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Sharif
1220

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

■ 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
____________________________________________

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

EXCHANGE

Cote vertu, Bus 121 E

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.SharifExchange.ca

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com

آثاروعوارضشکستاحتمالیمذاکراتاتمی
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اين سناريودر برگيرنده ی
پايانی تباه و سياه است،
بديهی است که هر وطن
دوستی آرزوی سرنوشت
متفاوتی را برای کشورداشته
در صورت عدم امضای توافقنامه ی اتمی باشد .اما نبايد از ياد برد که کشورمان
تحت يک حاکميت عقالنی و عالقمند به
NDG:
توسط رژيم ايران نبايد ترديدداشت که
ساختارهای اقتصادی کشور از هم خواهد آينده ی ايران نيست ،برعکس ،در دست
6170 Sherbrooke W.
افرادی است که از خرد و عقالنيت به دور
Tel.: 514-485-4744
پاشيد ،آشوب های اجتماعی جامعه را
West Island:
سرزمين
بوده و سرنوشتدرازمدت اين
ِ
فراخواهد گرفت ،بحران سياسی تشديد
15760 boul Pierrefonds
خواهد شد ،چرخه ی خشونت داخلی و دارای تاريخ ده هزار ساله برايشان فقط
Tel.: 514-620-5551
در يک راستا معنادارد :حفظ انحصار
بحران زايی خارجی به صورت تدريجی
قدرت و ثروت.
تشديد شده ودر نهايت به يک جنگ
از همين روی بايد پيش بينی بدترين ها
داخلی از يکسو و حمله ی نظامی از
را در دستور کار خود قرار داده و هر يک
سویديگر خواهد انجاميد.
باشيمMDJP15-039.
• desjardins
annonces
• offres de bienvenue nouveaux arrivants • Info: mr/gl
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در این شماره می خوانید:

اسکـار
شمیـرانی!
جشن سپاس 2015

تابستانمونتریال:
از شب های کول ،پرشروشور
وشرجیغافلنشوید!

And the Oscar Goes To
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آبادی
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روبروی 3

T o w e rn 2sale

بل سنتر

currently o

514-439-8501

کلینیکمدیکالآلفامدیک
1253 Guy (514) 933- 8383

COROLLA
2010
دکتررضایی

 رسیدن به توافق نهایی؟! 5 : هفته سیاه برای یونان واروپا6 : گـــزارش تکان دهنده ازبیابان شدن ایران6 :
 قطع رابطه هارپر با ایراناشتباه بود!7 :
 ایران :جدال با مواد مخدر8 : جنگهای سال 9 :۲۰۱۴ از اختراع اما م خمینی تا12 :... صمد :تولدیک اسطوره 13 :پشتدرهایبستــهاستادیوم31 :

کبک/کانادا

ع.ا.شادپور
>> 11

www.yektatranslation.ca
info@yektatranslation.ca

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

(خضر)
الیت
صرافی

شهباز
>> 5

15 460 $

!We Sell Laptop Accessories

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

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

À PARTIR DE

24 595

transport et préparation en sus

فیروزهمتیان

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

www.sutton.com

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

fhemmatiyan@sutton.com

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

محضردارومشاورحقوقی

NOTAIRE-NOTARY

جایـزه:
 ۴هزار دالر کمک
برایاستقـرار شما
مسـابقه خوشامدگویی به کانادا!

خدمات ارزی

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

روز
نرخ
بابهترین
1405 Maisonneuve W.

Tel.:514-844-4492

جنب دانشگاه کنکوردیا

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

وحیدخلـجی

Tel.: 514-439-1444

Cell: (514) 827-6364

حمیدصدیقکاغذچی

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

GUY

H3G 1M6
info@expertfx.ca

.ca

www.alixtoyota.com
Tel.: 1-888-780-3103

چهارشنبه ها 8صبح

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

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

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

Profusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

IBNG

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

و South shore

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

GUY

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

Office: 514-507-0773

صــرافی  5ستاره

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

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

RAV 4 2010
$

انتقال فوری ارز

1449 St. Catherine W

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

transport et préparation en sus
Remise de 500$
0% de financement disponible

به قیمت های رقابت ناپذیر

انتقـال ارز

سیاسی:

À PARTIR DE

فروشنده متام قطعات لپ تاپ

فارکس

دکتر شریف نائینی:

Agence Immobilière

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5

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

Maryam Khaleghi

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

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

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

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

3

مشاور امالک در سراسر مونتریال

D.M.D.
MDJP15-039 NouveauxArrivants_Fem_Farsi_Paivand.indd
1
دانشگاه مونرال 1998
D.D.S.
دانشگاه تهران1973

جراحدندانپزشک

مریم خالقی

مسکونی و جتاری

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

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

2
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آژانسمسافرتیکاسپین

بهترینسرویس
نازل ترین بها
• Special deals on air tickets
to IRAN and around the world.
• Flight with all major Airlines,
• We Guarantee the best deals for Iranians
• Special tours around the world
• Travel Insurance.
• CARGO

Caspian Travel
4684 Boul.des Sources,
bureau 001B Montreal, QC

Tel:514-421-0111

قبل از هر
گونهسفر
با ما متاس
بگیرید

• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی
به ایران و سراسر جهان
• سفر با همه خطوط هوایی معتبر
• تورهایاستثناییبهسراسرجهان
•بیمهمسافرت
• حمل و نقل از طریق هوا و دریا
 به سراسر جهان با بهترین قیمتCARGO •
• حج عمره و پکیج های مکه
:• سرویس ویزا
دوبی و عربستان سعودی

Fax:514-421-0112
info@caspiantravel.com |QC licensee
________________________________________

514-708-4722 :نرگس

narges.caspiantravel@videotron.ca

COROLLA CE 2015
STARTING AT

514-814-7700 :آزیتا

azita.caspiantravel@videotron.ca

Contact Alex for additional rebates.

17 515 $

+ TAXES

COMPLETELY
REDESIGNED

RAV4 LE AWD 2015
STARTING AT

28 120 $

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

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

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

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

وام با نرخ بهره

Financing

%
0

Lease and purchase ﬁnancing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services.
Registration, insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions, the oﬀers apply to individuals who lease
or buy a vehicle starting July 2nd till August 31st 2015 at a participating Quebec dealer, where you can obtain all of the terms
and conditions. The dealer may lease or sell for less. Oﬀers may change without prior notice. *Oﬀers apply to new, in-stock
2015 Corolla CE (BURCEM AA) / 2015 RAV4 AWD (BFREVT AA). MSRP of $17,515/$28,120 before taxes, dealer fees of $165
before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation charges and air conditioner tax (if applicable)
included.

for certain
cars only

toyota.ca

2
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

ا بر
ج
2 کنون آما

3

ده ف
ر
و
ش

under
construction
:• قیمت شروع
 دالر۳۴۳۰۰۰ از
) مالیات+(

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

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

Drummond وDe la Montagne بین

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

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

Model Unit

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

H3G 2T3

MDJP15-039 • desjardins • annonces • offres de bienvenue nouveaux arrivants • Info: mr/gl
PublIcatIon: Paivand • foRMat: 10,5” x 8” • VeRsIon: farsi • couleuR: cmYK • lIVRaIson: 22 juin • PaRutIons: 1er juillet et 1er aoÛt

:جایـزه
 هزار دالر کمک۴
برایاستقـرار شما
مسـابقه
!خوشامدگویی به کانادا
مخصوص تازه واردین

از کادوی خوش آمدگویی به تازه واردین که دژاردن ارائه می کند
 بهره ببرید۲۰۱۵  سپتامبر۳۰ تا قبل از
. هزار دالر را به دست آورید۴ و شانس برنده شدن
1 877 875-1118

desjardins.com/BienvenueAuCanada

Concours en vigueur du 1er juin au 30 septembre 2015. Ouvert aux résidents du Québec et de l’Ontario âgés de
18 ans et plus, qui sont membres d’une caisse Desjardins ou d’une caisse populaire de l’Ontario affiliée
à La Fédération des caisses populaires de l’Ontario inc. Valeur totale du prix : 4 000 $. Tirage le 16 octobre 2015.
Consultez le desjardins.com/BienvenueAuCanada pour connaître le règlement du concours.
MDJP15-039 NouveauxArrivants_Fem_Farsi_Paivand.indd 1

 سالدارند و در صندوقدژاردن و یا یک صندوق مردمی۱۸  افراد مقیم استان های کبک و اونتاریو که باالی. برگزار می شود۲۰۱۵ سپتامبر۳۰این مسابقه از اول ژوئن تا
. هزاردالر است۴ ارزش کل جایزه. می تواننددر این مسابقه شرکت کنند، حسابدارند،در اونتاریو که عضو فدراسیون صندوق های مردمی استان انتاریو باشد
. مراجعه کنید تا با مقررات مسابقه آشنا شویدdesjardins.com/BienvenueAuCanada به سایت. انجام می شود۲۰۱۵قرعه کشیدر شانزدهم اکتبر
2015-06-17 13:30
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ـــــــــــ
اخذ وام بانكى
با بهترین نرخ براى
اتومبیل هاى دست دوم

از بانک هاى معتبر كانادا

ـــــــــــ

رامین عباسى

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

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

ILE PERROT TOYOTA
DIVISION DE 9020-3027 QUÉBEC INC.

Ile perrot Toyota

2100 Blv. du Traversier
Pincourt QC J7V 0K8

Ramin Abbasi

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

rabbasi@ileperrot.toyota.ca

www.ileperrottoyota.com
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مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

شـاو
هر چهارش ره رایگان

دانستید خریداران
• آیا می
پرداخت پورسانت
نیازی به
ندارند؟!
یه ما به خریداران:
• هد
دالر هزینه محضر
1200

نبه،
حضوری:
ت
ک نفره یا
چ
ه
ا
ر
ن
ف
ره
در م
رکز شهر ی
ا
د
ر
و
س
ت آیلند
تلفنـی :

beautiful 3+2
bedrooms house
Beaconsfield
1520 sqr
only 449000 $

ه
ر روز هفته

اوکازیون عـالی
برای زندگی و یا
سرمایهگذاری

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

Water front
Apartment
Île-des-Soeurs
only 220000$

______________
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

4
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شهباز خنعی

ایران...
مشاور رمسی
درامور خرید و فروش مسکن
______________
Alireza Zavareh

Certified Real Estate Broker
Cell: 514-712-2615
Office: 514-683-8686
alireza.zavareh@ramier.ca

علیرضا زواره
www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن
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

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

shadim.sky@gmail.com

Tel.: 514-660-7135

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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

@Shahbaznakhai8
gmail.com

رسیدن به توافق نهایی؟!
 3تیر -درحالی که روزشــمار
معکوس تعیین تکلیف پرونده
مذاکــرات هســته ای بیــن
حکومت آخوندی و کشورهای
موســوم به  5+1آغاز شده و به
نظر نمی آید که این بار  -مگر
برای چنــد روز  -به تمدیدی
دیگر بیانجامــد ،دو رویداد در
روز سه شنبه  2تیر نشان داد
که چه میزانی از فقدان راهبرد
منســجم ،عــدم هماهنگی و
بریدگی از واقعیت ها  -تا حد
انکار یــا وارونه نمایــی آنها -
برذهن و روح ولی مطلقه فقیه
که همچنان خود را سکاندار کشتی دستاوردهای هسته ای مغایر اصل
به گل نشسته سیاست کشور می  176قانون اساسی است»!
داند ،حاکم است.
درهمان روز ســه شــنبه  2تیر،
رویداد خنســت ،تصویب ماده ســیدعلی خامنه ای در دیدار با
واحده ای در مجلس گوش بفرمان سران قوای ســه گانه ،مسئوالن
و والیتمدار شورای اسالمی بود.
و کارگزاران ارشــد نظام سخنانی
به گــزارش خبرگزاری حکومتی گفت که ازیکســو نشان می دهد
"مهر"« :روز سه شنبه نمایندگان مصوبه مجلس به فرمان او بوده و
مجلس جزییات ماده واحده این ازسوی دیگر بیانگر این نکته است
طرح را با  214رأی موافق 10 ،رأی که چگونه سرنوشــت نزدیک به
مخالف و  6رأی ممتنع از مجموع  80میلیون انسان دردست فردی
 244نماینده حاضر درمجلس به مبتال به توهم ،نــاآگاه از آنچه در
تصویبرساندند».
دنیا می گــذرد و بریده از واقعیت
از جمله مفاد این طرح «لغو یکجا ها قرارگرفته و این نادانی ویرانگر،
و کامل تحریم ها» و «ممنوعیت» چنان که تاکنون کرده ،کشــور را
دسترسی آژانس بین المللی انرژی با خســارت هایی جبران ناپذیر
اتمی بــه اماکن نظامی ،امنیتی و روبرومی کند.
حساس غیرهسته ای است.
سیدعلی خامنه ای ،روضه خوانی
در همــان روز تصویــب طــرح ،هســته ای خود را با وارونه نمایی
محمدباقــر نوبخت ،ســخنگوی یک بمب ســاعتی کــه آرامش و
دولتدرنشست خبری خود گفت :امنیت کشور را تهدید می کند آغاز
«مصوبه مجلس شورای اسالمی نمود و با افتخار ،به نقل از "پایگاه
درمورد طرح الزام دولت به حفظ اطالع رسانی مقام معظم رهبری"
گفت:
بهنامآفریدگارعشق
«وجــود  10میلیــون فــارغ
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
التحصیل دانشگاهی و بیش از
زندگی را با مهر
چهارمیلیون دانشجوی درحال
مجری مراسم زیبای
تحصیلدرکشور که  25برابر اول
انقالب است ،این تعداد نیروی
تحصیل کرده جوان و متخصص
از افتخارات نظام اسالمی و یک
و کانادائی
فرصت بسیار بزرگ است».
سفرۀ
"مقام معظم رهبری" این نکته
ع عقد
روس
را نمی دانــد یا پنهان می کند
که "نظام اســامی" به اعتراف
لیلیصمیمی
کارگزارانش از ایجاد اشــتغال
(با مجوز رمسی از ایالت کبک)
برای حتی یک دهم "این تعداد
514-825-3170
نیروی تحصیل کــرده جوان و

عقد ایرانی

متخصص" عاجز است و دانشگاه
ها عمال به کارخانــه های تولید
"بیکار" تبدیل شده اند.
خالی بندی و استناد به آمارهای
موهــوم و بدون ذکر مأخذ بخش
دیگری از سخنان سیدعلی خامنه
ای است .او جایگاه اقتصادی کشور
را یکی دیگر از ظرفیت ها برشمرد
و افزود« :براساس آمارهای جهانی
[؟!] جمهوری اسالمی دارای رتبه
بیســتم در اقتصاد دنیا است که
درصورت بهره برداری از ظرفیت
های استفاده نشده ،امکان رسیدن
به رتبه دوازدهم اقتصاد دنیا وجود
دارد».
ســیدعلی خامنه ای که خود را
نماد و عصاره دانایی و بصیرت می
داند و پیشتر بارها مخالفان خود
را به نداشتن بصیرت متهم کرده،
باردیگر آنها را سهل انگار و سطحی
نگر می خواند:
«چالــش بــزرگ کشــور مــا
سهل انگاری و ســاده و سطحی
نگریستن به مسایل است».
درحالی که مشــکالت معیشتی
بخش بزرگی ازمردم را به زیرخط
فقر رانده و به تعبیر شیخ علی اکبر
هاشمی رفسنجانی ،رییس مجمع
تشخیص مصلحت نظام «صدای
خرد شــدن اســتخوان های آنها
به گوش می رســد» ،مقام معظم
رهبری از برج عــاج رفاه و اقتدار
خود چنین فتوا می دهد که:
«یکی دیگر از چالش های درونی
این است که برخی تصور می کنند
مردم مشکالت را تحمل نخواهند
کرد».
{>> ادامه در صفحه}8 :

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها
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گزارش تکان دهندۀ "فارس" از بیابان شدن ایران

اقتصاد...

هفته سیاه برای یونان و اروپا

از پنج سال پیش تاکنون ،شبح
بحران مالی یونــان بر فضای
منطقه یورو و ،در ورای آن ،کل
اتحادیه اروپا سنگینی می کند.
نشســت هایی که طی این ســال
ها در ســطوح وزیران و یا روسای

ضعیف یونان قراردهند.
شــاید امیدوار بودند که یونانی ها،
با استفاده از این فرصت استثنایی،
به انضبــاط آلمانــی روی آورند و
از ایــن ارز نیرومند ،و امکاناتی که
برای تامین مالی پروژه های توسعه
در اختیار آنها قــرار میگیرد ،برای
برکشــیدن خود تا سطح میانگین

دولت یونان در تنگنای
دستورالعملهای ریاضتی اروپا

دولت ها و کشــور های اروپایی بر
سر کالف ســر در گم بدهی های
یونان برگزار شــده ،بی شمارند .و
چه بســا گردهمایی هایی که زیر
عنوان «آخرین فرصت» و «واپسین
تالش» جریان یافته اند.

توسعه در کشور های عضو اتحادیه
پولی اروپا استفاده کنند.
این خوشبینی تحقق نیافت و ،به
جای آن ،در ســال  ،۲۰۱۰واقعیت
کشوری آشکار شد که با سوء استفاده
کابوس بدهی ها
از موقعیت ممتازی که به
در پی
این بار اما به نظر میرسد
دســت آورده بود ،و نرخ
برخاسنت از
که ماجرای یونان به خط
بهره نازلی که در ازای وام
خواب شیرین،
آخر رســیده است .نشانه
هایدریافتیدر اختیارش
مردم یونان
های خســتگی و از نفس
قرار میگرفت ،تا گردن در
با کابوس
افتادگی هــم در اردوی
گــرداب بدهی هایی فرو
یونانــی ها و هم در جناح بدهیهای رفته که نه برای توســعه
طلبــکاران آنهــا (بانک بسیارسنگین زیر بنا های اقتصادی ،بلکه
مرکزی اروپا ،کمیسیون خارجی روبرو در راه تامین یک ریخت
شده اند.
اروپا و صندوق بین المللی
و پاش عنان گسیخته به
پول) روشــن تر از آفتاب
کار گرفته شده و بخش
است.
مهمی از آن نیز به جیب های بسیار
تاسف آور تر از همه آنکه همزمان گشــاد یک طبقه فاســد سیاسی
با متمرکز شدن انرژی منطقه یورو ریخته شده بود.
بر بحران بدهی های یونان ،فرصت از آن سال به بعد هم یونانی ها و هم
و نیروی چندانی برای پرداختن به شرکای آنهادر منطقه یورو باناباوری
خطر هــای گوناگونی که پیرامون دریافتند که نه تنها سیاستمداران
اروپا سر بر آورده اند باقی نمی ماند :آنها در جناح های راســت و چپ،
از ماجــرای اوکراین گرفته تا بلکه
مساله پناهندگانی که هزار هزار  -دیوانساالری بی در و پیکرشان،
به سواحل اروپا روی میآورند ،و  -نظــام بازنشکســتگی بســیار
یا شعله هایی همچون تروریسم سخاوتمندانهشان،
داعشی که در همسایگی اروپا  -حقوق ها و دستمزد هایی که به
سر به آسمان کشیده اند.
کارمندان و کارگرانشــان پرداخت
یاد آوری چند نکته اساسی در مورد میشد،
بحران بدهی هــای یونان به درک  -معافیت های مالیاتی که کلیسای
بهتر موضوع کمک میکند .حجم بســیار ثروتمند ارتودوکس از آن
این بدهی ها در حال حاضر به  320برخوردار بود،
میلیارد دالر میرسد که معادل  - ۱۷۷نظام اجتماعی پرهزینه ای که به
در صد تولیــد ناخالص داخلی این بخشی از آنها خدمات مجانی عرضه
کشور است.
می کرد،...
بر پایه همین شاخص (نسبت بدهی همــه و همــه به لطــف دریافت
هــای خارجی به تولیــد ناخالص بدهی های خارجی تامین می شد!
داخلــی) ،یونان در حــال حاضر در پی برخاســتن از ایــن خواب
بدهکار ترین کشور اروپایی است.
شــیرین ،مردم یونان بــا کابوس
ایــن که یونانی هــا چگونه به این بدهی های بسیار سنگین خارجی
مصیبــت گرفتار آمدنــد ،نیازمند روبرو شدند.
توضیحاتی اســت که در این مقاله فهرســت پایان ناپذیر مطالبات از
کوتاه نمی گنجد .در این جا تنها بر سوی طلبکاران به یونان عرضه شد،
این نکته تاکید میکنیم که یونان ،کشوری که در سطحی بسیار باالتر
به برکت عضویت در منطقه یورو ،از امکانــات خویش زندگی میکرد
یکباره به پولی دست یافت که برای و جز توریســم و کاالهای صادراتی
اقتصادی با عظمت آلمان طراحی بســیار محدود ،منبعی بــرای باز
شده بود.
پس دادن بدهی ها نداشت.
به این پرســش بسیار منطقی نیز
نمــی پردازیم که چگونه مغز های یک تکنیک قدیمی
متفکــر اروپایی حاضر شــدند ارز
{>> ادامه در صفحه}22 :
آلمان را در اختیار اقتصاد بســیار

به گــزارش فــارس ،خبرگزاری
وابسته به ســپاه پاسداران ایران،
گــری لوئیس ،نماینــدۀ برنامۀ
عمران سازمان ملل در همایشی
در تهــران گفت کــه  ۸۰درصد
سرزمین ایران را مناطق خشک
و نیمه خشک تشکیل می دهند
و فرســایش ساالنۀ خاک در این
کشــور  ۱۵تن در هکتار گزارش
شده است.
گری لوئیــس در ادامــه گفته
اســت که میزان فرسایش خاک
مهمترین شــاخص در تخریب
ســرزمین اســت و از این منظر
فرسایش خاک در ایران سه برابر
متوسط فرسایش خاک در دنیا
اســت .وی در ادامه افزوده است

میزان تبخیر در ایران نیز سه برابر
متوسط جهانی است ،در حالی که
میزان بارندگی در ایران یک سوم
متوسط بارندگی در دنیا است.

به گفتۀ نماینــدۀ برنامۀ عمران
ســازمان ملل ،ایران بــا پدیدۀ
تغییر اقلیم روبرو اســت که هم
نتیجۀ کاهش بارندگی اســت و
هم ریشه در عوامل انسانی دارد.

او در اردیبهشت ماه گذشته نیز
هشــدار داده بود که با ادامۀ روند
کنونی تغییرات اقلیمی در ایران،
این کشور باید در انتظار آینده ای
به مراتب خشک تر و گرمتر باشد.
به گفتــۀ گری لوئیس شــمار
واحدهای دامی در ایران بســیار
بیشــتر از ظرفیت مراتع کشور
اســت و افزایش جمعیت در این
کشور فشــار مضاعفی بر منابع
طبیعی ایران وارد می آورد.
بــرای نمونه ،گــری لوئیس به
کشــاورزان خرده پا اشاره کرده
که بخــش بزرگــی از جمعیت
کشــاورزی ایران را تشکیل می
دهنــد که البته ،به گفتــۀ او ،از
دانش و فنون الزم برای فعالیت
کشاورزی پایدار بی بهره اند.
وی همچنین با اشاره به کاربری
اراضی در جمهوری اسالمی ایران
گفته است:
بیابان زایی در همه جای ایران در
حال وقوع است و نه تنها گریبان
کشــاورزان ایران را گرفته ،بلکه
آسیب های بزرگی برای ساکنان
حاشیه های بیابان ها در کشور به

بار آورده است .اکنون نیمی
از روستاهای ایران خالی از
جمعیت شده اند که شامل
یازده میلیون نفر از کسانی
می شــود کــه از این پس
در فقر مطلق در حاشــیه
شهرهای بزرگ زندگی می
کنند.
بــرای مقابلــه بــا پدیدۀ
بیابان زایــی ،گری لوئیس
بر اولویت استفاده از روش
های نوین در کشــاورزی
و بهینه ســازی مصــرف آب و
همچنین مدیریت اراضیدر ایران
تأکید کرد .قریب ۹۰درصد منابع
آبی در ایران صرف کشــاورزی
این کشور می شود یا در واقع به
وسیلۀ روش های منسوخ آبیاری
به هدر می رود.
عیســی کالنتری ،وزیر پیشین
کشــاورزی ،به تازگی هشدار داد
کــه در صورت ادامۀ روند کنونی
تغییر اقلیم در ایــران ،به زودی
۵۰میلیون نفــر ایرانی به دلیل
کمبود یــا نبود آب بــرای زنده
ماندن ناگزیر از مهاجرت خواهند
شد.
طبق آمــار رســمی جمهوری
اســامی ایران مساحت خشکی
این کشــور  ۱۶۵میلیون هکتار
است که  ۳۲میلیون هکتار آن را
بیابان ها تشکیل میدهند .همین
آمار اعالم می کننــد که از آغاز
تأسیس حکومت اسالمیدر ایران
شش میلیون هکتار از جنگل های
این کشور نابود شده اند.

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 ّ
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ایران!
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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 منتشر
می گردد )،تنظیم می شود.

اسپشیال روزانه ما:

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

چهارشنبه:سبزیپلوباماهی
پنجشنبه:باقالیپلو باماهیچه
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 خود را ترجیحا با
 MSWORDفارسی تایپ ،سپس ایمیل
کنید.

•

Distributed Free

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

لوگــوی پیوند ®

کار استاد علی اصغر معصومی
(هنرمند و نقاش معاصر)

www.aliasgharmassoumi.net
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شعر و ترانه...
وطن پرنده پر در خون
سروده ایرج جنتی عطایی

وطن پرنده ی پر در خون
وطن شکفته گل در خون
وطن فالت شهید و شمع
وطن پا تا به سر خون
وطن ترانه ی زندانی
وطن قصیده ی ویرانی
ستاره ها اعدامیان ظلمت
به خاک اگر چه می ریزند
سحر دوباره بر می خیزند
بخوان که دوباره بخواند
این عشیره ی زندانی
گل سرود شکستن را
بگو که به خون بسراید
این قبیله ی قربانی
حرف آخر رستن را
با دژخیمان اگر شکنجه
اگر بند است و شالق و خنجر
اگر مسلسل و انگشتر
با ما تبار فدایی
با ما غرور رهایی
به نام آهن و گندم
اینک ترانه ی آزادی
اینک سرودن مردن
امروز ما  ،امروز فریاد
فردای ما  ،روز بزرگ میعاد
بگو که دوباره می خوانم
با تمامی یارانم
گل سرود شکستن را
بگو  ،بگو که به خون می سرایم
دوباره با دل و جانم
حرف آخر رستن را
بگو به ایران
بگو به ایران
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هافینگتنپست :قطع رابطه هارپر با ایران اشتباه بود!
ونکوورنامه ۵ :تير -ایو گیوم مســی کارشــناس مسائل در شرایطی که دولت کانادا این رویه را در خاورمیانه
سیاســی و ژئوپلتیک در رسانههایی مانند  CTVاخیرا پیش گرفته ،دولت آمریکا تا حــدی رویه خود را
مقالهای در هافینگتنپست نوشته که مضمون اصلیاش در قبال مذاکره با ایــران تغییر داده و از این بابت،
این است :رویکرد استیون هارپردر حوزه سیاست خارجی استراتژیستهای محافظهکار کانادایی رادلخور کرده
به انزوای کانادا در عرصه جهانی انجامیده است.
است.
خالصهای از این مقاله را در زیر بخوانید.
طرفــداران موضع هارپــر در خاورمیانه میگویند
این روزها آمریکا و چین مشــغول مذاکرات استراتژیک عملکرد او در حمایت از منافع اسرائیل و آمریکا در
و اقتصادی هســتند ،گروه کشورهای پنج به عالوه یک منطقه بوده است.
(چین ،فرانسه ،روسیه ،انگلیس ،آمریکا و آلمان) مشغول اما واقعیت این است که تحت رهبری هارپر،
مذاکره هستهای با ایراناند که احتماال آینده خاورمیانه را کانادا رسما و به شکل دیپلماتیک از منطقه
تغییر خواهد داد ،و روســیه هم در حال
خاورمیانه حذف شد.
رایزنی با قدرتهای جهانی اســت تا به قطع متام مناسبات دیپلماتیک در چنین شــرایطی ،تداوم
جمع کشورهای گروه هفت (کشورهای
مشــارکت کانادا در بمباران
هارپر با ایران باعث شد
صنعتی)برگردد.
مواضع داعش و یا تداوم
نقشآفرینی کانادا در
اما چرا از کانادا در هیچکدام از این خاورمیانه دچار مشکل شود فعالیت کانــادا در عرصه
عرصهها خبری نیست؟
نظامی در افغانســتان
دولــت اســتیون هارپــر روی تجارت
فقط هزینه روی دســت
بینالمللی و دفاع جهانی از دموکراســی تاکید زیادی مالیاتدهندگانکاناداییمیگذارد،بدونآنکه
میکند و بنابراین ما انتظار داریم این دولت موفق شود اهرم فشاری واقعی در مناسبات خاورمیانه در
فراتر از روشهای معهود ســازمانهای بینالمللی عمل اختیار کانادا بگذارد.
کنــد و نفوذ خود را در عرصه رهبری جهانی به نمایش در مورد اوکراین هم موضع دولت هارپر راه به جایی
بگذارد.
نبرده است و کانادا در مذاکرات بین آمریکا ،اتحادیه
اما واقعیت این اســت که تصمیمات نخستوزیر کانادا اروپا و روسیه نقشی نداشته است.
در مورد ایران ،عربستان سعودی ،اوکراین و به خصوص هارپردر نشست گروه هفتدر سال  ۲۰۱۴مستقیم
در رابطــه با آمریکا باعث شــد آخرین میخها به تابوت خطاب بــه والدیمیر پوتین گفت« :باید از اوکراین
نقشآفرینی کانادا در سطح جهانی کوبیده شود.
خارج شوید» و همین جمله خیلی از رسانهها را ذوقزده
اکنون وقت آن رســیده که احزاب اپوزیســیون کانادا کرد .اما واقعیت این است که تهدیدهای لفظی و نظامی
برنامههای سیاســت خارجی خود را در دوران تبلیغات و حتی تحریمهای اقتصادی دولت کانادا علیه روســیه
انتخاباتی تقویت کنند و راهی برای بازگرداندن کانادا به نتوانســته تاثیری روی موضع پوتیــن در مورد بحران
عرصه رهبری جهانی بیابند.
اوکراین بگذارد.
یکــی از تصمیمات دولت هارپر ،قطع تمام مناســبات حاال پوتین میتواند با حمایت از دولت یونان در بحران
دیپلماتیک با ایران بود که باعث شد نقشآفرینی کانادا مالیاش ،روی اتحادیه اروپا فشار بیاورد و حتی خودش
در خاورمیانه دچار مشکل شود.
را به جمع کشورهای گروه هفت برگرداند .کانادا همچنان
این در حالی اســت که دولت هارپر اصرار دارد مردان و حربهای برای اعمال نفوذ در این زمینه ندارد.
زنان ارتش کانادا را به همان منطقه اعزام کند تا در برابر واقعیت این است که کانادادر زمانهای مختلفدر عرصه
داعشبجنگند.
جهانی حرفی برای زدن داشته:
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VANCOUVER

1410 Lonsdale
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (604) 982-0910
E- Mail: Vancouver@pars.ca

فتوشاپ
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Tel.: (514) 806-0060

(514) 694-0840
(514) 694-4291
(514) 696-5169

(514) 816-4080
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MONTREAL

نازگل فالح طوسی
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
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3535 St-Charles, Suite 304
Kirkland, Quebec H9H 5B9
ninousgivargiznia@hotmail.com
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Nazgol Fallah Toussi,

LL.L., LL.B., D.D.N.
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney
6600 route
Transcanadienne
South
Shore
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Office/Bureau
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!
Pointe-Claire,
Québec,
H9R
Lasalle,
South Shore,
Fax
514-697-6461
Nun’s Island , N D G
nazgol.fallah@notarius.net
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Tel.: (514) 697-0225

groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
Agent Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com
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سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار †\fÂä… fêd v£fZ z á ¬¤
PEEL, local 148
6520 St-Jacques Tel.: (514) 1455
485-6000
“¿¬}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
Les Cours
Mont Royal
5774 Sherbrooke W.
)Tel.: (514
483-5370
و بهای عالی به سراسر دنیا
Montreal,
†¨QC H3A 1T5 b®œ ã ®``````¥Á… £… }f£
)1405 De Maisonneuve O Tel.: (514
844-4492
ارزان
سفرهای تفریحی با قیمت
ç Zd£œ£˜ z ç £¼ ®›ò Money order
¬fz
f£¤¥“Z
z x£¼›Z
…£
(Metro
Peel:
exit Cours
)Mont-Royal
های
فروش بلیت کلیه شرکت
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
(کروز)
هواپیمائی و کشتیرانی
www.uniglobevoyageslexus.com
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
)Tel.: (514
حتویل بلیت در محل کار شما در اسرع وقت

849-7711 Ext.: 243

e W.

7368 YONGE St., PH-A
1006 DE LA MONTAGNE,
Toronto, Ont. H3J 8H9
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
Tel.: (905) 762-0700
)Tel.: (514) 938-7277(PARS
Fax: (905) 762-0800
Fax: (514) 938-4978,
Toronto@pars.ca
E- Mail: montreal@pars.ca
www.pars.ca
_________________________
برخی از خدمات ما شامل:
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تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

½Ninous Givargiznia, BSc.
½Agent Immobilier Affilie
½RE/MAX
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Office:
Fax
Res.

چه آن زمانی که ژان کرتین نخســتوزیر وقت کانادا از
پیوســتن به ائتالف آمریکا برای حمله به عراق اجتناب
کرد (ســال  )۲۰۰۲و چــه حاال که مــارک کارنی در
سمت رییس بانک انگلیس درباره قواعد و استانداردهای
بینالمللی مالی اعمال نظر میکند.
اینکه یک نخســتوزیر کانادا به تمام ســابقه تاریخی
نقشآفرینی کانادادر عرصه جهانی بیتوجهی کند ،یعنی
که نشانههای رهبری ضعیف خود را به نمایش گذاشته
است .دنیا نیاز دارد که حاال نشانههای احتمالی تغییر در
سیاست خارجی کانادا را مشاهده کند.

yf£¥5ç•Z® \£Åš£› z }fZ¬…£±Š
NOTAIRE-NOTARY

1834 Ste-Catherine W., Suite 301, Tel.: (514) 933-3337

•
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D.M.D.
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1998

D.D.S.
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1973

5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Metro: CDN

Tel.: (514) 731-1443
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کلیسای

دکترلوئیزداداشزاده :داروساز

فارسیزبان
مونتریال

اولینداروخانه ایرانیدر مونترال باداروساز فارسی زبان

ساعاتکار :صبح

دوشنبه تا جمعه8 :30 :
شنبــه ها :

9

یکشنبه ها:

10

1 : 30

جدال با مواد مخدر در جمهموری اسالمی:
ناکــــارآمدوبینتیجه!

نشانیکلیســا:

6 :30
4
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رضا بناساز

عصر
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زمـــان:
57 Westpark D.D.O

 تحویل رایگان دارو
فکس کنید :داروی شما در اسرع
 نسخه خود را به ما
/
وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد.
4084 Boul. St-Laurent
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یکشنبه ها از ساعت  6بعد از ظهر

» e q»H R ¶vÃ dÂ M I ¶ I Uµ It M §Ã o Äk

Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent، Buss 55

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

Tel.: 514-261-6886

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

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

به بهانه  ۲۶ژوئن،
روز جهانی مبارزه با
مواد مخدر

ژاپنی  اروپایی آمریکایی

امید رضایی
روزی نیست که مقامها و مسئوالن
جمهوری اسالمی خبری از افزایش
ســوء مصرف مواد مخدر منتشر
نکنند.در سالدستکم چهار هزار
نفردر ایران معتاد میشوند .به گفته
بابک دینپرســت ،معاون کاهش
تقاضا و توسعه مشارکتهای ستاد
مبارزه با مواد مخدر ،ساالنه ۲۵۰
تا  ۳۰۰هزار نفر در رابطه با جرائم
مواد مخدر بازداشت میشوند.

Pièces d'Autos N.D.G.

حتویلدرمحل:رایگان

با
گارانتی

مت ارزان
قی
ت مرغوب
کیفی

مواد مخدر 2

____________________
Pièces d'Autos NDG

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

با مدیریت :رضا امیری Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994
شهباز :توافق نهایی...
به ذهــن بیمار و متوهم این مقام
معظم خطور هــم نمی کند که
ممکن است مردم دراثر نابخردی
های ویرانگر او به راستی دیگر توان
تحمل مشکالت را نداشته باشند.
پــس از خواندن ایــن روضه ها،
نوبت به "صحرای کربالی" پرونده
هســته ای می رسد و درپی شرح
واســطه گری یکی از "محترمین
منطقه" [قابوس سلطان عمان] و
قبول شروع مذاکرات دراثر اصرار
او ،می گوید:
«تأمل و مطالعه در روند مطالبات
امریکایی ها نشان می دهد هدف
آنها ریشــه کن کــردن صنعت
هســته ای ،ازبین بــردن ماهیت
هسته ای کشــور و تبدیل آن به
یک کاریکاتور و تابلوی بی محتوا
است».
درپی این غیبگویی داهیانه ،مقام
معظم عظمت خــود را با نامحرم
شمردن مردم و حاضران در دیدار
نشان می دهد:
«ما برخالف اصــرار امریکایی ها،
محدودیت های بلند مدت 12 ،10
ساله را قبول نداریم و مقدار سال
های مــورد فبول محدودیت را به
آنها گفته ایم».
خط قرمز دیگری که مقام معظم
رهبری تعیین می کند ،آمیخته با
مقداری بددهنی به دور از نزاکت
سیاسی است:
«آنها می گویند درمدت  12سال

>> ادامه از صفحه5 :

هیچ کاری نکنید اما این یک حرف
زور مضاعف و غلط مضاعف است».
خط قرمز سوم که عمال شکاف بین
دوطرف مذاکره را بیشــترازپیش
می کند ،مربوط به روند لغو تحریم
ها است« :تحریم های اقتصادی،
مالــی و بانکــی ،چــه مربوط به
شورای امنیت ،چه کنگره امریکا
و چه دولت امریکا باید فورا هنگام
امضــای موافقتنامه لغــو و بقیه
تحریم ها هــم در فواصل معقول
برداشته شود» .برای نشان دادن
میزان واقعیت گریزی مقام معظم
یادآوری می شــود کــه بیش از
20سال پس از برقراری تحریم ها
علیه رژیم صدام حسین و  12سال
پس از ســقوط آن و اشغال عراق
توســط امریکا ،هنوز برخی از آن
تحریم ها پابرجا مانده و لغو نشده
است.
مقام معظم قضاوتدرباره استقالل
و عدالت آژانس بین المللی انرژی
اتمی را نیز جزء اختیارات بی حد و
حصر خود می شمارد:
«ما با موکول کردن اجرای تعهدات
طــرف مقابل به گــزارش آژانس
مخالفیم چون آژانس بارها و بارها
ثابت کرده مستقل و عادل نیست
بنابراین به آن بدبین هستیم».
واقعیتگریزیبخشتفکیک ناپذیر
ذهنیت مقام معظم است.
او پــس از ابــراز مخالفت قاطع با
«بازرسی های غیرمتعارف ،پرس و

جو از شــخصیت ها و بازرسی از
مراکز نظامی» و برشــمردن آنها
درزمره خطوط قرمز هسته ای باز
به دنیای اوهام پناه می برد و می
گوید:
«اگرچه به دنبــال لغو تحریم ها
هستیم ،اما آنها را از زاویه ای نوعی
فرصت میدانیم چرا که باعث شده
به نیروهــا و ظرفیت های داخلی
توجه بیشتریداشته باشیم».
تصویب طرح در مجلس گوش به
فرمان شورای اسالمی و سخنان
سیدعلی خامنه ای درهمان روز را
تنها می توان به سنگ اندازی در
راه رسیدن به توافق تعبیرکرد .به
گزارش خبرگزاری "رویترز" ،لوران
فابیوس ،وزیرامور خارجه فرانسه
ضمن برشــمردن مجدد شرایط
رسیدن به توافق گفت:
«اظهارات اخیر مقامات رژیم ایران
کمکی به رسیدن به توافق هسته
ای نخواهد کــرد ...پس از امضای
توافق اولیه با رژیم ایران ،اظهاراتی
بیان شده اســت که به نظر نمی
رسد درجهت رســیدن به توافق
نهایی باشد»!
•

علی هاشــمی ،رئیــس کمیته
مســتقل مبارزه با مــواد مخدر
مجمع تشخیص مصلحت نظام،در
کنفرانس مطبوعاتی خود در سه
تیرمــاه  ،۹۴گفت که روزانه ۱۰۰
نفر در ایران مصرف مواد مخدر را
آغاز میکنند.
به گفته او ســن آغاز مصرف مواد
مخدر به  ۱۵ســال رسیده و زنان
 ۱۰درصــد مصرفکننــدگان را
تشــکیل میدهند .این در حالی
است که تا آخر دهه  ،۷۰زنان ۴/۵
درصد مصرف کنندگان مواد مخدر
را تشکیل میدادند.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد
مخدر گفته که در  ۱۰سال اخیر،
روزانه هشت نفر در اثر سوءمصرف
مواد مخدر جان خود را از دســت
دادهاند.
به گفته او ،مدت دسترسی به مواد
مخدر در ایــران دو تا  ۱۰دقیقه
است.
احمدینژاد ،مقصر افزایش مصرف
مواد

رئیــس کمیتــه مبارزه بــا مواد
مخدر وابسته به مجمع تشخیص
مصلحت ،دولت احمدینژاد را به
آمارســازی در خصوص مصرف
مواد مخدر متهم کرده و از دولت
روحانی بهخاطر تکــرار آمارهای
نادرســت دولت قبل انتقاد کرده
است.
پیش از ســر کار آمــدن محمود
احمدینژاد ،بر اساس آمار رسمی،
مصرفکنندگان مــواد مخدر در
ایران سه میلیون و  ۷۲۰هزار نفر
بودهاند کــه دو و نیم میلیون نفر
مصرفدائمی و یک میلیون و ۲۰۰
هزار نفر مصرف تفننی داشتهاند،
اما در اولین اظهارنظرهای دولت
نهــم ،آمار معتادان کشــور ۷۵۰
هــزار نفر اعالم شــد .در روزهای
آخر دولــت دوم احمدینژاد ،این
آمار به یک میلیــون و  ۳۵۰هزار
نفر رسید .به این ترتیب حتی در

صورت صحت آمارهای اعال م شده
در دولت احمدینــژاد ،اعتیاد در
آن هشت سال ۱۰۰ ،درصد رشد
داشته است.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد
مخدر اما گفته است که نمیشود
واقعیتهــا را پنهان کرد .به گفته
او  ۱۵-۱۴میلیون نفر در کشــور
درگیر اعتیاد هستند.
به گفته هاشمی ،این آمارسازیها،
«در پیشبرد اهداف مدنظر برای
مبارزه با مواد مخدر خلل وارد کرده
است».
او همچنین از دولت احمدینژاد
به خاطر «دیپلماسی چالشزا» که
باعث شد در چند سال اخیر دست
ایــران از «اجالسها ،تجهیزات و
کمکهای بینالمللی» کوتاه شود،
انتقاد کرد.
دیگر انتقاد رئیس کمیته مستقل
مبارزه بــا مواد مخــدر به دولت
احمدینژاد ،این است که «طرح
مدیریت مصــرف از طریق تولید
و توزیــع کنترلشــده داروهای
ارزانقیمت برای معتــادان» که
پیش از این تصویب و ابالغ شــده
بود ،در دولتهای نهم و دهم معلق
مانده است.
تغییر الگوی مصرف از مواد طبیعی
به مــواد صنعتی که یک «فاجعه
بزرگ» حوزه مبارزه با مواد مخدر
خوانده میشــود ،از تبعات معلق
ماندن این طرح اســت .هاشمی
گفته است« :میتوانستیم با تولید
گیاه اولیه توسط جهاد کشاورزی
و استحصاله داروهای ارزانقیمت
نگهدارنده توسط وزارت بهداشت،
معتادی که در ســال  ۳۰۰هزار
تومان خرجش میشد را با  ۱۵هزار
تومان مدیریت کنیم .بر این اساس
معتاد هر صبح دارویش را با کارت
هوشــمند از داروخانه میگرفت،
در دام قاچاقچیــان نمیافتاد ،به
زندان نمیرفت ،فرزندانش آلوده
نمیشدند و حاال با این آمار باالی
اعتیاد به مواد مخدر صنعتی روبهرو
نبودیم».
او البتــه نگفته که چــرا در طول
هشت سال زمامداری احمدینژاد،
این ستاد یا سایر مراجع حکومتی،
هشداری در خصوص معلق ماندن
این طرح ندادند .همچنین مشخص
نکــرده آیا پس از ایــن میتوان با
اجرای این طرح ،هزینه معتادان را
تا این حد کاهــش داد و از عواقب
جانبی اعتیاد پیشــگیری کرد یا
این ادعاها تنها معطوف به گذشته
است؟
بنا بر آمار رســمی ،در اواسط سال
 ۱۳۸۴تعــداد مصرفکننــدگان
قرصهای صنعتی ،کمتر از ۱۰هزار
نفر بوده که یعنی کمتر از نیمدرصد

معتادان رســمی در کشور .در
اواخر دولــت دهم اما این آمار
به  ۳۳۰هزار نفر رســیده که
این یعنی  ۲۶درصد معتادان،
به مــواد صنعتی گرایش پیدا
کردهاند .حتی رئیس ســتاد
مســتقل مبارزه با مواد مخدر
هم اعتراف کرده است که آمار
غیررسمی نشاندهنده رقمی
بیش از اینهاست.

اعتراف به ناکارآمدی مبارزه با
مواد مخدر

در حالی که اذعان رئیس ستاد
مســتقل مبارزه با مــواد مخدر،
خودبهخــود به معنی شکســت
تالشها برای کنترل سوءمصرف
مواد مخدر اســت ،او از نبود آمار
و اطالعات دقیــق و صحیح هم
انتقاد کرده اســت« :ستاد مبارزه
با مــواد مخدر باید به جای آنکه
بودجه خود را مانند گوشت قربانی
در دستگاهها پخش کند ،منظم و
هر ســال وضعیت را رصد کند تا
مشخص شود اثربخشی اقدامات
چه میزان است؟»
اعتیاد زنان 4

او از این که با گذشت  ۳۵سال از
انقالب ،هنوز یک مرکز سنجش
آمار و مانیتورینگ قویدرباره مواد
مخدر وجود نــدارد ،انتقاد کرده
است.
همانطور که رئیس ستاد مستقل
مبارزه با مواد مخدر گفته ،افزایش
میزان مصرف مواد مخدر ،از جمله
واقعیتهایی است که امکان پنهان
کردن آن با آمارسازی وجود ندارد.
سن مصرف مواد مخدر روزبهروز
پایین میآید و دسترسی به مواد
مخدر نیز آسانتر میشود.
خانوادهها هم در مورد دسترسی
فرزندانشان به مواد مخدر نگران
هســتند .مادر یک پسر  ۲۳ساله
که به تازگی فارغالتحصیل شده
و قرار اســت به خدمت سربازی
اعزام شود ،از تهران به رادیو زمانه
ل ما هرکس
میگویــد« :در فامی 
رفت سربازی ،معتاد شد و برگشت.
 ۲۵ســال زحمت کشــیدهام که
پسرم درس بخواند و برای جامعه
مفید باشــد ،حاال هر شب خواب
میبینــم که در ســربازی معتاد
میشود».
الگوی  ۵۰ساله مبارزه با مواد
مخدر

هرچند اعدام قاچاقچیان مواد مخدر
در ایران ،از ســال  ۱۳۴۸آغاز شــده
است ،اما با ســرکار آمدن حکومت
اســامی ،پروندههای مربوط به مواد
مخدر به دادگاههــای انقالب ارجاع
داده شد و برخورد با این جرائم شدت
گرفت .در سال  ،۱۳۶۷قانون مبارزه با
مواد مخدر تصویب شد که بر اساس
آن کســانی که بیشتر از سه بار در
ارتباط با مواد مخدر محکوم شدهاند
و در مجموع بیــش از پنج کیلوگرم
تریــاک یا  ۳۰گــرم هروئین حمل،
نگهداری یا قاچاق کرده باشند ،مفسد
فیاالرض محســوب شده و به اعدام
محکوم میشــوند .در ســال ۱۳۹۰
یکبار دیگر این قوانین تشــدید شد
و تولیــد ،توزیع ،خرید و فروش مواد
مخدر صنعتی هم به آن اضافه شد.

{>> ادامه در صفحه}11 :
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آثاروعوارضشکستاحتمالیمذاکراتاتمی
کوروش عرفانی

مذاکرات اجرايی خواهد شد.

با نزديک شــدن بــه فرصت نهايی
مذاکــرات ( ۳۰ژوئن و چند روز پس
ازآن) بد نيست اين احتمال را بررسی
کنيم که اگر رژيم ايران شرايط مورد
نظر کشورهای غربی را ،آن گونه که
در لوزان و به طور مشخص در «گزاره
بــرگ» ( )Factsheetآمريکايــی ها
پيش بينی شــده بود ،نپذيرد ،با چه
موقعيتی روبرو خواهد بود.
اين سناريو در کنار احتمال پذيرش
توافقنامه ،می تواند دو خط عمده ی
تحوالت اساسی در کشورمان در ماه
ها و يا سال های آينده باشد .نگارنده
نخســت ،در اين مقاله ،به فرضيه ی
عدم پذيرش توافقنامه ی مورد نظر
غربی هــا از جانب رژيــم ايران می
پردازد و در نوشتاری جداگانه احتمال
پذيرش آن و نتايــج و عوارض آن را
بررسی خواهد کرد.

•  )۲فرار سرمايه ها:

در صورت عدم توافق

•  )۳افزايش قيمت ارزهای
خارجی:

اين بديهی است که با توجه به برآورد
ســازمان های اطالعاتی غرب درباره
ی مدت زمان الزم برای دســتيابی
تهران به نخستين بمب اتمی خود،
که در حال حاضر چيــزی ميان دو
تا ســه ماه تخمين زده می شود ،در
صورت عدم پذيرش توافقنامه ی اتمی
توسط ايران ،اقداماتی که واشنگتن و
متحدانش بايد پيش گيرند از سرعت
و قاطعيت بااليی برخوردار خواهد بود.
به عبارت ديگــر ،ترک ميز مذاکرات
توسط ظريف و همراهانش تيک تاک
ساعتی را آغاز خواهد که دربرگيرنده
ی اقدامــات مهــی توســط قدرت
های بزرگ خواهد بود .در ليســتی
که در پايين آمده اســت به برخی از
مهمترين عوارض و اثرات اين تصميم
تهران و بعضــی از اقدامات احتمالی
غربی ها اشاره می کنيم .اين ليست
دربرگيرنده ی شرايطی است که در
کشور می تواند شکل گيرد .الزم است
که به نقش متقابل ،کنش و واکنشی
و تشديد کننده موارد مطرح شده در
اين ليست توجه کنيم:
•  )۱تشديد حترمي ها:
به محض رسميت يافتن شکست و
قطع بی نتيجه ی مذاکرات ،تحريم
هايی که براساس توافق ژنو درنوامبر
 ۲۰۱۳نرم تر شده بودند به جای قبلی
خود بازخواهد گشــت و عالوه بر آن،
تحريم های تازه ای از ســوی کنگره
ی آمريکا ،شورای امنيت ،اتحاديه ی
اروپا و يا دولت آمريکا می تواند وضع و
اجرايی شود .امری که با خود حلقه ی
تنگ فشار اقتصادی را تقويت خواهد
کرد و اقتصاد نزار ايران را با مشکالت
کمرشــکنی مواجه خواهد ساخت.
بسياری از اين موارد از قبل پيش بينی
شده و به محض قطعی شدن شکست

با بديهی شدن شکست مذاکرات و در
نبود چشم انداز اميدوار کننده ،بسياری
از سرمايه ها برای امنيت خويش راه
فرار را برخواهند گزيد .تبديل سرمايه
های غير منقول بــه منقول و خارج
ســاختن آنها از کشور در دستور کار
دهها هزار نفر از سرمايه داران بخش
خصوصی و يا شبه دولتی قرار خواهد
گرفت .فضای هراس و فرار سرمايه ،آن
گونه که نمونه ی نرم آن را در يونان
ورشکسته ی امروز می بينيم ،به شکل
وسيع ،خشــن و گسترده ی خود در
ايران روی خواهد داد .فراموش نکنيم
که اين امر با خود بحران های حاشيه
ای بسيار خواهد داشت.
به طور مثال عرصه ی مسکن افزايش
يافته و به واسطه ی تقاضای ضعيف
برای آن حوزه ی ساختمان سازی با
بحران مواجه خواهد گشت.
پديده ی فــرار ســرمايه ها هجوم
ميلياردها تومان از غول نقدينگی را به
ســوی بازار ارز به دنبال داشته و می
تواند قيمتدالر را به صورت بی سابقه
ای باال برد .افزايش ناگهانی تقاضا برای
دالر از يکسو و ضعف عرضه از سوی
ديگــر ارزهای خارجــی و طال را در
موقعيت ناياب يا کمياب قرار داده و
برای آنها سير صعودی تند قيمت را
رقم خواهد زد.
•  )۴کاهش ارزش پول ملی:

با هجوم سرمايه های نقد شده و بطور
کلی بخش قابل توجهی از نقدينگی
به ســوی بازار ارز و طــا و افزايش
قيمت آنها ،ارزش پول ملی (ريال) به
شدت کاهش يافته و نرخ برابری آن
در مقابل دالر ،يورو و ســاير ارزهای
خارجی به مرزهای بی سابقه ای نزول
خواهد کرد.
•  )۵افزايش ناگهانی تورم:

با بی ارزش شدن ريال قيمت ها سير
صعودی را به پيش گرفته و ابعاد بی
ســابقه ای را به خود خواهد گرفت.
تورم بيست تا سی درصدی کنونی به
چندين برابر خواهد رسيد و به ويژه
در مورد کاالهای اساســی اين تورم
ناگهانی با خود تمام عوارض مخرب
اقتصادی را به دنبال خواهد داشــت.
قدرت خريد شهروندان کاهش يافته
ی و چرخــه ی فقر و عــدم توانايی
در پاســخگويی به نيازهای ابتدايی
معيشت خانواده تشديد خواهد شد.
•  )۶احتکار و کمبود کاال:

به دليل نوســانات شديد قيمت ها،
صاحبــان کاالهــا در يــک واکنش
عصبی از ارائــه ی کاالهای خود به
بازار خــودداری خواهند کــرد .آنها
مطمئن نيستند که با فروش يک کاال

بتوانند همان کاال را به قيمتی کمتر
از قيمت فروش فعلــی خود در بازار
عمده فروشــی پيدا کنند .به همين
دليل بيرون کشيدن کاالها از فروشگاه
ها وپنهــان کردن آنها در انبارها آغاز
شــده و می تواند موجــی از احتکار
وکمبود مصنوعی کاالهــا در بازار را
شکل دهد .کمبود مصنوعی ناشی از
احتکار به سهم خوددر افزايش قيمت
ها نقش داشته و دو تسلسل مخرب
اقتصادهــای بی برنامه را به کشــور
تحميل خواهد کرد.
•  )۷هجوم به بانک ها و افزايش
تقاضاینقدينگی:

با آشکار شدن روند افزايش ساعت به
ساعت قيمت ها ،مردم درصدد ذخيره
سازی کاالهای اساسی بر می آيند.
امری که از يکســو می تواند با ايجاد
يک تقاضای بی سابقه برای اين گونه
کاالها به قحطی و ناياب شــدن آنها
موجب شــود و از سوی ديگر ،سبب
هجوم مردم به بانک ها برای در دست
گرفتن پول نقد خود و تبديل آن به
کاال شود .حجم نقدينگی باز هم باالتر
رفته و تقاضای شديد جديد تورم را باز
هم افزايش خواهد داد.

½
½
½
½
½
½

>> خــدمات ما شامل:

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی و
اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی
و شرکت در مصاحبه کاری
½ تنظیمدعوتنامه رسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
پرداخت هزینه ناچیز)
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه های
تفریحی و اجتماعی اعم از گردش هایدسته جمعی
و سفر به کبک ،اتاوا ،سیب چینی و غیره
(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)
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>>دوشنبه تا جمعه
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Centre Social d’Aide aux Immigrants
Centre Social d’Aide aux Immigrants
6201 rue Laurendeau
Point de service à Verdun
Montreal, QC H4E 3X8
Sur rendez-vous seulement

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

جنگهای جهان در سال  ۱۸۰ :۲۰۱۴هزار
کشته ۱۴ ،بیلیون دالر هزینه

•  )۸بحران بانک ها و تامني نياز
مالی کشور:

هجــوم ميليونی مردم بــرای بيرون
کشــيدن پول های خود و تبديل آن
به کاالهايی که قيمتشان هر ساعت
افزايش می يابد نظام بانکی کشور را با
کمبود نقدينگی و ورشکستگی مواجه
خواهد ساخت و نظام مالی کشور را
فلج خواهد کرد.
می بينيم کهدولت کنونی يونان برای
مقابلــه با خروج نقدينگی بانک ها را
تعطيل کرده است .در ايران تعطيلی
بانک ها می تواند سبب ناآرامی های
مهم اجتماعی شــود .عدم دسترسی
مردم به پــول خود در جامعه ای که
مشروعيتی برای عملکرد نظام حاکم
قائل نيســت فضای رعب و نگرانی را
حاکم ساخته و رفتارهای نظم شکن
را افزايش خواهد داد.
•  )۹موج تعطيلی کارخانه ها:

افزايش قيمت دالر وسقوط پول ملی
بســياری از فعاليت های توليدی در
داخل کشــور را که وابسته به واردات
مواد اوليه از خارج هســتند از حيث
اقتصادی بی نتيجه و بی مورد ساخته
و آن را بــه تعطيلی خواهد کشــاند.
با تعطيل شــدن چرخــه ی توليد
در بســياری از حوزه های اقتصادی
درکشــور ،بســياری از کارگاه ها و
کارخانــه ها درهای خود را بســته و
کارگــران و کارکنان خــود را اخراج
خواهند کرد .اين امر ســبب تشديد
ناگهانی بازار بيکاری شــده و با خود
بحــران های اجتماعــی را به دنبال

{>> ادامه در صفحه}32 :

ساعات کار:

مؤسســه صلح و اقتصــاد در
اســترالیا ( ،)IEPشاخص صلح
جهانی ( )GPIســال  ۲۰۱۴را
که نهمین گزارش ســاالنه این
مؤسسه است ،منتشر کرد .در
گزارش ســاالنه این مؤسســه
کشــورهای اروپایی که پیشینه
تاریخــی صلحطلبانــهای دارند
همچنان ســنت خــود را حفظ
کردهاند امادر کشورهایی که جنگ
و درگیری بوده وضعیت ناگوارتر
شده است .بهویژه در خاورمیانه.
در گزارش ســاالنه مؤسسه صلح
و اقتصــاد ،وضعیت صلح و جنگ
در  ۱۶۲کشــور جهان با در نظر
گرفتن  ۲۳شاخص ارزیابی شده
اســت .این شــاخصها از جمله
شامل درگیریهای خشونتآمیز
در کشــورها و تعداد پناهجویان
مربوط به ایندرگیریها ،مشارکت
در درگیریهای خارج از مرزهای
خود و همچنین نرخ قتل ،امنیت

اجتماعــی و هزینههــای نظامی
میشوند.
بر اساس این گزارش در  ۸۱کشور
جهان وضعیت نســبت به ســال
 ۲۰۱۳صلحآمیزتر و در  ۷۸کشور
شرایط بدتر شده اســت .در سه
کشور نیز وضعیت تغییری نکرده
است.
ِ
امــا آما ِر صرف نیمــی از واقعیت
است .پژوهشگران مؤسسه صلح و
اقتصاد معتقدند در سرزمینهایی
که شرایط مناســب است بهطور
تاریخــی نیز چنین بوده اســت.
کشــورهایی همچون ایســلند،
دانمارک ،اتریش یا ســوئیس در

صدر صلحطلبان جهان
قرار دارند.
همین اســتدالل در
مورد کشورهای مناطق
جنگــی نیــز صدق
میکند.در این کشورها
وضعیت بدتر و از کنترل
خارج شده است .نمونه
آن خاورمیانه و شمال
آفریقاست.
عــراق،
ســوریه،
افغانســتان ،ســودان
جنوبــی ،آفریقــای
مرکــزی ،بهترتیــب بیشــترین
درگیریهای نظامی را داشــتهاند
و در انتهای فهرست  ۱۶۲کشور
جهان قرار دارند.
اســتیو کیللی ،بنیانگذار و رئیس
مؤسســه صلح و اقتصاد ،با بیان
اینکــه ایــن وضعیت بســیار
نگرانکننده است ،میگوید« :این
درگیریها غیرقابل کنترل شدهاند
و تروریســم را به دیگر کشــورها
گسترشمیدهند».
تــرس و وحشــت از جنگها و
درگیریهــای نظامی بیش از ۵۰
میلیون نفر را مجبور به ترک خانه
و کاشانه خود کرده است
تــرس و وحشــت از جنگها و
درگیریهــای نظامی بیش از ۵۰
میلیون نفر را مجبور به ترک خانه
و کاشانه خود کرده است
{>> ادامه در صفحه}28 :
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کان ــادا...

ترودو :رابطه با ایران را از سر میگیرم!
 ۳تیــر -ونکوورنامه :جاســتین
ترودو ،رهبر حزب لیبرال قول داد
در صورت پیروزی در انتخابات ۱۹
اکتبر ،سیاســت خارجی کانادا را
وارد مسیری تازهکند.
او گفــت دولتش عملیات نظامی
علیه داعش در عراق و ســوریه را
متوقف و رابطه دیپلماتیک با ایران
را از سر خواهد گرفت.
ترودو دربــاره حضور کانــادا در
ائتــاف علیه داعــش و بمباران
مواضع آن گفت« :ما به ماموریت
بمبافکنهــای  18-CFکانــادا
خاتمه میدهیم.دولت محافظهکار
به طور خجالتآوری نتوانســته
توضیح دهد که چــرا باید ما در
بمبــاران داعش حضور داشــته
باشیم ».با این حال ترودو گفت که
ماموریت آموزش نیروهای امنیتی
عــراق را جدیتر خواهد گرفت و
پرسنل نظامی بیشــتری را برای
آموزش به عراق خواهد فرســتاد.
«ما کاری را ادامه میدهیم که در
آن موفــق بودهایم .مثل عملیات
موفق آموزش نیروهای محلی در
افغانستان».
ترودو قول داد در صورت پیروزی

هیچ سرباز کانادایی را برای جنگ
به خاورمیانه نفرســتد« .من فکر
میکنم  ۱۰ســال پیــش ما در
جنگ عــراق متوجه شــدیم که
حضور ســربازان غربی در چنین
جنگهایی موفقیت آمیز نیست».
عادیسازی روابط با تهران

ترودو در مصاحب ه با  CBCتاکید
کرد که به ســمت عادیســازی
روابط با ایران حرکت خواهد کرد.
دولــت هارپر در ســال  ۲۰۱۲به
طور غیرمنتظرهای سفارت کانادا
در تهران را تعطیل ودیپلماتهای

جزوه راهنمای کشف ازدواجهای تقلبی
آژانس مهاجرت :نژادپرستانه و تحریک آمیز؟

ایرانتو :اخیــرا یکی از جزوه
های آژانس مهاجرت ،که به
منظور آموزش کارکنان این
اداره برای کشف ازدواجهای
تقلبــی تدویــن شــده به
بیرون درز کــرده که حاوی
شواهد شــک برانگیز ازدواج
اسپانسرشیپی می باشد.
این جزوه سه صفحه ای که
"شواهدارتباط" نامدارد شامل
آموزشــهایی برای بررســی
ایرانی را از اتاوا اخراج کرد .اقدامی تقاضاهای اینگونــه ازدواجها
که باعث دردسرهای فراوان برای بوده و در آن نشــانه های شــک
برانگیزی هم ذکــر گردیده که از
ایرانیان مقیم کانادا شد.
تــرودو بــه  CBCگفــت« :من جمله می توان به نمونه های زیر
امیدوارم که کانادا بتواند سفارتش اشاره کرد:
را بازگشایی کند و من میفهمم • زوجهایــی که در عکســهای
که نگرانیهای امنیتی باعث چنین ازدواجشان تصویری از بوسه آنها
تصمیمی شــد ،اما مطمئنم که وجــود نــدارد • ،چینی هایی با
راههایی بــرای ایجاد رابطه دوباره تحصیالت دانشــگاهی که با یک
وجود دارد ».ترودو همچنین گفت غیر چینــی ازدواج می کنند• ،
که به آینده مذاکرات اتمی ایران جشن ازدواجی کوچک که در یک
و غرب و دستیابی به توافق پیش رستوران برگزار می شود • ،یک
از ضرباالجل  ۳۰ژوئن «به طور اسپانسر کانادایی کم درآمد که از
تحصیالت نسبتا پایینی برخوردار
محتاطانهای خوشبین» است.
• می باشد .و...
در زمــره دیگر نشــانه های ذکر
شــده در این جزوه همچنین می
تــوان به • نرفتن به ماه عســل،
• عدم مبادله انگشتر الماس و •
عکسهای مسافرت به آبشار نیاگارا
و دریاچه آن اشاره کرد.
این جزوه که توســط اســتیون
موارد اشاره کرد:
 اینکــه گروههای وابســته به موررنــز ،وکیــل مهاجرتــی ،درداعش به پایگاه نیروهای نظامی
کانادادر بیسی حمله کنند.
 اینکه افرادی بــا دیدگاههایرادیکال وارد ســرمایهگذاریها
در صنعــت نفــت و گاز فورت
مکمــوری شــوند و از پول به
دســتآمده برای تامین هزینه دوشــنبه  ۱تیر :نشــنال پست
فعالیت گروههایی مانند داعش گزارشی در صفحه اول خود چاپ
کرده که به حرف و حدیثها بر سر
استفادهکنند.
 اینکه گروههــای رادیکال در یک پنتهاوس در ونکوور مربوطتورنتو موفق به جذب جوانان در میشود .این پنتهاوس چشمانداز
خارقالعــادهای از کوهســتان و
این شهر شوند.
 اینکه افراد منــزوی از اجتماع اینگلیشبــی دارد و در طبقه ۴۸جذب رادیکالیسم شوند و با سالح هتل جورجیا قرار گرفته است.
کوچک دست به ارعاب یا حمله در بروس النجریس مــردی که این
پنتهاوس را ساخته ،قیمت ۱۸
شهرهای کانادا بزنند.
به گفته هاید،در کشورهای اروپایی میلیون دالر را برای آن ارائه کرده.
و آمریکا ،سطح تهدیدهای امنیتی اما او در عین حال شــرط دیگری
به اطالع عموم میرسد اما کانادا هم برای فروش پنتهاوس دارد:
در این خصوص احتیاط زیادی به اینکه خریدار حتمــا اهل ونکوور
باشد!
خرج میدهد.
این در حالی اســت کــه دولت این موضع او حاال در رســانهها با
کانادا در پاسخ به منتقدان الیحه واکنشهای مختلفی مواجه شده
ضدتروریســم  ۵۱-Cکــه حاال است .مخالفان میگویند این شرط
تصویب هم شــده است ،همین فقط نوعی بازاریابی است .اما خود
نگرانیهای امنیتی را مطرح کرد و النجریس میگویــد دالیل کافی
این قانون را راهی برای پیشگیری برای پافشاری روی این قضیه دارد.
از وقوع حمالت تروریستی خواند .النجریس میگویــد نمیخواهد
• صاحب این پنتهاوس با آن مثل

احتمال وقوع حمله تروریستی در کدام
شهرهای کانادا بیشتر است؟
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اینترنت منتشر شــده موجی از
خشــم و انتقاد را در شبکه های
اجتماعی برانگیخته است .بسیاری
از کاناداییهایی که همسر خارجی
دارند نسبت به پیش فرضهای این
جزوه آموزشی معترض بوده و آنرا
نژادپرستانه میدانند.
در پی آمــد این اعتراضات آژانس
شهروندی و مهاجرت کانادا مجبور
به واکنش شــده و ضمن تکذیب
نژادپرســتانه بودن محتوای این
کتابچه ،تاکیــد می کند که روند
بررســی تقاضای اسپانسرشیپ
همسر از هر نقطه جهان که باشد
یکسان و بدون پیش داوری انجام
می گیرد.
جالب توجه اینکه این نخســتین
بار اســت که محتوای این جزوه
که در آپریل ســال  2007تدوین
شــده بود آشــکار می گردد .چرا
که پیشــتر مقامات این آژانس از
انتشار اینگونه اطالعات خودداری

نموده و همیشه بر اهمیت مخفی
نگاه داشتن روشــهای رسیدگی
به سوءاســتفاده های احتمالی از
قوانین مهاجرتی تاکید می کردند.
موررنــز وکیل مهاجــرت ،که در
کنار این جــزوه به  2400صفحه
دیگر از اســناد و مــدارک آژانس
هم دسترســی یافته ،نمی تواند
تعجب خود را نســبت به شواهد
ذکر شــده در این کتابچه پنهان
کند .او می گوید "من واقعا شگفت
زده شــدم که ازدواج یک چینی
با یک غیرچینی یا اسپانسرشیپ
یک کانادایی فقیر مــی تواند به
عنوان شواهدی برای یک ازدواج
تقلبی تلقی گــردد .من آرزو می
کنم کارکنان اداره مهاجرت خود
تشخیص دهند که بعضی از موارد
ذکر شــده در این جزوه بســیار
احمقانه بوده و فقط آنها را نادیده
بگیرند".
•

پنتهاوس معروف ونکوور به خارجی فروخته
نمیشود

ونکوور نامه ۳ :تیر -از نظر شــما،
احتمال وقوع حمله تروریستی در
شهرهای بزرگ کانادا چقدر است؟
بنا بر بررسیهای انجامشده ،پاسخ
به این سوال وابسته به این است که
در کدام شهر کانادا زندگی کنید.
به گزارش گلوبالنیــوز ،احتمال
وقوع حمله تروریستیدر شهرهای
بزرگ کانادادردو سطح «متوسط»
و «کم» دستهبندی شده است.
سطح متوسط به این معنی است
که فــرد یا گروهی کــه انگیزه و
توانایی انجام حمله تروریســتی
را داشته باشــد ،میتواند چنین
حملهای را به اجرا دربیاورد.
شهرهایی مانند مونتریال ،ونکوور،
ادمونتون و تورنتوی بزرگ ()GTA
در ســطح متوســط دستهبندی
شدهاند.

ســطح کم به این معنی است که
انجام حمله تروریستی توسط فرد
یا گروهی که انگیزه و توانایی انجام
چنین حملهای را داشــته باشد،
امکانپذیر است اما محتمل نیست.
شهرهاییمانندکلگریوهالیفکس
در رده کم دستهبندی شدهاند.
دیوید هاید که کارشناس مسائل
امنیتــی اســت در این خصوص
توضیحاتــی ارائه داده اســت .او
میگوید سطح متوســط به این
معنی نیســت که احتمال خطر
جدی وجود دارد .این سطح تنها به
این معنی است که نگرانی امنیتی
در شهر مذکور افزایش پیدا کرده
است.
از جملــه احتمالهایی که در این
گزارش بــه عنــوان نگرانیهای
امنیتی ذکر شدهاند میتوان به این

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

یک خانه مخفی رفتار کند و زمان
کوتاهی از سال را در آن بگذراند.
امــا این موضع النجریس به آنچه
این روزها در عرصــه بازار امالک
ونکــوور رخ میدهد شــباهتی
ندارد .پروژههای بزرگی مثل هتل
بینالمللی ترامــپ و ونکوور تاور
به صورت مشــخص دنبال جذب
خریداران ثروتمنــد خارجی -به
خصوص از آسیا -بودهاند.

النجریس میگوید در بســیاری
از مواقع ،حتی رسانههای ونکوور
هم نمیدانند کــه صاحب فالن
پنتهاوس در ونکوور چه کســی
اســت و فقط شــایعات در مورد
صاحبــان ثروتمند ایــن امالک
مطرح میشود.
او میگویــد قصــد دارد از تکرار
چنین سناریویی پیشگیری کند.
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نگاهی گذرا به تاریخ
معاصر استان کبک،












______
علی اشرف
شــادپور

_______

Henri Bourassa
)(1808-1952

 ،که فرزند یک نقاش و آرشیتکت
بنام  Napoleon Bourassaو نوه
 Louis-Joseph Papineauبود،
در زمینه سیاست و ژورنالیسم،
چهرهدرخشانی بود.
او ،در  22ســالگی بــه ســمت
بلـوMontebello
شهرداریمونته ّ
انتخاب شد .وی سپس در سال
های  1896تا  1907و از 1925
تا  1935نماینده فدرال و از سال
 1908تــا  1912بطور همزمان
نماینده اســتان بود .او یک
ناسیونالیستپرشورکانادائیProchaine station: -
فرانسوی بود ودر سال 1910
Cremazie
به یاد مادرش Rose Phillips
روزنامــه  Le Devoirرا پایه
کارپرداز ) Hainaut (1655بود.
انتخاب شده است.
گزاری کرد و تا سال 1932
(مناطق نامبرده نواحیدر فرانسه و
رئیس هیئت تحریریه آن بود.
بلژیکهستند).











Laurier
شغل را ،بخاطر
این
او ده سال بعد
Sir Wilfrid Laurier:
Sauve
پســت کارپردازی در فرانسه نو،
)(841-1919
نام این خیابان که در سال  1912رها می کند .او در پســت خود در
بــه آن داده شــده اســت ،مانند کبک ،از ســال  1665تا  1668و  ،که اصال از ناحیه ای بنام Sain-
بســیاری از خیابان های دیگر ،به از  1670تا  ،1672نشان داد که از  Linاست ،درجه لیسانس خود در
یاد یکی از قدیمی ترین صاحبان یک انرژی ودرک قابل مالحظه ای رشته حقوق را از دانشگاه Mc Gill
زمینی است که این خیابان از آنجا در مورد ضروریات کلنی برخوردار دریافت کرده است .او ابتدا مدت
کوتاهی در مونترال کار کرده و بعد
عبور کرده است.
است.











با پیروی از آموزش های  Colbertدر محلی بنام  L'Avenirسکونت
Cremazie
در مورد توسعه فرانسه نو ،همچنین نموده و سپس در ) Arthabaska
با ایجاد هم آهنگی ها Talon ،یک کبک) مستقر شــده و روزنامه le
Octave Cremezie
)(1827-1879
ســری اقدامات در زمینه تسهیل  défricheurرا رهبری می نموده
تحصیالت خود را در «سمیناری» ارتباطات ،بازسازی سازمان قضائی ،است.
کبک (حوزه علمیه یا دانشــکده تحکیم اشغال سرزمین ها و تنوع او در ســال هــای 1894-1871
الهیات کبک) انجام داده ،سپس با بخشی به بخش اقتصاد انجام داد .نماینده در مجلــس قانونگزاری
برادر خود جوزف ،که یک کتابخانه متاســفانه اقدامات او در بیشــتر کبک بود و بعد از اســتعفا از این
را اداره می کرد ،شریک شده است .زمینه ها در معرض آســیب قرار پست ،به نمایندگی مجلس عوام
این شرکت گسترش پیدا می کند گرفتند و نتوانستند تا بازگشت به کانادا انتخاب شد و تا پایان عمر در
این سمت باقی بود.
و اوکتــاو کرمزی ،هــم در زمینه فرانسهدوام بیاورند.
لوریه در سال های 1919-1887
روشــنفکری و ادبیات شهرتی به











رئیس حزب لیبرال و در سال های
هم می زند .او نوشــته های خود
Beaubien
 1911-1896نخست وزیر کانادا
را در روزنامه های محلی به چاپ
می رســاند و یکــی از آثار او بنام ایستگاه مترو و خیابان  Beaubienبود.
، Drapeau de Carillonکــه در یادآور یــک خانــواده کانادائی -در این مدت دراز ،او در مباحثات
سال  1858منتشر شد ،شعر ملی فرانسوی است ،که چندین عضو متعدد سیاســی مشارکت داشته
آن خدمات درخشــانی در زمینه اســت ،از جملــه مبــادالت آزاد
نام می گیرد.
اما کرمزی مرتکب تقلب و جعل های سیاسی ،مالی و مشاغل آزاد ،تجاری با ایــاالت متحده آمریکا،
امضا می شود که باعث می گردد انجام داده اند.
اخــذ خودمختــاری کانــادا از
وی مخفیانه از کبک خارج شده و این خانواده ،مشخصا دکتر پی یر بریتانیای کبیــر ،موضوع مدارس
به فرانسه پناهنده شود .او در سال بوبی یــن  ،Pierre Beaubienدر مانیتوبا ،ســاختن دومین شبکه
 1879در شــهر «هاور»  Havreهنگام تغییر قــرن (از  19به  )20راه آهن سراســری کانادا Trans
فرانسه فوت می کند.
مالک بخش مهمی از زمین های  Continentalو غیره.
علیرغم این بخش ســیاه از تاریخ اوترمون  Outremontبودند.
ســر ویلفرید لوریه Sir Wilfrid
زندگــی او ،بخاطر شــهرت او در
 Laurierگاهــی با تملق گوئی و











ادبیات ،بولوار  Cremazieباز هم به
گاهی با انتقاد ،یک سیاســتمدار
Rosemont
یاد وی در ســال  1914نامگزاری
تاثیرگــذار در دوره خــود بود .در
می شود.
محلــه ،ایســتگاه متــرو و بولوار سال  1899بود که خیابان Saint-










مدیون
را
خود
روزمون نام
 Louisخیابــان  Laurierنامیده
Ucal-Henri Dandurand
Jarry
شد.
خیابــان  Jarryیـــــــادآور هستند که مشاور امالک و شریک
 Stanislas Bleignierمشهور به  Herbert Haltبوده است .این دو
پدر  Jarryمالک و کشاورز زمینی نفر زمین قابل مالحظه ای را برای
Mont- Royal
بــود که این خیابــان از آنجا می شرکتی بنام Candien Pacifique
خریــداری کردند .این شــرکت خیابان مونت رویال Mont Royal
گذرد.











موســس کارخانه هــای  Angusنام خود را از محلی می گیرد که
Jean Talon
است Dandurand .و  Haltآنچه را در آنجا واقع شده است ،محلی که
)Jean Talon (1626-1694
که از زمین یاد شده بجا مانده بود از پای تپه مونت رویال می گذرد.
متوالیا کمیسر جنگ هادر فالندر تفکیک کردند.در سال  ،1905این ژاک کارتیه  Jacques Cartierدر
 ، Flandreکارپرداز و مامور خرید قسمت در شهرک جدید دهکده سال  1535آنجا را La Montagne
نامیده بود.
در ارتــش  ،1653 Turenneروزمون گنجانیده شد.
کمیســر  Quesnoyو ســپس نام روزمون توســط Dandurand

ماریاکُـتنه
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Maria Cottone

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

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

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

Consultations,
Invitation Letters,
Renewal of P.R Cards,
Renewal of Temporary
& Resident Visa
Citizenship Applications

Immigrate to
Canada

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

تماس با خط مستقیم و رایگان از ایران به مونترال با کامی منفرد مدیر امور ایرانیان











از تهران بدون پیش شماره و از شهرستان با پیش شماره ( ) ۰۲۱
 ) ۰۲۱ ( ۹۷۱ - ۱۸۷۴داخلی ۳۷۴۷
اوقات تماس به وقت ایران :دوشنبه تا جمعه و از ساعت  ۲۱تا 24
آدرس جدید ما روبروی درب مترو Langelier؛ طبقه باالی  Laurentian Bankمی باشد:

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

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

Tel: 514-656-8178

ایران :اعتیاد...

>> ادامه از صفحه8 :

ایران ســاالنه میلیاردها دالر هزینه
مبارزه با مواد مخدر میکند .ساالنه
دهها مامور نیروی انتظامیدردرگیری
مسلحانهباقاچاقچیانکشتهمیشوند.
 ۸۰درصد اعدامها در کشور -در حالی
که ایران پس از چین بیشترین تعداد
اعدام را در جهان دارد -به مواد مخدر
مربوط میشود .بیشترین زندانیان در
زندانهای کشــور هم زندانیان مواد
مخدر هســتند .به این ترتیب بیش
از  ۲۰درصد جمعیت کشور با مساله
مواد مخدر مستقیمدرگیر هستند.
درحالــی که آمــار و وضعیت عینی
مصرف مواد در کشــور ،نشــان از به
شکست انجامیدن تمام سیاستهای
مبــارزه با مواد مخدر دارد ،جمهوری
اسالمی اما بر اجرای این سیاستها
مصر است.
این در حالی اســت که دیدگاه کلی
به مواد مخــدر در جهــان در حال
تغییر اســت .ایاالت متحده آمریکا و
کشورهای آمریکای التین که ساالنه
میلیاردهــا دالر هزینه مبارزه با مواد
مخدر میکنند ،سیاستهای خود را
در این خصوص تغییر دادهاند.
کشور پرتغال ،در سال  ۲۰۰۱مصرف
مواد مخــدر را از امــری «جنایی»










بهداشــت و
به
مربوط
به مســالهای
ســامتی تبدیل کرد .در این ســال
اعالم شــد که مصرف مواد مخدر در
این کشور همچنان ممنوع است ،اما
جرم محسوب نمیشود.

تحقیقات جدید نشــان میدهد که
میزان سالمت مصرفکنندگان مواد
مخدر در پرتغال به شکل چشمگیری
بهود یافته اســت .همچنین از زمان
اجرای ایــن قانون شــیوع ویروس
اچآیوی در این کشــور کاهش قابل
توجهیداشته است.
در هلند ،مصرف حشیش و ماریجوانا
به عنوان «مواد مخدر سبک» کامال
قانونی و آزاد است .با وجود این هلند
کمترین آمار مرگومیر بر اثر ســوء
مصرف مواد در اتحادیه اروپا را دارد.
دانمارک نیز از سال  ۲۰۱۲سیاستی
مانند هلند در پیش گرفته است .در
این کشور مکانهای مخصوصی برای
مصــرف و تزریق مواد مخــدر برای
معتادان در نظر گرفته شــده که در
آنجا وضعیت نحوه مصرف زیر نظر
گرفته میشــود و از عوارض جانبی
آن پیشگیری میشود .عالوه بر مواد
مخدر ،ابزار و وســیلههای الزم برای
مصرف یا تزریق آن به شکل قانونی در
اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد
و مصرفکنندگان زیر نظر پرســتار
هســتند .در این کشــور نیز از زمان
اجرای این قانون ،آمار اعتیاد ،ســوء
مصرف مواد و عوارض جانبی مصرف
(از جمله شــیوع اچآیوی) کاهش
داشته است.
در آلمان ،مصرف ماریجوانا ،حشیش،
گرس ،شیشه و بسیاری دیگر از مواد
مخدر ،منع قانونی ندارد ،اما خرید و
فروش مواد جرم است .در این کشور

هم آمار ســوءمصرف و مر 
گومیر و
عوارض جانبی کاهش چشــمگیری
داشته و با وجود مصرف مواد مخدر،
اعتیاد به شدت کاهش یافته است.
ایران :در بر همان پاشنه
میچرخد

در ایران اما مبارزه بــا مواد مخدر از
همان الگوی  ۸۰-۷۰سال پیش ،یعنی
زمانی که مصرف مــواد مخدر جرم
تلقی میشد ،پیروی میکند.
یک فارغالتحصیل کارشناسی ارشد
جامعهشناسیدر تهران ،به رادیو زمانه
میگوید« :رویکرد امنیتی-جنایی به
مواد مخدر باید به رویکرد فرهنگی-
بهداشتی تغییر کند .باید بین معتاد و
مصرفکننده تفاوت قائل شد .چیزی
که باید با آن مبارزه کرد ،سوءمصرف
مواد مخدر است ،نه مصرف آن .حذف
مصرف مواد مخدر ،مثل حذف مصرف
هر چیزدیگری ،غیرممکن است».
جمهوری اســامی میگوید شیوع
مصرف مواد مخدر ،توطئه اســکتبار
جهانی و یکــی از حربههای تهاجم
فرهنگی است .مردم مخالف و بدبین
به حکومــت اما میگوینــد توزیع
گسترده مواد مخدر ،کار خود حکومت
است برای سود مادی و جلوگیری از
آگاهی و فعالیت جوانان.
ایــن رویکردهای سیاســی-امنیتی
دستکم  ۴۰ســال است کمکی به
کنترل سوءمصرف مواد مخدردر ایران
نکردهاند.

www.paivand.ca
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امیرکفشداران

وکیل دعاوی

Amir Kafshdaran Law
LAWYER

AVOCAT

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

از اختراع اما م خمینی تا اختراع امام خامنهای

اکبرگنجی
به شخصیتی دموکراتیک
""تحریف امــام خمینی
و مدافع حقوق بشــر نیاز
 مشــابه اختراع، آنان فقط و فقط اختراع امام،نداشتند
جنــگ قدرتی اســت که
ًظهور بیرونــی آن موقتا
.به فردی نیاز داشــتند که امامزاده است
مقابل امپریالیسم آمریکا بدین ترتیــب در رقابت با مرقد
.کاهش پیدا کرده است
،  وکیل دادگاه کبک
 مرقد خمینی توسعه مییابد،و ژاندارمــش در منطقــه ائمه
پــس از حملــه شــدید
_______________
»و دادگاه «سوپریور
1010 de la Gauchetière, Suite 1315
. و شــکوه دنیوی پیــدا میکند.آیتالله خامنهای در ســخنرانی بایستد و بتواند مردم را بسیج کند
Montréal (Québec) H3B 2N2
طرفداران خامنهای که میفهمند
. به افراد و گروههایی خمینی دارای این قابلیت بود۱۴/۰۳/۱۳۹۴
 مســئله مبارزان کنونی این است بیت خمینی و همراهانشان چرا،که خمینــی را تحریف میکنند
Tel.:
Fax: 1-855-698-8872
 این نقد را مطرح، حقوق چنین میکنند،همچنین حمالت شدید دستگاه که به شخصیتی دموکرات
________________________________________________
www.ak-law.ca
کردند که امام خمینی
 بشــری و لیبرال نیاز،تبلیغاتــی و مواجــب بگیــر او
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
email: info@ak-law.ca
 از،طیــف مقابل "امــام راحل" را به دارند که در برابر نظام شاید صدها کتاب ساده زیســت بود
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال
حال خود گذاشــته و جنگ را در دیکتاتــوری و ناقض و مقاله پژوهشی اســام مستضعفین
ب میکند؛ حقوق بشــر آیتالله نتواند به اندازه و پابرهنــگان دفــاع
 میدانهایدیگری تعقی
حرم
ساخنت
میکــرد و مخالــف
.میدانهایی که جلوهگری رسانهای خامنهایبایستند
*Ensemble matelas
*Ensemble
et
matelas
*Ensemble
et
matelas
*Ensemble
et
matelas
*Ensemble
et سرمایهmatelas
داری و
 اسالمet ،دوران مرض هاری احمدینژاد و به همیندلیل خمینی آیتاهللخمینی
sommier orthopédique
sommier orthopédique
sommier orthopédique
sommier orthopédique
sommier orthopédique فرایند ساخته شدن
 ساختن.بود
آمریکایی
 لیبــرال و،این که غرب در حال تحقیق برای دموکــرات
Dream Star
Dream Star
Dream Star
Dream Star
Dream
Star
بازداشت امام زمان است اشاره به ســکوالر را اختــراع مرقد ائمه را برای
60” grand lit 99$ 60” grand lit 99$ 60” grand lit 99$ 60” grand litبرای
99$ مرقدی
60” grand
lit 99$
چنیــن
$
$
$
$
$
$
$
$
$
879
999
999
999
999$  که- آیتالله خمینی.ما فهمپذیر سازد
Sectionnel
Sectionnel Sectionnel879
Sectionnel
Sectionnel879
Sectionnel
Sectionnel879
Sectionnel
Sectionnel879999
Sectionnel
.آنها دارد
میکنند
۹۴  خــرداد۱۴ در
"اسطوره خمینی" بر اساس قابلیت اما پرســش مهم این
 با زندگی زاهدانه بر پایهی تازهترین گزارش نهاد-رسماً افتتاح شد
 دارایی خود را،ثروت دارنــد
: آیتالله است.و نیازهایی اختراع شــد
در،داشته پژوهشی "پرایوت ولث" چین
از راه تولید کاالهای مصرفی
$ خمینی تعارض
$  و اسالم امام$ دارای ظرفیتها$ آیتاهلل خمینی$
699
699
699
699
699خمینیدارای قابلیتهای شخصی آیا
Canapé
Canapé
Canapé
Canapé
Canapé
حال حاضر در این کشور بیش از
.و قابلیتهایی است که بتوان چنین و مصداق اسراف است
 درصد۱۳ بهدست آوردهاند و
:خاصی بود
 استاد شخصیتی از او ساخت؟،مرجع مســلم تقلید
زندگی
ثروتمندMeubles
افرادprillo
یک میلیونMeubles
Meubles
Meubles
prillo
Meubles
prillo
prillo
prillo
شیعیان طرفدار اسالم
گویی ائمه
(با میانگین ثروتی بالغ بر دو
. و فردی که بدون تردید مــواد خامی در آرای سرمایهداری و آمریکایی بودند و میکنند،فلسفه و عرفان
و هفت دهم میلیارد دالر) از
حجم دارایی این افراد که در دو
.با شــجاعت تمام مقابل شاه خمینی وجود دارد که مدافعان این زندگی زاهدانهای نداشتند
طریق معامالت ملکی و بنای
،رویکرد میتوانند بدانها اســتناد چرا شیعیان آن حرمهای با شکوه دههی گذشــته به دست آمده
.ساختمانها و برجهای جدید
.ایستاده بود
*Ensemble matelas et
 حجم،بیش از یک و نیــم میلیون یورو بنا بر نتایج ایــن پژوهش
.مبارزان آن زمان به شــخصیتی کنند و میکنند
طالیی را برای آنان ساختند؟
افزایش ارزش ســهام شرکتهای
sommier orthopédique
Dream Star
دارایی ایــن ثروتمنــدان
.امــا در منظومه فکری و آیــا آیتالله خمینــی از آنها هم است
ثروت$ بازار بورس نیز به$ چینی در
ا ســطو ر ها ی
60” grand lit"خود
99$
les Meubles
tous
doivent
les Meubles
être
tous
doivent
les Meubles
être tous
doivent
Meubles
être tous
doivent
être doivent
être
879
999توانگران
$
$ تعدادشــان به
$ کهtous
$ بانــک
$
$les
$les Meubles
$ اصلی
$عملــی او
$
۹۱۷
"ساخته
چیز
چه
اقتصــادی
کارشناســان
…و
،تقواتر
با
،تر
ن
مســلما
،زاهدتر
افزوده
""خودساخته
این
999
999
999
999
999 vendu!
2299
2299
2299
2299
2299نیاز داشــتند تا قدرت زمینی برای
vendu!
vendu!7 mcx
vendu!7 mcx
vendu!7 mcx
jusqu’à
jusqu’à
Sectionnel
Sectionnel jusqu’à
Sectionnel jusqu’à
Sectionnel jusqu’à
Sectionnel
7 mcx
7 mcx
 تن میauجامعی
شمارprix
مبارزه را پیش مشروعیتبخشیبه و چه چیز فرعی به
گزارش
درlaplus
USB
آمریکایی
la qualité
la
plus
qualité
bas prix
au
qualité
bas prix
aula
plus
qualité
bas prix
aula
plus
qualité
bas prix
au بود؟
plus bas
 در این گزارش همچنین. در دو دههی میان اســت،رســد
 برای کسب میرود؟، در مبارزه خود.برند
 بیش از آمده است که فعالیتهای بازرگانی،۲۰۱۴  و۱۹۹۵  سالهای،اگر ساختن چنین حرم و بارگاهی دربارهی شمار میلیاردهای جهان
$
Prillo
liquide
Prillo
liquide
Prillo
liquide
Prillo
liquide
Prillo
liquide
699
 در دنیــای مجازی نیز یکی دیگر. سه و نیم بیلیون دالر بوده است، اعالم کردند کــه در حال حاضر، برای آیتالله خمینی ناموجه است،آیا بــا توجه به این نکته
و هویتســازی
و$ قدرت سیاسی
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Meubles
prillo
رقم
این
از
درصد
،ها
۴۷
ی
آمریکای
چنیــن
دارای
خمینــی
از
بیش
آسیایی
میلیاردرهای
تعداد
999
999
999
999
999
اطهار
ائمه
برای
ها
م
حر
آن
ساختن
متموالن
شــمار
افزایش
دالیل
از
دم
به ســنت و
1399
1399
1399
1399
1399
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
 به قدرت،اقتصادی
de
de
de
de
de
. قابلیتیاست.د ســتیتر ین آمسانی نیاز دارد
 "گروه علیبابا" که.چین است
 در، در مقام دوم. میلیاردرهای اروپایی است و بهویژه را کســب کردهاند.به طریق اولی ناپذیرفتنیتر است
Mega
rabais
rabais
rabais
rabais
rabais
بر شــمار میلیاردرهای چینی هر متمولین آســیایی قرار دارند که شــرکتی بزرگ در بخش تجارت
منابــع رجوع
Beaucoup
de
pièces
Beaucoup
uniques,
de
pièces
Beaucoup
etc.
uniques,
de
pièces
Beaucoup
etc.
uniques,
de
pièces
Beaucoup
etc.
uniques,
de
pièces
etc.
uniques,
etc.
خمینی
حرم
و
جمکران
مدل
با
مرقدخمینی
رقابت
.هفته افزوده میشود
 از جملهی،بیش از یک سوم این مبلغ را از آن الکترونیکی جهان است
 امام.خواهد شد
$
$
$
$
$
ائمه
مرقد
879
879
879
879
Sectionnel در این
Sectionnel ،اطهار879
Sectionnel
Sectionnel
Sectionnel
بخش
ائمه
باشکوه
های
م
حر
ارزیابی
اساس
بر
.اند
ه
ساخت
خود
ثروت
میزان
کــه
گزارش
. این شرکتهاستtous
Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!
در
شهادت
و
مبارزه
حسین نماد
les Meubles doivent être
$
$
999
2299
vendu!
jusqu’à
 نتایج این پژوهش نشان میدهد۱۰  تا۵  درUSB  میلیاردر (بهدالر)در سراسر کارشناسان بانک۱۳۰۰  آن نســلهای پیش و پس از انقالب مهمی از اختراع و ســاخته شدن، براساس این سنت.تشیع بود
la qualité au plus bas prix
 میلیونرهای آسیایی که خودروی مورد عالقهی اغلب، ســال آینده، وقتی قداست آسمانی جهان مورد بررســی قرار گرفته. اسطوره به خوبی در مقابل چشمان خود تشیع است،قابلیتها و این نیاز مبرم
liquide
-شــد
 ائمه اختراع$ اسطوره خمینی$ دیدند که چگونه
و$DÉCOR
ثروت$REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
کسب
در$DÉCOR
سبقت را
گوی
نه از$REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
این افراد
دارایی$که
شده$  تاکید$ علم$ ،عصمت
 اتومبیل،میلیاردرهای آسیایی
 اینPrillo
.خمینی اختراع شد
DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
DÉCOR
DÉCOR
REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$
$REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$ $
$ $
$
$ $
$
$ Sectionnel
$
1699
1699
1099
1699
1099
1899
1099
1899
1099
1899
1099
699
1899
699
1899
699
699
699
7
mcx
7
mcx
7
mcx
7
mcx
7
mcx
Sectionnel
7 mcx مال از
7 mcx1699
Sectionnel
7 mcx 999
7 mcx1699
7 mcx
Canapé
Sectionnel
Canapé
Sectionnel
Canapé
Canapé مــرگ نیز
Canapé
1399 !توانگران آمریکایی پورشهی ساخت آلمان است
از
پس
.شــد
اختراع
،خلقت
عالم
مدیر
،رجعت
،غیب
گردآوری
انداختن
راه
طریق
از
بلکه
،ارث
راه
ای
ه
خامن
الله
ت
در جنگ قدرت با آی
de
. طیفهای مرقدی برای او ساختند،و حامیان اصولگرایش
.و… شکوه زمینی هم باید ساخته کسب و کار و سرمایهگذاریهای خواهند ربود
---------- rabais
 ســاختنها همیشه با کالن در رشــتههای گوناگون به.مقابل به شخصیتی نیاز دارند تا با "موسسه تنظم و نشــر آثار امام میشــد
،"گذار "گروه علیبابا
 بنیان:عکس
Beaucoup
de piècesمیلیونرهای
uniques, etc. بیش از یک پنجم از
. قدرت دست آمده است. خمینی" هم تأسیس شد تا حافظ قدرت رابطه وثیقی دارند.کمک او مقابل خامنهای بایستند
 چینی که بهطــور میانگین بیش جک ما879$
Dépêchez-vous!
ً آیتالله خمینی از این نظر کام
•
مسابقهی میلیاردرهای آسیایی و
.ال میراث او باشد و به تبلیغ میراث او گفتمانسازاست
از ســه و دو دهم میلیــارد دالر
بــرای اروپایی
فعالیت نتوانسته
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پانزدهم
یکــم و
از انقالب برای ســاختن اسطوره نشر آثار امام خمینی" همه ساله به حاشیه راندن معتزله و سیطره
اشاعرهمعلولگفتوگوهای
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STORES TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTEREST.. NO DOWN PAYMENT.. LIQUIDATION CENTERS
،اســتداللی نبوده اســت

میلیاردها تومان از بودجه دولتی را
.میبلعد

514-574-4540
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را بر روی سایت بخوانید
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27, 2013
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استان کبک هم فکــر نمیکنند و مثــال خیلی از
نیست.
پزشک
حضور
کردهاند.
قانونی
عنــوان یک
بــه
را
او
هــا
بلژیکی
دانشگاه
پروفســور
یک
بلژیک
در در حال بهتصویبرساندن قانونی ســپتامبر این پزشــک
شناسند.
بروکســل و متخصــص قهرمان
VUB
جان بیماری
شصتمیساله
مشابه است.
سیصد نفر
بیش از
گذشــته
ســردمدار
روزها
ســرطان ایــن
ورهســت را با
ناتان
1220ماهبه
آسان»
متقاضی
1394
نام تیر
10 
«مرگشماره
سال 21
در بلژیک ،
13
گرفت.هماو جمع
بروکسل دور
شمالمرگبــار
است.به بیماری یادرد جسمی درتزریق
یوتانازیمبتال
باید
دیستلمان
سالحرف
 ۴۴به
شدند تا
دیســتلمان
دکتر ویم
هاینداشت
بیشتر
احتمالیک که
قطعیبهناشی از
ذهنی العالج
و
کنند.
گوش
مرگ
درباره
شــما
که
پزشــکانی
همه
زیاد با
دو بــار به طور ناموفق زیر
بیماری یا حادثه باشد.
تغییر تنش
رســمی
تیغشــب
پزشک او آن
حضوراز نظر
متفاوتدر است.
میشناسید
لباسبرای
جراحــی
درخواست باید
یک شلوار جین
جنسیتبلکه
بیرونی نکرده بود،
فشارکار به
یعنــی که
بیمار
رفتهبابود.
فــوتو بدون هرگونه
او ،معالج
پولیوری
و
ســاده
پیراهنی
و
آبی
است.
شده
انجام
درستی
دســتخط خود بیمار که از نظر سال قبل هم او برادران ۴5
با
عالقمندانش
مشــکی در
شــناخته
سالم وبا مرگ
روحینامش
او کــه
جمــع آن دنیا
دیگری را به
ساله ساله
دستکم هجده
شود 2002.میالدی حاضر شد.
ســال
شود ،از
فرســتاد .مارک و ادی که
نوشته
میاست
که
داد
شــرح
حاضران
بــرای
او
شد
قانونی
بلژیک
در
یوتانازی
وقتی
بودند،
ناشنوا
مادرزاد
کهبعد از مشاورههای فراوان با پزشک
حمایت از یوتانازی هر ساله
به
ساعته
دو
ای
جلسه
در
چگونه
شــروع
بایدزمینه
بیمار،این
فعالیتش را در
دیگری فهمیدند که بدلیل اختالل
پزشک
معالج
رو به افزایش است .تعداد
که رابطهای با بیمار و پزشک قبلی ژنتیکی بزودی بیناییشان
متقاضیان در اولین ســال
ندارد معرفی شود.
را هم از دست میدهند ،به سراغ تصویب قانون  ۲3۵نفر بوده است؛
به
هم
او
و
آمدند
دیستلمان
دکتر
اگر پیشبینی زمان طوالنی برای
در حالی که سال گذشته به 143۲
مرگ طبیعی بیمار وجود داشته تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
نفر رسیده است.
باشــد ،مراجعه به پزشک سوم و یک پیرمرد  6۴ســاله هم در بین
همینطور روانپزشک یا متخصص بیمارانی که سال گذشته ایندکتر استان کبک کانادا درصدد است
همــان بیمــاری که فــرد به آن یوتانازیست کارشان را هموار کرده ،تا با الگوبــرداری از بلژیک قانونی
مبتالست ،الزامی است.
دیده میشــود .خانواده این فرد مشابه وضع کند.
بین زماندرخواست و انجام اتانازی وقتی از موضوع خبردار شدند که در بلژیــک هم این داســتان به
دستکم یک ماه فاصله زمانی باید باید برای مراسم کفن و دفن لباس پایان نرســیده و دکتر دیستلمان
میپوشیدند.
وجود داشته باشد.
و همراهانش در صدد هســتند تا
محدوددربهاینترنت،
ساختهشده
کلمهدر بلژیک
یکآســان
مرگ
لیســت افرادی که این پزشــک یوتانازی را در این کشــور توسعه
سال"بلکه هر فرد
"لغتنیست،
بیماران
بلژیکی اتانازی کرده ،فراتر از این دهند .او میگوید که باید قوانین
بالغیآکسفورد
دیکشنری
"سلفی"نامهاست
لغتکه اگر
بنویسد
درخواستی
میتواند
( )Selfieو این چند مورد آنهایی دســت و پاگیر در اینباره حذف
آکســفورد
دیکشنری
موردشان
در
بیشتر
رسانه
که
بوده
 "۲۰۱3به
سالبیماری
حادثه یا
اثــر
روزی بر
شود و کودکان بیمار و مجانین هم
اعالم کرد .این
"لغت
عنوان
را به
برایاند.
حرف زده
شد،
اینترنت دچار
غیرقابل برگشت
بپیوندند.
این گروه
بتوانند به
آمریکا
ستارهپاپ
مادونا،
بهگزارشمجلهفوربس
اند و از آن
ساخته
کمای کاربران
لغت را
بعضیها نــام او به
اجتماعی دربــرای
میتواند هر
بیمار
کنند.
او
آیندهای
است .در
بوده کبک
میرسد
معنای به
مادونا از
نظرسال
خواننده
پردرآمدترین
اینترنت
های
شبکه
اتانازی در
تگراگذاری
به
یوتانازی
قانونی
خطرات
تجسم
را
درخواستش
بخواهد
که
لحظه
بلژیک
مشابه
قانونی
دور
چندان
نه
هایش
آهنگ
اجرای
هایی
استفاده میکنند .اشاره این لغت به عکس
کنســرت وهر چیز
مـی بیش از
طریق قد
تند تند
حساببا
چنان
کند،
نظر می
فروشجلب
طور
این
همه
عجلـه والبته
میآید.
نیازی به
این کار
کنــد و
لغو
تصویب کند.
درآمد
یورو)
میلیــون
(۹۲
دالر
میلیون
۱۲۵
.)self
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فالت ایران از جمله آذربایجانیها بزودی پژمرده خـــواهند
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یک شلوار جین
بلکه با
نکرده بود،
یعنــی که کار به
نویسد:بیمار
ماو،یفــوت
«من حتی
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اشـــعاری بین
intentionally ending a life
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پیراهنی
و
آبی
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شده
انجام
ازدرستی
شاعران آذربایجان را بـــه زبان
painخرافات،
ســتیز با
زداییinاز
toت
relieveعاد
جـــنگ «پاره پاره» ،گزیدهای
ُ
order
عالقمندانشاز and
جمــع
در
مشــکی
شــناخته
مرگ
با
نامش
اواصـلی
suffering.از
کــه چاپ مـیکردم کـه مدام اشعار ترکی شــعرای آذربایجان ،رفتارهای ناشایســت ،تجلیل
میشود ،از ســال  2002میالدی حاضر شد.
هم زر زر سـاواک از این بابت بلند «اتلها و متلهــای آذربایجان» ،آگاهی ،و شکل بخشیدن به روحیه
که یوتانازی در بلژیک قانونی شد او بــرای حاضران شــرح داد که
بود».
در مدنــی و مبارزه با فقر و تبعیض و
مضارع در
جریان ،به
دو ساعته
«ماضـــی وجلسهای
فعالیتش را در این زمینه شــروع چگونه در
ســرانجام هم ســاواک انتشــار زبان کنونـی آذربایجان»« ،ادبیات خودپسندی از مهمترین مضامین
«خوشه» را برنتافت و این نشریه و فولکلور آذربایجان» از آثاریست آثاریست که صمد بهرنگی برای
در سال  ۱۳۴۸توقیف شد.
که او درباره فرهنگ و زبان ترکی کودکان و نوجوانان نوشته است.
در این میان «ماهی سیاه کوچولو»
صمد بهرنگیدر چنین شرایطی پا پدید آورده است.
در عرصه وجود گذاشت :یک معلم صمد بهرنگی همچنین اشعاری از شناختهشــدهترین داستان صمد
نمونه و از نخستین فعاالن حقوق مهدی اخوان ثالث ،احمد شاملو ،بهرنگیوازمحبوبترینکتابهای
مدنی در مفهومی که امروز سراغ فروغ فرخزاد و نیما یوشــیج را به ادبیات کودکان است.
داریم.
ترکی ترجمه و منتشر کرده است .به این داستان ،جایزه معتبر هانس
کریستین اندرسون هم تعلق گرفته
تولد یک داستاننویس
تولد آقای معلم
است.
بهرنگی در ســالهای دهه
صمد
تیرماه
دوم
در
بهرنگــی
صمــد
---------------یک کلمه ساختهشده در اینترنت،
 ۱۳۱۸در محلــه «چرنداب تبریز  ۱۳۴۰بــه داستاننویســی برای عبداله باقر حمیدی:
"لغت سال" دیکشنری آکسفورد
متولد شد .پدر او با شغل زهتابی کــودکان و نوجوانــان روی آورد .صمــد بهرنگــی بــا آگاهــی از
دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی" ()Selfie
گذران میکرد .او از تنگدســتی «پسرک لبوفروش»« ،ماهی سیاه داستانهای ســفرنامهای جهان،
را به عنوان "لغت سال  "۲۰۱3اعالم کرد .این
کوچولو»،
تن بــه مهاجرت به قفقــاز داد و
کوچولو»
برای« ۲۴ســاعت در خواب داستان «ماهی ســیاه
بهگزارشمجلهفوربسمادونا،ستارهپاپآمریکا
لغت را کاربران اینترنت ساختهاند و از آن
بیــداری»« ،اولدوز و عروســک
هایدر سال
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دیگر
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«ماهی
داســتان
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پردرآمدترین را
مادونا از
است.
سال بوده
خواننده
اجتماعی ودر اینترنت
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طریق اجرای کنســرت و فروش آهنگ
استفاده میکنند .اشاره این لغت به عکسهایی
۱۲۵مهمترین
« .)selfتلخون» از
(portraitغها» و
ماماغان ،و کال
و در
«هدفی
میلیــوندرونمای
ادبیــات ایــران
یورو)هدرآمد
میلیون دالر (۹۲
آذرشهر،میگیرد
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عرصه ادبیات
چه او در
هــرآثار
رواج در
آخیرجان
عکس و
چنیــن گوگان
قندجهان،
حرکت
مادونا،ندارد،
حرکتازوجود
است .با برای
لیدی گاگا
فاصله زیادی
داشته
بیشتر
هایی با
۸۰آثار از او
است .به اعتباربااین
کودکان
آذربایجان شرقی به
استان
کرد.
اســت» را
خودبنهدف
طرحدالر
میلیون
جووی با 7۹
میلیون دالر و
نوجواناهایی
وفور در شبکه
هوشــمند به
گوشیهای
سوم قرار
رتبههای
درآمد در
بهمی
داد.اینستاگرام مشاهده
بوک و
محرومفیس
نظیر
ادبیات
شوند.مترین نویسنده
عنوان مه
درس می
دارند.میگوید
داســتان
دوم ودر این
بهرنگی
او درباره تجربــهاش از آموزگاری کودکان و نوجوانــان در ایران یاد که سرانجامی برای زندگی وجود
کردهاند.
روستاهای
اینترنتیهمان
زیستن خودش
ازروش
ندارد،
انتشار
بپیوندید :اگر می خواهید
شرقی وپیوند،
آذربایجانایمیل
لیست بلند
در به
-------------بودن آنچه که
بیربط
کنید:ه خود
است .در زمان
زندگی
ایمیل
هدفبه ما
ایمیل خود را
دانشسراآگاه شوید ،نشانی
بصورتدرمنظم
پیوند
آموخته بود بــا نیازهای کودکان حسین محمدزاده صدیق:
این درونمایه بسیار تازه بود.
info@paivand.ca
(نشریه خوشه)۱۳۵۴ ،
نوشته است:
-------------مجموعه قصههای 

«از دانشسرا که درآمدم و به روستا در
ی که بهوسیله تجلیل از اراده ،دعوت به بردباری،

رفتــم یکباره دریافتــم که تمام بهرنگ در
زمینه ادبیات کودکان اندیشــیدن و دانشطلبی از دیگر
تعلیمات مربیان دانشسرا کشک منتشر شده« ،فریادها 
ی یک اسیر» مضامین آثار صمد بهرنگیســت.
بوده اســت و همــهاش را به باد نهفته است ،ودیگر مسایل حیات و آثار او در جمهــوری آذربایجان و
ی اجتماع 
فراموشی سپردم و فهمیدم که باید زندگ 
ی تحتالشعاع و در در ترکیه نیز خوانندگان پرشمار
خودم برای خودم فوتوفن معلمی اطراف آن دور میزند ،و در نتیجه دارد .در فروردین ماه سال جاری،
ی که بتواند شعور اجتماع 
اثر 
را پیدا کنم و چنین نیز کردم».
ی را روزنامــه گاردین «ماهی ســیاه
صمد بهرنگی بــه کار نهادینه و بجنباند و ضرورتر بهحال کنون 
ی کوچولو» را جزو ده اثر برتر ادبیات
ماندگار اعتقادداشت.
باشــد ،بهوجود میآیــد که در کودکان قرار داد.
ی کودکان» نوشته
در داســتان «یک هلو هزار هلو» عین حال «برا 
{>> ادامه در صفحه}28 :
ی که در این قصهها
مینویســد« :بوتههای خاکشیر میشود .مطلب 
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ﺍﺯ ﺩﺭﻣﺎﻥدارنده
)F: (514
McGill
Inscriptions
pour
le soir:
ﺧﺎﻁﺭ
 842-8021ﻭ ﺑﻪ
Metro:ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻁﺑﻳﻌﯽ
ﺳﻼﻣﺗﯽ
ﺗﺣﺻﻳﻼﺕ ﻋﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ
ﺗﺟﺭﺑﻪ ﻭ
کبکﺑﺎ
ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ
مجوز ﺭﺍﻩ
ﮐﺎﻣﻠﻡ ﺍﺯ
TITULAIRE D’UN PERMIS
farnaz@hot.ca
www.hot.ca
DU QUÉBEC
ﺗﻣﺎﺱ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
décembreﻟﻁﻔﺎ
ﺩﺭﺩﻣﻧﺩﺍﻥ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ
17:00-19:00ﻣﻥ ﮐﻣﮏ ﺑﻪ
ﺑﺭﺍی
ﺩﻟﻡ ،ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻟﺫﺕ
 11ﺑﺎ4,ﻣﻥle 3,
ﺩﻳﮕﺭet le
8 janvier

Facebook:Session:
Nutritionleand
Well Being
with
Maria
13 janvier
au 27
mars
2014Cottone
Inscriptions pour le secondaire:
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à 11:00
Session: le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

آماده شوید!

514-337-3856حتصیل و بازار کار
برای ادامه

آماده شوید!
انگلیسیبیاموزید!
CEA St. Laurent Adult Centre

کار
ا برای ادامه تحصیل و بازار
نامنویسی کالس های انگلیسی
)950 Fraser (Metro: Cote-Vertu
Ville St. Laurent, Quebec

بیاموزید!
انگلیسی و شبانه
روزانه

نامنویسی کالس های انگلیسی
PRÉPAREZ-VOUS
نیمه وقت نه
شبانه:متام وقت یا
à la poursuite
روزانهouو de vos études
à l’intégration du marché du travail

PRÉPAREZ-VOUS
COURS EN ANGLAIS
à la poursuite de vos études ou

DE JOUR ET DE SOIR
à l’intégration
duPLEIN
marché
du travail
DISPONIBLES,
TEMPS
ET TEMPS
PARTIEL
COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR
alphabétisation • présecondaire
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
______________________________
• secondaire
(DES)• pour l’admission au cegep
• alphabétisation
• présecondaire
)secondaire (DES
• pour les programmes
d’études •professionnels
• pour l’admission au cegep • pour les programmes
Inscriptions
pour le jour:
d’études professionnels

4, 12 et 18 novembre
2013
de 9:00 à 11:00
کالسهایروزانه:
نامنویسی
Session:
le
2
décembre
au
mars 2014
Inscriptions pour le21jour:

Inscriptions pour le jour:
les 12, 17, 20pour
août; le
septembre de 9:00 à 11:00
Inscriptions
le3soir:
Session:
le
28
août
au
4
décembre
2015
le 3, 4, 11 décembre et le 8 janvier 17:00-19:00

نامنویسیکالسهایشبـانه:

Session:
le 13 janvier au 27 mars 2014
Inscriptions pour le soir:
Inscriptions
pour
le secondaire:
le 19 août; les 2, 8, et 14
septembre
de 17:00 à 19:00
le
8,
14
et
21
novembre
9:00
à 11:00 2015
Session: le 9 septembre au 16 décembre
Session:
انگلیسی le 2
décembre
au 21
mars 2014
دبیرستان:
کالسهای
نامنویسی
Inscriptions
pour le secondaire anglais:
RENSEIGNEMENTS:

les 13, 18 et 24 août; 1er septembre de 9:00 à 11:00
Session: le 28 août au 4 décembre 2015

514-337-3856

514-337-3856

CEA St. Laurent Adult Centre
RENSEIGNEMENTS:
CEA
St. Laurent
Centre
950 Fraser
(Metro:Adult
)Cote-Vertu
950
Fraser
Ville
St.
Laurent,
Quebec
Ville
St. Laurent, Quebec












Metro
Cote-Vertu

شـی
راز

از این پس مهمانی ها و مراسم خود را به ما بسپارید!
خوشمزهتریناغذیهایرانیوکانادایی
• با هر بودجه • برای هر مناسبت

یکبارامتحانکنیدمشتریخواهیدشد.

Tel.: 514-963-5179

کیتر ینگ
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دوره های رایگان آموزش زبان فرانسه
برایمهـاجرین
ظرفیتمحدود ترم تابستانی2015 :
( 6جوالی تا  23آگوست)

Tel.: : 514-737-3642
5165 Queen-Mary, 3e étage, Montréal, H3W 1X7

مدرسه فرزانگان
----------------

کالس های فارسی کودکان:

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

•
•
•
•

اجنمنزنانایرانیمونترال

Tel.: 514-485-3652

اجنمندفاعازحقوقبشر

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

ایران-مونترال
www.addhi.net
--------------------

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

www.aieaq.com

(514) 274-8117

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

اجنمندوستدارانزرتشت

کافـــه لیت

(514) 731-1443

www.cafelitt.ca
سازمان آموزشی مولتی ساژ

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

بنیاد سخن آزاد

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

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

M E KI C

اوتـــاوا

IBNG

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

رادیوفارسی مناشوم

همبستگیبازرگانی

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

www.ibng.ca

کافهخاطـــرات

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

جوامع بشری هموارهدر جستجوی
ابــزاری برای شــناخت و تعریف
هویت خود میباشند که خاطرات
مشــترک اعضاء آنها یکی از این
ابزارها اســت .با توجه به روابط دو
جانبه خاطــرات فردی و جمعی،
تبادل بین آنها یکــی از راه های

بهروزباباخانی

www.ilsmontreal.org

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

5206 DECARIE #3

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

با کمک طب سوزنی

اجنمن ادبی مونتریال

کتابخانهنیما

تلفن)514( 626-5520 :

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

_____________________
Tel : (514) 267-3454

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

اجنمنایرانیانوستآیلند

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

Integrative Clinic Dr. Bita - WESTMOUNT
iLife Health Care Center – WEST ISLAND
Alfa Care Health Center - LAVAL
Brossard Health Centre - BROSSARD

مدرسه دهخدا

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

دکتربهمن فصیح پور
(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)

در شهــر
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

محل ثبت نام

14

بوجود آوردن خاطرات مشــترک
و نگهداری از آن اســت .خاطرات
مشترک در تبیین و تداوم هویت
نقش اساسی دارند و این نقش در
جوامــع پویا و بخصوص مهاجر از
اهمیت بسزایی بر خوردار است و
میتواند شکاف بین نسل ها را پر

کند و ضامن هویتی مداوم و پویا
باشــد .بدین ترتیب هدف اصلی
«کافه خاطــرات» ایجاد فضایی
است برای تبادل خاطرات فردی و
مشترک جامعه ایرانی مونترال که
در نهایت منجر به تبیین و تقویت
هویت آن گردد.

مهمان این گفتگو :سرهنگ سعید پرهیزگار
جناب ســرهنگ سعید
پرهیزگار از چهره های
نام آشــنا و پیشکسوت
جامعــه ی ایرانیــان
مونتریال است:

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

نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

آشنائی و قهوه:
 18تا 18/30
گفتـــگ :و
 18:30تا 20:30

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)

>> ساعات کار:

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

زمان  :یکشنبه  - 19جوالی
ساعت  11تا  7عصر 2015
مکان :پارک بنی در

NDG Benny Park (Cavendish/
Monkland).

موزیک  -شادی  -رقص -
همراه با دی -جی سام
کباب کوبیده و کباب جوجه  -سا الد -
گوجه  10دالر
 -----صفحه------ 2 :www.paivand.ca

6925 Sherbrooke W.

هر یکم و پانزدهم ماه

تیراژگسترده

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

پیوند را بر روی سایت ما بخوانید:

>> گرافیک عالی

www.paivand.ca

Advertise with us

) 514-996-9692

درخدمت ایرانیان گرامی

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

Westmount Library
Westmount Room
4574 Sherbrook St. W.
Westmount, Quebec

پیک نیک تابستانی بزرگ

پخــتروز

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

سه شنبه  21ماه جوالی 2015

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!

را بر روی سایت بخوانید

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

15
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! بشتابید
!ی منانده
زمان زیاد
می اجناس
متا
روش برسد
باید بف
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SAN MARINO

Urban Marina

1394  تیر10  1220  شماره 21 سال

حراج بی سابقه مبلمان مبل پریلو
1099

SOFA $799 LOVE SEAT $779 CHAISE $769

Sectional

$

متا
م
ی
ا
ج
ن
ا
س
ب
ا
ی
د
ب
ف
ر
و
ش
برسد

تخفیفهایویژهتابستان
!برای جامعه ایرانی

Mega vente
d’entrepôt
249
ABINGTON SAFARI

SOFA $799 LOVE SEAT $779 CHAISE $769

Eastern Charcoal

Pouf

Sectional, Available
in black or burgandy

$

$

999

MACY CHESTNUT

SOFA $799 LOVE SEAT $779 CHAISE $769

Smoothie Gray
Sectional

$

1299
RADAR CAFÉ

SOFA $799 LOVE SEAT $779 CHAISE $769

Ridge Chocolate
Sectional, Available in
light or dark brown

$

1499

3 mcx spécial

Panama 100 % Cuir

Canape | Causeuse | Fauteil \

$5399

0% financement sans intérêt!
MILTON RECLINER

Lilyanne

SOFA $999 LOVE SEAT $979 CHAIR $799

Available in brown or beige

Sectional, Available in white or black

$

1699

Gallen

OPAL

Sectional

SOFA $1999 LOVE SEAT $1899 ARM CHAIR $1499

1899

$

Bery Power

Electric Recliner, Available in brown or beige

ROMA

3199

$

SOFA $2499 LOVE SEAT $2399 ARM CHAIR $1399

DREAMSTAR ORTHOPEDIC
SPECIAL

CHURCHIL

Queen
Mattress and
Box Spring

499

$

$

159

Tall Fence
Table
et 6Panel
chaise

89” L x 6’ H • rég. : $199

WWW.PRILLO.CA

Large Choice of

Sofa Beds

899spécial
7 mcx
$

$2999

15
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کلیسای اجنیلی فارسیزبانمونتریال
ک

شی
ش جالل عادل

پـدری دیگر،

خــانهای دیگر
وضعیت انسان ازدیدگاه خدا بسیار وخیم است .او
از مسیری که خدا برای او تعیین کرده بود ،خارج
شده ،و راه کام ً
ال متفاوتی را در پیش گرفته است.
خدا او را خلق کرده بود تا "انسان" باشد ،انسانی
مطابق الگوی انسانیت مسیح .اما او راه حیوانیت
را در پیــش گرفته اســت .او "بدهکار" اســت،
بدهکاری که بهخاطر فقر و تنگدســتی ،نه قادر
است بدهیهای گذشته را بپردازد ،و نه میتواند
از این پس بدهی بهوجود نیاورد .برای نجات او از
این وضیعت فالکتبار ،تنها راه شرافتمندانه این
اســت که شخصی دست او را بگیرد و سرمایهای
در اختیارش بگذارد تا وضعیت و موقعیت مالی او
تغییریابد.
چنین کاری را مسیح در حق ما انجام داد.
او آمد تا وضعیت و موقعیت روحانی کسانی را که
او را میپذیرند ،تغییــر دهد .برای این کار ،او آن
وظیفهای را که انسان از انجامش قصور ورزید ،به
انجام رساند .او "انسان کامل" شد .او "انسانیت"
را به کمال رساند .او معیار کامل انسانیت گردید.
او معیارهایی را که بشر در این جهان رایج ساخته،
وارونه کرد .او معیار سلطهجویی ،تکبر و بزرگی ،و
خودمحوری را با فروتنی و افتادگی و خدامحوری
جایگزین ساخت .از آنجا که او بهخاطر تولد خاص
خود ،در واقع آفرینشی جدید بهحساب میآید،
گویی "آدم" دوم است ،آدمی دیگر.
او مانند آدم نخستَ ،ســ ِر نسلی جدید بهشمار
میآید .آنانی که او را بپذیرند ،از نســل تباهشدۀ
آدم و حوا خارج شــده ،به نســل جدید او پیوند
میخورند .اینان از معیارهای جدید این "آدمدوم"
پیروی خواهند کــرد ،از معیار فروتنی ،افتادگی،
محبت به خدا ،و محبت به انسانها .در این نسل
جدید ،آنهادیگر فقیر و بدهکار نخواهند بود ،بلکه
از ثروت آن "سر نسل" برخوردار خواهند شد.

بشــنود و به فرســتنده من ایمان آورد ،حیات
جاودانی دارد و در داوری نمیآید ،بلکه از موت تا
به حیات منتقل گشته است» (یوحنا :۵.)۲۳
اما ممکن است بپرسید که این امردر عمل چگونه
در زندگی شخص اتفاق میافتد؟ نمیدانیم!
اما میدانیم که میشود!
خداوند عیسی فرمود:
«بــاد هر جا که میخواهد مــیوزد و صدای آن
را میشنوی ،لیکن نمیدانی از کجا میآید و به
کجا میرود .همچنین است هر که از روح مولود
گردد» (یوحنا :۳ .)۸تولــد تازه را روحالقدس در
زندگی انســان انجام میدهد .این کار روح است.
مانند وزش باد ،چگونگی آن را نمیدانیم ،اما اثر
و نتیجه آن را حس و مشاهده میکنیم .این یک
راز است ،اما ثمراتش واقعی و ملموس است.

فقطدرمسیحیت...

بت است

خ

داوند مح
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این تجربه عالی و با شکوه در هیچ فلسفه و
مکتب و دین دیگری یافت نمیشــود ،زیرا
همه آنها تعلیم میدهند که انسان باید با
تالش و کوشــش خود به خدا برسد .اما
در راه عیســای ناصری ،این خدا اســت
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میگردد .انســان تباهشده از نســل آدم ،وقتی گذرنامه!
514-9
تماس حا
و اعتیاد (ه
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ائ
م
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وا
ص
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د.
ه
اینچنین بهسوی "آدم دوم" ،این سرنسل جدید تولد تازه با اصالح اخالق
و
ای روانگر
ع
دا
ذا
ن
)
ب
د
ر
ه
رن
میآید ،از نسل قبلی خود کنده و به نسل جدید تفاوت دارد.
ج
ستید؟
-------خداح
ا
ف
ظ
ا
ی
مکاتب
و
ادیــان
همــه
پیوند میشود.
را
ن و ای
بــه آغوش مســیح
آمی رانی باشد
این تغییر در موقعیت فرد را مســیحیت "تولد معنوی انسان را تشویق
ن
میاندازد ،چون قدرت
تازه" مینامد ،تولدی از بــاال .فرد در اثر ایمان و میکننــد که در منش
تغییر خــود را ندارد.
سرسپردگی به مسیح ،در خانوادهای جدید از سر و رفتــار خود تغییر و تحولی بهوجود بیاورد تا
تا بعیت
مســیح بــه او تولدی
هم
شخصی متعالی و فرهیخته گردد .مسیحیت
نو مولود میشود (یوحنا :۳.)۳
کشــور خدا؛ یعنی
تازه میدهد ،در خانهای
در جایی دیگر ،خداوند ما عیســی ،این پدیده را انسان را به این امر تشویق میکند .اما آنچه که تولد منتقل شــدن از قلمرو مرگ ابدی به قلمرو
جدید ،با پدری جدید.
انتقال از موت تا به حیات نامید .او فرمود:
تازه نامیده میشود ،مقولهای است متفاوت .تولد زندگی جاوید (یوحنا :۵)۲۳؛ یعنی رهایی یافتن از در ایــن خانــوادۀ نو ،شخص شــروع به رشد
«آمین ،آمین ،به شــما میگویم هر که کالم مرا تازه یعنی ترک تابعیت کشور شیطان و پذیرفتن قدرت تاریکی و منتقل شدن به ملکوت پسر خدا میکند ،شروع میکند به آموختن منش و رفتار
(کولسیان :۱)۱۳؛ یعنی تغییر گذرنامه!
جدیدی که درخور این خانواده جدید و این کشور
در
انسان
جایگاه
این تجربهای است روحانی که با
نوین است .گرچه ممکن است ظاهراً رفتار شخص
هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
حضور خدا سر و کار دارد .ما برای تغییر گذرنامه در بعضی موارد شبیه رفتاری باشد که در قلمرو
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
و دریافت تابعیت کشور خدا ،نیاز نداریم که ابتدا شیطان داشت ،اما بههرحال او عضو خانواده الهی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تغییر رفتار بدهیم و اخالقیــات خود را اصالح اســت .اگر در این خانواده و در این کشور بماند،
کنیم.
قطعاً رفتارش نیز تغییر یافته ،اصالح خواهد شد.
  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

که
گیرد
ی
م
صورت
وقتی
اخالقیات
و
رفتار
تغییر
چقدر باید خدا را برای این کاری که بهرایگان در
فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی (رایگان) -
تغییر تابعیتداده باشیم.
زندگی ما انجام میدهد ،شکر کنیم.
با تلفن ما متاس بگیرید514-999-5168 :
شــخص گناهکار همانگونه که هست ،خود را
هللویاه!

)
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از خودمان...

گـزارش...

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

از قوانین و اقتصاد موجود جامعه
و گســترش اثرات مفید گروه بر
جامعه مهاجر ایرانی مونترال می قابل توجه جامعه ایرانی مونتریال:
باشــد .از شما دعوت می شود با اگر مایل هستید در جلسات این
حضوردر جلسات هفتگی  IBNGگروه شرکت کنید ،به سایت ibng.
که بطور مرتب روزهای چهارشنبه  caمراجعه کرده ،بخش دریافت
هر هفته از ساعت  8الی  9صبح ایمیل را مجاز به فرستادن کنید.
در رستوران  Eggsfruttiواقع در این گونه هر هفته ایمیل گروه را
 6710خیابان  Saint Jacquesدریافت کرده ،از اخبار و سخنرانان
تشکیل میشود ،با اعضاء این گروه مطلع می شوید.

آشنا شده و نیازهای خود را تامین
نمائید.

گردهمآیــی گروه همبســتگی
بازرگانان مونتریال  IBNGطبق
معمول هر هفته روز چهارشــنبه
 10جــون در ســاعت  8صبح با
ریاســت آقای علیرضــا کمالی و
سرپرســتی پروین زرساو برنامه
خود را شروع کرد .علیرضا کمالی
با خوش آمدگویی به حضار و دادن
خبر خوش از شــرکت کنندگان
خواســت تا آنها هم اخبار خوب
خود را گزارش کنند.
پروین زرساو سخنران هفتـــــه
آقای مهنــدس رضا کاظمی که

مدیریت کمپانی بزرگ
 Breton Steelرا عهــده
دار است.
این کمپانــی دارای 60
پرسنل و تولید سالیانه
بین  8000تا  9000تن
اسکلت فلزی میباشد.
رضا کاظمی تجربیات با
ارزش خــود را در زمینه
چگونگی راه اندازی یک
کمپانی موفق و مدیریت
آنرا را بشرح زیر توضیح
داد:
 -1ابتدا یرای شــروع هر بیزنسی
داشتن یک تصویر روشن از آن که
بالطبع داشتن دانش کافی در آن
رشته است را باید دارا بود.
-2دوست داشــتن حرفه ای که
میخواهیم انجامدهیم.
-3هدف نباید صرفــاً از انجام آن
حرفه پول در آوردن باشــد ،بلکه
تولید محصــول خوب و باکیفیت
و ثابت نگهداشتن کیفیت و حتی
بهبود آن که بخودی خود به هدف
پول در آوردن هم میرسد.
 -4برای داشــتن یک محصول با
کیفیت باید یک تیم حرفه ای با
احساس مســؤلیت نسبت به کار
داشت برای رســیدن باین هدف
افرادی را انتخــاب کرد که عالوه
بر داشــتن دانش نسبی در مورد
کارشــان خصوصیــات اخالقی
مناسب برای آن کار را که فاکتور
مهمی است را دارا باشند.یعنی هر

جلسه سوم ماه جون طبق
معمول با همآهنگی پروین
زرساو شروع شد .او پس از
خوش آمدگویی به حضار
ســخنران جلســه آقای
میثاق قربانیان را معرفی
کرد.
میثاق قربانیــان دارای
مدرک لیسانس اقتصاد از
دانشگاه کنکوردیا و سابقه
 15سال ســابقه فروش،
مدیریــت و بازرگانی می
باشد.
موضــوغ ســخنرانی او
فاکتورهای تاثیر گذار در تغییرات
ارزش پول ملی هر کشــور بود .او
این فاکتورها را اینطور توضیح داد.

و برعکــس آن
کسری بازرگانی
اثر منفی دارد.
مثــآ در کانادا
وقتــی قیمت
نفت باال میرود
ارزش دالر کانادا
افزایش می یابد.

مثآل هرگاه نرخ تــورم بین  2%تا
 3%باشــد نرخ خوبی برای ارزش
پول ملی است؛ کمتر از آنهم خوب
نیســت و بانکهای مرکزی نگران
میشوند .ولی باال رفتن آنهم باعث
کاهش ارزش پول میشود.

وقتــی بانــک
مرکزی بهره را
افزایش میدهد
ارزش پــول آن
کشــور باال میــرود ،ولی معموآل
بانکهای مرکزی نمی خواهند بهره
را افزایش دهند چون گردش پول
بیشتر است.
ولی ســرمایه داران تمایل به باال
رفتن بهره دارند.

نیز در ارزش پول ملی مؤثر است
مثآل در آمریــکا نرخ بیکاری بین
 1/15تا  1/25میتواند تآثیر مثبت
در ارزش دالر آمریکا داشته باشد و
هر چه نرخ بیکاری باال برود باعث
کاهش ارزش پول هر کشــوری
میشود.
سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ
در ساعت  9صبح همراه با اعالن
ریفرالها و فعالیتهای هفتگی توسط
اعضاء پایان یافت.

یکــی از ایرانیهای بســیار موفق
جامعه ایرانی است را معرفی کرد.
او درســال  87به کانادا مهاجرت
کرده و پس از فارغ التحصیلی در
رشته مهندسی مکانیک ازدانشگاه
کنکوردیــا وارد بازار کار شــده و
در حال حاضــر Vice President

 -1تراز مثبت بازرگانی.

یعنی هر چــه میزان صــادرات
کشوری بیشتر از واردات آن باشد
اثر مثبت بر قدرت پول ملی دارد

PAIVAND: Vol. 21  no.1220  July 01, 2015

17

 -2باال رفنت
بهره بانک ها.

فــرد در جای خود
قرار گیرد.
-5آمــوزش دادن
افراد برای کاری که
انجاممیدهند.
-6کارکنــان بنحو
معقولی در سودی
که از تولید بدست
میآیــد بهــره ای
ببرند .البته مبنای
مشــارکت در سود
احساس مسؤلیت
و همراهی در منافع
کمپانی باشد .هر کمپانی میتواند
بر مبنای شرایط خود این فاکتورها
را تعیین کند .این صحبتها چون
از جانب فردی بود که با ســابقه
نه خیلــی زیاد در بــراه اندازی و
مدیریت یک کمپانی بزرگ موفق
بوده برای حضار جالب بود و چون
عمال اجرای این فاکتورها نتیجه
مثبت داده است.
سخنرانی با پرســش و پاسخ در
ساعت  9صبح با بیان ریفرالهای
داده شده ودیگر فعالیتهای هفتگی
اعضاء پایان یافت.در خاتمهدو عضو
جدید گــروه آقایان امیـرندیمی
خدمات بیمه از کمپانی Allstateو
مهندس فرزین عسگری ،آرشیتکت
از کمپانی Constartechمعرفی و
عضویت شان را به گروه خوش آمد
می گوییم.

 -3نرخ تورم

 -4نرخ بیکاری

حیدر سه پسر دارد!*
این هفته که گذشت 21 ،جون روز پدر را
بسیاری از بروبچه های نسل قدیم و جدید،
در خانه یا در رستوران جشن گرفتیم.
(روح این ویراســتار هــم از طرف دختر و
پســری عزیز ،با مهر و محبت نوازش شد.
زهی سعادت!)
بخشی از روز پدر را در پی عادت روزانه ی
با کاوش در «دفتر مجازی» (فیس بوک!)
گذراندم؛ عکس زیر سخت به کامم شیرین
آمد .حیفم آمد با شما شریکش نشوم.
عکس سال  2012در مراسم عروسی یکی
میاندریایی
از پسرها گرفته شده .آن کهدر ِ
از خوشبختی ایســتاده ،حیدرخاناسدی
است.
خوب نگاه کنید.
حیدر از قدیمی های شهر ماست؛ سراسر
مهر است و مرام و محبت.
او در ســال های صعب مهاجرت سخت
کوشــید ،و خانواده را برکشید؛ امروز پدر
است و پدربزرگ.

می بینی کــه کپی برابر اصــل ،لبخند
معروفــش را در پســرانش ،پیام ،پدرام و
پژمان به امانت گذاشته است.
یادتان باشد او را در خیابان دیدید  -پشت
فرمان تاکسی -سالم کنید؛ بگذارید شهد
لبخند معروفشدر جان تان نشت کند.
حیدرجان با تاخیر روزت مبارک!
باشــد که بپایی ،سال ها ســاق و سالم ،و
شمار نوه هایت و ایضاً درجه ی برکت خانه
ات روز به فزونی باشد.
آهای پسرها،
قـــــدرشرابدانید!
-------------و پدران داغدار شهر...

در همین مجال یادی هم کرده باشیم
از پدران داغدار شهر کوچک ایرانیان
مونتریال:
فریدون ،شهباز ،هوشنگ ،اکبر و ...و...
مباد کسی این چنین درد سهمگینی
را به تنهایی بکشــد؛ ذره ای از غم
سهمگین تان صمیمانه بر شانه های
ما.

* رفرنسی به کتاب ع .معروفی

عجالتا م .ر.
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صرافیآپادانا

خدمات مهاجرتی آریان
  مشاور مهاجرت به کانادا (ثبت نام شده توسط دولت کانادا )

 عضو رمسی   ICCRCکمیسر سوگند برای کبک و خارج از کبک

APADANA EXCHANGE

خدمات:
 ویـزای دانشجوئی
 کار آفرینان و سرمایه گذاری
 نیروی کار ماهر و جتربه کانادایی
 برنامه های مهاجرت فدرالی
و استانی ،توریستی
 برنامه های مهاجرت همسر و والدین،
پناهندگان و غیره
 همچنین تهیه و تنظیم دعوت نامه رمسی
 گواهی امضاء
 کپی برابر اصل مدارک

انتقـال ارز

اطالعات متاس:

آدرس وب:

www.aryanimmigrationservices.com

ایمیل:

info@aryanimmigrationservices.com

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

  تضمین بهترین نرخ روز با کمترین کارمزد

   آخرین اطالعات ارز


شماره تلفن (مونترال):

(514) 777 4447

شماره تلفن رایگان (کانادا وایاالت متحده آمریکا):
1 (855) 717-7222

___________________________

شماره فکس:

(514) 777-7005

شماره تلفن (تهران):
(021) 8280 2599

PdA

مرکز شهر مونتریال:
نزدیک ایستگاه متروی Place des-arts
پذیرش :فقط با تعیین وقت قبلی

GUY

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

Cell.: 514-839-7318

|

Tel.: 514-933-1719

︋︀ ﹞︡︣️ ︻﹚︀︐﹞ ﹩ری
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺣﻘﻮق

Canpars Immigration Services Inc.

کافه و قنادی

ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼى ﺗﻬﺮان و ﻋﻀﻮ رﺳﻤﻰ ICCRC

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﮐﺒﮏ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﻰﮐﺒﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
ﻧﯿﺮوى ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺒﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﻗﺎﻟﺐ  EXPRESS ENTRYﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه
اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﺷﯿﭗ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ وﯾﮋه و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﻰ
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎرت ﭘﻰ آر و اﻗﺪام ﺑﺮاى ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ و اراﯾﻪ ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻰ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ورود در ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺗﻮرﻧﺘﻮ ،وﻧﮑﻮور و ﻣﻮﻧﺘﺮآل
آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و ﻣﻘﺎﻻت را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﮐﺎر در ﮐﺎﻧﺎدا در وب ﺳﺎﯾﺘﻬﺎى ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
و ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را در وﺑﻼگ ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ

La Rouladerie
1205 Ave Bernard, W.
Outremont, QC, H2V 1V7

Tel.: 438-384-3377

ﺑﺮاى ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺘﺎن در اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

اﯾﻤﯿﻞinfo@canpars.ca :
ﺗﻠﻔﻦ5146992383:
ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮىwww.parscanada.com :
ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﻰ ﺷﺮﮐﺖwww.canpars.ca :
وﺑﻼگ ﻣﺎmokhtari.canparsblog.com :
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎ را در ﻓﯿﺴﺒﻮك ﻻﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪhttps://www.facebook.com/ParsCanada :

وب ﺳﺎﯾﺖwww.parnianmagazine.com :
ﻧﺸﺎﻧﻰ داﻧﻠﻮد/http://www.parnianapp.com:
ﺑﺮاى ﺳﻔﺎرش آﮔﻬﻰ ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ  ads@parnianmagazine.comﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎ را در ﻓﯿﺴﺒﻮك ﻻﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ/https://www.facebook.com/Parnianmagazine :

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر در ﮐﺎﻧﺎدا
ﻧﴩﯾﻪ ﭘﺮﻧﯿﺎن را ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎ داﻧﻠﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﻬﺎی اﭘﻞ و اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﺮﻧﯿﺎن را روی ﺗﺒﻠﺖ و ﯾﺎ اﺳررت ﻓﻮن ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ

• با انواع شیرینی های
ایرانی و فرانسوی
در خدمت شماست
• سرویس کیترینگ
• آخر هفته :برانچ
• کالس های قنادی آغاز شد.
______________________

www.parnianmagazine.com

برای دریافت اطالعات بیشتر
به وبسایت ما مراجعه کنید:
www.larouladerie.ca
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پاتوقعموجمال
یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

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

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

اوکازیون رقابت ناپذیر سفر به ایران
از مونتریال به
 تهران  مشهد شیراز
7626 Yonge Street, Unit 5
Thornhill, ON L4J 1V9
Tel.: 905-882-5720

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

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

514-933-8866

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
Maison De Kebab

Montréal, QC H4C 2H1

514

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

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ،باکیفیت عالی

820 Atwater

933-0-933

La

با مدیریت بهنوش مسعود
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کلینیک مدیکال آلفامدیک



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

شهر
مرکز
در




















DrیJگean سال6- 0:ختنه کودکان



louis











 

 






پزشک خانواده
جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک

20

دکتر شهروز رضانیا

دکتر مهری حیدری

Bourque













دانا
 مظفری


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

بدون وقت قبلی
Family Physician

(Without Appointment)

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

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

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

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors






















 

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

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

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









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

 CARDIOLOGUE:
CEREC AC Bluecam 
Dr. Abed G Kahwati

























 
















 













Root Canal 






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






















کلیه
قبول


















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










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



















































































 

























 Lumineers Veneer

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

Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس:پزشک خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

:پزشکان خانواده

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

:پزشکان متخصص

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

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

Tel.: (514) 933-8383













1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

New

خامنها
رای
ب آقایان
و

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
در خدمت هموطنان گرامی

با متدها و مدهای کوپ و مش
Montreal, Quebec H3Hروز1M1
 فر و صاف کردن دائمی با بهترین محصول طبیعی
اسپ
در دنیا کنترل کنندۀ حجم مو
مـ شال
Tel.: (514) 933-3337
, Fax: (514)
933-2861
و برطرف کننده خشکی و وز مو
ـ

کوتاه ـا ه
ی مو
ویژهخا و ابرو
و آقای منها
ـ
ـان

www.clinique-arya.com

 سشوار، رنگ، شینیون

)  میکاپ آرتیست (گریمور عروس

 اپیالسیون  پاکسازی پوست
 بند و ابرو  پدیکور مانیکور

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

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

Guy

ویژه
مکان
>
های
> خامن
برای
جاب
باح

Facebook.com/
paivand.montreal
!به ما بپیوندید

www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

هر یکم و پانزدهم ماه

21

ژاله حافظی

کاظم پرتو تهرانی

Saint-Laurent QC H4R1V4
Tel.: 514-315-2262
jaleh.hafezi@gmail.com

www.agaterealtygroup.com
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www.paivand.ca

T.A.M Travel

آژانس
مسافرتی

مشاور مجرب شما :مهریصدوقی

 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..

bur: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030
kpartowtehrani@sutton.com
www.suttonquebec.com
21
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با قیمت های رقابت ناپذیر
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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

ﺳﺎ�ﻦ آرا�ﺶ ا�ﻮ

Eve Beauty Salon

UNISEX
ﺑﺮﺍﯼ
ﺧﺎﱎﻫﺎ ﻭ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ

ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟﯿﻼ ﺑﺎ ﺑﮑﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﻣﺘﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﻫﺎﯼ ﺭﻭﺯ
ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ:
سرعت باال ،قیمت مناسب و کیفیت عالی
• با
ﮐﺎت ﻣﻮ
ﻣﺶ
و
رﻧﮓ
تلفنﺑﺮوثابت منزل با متاس نامحدود به ایران
•
ﺑﻨﺪ و
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مجانى با معرفى  5مشترى
اینترنت و
تلفنﻋﺮوس
ﻣﯿ�ﺎپ
•ﻣﺘﺨﺼﺺ
و
ﻫﺎ
ﺧﺎﻧﻢ
ﺑﺮای





¶




¢






¢

£













¢



آﻗﺎﯾﺎن

©

¸


½



•ﺗﺎﺗﻮ
متعدد
تلویزیونى
كانالهاى
 به
دسترسى
امكان
ﻓﺮ و ﺻﺎف ﮐﺮدن داﺋﻤ� ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در دﻧﯿﺎ

ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻭﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ

ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺠﻢ ﻣﻮ و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺸ�� و وز ﻣﻮ
ﭘﺎک
ﺻﻮرتساعت  ٢بعد از ظهر:
ﺳﺎزیقبل از
متاس
وﮐﺲ
ﻣﯿﺰاﻧﭙﻠ�
514-469-1610
منصورى:
ª
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حسین 
اﭘﯿﻼﺳﯿﻮن
ظهر:
از
بعد
۵
بعداز
متاس
ساعت
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اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼژن ﺳﺎزی‑ ﻟﯿﻔﺘﯿﻨﮓ و ﺟﻮان ﺳﺎزی
/evesalonmtl
قامسى:
شاهین
514-561-2071زﺧﻢ
ﺑﻬﺒﻮد اﺳ�ﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷ� از
ﺟﺎی اﮐﻨﻪ و
ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺘ�
درﻣﺎﭘﻦ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﯿ�ﺮوﻧﯿﺪﻟﯿﻨﮓ
5393 Côte St-Luc
H3X 2C3 Montreal, QC

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

مشاور امالک در مونتریال

مسکونی و جتاری
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خانه شما
ارزیابی رایگان
انواع 
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دریایی
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و
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)Cell.:(514
971-7407

Cell.: (514) 880-8900
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GROUPE IMMOBILIER AGATE
4030, boul. de la Côte-Vertu #111
Saint-Laurent QC H4R1V4
Tel.: 514-315-2262
jaleh.hafezi@gmail.com
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«مگر نشنیدی مجوز كنسرت لغو شده!»
مریم (مونتریال)

هــر ســال اواخر مــاه ژوئن،
شــبگردی های من شــروع
میشود ...سنت كاترین را پیاده
میروم و میروم تا میرســم به
میدان اصلی به پِالس دِزآر...
جمعیت بغل به بغل كنار هم
ایستاده اند ،اما به ندرت كسی
به تو میخورد!
رازش چیست نمیدانم...
صدای خواننده و صدای سازها با
هم می آمیزند و ناخودآگاه ضربان
قلبت باال میرود.
جوانكی با سینی آبجو روی سرش،
از البالی جمعیت میگذرد و به تو
كه میرسد لبخند میزند.
وسوسه میشوی و میگویی:
 "چند؟ " -شش دالر!

یونان :هفته سیاه...
از آن زمان به بعد ،ســیکل پایان
ناپذیر و مالل آور گفتگو ها بر سر
«باز ســازی» بدهی های خارجی
یونان آغاز شد« .بازسازی» به این
معنا که یونان بــدون فرو افتادن
در کام ورشکستگی بتواند اصل و
فرع بدهی های خود را بپردازد و،
طلبکاران نیز ،با پذیرفتن انعطاف
هایی در این جا و آنجا ،دستکم به
بخشی از مطالباتشان دست پیدا
کنند.
«بازســــازی» مطالبات کشورها
یک تکنیک قدیمیدر روابط مالی
بین المللیاست.
اصل بر این است که طلبکار نمی
خواهد بدهکار ورشکســته بشود
و مطالباتش بر باد برود .کشــور
بدهکار هم البته می تواند بدهی
هایش را پــس ندهد ،ولی در این
صورت ارتباط هایش با نظام مالی و
اقتصادی بین المللی قطع میشود و
چاره ای نخواهد داشت جز زیستن
در فضای یک اقتصاد بسته.
بــر پایه این نفع متقابل ،کشــور
طلبکار راهی پیدا میکند که کشور
بدهــکار بتواند همچنان به منابع
مالی بین المللی دسترســی پیدا
کند ،ولیدر عوض تعهد بسپارد که
از راه در پیش گرفتن یک سیاست
ریاضت کشانه همزمان با انجام یک
سلسلهاصالحاتبنیادی،نقدینگی
الزم را برای بازپرداخت اصل و فرع
بدهی هایش تامین کند.
در مــورد یونان ،دســتگاه های

سكه ها را كف دستش میگذاری
و قوطی را یك نفس سرمیكشــی
به امید آنكــه مانند همه ی اینها
شوی و بتوانی پابه پایشان برقصی
و بخوانی...
اما هرچه بیشتر میگذرد ،صدای
خواننده روی «اســتیج» كمتر و
كمتر میشــود! تصویر چهره های
غریبه نیز،
دور میشوند...
به ناگاه خود را در محوطـــــه ی

برج میالد می بینی!
جلــو در ورودی بلوایــی برپا
اســت ...جلوتر رفته و بلیطت
را به ماموری كه آنجا ایستاده
نشان میدهی!
وراندازت میكنــد و با تحكم
میگوید:
"مگر نشنیدی مجوز كنسرت
لغــو شــده!! با این پوشــش
نامناسب اینجا تجمع نكنید و به
خانه هایتان بازگردید"
...
قوطی آبجو از دستت می افتد!
دوباره خود را روبروی استیج می
بینی...
خواننده ی بعدی!
تشویقجمعیت...
و تو كه هنوز پس از این همه سال
دوری ،نمیدانی كدام خیال است و
كدام واقعیت! •

>> ادامه از صفحه6 :
رهبری منطقــه پولــی اروپا در
مرحله اول تالش کردند بانک های
خصوصی را از زیر ضربه های ناشی
از بحران مالی یونان خارج کنند .به
این منظور بانک های منطقه یورو
که به یونان قــرض داده بودند ،با
صرفنظر کردن از نیمی از بدهی
های خود ،نیمــه دیگر را از ارگان
های اتحادیه اروپا باز پس گرفتند.
با این کار ،باقیمانده مطالبات بانک
های خصوصــی از یونان ،به نهاد
های مالی منطقه یورو منتقل شد.
این اقدام انتقــاد هایی را در
بخشی از افکار عمومی اروپا بر
انگیخت:
 چرا بانک های خصوصی ،که درکمال بی مسئولیتی بهدولت یونان
وام داده بودند ،می بایســت از زیر
ضربه خارج شوند؟
 چرا مالیاتدهندگان اروپایی بایدهزینه این بی مسئولیتی را تقبل
کنند؟
پاسخ تلویحی به این انتقاد این بود
که به هر حال آلمانی ها و فرانسوی
ها و ایتالیایی ها نمی توانســتند
اجازه بدهند بانک هایشان زیر فشار
بحران یونان فرو بریزند و چاره ای
نداشتند جز نجات دادن آنها.
در این میان بانک های خصوصی
هم با صرفنظــر کردن از نیمی از
مطالبات خود ،سهم خود را در این
ماجراپرداختند.
به هر حال یونان ،در فرایند مذاکره
بر سر بدهی های خارجی اش ،رو

در روی ســه مذاکره کننده اصلی
قرار گرفت:
بانک مرکزی اروپا ،کمیسیون اروپا
و صندوق بین المللی پول.
ایــن ســه نهــاد معــروف بــه
«تـرویکا» طی پنج سال گذشته
مکانیسم هایی را به کار انداختند
که بر پایه آنها یونــان با دریافت
اعتبار می توانست از عهده انجام
تعهدات مالی اش بر آید.
در عــوض ،در ازای اعطــای این
اعتبارها ،سه نهاد مورد نظر برنامه
های سفت و سختی را بر اقتصاد
یونــان تحمیل کردنــد از جمله
اصالح نظام مالیاتی ،کاهش شمار
کارمندان و حقــوق بگیران نهاد
های عمومی ،کاهش چشــمگیر
حقوق بازنشستگان ،افزایش سن
بازنشســتگی ،باالبردن مالیات بر
ارزش افزوده ،خصوصی ســازی
صنایع و غیره...
این سیاســت طبعــا نارضایتی
پردامنه ای را در قشر های متوسط
و فقیر مردم یونان به وجود آورد.
تا زمانی که احزاب ســنتی چپ
و راســت یونان بر سر کار بودند،
مذاکرات با «ترویکا» با دشــواری
پیش میرفــت ،ولی ســر انجام
به نتیجه میرســید و آتن تالش
میکرد بــرای دریافت اعتبار های
تازه و جلوگیری از ورشکســتگی،
ریاضت کشــی همراه بــا انجام
اصالحات بنیادی را به اجرا بگذارد.
ولی زمانی فرا رسید که بازیگران

home renovation

نقاش حرفه ای | امور ساختمانی
احمدسزایش

با  25سال سابقه ی کار
در اروپا در خدمت شما
------------• تکمیل و مسکونی کردن
زیرزمین • آشپزخانه
• حمام • در و پنجره
• کاشیکاری و بسیاری دیگر
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Renovations

خدمات نوسازی و بازسازی

• بازسازی آشپزخانه
• بازسازی حمام
• نصب در و پنجره • کاشیکاری
• برقکاری • لوله کشی
• سقف کاذب • نقاشی
•کابینت آشپزخانه
• انواع سنگ کاری و بسیاری دیگر

با مدیریت مجید توسلیان

با بیش از  25سال پیشینه
در خدمت جامعه
ایرانیانمونتریال

)

tmnrenovations@gmail.com

Tel.:514-835-6243

قدیمــی عرصه سیاســت یونان،
مســئوالن اصلی فروریزی یونان،
بقایای اعتبار خود را ازدستدادند.
در این میان ائتالف چپ رادیکال
موسوم به «ســیریزا» به رهبری
آلکســی ســیپراس در انتقاد از
سیاست های «ترویکا» و سرزنش
احزاب ســنتی چهار اسبه پیش
تاخــت و با یک وعــده اصلی ،به
محبوب ترین تشکل سیاسی در
یونان بدل شد .وعده «سیریزا» از
این قرار بود:
می توان در منطقه یورو باقی ماند
و ،در همان حال ،از اجرای سیاست
های ریاضت کشانه و اصالحی که
«ترویکا» پیشنهاد میکند ،سر باز
زد.

دو منطق

«ســیریزا» در انتخابات پارلمانی
ژانویه  ۲۰۱۵به پیروزی رســید
و رهبرش ،آلکســی سیپراس ،بر
کرسی نخست وزیری این کشور
تکیه کرد.
از آن پــس تا امــروز گفتگو های
میان یونان و «ترویکا» در مســیر
پرتنشــی افتاده که پایان آن می
تواند به خروج این کشور از منطقه
پولی اروپا منجر شود.
در این گفتگو های انباشته از تنش،
یونانی ها و نمایندگان «ترویکا» از
دو اســتراتژی متکی بر دو منطق
کامال متضاد پیروی میکنند:
اول -

آلکسی ســیپراس و همکاران او
بر این باورند که ریاضت کشــی و
اصالحات تحمیل شــده از سوی
بانــک مرکزی اروپا ،کمیســیون
اروپا و صنــدوق بین المللی پول
کشورشان را به روز سیاه نشانده و
باید در این سیاست ها تغییر نظر
کلی به وجود بیآید .رهبران کنونی
یونــان در همان حال میدانند که
با توجه به وعــده های انتخاباتی
شان ،محال است بتوانند سیاست
های پیشــنهاد شده از سوی اروپا
را به اجرا بگذارند .و سر انجام آنها
اطمینان دارند که ســه نهاد مورد
نظر الزاما عقب خواهند نشست،
زیرا حاضر نخواهند شد با خروج
یونان از منطقه یــورو ،پول واحد
اروپا را متزلزل کنند.
دوم -

خواستار سبک تر شدن بار بدهی
های خارجی شان بشوند.
از ســوی دیگر بر خالف ادعاهای
آلکسی سیپراس و رهبران سیریزا،
آلمان و شــخص خانم مرکل سر
سخت ترین منتقد یونان نیستند.
در درون منطقــه یــورو ،آتن به
تنهایی در برابر هیجده عضو دیگر
قرار گرفته است.
اصلی ترین منتقدان یونان در این
منطقه،کشورهایکوچکیهستند
چون لتونی ،لیتوانی ،اســلواکی و
اسلونی که خود برای خارج شدن
از بحران به ســختی تالش کرده
انــد و تعجب میکننــد از این که
یونان ،به رغــم اقتصاد ضعیفش،
می خواهد حقوق بیشتری را برای
بازنشستگانشقایلبشود،دستمزد
حد اقل باالتــری را به کارگرانش
بدهد و یا مالیات کم تری بگیرد.
در نشست های اخیر با نمایندگان
چپ رادیکال یونان ،ســخنگویان
همین کشــور های کوچک بارها
گفته اند که حاضر نیستند هزینه
بدهی های آنها را تقبل کنند.
به هر حال از این نشســت به آن
نشست ،روابط یونان و شرکایشدر
درون منطقه یورودر راستای تنش
هایدایمی تحول یافته و به مرحله
بسیار حساس کنونی رسیده است.
در روز های پایانی هفته گذشته،
گفتگو هایدولت آلکسی سیپراس
بــا نماینــدگان بانــک مرکزی
اروپا ،کمیســیون اروپا و صندوق
بین المللی پول بر ســر دریافت
اعتبارهــای تــازه در ازای انجام
سیاســت های خاص اقتصادی،
عمال به بن بست رسید.
شــنبه بیســت و هفتــم ژوئن،
سخنرانی بسیار تند نخست وزیر
یونان ،و اعالم انجام همه پرســی
در مــورد روابــط این کشــور با
طلبکارانش ،به این بن بست جنبه
رسمی و نهایی داد.
همه پرسی پیشنهاد شده از سوی
الکسی سیپراس ،که پنجم ژوئیه
برگزار خواهد شد ،قرار است به این
پرسش پاسخ بدهد:
آیا بــا برنامه ای کــه طلبکاران
می خواهند بر یونان تحمیل کنند
موافقید یا نه؟
نکته مهم آنکه شخص نخست وزیر
یونان از مردم خواسته است به این
پرسش پاسخ منفی بدهند.
پیشــنهاد انجام همه پرســی به
تصویب پارلمان یونان رسیده است.

نمایندگان «ترویــکا» و رهبران
منطقه یــورو از منطــق دیگری
پیروی میکننــد .آنها میدانند که
اگر به رهبران یونان تسلیم بشوند،
دیگر کشور های عضو منطقه یورو شمارش معکوس
نیز ممکن است از تن سپردن به انجام این همه پرســی ،از سوی
انضبــاط مالی صرفنظــر کرده و ناظــران بین المللــی و نیز مردم

ه
دف ما
خ
شنودی
ش
ماست!

یونان به منزله شمارش معکوس
برای خــروج یونان از منطقه یورو
تلقی شده است .در روز های شنبه
و یکشنبه ،هجوم مردم برای بیرون
کشیدن مابقی پس انداز هایشان
از بانک های کشور به گونه ای بی
سابقه شدت گرفت.
در این که یونان بیش از هر زمان
دیگری به ســناریوی ترک یورو
نزدیک شده ،تردیدی وجود ندارد.
حتی می توان هفته ســیاه یونان
را ،که همین دوشنبه آغاز میشود،
مرحله به مرحله بیش پیش بینی
کرد:
اول -

بسته ماندن بانک های یونان برای
جلوگیری از خروج باز هم بیشتر
پول از نظام بانکی کشور .البته در
حساب های مشتریان بانک ها پول
زیادی باقی نمانده است.

دوم -

سه شــنبه ســی ام ژوئن یونان
نخواهد توانست قسط یک میلیارد
و ششصد میلیوندالری بدهی اش
به صندوق بین المللی پول را ،که
مهلت آن به ســر میآید ،پرداخت
کند .این به معنای ورشکســتگی
است.

سوم -

یکشنبه پنجم ژوئیه پاسخ یونانی
ها به همه پرسی پیشنهاد شده از
سوی آلکسی سیپراس ،به احتمال
فراوان ،منفی خواهد بود .به بیان
دیگر فرایند خروج رسمی از منطقه
یورو کلید خواهد خورد.
تنها یک اراده نیرومند سیاســی،
از سوی رهبران مهم ترین قدرت
های منطقه یــورو ،می تواند این
ســناریو را تغییر دهــد .اگر این
«معجزه» روی ندهــد ،یونان به
راهــی خواهد افتاد که کســی از
فرجام آن با خبر نیست.
ولی منطقه یورو و نیز کل اتحادیه
اروپا نیز از پیآمد های این رویداد
در امان نخواهند بود.
به بیان دیگر هفته ســیاه یونان،
هفته سیاهی نیز برای اروپا خواهد
بود.
در ایجاد وضعیت موجود ،رهبران
پوپولیست «ســیریزا» مسئولیت
بزرگی بر عهده دارند .ولی رهبران
اتحادیه اروپا نیــز ،به دلیل عدم
قاطعیت و سیاست های مغشوش
خویشدر مقابله با بحران یونان ،به
همان اندازه و یا شاید هم بیشتر،
مقصرند.
•
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شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
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>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
:با ما متاس بگیرید

1000 Old Orchard Montreal, QC H4A 3A4

1000 Old Orchard Montreal, QC H4A 3A4

خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

_______________________________

با مدیریت بهاره

در خدمت هموطنان عزیز در
downtown Montreal

_______________________________



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

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

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

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

Call today 514 ∙484 ∙0485

APPLY ONLINE
www.SHADD.com
or call∙0485
514∙484∙0485
APPLY ONLINE www.SHADD.com
or call514
514∙484∙0485
Call today
∙484

VIVA سالن آرایش

_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

Vendome Metro
Bus 90 west

1000 Old Orchard Montreal, QC H4A 3A4

________________

514-952-7400
514-694-9692

Vendome Metro
Bus 90 west

 ختفیف دانشجویی%10
20-11  هر روز هفته:ساعات کار
 ماFacebook page  کردنlike با
:  ها مطلع شویدpromotion از تمامی

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl
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اتفاقی که اقتصاد کانادا را زمین زد
www.oilprice.com

اگر بهای نفت در بازارهای جهانی
افزایش نیابد بســیاری از طرح ها
در بخش نفتی متوقف خواهد شد.
نبود سرمایه گذاریدر بخش نفتی
در حال حاضر به کاهش تولید نفت
در آینده تعبیر می شود.
اتحادیه تولیــد کنندگان نفت در
پیش بینی کرد این کشور ممکن
اســت در ســال  2030تنها پنج
میلیون و  300هزار بشــکه نفت
تولید کند.
این در حالی اســت که این پیش
بینیدر سال گذشته شش میلیون
و  400هزار بشــکه بــود .اما بار
دیگر باید خاطر نشان کرد اوضاع
به بهای نفت در بازارها بســتگی
دارد .تصمیم ســازمان کشورهای
صادرکننده نفــت -اوپک -برای
حفظ سقف30میلیون بشکه تولید
نفت در روز با هدف حفظ سهمیه
در بازار ســبب نخواهد شد بهای
نفت به این زودی ها افزایش یابد.
ِگ ِرگ استرینگ هام ،معاون بخش
بازارها و نفت شیل در موسسه سی
ای پی پی در گفتگو با فایننشال
پست گفت:
«اوضــاع به واقع بــه این موضوع
بستگی دارد که اوپک تا چه زمانی
قصد دارد سقف تولید خود را حفظ
کند ».

اقتصاد کانــادا بیش از حد انتظار
به ســبب کاهش بهــای نفت در
بازارهای جهانی آسیب دیده است.
به گــزارش اویل پرایس دات کام،
صنعت نفت کانادا در زمینه تولید
و صادرات نفتی ماه های دشواری
را پشت سر گذاشته است .کاهش
بهــای نفــت در بازارهای جهانی
ســبب کاهــش بیــش از پیش
ســوددهی تولید کنندگان مهم
نفتی در جهان شــده است .تولید
نفت از میدان نفتی شیل در آلبرتا
بســیار پر هزینه است و مستلزم
باالبودن بهــای نفت برای جبران
هزینه های تولید است.
در حقیقت ،کاهش بهای نفت در
بازارهای جهانی می تواند بر تولید
نفت در برخی کشورها تأثیر قابل
توجهی بگذارد .شرکت های نفتی
در حال کاهش ســرمایه گذاری
های خود بر این بخش هســتند
زیرا دیگر همانند گذشته سوددهی
ندارند.
برای نمونه ،شرکت رویالداچ شل
اوایل امســال از فعالیت در میدان
نفت شیلدر کانادا که می توانست
 200هزار بشکه نفت در روز تولید
کند ،خودداری کرد.
در مجموع ،بخش نفتی در کانادا
در ســال  2015می تواند کاهش کاهش تولید نفت شیل در کانادا به
 23میلیــارد دالری در بخــش شدت به اقتصاد این کشور آسیب زده
ســرمایه گــذاری مواجه شــود ،است.
کاهشی چشــمگیر که یک سوم تولید ناخالص داخلی کانادا شش
حجم ســرمایه گذاری ها در این دهمدرصد کاهش یافته و به پایین
ترین سطح طی شش سال رسیده
بخش در سال گذشته است.

Ben Omrani

Place Newman
2101, Av. Dollard, Lasalle

514 595-7100
Montreal

است.
این ارقام سبب ناامید شدن بسیاری
از اقتصاددانانی شده است که پیش
بینی می کردند اقتصاد این کشور
با رشد نسبی همراه باشد.
این موضوع همچنین نشــان می
دهد اقتصاد کانادا در حال متضرر
شدن از روند پایین بودن بهای نفت
در بازارها متضرر شده است.
پیش تر پیش بینی می شــد این
زیان ها زیاد نباشد.
کانادا در ماه مــارس بدترین رقم
کســری تجــاری را تجربه کرد و
کســری تجاری این کشــور در
سه ماهه نخست امسال به هفت
میلیارد دالر رسید که در نوع خود
یک رکورد محسوب می شود.
پیش بینی می شــد درآمدهای
اســتان آلبرتا در امسال با کاهش
 17درصدی همراه باشد.
اما جدا از پایین بودن بهای نفت،
رویدادهای دیگری نیز بر اقتصاد
کانادا تأثیر منفی داشتند .چندین
طرح مهم نفتی در این کشــور به
سبب انجام تعمیرات متوقف شدند
و وقوع چند مورد آتش ســوزی
سبب شــد تولیدکنندگان نفت
شیل برخی از طرح های خود را به
حالت تعلیق در آورند.
شرکت سنووس انرژیدر ماه مه به
سبب وقوع آتش سوزی ها برخی
از طــرح های خــود را به حالت
تعلیق در آورد و میزان تولید نفت
این شرکت  233هزار بشکه در روز
کاهش یافت.
{>> ادامه در صفحه}28 :

جشن سپاس 2015
دست پرهنرتان مریزاد!

جشن ســپاس  2015به ابتکار و
تالش پیگیر و ستودنی «هفته»،
یکشنبه  28جون در سالن زیبای
«ریالتو» ،با ســبک اهدای مراسم
اسکار هالیوود ،پیش روی مشتاقان
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
ایرانیان مونتریال و نیز شماری از
غیرایرانیان برگزار شد.
ســپاس امســال -که با طرح و
شیوه ی متفاوت تری از سال
پیش انجام گرفت -با خود
حواشــی ریز و درشــت،
بحث و جــدل و فریاد و
پچپچه هایفراوانهمراه
آورد.
در شــماره آینــده
تــاش خواهیم
کــرد در فرصت
بیشــتری بــه
تحلیل این برنامه
تاثیرگذار و درخور
اعتنابپردازیم.
پیشــا پیش
بــه هم قبیله
ای هــای
ارجمندمان،

بویــژه خسروشــمیرانی عزیــز،
صمیمانه شادباش و خسته نباشید!
می گوییــم و آرزوی بهــروزی و
موفقیت بیشــتر در این برگزاری
چنین فعالیت های سترگداریم.

برگزیدگان دریافت لوح «سپاس»
امسال شرح زیر است:

 )1هنرمند تاثیرگذاردر جامعه:
همکارعزیزمان،
شیداقرچهداغی
 )2سفیر جامعه ایرانی در
جامعه کانادا و کبک:
نیمامشعوف
 )3یک عمــر تالش
برای جامعه :همکار
عزیزمان
حســین
صمیمی
 )4متخصصــان
فعال و تاثیرگذار:
و نســا ن
واالیی
 )5کارآفرین
فعــال و
تاثیرگــذار:
میناطیرانی
 )6جوانــان

تاثیرگذاردر جامعه ایرانی مونترال:
آرمین لطفعلیا ن
 )7داوطلب برگزیده:
خانم لیلی خاقانی
 )8انجمن تاثیرگــذار در جامعه
ایرانی مونترال:
مرکزفرهنگیمکیک
و نیز برگزیدگان زیر که توســط
کمیتــه برگزارکننــده انتخاب
شدهاند:
)1داوطلب پیشکسوت:
خانــم مهریــوش صدیق
اسکندانی
 )2فعال فرهنگی ســرزمینهای
نوروز :حسیب فضل
-------------عکس ها:
 جمعــی از داوطلبان پرشــمارجشن سپاس را بر روی صحنه ی
«ریالتو» نشان می دهد.
 خسرو شمیرانی ،سردبیر هفته،مسوول برنامه
 «اسکار شــمیرانی» :کار همکاردیریــن پیوند ،ســیروس یحیی
آبــادی ،کاریکاتوریســت مقیم
مونتریال
•

Winning, winter deals

Complexe Desjardins
175, René-Lévesque Blvd. W., #236
Place-des-Arts | 514 669-1880
)Place du Quartier (Chinatown
1111, St-Urbain St., Suite r19a
Place-des-Arts | 514 667-0077
Place du Parc
3575 du Parc
Place-des-Arts | 514 677-8009
Place Alexis Nihon
1500, Atwater Ave., #F-01
Atwater | 514 939-5552
1314, Ste-Catherine St. E.
Beaudry | 514 750-3436
4190, St-Laurent Blvd.
Mont-Royal | 514 439-9934

500 MB OF dATA2

>

Unlimited Canada-wide
anytime minutes3

>

Unlimited messaging4

1

>

)(international text, picture and video messages
5

Call display and Voicemail

47

$

per month

>

101, Mont-Royal Ave. W.
Mont-Royal | 514 448-6996
Le Boulevard Shopping Center
4270, Jean-Talon St. E., suite 68
514 887-7784
961, Decarie Blvd.
Côte-Vertu | 514 419-8446
436, Jean-Talon W., #100
du Parc | 514 272-2355
Place Forest
10539, Pie-IX Blvd.
514 325-7100
Place Bourassa Shopping Center
6000, Henri-Bourassa Blvd. E., K14
514 927-6624
680, Jarry St. E.
Jarry | 514 490-0099
Centre Commercial Wilderton
2665 Van Horne Ave., #A001-90
514 739-6838
Galeries des Sources
3237, des Sources Blvd., Suite 5
514 542-3436

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

درخدمت جامعه محترم ایرانیان مونتریال

NEW

___________________________

برای دریافت اطالعات بیشتر
همین امروز با ما متاس بگیرید.

LG G3

6

0

$

Reg.: $100

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

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

25

 سال  21شماره  10  1220تیر 1394

ورزشی :ا زخودمان...

2

PAIVAND: Vol. 21  no.1220  July 01, 2015

www.paivand.ca

25

ا
ستق
ال
ل
دوآت ی
مونتری یشۀ
ــ
الی

همیشهپاییکخوزستانیدرمیاناست!
(بخش  - 2 :پایانی)

حبیب سودانی همچنان آرام
و با متانت سرگذشت خود را
برایم شرح میدهد .چیزی که
مرا جذب او میکند ،این است
که ذره ای پشیمانی در چهره
اش پیدا نیست ...و برای هر
اتفاقی که افتاده و تصمیمی
که در هر برهــه ای از زمان
گرفته ،دلیلــی خاص برای
خودش دارد.

ی اوست.
(ر.ک .عکس مربوط به این خاطره)
به زمان ورود به مونترال و شاغل
شدن او برمیگردیم.
وی کار خــودش را آغــاز کرده و
زندگی آرامــی را تجربه می کند.
در ایــن بین رابطــه خوبی هم با
فرزندانش دارد و هرازگاهی به آنها
سر می زند.
پــس از اســتقرار در مونتــرال،
دو میدانی را از ســر می گیرد و از
سال  2002در  11دوره مسابقات
ماراتــن بین المللــی در مونترال
شرکت می کند.
در این مســابقات هر ساله حدود
 30000دونده از  80کشور حضور
دارند .جالب است که از این تعداد
شــرکت کننده فقط  1000نفر
از خط پایــان عبور می کنند که
حبیب آقای داستان ما در هر 11
دوره جز این افراد بوده و هر سال
مدال دریافت کرده است.
(ر.ک .عکــس مربــوط بــه این
مسابقات)
آقای سودانی جهت آمادگی برای
شرکت در این مسابقات ،هر سال
از  2ماه زودتر به هاوایی و سواحل
کارائیب (بیشتر کوبا) رفته و آنجا
به تمرین می پردازد .آری او برای
عالقه اش هم وقــت وهم هزینه
فــراوان صرف می کند .طی این2
ماه با یک برنامه ریزی حرفه ای،
خود را برای بیش از  42کیلومتر
دویدن آماده می کند.
الزم به ذکر است که حبیب سودانی
فقط در یک دوره از مســابقات ان
هم به دلیل مصدومیت زانو غیبت
داشته است.
این رشته بســیار دشوار و طاقت
فرسا می باشد و مستلزم تمرینات

برجن مرغـوب پری

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

معمولی

دودی

سیال

سنتی

www.akhavanfood.com
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

وست آیلند

در شــماره گذشــته تا آنجا
خواندیم که همسر و فرزندان
او برای داشتن زندگی بهتر به
اروپا مهاجرت کردند و حبیب
آقــا در اهواز ماند تــا پس از
بازنشســتگی به آنها بپیوندد.
اما زندگی آنگونه که او گمان
میکرد ،پیش نرفــت .پس از
مدتــی او بدلیل حضــور در
یک میهمانی ،به زندان افتاد و
شغلش را از دست داد.
آنطــور که می گویــد زمانی
که قهرمان قصــه ما در زندان
بســرمی برد ،رفیقان نارفیق
از این فرصت اســتفاده کرده
و اطالعــات غیرواقعی از آنچه
اتفاق افتاده به همسرش دادند
و همســر وی بی آنکــه به او
فرصت دفاع دهد ،درخواست
طالق غیابی کرده و از او جدا شد...
"ماراتن-مــن" پــس از آزادی از
زندان ،تصمیم به ترک وطن می
گیرد و پــس از مطالعات فراوان،
مونترال را برای ادامه زندگی برمی
گزیند .او با مشــقات فــراوان به
این جزیره می رســد و صفحه ی
جدیدی از زندگی پر فراز و نشیب
خود را ورق میزند.
اودر مونترال،در سن پنجاه سالگی،
شــروع به یادگیری زبان فرانسه
میکنــد و پس از فراگیری آن و از
آنجا که به زبان انگلیسی هم تسلط
کافی داشته ،میتواند در رشته ی
تخصصی خود یعنی پرستاری اتاق
عمل ،شغلدلخواه خویش را بیابد.
پس از ســپری کردن دوره های
مربوطه سرانجام مدرک معتبری
مد
کسب کرده و به آنچه همواره ّ
نظرداشت میرسد.
در این بیــن آقا حبیــب به یاد
خاطره ای ازدوران خدمت سربازی
اش می افتــد و برایم تعریف می
کند .بیاد می آورد که برای شرکت
در مســابقات ماراتن کشــوری،
به تهــران اعزام می شــود و در
ورزشگاه شهید شیرودی (امجدیه)
با دوندگانی از سراســر کشور به
مسابقه می پردازد.
امــا او یک فرق بــزرگ با مابقی
شــرکت کنندگان داشت ...همه
با کفش مخصوص دو میدانی در
مسابقه شــرکت کرده بودند در
حالیکه او با پای برهنه روی خط
شروع ایستاده بود!
بله پای برهنه...
او هرگز این خاطره را فراموش نمی
کند و نمی خواهــد که فراموش
کند .زیرا معتقد است گذشته هر
کس ،بزرگترین راهنما برای آینده

مداوم و تغذیه اصولی است .اگر
یک بار قهرمان داســتان ما را
به هنگام دویدن روی تِ ِردمیل
ببینیــد ،به ایــن موضوع پی
خواهید برد.
در حین مصاحبه با ایشان به
این موضوع می اندیشیدم که
اگر آن اتفاقــات در ایران برای
او اتفاق نیافتاده بود و مســیر
زندگی او را تغییر نداده بود ،باز
هم می توانست اینگونه سبک
بال به عالقه خود بپردازد!
به راســتی کــه گاه اتفاقات،
تغییرات بزرگــی را در زندگی
انسان پدید می آورند...
سپس ایشان با سخاوت تمام
عکس ها و مــدال ها و ُحکم
های قهرمانی هایش را آورد و
نشانم داد .دنیایی از افتخار در
آنها نهفته بــود .چقدر خوب
که قدیمی تر ها اینگونه عالقه
مند هستند به ثبت خاطرات
خویــش ،و هر یک را با عکس
یا تکــه ای روزنامه و  ...حفظ
میکنند .پشت تمامی عکس ها،
تاریــخ و نام و توضیح کوتاهی
نوشته شده بود .وی با وسواس
خاصی ،عکــس ها و حکم ها
را بیرون می آورد و دوباره س ِر
جایشان می گذاشت تا ترکیب
آنها برهم نخورد.
زمان به تندی می گذشت اما دلم
نمی آمد تمامــی آن خاطرات را
مرور نکنم.
آقای ســودانی چند ماه است که
بازنشسته شــده اند اما همچنان
مشغول به کار هســتند و حرفه
مــورد عالقــه اش را راه اندازی
کرده اســت .وی مدرک"انعکاس
درمانی یا ِرفلِکســولوژی" (نوعی
روش تشخیص و درمان بیماریها
است که پیشینه کهندردو کشور
چین و هند دارد .اصل اساســی
این روش مالش یا ماســاژ عمیق
کف ،رو ،کنارهها و بین انگشــتان
پاها است) را گرفته است و به این
حرفه مشغول است .البته تخصص
وی بیشتر بر روی بیماران دیابتی
و جلوگیری از لخته شدن خون در
پاها می باشد.
در آخــر از او خواســتم که کالم
پایانی را بگوید ...
ایشــان اصرار زیادی بــه ورزش
کــردن دارد و مــی گوید که هر
کاری در زندگی انجام می دهید ،از
ورزش کردن غافل نشوید .او اعتقاد
دارد که طول و عرض زندگی هر
دو مهم هستند .پس طوالنی مدت
و به ســامت زندگی کنید .وی
امیدوار است که این مصاحبه باعث
شود که خوانندگان پیوند ،رغبت
بیشتری نســبت به ورزش نشان
دهند.
شرح عکس ها:
 )1شــرکت در مســابقات با پای
برهنه!
 )2شرکت در ماراتن مونترال
 )3حکم ماراتــن صعود از قله در
هونولولو(هاوائی)
 )4تابلوی افتخار

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

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

کوپا آمریکا شیلی ۲۰۱۵

با حذف برزیل و اروگوئه شاید امسال
نوبت شیلی با سامپائولی باشد...

ی فوتبال
بــا درود به تمامــ 
دوستان عزیز
چهل چهارمیندورٔه مسابقات
جام ملتهای آمریکای جنوبی
با حضــور  ۱۲تیم در  ۳گروه
 ۴تیمی از تاریخ  ۱۱ماه جون
تا  ۴جوالی در شیلی در حال
برگزاری میباشــد؛ که پس از گذشت ۱۹
روز  ۴تیم آرژانتین  -پرو -شیلی و پاراگوئه
بهدوره نیمه نهایی این مسابقات راه یافتند.
طبق معمول
برزیل ،آرژانتیــن و اروگوئه ِ
قهرمانی کوپا امریکا هستند ،اما حاال
مدعی
ِ
ِ
با حذف برزیل توسط پاراگوئه و همچنان
ِ
شیلیمیزبانامسالمیتواند
ناکامی
اروگوئه ِ
شیلی
در
ِ
آمریکای جنوبی شگفتیساز شودِ .
خورخه سامپائولیدر جا ِم جهانی هم خیل
نزدیک به این شگفتیسازی شد و تا یک
برزیل میزبان پیش
قدمی حذف
کــردن ِ
ِ
ِ
رفت .البته قبل از این بازی شیلی اسپانیا
را از دو ِر گروهــی حذف کرده بود .در واقع
احتمالی شــیلی در کوپا امریکا
قهرمانی
ِ
ِ
برای کسانی که پیشرفت این تیم را
ِ
با خورخه سامپائولیدنبالی کردهاند،
شاید خیلی هم شگفتی به حساب
نیاید
ِ
فقرات شــیلی متشکل از
ســتون
ِ
کلودیو بــراوو ،گری مــدل ،آرتورو
ویدال و الکسیس سانچز است .جدا از
ِ
کیفیت این بازیکنان ،تجربهشان در
های بزرگ و عادت داشتنشان
بازی ِ
عامل بســیار مهمی در
بــه جام بردنــدِ ،
ی کلی شــیلی خواهد بود .کلودیو
روحیه ِ
براوو امســال با بارســا ال لیگا برده است،
الکسیس سانچس با آرسنال اف.ای .کاپ،
سری آ .گری مدل
آرتورو ویدال با یونتووس ِ
سری آ و اینتر میالن بازی میکند.
هم در ِ
خو ِد سامپائولی مربیای پر افتخار است که
تیم اونیبرسیدا ِد شیلی را به
ِ
ســال ِ 2011
(معادل
کاپ سودامریکانا
ِ
سه جام ،از جمله ِ
یوروپا ِ
عنوان
لیگ اروپا) رساند .این اولین
ِ
ای اونیبرسیداد بود.
قاره ِ
ِ
اعتــراف چندین و
ســامپائولی که بــه
مکتب مارسلو بیلسا است
چندبارهاش پیر ِو ِ
خاص
در اونیبرسیداد از
سیستم معروف و ِ
ِ
بیلسا یعنی  3-3-1-3استفاده کرد و بعد
مربی شیلی انتخاب شد،
از اینکه به ِ
عنوان ِ
جهانی 2010
راهی که اســتادش در جا ِم
ِ
رفته بود را ادامه داد.
مثل یوونتوس هم با
تیم ســامپائولی که ِ
ِ
چهار دفاع و هم با ســه دفاع راحت بازی
پرس شدی ِد حریف و
میکند ،بر
اســاس ِ
ِ
بازی مستقیم طراحی شــده است .مدل
ِ
های شیلی است
یکی از کلیدیترین مهره ِ
ِ
پســت
عقب زمین ،یا همان
که بازیســا ِز ِ
ی  4محسوب میشود.
شماره ِ
و البته
های
داشتن یکی از بهترین هافبک ِ
ِ
بازی
باکس-تو-باکس جهان هــم در این ِ
ِ
ِ
کمــک زیادی
انتقالی ســریع به الروخا
میکند.
ی
اما مهمترین عاملی که میتواند فاصله ِ
های
کیفی اسکوا ِد شیلی را با غول ِ
کمی و ِ
عامل
ســنتی
ِ
آمریکای جنوبی کم کندِ ،
ِ
میزبانی اســت .ال روخا تا به حال  4بار به
فینال کوپا امریکا رسیده (اولینش وقتی بود
ِ
میزبان تورنمنت
که خودشــان در 1955
ِ
بودند) اما هرگز موفق به فتحش نشــده
است .حاال شــیلی این فرصت را دارد که
ناسیونال
نسل طالییاش در اســتادیو
ِ
با ِ
ِ
خاطرات وحشتناکی
سانتیاگو ،جایی که

ی  70به همراه
برای مردم شــیلی در دهه ِ
ِ
داشــته ،تاریخســازی کند .این عامل هم
میتوانــد انگیــزهای
مضاعــف بــه ال روخا
بدهد .در ضمن شیلی
گرو ِه نسبتا سادهای دارد
و در یک چهارم هم به
احتمال زیاد به یکی از
ِ
های پرو یا پاراگوئه
تیم ِ
برخورد خواهد کرد .در
نتیجه شاگردان سامپائولی در اصل باید دو
بازی بزرگ را ببرند تا قهرمان شوند ،چیزی
ِ
که اصال دور از انتظار نیست
کارلوس دونگا در پی شکست برابر پاراگوئه
در ضربــات پنالتی در اظهار نظری جالب
علت این باخت را ویــروس عنوان کرد و
گفت :این بهانه نیست ولی  ۱۵بازیکن ما
ویروسی شده بودند .آنها سردرد و بدن درد
داشتند و برخی از بازیکنان نیز دچار حالت
تهوع شده بودند
وی در مورد اینکه آیا ویروس بر آمادهسازی
تیم برزیل تاثیر گذاشته بود ،افزود :پزشک
تیم دکتر رودریگو السمار عنوان کرده بود
که همه بازیکنــان برای بازی کردن آماده

عموی مهاجم آلبیروخا در پی
گلزنی وی به برزیل از شدت
خوشحالیدرگذشت!

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،تیمهای ملی
فوتبال برزیل و پاراگوئه بامداد روز یکشنبه
 28جــون در مرحله یــک چهارم نهایی
مسابقات فوتبال کوپا آمهریکا به مصاف هم
رفتند و پــس از اینکه در طول  90دقیقه
جدال دو تیم به تساوی یک بر یک انجامید
در نهایت این پاراگوئه بود که موفق شد در
ضربات پنالتی با نتیجه  4بر  3به پیروزی
برســد و حریف آرژانتین در مرحله نیمه
نهایی رقابتها شود.
پنالتــی آخر و پیروزیبخــش پاراگوئه را
در ایــن بازی درلیس گونزالس ،زننده گل
تساوی پاراگوئه مقابل برزیل به تور دروازه
سلسائودوخت و به شادی با همتیمیهایش
پرداخت ولی در همان لحظه و در کشــور
پاراگوئه عموی وی ازدیدن لحظه گل شدن
پنالتی برادرزادهاش از فرط خوشحالی دچار
حمله قلبی شد ودرگذشت.
مهاجم  21ساله آلبیروخا که پس از این
بازی از درگذشت عموی خود باخبر شد،
یاشدر «توئیتر» با انتشار
در صفحه شخص 
تصویری از خود و عمویاش نوشــت :چرا
امــروز عمو؟ چرا؟ تو به خاطر حمله قبلی
آنهم در پی گلزنــیام ،من را ترک کردی.
باورم نمیشود!
درلیــس گونزالس بازیکن افســی بازل
ســوئیس اســت و از او به عنوان یکی از
مستعدترین مهاجمان پاراگوئه یاد میشود
تا شماره بعدی بدرود

«««« زندگی »»»»

زندگی فوق العاده

برای داشتن یک زندگی فوق العاده
به این چیز نیازی نداریــد!

کام ً
ال طبیعی است که همه
ما همیشــه بخواهیم بهتر
شویم ،بیشتر داشته باشیم
و کارهــای بیشــتری انجام
دهیم .اما در مســیر زندگی
اغلب فراموش میکنیم که
چیزی که برای شاد بودن نیاز
داریم همان چیزی است که
درست روبرویمان قرار دارد.
ما در تالش برای موفق بودن
یادمان مــیرود به خودمان
گوشــزد کنیم که کاملیم،
کافی هستیم ودرست همین
لحظه راداریم .چرا با بدخلقی
آن را خراب کنیم؟ چرا همین
االن شاد نباشیم؟
در زیر به  ۸نکتهای اشــاره
میکنیم که برای شاد بودن و
بهره بردن از زمان حالتان به
آنها هیچ نیازی ندارید:
•
نگران بودن درمورد
اشتباهاتگذشته

هســتند .با این حال برخــی حالت تهوع
داشتند و گروهی تمرین را از دست دادند.
اما روبینیو بازیکن با سابقه تیم ملی برزیل
در واکنــش به این باخت گفت :من دنبال
توجیه نیســتم .ما چه با ویروس و بدون
ویروس میتوانستیم برنده این بازی باشیم
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این واقعیت که در گذشــته
اشــتباهاتی مرتکب شدهاید
یکی دیگر از دالیلی اســت
که باید لبخند بزنید و بخاطر
آن خوشحال باشید .تعجب
کردید؟ خــوب ،باید بگوییم
کــه اگر هیچ اشــتباهی در
زندگیتانمرتکبنمیشدید،
چیزهای مهمی کــه امروز
میدانیــد را نمیدانســتید.
زندگی فراز و نشیبهای خود
را دارد و این زیبایی زندگی
اســت .افتادن بهترین راهی
است که چیزی یاد بگیرید.
گذشته شــما ،هرچقدر هم
که ســخت بوده باشد ،نباید
مانع راه آیندهتان شــود .چرا
خودتــان را اذیــت کنید و
به جای اینکــه روی حال و
آیندهتانتمرکزکنیدخودتان
را درگیــر گذشــته کنید؟
زندگی شــما در دستانتان
است .بخاطر اینکه میترسید
دوباره زمین بخورید ،خودتان
را از اتفاقهــای خوبــی که
ممکن اســت برایتان بیفتد
محروم نکنید .چون چیزی
که مهم اســت این است که
همیشه میتوانید بلند شوید
و به راهتان ادامه دهید.
•
هر اتفاق دیگری که در
مکانها و زمانهای دیگر
میافتد

همه چیزی که دارید همین
لحظه اســت .خوب یا بد ما
به همه مکانهــا و زمانها
دسترسی نداریم .اینکه روی
روز دیگــر و زمــان دیگری
تمرکــز کنید فقــط لحظه
حالتان را خراب خواهد کرد.
فیلم  Clickرا دیدهاید؟
در این فیلم شخصیت اصلی
داستان یک ریموت کنترلدر
دستان خود دارد که میتواند

لحظات زندگیاش را با
آن جلــو بزند و رد کند.
آخــر کار همــه زندگیاش
را جلــو زد و اصــ ً
ا از آن
خوشحال نبود .آنوقت فهمید
تنها چیزی که همه انسانها
دارند لحظه اکنون اســت و
اگر بخواهید آن لحظه را رد
کنید ،کل زندگیتان را نابود
خواهید کرد .بیشتر انسانها
تمرکزشان روی جایزه است و
وقتی آن را به دست میآورند
باز هم راضی نیستند .مسیر
به ســمت مدال طال خیلی
مهمتر از آن مدالی است که
در آخر کار میگیرید.
پس سعی کنید از مسیر لذت
ببرید ،لحظات خوب و بد آن
را پشت سر گذاشته و از آنها
درس بگیریــد .آینده به هر
حال میرسد .پس بهتر است
امروز کاری انجام دهید.
•

حلظه ناب و شرایط ایده آل

ندارید وحشت نکنید.
گاهیاوقــات الزم بوده که
چیزهای جدیدی تجربه
کنید تا درس جدیدی
بگیرید تا رشــد کرده و
قویتر شوید .فقط به این
دلیل که االن کل

تصویــر را نمیبینید به این
معنی نیست که هیچوقت آن
را نخواهید دید.
•

همه چیـزهایی که ندارید

فقــط به ایــن خاطــر که
نتوانستهاید به هدفهایی که
برای خودتان تعیین کردهاید
برسید به این معنی نیست که
نباید به خودتان اجازه دهید
همین االن شاد باشید .ممکن
است فکر کنید که فقط وقتی
میتوانید شــاد باشید که به
چیزهایی کــه میخواهید
رسیده باشید.
این یک تله است.
باید کســی که هســتید و
چیزهایی کهدارید را تحسین
کنید.
برای هر لحظهای که سپری
میکنید ،هر بــار که زمین
میافتیــد ،هر بــار که بلند
میشــوید ،هر کســی که
کنارتان هست و هر کسی که
تنهایتان گذاشته ،شکرگزار
باشید.
قدرشناسییکیازکوتاهترین
راهها به ســمت خوشبختی
است.
•

چیزی که باید بیشتر وقتها
بــه خودمان یادآور شــویم
این اســت که برای شــروع
کردن چیزی نباید به دنبال
زمان ایده آل باشیم .درمورد
خوشــبختی هم همینطور
اســت ،نباید منتظر بمانیم
خوشــبختی برایمان اتفاق
بیفتد ،باید آن را برای خودمان
بســازیم .اینکار را میتوانیم
با عوض کردن طرز فکرمان
نسبت به زندگی انجامدهیم.
قدرشناســی برای چیزهای
کوچکی که در زندگی داریم
تاثیر بســیار قابلتوجهی در
دید ما نســبت به اطرافمان
دارد .از هر لحظه لذت ببرید
و زیبایی را در چیزهای عادی
زندگی ببینید تا بفهمید برای تاییــددیگران
اینکه هر روز شاد باشید نیاز خیلیها از اینکه جلو دیگران
خودشــان باشند میترسند
به چیز زیادی ندارید.
•
چون تصــور میکنند خودِ
وحشت از فصلهای زندگی
واقعیشان به اندازه ماسکی
همانطــور کــه آبوهــوا که بر چهره دارند مورد قبول
فصلهــای مختلــف دارد ،دیگران نیســت .آنها سعی
زندگی ما هم همینطور است .میکنند با بــرآورده کردن
اگر به آن فکــر کنید ،همه توقــع دیگران از خودشــان
چیز در زندگی در حال تغییر زندگیهایشان را پیش ببرند.
است .هیچ چیز برای مدتی خیلیاوقــات این افــراد تا
طوالنی یکجــور نمیماند .زمانیکه وقت کافی با خودشان
درمــورد ما هــم همینطور نمیگذرانند به این مسئله پی
اســت .مطمئناً ما کسی که نمیبرند .اینکــه فقط برای
پارســال یا ســالهای قبل خودتان وقت بگذارید کیفیت
بودیم نیستیم .بنابراین دفعه زندگیتان را باال خواهد برد.
بعدی که از چیزی احساس باعث میشود بتوانید افکارتان
استرس کردید ،به خودتان را جمــع کرده ،زندگیتان را
یادآور شوید که هیچ چیز در اولویتبندی کرده و چیزهای
زندگی دائمی نیست ،حتی بیشــتر درمــورد خودتان
نگرانیهایتان.
کشــف کنید .تنهایی وقت
یادتان باشد که اتفاقاتی که گذرانــدن کمکتان میکند
االن برایتان میافتد فقط یک با احساساتتان ارتباط برقرار
دوره از زندگی شما هستند کــرده و یــاد بگیریــد که
و با قوی مانــدن میتوانید مهمترین فرد زندگی خودتان
راحتتر آنها را پشــت ســر هستید .پس چرا باید نگران
بگذارید .از اینکه کنترلی روی این باشــید که دیگران چه
همه جنبههــای زندگیتان فکریمیکنند؟

چرا باید از خــود واقعیتان
خجالتبکشید؟
چرا بایــد درمورد چیزهایی
که واقعاً برایتان مهم هستند
و کارهایی کــه میخواهید
در زندگیتــان انجام دهید
احساس تردید کنید؟
اینکه بخواهید بنا بر انتظارات
دیگــران زندگــی کنیــد،
شــادتان نمیکند اما صادق
بــودن با خودتــان مطمئناً
اعتمادبهنفستان را باال برده
و قویتر و شادترتان میکند.
•
یک زندگی ایـده آل

زندگی هیچکــس ایده آل
نیست .درواقع ،هیچ چیز در
زندگی کامل نیست .کمال
چیزی نیست که به دنبالش
باشــید .ممکن است تصور
کنید که باعث شــادیتان
میشــود اما احتمال اینکه
اینکار را نکند بیشــتر است.
قدر زندگــی را همانطور که
هست  -چالشانگیز ،رنگی،
جالب و پر از موانع و مشکالت
 دانستن ،چشمهایتان را بهاین واقعیت باز خواهد کرد که
برای شاد بودن نیاز به داشتن
یک زندگی کامــل ندارید.
سختیها ،موانع و مشکالت
شــما را قویتر میکنند و
کمکتان میکننــد زیبایی
زندگــی را درک کنید .برای
داشــتن یک زندگی آسان
دعا نکنید .دعا کنید قدرتی
داشــته باشــید که بتوانید
ســختیها را تحمل کرده و
قدر زندگیتان را بدانید.
•
شنا کردن در دریای پول

خیلی از ما اسیر این فکرهاییم
که با پول چــه چیزهایی را
میتوانیم بخریــم و یادمان
میرود به خودمان گوشــزد
کنیم که با پول چه چیزهایی
را نمیتوانیم بخریم .یادتان
باشــد که پول را همیشه در
ذهنتان نگــه دارید اما نه در
قلبتان .ثروت واقعیدریای پر
از پول نیست .نعمتهایی که
داریم ما را ثروتمند میکند.
یــک روح پــر زرق و بــرق
همیشه بهتر از یک ماشین پر
زرق و برق است.
___________
•
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برداشتنآندرایجاد
که نتیجه
شود
كمتر پيش ميآيد كه دستگيري از ديگران و گام
سکس عالوه بر لذتی که به طرفین در بازه زمانی مشخصی ثبت کنند .تماس
کاهش
روحی ،خل
مثبت،كه
وخویدر حالي
قرارقدهيم.
شریکمورد توجه
عاشقانهوبابرمان را
فیزیکیهاي دور
نيازه��اي آدم
زندگي
كه در اين
تنهايي خود
جنسی،كار
با اين
در رابطه جنسی میبخشد اثراتی سپس این افراد را در شرایط فشار
توجهی از
حصارقابل
به ازشکل
ناخواستهبهدروجود
صورت کلی
شيوهو به
استرس
آمد.
خواهيم
بيرون
ايم،
شده
گرفتار
آن
بسیار مثبت بر سالمت آنها دارد و استرس از جمله موقعیتهایی میزان استرس و ویژگیهای خلقی آمدن احســاس خوب در انسان
است.نيازمنديهاي اطرافيانمان
خواستهها و
زندگي،
نگاهي به
روحیه
منجر به
نيمکند و
کهدر این مطلب به بررسی گروهی مثل سخنرانیدر حضور جمع قرار منفی کم
گاهيمی
باعث ميش��ود آنها را ج��ور ديگري ببينيم و خود را براي پاس��خ به
مثبــت در روزهای بعــد از انجام •
از این اثرات خواهیم پرداخت.
دادند.
خواستههاي آنها آماده كنيم.
سکس و افزایش قدرت ایمنی بدن
و
اضطراب
در مورد تأثیــر منفی
افزایش
و
خــون
فشــار
تغییرات
شود.
م
سکس
ی
هميش��ه مس��ائلي كه به نظر ما س��خت ميآين��د راه حل چندان
خواهش ،تأثیر
يكمیتواند
جنســی
سبب
این ،سکس
استرس بر کیفیت رابطه جنسی ضربان قلــب این افراد در مواجهه عالوه بر
ندارن��د .می
سالمتگاه��ي با
خوشخلقي،
توانديك
گاهي با
دش��واري
مشكالت
برداش��تن
گاهي ازفقط با يك قدم
عذرخواهي و
گاهي با يك
عمومی
ســامت
مســتقیمی بر
استرس
هورمونهای فاز
بسیار گفته شده اســت .اما باید با این شــرایط ،به عنــوان معیار کاهش
شود.
مي
حل
جمله هورمون کورتیزول شــود و بدن بگذارد .یک تا دو بار ســکس
بدانیــد که عکس این موضوع نیز سنجش میزان اســترس در نظر
شده
نهادينه
ما
در
كه
ارزش��ي
كم
ظاهر
به
هاي
توانمندي
اين
همه
صادق اســت .به ایــن معنی که گرفتهشده و با یکدیگر مقایسه شد .بدین ترتیب از اثرات منفی استرس در هفته منجر بــه افزایش تولید
بدانيم كه
اس��ت هرگاه از آنها در راه گره گشايي اس��تفاده كرده
www.printablesudoku99.comشود.
ايممی
"ایمونوگلوبولین آ"
داشتن ســکس بهصورت مرتب در نهایت ،افرادی که پاسخ بهتری بر بدن بکاهد.
زكات اين نعمتها را پرداختهايم.
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اثراتمثبتسکسبرسالمتانسان

ههاي بدون شناسنامه

مرگشان چه ميشوند؟
هس
ميازشوند؟

«براي هر چيزي زكاتي
است» اين سخن ارزشمند
را پيامب��ر اك��رم(ص)
«هر
فرمودهاند.
27
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قطع��اًJuly
01, 2015
اين
چيز» شامل سالمتي جسم
و روح ما هم ميشود .شامل
تواناييها و تخصصهاي ما
يعنيها به
ورودی آن
سدهای
بیگانه در
حد
خون را
آنجاتاكه از
سیســتولیک و تا
فشار ش��اكر باش��يم
اينكه ما بايد
ش��ود .اين
هم مي
جهت كمك به
یدر
ه��ا
توانمندي
آي��د از اين
ماناینبرمي
عهدهتوان
دس��ت و
موضوع
دارد.
بــدن را بر
دهد.
افزایش م
۱۶۰
روانمان
مختلفروح و
هایس��المت
تنها به
اين كار نه
بگيريم .با
نيازمندان بهره
توســط
تحقیقاتی که
در نتایــج
دهد
نشان می
مطالعه
كنيم.
مي
پرداخت
هم
را
آن
زكات
بلكه
رسانيم
مدد مي
دانشــگاه
ویلکس انجام شده نیز که داشتن سکس منظم میتواند
دوس��تي ميگفت در يك مدرسه دولتي پدر يكي از دانشآموزان
دیده میشود.
از بدن در برابر ابتال به بیماریهای
چشم پزشك است .در هر سال تحصيلي يك بار با حضور در مدرسه
گروهی
از
مطالعه
شــروع
کند.
محافظت
عروقی
قلبی
پیش ازس��المت چشمهاي همه دانشآموزان مدرس��ه را مورد سنجش قرار
دانشجویان
از
دهد .خواسته شد تعداد نتایــج مطالعهای کــه در مرکز
مي
دانش خود
هفتگی
ســکس
ایالــت
نیوانگلنــد در
سالي دو بار
بهداشــت است ،او نيز
آموزانراهم دندانپزشك
يكي از
متوسط مادر
هاي همه
دندان
كند تا
روز وقت صرف مي
نمونوه چند
ميآيد
مدرس��ه
اعالم به
هایی از
ســپس
کنند.
شــده
انجام
آمریکا
ماساچوســت
درمان
به
نياز
كه
را
هاي��ي
آن
و
كند
معاينه
را
مدرس��ه
آموزان
دانش
بزاق  ۱۱۲دانشــجو به دست آمد .نشــان میدهد مردانی که سه تا
دارند به مراكز دندانپزشكي مربوطه ارجاع دهد.
هفته ارگاسم داشتهاند
در پایان مطالعه مشــخص شــد چهار بار در
يكي ديگر از والدين نقاش س��اختمان است و هرگاه در مدرسه به
افرادی که به
متوسط
صورت
دچار
افراد
سایر
از
کمتر
یکبه ۵۰
درضدرساند .برخي از والدين هم
مدرسه مي
خود را
نياز باشد
تخصص او
یا دو بار
قلبی شده
حمله
اند.كرد در حد وسع
استفاده
مدرسه
داشتندتوان در
سکسآنها نمي
هفتهش��غلي
در توان
كه از
مدرس��هرابطه
دانشجویانی که
مقایسه با
دلیل
همیتوانــد
موضــوع م
احتياجاتبهمدرسه
اینميكنند تا
كمك مالي
توان خود به
در و
شود.
كمك
مدرسه
نيازمند
آموزان
دانش
به
هم
و
شود
رفع
جنسی را تجربه نکرده و یا به ندرت تحریک ترشح هورمون دی هیدرو
كوچك
خيرخواهانه به نظر
قدمهاي
كليازوقتي
دادهنگاه
گزارشي��ك
آن را در
بودند،
در
()DHEA
آندروســترون
سطحهمه اپی
رسد.
مي
سرانجام
به
بزرگي
كارهاي
گيرد
مي
قرار
هم
كنار
باالتریدراز ایمونوگلوبولین آ در بزاق هنگام ارگاســم باشد که منجر به
زندگي ماش��يني امروز آنچنان ذهن ما را به خود مشغول كرده و
خود برخوردار بودند.
بهتر
انبساط رگها و گردش خون
وقت و زمان ما را در اختيار گرفته اس��ت كه خيلي از اوقات فقط به
سبب
عالوه بر
• فكر دلمشغوليهاي خود و حل می
سکسوقتها
این ،گاهي
هستيم و
شود.مان
مشكالت
های
هورمو
میــان
ایجاد
درنجهت
برداشتن
تعادل گام
ديگران و
عروقميآيد كه دستگيري از
قلب وپيش
سالمتكمتر
بیش از
افرادی که
تستوسترون
اســتروژن و
دهيم .در حالي كه
جنسیتوجه قرار
برمان را مورد
افزایشدور و
نگرانآدمهاي
نيازه��اي
ناخواسته در
كهیدر اين
تنهايي
قلبازدرحصار
ضربان كار
اندازه با اين
سکس
هنگام
نیز
زندگي طریــق
شيوهاز ایــن
شــود و
خود م
خواهيمه آمد.
آنايم،
گرفتار ازشده
آن
هستند
خطرات ناشی
و
سالمت قلب کمک میکند.
بيرونباید ب
خواستهها و نيازمنديهاي اطرافيانمان
زندگي،
به
نگاهي
نيم
گاهي
بدانند که افزایش فعالیت قلب در •
باعث ميش��ود آنها را ج��ور ديگري ببينيم و خود را براي پاس��خ به
شــدیدترین حالتهای هیجانی افـــزایش اعتماد به نفس و
خواستههاي آنها آماده كنيم.
حتکیمرابطه
حدی مشابه
ســکس به
دویدنبهبانظر ما س��خت ميآين��د راه حل چندان
مس��ائلي كه
هميش��ه
خواهش،از
نفس یکی
اعتماد
افزایش
دش��واريشش تا
سرعت حدود
بــهبا يك
گاه��ي
خلقي،
کیلومتريك خوش
ندارن��د ۹.گاهي با
تحتمشكالت
برداش��تن
بودقدم
مواردیيك
رسد .عذرخواهي و گاهي فقط با
گاهيیبا يك
مطالعه
که افراد
در ساعت م
شود.
مي
این حل
ً
فعالیت قلبــی دقیقا معادل در پرسشنامههای دانشگاهی در
شده
نهادينه
ما
در
كه
ارزش��ي
كم
ظاهر
به
هاي
توانمندي
اين
همه
همان سرعت و شدتی است که در تگزاس به عنوان فواید سکس ذکر
اس��ت هرگاه از آنها در راه گره گشايي اس��تفاده كردهايم بدانيم كه
پرداختهايم.کرده بودند .دانشــمندان بر این
برایراحفظ و
فعالیتهای ورزشی
زكات اين نعمتها

Easy Sudoku Puzzles 1

(یک تادو باردر هفته) تأثیر زیادی در برابر عامل ایجادکننده استرس گروهی از پزشکان بر این باورند که ایــن ایمونوگلوبولین در حقیقت بهبود سالمت قلب توصیه میشود .باورند که اگر سکس در محیطی
داشتنددقیقاً همانهایی بودند که دلیل کاهش استرس پس از سکس اولین ســد دفاعی بدن اســت و ســکس ،ســرعت ضربان قلب را توأم با عشق و عالقه صورت بگیرد
در کاهش استرس دارد.
یک جدول با دو
توســط شرح
جدول با دو
شرح وظیفهمقابلهبامیکروارگانیسمهای تاحدود  ۱۳۰ضربــه در دقیقه و
در مطالع
یکهای که
محققی برقراری رابطه جنسی منظمی را این است که رابطه جنسی سبب
کرده و
دربا مداد
ها را
{>>شرح
«شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از
حلدو
دارای
ایران
}28
صفحهحلبعد:
ادامه
کرده و
مداد
روزنامهرا با
جدولشرحها
ابتدا یکی از
شرح
دو
حل
به
تمایل
صورت
در
است.
ویژه»
و
عادی
«شرح
دو
دارای
ایران
روزنامه
جدول
5147
5147

ال خواستهها به بينهايت

معرفت
لخود
نديدند،
ام به
ذارند و به
دين
ديدند؟
ر
چاكر
توانستند
چاكر
ت وهايش
يا
فيتهاي
فقط
انس��ان
م
صو
ستظرف
ك
بدادرش��ود
سانصفات
د
ميتواند
ذكر
كه ظرف
اطر/خلق
ش
ته است،
كتهدانيد
مي
شيدرانسان
ست علم،
شق،
يان كند،
رانيدنمايان
جودشان
قتي
منين ،به
غيره
اوصاف
ي
نيد،
اينتوانيد
مي
الس��الم
داند،
عزت در
كرم
اس��ت،
هشت
مان علي
جود
شمااندازه
او
شدهاس��ت
ن
همه اين
آرام
ست.بتواند
ي
پسبگيرد
دا
هايش در
ست،تالش
به
عي» بايد
دا را
ستهانسان
د.
ميتواند
ست،
عزيز بلكه
دازه
كند ،ما
س كه
د
قتيغرب
در
آغاز و نه
د يا
پايان به
ونيت
كسپاياني
س
ساند.مناهلل
ت،
هلل و انا
نابايد
ستانجام
از و
شد،انسان
هم
دازه
بود
مت
طنم
پر
را
ست ،ما از
خدا
مناست
تباه
ممادراز خدا
كنم.شعاع
خدا
س��ت كه
اين
ت.هست كه

سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

حضرت رضا عليه السالم ميفرمايند شما دستي است .اما وقتي انسان خواسته خود
Sudoku
آفتابعاديرا به اس��م عزيز حق تعالي گره زد هم به
از نور ما هستيد مثل شعاعي كه از
جدول ويژه
عادي
جدول
ويژه
جدول
جدول
Puzzle
متصل ميش��ود .ش��مسالدين
كران
خارج شده و به آفتاب باز ميگردد ،از نور بي
>>حل در صفحه 35
____________________ ویژه وعادی ____________________
های
جدول



1 4 2
9
5
تبريزي ميگويد :هر كه به دنيا نگرد
 -8سوي4ديگر – چراغ دريايي – ماه 7
چاكر 8 9
افقي:
دني��ا گردد ،هر كه ب��ه عقبي نگرد چاكر
-1مديري��ت تجهيز و تخصيص منابع آتشين – نهنگ
عقبي گردد ،هر كه ب��ه موال نگرد دنيا و
در ب��ازار پول – غمگين و آزرده بر اثر  -9جهانگرد بحري – زن همنش��ين
عقبي چاكر او گردند ،امير المؤمنين فقط
8
– حرف يوناني 5
2يا نااميدي
به م��وال نگاه كرد ،دنيا و عقبي مخلص و  4ناكامي
 -2حك��م – حال��ت بين نشس��ته و  -10يكت��ا ،واح��د – نش��انهها و
چاكرش هستند ،چون آنچه را ميخواست
برخاسته – سرباز نيروي دريايي
معجزهها – آرزوي خيالي
به نام خدا گ��ره زده بود .قانون جذب در
ش��يرزن كربال – 2
4
8
 -3مخت��رع تلف��ن – نوع��ي بازي –  -11لنگ��ه ب��ار –
افق كوچكي انسان را نگاه ميكند؛ انسان
اصطالحي در فوتبال – جرقه آتش همچنين
بيشناس��نامه ،بيآغاز و انجام .اما در ذكر
 –2خ��ود
س��هو و خط��ا
-4
1را ب��ا آن  -12زائوترسان – پژوهش –3حرص
6
آغاز و انجام بينهايت است.
ميبينيم – سدي در جنوب كشور و طمع
هر كسي كو دور ماند از اصل خويش /
 -5ج��اده قط��ار – نوعي خ��وراك –  -13زب��ان كش��يدن – مس��اوي در
باز جويد روزگار وصل
هفتسينها7ش��طرنج – ب��زرگان – از 8
اسالم – از 2
خويشاس��ت .نكته -6 1حرفقلعه4ربطصدر 9
گروههاي
اصل ووص��ل بينهايت
خوني
ديگر قابل اش��اره آن است كه آرامش در
– آمپول زدن
 -14هيكل – ش��يرازياش خوردن
دو سطح قابل تعريف است ،سطح
پ��ردهدري و دارد – كار2برجسته 5
احساس.نخست  -7دو ي��ار بلندق��د! – 6
ايمان و اميد و سطح دوم
بيشرمي – زينتدهنده مهماني
 -15آنچه فراگرفته ش��ده اس��ت –
سفارش شده است وقتي دعا ميكنيد
 -8دوره تحصيل��ي – كيوس��ك – مركز شيلي
خواسته خود را پش��ت در ببينيد،
عمودي2 8 :
روشنايي ،فروغ –4ترش و 9
وقتي 1
شيرين
گفتي��د خدايا عزت ،ث��روت ،انس و غيره
 -9نگهبان��ي ،ديدهباني – ييالق كرج  -1توبهكننده – پايتخت هندوراس
ميخواهم آن را پش��ت در خانه
پس��ت
س��ينما – هلهله8شادي – -2فطرته��وو –1مك��ر و9حيله –7
ببينيد-10– ،دريا3جايزه 5
يعني بايد ايمان داش��ت ،چ��ون اگر اين

آمديم به نور بر ميگرديم يعني از بينهايت
 -8 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1سوي ديگر – چراغ دريايي – ماه
به بي
افقي:نهايت ،اما بعد از رنس��انس انس��ان 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
آتشين – نهنگ
هرچند منابع
شدولذاتخصيص
تجهيز
خواستند1او
-1مديري��تديده
كوچك
1
 -9جهانگرد بحري – زن همنش��ين
بهاآزرده
غمگين و
پول –
در راب��ازار
دهندبرامااثربه همان
كنند و به او
تكريم
2
– حرف يوناني
نااميدي
ناكامي
انسان را ميديدند به وي 2بها
اندازهيااي كه
 -10يكت��ا ،واح��د – نش��انهها و
حك��م –
3
نشس��ته و 3
مخالفيم.
بينبها دادن
حال��ت نوع
ما ب��ا اين
 -2دادند و
معجزهها – آرزوي خيالي
سرباز
برخاسته –
اومانيس��م
درياييبا
نيرويما اگر
ميگفت
بزرگ��واري
4
4
 -11لنگ��ه ب��ار – ش��يرزن كربال –
بازي –
تلف��ن –
محوريت
نوع��يكه ب��ا
ن��ه اين
مخت��رعمخالفيم
 -3غرب��ي
5
ديدن 5
همچنين
اينقدرآتش
بلكه– باجرقه
فوتبال
اصطالحي در
انسان
مخالفيم
انسان
 -12زائوترسان – پژوهش – حرص
ب��زرگ وب��ااز آن
انس��ان–راخ��ود را
مخالفيم،خط��ا
 -4س��هو و
6
نهايت
بي 6
و طمع
جنوبآنكشور
سدي
بينيم –
انس��ان
زمان
بايددرديد كه
نهايت
ميبه بي
7
 -5ج��اده قط��ار – نوعي خ��وراك – 7
 -13زب��ان كش��يدن – مس��اوي در
خليفئاهلل ديده ميشود ،قانون جذب هم
ش��طرنج – ب��زرگان – از گروههاي
8
ب��اربط
حرف
همين نگاه كوچك و محدود مي 8
گويد
خوني
داريهفتسين
اسالمكه– از
 -6بهقلعه صدر
بينديشهاتا به 9آن
خواس��تهاي
9
 -14هيكل – ش��يرازياش خوردن
برس��يزدن
– آمپول
خواسته،
اما از كجا؟ كجاست آن
10
 -7دو ي��ار بلندق��د! – پ��ردهدري و 10
دارد – كار برجسته
افقه��اي بيك��ران را نش��ان نميدهد،
 -15آنچه فراگرفته ش��ده اس��ت –
گويد زينت
شرمي –
11
مهمانياست؟ 11
ثروتي
دهنده ثروت
خواسته ات
بي مي
مركز شيلي
–
كيوس��ك
–
تحصيل��ي
دوره
 -8كه جلوي چش��مت ميبين��ي ،همين12را
12
عمودي:
فروغبر –آنترش و
روشنايي،
خواهي
شيرين آن
تمركز كن ،به
بطل��ب و
13
 -9نگهبان��ي ،ديدهباني – ييالق كرج 13
 -1توبهكننده – پايتخت هندوراس
رسيد ،انديشمندان غربي اين را ميگويند،
– دريا
 -2ه��وو – مك��ر و حيله – پس��ت
14
خواسته ات مقام است ميخواهي مدير14و
 -10جايزه س��ينما – هلهله شادي –
فطرت
بدان ايمان وجود نداشته باشد كه خدا ميداند،
15
رئيس ش��وي به آن تمركز ك��ن تا 15
پرندهاي از گنجشكسانان
پرندهاي از گنجشكسانان
 -3مغ��ز يا هس��ته اصل��ي چيزي –
 -3مغ��ز يا هس��ته اصل��ي چيزي –
كرم
و
لطف
اهل
و
نيست
بخيل
تواند،
مي
گويد
برسي ،مثل ش��يوههاي سلبي نمي
–
خرگوش
–
ش��يريني
نوع��ي
-11
–
خرگوش
 -11نوع��ي ش��يريني –
پرروغن – وسيله – پرتگاه موشك
شمشيربازيموشك
وسيله – پرتگاه
پرروغن –
افقي:
اسلحههاي
شمشيربازيخواس��ته خود را پشت افقي:
به آن فكر نكن ميگويد فكر كن ميتوانم اسلحه
هاي نميتوانيد
اس��ت
نصف
نصف
در محل  -1تابلويي از بوتيچلي – ش��هري در  -4فرزند بدرفتار و نااهل – شهرستاني
شهرستاني
پاكي��زهنااهل –
-10بدرفتار و
محلايمان -1تابلويي از بوتيچلي – ش��هري در  -4فرزند
كردن نفس –
اين – در
كردنب��هنفس
رئيس ش��وم ،انرژيهايي ك��ه مربوط به -10درپاكي��زه
چهار چيز
ببينيد .بايد
 -12بوييدن – چاالكي – متدين
متدين
–
چاالكي
–
بوييدن
-12
كوچكت��ر از استان گيالن
در اس��تان آذربايجان شرقي – مرغي
وقتي شمااستان گيالن
شرقي – مرغي
آذربايجان
نامناس��ب
اس��تانم��ورد
در ي��ا
كوچكت��ر از
نامناس��بباور–است كه
م��ورد اين چهار
شود و ي��ا داشت.
جذب مي
است–بهازتو
خواس��ته
-13اين
 -13بلندي آس��مان – از صنايع دستي
دستي
صنايع
آس��مان
بلندي
اقيانوسميزنيد خواسته خود را برآورده شده -2حيوان مسابقه – وجاهت – نوشته
اقيانوس
 -2حيوان مسابقه – وجاهت – نوشته افسانهاي
نوازي – افسانهاي
هرچقدر صدا
خواستهات
سرانجام
جنوب ايران – چوب ويولن
رسي –،فلز
ويولنمينوازي
ايرانبه– چوب
جنوب
فلزEasy Sudoku Puzzles
1
موسيقيبا ساقه را معتبر ميكند
انسان آرامرا معتبر ميكند
قيصر–– گياهي
هرگز نه –
-11
ساقه
با
گياهي
–
قيصر
–
نه
هرگز
-11
 -5اداره عالي – آس��ايش – موسيقي
ش��د
گونه
اين
وقتي
بينيد
مي
هم
خواسته
به
رسيدن
شود
بيشتر
تمركز
آس��ايش
عالي –
 -5اداره
سرچشمه
سرچشمه
 -3پس��وند نسبت –
ميگيرد .اين يك س��طح از آرامش است -3.پس��وند نسبت – عقيم – نمدزين
غربي ضخيم
هايچقدر ضخيم
ببينيد
اتفاق–ميافتد.
-14س��ريعتر
عقيم – نمدزين غربي
Sudoku
 -14پل��كان زين – عن��وان ورزشهاي
عن��واناماورزش
پل��كان زين
وسني
–
شود ،پس– وسني
–
سوزاندني
چوب
–
كش��تي
انبار
-12
سوزاندني –
كش��تي
چوبناآرام مي
شك– كرد
انبارانس��ان
بشر را -12اگر
1
4
2
9
5
مطلوبات
دربيند.
اكنونمي
ك��هكوچك
انسان را
 -6س��الح جنگجوي قدي��م – لج –
 -6س��الح جنگجوي قدي��م – لج –
برگزاري
ح��ال
در
اكنون
ك��ه
معتبري
برگزاري
ح��ال
معتبري
Puzzle
1
7
4
8 9
به
–
سنگ
قالب
–
درمانده
عاجز،
-4
به
–
سنگ
قالب
–
درمانده
عاجز،
-4
زندگي
خرج
زندگي
خرج
داشت.
يقين
بايد
به
كه
قدر
همين
گويد
مي
بيند!
مي
چقدر
بلندترين جانور روي زمين
زمين
روي
جانور
بلندترين
خوراك
توانايي،
–
است
خوراك
توانايي،
است –
8
5
2 4
جنب��ش،رفت آيد معني زنده جاويد
آيداست،معني زنده جاويد
س��اكت – با
آرزو
–4-13كلمه
احس��اسرفت
س��اكت – با
آرزو –
فارسيبر آن  -13كلمه
اجابت
بعدي
س��طح
بس است
كني
مي
پايت ازنگاه
-15جلوي
 -7كل��را – س��كون – بيجنب��ش،
س��كون–– 2بي
كل��را
-7
 -15امتحان – از قالبهاي شعر فارسي
شعر
هاي
قالب
–
امتحان
8
 -5باروبن��ه – كتاب آس��ماني – نيزه
نشده!خواس��تهاي داري��د و خدا را -5باروبن��ه – كتاب آس��ماني – نيزه
نشده!
هنوز قاچ
كن تا به آن برسي .در مهارت ذكر – هنوز
يعنيقاچوقتي
تمركز
3
– 1
ساكن 2
6
ساكن
عمودي:
عمودي:
پي��كار – فرمان مغولي – كوچك
خواستهكوچك
جنگ و 8
7 2
9 4 1
-14
–
مغولي
فرمان
–
پي��كار
و
جنگ
-14
كه
كنيد
احساس
كنيد
مي
صدا
ذكر
مهارت
در
ما
نداريم،
را
مشكل
ما
جامي
لقب
–
-1پدر
 -8ادات تش��بيه – ضدنش��يب –
اين لقب جامي
-1پدر –
تش��بيه – 5ضدنش��يب –
 -8ادات
2
6
 -6كاهل – كشور همسايه – ارفاق
اجابت شده است ،اين مال اوليااهلل است -6،كاهل – كشور همسايه – ارفاق
كارها!
مردمكرود
كارها!
رود
بگويد
كه
داريم
را
سلبي
هاي
راه
مشكل
نه
كانون
–
م��ددكار
–
گيالن
بهش��ت
-2
كانون
–
م��ددكار
–
گيالن
بهش��ت
-2
 -7پس��وند حاصل مصدر – عشوهگر مردمك چشم – نوعي رسوب زميني
نوعي رسوب زميني
–
چشم
2 8
9 4 1
بادنجان عزيز -7پس��وند حاصل مصدر – عشوهگر
خوش��مزه شمالي از بادنجان
مي از
شمالي
كنند اسم
خوش��مزهخوار
غذايانس��ان را
دايرهخواس��ته هايت را از ذهن بيرون كن و نه -15وقتي
مراسم7
غذاي 9
سردسير – 1
8-15
5 3 -9
دايره
 -9سردسير – مراسم – منفك
منفك
–
– رنجش
رديفميآورد احس��اس كند كه–
رنجش مذك��ر – س��بزي نقل��ي – نمون��ه كباب شده – رديف
شدهبه–زبان
نمون��هغربي كبابرا كه
انديشمندان
جذب
مش��كل–قانون
-3
نقل��ي –
س��بزي
 -3مذك��ر
 -10آبخوري – رنج ،گزند
 -10آبخوري – رنج ،گزند
وقتي
اس��ت.
ش��ده
غرق
الهي
ع��زت
در
محدود
و
كوچك
آنق��در
را
انس��ان
را كه
آخر!
غذاي
–
ساختمان
آخر!
غذاي
–
ساختمان
– كشور آسيايي
آسيايي
كشور
–
حل جدول ويژه شماره 5146
شماره 5146
عادی
جدول
حل
5146
شماره
عادی
حل جدول
1
9 4 7
حل جدول ويژه شماره 55146
يا
بگويد
آم��د
وجود
به
ناامني
احس��اس
بيند.
 -4مي
رس��تني
ب��زرگ
گن��اه
-4
گن��اه ب��زرگ  -رس��تني
7 3 1-11 2
 -11 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1رش��ته باريك – حيا
رش��ته 5باريك –2حيا
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 153 142 131 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
احس��اس 15
بايد 14 13 12
11 10
امان6من 7ال 9 8
كنيم5 4 ،
مي 3 2
م��ا مه��ارت ذكر را عرض��ه 1
امنيت
له
امان
4
5
3
1
8
آش
–
شكل
چتري
آش
–
شكل
چتري
و ي ا ي م ر گ
 1ر
د
و ي ا ي م ر گ
 1ر
ر ي س م
ت و
ا  1ر پ و ل ا يش ت ك– ن ي ك
د ا ر و ا ش – پاكدامني
ر
ت و
 1پ ل ي ت ك ن ي ك
پاكدامني
شود ايكه فسهيچمي كس
احس��اس
يعني
كند،
در
را
خودت
خواس��ته
يعني
ذكر
مهارت
8 1 5 6 7 3 4
ر ي
ت و
ه ت ا ب
ا
م
 2ن ج س
–
2ت ا و ه ر ني
عق��ب ب
پش��ت ا و ه ت ا
م
-5س
 2ن ج
–
عق��ب
و
پش��ت
-5
ك ا ف ي
ي ا ك ر ي م
2
ك
ي ا ك ر ي م
ه ن
ا
 -12مخفف گاه – مرطوب
 8-12 1مخفف گاه – مرطوب
7
انس��ان آسيبي
نميتواندعبه
ثروت راپدر ياسم ن اديگر
خواس��ته
انديشي –كن،
چارهخدا پيدا
ر
ا
ل
س ا ك
ر ي
س ا
 3ج ي
آسيب س ا ك  3پل ي ا
– ي
انديشي ر
چاره س ا
برساند 3.ج ي
ن ي ر
ر
ا
ع
م ه
ر ن ا
3
ن ي ر
ر
ا
م ه
آسيب
شيطان5
6 4 –9
2
م ه – شيطان
غ و ل
ش ا
 4ر ن گ ي ن ك
ش ا
جاييز نبايد 4ر ن گ ي
يعني نهيچ
ز
د
ا ن
ل ق م
ر ي
غ و  4ل ا بم ك ه ا
كن ،وقتي
خدا پيدا
 -6غني
4
 www.tapeshmontreal.comد
ا
كرانم
بي ق
اندازه و ل
بي ي
ر
خدا ا
غنيب ك
اس��م ا
س��خن
فك��ر ن– كل��ب از
-6
س��خن
ل��ب از
فك��ر –
4 6
9
ا  -13گل��ه – تحفه – ثقل
ثقل
5
ي ب
گ و ن ي
ن ا ي
بيكرانا است5
گ و ن ي
ن ا ي
5ي ب
ا
تحفه – ي و
گل��ه –و ي
 -13ن ا
پا ي ش
5
عزتش و
ي
باشد ،ي
و
خالي ازناو ا
بلكه ي ش
پ
اگر
محدود
ثروت
در
گفتي
را
مانيد
نمي
3
9 1
7 6
آبي��اري
اب��زار
فروبس��ته –
فروبس��ته – اب��زار آبي��اري
ر س
س ا
 6م ق د س
ر س
س ا
 6م ق د س
يسنا م ن ا س ب
ب
هر ج ي
– 4ن
ا 6س ل ا شن كي ر
م ن ا س ب
ن ج ي ب
 6ل ش ك ر
ا س ا ن ي – هر فصل يسنا
فصل 9
باشد،
خدا
عزت
از
خالي
نبايد
جا
هيچ
پس
شايد
گيريد.
مي
شتاب
اندازه
بي
غناي
به
تب
دی
ل
گياهان
سی
گياهان
م ي
ا
ت م
 7و ل
ا ح  7ت يي ي ا
م ي
ا
ت م
 7و ل
ا ي گ ا ن
ه
ا
ج ه م ر
یي گ ا ن
ها ا
ستم ر
ه
ا
ه م ر
 7ي ي
ا ح ت ي ا ج  -14آش��كار ب��ودن –
آش��كار رب��ودن –
-14
بياندازه
كه رعظمت خدا
ايم��انداري
همكاران اگر
فامي��ل ،بين
 -7ابت��دا
س��نگ –
د خ و
ا
ر
و
ا
ح ر
 8ر ن و
خانواده –،منطقه
پرتابدرس��نگ
ن م و
ف ق ر
ش و ت
منطقه ا  8ل د ر خ ي و
ر
و
ا
 -7وپرتاب ح ر
 8ر ن
ن م و
ف ق
ش و ت
 8ل ر ي
بخواهي اعزيزس م يوی
د ا بخشي از سيستم گوارش
گوارش
بخشي از سيستم
استندی
پس
مؤسس��ه
دوس��تان و
و
ك ر گ د ن
 9ي د ب ي ض ا
ر ي
خ و ي ش ي
پهلوان د  9ن ي ا د س ا م ي ن
ك ر گ
تفريح��يض ا
عظمت 9ي د ب ي
نيست كه راز ي
جايي ش ي
ی ي
هيچو
وئخ
ات  9ي
ته��ران –
پهلوان
ته��ران –
تفريح��ي
–
ا و ا ن نش��خواركنندگان
نش��خواركنندگان
ش ي و ن
ا س ر
 10س ر
ا س
ا –م
م ق
ا
و
 10ا و و ز ا ا ن ر ت
10
ش ي و ن
ا س ر
 10س ر
س
ا
خدا م
باش��د.قپس ا
م
خالي ا
و
به ر ت
شديد ا
ز
عزيز و
پر
را
جا
همه
الهي
اس��م
ذاكر
اگر
اما
باش��ي
قدرتمند يونان
قدرتمند يونان
ن و ح
ششمل ن
س ا
ل ي
ا
د
ك ب و
ا
ل
 11ل
11
دیسک ،ن
ل
كرده ،ا
کاست وس
عزت ب
ر
ك ب
ا
ل
 11ل
يك ششم
درجهو – دعبث ا 11ل م ي ر ب يك
ديد ومن حاست كه خدا
مشكل نضعف
غرق مدر
بلكه
كنيد
اكتفا نمي
کامپکت
صف��ر
آب
-8
عبث
–
درجه
اينقدرصف��ر
 -8آب
ر ب ا ن
س ا
ر ي ك ه
ن  12ا ج ن د ا س ا
ل ت و ن ي
 12ب ر
ر ب ا ن
س ا
ر ي ك ه
ا
 12ج د
ا
ل ت و ن ي
 12ب ر
ا ن ا ن ا س  -15هافب��ك اس��پانيايي
من
اگر
كنم،
نمي
احس��اس
و
بينم
نمي
را
كوچك
برايت
چيز
همه
و
ش��ده
و بي
اس��پانيايي
هافب��ك
-15
تلفن
کارت
کتاب،
–
گياهي
پارچه
–
بيه��وده
و
كران– پارچه گياهي –
بيه��وده
س و
م ي خ ي
پ ا س
ل ي
ر ي ن
ا
م
س ا
ا
 13ل و
س و
م ي خ ي
پ ا س
 13ن ر س
ر ي 13ن ن ر ل سي
ا
م
س ا
ا
 13ل و
كنم در
احساس
خدان را
ذكر امان
غرق w.س بتوانم با
چون در عظم��ت و عزت
ش��ود
مي
م ه م منچسترس��يتي – واح��د
6162
واح��د م و
ا
منچسترس��يتيل – ن
س ن ت ه
ا  14و م ن ه و م س
گرفتنيس از
م و
ا
 Sherbrookeه ل
س ن ت
 14و ن و
ا
و
م ر
ك ا
 14ا ن ي س
نابكار
گرفتني از
و
م ر
نابكار ا
ك
 14ا ن ي
نميكنم.
اين–تفاوت
 -9مي
و
مشتركر
ك
زنندها – ماز ب 15و ن ز ا ي ر ا ن ج ي
اروپا ك و د ي ل  15ن ق ش ر ج ب گ ا م ب و ز ي ا پول مشترك اروپا
ناامني ي ل
د
احساس و
 Tel.:ك
هم و
 514-223-3336ر
خطراتك
دل ي
جذب ن ج
ر
قانون ا
ذكر با  15ن
پول
پدر – گ
بي ب
دختر ج
-9ش ر
 15ن ق
زننده – از
شويد،پدر
دختر بي
اس��ت .قانون جذب ميگويد بر بخش��ي اينگونه انسان در اوج آرامش است و اين
اعداداست.
مطمئنه
از بيك��ران تمركز كن بر بخش��ي كه دم اوج آرامش همان نفس
جدول اعداد سودوکو در صفحه 16
سودوکو در صفحه 16
جدول

1

www.printablesudoku99.com

تپـشدیجیتال

9 4 7
5
2
5 3 1
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مخارج جنگ های جهان ...
آمــاری کــه ایــن مؤسســه از
شــاخصهای مختلف ارائه داده
است از این قرارند:
تروریسم :شــرایط در این زمینه
بهشکل نگرانکنندهای گسترش
یافته است .بیش از  ۲۰هزار نفر در
سال  ۲۰۱۴از این طریق جان خود
را از دســت دادهاند .این میزان ۹
درصد بیشتر از سال  ۲۰۱۳است.
 ۸۲درصد از اینگونه مرگها تنها
در پنج کشــور عراق ،افغانستان،
پاکســتان ،نیجریه و ســوریه رخ
دادهاند .حمله تروریستی به دفتر
نشــریه طنز «شــارلی ابدو» در
پاریس ،در ژانویــه  ۲۰۱۵از نظر
پژوهشگران مؤسسه صلح و اقتصاد
نشاندهنده افزایش خطر تروریسم
در اروپا است .در اروپا تعداد کسانی
که از طریق تروریسم کشته شدهاند
از  ۶۰نفر در سال  ۲۰۱۳به  ۶۹نفر
در سال  ۲۰۱۴رسیده است.
مرگومیردر جنگ ودرگیریهای
نظامــی :جنــگ در ســوریه،
درگیریها در عراق و ناآرامیها در
یمن همچنان شعلههای بحراندر

فوائد سکس...

www.paivand.ca

>> ادامه از صفحه9 :

و نیروهــای امنیتــی میبرند اما
جهانهستند.
براســاس تحقیق مؤسسه صلح و هزینههای اســکان و مراقبت از
اقتصاد ،در سال  ۱۸۰ ،۲۰۱۴هزار پناهندگان بــا درگیریهای اخیر
نفر از این طریق کشته شدهاند که چند برابر میشود.
برابرونیم تعداد کشتهشدگان
سه
ِ
در ســال  ۲۰۱۰اســت ( ۴۹هزار پناهجویان:
کشته) .تنهادر جنگ سوریه بیش تــرس و وحشــت از جنگها و
از  ۷۱هزار نفر از این طریق کشته درگیریهــای نظامی بیش از ۵۰
میلیون نفــر را مجبور کرده که یا
شدهاند.
سرزمین خود را ترک کنند و یا در
هزینههایجنگ:
کشور خود آواره شوند.
آمار هزینههای نظامی در جنگها بهگفته مؤسسه صلح و اقتصاد این
ودرگیریها و همچنین هزینههای تعداد پناهجو از پایان جنگ دوم
تأمین امنیت داخلی را نمیتوان جهانی تاکنون بیسابقه بوده است.
بهشــکل دقیق برآورد کــرد اما بر این اساس  ۰,۷۵درصد جمعیت
مؤسســه صلح و اقتصاد تخمین جهان ،از خانه و کاشانه خود آواره
میزند که این هزینهها در ســال شده است.
 ۲۰۱۴به ارزش  ۱۴,۳بیلیون دالر در این میان وضعیت در ســوریه
آمریکا بوده است.
نسبت به بقیه کشورها فاجعهبارتر
این میزان معــادل  ۱۳,۴درصد اســت .در این کشور  ۹,۵میلیون
تولید ناخالص داخلی جهانی است نفر یا در ســرزمین خــود و یا در
و نســبت به ســال  ۱۵,۳ ،۲۰۰۸کشورهای همسایه آواره شدهاند.
درصد افزایش را نشان میدهد.
در عراق ،افغانستان و سومالی نیز
بیشــترین هزینهها را با بیش از دهها هزار نفر از ترس خشونتها
۶۰درصد درگیریهای بینالمللی گریخت هاند.
•

>> ادامه از صفحه27 :

ســبب افزایش اعتماد به نفس و
خودبــاوری بــرای طرفین رابطه
خواهد شد.
سکس به مانند هر فعالیتدیگری
که نیازمند رابطه عاشقانه عاطفی
دو طرف رابطه است سبب افزایش
احســاس مثبت انسان نسبت به
خود نیز میشــود ،تــا جایی که
انسانهای دارای روابط اجتماعی
قویتــر (که رابطه عاشــقانه نیز
بخشی از آن است) دارای احساس
مثبت و رضایت خاطر بیشتری از
خود میباشند.
ســکس با افزایش ترشح هورمون
اکسیتوســین یا همان هورمون
عشق ،منجر به ایجاد رابطه عاطفی
و عشق و عالقه مستحکمتری در
میان دو طرف رابطه میشود.
محققــان دانشــگاه پیتزبورگ
و دانشــگاه کارولینای شــمالی
مطالعهای را بر روی  ۵۹خانم قبل •
و بعد از برقــراری رابطه عاطفی کمـک به خواب آرام و راحت
منجر به در آغوش گرفتن شریک مطالعــات نشــان میدهــد که
جنسی انجام دادند و نتایج نشان هورمون اوکسیتوسین ترشحشده
میداد که هرچه میزان این تماس در هنگام ارگاسم وضعیت خواب را
بیشتر و شدیدتر بود ترشح هورمون نیز بهبود میبخشد .ترشح هورمون
اکسیتوسین نیز بیشتر شده بود .پروالکتین نیز سبب القاء احساس
آرامش و خوابآلودگی میشــود.
•
جدا از این اثر هورمونی ،سکس با
کــاهشدرد
افزایش فعالیت فیزیکی میتواند
با افزایش هورمون اوکسیتوسین ،به مانند یک فعالیت ورزشــی به
ترشــح هورمــون اندورفیــن یا ایجاد خــواب آرام و راحت کمک
همان ضــد درد داخلی بدن نیز کنــد .مطالعات نشــان داده هر
افزایشیافته و در نتیجه منجر به دقیقه سکس به صورت متوسط
کاهش درد میشود.
منجر به ســوزاندن حدود چهار
کاهش سردرد ،کمردرد و دردهای کالری در آقایان و ســه کالری در
مفصلی پس از انجام سکس یکی خانمها میشــود و از این لحاظ با
از فوایــد افزایــش هورمونهای یک فعالیت ورزشی متوسط قابل
اوکسیتوســین و اندورفین است .مقایسه است.
مطالعــهای که نتایج آن توســط
بولتن پزشکی و بیولوژی تجربی •
منتشر شده به این شکل بود که پیشــگیری از بروز برخی از انواع
گروهی از شــرکتکنندگان بخار سرطان
هورمون اکسیتوسین را استنشاق برخــی از یافتههــای پزشــکی
کردند .سپس تحریکی دردناک به نشاندهنده این موضوع است که
انگشتان تمامی شرکتکنندگان داشتن سکس منظم میتواند خطر

وارد شــد .جالــب این بــود که
میــزان احســاس درد در افرادی
که اوکسیتوسین استنشاق کرده
بودند در مقایسه با گروه شاهد به
کمتر از نصف کاهش یافته بود.
در مطالعهایدیگر محققان متوجه
شــدهاند نگاه کردن به شــریک
جنسی و یا حتی تماشای تصویر
او میتواند سبب کاهش درد شود.
در این مطالعه عکسهای شرکای
جنسی افراد به آنها نشان داده شد
و مشخص شد تماشای عکسهای
کسانی که رابطه عاشقانهای با آنها
دارید سبب کاهش درد میشود.
با این اوصاف باید گفت داشــتن
درد نه تنها دلیلی برای خودداری
از سکس نیست ،بلکه سکس ،به
نوبه خود میتواند التیامی برای درد
باشد.
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ابتال به برخی از انواع سرطانها را
کاهشدهد.
مطالعهای که در سال  ۲۰۰۴و بر
روی مردان انجام گرفت و نتایج آن
در ژورنال موسسه پزشکی آمریکا
منتشر شد نشان میداد افرادی که
در دهه ســوم زندگی خود دارای
بیشترین تعداد وضعیت منجر به
انزال (حدود  ۲۰بار در ماه) بودند
در معرض خطر بســیار کمتری
برای ابتال به سرطان پروستات در
مقایسه با سایرینی که تعداد انزالی
حــدود چهار تا هفت بــار در ماه
داشتند قرارداشتند.
مطالعه مشــابه دیگــری که در
ســال  ۱۹۸۹در فرانسه انجام شد
نیز نشــان میداد خطــر ابتال به
سرطان پستان در خانمهایی که
سکس نداشــته و یا به ندرت آن
را تجربه کرده بودند در مقایسه با
آنهایی که بهصورت منظم سکس
داشتهاند سه برابر بوده است.
در کنار تمامی موارد ذکر شــده
در بــاب فواید ســکس باید این
موضــوع را هم اضافــه کنیم که
نتایج مطالعههای متعدد انجامشده
توســط مراجع علمــی مختلف
نشــاندهنده این موضوع اســت
که ســکس به صورت کلی سبب
افزایش طول عمر میشود.
به عنوان نمونه مطالعه منتشر شده
در ژورنال پزشــکی بریتانیا نشان
میدهد احتمال مــرگ طی ۱۰
ســال آینده در مردانی که کمتر
از یک بار در ماه سکس داشتهاند
دو برابر بیشتر از آنهایی است که
یک بار در هفته سکس داشتهاند.
مطالعه دیگری نیــز که به مدت
 ۲۵ســال توســط دانشگاه دوک
انجام شد نشان میدهد زنانی که
از زندگی جنســی خود رضایت
داشتهاند هفت تا هشت سال بیش
از ســایرین عمر کردهاند .اگرچه
فاکتورهای بسیار متعدد دیگری
نیز در این زمینه نقش داشتهاند.
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همدردی
غم این خفته چند،
خواب در چشم
تـــــرم می شکند…

سیـروس ما هم رفت..

دو روز پس از چاپخش شماره ای که گذشت ،دوشنبه  15جون،
دوست قدیمی و بامعرفت و مهربان مان سیروس سالمت
را از دست دادیم؛ مرگی بسیار نابهنگام ،سخت و غم انگیز.
سیروس در محل کار ،پس از صبحانه ،به هنگام پیگیری اخبار سیاسی
جهانی از کانال سی ان ان( ،عادت همیشگی اش) بر اثر سکته ی قلبی
سهمگین بی خداحافظی از میان ما رفت( .و این پرسش را در ذهن
آشنایانش برجا گذاشت که آخر مگر جای کسی را تنگ کرده بود که این
چنین زودهنگام زندگی را از اوگرفتی؟!)
دست کم هر ویکند او را در محل کارش می دیدم  -با یک پیوند -
هر بار بی استنثاء از ایران می گفت و خاورمیانه و مصائب سیاست جهانی
و ...در این حیطه ها صاحبنظر بود.
سیروس ریزه نقش بود و بی آزار ،سخت کوش بود و باوفا و بامرام و...
با لبخندی واگیر دار و همیشه حاضر؛ و سخت تنها...
دوستش داشتیم ،جایش سخت خالی است.
فقدان او را به خانواده ی ارجمندش ،خواهرانش ،خانم ها سعیده سالمت
(منتظر نظام) ،سیما و سمیرا (تورنتو)؛ سودابه (ایران)،
برادرش سعید سالمت (مونتریال) و برادر بزرگش ،آقای سروش سالمت
(تهران) تسلیت می گوییم.
همچنین با دوست سالیان او ،جناب آقای علی کرهانی ارجمند همدردیم.

محمد رحیمیان و همه دوستان در پیوند

صمد بهرنگی...

>> ادامه از صفحه13 :

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

تولد یک اسطوره

تا پیش از انتشــار کتــاب «از آن
ســالها و سالهای دیگر» نوشته
حمزه فراهتی (انتشــارات فروغ)
این باور وجود داشت که حکومت
پهلوی نویســنده «ماهی ســیاه
کوچولو» را به قتل رسانده.
جالل آلاحمد با نوشــتن مقاله
«صمد و افسانه عوام» به این باور
دامــن زد .از آن پس بود که صمد
بهرنگــی به عنوان یک اســطوره
مطرح شد.
بر اســاس آمارهای سازمان ثبت
احــوال ،تا ســالها ،خانوادههای
آذربایجانی برای گرامیداشت نام و
خاطره صمد بهرنگی فرزندانشان را
«صمد» و «اولدوز» مینامیدند.
---------جالل آلاحمــد در نامهای به
منصور اوجی (شاعر):
«…اما در باب صمد .درین تردیدی
نیست که غرق شده .اما چون همه
دلمان میخواســت قصه بسازیم

ادامه...

ساختیم… خب ساختیم دیگر .آن
مقاله را من به همین قصد نوشتم
که مث ً
ال تکنیک آن افسانهسازی
را روشــن کنم برای خودم .حیف
که سر و دســتش شکسته ماند
و هدایتکننده نبــود به آن چه
مرحوم نویســندهاش میخواست
بگوید…»
-----------حمــزه فراهتــی که یک افســر
دامپزشــک بــا گرایشهــای
ی بــود ،در روز نهم
مارکسیســت 
شهریور ۱۳۴۷صمد بهرنگی را با
اسب به منطقه مرزی برد.
-----------حمزه فراهتی (از آن سالها و
سالهای دیگر):
ً
«رودخانه در طرف ایران نسبتا آرام
و در طرف ســاحل شوروی کمی
مغشوش و تند بود .جائی که صمد
ایســتاده بود ،آب حتی به باالتر
از نافش نمیرســید .او خود را در
مسیر آب ول کرد .سرشار از شوق
و شعف تاللو تابش طالئی خورشید

روی سطح آب ،پنجاه متری شنا
نکرده بود که صدای فریاد صمد را
شنید «دکتر!دکتر!»
برگشــت و دید صمد تــا باالی
شانههایش توی آب است و هراسان
دست و پا میزند .او چرخ زد و در
خالف جهت آب شروع کرد شنا به
سمتی که دست و پا میزد .نصف
راه را شنا کرده بود که سومین بار
صدای صمد را شنید …»
----------«از آن سالها و سالهایدیگر» که
با زاویه دید «سوم شخص مفرد»
نوشته شده ،تنها سندیست که از
چگونگی درگذشت صمد بهرنگی
وجود دارد .شماره  ۱۸نشریه آرش
که در ســال  ،۱۳۴۷پس از مرگ
صمد بهرنگی منتشر شد،در شکل
بخشیدن به اســطوره او بیتأثیر
نبود.
•

>> ادامه از صفحه24 :

این آتش ســوزی ها بــه همراه
تعمیرات از پیش برنامه ریزی شده
سبب شــدند تولید نفت کانادا از
• چهار میلیون و  590هزار بشــکه

در روز به سه میلیون و  980هزار
بشکه در روز برسد ،یعنی با کاهش
ده درصدی مواجه شد.
این آتش ســوزی های می تواند

در سه ماهه دوم امسال می تواند
سبب شود رشــد اقتصادی کانادا
سه دهم درصد کاهش یابد.
ارقام جدید نشان می دهد
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همــدردی

دوستان عزیز ،خامن کتایون شادپور
و آقای علی اشرف شادپور
خانواده های محترم سوگوار

فراق یار هن آن میکند هک بتوان گفت...

درگذشت آقای شادپور ،عمو و برادرعزیزتان را در ایران
به شما گرانمایگان ازصمیم قلب تسلیت می گوییم.

همدردی

اجنمن دفاع از حقوق بشردر ایران  -مونترال

حاشا حاشا هک رهگز از مرگ نـهراسیدم ...

همــدردی

جناب آقای علی اشرف شادپور عزیز و ارجمند
خانواده های محترم سوگوار

یاور و هموند گرامی ،احمد احمدیان

در اندوه از دست رفتن برادر عزیز و دلبندتان،
در ایران ،خود را صمیمانه شریک می دانیم.
برای شما آ رزوی شکیبایی و بهروزی داریم.
ما را در کنار خود بدانید.

در سوگ از دست دادن پدر ارجمندتان،
ما را شریک روزهای سخت خود بدانید.
ما یک صف و متحد در کنار شما تا نهایت ایستاده ایم.

__________________

همکاران و یاران شما در بنیاد و کتابخانه نیما

دکتر علیزاده ،دکتر منوچهر بهامین،
مهندس خلیلی ،خانواده قربانیان ،ساعد امین،
و همه دوستان شما در جمع
دوستداران فرهنگ و ادب ایران

همــدردی

اطالع یافتیم که رفیق همیشه همراه احمد احمدیان داغدار پدر است.
در این اندوه با احمد عزیز ،خانواده و وابستگان آن زنده یاد صمیمانه همدردیم.

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  ۶۰در ایران
مونترال -کانادا

رد خلوت روشن با تو گریسته ام ربای خاطر زندگان

و رد گورستان اتریک با تو خوانده ام
زیبارتین سروداه را
		
زریا هک مردگان این سال

روزی ما دوباره کبورتاهیمان را
رپواز خواهیم داد

دل
ئ
آـسا ی

		

			

عاشق رتین زندگان بودند

دوست دیرین و ارجمند ،احمد احمدیان نازنین

ما نیز درغم از دست شدن پدر گرامی ات در این تبعید به درازاکشیده،
همراه و درکنار تو ایستاده ایم .برایت آرامش آرزو می کنیم.

میزان صادرات نفت کانادا به
آمریکا با کاهش همراه بوده
است .بر اساس ارقام منتشر شده،
صادرات نفت کانادا به آمریکا از سه
میلیون بشکه در روز در ماه ژانویه
به دو میلیون و  890هزار بشکه در
روز کاهش یافت.
میزان انتقال نفت از طریق خطوط
ریلی نیز بــا کاهش  25درصدی
همراه شد و به  120هزار بشکه در
روز رسید.
البته دلیل بخشی از این موضوع
تکمیل شدن چندین خطوط نفتی
است .انتقال نفت از طریق خطوط

همدردی

دست زیبایی را خواهد گرفت...

رفیق دیرین ،دوست ارجمند،
جناب احمد احمدیان عزیز،
خانواده های محترم سوگوار

محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور
لوله هزینــه ای زیر ده دالر در هر
بشکه هزینه دارد اما انتقال نفت از
طریق خطوط آهن بشکه ای  15تا
 20دالر هزینه دارد.
اما همه تحلیل گــران بر این باور
نیســتند که تولید نفت در کانادا
همچنان در ســطح پایینی باقی
خواهد ماند .گروهی  100نفره از
دانشــمندان آمریکایی و کاندایی
بیانیه ای را امضا کردند که خواستار
توســعه میدان های جدید نفت
شیل شده اند.
توماس هومر دیکســون ،اســتاد
دانشگاه واترلودر کنفرانسی خبری

و مـهربانی

اعالم کرد اگر کانــادا می خواهد
در رونــد تالش های جهانی برای
متوقف کردن تغییرات آب و هوایی
به صورتی ســازنده حضور داشته
باشد نخســت باید فعالیت ها در
بخش نفت شیل را افزایش دهیم.
اما در حال حاضر روند ســرمایه
گذاری در این بخش در حال کند
شــدن است .اما اگر بهای نفت در
بازارهای جهانــی بهبود یابد و به
روند عادی خود باز گردد ،سرمایه
گذاری در بخش تولید نفت شیل
فزایش خواهد یافت.

•

با اندوه فراوان ،درگذشت غم انگیز پدر دلبندتان را در ایران
را به شما و کلیه بازماندگان صمیمانه تسلیت گفته،
برایتان آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

شیرین مهربد ،مهرداد امیری
همکاران و دوستان شما در
Lambda Construction
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طنـزسیاسی

ابراهیمنبوی

شیاطین و روحانیت!

آن یکــی حضرت آیــت الله که
کارش تجارت الســتیک اســت،
این یکــی آیت الله هم که کارش
تجارت شــکر است ،آن یکی امام
جمعه هــم که با نصــف زنهای
شهرستان شان رابطه غیرافالطونی
داشته ،این یکی حضرت آقا هم که
باالی منبر استندآپ کمدی مرغ
و خــروس اجرا می کند ،آن یکی
حجت االســام که تخصص اش
جوراب اســتارالیت بوده ،قرائتی
هم که  37سال است اوپرا وینفری
حزب الله شده (قرآنی را که در 23
ســال نازل شد ،سی و هفت سال
تفسیر کرده ،هنوز به جزء دومش
نرسیده!)در عوض خودش کمدین
شده.
آن یکی را هم کــه به اتهام زنای
محصنه ،رابطه نامشــروع با اجنه،
روابط ویژه با ارواحدستگیر کردند و
این یکی هم کهدر اثر حمله آفتابه
به دلیل اخالق خانوادگی ،وردست
ناموسش بکلی دچار غیبت کبری
شد...
آن وقت آقای مصباح یزدی گفته
که "شــیاطین در صدد تخریب
روحانیتهستند".

شیطان غلط می کند این کارهایی
را که علمای
اسالم بلدند
بکند .شیطان
از این کارها
بلد نیســت.
اگر محاکمه
هــای دادگاه
ویژه روحانیت
را بفرســتند
برای بارگاه شــیطان دودور آنها را
بخواند ،از شــدت ناراحتی و غم و
غصه سکته می کند .شیطان باید
برود تازه جامع المقدمات را پیش
شجونی بخواند و سیوطی را پیش
پناهیان و لمعه را پیش طائب ،تازه
وقتی وارد درس خارج شــد برود
پیش آیت الله مصباح و از شدت
خجالــت از قم فرار کند و برود به
جزایر برمودا!
طرف مــی گوید "شــیاطین در
صدد تخریب روحانیت هستند".
قد ایــن حرفها
شــیاطین اصال ّ
نیستن .د
حرف می زنید شــما هم .به عقل
جن می رســد که مثل آیت الله
مصباح از قم سه دور کره زمین را
دور بزند ،برای اینکه هر کوبایی را
مسلمان کند یک میلیون دالر از
بیت المال پول بگیرد؟

هاماشو صادر کنید!
فکر کنید  ۳۷سال است که در این
مملکت دو نســل از ملت که اسم
پسرهاشــان میثم و ابوذر و روح
الله و مقداد و یاســر بوده و اســم
دخترهاشان هانیه و آتنا و زهرا و
فقیهه ،هشتاد درصدشان دین و

خدا و پیغمبر و همه را بی خیال
شــدند .طرف نام خانوادگی اش
دیانتی اســت ،سنش
هم سی ســال نشده،
پورن استار است!
دلیل دوم :چرا احمدی

نژاد را نباید محاکمه کرد؟

هر روز واقعیت جدیدی کشف می شود ،چند
میلیون تن چای مفقود شده ،چند میلیارد
دالر گم شــده ،دکل با همــه قدوباالیش
هولوپی وارد جهاز هاضمه احمدی نژادی ها
شده و بکلی محو شده است ،دو میلیون تن
نخودچی کشمش توســط مشائی خورده
شده ،هفتصد هزار سکه طال را انداختند باال
شیر یا خط بیاندازند ،شیر آمده سکه ها را
خورده رفته! یا هر اتفاق دیگری .در هر حال
اگرده میلیون تا سنددیگر هم به من نشان
بدهید ،من با دستگیری احمدی نژاد به هر
حال مخالفم ،به چند دلیل:
• یک ،احمدی نژاد صغیر اســت ،و در هر
حال ولی او مقصر است.
• دو ،احمــدی نــژاد نابالغ اســت و برای
مجازات باید مجرم عالغ( عاقل و بالغ) باشد.
• ســه ،جنون رافع جرم است ،یعنی اگر
کســی در لحظه وقوع حادثــه ای دچار
جنون شود ،نمی توان مجازاتش کرد .حاال
اینکه جنــون ادواری احمدی نژاد به جای
هشت ثانیه هشت ســال طول کشیده به
مشکل فیزیولوژیک او بر می گردد .و خیلی
غیرعادینیست!

یا نصــف بچه هایی
که در کنار سرداران
و روحانیون رشــد
کردند و اغلب شــان
موسیقی راک و متال
کار می کنند ،فهرست
ســارقین و اراذل و
اوبــاش را هم که در
بیاوری اســامی شان
شبیه  ۷۲تن شهدای
کربالست.

هر چه هم که اســتاد
در دانشگاههای آمریکا
داریم همه باباهاشــان
نماز شب خوان هستند،
در عــرض  ۳۷ســال
چنان ملتدین و ایمان
شان را از دست دادند
که اگر یزید بن معاویه
یا شمربن ذی الجوشن
با تانک در این  ۳۷سال
می خواســت جلوی
اعتقــادات مــردم را
بگیرد ،این همه تولید
انبــوه کفار و ملحدین
نداشتیم.
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که چی؟ که در کشــور کوبا بعد
از ســی ســال چهارصد
تا مسلمان شــیعه نماز
بخوانند.
آنوقــت هر ســال چهل
هزار نفر توی قم بی دین
بشوند.
بعــد معــاون سیاســی
استاندار تهران گفته" :نود
درصد جوانان مــا امروز
به واسطه رفتارهای سیاسی ما از
اسالم فاصله گرفته اند".
پس انتظار داشــتی چکار کنند؟
انتظار داشــتی وقتی یکی مثل
احمدی نــژاد می شــود رئیس
جمهور کشور ،یک هیوالیی مثل
احمد خاتمی می شود امام جمعه
تهــران ،یک ابوالهــول مثل علم
الهدی می شود امام جمعه مشهد،
از صبح تا شب علما در تلویزیون
اباطیل می گویند و سالی چهارده
ماه مملکت عــزا و روضه خوانی
اســت ،جوانان مملکت به جای
الس و گاس بروند جمکران؟
یک نگاهی به عکسده امام جمعه
اول کشور بکن ،ببین برای چی این
جوانان از اسالم فاصله گرفتند!

ـــــــــــ

بعد آقای شــیخ
محمد یزدی گفته
"توریســت های
خارجــی در قم
دنبال کشــف راز
تاثیرگذاری روح الله خمینی بر
جهانهستند".
شده داســتان آرداواز در اول
انقالب ،از یک ارمنی پرسیدند:
"نظرت دربــاره صدور انقالب
چیه؟"
گفــت" :موافقم! همه شــو صادر
کنید!"
اتفاقا رازش همین اســت که اآلن
در هر کشور آفریقایی یا آسیایی،
یا اصوال در لهستان و یوگسالوی
و کوبــا و نیکاراگوئه امام خمینی
تا دسته نفوذ کرده ،ولی بچه های
خودش قبولش ندارند.
این هم راز موفقیت اش.
مهم ترین راز موفقیت امام خمینی
همین اســت که انقالبی را ایجاد
کرده که همه رهبرانش توســط
حکومتی که ایجاد کرده یا زندانی
شدند یا به فاک فنا رفتند.
بقول یکی از رفقای ماندرباره یکی
از شــاعران بزرگ ایران می گفت:
"اینقدر زیبایی های وجودش در
شعرش ریخته که هیچ زیبایی در
خودش باقی نمانده است!"...
 ...شما یک دیوانه ای به اسم احمد
خاتمی را گذاشتی امام جمعه که
آدم ده دقیقه عکس اش را ببیند،
با صد تــا آرامبخش هم خوابش
نمی برد .شــما یک نــوزاد را بده
دســت احمدی نژاد یــا نقدی یا
احمدخاتمی ،ببین بچه گریه نمی
کند .تقصیر ملت که نیست ،وقتی
احمد خاتمی عربده می کشــد،
خوب آدم می ترســد .وگرنه چرا

احمدی نژادیســم یک
بیماری اســت شــبیه
طاعون ،وبا و ایدز که درمان
نمی شــود ،و وقتی شروع
کنی به درمان آن خودش را
پنهان میکند ،وقتی هم که
ولش کنی در عرض دو روز
می تواند تمام بدن را از میان ببرد.
سعید سیفدر ندای ایرانیان یک مقاله منتشر
کرده به نام "پانزده ویژگی احمدی نژادیسم"
من از آن مقاله استفاده کردم و خصوصیات
احمدی نژادیسم را از نظر خودم نوشتم:
• امام زمان مهم تر از خداست
• دست دیگران را یا باید بوسید یا گاز گرفت
• خدا ایران را اداره می کند ،از طریق من
• حق با کسی است که بلندتر فریاد می زند
• آمــار یک موضوع اخالقی اســت و اعداد
واقعیت ندارند
• فساد بد است ،برای مخالفان ما
• همه مخالفان را باید از میان برد ،یا خرید
• قانون یکی از وسایل پیشرفت است ،فقط
زمانی باید آن را پذیرفت که درآمد داشــته
باشد
• تاریخ وقتی شروع شده که من بهدنیا آمدم،
و وقتی که من مردم تمام می شود
• راه رســیدن به نتیجه جنگیدن است نه
کارکردن و فکر کردن
• هیچ اطالعات ،تخصص و دانشی برای هیچ
کاری الزم نیست
• محکوم کــردن دیگران نیاز بــه دلیل و
بخصوص مدرک ندارد
• دروغ گفتــن یکــی از راههای قانع کردن
دیگران است
• واقعیت حرف هایی است که من می زنم
• آرامش و ثبات یعنی نابودی حزب من
• همه مشکالت با پول حل می شود
• مدیربهتر کسی است که بیشتر حرف میزند
• وقتی نمی توانی واقعیت را تغییر بدهی ،آمار
و اخبار را تغییر بده
• مردم خوب کسانی هستند که وجود ندارند
و همه اطرافیان من مقدس اند.
• همیشه باید به حقوق مردم احترام گذاشت
و سرماه باید آن را از جیب نصف مردم برداشت
و گذاشت توی جیب نصف دیگر مردم •

چیستان

جایتان خالی ،شبی در محفل جان پروری
عده ای بودند و می شد گفتگو از هر دری
دوستی این چیستان را طرح کرد و گفت چیست
نام آن موذی که نتوان یافت ز آن موذی تری
پای او گر بغتت ًا بر النه ی کفتر رسد
رد نخواهد شد از آنجا تا نگیرد کفتری
بی ترحم ماهی از هر حوض می آرد برون
چنگ و دندانش که باشد تیز همچون خنجری
بس که با سرعت جهد او سوی گنجشک ضعیف
مهلت از بهرش نمی ماند که بگشاید پری
تا نگیرد طعمه ای ،از هیچ مطبخ نگذرد
گرچه باشد طعمه اش موش ضعیف الغری
زور این بدجنس تنها بر ضعیفان می رسد
هرکجا موشی ببیند ،می شود شیر نری
جوجه می آرد به چنگ از النه ی هر مرغکی
گوشت می آرد برون از دیزی هر مضطری
هر که ظلمی کرد ،آخر کیفری بیند ،ولی
این مرتب می کند ظلم و نبیند کیفری
گر برانی از دری این لحظه او را به کلک
لحظه ای بعد از در دیگر برون آرد سری
می توان گفتن که هست از دیگران با هوش تر
هر که گوید چیست نام اینچنین غارتگری
گفتمش :البته این گربه است ،زد لبخند و گفت:
خیر ،جانم ،مالیات است و نه چیز دیگری!
خروس الری توفیق 1348
ازفیلسوفیپرسیدند:
اینکه میگویند «زرشــک» یعنی چه؟! بزرگوار
پاسخ داد:همان بیالخ است؛ ولی صددرصد گیاهی
و اورگانیک!

فیسبوک اللهی ها!

فحاشی می گذارند و همدیگر را
الیک می کنند.
 )6اکثــرا از دانشــگاههای
یالقوزآباد ورامین ،یا محمودآباد
یا امــام صادق یا اســکاتلند و
نیجریه کامنت ول می کنند.
 )7معموال تهدید می کنند که
اگر راست می گی بیا تهران ،بعد
پیگیری می کنی می بینی طرف
خودش در دانمارک است.
)8ده تا جمله کامنت می نویسند،
بعد آن را در ده کامنت منتشر می
کنند.
 )9با امام حسین قسم می خورند
ولی فحش خواهر و مادر میدهند.

تصمیم دارم به بررسی آثار روانی
و ویژگی های برخــی احزاب و
گروههای سیاسی و اجتماعی در
فیسبوک بپردازم .در این بخش
به یکی دو گروه از آنها اشاره می
کنم.
ویژگی های حامیان رهبر معظم که به انشــتین ،حسین پناهی و
در فیسبوک
برتراندراســل نســبت داده شده،
 )1معموال از فحش ناموســی به استفاده می کنند.
عنوان کامنت استفاده می کنند.
 )4در هــر جمله بیش از دو غلط
 )2معموال تا نیم ســاعت متوجه امالییدارند.
نمی شوند منظور طرف چیست.
 )5اول نیــم ســاعت مودبانه با
 )3بــرای کوبیدن طــرف مقابل کامنت نویسی جواب می دهند،
شان از اســتدالل های سلطنت بعد که هوندا  125سواران سایبری
طلبان ،چپ ها و جمالت چرچیل رسیدند ،دویســت نفری کامنت

مردم به منتظــری بدوبیراه نمی
گویند؟
اصال همین آقای علم الهدی ،یک
لباس قرمز بپوشد می شود بهترین
بابانوئل در بهترین خاورمیانه ،ولی
دهانش را که باز مــی کند انگار
فرانکشــتین نزول اجالل کرده،
شــکلش مثــل بابا نوئل اســت،
محتوایــش مثل کنــت دراکوال!
مجســمه همین علم الهدی را به
شرط اینکه صدایش درنیاید توی
دیســنی لند بفروش ببین رکورد
فروش همه عروسک های دنیا را

می زند یا نه ،ولی دهانش را که باز
می کند انگار آدم فیلم طالع نحس
را دیــده .آن وقت می گویند چرا
روحانیت-هراسی راه افتاده .خب
ترسناک است ،مردم چکار کنند؟
از ده تــا روحانــی مهم کشــور
هشت تاشاندهان که باز می کنند
مثل محســنی اژه ای دارند خبر
اعدام و زنــدان می دهند ،همین
محســنی اژه ای بهترین استفاده
ای کــه از دهانش کرده ،برای گاز
گرفتن بود .یکی مثل علم الهدی
که در هــر جمله اش ده نفر قتل

عام می شــوند ،مصباح یزدی با
هر جملــه اش ده تا قتل زنجیره
ای راه مــی افتد ،صمیمانه ترین
جمله ای که روح الله حســینیان
در همه عمرش گفته این است که
"باباجون! ما خودمون مثال یه
زمانی قاتـل بودیم".
یکی هــم که مثل محمد خاتمی
مودبانــه حرف مــی زد ،ممنوع
التصویر و ممنوع الخبر است ،شما
انتظار داری بمب بیاندازی وسط
زندگی مــردم و آنها فرار نکنند؟
شوخی می کنی؟

www.paivand.ca

هر یکم و پانزدهم ماه
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

ازپشت

درهایبسته

استادیومتافشاربر
فعاالنزنان

آزاده دواچی 31-خرداد -مدرسه
فمینیســتی :در روزهای گذشته
بحــث عــدم حضــور زنــان در
استادیوم ها دوباره شدت گرفته و
بحث های مختلفی که از ســوی
فعاالن حقــوق زنــان در فضای
مجــازی و غیــره در جریان بوده
است بار دیگر اهمیت عدم حضور
زنان در ورزشــگاه ها را دو چندان
کرده اســت .مبارزه ی زنان برای
حضور در ورزشــگاه ها سابقه ی
چندین ساله دارد ،اما پس از افتی
چند ســاله ،این اعتراضات با روی
کار آمدن دولت آقای روحانی و با
توجه به وعده های مبنی بر تاکید
بر حضور گســترده تر زنان ،از دو
سال پیش با ممانعت از ورود زنان
به اســتادیوم برای جشن ملی در
 29خرداد سال  ]1[1392آغاز و
با گسترش ممانعت ورود زنان برای
تماشای والیبالدر سال گذشته[]2
و امسال تداوم یافت و ابعاد دیگری
به این اعتراضات بخشید.
با اینکه بحث بــر اهمیت حضور
زنــان در ورزشــگاهها و پیگیری
مطالباتشان همچنان ادامه دارد ،اما
عده ای هستند که آن را در مقابل
دیگر امــور زنان مهم نمی بینند،
که در پاســخ به آنها عــده ای از
فعاالن حقوق زنان از جمله مهدیه
گلرو[ ]3و شــیوا نظر آهاری[]4
مســئله ی حضور زنــان حقی از
نیمی از جمعیت می دانند ،حقی
که از زنان گرفته شده است.
امســال نیز انتشــار عکس های
گســترده نســبت به اعتراض به
حضور زنــان در ورزشــگاه ها و
مقاومــت نیروهــای امنیتــی و
جلوگیری از ورود زنــان پایاپای
ادامه داشــته است .این مسئله تا
آنجا به صورت گســترده در الیه
های مختلف اجتماعی مطرح شده
اســت که خانم موالوردی ،مشاور
ریاست جمهوری در امور زنان ،هم
در ارتباط با این مسئله در صفحه
ی فیس بوک خود واکنش نشان
داده و به نوعی بــه عدم اجازه به

چگونه است که همه ی
نیروها بسیج می شوند تا
زنان نتوانند به ورزشگاه
بروند و یا فعاالن مدنی به
احکام سنگین محکوم می
شوند ،اما در همین چند
روز به دختربچه ای جتاوز
گروهی می شود بدون
آنکه هیچ واکنشی و یا
راه حلی از سوی دولت و
نیروی های اجرایی برای
جلوگیری از این اتفاقات
بوجود آید.
حضور زنان در ورزشگاه ها اعتراض
کرده است:
«ضمن ادای احترام به رأی و نظر
مراجع عظــام ،در این مدت تمام
تالشــمان بر این بود و هست تا
این موضوع به مسئله و هزینهای
برای کشور تبدیل نشود و با رعایت
تمامی جوانب و مالحظات شرعی
و عرفــی و قانونی ضمن احترام و
توجه به دغدغهها و دلنگرانیهای
بخشــی از جامعه ،به خواسته و
مطالبه مشروع بخشــی دیگر از
جامعه هم پاسخ داده شود .بدیهی
است این تالشها معطوف به حضور
بیقید و شــرط و به هر بهایی آن
هم در همه رشــتههای ورزشی
نیست ،این در حالی است که تمام
این قیلوقالها نه برای تماشــای
ورزش فوتبال و شــنا و بوکس و
کشتی بلکه برای تماشای ورزش
والیبال است که تا دو سال پیش
منع خاصی نداشت و امری عادی
تلقی میشده اســت .سؤال این
است آیا در این دو سال شرایط و
اوضاع و احوال تماشای این بازیها
تغییر اساسی پیدا کرده که حکم
آن نیز باید مشمول تغییر شود؟
آیــا با این اوصاف کشــور خود را

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان
تان میترسید؟ممکن است که شما قربانی خشونت های خانوادگی
شده باشید .آیا به دنبال همزبان میگردید تا شما را یاری کند؟
مرجع رایگان و قابل اطمینان درخدمت خانواده های افغان و ایرانی
هست و شما را گام به گام یاری میکند .اگر آرامش خاطر میخواهید
تلفن را بردارید و با شماره 514-274-8117 :با ما تماس بگیرید.
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ناتوان از مدیریــت و کنترل این
موضوع ساده و تعبیه سازوکارها و
ایجاد زیرساختهای الزم معرفی
نمیکنیم؟
مگــر در همیــن کشــور طرح
سالمسازی دریا پیاده نشده است؟
در همیــن ســفرهای اســتانی
و در ســخنرانیهای عمومــی
رییسجمهور یا در اماکن مذهبی
با اتخاذ تدابیــر الزم زن و مرد در
کنار هــم حضور دارند چه اتفاقی
میافتد؟
چرا عــدهای هنرشــان پیچیده
کردن مسایل و دشوار کردن حل
آن اســت تا گرهی که با دست
باز میشود را با دندان هم نتوان
باز کرد؟ و با تبدیل یک مسئله
ساده به مسئله چندمجهولی
بدیــن ترتیــب تمــام بار
اسالمیت نظام بر دوش زنان
گذاشته شود».
به نظر می رسد که در استراتژی
کنونیدولت و به خصوص ممانعت
از حضور زنان و تالش برای عقب
راندن آنها این تنها دولت نیست
که نقــش دارد .اشــاره ی خانم
موالوردی و تالش نهادهای دولتی
برای برقــراری توازن میان حضور
زنان در ورزشــگاه از یک ســو و
راضی نگهداشتن نیروهای مذهبی
از سویدیگر ،همچنان تضاد میان
نیروهای گوناگون در بدنه ی نظام
ایران و سیاســتهای آن نسبت به
زنان را آشکارتر می سازد.
شــدت گرفتن تالش زنان برای
حضــور در ورزشــگاه هــا که به
خصوص به شــکل یک اعتراض
مدنی در آمده اســت و نیروهای
گسترده تری از فعاالن زنان را نیز
به شرکت در این اعتراض مصمم
کرده است ،ولی متاسفانه نیروهای
امنیتی این حق اولیه و عادی زنان
را تبدیل به تهدیدی امنیتی کرده
اند.
اما این تنها یک سوی ماجراست؛ از
زمان روی کار آمدن دولت جدید
با وجود وعده هایی مبنی بر آزادی
فعالیت های اجتماعی زنان ،هنوز
بســیاری از فعاالن زنان با فشار
نیروهای امنیتی مواجه هستند.
به طوری که در چند ماه گذشته،
نرگس محمدی یکی از فعاالن نام
آشنای حقوق زنان و حقوق بشر،
بازداشت شده است ،آتنا فرقدانی و
آتنا دائمی که هر دو در زندان بسر
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برای مینو مرتاضی :محاکمه مادران عاشق

مینو مرتاضــی از بنیانگذاران مادران عمیقیداشته است.
صلح و کنشگر شناخته شده جنبش تالش های عملی
زنان در ایران است .او را در اسفندماه او برای تابوشکنی
سال  1392به دادسرای زندان اوین از نقــش هــای
احضار کردند ودر نهایت با وثیقه  ۱۵۰کلیشــه ای زن و
میلیون تومانی به شــرط حضور در مرد ،از عرصه نظر
دادگاه آزاد شد .از روز  16اردیبهشت تا عمل در زندگی
 1393تا خرداد سال  ۹۴چندین بار روزمــره و حتی تا
برای برگزاری دادگاه فراخوانده شد ،مراســم عزاداری و
اما هربار به دالیلی دادگاه برگزار نشد تشــییع جنازه نیز
تا در روز چهارم خردادماه حکم اش تسری می یابد ،آن
صادر شد :شش سال حبس و دوسال هنــگام که در تلخ
محرومیت از حقوق اجتماعی.
ترین حماسه این
مینو پیش از این نیز زندان و دادگاه ســالها در هنگامه
را تجربه کرده بود اما حکم  6ســال مــرگ و مرثیه و
حبس برای او ،پرسش های بیشتری دادخواهی سحابی
را در ذهن کسانی که از دور و نزدیک ها ،سیل اشکهایش
شاهد چهل ســال تالش مدنی اش بر صورت مهتابی
برای دســتیابی به برابــری ،صلح و «هاله ســحابی» ریخته شــد .و آن
عدالت بوده اند پیش آورده است .به هنگام که شانه های استوارش به مهر
نظر می رسد ،آنگاه که مینو مرتاضی و به تابو شکنی زیر تابوت «شهالفرجاد
و دوستانش شادمان از حضور دوباره » خم شد
جامعه مدنی در نهادهای مدنی زنان و روزشــمار زندگــی مینــو همچون
سخن از ادامه راه و پیگیری مطالبات روزشــمار جنبش مدنی زنان در دو
مدنی می گفتنــد ،گروهی دیگر در تقویم فرصت ها و تهدیدها شــکل
پی برنامه ریزی زیرکانه تر برای ادامه گرفته .انگار یکی در میان زندگی می
سیاســت ها و حرکت های ایذایی  /کند و بابت لحظه به لحظه این زندگی
امنیتی هشت سال گذشته بوده اند.
جواب پس می دهد .یک پا در دادگاه
نگاهی بــه پرونده فعالیت های مینو و زنــدان و بازجویی ،یک پــا در راه
مرتاضی و نقــش مؤثر وی در ترویج تالش برای آزادی و برابری و صلح...
گفتمان زنانه و مسالمت آمیزدر عرصه  -مینو مرتاضی در جمع هم اندیشی
مردانه سیاست و نیز در نهادسازی و از ضرورت پی گیری مطالبات سخن
شبکه ســازی در جنبش زنان نشان می گوید.
می دهــد که حضور خردمندانه او تا  -مینو مرتاضی به دادگاه احضار می
چه حد می تواند مورد حمله سیاست شود.
های نابخردانه گروه های تندرو باشد - .مینو مرتاضی به دیدار خانواده های
تحلیل و ارزیابی او از چگونگی عبور زندانیان می رود.
از مرزهای میان سنت و دستیابی به  -مینــو مرتاضی تلفنــی تهدید به
برابری ،در تولید گفتمان های نوین دستگیری می شود.
در جنبش زنان تاثیر  -مینو مرتاضی برای طرح مطالبات به
هر دری می زند.
 مینو مرتاضی 17اکتبر
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مــی
برند بــه دوازده و
چهارده سال زندان محکوم شده
اند .مینو مرتاضی از فعاالن با سابقه
ی زنان در ایران هم به تازگی در
دادگاهی به شــش سال حبس و
دوسال محرومیت از فعالیت های
اجتماعی محکوم شــده اســت.
سولماز ایکدر در چند روز گذشته
هنــگام خروج از کشــور ،ممنوع
الخروج و سپس احضار و بازداشت
و در نهایت با وثیقه ســنگین آزاد
شده است.
این درحالی اســت کــه از آزادی
برخی از زنان زندانی همچون بهاره
هدایت ممانعت به عمل می آید
چرا کــه اگر در مورد او ماده ۱۳۴
قانون مجازات اعمال می شــد ،او
قاعدتا امروز نبایددر زندان می بود.
نگاهی بــه فعالیت های زنانی که
به این حکم های سنگین محکوم
شده اند نشــان می دهد که هر
کــدام از آنها در توســعه و تالش
برای جنبش مدنــی و تغییرات
مدنی در تالش بوده اند .به عبارت
دیگر دادن احکام سنگین به این
فعاالن مدنی هم در راستای همان
حق محروم کردن زنان از حضور
اجتماعی است .این بدان معناست
که همان گروهی که با پروژه های
امنیتی سعیدر برهم زدن فعالیت
های مدنی زنان دارد و همینطور
در تالش است تا با زندانی کردن
و تحت فشار قرار دادن عده ای از
فعاالن مدنی ،به نوعی مانع شکل

دهی به هر
نوعیفعالیت
مدنی شود.
همــان گروه
همان دیدگاه
و
اســت که به زنان اجــازه ی ورود
به استادیوم ها را نمی دهد چون
اعتراض و تالش زنان برای ورود به
استادیوم ها و حضور فعال را نوعی
مبارزه و مشارکت مدنی می داند.
به همین دلیل که مقاومت و اصرار
زنان برای گرفتن حق خود یعنی
حضور در ورزشگاهها برای همین
نیروها قابل قبول نیست و همین
مقاومت برای نیروهای محافظه کار
به نوعی تهدید به حساب می آید.
نگاه افراطی و زن ستیزانه نسبت به
خواسته های زنان که به تدریج و با
سیاست خاصی به بدنه ی بسیاری
از فعالیتهای اجتماعی نفوذ کرده و
به نوعی سدی را هر چه قدر محکم
تر ایجاد می کند.
متاســفانه این نوع دیدگاه با نگاه
دولت جدید برای تغییردر وضعیت
زنان در تضاد است.
همین امر موجب شده است حتی
همان کورسوهای امید برای تغییر
و بهبود در شــرایط زنان با قدرت
گرفتــن نگاه امنیتی بــه هر نوع
فعالیت اجتماعی از میان رود .حال
باید از آقایان پرسید که آیا دغدغه
ی اصلی نظام در ایران ،ســخت
گیری نسبت به زنان است؟
با توجه بــه اینکه هم اکنون زنان
ســهم زیــادی را در مشــارکت
اجتماعی و نیزدر اقتصاد غیررسمی
کشور دارند این نادیده گرفتن ،چه

به مجلس می رود.
 مینــو مرتاضــیبــرای ارائه پــاره ای از
توضیحات به بازجویی
احضار می شود.
 مینــو مرتاضی برایتهیــه وثیقــه بــرای
زندانیــان سیاســی و
عقیدتی از همهدوستان
و آشــنایان کمک می
خواهد.
 مینو مرتاضی از ورودمأموران امنیتی به خانه
اش بــدون ارائه مجوز
رسمی ،جلوگیری می
کند.
مینومرتاضیدلسوزانهبه تشییع جنازه غواصان
سی سال زنده به گور جنگ می رود.
ابالغ دادگاه و برگه های محکومیت
اش را در گوشــه ای از کیف دستی
اش جا میدهد .مشت باال می گیرد و
برای این غواصان دست بسته در برابر
ظلم و وقاحت جنگ آرزوی رهایی و
آرامش ابدی می کند.
مینو مرتاضی سالهاست که در خانه
اش را بــه روی آزادی ،برابری ،صلح
و مدارا ،گشوده و هنوز و همچنان با
رویی گشــاده در میان دروازه پُرمهر
این خانه در انتظار مادران صلح و زنان
برابری خواه ایستاده است.
هم در آن خانه دیر آشــنا و مهربان
هنوز می نویسد ،می خواند و سخن
می گوید .هموست که فریاد می زند:
«اجازه ندهید گلوله های جنگ طلبان
با نشانه رفتن سربازان ،قلب مادران را
بشکافند و به خاک و خون بکشانند.
چرا که جهان بدون قلب های تپنده
و عاشق مادران ،مردابی یخ زده بیش
نیست.
منصورهشجاعی
( 18جون) مدرسه فمینیستی

معنایی جز تالش در به حاشــیه
راندن نیمی از جمعیت ایران دارد؟
از ســوی دیگر باید پرســید آیا
مشکالت جامعه با عدم حضور زنان
در ورزشگاه حل می شود؟
چگونه اســت که همه ی نیروها
بسیج می شوند تا زنان نتوانند به
ورزشگاه بروند و یا فعاالن مدنی به
احکام سنگین محکوم می شوند،
اما در همین چند روز به دختربچه
ای تجاوز گروهی می شــود بدون
آنکه هیچ واکنشی و یا راه حلی از
سوی دولت و نیروی های اجرایی
بــرای جلوگیری از ایــن اتفاقات
بوجود آید.
مسئله ی ورود زنان به استادیوم ها
تنها یک معضل و یا یک فعالیت
آنی نیســت بلکه یک خواسته ی
منطقی و یک حق طبیعی است که
در کنار سایر خواسته های مدنی
زنان قرار می گیرد .سرکوب کردن
زنان و فعــاالن حقوق زنان به هر
بهانه ای باشد به عبارتی سیاست
فشار و سرکوب زنان را در حکومت
آشکارتر می کند .سیاستی که به
نظر می رسد متاسفانه قصد توقف
و اصالح شدن ندارد.
---------پانوشت ها:

[1] http://feministschool.com/spip.
php?article7319
[2] http://feministschool.com/spip.
php?article7534

[ ]3مطلب مهدیه گلرو در
صفحه فیس بوک کانون شهروندی زنان
[ ]4صفحه فیس بوک شیوا نظرآهاری
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به اهتمام

محمد فرحی
(مونتریال)

چنین گفت زرتشت

من برای نبرد با تاریکی شمشیر نمی کشم،
بلکه چراغ می افروزم!
||||||||||||||||||||

www.paivand.ca

ادامه دار

مستی مکن که نشنود او مستی
زاری مکن که نشنود او زاری
شو تا قیامت آید زاری کن،
کی رفته را به زاری باز آری؟
آزار بیشبینی زین گردون
گر تو به هر بهانه بیازاری
گویی گماشتهست بالیی او
بر هر که تو بر او دل بگماری
ابری پدید نی و کسوفی نی
بگرفت ماه و گشت جهان تاری
فرمان کنی و یا نکنی ،ترسم
بر خویشتن ظفر ندهی باری ...
اندر بالی سخت پدید آرند
فضل و بزرگمردی و ساالری

یوهان ولفگانگ گوته را یکی از بزرگ ترین چهره
های ادب جهان دانســته اند و
برخی بر این باورند که از زمان
یونانیان تا کنون ،عالم بشریت
در شــعر و ادب و حکمت به
هیچ کس به انــدازه ی گوته
مدیون نیست.
این شــاعر و حکیــم آلمانی-
 1749-1832میــادی  -به قــوه ی تخیل بی
نظری ،روح بلند پرواز ،قدرت بیان و قلم سحرآمیز ،خیره :بیهود ه | نی :نبود ،نیســت | َمســتی :گله،
نه تنها بر ادب آلمــان که بر ادبیات جهان عصر شکایت | کسوف :خورشید گرفتگی
||||||||||||||||||||
خویش تاثیری ژرف و گسترده گذاشت.
حافظ
ی
اندیشه
گوته شیفته ودل بسته ی شعر و
جهان و حیات!
بود .یکی از نویسندگان بزرگ آلمانی می نویسد:
«در هیچ دوره از تاریخ جهان ،شاعری را نمی توان حیات خانم همسر شاه اســماعیل صفوی بود و
یافت که نسبت به شاعر کشوریدیگر نظر تحلیلی طبعی موزون داشت.
که گوته از حافظ ایران کرده است ،به جای آورده این پادشاه را همسر دیگری به نام جهان خانم بود.
گویند روزی جهان خانم این شــعر را برای شــاه
باشد».
حافظا ،خویش را با تو برابر نهادن جز نشــان خواند:
دیوانگینیست.
تو پادشاه جهانی «جهان» ز دست مده
تو آن کشتی ای که مغرورانه باد در بادبان افکنده که پادشاه جهان را جهان به کار آید
است تا سینه ی دریا را بشکافد و پای بر سر امواج حیات خانم پس از شنیدن آن این بیت را خواند:
نهد و من آن تخته پاره ام که بی خودانه سیلی خور ترک غم «جهان» بکن تا ز حیات برخوری
اقیانوسم.
هر که غم «جهان» خورد کی ز حیات بر خورد
در دل سخن شورانگیز تو گاه موجی از پس موج
دگر می زاید و گاه دریایی از آتش تالطم می کند
اما این موج آتشین مرا در کام فرو می برد و غرقه
میکند.
با این همه ،هنوزم جرئت آن است که خویش را
مریدی از مریدان تو شمارم؛ زیرا که من نیز چون
تو در سرزمینی غرق نور زیستم و عشق ورزیدم.
||||||||||||||||||||

ای آنکه غمگنی...
از رودکی

ای آنکه غمگنی و ســزاواری
واندر نهان سرشک همی باری
از بهــر آن کجا نبرم نامــش
ترسم رسدت اندوه و دشواری
رفت آنکه رفت ،و آمد آنک آمد
بود آنچه بود ،خیره چه غم داری؟
هموار کرد خــواهی گیتی را؟
گیتیست ،کی پذیرد همواری؟

غزلی از
هوشنگابتهاج
(سایه)
امشب به قصه ی دل من گوش می کنی
فردا مرا چو قصه فراموش می کنی
دستم نمیرسد کهدر آغوش گیرمت
ای ماه با که دست در آغوش می کنی
در ساغر تو چیست که با جرعه نخست
هوشیار و مست را همه مدهوش می کنی
می جوش میزند به دل خم بیا ببین
یادی اگر ز خون سیاووش می کنی
گر گوش میکنی سخنی خوش بگویمت
بهتر ز گوهری که تو در گوش می کنی
جام جهان ز خون دل عاشقان پُر است
حرمت نگاهدار اگرش نوش می کنی
سایه چو شمع شعله در افکندۀ به جمع
زین داستان با لب خاموش می کنی

ایران هسته ای :عوارض شکست ..

خواهد داشــت .مزدبگيــران که نان
آوران خانواده ها هستند با بحران عدم
توان تامين نيازهای روزانه ی خانواده
هايشان مواجه شــده و اعتصابات و
اعتراضات اوج خواهد گرفت.
•  )۱۰هجوم و غارت فروشگاه ها
و انبارها:

با آشکار شــدن بن بست اقتصادی
کشــور و اســتقرار فضای قحطی و
هراس اجتماعی ،مردمی که نتوانسته
اند نيازهای حياتی خــود را از هيچ
راه قانونــی تامين کنند به رفتارهای
هنجارشــکن روی آورده و سعی می
کنند به هر طريق که شــده حداقل
های معيشتی را برای تضمين بقای
خود و خانواده به دست آورند .يکی از
روش ها هجوم به فروشگاه ها ،مغازه
ها و يا انبارهــا و حتی کاميون های
حاوی کاالها در جاده ها و خيابان ها
می باشد .دزدی و سرقت و غارت به
نحو بارزی افزايش خواهد يافت.
•  )۱۱از ميان رفنت امنيت

||||||||||||||||||||

>> ادامه از صفحه9 :

اجتماعی:

با هجوم به مغازه ها و فروشــگاه ها،
فضای ناامنی درکشور مستقر و روند
عــادی و روزمــره ی زندگی متوقف
خواهد شد .امنيت شــهروندان زير
ســوال رفته و امکان خريد روزانه و
حمل مواد خوراکی مانند نان و گوشت
بدون خطر تهاجم توسط گرسنگان و
بی خانمان ها ،که شمار آنها به سرعت
افزايش خواهد يافت ،سخت خواهد
بود .آوارگان ،گرسنگان و کارتن خواب
های جديــد در خيابان ها در کمين
نان و غذا نشســته و در تمام فضای
شهرهای بزرگ ســرگردان خواهند
بود .زدو خوردهای خيابانی و نزاع بر
سر نان و امثال آن به صورت روزمره و
گسترده مطرح خواهد شد.

•  )۱۲آغــاز شورش های
اجتماعی:

شرايط ناامنی ناشــی از کمبود کاال
و کاهــش قدرت خريد ســبب بروز
رفتارهای جمعی خشــن و تهاجمی

خواهد شد .اين امر در قالب شورش
های کور اجتماعی در مقابل فروشگاه
ها ،انبارهای مواد خوراکی ،نانوايی ها
و به ويژه در محله های فقير و محروم
آغاز خواهد شد .شورشی ها گرسنه
و راديکال بوده و می توانند خسارات
بزرگــی وارد کرده و خطر های مهم
امنيتــی بــرای حکومت بــه وجود
آورند .وجود عناصر سازمان يافته ی
اجتماعی می تواند اين شورش های
بی هدف را به خيزش های هدفمند
تبديل ساخته و شــرايط را به کلی
عوض کنند.

•  )۱۳استقـرار فضای نظامی-
امنيتی سرکوبگرانه:

با زير ســوال رفتن امنيت اجتماعی،
رژيم که پاسخی برای آن ندارد زبان
ســرکوب را پيش گرفته و درگيری
های شــديد و خونينی را در صحنه
ی خيابان ها رقم خواهد زد .اين امر
می تواند اليه های محروم اجتماعی را
که چيزی برای از دست دادن و تکه

نانی برای سير شدن ندارند به مقابله
به مثل و آکســيون های قهرآميز و
راديکال هدايت کند .اين برخوردها از
هر دو طرف شرايط را برای اوج گيری
کنش-واکنشــی خشونت و رفتن به
سوی رويارويی های سهمگين نخست
در مناطق حاشيه نشــين و بعد در
مراکز شــهرهای بــزرگ و کوچک
خواهد کشاند.
•  )۱۴افــزايش دستگيری و
اعدام:

با آغاز چرخه ی خشونت اجتماغی،
خشونت سياسی که در شرايط فعلی
هم در سطح بااليی اســت اوج تازه
ای خواهد گرفت .رژيم برای کنترل
اوضاع به سرکوب اجتماعی و سياسی
و استقرار فضای اعدام و خشونت-به
مثابــه رفتار تابســتان  -۱۳۶۷روی
خواهد آورد .موج اعدام ها در زندان ها
و نيز دستگيری های گسترده ،قطع
اينترنت و افزايش سانســور برخی از
جلوه های اين امر می توانند باشند.
اين برخوردها به نوبه ی خود عصبيت
حاکم بر جامعه را تشديد کرده و بستر
را برای انفجار اجتماعی و خيزش های
راديکال مردمی فراهم خواهد کرد.
•  )۱۵انزوای بيشتر رژمي در
صحنه ی جهانی:

پشــت کردن به درخواســت جامعه
ی جهانی از يکســو و اتعکاس اخبار
ســرکوب از ســوی ديگر موجبات
محکــوم و منزوی ســاختن رژيم را
فراهم خواهد ساخت .به اين ترتيب،
اتخاذ محدوديت های جديد سياسی،
ديپلماتيــک و اقتصادی برای رژيم و
عوامــل آن در صحنه ی بين المللی
اوج تــازه ای به خــود گرفته و با هر
واکنش عصبی از جانب رژيم تشديد
خواهد شد .اعتبار نسبی کنونی رژيم
بــه طور جدی زير ســوال رفته و در
چشــم جهانيان رژيم ايران به عنوان
يک رژيم نامشروع و تحميلی معرفی
خواهد شد .امری که گفتمان ضرورت
و درک رفتن آن را تقويت می کند.
•  )۱۶تسويه حساب های درون
ساختار قدرت:

با اســتقرار فضای ناامنی در داخل و
فشــار ،تهديد و انزوا از خارج ،جناح
غالب به دنبال يک دست کردن رژيم
برآمده و به اين ترتيب بيرون کردن
نيروهای ناهمگون و دردسر ساز درون
نظام را آغاز خواهد کرد .مثلث سنتی
قدرت(روحانيت-بازار-سپاه)بااستفاده
از بازوی نظامی ،شبه نظامی ،انتظامی
و امنيتی خود به مثلث جديد قدرت
(باند رفسنجانی ،اصالح طلبان و باند
روحانی) هجوم آورده و با استفاده از
روش های متداول قضايی و يا «گروه
های خودســر» آنها را تارومار کرده و
از صحنه ی تصميم گيری سياسی به
بيرون خواهد انداخت .امری که می
تواند حالتی شــبه کودتايی به خود
گرفتــه و موضوع برگــزاری هرگونه
انتخاباتی را تا «اطالع ثانوی» ازدستور
کار خارج ساخته و شــرايط را برای
انتقال رهبری از ولی فقيه بيمار نظام
به آخوند مطمئنديگری فراهم سازد.
سقف تحمل سپاه و بيت رهبری در
آن شرايط به شدت پايين خواهد آمد.
•  )۱۷آتش افروزی در منطقه:

با به پايان رســيدن مذاکرات و محو
شانس حل صلح آميز پرونده ی اتمی
ايران به ســوی آن خواهيم رفت که
رژيم برای بــاال بردن ضريب امنيتی
خود در مقابل هجوم احتمالی نظامی
خارجی ،به صورت پيشــگيرانه و در
راستای «عمق اســتراتژی نظامی»
خويش در منطقه ،ســير تازه ای از
دخالت ورزی های تروريستی و آتش
افروزی را آغاز کنــد .حضورنظام در
افغانستان از طريق طالبان ،در عراق
از طريق شبه نظاميان شيعه ی تحت
امرنيــروی قدس ســپاه ،در يمن از
طريق حوثی ها ،در بحرين از طريق
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شيعيان نزديک به تهران ،در سوريه از
طريقدفاع از رژيم بشار اسد،در لبنان
از طريق حزب الله لبنان و حتیدرنوار
غزه از طريق سازمان جهاد اسالمی....
دست تهران را برای جنگ افروزی در
قلب خاورميانه باز خواهد گذاشت.
جنگی که به زعم فرماندهان سپاه اگر
قرار باشد به مرزهايش نرسد بايد در
دوردست برافروخته شود .محاسبه ای
که در آن شرايط شايد درست از آب
درنيايد.
•  )۱۸شکل گيری جبهه گسترده
سياسی و نظامی عليه تهران:

دخالت هــای تروريســتی و جنگ
افروزانه ی رژيم از يکســو و ضرورت
برخورد با خطردستيابی ايران به بمب
اتمی ،جهان غرب را واخواهد داشت
تا با متحدين منطقه ای يا اتحادهای
منطقه ای از پيش شکل گرفته ،جبهه
ی گســترده ای را برای زمينه سازی
شکست نظامی رژيم تدارک ببيند.در
اين جبهه هم اياالت متحده ی آمريکا
حضور خواهد داشت و هم مجموعه
ی قــدرت های غربی و ناتــو؛ از آن
سوی عربستان سعودی و کشورهای
عرب منطقه به همراه مصر ،پاکستان
و حتــی ترکيه نيز حضــور خواهند
داشــت .به همه ی اين ها اسرائيل را
نيز اضافه کنيم .اين جبهه ی گسترده
کــه در حال حاضر نيزبه صورت غير
رسمی شکل يافته است در آن زمان
حالت رسمی و علنی به خود گرفته
و در تدارک يکی از بزرگترين جنگ
های تخريب گر منطقه ای خواهد بود.
رژيم ايران به تنهايی و در صورت نبود
پشتيبانی مشخص روسيه و چين در
مقابل چنين قدرت متحد و گسترده
ای با شــرايط بسيار سخت و تهديد
آميز مواجه خواهد بود.
•  )۱۹محاصره ی دريايی ايران:

تابع ضرورت تشــديد تحريم ها و در
مسير آماده ســازی برخورد نظامی
با ايــران ،موضوع محاصره ی دريايی
کشور در دستور کار قرار گرفته و ورود
و خروج کشتی های باربری و نفتکش
ها به بنادر ايران مورد بازرســی قرار
خواهد گرفت .اين امر به صادرات نفت
ايران از يکسو و ورود کاالهای اساسی
به داخل کشــور از سوی ديگر لطمه
وارد کرده و اوضاع اقتصاد و شــرايط
عمومی کشــور را به سوی وخامت
خواهد برد .سخت گيری و رصد کردن
واردات و صــادرات می تواند حتی به
مرزهای خاکی و هوايی کشور تعميم
يابد.
•  )۲۰برخورد نظامی:

روند انزوای بيشتر اقتصادی و سياسی
نظام از يکسو و تالش برای مقابله با
نقش تخريب گــر آن در خاورميانه
از ســوی ديگر و در عين حال ،تعهد
جدی و مکرر کاخ ســفيد به کنگره،
اسرائيل و متحدان غربی و منطقه ايش
برای مقابله ی حتمی بادستيابی ايران
به سالح هسته ای سبب خواهد شد
در نهايت ،ضرورت برخورد نظامی با
رژيم ايران مطرح شود .اين برخورد در
قالب حمله به تاسيسات اتمی ايران و
در صورت پاسخ دهی از سوی تهران،
با يک حمله ی نظامی همه جانبه و
بی سابقه همراه خواهد بود .تخريب
تمام تاسيسات هسته ای ،نظامی و زير
بنايی ايران در قالب حمله به  ۱۰۰۰تا
 ۲۰۰۰هدف در دستور کار نيروهای
نظامی آمريکا و متحداتش قرار دارد.
اين حمله ايران را ،به گفته ی برخی از
منابع نظامی که موضوع را به صورت
يک احتمال بررسی کرده اند ،بهدوران
زمينداری و به گفته ی بعضیديگر به
«عصرحجر» باز خواهد گرداند .نابودی
دراز مدت امکان بازسازی ايران و نيز
تجزيه ی کشور و تغيير نقشه ی آن
عوارض جانبی چنين حمله ای می
تواند باشد.
•  )۲۱تشديــد بحـــران
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زيستمحيطی:

بهدنبال و همزمان با تدارک اين حمله
ی گسترده ی نظامی ،بحران زيست
محيطی در حال اوج گيری در سراسر
کشور است .خشکسالی ،سوء مديريت
منابع آبی و از ميــان بردن طبيعت
کشــور ،حتی بدون جنگ ،آينده ی
ســياهی را در مقابل مردم ايران قرار
داده است .در صورت بروز جنگ ،تمام
اين مشکالت زيست محيطی مانند
کم آبی ،بی آبی و غير قابل زيســت
شدنن دو ســوم خاک ايران تشديد
و تســريع شــده و می تواند يکی از
بحران های بی ســابقه ی تاريخ بشر
را در اين منطقه دامن زند .مهاجرت
اجباری دهها ميليــون ايرانی در اين
راستا قابل پيش بينی است .چند ده
ميليون نفر بايد در کشور جابجا شده
و يا به ســوی کشورهای همسايه در
جســتجوی آب و غذا هجوم آورند.
جهان با يکی از جديترين موارد بحران
های بشردوستانه مواجه خواهد شد.
•  )۲۲ضرورت جايگزينی رژمي:

بــا اوضاعی اين چنيــن و به ويژه در
صــورت در دســتور کار قرار گرفتن
سناريو برخورد نظامی با رژيم ايران،
به مثابه تجربه ی افغانستان و عراق و
سوريه ،ضرورت يافتن جايگزين برای
رژيم جمهوری اسالمی مطرح شده و
اين امر قدرت های بزرگ را به سمت
يافتن جايگزين های مناســب برای
رژيم محکوم به نابودی ايران خواهد
راند .موضوعی که می تواند سرنوشت
سياســی ايران را به چيزی شبيه به
عراق و يا افغانســتان کنونی نزديک
سازد.

نتيجهگيری

آن چه آمد برخی از موارد ،عوارض و
نتايج قابل پيش بينی برای سناريوی
شکســت مذاکرات اتمی در روزهای
آينده می باشــد .ممکن است که آن
چه دراين نوشــتار آمده ،در صورت
تحقــق فرضيــه ی عــدم امضای
توافقنامه ،با سرعت ،شکل و گستره
ی متفاوتی روی دهد ،اما برای هرناظر
بــی طرفی اين امر واضح اســت که
مشکالتی شبيه آن چه در اين نوشتار
آمده اســت می تواند در صورت عدم
امضای توافقنامه ی اتمی توسط رژيم
ايران در انتظار کشــورمان باشد .اين
که سرعت و شــکل اين پيش بينی
قدری متفاوت باشد قابل تصور است
امــا در اين نبايد ترديد داشــت که
ســاختارهای اقتصادی کشور از هم
خواهد پاشيد ،آشوب های اجتماعی
جامعه را فراخواهــد گرفت ،بحران
سياسی تشديد خواهد شد ،چرخه ی
خشونت داخلی و بحران زايی خارجی
به صورت تدريجی تشديد شده و در
نهايت به يک جنگ داخلی از يکسو و
حمله ی نظامی از سوی ديگر خواهد
انجاميد.
از آن جا که اين سناريودر برگيرنده ی
پايانی تباه و سياه است ،بديهی است
که هر وطن دوستی آرزوی سرنوشت
متفاوتی را برای کشور داشته باشد .اما
نبايد از ياد برد که کشورمان تحت يک
حاکميت عقالنی و عالقمند به آينده
ی ايران نيســت ،برعکس ،در دست
افرادی اســت که از خرد و عقالنيت
به دور بوده و سرنوشت درازمدت اين
ســرزمين دارای تاريخ ده هزار ساله
ِ
برايشان فقط در يک راستا معنا دارد:
حفظ انحصار قدرت و ثروت.
از همين روی بايد پيش بينی بدترين
ها را در دســتور کار خود قرار داده و
هر يک به عنــوان يک ايرانی به فکر
ايران باشيم.
•
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« چالش های درونی رژیم در ماه های منتهی به»انتخابات

طی روزها و هفته های اخیر کشــمکش
هــای درونــی جمهوری اســامی ابعاد
وسیعتری یافته است .درجریان مذاکرات
هسته ای ،اگرچه تنش هایی از این دست
همواره وجود داشته و هرازگاهی هم رسانه
ای شــده اند ،اما با پذیــرش تفاهم نامه
لوزان کمتر روزی را شــاهد بوده ایم که
جناح موسوم به اصولگرایان نسبت به ابعاد
سیاســی و امنیتی این تفاهم نامه و روند
آتی مذاکرات ،روحانی و تیم مذاکره کننده
جمهوری اسالمی را به چالش نگرفته باشد.
از این رو ،در پیشــروی مناقشات موجود
اگر تا چند مــاه پیش مجموعه نیروهای
"دلواپســان" نارضایتی خود از مذاکرات
هسته ای را در هر فرصتی بیان می کردند
و بعضا ظریف و هیئت مذاکره کننده ایران
را به مماشات و وادادگی در مقابل آمریکا
و گروه کشــورهای موسوم به  ۵+۱متهم
می کردند ،اکنون اما ،کار به جایی رسیده
است که مخالفان مذاکرات هسته ای حتا
از به کارگیری کلماتی همانند "خائن" و
"خیانت" و نسبت دادن صریح این واژگان
به ظریف ،وزیر امور خارجه و مسئول تیم
مذاکره کننده جمهوری اسالمی ،کمترین
تردیدی به خود راه نمی دهند.
درگیری های لفظی شدید میان ظریف و
کوچک زادهدر مجلس ،تجمعات اعتراضی
مخالفان مذاکرات اتمی در مشــهد ،نماز
جمعه تهــران و تجمع وســیع طالب و
روحانیون حوزه علمیه قم طی هفته های
گذشته فقط گوشه ای از کشمکش های
موجود است که بازتاب بیرونی یافته اند.
ایجاد اختاللدر سخنرانی روحانی آنهمدر
مراسم سالروز مرگ خمینی ،نمونهدیگری
از واکنش ها و مخالفت های موجود نسبت
به سیاست های حسن روحانی است.
عالوه بر این ها ،طی هفته گذشته موضع
گیری های تیم مذاکره کننده و سخنرانی
های روحانی نیز به شدت زیر ذره بین نگاه
جناح رقیب قــرار گرفته و بعضا از طرف
ســران رژیم با حساسیت و واکنش های
شدیدتری نسبت به گذشته مواجه شده
است.
موضــع گیری هــای تند و تیــز صادق

الریجانــی رئیس قوه قضائیــه ،ابراهیم
رئیسیدادستان کل کشور ،علی الریجانی
رئیس مجلس و تعدادی از فرماندهان سپاه
از جمله حسین سالمی جانشین فرمانده
کل سپاه پاسداراندر واکنش به سخنرانی
جنجال برانگیز حسن روحانی( )۱نمونه
های دیگــری از نــزاع درونی جمهوری
اسالمی است ،که در اوضاع جاری سر باز
کرده اند.
صادق الریجانی و ابراهیم یونسی دو مقام
ارشــد قضایی رژیم با حمله به روحانی و
بیان اینکه گره زدن "آب خوردن" مردم به
مذاکرات هسته ای و لغو تحریم ها خطای
"راهبردی" است ،اعالم کردند:
اینگونه صحبت کردن ُکد دادن به دشمن
محسوب می شود و دشمن نیز از آن سوء
استفاده خواهد کرد و باعث می شود که ما
را محتاج مذاکرات بداند .حسین سالمی
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران نیز
در واکنش به سخنان روحانی با تاکید بر
اینکه" ،صحنه مذاکرات ،صحنه تســلیم
کــردن ذهن های ما در برابر خودشــان
اســت" ،گفت :این موضوع خطرناکترین
پدیده امنیتی است.
در وضعیتی که نزاع و کشــمکش جناح
های مختلف رژیم شدت بیشتری یافته
است و چه بسا در روزهای پایانی مذاکرات
باز هم تشدید و علنی تر گردد ،پرسش اما،
این است که بروز اینگونه تنش ها ،آیا صرفا
در در چهارچوب پرونده اتمی و مخالفت با
روند مذاکرات هسته ای است ،و یا تنش
های موجود ریشه در مسایل دیگری دارد
که عجالتا و در وضعیت کنونی از البالی
پرونده اتمی سر باز کرده اند؟
اینکــه مذاکرات هســته ای و چگونگی
رســیدن بــه توافقــات جامع بــا گروه
کشورهای  ۵+۱هم اینک به یکی از چالش
های درونی رژیم تبدیل شــده است ،بر
کسی پوشیده نیست .اما جای هیچ گونه
تردیدی هم نیســت که کشمکش های
درونی هیئت حاکمه ایران بسیار فراتر از
چالش های مربوط به مذاکرات هسته ای
و الجرم فراتر از نتیجه مذاکرات فوق است.
تنش هایی که هم اکنون میان مجموعه

اصولگرایان و کابینــه روحانی وجود دارد
و الزاما در ماه های منتهی به "انتخابات"
اسفند ماه شدت بیشتری نیز خواهد یافت،
صرفا در ارتباط با روند مذاکرات هســته
ای نیســت ،بلکه محصــول تقابل منافع
اقتصادی و سیاسی جناحی ،اختالف برسر
تاکتیکها و ازجمله شیوه برخورد هریک
به گروههای موسوم به اصالحطلب است.
اینهاست علل واقعی اختالفات و مجادالتی
که هر روز در گوشه ای از نظام سر باز می
کند و به دنبال آن هر روز یک جنجال تازه
برپا می شود.
شیوه برخورد به "اصالح طلبان" از جمله
مواردی است کهدر طول نزدیک بهدو سال
پیوســته مورد نزاع و مشاجره طرفهای
درگیر بوده است .سیاست کابینه روحانی با
عقبه رفسنجانی و "اصالح طلبان" معتدل
به رغم ســرکوب روز افزون کارگران و به
رغم تحمیل قوانین ضد کارگری بر طبقه
کارگر ایران ،اما بنا را بر این دارد که فضای
سیاسی را تا حد مقدور برای فعالیت اصالح
طلبان حکومتی و نیروهای به اصطالح "بی
بصیرت" باز کند ،و این همان نکته چالش
برانگیزی است که اصولگرایان و در راس
همه خامنه ای از آن به عنوان خط قرمز
نظام یاد کرده اند .لذا ،از نظر خامنه ای و
زیر مجموعه وابسته به او ،بازگشت دوباره
اصالح طلبان حکومتــی و به طور اخص
عناصری که خامنــه ای از آنان به عنوان
افراد "بی بصیرت" نام برده است ،به دایره
قدرت پذیرفتنی نیست.
برای روشن شــدن موضوع بهتر است به
مستندات خود "اصولگرایان" در این رابطه
نظری داشــته باشــیم .از چند ماه پیش
عناصر شــاخص "اصولگرایان" از جنتی
دبیر شورای نگهبان گرفته تا علی سعیدی
نماینده خامنه ای در ســپاه پاســداران،
از خطیبان نمــاز جمعه گرفته تا محمد
یزدی رئیس مجلس خبرگان ،از مصباح
یزدی گرفته تا فرماندهان ســپاه ،همه و
همه نسبت به خطر ورود "اصالح طلبان و
عناصر "بی بصیرت"دردو مجلس اسالمی
و خبرگان هشدار می دهند .در این میان،
هشــدار حداد عــادل کــه نزدیک ترین
اصولگرای وابسته به خامنه ای است ،بسیار
صریح تر و روشن تر از دیگران بیان شده
اســت .حداد عادل که رئیس فراکسیون
اصولگرایان مجلس ارتجاع نیز هست ،روز
چهارشنبه  ۲۰خرداد در سومین همایش
تجلیل از بازنشســتگان روحانی عقیدتی
سیاسی نیروهای مسلح ضمن بیان اینکه
"انتخابــات فرصتی برای ورود دشــمن
است" ،گفت :باید کاری کرد که مجلسی
پدید نیاید شبیه آنچه در گذشته بود ،که
مسلمان نشنود و کافر مبیناد .او در ادامه
با نگرانی از دو "انتخابات" پیش رو یادآور
شد :یادتان است که چه دورانی بود .شاید
مجلسی بدتر پدید آید.
موضع گیری حــداد عادل و به کارگیری
لفظ "دشــمن" برای "اصــاح طلبان"
حکومتــی ،نمونه روشــنی از سیاســت
راهبــردی اصولگرایــان در واکنــش به
نیروهای جناح مقابل است .وقتی مهدی
کوچــک زاده ،نماینده مجلــس ارتجاع
و عضــو جبهه پایــداری در صحن علنی
مجلس جواد ظریف ،وزیــر امور خارجه
جمهوری اسالمی را "خائن" خطاب می
کند و عملکرد او در مذاکرات هســته ای
را عین "خیانت" می داند ،دیگر شنیدن
چنین ســخنانی از طرف حداد عادل که
نســبت به ورود نیروهای "دشــمن" به
"انتخابات" و مجلس هشــدار می دهد،
اساسا تعجب آور نخواهد بود .آنهم مجلسی
که نمایندگانش همه منصوب شــورای
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دموکراسی شورایی

Demo.shorai@gmail.com

نگهبان هستند و انتخاباتش نیز
درجــه غلظت فرمایشــی بودن
اش آنچنان باالســت که حتا در
تلویزیون دمکراسی شورایی
حد کاریکاتوری از یک انتخابات
دمکراتیک نیز محسوب نمی شود.
اطالعیه
لذا اختالفات سیاســی و رقابت
برسر تسلط براین نهادهاست که برنامههای تلویزیون دمکراسی شورایی از
کشمکش های جناح های هیئت اول اگوست ١٠ ،مرداد ماه از کانال تلویزیونی
حاکمه ایران هر روز در جایی سر دیدگاه بر روی ماهواره یاه ســت پخش
باز می کند .یک روز روی بازرسی میشود.
های ســرزده و زمانی دیگر روی ســاعات پخش برنامههــای تلویزیون
موضوعات فرهنگــی ،گاهی در دمکراسی شورایی بدین قرار است:
استیضاح وزرا و زمانی دیگر روی روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته:
موضوع حجــاب و عفاف زنان و ســاعت نه و نیم شب بهوقتایران ،ساعت
هفت شب بهوقت اروپای مرکزی به مدت
بعضا در مواقع حساس ،همانند
یک ساعت پخش میشود.
موقعیــت کنونی و فراتــر از آن
تکرار برنامهها در روزهای  ٣شنبه و  ۵شنبه
در ماه هــای پیش رو به صورت هر هفته ساعت نه و نیم صبح بهوقتایران،
همزمان در چندیــن عرصه رخ ســاعت هفت صبح بهوقت اروپای مرکزی
نمایی می کنــد ،که جدیدترین خواهد بود.
نمونــه آن نیز در مــورد ممنوع اگر به تلویزیون ماهوارهای دسترسی ندارید،
التصویری خاتمی است.
میتوانید از طریق آدرس اینترنتی سایت
حسن روحانی روز  ۲۳خرداد طی دیدگاه و جی ال ویز بهطور زنده و همزمان
سخنانی اعالم کرد :شورای امنیت برنامههای تلویزیون دمکراسی شورایی را
ملی هیچ مصوبه ای در خصوص مشاهدهکنید:
http://www.didgah.tv/fa
ممنــوع التصویری یــا ممنوع
الخبری محمــد خاتمی ندارد و
این دروغ است و هر کسی که این
مطلب را انتساب داده باید مجازات شود.
سیاســت روحانی و به تبع آن جلوگیری
تنها یک روز پس از سخنان روحانی ،غالم از تغییر توازن سیاســی نیروهای درون
حسین محســنی اژه ای ،سخنگوی قوه حاکمیت به نفع حسن روحانی و نیروهای
قضائیه طی یک واکنش تند نســبت به عقبه او است .پوشیده نیست که برآمد این
روحانی گفت :ممنوع التصویری و ممنوع تغییر توازن سیاسی برای طرفین نزاع در
البیانی محمد خاتمی بر اســاس مصوبه دو "انتخابات" پیش روی مجلس اسالمی
شورای عالی امنیت ملی نیست و بهدستور و خبرگان تجلی خواهد یافت .به عبارت
دادســتانی بوده اســت و تازمانی که این دیگر سیاست "اصول گرایان" با استراتژی
دستور دادستان به قوت خود باقی باشد ،شکست سیاست روحانی بر موضع حداد
با هر کس که مخالفت کند ،برخورد می عادل استوار است .یعنی همانگونه که حداد
شود.
عادل گفت" :باید کاری کرد که مجلسی
آنچــه هــم اکنــون بــرای طیــف پدید نیاید شبیه آنچه در گذشته بود ،که
ناهمگون"اصولگرایــان" از جمله جبهه مسلمان نشنود و کافر مبیناد" .در طرف
پایــداری ،فرماندهان ســپاه ،طرفداران مقابل نیز ،البته سیاست روحانی و سرمایه
احمدی نــژاد و فراکســیون اصولگرایان گذاری او روی مذاکرات هسته ای جهت
مجلس به ریاســت حداد عــادل دارای رسیدن به توافق نهایی با کشورهای ۵+۱
اهمیت است و تاکنون نیز روی آن سرمایه و نیز سخنرانی های جنجال برانگیر او در
گذاری کرده اند ،مقابله جهت به شکست موضوعات فرهنگی و اجتماعی که تماما
کشانیدن سیاست های روحانی است .اما ،در قالب همان سخنرانی ها و لفاظی های
الزم است توضیح داده شود ،تقابل با کدام تکــراری باقی مانده و بعد از مدتی هم به
بخش از سیاست های روحانی؟
فراموشی سپرده می شوند ،مجموعا تالش
اگر به تنش های موجود میان روحانی و و جدالی ست که او نیز جهت کسب وجهه
اصولگرایان اندکی توجه شود می بینیم ،و پیشبرد سیاست های خود در مقابله با
تنها عرصه ای که سیاست کابینه روحانی جناح رقیب اتخاذ کرده است.
و مجموعــه "اصولگرایــان" کامال بر هم از این رو ،به رغم اینکه تقابل و کشمکش
منطبق است و این دو سیاست کمترین های درونی هیئت حاکمه ایران در لحظه
زاویه ای باهم در آن عرصه ندارند ،سیاست کنونی عمدتا روی مذاکرات اتمی متمرکز
سرکوب و بگیر و ببند کارگران است .در شده است ،اما ،مستثنا از اینکه این مذاکرات
این عرصه ،کابینــه روحانی با پیش برد به نتیجه برسد یا نه ،این کشمکش ها که
سیاست اقتصادی نئولیبرال و بازگذاشتن بر بستر تقابل منافع و سیاستهای مجزای
دست ســرمایه داران در استثمار شدید جناحها ،تبلور یافته انــد ،کماکان تداوم
طبقه کارگر ایران که تســریع روند آزاد داشته و در ماه های منتهی به اسفند ابعاد
ســازی قیمت ها ،تصویــب مقررات ضد وسیعتری نیز خواهد یافت.
کارگری و اجرای بی چون چرای سیاست
هارتریــن بخش بورژوازی ایران ،دســت
جناح رقیب خود را ازپشــت بسته است.
----------------اما ،در بقیه عرصه ها ،از مذاکرات هســته زیرنویس:
ای گرفته تا موضوعات فرهنگی ،ورزشی )۱( ،روحانی ،روز  ۱۷خرداد طی سخنانی
موسیقی ،سینما ،دانشگاه و زنان ،آنهم تا در نشســت محیط زیســت ،رفع همه
آنجا که گشایشــی برای "اصالح طلبان" کمبودها ،نارسایی ها و معضالت موجود
حکومتی فراهم شود ،سیاست روحانی و جامعه از جمله بحران محیط زیست و آب
"اصول گرایان" در تعارض با هم قرار دارد .خــوردن مردم را نیز به نتیجه مذاکرات و
اســتیضاح و بــه چالش گرفتــن وزرای لغو تحریم ها گره زد و گفت :تحریم های
ارشــاد ،آموزش و پــرورش ،علوم ،ورزش ظالمانه باید برود تا مسئله محیط زیست و
و در راس همه مقابله بــا روند مذاکرات آب خوردن مردم حل شود.
هسته ای ،همه و همه سیاست راهبردی
نشریه کار شماره ۶۹۵
"اصولگرایان" جهت به شکست کشانیدن
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استخدام
اخوانوستآیلند

به چند نفر کارمند مسلط
به امور مواد غذایی،
آشپزی ،شیرینی پزی،
آماده سازی و ...نیازمندیم.
بصـورت متام وقت
و یا نیمه وقت
Fax: (514) 334-9850
@info
akhavanfood.com

آموزشختصصی

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ

کلبــه
عموجان

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

مجری
مراسم
عقد ایرانی
514825-3170

فروشبیزنس
MOBILE Franchise
فروشاستثنائی

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

514-430-0430

azjan’12paid60+120ak

شیـرینی

514-690-4588

Rose pastry

hamedazmay15

رزپاسترىبابهترین
شیرینىها
و دسرهاى ارگانیك
براى جشن هاى شما
با٢٠سال سابقه

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

خدماتساختمانی
احمــــد
کلیهخدماتساختمانی
بازسازی،بهسازی
کیفیتعالی نرخمناسب

Tel.: 514-458-5220

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

Facebook:Rose pastry

شـیراز

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

esfahaniazdec01

کیترینگ

پرستــار

aznov15U

تدریس فارسی
تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

از اینپسمهمانیهاومراسم
خودرابهمابسپارید!
خوشمزهتریناغذیهایرانی
وکانادایی
• با هر بودجه
• برای هر مناسبت

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

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

استخـدام

یکبارامتحانکنید
مشتریخواهیدشد.

514-503-7391

به یک خانم برای
هم صحبتی و
نگهداری از مادر
سالخوردهایرانی
در خانه سالمندان
فورا نیازمندیم.
عصرها:
 25ساعت در هفته
برای اطالعات بیشتر لطفا
با تلفن زیر تماس بگیرید:

Tel.: 514-963-5179

freeazmar

azapr2015khadijeU

اجاره آپارمتان

داروخانه

دوخوابه
درمنطقهبسیارعالی
خیابان کاوندیش
NDG
 -از یکم جوالی --برایاطالعاتبیشتر
باشمارهتلفن
زیرتماسبگیرید:

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

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

Tel. 514-965-1358

Tel.: 514-484-8072

آژانس مسافرتی

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

آموزش رانندگی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

مدرسهفارسیدهخدا484-2098..................
مدرسهفرزانگان775-6508............................
مدرسهفارسیوستآیلند626-5520........

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

MMUNITY

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

Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

514-996-9692

فروش کلیه
بلیت برنامه ها و
کنسرتها

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

همــه روزه در
تپشدیجیتال

2233336

514-

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

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

MONTRÉAL QC H4B 1L8

toendofmay2010P

خدمات
آرایشی

نیازمنــدیها



514-827-6329
514-620-3255

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

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

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

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

•
•
•
•
•

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

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

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

جویــایکار

با ما تماس بگیرید.

®لوگوی پیوند®

info@paivand.ca

کار استاد علی اصغر معصومی

مراکز پخش پیوند

(هنرمند و نقاش معاصر)
پرستار ،با ١٠سال سابقه
كاردربخشهایمراقبتهای -----------------------------------
ویژه اطفال و بزرگساالن
در كانادا،
عضونظامپرستاری
آمادۀ پرستاری كودك
(از ١روز تا ٥سال)
و یا سالمندان شما
(درمنزلیابیمارستان)
Tél.: (514) 223-6408
اعظم -تلفنتمــاس:
Tél.: (514) 561-6408

ارز

نیـازمنـدی هـای پیوند
tillnov1Pd

شریف

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

ارز

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

امالک و مسکن

فیروزهمتیان827-6364 ....................... ،
امیرســام 702-2309 ....................................
کاظم تهرانی 971-7407.................................
علیرضــازوار 712-2615 ..........................
نادرخاکسار969-2492....................................
مسعودهاشمی 298-4567 .........................
مینواسالمی 967-5743................................
مریم خالقــی 983-5415 ..........................
حمیدکاغذچی 928-5415 ..........................
نینوس گیورگیزنیا 816-4080.....................
مسعودنصر 571-6592...................................

اجنمن ها و سازمانها

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

بیمه اتومبیل

گان پیوند )

اتو الگانس 482-4500 ....................................
علیپاکنژاد296-9071....................................

شهروزرضانیا (آریا) 933-3337 ..................
شریفنائینی 731-1443................................
دندان سازی (کلینیک)
افخم هادی 737-6363 ..................................

پزشــکی
تاکـسی

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

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

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

ترجمه

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

چاپ و تابلوسازی

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

حسن انصاری735-0452 ............................
ریاض حق 362-0382 ...................................
ســرورصدر 777-3604 .............................
مهتاب ثقفی 567-3169 ..............................
حسینخردبین242-6034...........................
مونتریال 442-8056 ........................................
المپیک935-3300...........................................
مونترال/تورونتو 887-0432...........................

حمل و نقل

خشکشویی

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

داروخــانه

ش

ماره شما در
این لیست نیست؟

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

azmay15free

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

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

مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،تپش ،شاطرعباس ،ماهی سن لوران ،کافه پرشیا،
عموجان،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون ،NDG auto ،فتوشاپ،
کلینیک آریا ،آلفامدیک ،ارزخضر ،المیزان ،نور ،صادق ،پاسیفیک،
متروپولیس ،کبابسرا و...
وست آیلند  :اخوان ،آدونیس ،شاتوکباب ،و...
ریوسود :آدونیس ،کوه نور ،دابل پیتزا ،مارشه افغان،
مارشه آریا ،مراکزفرهنگی و...

Tel.: 514-806-7870

بیمه و مشاور مالی

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

naghdiazfeb01U

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

استخدام

PARTICIPATE in our
CO

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

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

آموزش زبــان فرانسه

bagheraz15may

آرایشـــــگاه

onlyjuly01onlybachmanP

Tel.: (514) 288-4864
Fax: (514) 288-4682

Tel. 514-887-3535

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

514-290-3699

4084 Boul. St-Laurent

azfeb01U

ازدواج

اگرگواهینامهمعمولى
دارید classe5
و به دنبال شغلى با درآمد
 4000دالر در ماه هستید،
)ماشین  ٢٠٠٥به باال(
با ما تماس بگیرید:

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

sep13fulyr

کــار
کنید!

>> راننـده <<

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

samimi

باایرانی

استخدام

خدماتمالیاتی

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

رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل
و یا فکس کنید:

از
ایرانی
ب
خرید!

www.paivand.ca

بسکتبـا ل

Tel.: 514-951-4721
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دندانپزشک

رستــوران

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

فـرش

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

فـال

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

کامپیوتر

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

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

روانشناسی  /روانکاوی

سوپر و فروشگاه

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتابفروشی

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

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

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

گرافیک و طراحی

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

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

موسیقی (جشن ها)

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

وام مسکن

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

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

وکیل دعاوی

محضر

ویدیو

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

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

عینک سازی

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

گرانیت

گلفروشی

لوله کشی
مهاجرت

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

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

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

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

تپش دیجیتال 223-3336 ...........................
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) Tel.: 514-

 996-9692عکاسی

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

رز

نیازمندیهای
نی

ایرا دام
خ
است ید!
کن

ایرانی
ب
خرید!

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

SNOWDON

• مسکونی • اداری
• کارگو • فرودگاه
• تورونتو • اتاوا • کبک
• ارسال بار زمینی

نی

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

Tel.: 514-292-6688
زری

azm1junefree

مترجم رمسی

onlyjune15+j1y1’15P

مترجم رمسی
خاطره حتویلداری یکتا

Tel.:514-518-4568

•عضوجامعهمترجمان
رسمی کبک و ایران
•ترجمهرسمیکلیه
مدارک و خدمات مربوط به
ترجمه

(514) 675-0694
(438) 390-0694

استخدام

نغمه سروران

استخــدام آشپز

به یک نفرآشپز باتجربه غذاها و کباب های ایرانی
فورا نیازمند است .لطفا رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل کنید:

514-889-8765

info@paivand.ca

شهریاربخشی

کنید!

nsarvaran@hotmail.
com

مترجم رمسی

ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ




























رضانوشادجمال

دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

azjun1 rahimiaydin@gmail.com

Bureau de Traduction Farhang




























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

514-624-5609
514-889-3243
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ﺭﺳﻤﻰ
 ﺗﺮﺟﻤﻪ
تدریس فنون گویندگی






 





مهدکودک

محمودایزدی

azjune’15U

ansariaz1jun







 




مترجم رمسی

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º
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■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
به یک نفر منشی دفتر آشنا به زبان های انگلیسی و فرانسوی
رسمی اسناد و مدارک،





¶









¢
£















¢






©



¸




½




با
مدارک
¢و
اسناد
کلیه
ترجمه
■
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
فورا نیازمند است.
تضمین تائید ادارات و سازمان های
رسمی،
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
ایالتی و فدرال
لطفا رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل کنید:
تأییدامضاء
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Tel.:
514-745-0318
محل:مرکزشهرمونترال
clinique_Soleil@yahoo.com
Cell.:
514-246-8486
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نزدیکمترومک-گیل
Location:
Downtown Montreal
near Pl. des Arts
ب
ا
ای
ر
ان
ی
Call, text or e-mail for an
رستوران جدیدالتاسیس در ناحیه شاتوگی (کبک)
appointment
کــار

٦٤٧-٨٧٩-٧٩١٧



























گویندگی
موثر،
های
سخنرانی
برای:

خانم ایرانی جویای کار
در رستوران یا کافی
شاپ ،دارای مدرک
و سابقه انواع آشپزی
و انواع آش و سوپ و
دسربینالملل
• همه گونه سفارشات
پذیرفتهمیشود:
Tel. 514-652-1014

• 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 :

514-441-4295

همین امروز با ما تماس بگیرید:

فنگویندگی

جویای کار

azmay15Ptoendofjuly

)

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

00000000000000000000
اگر گواهینامه کانادایی دارید
و به دنبال شغلى با درآمد
 4000دالر در ماه هستید،
000000000

با مشارکت
خود،
کامیونیتیرا
تقویتکنید

Tel. 514-295-3928

jamal az feb15

اجنام امور ساختمانی

استخدام راننده

Tel.: 514-933-0-933

• جابجایی اثاثیه
کوچک منزل شما
• جابجایی مسافر
همـراه با چمدان
• انتقال بار و مونتاژ در منزل
از فروشگــاه های ,IKEA, Costco
,Canadian Tire, Home Depot
هیربد
Reno Depot, Brick

azjunePendoct’15

در خدمت
تیم
متخصصین با تحصیالت دانشگاهی:
• عضویت در سازمان مهندسین
(و سایر سازمانهای حرفه ای) کبک
• تهیه رزومه موثر و نامه جذاب
درخواست استخدام • مشاور در کاریابی ،تغییرو پیشرفت شغل
با بهره برداری مفید از بازار کار • آماده سازی جهت مصاحبه
استخدامی و  • ...ایجاد انگیزه کاریابی برای افراد در جستجوی
کار • ...سرویس بصورت رایگان یا نیمه رایگان و با کیفیت
تضمینی توسط تیمی فعال مرکب از افراد ایرانی ،فرانسوی و
انگلیسی زبان با بیش از  20سال سابقه.

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

Tel.:438-994-1194

سرویس حمل و نقل هیربد

514-299-2550

مــربیکاریابی
دکتر مالکی

استخدام

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

حمــل و نقل وسائل

ایرا دام
خ
است ید!
کن

azjune1U

برای فـروش

سامی سرویس • SAMI Service

pteojune2015

aznov152104nikpour

رستوران در مرکزشهر

برای تهیه خودرو من تا پایان تمام مراحل
( خرید .بازرسی .ضمانت.
وام خودرو .بیمه و پالک)
و همچنین خدمات
بعد از فروش
در کنار شما هستم.
خدمات شامل خرید فروش و تعویض میباشد

helia_1984@yahoo.com

(514) 678-6451

35 X 45

اوکـــازیونعالی

Tel.: 514-996-1065

توسط شادی

35 X 45

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

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

فال قهـوه
و ورق

50 X 70

توجه توجه

ایرانی و کالسیک
بهکودکاندلبندشما:
هلیا عارفی دوست

قابلتوجهخامنها

Hirbod Transport

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

 عکس های پاسپورت ،سیتی زن،
مدیکال کارت ،و کارت PR
 عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی
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مصاحبه های کاری و یا رادیو


محیط خانه به محیط
خانه دوستان کوچولو
تحویلدهید!
از  4ماهه تا  5ساله
در قلب کت سنت لوک

تلویزیون ،فنون شعر خوانی و
دکلمه و...

توسط :رضا هومن

(با بیش از  20سال سابقه در تهیه
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون
وخوانندگی باگروه های موسیقی
پاپ ایرانی )
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مقدس در آئين زرتش��ت-
دلشوره
 -4ش��هري در اس��تان
فارس -تراموا -ماه س��رد-
گريختن
 -5قال��ب ش��عر خي��ام-
حرير -شامل همه ميشود
 -6رنج -ش��يريني چاي-
پايتخت بوتسوانا
 -7پاس��خ مثب��ت -كن��د
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شريفتر ،واالتر
 -8سرسلس��له ماده��ا-
حقناحق -وسيلهاي براي
آمادهكردن چاي
 -9مخلوط آب و آرد -شهر
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مبارزه با تغییرات آب و هوایی فرصتی برای
بهبودبهداشتعمومی

اتوموبیلرانی و خوردن بیش از
حد گوشت قرمز تنها جای پای
کربن و آثار مخرب آن را محکمتر
میکند!
باید افســار این عــادت همهگیر ما
انســانها در تولید کربن را به دست
گرفت؛ چرا که مهار تولید کربن باعث
سالمت بیشتر ودفع بدترین تغییرات
آب و هوایی خواهد شد.
«کمیســیون بهداشــت آب و هوا»
در تحقیق و مطالعه مفصل خود در
ارزیابی مزیتهای بالقوه سالمتی در
مبارزه با تغییرات آب و هوایی به نتایج
چشمگیری دست یافت .کمیسیون
بهداشــت آب و هوا شورایی است که
از طــرف مجله معتبــر LANCET
«النســت» برای انجــام این تحقیق
منصوب شده است.
بر اساس گزارش نهایی این کمیسیون
که ۲۳ژوئن/دوم تیر منتشــر شد ،در
وهله نخســت بزرگترین مزیتی که
تغییر سوختهای فسیلی و جایگزین
کردن آن بــا انرژیهای تجدیدپذیر
مثل انرژی خورشیدی و بادی به بار
میآورد ،بهبود شاخصهای سالمتی
و بهداشت عمومی است.
به عنوان مثال با دو برابر شدن سهم
انرژیهای تجدیدپذیر از سال ۲۰۱۰
(از  ۱۸درصــد بــه  ۳۶درصــد) در
کشورهای پیشرفته ۲۳۰،میلیارددالر
در هزینههای مربوط به مراقبتهای
بهداشتی صرفهجویی شده است.
دلیل اصلی بروز شماری از بیماریها
در ســالهای گذشته سوختن ذغال
سنگ و نفت و گاز است.
ذرات معلق ناشــی از ســوختهای
فسیلی که کمتر از دو و نیم میکرون
قطر دارنــد ،به راحتی وارد بافتهای
ریه شده و خطر ابتال به بیماریهای
قلبــی ،گرفتگــی عــروق مغزی و
همچنین بیماریهای تنفسی از جمله
سرطان ریه را باال میبرد.
به گفته ســازمان بهداشت جهانی،
ســاالنه بیش از هفــت میلیون نفر
جان خــود را به خاطر آلودگی هوا از

دست میدهند و
رصــد
د
۸۸
مــردم جهان
در هوایی فاقد
کیفیتهــای
تنفسی ،نفس
میکشند.
به گزارش سازمان
محیط زیست آمریکا،
آلودگی هوا تا سال  ۲۱۰۰در
این کشور ســاالنه جان  ۶۹هزار تن
را میگیرد.
سهم گوشتخواری در آلودگی هوا

در حالی که تغییراتی مثل تغییر شیوه
حمل و نقل عمومی ،روی آوردن به
دوچرخهسواری و پیادهروی ،میتواند
عالوه بر کاهش آلودگی هوا به افزایش
فعالیت جسمانی ودر نتیجه سالمتی
بیشتر منجر شود.
به همیــن نحو با خــوردن چربی و
گوشت قرمز کمتر ،عالوه بر کاستن از
تولید گاز متان که آلودگی آب و هوا را
دو چندان میکند ،میتوان بر عارضه
چاقی و احتمال بروز برخی سرطانها
فائق شد.
همانطــور که جورجینــا میس از
اعضای کمیسیون بهداشت آب و هوا
میگوید« :در بسیاری موارد مقابله با
تغییرات آب و هوایی موقعیت های
برد-برد برای انسانهاست».
ایــن گــزارش همچنیــن بــه
استراتژیهایی اشاره میکند که برای
کاهش تولید و انتشــار دی اکسید
کربن در ســالهای اخیر اتخاذ شده
است .مثل پروژه  RCPکه قصد دارد
تا ســال  ۲۰۷۰روند فزاینده افزایش
دمای جهان را کاهش دهد و تا پایان
قرن به  ۱,۵درجه سانتی گراد برساند.
 RCPپروژهای برای پیشبینی دما و
سطح آب دریاها تا سال  ۲۱۰۰است.
این پروژه تمرکز خود را برروی کاهش
غلظت آالیندهها قرارداده استRCP .
پیشبینی کردهدمای متوسط جهان
در اواخر قرن ۲۱تا  ۴,۸سانتی گراد

گنجی :اختراع خمینی تا...
قــدرت در این میان نقش مهمی
بازی کرده است .قدرت در ساختن
روایت فعلی از تشیع و به حاشیه
راندن روایتهای دیگر -که ائمه را
عالمان با تقوا به شمار میآوردند،
نه معصوم و دارای علم غیب -نقش
اساسی داشته است.

اختراع جمکــران و اختراع امام
خمینی بهترین مدل برای فهم تاریخ
اختراع تشیع و ائمه است.

بهدقت بنگرید که مسجد جمکران
و چاههای آن را قدرت -جمهوری
اسالمی -چگونه ساخت و اختراع
کرد؟
به قدرت شــگرف قدرت سیاسی
به باوراندن جمکران به میلیونها
انسانبنگرید.
شاید صدها کتاب و مقاله پژوهشی
نتواند به اندازه ساختن حرم آیتالله
خمینی ،فرایند ساخته شدن مرقد
ائمه را برای ما فهمپذیر سازد.
آیتالله مصباح یزدی که به خوبی
فهمیده است که خمینی در برابر
خامنهای علم شــده و این گونه
ســاخته میشــود ،برای دفاع از
سلطان،میگوید:
«اگر امــام را تحریف کنند ،یعنی
دارو را تبدیــل به ســم کردهاند.
نتیجه این است که بهجای بهبود،

نیــز افزایــش
خواهد یافت.
برنامههــای
 RCPتــا
به حــال از
مــرگ و میر
زودرس ۵۰۰
هزار نفر درســال
جلوگیری کــرده و
پیشبینی میشود که بتواند
این مقدار را به دو میلیون و ۲۰۰هزار
نفر تا پایان قرن برساند.
آنتونی کاستلو ،از رؤسای کمیسیون
بهداشت آب و هوا درباره این گزارش
گفت:
«تمام کارهای ما در جهت مقابله با
تغییرات آب و هوایی به محافظت ما
در برابر بیماریها نیز خواهد انجامید».
کاستلو اضافه کرد که مسئله اصلی ما
به جای بر جر و بحث بر ســر فجایع
محیط زیســتی ،عمل کــرد بهتر
است در راستای شعار«ما میتوانیم
درستش کنیم».
این کمیســیون از تمامــی دولتها
خواســت تا در مجمــوع مبلغ یک
هــزار میلیارد دالر را بــه انرژیهای
تجدیدپذیر و سرمایهگذاریدر مبارزه
با تغییــرات آب و هوایی و همچنین
آمادهسازی شــهرها برای کاستن از
تأثیرات فاجعه بــار گرمایش زمین
اختصاص دهند .ممکن است در نظر
اول این مبلغ زیادی به نظر برسد ولی
بســیار کوچک تر از مبلغ پنج هزار
میلیارد و  ۳۰۰میلیون دالری است
که دولتها به تولید سوخت فسیلی
در سال  ۲۰۱۵اختصاص دادهاند.
بــا این حــال به قول پــل اکینس،
اقتصاددان برجســته کمیســیون
بهداشت آب و هوا« :باز هم دولتها
گرانی را همچون بهانه معمول خود
برای عدم سرمایهگذاریدر انرژیهای
تجدیدپذیر تکرار خواهند کرد .غافل از
اینکه این هزینهای است مدبرانه برای
آیندهای بهتر».
•

>> ادامه از صفحه12 :

مرگ خواهد بود… در ســالهای
ابتدای بعثــت ،از جمله ماجرای
وفات رســول خدا ،بســیاری از
بســتگان و اصحاب پیامبر رفوزه
شــدند .آن امتحان برای ١۴٠٠
سال پیش بود و از آن زمان جامعه
رشد بیشتری کرده است .آن زمان
برخی بستگان پیامبر عامل انحراف
بودنــد و رفوزه شــدند و اکنون
برخی بستگان امام خمینی (س).
برخی حق را میشناسند ،اما مانند
ابوجهل تا پای جــان آن را انکار
میکننــد .روح برتریطلبی ،قانع
نشدن به حق خود و تسلیم نشدن
در برابر حق از عوامل روانی است
که برخــی آگاهانه و عامدانه حق
را انکار میکنند ،و حتی در مقابل
حق سرمایهگذاری میکنند».
مصباح یــزدی میگوید ،اصحاب
و بســتگان پیامبر (ابوبکر ،عمر،
عثمان ،و…) به دلیل عدم پذیرش
والیت انتصابی علی بن ابیطالب
رفــوزه شــدند و در برابــر حق
ایستادند.
اینک نیز هاشــمی رفســنجانی،
خاندان خمینــی و اصالحطلبان
در برابر حــق -آیتالله خامنهای-
ایستادهاند .همانگونه که ابوجهل
میدانست حق با کیست ،اینها هم

میدانند که خامنهای حق است،
اما "خمینی حاشیه" را به "خمینی
متــن" تبدیل میکنند تا در برابر
ولی فقیه بایستند.
وصیتنامهخامنهای

دیر یا زود آیتالله خامنهای
خواهد مرد.
نه تنها همه جناحهــای موجود
نظــام ،بلکــه اصالحطلبــان و
ســبزهای مذهبی رانده شده هم
آیتالله خمینی را قبول داشتند
و تفســیرهای متفاوتی از او ارائه
کردند .اما اصالحطلبان و سبزهای
مذهبی آیتالله خامنهای را قبول
نداشته و او به خوبی از این امر آگاه
است .با مرگ خامنهای ،نزاع بر سر
میراث او آغاز خواهد شد.
مریدان خامنــهای -به خصوص
رسانههای ســپاه و بسیج -چند
صباحــی اســت کــه او را "امام
خامنهای" می خوانند .یعنی فرایند
اختراع "امــام خامنهای" چندی
است که آغاز شده است.
مراسم دستبوســی که از همان
ابتدای رهبری خامنهای آغاز شد.
حتی یک بار در شــهر قم ،پس از
ساعتها دستبوســی جماعت،
پــس از رفتن خامنهای ،جمعیت

پنج روز امساک در ماه،

یک عمر جوانی و سالمت

تقلید از روزهداری بی آن که
خطرهای آن را داشته باشد!
------------از دیربــاز روزه داری را یکــی از
مؤثرترین راههــای الغری ،بهبود
سیســتم ایمنی بــدن ،و تقویت
کار مغز دانستهاند .اما پزشکان از
توصیه آن ،به سبب خطرهایی که
چنین رژیم سختگیر غذایی پیش
می آورد ،پرهیز کرده اند.
به نوشته واشنگتن پست ،اکنون
ی ابداع
دانشمندان یک رژیم غذای 
کرده اند که بــه صورت دورهای و
پنج روز در هر ماه انجام می شود.
ایــن رژیــم غذایی تقلیــدی از
روزهداری ست بی آن که خطرهای
آن را داشته باشد.
در ایــن پژوهش ،کــه نتیجه آن
در نشریه ســوخت و ساز سلولی
( )Cell Metabolismمنتشــر
شده و هزینه آن را «مؤسسه ملی
سالمند» تامین کرده است ،طیف
وســیعی از عوامل خطرناک برای
سالمت بدن در شرکت کنندگان
این پژوهش که مدت سه ماه روزه
داری نوبتی کرده بودند ،کاهشی
حیــرتآور یافــت  -عواملی که
موجب پیری ،ســرطان ،دیابت ،و
بیماری های قلب و عروق می شود.
با آن که تعداد شــرکت کنندگان
در این پژوهــش زیاد نبود و تنها
بــه  ۱۹نفر محدود می شــد ،اما
نتایج آزمایــش چنان امیدبخش
بوده اســت که پژوهشگر دانشگاه

کالیفرنیــای جنوبی کــه در این
تحقیق شرکتداشته سر گفتوگو
با «ســازمان فدرال غذا و دارو»ی
آمریکا را باز کرده تا این ســازمان
استفاده از این روش را برای درمان
بیماران توصیه کند.
والتر لونگو ،نویســنده همکار این
بررسی ،که خود در مورد طول عمر
تحقیق مــی کند ،میگوید هدف
این روزه داری« ،بهبود و ارتقا»ی
بدن شــخص از طریــق زدودن
سلولهای ناسالم و تخریب شده
و بازتولید سلولهای جدید است.
«در ایــن روش بدن برنامه ریزی
میشود تا هم روند سال خوردگی
کندتر شــود و هم جوان تر شود.
ولی نباید آن را رژیم غذایی دانست
چون الزم نیســت مدت طوالنی
ادامه یابد».
واشنگتن پست می نویسد ،جیره
غذایی که در این پژوهش تعیین
شده ،و پژوهشگران آن را «امساک
روزه نما» نامیده اند ،به آن سختی
که در روزه داری واقعی وجود دارد
نیست .در واقع این رژیم به قرار زیر
است:
 ۲۵روز از مــاه غذای شــخص
رژیم گیرنده به روش عادی ست،
یعنی از همان غذاهای خوب و بد
و متوسط همیشگی تشکیل می
شود.
سپس در روز اول روزه -نماداری،
تنهــا باید  ۱۰۹۰کالــری در غذا
باشد ۱۰ .درصد این غذا پروتئین،

باقی مانده ،جای نشستن "آقا" را
میبوسیدند.
مقدس سازی خامنهای بخش مهم
اختراع امام خامنهای است.
داستانهایی کهدر مورددیدارهای
او با امام زمان و "یاعلی" گفتنش
در زمــان تولــد جعــل کردند،
خریداری پیدا نکرد.
خامنهای کــه بمیرد ،طرفدارانش
درگیر ساختن شخصیت او خواهند
شد .بخش تغییر کرده آنان خواهند
گفــت که امام خامنــهای قبل از
انقالب با روشــنفکران ســکوالر
نشســت و برخاست داشته و اهل
هنر و موسیقی و دیگر چیزها بوده
است.
اگر خمینی گفته است":میزان رأی
ملت است" ،خامنهای هم رأی ملت
را "حق الناس" به شمار آورده که
هیچ کس نمیتواند به آن خیانت
کنــد .اگر خمینی در دوران ۱۰
ساله رهبری فرمان قتل عام
چند هزار زندانی سیاسی را
صادر کرده اســت ،در دوران

 ۲۶ســاله رهبری خامنهای
کمتر از  ۵۰۰زندانی سیاسی
اعدام شدهاند .خامنهای بیش
از خمینی مخالفان خود و رژیم را
تحملمیکند.
بدین ترتیب ،خامنــهای قابلیت
بیشــتری بــرای لیبرالیــزه و
ســکوالریزه و دموکراتیزه شدن
دارد .اگــر آیتالله خامنهای واقعاً
با "تحریف امام خمینی" مخالف
است ،به طریق اولی باید با تحریف
خودش هم مخالف باشد .اصولی
که او به عنوان اصول اصلی خمینی
ارائــه کرد ،در واقــع اصول اصلی
خود اوســت .آیتاللــه خامنهای
بایــد به دقت و روشــنی تمام در
"وصیت نامه الهی و سیاسی" اش
روشن ســازد که سکوالر ،لیبرال،
دموکرات ،و… نیست .اگر بود ،وضع
ایران این نبود.
اما نکته اساسیتر.
با مرگ خامنــهای ،مریدان مرقد
و حرم دیگری بــرای او خواهند

 ۵۶درصــد چربــی و  ۳۴درصد
کربوهیدرات است.
از روز دوم تا پنجم شــخص باید
 ۷۲۵کالری مصرف کند با ۹درصد
پروتئیــن۴۴ ،درصــد چربی ،و
۴۷درصد کربوئیدرات.
در ایــن پژوهش بیشــتر غذای
شــرکت کنندگان سوپ سبزی،
کراکر کلم پیچ و چای بابونه بود.
میزان کالری این رژیم غذایی ۵۴
ی مصرفی
تــا  ۳۴درصد کل کالر 
روزانه یک فرد عادی است.
شرکتکنندگان در پژوهش این
رژیم را در ســه نوبت ،یا سه ماه،
تکرار کردند .پس از آن پژوهشگران
بار دیگــر آنــان را معاینه کردند
و با کاهش عاملهــای خطرزا و
عالمتهای حاکی از بیماری روبرو
شــدند .بی آن که عارضه جنبی
مهمی پیش آمده باشد.
پترونال راونشیر ،متخصصدر طب
تغذیه ،به نشریهدیلی تلگراف گفت
که این رژیم جدید «بسیار کمتر از
روزه داری کامل به بدن اســترس
وارد میکند».
به گفته او« :در این رژیم بیشــتر
کربوئیدرات از سبزیجات تامین می
شود که سرشار است از مواد غذایی
گیاهــی و معدنی کــه برای بدن
خوب است .به جای کربوئیدراتی
کــه از غالت به دســت میآید و
تقریبا تمام آن به قند تبدیل می
شود».
•

ساخت .حرمی که شاید با شکوهتر
از حــرم خمینی باشــد .آیتالله
خامنهای به عنوان مدعی زندگی
ساده زیســتی باید راه این را هم
مسدود سازد .اگر مخالف این اقدام
است ،باید بگوید که مرا مانند همه
مردم در قبری عادی دفن کنید.
دوران امامســازی و حرمســازی
را باید پایان بخشــید .صدها هزار
میلیــارد تومان پــول مردم فقیر
و درمانــده هزینه ســاختن این
بارگاهها شــده و میشــود .مردم
به آموزش ،مســکن ،غذا ،شغل و
زندگی آبرومندانه نیاز دارند .نه آن
که پول آنها صرف ســاختن حرم
سرکوبگران شود .رهبری آیتالله
خامنهای فساد را ساختاری کرده
اســت .دوران احمدینــژاد که از
همه به او نزدیکتر بود ،فسادهای
ســاختاری جمهوری اسالمی را
آشکار کرد .شاید مرقد خامنهای،
نماد فسادهای عظیم باشد.

•
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نکته مهم در زمان خرید دوربین جدید

با توجه به اینکه دوستان زیادی
همیشــه در مورد خرید دوربین
جدید با این حقیر و در ســاعات
مختلف شبانه روز تماس میگیرند،
بر آن شــدم که این مقاله را به
رشته تحریر درآورم.
•

 -1نوع استفاده خود از دوربین را
قبل از خرید مشخص کنید.
اگر حــال و حوصله یاد گرفتن
تکنیکهــای عکاســی را ندارید
و فقط برای تهیــه چند عکس
خانوادگی و یا عکاسی معمولیدر
سفر از دوربین استفاده میکنید،
خرید یــک دوربیــن کامپکت،
بهترین گزینه برای شماست .هم
کمتر هزینه میکنید و هم اینکه
دوربیــن در وضعیــت اتوماتیک
کار خــود را بخوبی انجام خواهد
داد .فقط از چنیــن دوربینهایی،
انتظار معجزه نداشــته باشــید و
کاربرد آنها محدودتر از دوربینهای
رفلکس است .همیشه دوربینهای
بزرگتر و گرانتر ،بهترین نتیجه را
بشــما نمیدهند .مثال در صورتی
که به عکاسی ماکرو و عکاسی از
جواهرات و حشرات عالقمندید،
دوربینهای کامپکت ،نتیجه بهتری
را با هزینه کمتری از دوربینهای
حرفــه ای به شــما خواهند داد.
نکته مهم دیگر این است که هیچ
لنزی را نمیتوان در همه موقعیتها
استفاده کرد و هر لنزی را برای کار
خاصی ساخته اند .بنابراین قبل از
خرید تصمیم بگیرید که مصرف

شــما از خرید فالن لنز یا دوربین
چه چیزی است.

•

 -2در صورتی که دوســت دارید
دوربینی خریداری کنید که بعدا
بتوانید بخشــی از عکسهای خود
را چاپ کنیــد ،ترجیحا به دنبال
دوربینــی بگردید کــه با فرمت
 RAWهم بتواند عکس بگیرد.
با این امکان ،قادر خواهید بود که
عکسهای خود را با کیفیت باالتری
رتوش کرده و بعدا بتوانید برخی از
اشکاالت تصاویر خود را رفع کنید.
•

 -3اگر مایل هســتید که عکاسی
را به طور تخصصــی و حرفه ای
دنبال کنید ،حتمــا یک دوربین
«فول فریــم»  DSLRبخریــد تا
جوابگوی همــه نیازهای هنری
و معنوی شما باشــد! خرید یک
دوربین معمولی با سنسور APS-C
باعث خواهد شد که بعد از مدتی
دوباره مجبور شوید دوربین
دیگری خریــداری کرده و
تلفناستودیوفوتوبوک:
هزینــه را دوبرابر پرداخت
(514) 984-8944
کنید.

WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM

پیج استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
WWW.FACEBOOK.COM/
STUDIOPHOTOBOOK1

اینستاگرام:

STUDIO.PHOTOBOOK

•

 -4اگر قصد دارید که بیش
از 700دالر بــرای دوربین
و لنز هزینــه کنید ،حتی
المقــدور از خرید دوربین و
لنزهایدستدوم خودداری

فرمایید و فقط به خرید دوربین نو
فکر کنید ،حتی اگر مجبور شوید
چنــد ماه بــدون دوربین بمانید.
برخی از اشکاالتدوربینهایدست
دوم (مثال خش دار بودن سنسور)،
بعد از خرید و در زمان چاپ عکس
مشخص خواهد شد .برای صرفه
جویی ،میتوان سایر وسایل جانبی
مثل سه پایه ،رفلکتور و سایر لوازم
غیر الکترونیک را به طور دســت
دوم خریداری کرد.
•

 -5تعداد پیکســل بــه تنهایی
نمیتواند یک شاخص تعیین کننده
برای خرید یک دوربین باشد.
تعداد پیکسل زمانی از حالت بالقوه
به بالفعل در میآید که سنســور
دوربین« ،فول فریم» بوده و قصد
چاپ عکس با ابعاد بزرگ را داشته
باشــید .در زمان خرید ،فقط به
تعداد پیکسل توجه نکنید و سایر
مشخصات دوربین را نیز با توجه
به مصرف خود ،مد نظر قرار دهید.
•

 -6در زمــان خریــد دوربینهای
کامپکت (جیبی) و در زمانی که
قابلیت زوم دوربین را مد نظر قرار
داده اید ،اصال به «زوم دیجیتال»
توجه نکــرده و فقط قابلیت «زوم
اپتیکال» و واقعــی آن را در نظر
بگیرید.
•

 -7در صــورت امکان دوربینی را
خریداری کنید که نمایشگر پشت
دوربین قابل چرخــش بوده و به
کمک آن بتوانید در هر شرایطی
و بدون جلب توجه دیگران ،عکس
تهیهکنید.
•

www.facebook.com/studiophotobook1
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 -8در صورتــی که قصــد دارید
دوربین و لنــزی خریداری کنید
که قیمت آن باالتــر از  500دالر
هست ،حتما قبل از خرید ،آن آیتم
را کرایه کنید تا مطمئن شوید که
جوابگوی همه نیازهای شما هست.

www.paivand.ca

هر یکم و پانزدهم ماه
را بر روی سایت بخوانید

37

«همهچیزدرموردمونترآل»

بیشتر مغازه های معتبر عکاسی،
در صورت خریــد همان جنس،
نصف هزینه کرایه رادر زمان خرید
به شما بر میگردانند.

Infos pratiques sur Montréal

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

•

-9در زمان اعالم اسپشیالها فقط به
قیمت ها توجه نکنید بلکه ببینید
کــه در آن پکیج ،چــه چیزهای قسمتهایدوربین و استفاده حرفه ولی وزن و حجــم دوربین را هم
ای از آن ،به یک کالس عکاســی در نظر بگیریــد .در صورتی که با
دیگری عرضه میگردند.
در زمان برخی اسپشیالها ،اقالمی بروید تا بتوانید از کار کردن با آن دوربینهای بزرگ ،راحت نیستید،
حتما به سمتدوربینهای کامپکت
مانند ،ســه پایه ،کیــف دوربین ،لذت ببرید.
لنز اضافــه ،ریموت کنترل ،کیت بنابراین در زمــان خرید دوربین ،بروید تا همیشه و همه جا بتوانید
ضد آب ،گردگیر و دستمال پاک هزینــه آمــوزش را هــم در نظر به راحتی از آن استفاده کنید.
کننده لنز ،باتریهای قابل شارژ و  ...بگیرید .در غیر اینصورت مجبور •
به طور مجانی عرضه شده و مبالغ خواهید شد که همیشهدر وضعیت  -14زمانی که یک دوربین جدید
قابل توجهی در بودجه شما صرفه اتوماتیک عکاسی کنید و دوربین وارد بازار میشــود ،اندکی گرانتر
شما ،کار یک دوربین معمولی را به بــوده ولی پس از گذشــت چند
جویی خواهد شد.
•
ماه ،قیمت آن به طرز محسوسی
شما ارائه خواهد کرد.
-10در زمــان انتخــاب دوربین• ،
پایینتر خواهد آمد .اگر از کارکرد
ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺑﺴﻤﻪ
ترجیحا به سمت برندی بروید که  -12قبل از خریــد دوربین و لنز دوربینی کــه پارســال وارد بازار
ﺑﺎﻟﺮﺣﻤﺔدرواینترنت
ﺷﻬﺮﷲدرباره آن
مورد نظرتان،
اﻟﻤﻐﻔﺮةهســتید و جوابگوی
اﻟﺒﺮﮐﺔ وشده راضی
وســیلهاﻟﻴﮑﻢ
از همان برند ،چند لنزﻗوﺪ اﻗﺒﻞ
جانبیدیگردر منزلدارید تا کمتر تحقیق و تفحص کنید و نظرات همه نیازهای شما هست ،همان را
آیتم 2015ﻣﻴﻼدي(
ﻗﻤﺮي )
ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺎه
اوﻗﺎت
ﻫﺠﺮيآن
1436مورد
رﻣﻀﺎنای در
ﻣﺒﺎرك حرفه
عکاسان
باشید
هزینه کنید .به خاطرداشته
خریداری کنید.
•
که هزینه خریــد برخی لنزها ،از را مطالعه کنید.
اذاندوربین جدید خود همیشه
ﻏﺮوب  -15از
اطالعات را ارائه
این
وبسایتهایی که
گرانتریندوربینها نیز
هزینه خرید
June/
اذان
ﻃﻠﻮع
اذان
روز
رﻣﻀﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
استفاده کرده و عکسهای خود را
جستجوی
آﻓﺘﺎبو با یک
میکنند بسیارند
باالتر استJuly.
ﻣﻐﺮب
آﻓﺘﺎب
ﻇﻬﺮ
ﺻﺒﺢ
•
شبکه های اجتماعی به نمایش
در
مقاالت،
به
میتوان
گوگل
در
ساده
21:09
20:46 12:56
5:05
2:54
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ
1
18
•
عکسها و ویدئوهای بسیار جالبی بگذارید .از صاحبنظران بخواهید
21:09
20:46 12:56
5:05
2:54
ﺟﻤﻌﻪ
2
19
تا عکسهای شما را نقد کنند .هر
 -11در صورتــی که یک دوربین دست یافت.
21:10
20:47 12:56
5:06
2:55
ﺷﻨﺒﻪ
3
20
حرفــه ای خریــداری •
مجهــز و
جا که میروید دوربین تان را همراه
12:56
5:06
2:55
ﻳﻚ
4
21
نظر بیاید
خنده دار به
شاید
ﺷﻨﺒﻪ -13
تمام
یادگیری
حتما برای
میکنید،
21:10باشید.
 20:47داشته
22

5

دوﺷﻨﺒﻪ

2:55

5:06

12:57

20:47

21:10

23

6

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ

2:55

5:06

12:57

20:47

21:10

24

7

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

2:56

5:07

12:57

20:47

21:10

25

8

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ

2:56

12:57

20:47

21:10

26

9

ﺟﻤﻌﻪ

2:57

12:57

20:47

21:10

اﻟﻤﻐﻔﺮة
اﻟﺒﺮﮐﺔ و
5:08ﺑﺎﻟﺮﺣﻤﺔ و
ﺷﻬﺮﷲ
10ﻗﺪ اﻗﺒﻞﺷﻨﺒﻪاﻟﻴﮑﻢ
21:10
20:47 12:58
2:57

28

21:10 2015
20:47
12:5814365:08
ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺎه2:58
ﻳﻚﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻴﻼدي(
ﻫﺠﺮي ﻗﻤﺮي )
ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن
 11اوﻗﺎت

اوقات شرعی
27

5:07
ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
5:07

اوقات شرعی

29

12

دوﺷﻨﺒﻪ

2:59

5:09

12:58

20:47

21:10

June/

13

رﻣﻀﺎن
14

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ

روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

3:00
اذان
3:01
ﺻﺒﺢ

5:09
ﻃﻠﻮع
5:10
آﻓﺘﺎب

12:58
اذان
12:58
ﻇﻬﺮ

20:47
ﻏﺮوب
20:47
آﻓﺘﺎب

21:10
اذان
21:09
ﻣﻐﺮب

2
18

15
1

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ

3:02
2:54

5:10
5:05

12:59
12:56

20:47
20:46

21:09

19
3

2
16

ﺟﻤﻌﻪ

2:54
3:03

5:05
5:11

12:56
12:59

20:46

21:09

30

1
July

20
4

3
17

5
21

18
4

ﺷﻨﺒﻪ

2:55
3:04

ﻳﻚﺷﻨﺒﻪ

3:05
2:55

5:06
5:12
5:12
5:06

20:47
20:46

12:56
12:59

20:46
20:47

12:59
12:56

21:08
21:10

22
6

5
19

دوﺷﻨﺒﻪ

2:55
3:06

5:06
5:13

12:57
12:59

20:47
20:45

23
7

6
20

ﺷﻨﺒﻪ
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ
ﺳﻪ

2:55
3:07

5:06
5:14

12:57
13:00

20:47
20:45

21:10
21:07

8
22

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ

2:56
3:10

5:07
5:15

12:57
13:00

20:47
20:44

21:10
21:06

24
8
25
9

10
26
11
27
12
28
13
29
14
30
15
1
16
2
17
3

7
21

23
9
24
10
25
11

26
12
27
13
28
14
29
15
30
16

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﺟﻤﻌﻪ
ﺷﻨﺒﻪ

ﻳﻚﺷﻨﺒﻪ
ﻳﻚ
ﺷﻨﺒﻪ
دوﺷﻨﺒﻪ
دوﺷﻨﺒﻪ
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ
ﺳﻪ
ﺷﻨﺒﻪ

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ
ﺟﻤﻌﻪ
ﺟﻤﻌﻪ

2:56
3:09

3:11
2:57

3:13
2:57
3:14
2:58

3:16
2:59
3:17
3:00

5:16
5:07

5:17
5:08

5:18
5:08
5:19
5:09
5:20
5:09

12:57
13:00

13:00
12:57
13:00
12:58
13:00
12:58

20:47
20:44

20:43
20:47

20:43
20:47

13:00
12:58
13:00
12:58

3:19
3:01
3:21
3:02
3:22
3:03

5:21
5:10
5:21
5:10
5:22
5:11

13:01
12:58
13:01
12:59
13:01
12:59

3:04

5:12

12:59

20:42
20:47

20:42
20:47
20:41
20:47

20:40
20:47
20:39
20:47
20:39
20:46

ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
وﻻدت اﻣﺎم
ﺣﺴﻦ)ع(

21:10
21:09

21:10
21:08

5:07
5:15

•

ﺷﺐ ﻗﺪر
ﺿﺮﺑﺖ ﺧﻮردن اﻣﺎم
ﻋﻠﻲ)ع(

ﺷﺐ ﻗﺪر

21:10
21:07
ﺷﺐ ﻗﺪر

21:06
21:10
21:05
21:10

21:04
21:10

21:04
21:10
21:03
21:10
21:02
21:09
21:01
21:09
21:00
21:09

وﻻدت اﻣﺎم
ﺣﺴﻦ)ع(

ﺟﻬﺖ اﺣﺘﻴﺎط ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از اذان ﺻﺒﺢ اﻣﺴﺎك ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از
4

17

5

18

6

19

ﺷﻨﺒﻪ

اذان ﻣﻐﺮب اﻓﻄﺎر ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

ﻳﻚﺷﻨﺒﻪ

3:05

دوﺷﻨﺒﻪ

3:06

5:12

5:13

12:59

12:59

20:46

20:46

20:45

21:09

21:08
21:08

ﺷﺐ ﻗﺪر
ﺿﺮﺑﺖ ﺧﻮردن اﻣﺎم

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي وﻳﮋه ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن در ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن

ﻋﻠﻲ)ع(

ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮان ﻣﺠﻴﺪ  -ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ – ﺳﻔﺮه اﻓﻄﺎر – دﻋﺎي اﻓﺘﺘﺎح -ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
ﺳﺨﻨـﺮان :ﺷﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ

ﻧﻴﻤﻪي اول ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐﻫﺎ -ﻧﻴﻤﻪي دوم ﻫﺮ ﺷﺐ
ﻣﺮاﺳﻢ اﺣﻴﺎي ﺷﺐﻫﺎي ﻗﺪر
ﻧﻤﺎز ﻋﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻄﺮﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻓﻄﺮﻳﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ  10دﻻر ﻛﺎﻧﺎدا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮاي اداي ﻧﺬورات و ﺷﺮﻳﻚ ﺷﺪن در ﻣﺨﺎرج ﺳﻔﺮهﻫﺎي ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.

ﻣﺮﻛﺰ اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل
و ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻳﺖاﷲ ﺷﻴﺮازي

210 St-Jacques Ouest, Lachine
Montreal, QC, H8R 1E2
TEL. (514) 366-1509
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AKHAVAN WEST-ISLAND

Ouvert 7 jours

Open 7 Days

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

BANANAS

WHOLE WATERMELON

GALA APPLE

YELlOW MANGOES

LB.

LB.

LB.

EA.
CH.

OIGNONS

CAULIFLOWER

ICEBERG LETTUCE

PRÊT À MANGER

2 Chicken Brochettes de Poulet
3 Kebab Brochettes Kebabs
4 Tomatoes/Tomates
2 Bread/Pains

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

MELON D’EAU EN ENTIER
$1.08 kg

POTATOES

Sac 10 lbs. / 4.54 kg bag

PATATES
Sac 10 lb. / 4.54 kg bag

CHOUFLEUR

EA.
CH.

EA.
CH.

Take out only
Take out only
emporter
PourPour
emporter
seulementseulement

Take out only
Pour emporter seulement

HUMMUS
425 g

SPECIAL
EA.
CH.

SHANGRILA MANGO
JUICE

DATTES ALMADINA
2.5 kg

JUS DE MANGUES SHANGRILA
1.5 L

BEET SALAD

SALADE BETTRAVES
350 g

EA.
CH.

EA.
CH.

EA.
CH.

BALADI PINE NUTS

HAFEZ DATES

PIGNONS DE PIN BALADI
$39.58 kg

DATTES HAFEZ
900 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

ASH PERSIAN SOUP
SOUPE PERSE ASH
16 oz.

SPECIAL
EA.
CH.

ALMONDS ROASTED,
UNSALTED

RIZ BASMATI PRÊT À MANGER
500 g

AKHAVAN PITTED PRUNES

PRUNES DÉNOYAUTÉES AKHAVAN
454 g

EA.
CH.

ST-CHARLES
ST-JEAN

SPRING ROLL PASTRY

MOROCCAN BLACK OLIVES
OLIVES NOIRES MOROCAIN
1 kg

EA.
CH.

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

EA.
CH.

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

For more information contact Jonathan

jonathan@doublepizza.ca

514 343-4725 ext: 2245

Halal
Halal

LB.

Halal

AGNEAU HACHÉ
$13.18 kg

EA.
CH.

JAHAN WHITE
BASMATI RICE

Halal
Halal

Halal

ZARRIN PICKLED MIXED
VEGETABLES

RIZ BASMATI BLANC JAHAN
4 kg

GROUND BEEF

BOEUF HACHÉ
$10.54 kg

EA.
CH.

Halal

AKHAVAN PITA BREAD

Halal

Halal LB.

KAFTA KEBAB

PAIN PITA AKHAVAN
720 g

MARGARINE LACTANTIA
454 g

LB.

Halal

LÉGUMES MÉLANGÉS MARINÉS
ZARRIN
700 ml

LACTANTIA
MARGARINE

LB.

GROUND LAMB

HUILE CANOLA ou VÉGÉTALE FINESSE
8L

FEUILLES DE VIGNES FARCIES
2 kg

KOOBIDEH
KEBAB

$10.98 kg

$10.98 kg

EA.
CH.

EA.
CH.

Franchising available

GIGOT D’AGNEAU FRAÎCHE
$15.38 kg

FINESSE CANOLA or
VEGETABLE OIL

CORTAS STUFFED
GRAPE LEAVES

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

FRESH LEG OF LAMB

D’AGNEAU FRAÎCHE
Pr. of/de Québec
kg

EA.
CH.

EA.
CH.

EA.
CH.

LB.

EA.
CH.

EA.
CH.

PÂTES POUR ROULEAUX PRINTEMPS
10 pieces/ 10 morceaux

AMANDES RÔTIES, NON-SALÉES
$13.18 kg

EA.
CH.

READY-TO EAT
BASMATI RICE

EA.
CH.

LB.

FRESH LAMB CHOPS
CÔTELETES

HALVA AUX AMANDES CORTAS
907 g

FEUILLES DE VIGNES MARINÉS
1L

EA.
CH.

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

CORTAS ALMOND HALVA

CORTAS
PICKLED VINE LEAVES

LAITUE ICEBERG

EA.
CH.

... خشکبار و،حبوبات
انواع اقالم
GROCERY
•،خواربار
ÉPICERIE
ALMADINA DATES

MANGUES JAUNES

POMMES GALA
$2.18 kg

Halal

6170 Sherbrooke St. W.
(corner/coin boul. Grand Blvd.) H4B 1L8

514 485-4887

Repas
ULTIME

Halal
Halal
Halal Halal

LB.

LB.

SHERBROOKE

1 Medium Pizza

(all dressed or 3 toppings)

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

19

99

Traditional Pizza Special
1 Medium Traditional
Italien Pizza,

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

+ Small Fries OR CheesyBread

19

99

Large 2499
X-Large 2999

NEW!

DECARIE

BANANES
$1.08 kg

CAVENDISH

READY TO EAT

EA.
CH.

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

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

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

Take out only
Pour emporter seulement

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

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

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

See stores for more specials
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Tél.: 514.620.5551 Fax: 514.620.5371
15760, Boul. Pierrefonds, Pierrefonds
Montréal, Québec H9H 3P6

BLVD.
PIERREFONDS
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فروشگاهکوهنور

ُبر
اسا
ر
د
 ،ال
النگی وال

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

انــواع
کارتتلفن

کیفیت عالی و قیمت مناسب
آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

ساعات کار :همه روزه
 9صبح تا 10شب

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

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

Tel.: (450) 676-9550

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

PAiVAND
BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

Tel.: 514-996-9692
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 Mailing Address:
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

info@paivand.ca www.paivand.ca

Email:

کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

7روز
هفته

behrooz@babakhani.ca

انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

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

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

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

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


پروانه زندی

Cell.: 514-909-4765

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

Tel.: (514) 933- 8383

ﻣﺴﻜﻮﻧﯽ  -ﺍدﺍری  -ﺗﺠﺎری  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

______________
Parvaneh ZANDI
Real Estate Broker
3675 DES SOURCES, #109
D.D.O, QC H9B 2T7
Tel.: 514-683-8686
pzandi20@gmail.com

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

UNION MONDIALE

آرﺷﯿﺘﻜﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﻚ

هدیۀ من به شما:
 1000دالر جهت هزینه محضر






مشاور رمسی وام مسکن

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

ﻓﺮﺯﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮی

ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن

باباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8

constartech

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
درسراسرمونتریالبزرگ

بهروز

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

عینک
فرهت

بهمدیریت:
بیژن احمدی

جواد ایراخنواه
____________________
5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG،

Tel.: 514-481-0671

GUY

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

Cell.: 514-944-3279

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

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

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

