آزمایشــی ،به مرور زمان چنان
هیــوالی زشــتی از جمهوری
اســامی در اذهان مردم آمریکا
پدید آورده اســت که چه بســا
به ســهم خود در پیروزی دونالد
ترامپ که در تمام دوران مبارزات
انتخاباتی اش «بیعملی» دولت
اوباما در قبال رفتار گســتاخانه
و تحریکآمیز ایران را ســرزنش
میکرد و خواستار مقابله قاطع با
این اقدامات بود تاثیرداشته است.
بنابر این میتوان تصور کرد که
دونالد ترامپ برای نشــان دادن
قدرت آمریــکا و قاطعیت خود
از هم اکنون مترصد پیدا کردن
بهانهای بــرای تنبیه جمهوری
اسالمی باشد تا هم درس عبرتی
برای ســایر مخالفان بینالمللی
حکومت باشد و هم موقعیت خود

را در افــکار عمومی آمریکاییان
تقویت کند .هشــدار های اخیر
ژنرال مایکل فلین مشاور ترامپ
در امــور امنیت ملی بــه ایران،
هشــدار های توئیتــری مکرر
ترامپ علیه ایــران در روز های
اخیر ،جانبــداری صریح ترامپ
از عربســتان و امارات و بسیاری
موارد مشــابه دیگر نشــانههای
آشکار چرخش سیاست خارجی
آمریکا به سوی حمایت قاطع از
عربستان و متحدان آن در قبال
ایران است.
به باور من حکومت ترامپ ایران را
حلقهضعیفدشمنانجهانیخود
میداند و بدیهیاست که اگر قرار
باشد ضرب شستی نشاندهد که
افکار عمومی آمریکاییان نیز از آن
حمایت کنند اقدام نظامی علیه
جمهوری اسالمی است که دست
کم در آمریکا توجیه آن دشــوار
نیست .دوران اوباما یک فرصت
طالیی بود برای حل اختالفاتدو
طرف و برقراری مناسبات رسمی
دیپلماتیک .در آن دوره دولتهای
عربستان ،امارات و دولت نتانیاهو
نگران عادی شــدن مناســبات
ایران و آمریکا و محروم شدن از
امتیازات همهجانبه ای که ادامه
دشمنی ایران و آمریکا برای آنان
به ارمغان آورد بودند .اما راســت
افراطی ایران به رهبری خامنهای
با سوزاندن فرصت های استثنایی
دوران اوباما بار دیگر نشان داد که
همچون حکومتهای عربستان
و اسراییل منافع خود را در ادامه
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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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«گـرمی» در
َ
«موسیقیجهان»
به گروهی
همراهکیهان
کلهررسید

در بخش «موســیقی جهان» جوایز
امسال گرمی ( ،)Grammyجایزه اصلی
بــه یو-یو ما و گروه «جاده ابریشــم»
رســید؛ گروهی که کیهان کلهر نیز
عضوی از آن است.
یو-یو ما یــک نوازنده آمریکاییچینی
ویلنسل است که در اصل در فرانسه
متولد شده و گروه موسیقیاش با نام
«ســیلکرود» (جاده ابریشم) امسال
برنده جایزه بخش «موسیقی جهان»
جوایز گرمی شد.
یو-یو ما پیــش از این نیز بارها جایزه
گرمــی را از آن خود کرده ،اما این بار
نخست است که با آلبوم «سینگ می
هوم» در بخش «موســیقی جهان»
برنده این جایزه میشود.
جاده ابریشم ،نخســت به عنوان یک
پروژه در سال  ۱۹۹۸و برای همکاری
هنرمندان سراسر جهان شکل گرفت.
کیهان کلهر ،نوازنده کمانچه و از اعضای
گروه «جاده ابریشم» نیز در آلبوم تازه
گروه هنرنمایی کرده است.
«ادل» در مراســم جوایــز گرمی در
لسآنجلس آمریکا بــا دو جایزه برای
«بهترین آلبوم سال» و بهترین ضبط
و ترانه سال ،درخشید.
جایزه بهترین آلبوم ســال به «»۲۵
رســید و جایزه بهترین ضبط هم از
آن ترانهای از همین آلبوم شــد به نام:
( Helloسالم) .ادل در مجموع در پنج
بخش نامزد شده بود که هر پنج گرمی
را هم از آن خود کرد.
او اکنون مجموعــا  ۱۵گرمی دارد و
تنها هنرمندیست که سه جایزه اصلی
گرمی را نه یکبار ،که دو بار از آن خود
کردهاست.
ادل که با چشمانی گریان برای دریافت
جایزهاش روی صحنه رفت به ستایش
از رقیب اصلیاش در مراســم امسال،
«بیانســه» پرداخت و گفت «همه ما
هنرمندان به تو احترام میگذاریم .تو
روشنایی ما هستی».
آلبوم  ۲۵مانند آلبومهای پیشین ادل،
بر اساس سن او در هنگام آغاز کار برای
ضبط نامگذاری شدهاست.
 ۲۵و آلبوم دیگری از این خواننده ،به
نــام « »۲۱از پرفروشترین آلبومهای
دهه گذشته هستند ۲۱ .نیز در سال
 ۲۰۱۲برنده گرمی بهترین آلبوم سال
شده بود.
بیانسه ،زاده هوستوندر تگزاس آمریکا،
خواننده ،ترانهسرا و هنرپیشه مشهور
دیگریست که مجموعهای از گرمیها
را برای آثار خود به دست آوردهاست.

خوابی که ترامپ برای ایران دیده ...
خصومت ایران با آمریکا میداند.
این تصور راست افراطی ایران که
ترامپ بــرای منافع آنان بهتر از
یک رییسجمهوردموکرات است
از این موضع آنان ناشی میشد
و میشود که آنان نرمش آمریکا
در قبال ایــران و هرگونه بهبود
مناسبات را به سود اصالحطلبان
و «نفوذ» طرفداران استحاله رژیم
ودر نتیجه تضعیف والیت مطلقه

>> ادامه از صفحه37 :

فقیه تلقی میکننــد .برعکس
ادامــه خصومت با «دشــمن»
به سود انســجام نظام و توجیه
سرکوب جامعه مدنی و جنبش
آزادیخواهانه است.
اما خامنهای و مشاوران نزدیک او
که پیش از انتخابات آمریکا عالقه
خود به پیروزی دونالد ترامپ را
پنهان نمیکردند ،کم کم ناچار
میشوند به اشتباه خود پی ببرند.

چرا که دونالد ترامپ گســتاخ و
عصبانی اگر برای اثبات قاطعیت
خود بــه اقدام نظامی علیه یکی
از دشمنان شناخته شده آمریکا
احساس نیاز کند ،ایران را انتخاب
میکند .بعید نیست او مایل باشد
با جمهوری اسالمی همان کند که
جرج بوش با عراق کرد .درســت
در همین جاســت که ایرانیان
احساس میکنندحکومت مطلقه

والیــت فقیه برای بقــای خود
آینده ایران را به گروگان گرفته و
همچون صدام حسین سرنوشت
خود را به سرنوشت مردم و کشور
خویش گره زده است.
البته مداخلــه نظامی احتمالی
آمریکای دونالد ترامپ در ایران
مثل مورد عــراق در دوران بوش
با اشــغال نظامی همراه نخواهد
بــود .این بار آمریــکا با توجه به
تجربه گذشــت ه ،احتمــال دارد
در پــی شــعلهور شــدن یک

درگیری کوچک در خلیج فارس
زیرساختهای نظامی و اقتصادی
ایــران را بمباران کند و همزمان
متحدان منطقهای آن شعله های
تجزیهطلبی را در مرز های ایران
روشن کنند .ادامه چنین جنگی
خطر ســوریهای کــردن اوضاع
ایــران را به دنبــال دارد .فاجعه
ای کــه هرگز مباد .شــاید این
مقاله بدبینانه به نظر آید .اما این
احتمال هرچهقدر هم که ضعیف
باشد نباید از آن غفلت کرد .چرا

که مساله مرگ و زندگی ایران و
ایرانیان در میان است.
ترامپ و خامنــه ای به زودی از
صحنه روزگار محو میشوند .اما
زخمی که میتوانند بر پیکر ایران
وارد کنند به این آسانیها التیام
پیدا نخواهد کرد .اما به راســتی
چگونه و از چه راههایی میتوان
بالی جنگ را از ســر ایران دور
کرد؟ به این پرسش فکر کنیم.

جنب دانشگاه کنکوردیا
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