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صرافیشــریف

Bureau de Change

Sharif

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

EXCHANGE

___________
Sharif Exchange
261 boul. Cote-Vertu

Cote vertu, Bus 121 E

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

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.sharifexchange.ca

www.ICPimmigration.com

www.ic-pacific.com

CarsRToys
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!bonne Saint-Jean-Baptiste
Sat., June 24

فروشاتومبیلهایدستدوم

Tel.: 514-484-8181
ویژه

اسپشیال ازمونترال بهتهران

تابستان

1260

دارالترجمه رمسی یکتــا
ترجمهرمسی  -دعوتــنامهرمسی

در این شمــاره:

گشایش کانون
سالمندان
کاوندیش
 ص21 :

 )6عربستان سعودی و..
 )7کانادا :قانون جدید شهروندی
 )7تیم ملی در جام جهانی!
 )8گزیده خبرهای کانادا
 )10روزجهانی کودک...
 )11رمضان ،ماه خون و ترور؟!
 )11مرکل ،دیوارو مهاجرت...
 )12ایران :توهم جزیر ه امنیت...
 )13تداوم «ایــرانهراسی»...
 )14رستوران :تیپ بدهید!
 )15امتناع وزیر دارایی کبک از
وضع  ۱۵درصد مالیات برای سرمایه
ی امالک
گزاران خارج 
 )16فقیر شدن جامعه ایرانی
 )30کبک :جنبش گابریل نادو
 )33ترامپ ،عربستان ،ایران...
 )32آقای موفقیت
 )36عکاسی ،مهاجرت
و ...

Tel.: 514-439-8501

الیت
صرافی
(خضر)

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﻓﺎژ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﻰ

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

RESTAURANT ONYX INC

Montreal Qc. H3B 2K4

Tel.: 514.426.7200

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

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Chrtrd. Real Estate Broker
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
Bur.: (514) 364-3315

fhemmatiyan@sutton.com

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

روز
نرخ
بابهترین
1405 Maisonneuve W.

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

 ص25 :

RESTAURANT ONYX INC

Real Estate Broker

مریم خالقی

Westmount, Qc H3Z 2A5

(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca

وحیدخلـجی

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

 Amir Samامیرسام

محضردارومشاورحقوقی

Chartered Real Estate Broker

NOTAIRE-NOTARY

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

صرافیآپادانا
خلیفی

دکتر شریف نائینی:

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
RESTAURANT
ONYX INC

جراح دندانپزشکRESTAURANT ONYX INC

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

Montreal Qc H3J 1M8

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

حمیدرضا

1970 Ste-Catherine O,

Cell.: 514-702-2309

Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
RESTAURANT ONYX INC
1980 Notre Dame O.

RESTAURANT ONYX INC

APADANA
EXCHANGE

Agence Immobilière

1361 Greene Avenue

Cell: (514) 983-5415
www.Christiesrealestate.com
RESTAURANT
ONYX INC Cell: (514) 928-5415

Tel.: 514-439-1444

خدمات ارزی
جنب دانشگاه کنکوردیا

حمیدصدیقکاغذچی
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Tel.: 514-839-7318

GUY

1155 Rene Levesque W. #2500

Profusion Realty RF

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

RESTAURANT ONYX INC

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

Cell: (514) 827-6364

Pointe-claire, Qc H9R 4S2

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

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

و South shore

فیروزهمتیان

6600 Trans-Canada, Suite 750

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

(514) 290-2959

صــرافی  5ستاره

با 25سال سابقه کاری در کانادا

RESTAURANT ONYX INC

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﻭ ﮔﺮﻡ

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﺎﺋﻴﺪ DAr

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

GUY

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

Pars Plumbing INC

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﮔﺮﻡ

Montreal Qc. H3G 1S6

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

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

RESTAURANT ONYX INC

1449 St. Catherine W

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﻓﺎﺿﻼﺏ

ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰﻭﻧﺼﺐﺷﻮﻓﺎژﭘﺎﺭﺱ

انتقـال ارز

انتقال فوری ارز

ﻧﺼﺐ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ
www.ParsPlumbing.ca

فارکس

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

Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

Minoo Eslami

Real State Broker
9515 Lasalle Boul. Lasalle
office: 514-364-3315
meslami@sutton.com
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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.

قبل از هر
گونه سفر با ما
:متاسبگیرید

Caspian Travel

• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی
به ایران و سراسر جهان
• سفر با همه خطوط هوایی معتبر
• تورهایاستثناییبهسراسرجهان
•بیمهمسافرت
...و بسیاری دیگر

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

Tel:514-421-0111
Fax:514-421-0112
info@caspiantravel.com |QC licensee
________________________________________

514-708-4722 :نرگس

narges.caspiantravel@videotron.ca

COROLLA CE 2017
STARTING AT

514-814-7700 :آزیتا

azita.caspiantravel@videotron.ca

Contact Alex for additional rebates.

18 479 $

+ TAXES

New 2017
model

NEW RAV4 hybride LE+ 2017
STARTING AT

36 714 $

+ TAXES

قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

www.alixtoyota.com
Tél.: 514 376 9191

بامدیریت

الکس پورقناد

Earn Aeroplan Miles
with alixtoyota.com

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

وام با نرخ بهره

Financing

%
0

Lease and purchase ﬁnancing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services.
Registration, insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions, the oﬀers apply to individuals who lease
or buy a vehicle starting April 1, 2017 and June 30, 2017 at a participating Quebec dealer, where you can obtain all of the
terms and conditions. The dealer may lease or sell for less. Oﬀers may change without prior notice. *Oﬀers apply to new,
in-stock 2016 Corolla CE (BURCEM AA) / 2016 RAV4 Hybride (RJREVC AM).

for certain
cars only

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

toyota.ca

2
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طرحی برتر ،برای زندگی بهتر

under
construction
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آگوست ساز:
2016

• قیمت شروع:
از  ۳۴۳۰۰۰دالر
( +مالیات)

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

بین  De la MontagneوDrummond

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید

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

ساعات کار:

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

برای کسب اطالعات
بیشتر با ما متاس بگیرید:

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

Model
New
ModelUnit
Unit:
1059 De la Montagne, Suite 250,
Montreal,
Qc H3G 0B9
H3G 2T3

Soleil dental clinic
)(DDS-DMD

Dr. Sharif Naeini

• جراحی دندان عقل و دندان نهفته
• روکش دندان و لمینیت • دندانپزشکی کودکان
• سفید کردن دندان ها
• ساخت انواع دندانهای مصنوعی ثابت و متحرک
• کاشت دندان • عصب کشی و درمان ریشه دندان
• درمان لثه • گذاشتن نگی • اورتودنسی
__________________________

• دکتر بهروز شریف نایینی

دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه تهران
با بیش از  43سال سابقه
----------------• دکتر علی شریف نایینی
دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا
با بیش از  20سال سابقه
---------------• دکتر الکساندرا دومون دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه لیون فرانسه در 2011
• دکتر آنتوان کایایان دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه داماس در 1988
• دکتر سیمون اون دارای دکترای دندانپزشکی از دانشگاه مونترال کانادا در 2011

5450, de la Côte-des-Neige Rd, Office 308
Montreal QC H3T 1Y6
)(Metro: C.D.Neiges

Tel.: 514-731-1443

مشاوره رایگان
شرایط ویژه
اقساط بدون بهره
-------ختفیف ویژه برای:
دانشجویان
بیماران جدید 544, Beaubien St East
افراد ساملند Montreal QC H2S 1S5
)(Metro: Beaubien
و...

Tel.: 514 277-1157

3
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ـــــ
اخذ وام بانكى

با بهترین نرخ براى
اتومبیلهاى
دست دوم

ازبانکهاىمعتبركانادا

ــــــــ

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 Toyota
2100 Blv. du Traversier
Pincourt QC J7W 0K8

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

www.ileperrottoyota.com

www.carsrtoys.ca

CarsRToys
فروشنده اتومبیل های دست دوم

آمریکایی،ژاپنی،اروپایی

با مدیریت الکس تنوتاسی

برترین مجموعه ی اتومبیل های دست دوم را
در وبسایت ما بیابیدwww.carsrtoys.ca :
برترین سرویس | نازل ترین بها
در خدمت هموطنان گرامی

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد فاینانس هر روز هفته

با شماره تلفن های زیر متاس بگیرید:

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

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

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

Cars R Toys

Tel.: 514-484-8181

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

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

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

SPINELLI CLEARANCE SALE
Cash back up to

4,000

$

‡

on selected Toyota
models in stock

2016 Venza AWD Limited shown

2016 VENZA
AWD 4 Cyl.

مهدیبنکدارزاده

2016 Camry XLE shown

LEASE
FROM

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

473

$

*

/MONTH

2016 CAMRY

48 MONTHS
0 DOWN PAYMENT

$

XLE V6

STARTING
FROM

29,999

$

**

INTERIOR AND EXTERIOR COLOR: BLACK

GET UP TO 5,000

MILES WHEN YOU PURCHASE A TOYOTA
≠

TAKE ADVANTAGE OF
OUR EXCLUSIVE PROGRAMS

561 Saint-Joseph blvd, Lachine (QC) H8S 2K9
514 634-7171 | www.spinellitoyotalachine.com
* Offers valid on in-stock models. Dealer fees of $399 before taxes, transportation and preparation charges, and air conditioner tax ($100, if applicable) included. Registration, insurance, taxes and duties on new tires are extra. The amount required at delivery is, before taxes, equivalent to the first payment, plus duties on new tires as well as applicable taxes.
Maximum of 20,000 km restriction per year and a maximum of $0.15 per additional kilometre apply. **Price valid on the in-stock 2016 Camry XLE V6 (16T0647). ‡ Cash back may vary on selected model. ≠Get 5,000 Aeroplan Miles with the purchase or lease of a new Toyota. Certain conditions apply. Offers are valid from February 1st, 2017 to February 28th,
2017 at Spinelli Toyota Lachine, where you can obtain all of the terms and conditions.

www.skylawn.net

آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

آژانسمسافرتییونیگلوب
نسرین پارسا

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

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

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

 BEST Fares to Iran & from Iran & all over the world
 BEST deals for all inclusive South packages & anywhere else.
________________________________
1455 PEEL, local 148
Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

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

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

Tel.: 514-660-7135

shadim.sky@gmail.com

5
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سیاسی ...
عربستان سعودی وضع
دنیا را بی ثبات می کند
شایستهالهامی(مونتریال)

استفن کینزر Stephen Kinzer
نویسنده کتاب همه مردان شاه که
(کتابی است در مورد شاه ایران).
همچنین او اطالعات و نوشــته
های زیادی در مورد تاریخ ایران
دارد،
او در تاریــخ  11ژوئن مقاله ای
نوشته است با عنوان :عربستان
ســعودی وضع دنیا را بی ثبات
میکند:
Saudi Arabia is
Destabilizing the World
این مقالهدر The Boston Globe
و فیســبوک او و اینفورمیشــن
کلیرینگ هاووز آمده است*.
در زیر برگردان این مقاله را می
خوانیم:.
بنظر میرسید که چند ماه پیش
استاندار جاکارتا (بزرگترین شهر
اندونــزی) براحتــی در دور دوم
انتخاب بشود  -فردی مسیحی،
در شــهر و کشــوری که بیشتر
مردم مسلمان را دارد.
ناگهان همه چیز بطور خشونت
باری تغییر کــرد .به بهانه اینکه
استاندار مطالبی ناخوشایند در
مورد قران گفته اســت ،عده ای
مسلمان در خیابانها ریختند و او
را تقبیح کردند.در مدت کوتاهی،
او انتخابات را باخت ،دستگیر شد
و بخاطر کفرگوئی به دو ســال
زندان محکوم شد.
ایــن حادثــه مهم ،یــک زنگ
خطر اســت .زیرا که مردم این
کشور نســبت به عقاید و رفتار
سایرین همیشــه از صبورترین
افراد محســوب میشدند .اسالم
اندونزیائی در آن مجمع الجزایر
وســیع ،یک باور بــی تعصب و
مالیم است.
مســئله گیج کننده این اســت
که ســقوط استاندار خالف آن و
نشان دهنده بی طاقتی مردم به
یکدیگر ،تنفــر فرقه ای و اهانت
و خوار شمردن دموکراسی بود.
بنیادگرائیدر اندونزی موج میزند
و این بطور طبیعی اتفاق نیفتاده
است.
عربستان سعودیدهه هاست که
تالش میکند ،اندونزی را از طرف
وهـابیسم
اسالم معتدل به سوی ّ
سخت گیرانه بکشاند.
مبارزات سعودی با صبر و با چهره
متفاوت و بــا ولخرجی و صرف
هزینه زیاد همراه است .و این در
تمام کشورهای آسیا و آفریقائی
آئینه وار نشان داده میشود.
روســای جمهور متوالی ایاالت
متحده به عربستان اطمینانداده
اند که آنها دوستان ما هستند و
برای ما آرزوی بهترین ها را می
کنند.
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با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس ن َبرد گمان که پیکار گسست،
در این شب سی ساله دوام آوردیم:
تکــۀ آتشی به روی کف دست...
با ّ

م .آزرم

بله ما میدانیم که اساما بن الدن
و بیشتر ربایندگان هواپیماهای
یازده ســپتامبر اهل عربستان
بودند و هیالری کلینتون (وزیر
امور خارجه زمان اوباما) هشــت
سال پیش در یک خبر سیاسی
مینویسد:
کمک کنندگان مالی عربستان
ســعودی یک منبــع مهمی را
تاسیس میکنند که باعث بوجود
آمدن گروه های تروریســتی در
تمامدنیاست.
واقعه اخیر در اندونــزی ،پروژه
سعودی را بی نهایت زیان بارتر از
کمک مالی تروریست ها نمایان
میکند.
عربستان سعودی ثروت خود را
که بیشتر از ایاالت متحده میاید،
صــرف آن میکند که تمام ملت
را به یک اســام رادیکال تبدیل
کند .ما داریــم به قاتل خودمان
کمک مالی میکنیم ودر آخر یک
وحشت و ترور جهانی.
مرکزی کــه اندونزیائی ها را به
وهابیسمتبدیلمیکند،دانشگاهی
با نام " لیپیا" در جاکارتاست
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■ پیوند در ونکوور
هرهفته منتشر می شود:

Indonesia

{>> ادامه در صفحه}13 :

no.

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

LIPIA

که ثبت نام در آنجا رایگان است،
تمام ساختار آن عربی و استادان
آن اهل ســعودی اســت .زن و
مرد جدا نگاهداشــته میشوند.
لباس مخصوص دارند .موزیک و
تلویزیون و بلند خندیدن ممنوع
است .دانشجویان در آنجا مطالب
فوق محافظه کارانه یاد میگیرند،
مثل قطعدستدزد ،سنگسار زنا
کاران و مرگ همجنســگرایان و
مرتدین.
بیشــتر دانشــجویان از 100
مدرسه شبانه روزی می آیند که
عربستان را در اندونزی پشتیبانی
میکنند؛ یا در  150مســجدی
که سعودی ها ساخته اند حاضر
میشوند .در آنجا بیشترین بورس
تحصیلی به دانشجویان پرداخت
میشود که وقتی برمیگردند کام ً
ال
آماده هســتند بــا تالفی کردن
در مســائل سیاسی و اجتماعی
و مذهبی ،غــارت و ویرانی را در
کشور خود انجام بدهند .بعضی
از این گروههای وحشــت مثل
حماس اندونزی و یا جبهه دفاع
اســامی قبل از آمدن عربستان
وجودداشتند.
ملک ســلمان ،پادشــاه مشتاق
برای نشان دادن برتری خود در
مسافرت  9روزه در مارس همراه
با  1500نفر ،اجازه داد که ساالنه
دویست هزار نفر برای زیارت به
مکــه بروند و در صــدد این بود

6

پیراشکی

و کلوچه فومنی
عموجان
خاطرات خوش
ایران!

•
•
•
•
•
•

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

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

■ توضیــح مهم 1
آخــــرین مهلت!

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

■ توضیــح مهم 2

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

اسپشیال روزانه ما:

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

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

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

•

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا
سعی کنید نوشته ها از  500کلمه
بیشتر نشود .نوشتارهای خـود را با
 MSWORDفارسی تایپ ،سپس ایمیل
کنید.

•

Distributed Free

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

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

www.aliasgharmassoumi.net
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کانــادا...

قانون جدید شهروندی کانادا به تصویب نهایی
پارلمانرسید

الیحه جدید شهروندی باالخرهدر
پارلمان تصویب شد و نمایندگان
پارلمان تمام اصالحات مجلس
سنا را پذیرفتند.
رای گیــری بــرای تصویب این
الیحه بعدازظهر ســه شنبه ۱۳
ژوئن شروع شد که با  ۲۱۴رای
موافق لیبرال ها و  ۹۲رای مخالف
محافظه کاران به تصویب پارلمان
رسید.
این الیحه برای تصویب اصالحات
نهایــی دوباره به مجلس ســنا
فرستاده می شود و پس از تایید
بــه امضای فرمانــدار کل کانادا
خواهد رســید .به عبارتی دیگر،
برای اجرایی شدن این قانون تنها
یک گام دیگر باقی مانده است.
سناتور راتنا امیدوار که مسئولیت
ایــن الیحه در مجلس ســنا را
برعهده داشت ،درصفحه توییتر
خود نوشته بود :الیحه شهروندی
این هفته درمجلس عوام مطرح
خواهد شــد و دوباره به مجلس
سنا بازگردانده می شود و بعد از
امضای فرماندار کل کانادا اجرایی
می شــود .کانادایی ها به اندازه
کافی برای این قانون صبر کرده
انــد و زمان اجــرای آن نزدیک
است.
سناتور مبینا جعفر نیزدر صفحه

توییتر خود نوشته بود :الیحه سی
 ۶تا پایان ماه ژوئن به مجلس سنا
باز می گردد و از همه کسانی که
در انتظار اجرایی شدن این الیحه
هســتند ،می خواهم که ناامید
نشــوند و کمی دیگر صبر کنند
چرا که بعید به نظر می رسد که
مجلس عوام تعللدر تصویب این
الیحه داشته باشد و به احتمال
زیــاد تا پایان ژوئــن این الیحه
تبدیل به قانون خواهد شد.

تغییراتالیحه
جدید شهروندی
الیحه جدید ،اقامت و شهروندی
را در کانادا تسهیل خواهد کرد:
•
 .۱سلب تابعیت افراد دوملیتی را
که علیــه منافع ملی اقدام کرده
انــد و یا مرتکــب اعمالی نظیر
تروریسم و عضویت در گروه های
تروریستی ،جاسوسی و خیانت
علیه کشور شــده اند ،در الیحه
جدید حذف شــد .اگر هم قرار
باشد تابعیت فردی بهدلیل اعالم
اطالعات اشتباه و یا تقلب باطل
شود ،باید از سوی وزیر مهاجرت
کانــادا به وی اعالم شــود و این
فرصت به او داده شود تا در دادگاه

Voyages Lexus

فدرال از خود دفاع کند.
•
 .۲شــرط «الزام به تصمیم برای
سکونت در کانادا» حذف شد.
•
 .۳شــرط حضور فیزیکی برای
تابعیت کانادا به سه سال از پنج
سال کاهش یافت .شرط حضور
اجباری  ۶ماه در سال حذف شد.
•
 .۴سن معافیت برای ارائه مدرک
زبان از حداقل و حداکثر  ۱۴و ۶۴
به  ۱۸و  ۶۰تغییر کرد.
•
.۵در الیحه جدید تعداد روزهایی
که کارگران موقت و یادانشجویان
خارجی پیــش از گرفتن اقامت
دائم در کانادا حضور داشــته اند،
نصف این تعداد روزها محاســبه
می شود و البته این محاسبه تا
سقف یک سال انجام خواهد شد.
بهاین ترتیبدانشجویان و کسانی
که برای کار به کانادا میآیند از
طریق این قانون ،میتوانند زودتر
شهروندی خود را به دست آورند.
•
 .۶اگر درخواســت شــهروندی
والدینی رد شود ،فرزندان آنها می
توانند مجزا اقدام کنند.

•
•
•

فتوشاپ

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

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

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

ایــن پنجمین صعــود ایران به
مرحله نهایی جام جهانی ودومین
صعود متوالی این کشور است.
کارلوس کیروش ،سرمربی تیم
ملــی فوتبال ایران هــم به این
ترتیب برای چهارمین بار به جام
جهانی می رسد.
او در ســال  ۲۰۰۲بــا آفریقای
جنوبی ،در سال  ۲۰۱۰با پرتغال
و در ســال  ۲۰۱۴با ایران به این
بازیها رسیده بود.
در پی این پیروزی خیابان های
تهران از جمعیتی که شــادمانی
می کردند پر شد.
ویدئوهایی از رقــص و پایکوبی

مردم در شــبکه های اجتماعی
منتشر شده است .بسیاری پرچم
ایران را تکان می دهد و بوق می
زنند.
خبرگزاری فارس پس از این بازی
ترافیک ســنگینی را در تهران
گزارش داد که به دلیل جشــن
مردم بود.
روزنامه های تهــران در گزارش
های خود به تعداد زیادی صندلی
خالی در ورزشــگاه آزادی اشاره
کرده اند.
•

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

•
•

تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی
 ۰-۲بر تیم ازبکستان موفق شد
صعــود خود را به جــام جهانی
 ۲۰۱۸روسیه قطعی کند.
گلهای ایران را سردار آزمون در
دقیقه  ۲۳و مهــدی طارمی در
دقیقه  ۸۹به ثمر رساندند.
ایران در گروه  Aآسیا از  ۸بازی
 ۲۰امتیاز کسب کرده و بدون گل
خورده در صدر است.
تیــم دوم گــروه  Aکره جنوبی
است که از  ۷بازی  ۱۳امتیاز دارد.
ایران هنوز دو بازی دیگر در پیش
دارد ،اما نتیجــه این بازیها در
صعود ایران موثر نیست.

•

________________________________
1455 PEEL, local 148

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

شادی مردم از قطعی شدن صعود تیم ملی فوتبال
ایران به جام جهانی روسیه 2018

½
½
½
½
½
½
½
½

برخی از خدمات ما شامل:

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

_________________________

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

Tel.: (514) 697-0225
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

برای تمدید این قــرارداد دولت
فدرال  ،36.2دولت کبک  28و
شهر مونتریال  34میلیون دالر
پرداخــت می کننــد .فزون
براین ،کبک  18میلیون دالر
نیز صرف مرمت مسیر مسابقه
در پارک ژان دراپو واقع در دو
جزیره نزدیک به مرکز شهر
مونتریال می کند .به گفته
شهردار و وزیران حمل و نقل
فدرال ،گردشگری کبک و ناحیه
های کبک مسابقات اتومبیل رانی
بزرگ ترین رویداد ورزشــی در
کانادا اســت که بیشترین تعداد
دیدار کننده را از ایاالت متحده
و کشورهای دیگر جلب می کند.

پرداخت بیش از  98میلیون دالر برای
برگزاری مسابقات اتومبیل رانی در مونتریال

مســابقات اتومبیل رانی «گراند
پری» کانادا دســتکم تا ســال
 2029در مونتریال برگزار خواهد
شد .دنی کودر ،شهردار مونتریال
و نمایندگان دولت های فدرال و
کبک اعالم کردند که قراردادی
بــرای تمدید  5ســاله برگزاری
مسابقات با صاحبان «فرمول »1
منعقد کرده اند .قرارداد پیشین
درسال  2024منقضی می شد.

The 2017 edition of the
Formula One event at
Circuit Gilles Villeneuve marked not only
half-a-century of Grand
Prix racing in Canada,
but it took place as the
nation celebrates its
150th birthday and the
host city its 375th...

(تلخیص از گازت مونتریال9 ،
ژوئن .)2017

خنست وزیر کبک :جدایی کبک  10سال فقر
درپـی خــواهد داشت
نخســت وزیر کبک ضمن
پذیرش این که کبک توانایی
به دســت آوردن حاکمیت
خود را دارد ،گفت بهایی که
باید برای این کار پرداخت
شود  10ســال فقر خواهد
بود .او گفت« :حاصل این
کار دستکم  10سال فشار،
تحقیــر و رنج خواهد بود و
خدمات عمومــی الزاما کاهش
خواهــد یافــت .ببینید ،هیچ
کبکی واقعا این را نمی خواهد».
او در پاسخ یک نماینده جوان و

تازه انتخاب شده حزب «کبک
ســولیدر» گفت ]...[«:با کمال
احتــرام ،گزینــه ای که کبک
ســولیدر و اپوزیسیون رسمی

پیشنهاد می کنند به راستی
بخت خیلــی خیلی خیلی
کمــی برای این کــه روزی
واقعیت یابــد دارد و دلیل
آن هم بسیار ســاده است:
اکثریــت کبکی هــا حاضر
نیستند تابعیت کانادایی خود
را ازدست بدهند .به همین
سادگی».
(تلخیص از ژورنال دو مونتریال،
 8ژوئن .)2017

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
H4A 1W6

NDG,

Tel.: 514-481-0671

صرافــی  5ستاره
2178 Ste-Catherine W.

(514) 846-0221

Tel.: (514) 585-2345

ساخت مجتمع آپارتمانی در محل سابق
بیمارستان
کودکان
مونتریال
پروژه مختلطــی از آپارتمان
و واحدهای دفتری و تجاری
در محل پیشین بیمارستان
کودکان مونتریال ،گامی دیگر
به واقعیت یافتن نزدیک می
شود .شهرداری مونتریال درپی
مشاوره عمومی با ساخت  6برج
آپارتمانی در این محل موافقت
کرده اســت .کمیتــه اجرایی

شــهرداری برای ادامه این پروژه
 400میلیون دالری چراغ سبز
داده اســت .این پروژه شــامل
یک پارک ،کتابخانه شهرداری،

دفاتر ،فروشگاه و هتل نیز هست.
(تلخیص از تارنمای سی بی سی
تی وی 12 ،ژوئن .)2017

بازداشت  14تن به
خاطر سوء استفاده
جنسی از افراد نابالغ

پلیس مونتریالدر هفته برگزاری
مسابقات اتومبیل رانی  14تن را
به خاطر کوشش در بهره گیری
جنســی از افراد نابالغ دستگیر
کرده است .به گزارش پلیس در
این مدت  334تن سعی کرده اند
با افراد نابالغ تماس جنسی برقرار
کنند .پلیس تاکید می کند که
این عملیات ربطی به مسابقات
اتومبیل رانی ندارد اما در طول
هفته برگزاری آن انجام شــده
است( .ژورنال دو مترو 10 ،ژوئن
.)2017

دریافت  1000دالر
برایگرفتـــن
دیپلمدبیرستان

برای رویارویی با مشکل ترک
تحصیل در سطح دبیرستان،
بازرگانــی به نام میــچ گاربر
به وزارت آمــوزش و پرورش
پیشنهاد کرده که به هر فارغ
التحصیلدبیرستان هایدولتی
 1000دالر پرداخت شود و حاضر
شده که خود نیز سهم و نقشی به
عهده گیرد .بنا به گفته شرکت
کننــدگان در گردهمایــی روز
پشتکار تحصیلی ،ترک تحصیل

در سطح دبیرستان هر سال برای
دولت کبــک  1.9میلیارد دالر
هزینه دربــر دارد و دارای عواقب
وخیمی مانند افزایش بزهکاری،
کمک های اجتماعی ،بیکاری و
غیره نیز هست .میچ گاربر می
گوید« :هزینه های ترک تحصیل
برای جامعه سنگین است.
ما می خواهیــم فرزندانمان در

تحصیــات خود موفق شــوند.
در بازار جهانی و رقابتی کنونی،
آموزش نقشی اساسی دارد .این
موضوع انگیزه مــن برای طرح
پیشنهاد شده است».

چکیده پیشــنهاد او این است
کــه وزارت آمــوزش و پرورش
با «رویکــردی مثبــت» اقدام
به تشــویق دانش آموزان دوره
دبیرستان کند .به نظر او پرداخت
 1000دالر معاف از مالیات به هر
فارغ التحصیلدبیرستان ،موجب
ترغیب نوجوانــان به اتمام دوره
دبیرســتان و دریافت دیپلم می
شود .او می گوید« :این مبلغ
برای یک جوان مهم اســت.
فکر نمی کنم کــه این کار
جنبه ای منفیداشته باشد».
به نظــر او این کار باعث می
شود کسانی که در مرز ترک
تحصیل هســتند ازاین کار
خودداری کنند .با توجه به
این که هر سال  60هزار تن
ازدبیرستان ها فارغ التحصیل
می شــوند ،اجرای این پیشنهاد
هزینه ای معادل  60میلیوندالر
برای دولت خواهد داشت.
(تلخیص از الپرس مونتریال8 ،
ژوئن .)2017
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گزیده خبرهای مونتریال ،کبک ،کانادا

اثرات قانونی شدن ماری جوانا
در ژوییه  ،2018کانادا
بــه کشــورهایی می
پیوندد که ماری جوانا
در آنها قانونی اســت.
هیچ کس درمورد این
قانون دولت فدرال بی
تفاوت نیست :گروهی از
آن تمجید می کنند و
گروهی دیگر به انتقاد از
آن می پردازند .اثرات
این تغییر چیست و چگونه باید
خــود را با آن تطبیق داد؟ بنابر
نظر انجمن روانپزشــکان کبک
( )AMPQقانــون دولت فدرال
که اثر بازپــروری دارد نباید به
افراد زیر  21ســال اجازه خرید
و مصرف بدهد .این انجمن می

گوید مصرف ماری جوانا در سن
کمتر از  25سال می تواند عواقبی
مهم برای ســامت ذهن داشته
باشد زیرا تا این سن مغز هنوز به
رشد کامل نرسیده است .از سوی
دیگر ،کبک نیز اقدام به انجام یک
سری مشاوره کرده تا چگونگی

کمیساریای عالی
پناهندگان سازمان
ملــل مــی گوید
که گفتگــو درباره
افزایــش شــدید
شــمار افراد رانده
شــده از خانــه و
کاشانه خود باید از
سطح گفتگوهای
مقامات باال فراتر رود .در مبارزه
با احساس ضدیت با پناهندگان،
رهبری کانادا در
یک راه حل این است که پیوند
حمایت از پناهندگان
هایی شخصی بین مردم میزبان و
کلی کلمنت ،معاون کمیساریای مهاجران و پناهندگان ایجاد شود.
عالی پناهندگان سازمان ملل در (تلخیص از ژورنال دو مونتریال،
پایان دیدار خود از اتاوا گفت که  10ژوئن .)2017
حال و هوای سیاسی امروز ایجاب
می کند که دربــاره حمایت از عملیات پلیس علیه
پناهندگان تفکری جدید حاکم سرعت در رانندگی
شــود .خانم کلمنت از کانادا
خواست شــمار پناهندگانی
که می پذیرد را افزایش دهد
و نقشــی درجه یک درمورد
پناهندگان و آوارگان ایفا کند.
بنابــر اعالم شــورای جهانی
پناهندگان ( )CMRکه نهادی
مســتقر در واترلوی اونتاریو
است و بخشی از هزینه مالی آن در عملیاتی که ملی نامیده شده،
را دولــت فدرال تامین می کند ،امنیت کبک ( ،)SQشرکت بیمه
هم اکنون نیز کانادایی ها در این اتومبیل کبک ( ،)SAAQانجمن
مدیران پلیس و مجموعهدستگاه
مورد تعهداتی پذیرفته اند.
در نیمه ماه ژوئن رویداد افتتاحیه های پلیس کبک کوشــش می
«شــورای جهانی پناهندگان» کنند حساسیت مردم را نسبت
با حضور نمایندگانی از سراســر به خطرات ســرعت در رانندگی
دنیا برگزار می شــود .ماموریت برانگیزند .شرکت بیمه اتومبیل
اصلــی این نهاد این اســت که کبک به نوبه خــود ،کارزاری با
ایده هایی پیشرو و نوآورانه برای عنوان مبارزه با سرعت انجام می
پذیرش پناهندگان بیابد .معاون دهــد .هدف این کارزار نشــان

اجرای قانون در خاک
خــود را چهارچــوب
بندی کند .بســیاری
از کانادایی هــا نیز از
سفر به ایاالت متحده
محروم می شوند زیرا
به مرزبانان این کشور
گفته اند که قبال ماری
جوانا مصرف کرده اند.
نتیجه بررسی های دو
ایالت کلرادو و واشنگتن آمریکا
که قبال در ســال  2014ماری
جوانا را قانونی کرده اند ،نشان می
دهد که شمار تصادفات مرگبار
ناشی از مصرف این ماده مخدر
افزایش یافته اســت( .تارنمای
رادیو کانادا 8 ،ژوئن .)2017
دادن خطرات جسمانی سرعت
است .این کارزار در تابستان سال
 2017هنگام برگزاری فستیوال
هــای مختلف انجام می شــود.
درسال های  2012تا  ،2016به
طور متوسط سرعت باعث 130
کشته و  470جراحت وخیم بوده
است .سرعت یکی از اصلی ترین
عوامل تصادفات در کبک است.
(ژورنــال دو مونتریال 10 ،ژوئن
.)2017
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(514) 652-7623 (514) 500-6186
MTL_TILES@YAHOO.COM

از برابری جنسیتی زناندر جهان
گفت« :از این پس ،همه سازمان
ها و گروه های نیازمند دریافت
کمک از کانــادا باید برای انجام
پروژه های خــود با زنان ارتباط
برقرار کنند و آنها را به طور عملی
در منطقه و محل سکونتشان وارد
فعالیت های خود کنند» .وزیر
توسعه بین الملل کانادا اعالم کرد
برای آغاز سیاست جدید و فراهم
کردن مسیر رهبری زنان ،بودجه
کانادا ،پیشتاز برابری ای به مبلغ  150میلیون دالر در
 5سال آینده درنظر گرفته است.
جنسیتی در جهان؟
(تارنمــای باالتریــن 10 ،ژوئن
دولت فدرال کانادا سیاست جدید .)2017
حمایت از فمینیسم بین المللی،
برای گســترش و تقویت احترام درخواست «ناتو»
به زنان و دختران و بهبود شرایط
برای بازگشت
زندگی آنها در کشورهای
مورد حمایــت کانادا را نظامیان کانادا به
افغانستان
اعــام کرد .بــه گفته
ماری -کلــود بیدو ،وزیر
توسعه بین الملل دولت
فدرال ،اجرای سیاســت
جدید کانــادا را در صف
اول حامیــان برابــری
جنسیتی در جهان قرار خواهد
داد .تبلیغ برابری جنسیتی ،برای
دولت فدرال ابــزار مهمی برای
کاهش فقر خواهــد بود ،چون
وقتی زنان و دختران از احترام و
حمایت بیشتری برخوردار باشند ،به گفته هارجیت ساجان ،وزیر
کامال در زندگی اجتماعی فعال دفاع کانادا« ،ناتو» ســه ســال
خواهند شد .به گزارش کانادین پــس از پایان عملیــات نظامی
پرس ،وزیر توســعه بین المللی کانادا در افغانستان ،از این کشور
کانادا روز جمعه  9ژوئن با اعالم درخواست کرده که نظامیان خود
سیاست جدید دولت در حمایت را برای آموزش نیروهای پلیس به
آن کشور بفرستد .ایندرخواست
آموزش پلیس غیرنظامی و نیز
پلیس نظامی را شامل می شود.
وزیردفاع کانادا می گوید« :ما این
درخواست را برای آموزش پلیس
شیـخ صـاحل سیبـویه
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال
افغانســتان دریافت کــرده ایم.
کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی
درحال حاضر ما همچنان نسبت
تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)
به افغانستان متعهد هستیم .ما

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی

با
گارانتی

منابعــی مالی بــرای کمک به
افغانستان اختصاصداده ایم .این
منابع صرف توسعه و نیز پرداخت
حقوق نیروهای امنیتی این کشور
می شــود» .از ســال  2014تا
 ،2017کانادا  227میلیون دالر
صــرف برنامه های توســعه در
افغانستان کرده و  330میلیون
دالر نیز در ســال های 2015
تا  2018به حمایت از نیروهای
امنیت ملی افغانستان ،ارتش ملی
و پلیس ملی افغانستان اختصاص
یافته است .وزیر دفاع می گوید:
«ما همــواره درخواســت های
مختلف را بررسی می کنیم،
ولی مسئله تنها برسر این که
پا پیش بگذاریم و بگوییم ما
این کار را می کنیم نیســت
بلکــه کارکردن بــا یکدیگر
است»( .سی تی وی نیوز11 ،
ژوئن .)2017

متعهد می شوند که برای مبارزه
علیه این ویــروس و ازبین بردن
آن تا سال  2030اقدامات الزم را
انجام دهند .مونتریال می گوید
که می کوشد تا سال  2020به
 90درصد از اهداف تعیین شده
دســت یابد .از سال  1981که
این ویروس کشف شده ،تاکنون
واکســن یا درمان قطعی برای
آن پیدا نشــده است( .تلخیص
از گازت مونتریــال 12 ،ژوئــن
.)2017

پیوسنت مونتریال به
برنامه«یونیداس»
برای ازبین بردن
بیمـــاریایدز
تا سال 2030

 20میلیون دالر
سرمایه گذاری بیشتر
در مهد کودک های
یارانه ای

بنابر اعالم  12ژوئن دنی کودر،
شــهردار مونتریال ،این شــهر
نخستین شــهر کانادا است که
به برنامه «یونیداس» توافقنامه
پاریس برای ازبین بردن بیماری
ایدز درســطح جهانی تا ســال
 2030می پیوندد.
برآورد شــده که در کبک حدود
 20هزارتــن مبتال بــه ویروس
اچ آی وی مثبــت یا ایدز وجود
دارد .از ایــن شــمار ،حدود 20
تا 25درصد خود نیز نمی دانند
که به این ویروس آلوده اند .بنابر
مفاد توافقنامه پاریس که «بیانیه
سیاسی درباره اچ آی وی و ایدز»
نامیده می شود ،امضاء کنندگان

کبک  40میلیــون دالر صرف
بودجه مهد کــودک های یارانه
ای خواهــد کرد که از این مبلغ
 20میلیــون دالر آن بودجه ای
اســت که اخیرا اختصاص یافته
اســت .این پــول عمدتا صرف
بهبود کیفیت خدمات ،آموزش
کارکنان ،پشــتیبانی از اقدامات
تســهیل کننده گذار کودک از
مهد کودک به پیش دبستانی و
تدارک امکانــات برای کودکان
معلول خواهد شــد .بنابر اعالم
وزارت خانواده کبک 1.5 ،میلیون
دالر نیز در اختیار مراکز کودکان
خردســال قرار خواهد گرفت تا
صرف امور زیرساختی شود.
(ژورنال دو مترو 12 ،ژوئن
.)2017
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کالس های رایگـان فرانسوی
در قـلب NDG
مبتدی | متوسط | پیشرفته

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

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

نکودک درجهاننمیدانند
۷۳۰میلیو
کودکیچیست!

سازمان خیریه "کودکان را نجات
دهید"
www.savethechildren.org

گزارشــی را منتشر کرده که در
نوع خود بیسابقه است.
به گفته این سازمان کودکی ۷۳۰
میلیون کودک در جهان از آنان
دزدیده شده است .ایران در رده
 ۸۰فهرست کودکیهای دزدیده
شده قرار دارد.
بسیاری از انســانها در سنین
بزرگســالی از خاطــرات خوش
دوران کودکی یاد میکنند و در
حسرت تکرار دوباره آن روزهای
بدون دغدغه و سرشار از خنده و
بازی هستند.
میگویند همه آنچــه از تولد تا
دوران بلوغ رخ میدهد ،شخصیت
انسان در آینده را خواهد ساخت
و احســاس امنیــت ،اضطراب،
شادی ،اعتماد به نفس یا گرههای
شخصیتی همه ریشه در دوران
کودکی فرد دارند.
اما برای سانیای  ۵ساله از هند،
ماریای  ۱۳ســاله از ریودوژانیرو
یا عمر  ۱۲ساله از سوریه دوران
کودکی هیچ معنایی ندارد.
سانیا در زبالهدانیهای دهلی نو
آشــغال جمع میکند ،ماریا در
جریان تیراندازی پلیس و باندهای
مواد مخدر کشته شد و عمر هم
پــس از آنکه پــدرش در جنگ
سوریه کشته شــد و برادرش به
جنگ رفت ،تنها نانآور خانواده
شده است.
اینها تنها ســه نمونــه از ۷۳۰
میلیون کودکی هســتند که به
گفته سازمان خیریه "کودکان را
نجات دهید" دوران کودکیشان
دزدیده شده است.
این ســازمان در گزارشــی که
روز  ۳۱مه منتشــر کرد ،جنگ
و خشــونت ،ازدواج و بــارداری
زودهنگام ،کار اجباری ،بهداشت
ضعیــف و نبــود فرصتهــای

تحصیلــی را دالیــل اصلی این
وضعیت خوانده و نوشت کودکی
یک چهارم کودکان جهان دزدیده •
شده است.
آمار در یک نگاه
این گزارش در آستانه
آمــار حائز اهمیتی که
یران در
بزرگداشت روز جهانی
ســازمان "کودکان را
۱۷۲
میان
کــودک در برخــی از
نجاتدهید"در گزارش
در
کشور
کشــورها (روز اول
خود با نــام "کودکی
هشتادم
رده
ژوئــن ۱۱/خــرداد)
دزدیده شده" ذکر کرده
فهرست
است:
منتشر شده است.
کودکیهای • حدود  ۱۶هزار کودک
دزدیده شده زیر پنج ســال به طور
وضعیت کودکان
ایرانی
قرار دارد روزانه جــان خود را از
دست میدهند.
برای تهیه این گزارش
• بیــش از ۲۶۰
مددجویان این سازمان
میلیون کودک از تحصیل
وضعیت زندگی کودکان
محروماند.
در  ۱۷۲کشــور را مورد
• تقریبــا  ۱۷۰میلیــون
بررسی قرار دادند .نتایج
کــودک مجبور بــه کار
پژوهشهای آنان نشان
اجباری هستند که از میان
داده اســت که کودکان
آنــان  ۸۰میلیون کودک
ســاکن در غرب و مرکز
در شــرایط خطرناک کار
قاره آفریقا با بیشــترین
میکنند.
تهدید روبرو هستند.
•  ۲۶درصــد کودکان زیر
نیجــر ،آنگــوال ،مالی،
پنج ســال به دالیل ابتال
جمهوریآفریقایمرکزی
و سومالی کشورهایی هستند که به سپتیســمی (گندخونی) در
در انتهای فهرست قرار گرفتهاند .هنــگام تولــد ،مننژیت/التهاب
کــودکان نروژی ،اســلوونیایی ،مغز ،اچآیوی/ایدز ،ســرخک،
فنالندی ،هلندی و ســوئدی در سیاهســرفه و کزاز جان خود را
مقابل آرامترین دوران کودکی را از دســت میدهند .ایــن موارد
تجربه میکنند .کودکان آلمانی بیشــترین دلیل مــرگ و میر
در رده دهم فهرســت و کودکان نوزدان در این بازه سنی است.
ایرانی در رده هشتادم ایستادهاند • .حدود  ۱۵۶میلیون کودک در
کشــورهایی نظیر کوبا ،ترکیه ،جهان به دلیل سوءتغذیه هم از
سریالنکا ،مغولستان ،ترینیداد و نظر جسمی و هم از نظر روانی با
توباگو در جایگاهی باالتر از ایران اختالل رشد روبرو هستند.
قرار گرفتهاند.
• تقریبــا از هر  ۸۰کودک ،یک
وضعیت کودکان در کشورهای نفر به دلیل جنگ و خشــونت
عرب نظیر قطــر ،کویت ،عمان ،آواره شده است.
لبنان ،تونس ،عربستان سعودی • ،در هــر  ۷ثانیــه از هــر ۱۵
اردن نیز بهتــر از ایران گزارش دختربچه ،یکی تن بــه ازدواج
اجباری میدهد.
شده است.
در میان کشورهای عرب قطر با • در هــر دو ثانیه یک دختربچه
ایســتادن در جایگاه  ۳۴رتبهای مادر میشود.
نوزادان
باالتر از ســایر کشورهای عربی کودکیهای دزدیده شده
ِ
دارد که در این فهرســت جای
داشتهاند.

Spring semester / Session de printemps :

)Du 10 juillet 2017 au 25 août 2017 (7 weeks / semaines
Levels: Beginner, Intermediate & Advanced
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé
Courses Schedule / Horaire des cours:
Morning / Matin: 9h00 à 12h00
Afternoon / Après-midi: 12h30 à 15h30
Evening / Soir: 18h00 à 21h00

PLACES ARE LIMITED
!!!PLEASE REGISTER BEFORE JUNE 16th
!Sign-up today
!Inscrivez-vous maintenant
Document required:
Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card
or Working permit with CSQ or Proof of refugee status
(514) 484-8899
EMULCQ@gmail.com
)www.emulcq.com (section inscription

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

اطالعیه:
اجنمن دفاع از حقوق بشر در ایران-مونترال

ان بیانیه محکو میت عملیات تروریستی در ایران

جمن دفاع از حقوق بشر در ایران -
مونترال هم صدا با نهاد های حقوق
بشــری و مدنی ایرانی و بین المللی
عملیات تروریستی چهار شنبه 17
خرداد  1396در تهران را که منجر
به کشته و زخمی شدن بیش از ده
نفر از هموطنان مان گردید ،محکوم
کرده و با خانواده ها و بازماندگان آنان
ابراز همدردی مینماید.
در این راســتا نهادهای مدنی ایرانی
عملیات تروریستی روز چهار شنبه
را به شدت محکوم کرده وخواستار
رعایت تمامی موازین حقوق بشری
و بــه خصوص حقــوق اقلیت های
دینــی و قومی ازطــرف حاکمیت
هستند .آنان همچنین تاکید کرده
اند که حوادث تروریستی نباید بها نه

ای برای محــدود کردن آزادی های
مدنی ،سیاســی و سایر آزادی های
اساسی گردد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز
با انتشار بیانیه ای در  7جون ،2017
حمالت تهران را به سختی محکوم
کرد و تکرار کرد که تروریسم با هر
انگیزه و مســتقل از آمران و عامالن
آن و در هــر زمــان و مکان عملی
جنایت کارانه ،مغایر با اصو ل حقوق
بشــرو تهدیدی جدی برای صلح و
امنیت بین المللی میباشد .در ادامه
این بیانیه ،شورای امنیت از تمامی
کشورها در خواست کرد که با «هر
وسیلهای» در چارچوب منشور ملل
متحد و تعهدات حقوق بین الملل،
حقوق بشر ،به جنگ تروریسم بروند

کودکان قربانی
به گفته بیژن نشاط ،رئیس شعبه
این سازمان در آلمان ،در زمانی
که شــما این جمله را تا به انتها
میخوانید چندیــن دختربچه
در سراســر جهان نوزاد به دنیا
آوردهاند؛ نوزادانی که از آنها هم
"همه چیزهایی کهدوران کودکی
یک انسان را میسازند ،دزدیده
خواهد شد".
این نخســتین باری اســت که
گزارشــی از این دست در جهان
منتشرمیشود.
سازمان "کودکان را نجات دهید"
قصد دارد ســاالنه این گزارش را

بهروزرسانی کند.
در تهیه این گزارش از اطالعات
ســازمان بهداشت جهانی ،بانک
جهانــی ،اطالعــات دولتــی و
همچنین برنامههای امدادرسانی
متعــدد ســازمان ملــل متحد
استفاده شده است.
بیژن نشاط این حقیقت را که در
سال  ۲۰۱۷یک چهارم کودکان
جهان هنــوز هم حق یادگیری،
امنیــت یا بازی را نــدارد ،امری
غیرقابل قبول میداند .به گفته
او با برنامهریزی و سرمایهگذاری
هدفمند در امر ســامت و رفاه
کودکان میتوان امید داشت که

تا آمران ،مجریان و پشتیبانان مالی
و حامیان ایــن حمالت به محکمه
عدالت تحویل داده شوند.
انجمن ما از نهاد های حقوق بشری
و مدنی کبکــی و کانادایی تقا ضا
میکند که تمامــی امکانات خود را
در زمینه همکاری های بین الملی
برای پیشبرد امر حقوق بشرتا جائی
کــه میتوانند افزایش دهنــد ،زیرا
براین باوریم که رعایت حقوق بشر
بهترین تضمین را برای توقف رشد
وپیشگیری شرایط تروریست پرور
ایجادمینماید.
انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران-
مونترال -نهم ژوئن 2017

وضعیت تغییر کند.
ده رتبه خنست فهرست به
ترتیب:

نروژ و اسلوونی (با امتیاز مشابه)،
فنالنــد ،هلند و ســوئد (امتیاز
مشابه) ،پرتغال ،ایرلند ،ایسلند /
ایتالیا /بلژیک /قبرس /آلمان و کره
جنوبی (امتیازات مشابه)
ده رتبه پایانی فهرست از آخر:
نیجر ،آنگوال ،مالــی ،جمهوری
آفریقای مرکزی ،سومالی ،چاد،
ســودان جنوبی ،بورکینا فاسو،
سیرالئون و گینه (امتیاز مشابه)
•
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ﮐﻠﯿﮫ اﻣﻮر ﻣﮭﺎﺟﺮﺗﯽ

All aspects of Immigration

ﻓﺪرال-ﮐﺒﮏ-اﺳﺘﺎﻧﯽ

Federal-Quebec-Provincial

ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ

Maria Cottone
Regulated Canadian
Immigration
Consultant

ﻣﺷﺎور رﺳﻣﯽ
ﻣﮭﺎﺟرت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا
)(ICCRC

خالد صاحل

 12خــرداد -نهمین ماه ســال
قمری ،رمضان المبارک ،غالباً ماه
روزه و صیام ،عبادت و اخالص،
توبه و ترک گناهان ،نزدیکیدلها
به خدا و همدیگر و… شــمرده
میشود .اما این ماه مقدس معنا و
داللتدیگری نیزدر نزد مسلمان
دارد؛ داللتی که کثرت و شدت
زیاد عملیات تروریستی و افزایش
شمار قربانیان این حمالت را در
این ماه توضیح میدهد.
از الکراده بغداد تا وزیر
اکبرخان کابل

نه فقط عبــادت و نماز ،جهاد و
شهادت نیز در ماه رمضان ارزش
و ثوابی مضاعف دارند.
رمضان تنها ماه نزول قرآن نیست،
بلکه نزد مسلمانان فرصتی برای
قیام و بهدست گرفتن اسلحه نیز
هست.
سال گذشته ،دو هفته پیش از
آغاز رمضان ،ابومحمد العدنانی
سخنگوی داعش و مغز متفکر
طراحی عملیات تروریســتی،
هــواداران دولــت اســامی را
تشــویقبکرد که رمضــان را به
«ماهی فاجعهآمیز برای کفار در
سرتاسر کره زمین» ،از شرق تا
غرب بدل ســازند .سال ۲۰۱۵
نیز ،در ششــمین روز رمضان،
برای تجلیل این مــاه مقدس،
او مســلمانان را دعوت به ادامه
جهاد علیه کفار کرد؛ فراخوانی
که خیلی زود ،در  ۹رمضان با دو
عملیات تروریستی اجابت گفته
شد :نخست ،با یک بمبگذاری
انتحاری در مسجدی شیعه در
کویت ،که منجر به کشته شدن
 ۲۶نفر شــد ،و سپس ،با حمله
به مرکزی توریستی در در تونس
که طی آن  ۳۸نفر جان سپردند.
دردو سال گذشته ،افزایش شمار
حمالت تروریستیدر ماه رمضان
کام ً
ال ملموس بوده و امسال نیز
انتظار مــیرود رمضانی مرگبار
پیشرو باشد.
روز چهارشــنبه در اثر انفجاری
تروریستی در محله دیپلماتیک
وزیر اکبرخان کابل  ۹۰نفر کشته
شده و  ۴۰۰نفر زخمی شدند و
تازه هنوز در روزهای آغازین این
ماه هستیم.

سال گذشــته ،درست در یکی
شبهای شلوغ رمضان ،انفجار دو
بمب در الکراده بغداد ،که داعش
مسئولیت آن را برعهده گرفت،
منجر به مرگ بیش از  ۳۰۰نفر
شد .امســال نیز رمضان الکراده
خونبار بوده است .چند روز پیش،
یک بستنیفروشی در این محله
هدف حمله قرار گرفت .و البته
همان روز حمله دیگری روی پل
شهدای بغداد اتفاق افتاد.
الکراده محلهای تجاری-تفریحی
در نزدیکی میدان الحریه بغداد
است که در شــبهای رمضان با
ازدحام مشتریهای شیعه بسیار
شلوغ میشود.
دامنه ماجرا اما به بغداد و حتی به
خاورمیانه محدود نمیشود.
ســال  ۲۰۱۵صرفاً در یک روز -
در روز  ۲۶ژوئیه -بیش از ۴۰۰
نفر در سوریه ،سومالی ،تونس،
کویت و فرانسه در اثر انفجارها و
حمالت تروریستی کشته شدند.
حمالت سال گذشته به باشگاه
شــبانه در اورالندو ( ۴۹کشته)،
فرودگاه آتاتورک در اســتانبول
(بیش از  ۴۰کشته) ،و رستوران
هولــی در پایتخــت بنگالدش
(بیش از  ۲۰کشته) و… جملگی
در رمضان اتفاق افتاد.

چرا رمضــان؟

ریشهها و خاستگاههای این امر
به قرنها پیش ،به بدو اســام و
به نخســتین جهاد مسلمانان،
برمیگردد:
بدر الکبری ،یا غزوه بدر ،نخستین
نبرد بزرگ دوران محمد ،میان
مســلمانان و کافــران مکه ،در
دومین سال هجرت در هفدهم
ماه رمضان اتفاق افتاد.
این نبرد که موجب اســتحکام
جایگاه مسلمانان مدینه و تزلزل
ســران قریش در مکه شد ،در
واقع حمله نزدیک به سیصد نفر
از یاران محمد به کاروانی تجاری
بود که در حمایت از آن ،ســران
قریش سپاهی هزارنفری از مکه
فرستادند.
جنگ بدر ،نامی برجســته در
ی مســلمانان و
حافظــه نظام 
همواره یکی از نقاط ارجاع جنگی
آنها بوده است:
دولت مصــر در ســال ،۱۹۷۳

)(ICCRC

ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ
ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ

رمضان ،ماه خون و ترور؟!
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ﺗوﺟﮫ :ﻓﻘط ﻣﺷﺎورﯾن ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐﺑﮏ ،ﺣق ﺷرﮐت در اﻣور ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﮐﺑﮏ را دارﻧد

ﺧدﻣﺎت داﻧﺷﺟوﺋﯽ ﻣﺎ ،ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣل داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ و ﮐﺎﻟﺞ ھﺎی ﮐﺑﮏ ﻣﯾﺑﺎﺷد

عملیات عبور از کانال سوئز را در
آغاز جنگ یوم کیپور« ،عملیات
بدر» نامید.
ایران نیز در ســال  ۱۳۶۳یکی
از عملیات اش در جریان جنگ
ایران و عراق در محور هورالهویزه
را عملیات بدر نامگذاری کرد.
تشــکیالت نظامی گروه شیعی
وابسته به ایران در عراق نیز که
در دهه هشــتاد میالدی توسط
محمد باقر حکیم تأسیس شد،
«سپاه بدر» نامیده میشود.
دریک کالم ،مــاه رمضان و نام
بدر و بــه طورکلــی ،جهاد در
ایدئولوژی بخشــی از مسلمان،
به ویژه اهل سنت ،کام ً
ال به هم
پیوند خوردهاند .رمضان ،از این
حیث ،همان معنــا و داللتی را
سلـــفیها دارد که عاشورا
برای َ
برای شیعیان:
این ماه مقدس ،فرصتی اســت
برای تکرار پیروزی بدر ،زنده نگاه
داشــتن خاطره آن و در نهایت
نابودی مشرکین و کفار؛ به ویژه
که در قرآن از آن به عنوان نمونه
و مصداقــی از «امداد الهی» یاد
شده است.
توســل به امــداد و لطف الهی،
تمهیــدی اســت که بــه ویژه
در زمانهــای ضعــف و فطرت
ضرورت بیشــتری مییابد .این
قاعده دســتکم در مورد داعش
کام ً
ال صادق بوده است .جبران
شکستهای نظامی با حمالت کور
تروریستی به میانجی برجسته
ساختنداللت خونبار ماه رمضان
در دو سال گذشــته در دستور
کار دولت اسالمی بوده است .در
سال گذشته ،انفجارهای خونبار
ماه رمضان درست همان زمانی
اتفاق افتاد کــه داعش کنترل
شهر فلوجه را از دست داده بود.
امسال نیز در ابتدای ماه رمضان،
ســقوط داعش در موصل کام ً
ال
قطعی به نظر میرسد.درست به
همینخاطر ،و با توجه به اهمیت
استراتژیک این شهر برای دولت
اسالمی ،احتماالً تا پایان رمضان
امسال شاهد حمالت تروریستی
مرگبارتری نیز خواهیم بود.
•

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

(۰۲۱) ۸۵۵۲ – ۱۴۸۳

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

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

514-656-8178

Since 2007
Across

Langelier

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

www.mariacottone.com

آجنال مــرکل در مکزیک:

دیوارمشکلمهاجرتراحلمنیکند!
آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان
که به مکزیک سفر کرده است
گفته مشــکالت مهاجرت با
کشیدن دیوار حل نمیشود،
بلکه تنها هنگامی حل خواهد
شــد که ابرقدرتها به احوال
همســایگان خود هــم توجه
میکنند.
صدر اعظم آلمان روز شــنبه
 ۲۰خرداد در مکزیکوسیتی،
پایتخت ،بدون اشــاره به نام
دونالد ترامپ گفت :آشکار است
که دالیل مهاجرت و ترک دیار
ابتدا باید مورد توجه قرار گیرد
و کشــیدن دیوار و جدا کردن
خودمــان از دیگران چارهســاز
نیست.
دونالد ترامــپ ،رئیسجمهوری
آمریــکا ،احــداث دیــوار میان
مرزهــای جنوبی کشــورش با
مکزیک را یکــی از اصلیترین
وعدههای انتخاباتی خود قرار داده
و همچنان اصرار دارد که این کار
را خواهد کرد.

خانم مرکل کــه دوران کودکی
خود را در آلمانشــرقی و پشت
دیوارهایدولتکمونیستیتجربه
کرده ،معتقد است بهبود کیفیت
زندگی و باال بردن استانداردها در
مناطقی که مهاجران از آنجا کوچ
میکنند ،راه حل اصلی مقابله با
پدیده مهاجرت است.
خانم مرکل که دولتش در جریان

موج مهاجرت دو سال گذشته
به اروپــا ،میزبان یک میلیون
مهاجــر جدید شــد ،بارها به
علت سیاستهایش در زمینه
مهاجرت مورد انتقاد قرار گرفته
است.
در اقــدام دیگری که میتواند
به مقابلــه جدید خانم مرکل
و دونالد ترامپ تعبیر شــود،
صدراعظــم آلمــان گفته از
مواضع مکزیک در قبال پیمان
تجارت آزاد آمریکای شمالی،
نفتا ،حمایت میکند.
حمایت آلمان به عنوان یکی
از غولهــای اقتصــاد جهان از
مکزیــک ،آن هــم در آســتانه
مذاکراتی که قرار است در جهت
بازبینی نفتا میان آمریکا ،مکزیک
و کانادا صــورت گیرد ،میتواند
پیام ویژهای برای کاخسفید تلقی
شود که خروج از نفتا را در صورت
تامین نشــدن "منافــع ایاالت
متحده" مدنظر قرار داده است.

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

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732
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باورمنــد به داعش را دســتگیر
کردهاند اما هیچ اطالعی از آنها به
افکار عمومی داده نشده است.
.۳
رئیس مجلس این رخداد را جزئی
اولیــن قربانی این گونه عملیات
جلوه می دهد.
نه شهروندان قربانی یا تمهیدات
(علی الریجانی ایسنا  ۱۷خرداد
امنیتی موجود؛ بلکه نقض بیشتر
)۱۳۹۶
حقوق مــردم خواهد بود .تجمع
رئیس کمیتــه دفاعی مجلس
صنــوف و گروههایی از مردم در
می گوید" :تروریستها به لحاظ
مقابل مجلس یکی از شایعترین و
طراحی تاکتیکهای ورود ،نفوذ
نادرترین تجمعات برای استیفای
و اقــدام کار ویژه و فوق العادهای اجنام می شود.
امروز در تهران انجــام ندادند ".تروریسم اسالمگرا در یک دههی مطالبات اقتصادی در کشور بوده
اخیر نقشــی (حتــی اندک) در اســت .این عملیات دستاویزی
(تابناک  ۱۷خرداد )۱۳۹۶
خامنــهای همین موضــع را به روی کار آمدن ترامپ (با توجه به بــرای حکومت جهــت محدود
گونــهای دیگر بیان کــرد" :این پرهیز از نام بردن آن تحت عنوان کردن این گونه تجمعات خواهد
ترقهبازیهایی هم که امروز شد ،اسالم افزاطی توسط دمکراتها) شد.
اینها هم در ارادهی مردم تأثیری یا خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا همچنین بیت و دســتگاههای
نخواهد گذاشــت ۱۷( ".خرداد (به واسطه ی تهدیدهای ناشی از امنیتی تالش خواهند کرد سخن
گفتن در مورد مداخالت نظامی
مهاجرت بیرویه)داشته است.
)۱۹۶
در کدام رخداد جزئی یا ترقه بازی تروریسم اسالمگرای شیعه نیزدر جمهوری اسالمی در کشورهای
چهار پایتخت منطقــه (صنعا ۱۷ ،نفر کشته و دهها نفر زخمی لبنان و عراق مخالفان سکوالر را منطقه را از ایــن هم محدودتر
بغداد ،دمشــق و بیروت) سخن می شــوند ،حکومت برنامههای به حاشیه نشینی یا مهاجرت وادار سازند.
.۴
بگویند و کســانی کــه در این روتین را تعلیق می کند و صدها کرده است.
تسخیرها متضرر شدهاند ساکت نیروی امنیتی و انتظامی و نظامی تروریسم جمهوری اسالمی نیز جمهوری اسالمی همیشه چنین
بنشینند و عکس العملی نشان به محل گسیلداشته می شوند؟ در نوع برخوردهای بخشــی از نمایانده است که اهل مذاکره و
اگــر در میــان مخالفان با آن تاثیــر گذار بوده سازش نیست اما اگر در معرض
ندهند .مالکیت
همهی ابزارهای کشوری که پنج سال کشــته شدگان است .کسی نمی تواند منکر تاثیر فشــار و زور واقعــی (و نه تهی
و موهــوم و ادعایی) قرار گرفته
چنــد تــن از ارعاب و کشتار شود.
قدرت از جمله
است که در کشتار
تروریسم بدون حدود  ۵۰۰هزار نفر در مقامــات بودند حمــات روز  ۱۷خرداد در با هر دولتی دســت بــه مذاکره
این رخداد به کار تهران چهار پیامد سیاسی زده اســت .در ایــن موضوع نیز
رقیب نیســت .سوریه مشارکت داشته
فوق العاده تبدیل احتمالــی را در بر خواهد اگر دالالن سیاسی (مثل برخی
این ادعا دیر یا
منی تواند از پیامدهای
ی یا عمانی) زمینه را
مقامات قطر 
داشت:
می شد؟
زود مورد نقض
مباند.
دور
آن
مناسب ببینند شاید رخداد امروز
چه تفاوتی است .۱
قرار می گرفت
میان ارزش جان مســائل مربوط بــه مداخلهی بتواند مقامات جمهوری اسالمی،
چون کشــوری
که پنج سال است که در کشتار یک نگهبان و یک عضو مجلس؟ نظامــی در ســوریه و جنگ با عربســتان و دیگــر بازیگــران
حدود  ۵۰۰هزار نفر در ســوریه حمله تروریســتی بــه دو نماد داعش (بدون آن که در شــش قدرتمند منطقهای را برای کاهش
مشارکت داشــته نمی تواند از جمهوری اسالمی یعنی آرامگاه سال گذشــته داعش کاری در تنش بر سر میز مذاکره بیاورد.
خمینی و مجلــس جزئی و کم ایران کرده باشــد) که همیشه
پیامدهای آن دور بماند.
به زیر قالی فرســتاده می شد،
باالخص در زمانی که داعش در اهمیتنیست.
موصل و رقه در حال شکســت حمله هم موفق و هم تاثیرگذار به مرکــز توجه افکار عمومی در امکان درس آموزی
است و نیروهایش از آن مناطق بوده (بحث ارزشی در اینجا نمی ایران تبدیل خواهد شــد .بعد از با توجه به تجربه ی چهار دههی
می گریزند (و جمهوری اسالمی کنیم) و تاثیرات سیاسی آن نیز این گونه رخدادها همیشه عرق اخیر امکان درس آموزی مقامات
و همپیمانــان آن هم در عراق و دراز مدت خواهــد بود .مقامات ملی و همبستگی ملی تا حدودی جمهوری اسالمی از این رخداددر
هم ســوریه با آنها می جنگند) نظامی نیز در ابتدا تالش کردند تحریک می شــود امــا در عین جهت تجدید نظردر سیاستهای
طبعا باید انتظار چنین حوادثی حمله را بیاهمیت معرفی کنند حال جرقهی پرسشهایی نیز در داخلی و منطقهای آن بسیار بعید
را داشت.
و اقدامات پیشگیرانهی چندانی مورد علل آن در اذهان مردم زده به نظر می آید .کوچک شمردن
(مثل تخلیهی مجلس) در برابر می شــود؛ حکومت نمی تواند با این رویــداد صرفا در جهت فرار
آن انجام ندادند.دستگاه تبلیغاتی بودجههای مخفی سپاه قدس یا از تجدید نظر در سیاستهاست.
رخدادی بیاهمیت؟
حکومت نیــز در برابر آن روزهی اعزام شیعیان پاکستانی و افغانی بهره مند شدن یک جناح از آن
مقامات جمهوری اســامی در سکوت گرفت .حتی شبکهی خبر مردم را در تاریکی نسبت به این علیه جناح دیگر نیز یکی دیگر از
سالهای اخیر تا آن حد به امنیت تلویزیون حکومتــی به گونهای موضوع و پیامدهایش نگاه دارد؛ موانع درس آموزی از آن خواهد
بود (البته ســایت احمد توکلی
کشور افتخار می کردند که حتی رفتــار می کرد کــه این رخداد .۲
بعد از چند عملیات تروریستی گویی در یکــی از پایتختهای دولت روحانی از سوی شکست پس از ســاعتی توئیت وی را در
در اروپا ادعــا می کردند امنیت آمریکای جنوبــی در حال وقوع خوردگان انتخابات  ۹۶برای باز سرزنش کرباسچی در باب انتقاد
کشــورهای اروپایی باید به آنها اســت .این رویداد حتی اگر در شــدن یکی دو هفتهای جامعه از مداخلهی نظامی در ســوریه
سپرده شود .به همین علت تالش آنکارا یــا دبی صورت می گرفت و اصوال سیاســت تنش زدایی با حذف کــرد) .در این سیاســت
حکومت که متهمان سیاسی و
جمعی مقامات سیاسی و امنیتی دهها مرتبه بیشــتر مورد توجه غرب سرزنش خواهد شد.
بیاهمیت جلوه دادن رخداد  ۱۷رادیــو و تلویزیون حکومتی قرار کســانی مثل خامنهای و ظریف امنیتی را به مسائل جنسی متهم
خرداد بوده است .با همین رویکرد می گرفت.
که به دروغ تاسیس داعش را به می کند (اتهام روابط جنسی یک
غرب نســبت می دادهاند ،طبعا زن با همهی حمله کنندگان) نیز
مدیر کل ضد تروریستی وزارت
بایــد از تنش بیشــتر در روابط تغییری حاصل نشده است.
اطالعات اعالم کرد" :صبح امروز
سیاسی
پیامدهای
•
خارجی ایران با کشورهای غربی
 ۹۶/۳/۱۷چند تیم تروریســتی
در شــهر تهران اقدام به حمالت تـــــرور با هدف تاثیر سیاسی استقبال کنند .البته اولین واکنش
تروریستی کردند که عوامل یکی
از آنهــا قبــل از هرگونه اقدامی
دستگیرشدند".
(ایسنا  ۱۷خرداد )۱۳۹۶
این ادعــا با هیچ یک از واقعیات
عملیــات امــروز و گزارشهای
شهروند -خبرنگاران قابل تایید
نیســت .قبل از این هم مقامات
2178 Ste-Catherine W.
امنیتی ادعا کرده بودند که افراد
Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221

حمله تروریستی به
دو مناد جمهوری
اسالمی یعنی
آرامگاه خمینی و
مجلس جزئی و کم
اهمیتنیست.

خامنهای نشان می دهد که وی
نمی خواهد روابط با کشورهای
عرب بیش از این وخیم شود؛ و

جزیر هثباتوامنیت،توهمیبیشنبود
مجیدمحمدی بودهاند اما هویت آنها هنوز اعالم
حمالت تروریستی  ۱۷خرداد  ۹۶نشده است؛
•
در نوع خود کم نظیر بود.
حدود سه دهه است که در تهران " .۲امنیت و اقتدار از لوله
به عنوان مرکز کشــور و نظام ،تفنگ و موشک و مجرای تهدید
عملیات تروریستیدر این مقیاس و ارعاب و ارسال سالح و نیروی
نظامی می گذرد".
اتفاق نیفتاده بود.
مخالفان و منتقدان حکومت در مقامــات نظامــی و امنیتی ،و
س ه دههی گذشــته از تمسک روحانیــون نزدیــک بــه بیت
به خشــونت پرهیز کــرده و راه رهبری همواره از قدرت ســخت
مخالفت مسالمت آمیز و مدنی را افزاری در برابر قدرت نرم افزاری
در پیش گرفتهاند و این امر موجب (دیپلماسی) دفاع می کنند (نام
امنیت عمومی در کشــور شده دیپلماسی را گذاشتهاند سازش)
است ،دستاوردی که به مخالفان و همهی دســتاوردهای نظام را
تعلــق دارد و حکومت اعتبارش به آتش افروزی آن نســبت می
را ادعا می کند (در دوران دولت دهند .عملیات تروریســتی ۱۷
خاتمی حتی عملیات تروریستی خرداد نشــان داد که این آتش
در سیستان و بلوچستان نیز به افروزی می تواند مثل بومرنگ به
حکومت و جامعه بازگشت کند؛ و
حداقل رسید).
اما مخالفان نمی توانند سیاست •
خارجی کشور و مداخالت نظامی " .۳اگر کارنامه جمهوری
آن و نیز اقدامات تروریستی آن اسالمی در حوزههایی فاجعه
در خارج کشــور را تحت کنترل آمیز بوده در حوزه امنیت
کارنامه مقبولی دارد".
داشته باشند.
معانی و پیامدهــای این رخداد مقامات جمهوری اسالمی پس از
چیست؟
چهار دهه در پنج مقولهی آزادی،
آیا این رخداد کــه پیش از این عدالت ،کارآمدی ،شــفافیت و
هــم انتظارش مــی رفت نوعی امنیت تنها به امنیت کشور افتخار
درس آموزی برای مقامات خواهد می کردند.
داشت؟
در چهار موضوع دیگر جمهوری
اســامی به اقرار مقامات سابق
و الحق از جناحهــای متفاوت
این حمله به چه معناست؟
حمالت  ۱۷خرداد ســه مدعای کارنامهی فاجعه آمیزیدارد.
مرتب تکرار شــده در دســتگاه در موضوع امنیــت نیز کم کم
تبلیغاتی حکومــت را مخدوش مــردم و مخالفــان متوجه می
می سازد (و از همین جهت نافی شوند که سیاستهای جمهوری
نظریههای توطئهای است که آن اســامی مخل امنیت اســت و
را به خود نظام نسبت می دهند) :حکومت در واقع نقشی در امنیت
لرزان موجود هم ندارد .تنها بخش
•
" .۱حضور در مناطق پر تنش در قبرستانی امنیت را می توان به
جهت تقویت امنیت ملی است ".ماشین سرکوب نسبتداد.
این عملیات که همهی شــواهد
(عرضه شده تا پایان روز هفدهم
خرداد) نشــان داعش را بر خود امنیتجمعی
دارد نشــان می دهد که تنش ادعای مقامات جمهوری اسالمی
زایی جمهوری اسالمی و حضور همیشه این بوده که در عین بر
آندر همهی صحنههای پر تنش هم زدن امنیت همسایگان خود
منطقه می تواند برای مردم ایران یا کشــورهای منطقه (با ادعای
و حکومت نیــز مخاطره آفرین صدور انقــاب و حمایت از خط
باشــد؛ انجام دهندگان عملیات مقاومت) می توانند کشوری آرام
بنا به گفتهی معاون دبیر شورای و بیتنشداشته باشند.
امنیت ملی ایرانیان ملهم ازداعش نمی شــود مقامات از تســخیر
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سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
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تداوم «ایــرانهراسی»
در میان سرمایهگذاران خارجی
تازهترینگزارشسازمان«آنکتاد»
دربــاره ســرمایه گذاریهــای
خارجی در جهان ،که هفتم ژوئن
منتشر شد ،نشان میدهد که به
رغم امضای «برنامه جامع اقدام
مشترک» (برجام) ،ورود سرمایه
خارجی به ایران هنوز در سطح
بسیار پایینی است و با نیازهای
این کشــور برای دســتیابی به
هدفهای اقتصادی اش ،فاصله
نجومیدارد.
«آنکتاد» ،که مخفف نام انگلیسی
«ســازمان تجارت و توسعه ملل
متحد» است ،هر ســال در ماه
ژوئن گزارش بسیار مهمی درباره
تازهتریــن تحــوالت و دادههای
مربوط به ســرمایه گذاریهای
مســتقیم خارجــی در جهان،
منتشرمیکند.
این گزارش ســاالنه در محافل
کارشناسی و دانشگاهی جهان از
اعتباری باال برخوردار است.
•
ضعف ایران در جذب سرمایه
خارجی

بــر پایــه ارزیابی کارشناســان
«آنکتاد» ،حجم سرمایه گذاری
مستقیم خارجیدر ایراندر سال
 ۲۰۱۶با سه میلیارد و سیصد و
سی و هفت میلیون دالر نسبت
به سال ماقبل بیشتر شده ،ولی
همچنان به گونهای محســوس
در سطحی پایین تر از اوج دوره
تحریم اقتصادی در ســالهای
 ۲۰۱۱و  ۲۰۱۲میــادی قــرار
دارد .مثال در سال  ،۲۰۱۲سرمایه
گذاری مستقیم خارجیدر ایران،
به گفته «آنکتاد» ،به چهار میلیارد
و ششصد و شصت و دو میلیون
دالر رسیده بود.
حجم سرمایه گذاریهای خارجی
در ایــران ،آنگونه که از ســوی
«آنکتاد» اعالم شده،در مقایسه با
امید هایی که امضای «برجام»در
کشور بر انگیخته بود ،یاس آور به
نظر میرسد.
این یاس زمانی بیشتر میشود که
شماری از منابع جمهوری اسالمی
آمار اغراق آمیزی را (در سطوحی
باال تر از یازده میلیارد در سال )۹۵
از ورود سرمایه خارجی به ایران
منتشر میکردند .به نظر میرسد
که دستگاههای آماری جمهوری
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اسالمی همچنان پیش توافقهای
مربوط به سرمایه گذاری خارجی
را با سرمایه گذاری نهایی و واقعی
اشتباه کرده و امیدهای کاذب به
وجود میآورند.
اگر ارقام منتشــر شده از سوی
«آنکتاد» را مــاک قرار دهیم،
این پرسش پیش میآید که چرا
با وجود امضای توافق هستهای
میان ایران و گروه «پنج به عالوه
یک» ،ورود دهها هیات اقتصادی
خارجی به ایــران و تالشهای
حسن روحانی در راه بهبود سطح
«تعامل با خارج» ،حجم سرمایه
گــذاری خارجی در ایــران در
فاصله سالهای  ۲۰۱۲تا ۲۰۱۶
میالدی بیــش از یک میلیارد و
سیصد میلیون دالر کاهش یافته
است؟
اگر به آخرین گزارش «آنکتاد»
نگاهی بیندازیــم ،خواهیم دید
که ،در سال  ،۲۰۱۶ترکیه حدود
چهار برابر ایران سرمایه مستقیم
خارجی جذب کرده است.
و یا کشور کوچک امارات متحده
عربی طی همان ســال از حدود
نه میلیارد دالر سرمایه خارجی
برخوردار شــده کــه  ۲.۶۶برابر
حجم ســرمایه ورودی به ایران
بوده است.
اگر دامنه مقایســه را به خارج از
همسایگان ایران گسترشدهیم،
می توانیم از کشور شش میلیون
نفری سنگاپور نام ببریم که بیش از
هیجده برابر ایران سرمایه خارجی
دریافت کرده است (شصت و یک
میلیارد و پانصــد و نود و هفت
میلیوندالر).
ضعــف ایــران در زمینه جذب
ســرمایه خارجــی و پیآمدهای
آن ،در مقایسه با نیازهای عظیم
کشور به ســرمایه گذاری ،بهتر
آشکار میشود.
بخشبزرگیازمحافلکارشناسی
جمهوری اسالمی به این نتیجه
رسیده اند که ایران برای خروج
از تنگناهای کنونی و به ویژه برای
مقابله با چالشهای بازار کار ،به
نرخ رشد ســاالنهای دستکم در
سطح هشت در صد نیاز دارد که
چند سال پی در پی دوام بیآورد.
دستیابی به این نرخ رشد ،آنهم
به گونهای پایدار ،مستلزم انجام

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

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

سرمایه گذاریهای کالن است
که ،در مقایسه با امکانات کنونی
کشــور ،رویایی به نظر میرسد.
به عنوان نمونه «موسســه عالی
آموزش و پژوهــش مدیریت و
برنامه ریزی» در پژوهشــی به
این نتیجه رسیده که ایران برای
دستیابی به نرخ رشد هشت در
صدی بــه  ۱۵۰تا  ۱۸۰میلیارد
دالر سرمایه گذاری در سال نیاز
دارد که ســی تا پنجاه میلیارد
دالر آن بایــد از محل ســرمایه
گذاریهای خارجی تامین بشود
(هفته نامه «تجارت فردا» ،شماره
 ۲۲ ،۱۵۸آذر ماه .)۱۳۹۴

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو شرعی

•

ناکامی در ارائه چهرهای تازه

بــرای درک اهمیت ایــن ارقام،
کافی اســت بدانیم که ،بر پایه
آمار سازمان «آنکتاد» ،حجم کل
ســرمایه گذاریهای موجود در
ایران طی سالهای گذشته چهل
و هشت میلیارد دالر بوده است،
حال آنکه این متغیر در عربستان
سعودی به دویست و سی و یک
میلیارد و در ترکیه به صد و سی
و سه میلیارد دالر میرسد.
چگونه ایران می تواند تنها طی
یک ســال بیش از کل سالهای
گذشته ســرمایه خارجی جذب
کند؟
البته این به آن معنا نیســت که
ایــران هرگز نخواهد توانســت
به پنجاه میلیارد دالر ســرمایه
گذاری خارجی در ســال دست
یابد .دستیابی ایران به این هدف
بــا توجه به امکانــات بالقوهاش
از جمله ثروتهــای طبیعی و
جمعیت و موقعیت جغرافیایی
اش ،بــه هیچوجــه غیر ممکن
نیست .ولی تبدیل امکانات بالقوه
بــه واقعیت ،بــه دگرگونیهای
بزرگ در ساختارهای اقتصادی،
سیاسی و دیپلماتیک کشور نیاز
دارد.
نازل بودن رقم سرمایه ورودی به
ایران نشان میدهد که «برجام»،
به رغم ظرفیتهای قابل مالحظه
اش ،نتوانسته اســت به «ایران
هراسی» در میان سرمایه گذاران
خارجی پایان دهــد .در عرصه

فرنازمعتمدی

مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال

شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

عربیستان جهان را بی ثبات می کند...
که شعبه های دانشگاه لیپیا را
ایجاد کنند .بعضی از اندونزیائی
ها مخالف هستند که ارزشهای
اندونــزی تحقیر شــود ،ولی از
طرف دولت حمایت نمیشوند و
مدرســه های نوع غیردینی هم
وجود ندارد ،در حقیقت وهابیسم
را جایگزیــن میکنــد .در حال
حاضر این مدارس در پاکستان،
افغانستان ،بوسنی هم وجود دارد.
ضعف و فساددر حکومت مرکزی
باعث آفرینش دریائی از بیکاران
میشود که به آسانی با قول غذای
مجانی و جایگاه در سپاه و لشکر
خدا وسوسه میشوند.
موج بنیادگرائی که باعث تغییردر
اندونزی میشود ،به ما درسهائی
میدهد:
)1

اول در ماهیت دولت ســعودی
است ،که ما باید از قبل آموخته
باشــیم .یک حکومت پادشاهی
اســت که با ارتجاعی ترین فرقه
مذهبی حمایت میشود .شاخه
نظامی  -مذهبی ایــن فرقه در
خارج بــا دادن پولهــای کالن
به افراد مذهبــی ،آنها را به ضد
غرب،ضد مسیحی ،ضد یهودی
{>> ادامه در صفحه }21 :بودن ترویج و تشویق میکند .در

>> ادامه از صفحه6 :

عوض آنها را از انتقاد به پادشاهی
سعودی و هزاران «پرنس»ی که
شاهانه زندگی میکنند ،بازمیدارد.
سعودیها حمایت قاطع از القاعده،
طالبان وداعش میکنند.
این حقیقت را زمانی که سیاست
خاورمیانه ،را مورد رسیدگی قرار
میدهیم بایددر نظر بگیریم
که شامل جدال جدید و اخیرهم
در همسایگی با قطر میشود.
موفقیت سعودیهادر تغییر شکل
اندونزی نشان از اهمیت جنگدر
مقابل عقیده دارد .در واشنگتن
عقیــده خالف بر اینســت .آنها
قدرت نرم را یک پروژه بی مصرف
میدانند .سعودی ها با ریختن پول
و منابع خود عقیده خود را ترویج
میکنند و ما باید همــان کار را
انجام بدهیم.
)2

درس بعــدی وضعیت اندونزی،
آسیب پذیر بودندموکراسی را به
ما نشان میدهد .در سال 1998
دیکتاتوری نظامی کنار گذاشته
شد...
و حاال مبارزات احزاب سیاسی در
انتخاباتدموکراتیک برای حقوق
همه ،بقدرت رسید ،درحالی که
دموکراســی را از بین برد و این

واقعیت باید باعث هوشیاری آنانی
باشد که اعتقاد به یک سیستم
سیاسی در تمام کشورها با تمام
موقعیت هادارند.
مبارزات سعودی نشان میدهد که
رادیکالیزه کردن اسالم جهانی با
وقایع زمین لرزه به آرامی اتفاق
می افتد .قصد امروزی رسانه ها
نشان دادن خبرهای امروز است،
در حالیکه از خبرهای خیلی مهم
غافلمیشوند.
بعضی از روزنامــه نگاران تاریخ
نگار بعد از جنــگ جهانی دوم
روی مســئله "مهاجرت بزرگ"
آفریقائی  -آمریکائی به عنوان یک
داستان مبداء تاریخی نگاه کردند.
ولی خیلی ها چون یک پروسه
آرام بود به آن توجه نکردند.
مبارزات طوالنی سعودی ها دارد
 1/8میلیارد مســلمان را تغییر
میدهد و ما غافل از آن هستیم.
ولی هر روز از بمبئی تا منچستر
تاثیر آن را احساس میکنیم.
____________
* سایت اینفورمیشن کلیرینگ
هاووز مجموعه ای است از نوشته
های نویسندگان روشنفکر سایت
های ،آنتی وار ،کانترپانچ ،و سایر
سایتهایمترقی.
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از میان نامه ها...

مرکزگردهمایی
فارسی زبانان

«اگر تیپ نمی دهید به رستوران نروید!»

سردبیر گرامی نشریه پیوند

صورتحســاب مشتری
نزدیک بــه  400دالر
شد ،این خانم محترم
که خیلی هم از غذا و
ســرویس تعریف می
کرد ،وقتی رفت ،فقط
 5دالر انعــام داد( .به
چهار نفــر ویترس).
بخدا!
به خواننده ها بگویید
اینجا رســم است .باید
تیپ بدهند .اگر دوســت ندارند
تیپ بدهند اصال بهتر است به
رستوران نروند.
خیلی از شما ممنونم.
لطفا اسم مرا برای خودتان نگه
دارید مرسی
امضاء محفوظ

خیلی از زحماتی که برای جامعه
ی ایرانیان می کشید ممنون و
متشکریم اما یک موضوع هستش
کــه خیلی مهم می باشــد ،اما
نه شــما و نه روزنامه های دیگر
راجع به آن حرف نمیزنند و این
موضوع همانا موضوع تیپ دادن
در رستوران می باشد.
من مدت هاســت در دو ســه
رستوران ایرانی کار می کنم.
خیلی زشــت اســت که بعضی
از هموطنــان مــا ،قدیمی ها و
تازه واردها هــم فرق نمی کند،
وقتی غذایشان تمام می شود و
صورتحساب شان را پرداخت می
کنند ،به کلی انعام ویترس ها را
فراموش می کنند.
من اوائل فکر میکردم این استثنا
است ،بعد از دوستان و همکاران

دیگرم در رستوران
های دیگر ســوال
کردم دیدم همه
جــا همینطور
است و این روزها
می بینیــم این
مورد خیلی دیده
میشود.
چند بار ســعی
کردم به مشتریان
محترمانه بگویم که
این تیپ ها قســمتی از درآمد
ماست و برای ما خیلی مهم است.
اما زیاد توجهی نکردند.
یــک موضوع بدتر هــم این که
بعضی ها انعامــی که می دهند
خیلی کمتر از  15درصد است و
خیلی توهین است به ویترس.
همیــن هفته قبل یک مهمانی
بزرگ در رســتوران داشــتیم.

جوامــع بشــری همــواره در
جستجوی ابزاری برای شنا پخت
و تعریف هویت خود میباشند که
خاطرات مشترک اعضاء آنها یکی
از این ابزار ها اســت .با توجه به
روابــط دو جانبه خاطرات فردی

و جمعی ،تبادل بین آنها یکی از و بخصــوص مهاجــر از اهمیت
راه هــای بوجود آوردن خاطرات بسزایی بر خورداراست و میتواند
مشترک و نگهداری از آن است .شکاف بین نسل ها را پر کند و
خاطــرات مشــترک در تبیین ضامن هویتی مداوم و پویا باشد.
و تــداوم هویت نقش اساســی
دارند و این نقش در جوامع پویا

آرام بیات معلم ورقص نگاردر بارۀ
خود می گوید:
از خیلی کوچکــی می رقصیده
ام و به کالســهای آموزش رقص
که در آن زمان بسیار محدود بود
می رفتم .در همان زمان بچگی
هم رقصیدن برایم مدیتیشن بود.
از دوره دوم دبیرستان رسماً وارد
هنرستان رقصهای ملی ومحلی
ایران شــدم این هنرستان اولین
وتنها مدرســه رســمی بود که
رقصهای ایرانی را آموزش می داد
و زیــر نظر وزارت فرهنگ و هنر
حکومت قبلی ایران فعالیت می
کرد .بعد از انقالب اســامی این
مدرســه و دیگر مدارس رقص
بسته شدند و رقص بعنوان هنر
(رقص صحنه) که در ایران بسیار
جوان بود از صحنه خارج شــد...
بعد از اتمام هنرستان در وزارت

همین نام انجام می شود.
اگرچه درکانادا در رشته عکاسی
کالج داسون و به دنبال آن صدا
و تصویرکامپیوتــری دانشــگاه
کنکوردیا به تحصیل پرداختم و
در نمایشگاه های متعدد فردی
و گروهی هم شرکت کردم؛ ولی
در نهایت همه این توانایی ها به
خدمت رقص درآمد.
فرهنگ وهنر استخدام شدم که
عمر آن هم بسیار کوتاه بود.
در ماه مــی  1987وارد مونترال
شــدم و در سپتامبر همان سال
اولین کالسهای آموزش رقص را
برای کودکان شروع کردم.
در  1995گروه رقص خورشــید
خانوم  MSSUNبوجودآمد و از
این تاریخ همۀ فعالیتهای من با

اولیــن آلبــوم
ی هنرمند
رســم 
ی موســیقی
نامــ 
آذربایجانی "پریسا
ارســانی" بــا نام
"رزنانس" منتشر
شد.
در ایــن آلبوم که رزنانســی در
ی آذربایجانی خواهد بود،
موسیق 
پریسا ارسالنی با ساندی جدید
و ســبک اجرای متفــاوت خود
قطعاتی ارزشــمند از موسیقی

بدینوسیله از هموطنان گرامی دعوت می
شود جهت افتتاح مرکز گردهمایی فارسی
زبانان ،در جلسه ای که به این منظور در

مدرسه دهخدا
شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

مدرسه فرزانگان

گروه رقص
خورشیدخانوم
(514) 377-8005

اجنمندوستداران
زرتشت

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

(514) 731-1443

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

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی کودکان:

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

تلفن)514( 626-5520 :

------1-------------------

M E KI C
کتابخانهنیما

روز جمعه مورخ  23ماه جون
از ساعت  4بعدازظهر

برگزار می گردد ،حضور بهم رسانند.
حضور شما عزیزان مایه امتنان و دلگرمی
ما می باشد:

5964 Av Notre-Dame de Grace

با سپاس محسن نصر

Info:514-990-1972

بنیاد سخن آزاد

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

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

Tel.: 514-485-3652

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

www.aieaq.com

(514) 274-8117
------------------

کافـــه لیت
www.cafelitt.ca
------

اجنمن غیر انتفاعی
فارسی زبانان کبک

همبستگیبازرگانی
اجنمن ادبی مونتریال

Tel : 514-937-3142
------------------------

www.ibng.ca

اجنمندفاعازحقوقبشر

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

4055 Ste –Cathrine, W.
L’Association des
persanophones du Québec
apsq.cv@gmail.com

IBNG

5206 DECARIE #3

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

www.ilsmontreal.org

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

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

Facebook.com/
paivand.montreal
به ما بپیوندید!

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

بهروزباباخانی

گفتگو:

18:30 - 20:30

تاریخ:

دو شنبه  19جون 2017

Westmount LibraryWestmount Room - 4574
Sherbrook Street W. Westmount, Quebec

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

انتشار آلبوم "رزنانس" پریسا ارسالنی
آذربایجانــی را
اجرا کرده است.
پیش فروش این
آلبوم منحصر به
فرد که به مدت
 ۴ســال کار
شده است ،هم
اکنون آغاز شــده و در تاریخ ۱۰
ژوئن  ۲۰۱۷در سایتهای معتبر
ِ
کیفیت صوتی
ی جهان با
موسیق 
ویژٔه "مسترد فور آیتونز" منتشر
شد .اولین موزیک ویدیوی رسمی

دعوت به همفکری

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

کافه خاطرات | مهمان این گفتگو :خامن آرام بیات

این آلبوم با نام "هپسنه" در مدت
ی مور ِد استقبال زیاد
زمان کوتاه 
طرفداران ایشان قرار گرفته است.
ِ
پریسا ارسالنی این روزها در حال
آماده شــدن برای کنسرتهای
آلبوم "رزنانس" میباشند.
تمامی لینکهــای مربوطه ویدئو
کلیپ "هپســنه" و لینک آلبوم
"رزنانس" به پیوســت ارســال
میگردد.
ی پریسا ارسالنی
وبسایت رسم 
www.parisaarsalani.com

14

نان سنگک

کیفیتعالی،
بهای مناسب

پخــتروز
>> ساعات کار:

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

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

دلیـوری روزانه (تلفنی)

)
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کاهش قیمت و تعداد خرید و فروش امالک درتورنتو
خرید و فروش امالک مسکونی
در سراســر تورنتو بزرگ در ماه
می  ،۲۰۱۷به مقدار  ۲۰.۳درصد
نسبت به ماه می  ۲۰۱۶کاهش
ی که قیمت
نشــان داد در حال 
متوسط نیز در این شهر بزرگ ۶
درصد نسبت به ماه آوریل ۲۰۱۷
کاهش نشان داد  -که دلیل آن
وضــع قوانین بازدارنده توســط
دولت انتاریــو به منظور کنترل
پررونقترین بــازار امالک کانادا
میباشد.
سازمان مشــاوران امالک تورنتو
روز دوشنبه  ۵ژوئن اعالم نمود
که تعــداد  ۱۰۱۹۶معامله ملک
مسکونی توسط مشاوران امالک
این ســازمان در ماه می ۲۰۱۷
انجام شــد .این رقم در ماه می
 ۲۰۱۶به  ۱۲۷۹۰رســیده بود.
فروش امــاک ویالیــی مجزا
()detached single family
۲۶.۳درصــد و کاندومینیــوم
۶.۴درصد نســبت بــه ماه می
 ۲۰۱۶کاهش داشته است.
بازار امالک مســکونی تورنتو از
زمان رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸
چنین سقوطی را مشاهده ننموده
است.
آقای جیســون مرکــور jason

 mercureرئیــس هیئت مدیره
سازمان مشــاوران امالک تورنتو
عقیده دارد که تاثیر برنامههای
دولت اونتاریو برای جلوگیری از
حبابی شدن مســکن ،در آینده
مشخص خواهد شد چرا که در
ی تغییر سیاستها
گذشته ،بعض 
باعث واکنــش افراطی از طرف
خریداران و فرشندگان شده که
باعث متعادل شدن شرایط بازار
امالک شده است.
دولت اســتان اونتاریو در تاریخ
 ۱۲آوریــل امســال  ۱۶قانون
بــرای کنترل بــازار امالک این
اســتان وضع نمود که در میان
آنها میتــوان به وضع ۱۵درصد
ی که ساکن
مالیات برای کســان 
کانادا نیستند و توسعه کنترل بر
روی بهای اجاره مسکن از طریق
محدود کردن افزایش بهای اجاره
نام برد که خــود باعث کاهش
عالقه ســرمایه گزاران گردیده
است.
دولت اونتاریو بعد از مشــاهده
 ۳۳درصد افزایش قیمت در ماه
مارس  ۲۰۱۷نسبت به ماه مارس
 ۲۰۱۶کــه بیشــترین افزایش
قیمت در این استان را محسوب
شــد تصمیــم به اخــذ قوانین

سازمان مشاوران امالک مونترال
بزرگ در تاریــخ  ۶ژوئن ۲۰۱۷
آمار مربوط به خرید و فروش ماه
می امالک مسکونی کالن شهر
مونترال را انتشــار داد که طبق
ن تعداد  ۵۰۵۷ملک مسکونی
آ
در این ماه به فروش رســید که
نشان دهنده  ۱۵درصد افزایش
نســبت به ماه می سال گذشته
و پر فروشــترین ماه می از زمان
ثبت آمار خرید و فروش توسط
این سازمان میباشد .رکورد قبلی
پر فروشترین ماه می در ســال
 ۲۰۰۷به ثبت رسیده بود.
از لحــاظ جغرافیایــی تمام ۵
منطقه کالن شــهر مونترال این

افزایــش را تجربــه نمودند اما
بیشترین این افزایش مربوط به
مناطق vaudreuil-Soulanges
با  ۲۵درصد و جزیره مونترال با
 ۲۲درصد بــود .مناطق الوال و
 Nortshoreهــم از رونق خاصی
بر خوردار بودند به طوری که در
منطقه الوال شاهد  ۱۴درصد و
در  Northshoreشاهد  ۱۱درصد
افزایش در تعداد خرید و فروش
بودیم southshore .هم افزایشی
حــدود  ۴درصد نســبت به ماه
می سال گذشته از خود بر جای
گذشت.
از لحــاظ نوع ملــک ،معامالت
کاندومینیومهــا بــا  ۲۴درصد

بازدارنده گرفت.
با این وجود ،ســازمان مشاوران
امــاک تورنتــو خاطر نشــان
مینماید که قیمت امالک در ماه
می  ۱۴.۹ ، ۲۰۱۷درصد نسبت
به ماه می  ۲۰۱۶افزایش داشته
ی قیمت متوسط در ماه
است ول 
می امســال ( ۸۶۳۹۱۰دالر) در
مقایســه با قیمت متوسط ماه
آوریل امســال ( دالر )۹۲۰۷۹۱
نمایانگــر ۶.۲درصــد کاهــش
میباشد.
همچنین تعداد امالک فروشیدر
ماه می امسال ۴۲.۹درصد نسبت
به ماه می سال گذشته افزایش
داشت.
این سازماندر این مورد میافزاید
که تعداد امالک فروشی در مورد
خانههای ویالیــی مجزا و نیمه
مجزا
(detached and semi)detached single family

و همچنیــنtown house
افزایش داشته درحالی که برای
کاندومینیومها شــاهد کاهش
تعداد واحدهای فروشی نسبت به
ماه می سال گذشته و چهار ماه
اول امسال بودیم.

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

امتناع وزیر دارایی کبک از وضع  ۱۵درصد
ی امالک
مالیات برای سرمایه گزاران خارج 
آقای کارلــوس لیتاو وزیر دارایی
کبک در یــک کنفرانس خبری
اعــام نمود که قصد نــدارد در
آینده نزدیــک مالیاتــی برای
ی امالک مونترال
خریداران خارج 
وضع نماید .وی افزود دپارتمان
تحت نظرش به طــور دقیق بر
روی اثر وضع این قانون بر روی
ی تورنتو نظارت
خریداران خارج 
دارد تا در صورت ســر ریز شدن
این خریداران به ســمت امالک
مونترال ،به طور مناسب واکنش
نشان دهند .استان اونتاریو در ماه
آوریل امســال و استان بریتیش
کلمبیا در ماه آگوســت ،۲۰۱۶
 ۱۵درصد مالیات برای خریداران
ی امالک وضع نمودند.
خارج 
آقای لیتاو در این مصاحبه افزود
کــه ما فقط میخواهیــم آماده
باشــیم تا در صورت لزوم سریع
عمل نماییم؛ اما در کوتاه مدت
چنین قصدی نداریــم .برای ما
ی رویه و
چراغ قرمز ،افزایــش ب 
کنترل نشده قیمت هاست.
وی خاطر نشــان مینماید که
ی به حباب بازار مسکن نگاه
وقت 
میکنیم وجود ســرمایه گزاران
ی یک عامل محســوب
خارجــ 
ی من به عنوان عامل
میشود ول 

ن نگاه «مونترال (دژاردن و بانک ناســیونال)
ی بــه آ 
اصلــ 
تواند
می
در این مورد بر این نظرند که
نمیکنم.
مقصد
نیازی به اخذ مالیات برای این
مونترال بــا وجود این
بعدی
نمی باشد ،این
نوع خریداران 
که دومین شهر بزرگ
خریداران
در حالیســت که آنالیزیست
ی از کالن
کانــادا و یک 
خارجی
شــهرهای بزرگ دنیا باشد» مستغالت  citi researchخانم
دانا پترســون بر این عقیده
محســوب میشود اما
اســت که مونترال میتواند
قیمت امالک در این
مقصد بعدی خریداران خارجی
شهر نسبتا ارزان میباشد.
قیمــت متوســط تمــام انواع باشد.
امالک در مونترال در ماه آوریل خانوم ولدی بالنت ،رهبر «پروژه
ی مخالف
 ۳۶۴,۳۷۳دالر بــود که تقریبا مونتــرال» (حزب اصل 
۱/۳قیمــت امالک ونکــوور و در شــهرداری مونترال) بیم آن
۴۰درصد قیمــت امالک تورنتو دارد که هجوم خریداران خارجی
ی به افزایش از تورنتــو به مونترال قیمتها را
میباشد .ح ّتی وقت 
ی یک ســال افزایــش داده و خرید خانه برای
قیمت امالک در ط 
گذشــته نگاه میکنیم ،مونترال افراد کم درآمد را ناممکن سازد.
 ۷.۹درصــد افزایش داشــته در وی قــول داده کــه در مبارزات
ی که متوســط افزایش در انتخاباتی شهرداریها کهدر پائیز
صورت 
کل کانادا  ۱۰.۴درصد بوده است .امســال برگزار میشود ،برای به
در  ۹ماه اول سال  ،۲۰۱۶تعداد دست آوردن قدرت شهرداری در
امالک خریداری شــده توسط مورد اخذ تصمیمات این چنینی
ی در تالش نماید ،اما کارلوس لیتاو به
ســرمایه گــزاران خارجــ 
مونترال ۶۲درصد افزایش داشت؛ خبرنگاران در این مورد گفت که
اما هنوز درصد خریداران خارجی وی قصد ندارد چنین اختیاراتی را
در این شــهر ۱.۵درصد کـّــل به شهرداریها واگذار نماید
نوشته Ross Morouits
خریداران را شامل میشود.
روزنامه گازت  ۶ژوئن
موسســات
 ۲تــا از بزرگترین ٔ
اعطاکننده وام مسکن در کبک

خدمات حسابداری و دفترداری

افزایش به  ۱۶۳۷عدد رســید.
امــاک درآمــدزا  ۲-۵واحدی
GESTION FINANCIERE LOYALE
SOROOR SADR ACCOUNTING
افزایش  ۱۹درصد در تعداد خرید
; ;امور دفترداری
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
و فروش را تجربه نمودند.
و حسابداری
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
امالک مسکونی ویالیی (single
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها
 )familyکه تعداد معامالتشان
WITH APPOINTMENT
_________________________
با  ۱۰درصــد افزایش به ۲۹۵۰
5263 boul Cavendish
عدد رسید ،بیشــترین تقاضا را
Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com
در بازار کنونی امالک کالن شهر
مونترالدارا میباشند.
از لحــاظ ارزش امالک ،قیمت
میانگین امالک مسکونی ویالیی
( )single familyبــه ۳۱۹،۰۰۰
دالر رســید که بیانگر  ۶درصد
Courtier Immobilier Agréé
افزایش نسبت به ماه می ۲۰۱۶
میباشد .کاندومینیومها کمترین
افزایــش در در بین انواع امالک
داشــتند به طــوری که قیمت
میانگیــن این نوع ملــک با ۱
درصد افزایش به  ۲۴۳،۰۰۰دالر
رســید .نیمی از امالک درآمدزا
 ۲-۵واحــدی در ماه می ۲۰۱۷
www.masoudnasr.com
به قیمت بیشــتر از ۴۸۰،۰۰۰
Email : info@masoudnasr.com
دالر ( قیمت میانگین) به فروش
38 Place du Commerce #280,
رســیدند که نمایانگر  ۵درصد
île des Soeurs, Qc H3E 1T8
افزایش نســبت به مدت مشابه
سال گذشته میباشد.
تعداد امالک فروشــی از طریق مونترال بزرگ ،برای بیســتمین تعداد  ۲۸۱۳۷ملک مســکونی کاهش نســبت به تاریخ مشابه
سیستم  centrisمشاورین امالک ماه متوالی کاهش یافت به طوری از طریق این سیستم در معرض سال گذشته میباشد.
•
کــه در تاریخ  ۳۱مــی  ،۲۰۱۷فروش بود که نمایانگر  ۱۵درصد

سرورصدر

Tel.: 514-777-3604

Cell : (514) 571-6592
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سیاسی ...

حکومت تحقیر،توبه
و خودشیرینی
(جامعهشناس ایرانیدر آمریکا)
در هم ه جوامع افراد بازنده ،بیکار،
در راه مانده ،آواره ،مســتاصل و
مورد سوء استفاده واقع شده در
کنار افراد جــاه طلب و حریص
وجوددارند که برخی از آنها ممکن
است بخواهند به هر تحقیری تن
دهند تا به خواســتههای خود از
مجراهای غیر اخالقی و نامشروع
دست یابند .در برخی حکومتها
افراد نه تنها برای خواســتههای
غیر اخالقی و نامشروع بلکه برای
خواســتههای معمــول و عادی
باید به تحقیر تــن در دهند .در
حکومتهای اقتدارگرا و تمامیت
خواه اســت که زمینههای این
تحقیر طلبی در هر دو صورت به
خوبی فراهم می شود.
برای ایــن ادعا کــه جمهوری
اســامی چنین نظامی اســت
تنها کافی اســت به مواردی از
این خود-خوار کنندگیها برای
رسیدن به خواســتههای عادی
افراد -مثل کسب و حفظ شغل و
ادامهی حیات -اشاره کنیم.
 4نمونهای که برگزیدهام هر یک
طیفی از این تحقیرها را منعکس
می کنند:
هنرمندتبعیدی،
کمونیست تواب ،و
دو هنرمنــد متفاوت داخل
کشور.
هــر چهار نفــر قربانیــان نظام
جمهوری اسالمی هستند و در
موقعیتی قرار گرفتهاند که بازی
در سناریوی تحقیر را روشی برای
بقای خود تصور کردهاند.
•

«جناب آقای احمدینژاد ریاست
محترم جمهور ،بنده به صراحت
و با صدای بلنــد اعالم میکنم
که اینجانب دارای عـِرق ملی و
اســامی بوده و اعتقاد راسخ به
قوانیــن جاری کشــور دارم و از
وطنفروشان خودفروختهای که
سر به آخور استکبار و صهیونیسم
جهانیدارند متنفر بوده ودر هیچ
زمانی با آنها همکاری و ارتباطی
نداشته و ندارم و دامن به خیانت
نیالودهام .البته بــه این موضوع
اذعان دارم که عمر و جوانیام که
سرمایه اصلی زندگیام بود را در
خارج از کشور از دست دادهام و
شــاید هم کوتاهیهایی داشته
باشم».
او بــرای راضی کــردن احمدی
نژاد جهــت باز کــردن راه وی
برای بازگشــت به کشور مجبور
است به مخالفان وی که حداقل
تحول یافته و نگرش باز تری پیدا
کردهاند دشنام دهد:
«آقایانــی که االن در پوســتین
اصالحــات دم از آزادی ،حقوق
بشر و حقوق شهروندی میزنند،
در اوایل انقــاب با تنگنظری
و بیتدبیــری خود باعث بوجود
آمــدن فضــای بیاعتمــادی
و وحشــت در بیــن برخــی از
هموطنان گردیدند به طوری که
تعدادی از آنها با چشمانی گریان
مجبور به ترک وطن خود شدند
بدون آنکه تقصیریداشته باشند،
که من هم از جمله آنها هستم».
(فارس ۳۱ ،خرداد )۱۳۹۵
او به کشور بازگشت اما علی رغم
این اظهارات نتوانست در وطنش
کار کند.
•

بازگشــت به زادگاه و وطن حق
هر انسانی است .اما این حق در
ایران بــدون تحقیر خود ممکن
نمی شود:
یا افراد بایــد در طول عمر خود
ساکت باشــند یا اگر سخنی به
اعتــراض گفتند و کار و حرفهی
آنها پسند حکومت نبود تا آخر
عمر هزینهی آن را بپردازند.
در یــک جامعهی عرفی و عادی
نبایــد نامههایی از این دســت
نوشته شود:

دســتهی دیگری که حکومت
دینی بســیار آنها را دوست می
دارد توابها هســتند ،کســانی
که تحت فشار به نظام ارزشی و
رفتاری بازجوی خود می گروند.
بازجو احســاس می کند در این
تقابل برتری ارزشی و ایدئولوژیک
دارد اما تنها زور او بیشتر است و
اسلحهاش قدرتمند تر .توابها از
ابتدای عمر جمهوری اسالمی در
هم ه نهادها تا سطوح باال حضور
داشــتهاند .باالخــص حکومت
دوست دارد توابها را در حوزهی

مجیدمحمدی

نام ه حبیب برای بازگشت به
کشورش

اعترافات مسعود فراستی

هنر و فرهنگ داشته باشد تا هم
بهتر قابل کنترل باشند (پروندهی
توابی آنها همیشه آماده عرضه به
عموم و در نتیجه شخصیت آنها
قابل تحقیر اســت) و هم درسی
باشند برای دیگران تا "رویشان را
زیاد نکنند".
یکی از این توابها که به منتقد
سینمایی محبوب دستگاههای
اطالعاتــی و بیت تبدیل شــده
مسعود فراستی است.
او در مورد روند تواب شــدنش
میگـوید:
«جزو یکی از گروههای چپ بودم.
چپ به قــول آن موقع خودمان
غیروابسته.فکرمیکردیم.تفکری
همچنان وابسته است .چپ غیر
تودهای ،چــون تودهایها غیر از
اینکه وابستگی جبههایداشتند،
وابســتگی جیبی هم داشتند.
بــه ایران آمدیم و از انقالب دفاع
کردیم .در جایی هم نکشیدیم.
من هم شــل شدم .نه فقط من،
عــدهای از بچههــا اینطــوری
شدند .در ما انشعاب شد ،عدهای
مســلحانه علیه حکومت شدند.
طیف من منفعل شدند .گفتند
این راه غلط اســت ،ولی منفعل
شدند .راهی هم جز این نداشتیم،
چون مردم آن طرف بودند .ما هم
علیه مردم نبودیم .نمیدانستیم
چــکار کنیــم .در یک ســال و
خردهای آخر کام ً
ال به بنبســت
رســیدیم و همه را در یک شب
گرفتند .آخر سال  .۱۳۶۰به اوین
رفتیم .یک بازجوداشتم که از زیر
چشمبند او را میدیدم .لبه کتش
پاره بود .دانشجوی فوقلیسانس
علوم سیاسی بود .ماه بود .این باید
مرا تعزیر میکرد .همان موقع که
حکم تعزیر مراداشت ،اشک هم از
گوشه چشمش افتاد .این رادیدم.
اینها را به یک آدم امروزی بگویی
نمیفهمد .با این دعوا دارم؟ مرا
تغییر داد ،بلکه نشســتم و مثل
خر خواندم ۴۰۰ .جلد کتاب (در
زندان) خواندم .چپ مائوئیست
بودم .شروع به خواندن کردم .از
فلسفه هم شروع کردم .بعد تاریخ
و ســپس همه چیز .هر آنچه را
که جدی بود خوانــدم .المیزان
خواندم .چهار جلد اساسی عالمه
طباطبایی را بهدقت میخواندم و
خط میکشیدم.
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کلیسایاجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

ساعت  4بعدازظهر
هر شنبه :از
در وست آیلند
FAIRVIEW Alli

ance Church:
220 Hyman,
DDO
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عا دارید  -همچنین
 اگر احتیاج به د
«زندگی مسیح» و
برای دریافت فیلم
سیحی (رایگان) -
جزوات م
ن ما متاس بگیرید:
با تلف

) 514-999-5168

از نظر فکــری هم در بیرون تیر
خــاص را خورده بــودم ،یعنی
انفعال داشتم .مذهبی که نبودم،
همچنان هم چپ میزدم .آرامآرام
به چیزهایی رسیدم .پیش حاکم
شرع که رفتم ،پرسید:
«تو جمهوری اســامی را قبول
داری؟»
جواب دادم« :نه».
ســئوال کرد« :اســام را قبول
داری؟»
پاسخ دادم« :نه».
گفت« :برو» ســه ســال و نیم
زیر حکم اعــدام بودم .بازجو مرا
میشناخت .یعنی در این مدت
آنقدر با من ســر و کله زده بود،
مرا میشــناخت .یک شــب به
سلولم آمد .پشتم را بهدیوار کردم
و نشست .گفت:
«االغ! خواســتهام دو باره از اول
محاکمه شــوی .خودت را لوس
نکن .میدانم دیگر مارکسیست
نیســتی .این را هم میدانم که
طرفدار انقالب اسالمی هستی.
مسلمان هستی یا نیستی ،به من
مربوط نیست .از تو سئوال میکنم
مثل آدم جواب بــده .خودت را
لوس نکن .قبول است؟»
گفتم« :قبول است».
گفت« :به مــن مدیونی ».بچه
خیلی خوبی بود».
(تابناک ۲۹ ،خرداد )۱۳۹۵
فراســتی بعد از زندان همچنان
ایدئولوژی ضد امپریالیســتی را
یدک می کشد و می شود منتقد
بومــی گرا و ضد امپریالیســت
ســینمای امریکا و روشنفکران
ایرانی .حرفهــای وی ادامهی
رهنمودهای خامنهایدر حوزهی
هنر و فرهنگ اســت" :نقدم [از
فیلم محمــد] را آقای خامنهای
خوانده و گفته است «دقت کنید؛
این نقد جدی است( ".همانجا)
فراستی ســه دهه است که در
همان فضــای تحقیر بازجویی و
تواب بودن و «سندرم استکهلم»
(عاشق بازجوی خود شدن) دارد
زندگی می کند و به همین دلیل
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کســانی را که نمی پسندد  -با
تقلید از جــوادی آملی " -دیوث
فرهنگی" مــی خواند .این گونه
رفتارها هم با سنت (بددهنی و
فحاشی) چپ می خواند و هم به
کار تقرب به نهادهای امنیتی و
نظامی می آید که فراستی با آنها
کار می کند.
•

اعتراض مهران غفوریان به
فحاشی انصار

دولتــی بــودن فعالیتهــای
فرهنگی و وابسته بودن فعالیت
به بودجههای دولتی باعث شده
هنرمندان و نویسندگانی که می
خواهند از این منابع محروم نشوند
یا فعالیت شــان ممنوع نشــود
خود را در شــرایطی که تحقیر
می شوند؛ مجددا تحقیر کنند.
دیوث خواندن برخی از هنرمندان
توسط انصار حزب الله یک تحقیر
اســت اما تحقیر پیچیده تر آن
است که فرد تحقیر شده به جای
دفاع از خود ،به مخالفان حکومت
بد و بیــراه بگوید که چرا به این
تحقیر اشاره می کنند.
یکی از این هنرمندان تحقیر شده
گفته است:
«مــن در اعتــراض بــه اهانت
نشــریهای به هنرمنــدان ،هر
واکنشی نشان بدهم ارتباطی به
شبکههای ماهوارهای معاند ندارد
و هیچ وقت پاسخی به تماس این
رسانهها ندادهام».
(تابناک  ۹مرداد )۱۳۹۵
او در این پیام با اشــاره به معاند
بودن ماهواره ها دارد برای نظامی
خودشیرینی می کند که عوامل
مورد حمایتش به او فحاشی می
کند
او بعدا تالش کرد اعتراض خود به
تحقیر (گرفتن عکس با فردی که
روسری روی سرش کشیده شده
و حتی صورتش دیده نمی شود)
را رفع و رجوع کند:
«یکی از دوســتانم که پسر بود
را با پتو پوشــاندم و گفتم طرح
پیشنهادیام برای جشن حافظ

سال  ۹۶پوششی اینگونه است،
اص ً
ال قصدم تمسخر حجاب نبود،
نه چنیــن کاری را میکنم و نه
میتوان حجاب را مسخره کرد.
معتقدم حجاب مصونیت دارد...
خانواده همســر و مــادر خودم
نیز حجاب برتر یعنــی چادر را
برگزیدند ،همســرم نیز مذهبی
اســت و دوســتان و اطرافیانم
میدانند کــه خانــواده مهران
غفوریان مذهبی هستند» ...
مهران غفوریــان از اینجا اعالم
میدارد که حجاب را دوست دارد
و نه با آن شــوخی میکند و نه
میشود شوخی کرد...
«همسر من از خانوادهای است که
حجابشان درست است و چادر
را برگزیدهانــد ،هــم مانتو و هم
چادر برای من قابل احترام است
 ...روز برگزاری جشن حافظ باد
وزیدن گرفته بود ،اما با تمام این
تفاسیر کدام مرد راضی میشود
همســرش با مانتویی باز در یک
جمع حرکت کند».
(مصاحبه با فارس ۱۶ ،مرداد
)۱۳۹۵
•
تتـلو و حمایت از رئیسی

امیرحسین مقصودلو مشهور به
تتلودر انتخابات  ۹۶طرف ابراهیم
رئیسی را گرفت.
او در یک ده ه گذشته مسیرهای
متفاوتی را برای کســب مجوز
جهــت فعالیتهایــش تجربه
کرد ،از خواندن ســرودهای ملی
گرایانه تا آثــار عدالت گرایانه و
نزدیک شدن به فوتبالیستها تا
ناسزاگویی به بازپرس پروندهاش
و بعد عذرخواهی از وی.
اما هیچکدام وی را به خوانندهای
بدون محدودیت تبدیل نکرد .در
نهایت طرف کسی را در انتخابات
گرفت که اجرای کنســرت در
شهرش ممنوع شده است.
تتلو حتی بعد از شکست رئیسی
ساکت ننشست و با انتشار متنی
{>> ادامه در صفحه}20 :
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Hippo Burger & Grill
Pesrisan & mediteranean cuisine and delicious burgers

اولین رستوران ایرانی در ساوت شور مونتریال
در محیطی گرم و شاد با مدیریت ایرانی برای پذیرایی
از هموطنان ایرانی و افغانی و دوستان شان آمادگی خود را اعالم می مناییم
-----------متامی غذاهای ایرانی با ساالد و یا ماست و خیار سرو می شوند
از هم اکنون به متام مهمانان عزیزمان خوشامد می گوییم
Hippo Burger & Grill
Pesrisan & mediteranean cuisine
and delicious burgers
First Persian Kebab House
in the south shore of Montreal
We will be honoured to serve our Iranian,
Afghan and their friends.
You will enjoy your time in a pleasant and
friendly environment
with Iranian management
All our plates are served with a choice of
Salad or Must-o-khiyar
Our Special prices for the opening: (May 19)
KOUBIDEH ........................ ......... $10
CHICKEN KOUBIDED ............... $10
BARG.............. .............. ............... $14
SOLTANI....................... ............... $17

_________________
2554 CHEMIN CHAMBLY
LONGUEUIL QC J4L 1M4

قیمت های ویژه برای گشایش

دالر۱۰ ................................................. :کوبیده
 دالر۱۰ ........................................:کوبیده مرغ
 دالر۱۴ ........................................................ :برگ
 دالر۱۷ ................................................:سلطانی
 دالر۹  از................................................:منوی روز

درخدمت
:هایشما
نی
 نفر75 مهما ت
با ظرفی
HOURS:
SUN-WED 11 AM - 10 PM
THU-SAT 11 AM -11 PM

)Tel.: 450-321-2411 LONGUEUIL
 دقیقه تا مترو10

17
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رستورانپیتزایی
اطلس

www.paivand.ca

• با محیطی زیبا و دلنشین
برای پذیرایی از شما عزیزان
• با بیش از  30منونه
پیتزاهای متفاوت برای
ذائقه های ایرانی

PAIVAND: Vol. 24  no.1324  June 15, 2017

18

• پیتزاهای خوشمزه گوشت،
• لطفا جمعه و شنبه شبها
اطلس ،چهار فصل
• انواع ساندویچ های گرم ،میز خودراازقبل رزرو بفرمایید:
همبرگر ،انواع پوتین
514-524-0-524
مخصوص کبک

www.atlaspizza.ca

415-369-0505 • NDG: 6555 Somerled
514-524-0524 • Plateau Mont Royal: 4051 St-André / 514

!in
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re

rtez vot

po

Ap

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC
خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی

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

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

ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

نرخ ها
برا ی ویژه
ی
با اضافه
ر
هوایی
م
ا
س فران

info@loadextransport.com

سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ
ه
ا
ی
گ
ر
ا
ن
یت ،کوارت
کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

ز

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692
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آژانس
مسافرتی

T.A.M Travel

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..


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

هیپنوتیزم :زیر نظر استاد علی سلیمی

زیباییهیپنوتیزموخودهیپنوتیزمرافقطکسانی
میتواننداحساسکنندکهتجربهکردهباشند.

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

Tel: 514.347.4353
www.hypnohelpelio.com

EMAIL:ga_salimi@hotmail.com

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

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

کاظم پرتو تهرانی

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

ربانهم اهیموسسهآیت ا ...خویی(ره)

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

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

T: 514-341-2235
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مها
 مشجران عزیز

ـاو
هر چهارش ره رایگان
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ه
در مرکز ش
ه
ر
ی
ا
د
ر
و
ست آیلند
تلفنـی :

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

ه

ر روز هفته

اوکازیون عـالی

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

برای زندگی و یا سرمایهگذاری

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

Water front Apartment
Île-des-Soeurs
only 220000$

Cell.: 514-969-2492

نادرخاکسار

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty

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

Tel.: 514-683-8686
nader.khaksar@gmail.com
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کلینیک مدیکال آلفامدیک
Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

دکترریموندرضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده :اورژانس

پزشکان خانواده:

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

دکتر مهری حیدری

پزشک خانــواده

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک











دانا
مظفری 


مهبد







دندانپزشک
جراح
دکتر

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
جواب در  24ساعت

بدون وقت قبلی
Family Physician

)(Without Appointment

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors

پزشکان متخصص:

Dr. Mehri Heidari D.M.D.

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.



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






















 

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

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

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









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

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



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























 
















 













 Root Canal






1834 Ste Catherine W. Suite 200
)Montreal, Qc H3H 1M1 (Metro: Guy
Zoom 2 ACP
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Lumineers Veneer
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 GYNÉCOLOGUE:
Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE:
Dr. Faramarz Dehnade

CHIRURGIE bariatrique
 INTERNISTE:
Dr. Liu Chen Kiow

Tel.: (514) 933-8383












Guy Concordia

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

صرافی  5ستاره
جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،
فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید

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

حکومت حتقیر ،توبه و......

20

Guy
2178 Ste-Catherine W.
Tel.: (514) 585-2345
(514) 846-0221

W
R
ew
U
N
O
Y
G
N
IME
BRI1834 &Ste-Catherine
T
R
W., Suite 200
U
O
Y Montreal, Quebec H3H 1M1
Y
O
ENJTel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

www.clinique-arya.com

>> ادامه از صفحه16 :

در اینستاگرام به تمجید از الهام عادیاش را انجام دهد.
•
چرخنده پرداخت:
«بانوى واقعــی ايرانى ،از خداوند لذت از رجن دیگران
ميخوام كه هميشــه سالمت و مطمئنــا وقتــی روحانیــون و
خوشــحال باشــين ،شما نشان پاسداران آنها این گونه سخنان
دادين كه فقط مردها نيســتن تحقیر آمیز و رفع و رجوع کننده
كه ميتونن قوى باشن .روزى كه را می شــنوند از آنها سرمست
مردم بفهمن تغيير واقعا ممكنه می شــوند و به خــود می بالند
و هر شخصى ميتونه تغيير كنه که حکومتی بنا گذاشــتهاند که
اينم ميفهمن كه شما جزو اولين افراد باید خــود را در برابر آن له
اشخاص بودين و اون روز زياد دور کنند تا زنده بمانند و کار کنند،
به زندان نروند و شکنجه نشوند،
نيست».
(خبرآنالین ۱۰ ،خرداد  )۱۳۹۶کسی مزاحم خانوادهی آنها نشود
با تمجیــدی که وی از چرخنده و فرزندانشــان بدون پدر و مادر
می کند نشــان می دهد که با بزرگ نشوند.
تحمل هرگونــه تحقیر جدا می حکومت تمامیت خواه مذهبی
خواهد قوای قهریه تغییر وی (از بــدون تحقیر شــهروندان نمی
خواننــده ی زیر زمینی به مداح تواند آنها را کنترل کند و شریعت
حکومت) را باور کنند تا بتواند کار ایدئولوژیک شده را به اجرا بگذارد.

مردمی کــه تحت این حکومت
اقتدارگرا و تمامیت خواه زندگی
می کننــد نیز نمی توانند بدون
تحمــل ســطحی از تحقیر (یا
شیرجه رفتن به دریای آن برای
بهره گیری بیشتر) به حیات خود
ادامه دهند چون منابع کشــور
در اختیار آن اســت .جمهوری
اســامی به نحوی عمل کرده
که تنها راه خالصی شــهروندان
از تحمل تحقیر ترک کشــور یا
سقوط این حکومت است .البته
حکومت به نحــوی عمل کرده
که تصور بســیاری این است که
فروپاشــی حکومت دینی بدون
فروپاشی جامعه ممکن نخواهد
بود.
•
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6195 St-Jaques west H4B 1T7
(514) 585-2029
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مشاور امالک
عضو دایمى كانون بین
املللى مهندسین نفت
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مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه
خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

 خرید و فروش،همراه با شما در انتخاب

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

Real Es
tat
Residen e Broker
tial,
Comme
rcia
Building l,
s,
Busines
s, Hotels
,
farms &
industria
مسکونی و جتاری در آمریکای شمالی
ls

Cell.: (514) 816-4080
Immo-Plus

 تهیه وام مسکن  ارزیابی رایگان
با جتربه طوالنی در امور مدیریت بازاریابی

MASSOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker

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

برای آگاهی از اوکازیون های استثنائی
:برای زندگی و یا سرمایهگذاری همین امروز با ما متاس بگیرید
Century 21 Unic
203 bou, Hymus, suite 208 Pointe- Claire, H9R-1E9

Cell.: 514-298-4567

Office: (514) 630-1799
|

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
 سال سابقه30 با بیش از
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

massood.hashemi@century21.ca

Ninous Givargiznia, BSc. Real Estate Broker

ngivargiznia@gmail.com

مسعودهاشمی

ninous.givargiznia@century21.ca

ر
و
ز
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گشایش کانون سالمندان کاوندیش

13 :>> ادامه از صفحه

... سرمایه گذاری:ایران

 از اصالحــات بنیادی.ماندنــد
اقتصــادی در کشــور خبری
 حتی ابتکارهای دولت.نیست
در بهبود فضای حقوقی سرمایه
 از جمله با،گذاری خارجــی
تدارک قــرار دادهای
تازه نفتی برای جلب
،شرکتهای بزرگ
بــه نتایــج دلخواه
 محافل.نرسیده اند
مالی بیــن المللی کم
RE DE JOUR CAVENDISH
CENTRE DE JOUR CAVENDISH
و بیــش میدانند که حســن
POUR AÎNÉS
POUR AÎNÉS  در دور دوم زمامداری،روحانی
NDISH SENIORS DAY CENTRE
CAVENDISH SENIORS DAY CENTRE
 همچنان خواستار پیشبرد،اش
ANDE OUVERTURE
GRANDE OUVERTURE
فراینداصالحاتدرسیاست
JUNE 17, 2017, 11AM –GRAND
7PMOPENING های
GRANDSATURDAY
OPENING
،داخلی و بین المللی ایران است
رییس
ولــی تردید دارنــد که
I LE 17 JUIN, 2017, 11H A 19H
SAMEDI LE 17 JUIN, 2017, 11H
A 19H
DAY JUNE 17,
2017,NOUS
11AM VISITER
– 7PM
JUNE 17, 2017, 11AM
– 7PM
مقابله با
جمهوری بتواند از عهده
VENEZ
ET VOIR TOUT CE QUE NOUS SATURDAY
AVONS À OFFRIR!
COME
VISIT
US
AND
SEE
ALL
THAT
WE
HAVE
TO
OFFER!
.مخالفان این فرایند بر اید
:هTOUT
وشابCE
VISITER ET VOIR
AVONS À OFFRIR!
VENEZ NOUS VISITER ET VOIR TOUT CE QUE NOUS AVONS À OFFRIR!
و نQUE
غذاNOUS
سرو
بخش بسیار بزرگی از اهرمهای
نعموجانSERONT SERVIS
EUVAGES ET NOURRITURE
BREUVAGES ET NOURRITURE SERONT SERVIS
 رستوراBREUVAGES ET NOURRITURE SERONT SERVIS
تاثیر گذاری بر اقتصاد ایران در
REFRESHMENTS AND SNACKS WILL BE SERVED
TIVITÉS, SERVICES MEDICAUX , PHYSIOTHÉRAPIE
• REPAS, ACTIVITÉS, SERVICES MEDICAUX , PHYSIOTHÉRAPIE
.دست دستگاه اجرایی نیست
RÉLÈVEMENTS SANGUINS
POUR TOUS
ÂGES, AVEC
*CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS SANGUINS POUR TOUS ÂGES,
• REPAS,
ACTIVITÉS,
SERVICES MEDICAUX , PHYSIOTHÉRAPIE
 بسیارAVEC
 بخشهای،از آن مهم تر
EZ-VOUS LUN-DIM DE 7H-16H, $25 AVEC VOTRE
OU SANS RENDEZ-VOUS LUN-DIM DE 7H-16H, $25 AVEC VOTRE
MEALS,
ACTIVITIES,
RANCE-MALADIE•VALIDE,
$35 À VOTRE
MAISON. MEDICAL SERVICES, PHYSIOTHERAPY
CARTE D’ASSURANCE-MALADIE VALIDE, $35 À VOTRE MAISON.
حســاس سیاســت خارجی
CENTER FOR ALL AGES, BY APPOINTMENT OR WALK-IN MON*BLOOD TESTING CENTER FOR ALL AGES, BY APPOINTMENT OR WALK-IN MONPM, $25 WITH A VALID MEDICARE CARD, $35 AT YOUR HOME.
SUN FROM 7AM-4PM, $25 WITH A VALID MEDICARE CARD, $35 AT YOUR HOME.
 که بر فضای،جمهوری اسالمی
*CENTRE
DE PRÉLÈVEMENTS
SANGUINS POUR TOUS
ÂGES,
AVEC
Cavendish,
suite 110, Montréal,
H4B 2Y5
2525 boul
Cavendish,
suite 110, Montréal, H4B 2Y5
بین المللی کشور (از جمله در
OU SANS
RENDEZ-VOUS LUN-DIM DE 7H-16H, $25 AVEC VOTRE
TEL (514)
481-1100
TEL (514) 481-1100
راســتای جذب ســرمایههای
CARTE D’ASSURANCE-MALADIE VALIDE, $35 À VOTRE MAISON.
خارجی) تاثیری تعیین کننده
*BLOOD TESTING CENTER FOR ALL AGES, BY APPOINTMENT OR WALK-IN MONSUN FROM 7AM-4PM, $25 WITH A VALID MEDICARE CARD, $35 AT YOUR HOME.
در اختیار رییس جمهوری،دارند
.و دولت او نیست

CENTRE DE JOUR CAVENDISH
POUR AÎNÉS
CAVENDISH SENIORS DAY CENTRE

GRANDE OUVERTURE
 جونOPENING
17 شنبه
GRAND

SAMEDI LE 17 JUIN, 2017, 11H A 19H

OME VISIT US AND SEE ALL THAT WE HAVE TO OFFER!

COME VISIT US AND SEE ALL THAT WE HAVE TO OFFER!

REFRESHMENTS AND SNACKS WILL BE SERVED

REFRESHMENTS AND SNACKS WILL BE SERVED

•

TIES, MEDICAL SERVICES, PHYSIOTHERAPY

MEALS, ACTIVITIES, MEDICAL SERVICES, PHYSIOTHERAPY

2525 boul Cavendish, suite 110, Montréal, H4B 2Y5

TEL (514) 481-1100

•

،ســرمایه گذاریهای خارجی
درجه خطر پذیری کشورها بر
،پایه یک سلسله عوامل حقوقی
اقتصــادی و سیاســی تعیین
 در همه این زمینه.میشود
 ایران نتوانســته،ها
 آنگونه که،اســت
 چهره،باید و شاید
تــازهای را از خود
به سرمایه گذاران
.خارجی ارائه دهد
«برجام» می توانست فضای
تازهای رادر روابط ایران با محافل
مالی جهانی و به ویژه ســرمایه
،گذاران بین المللی به وجود آورد
با این پیام که توسعه اقتصادی
در صدر اولویتهای کشور قرار
گرفته و هدف رفتن به ســوی
بازارهای جهانی و جذب سرمایه
 می.و تکنولوژی خارجی است
توان گفت که دستگاه اجرایی
جمهوری اســامی به ریاست
حســن روحانی امیدوار بود با
حل و فصل پرونده هســتهای
بخش بزرگی از تالشهای خود
را بر انجام اصالحات اقتصادی
، همزمان،بنیادی متمرکز کند و
گفتمان تازهای را بر روابط بین
.المللی ایران حاکم سازد
 در چهار ســال،این تالش ها
نخســت زمامــداری حســن
 تا انــدازه زیادی ناکام،روحانی
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هنــوز هیــچ
اکسیری کشف
نشــده که شما با
نوشیدن چند قطره از
آن تبدیل به یک کارآفرین شوید!
خیلی ها دوســت دارند دست
به کارآفرینــی بزنند و در مدت
کوتاهی یک استارت آپ توانمند
و موفق و پولساز راه بیندازند.
اما واقعا هر فردی می تواند یک
کارآفرین باشد؟
و در واقــع یــک کارآفرین چه
ویژگی هایی دارد که ســایرین
ندارند؟
بیاگــرو در مــورد ویژگی های
کارآفرینان به  ۱۰شاخص مهم
رویاپــردازی ،قاطعیت ،عملگرا

بودن ،داشنت عزم و اراده ،فداکار

بودن ،دلبسته کار و نوآوری بودن،
توجه به جزییات و عاشق سرنوشت و

پول بودن اشاره میکند.
کارآفرینــان همیشه به دنبال
مبــارزه بوده هســتند و حس
بهدست آوردن خودساختهها و
خودیافتههایشان رادوستدارند.
بنابراین استانداردهای باالیی را
برای کار خود در نظر میگیرند.
آنها محصوالتی بــا کیفیت باال
تولیــد و بر اســاس مرغوبیت و
راندمــان رقابــت میکنند .آنها
از مواجه شــدن با رقابت ترسی
ندارند و در حقیقت از رقابت لذت
میبرند.
اگــر چه برای تبدیل شــدن به
کارآفریــن نیاز بــه تحصیالت
رســمی نیســت اما تحصیالت
خوب پیش زمینه مناسبی است
برای حل مشکالتی که کارآفرین
با آن مواجه میشــود البته ذکر
این نکته هم مهم است که رشد
سریع فناوریها رقابت و روشها
و روشهــای جدید در مدیریت
و نــوآوری باعث میشــود یک
کارآفرین موفــق برای مدیریت
کســب و کار خود مدام در حال
بروزرسانی و تحول باشد.
کارآفرینــان همواره از خطرات
پیش رویشان استقبال میکنند.
کارآفرینــان برای قبول خطر
باید جرأت داشته باشند و بدین
وســیله سرنوشــت خود را رقم
میزنند .اما در شرایط نامطمئن
تمام جوانب را برای حل مشکالت
در نظــر آنهــا را طبقــه بندی
میکنند و به مــرور زمان تمام
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مشکالتشان را حل میکنند.
کارآفرینــان مسئولیت شخصی
کارهایشان را میپذیرند.
کارآفرینــــان نوآور هستند و
همــواره در مقابله با موقعیتها از
راهها و روشهای جدید استفاده
میکنند .آنها از توانایی خود در
خالقیت لذت میبرند .از تصورات
و ابتکارات شــخصی خود برای
یافتن راههای جدید و کنار هم
گذاشتن چیزها استفاده میکنند.
آنها پر از پرسش هستند.
کارآفرینــان خســتگی ناپذیر
هســتند و در برابر مشکالت به
دنبال راهحل میگردند و سریعاً
برای حل آنها اقدام میکنند .آنها
میدانند بــا کار موثر ،به اهداف
خود خواهند رسید.
کارآفرینــان اعتمــاد به نفس
دارند و به خاطر اعتماد به نفس
خود ،شــهرت دارند .آنها براین
باورند که میتوانند انتظاراتی که
از آنها هســت برآورده کنند .به
عبارت دیگر ،آنها امکان موفقیت
خــود را بیــش از آن چیزی که
هست ،در نظر میگیرند .ظاهراً
کارآفرینان واقعی به خاطر اعتماد
بــه نفــس باالیی کــه در خود
میبینند و برای دیگران غیرقابل
لمس است ،موفق میشوند.
در ادامــه بیشــتر بــا ویژگی
کارآفرینان آشنا میشویم و ۴۰
مهمترین ویژگی های کارآفرینان
را برای شما بیان کنیم.
 .۱ریسکپذیری
البته ریســکهای متوســط و
حساب شــده که با بی گدار به
آب زدن و خرابکاری و خودکشی
مالی کردن کامال متفاوت است!
•
 .۲توفیق طلبی

Tel.:(514) 772-5787

•

 .۷پیشقدم بودن

فتوشاپ

•

 .۸فرصت گرا بودن
درواقع می توان گفت بیشتر در
جستوجوی فرصتها هستند تا
تهدیدات.

•

 .۹نتیجه گرا بودن
یک کارآفرین تا زمانی که به
نتیجه مطلوب نرسد از پا منی
نشیند.

•

 .۱۰اهل کار و عمل بودن

•

 .۱۱آینده گرایی

•

 .۱۲ایده سازی و ایده پردازی

•

 .۱۳ایجاد یا جتدید ساختار
یک واحد اقتصادی ،اجتماعی

•

 .۱۴رضایت شخصی و
استقاللطلبی

•

 .۱۵خوداشتغالی و دیگر
اشتغالی

•

 .۱۶ایجاد ارزش افزوده

•

 .۱۷تولید محصوالت یا خدمات
جدید

•

 .۱۸داشنت خالقیت کاربردی

•

 .۱۹میل به اجنام فعالیتهای
اقتصادی و اجتماعی سطح باال

•

 .۲۰شناسایی نیازها و برآورده
کردن آنها

•

•
•

 .۳نوآوری وخالقیت

•

 .۲۳آفریدن محصول برای
تقاضاهایبالقوه

 .۵پشتکار زیاد

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

 .۶آرمان گرایی

 .۲۲هدایت منابع و امکانات
به سوی هدف

 .۴اعتماد به نفس

LASER SPA
INSTITUT LEA

•

کارآفرینان مدام بــه دنبال این
هســتند که در تمــام مراحل •
زندگیشــان بــه موفقیت های  .۲۱تبدیل فرصتها بهدست
آوردها
کوچک و بزرگ دست یابند.
•
•
•

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

•

گیری و عمل کردن

 .۲۹ازخودگذشتگی

•

 .۲۵آینده نگر بودن و داشنت
چشمانداز

 .۳۰میل به پاداش گرفنت

•

 .۳۱خوشبینی

•

 .۲۶مصمم بودن

 .۳۲تالش برای کسب سود

•

 .۲۷انگیزش

ش فنی
 .۳۳دان 

•

یک نیروی درونی مدام آنها را
به مست حرکت و تالش سوق
می دهد.

معموال کارآفرینان در حوزه
خاصی توانایی فنی و مهارت
خوبی دارند.

•

 .۲۸مترکز

ل داشنت در تصمیم
 .۳۴استقال 

 .۲۴تبدیل ایده خالق به ثروت
و پول

•
•

•

•
•
•
•
•

•

 .۳۵هدفگرا بودن
.۳۶مرکزکنترلداخلی
 .۳۷تواناییبهایجادارتباطات
 .۳۸همه جانبه نگری
 .۳۹متایلبهمسؤولیتپذیری

 .۴۰رضایت از خود

منبع :فوربس :بیزینس اینسایدر
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ما و جهان...

هشداربهفقیرشدنجامعهایرانی
محمودسریعالقلم

برخــی تحلیلگران سیاســت
خارجی ،تحوالت اخیر منطقهای
را «غیرمنطقی» خواندهاند .این
نوع تحلیلهــا در روزهای اخیر،
ایــن معنا را بــه ذهن
متبــادر میکنند که
بازیگــران منطقهای
و بینالمللــی باید با
منطــق ،اســتدالل و
انصاف با ما رفتار کنند.
حــدود ســی ســال
است که سیاست خارجی بویژه
کشــورهای در حال توســعه،
مبنای ارتباطات بینالمللی خود
را بر «گسترش روابط اقتصادی
خارجی» بنیانگذاری کردهاند.
سیاستخارجی یعنی روشهای
افزایش صادرات و وزارت خارجه
یعنی نهادی که حتی روزانه به
دنبــال بازارهای جدید صادراتی
است .آلماندر غرب و کرهجنوبی
در شرق ،مظهر این نوع سیاست
خارجیهستند.
در ســال  ،۱۹۹۰بــوش پــدر
از ژاپنیهــا تقاضــا کــرد که
اتوموبیلهــای متنوع خود را در
آمریکا و با نیروی کار آمریکایی
تولیــد کنند زیرا ســهم فروش
اتوموبیلهای ژاپنی در این کشور
نسبت به اتوموبیلهای آمریکایی
به مراتب باالتر رفته بود.
روزانه حدود سه میلیارد دالر بین

تسلیحات و
آمریکا و کانادا تبادل
میشود .ضمن اینکه باید اقتصاد بانکداری.
این دو کشور همسایه کشورهای یخچــال را کرهجنوبی
تولید میکند و تراکتور
هســتند و روابــط
دیگر را
استراتژیک دارند ،ولی به اقتصاد را چین.
هفتهای نیست خود وابسته لبــاس را ترکیه تولید
کــه آمریکا به کنیم ،وگرنه میکنــد و کفــش را
برزیل.
نفــع صنایع و منیتوانیم
گرفتن ســفارش برای
تولیدکنندگان
از آنها
تســلیحات یعنــی
خود و به ضرر
منطقی
رفتار
آوردن پــول به اقتصاد
صنایــع کانادا
داشته
انتظار
آمریکا برای تحقیق در
رأی ندهد.
باشیم.
تکنولوژی و .ITاین دو،
ظاهراً ما نشستهایم تا
یعنی تسلیحات و  ITدو
دیگــران با ما صحیح،
اخالقی و منطقــی رفتار کنند .روی یک سکه هستند.
حدود نی م قرن اســت کشورها همه بوئینگ را به عنوان شرکت
سعی میکننددیگران را به لحاظ تولیــد کننــده هواپیماهــای
اقتصادی به خود وابسته کنند تا مسافربری میشناسند ولی این
در رفتار سیاسی و امنیتی آنها شرکت در عین حال ،بزرگترین
تولید کننده پهپاد برای استفاده
تأثیربگذارند.
هم اکنــون ،نفت این ظرفیت را نظامی نیز میباشد .قراردادهای
از دســت داده چون تنوع منابع نظامی اخیر میان عربســتان و
عرضه کننده نفت آنقدر فراوان آمریکا ،یک میلیون و  380هزار
شده که کشــورها ،انتخابهای شغل دائم در اقتصاد آمریکا ایجاد
فراوان دارند .تنها چهار کشــور خواهد کرد.
در نظام بینالملل هســتند که مهمترین شــرکای تکنولوژیک
سیاســت خارجی آنها ،مبنای شــرکتهای تولیدکننــده
اقتصادی ندارد .کوبا در این لیست تســلیحاتی آمریکا ،شرکتهای
اســرائیلی هســتند .البــی
بود امادیگر نیست.
امروز اقتصاد آمریکا از سه منبع شــرکتهای  ITاسرائیل ،نقش
میتواند درآمد و اشــتغال قابل مهمی در ترغیب این قراردادها
ایفا کردند .اخیراًشرکت آمریکایی
توجه ایجاد کند:
،IT
 ،Intelشرکت اســرائیلی به نام

راه اندازی بیزنس
آموزش رایگان

 یک روز در هفته  به مدت 4ماه  به انضمام وام و بورس
Free Training on how to

Start Your Business
1 day per week
for 4 months
Loans & Bursaries: available
_______________
for mor info please contact:
Chantal Day

Tel.: 514-889-6445

Daily Van Service
freeو برگشت :مونتریال  -تورونتو
سرویس رفت
pick-up & drop

سرویسعالی:
بهایرقابتناپذیر

passenger service
montréal to toronto
toronto to montréal

courier service

same day send and receive
your letters and parcels
at very competitive rates

moving service available

(514) 704-1999

)(647
(289) 239-7171
800-0717

Montréal
Toronto

AMIR

very
low rates
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اجنام کلیه امور ساختمانی

T
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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

)

Tel.:514-835-6243
 Mobileyeرا پانــزده میلیارد و
سیصد میلیوندالر خرید.
طبیعی اســت که عربســتان،
کشــور تولیدکنندۀ  ITنیست
اما در دو ســال اخیر به صورت
سیستماتیک و با نوع قراردادهایی
که بــا آمریــکا ،کانــادا ،ژاپن،
فرانســه و آلمــان منعقد کرده،
مهندسان و تکنوکراتهای خود
را با تکنولوژیهای جدید آشــنا
میکند .در نهایت ،مزیت نسبی
عربســتان در نفت و پتروشیمی
است ولی با بهرهگیری از ذخائر
ارزی ،به تدریج و در یک پروسه

دراز مدت ،دانشگاه و جامعه خود
رادر معرض تکنولوژیهای جدید
قرار میدهد.
اگر دقت کنیــد در تحلیلهای
سیاست خارجی جامعه ما ،ارقام
تقریبــاً وجود ندارد و آشــنایی
با اقتصاد بینالملــل ،فوقالعاده
محدود اســت .ادبیات  ۲۰سال
پیــش در سیاســت خارجــی
همچنان ســیطره دارد .در این
نظام بینالملل ،هیچ کشوری به
فکر کشوردیگری نیست .همه به
فکر خودشان هستند.

ه
دف ما
خ
شنودی
ش
م
است!

اگر اقتصاد کشــورهای دیگر را
به اقتصاد خود وابســته نکنیم،
نمیتوانیم از آنها رفتار منصفانه
و منطقی انتظار داشــته باشیم.
هیچ هدفی برای یک دولت باالتر
از تولیــد ثروت بــرای آیندهای
مطمئنتــر وجــود نــدارد .اگر
اقتصاد بینالملل بخوانیم ،مسائل
منطقهای را به نوعیدیگر تحلیل
و قضاوت خواهیم کرد .اگر برای
آینده کشور ،اقتصادی فکر نکنیم،
فقیر خواهیم شد.
منبع :وبسایت نویسنده

24

ســالمت...

 سال  24شماره  25  1324خرداد 1396

چراورزش
وتغذیه
ساملباعث
عمرطوالنی
منیشود؟

0
1
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جمله که هرگز نباید به
همکاران تان در محل کار بگویید

ایــن  ۱۰جملــه
که هرگــز نباید به
همکاران تان در محل
کار بگویید را همیشه
یادتان باشد و حواستان
باشد که برای ایجاد و
حفظ روابطی خوب با
همکاران که بخشی از
مسئولیتی است که هر
فرد در محیط کاری دارد
بهتر است از گفتن برخی
حرف ها پرهیز کنید.

اگر همه چیز را درســت انجام
مبنــای ایــن تفکر که
دهیم ،سالم خواهیم بود و عمر •
خودمــان میتوانیــم
« .۱آیا بارداری؟»
طوالنی خواهیم کرد.
سرنوشت سالمت خود
حسن شهرت شما در محیط
اگر کســی بــاردار باشــد و « .۵رییس جدید آدم
را کنتــرل کنیم ،بر روش
اما نمونههایی مثل هارپر ،باعث
بخواهد شــما بدانید ،حتما مزخرفی است»
کار نمیکند .بهتر اســت به
میشــود به خودمان بگوییم
غذا خــوردن و ورزش بنا
که «اگر همه آن سبزیجات به شــما خواهد گفت و تا آن انتقاد کردن از روسا به ندرت اعتبارتان در محیط کار آسیب
شــده و در زندگی پرخطر
خوردن و باشــگاه رفتنها زمان موضوع بارداری دیگران به پیشرفت شغلی شما کمک نزنید.
امروز یک تفکــر فریبنده به
مانع ســکته قلبی نشده ارتباطی به شما ندارد .پس از میکنــد .حتی اگــر دیگران •
نظر میرسد .متاســفانه ،باور
پرسیدن این سوال آزاردهنده هم در انتقاد از رییس با شما « .۹چرا امروز اینقدر شیک
تزلزل ناپذیر به قدرت ســبک
پس چــرا بــه خودم
همراهی کنند اما ممکن است کردی ،مصاحبه کاری
دست بردارید.
زندگی ســالم ،میتواند سالمت
زحمت بدهم؟»
تنها انتقادات شما به گوش او داری؟»
اما این یک اشــتباه •
را به امــری اخالقی تبدیل کند
برسد ،پس انتقادات از رییس شــما با پرسیدن این سوال از
« .۲بابت سهم کادوی
و باعث شود که همه چیز مثل
بزرگ است.
رییس ،بدهکاری»
همکارتــان او را در موقعیت
را نزد خود نگه دارید.
کنتــرل اضافــه وزن ،تبدیل به
تغذیه سالم شاید
نامناســبی قرار میدهید .از
نتواند ریســک بسیاری از افراد دوست ندارند •
یک وظیفه شــخصی و اخالقی
ســویی اگر او مصاحبه کاری
که در مراسم تولد مدیران یا « .۶میدونستی…؟!»
شــود .اما واقعیت این است که
تمامبیماریها
را از بیــن همکاران شرکت کنند و بابت بــه شــایعاتی کــه در مورد داشــته باشد ،احتماال مجبور
سبک زندگی ســالم ،نمیتواند
ببــرد امــا کادوی آن پولــی بپردازند .به همکارانتــان میشــنوید میشــود با دروغ گفتن آن را
تمام خطرات موجود درباره
یادتان باشــد که این همین خاطر سعی نکنید که بیتوجــه باشــید و آنهــا را تکذیب کند ودر غیر اینصورت
بیماریهــا را از بین ببرد و سبک زندگی سالم عمر
سبک زندگی ناسالم هم لزوما طوالنی را تضمین منیکند تنها ژنها نیستند که آنها را بهاین کار مجبور کنید .به دیگــران نگویید .شــاید ممکن اســت نگرانشود که
همکارتان بهاین ماجرا که دو شــاید روســا فکر کنند او به
سرنوشت شما را رقم •
باعث مرگ نمیشود.
اما بر کیفیت سالهای
نفر از کارمنــدان بیرون دفتر دنبال شغلدیگری میشود.
« .۳خیلی الغری! چرا
میزنند .تغذیه سالم
همه ما شاهد بیماران مبتال
زندگی میافزاید.
هیچی منیخوری؟»
با یکدیگــر مالقات میکنند• ،
و ســایر عادتهای
بــه ســرطانی بودهایــم که
نظــر دادن در مــورد انــدام توجه و عالقه نشــان دهد اما « .۱۰خیلی خستهام!»
سالم کمک میکند
دچار احساس عذاب وجدان
هستند و فکر میکنند که چون چندانی به تغذیه ندارند .تغذیه ،کــه ژنهای خــود را دیگران در محیــط کار اقدام به طور حتم میفهمد که شما گفتــن اینکه دیشــب را تا
به اندازه کافی تغذیهشــان سالم تنها از سالمت عمومی ما مراقبت تقویــت کنیــد .این چندان پسندیدهای نیست .به همکار رازدار و قابل اطمینانی دیروقت میهمانــی بودهاید و
نبوده ،سرطان گرفتهاند.در مقابل میکند.
اکنون بســیار خواب آلوده و
موضوع باعث میشود همین خاطر کاری به شــیوه نیستی .د
خســتهاید باعث میشود که
افراد سالمی هستند که به دلیل درست است که تغذیه و سبک که بیماریهای مزمن غذا خوردن همکارتان نداشته •
از اعتبار شــما در محیط کار
« .۷چند سالته؟!»
چاقــی و اضافــه وزن ،فرضیات زندگی میتواند بر امکان ابتالی را به تعویق بیندازید باشید.
اگر یکی از همکارانتان به طرز کاسته شــود ،حتی اگر مانند
نادرستی درباره احتمال ابتال به ما به برخی از بیماریهایی که از یا از آنها جلوگیری •
« .۴این وظیفه من نیست» غیرعادی جوان یا پیر به نظر دیگر روزهــا وظایفتان را به
دیابت یا بیماریهای قلبی دارند .آنها میترسیم اثر بگذارد  -مثل کنیــد و عمرتــان
برای کمک کردن به همکارتان میآید بهتر است شگفتی از بهترین نحو انجامدهید.
افراد الغری هم وجود دارند که دیابــت و بیماریهای قلبی -اما طوالنیتر شود.
دچار کلسترول باال و قند خون گاهی این عوامل به خودی خود البته هیچ تضمینی الزم نیست که آن کمک حتما این موضــوع را برای خودتان مردم درباره لباس پوشــیدن
شــما ،زنگ موبایلتان ،غذایی
در شــرح وظایف شما باشد .نگهدارید.
وجود ندارد.
کافینیستند.
هستند و میگویند:
که میخوریــد و فیلمی که
«مــن چون الغر بــودم ،زیاد به نمونه این ماجرا را فوریه گذشته مثل بــازی پوکر فرصت کمک به دیگران را از •
غذاخــوردن ام توجــه نکردم و شــاهد بودیم .مربی بدنســازی است .زندگی هم دست ندهید،در غیر اینصورت « .۸اینجا کسی مرا حتویل میبینیــد نظــر نمیدهند
ذهنیتــی منفی از شــما نزد منیگیرد»
شــما هم ایــن کار را درباره
چهرههای مشــهور ،باب هارپر ،کال قمار اســت.
ورزش نکردم».
اینکه ارزش خودتاندر محیط همکارانتان انجام ندهید.
اما غذا تــا چه حد میتواند وقتی در باشگاهی در نیویورک شــانستان را دیگران ایجاد میشود.
•
کار را کم جلوهدهید کمکی به
مشغول کار بود،دچار حمله قلبی امتحان کنید اما •
داروی بیماریها باشد؟
ارتباط میان تغذیه و ســامتی شد .درست است که او نمادی از خوشتان بیاید
یک موضوع صفر و صدی نیست .سالمت بود ،اما سابقه خانوادگی یا نــه ،همهمان
جور خلق نشدهاند .تعذیه سالم به گوارشــی روزمره هم جلوگیری عضالتمان هم ضعیفتر میشود
بله ،غذا میتوانــد داروی خوبی بیماریهای قلبی داشت .مادرش قرار است یک روز بمیریم.
مگــر اینکه پروتئیــن کافی به
باشد اما با وجود اینکه تغذیه یا به دلیل ســکته قلبی مرده بود مراقبت کردن از خود بر مبنای شما ویتامین ،مواد معدنی ،مواد کند.
ما برســد و ورزش کنیم .حفظ
ســوءتغذیه ،در امکان ابتالی ما و با وجود ســطح باالی سالمت تعذیه سالم ،ورزش ،خواب کافی مغذی و فیبــر میدهد و باعث •
عضــات ،زندگی را آســان تر
به بیماریهای مزمن موثر است ،جســمی ،عادتهای تغذیهای و و … برای زندگی روزمره شــما میشــود هم فعالیت مناسبی پوست شفاف:
مفیــد خواهد بــود و حتی اگر داشته باشید و هم احساس خوبی پژوهشهــا نشــان میدهد که میکند.
اما تنها یکی از فاکتورها در این بدن متناسب ،سکته کرد.
افرادی که میوه و سبزیجات زیادی •
باعث نشــود عمرتان طوالنیتر داشت باشید.
زمینه است .بسیاری از بیماریها •
مصرف میکنند پوست بهتری لذت بیشتر از غذا خوردن:
شود ،دست کم کیفیت زندگی •
به دلیل ارتباطات پیچیده میان نقش شانس
هــم دارند .آنتیاکســیدانهای وقتی غذایــی میخورید که هم
ژنها ،رژیــم غذایی و محیط به ما آدمها شانس و اقبال را دوست شما را باال خواهد برد .همه کس گوارش بهتر:
داریم اما در عین حال دوســت میتوانند از مزایای تعذیه سالم و تغذیه سرشــار از ســبزیجات ،موجود در ســبزیها و میوهها ،ســالم اســت و هم خوشمزه،
وجود میآیند.
میوهها،دانههای کامل و حبوبات ،اثرات منفی نور خورشید و سن احســاس رضایت ذهنیتان به
درســت اســت که برخــی از داریــم نتیجــه تالشهایمان را فعالیت بدن بهرهمند شوند.
باکتریهای مفید برایتان فراهم را روی پوست کاهش میدهند .مراتب بیشتر از زمانی است که
وضعیتهای جسمی به تغییراتی ببینیــم .وقتی تغذیه ســالم را •
غذاهای کم ارزش میخورید.
مــیآورد .همین موضــوع مانع •
در رژیم غذایی پاســخ میدهند اولویــت خود قــرار میدهیم و انــرژیبیشتر:
•
و نیازی بــه دارو وجود ندارد ،اما مرتــب ورزش میکنیــم ،این با اینکه کالریها سوخت بدنمان بســیاری از بیماریهای مزمن عضــالتقویتر:
برخی از بیماریهــا هم ارتباط فرضیه در ما تقویت میشود که هســتند ،اما همه کالریها یک میشــود و میتواند از مشکالت هرچه ســنمان باالتــر میرود،

25

www.paivand.ca

 سال  24شماره  25  1324خرداد 1396

ســالمت...

PAIVAND: Vol. 24  no.1324  June 15, 2017

مبلمـان
پریلو

1899$

39,33$/mois ou

GALEN

Sectionnel

ا
و
ک
ا
ز
ی
و
نع
PRIX
FOU

مقاومت به آنتیبیوتیک یعنی چه؟
اخیراًخبری منتشر شد از آنتیبیوتیک
تــازهای که تاثیر معجزهآســا خواهد
داشــت .اهمیت این آنتیبیوتیک که
ســاخت آن در حال حاضر در مرحله
پژوهشیقراردارد،مقابلهباباکتریهای
مقاوم شده به آنتیبیوتیکهای فعلی
ذکر شده است.
موضوع این داروی جدید و مقاومت به
آنتیبیوتیک سوالهای زیادی را بوجود
آورده است که در اینجا به برخی از این
سوالها پاسخ میدهیم.
•
مقاومت به آنتیبیوتیک چه معنایی
دارد؟

میکروبها در انتقال اطالعات شــاید
از انسانها پیشرفتهتر باشند .همانطور
کهدر شبکههای اجتماعی ناگهان یک
خبر به سرعت تکثیر میشود(!) و همه
از آن مطلع میشوند ،میکروبها نیز
ژنی را که باعث مقاومت آنها میشود
به سرعت همرسان میکنند.
درســت مثل اینکه شــما موبایل و
لپتاپتان را آپدیت میکنید تا بر علیه
ویروسهای جدید محافظت شــود،
میکروبها هم مرتب خود را آپدیت
میکنند.
حال اگر بمب قدیمی کارگر نباشد باید
به سراغ بمب جدید رفت.
اما همانطور که گفته شد میکروبها
باالخــره راه دفاع را یاد گرفته و آن را
همرســان میکنند .نتیجه آنکه دائم
میکروبهای خوب که می توانند در
رقابت با میکروبهای بد عرصه را بر
آنها تنگ کننــد از بین میروند و جا
برای رشــد و تکثیر میکروبهای بد
بازتر میشود .آنچه امروز سبب نگرانی
است وجود میکروبهایی است (که به
ابـرمیـکروب میگویند) که هیچ
آنها َ
یک از سالحهای ما (آنتیبیوتیک) بر
آنها کارگر نیست.
آنتیبیوتیک تازهای که پژوهشگران بر
روی توسعه آن کار میکنند ،به منظور
مقابله با این میکروبها ساخته شده
است.
•
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33,12$

/mois pour sofa

الی

INCLINABLE ÉLECTRIQUE

Sofa 1599$ / Causeuse 1479$ / Fauteuil 999$

MANDA

1699$

Sectionnel canapé lit 35,19$/mois ou

999$

20,19$/mois ou

JITTERBUG

Sectionnel

41,40$/mois ou1999

$

CELTIC

Lit queen, bureau, miroir, commode, 2 tables de nuit
7 morceaux complet

31,05$

1299$

26,91$/mois ou

Lily Anne

/mois pour sofa

PALLISER CUIR PARIS

Sofa 1499$ / Causeuse 1469$ / Fauteuil 1299$ Sectionnel

VENTE
DANS TOUT

JUSQU’À

%

65

برخی تصور میکنند مقاومت به آنتی
بیوتیک به این معناست که بدن انسان
به آنتی بیوتیک مقاوم میشــود .این
LE MAGASIN
برداشت نادرســتی است .مقاومت به
CE SAMEDI
DIMANCHE ET LUNDI
آنتی بیوتیک یعنی میکروب ،سپری
دفاعی اختراع کرده که آنتی بیوتیک
بر آن بی تاثیر است.
اما چطور چنین چیزی پیش میآید؟
MOIS
فرض کنید آنتیبیوتیک بمبی است
POUR
که بر روی ارتش دشــمن (میکروب)
ریخته میشود .آنتیبیوتیک مخصوصا
PAYER
اگر وسیع الطیف باشد ،یعنی این که
BORDEAUX
$
مثل بمباران کور هر میکروبی را کهدم
7 morceaux complet 26,91 /mois ou1299
دستش بیاید می کشد .البته که تمام
میکروبهای بدن مضر نیستند .برخی
از این میکروبها نــه تنها بیماریزا
نیستند بلکه مفید هم هستند .بنابراین
PRIX
آنتیبیوتیــک میکروبهای خوبی را داستان این آنتیبیوتیک چه معنایی
FOU
هم که دشمن میکروبهای بیماریزا برای زندگی روزمره ما دارد و باید
هستند از بین میبرد .میکروبها برای چه کار کنیم؟
زنده ماندن و رشــد و تکثیر به منابع اول آنکه آنتیبیوتیک را فقط عامل
غــذا و انرژی نیاز دارند و باکتریهای ســامت ندانیم .تردیدی نیست که
خوب و بد با هم بر سر این منابع رقابت آنتی بیوتیکها برای بقای بشــر در
میکنند.بنابرایناگرآنتیبیوتیکدقیق روزگار کنونــی اهمیت حیاتی دارند
و درست مصرف نشود ،میکروبهای اما باید همیشــه در یاد داشته باشیم
خــوب را که با میکروبهــای بد در که آنتی بیوتیک میکروبهای خوب
رقابتند از بین میبرد.
بدن را هــم میکشــد و راه را برای
ST-PIERRE
حال تصور کنید که آنتیبیوتیک تمام میکروبهای بد باز میکند .بیایید از
Lit queen, bureau, miroir, commode, 2 tables de nuit
$
82,82$/mois ou 3999
7 morceaux complet
میکروبهای بد و خوب را کشته است مثال جنگ استفاده کنیم.
POUR UN
اما کافی است یک میکروب بد جهش فرض کنیم ما میدانیم که منطقهای
ژنتیکی پیدا کرده باشد ،اتفاقی کامال در کنترل دشــمن است (مثل اینکه
MAGASIN
PRÈS DE
طبیعی که بسیار پیش میآید .اگر این برخــی میکروبهای دشــمن مثال
جهش باعث بیاثر شدن آنتیبیوتیک در روده ما باشــد) .اگر برای کشــتن CHEZ VOUS
شــود ،مثل این است که شما بمبی نیروهای نظامی دشمن تمام شهر را
دارید که دیگر بر دشمن کارگر نیست .از باال بمباران کنیم ،بسیاری از مردم
خواهــد زد .به این معنا که میکروبهایی
بنابراین شما حجم و میزان بمباران را محلی که مخالفدشمن ودوست ما چقدر خطرناک است.
هر چه بیشتر کنید نتیجه بدتر است ،هستند از بین خواهند رفت .نتیجه بنابراین خــوردن آنتی بیوتیک اگر کاری را مقاوم خواهد کــرد که میتوانند باعث
دوستان کشته میشــوند و جا برای اینکه مقاومت محلی علیه دشمن حساب شــده و به دقت فکر شده نباشد بیماری انسانهایدیگر شوند.
دشمنان بازتر می شود.
کم می شود و همه میدانیم که این نه فقط به ما بلکه به تمام انســانها لطمه آیا به نظر شما منطقی است که برای مبارزه

DE RABAIS

PLUS

60

$

PRILLO.CA

999$

EASTERN CHARCOAL

20,69$/mois ou

Sectionnel

6 MILLIONS $
DE MEUBLES
EN LIQUIDATION

1699$

CARLA

2399$

BENEDICT

7 morceaux complet 35,19$/mois ou

1599$

Sectionnel électrique 46,69$/mois ou

RIDGE CHOCOLATE

33,12$/mois ou

JM012105749

PRILLO.CA

Sectionnel

بادشمن هر یک از ما راسا و شخصا تعدادی
بمب را به صالحدید خود به سمت نیروهای
دشمن پرتاب کنیم؟

{>> ادامه در صفحه}30 :
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«« سالمت و مدیریت زنــدگی »»

 ۱۲فایده شگفت
انگیز روغن گردو
برای سالمتی
ر و غن

گر د و
برای مزهدار کردن ســس ساالد ،ماهی و
گوشــت و در ترکیب با پاستا و برای آماده
کردن دسر استفاده میشــود .این روغن
در اثر گرما دیدن ترش میشود و بنابراین
ترجیحا به عنوان ســس سرد یا خام مورد
اســتفاده قرار میگیرد .گردو در دهههای
اخیر با دقت مورد مطالعه قرار گرفتهاست،
اما مطالعاتــی کــه درحالحاضر صورت
میگیرند ،به دلیل عالقهی رو به رشــدی
است که نسبت به مزایای این روغن برای
سالمتی به وجود آمدهاست.
خواص روغن گردو
ترکیبات روغن گردو چیست؟

ن گردو از گردوی انگلیســی استخراج
روغ 
میشود .این روغن منبع خوبی از اسیدهای
چرب امگا ( ۶این اســید چرب  ٪۵۰اسید
لینولئیک دارد) و اســیدهای چرب امگا۳
است .این روغن غنی از چربی اشباع نشده
اســت .روغن گردوی خام از مغز گردوی
خشک و به شــیوهی روغنگیری توسط
پرس سرد گرفته شدهاست.
روغن گردو چه رنگ و شکلی دارد؟

روغــن گــردو خوراکی اســت و به دلیل
قیمت باالیی که دارد ،به طور کلی کمتر از
روغنهای دیگر در پخت و پز مواد غذایی
استفاده میشود .این روغن رنگ روشن و
عطر و طعم مالیمی دارد ،و دارای خواص
مغزها است.
مصرف روغن گردو در تهیهی مواد غذایی
چه مزایایی برای سالمتی دارد؟
•

 .۱برای سالمت قلب فایده دارد.

اســیدهای چرب امگا  ۳موجود در روغن
گردو از سالمت قلب به شیوههای مختلف
حمایــت میکنند .برخــی از مزیتهای
عمدهی این روغن عبارتند از:
* لخته شدن خون را کاهش میدهد.
* ضربان قلب را کنترل میکند.
* کلسترول بد را کاهش میدهد.
•
 .۲روغن گردو خواص ضد التهابی
دارد.

این روغن با توجه به چربیهای تک اشباع
شدهای که دارد ،مانع از بروز التهاب در بدن
میشــود و به این ترتیب درد ناشی از ورم
مفاصل را کاهش میدهد.
•

 .۳االجیک اسید فراوانی دارد.

االجیک اسید ســلولهای سرطانی را در
حیوانات میکشد .این اسید به میزان بسیار
زیادی در روغن گردو موجود است .بنابراین
این روغن ســرطان را در حیوانات درمان
میکند .گفته میشود که این روغن به کبد
برای از بین بردن سلولهای سرطانی کمک
{>> ادامه در صفحه}32 :
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عالئم و نشــانه های اختالل
شــخصیت خودشــیفتگی
عبارتند از:
داشــتن یک احساس واهی
مهم بودن ،احســاس کاذب
موفقیــت بدون حــد و مرز،
اعتقاد به این که فردی خاص
و منحصــر به فرد هســتید،
بهرهجوبی از دیگــران ،فاقد
احساس همدلی بودن ،متکبر
بودن ،و حســادت نسبت به
دیگران .این عالئم سبب بروز
اندوه قابلتوجهی در زندگی
هر فردی میشود.
شــخصیت
اختــال
خودشیفتگی اختاللی است
که توسط یک الگوی طوالنی
مدت بزرگنمایی (به صورت
خیالی یا رفتــار واقعی) ،نیاز
شدید برای تحسین شدن از
سویدیگران ،و معموال فقدان
کامل احساس همدلی نسبت
به دیگران شرح داده میشود.
افراد مبتال به این اختالل اغلب
بر این باورند که مهمترین فرد
هســتند در زندگی دیگران
یا در زندگی کســانی که با
آنها مالقات میکنند .شــاید
این الگوی رفتاری برای یک
پادشــاه در قرن شانزدهم در
کشور انگلســتان مناسب به
نظر برســد ،اما امروزه برای
بیشــتر مردم عادی به طور
کلی نامناسب در نظر گرفته
میشود.
افــراد مبتــا بــه اختالل
شــخصیت خودشــیفتگی
اغلب حــاالت و برخوردهای
مغرورانه ،پرنخوت و ریاست
مآبانــه با دیگــران دارند .به
عنوان مثــال ،یک فرد مبتال
به این اختالل ممکن اســت
در مــورد بیادبی یا حماقت
یک پیشــخدمت سر به هوا
شکایت کند یا ارزیابی درست
یک پزشک را با حماقت تمام
نادرستبنمایاند.
اگــر بخواهیــم بــه صورت
غیرحرفــهای صحبت کنیم،

خصیت خودشیفتگی

نشانه دراختالل ش
Signs of Narcissistic
Abuse...
NPD:
narcissistic
personality
disorder

کســی کــه مبتال بــه این
اختالل اســت ممکن است
به ســادگی به عنــوان یک
«خوشــیفته» یا بــه عنوان
کســی که «خودشیفتگی»
دارد ،توصیف میشــود .هر
دوی این واژهها به طور کلی
به کســی اشــاره میکنند
که بــه اختالل شــخصیت
خودشیفتگی( )NPDمبتال
است.
اختالل شخصیتی ،یک الگوی
پایدار از تجربیــات درونی و
رفتاری اســت که از فرهنگ
هنجار فرد ،منحرف شدهاست.
این الگــو در دو یا چند مورد
از حوزههای زیردیده میشود:
شــناخت؛ تاثیــر؛ عملکرد
بین فــردی یا کنترل انگیزه.
الگوی پایدار در سراسر طیف
گســتردهای از موقعیتهای
شــخصی و اجتماعــی،
انعطافناپذیر و فراگیر است،
و به طور معمول به پریشانی
قابلتوجــه یا اختــال در
حوزههای اجتماعــی و کار
یا دیگــر حوزههای عملکرد
منجر میشود .این الگو پایدار
و طوالنــی مدت اســت ،و
شروع آن را میتوان در اوایل
بزرگسالی و نوجوانی پیدا کرد.

علـل بروز اختالل
شخصیتخودشیفتگی
امروزه محققان نمیدانند چه
چیــزی باعث بــروز اختالل
شــخصیت خودشــیفتگی
میشــود .بــا ایــن حــال
نظریههای زیــادی در مورد
علل احتمالی بــروز اختالل
شخصیت خودشیفتگی وجود
دارند .بیشتــر متخصصین
روی یک مدل علت و معلولی
بیوسایکوسوشــال اتفاق نظر
دارند.
بر اساس این مدل علل بروز
این اختــال به احتمال زیاد
با توجه به عوامل بیولوژیکی
و ژنتیکــی ،عوامل اجتماعی
(مثــا این کــه چگونه یک
فرد در مراحل اولیهی رشــد

خود با خانواده و دوستاناش
و بچههــای دیگــر تعامــل
دارد) ،و عوامل روانی هستند
(شــخصیت و خلق و خوی
فرد ،که توسط محیط زندگی
او شکل گرفته و مهارتهایی
که برای مقابله با اســترس
آموختهاست) .این امر نشان
میدهد که جهــت بروز این
اختالل یــک عامــل واحد
مسئول نیست  -بلکه ماهیت
پیچیــده و احتمــاال در هم
تنیدهی این سه عامل است
که اهمیت دارد.
مطابق با تحقیقات اگر یک فرد
مبتال به این اختالل شخصیت
باشد ،ریسک افزایشیافتهی
کمی وجود دارد که آن را به
فرزندان خود انتقال بدهد.
مطل
عالئــم اختالل شــخصیت
خودشیفتگی
بــرای این کــه یــک فرد،
مبتال به اختالل شــخصیت
خودشیفتگی ( )NPDباشد،
باید پنج مورد (یا بیشتر) از
عالئم زیر در او تشخیص داده
شود:
•
 .۱فرد دارای یک احســاس
واهی مهم پنداشتن خود است
(به عنوان مثال ،در زمینهی
دســتاوردها و استعدادهای
خود اغراق میکند ،انتظار دارد
که بدون داشتن دستاوردهای
مناسب به عنوان فرد برتر به
رسمیت شناخته شود).
•
 .۲فکر و ذکرش این اســت
که موفقیت ،قدرت ،استعداد
و زیبایی نامحدود یا عشقی
ایدهآل دارد.
•
 .۳معتقد اســت که خاص و
منحصر به فرد اســت و تنها
آدمهای خاص و ســطح باال
میتواننــد او را درک کنند
و باید تنهــا با آدمها خاص و
سطح باال رابطه داشته باشد.
•

.۴به شدت نیازمند این
است که از سوی دیگران مورد
تحسین و تقدیر قرار بگیرد.
•
 .۵به شدت احساس میکند
که مستحق امتیازات خاصی
است ،به عنوان مثال ،به طور
غیرمنطقیانتظاردارددیگران
با او رفتار خاصیداشته باشند
و خودشان را به طور اتوماتیک
با انتطارت او تطبیق بدهند.
•
 .۶دیگران را استثمار میکند،
به عنوان مثال ،ازدیگران برای
رسیدن به اهداف و برنامههای
خود استفاده میکند.
•
 .۷فاقــد احســاس همدلی
نســبت به دیگران اســت،
به عنوان مثــال ،تمایلی به
شناختن یا درک احساسات و
نیازهایدیگران ندارد.
•
 .۸اغلب به دیگران حسادت
میکنــد یــا معتقد اســت
کــه دیگران به او حســادت
میکنند.
•
.۹مرتبا نگــرش یا رفتارهای
حاکی از غرور و نخوت از خود
نشان میدهد.
---------از آنجایــی کــه اختالالت
شــخصیتی الگوهای پایدار
و طوالنی مــدت رفتاری را
توصیف میکننــد ،اغلب در
بزرگســالی تشــخیص داده
میشوند .این اختالل معموال
در دوران کودکی یا نوجوانی
تشخیص داده نمیشود ،چرا
که یک کودک یا نوجوان به
طور دائم در حال رشد کردن
اســت ،به لحاظ شخصیتی
تغییر میکند و بالغ میشود.
با این حال ،اگر این اختالل در
کودکی یا نوجوانی تشخیص
داده شود ،ویژگیهای آن باید
به مدت دست کم یک سال
موجود باشند.
با توجه به تحقیقات ،اختالل
شــخصیت خودشیفتگی در
مردان نسبت به زنان شایعتر
اســت ،و تصور میشود که
حدود ۶درصــد از جمعیت
عمومی به این اختالل مبتال
میشوند.
شدت NPDنیز مانند بسیاری
از اختــاالت شــخصیتی،
معموال بــا باال رفتن ســن
کاهش مییابد .اما بســیاری
از آدمها چند مورد معدود از
افراطیترین عالئم آن را زمانی
کــه در دههی چهل و پنجاه
زندگیشــان هستند ،تجربه
میکنند.

اختـاللشخصیت
خودشیفتگیچگونهتشخیص
داده میشود؟

اختالالت شــخصیتی مانند
 NPDبه طور معمول توسط
یــک متخصص بهداشــت
و ســامت روان ماننــد
روانشــناس یا روانپزشــک
تشخیص داده شود .پزشکان
خانواده و پزشــکان عمومی
به طور کلــی در این زمینه
آمــوزش ندیدهاند یــا برای
ارائهی تشخیص در زمینهی
روانی مجهز نیستند .بنابراین
هرچند که شما میتوانید در
ابتدا با پزشک خانواده در مورد
این مشکل مشورت کنید ،اما
آنها میبایست برای تشخیص
و درمــان شــما را بــه یک
متخصص بهداشت و سالمت
روان ارجــاع دهند .آزمایش
خون یا آزمایش ژنتیک برای
تشخیص اختالل شخصیت
انجامنمیگیرد.
بسیاری از آدمهای مبتال به
این اختالل به دنبال به درمان
خود نمیروند .افراد مبتال به
اختالالت شخصیتی ،به طور
کلی ،اغلب بــه دنبال درمان
نمیرونــد تا زمانــی که این
اختالل کمکم سبب دخالت
زیاد فــرد در زندگی دیگران
یا تاثیر گذاشتن روی زندگی
آنها میشود .این مشکل اغلب
زمانــی رخ میدهد که منابع
فرد برای مقابله با مشکالت
به حدی کم هستند که فرد
نمیتواند با استرس یا دیگر
حوادث زندگی کنار بیاید.
تشخیص اختالل شخصیت
خودشــیفتگی توسط یک
متخصص سالمت و بهداشت
روان از طریق مقایسهی عالئم
شما و تاریخچهی زندگیتان
با مــواردی کــه در باال ذکر
شدهاست،ایجاد میشود .آنها
تعیین خواهند کــرد که آیا
عالئم ی که دارید ،برای مبتال
بودن به اختالل شــخصیت
خودشیفتگی کافی هستند یا
خیر.
درمــان اختالل شخصیت
خودشیفتگی

درمــان اختالل شــخصیت
خودشیفتگی معموال شامل
روان درمانیهــای طوالنــی
مدت نزد یک درمانگر است
که تجربهی درمان این نوع از
اختالالت شخصیتی را دارد.
داروهایی نیز ممکن اســت
برای کمک بــه بهبود عالئم
نگرانکننده و ناتوانکنندهی
این اختالل تجویز شود.
•

س�ازماندهي ش�ده اثرات بسيار
مثبتي داش�ت كه بعدها توانست
روند جنگ را كام ً
ال تغيير دهد

مثبتي داش�ت كه بعدها توانست
روند جنگ را كام ً
ال تغيير دهد
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و حملههاي احتمالي شان در معرض انهدام
و آس��يب پذيري جدي ق��رار داده بود .به
اعتقاد صاحبنظران جنگ ،حمله دشمن به
پل سابله پس از گذشت چند روز از عمليات
طريق القدس و بعد از آن عقب نش��يني از
شمال رودخانه نيسان ،نخستين تحول در
باور و نگرش دش��من بود ،آنها براي ادامه
حضورش��ان در مناطقي كه اش��غال كرده
بودند بايد تصميم جديدي اتخاذ ميكردند.
از اين مرحله به بعد تهاجم و ابتكار عمل
رزمندگان
مقابلــهاختيار
هــای جنگ در
سبک زندگیدر صحنههاي
کاهش
بــا آن و
ايران قرار گرفت .تداوم عمليات و س��رعت
مختلبیش
بدن نیز
اضافی
عامل در
کیلوهــایتري��ن
کــم تحرک و پرخــوری ازعم��ل در اجرا مهم
گيري دشمن
بود .شوند.
محبوب
تصميمدیگر
سيستمزمان
جملــه عوامل موثــر در ابتال بهكردناز هر
نيروه��اي فات��ح ديوان��ه قادس��يه كه
ســریع
چربی
چاقی و اضافه وزن محسوب میمي اما
ســوزیآخرين
خوزستان را به
برایروزه
خواستند ۳
درماندهقانون
چن��انچند
شوند .در حقیقت ،چاقی به یکیاس��تان عراق تبديل كند ،باید
پس
اين
از
از مشکالت اصلی دنیای مدرنبودن��د كه تمام تاش خ��ود رامد نظــر قرار
براي ايجاد تأخير و تعويق در عمليات آتي
بگیرندثامنکه در
امروز مبدل شده است.
ايرانيان قرار دادند .تجارب دو عمليات
اطاع از
االئم��ه و خاصه طريق الق��دس و
به آنها
ادامــه
گســترش چاقی
تجمع رزمندگان در منطقه شوش آنها را
ضمنشود.
اشارهتامی
سبب شده
واداشت تا به تنگه چزابه حمله ببرند
دهي•
روش
عملاين
مي��ان
س��ازمان
خودجوشش��كل
نيروه��اي كه رمل به
ش��دهاند چرا
ف ده��د.تاازوارد
ايرانيمختلف
نيروهاينظامي
عمليات
كنترل
زدنايجاد و
برهم در
سرعت
به
ساده
بسيجيان
همين
ها
آن
توس��ط
عمليات
اجراي
در
تأخي��ر
و
نعملياتي
نسبتايران
بیشتریبستان
کالریثانياً پاتك
مردمي وطبيعي ،مانعي اساسي و غيرقابل عبور است در سطح وسيع بود.
همچون
تجرب��ه
با
و
ج��وان
فرماندهان��ي
تضعيف
بشدت
كه
را
عراق
نيروهاي
روحيه
مصرفی موفقيتي
براي اولين بار با
ساخت كه
ينالمللي ،در حالي كه بس��يجيان و رزمندگان براي را قادر
کالری
باال به
هيچباقري
خودحسن
افشردي يا
به
حمله
اين
از
ها
ببرد.عراقي
ش��ده بود
هدشمن با
استفادهاي از
غامحسينبه اهداف
شهيد رس��يدن
چشمگير ،تاكتيكهاي موج انساني را كه
نكردهبر سير
چنان
برآوردند و
شتابزده
ولي
نرس��يدند
بسوزانید
گجنوب]
كوپتر
س��ر هلي
هاي جنگ
حركاتجبهه
حاكم بر
تاكتيك
بودند.وقايع جنگ نتيجهايبعده��ا
سبب ً
كافه
ا
كام
را
دش��من
ك��ه
نهادند
تأثي��ر
براي
الزم
ه��اي
زمينه
تا
ش��د
باعث
ها
آن
دشمن
م
بسياري
حيرت
حتي
موضوع
اين
بگذارد».
آزمايش
مرحله
به
شد،
کاهش وزن ســاده است:
ك�رد و ودرعاجز ازكردند.
نيروهاي
كارشناس��ان نظامي جهان شد چنان كه
ايرانياز درك
غربيها،
توسطاين كه
المبينواسطه
عمليات فتحالبته به
کالری های
صحنهازهاي
عملي��ات در
آماده شود.
نبردهايبرجسته
كارشناسان
كارش» يكي
ححي عبور اين «افرايم
س��طح
میزاندر چنين
اگرمردمي
حضور ني��روي
گذاش��ت
تأثيراتيدرباقي
شماس��بب
صدام
نگراني
زعمليات،
كه ازطريق
عمليات
ارزياب��ي
آتي نيزنظامي
عاجز
ايثارگري
خاص
نماندروحيه
ناگفتهبا آن
يك القدس البتهوسيعي
کمتر از
مصرفی
ا
گيريعملياتي
شكلجديد
تاكتيك
گيري
سو ش��كل
مخفي
حضورجديد و
پيشنهادهاي
شد تا در
جديد
تاكتيك
بر
تأكيد
ضمن
ســوزاندهها
خودجبهه
مردم در
گسترده
اين
بودند،
نش��يني باهای
هاش��ي ازايران و از س��وي ديگر تغيير ذهنيت غلط در خصوص عقب کالری
حذف ولي به
شرطنهادند.
انساني نام
مستعد ايرانيان مينويسد« :عمليات طريقالقدس ،را تاكتيك امواج
چيزيوزن را
کاهش
روند
باشد،
شده
رزمندگان
رزمي
كردن توانايي
دشمن و باور
كند
موافقت
تعيين متجاوز
تدشمن و
اين تاش
برداشت .با
عملياتي در
نتايج مهم
عمليات
اين
ايندر
وليكه
گفت
توان
درس��تي مي
شك
با
پس
زين
دشمن
بود.
ها
آن
ترين
مهم
توانمند
نيروهاي
راه
بتواند
اكنون
كه
نبود
همچناناز
اس��تفاده گس��ترده
نخس��تين
زديد .اين وسيع ايرانيها در جنگ ،تا اين مرحله ،قدرت براي
خواهیدبار بود .اما
شاهد
اشغالي
درومناطق
حضورش
عراقيترديد به
لي و
سد كند
بس��يجي را
فرماندهي
مهارتهاي
عملياتي
ادامهريزي
برنامه
متجاوزبه شكل
خواهانبسيجي
آنوهاايثارگر
مخلص
نيروهاي
میزان
بسيار به
بسیاری
سازماندهيافراد
زياديعراقيها
حدودناقص
استقرار
نگريست چرا كه
جنگ در
آغازگر
شناختن صدام به
تزمندگان
افزايش يافت.
كنترلشان تا
مي و
داشت
مثبتي
عنواناثرات
شده
قدرت جديد
آنان را دردربرابر
میكام ً
خورند
روندکه
غذایی
رن محور
ايرانيايرانيها
نيروهايلياقت
عمليات بيانگر
واقع ،اين
تغيير
ا
جنگ را
بودند.توانست
جهانبعدها
تمام كه

ســـالمت..
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و حملههاي احتمالي شان در معرض انهدام
هوش��مندي بود .به
جدي ق��رار داده
آس��يب پذيري
اس�ماعیل علوی /امام خميني(ره) با و
مبتكرانه و با
راهبردهاي
اس�ماعیل علوی /امام خميني(ره) با راهبردهاي مبتكرانه و با هوش��مندي
دشمن به
حمله
جنگ،
صاحبنظران
اعتقاد
ظرفيتهاي مردمي را تبديل به س��رمايههاي اجتماعي نمود و با پش��توانه اين سرمايه،
ظرفيتهاي مردمي را تبديل به س��رمايههاي اجتماعي نمود و با پش��توانه اين سرمايه،
همدلي،عمليات
چند روز از
گذشت
پس از
شاخصهاي همدلي ملي را توس��عه داد .امام(ره) ازپل
فضاي
زدن به
سابلهدامن
طريق
شاخصهاي همدلي ملي را توس��عه داد .امام(ره) از طريق دامن زدن به فضاي همدلي،
كرد .نش��يني از
نهادينهعقب
بعد از آن
القدس و
مشاركت مردمي در ساختار هنجارهاي اجتماعي را طريق
جامعه
در
و
فراگير
مشاركت مردمي در ساختار هنجارهاي اجتماعي را فراگير و در جامعه نهادينه كرد.
تحول در
نخستين
رودخانه نيسان،
شمال
مردم
مشاركت دادن
مصداق بارز
شكلگيري بسيج مستضعفان در يك روند تعاملي،
شكلگيري بسيج مستضعفان در يك روند تعاملي ،مصداق بارز مشاركت دادن مردم
کســانی
از
خیلــی
کهادامه
براي
ها
آن
بود،
دش��من
نگرش
برایو
در هنجارهاي اجتماعي در سطح عرصههاي ملي بهباور
سوی
از
مبتكرانه
راهبرد
يك
عنوان
در هنجارهاي اجتماعي در سطح عرصههاي ملي به عنوان يك راهبرد مبتكرانه از سوی
خوابكرده
زودكهازاش��غال
حضورش��ان در مناطقي
صبــحراستايمفاهيمي
مجبورندمردمي،در
امامخمينی(ره)محسوبميشود.پايهگذاريخردمندانهبسيج
امامخمينی(ره)محسوبميشود.پايهگذاريخردمندانهبسيجمردمي،درراستايمفاهيمي
بودند بايد تصميم جديدي اتخاذ ميكردند.
دشمن،
تجاوز
دفع
و
ارضي
تماميت
همچون ياريرس��اني به نيروهاي مس��لح در حفظ
خوشایندتر
برخیزند
همچون ياريرس��اني به نيروهاي مس��لح در حفظ تماميت ارضي و دفع تجاوز دشمن،
استعمل
آنو ابتكار
تهاجم
اين مرحله به بعد
از
دارد.
مردم
با
حكومت
و
حكومت
ريشه در تفكر امام(ره) در ارتباط با نسبت مردم با
ريشه در تفكر امام(ره) در ارتباط با نسبت مردم با حكومت و حكومت با مردم دارد.
رزمندگان
ســاعتدررااختيار
زنگهاي جنگ
کــهصحنه
در
بينيهای
کالری
خاموش
جدا نيست،
دين از سياست
ســوزاندههمان گونه كه
امام خميني(ره)
میــزانجهان
و اساس��اً در
اساس��اً در جهان بيني امام خميني(ره) همان گونه كه دين از سياست جدا نيست،
ايران قرار گرفت .تداوم عمليات و س��رعت
بزنند
رختخواب
برايدر
غلتی
شــده توجهی ندارند .بهتر است کنند،
مردم است
حكومت هم از مردم جدا نيست ،بلكه حكومت از آن مردم و براي مردم است كه نتيجه
نتيجه مختل
تري��نكهعامل در
اجرا مهم
مردم ودر
حكومت هم از مردم جدا نيست ،بلكه حكومت از آنعم��ل
دســتاز حكومت
پشتيباني مردم
طبيعي آن
طبيعي آن نيز پشتيباني مردم از حكومت خواهد بود.
بردارید و
حدسنيز زدن
از
تصميمروند!
سيستمخواب
كردنباره به
خواهد وبود.دو
گيري دشمن بود.
ملت
از
هم
دولت
و
دولتند
از
ملت
همه
فرمايد:
مي
ارتب��اط
اين
در
خميني(ره)
ام��ام
ام��ام خميني(ره) در اين ارتب��اط ميفرمايد :همه ملت از دولتند و دولت هم از ملت
قادس��يه كه
ديوان��ه
فات��ح
نيروه��اي
خود را
خورد
هم افراد سه
کارشناســانوبه این
خدمتگزار ملت
است،
خــوراکدولت
هر وچه متعلق به
برنامهدولت و
اس��ت.
اس��ت .دولت و هر چه متعلق به دولت است ،خدمتگزار ملت است و ملت هم پشتيبان
پشتيبانآخرين
ملتخوزستان را به
است روزه
خواستند ۳
مي
اسامي.
جمهوري
اين
ديد
نخواهد
آسيب
هست،
قشرها
ميان
هماهنگي
اين
تا
و
دولت
میزان
دقیق
محاسبه
کنید.
ثبت
•
البته
کنید.
رختخواب
از
آمــدن
اند.
ه
کرد
پیشنهاد
عملی
حل
ه
را
دولت و تا اين هماهنگي ميان قشرها هست ،آسيب نخواهد ديد اين جمهوري اسامي.
اس��تان عراق تبديل كند ،چن��ان درمانده
)498
ص
20
ج
(صحيفه
)498
ص
20
ج
(صحيفه
کالری های مصرفی و ســوزانده •بودن��د كه تمام تاش خ��ود را از اين پس در این نوع قرار پیش شرط بلند  :۳هر روز یک دقیقه زودتر از
پشتيباني اقشار
برايكنار
حضور نيروهاي داوطلب مردمي با عنوان بسيجي در
حضور نيروهاي داوطلب مردمي با عنوان بسيجي در كنار نظاميان و پشتيباني اقشار
"همپای در
نظاميان وو تعويق
تأخير
ايجاد
عمليات آتي گذاشــتن صدای تلفن در طی روز پیش از خواب بیدار شوید
شگفتی
تحتاست
ممکن
شده
بیدار
هايیک
یافنت
هاي
عرصه
دادند.مقدس،
دفاع
رزمندگان:۱در سال
موجببسيج از
پوشش نهاد
مختلف مردم
مختلف مردم تحت پوشش نهاد بسيج از رزمندگان در سالهاي دفاع مقدس ،عرصههاي
عمليات ثامن
تجارب دو
ايرانيان قرار
ايران
ملت
س��ود
به
را
جنگ
صحنه
نتيجه
در
و
كرده
نش��اط
و
ش��ور
از
سرش��ار
نبرد را
شدن"
شود.
شما
ساعت ۷
جنگهررا بهروز
میخواهد
شود .نش��اط كرده و دردلتان
ايران
س��ود ملت
نتيجه صحنه
فراموشش��ور و
نبایدسرش��ار از
االئم��ه و خاصه طريق الق��دس و اطاع از شبنبرد را
برد.
پايان
به
و
زد
رقم
میانشوش آنها
زیاددردرمنطقه
رزمندگان
مصرف کالــری های روزانه خود بهتجمع
دوستان را • رقم زد و به پايان برد.
خواب برخیزید و این کار پیش از
احتمال
با
ارتباطش
قطع
و
متعدد
هاي
ضربه
دليل
به
اي��ران
ارتش
كه
بود
باور
اين
بر
ص��دام
واداشت تا به تنگه چزابه حمله ببرند تا ضمن
ص��دام بر اين باور بود كه ارتش اي��ران به دليل ضربههاي متعدد و قطع ارتباطش با
کاهش
کالری
500
میزان
بيگانهبه
را
ايراني  :۲تعیین وقت قرارها در صبح ساعت  ۸برایتان ممکن نیست؟
کسانی
شــما
باور و
همسرعت
اساس
س��ازمانبر
آشــنایانخود را
پيشرفت
سرعت
نيروه��ايبا همين
دفاعي اس��ت و
قدرت
خودجوش
مي��ان اين
فاقداز
ده��د.
نيروهاي
دهي
برهم زدن
بيگانه فاقد قدرت دفاعي اس��ت و با همين باور سرعت پيشرفت خود را براساس سرعت
خواهد
تصرف
خوزستان را
روزه
که سه
مدعی
همين
سنجيد و به
تانك
یکبه
ساده
بسيجيان
همين
مردمي
توس��ط آن
عمليات
اجراي
تأخي��ر
سرعتبود و
دليلوعده
حــدود
مي در
هايشوکه
دهید،
مرحله
ساعتروزهرا مرحله
شدن
بیدار
هســتنددرکه با
خواهد
خوزستان رابهتصرف
زنگبود که سه
صبحها زود تانكهايش ميسنجيد و به همين دليل مدعی
(ره)
مديريت امام
درايت و
روحيهب��ا
قدرت ديگري كه
تجرب��هكرد
تصور نمي
فرماندهان��يهيچوجه
ک��رد .صدام به
همچون
با
و
ج��وان
تضعيف
بشدت
كه
را
عراق
نيروهاي
دقیقه(ره)
مديريت امام
و
درايت
ب��ا
كه
ديگري
قدرت
كرد
نمي
تصور
وجه
هيچ
به
صدام
ک��رد.
نیست
ارتشنیازی
است.در البته،
غذایی
رحم این تا وقتی که قرار مشــخصی در تغییر دهید و هر روز یک
خواهان تغییر
دارند و
مسئله
باالماشين
پيشروي
كرده و مانع
حسنآرايي
وی صف
گرفته بود
شكل
باقري
برابرافشردي يا
غامحسين
شهيد
جنگي ازبياين حمله به
ببرد.عراقيها
ش��ده بود
شكل گرفته بود در برابر ارتش وی صفآرايي كرده و مانع پيشروي ماشين جنگي بيرحم
مانند
روزانه
غذایــی
وعده
یک
بیدار
خواب
از
پیش
روز
از
زودتر
باشید،
نداشــته
صبح
ســاعات
دوستان
این
با
هســتند.
عادت
مقدم
خطوط
هم
دريغ
بي
حضوري
با
كشور
وسعت
در
بسيج
هاي
سامانه
اما
شود.
عراق
جنگ
وقايع
سير
بر
چنان
و
برآوردند
س��ر
شتابزده
حركات
ولي
نرس��يدند
اي
نتيجه
عراق شود .اما سامانههاي بسيج در وسعت كشور با حضوري بيدريغ هم خطوط مقدم
ً
رزمندگان
از
پشتيباني
به
جبهه
پشت
و
شهرها
در
هم
كرد،
خود
حضور
از
سرشار
را
جبهه
كافه
ا
كام
را
دش��من
ك��ه
نهادند
تأثي��ر
براي
الزم
ه��اي
زمينه
تا
ش��د
باعث
ها
آن
رزمندگان
هم در شهرها و
سرشار ازبرحضور خود
جبهه
پشتيباني ازشما به
جبههازبهیک ماه
پشتپس
شــوید.
كرد،در
خواســت
احتمــالرا غلبه
شام را به طور کامل حذف کنید ،قرار ساعت مشخصی برای بیدار
كردند.
و
توسطجلوهاي از
جنگ را
ش��ورآفرين،
مش��اركتي بيبديل و با ايجاد صحنههاي
عاجزدر
پرداخت و
نيروهاي ايراني
المبين
عمليات فتح
اي از
جلوه
را
جنگ
ش��ورآفرين،
هاي
صحنه
ايجاد
با
و
بديل
بي
مش��اركتي
در
و
پرداخت
های
اندازه
تأثير بعد رختخواب ماندن و تغییر عادت راحتی در ســاعت هفت و نیم
بالفاصله
بگذارید و
هاي
صحنه
توانید در
عملي��ات
بلکهاين
نبردهايبهترينآماده
ستوده و بر
شود.مفهوم را
شــدناين
بيان
وعدهشيوا و با
الفاظي
خميني با
می امام
نمود.
زندگي
زندگي نمود .امام خميني با الفاظي شيوا و با بهترين بيان اين مفهوم را ستوده و بر تأثير
کرده و
کوچک
سالهرا
خــود
غذایی
بیرون
توانید از
کنیدتأكيد می
سعی
خواهد8بود.
س��بب خواب
تبادل
درخت با
خواب
برخاســتن از
نموده از
يك
تأكيداز
گذاش��ت كه
باقي
تأثيراتي
نيز
نماندونگراني
ناگفته
صدامو
تناور
طيبه
البتهشجره
است :بسيج
مقدس
دفاع
دوران 8
آتيدر
بسيج
تناور و
رختخــوابدرخت
بسيج شجره طيبه و
نموده است:
مقدس
ساله دفاع
کمدر دوران
بسيج
عملياتي
جديد
تاكتيك
گيري
ش��كل
سو
خود
مخفي
و
جديد
پيشنهادهاي
در
تا
شد
عشق مي
وصل و طراوت
بوي بهار
شكوفهراهاي آن
پرثمري است كه
عشق ميدهد.
حديث
طراوت
زود بهار وصل و
صبحآن بوي
شكوفههاي
پرثمري است
کنید.
محدود
کربوهیدارت ها
ساعت
ماه در
يقين دو
پس از
بیایید و
برایكهنمونه
دهد .که به دوستی را
دهید
حديثاطالع
يقين هم
پیامی به
ذهنيت
تغيير
س��وي ديگر
ايران و
شرط حذف
نش��يني با
گمناميعقب
شهيدانخصوص
غلطو در
پيروانش بر
اس��ت كه
شاهدان
مكتب
عش��ق و
بس��يج،ازمدرسه
بس��يج ،مدرسه عش��ق و مكتب شاهدان و شهيدان گمنامي اس��ت كه پيروانش بر
و
شــده
فرآوری
غذایــی
مــواد
بدن شما به تغییر مرحله
هفت.
یا
و
کنید
مالقات
ورزش
سالن
در
در
و
اید
ه
ماند
وفــادار
خود
قول
رزمندگان
رزمي
توانايي
كردن
باور
و
دشمن
چيزي
اين
ولي
كند
موافقت
متجاوز
تعيين
اند.
سرداده
رشادت
و
شهادت
اذان
آن،
رفيع
هاي
گلدسته
گلدستههاي رفيع آن ،اذان شهادت و رشادت سردادهاند.
شك
با
پس
زين
دشمن
بود.
ها
آن
ترين
مهم
توانمند
نيروهاي
راه
بتواند
اكنون
كه
نبود
آن،
يافتگان
تربيت
كه
است
اسامي
پاك
انديشه
معراج
و
پابرهنگان
ميقات
بس��يج،
شما
مصرفی
ارزش
کم
غذاهای
راحتی
به
خواب
ساعت
مرحله
به
از
پیش
به
را
خود
کاری
قرارهای
بیدار
خواب
از
شده
تعیین
وقت
بس��يج ،ميقات پابرهنگان و معراج انديشه پاك اسامي است كه تربيتيافتگان آن،
نشانيمناطق
حضورش در
ترديددربه ادامه
نام وو
اشغالي بس��يجي را سد كند آنها خواهان متجاوز
اند.
گرفته
بي
و
گمنامي
نشان
اند.
گرفته
نشاني
بي
و
گمنامي
در
نشان
و
نام
هستند
گزینهكههایی
نخستین
خبریدر ظهر موکول کنید .به این ترتیب عادت میکند( .دویچه وله)
دوست
صدامازبهاین
شناختناگر
کهها شدهاید.
عراقي
ناقص
استقرار
چرا
نگريست
مي
جنگ
آغازگر
عنوان
بسيج ،لش��كر مخلص خداست كه دفتر تش��كيل آن را همه مجاهدان از نخستين
بسيج ،لش��كر مخلص خداست كه دفتر تش��كيل آن را همه مجاهدان از نخستين
}37
ادامه در
{>>
•
شــوید
مجبور می
بودند .او تلفن کنید و با
نشــنیدید به
ايراني
جديد
قدرت
امضابرابر
آخرينرا در
تا آنان
ص )52تمام جهان
نيروهاي،21
صفحه:ج
(صحيفه نور
نمودهاند.
رختخواب ج  ،21ص )52
نمودهازاند( .صحيفه نور
آخرين امضا
تا
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سيج
لورنيروييبهنامبسيج

زنگ تلفن او را مجبور به بیرون
یک جـــدول با دو شـــرح
5517

یک جـــدول با دو شـــرح

بیرونبیایید.

5517

وي�ژه»حل
ع�ادیباوم�داد
ش�رحها را
يک�ی از
ش�رح ابتدا
حل دو
ج�دول روزنام�ه دارای دو «ش�رح ع�ادی و وي�ژه» اس�ت .در ص�ورت تماي�ل به
روزنام�ه
ج�دول
ش�رحها را با م�داد حل کرده
ابتدا يک�ی
ش�رح
کردهدر ص�ورت تماي�ل به حل
اس�ت.
«ش�رح
دارای
صفحهاز35
حل در
____________________دو>>
ویژه
عادیدوو
____________________
و سپس با پاک کردن جواب جدولهای
شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول ،به حل شرح دوم بپردازيد.
جدول عادي

1

2

3

4

5

6

7

افقي:
(روي
فيلمي
گر-
وسوس��ه
 -1فلز
2
پرده س��ينما) از صادق دقيقي با
3
هنرنمايي ش��بنم قليخاني و پويا
اميني
4
ليز
خسيسي-
حس��د،
شيدا-
-2
5
خوردن -وسني
6
 -3ق��وم غيور -مخل��وط بنايي-
نماد -رمق آخر
7
 -4رود پر آب اي��ران -عدد ماه-
8
گاو تبتي
9
 -5گل كرش��مه -رفت��ن باوقار و
زيبايي -اصل ،مبدأ
10
 -6اندازه لباس -جشن روزهداران-
11
مناظره ،كشمكش
 -7دراي -بيم��اري كمخون��ي-
12
سبكي در كشتي
13
 -8واح��د دارويي -بادبزن برقي-
14
نوعي خوراك ايراني -خون
 -9ديرنش��ين -برگزيده و زبده-
15
پارچه نفيس از ابريشم
 -10مخت��رع ماش��ين بخ��ار-
آويزان -فاني
Part A
Skill:
 -11تاكنون -قتل سياسي -از حبوب
 -12ش��ادماني -ن��ام آذري -عنوان اصلي س��ريال تلويزيوني به ي��اد ماندني
سالهاي دور از خانه
 -13سنگريزه -آرنج -نام دخترانه -دشنام
 -14ضمير اشاره به نزديك -غوزه پنبه -كاشتني در پارك -فرمان همه پرسي
از وظايف و اختيارات ...است
 -15نوعي اختال رشدي با نام ديگر اوتيسم -مسابقات سراسري ورزشي
1

2

6

7

2

1

عمودي:
 -1درازا -از آثار ديدني و زيارتي اس��تان خراس��ان رضوي كه در جنوب بارگاه
امام رضا (ع) واقع شده است
 -2جزيرهاي در كشورمان -پول خارجي -پسوند دال بر زمان -نور دهنده
 -3خاندان -يار و همدم -اصاح عكس -واحد سيگار
 -4محرم اسرار -ستون بدن -پندار
 -5نوعي شيريني -سوم شخص جمع -پائين آمدن
 -6عضو دهان -سوره بيست و نهم -يياق تهران
 -7لباس ،بار و بنه -سرادق -زين و برگ اسب
 -8هدف فوتبال -برودت -فضول براي هر آش ميشود -چند خودماني
 -9شمش��ير زن -نور ديده
حل جدول عادی شماره 5516
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 12ك
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 13ر
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 -15مركز مالزي -ورق
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جدول1ويژه2

15 14 13 12
جدول 11
10 9
عادي

3

4

5

 1افقي:
 -1خورش��يد -س��ريال حسن
2
فتحي
 -23قل��وب -س��بب -عام��ت
4مفعولي -اجسام دارند
 -3درخت انگور -جمع حرف-
5
نازا -مخفف اگر
 -46شهري در اس��تان فارس-
7فرانسه قديم -نهيب
 -58از الفب��اي فارس��ي -بنگاه
صراف��ي و معام��ات نق��دي-
9دهي نزديك دلكا و ايرانشهر
 -6كشور آس��يايي -مقوم -از
10
ادات استفهام
11
 -7گاه -نوران��ي -درجه بندي
12
شده
13
 -8مايه -ش��هري در اس��تان
خراس��ان رضوي -كوره -رود
14
آرام
15
 -9رن��گ قرم��ز قاليچه -زني
كه تازه زايي��ده -تهويه كننده

6

7

افقي:
 -1فلز وسوس��هگر -فيلمي (روي
پرده س��ينما) از صادق دقيقي با
هنرنمايي ش��بنم قليخاني و پويا
اميني
 -2شيدا -حس��د ،خسيسي -ليز
خوردن -وسني
 -3ق��وم غيور -مخل��وط بنايي-
نماد -رمق آخر
 -4رود پر آب اي��ران -عدد ماه-
گاو تبتي
 -5گل كرش��مه -رفت��ن باوقار و
زيبايي -اصل ،مبدأ
 -6اندازه لباس -جشن روزهداران-
مناظره ،كشمكش
 -7دراي -بيم��اري كمخون��ي-
سبكي در كشتي
 -8واح��د دارويي -بادبزن برقي-
نوعي خوراك ايراني -خون
 -9ديرنش��ين -برگزيده و زبده-
پارچه نفيس از ابريشم
 -10مخت��رع ماش��ين بخ��ار-
آشپزخانه
2013فاني
آويزان-
24.
Sep
مهماني -يكي از رنگها
دهنده
زينت
چين-
در
شهری
 -11 -10تاكنون -قتل سياسي -از حبوب
انگبين
ن��امگفت
سنتي -با
نانهاي
اصلي س��ريال تلويزيوني به ي��اد ماندني
آيد-عنوان
آذري-
ش��ادماني-
 -11از-12
رازقي -سرزنش
 -12امر
روفتن-از خانه
سالبههاي دور
دشنام
دخترانه-
آرنج -نام
-13 -13
استخرها -شكاف زمين
بخشي از
ورزشي-
سنگريزه-پرتابه
زياده جويي-
فناكاشتني در پارك -فرمان همه پرسي
پنبه-
نزديك -غوزه
اشاره به
ضمير
-14 -14
عضات-
كردن -پرش
غرغر
رسوب-
اختيارات...
وظايف و
است«ميگوئل سروانتس»  -2012متضاد صحت
جايزه
شيليايي برنده
 -15ازشاعر
 -15نوعي اختال رشدي با نام ديگر اوتيسم -مسابقات سراسري ورزشي
Easy Sudoku Puzzles 1
عمودي:
عمودي:به سزاي عمل خود رسيدن
 -1جمع خادم-
طاييدر جنوب بارگاه
رضوي كه
خراس��ان
اس��تان
 -1درازا -از آثار ديدني و زيارتي
فيلم-
المللي
پارچه 1 4
2
9
 -2پيچ تنظيم صدا -عدد -جشنواره بين 5
امام رضا (ع) واقع شده است
1
7
4
 -3راه شاعرانه -دوستي -ترمز كشتي9 -
زمين 8سخت
زمان -نور دهنده
خارجي -پسوند دال 5بر
 -2جزيرهاي در كشورمان -پول
8
2 4
 -4نيكوكاري -رنجوري -قوت خاك از آن است
2
 -3خاندان -يار و همدم -اصاح عكس4 8 -
واحد سيگار
منيژه
خودروي
3
يار 1 2
شده6 -
تركيبپندار
فرانسه -بدن-
اسرار -ستون
شركتمحرم
-4 -5
8
7 2 9 4 1
تختگاه
تحريك-
ادعا-
آمدن
پائين
جمع-
شخص
سوم
شيريني-
نوعي
-5 -6
5
2
6
شده
باز
ظهور-
هزار-
تهران
يياق
نهم-
و
بيست
سوره
دهان-
عضو
-6 -7
2 8
9 4 1
رختشوي-
7 9 1
برگ 8 5
ناپديد-و قعر 3
اسب
سرادق -زين
اسكارلت -بنه-
همسرلباس ،بار و
-7 -8
براي هر آش ميشود -چند خودماني
فضول
فوتبال -برودت-
هدف
-8 -9
امريكا
جاسوسخانه
پزيسيون-
آشكار-
 -9شمش��ير زن -نور ديده
 -10تف��اوت -گل پرپ��ر
1
جدول9
5حل 4 7
شماره 5516
عادی
ويژه شماره 5516
جدول
دهنده
حلياري
پدر-
خدمتكار
سفيد-
سرخ و
2
5 7 3 1
2
را
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حق
كش��يدن-
-10
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4
5
3
1
8
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Skill:

Part A

Sudoku
Puzzle

1

3

9

2

1

9

24. Sep 2013

5

6

8

9

15 14 13 12 11 10

جدول ويژه
افقي:
 -1خورش��يد -س��ريال حسن
فتحي
 -2قل��وب -س��بب -عام��ت
مفعولي -اجسام دارند
 -3درخت انگور -جمع حرف-
نازا -مخفف اگر
 -4شهري در اس��تان فارس-
فرانسه قديم -نهيب
 -5از الفب��اي فارس��ي -بنگاه
صراف��ي و معام��ات نق��دي-
دهي نزديك دلكا و ايرانشهر
 -6كشور آس��يايي -مقوم -از
ادات استفهام
 -7گاه -نوران��ي -درجه بندي
شده
 -8مايه -ش��هري در اس��تان
خراس��ان رضوي -كوره -رود
آرام
 -9رن��گ قرم��ز قاليچه -زني
كه تازه زايي��ده -تهويه كننده

آشپزخانه
 -10شهری در چين -زينت دهنده مهماني -يكي از رنگها
 -11از نانهاي سنتي -با گفت آيد -انگبين
 -12امر به روفتن -رازقي -سرزنش
 -13زياده جويي -پرتابه ورزشي -بخشي از استخرها -شكاف زمين
 -14رسوب -غرغر كردن -پرش عضات -فنا
 -15شاعر شيليايي برنده جايزه «ميگوئل سروانتس»  -2012متضاد صحت

عمودي:
 -1جمع خادم -به سزاي عمل خود رسيدن
 -2پيچ تنظيم صدا -عدد -جشنواره بينالمللي فيلم -پارچه طايي
 -3راه شاعرانه -دوستي -ترمز كشتي -زمين سخت
 -4نيكوكاري -رنجوري -قوت خاك از آن است
 -5شركت خودروي فرانسه -تركيب شده -يار منيژه
 -6ادعا -تحريك -تختگاه
 -7هزار -ظهور -باز شده
 -8همسر اسكارلت -رختشوي -ناپديد -قعر
 -9آشكار -پزيسيون -جاسوسخانه امريكا
 -10تف��اوت -گل پرپ��ر
حل جدول ويژه شماره 5516
سرخ و سفيد -خدمتكار
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همــدردی

دوست و همکار ارجمند ،جناب آقای بابک وزیری
از شنیدن خبر غم انگیز درگذشت پدر دلبندتان در آمریکا اندوهگین شدیم.
این ضایعه را به شما دوست گرامی و خانواده محترم تان دل آسایی گفته؛
خود را در غم شما شریک می دانیم.
در این روزهای دشوار ما را همراه و در کنار خود بدانید.

محمد رحیمیان و دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

همــدردی
زهره خامن گرامی

بدینوسیله مراتب تسلیت وهمدردی خود را به حضورشما
و آقای رحیمیان و فرزندان عزیز وسایربازماندگان عرض
نموده و طول عمر وسالمتی برایتان خواستاریم.
امیدواریم ما را هم در غم خود شریک بدانید.

کتایون و علی اشرف شادپور

همدردی

دوستان دیرین و ارجمند
سرکار خامن فاطمه دیدار وغالم مسعودی
خانواده های محترم سوگوار
شنیدیم دراندوه از دست شدن خواهر دلبند و خواهر همسرتان

زنده یاد سرکار خامن اعظم دیــدار

سوگوار هستید .این ضایعه را به شما وخانواده محترم تان تسلیت
می گوییم و برای شما آرامش و روزهای روشن آرزو می کنیم.
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همدردی

زهره منافیان بسیار عزیز
آقای محمد رحیمیان

خانواده ها و عزیزان سوگوار
ما نیز از شنیدن خبر غم انگیز از دست شدن پدر
و پدرهمسر گرامی تان در ایران متاسف شدیم.
این ضایعه را به شما و همه خانواده ی عزیزتان تسلیت می گوییم.
در این غم بزرگ شریک و همراه شما هستیم.

بنفشه حجازی ،مهشید بازجو ،حسین نیکی راد

همــدردی

جناب آقای فرشاد فضلی
مصیبت وارده را تسلیت گفته؛ ما را در غم خود شریک بدانید.

زری نیک نژاد ،عباس کرباس فروشان ،عطا انصاری

همــدردی

سرکار خامن زهره منافیان  ،آقای محمد رحیمیان

درگذشت آقای غضنفر منافیان را به شما و خانواده محترم تان تسلیت می گوییم
و خود را غم شما شریک می دانیم.

منیره جعفری ،عطا انصاری
زری نیک نژاد ،عباس کرباس فروشان

دوستان شما در بنیاد فرهنگی و کتابخانه نیما

همدردی

قاصدک! هان ،چه خبر آوردی؟
از کجا ،وز که خبر آوردی؟
خوش خبر باشی ،ا ّما ،ا ّما
گِرد بام و د ِر من
بیثمر می گردی.

انتظار خبری نیست مرا
نه ز یاری نه ز دیّار و دیاری ـ باری
برو آنجا که بُ َود چشمی
و گوشی با کس
برو آنجا که تو را منتظرند
قاصدک!
دل من همه کورند و کرند.
در ِ

همــدردی
آقای رحیمیان دوست ارجمند و گرامی

د
وست دیری
ن
و
ه
م
کا
گرامی آقای فر ر و همراه
شاد فضلی
ضایع
ه غم انگی
ز
ا
ز
د
س
ت
دلب
شدن مادر
ندتان را ت
س
ل
ی
ت
م
ی گوییم.
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وطن خویش غریب.
دست بردار ازین در ِ
ِ
قاصد تجربههای همه تلخ،
با دلم میگوید
که دروغی تو ،دروغ؛
که فریبی تو ،فریب.
قاصدک! هان ،ولی  . . .آخر  . . .ایوای!
راستی آیا رفتی با باد؟
با توام ،آی! کجا رفتی؟ آی!...

راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟
مانده خاکست ِر گرمی ،جائی؟
در اجاقی
طمع شعله نمیبندم ـ
ـ ِ
ُخردک شرری هست هنوز؟
قاصدک!
ابرهای همه عالم شب و روز
در دلم میگریند.

تسلیت مرا برای از دست دادن پدر گرامی همسرتان بپذیرید
و مرا هم در این غم و اندوه شریک و همراه بدانید.

شایستهالهامی

همدردی

دوست ارجمند آقای فرشاد فضلی
ما نیز از شنیدن خبر درگذشت مادر عزیزتان متاثر شدیم .این
واقعه دردناک را خدمت شما وخانواده محترم تسلیت عرض می
کنیم و برای شما آرامش و صبر مسالت داریم.
ما را هم در غم عزیز از دست رفته تان شریک بدانید.

علی ترکپور ،مجید گرجی
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بایادشـیرین دوست...
شیرین عزیز از یاد نمی روی...
حضورت همواره در جمع مان احساس می شود،
و ما هر روز با تو سخن می گوییم
بی آن که لب از لب بگشاییم.
هر روز کنار سن لوران تو را نشسته می بینیم،
که بر ازدحام شهر لبخند می زنی.
می شد ساعت ها در کنارت ماند،
و در سکوت مهربانی را تجربه کرد،
آرامش کالمت پیام آور دوستی ست،
که نبودنت را انکار می کند.
باورنمی کنیم که نیستی...

مریم ،شهین ،شهناز ،سیما ،نسرین ،ظریفه ،رضا،
جواد ،نگار ،نریمان ،راضیه ،حمید ،مجید،
فیروز ،سهند ،سپهر ،حسین ،فریدون،
هادی ،فرهاد ،سیما ،مینا ،عباس و بیژن

همــدردی

تل
کام جان خ شد از صـبــر هک کردم بی دوست ...
دوست گرامی

جناب آقـای محمد شکیب نیا

خانواده ها و عزیزان سوگوار
هر از گاه در گذر زمان،
جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد
که گام در راهی بی پایان گذاشته است...
..............
دوست عزیز ،درگذشت غم انگیز خواهر گرامی تان

شادروان خامن عفت شکیب نیا

را در ایران ،به جنابعالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده
برای شما و سایر بازماندگان آرامش و شکیبایی آرزومندیم.
ما را همراه و در کنار خود بدانید.

علی چنگیزی ،هدایت اله هاشمی،
کاظم اسدی ،پرویز چنگیزی
و همه دوستان شما در گاراژ اتوکلیفتون
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سپاسگزاری

مجم
ای روی دالرایت وهع زیبایی
مجم
وع هچ غم دارد از من هک رپیشــانم

از تمامی دوستان ،سروران ،یاران،
عزیزان و بستگانی که در ایام بسیار سخت
سوگواری و اندوه بزرگ از دست دادن
پدر ،همسر و پدربزرگ دلبندمان

زنده یاد ارجمند ،غضنفر منافیان

در تهران ،با حضور پرمهر خود در مراسم خاکسپاری و یادبود ،و نیز با
ارسال گل و با درج پیام های همدردی در نشریات،
و همچنین از طریق پیام های تلفنی ،ایمیل و رسانه های دیجیتال و...
ما را همراهی نمودند،
صمیمانه سپاسگزاری نموده،
برای فرد فرد شما عزیزان
بهروزی ،شادکامی و طول عمر آرزومندیم.
اگردر این روزهای دشوار فرصت تشکر حضوری
از فردفرد شما عزیزان دست نداد ،بر ما ببخشائید.

خانواده های منافیان ،رحیمیان

هـم

دردی

انهگ شنوی خبر هک آن جام شکست ...
دوست دیرین و ارجمند

جناب آقای محمد شکیب نیا

خانواده ها و عزیزان سوگوار
شنیدن خبر درگذشت غم انگیز خواهر دلبند شما

زنده یاد سرکار خامن عفت شکیب نیا

درتهران ،ما را اندوهگین ساخت.
آمرزش برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت
برای جناب عالی خواهانیم؛
خود را در غم شما شریک می دانیم
و برایتان روزهای روشن و بهروزی آرزومندیم.
یوسف تیزهوش ،عبداله خیامی ،حمید چوپانی ،فریدون مودت،
طهمورث طوسی ،مجید کفائی ،دکترجوادمعین درباری ،بهمن
ناصری ،حسین ناصری ،رضا ناظم ،کاظم اسدی ،دکتر منصورجباری،
نادر نادرپور ،دکترمحمد ملکی ،دکتر محمودمقدم ،حمید کاوه،
وحیدخلجی ،گودرز ایلخانی ،مهدی غفوری،کاظم ناظر،
دکترمنوچهربهامین ،دکترجاوید موسوی ،پرویزعلوی ،علی مهبد،
محمدتقی حجازی ،رضا نژاد ،داریوش افشار ،مسعود جهانگیری،
محمد رحیمیان ،حسین صمیمی و دیگر دوستان شما

29

30

 سال  24شماره  25  1324خرداد 1396

www.paivand.ca

شایسته الهامی (مونترال)

دیدگـــــاه...
Gabriel Nadeau Dubois

می گوید از برنی سندرز الهام گرفته است! امیدوار باشیم
که جنبش گابریل نادو به انحراف کشیده نشود
شایستهالهامی شهرت پیدا کردند .نام آنها:
ایرانیانی که فوریه ســال 2012
اینجا بودند ،بیشترشان با جنبش
دانشجوئی باشکوهی که بعدها با
اقتباس از جنبش بهارعــــربی ،بود« .لئو»؛ دانشــجویان کالج
 le Printemps Érableنامگذاری و خانم «مارتین»؛ دانشــجویان
دانشگاه و «گابریل» ،سندیکای
شد ،آشنایند.
نشان این جنبش یک تکه پارچۀ همبستگی دانشجویان را
چهارگــوش کوچک برنگ قرمز رهبریمیکردند.
بود که همــه در تظاهرات روی تظاهــرات از  13فوریــه
ســینه و یا کیف و کوله پشتی  2012آغاز شد و تا هفتم
خــود زده بودند تا حمایت خود سپتامبر ادامهداشت.
را از آن جنبش نشــان بدهند .از آن زمــان بطور معمول
اینطور که خوانده ام جنبشهای هر ماه روزهای  22مردم
دیگر دانشجوئی در دهه شصت با حرارت در آن شــرکت
هم بوده که متاســفانه همه آنها میکردند .تا اینکه با وارد شــدن
به شکست کشیده شدند،درست خانم مــاروا رهبر حزب کبکوا و
مثل همین جنبش که با دخالت بدست گرفتن قابلمه و قاشق و
و وارد شدن افراد فرصت طلب ،همراه شدن با مردم ،در سپتامبر
 2012حزب لیبرال برهبری ژان
شکست خورد.
در میان رهبران دانشجویان این شاره ســقوط کرد و نتیجه آن
جنبش ســه نفر بیشتر از همه حزب کبکوا بــا اقلیت روی کار
و Léo Bureau Blouin
و Martine Desjardins
Gabriel Nadeau Dubois

آنتی بیوتیک ها...

بعید اســت کســی این کار را
منطقی بدانــد .اگر این کار الزم
باشــد ما آن را بــه متخصصان
نظامی و امنیتی واگذار می کنیم.
همین استدالل هم در مورد آنتی
بیوتیک صادق است .تجویز آنتی
بیوتیک را به پزشک واگذار کنید.
اگــر پزشــک برای شــما آنتی
بیوتیک تجویز کرد حتما سوال
کنید که ایــن آنتی بیوتیک در
بدن شما چه خواهد کرد و از همه
مهمتر چقدر نیاز به آنتی بیوتیک
وجود دارد؟
اگر مصرف آنتی بیوتیک الزامی
نیســت (مثل بســیار از موارد
ســرماخوردگی و گلــودرد که
ویروسی هستند و آنتی بیوتیک
بر آن بیتاثیر اســت) بهتر است
مصــرف نکنیم .در ایــن موارد
نه تنهــا ویروس هیچ آســیبی
نمیبیند بلکه فقط میکروبهایی
که دوســت ما هســتند کشته
میشوند.
•

آمد .این حزب توانست با دعوت
از لئو بوروو بلوان به حزب ،امتیاز
خود را باال ببرد ،ولی گابریل نادو
دوبوا از اصول پایه ای خود عدول
نکرده و دعوت را نپذیرفت.
لئو انتخاب شد .یکسال بعد خانم
ماروا با آوردن الیحه «منشــور
ارزش هــای کبک»
برای کنار گذاشــتن
سمبل های مذهبی
در کارهــای دولتی،
مجبور بــه انتخابات
دیگر شــد و این بار
مردم دوبــاره حزب
لیبــرال را با اکثریت
روی کار آوردند.
گابریل نــادو بعد از شکســت
جنبش در نوامبر  2012بخاطر
اتهامی محکوم ودردادگاه مجبور
به پرداخت جریمه نقدی و مدت
 120ساعت کار اجتماعی شد.
(دلیل محکومیــت این بود که

دانشجویان بعد از گذشت چند ماه
میخواستند به دانشگاه بازگردند
و بخاطر این متوســل به دادگاه
شــدند و رای دادگاه برگشــت
به دانشــگاه بود ولــی گابریل
نادو آنهــا را به ادامه اعتصابات و
نافرمانــی مدنی فــرا میخواند).
پس از گذراندن  120ساعت کار
اجتماعی و گذشت چهار سال در
آخر سپتامبر  2016او همراه با
چند نفردر یک کنفرانس شرکت
کرد؛ ولی هنوز بقول خود قصد
ورود به سیاســت و پیوستن به
حزب کبک سولیدر (همبستگی)
را نداشت.
اکتبر  2016دو تن از سخنگویان
و نمایندگان مجلــس ،از حزب
کبک سولیدر،
اولی خانــم فرانســواز داوید به
سیاستهای اقتصاد ریاضتی حزب
لیبرال انتقاد میکند و میگوید که
اقتصاد ریاضتی ،به قشر آسیب
پذیر لطمه زیادی خواهد زد؛
دومی آقای امیر خدیر در پارلمان
بروکسل با سیاست تجارت آزاد
بین کانادا و اروپا مخالفت میکند.
در آخر همین ماه اکتبر گابریل
نادو از اتهامات وارده برعلیه اش
بوسیله دادگاه عالی تبرئه میشود.
او میگوید:
این پیــروزی من نیســت ،این
پیروزی جنبش مردمی است.
خانــم داویــد از ســال 2006
ســخنگو و از بنیانگذاران حزب
کبک سولیدر است .سال 2012
از منطقه «گوئن» برای نمایندگی
مجلس با رای  50/98انتخاب
میشــود .او در نوامبر از تغییرات
حــزب در آینده صحبت میکند
و در  19ژانویه بدلیل مســایل
خصوصی از حــزب کنار میرود.
باوجــود ایــن  23ژانویه هنوز
گابریل نادو تصمیم بر پیوستن به
این حزب را ندارد.

آنتیبیوتیک جدید را چطور
میشود تهیه کرد؟

این سوالی بسیار عجیب است.
مثل این اســت که گفته شــود
یک بمب جدید اختراع شــده و
مردم عادی به دنبال این باشند
کــه چطــور آن را بخرند .اینکه
آنتیبیوتیــک جدید کــی وارد
بازار می شــود و در چه مواردی
استفاده میشود و فواید و مضرات
آن چیســت موضوعی است که
باید به متخصص یعنی پزشــک
واگذار شود.
•
بنابراین موضوع آنتی بیوتیک
مثل مبارزه با دشمن است:

 -۱از بمباران کور و بی مالحظه و
بدون در نظر گرفتن تمام جوانب
پرهیــز کنید؛ یعنی ســرخود
آنتیبیوتیک نخورید .اگر چنین
کنیــد احتمال رشــد و تکثیر
میکروب هایدشمن رادر بدنتان
زیاد میکنید.

هفتم فوریه دکتر امیر خدیر در
جواب فیلیپ کوئیــار ،مبنی بر
پیوستن به پروژه "دخالت نداشتن
دین درحکومت" دولت کوئیار را
به یک نژادپرستی سیستماتیک
متهممیکند.
هشتم فوریه اعالم میشود حوزه
اداری خانم مانون ماســه ،یکی
دیگر از نمایندگان این حزب در
مجلس ،محدود و از بین خواهد
رفت.
در هفتم مارس گابریل نادو اعالم
میکند که به سیاست برگشته و
به حزب کبک ســولیدر خواهد
پیوست.
وی در  26مــارس میگوید که
جایگزین خانم داوید در منطقه
گوئن خواهد شد.
نادو ماه گذشــته یــک تور در
کبک با یک ایــده جمعی"باید
حرف بزنیم" انجام داده اســت.
وی بعــد از اینکــه جایگزیــن
خانم داوید میشود ،سایر احزاب
هم کاندیداهــای خود را معرفی
میکنند .بیست و سوم می ،حزب
کبک سولیدر او را بعنوان سخنگو
انتخابمیکند.
در انتخابات میاندوره ای مجلس
استان کبک ،سیزده نفرکاندید
شده اند که دو نفر زن و  11نفر
مرد هستند.
نتیجه انتخابــات میان دوره ای،
منطقــه گوئن در ســی ام می،
گابریل نادو  27ساله با کسب آراء
 69/22درصد با اختالف فاحش
با نفر بعدی از حزب لیبرال 8/93
درصد پیــروزی بزرگی برای او و
جنبش مردمی بود که از فوریه
 2012جریان داشت.
نفر ســوم از حزب «اوپســیون
ناســیونال»*  7/86درصد آراء را
بخود اختصاص میدهد.
اضافه میشــود که بر طبق آمار
حــدود  33درصــد از مردم در

انتخابات شرکتداشتند.
نادو قرار است در هفتم ماه ژوئن
بعد از سوگند ،کار رسمی خود را
شروع کند.
او بعــد از انتخاب در توئیتر خود
نوشت:
"رای امشــب شــما بــه حزب
سولیدربود .میخواهم صدای شما
را بشنوم و نماینده شما باشم".
در یک سخنرانی او میگوید " :من
چپ هســتم" و تنها حزبی که
میتواند ارزشهای کبک سولیدر
را داشته باشــد ،حزب اوپسیون
ناسیونال است .او در انتقاد از ژان
فرانسوا لیزه رهبر پارتی کبکووا
تردیدنمیکند.
او میگوید :من مشکل داشتم که
بتوانم حزب شما را دنبال کنم،
و من تنها نیستم .استراتژی زیبا
خوبه و باز ایــن خوبه که زرنگ
باشــی .ولی باید توانائی گفتن
اصول و پرنســیپ ها را داشــته
باشی و بگوئی آنها چیست.
نادو سه ایده دارد:
• اینکــه حــزب را از محدوده
مونترال درآورده و سایر مناطق را
هم شامل بشود.
• بــا «اوپســیون ناســیونال»
همبستگیداشته باشد.
• روح مبــارزه در حــزب برای
جذب جوانها ایجاد شود.
گابریل نادو میگوید :او برای ایجاد
جنبش اجتماعی از برنی سندرز
الهام گرفته است .امیدوار باشیم
جنبــش او برعکس ســندرز به
انحراف کشیده نشود.
_______
* حزب اپسیون ناسیونال
option nationale Quebec

یــک حزب چپ میانه اســت و
در آخر اکتبر  2011بعد از جدا
شدن از حزب کبکوا بنیانگذاری
شد.

آ
ب
گ
ر
م
و
س
ر
د 'ب
دست را ه یک اندازه
متیز م 
یکنند'

>> ادامه از صفحه25 :

 -۲بمباران سراســری (مصرف
آنتیبیوتیــک) را فقط به عنوان
آخرین راه در نظر بگیرید و حتما
با متخصصان به دقت مشــورت
کنید .به این فکر کنید که آنتی
بیوتیک میکروبهایدوست را هم
میکشد.
آنتیبیوتیک هایی که ما امروزهدر
اختیار داریم موشکهای هدایت
شده دقیقی نیســتند که فقط
میکروبهایدشمن را هدف قرار
دهند .به احتمال قریب به یقین
بشرروزیچنینآنتیبیوتیکهایی
را خواهــد ســاخت امــا فعال
آنتیبیوتیکهای ما مثل بمباران
کور است که تمام منطقه تحت
نفوذ دشمن را بمباران میکند به
این امید که تمام دشمنان کشته
شوند ،اما بیتردید دوستان زیادی
هم کشته خواهند شد.
منبع :بی بی سی
•
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پژوهشــگران در آمریکا نشــان
دادهاند که این نظر صحت ندارد
که شستندست با آب گرم بیش
از شستن با آب سرد در از میان
بردن میکروبها موثر است.
در این پژوهش ،که نتیجه آن در
نشریه "حفاظت از مواد غذایی"
منتشر شده ،بیست نفر شرکت
داشــتند و مشــخص شد که
میزان میکروبزدایی از دست با
استفاده از آب در دمای  ١٥درجه
سانتیگراد مانند استفاده از آب با
دمای  ٣٨درجه است.
تاثیر اصلی این پژوهش این است
که رستورانهادیگر ملزم نیستند
برای شستن دست ،آب گرم در

اختیار مشتریان بگذارند و این به
معنی کاهش هزینه گرم کردن
آب است.
در انجام این پژوهش ،گروهی از
پژوهشــگران در دانشگاه راتگرز
در صدد برآمدنــد در مورد این
باور عمومی که آب ولرم یا گرم
فایده بیشــتری در نظافت دارد
تحقیق کنند .توصیه سازمانهای
بهداشتی آمریکا نیز کمابیش با
این باور همسو بوده است.
سرپرست این برنامه تحقیقاتی
گفته است که وقتی مردم دست
خودشان را با آب گرم میشویند
احساس بهتری دارند اما از نظر
میکروب-زدایــی ،دمای آبی که
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مورد استفاده
قرار میدهند عمال بی تاثیر
است.
البته پژوهشگرانی که این تحقیق
را انجام دادهانــد میپذیرند که
این تحقیق فاقــد دامنه و عمق
کافی بوده و برای یافتن بهترین
راه زدودن باکتریهــای مضر از
دســت ،به بررسی بیشتری نیاز
است.
سازمان بیمه درمانی بریتانیا به
مردم توصیه میکند که دســت
خــود را با آب ســرد یا گرم ،هر
کدام کــه ترجیــح میدهند،
بشــویند اما تاکید دارد که باید
مقدار کافی صابون به کار ببرند
و زمان شستن دست هم حداقل
بیست ثانیه باشد.
همچنین مالیدن دســتها به
نحــوی که تمامی ســطح آنها
شسته شود مهم است.
•
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خانواده.. .

یکنید؟
بی ازدواج م 

چرا با فرد نامناس

آلــن دوباتــن/
ترجمه :ماندانا جعفریان
ازدواج نامناسب ،یکی ازچیزهایی
اســت که خیلی میترسیم در
زندگیمــان پیش بیایــد .برای
اجتنــاب از آن تــاش زیادی
میکنیم .با اینحال ،دست آخر
همه همین کار را میکنیم:
بــا کســی ازدواج میکنیم که
مناسب ما نیست.
یکی ازدالیل ازدواج نامناسب این
اســت که ما خودمان مشکالت
ی داریــم که هر وقت
پیچیدها 
میخواهیم به دیگران نزدیکتر
شویم نمایان میشود .در واقع ،ما
فقط ازدید کسانی که ما را خیلی
خوب نمیشناســند ،طبیعی و
نرمال به نظر میرســیم .اگر در
جامعهای زندگی میکردیم که
خودشناسی افراد
میزان آگاهی و
ِ
سوال مرسومی که در
باالتر بودِ ،
اوایل هر رابطهای پرسیده میشد
این میبود« :دیوانهبازیهات چه
جوری است؟»
مثال شــاید وقتی کســی با ما
مخالفــت میکنــد از درون
خیلی خشــمگین میشویم؛ یا
فقط مواقعی کــه کار میکنیم
احســاس آرامش داریم .شــاید
نزدیکی عاطفی
قلق خاصی برای
ِ
ِ
بعد از رابطهی جنسی داریم ،یا
واکنشمان در برابر تحقیرشدن
ِ
سکوت محض است.
هیچ کس کامل نیست.
امــا مشــکل اینجاســت کــه
ما بــ ه نــدرت قبــل از ازدواج
رفتاری خودمان
های
ِ
پیچیدگی ِ
را وارسی میکنیم .هر وقت که
عادی دوســتان ه به
رابطههــای ِ
کردن
مرحل ه تهدیدآمیــ ِز برمال ِ
نقاط ضعفمان میرسد ،طرف
مقابل را مقصــر میانگاریم ،و از
رابطه کنارهگیــری میکنیم .از
طرفی دوســتانمان هم آنقدر به
ما اهمیت نمیدهند که زحمت
روشنگری ذهن ما را بکشند .در
ِ
زندگی
امتیازات
نتیجه یکــی از
ِ
مجــردی این اســت کــه فکر
میکنیم زندگی مشــترک با ما
واقعا خیلی آسان است.
همسر آینده ما نیز خودآگاهتر از
خو ِد ما نیست.
طبیعتــا تالش میکنیــم او را
بهتر بشناســیم .با خانوادهاش
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رفــت و آمــد میکنیــم.
آلبوم عکسهــای قدیمیاش را
نگاه میکنیم .با دوســتان دوره
دبیرستان و دانشگاهش مالقات
میکنیم .تمــام این کارها باعث
میشود فکر کنیم که بررسیهای
الزم را انجام دادهایم.
اما انجام ندادهایم.
ازدواج در نهایــت بــه یک قمار
دونفــره میانجامــد .قمــاری
سخاوتمندانه و سرشار از عشق
و امید ،بیــن دو نفری که هنوز
خودشان را درست نمیشناسند
چه رسد به اینکه طرف مقابلشان
را بشناســند .دو نفــری که به
واسطهی این قمار ،خودشان را به
آیندهی نامعلومی که محطاتانه از
بررسیاش اجتناب کردهاند ،گره
زدهاند.
مکتوب بشر ،مردم
تاریخ
ِ
در طول ِ
دالیل عاقالنه
به انواع و اقســام
ِ
ازدواجکردهاند:
به خاطر اینکه قطعه زمین دختر
کنار قطعه زمین پسر بود ،خانواده
پسر کاســبی پررونقی داشت،
پدر دختر رییس کالنتری شهر
بود ،برای حفــظ تاج و تخت ،یا
چون خانوادههــای هر دو طرف
به فرق ه مذهبی خاصی گرویده
بودند .حاصل چنین ازدواجهای
عاقالنهای انزوا ،خیانت ،خشونت،
ســنگدلی ،و جیغ و فریادهایی
بود که از پشــت درهای بســته
شــنیده میشــد .بعدها آشکار
شــد کــه ازدواج عاقالنــه بــه
هیچ وجه منطقــی نبوده؛ بلکه
اغلــب مصلحتی ،کوتهفکرانه ،و
فرصتطلبانه بوده است.
به همین خاطر آنچه جایگزین
آن شده  -ازدواج عاشقانه  -اعتبار
زیادی برای خودش کسب کرده
است.
مبنای ازدواج عاشــقانه ،کشش
غریــزی و عالق ه قلبی دو نفر به
یکدیگر است.
ازدواج دو نفر
در واقع ،هر چــه
ِ
بیمالحظهتر باشــد (مثال تازه
همین سه ماه پیش با هم آشنا
شــدهاند؛ یکیشان هیچ شغل و
درآمدی ندارد ،یا هر دو تازه ۱۹
سالشان تمام شده است) بهتر به
نظر میآید.
بیمالحظگی به مثاب ه عاملی برای
جبران تمام خطاهای عقالنیت
در نظر گرفته میشــود ،همان

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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کاتالیــزو ِر
شوربختیها که دو طرف معامله
طالــب آنند .اســتفاده از اعتبار
غریــزه ،واکنش هــراسزدهای
اســت در برابر قرنهای
متمادی استفاده از دالیل گاهی
از شدت
غیرمعقول.
هرچند ما فکر میکنیمدر تنهایی
ازدواج بهدنبال خوشبختی اشتباه
هستیم ،اما قضیه به همین
کنیم!
ی
م
سادگی نیست.
فلسف ه بدبینی و یا نگرش بدبینانه،
حس کردیم ،قاب کنیم اشکالی ندارد.
آنچــه در حقیقــت
الزم نیست او را ترک کنیم .تنها چاره بســیاری از اضطرابها و
و تا ابد نگه داریم:
جستوجویش میکنیم« ،بوی شاید در ونیز بودیم ،کنار دریاچه ،چیزی که باید ترک کنیم نظریه نگرانیهایی اســت که پیرامون
خوش آشــنایی» اســت  -که روی قایق موتوری ،آفتاب غروب رومانتیکی است که مفهوم غربی ازدواج وجود دارد .شاید عجیب
میتواند تمام نقشــههایی را که روی دریاچه برق میزد ،داشتیم ازدواج در طول  ۲۵۰سال گذشته به نظر برسد ،اما فلسف ه بدبینی
توهم بیش از اندازهای را که
برای شــادمانی و خوشــبختی با هم از فکرها و احساســاتمان بر مبنای آن پایهگذاری شــده فشار ِ
ِ
رمانتیکمابر
فرهنگ
کشــیده بودیم بههم بریزد .ما میگفتیم ،از چیزهایی که هیچ است:
ازدواج
گاه
ازدواج گذاشته است،
در واقع تــاش میکنیم همان کس هیچ وقت درک نمیکرد ،و اینکه یــک آدم تمام و
نهایت
در
تسکین میدهد .اگر
احساســات و عواطفی را که در قرار بود شام را در یک رستوران کمال وجــود دارد که
میتواند هم ه نیازهای به یک قمار شــریک زندگیمان
کودکــی بهخوبی با آنها آشــنا درج ه یک ایتالیایی بخوریم.
نتوانست ما را از اندوه
بودیم ،در روابط بزرگســالیمان ازدواج کردیــم تــا چنین حال مــا را برطــرف و تمام دونفره
و دلمردگــی و وضع
بازآفرینی کنیم .عشقی که اکثر و هواهایی را همیشــگی کنیم آرزوهایمان را برآورده میاجنامد!
اســفناکمان نجات
ما در کودکی و نوجوانی چشیده اما غافــل بودیم کــه بین این کند.
دهد ،دلیلــی بر بد
بودیم ،اغلب تحت تاثیر مسائل احساســات و آیین ازدواج رابطه بایددیدگاه رمانتیکمان
دیگری خدشهدار شده بود:
ناکارآمدی ازدواجمان
را بــا این آگاهــی حزنانگیز (و بودن او و یا
محکمی وجود ندارد.
ِ
تجربههای منفــی نظیر تمایل درست است که ازدواج قطعا ما را گهگاه خندهدار) جایگزین کنیم نیست.
که هر موجود انسانی ما را دلخور ،بر اساس فلسف ه بدبینی ،بهترین
بــه کمک بــه بزرگســالی که به هم میرساند.
منزل مقصود ناراحت ،عصبانی،درمانده،دیوانه ،و مناســبترین فرد بــرای ما،
لجامگسیخته و خارج از کنترل اما هدف غایــی و ِ
بــود؛ یا احســاس محرومیت از آن معموال خانهایست در حوم ه و دلســرد خواهد کرد  -و ما نیز کسی نیســت که همیشه و در
ِ
محل (بدون هیچ قصد و غرضی) همین تمام موارد با ما همسلیقه است
محبت یکی از والدین ،یا ترس از شــهر ،با فاصل ه طوالنی تا ِ
(چنین فــردی وجود نــدارد)،
عصبانیتش؛ یا نداشتن احساس کار ،و بچههــای کالفهکنندهای کار را با او خواهیم کرد.
حس تهی بودن و ناکامل بلکه کسی اســت که میتواند
امنیــت کافی بــرای صحبت که آتش عشــقی را کــه باعث شاید ِ
ن نپذیرد .اما درمــورد اختــاف نظرهایمان
بودن مــا هرگز پایا 
کردن از آرزوها و احساساتمان .به وجودآمدنشــان شده است،
ِ
پس بسیار منطق 
هیچ کدا ِم اینهــا غیرطبیعی و هوشــمندانه گفتوگــو کند -
ی است که در خاموشمیکنند.
ِ
مشــترک این یــا پیشزمینهای بــرای طالق کسی که با عد ِم توافق بهخوبی
بزرگسالی بعضی از کاندیداهای در واقع تنها وجه
شخص شریک نیست .در واقع انتخاب کسی که کنــار میآید .به جــای محک
ازدواج را پــس میزنیــم :نه به دو سناریو فقط
ِ
«مکملی اســت ،که احتماال قاب یک عمر خودمان را به او متعهد زدن با معیار موهــو ِم
خاطر اینکه برای ما نامناسباند ،زندگ 
ِ
بدانیم ،صرفا مانند این است که تمام عیا ِر یکدیگر بودن» ،آنچه
بلکه برای اینکه زیادی مناسباند گرفتنش فایدهای ندارد.
حقیقی «نامناسب» نبودن
 زیادی متعادل ،بالغ  ،فهمیده و اما  ،خبر خوب این اســت که مشــخص کنیم چه نوع اخالق نشانِ
و قابلاعتمادند  -در حالیکه این اگر زمانی حــس کردیم با فرد بدی را حاضریم یک عمر تحمل
{>> ادامه در صفحه}32 :
همه درست بودن با احساسات نامناسبی ازدواج کردهایم ،هیچ کنیم.
قلبی ما بیگانه است.
ِ
ما بــا افــراد نامناســب ازدواج
میکنیــم ،چرا کــه ربطی بین
دوستداشتهشــدن و احساس
اطالعیه
					
خوشبختیکردننمیبینیم.
چیــزی بگو...
گاهی هم از شدت تنهایی اشتباه
سکوت در برابر جمهوری اسالمی
میکنیم.
جایزنیست!
غیرقابل
تنهایی
احساس
وقتی که
هر زمان یک ایرانی می گوید:
تحمــل میشــود ،هیچ کس
«من سیاسی نیستم!» ،هر بار در
نمیتواند برای انتخاب شــریک
خط اول شناسنامه ی رسانه ای
زندگیاش درست فکر کند.
می نویسند« :اینجا جای حرف
برای بهجا و بهموقع مشکلپسند
سیاسی نیست» ،این ،به معنای
بودن ،باید با
ِ
پذیرفتن جنایات و ویرانگری
دورنمای ســالها کارنامه
های جمهوری اسالمی است.
زندگی مجــردی کامال به صلح جمهوری
جمهوری اسالمی ،حکومتی در
رسیده باشیم .در غیر اینصورت ،اسالمی در
خور ملت ما نیست؛ با سکوت،
این خطر وجود دارد که عالق ه ما همه زمینه ها
بی اعتنایی،رویگردانی،بی
به تشکیل زندگی مشترک ،بیش سیاه است:
تفاوتی ،در بقاء و تداوم حکومت
از عشــق وعالقهمان به شریک حقوق بشر،
اعدام ،جهل و جنایت و فساد
آینده زندگیمان  -کــه ما را از محیط زیست،
سهیمنباش.
زنان ،سیاست
تنهایی نجات میدهد -باشد.
سهم خود را -هرچند کوچک
ویرانگر
دســت آخر ،هدف ما از ازدواج،
ادا کن -چیزی بگو!
خارجی،
حس خوب
مانــدگار کردن یک ِ
_____________
اختالف
اســت .تصورمان این است که با
کمیته «یادمان»  -مونترال
طبقاتی
ازدواج میتوانیم آن شور و شعفی
comiteyadman@gmail.com
فاحش ،فساد
را که اولین بار موقع خواستگاری
مزمن و...
ـــــــــــ

DO
N'T
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مشاور مالی و بیمه مورد تایید کانادا
Financial Security Advisor
keivan.nasirnia@investorsgroup.com

در گفتار قبل به شش منبعدیگر
از منابع مالی دوران بازنشستگی
پرداختــه شــد و خاطرنشــان
گردید که برای برخــورداری از
یک بازنشستگی با پشتوانه مالی
شایســته بایستی تمرکز خود را
بر منابع قابل برنامه ریزی و قابل
پیش بینی کهدر کنترل خودمان
اســت بگذاریم نه به امید کمک
دیگران از قبیل دولت ،والدین و
خویشان!
همچنین به مناســبت به پایان
رسیدن سلسله مقاالت "موفقیت
مالــی" که  20شــماره را از اول
آگســت  2016در بــر گرفت،
رئوس مطالب آن نگاشته شد .و
امادر این مقاالت جمالت کلیدی
و مهمی نیز عنوان شد که آنها را
یادآور می شوم.
اهمیت این جمالت در این است
که با مــرور آنها به خالصه ای از
اهــم مطالب عنوان شــده طی
20شمـاره قبل آگاهی می یابید:
 بدســت گرفتــن کنتــرل
"زندگی مالی" از مهمترین عوامل
موفقیت مالی در زندگی است!
 اگر چیزهایی را بخرید که نیاز
ندارید ،بزودی مجبور خواهید شد
چیزهایی را بفروشید که به آنها
نیازدارید!
 تصمیم گیری خوب ودرست
یک مهارت است ،مهارت تصمیم
گیری!
 تصمیم گیــری بدون هدف

خواص روغن گردو...

اشتباهی بیش نیست!
 بیشــتر مردم بدون تفکر در
مورد ارزش هــای خود اقدام به
خرید می نمایند!
 در دنیــای امروز "تبلیغات"
بیشــترین نقش و تاثیــر را در
تصمیم گیری های مالی ایفا می
کنند!
 یکی از آثار مخرب تبلیغات
این اســت کــه مــی توانند به
خریدهای بر مبنای هوس و بدون
تفکر منجر شوند!
 مهــم تریــن عاملــی کــه
سرنوشــتمان را رقــم می زند
خودمانهستیم!
 این فرضیه که شــانس در
زندگی مــا ایفای نقش می کند
تا کنون اثبات نشــده و حتی رد
شده است!
 بســیار مهــم اســت کــه
بدانید تصمیم مالی شــما برای
تامیــن "نیاز"هایتان اســت یا
"خواسته"هایتان!
 تکنولــوژی آینــده زحمت
بچه دار شــدن را از سر والدین -
خصوصا بانوان -کم خواهد کرد!
 یکی از ارکان تصمیم گیری
جمع آوری اطالعات است!
 اگــر تصمیمی اجرا نشــود
رویایی بیش نیست!
 بازنشســتگی یعنی "زمانی
برای انجــام هرآنچه کــه آرزو
دارید"!
 رســیدن به استقالل مالی
چیزی اســت که بیشــتر مردم

آرزوی آن را دارند!
 همــواره آمــار افــرادی
کــه ســنخیتی میان شــغل و  در کانادا استفاده از کارت های
تحصیالتشان وجود ندارد ،قابل اعتباری یک نوع استقراض جاری
توجه است!
و معمول است که عدم مدیریت
 مهم تر از اینکه چه شــغلی صحیح آن می تواند به بدهکاری
داشته باشیم این است که
های عمده بی انجامد!
اگر
بهترینباشیم!
 بدهی کارت های
تصمیمی
 افرادی که به موفقیت
اعتباری خطرناک ترین
نشود
اجرا
های مالی دست پیدا می
بدهی کانادایی هاست!
رویایی
کنند کنترل پول خود را
 میزان بهــره وام
بیش
در دست دارند!
فقط یکی از معیارهای
نیست!
 بسیاری از مردم فکر
انتخاب وام می باشد و
می کنند که چون درآمد
به تنهایی تعیین کننده
مکفــی ندارند نیــازی به
نیست!
بودجه بندی هم ندارند!
 نقطه مشــترک همه وام ها
 آنچه قابل اندازه گیری نباشد این اســت کــه وام دهندگان با
قابل مدیریت شدن نیست!
هدف کسب ســود این وام ها را
 دولت و بانک مرکزی کانادا پرداخت می کنند!
نســبت به بدهی بیــش از حد  در کانــادا قبــل از ضمانت
خانوارهای کانادایی ابراز نگرانی مالی برای دیگران به قدر کافی
می کنند!
اندیشیده از صحت تصمیم خود
 خطرناک ترین نوع استقراض اطمینان حاصل فرمایید!
این است که افراد بیش از میزانی  شــخصیت مالی افــراد تا
که توان بازپرداخت دارند قرض حدودی تابعی از جنبه هایدیگر
بگیرند!
شخصیتی ایشان نظیر شخصیت
 امروزه قرض گرفتن پول در اجتماعی و شخصیت کاری می
کانادا نسبت به گذشته افزایش باشد.
چشم گیری نشان می دهد!
 متاسفانه کارت های اعتباری
 آمار ســال  1980نشان می به عامل رقابت ناسالم بین بانک
دهد که کانادایی ها در آن زمان ها تبدیل گردیده است!
حــدود  20درصد درآمد خود را  همه بدهی ها بد نیســتند!
پس انداز مــی کردند در حالی برخی بدهی هــا خوب و برخی
که امروزه این آمار تنها  4درصد دیگر نیز توصیه می گردند!
است!
 برای پیشــرفت زندگی مالی

>> ادامه از صفحه26 :

ن گردو
میکند .روغن گــردو دارای خواص ضد چربیهای اشباع نشدهی موجوددر روغن مواد مغذی گیاهی موجود در روغ 
گردو به کنترل سطح قند خون و به بدن به همراه ســلنیوم ،فسفر ،منیزیم ،روی،
باکتریایی و ضد ویروسی نیز است.
برای واکنش نســبت به انسولین کمک آهن و کلســیم کمک میکنند تا سطح
•
هورمونهای بدن ثبات داشته باشد.
میکنند.
 .۴روغن گردوآنتیاکسیدان فراوانی
دارد.
•
•
 .۱۰گردش خون را بهبود میدهد.
ویتامین  Cو ویتامین  Eهر دو با آسیبی  .۷سالمت استخوانها را ارتقاء
کــه رادیکالهــای آزاد به ســلولها و میدهد.
انعطافپذیری عــروق خونی با مصرف
ن گــردو به روغن گردو منجر به پیشگیری از بیماری
 DNAوارد میکند ،مبارزه میکنند .این خــواص ضد التهابــی روغ 
آنتیاکسیدانها به میزان فراوانیدر روغن استحکام استخوانهادر بدن انسان کمک قلبی خواهد شــد .این تاثیر با توجه به
گردو یافت میشوند .بله! این روغن چنین میکنند .عالوه بر این حضور مواد معدنی سطح باالی چربیهای تک اشباع مانند
مهم برای ســامت اســتخوانها مانند امگا  ۹موجود در آن است.
عملکردی نیز در بدن دارد!
روی ،آهن ،پتاسیم و کلسیم را در گردو •
•
 .۱۱خواص ضد پیری دارد!
نمیتوان نادیده گرفت.
 .۵سالمت مغز را ارتقاء میدهد.
آنتیاکسیدانهای موجود در روغن گردو
اسیدهای چرب امگا  ۳موجود در روغن •
به جلوگیری از آســیب ســلولی کمک
گردو به مغز برای انتقال سیگنال و بهبود  .۸سالمت پوست را بهبود میدهد.
توانایی حفظ کردن ،کمک میکنند .این روغن گردو به لطف مواد مغذی گیاهی و میکننــد و در نتیجه روند پیری را کند
اسیدهای چرب روی توانایی فکر کردن اسیدهای چرب مفیدی که دارد ،کمک میکنند.
و یادگیری هم تاثیر مثبت دارند .مغز به میکند تا پوست بافت و کیفیت خوبی •
طور مداوم به اسید چرب امگا ۳نیاز دارد .داشته باشد .شما همچنین میتوانید اگزما  .۱۲مانع از بروز حساسیت و آلرژی
روغن گردو یک منبع خوب از این اسید را با اســتفاده از چند قاشق روغن گردو میشود.
این روغن مانع از آلرژی در کودک متولد
است و بنابراین به عملکرد بهتر مغز کمک درمان کنید.
نشده میشود اگر زنان باردار رژیم غذایی
•
میکند.
 .۹سطح هورمونهای بدن را به ثبات حاوی روغن گردو داشته باشند.
•
میرساند.
منبعnaturalnewsblogs :
 .۶دیابت را کنترل میکند.

خود کاری کنیــد که پول برای
شما کار کند!
 تا پس اندازی انجام نشــود
ســرمایه گذاری وجود نخواهد
داشت!
 حدود نیمی از جمعیت کانادا
قادر به پس انداز پول نیستند!
 همیشــه قبل از هر خریدی
یک سوال کلیدی از خود بپرسید:
اگر این خرید را انجام ندهم چه
اتفاقی می افتد؟!
 وقتی انتظار سود بیشتردارید
باید تحمل زیان همداشته باشید!
 سرمایه گذاری یعنی اینکه
پولی که امروز به آن نیاز ندارید
شــما را در راه رسیدن به اهداف
مالی آینده یاری کند!
 بخشــی از رفــاه جامعــه و
کیفیت زندگی افراد آن وابسته
به این است که چه میزان ثروت
در جامعه تولید می شود و اینکه
افراد جامعه به چه میزان قادر به
جذب آن ثروت هستند!
 با توجه بهدردسرهای سرمایه
گذاری اصال چرا باید ســرمایه
گذاری کنیم؟
 سود ســرمایه شما تابعی از
میزان ریسک پذیری شماست!
 کار سرمایه گذاری مانند کار
کشاورزی است!
• بیمــه ها بهترین راهکار برای
کاهش بحران مالی ناشــی از از
دست رفتن دارایی ها می باشند!

ازدواج با نامناسب...
ِ
دیگرپذیری
قابلیت
کسی است،
ِ
سخاوتمندان ه اوست .به خاطر
داشته باشــیم که سازگاری و
توافق دســتاورد عشق است؛
نباید پیشنیاز آن باشد.
رمانتیکگرایی فلسف ه خشنی
اســت و ب ه ضر ِر ما تمام شده
است .رمانتیکگرایی باعث شده
است بسیاری از مسائلی که در
طی ازدواج و زندگی مشترک
ق میافتد ،عجیب
برایمان اتفا 
و غریب و ترسناک به نظرمان
برسد.
درنهایت احساس تنهایی به ما
دست میدهد و به این نتیجه
میرسیم که ازدواجمان ،با کم و
کاستیهایی که دارد« ،نرمال»
مقابل این دیدگاه،
نیست[ .در
ِ
فلسف ه بدبینی عقیده دارد که
ما] باید یاد بگیریم با «اشتباه
کردن» صلــح کنیم؛ و همواره
باید بکوشــیم که در مواجهه
با مــوارد مختلف اشــتباهات
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 اگر پوشش بیمه ای شما
کمتر از میزان مورد نیاز شما
باشد از حاشــیه امن کافی
برخوردار نخواهید بود!
 پوشش بیمه ای مازاد بر
نیاز باعث هدر رفت پول شما
می شود!
 بازنشســتگی برای عده
ای از مــردم به معنای پایان
زندگی است!
 ایــن روزهــا تعــداد
کارفرماهایــی کــه صنــدوق
بازنشســتگی مشــارکتی برای
کارکنانشــان فراهــم می کنند
کاهش یافته است!
 بدانید و آگاه باشید کهداشتن
حساب  RRSPبرای هر کانادایی
شاغل جزو واجبات است!
-----------------آنچه تــا به حال طی سلســله
مقاالت موفقیت مالی به رشــته
تحریر درآمد کلیاتی اســت که
آگاهی از آنها می توانددر رسیدن
یک فرد کانادایی به موفقیت مالی
بسیار تاثیر گذار باشد.
و امــا در ایــن مدت ســواالتی
که مخاطبــان مقاالت موفقیت
مالــی از طریق ایمیل ارســال
نموده و ســواالتی که شــرکت
کنندگاندر سمینارهای هفتگی
مطــرح نمودند نشــان داد که
چه موضوعاتی بیشــتر مد نظر
مخاطبان است.
همانطــور که انتظــار می رفت
پرسوال ترین موضوع مورد نظر
مخاطبانــی که فرزنــد زیر 18
ســال دارند حسابهای پس انداز
و تحصیلی کودکان در کانادا یا
همان حساب  RESPمی باشد
که در شماره بعد قصد دارم تا حد
امکان به آن بپردازم.
آرزومند موفقیت روزافزون شما

>> ادامه از صفحه32 :

خودمان و شریک زندگیمان،
رویهی بخشندهتر ،شوخ طبعتر،
و مهربانتریدر پیش بگیریم.
_____________
دربارهنویسنــده:

آلــن دوباتــن نویســنده و
فیلسوف سوییسی تبا ِر ساکن
بریتانیاست .دکترای فلسفه از
دانشگاه هاروارد دارد و معتقد
است فلســفه باید در خدمت
زندگی باشد.
دوباتــن در ســال ۲۰۰۸
«مدرسهی زندگی» را در لندن
افتتاح کرد .هنر ســیر و سفر،
تسلی بخشیهای فلسفه ،سیر
عشق ،پروست چگونه میتواند
زندگی شما را دگرگون کند ،و
جســتارهایی در باب عشق ،از
جمله کتاب های آلن دو باتن
اســت که به فارسی ترجمه
شدهاند.
•
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ترامپ،عربستانوجمهوریاسالمی

مهمترین پیام ســفر خاورمیانهای
ترامپ کــه اولین ســفر خارجی
وی نیز بود ،تغییر سیاســت دولت
آمریکا در منطقه خاورمیانه است.
بــاراک اوبامــا در دوران هشــت
سالهی ریاستجمهوری ،سیاستی
تا حــدودی متفــاوت در قیاس با
سیاست گذشتهی دولت آمریکا در
منطقه خاورمیانه از جمله در دوران
ریاســت جمهوری جرج بوش و یا
بیل کلینتون در منطقه خاورمیانه
اتخــاذ کرده بود .اما حاال ترامپ در
اندیشهی بازگشت به دوران گذشته
است.
بعــد از جنگ جهانی دوم و بدنبال
نقشــی که دولت آمریکا به عنوان
بزرگتریــن و قدرتمندترین دولت
امپریالیستی بدســت آورد ،دولت
آمریکا در منطقــه خاورمیانه نیز
نقشــی ویژه یافــت و در تحوالت
سیاسی کشــورهای منطقه و حتا
در تعیین سیاســتهای خارجی
دولتهای منطقه نفوذ فراوانی یافت.
کودتای  ۲۸مــرداد  ۱۳۳۲و نقش
دولت آمریــکا در آن یک نمونه از
نقش و دخالتهای دولت آمریکا در
تعیین رژیم سیاسی حاکم بر این
کشورهاست.
در آن ســالها تنهــا رقیب واقعی
امپریالیسم آمریکا" ،شوروی" بود
که در محدودهای از نفوذ در برخی
از کشورها برخوردار بود.
در آن مقطع نقش و موقعیت دولت
آمریکا در منطقه متناســب با وزن
این کشور در عرصهی جهانی بود.
اما با تضعیــف موقعیت اقتصادی
آمریــکا در جهــان و ظهور رقبای
اروپایــی و ژاپن از دههی  ۷۰که با
بروز بحران و رکود اقتصادی همراه
شد ،عالمت سوالی در برابر موقعیت
سیاسی و اقتصادی آمریکا نیز پدید
آمد .لغو قابلیت تسعیر دالر به طال
که بعد از جنگ جهانی دوم و در پی
قرارداد برتن وودز بوجود آمده بود
در سال  ۱۹۷۱و صعود بیسابقهی
قیمت نفت در سال  ۱۹۷۳از جمله
نتایج وضعیت اقتصاد جهانی بودند.
اگرچه آمریکا همچنان قدرت برتر
اقتصادی و سیاسی بود اما واقعیت
غیرقابــل انکار آن بــود که آمریکا
آن اقتــدار و موقعیت گذشــته را
نداشت .اما بهرغم این تغییرات ،این
مساله نتوانست در آن مقطع و در
عمل تغییری چندان محسوس در
سیاست خاورمیانهای آمریکا و نفوذ
امپریالیسم آمریکا در منطقه ایجاد
کند.
ظهور ریگانیســم و آغاز ریاســت
جمهوری ریگان در ســال ،۱۹۸۰
واکنشــی به تضعیــف موقعیت
سیاسی و اقتصادی آمریکا و بحران
ساختاری نظام سرمایهداری بود که
در سرتاسر جهان ،این مناسبات را با
چالش روبرو ساخته بود .اما اقتصاد
"نئولیبرالی" تنها سوغات ریگانیسم
در آمریکا (و همزمان با آن تاچریسم
در انگلیــس) نبود ،ریگانیســم در
سیاســت خارجی نیز سیاســتی
تهاجمی و جنگی در پیش گرفت
که البته الزمهی "نئولیبرالیسم" این
عصر بود .در حالــی که در تئوری
اقتصادی "کینز" ،دولــت رفاه در
مقابله با بحران اقتصادی و تنظیم
بازار نقش و اهمیتی ویژه داشــت،
در "ریگانیســم" دولت به اصطالح
رفــاه جای خود را بــه دولتهایی
با سیاســت ارتجاعــی نئولیبرال
داد .اقتصــاد کینزی بــه اقتصاد
"نئوکینزی" تبدیل شــد و جنگ
ابزاری مهم برای جلوگیری از سرریز
شدن بحران اقتصادی.
جنگ ایران و عــراق ،حمله عراق
به کویت و در پی آن حمله آمریکا
به عــراق و نتایج بعدی آن ،همه با
درک این شــرایط جدید قابل فهم
میشوند .جنگهایی که از دههی
 ۸۰تاکنون ،چهــرهی خاورمیانه
را تغییر دادهاند .امــا با این وجود،
هیچکدام از راهحلهای "نئولیبرالی"
نتوانست مانع سقوط بیشتر اقتصاد
آمریکا و آشکار شدن هر چه بیشتر
تضادهای نظام جهانی سرمایهداری
شــوند .برعکــس سیاســتهای
"نئولیبرالــی" این تضادهــا را به
مرحلهی انفجار رسانید ،تا جایی که
بحران اقتصــادی  ۲۰۰۷به عنوان
بزرگتریــن بحران بعــد از بحران

 ۱۹۲۹ظهــور کرد.
بحرانــی کــه در
صورت عدم مداخله
فعــال دولتهــای
ا مپر یا لیســتی
میتوانســت ابعادی
بســیار فاجعهبارتر از
بحــران  ۱۹۲۹به بار
آورد .در واقــع تنها
دســتاورد ریگانیسم
افزایــش شــتاب
فاصلهی طبقاتی بود
که بویژه از این تاریخ
به بعــد بــه یکی از
نشانههای برجستهی
پوســیدگی نظــام
سرمایهداری تبدیل
گردید.
بحــران اقتصــادی
 ،۲۰۰۷و تشــدید
بحــران و جنگ در
خاورمیانــه کــه به
شکست سیاستهای
جنگی آمریکادر عراق
و افغانســتان منجر
گردید ،از جمله عوامل و بسترهایی
بودند که کابینهی جدید آمریکا به
ریاست باراک اوباما را با سیاستهایی
جدید به جلوی صحنه آورد.در واقع
صحنهی سیاسی جهان حتا قبل از
بحران  ۲۰۰۷تغییر کرده ودیگر نام
بردن از امپریالیسم آمریکا به عنوان
یگانه ابرقدرت جهان بیمعنا شده
بود .اگرچه آمریکا همچنان دست
برتر خود را حفظ کرده بود ،اما در
کنار آن رقبای اروپایی در چهرهی
اتحادیه اروپا ،امپریالیســم روسیه
و امپریالیســم چین خواهان سهم
خود از بازارها و سیاستهای جهانی
شده بودند و باراک اوباما محصول
چنین شــرایطی بود .سیاســت
خارجی اوباما بر توســعه همکاری
با کشــورهای اروپایی استوار بود و
در واقع توافق هستهای یا "برجام"
محصــول این اصل در سیاســت
خارجی دولت آمریکا و خواســت
مشــخص دولتهای اروپایی بود.
از دیگر نتایج این سیاســت "لیبی
امروز" است که دولت آمریکا ،آن را
به دول امپریالیستی اروپایی واگذار
کرده بود .دولت اوباما از ســویی در
برابر سهمخواهی امپریالیسم چین و
بویژه روسیه مقاومت میکرد اما از
سوی دیگر سعی میکرد در اتحاد
با کشورهای اروپایی موقعیت خود
را به عنوان امپریالیسم برتر حفظ
و بلوک قدرتمندی در برابر رقبای
چینی و روسی ایجاد کند.
اما واقعیت این بود که این سیاست
نهتنهانتوانستموقعیتامپریالیسم
آمریکا را بهبود بخشــد که حتا در
مواردی از جملــه در خاورمیانه و
بــه طور ویژه در ســوریه منجر به
تضعیف نقش و جایگاه امپریالیسم
آمریکا شد.
بــاراک اوباما با توجه به تجربه تلخ
شکســت در عــراق ،تــاش کرد
تا آنجــا که میتوانــد از دخالت
مستقیم نظامیدر خاورمیانه پرهیز
کند .برای نمونه ،وی که ابتدا دولت
بشار اسد را در ارتباط با بکارگیری
سالح شیمیایی تهدید کرده و آن
را خط قرمز آمریکا اعالم کرده بود،
وقتی در عمل با استفاده دولت بشار
اسد از سالح شیمیایی روبرو گردید،
هیچ اقدامی صورت نداد.
در حالــی کــه حاصل  ۸ســال
ریاســتجمهوری جــرج بــوش،
حملهی ارتش آمریکا به افغانستان و
عراق بود ،مهمترین حاصل سیاست
خارجی آمریکادر منطقه خاورمیانه
و در دوران ریاستجمهوری باراک
اوباما ،توافق هســتهای با ایران و یا
همان "برجام" بود.
سیاست خارجی باراک اوباما نه تنها
موجب ناراحتی و خشم دولتهای
اســرائیل ،عربستان ســعودی و
برخی دیگــر از دولتهای منطقه
شده بود ،بلکه در عمل حتا منجر
به تقویــت موقعیت روســیه در
منطقــه گردید تا جایی که حضور
مستقیم نظامی روسیه در سوریه
و در حالی که میرفت دولت بشار
اسد با شکســت کامل روبرو شود،
موجب تغییــر موازنه به نفع دولت
بشار اسد گردید .در همین فضا بود
که دولت جمهوری اسالمی نیز با

بهرهگیــری از روابط خود با دولت
عراق ،بر دامنــهی حضور خود در
سوریه و عراق افزود و نقش پُررنگی
در تحــوالت منطقــهای از یمن و
بحرین گرفته تا ســوریه و عراق ،با
ارســال نیروهای نظامی و ســاح
بدست آورد .موقعیتی که به شدت
مورد اعتراض دولتهای عربستان و
اسرائیل بوده و هست.
در زمینــهی توافق هســتهای نیز
اگرچه عربستان (به رغم نارضایتی
قلبی) در ظاهــری دیپلماتیک به
صورت مشروط از توافق هستهای
حمایت کرد ،اما اســرائیل همواره
منتقد اصلــی این توافق باقی ماند
و حتا تهدید کرد که ممکن است
خود مستقیمادست به اقدام نظامی
بزند.
بنابر این محصول سیاست خارجی
باراک اوباما که بر بستر واقعیتهای
اقتصادی و سیاسی جهان بود ،در
عمل تضعیــف موقعیت آمریکا (از
جمله در خاورمیانه) ،سهمخواهی
بیشــتر رقبــای امپریالیســت و
گسترش تضادها بیندول گوناگون
امپریالیستیبود.
در چنین شرایطیست که ترامپ
به عنوان رئیسجمهور آمریکا بر سر
کار آمد و بازگشــت به "گذشتهی
پرعظمت" آمریکا را شعار خود اعالم
کرد .و بازگشت به گذشته ،چیزی
نیست جز بازگشت به سیاستهای
گذشته و از جمله سیاست خارجی
گذشته.
اولین سفر خارجی ترامپ ،چگونگی
و نتایج آن نیز اثبات این مدعاست.
اما سیاست خارجی ترامپ تفاوتی
نیز با گذشــته دارد و آن این است
که به دلیل بحران اقتصادی آمریکا
و موقعیــت اقتصــادی آمریکا در
عرصهی جهانی،دولت آمریکا هزینه
سیاست جنگی را بیش از گذشته بر
دوشدولتهای ثروتمند خاورمیانه
گذاشته و انتظار امتیازات اقتصادی
بیسابقهای از این دولتها بهویژه
دولت عربستان سعودی دارد.
در جریان سفر ترامپ به عربستان
نه تنها قراردادهای نظامی به ارزش
بیــش از  ۱۰۰میلیارد دالر منعقد
گردید ،بلکه عربســتان ســعودی
برای سرمایهگذاری وخرید کاالهای
تسلیحاتی و غیرتسلیحاتی صدها
میلیارد دالری در آمریکا نیز چراغ
سبز نشــان داد .برای همین است
که ترامپ در بازگشت از سفر ،نتایج
سفر خود را "موفقیتی تمام عیار"
دانست.
اما تحمیل چنین قراردادهایی به
دولتهای ثروتمند منطقه و به ویژه
عربستان ســعودی ،به دستاویزی
نیز نیــاز دارد و "دولت جمهوری
اســامی" همان دســتاویز مورد
دلخواه ترامپ است.
در کنفرانســی که سران و مقامات
بلندپایــهی دولتهــای عربی و
"اسالمی" از جمله رئیس جمهور
افغانستان و نخستوزیر پاکستان
به عنــوان رهبــران دولتهای دو
همســایهی مهــم ایــران حضور
داشتند ،ضمن آنکه به "اسرائیل"
مشروعیت بخشیده شد و چراغ سبز
برای صلح با اسرائیل داده شد ،نوک

تیز حمله به سوی
دولــت جمهوری
اسالمی قرار گرفت.
هم ملک سلمان در
سخنان افتتاحیهی
کنفرانــس و هــم
ترامپ در سخنرانی
خــود که بعــد از
ســخنان ملــک
سلمان ایراد گردید،
نوک تیــز حمله را
بر دولت جمهوری
اسالمی قرار داده و
آن را عامــل اصلی
اختالفات فرقهای،
رشد خشــونت و
تروریســم معرفی
کردند .ملک سلمان
با بیان ایــن که تا
پیــش از به قدرت
رســیدن خمینی
در ایــران ،منطقه
بــا فرقهگرایــی
روبرو نبوده ،دولت
جمهوری اسالمی را
مسئول این فرقه گرایی و خشونتها
از یمن تا سوریه و عراق معرفی کرد.
ترامپ نیز با عنــوان این که ایران
بزرگترین دولت حامی تروریســت
است و با نام بردن از حزب الله لبنان
به عنوان یک گروه تروریستی گفت:
"ایرانمسئولبیثباتیدرمنطقه
اســت .ایران به تروریستها
آموزش میدهد .دههها هست
که ایران آتش جنگهای فرقهای
را شعلهور کرده است ،این کشور
خواستار نابودی اسرائیل است.
ایــران خاورمیانــه را بیثبات
کرده است .در سوریه شاهد آن
هستیم .همه باید کمک کنند تا
ایران منزوی شود".
در جریان سفر ترامپ به اسرائیل نیز
همین داستان تکرار شد و نوک تیز
حمله و عامل بیثباتی در منطقه
"ایران" معرفی گردید.
در یک کالم سیاستهای منطقهای
جمهوری اسالمی ،دستاویز اصلی
ترامپ برای فروش ســاح و جذب
سرمایههای کشورهای عربی برای
بهبود وضعیت اقتصــادی آمریکا
است و از این نظر دولت جمهوری
اســامی بهتریــن خدمــت را به
امپریالیسم آمریکا میکند .توضیح
دقیق اینکه قراردادهای اقتصادی
و نظامی آمریکا با عربستان و دیگر
کشــورهای ثروتمند منطقه تا چه
حد میتواند به اقتصاد سرمایهداری
آمریکا و رونق بخشهایی از اقتصاد
این کشــور از جملــه بخشهای
نظامی و هواپیماسازی کمک کند،
خود مساله مجزاییست که مقاله
دیگری را میطلبد که ما در اینجا
از آن گذر میکنیم.
اما نتیجهی بیواسطهی این تغییر
سیاست و مورددستاویز قرار گرفتن
سیاســتهای دولــت جمهوری
اسالمی ،این است که آمریکا دیگر
ماننددوران ریاست جمهوری باراک
اوباما در قبــال ایران کوتاه نخواهد
ت متفاوتی در قبال
آمد و سیاســ 
ایــران اتخاذ خواهد کــرد .اما این
سیاست چه خواهد بود؟
در این شکی نیست کهدولت آمریکا
خواهان سرنگونی جمهوری اسالمی
نیست .جمهوری اسالمی بهترین
بهانه برای پیشــبرد سیاستهای
خاورمیانهای آمریکاست .اما آمریکا
خواهــان افزایش نقــش ایران در
منطقهنیست،بلکهبرعکسخواستار
کاهش این نقش است و میخواهد
ضمن تضعیف دولــت جمهوری
اســامی ،او را از کشــورهایی که
آمریکا در آنها منافع دارد بهویژه از
عراق بیرون براند .بنابر این ،سیاست
دولت آمریــکا در قبال جمهوری
اسالمی از سویی تداوم رژیم حاکم
(و بویژه به شــکل تعدیل شدهی
آن توســط افرادی چون روحانی)
و از ســوی دیگر مهار و کنترل آن
است .و این سیاستی بوده که دولت
آمریکا کم و بیش همواره در قبال
جمهوری اسالمیداشته است و حتا
در دوران ریاست جمهوری خاتمی
که برخــی از آن به عنوان بهترین
زمان برای بهبود روابط دولتهای
ایران و آمریکا نام میبرند ،باز همین
سیاست وجود داشت.
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تنهــا در دوران ریاســتجمهوری
باراک اوباما و با شکست سیاستهای
جنگی آمریکا در منطقه است که
شرایط برای افزایش حضور و قدرت
جمهوری اسالمی در منطقه فراهم
میگردد و اوبامــا برای جلوگیری
از این مســاله هرگز اقدامی جدی
صورت نــداد .اما با آمــدن ترامپ
طبیعیست که آن دوران به پایان
رســیده و فشــار بر ایران بار دیگر
افزایش خواهد یافت.
یکــی از نتایــج افزایش فشــار بر
رژیم ایران آنهم در شــرایطی که
جمهوری اســامی با بحرانهای
متعدد و عمیقی روبروست ،افزایش
تضادهای درونی حاکمیت خواهد
بود .اما مهمترین مساله برای رژیم،
بحران اقتصادی و نارضایتی شدید
تودههاســت کــه بــه بزرگترین
وحشــت و آشــفتگی جمهوری
اسالمی تبدیل شده است.
در واقــع ادامــهی سیاســتهای
خارجی تجاوزکارانه و حضور نظامی
در ســوریه و عراق نیز ریشــه در
همین مسالهدارد.
به عبارتی دیگر از سویی سیاست
خارجی کنونی بردامنهی معضالت
رژیم میافزاید و از طرف دیگر بقای
رژیم نیز وابســته به تداوم همین
سیاست است.
واقعیت این است که رژیم جمهوری
اسالمی در شــرایطی بحرانی بسر
میبرد اما قادر به برون رفت از این
بحران نیست و مدام بر دامنهی آن
نیز افزوده میشــود .به هر جا که
نگاه کنیم این مساله را میبینیم.در
تشدید بحران اقتصادی ،در افزایش
نارضایتی و اعتراضات تودهای و بویژه
کارگری ،افزایش نابســامانیهای
اجتماعی همــه گواه ایــن مدعا
هستند .در این میان تنها راه رژیم
بهرهگیری از قدرت سرکوب و ایجاد
جو امنیتی اســت .رژیم میخواهد
اقتــدار نظامی و قدرت ســرکوب
خود را به ُرخ تودهها بکشاند ،رژیم
باید نشان دهد که قدرت و نفوذ او
از مرزهای ایران گذشــته و به مرز
اسرائیل رسیده اســت تا اینگونه
مخالفان خود و قــدرت تودهها را
تحقیر کند .اما شکست در جنگ
سوریه و عراق این اقتدار را به یکباره
فرو خواهد ریخت و رژیم را به شدت
تضعیف خواهد ساخت.
از سوی دیگر این نیز واقعیتیست
که جمهوری اســامی به تنهایی
قادر به پیشــبرد سیاست خود در
منطقه نیست و برای فرار از شکست
در عراق و ســوریه کامال به روسیه
وابسته است ،اما امپریالیسم روسیه
اگرچه در برخــی زمینهها منافع
مشترکی با جمهوری اسالمی دارد،
اما تفاوتهای مهمی نیز دارد ،و این
یکــی از بزرگترین دل نگرانیهای
جمهوری اســامی است .از همین
روست که بخشــی از حاکمیت از
جمله روحانی خواستار وارد شدن
بــه مذاکــره و دادن امتیازاتی در
محدودهای هستند که بتوان آن را
در داخل توجیــه کرد و از آن بوی
شکست به مشام نرسد .اما از سوی
دیگر حلقهی اصلی رژیم یعنی ولی
فقیه و سپاه ودیگر ارگانهای همراه
آنها که در ضمن این سیاســت را
موجــب تقویت جنــاح رقیب در
درون حاکمیت میدانند ،به دنبال
ادامهی سیاست کنونی هستند ،به
این امید که تضاد بین قدرتهای
امپریالیستی آمریکا ،اروپا و روسیه
افزایش یافته و آنها بتوانند از گذر
رشد این تضاد منافع خود را تامین
و سیاســت خود را پیش ببرند .اما
شکی نیســت که با گذشت زمان
شکست این سیاست هر چه بیشتر
عیان خواهد شــد ،همانطور که
هم اکنون نیز نشانههای آن هویدا
شــدهاند .جمهوری اسالمی هرگز
نخواهد توانست از جنگ سوریه و
عراق پیــروز بیرون بیاید .اما جناح
اصلی حاکم در ایــران به رهبری
"ولی فقیه" همواره نشان داده است
که تا زمانی که شکســت به چشم
انداز نزدیک تبدیل نشــده باشد از
خود مقاومت نشان میدهد ،همان
طور کــه در جنگ ایــران و عراق
عمل کرد و همانگونه که در توافق
هستهای نشــان داد .حال باید دید
که خامنهای "جام زهر" ســوم را
چه زمانی و چگونه خواهد نوشید؟!
و این "جام زهر" چه عواقبی برای
رژیم جمهوری اسالمی به بار خواهد
آورد؟!
نشریه کار شماره ۷۴۲

33

دموکراسی شورایی
Demo.shorai@gmail.com

اهمیتانتخابات
ریاست جمهوری از
نگاه رژیم
فریبرز رئیس دانا
کشاندن ابراهیم رییسی را نشان از خواست
برخی به صحنه
ِ
واقعی و برنامه ریزی بخشی از بدنه نظام برای ریاست جمهوری
ِ
ِ
مضحک بد و بدتر
سیرک
انداختن
وی دانسته و عده ی به راه
ِ
کشــاندن مردم پای صندوق
دلیل نیاز حکومت برای
را به ِ
ِ
های رای و مشــروعیت بخشی به رژیم می دانند .اما به نظر
من واقعیت چیزی دیگری اســت .من به وجود دو دستگی
عمیــق و حضور واقعی بخش های تندرو ،میانه رو و اصالح
طلب در رژیم اســامی ایران باور ندارم و برایم روشن است
که خواست و هدف مشترک همه اعضای و وابستگان ریز و
درشت رژیم یک چیز ،یعنی "حفظ نظام" بوده و معتقدم به
صحنه آمدن رییسی در مقابل روحانی نه خواست یک طیف
در برابر دیگری ،بلکه برنامه ریزی کلیت نظام است.
هم چنین به اعتقاد مندر این رژیم حتی از میان کاندیداهای
کامال" خودی و فیلتر شده ،به هیچ وجه کسی با رای مردم
انتخاب نشده و در نهایت هر نامی الزم باشد از صندوق بیرون
خواهد آمد .هم چنین برنامه های هر رییس جمهور و دولت
متبوعش نه بر اســاس نگاه شــخصی یا حزبی ،و نه بر پایه
خواســته ها و منافع مردم ،بلکه بر اساس برنامه ها و منافع
کلی نظام و معادالت مهم جهانی و منطقه ای ســت .بدین
معنی که در صورت لزوم ممکن هســت زمانی کسی مثل
ابراهیم رییسی هم چون محمد خاتمی ،و کسی مثل حسن
روحانی روزی مانند محمود احمدی نژاد عمل کند .امری که
نمونــه هایش را بارها به عینه دیده ایم .به عالوه من معتقد
ِ
مشارکت باال
نیستم که نظام نیاز چندانی به ارایه آما ِر واقعی
جهت مشروعیت بخشی به خود داشته باشد ،چرا که حتی
در صورت مشارکت تنها ده میلیون نفر به راحتی می تواند با
اعال ِم حضور پرشو ِر چهل میلیونی و پخش تصاویر دستچین
شــده از صف های طوالنی در حوزه هــای انتخابی خاص،
مشروعیت موهومی خود را به نمایش بگذارد .به عقیده من
مسوولین مهم
ندادن مردم در انتخاب
ِ
در مجموع رای دادن یا ِ
یا پیاده سازی برنامه های کوتاه ،میان و بلند مدت حکومت
تاثیر به سزایی نداشته و مشارکت یا عدم مشارکت شهروندان
نیز مستقیما" برای سیستم اهمیت چندانی ندارد.
پس چرا رژیم تالش می کند تنو ِر موهومی انتخابات را داغ
کرده و مثال" با ترساندن عده ای از ریاست جمهوری رییسی،
مردم را به رای دادن ترغیب کند؟
پاسخ این پرسشدر روانشناسی جمعی ،مدیریت
به نظر من ِ
اجتماعی ،تجارب سیاسی و آینده نگری نظام نهفته است.
رژیم چند هدف مهم و عمده را دنبال می کند:
 .۱تقلیل دموکراسی به انتخابات و صندوق رای؛ بدین ترتیب
که توده ی مردم بیش از پیش فراموش کنند که پیش ِ
شرط
دموکراسی ،وجود و آزادی احزاب ،نهادها ،سندیکاها ،انجمن
صندوق
ها و غیره است و در نهایت مردم ساالری را تنها در
ِ
رایی جستجو کنند که کامال"در اختیار سیستم است.
 .۲ایجاد چند دســتگی و شکاف میان ناراضیان و مخالفان؛
بدین شــکل که ناراضیان از سیســتم به دو دسته حامیان
روحانی از روی ناچاری رای سلبی ها و تحریمی ها امتناعی
ها تبدیل شــده و اینان به جای اعتراض به حکومت و خطر
آفرینی ،به جان یکدیگر بیافتند.
 .۳القای توهم مشارکت مدنی وداشتن حق تعیین سرنوشت،
به مردم؛ در حالی که در حقیقت که با فیلتر شورای نگهبان
هیچ گزینه واقعی در کار نیســت و از طرف دیگر زندان ها و
قبرستان ها پر شده اند از مخالفان و معترضان.
 .۴تبدیل حس ترس و ناامیدی مردم به افســاری برای رام
کردن آن ها؛ همان طور که یک مادر فرزندش را از تاریکی و
لولو می ترساند تا او را ساکت کند.
 .۵القــاء توهم امید ،تخلیه انــرژی و منحرف کردن اذهان؛
درســت زمانی که مــرد ْم جان به لب شــده و از فرط فقر،
بیچارگی ،سرکوب و ناامیدی به مرز عصیان و انفجار رسیده
اند ،یک َم َف ِر خیالی برای تخلیه فشــار باز کرده ،به بهترین
شکل تالش می کنند آتش زیر خاکستر را خاموش نگهدارند.
 .۶بیمــه کردن رژیم برای بعد از انتخابات؛ بدین صورت که
اگر قصد به قدرت رســاندن رییسی را دارند ،بعد از نمایش
انتخابات ،مردم چند پاره و ســرخورده شده و به جای رژیم
یکدیگــر را مقصر هر وضعیتی بداننــد .بلعکس در صورت
انتصــاب مجدد روحانی که بســیار محتمل تر هســت به
حامیانش و رای ســلبی ها توهم پیروزی القاء شده و اینان
چنان از این اتفاق فرخنده سرمست شوند که حتی اگر این
رییس جمهور محبوب! همچنان به وعده هایش عمل نکند،
همه از به قدرت نرسیدن رییسی راضی بوده و کوچک ترین
مخالفتی ابراز نشود.
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کالس های زبان فرانسه رایگان ویژه مهاجران

استخـــــــدام
یک موقعیت عالی

FREE FRENCH CLASSES FOR IMMIGRANTS

l

)Beginner level (part time
Where: District Parc-Extension
When: From April 3rd to June 18th
For women only: Monday and Wednesday from 9am to 12pm
Mixed group: Monday and Wednesday from 6pm to 9pm
Call NOW for registration or information:

65

%

p

استخدام
کمپانی حمل و نقل

کلینیک دندانپزشکی دکتر شریف نائینی

به چند نفر راننده
و کمک راننده
(پاره وقت یا تمام وقت)
از  15تا 20دالر در ساعت
نیازمندیم.
(متروکــرمزی)
تلفناطالعات:

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

de
rabais
کامپیـوتر استخدام
به چند نفر ویترس
 •Beaucoup de piècنیمه وقت و تمام وقت •
برای کار در کلبه عموجان
و وبسایت
نیازمندیم.
clinique_Soleil@yahoo.com
azjune’15U

C

Dépêche
E vol W eb
خدمات :نرم افزار و
سختافزارکامپیوتر
طراحیوبسایت
Google AdWords,
Facebook Ads, SEO

$

1399

آمادگی برای آزمونهای
مدارس ،دانشگاههاGRE، ،
 GMAT، CEGEPو …
علی صبری کارشناس مهندسی
برق و کارشناس ارشد ریاضی از
دانشگاههای تهران و کوئین کانادا؛
آموزش به زبــانهای
فارسی و انگلیسی
جلسه اول رایگان

azjan01

اجنام کلیه امور ساختمانی
خدمات نوسازی و بازسازی

لطفا با شماره تلفن زیر
تماسبگیرید:

Tel.:514-835-6243
----------------

استخدام

Tel.: 514-484-8072

1

پرستــار1099
$

در خانه -ما و شما -
یا بیمارستان ،همراه با
رفرنس 5،سال سابقه کار
دیپلمهدستیارپرستار
(زویــا)

خدماتمالیاتی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

1699

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
ثبت شرکت و دفترداری

قیمت7
حسابها با نازل ترینmcx

ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034
hosskherad@yahoo.ca azjan12paid60+120+120

abedi free

azmarU

یک اوکازیون عالی

فروش  ٤٤متر مغازه نوساز با همه امكانات و پاركينگ اختصاصى
آدرس :شريعتى بين طالقانى و سميه
لطفا برای اطالعات بیشتر با تلفن زیر تماس بگیرید( :خانم مدنی)

freeazmar

(416) 948-4317

Magasins
فــا ل

www.pr
TAKE 12 MONTHS TO PAY.. NO INTERE

azjune’15U

)

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

آرایشـــــگاه

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

آژانس مسافرتی

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

آموزش رانندگی

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

آموزش موسیقی

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

آموزش نقاشی

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

آموزشگاهحتصیلی

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

اتومبیل-تعمیر

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

اتومبیل :خرید و فروش

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

ازدواج

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

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

ارز

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

امالک و مسکن

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

اجنمن ها و سازمانها

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

بیمه اتومبیل

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

بیمه و مشاور مالی

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

پزشــکی

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

تاکـسی

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

تبلیغات

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

تدریس خصوصی

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

ترجمه

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

چاپ و تابلوسازی

Email:
info@paivand.ca
www.paivand.ca
پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:
Vancouver:
Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

toendofmay2010P

جای شما در این صفحه
خالی است!

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

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

(آرش کشوری)

نیـازمنـدی هـای پیوند

M
with any other promotion or discount. Does not apply to previous purchases. See in store for details. Ja
نیماازاگوسترایگان

514-996-9692

•
•
تدریس ریاضیات
وفیــزیک •
توسط مهندس •
•

514-827-6329
514-620-3255

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

MONTRÉAL QC

کلیهخدماتساختمانی
بازسازی ،به سازی
کیفیتعالی
نرخ مناسب

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

abaee:azsepfree

Tel.: 514-991-6819

Mailing Address:
2178 ste- Catherine W.

احمــد

الکترونیک

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



خدمات
ساختمـانی

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

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

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

Tel.:438-990-6529

College,University
High-Shool

STORES
فارسی
تدریس

azjulyU

شانس اول را به آنها
بدهید!

PAIVAND

کالسیک ،پاپ و ایرانی در سطوح
مبتدی تا پیشرفته
علی صبری با بیش از  ۲۰سال
سابقهدر نوازندگی پیانو
بهرهگیری از متدهای قدرتمند و
تخصصی برای کودکان ،نوجوانان
و بزرگساالن؛ آموزش به زبانهای
انگلیسی و فارسی

>> کلیه مقاطع:

آموزش فشرده حسابداری
تدریس خصوصی و نیمه
خصوصی حسابداری کانادا
خانم
توسط
غیابى
ورق
فال
تدریس زبان فارسی
مطابق با مطالب و سرفصلهای
ایران
مینا در
Pierrefonds
Saint-Léonard
در وست آیلند
)DVS)Laval
DEP
ساعت تماس  ١٢تا ٢
---------------پناهی 000
داتیس
 Curé-Labتوسط :
000
Pierrefonds
Saint-Léonard
La
15757
Gouin Blvd. W.
6025
Jean-Talon
E.
1877
بعدازظهربوقتمونتریال
استـادحسابداری
پروینعبائی
15757, Gouin Ouest
کالجEst
18
514 620-1890
514
450
688-1891
Lester B. Pearson
بوقت ونكوور
259-1890ظهر
١٢6025,
 Jean-Talonو  ٩تا
Tel.: 514-675-4405
فارسی،
های
زبان
به
مبلغ  ٢٥دالر
كانادا514 620.1890 at
514 259.1890
45
اطالعــــات* All purchases must be paid in full :
time of purchase:
or credit
cards accepted. No spe
فرانسه Interact, cashتلفـــــن
انگلیسی و

٠٩١٢٢٠٨٨٦٥٩

نیازمنــدیها

پیوندمان را حفظ کنیم!

آمــــوزش
نوازندگی پیانو

aznov-jan’17tpshP

فـــروش مغازه در تهران

514-503-7391

حسابـداری

$

MMUNITY

Tel.:438-990-6529

CARWASH

تدریسریاضیات

PARTICIPATE in our
CO

NISSANGABRIELSTJACQUES.COM

خصوصی ریاضی

Tel.: 514-892-5433

کامیونیتی

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

مراکز پخش پیوند

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•
•

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

مرکزشهرمونتریال:

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

داروخــانه
دندانپزشک

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

رستــوران

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

روانشناسی  /روانکاوی

ریوسود:

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

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

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

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

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

Tel.: 514-483-7777

Sectionnel
آمــــوزش

به چند نفر کارگر
Tel.: 514-649-9366
(پاره وقت یا تمام وقت)
REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYL
Highschool, College,
DÉCORدر کارواش
برا ی کار
University
فورانیازمندیم:
توسط مدرس و مؤلف کتب 7 mcx
Sectionnel
----------------کمکدرسی
تلفن اطالعات :احمد
با بیش از بیست سال تجربه
نگهداری از عزیزان شما،
Tel.: 514-651-2661
Tel: 438-399-1359
توسط خانم با تجربه،
Pd2june17

ST-JACQUES
به یک نفر فروشنده اتومبیل فورا نیازمندیم.
با شرایط مناسب
وکیل محمد تماس بگیرید:
لطفا با آقای
Sectionnel
)Wakil Mohammad (Rocky
Directeur / Manager
NISSAN GABRIEL ST-JACQUES
7050 Saint-Jacques
)Montréal (Québec

(514) 274-8117

استخدام منشی

S

NISSAN GABRIEL

999$

jusqu’à
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فـرش

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

فـال

وست آیلند :

آدونیس ،شاتوکباب ،و...
الوال:

کوه نور ،آدونیس و...
شماره شما در

این لیست نیست؟

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

گان پیوند )

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

کامپیوتر

224-0-224................................... .KamNic
649-9366 ................................... EvolWeb

کــــارواش

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

کلینیککایروپرکتیک

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

کتـابفروشی

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

کلیسا

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

گاراژ (درب)

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

گرافیک و طراحی

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

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

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

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

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

گرانیت آیل 952-7400 ................................ .
وحیــد 983-1726 .........................................

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

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

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

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

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

وکیل دعاوی

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

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

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

ویدیو

( LITH COMصمیمــی)951-4721...

حسابداریومالیاتی

حمل و نقل

خشکشویی

سوپر و فروشگاه

شیرینی پزی و قنادی

عکاسی (فیلمبرداری و آتلیه)

عینک سازی

34

گرانیت

گلفروشی

لوله کشی
مهاجرت
محضر

موسیقی (جشن ها)

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

وبسایت

گــودرزی (922-9023 ........... )d-expert
649-9366 ................................... EvolWeb

وام مسکن

بهروزباباخانی606-5626 .......................... .
امیرکفشداران574-4540..............................
تپش دیجیتال223-3336 .......................... .

www.paivand.ca
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35

classifieds
سی
عکا
رز

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

50 X 70

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

عکس های ما تضمینی و

Sectionnel

ساختمان عینک
699 699
فرهت
Meubles
Meubles
prilloprillo
Canapé

 تاریخ تولد، صورت،طالع بینی از روی دست
، ازدواج،کمک به شما در زمینه عشق
، موفقیت، امور مالی، تحصیل،کار و بیزنس
، کودک، طالق، دادگاه،سالمتی
بار قویتر از
9
...خنثی کردن سحر و افسون و
نان

دیگر طالع بی

 شب۷  صبح تا۹ هفت روز هفته از

Surrey, BC
Montreal

Mega
Mega

____________________
5655 Sherbrooke W.

6565

Sectionnel

صرافی
 ستاره5

Tel.: 514-812-5662

514 585 - 2345

15امید رایگان از فوریه

7 mcx

2299 2299

%%

7 mcx

PrilloPrillo
liquideliquide

Sectionnel

Re-Mi

Sectionnel

Canapé

com

Montreal, H4B 2M5
aznov’15U

879$ 879$
Sectionnel

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

BEN

توسط شادی
(514) 678-6451
aznov152104nikpour

استخدام

514-441-4295
azjan15U

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

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

>6007343

Tel.: 514-933-0-933

zarbarg
paivand






 




،دعوتنــــامهرسمی
ترجمـــهمدارک
514-624-5609

راهنمایمشاغل
ایرانیان مونتریال





























































































































 



 

Uazjune2011

>6007343

فال قهـوه
و ورق

• بازسازی آشپزخانه • بازسازی حمام
Renovation • 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




























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

514 585 - 2345

قابلتوجهخامنها

اجنام امور ساختمانی

Canapé

صرافی
 ستاره5

ارز

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

May 25See
and
26,
2013
only.
May 25 and
26, 2013
only. only.
with any other promotion or discount.
with anyDoes
othernot
promotion
apply toorprevious
discount.
purchases.
Does not See
applyin to
store
previous
for details.
purchases.
January
26inand
store
27,for2013
details.
only.January
26 and
27, 2013

مترجم رمسی
شهــریاربخشی

شریف

Re-Mi

3333 Cavendish, #285

15757, Gouin514
Ouest
15757,
Gouin
6025, Ouest
Jean-Talon
Est6025,
Jean-Talon
1877,450
boul.
Est 688-1891
Curé-Labelle
boul. Curé-Labelle
3400,
boul.
3400,
E. boul.
Crémazie
boul.
E.
501, boul.
514 620-1890
620-1890
514 259-1890
514 450
259-1890
688-1891
4501877,
466-1892
450
466-1892
514 Crémazie
722-1890
514501,
722-1890
450Harwood
455-9299
450Harwood
455-9299
514 620.1890fullpurchases
514must
620.1890
514
259.1890
514
259.1890
450
688.1891
450
688.1891
514to722.1890
514within
722.1890
450
455.9299
450of 455.9299
* All purchases must be paid in* All
atnsarvaran@hotmail.
time of purchase:
be paid
Interact,
in fullcash
at time
or of
credit
purchase:
cards accepted.
Interact, cash
No special
or creditorders,
cards sale
accepted.
applicable
No special
to inventory
orders,
stocks
sale applicable
only. Purchased
inventory
items must
stocksbeonly.
delivered
Purchased
items
30 days
mustof be
purchase.
deliveredCan
within
not 30
be days
combined
purchase. Can not be combined

514-889-8765

azmay2013hoomanfree

Sectionnel

MagasinsMagasins
Centres de
Centres
liquidation
de liquidation
www.prillo.ca
www.prillo.ca

رضانوشادجمال

514-833-8684

علیـرضا فخـاریان
999$ 999$
514-996-1620

،عضورسمیانجمنمترجمانکبک
•عضوجامعهمترجمان
عضوجامعه مترجمین کبک
ترجمه
تأیید
ترجمهو
º

»
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کبک و
¦


½



ایران
رسمی
■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
،رسمی اسناد و مدارک
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©



¸




½



با
مدارک
و¢
اسناد
کلیه
ترجمه
■
تنظیمدعوتنامه،ترجمهشفاهی
•ترجمهرسمیکلیه
تضمین تائید ادارات و سازمان های
،رسمی
های
فرم
کلیه
تکمیل
و
مدارک و خدمات مربوط به
ایالتی و فدرال
تأییدامضاء









¦









 ¦



½



Tel.:
514-745-0318
ترجمه
مرکزشهرمونترال:محل
Cell.:
514-246-8486
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©



¸
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گیل-نزدیکمترومک
(514) 675-0694
Location:
(438)
390-0694
12 MONTHS
TAKE
TO
12PAY..
MONTHS
NO INTEREST..
TO PAY..
NO
NOINTEREST..
DOWN
PAYMENT..
NO DOWN PAYMENT..
Downtown
Montreal
STORES TAKESTORES
LIQUIDATIONLIQUIDATION
CENTERS CENTERS
near Pl. des Arts
Pierrefonds
Pierrefonds
Saint-Léonard
Laval
Laval Brossard
Brossard
Montreal
MontrealVaudreuil-Dorion Vaudreuil-Dorion
Call,Saint-Léonard
text or e-mail
for
an
Pierrefonds
Saint-Léonard
Saint-Léonard
Laval
Montréal
Montréal
Vaudreuil-Dorion
15757Pierrefonds
Gouin Blvd.15757
W.
Gouin
6025 Jean-Talon
Blvd.
W. E.60251877
Jean-Talon
Curé-Labelle
E. 1877
Blvd.Curé-Labelle
8100Laval
Taschereau
Blvd. Blvd.
8100
Taschereau
3400 Crémazie
Blvd.
Blvd.
3400
E. Crémazie
501 Harwood
Blvd. Vaudreuil-Dorion
E.Blvd.
501 Harwood Blvd.
appointment

مترجم رمسی

 رضا هومن:توسط

 سال سابقه در تهیه20 (با بیش از
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون
وخوانندگی باگروه های موسیقی
) پاپ ایرانی

 سال8  تا2 آموزش موسیقی برای کودکان از
la qualitéla
auqualité
plus bas
au prix
plus bas prix
:با مدیریت

رمسی$ مترجم$
مترجم رمسیDÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
رمسی
مترجم
$DÉCOR REST-PALLISER-MIDI-SUPERSTYLE-TRENDLINE-DURHAM-KORSON-SIMMONS
$
1699$ 1699سروران
1099نغمه
1099$یکتا
1899
1899
699$ 699$
حتویلداری
خاطره
محمودایزدی
7 mcx

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

tous les Meubles
tous doivent
les Meubles
être doivent êtreاساتید برجسته
$ آوازتوسط
$ آموزش کلیه سازها و
vendu!
vendu! 7 mcx
7 mcx

Dépêchez-vous!
Dépêchez-vous!

7 mcx

فنگویندگی

 مــی- آموزشگاه هنری ر

 انتاریو و ایران،رسمی کبک
جامعه
عضو
Setمترجمان
de chambre à partir
Set
de 1099$
de chambre
/ Ensemble
à•
partirsalle
de 1099$
à dîner/ àEnsemble
partir salle à dîner à partir
de 1599$ / Sofas en tissu
deàa
1599$
partir/ de
Sofas
499$
en/tissu
Sofasàaenpartir
cuir de
àa 499$ / Sofas en cuir àa
$
partir
de
699$
/
Sofas
sectionnels
partir
de
699$
en
cuir
/
Sofas
à partir
sectionnels
de 879$ en
/ Sofas
cuir à partir
de 879$ / Sofas
اسناد و مدارک
کلیه
رسمی
ترجمه
•
Sectionnel
rabatables en cuir à partir
rabatables
de 799$ en
/ Consoles
cuir à partir
à partir
de 799$
de 299$
/ Consoles à partir de 299$
de
de
/ Table
à café à partir de/ 299$
Table /àTable
café àdepartir
coin de
à partir
299$de
/ Table
199$de
/ coin à partir de 199$ /
 گواهی امضاء و کپی برابر اصل،رسمی
دعوتنامه
Miroirs
à partir de 99$تنظیم
/ Miroirs
Bureauxà partir
à•
partirdede99$
699$
/ Bureaux
/
à partir de 699$ /
rabais Curio
rabais
à partir de 699$ / Curio
Unitésàmurales
partir deà699$
partir/ de
Unités
499$murales
/ Matelas
à partir de 499$ / Matelas
et sommiers
à partir
de et
299$
sommiers
/ Divansà lits
partir
de 299$
de 699$,
/ Divans
etc.lits à partir de 699$, etc.
فرم ها
انواع
تکمیل
•à partir
Beaucoup de
Beaucoup
pièces
uniques,
de
pièces
etc.
uniques,
کانادا
ایران به
رسمی از
ترجمه
• etc.
021-85312009 :• تلفن مستقیم از ایران
Sectionnel

1399$ 1399

Sectionnel

Canapé

Tel.: 514-481-0671

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

jusqu’à

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

جواد ایراخنواه

vente
vente

999$ jusqu’à
999$
Sectionnel

info@paivand.ca
) Tel.: 514-996-9692

) (نبش دکاری

SNOWDON

Sectionnel

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

Sectionnel

اطالعات آگهی
خود را به نشانی
:زیر ایمیل کنید

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

879$ 879$ 999$ 999$
Spiritualist & Psychic Reader
Master :DURGA
KALIPRASAD
Sectionnel

نیازمندیهای

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

*Ensemble matelas
*Ensemble
et matelas et
درخواست های
sommier orthopédique
sommier
orthopédiqueمتناسب با
Dream Starباشد
Dream
میStar
ادارات مربوطه
60” grand lit 99$
60” grand lit 99$

Sectionnel

35
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 آبونه مان گسترده
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: حل جدولهای ویژه و عادی
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210 St-Jacques (Lachine)
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 پخش وسیع
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!با پیوند به اقصا نقاط جهان بیایید
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نوشته «علی» ،عکاس «استودیو فوتوبوک»
و مدیر گروه فیسبوکی «همه چیز در مورد مونترآل»

وش!
خ

آموزشعکاسیبهزبان .. .

93
خطبه

www.paivand.ca
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Immigration

تست دوربین  360درجه Nikon Key Mission

یکــی از هزینه هــای تهیه این
مقاالتی که به سادگی میخوانید
 و یا اصال نمیخوانید و به راحتیاز آن میگذرید! -این اســت که
مجبــور میشــوم تقریبا تمامی
که معرفی
وســایلی را
خریداری
میکنــم ،
اطالعات و
نمــوده تــا
تجربیات خود رادر کمال اخالص
بیان کنم( .از روش های پرداخت
زکات عکس!) ســردبیر محترم
نشــریه وزین «پیوند» نیز تا به
حال هیچ یارانه ،فطریه و شهریه
ای به این امر خیر و خداپسندانه
اختصاص نداده (!) و فعال از جیب
مبارک خودمان هزینه و به جای
دجله در «سن لوران» می اندازیم
تا روزی ایزد منان در مونترآل به
ما بازگرداند! آمین!
در یکی از مقاالت اخیرم ،دوربین

 360درجه نیکن Key Misson
را معرفی نموده و به بیان برخی
ویژگی هــای آن پرداخته بودم.
این مقاله نیز تکمیل کننده همان
گفتار بوده و برخی مواردی را که
در استفاده از این دوربین تجربه
کرده ام ،به زبان ســاده با شــما
عزیزان به اشتراک میگذارم.
•
از آنجایی که هیچ صفحه نمایش
و یا دکمه خاصی برای تنظیمات
ایــن دوربین بــر روی آن وجود
نــدارد (به غیر از دکمه شــروع
عکاسی و فیلمبرداری) الزم است
که برنامک (اپلیکیشن)
SnapBridge 360/170

را دانلــود و بــر روی یک تلفن
هوشــمند نصب نماییم .نصب
این برنامک به مــا این امکان را
میدهد که تنظیمات دوربین را با
استفاده از تلفن همراه
کنترل کرده و آن را به
تلفناستودیوفوتوبوک:
گونه ای که میخواهیم،
(514) 984-8944
بکار ببریم .این برنامک
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
استودیو فوتوبوک در فیسبوک:
مجانی بوده ولی دارای
WWW.FACEBOOK.COM/
نقایص فراوانی است.
STUDIOPHOTOBOOK1
STUDIO.PHOTOBOOK
اینستاگرام:
معموال اتصال دوربین
ن شماره:
بــه تلفــن از طریق
سپشیال ای
ا
جلسهرفعاشکالوتمرین بلوتــوث با مشــکالت
تنظیماتدستیدوربینشمادر«استودیو زیادی همراه بوده و اگر
فوتوبوک» ،طی دو جلسه به مبلغ 70دالر جستجویی در اینترنت
(برایهرجلسه)،پرتره،عکاسیدرشب
بکنیم ،موارد زیادی از
وعکسهایخانوادگی

«همهچیزدرموردمونترآل»

Infos pratiques
sur Montréal

بزرگترینوفعالترینگروهفیسبوکی
ایرانیان و فارسی زبانهای مونترآل
اطالعاتکاربردیواخبارمفیدبرایاطالعازرویدادهایشهرمونترآلو
کامیونیتیخودمان؛اینگروههیچگرایشسیاسی،مذهبیوحزبیندارد.

شکایات خلق الله را در این
زمینه مشاهده خواهیم نمود.
•
با اســتفاده از برنامک فوق
میتوانیــم به صــورت زنده،
شــاهد صحنه هایــی که
تصویربرداریمیکنیم،باشیم.
•
معمــوال عکاســها ترجیح
میدهند کهدر عکسها حضور
نداشــته و پشــت دوربین قایم
شــوند! این دوربین پشت و رو
نداشته و جایی برای قایم شدن
ندارد! از آنجایی که دوربین کل
محوطه پیرامون خود را به صورت
 360درجــه پوشــش میدهد،
میتوان با استفاده از یک مونوپاد و
قرار دادن آن بصورت عمودی بر
روی سر ،تصاویر را به ثبت رساند
تا عکاس در نقطه نسبتا کور زیر
دوربین قرار بگیرد .قطعا استفاده
از برنامک فوق نیز ،روش خوبی
برای ارسال فرمان به دوربین از
راه دور (فاصله حدود  15متری)
میباشــد .به بیان دیگر ،میتوان
دوربین را بر روی یک ســه پایه
ظریف و کوچک قرار داد و از راه
دور ،تصویربرداری نمود.
•
کارت حافظه مورد اســتفاده در
این دوربین از نــوع میکرو SD
میباشد.
•
باتری این دوربیــن از نوع قابل
شارژ بوده و نیروی آن در عرض
 30تا  40دقیقــه فیلمبرداری
پشت ســر هم ،به اتمام میرسد.
بنابراین اگر قصد استفاده پی در
پی از این دوربین را دارید ،حتما
باتری اضافه تهیه نمایید.
•
در صورت اســتفاده مداوم و بی
وقفــه از دوربین ،گاه مشــاهده
میگــردد که دوربین داغ شــده
و در صورت بــاال رفتن بیش از
حد دمــای آن ،بطور اتوماتیک،
خاموش میگردد.
•
در زمان عکاســی میتوان فایل
عکســهای  360درجــه ای که
میگیریم را پس از عکسبرداری و
از طریق سیستم بلوتوث تلفن
همراه خــود دریافت و در خود
گوشی ذخیره کنیم.
برعکس ،فایلهــای ویدئویی با
توجه به حجم باالی آن ،به این
صورت قابل انتقال نبوده و باید
کارت حافظه و یا خود دوربین
را بــا کمک کابل «یو اس بی»
به تلفن همراه یا کامپیوتر اتصال
دهیم.
•
برای باالبردن ســرعت انتقال

IMPROVEMENTS IN THE

FEDERAL EXPRESS ENTRY VISA
contribute to their communities all improve.
The proposed change
reflects the global trend of
children living at home for
longer periods, particularly
those pursuing their studies. In general, older children are a benefit to their
family, as well as society as
a whole, as they often help
care for younger siblings,
which helps free up parents
to work more. They may
also work and contribute to
their families and society.
We are not exactly sure
when this proposed change
will come into effect, it is
said it should be October
2017.
For more information or
questions on any aspects
of immigration please do
not hesitate to contact our
office, a member of our
staff will gladly answer to
any of your questions or
concerns.
------------Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in
your everyday life.
ترجمه فارسی مقاالت را در
وبسایت ما بخوانید
Maria Cottone
Regulated Canadian Immigration Consultant
Registered with Quebec
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

تصاویــر از دوربیــن بــه تلفن
هوشــمند ،میتوان گزینه ای را
انتخــاب نمود که عکــس را با
کیفیت پایین تری ارسال کرده
ولی ســرعت ارســال آن بیشتر
میشود.
•
تنظیمات جنرال ایــن دوربین
(رزولوشــن ،حجــم تصاویــر،
تنظیمات ،فرمت و  )...مثل سایر
دوربینها و از طریق برنامک فوق،
قابلدسترسی میباشد.
•
تصاویــر حاصله بــر روی تلفن
همــراه و کامپیوتر بــه صورت
پانورامیک فشــرده بوده و 360
درجه متحرک نمیباشند! برای
مشــاهده تصاویــر بــه صورت
 Virtual Realityیــا بــه طور
خالصه  ،VRباید آن را در شبکه
های اجتماعی مثل فیســبوک

siblings in Canada.
To get these points, candidates will need to show that
the sibling is a Canadian
Citizen or permanent
resident who is living in
Canada and is 18 years of
age or older.
The siblings in Canada
must share a mother or
father with the principal
Express Entry applicant
or their spouse or common-law partner. This
relationship can be through
blood, marriage, common-law partnership or
adoption.

PROPOSED REGULATORY
CHANGES: MAXIMUM AGE
OF DEPENDANTS

The current definition of a
dependent child came into
effect on August 1, 2014,
and changed the maximum
age from “less than 22” to
“less than 19” years of age.
The proposed regulatory
change would return the
maximum age to “less than
22”.
The government of Canada
realizes restoring the age
would mean more families
being able to stay together,
helping to make Canada
a destination of choice
for immigrants. When
immigrant families are
able to stay together, their
integration into Canada and
their ability to work and

منتشــر نماییم .فیسبوک این
عکسها را تشــخیص داده و به
صورت 360درجه منتشر میکند.
برای نمایش ویدئوهای  360نیز
باید در برنامه های ادیت تصویر،
آن را در وضعیت  VRادیت کرده
و به اصطالح «اکســپورت» و در
یوتوب منتشر نماییم.
•
کیفیت تصویربرداری در جاهای
تاریک ،نســبتا پایین بــوده و
علیرغم مجهز بودن به سیستم
 ،4Kآنچنان چنگی بهدل نمیزند.
•
دوربیــن ،مجهز به آلت «تایمر»
بــوده و میتوان بــه کمک آن
ِ
«سلفی» گرفت! کل اهل بیت نیز
در تصویر مشخص بوده و دیگر
نگــران «واید» بودن لنز دوربین
نخواهیم بود!

As of June 6th, 2017,
additional points for candidates with strong French
language skills will be
awarded, and additional
points for candidates with
siblings in Canada.
Express Entry candidates with strong French
language skills, with or
without English language
skills, will be awarded
additional points by the
Comprehensive Ranking
System (CRS).
A total of 15 additional
points will be awarded for
test results of the Niveaux
de competence linguis)tique canadiens (NCLC
at level 7 or higher in all
four language skills in
French (listening, speaking,
reading and writing) and
an English test result of
Canadian Language Bench
mark (CLB) 4 or lower or
no English test at all.
A total of 30 additional
points will be awarded for
test results of the NCLC at
level 7 or higher in all four
skills in French and test
results of CLB 5 or higher
in all four language skills
in English.

ADDITIONAL POINTS
FOR CANDIDATES WITH
SIBLINGS IN CANADA

The Express Entry system
will begin awarding 15
points to candidates with

•
برای شــارژ باتری مجبوریم که
کابل شــارژر را به خود دوربین
متصل نماییم چون آداپتور آن،
جایی برای شارژ مستقیم باتری
ندارد.
•
در داخــل محفظه باتری ،دکمه
ای قراردارد که میتوان مثل تلفن
همراه ،سیستم رادیویی دوربین
را قطع و در هواپیمــا نیز از آن
استفاده نمودAir plane mode .
•
در کل با توجه به پیچیدگیهای
کار کردن و ادیــت تصاویر این
دوربین ،کار کــردن با آن برای
کسانی که قصد استفاده مبتدی
از ایــن وســیله را دارند ،توصیه
نمیگردد.
•
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تعالی و البرکة و المغفرة
بسمهبالرحمة
قد اقبل الیکم شهرهللا

اوقات شرعی ماه مبارک رمضان  1438هجری قمری ( 2017میالدی)
المغفرة
قد اقبل الیکم شهرهللا بالرحمة و البرکة و
May
/June
May
27
/June

28

اذان طلوع اذان

شرعی ماه مبارک رمضان  1438هجری قمری ( 2017میالدی)مناسبت
اوقات روز
رمضان
صبح آفتاب ظهر آفتاب مغرب
اذان غروب
اذان اذان طلوع اذان
غروباذان اذان
20:53مناسبت
مضان روز
20:31
طلوع 12:51
5:12
3:11
 June 1رشنبه
صبح آفتاب ظهر آفتاب مغرب
مناسبت
روز
رمضان
مغرب
آفتاب
ظهر
آفتاب
20:54 21:08
20:32
صبح 5:112:54
3:10
2
شب قدر
20:45 12:52
12:55 5:05
شنبه پنجشنبه
 15یک 20
31

27
29

منتشر شد

2
4

28
30

یادداشت های پایدار
نوشته دکتر ناصر نظافت

3
5

29
31

4
6

30
1

5
7

بنام حضرت دوست که هر چه بوده و هست از اوست.
31
2
حقیقت در درون ماســت و علیرغم باور ما ،از بیرون بر نمی خیزد،

6
8

حضور
درون همه ما کانونی هست که حقیقت به صورت کامل درآن 31
دارد .شعر نیم نگاهی به حقیقت است اگر الهام شده باشد ،شعر بیش
پیامبر
از هر چیزی به دین نزدیک است ،دینی که الهام شده باشد و 42
داشته باشد و علی ها در آن حاضر باشند.
3
5
ندهی اگر به او دل ،به چه آرمیده باشی
نگزینی ار غم او ،چه غمی گزیده باشی...

7
9

8
10
9
11

64

آغاز سخن از کتاب یادداشتهای پایدار (موج ابدی)
75
نوشتهدکتر ناصر نظافت.
تماس با نویسنده:
86
neznasser424@gmail.com

باید حذف شوند.
•

پروتئین بیشتری مصرف کنید

از میان تمام مواد غذایی مصرفی
شــما ،آنهایی کــه از محتوای
پروتئین باال برخوردار هســتند،
مهمترین گزینه ها برای از دست
دادن چربی محسوب می شوند.
خنست ،پروتئین احساس سیری
را برای مدت زمانی طوالنیتر در
شما ایجاد می کند که از پرخوری
و مصرف میان وعده ها پیشگیری
می کند.
دوم ،مــواد غذایی سرشــار از
پروتئین کالری سوزی در طول
روز را تقویت می کنند زیرا گوارش
پروتئین نسبت به کربوهیدارت یا

11
13
12
14

13
15

9
11
10
12

15
17

11
13
12
14

17
19

14

 7قانون چربی سوزی...

10
12

97
8
10

13

14
16

16
18

18
19

>> ادامه از صفحه27 :

چربی به انرژی بیشتری نیاز دارد.
ســوم ،هنگامی که با تمرینات
قدرتی همراه باشــد ،یک رژیم
غذایی با محتوای پروتئین باال از
کاهش توده عضالنی که ممکن
است در نتیجه کاهش ناگهانی
کالری های مصرفــی رخ دهد،
پیشگیری می کند
بــه ازای هر پونــد ( 453گرم)
از وزن خــود حداقــل یک گرم
پروتئین مصرف کنید و پروتئین
را از منابع کامل مانند گوشــت
هــای بدون چربــی ،تخم مرغ،
ماهی ،و پودرهای پروتئین تامین
کنید.
•

غروب

اذان

کنید

16
17
18

جمعه
3:11
3:08

21
شنبه
دوشنبه

شنبه

22

شنبه سهشنبه
پنج 25
3:07
شنبه
سه
3:04

21

26

22

27

23
24
25

5:11

2:54

5:05

5:11
یکشنبه 3:10
5:10
3:07
سه
5:05
یکشنبه 2:54
23

3:08
دوشنبه
3:06
چهارشنبه دوشنبه
24
19
20

5:05
5:122:54

چهارشنبه
جمعه
شنبه
پنج
شنبه
28

29
جمعه
شنبه
یک

چهارشنبه

3:06
3:03

پنجشنبه

3:04
3:02
جمعه

شنبه
3:03
3:01

یکشنبه

30

5:112:54
5:09
5:05

5:05
5:102:54
5:09
2:54

5:06

2:55

5:06

5:09
5:08

5:092:55
5:08
5:06

5:06
5:082:55

5:07

2:56

5:07

12:55
12:51
12:52
12:55

شهادت امام علي(ع)
20:45
20:53
20:31
20:55 21:0820:33

20:46

21:08

20:32 12:52
20:34
21:09
20:46 12:56

شب قدر

20:54
20:56

20:55
20:57 21:0920:33
20:35
20:46 12:52
12:56
20:47 12:52
12:56
20:56
20:58 21:0920:34
20:36
12:56

12:52
12:56

12:52
12:53
12:57
12:57
12:52
12:53
12:57

20:47

21:10

20:47

21:10

20:35
20:37

20:36
20:38
21:10
20:47
21:10
20:47
20:37

20:38

20:47

21:10

20:57
20:59
20:58
21:00
20:59
21:01

 21:02وفات حضرت خديجه
21:00
20:38
12:53
5:08
3:02
جهتشنبه
20:39
5:07
3:00
دوشنبه
دقيقه بعد از
نماييد و پنج
صبح امساك
قبل از اذان
پنج دقيقه
احتياط حداقل
21:01
20:38
یکشنبه 3:01
21:02
20:40
2:59
سه
12:53فرماييد.
5:07مغرب افطار
اذان

 21:03وفات حضرت خديجه
21:02
20:39
5:07
3:00
دوشنبه
20:41
5:06
چهارشنبه
اسالمی ایرانیان
12:53در مرکز
مبارک رمضان
2:59ویژه ماه
برنامه های
20:40افتتاح 21:02-
12:53
5:07
2:59
پنجشنبه
سه
سخنرانی
افطار  -دعای
جماعت  -سفره
قرائت قران مجید
21:04
20:41
12:53
 -2:58نماز5:06
شنبه

چهارشنبه
جمعه
شنبه
پنج
شنبه

2:59
2:57

2:58
2:56

صالح سیبویه
رانی :شیخ
سخنـ
20:41
12:53
5:06
20:42
12:54 5:06

مدیحهسرایی :مال محمد البصری

5:06
5:05

12:53
12:54

20:41
20:42

21:03
21:04
21:04
21:05

روزهای شنبه  27می و پنجشنبه ،جمعه و شنبه اول تا سوم جون

جمعه
شنبه
یک

20:42
12:54
5:06
2:57
20:43
12:54
رمضان
ماه مبارک
5:05جون تا پایان
 2:56پنجشنبه 8
از

21:04
21:06

شنبه
یکشنبه
سه

شود.
صبح اقامه می
5:05فطرساعت 9
نماز عید سعید
20:43
12:54
2:56

21:06
21:07

شنبه
دوشنبه

دوشنبه
چهارشنبه

2:56
2:55

12:54های قدر20:42
5:05
مراسم احیای شب
20:44
12:54
5:05

2:55

20:44

5:05

12:54

کانادا میباشد.
5:05نفر  10دالر
 2:55فطریه هر
20:44
12:54
12:55

21:05
21:06

والدت امام حسن(

والدت امام حسن(
شب قدر

 21:06ضربت خوردن امام علي
21:07
][Type text

برای ادای نذورات و شریک شدن در مخارج سفرههای ماه مبارک به مرکز مراجعه فرمایید.

سهشنبه

2:55

5:05

12:54

20:44

21:07

مرکز اسالمی ایرانیان مونترال  -مرکز جهانی امام شیرازی

20:44 12:55 5:05
چهارشنبه 2:55
210
St-Jacques West, Lachine
Montreal,
QC,
H8R
مرکز اسالمی 1E2
جهانی امام شیرازی
ال  -مرکز
مونتر
ایرانیان
TEL. (514) 366-1509
210 St-Jacques West, Lachine
Montreal, QC, H8R 1E2
عضله و تضعیف شما مطالعه ای با حضور بیش از شش
(514) 366-1509شودTEL..
هزار شرکت کننده ،پژوهشگران

چربــی موجود در مــواد غذایی
لزوما به چربــی اطراف دور کمر
شما اضافه نمی کند .چربی های
حیوانی ،کره واقعی ،روغن نارگیل،
مغزهای خوراکی ،روغن زیتون
و آووکادو بــه کاهش احســاس
گرســنگی و حفظ تولید بهینه
تستوسترون کمک می کنند.
چربی های سالم بیشتری مصرف
کنیدومیزانمصرفکربوهیدارت
ها را ،که می تواند افزایش ناگهانی
قند خــون و افزایش ســطوح
انســولین را موجب شــده و به
ذخیره چربی بیشتر منجر شود،
چربی های سالم بیشتری مصرف کاهش دهید .حداقل  25درصد

از کالری های مصرفی خود را از
منابع چربی خوب تامین کنید و
از چربی های ترانس مصنوعی که
با مشکالت سالمت مختلف مانند
بیماری قلبــی پیوند خورده اند،
دوری کنید.
•
قویتر شوید

بسیاری از مردم همچنان فکر می
کنند که عامل کلیدی در چربی
سوزی تمرینات کاردیو است .در
شرایطی که تمرینات کاردیو به
سوزاندن کالری کمک می کنند،
اما با رشد عضالت زیر چربی هیچ
کاری ندارد .تمرینات کاردیو بیش
از اندازه به همراه کمبود کالری
می تواند موجب از دســت دادن

21:07

شب قدر

حتــی زمانی که هدف شــما
کوچکتر شدن است ،همچنان
نیازمنــد کار با وزنــه و افزایش
قدرت خود هســتید .کار با وزنه
به حفظ و حتــی افزایش توده
عضالنی کمک می کند و ترکیب
بدن را بهبود می بخشد .پس در
کنار تمرینات کاردیو از کار با وزنه
و انجام تمرینــات قدرتی غافل
نشوید.
•
حداقل هفت ساعت در شب
بخوابید

کمبود خواب افزایش ســطوح
کورتیزول ،یک هورمون استرس،
را به همراهدارد که موجب ذخیره
چربی در بــدن می شــود .در

ضربت خوردن امام علي

ژاپنی دریافتنــد که مدت زمان
خواب کوتاهتر با سطوح شاخص
توده بدنی ( )BMIباالتر و اندازه
دور کمر بزرگتر در مردان مرتبط
بوده است .کمبود خواب می تواند
در بازیابی و تولید هورمون رشد
نیز اختالل ایجاد کند.
حداقل هفت ســاعت خواب بی
وقفه شبانه توصیه می شود .اگر
در به خواب رفتن مشکل دارید،
مصــرف کافئین از اواســط روز
را متوقف کنید ،مصرف الکل را
کنار بگذارید که کیفیت خواب را
از بین می برد ،و پیش از خواب
ذهن و بدن خود را با انجام فعالیت
هایی مانند مدیتیشن آماده کنید.
•

]text

]text
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Centracondos.Com
1190 Mackay: Phase2

70%

• CENTRAL AIR CONDITIONG SYSTEM
• FINISHED CEILING (UPTO 9 FEET)
• QUARTZ COUNTER TOP
• KITCHENS CABINETS UP TO CEILING
• TWO ELEVATORS
• ULTRA MODERN GYM OF OVER 1000 SF 70%SOLD
• OUTDOOR ROOFTOP SWIMMING POOL AND BBQ CORNER
• ACQ WARRANTY
• SALES OFFICE: 1184 CRESCENT, MONTREAL

100 meters from Concordia
university & 200 meters from
metro: Guy Concordia

NEXT TO CONCORDIA & McGILL UNIVERSITIES
S

E

OR
ST

F

OR

INV

1414 Chomedy #707
Leased,30/6/2019,1650$
1 bedroom
1 bathroom:
399,000$

1210 Boul. Maisonneuve O # 16C
2+1 BEDROOMS
2 BATHROOM
1 garage
FULLY
FURNISHED
949,000$

3490 RUE AYLMER
2 BEDROOMS
1 BATHROOMS
1 garage
LEASED 30/4/2017, 1500$
399,000$

1515 Av. DU DOCTEUR-PENFILD
#602
2 BEDROOMS
2 BATHROOMS
1 garage
599,000$

1700 Boul. RENE-LEVESQUE O
#1006
3 BEDROOMS
2 BATHROOMS
599,000$

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

Safae Lamrani
Residential real estate broker
Royal Lepage Altitude
safaroyallepage@yahoo.com

Cell.: 514-701-9888

کاظم پرتو تهرانی

Cell.: (514) 971-7407
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ه  2جوالی
شنب

خوشمزهترینکباباینتابستان،درجمعدوستان داغداغ

یک

درطبیعتزیبایمونتریالنوشجانکنید!

بزرگ

کوبیده  +جوجه کباب
+ساالد  ۱۰ :دالر

و زیبا
پرشور،شاد وادگی
یک روز یمی و خان ی و...
م
وشیدن
در فضایی ص چای و ن
 Dشهر:
شمزه،
اب خو
ترین J
کب
شاد

ه

Persian
Picnic
! in the PARC

پارکانگرینیون

توجه توجه توجه توجه:

ی پرشیا

مراه با

ایرانی
ا
ن
م
و
ن
ت
ر
ی
ال

دی ج

   محل:

METRO: Angrignon
چند قدمی خروجی پارک
ورودی رایگان:
پارکینگ :شهرداری
برای حمایت از تداوم این
برنامه ها ،غذا و نوشابه را
درمحل بخرید.

info:

514-569-2233
514-258-8186

since3
199

دوهفته نامه فرهنگی اجتماعی ،در شرق کانادا
یکم و پانزدهم هر ماه منتشر می شود
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ZARBARG

راهنمایمشاغلایرانیانمونتریال

FACEBOOK
paivand.montreal

PAiVAND
بهروز

(Montreal, Ottawa, Victoria, Calgary, Vancouver)

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

   مطمئنترینوسریعترینروش انتقالارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

since3
2178 Ste-Catherine W. Montreal, QC H3H 1M7 199
ATWATER
Fax: 514-342-9574 روبروی ادونیس
 Mailing Address:

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W. H3G 1M6

info@paivand.ca www.paivand.ca
Sectionnel

کلینیک مدیکال آلفامدیک






999

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

دکتر ریموند رضایی

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

Tel.: (514) 933- 8383

1253Sectionnel
Rue Guy (Metro: Guy)

Sectionnel

UNION MONDIALE

Sectionnel

ﻓﺮزﯾﻦ ﻋﺴﮕﺮي

آرﺷﯿﺘﮑﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺒﮏ

انتقـال ارز

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي
 ﺻﻨﻌﺘﯽ-  ﺗﺠﺎري-  اداري- ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ
  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

 ساعت24 در کمتر از
)(حتی پس از ساعات اداری
 نقل و انتقال سریع ارز
به اقصی نقاط جهان
  تضمینبهتریننرخروز

با کمترین کارمزد
مجهز به کلیه کارت های
   آخرین اطالعات ارز

بانکی ایران

Cell.: 514-944-3279

1699 16991099
169
7 mcx

7 mcx 7 mcx

عینک
فرهت

جواد ایراخنواه

5600 - Upper Lachine
NDG QC H4A - 2A7

____________________
5655 Sherbrooke W.
NDG،

104- 90  اتوبوس-مترو واندوم
info: 514-290-2211

H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

Magasins Magasi

ویژه

اسپشیال
از مونترال به تهران از

limited time offer

ویزای دبی
تور کارائیب
 تایلند- دبی
از تهران به مونترال

ویژه

رفت و برگشت از

$740

TAKESTORES
12 MONTHS
TAKE
TO
12
P
ST

Pierrefonds
Pierrefonds
Saint-LéonardPie
Pierrefonds
Saint-Léo
15757Pierrefonds
Gouin Blvd. W.
157576025
Gouin
Jean-Talon
Blvd. W.
157
15757, Gouin Ouest
15757,
6025,
GouinJeanOue
514 620-1890
514 620-1890
514
259-1890
514
514 620.1890 * Allat purchases
514must
620.1890
514
259.18
* All purchases must be paid in full
time of purchase:
beInteract,
paid in full
cash
* All
at po

تابستان

$1260

7 mcx

دومین سه شنبه
هر ماه

STORES

پاییز

Dé

Farzin Asgari, Architect, OAQ
Tel. 514.803.5240
info@architas.ca

7 mcx

 بیژن احمدی:به مدیریت

|

Beau

DÉCOR REST-PALLISER-MI
DÉCOR RES
$
$
$

 سال پیشینه در ارائه خدمات ارزی30 با بیش از
____________________________________ GUY
1855 Ste-Catherine W. H3H 1M2 (Corner: St- Marc)

Tel.: 514-937-5192

99
jusq
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1399$ 1399$ 139

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال
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999

GUY

سفر به ایران

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

روز7
هفته

   خریدار ارزهای خارجی

بابهترین نرخ روز

$
$
jusqu’à
Sectionnel
Sectionnel
ناهیدپاکروان
info@expertfx.ca
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*Avec tout achat d’un ensemble
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with any other promotion or discount.
with any
Does
other
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apply to previous
or discount.
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