
کوبانی تنها نیست!

   افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی...

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu 
St-Laurent, QC  H4N 1C8 

 Cote vertu, Bus 121 E
Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
www.SharifExchange.ca 

شــریفموسسه مالی
 تبدیل ارز
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CENTURY 21 Max-Immo
620 boul. St-Jean, Suite 202 
Pointe Claire, QC   H9R 3K2 
ninousgivargiznia@hotmail.com

نینوس گیورگیزنیا
______________________
Office:  (514) 990-4666 X594
Res.:     (514) 696-5169

Cell.: (514) 816-4080

عضو دائمی کانون 
مهندسین نفت

مشاور امالک: مسکونی و جتاری 
در آمریکای شمالی 

 ارزیابی رایگان      تهیه وام مسکن 
با جتربه طوالنی در امور 

مدیریت بازاریابی

Ninous Givargiznia, BSc.
Real Estate Broker

جهت جابجایی ارز با سیستم ما 
درمتام نقاط دنیا، 

فقط به 10 دقیقه زمان نیاز دارید:  صرافی 5 ستاره
2178 Ste-Catherine W.
Tel.: (514) 585-2345
         (514) 846-0221

5Star I.P.M. Inc. 

<< با بهترین نرخ و هزینه >>

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

فیروز همتیان
Cell: (514) 827-6364

مشاور امالک در مونتریال  
 South shore و                         

  مسکونی و جتاری 
 ارزیابی رایگان  
 تهیه وام مسکن 

مهتاب  ثقفی: حسابداری و مالیات
لیسانس در رشته مدیریت مالی 

 )H.E.C( از دانشگاه مونترال
 CGA کاندیدای انجمن حسابداران

 کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی 
    برای شرکت ها و اشخاص 

 انواع مشاورت های مالی
 آموزش استفاده 

    از سیستم های حسابداری

6600 Trans-Canada, Suite 750 
Pointe-claire, Qc   H9R 4S2 
1155 Rene Levesque W. #2500 
Montreal Qc.  H3B 2K4 
Tel.: 514.426.7200
Fax: 514.313.5660

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

با 18 سال سابقه کاری در کانادا 

Cell.: 514-969-2492نادرخاکسار

ProFusion Realty RF
Agence Immobilière

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5

(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca 

www.christiesgreatestates.com

مریم خالقی 
Maryam Khaleghi 
Real Estate Broker
Cell: (514) 983-5415

حمیدصدیق کاغذچی
Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker
Cell: (514) 928-5415

مشاور امالک: مسکونی و جتاری 

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

544 Beaubien E.
Tel.:514-277-1157
Metro: Beaubien

Thurs. & Fri.

دکتر شریف نائینی:
جراح دندانپزشک 

_________________________
5450  Cote-des-Neiges, Suite 308
Tel.: (514) 731-1443 :CDN

امیرسام

Cell.: 514-702-2309Amir Sam| Director
Immo-Plus CENTURY 21
1980 Notre Dame O. 
Montreal Qc H3J 1M8
Direct Line: 514.903-2021 #27 
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

 با سال ها جتربه  در خریدوفروش 
       امالک در مونتریال و حومه 

Amir Sam
Chartered Real Estate Broker

•  NDG: 
6170 Sherbrooke W. 
Tel.: 514-485-4744 
• West Island: 
15760 boul Pierrefonds  
Tel.: 514-620-5551

وحید خلـجی 

NOTAIRE-NOTARY 
محضردار  و مشاور حقوقی 

Tel.: 514-439-1444

Tel.: (514) 806-0060 
ABBAS SHAFIEE (B. Comm.)عباس شفیعی 

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

مشاور امالک 
در مونتریال بزرگ

Strategic Advice & Execution

____________________________________________
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.ICPimmigration.com    www.ic-pacific.com

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز 
■  معصومه علی محمدی)بهبهانی( آماده اجنام  امور مهاجرت  از طریق  

سرمایه گذاری، ختصصی،کارآفرینی،   دانشجویی، خویشاوندی  می باشد. 
■   تاییدرمسی مدارک، تهیه دعوتنامه و سوگندنامه 

■  نقل و انتقال ارز )سرمایه( در کوتاه ترین مدت 

1184   گـروه  پـاسیفیـک 
سال21 شماره 1184
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کبک/کانادا

ع.ا. شادپور
11 : >>    

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.
                   H3G 1M6
info@expertfx.ca

   مطمئن ترین روش  
      انتقــال ارز  
   در کمترین زمان

       بهترین بها
GUYجنب دانشگاه کنکوردیا 

خدمات ارزی خدمات ارزی 

کارنامه خونین...
گزارش شهید: »...وضعیت حقوق بشر
 درایران کماکان باعث نگرانی است.  

موارد نگران کننده که پیش ازاین بارها ازسوی 
مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده بود، نه 

تنها برطرف نشده، بلکه ازبرخی لحاظ به نظرمی 
رسد که وضع حقوق بشر درایران بدترهم شده 

است«.... ص: 5

دیوان عالی کانادا اعالم کرد که طبق قوانین آن کشور، 
درخواست استفان هاشمی، فرزند زهرا کاظمی، عکاس 
مقتول ایرانی-کانادایی، برای شکایت از حکومت ایران 

قابل رسیدگی نیست...........ص: 6

مالله: جایزه نوبل 
ارج گذاری به کودکان 

بی صدا است... 
»مالله یوسف زی، عضو کمپین 

تحصیل دختران پاکستانی و کایالش 
ساتیارتی، فعال حقوق کودکان از هند 
به طور مشترک برنده جایزه نوبل صلح 

شناخته شدند. مالله یوسف زی ۱۷ 
ساله جوان ترین فردی است که برنده 

جایزه نوبل شده است.... ۱2

4
رامین عباسى 

Ile perrot Toyota
• قیمت هاى استثنائى 

»احتمال ابتالی 10 هزار نفر در هفته به ویروس ابوال...

شهباز
خنعی   

5 >> 

دارالترجمه رمسی یکتا

www.yektatranslation.ca
4055 Ste-Catherine O. Suite 132

Tel: 514-439-8501

اولین دارالترجمه رمسی در مرکز شهر مونترال 
با بیش از 15 سال سابقه

آرزو حتویلداری یکتا

 ص: 34

Atwater

)OTTIAQ( عضو اتیاک

بدون وقت قبلی

عضو اجنمن مترجمین رمسی کبک،انتاریو 
و دادگستری ایران

نوبل ادبی برای پاتریک مودیانو، 
نویسنده خاطرات انسان های تباه شده...

مهاجرت:
ماریا 

36 >>     

انتقـال ارز
انتقال فوری ارز
به ایران و برعکس

و با تضمین بهترین نرخ روز 

1449 St. Catherine W
Montreal Qc. H3G 1S6

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

فارکسصرافی الیت 
)خضر(

15

9
18

کاظمیزهرا 

 ص:۱2

Sexiest Woman Alive!
اسکوایر  آمریکایی  مجله 
سال  پایانی  ماه های  در 
ستارگان  از  یکی  میالدی 
"سکسی ترین  بعنوان  را 

اگرچه  برمی گزیند.  زن" 
20سال  از  بیش  مجله  این 
است که سکسی ترین مرد 
را برمی گزیند، اما از ۱0 سال 
انتخاب  با  چیز  همه  پیش 

آنجلینا جولی آغاز شد. 
برای سال 20۱5 پنه لوپه کروز، 
ستاره اسپانیایی سینما این 

عنوان را به دست آورد....

10

39
پارتی شاد  

بیماران سرطانی 
نباید زیر بار وام های 

کمرشکن درمانی بروند

ائتالفی از دست اندرکاران 
مبارزه با سرطان از دولت استانی 

می خواهند در سیاست گذاری 
تقبل درمان بیماران سرطانی 

تجدید نظر کند...... ص:  ۱۱

امیرسام:
امالک 

36 >>
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قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی 

بامدیریت الکس پورقناد  Financing 
وام با نرخ بهره 

for certain 
cars only 

0%

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

برترین سرویس 
و ارزان ترین بها 

برای هموطنان گرامی

 قبــل از 
هر گونه سفر 
با ما متاس 

بگیرید! 

• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی 
    به ایران و سراسر جهان 

• سفر با همه خطوط هوایی معتبر 
• ما بهترین ها را برای شما ضمانت می کنیم.

• تورهای استثنایی به سراسر جهان 
___________________________________________• بیمه مسافرت 

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

Tel:514-421-0111
Fax:514-421-0112        info@caspiantravel.com________________________________________

• 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.

بهترین سرویس 
نــازل تـرین بهـا

آزیتا 
514-814-7700
azita.caspiantravel

@videotron.ca

نرگس 
514-708-4722

narges.caspiantravel
@videotron.ca

آژانس 
مسافرتی 
کاسپین

هب آیـنه لبخـند زبنید!
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طرحی برتر، برای زندگی بهتر 

ساعات کار: 

• قیمت شروع: 
    از ۳۴۳۰۰۰  دالر  

                  )+ مالیات(

•  ۱، ۲ و ۳ اتاق خوابه
•   بامدرن ترین طرح های ایتالیایی

  René Lévesque W در خیابان  •
 Drummondو De la Montagne بین     

•باشگاه ورزشی 
•استخر داخلی  

•سالن سونا  •سالن یوگا 
•سالن پذیرایی  
•سالن سینمـا 

•سالن کنفرانس 
•نگهبان۲۴ ساعته و...

برای کسب اطالعات 
بیشتر با ما متاس بگیرید: 

 Model Unit 
H3G 2T3

آغاز شده استساخت و ساز

 از مدل پیش ساخته ما 
دیدن فرمایید

• 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.

under

 construction

دکتر بنفشه حـجازی

کلینیک پزشکی   سینا 

برای مشاوره و دریافت اطالعات بیشتر همین امروز قرار مالقات بگیرید: 

بدون رژیم  |   بدون ورزش 
بدون جراحی   |  بدون نقاهت! 

--------
به رویای دیرین خود دست پیدا کنید 

بدن ایده آل خود را بسازید! 
با روش نوین »کول اسکالپتینگ«
از شر چربی های موضعی سمج 

برای همیشه رها شوید! 
• »کول اسکالپتینگ« 

چربی ها را منجمد می کند 
و از بین می برد. 

•  کامال بی خطر:  
پذیرفته شده از طرف  FDA اداره غذا و دارو(

برای آشنایی بیشتر  
زیر نظر دکتر بنفشه حجازی 

پنجشنبه 23 اکتبر 
از ساعت 6 تا 8/30 شب 
در محل کلینیک ابن سینا 

به ما ملحق شوید. 
__________________
توجه: به دلیل محدودیت،

جای خود را از پیش رزرو کنید. 
برای اطالعات بیشتر

www.drhejazi.com

هب آیـنه لبخـند زبنید!
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رامین عباسى
        نامى آشنا و مورد اطمینان:   

در خدمت جامعه ایرانى
• قبل از امضاى قرارداد هر نوع 

اتومبیل TOYOTA با من متاس بگیرید 
• قیمت هاى استثنائى براى صاحبان تاكسی 

• براى دریافت بهترین نرخ بهره
 و قیمت با من متاس بگیرید

توجه: اینک    << هر شنبه 
از ساعت 10 صبح تا 4 بعدازظهر در خدمت شما

Ile perrot Toyota 
2100 Blv. Du traversier 
pincourt   QC J7V 0K8

Ramin Abbasi
Tel :1(877)361-2047
Tel : (514) 453-2510
Cel: (514) 865-2594
rabbasi@ileperrot.toyota.ca
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حق زندگی!
16 مهــر: وحشــی گــری های 
نمایشــی "خافــت اســامی" 
)داعش( چنــان درصدر خبرهای 
جهان نشسته - یا نشانده شده - 
که بسیاری ازخبرهای دیگر را به 

سایه یا حاشیه می راند.  
ظاهــرا تغییــر درایــن وضع در 
برنامه ریزی کوتــاه و میان مدت 
نیســت زیرا وزیر دفاع پیشــین 
ایاالت متحــده گفته که جنگ با 
داعش 30 ســال طول می کشد 
و هیاری کلینتون که قصد دارد 
در ســال 2016 ازســوی حزب 
دموکرات نامزد ریاست جمهوری 
امریکا شود نیز این گفته را تایید 
نموده است.  ازاین وضع بسیاری 
و به ویژه حکومت آخوندی، رژیم 
جنایتکار بشار اســد و والدیمیر 
پوتین سوء اســتفاده می کنند.  
درمورد حکومت آخوندی، میزان 
این سوء استفاده به حدی رسیده 
که رییس جمهــوری دروغگوی 
آن در سفر اخیر به نیویورک برای 
شرکت در نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل، رودرروی کریستین 
امانپور، مجری سرشــناس شبکه 
تلویزیونــی CNN بــا کمال بی 
شرمی می گوید که در جمهوری 
اسامی کسی به خاطر انجام کار 

روزنامه نگاری زندانی نشده است.
شــیخ حســن روحانی این دروغ 
بی شــرمانه را درحالی می گوید 
که بــه گزارش نهادهــای معتبر 
مدافع حقوق بشر و روزنامه نگاران 
ازجمله سازمان "گزارشگران بدون 
بزرگ  اســامی  مرز"، جمهوری 
ترین زندان روزنامه نگاران درجهان 
است و گزارش هفته گذشته احمد 
شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل 
در امور حقوق بشر ایران نیز تأکید 
براین دارد کــه 35 روزنامه نگار - 
بجز مسئوالن سایت ها و وباگ 
نویسان - در زندان به سرمی برند.

در این ششــمین گزارش احمد 
شهید ازجمله آمده است: 

»...وضعیت حقوق بشــر درایران 
کماکان باعث نگرانی است.  

موارد نگــران کننــده که پیش 
ازاین بارها ازسوی مجمع عمومی 
ســازمان ملل مطرح شده بود، نه 
تنها برطرف نشــده، بلکه ازبرخی 
لحاظ به نظرمی رســد که وضع 
حقوق بشر درایران بدترهم شده 

است«.
احمد شهید دربخش دیگری از این 

گزارش می نویسد: 
»بین ژوییه 2013 تا ژوئن 2014 
دست کم 852 نفر درایران اعدام 
شــده اند.  دراین میان جمهوری 
اسامی همچنان به اعدام مجرمان 
نوجوان ادامه می دهد... درســال 
2014 هشت نوجوان که سن آنها 
کمتر از 18 سال بوده است اعدام 

شده اند«.  
گزارشــگر ویژه همچنین از اعدام 
ریحانه جباری و راضیه ابراهیمی 

اظهار نگرانی کرده است.
درتوجیه شــمار فزاینده اعدام ها، 
حکومت آخوندی معموال به عذر 
بدتر از گناه متوســل می شود و 
آن را به قاچــاق مواد مخدر - که 
سرنخ اصلی آن در دست برادران 
قاچاقچی است - نسبت می دهد.  
گزارشگر ویژه ســازمان ملل می 
گوید که جز محکومان قاچاق مواد 
مخدر، افراد دیگری نیز درشــمار 

اعدام شدگان هستند: 
»اقلیت های دینی و قومی بیش 
از دیگران با اتهاماتی مانند فســاد 
فــی االرض و محاربــه روبرو می 
شوند.  درسال 2014 چهار "فعال 
فرهنگی عرب" بــه این اتهامات 
اعدام شــده اند و چند کرد سنی 
مذهب نیز قراراست اعدام شوند«.  
فزون براین، آخوندهای حاکم حتی 
به هم لباس هــای خود نیز رحم 

نمی کنند.  
بروجردی،  کاظمینــی  الله  آیت 
روحانی دگراندیشی که به جدایی 
دیــن از حکومت باور دارد، پس از 
تحمل 9 سال شــکنجه و زندان 
و درحالی که بــا انواع بیماری ها 
دست به گریبان است و نیاز فوری 
به درمان درخــارج از زندان دارد، 
اخیرا به اتهام فعالیت ازداخل زندان 

به اعدام محکوم شده است!
زندانی محکوم بــه اعدام دیگری 
که درمعرض اجرای حکم اســت، 
ریحانه جباری دختر 26 ساله ای 
است که 7 سال پیش یک مأمور 
اطاعاتی - امنیتی که قصد تعرض 
به او داشــته را با ضربه چاقو ازپا 

درآورده است.  
دوشــنبه هفته گذشته به عنوان 
آخرین بار 10 روز به ریحانه برای 
جلب رضایت اولیــای دم مقتول 
فرصت داده شــد که این فرصت 
روز پنجشنبه 17 مهر به پایان می 

رسد.
مســاله مجازات اعدام به یکی از 
معضل های بزرگ کشورمان بدل 
شــده اســت.  درحالی که دنیا با 
سرعت درحال فاصله گرفتن ازاین 
مجازات غیرانسانی و خاف مفاد 
منشور حقوق بشر - که می توان به 
درستی آن را "قتل عمد حکومتی" 
نامید - است، درکشور نگونبخت ما 
نه تنها ازشمار اعدام ها کاسته نمی 
شــود، که سال به سال بیشترهم 

می شود.  
بنابر آمار رسمی سازمان عفو بین 
الملل، درسال 2013 درجمهوری 
اســامی بیش از 369 تن اعدام 
شــده اند که این شمار نسبت به 
سال 2012، 91 تن )30 درصد( 

افزایش داشت.  
با روی کار آمدن کلید به دســت 
شیخ حســن، انتظار این بود که 
این شمار کاهشی چشمگیر داشته 
بنابرگزارش  باشــد، درحالی که، 
احمد شــهید، در یک ســال اول 
ریاســت جمهوری او این شــمار 

امور دفترداری   ;
             و حسابداری 

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی   ;
تاسیس و ثبت شرکت ها   ;

خدمات حسابداری و دفترداری

Tel.: 514-777-3604

GESTION FINANCIERE LOYALE
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AND BOOKKEEPING SERVICES

 � BOOKKEPPING   &  ACCOUNTING
 � FINANCIAL STATEMENT PREPRATION 
 � PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
 � COMPANY CREATION AND REGISTRATION

     WITH APPOINTMENT_________________________
5263  boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
   Email: loyale.accounting@gmail.com 

سرورصدر

مینو اسالمی
Cell.: 514-967-5743

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری 

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

. . کوبانی.

}<< ادامه در صفحه: 10{

شهباز خنعی
Shahbaznakhai8@
gmail.com

»بین ژوییه 2013 تا ژوئن 
2014 دست کم 852 نفر 
درایران اعدام شده اند.  

بزرگترین قاچاق هروئین آلمان با 'سیرترشی ایرانی'
9 اکتبر: مقام های آلمانی اعام 
کرده اند که 330 کیلوگرم هروئین 
را که در ظرف های سیرترشــی 
جاسازی شــده و به اروپا قاچاق 

شده بود، کشف کرده اند.
ایــن محموله هروئیــن در یک 

کامیون باری قرار داشت.
ارزش این حجم از هروئین حدود 
50 میلیون یورو )63میلیون دالر( 

برآورد می شود.

پلیس جنایی آلمان می گوید ظن 
این می رود که یک حلقه تبهکاران 
عراقی-سوری در این مورد قاچاق 

دست داشته اند.
ایــن محمولــه 330 کیلویی 
هروئین بزرگترین مورد کشف 
هروئیــن در یک قلم در آلمان 

است.
کل مقدار هروئینی که پلیس 
آلمان در ســال 2013 کشف 

کرده، از این کمتر بوده است.
دو نفــر در این رابطه بازداشــت 

شده اند.

»زندگی بدون قهوه هم زیبا است!«...
نامه ی دختر 

رد قبل  ـُ جنگجوی ک
از مرگ،از کوبانی به 

مادرش... 
"دایــه گیان")1( مــن خوبم. دیروز 
بمناسبت روز تولدم جشن کوچکی 
گرفتیم، فکر میکنم 19 ساله شدم. 
رفیقم "آزاد" ترانــه خوبی را که در 
رابطه با مادر بود به من تقدیم کرد. 
آزاد صدای خوبی دارد و زمانی که آواز 
میخواند اشــک در چشمانش حلقه 
زده بــود، چون او هم مثل من به یاد 
مادرش بود که یک سالی است او را 
ندیده است. دیروز یکی از رفقایمان را 
که زخمی شده بود روانه بیمارستان 
کردیم، بــه او دو گلوله اصابت کرده 
بود، اما او نمیدانست که دو گلوله به 
او خورده، چرا که مدام دستش را به 
سوی سینه اش میبرد که جای گلوله 
اول بود ... توانستیم او را معالجه بکنیم 
و من یک لیتر خون خــودم را به او 

دادم. 
دایه گیان حاال ما در شــرق کوبانی 
هستیم، فقط چند صد متری از آنها 
]تروریستهای "دولت اسامی"[ دوریم 
و کاه های سیاهشــان را میبینیم و 
بیشتر اوقات به ارتباطات تلفنی آنها 
دسترسی پیدا میکنیم، اما هیچگاه 
نمی فهمیم چــی میگویند، چرا که 
به زبان دیگری ســخن میگویند اما 
بخوبی متوجه هستیم که از ما خیلی 

میترسند. 
گروه ما از 9 جنگجو تشــکیل شده 
است. اسم کوچکترین ما "رهشویه" 
اســت و اهل عفرین میباشد. او قبا 
در "تل ابیض" جنگیده و حاال نزد ما 
آمده است. بغیر از او "آالن" رفیقم هم 
از قامیشــلو آمده. او قبا در "سهری 

کانی" بوده است. 
او هم نمیداند چند ســاله اســت و 
میگوید: احتماال 20 سال داشته باشم. 
در بدنش جــای چندین زخم چاقو 

دیده میشود. میخندد و میگوید این 
چاقوهــا را بخاطر "ئهوین" که دختر 
همســایه اش بوده، خورده اســت. 
اســم بزرگترین مان "درسیم" است 
و از قندیل آمده اســت. همسر او در 
دیاربکر شهید شده و دختری به اسم 
"هلن" برای او بجا گذاشــته است. او 
اســم دخترش را که تا حاال موفق به 
دیدنش نشده است روی دستش تاتو 

کرده است.
دایه گیان، حاال ما در خانه ای مستقر 
هســتیم که روبروی دروازه کوبانی 
است. هیچ اطاعی در رابطه با صاحب 
خانه نداریم. عکس مرد ســن و سال 
داری با پسر جوانی که احتماال شهید 
شده است به دیوار اتاق زده شده است، 
همچنین روی این دیوار عکســهای 
قاضی محمد و ما مصطفی و نقشه 
قدیم عثمانی دیده میشود، قدمت این 
نقشه به چند سده قبل برمیگردد و نام 

کردستان در آن دیده میشود.
دایه گیــان، خیلی وقتــه که قهوه 
نخورده ایم و برامون معلوم شــده که 
زندگی بدون قهوه هم زیبا و خوشایند 
است، اما هیچ قهوه ای به خوشمزگی 
قهوه ای نیست که به دست تو درست 

میشود. ما اینجا هستیم تا از 
شــهری آرام دفــاع کنیم که 
هیچگاه به کسی آزار نرسانده 
و گهواره زخمیان و برادرهای 
آواره شده سوریمان بوده است. 
ما از شهری دفاع میکنیم که 
دهها مســجد دارد و ما حافظ 
آنهــا و دیگر مکانهای مقدس 
آن در مقابل راهزن های درنده 

هستیم.
دایه گیان، اگر این جنگ کثیف 
تمام شود پیش تو خواهم آمد. 
رفیقم "درسیم" هم قول داده 
است بهت ســر بزند و از آنجا 
برای دیــدن دخترش "هلن" 
به دیاربکر برود. ما همه به یاد 
مادرانمان هســتیم اما جنگ 
عاطفه  و احساس نمیشناسد. 
اگر برنگشتم مطمئن باش دایه گیان، 
مرتــب خواب لحظــه ای را میبینم 
که باری دیگر چشمم به تو می افتد. 

پنداری بخت یاورم نباشد.
مطمئنم روزی از روزها، از این خانه 
که آخرین روزهــای زندگی ام را در 
آن گذرانــده ام و بوی من مدتها در 
آنجا باقی خواهد ماند، دیدار خواهی 
کرد. این خانه روبروی دروازه کوبانی 
در شرق این شهر است و قسمتی از 
آن در اثر اصابت گلوله ها فرو ریخته 
است. یک در آهنی سبز رنگ دارد و 
از چندین طرف دیوارهایش ســوراخ 
سوراخ شده اســت، روی یکی از سه 
پنجره، آنکه مشــرف به شرق است، 
اســم من با قلم سرخی نوشته شده 
است. من پشت این پنجره ایستاده ام 
و آخرین لحظات زندگیم را میشمارم. 
دایه گیان پشت این پنجره "آزاد" 
آوازی را با صدای بسیار خوب خواند. 
اسم آوازش "لی دایه من بیریا تا 
کر" بود.
دایه گیان دلم برات تنگ شده.
دخترت نارین
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»بچه پولدارهای تهران«: 
بزرگنمایی نشانه ها به جای 

پرداختن به بیماری ها 
و اولویت ها

مجید محمدی
ایــن روز ها ســایت های خبری و 
شــبکه های اجتماعی در داخل و 
شبه دولتی  )دولتی،  کشور  خارج 
و غیر دولتی( انبوهی از مطالب و 
باالخص عکس ها را در باب زندگی 
لوکس و اشــرافی بخش بســیار 
کوچکی از جمعیت ایران منعکس 
عکس ها  این  انتشــار  می سازند. 
به سایت هایی که برای تجلیل یا 
اظهار غرور از این ســبک زندگی 
راه اندازی شده اند )»ریچ کیدز آو 
تهران« در اینستاگرام به تقلید از 
این گونه ســایت ها یا برنامه های 
تلویزیونــی واقع نمــا در غرب( 
محدود نمی شــود. در بسیاری از 
سایت های خبری از این عکس ها 
برای انتقاد به دولت احمدی نژاد یا 

روحانی استفاده می شود. 
این عکس ها در شــرایط تحریم 
و زندگــی ده ها میلیــون نفر زیر 
خــط فقر مطلق و نســبی توجه 
بســیاری را در داخــل و خــارج 
کشــور به خود جلــب کرده اند. 
عکس ها نمایش دهندٔه لباس ها و 
آرایش های مد روز )که البته برخی 
از آنهــا را با چند ده دالر می توان 
از زنجیره ای هایی مثل جی ســی 
پنی، مارشــال، کولز، تارگت یا اچ 
اند ام خرید و نشانٔه ثروت نیستند 
ولی در ایران ممکن است گران به 
ساعت های چند  برسند(،  فروش 
ده هزار دالری )که ممکن اســت 
بخشی از آنها برای نمایش بوده و 
قابی باشند(، خودروهای چند صد 
هزار دالری، بطری مشروبات الکلی 
اصل که در ایران بسیار گران قیمت 
هســتند، خانه ها و آپارتمان های 
چند میلیون دالری، استخر پارتی، 

و مهمانی های شادند.
همــٔه حاضــران در این عکس ها 
ضرورتا بچه های پولدار نیســتند 
چون متمولین دوســتان خود را 
از اقشار مختلف به این مهمانی ها 
دعــوت می کننــد. اگــر نبــود 
روسری های نصفه نیمه و نمره های 
فارســی خودرو ها و آب میوه های 
تولید ایران و برخی نشــانه های 
تهران مثل بــرج میاد در برخی 
از این عکس ها نمی شــد در مورد 
مکان این پدیده ها اظهار نظر کرد. 

•
چه می گویند و چه می خواهند 

بگویند؟ 
برخی از مطالب مربــوط به این 
عکس ها فاقد رهیافت انتقادی اند 

و صرفا خوشــگذرانی و 
لــذت از زندگی یا یک 
خاص  زندگی  ســبک 
را که با ســبک زندگی 
اسامی و رسمی مورد 
نظر حکومــت فاصله 
می کنند.  تبلیغ  دارد 
اما بسیاری از مطالب 
رهیافت انتقادی دارند. 
انتقــادی  رهیافــت 
در  شــده  منعکس 
مطالب مربوط به این 
عکس ها و توضیحات 
و اظهارنظرهای ذیل 
مقوله  پنج  در  آنها 
قابــل طبقه بندی 

است: 
•

1( اســراف و زیاده روی در حالی 
کــه میلیون ها نفــر در ایران در 
وضعیت فقر شدید به سر می برند 

)رهیافت اخاقی(؛ 
•

2( طبقٔه تازه به دوران  رسیده ای 
که از فساد در حکومت و رانت ها 
و امتیــازات باالخــص در دوران 
تحریم ها به خوبی استفاده کرده 
و امــروز نمایش مصرف و تجمل 
برگزار می کند )رهیافت سیاسی(؛ 

•
3( افزایــش شــکاف طبقاتــی 
در کشــور باالخــص در دوران 

احمدی نژاد )رهیافت اجتماعی(؛ 
•

4( رواج فســاد اخاقی در میان 
»مرفهین بــی درد« که عمدتا از 
سوی شریعتگرایان مطرح می شود 

)رهیافت اخاقی(؛ و
•

5( جریان داشــتن یک زندگی 
به ســبک غربــی در زیر گوش 
»ما هــا« )به روایت رســانه های 
غربــی(؛ انعکاس ایــن تصویر از 
ایران در رســانه های غربی برای 
بخش عملگرای حکومت بســیار 
خوشایند است )رهیافت سیاسی( 
و راهنماهای خبرنگاران غربی در 
وزارت ارشاد آنها را به جای بردن 
پیش مقامــات و فراهــم کردن 
امکان پرسیدن سواالت سخت یا 
مصاحبه با کسانی که حقوقشان 
نقض شــده به همین مناطق و 
مراکز خرید همین اقشار در تهران 
می برند تا مثل خبرنگار پی بی اس 
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می گردد،( تنظیم می شود. 
_________

برای ما بنویسید اما...
کوتاه، زیباتر است

•   پیوند نشریه کوچکی است، 
لطفا سعی کنید نوشته ها از 500 کلمه 

بیشتر نشود.   
•   نوشتارهای خود را ترجیحا با 

MSWORD فارسی تایپ،  سپس ایمیل 
کنید..
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لوگــوی پیوند ®
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اسالمی... جمهوری 
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با این افق سیاه و آوار ِشکست،
تا کس نَبرد گمان که پیکار گسست،

در این شب سی ساله دوام آوردیم:
ـۀ آتشی به روی کف دست... ـّ با تک

پیراشکی  
و  کلوچه فومنی 

عموجان 
خاطرات  خوش

ایران!

اسپشیال روزانه ما: 
دوشنبه: زرشک پلو مرغ 
سه شنبه: خورش کرفس 

چهارشنبه: سبزی پلو با ماهی 
پنجشنبه: لوبیا پلو 

جمعه: خورش بادمجان 
            و قیمه 

شنبه: قورمه سبزی 
یکشنبه: باقالی پلو 
              با ماهیچه 

درخواست استفان برای شکایت از ایران رد شد
عالــی  دیــوان 

کانادا اعام کرد 

که طبق قوانین 

کشــور،  آن 

ســت  ا درخو

ن  ســتفا ا

هاشمی، فرزند 

زهرا کاظمی، 

عکاس مقتول 

- نــی ا یر ا

یــی،  ا د نا کا

برای شکایت از حکومت ایران قابل 

رسیدگی نیست.

استفان هاشــمی، تنها فرزند زهرا 

کاظمی، از ایران به اتهام بازداشت، 

شــکنجه و قتل مادرش شــکایت 

کرده و خواهان دریافت 17 میلیون 

دالر غرامت شده بود.

او بــه جز حکومت ایران از آیت الله 

علــی خامنه ای، رهبــر جمهوری 

اسامی، سعید مرتضوی، دادستان 

پیشین ایران و محمد بخشی، معاون 

وقت آقای مرتضوی در زندان اوین 

هم شکایت کرده بود.

زهرا کاظمی، عــکاس ایرانی تبار 

مقیم مونتریال، تیرماه 1382 "حین 

عکاســی از محوطه بیرونی زندان 

اوین" بازداشــت شــد و براساس 

گزارش ها، پس از چند روز بازجویی، 

به گونه ای مشکوک جان خود را از 
دست داد.

او در هنگام بازداشــت 54 ســال 

داشت و جسدش بافاصله پس از 

مرگ دفن شد و تحت کالبدشکافی 

قرار نگرفت.

در ابتدا بر اســاس گزارش پزشکی 

قانونی ایــران، علت مرگ "برخورد 

جسم سخت" با سر خانم کاظمی 

در زندان اوین عنوان شــده بود، اما 

کمیته ویژه ای از طرف مجلس ایران 

برای بررسی علت مرگ او تشکیل 

شد و این کمیته در گزارش نهایی 

خود، ســعید مرتضوی، دادستان 

وقت را بــه عنوان متهم ردیف اول 

پرونده مرگ خانم کاظمی معرفی 

کرد، هرچند آقای مرتضوی در ایران 

رسما تحت پیگرد قرار نگرفت.

یک مامــور اطاعاتی ایران هم که 

متهم به ضرب و جرح خانم کاظمی 

شده بود، نزدیک به ده سال پیش، 
تبرئه شد.

مــرگ زهــرا کاظمی بــر روابط 

دیپلماتیک ایران و کانادا نیز تاثیری 

منفی داشت.

دیوان عالی کانادا اعام کرده است 

که چــون پارلمان آن کشــور به 

دولت های خارجی مصونیت قضایی 

داده است، نمی توان در پرونده مرگ 

ایــران و مقام های  خانم کاظمی، 

ارشد جمهوری اسامی را در خاک 

کانادا مورد تعقیب قضایی قرار داد.

فرزند زهرا کاظمی عاوه بر دریافت 

غرامــت، خواهــان تغییــر قانون 

مصونیت دولتی کانادا و محدودیت 

شکایت از دولت های خارجی شده 

بــود، ولی دیوان عالی کانادا به نفع 

او رأی نداد.

در حکم دیوان عالی کانادا مرگ زهرا 

کاظمی "یک تــراژدی" و ادعاهای 

مربوط به شکنجه و تجاوز به او در 

زندان، "وحشتناک" توصیف شده، 

اما در عین حال تاکید شده است که 

قوانین موجود، مانع پیگیری پرونده 

در کانادا می شود.

به جای 
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      برخی از خدمات ما شامل: 
اماک: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 ½

               و بسیاری دیگر 

تنها محضردار فارسی زبان 
<< در وست آیلند  >>

نازگل فالح طوسی 
_________________________
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

NOTAIRE-NOTARY 
..

ه.
ران

رو ت
عـ

ش

فتو شاپ

________________________________
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

Tel.: (514) 849-7711 Ext.: 243

Voyages Lexus

•   سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار 
•   مسافرت های جتاری، با سرویس برتر 

      و بهای عالی به سراسر دنیا 
•   سفرهای تفریحی با قیمت ارزان 

•   فروش بلیت کلیه شرکت های 
       هواپیمائی و کشتیرانی )کروز( 
•   بهای ویژه برای هتل و اتومبیل 

•   حتویل بلیت در محل کار شما در اسرع وقت

نسرین پارسا

آژانس مسافرتی یونی گلوب
امور کنسولی و اداری

- امور گذرنامه، شناسنامه، کارت ملی، ازدواج و طالق
- وکالت نامه های خرید، فروش، اجاره و غیره: 

                                                                در عرض 48 ساعت 

با مدیریت دکتر رضا پارسانژاد

Montreal: 
514 979 4551

Toronto:
647 694 2917

Vancouver:
604 210 3483

4055 Ste-Catherine O,  Suite 131
Westmount, Qc, H3Z 3J8  (Metro: Atwater)
www.Mahzar.ca, 
info@mahzar.ca 514 979 4551

ایران... 
فروغ فرخزاد

اندوه پرست
  

کاش چون پائیز بودم ... 
کاش چون پائیز بودم

کاش چون پائیز خاموش و مالل انگیز 
بودم

برگ های آرزوهایم یکایك زرد می 
شد

آفتاب دیدگانم سرد می شد
آسمان سینه ام پر درد می شد

ناگهان توفان اندوهی به جانم چنگ 
می زد

اشگ هایم همچو باران
دامنم را رنگ می زد

وه ... چه زیبا بود اگر پائیز بودم
وحشی و پر شور و رنگ آمیز بودم
شاعری در چشم من می خواند ... 

شعری آسمانی
در کنارم قلب عاشق شعله می زد

در شرار آتش دردی نهانی
نغمه من ...

همچو آوای نسیم پر شکسته
عطر غم می ریخت بر دل های خسته

پیش رویم:
چهره تلخ زمستان جوانی

پشت سر:
آشوب تابستان عشقی ناگهانی

سینه ام:
منزلگه اندوه و درد و بدگمانی

کاش چون پائیز بودم ... 
کاش چون پائیز بودم

۴ نوع تحریمی که گریبان 
ایران را گرفته، چیست؟

برنامه اتمی ایران از حدود 8 سال پیش و به دنبال ارجاع پرونده 
این کشور از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، با 
تحریم های مختلفی مواجه شــده است. این تحریم ها از لحاظ 
فنی به 4 گروه تقسیم می شود که تصویب و لغو هرکدام سازوکار 
جداگانه ای دارد. بخشی از دشورای مذاکرات ایران و گروه 5+1 

هم درباره چگونگی لغو همین تحریم هاست.
1. حتریم های شورای امنیت سازمان ملل

پرونده ایران در تاریخ هجدهم اســفند 1384مطابق با هشتم 
مارس 2006 از سوی شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به شورای امنیت ارجاع شد. شورای امنیت تاکنون شش 
قطعنامه علیه پرونده اتمی ایران تصویب کرده که چهار قطعنامه 
آن حاوی تحریم های تازه بوده است. قطعنامه هایی که شورای 
امنیــت تاکنون درباره برنامه اتمی ایران صادر کرده، ذیل فصل 
هفتم منشور ملل متحد است که به مسئولیت سازمان در مواجهه 
با تهدید علیه صلح جهانی می پردازد. این مصوبات برای تمامی 
اعضای سازمان ملل الزم االجراست. در هنگام تصویب هرکدام 
از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، کمیته های تحریم 
تشکیل شده اند که کارشان بررسی این است که چه کسانی و به 
چه طریقی هدف این تحریم ها خواهند بود. تا زمانی که پرونده 
اتمی ایران از شورای امنیت خارج نشده باشد، کمیته تحریم ها 
همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و فهرست خود را به روز 
خواهد کــرد. در صورت حل و فصل پرونده اتمی ایران و توافق 
جامع با گروه 1+5، اعضای دائم شورای امنیت با طرح قعطنامه 
ای در شورا، درخواست لغو تحریم ها را مطرح و سپس با تصویب 

آن، پرونده ایران را از دستور کار شورا خارج می کنند.
2. حتریم های احتادیه اروپا

شورای وزیران اتحادیه اروپا تاکنون تحریم های متنوع و متعددی 
را علیه برنامه اتمی ایران به صورت مصوبه های مســتقل از هم 
تصویب کرده اســت. تحریم های اتحادیه اروپا همه کشورهای 
عضو را ملزم به رعایت آن می کند. اولین تحریم اتحادیه اروپا علیه 
برنامه اتمی ایران بر مبنای تحریم های شورای امنیت سازمان 
ملل، بهمن سال 1386 )فوریه 2007( تصویب شد. اعمال برخی 
محدودیت ها در ارسال قطعات، تجهیزات و فناوری هایی به ایران 
که می توانست در گسترش فناوری های موشکی و اتمی کاربرد 
داشته باشد، هدف اولین دور از تحریم های اتحادیه اروپا بود. این 
محدودیت ها در سال های بعد به حمل و نقل هوایی و دریایی، 
معامات بانکی، فروش نفت و سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز 
ایران گسترش یافت و تجهیزات و فناوری ها، اشخاص و شرکت 

های مورد تحریم بیشتری را شامل 
شد. در صورت توافق جامع اتمی ایران 
و گروه 1+5، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه به همراه ســه کشور اروپایی 
حاضر در مذاکرات )بریتانیا، فرانسه 
و آلمان( متعهد به لغو تحریم ها می 
شوند. لغو تحریم ها از سوی شورای 
وزیران اتحادیه اروپا با تصویب طرحی 

در این شورا انجام می شود.
3. حتریم های یک جانبه دولت 

ها
آمریکا، بریتانیا، کانادا ســه کشــور 
اصلی انــد که دولت آنها به پیروی از 
قطعنامه های شورای امنیت سازمان 
ملل، تحریم های یکجانبه ای را علیه 
برنامه اتمی ایران به تصویب رسانده 
اند. از حیث تنوع و گستردگی، تحریم 
های آمریکا علیه ایران یکی از وسیع 
ترین تحریم های تصویب شده یک 
جانبه علیه یک کشور است. به دلیل 
ارتباطات وسیع سیاسی و تجاری با 
آمریکا  مختلف جهان،  کشــورهای 
بسیاری از تحریم های یک جانبه اش 
علیه ایران را توانســته عما به دیگر 

کشورها تسری دهد. 
برای مثال برخی از شرکت هایی که 
عمده سهام آن ها متعلق به شرکت ها 
یا سرمایه گذاران آمریکایی است، هم 
عما مجبور به پیروی از تحریم های 

آمریکا شده اند. 
همچنین، بســیاری از کشــورها و 
شــرکت هــای خارجی نیــز از بیم 

اقدامات تافی جویانه آمریکا، از جمله 
محدودیت دسترسی آنها به امکانات 
و تسهیات مالی و تجاری آمریکایی، 
به درجــات مختلف از این تحریم ها 

تبعیت کرده اند.
اقدامات الزمه برای لغو این تحریم ها 
باید در نهادهای تصمیم گیرنده این 
کشورها و در سطح ریاست جمهوری 
یا باالترین مقام اجرایی کشور انجام 
شــود. در صورت توافق جامع اتمی 
ایران و گروه 1+5، تحریم های دولت 
های بریتانیا و آمریکا که صرفا مربوط 
به برنامه اتمی ایران اســت، لغو می 
شود. به دلیل گستردگی تحریم های 
صورت گرفته آمریکا علیه ایران طی 
35 سال گذشــته یکی از مشکات، 
شناسایی تحریم های اتمی از دیگر 
تحریم هایی است که به دالیل دیگر 

در این سه دهه وضع شده است. 
تحریم هایــی که از ســوی وزارت 
خارجــه، وزارت خزانه داری و وزارت 
انــرژی و نهایتا کاخ ســفید به اجرا 
گذاشته شده، با فرمان و مصوبه مقام 
های دولتی قابل لغو است و به نسبت 
تحریم های شورای امنیت، اتحادیه 
اروپا و تحریم های کنگره، پیچیدگی 
کمتری دارد. تحریم های بریتانیا علیه 
ایران هم توســط دولت این کشور و 
نه پارلمان تصویب شــده و لغو آن با 

تصمیم دولت امکانپذیر است.
4. حتریم های کنگره آمریکا 

دشــوار ترین بخــش در لغو تحریم 

ها علیــه برنامه اتمی ایران مربوط به 
تحریــم های کنگره اســت. لغو این 
تحریم هــا تصویب همزمان مجلس 
نمایندگان و نمایندگان مجلس سنا را 
الزم دارد که در اختافات تندروهای 
جمهوری خواه با باراک اوباما، رئیس 
جمهور از حزب دموکرات، می تواند 
اجرای تعهد دولــت آمریکا برای لغو 
تحریم های اتمی علیه ایران را بسیار 
دشوار کند. در صورت تصویب توافق 
جامع اتمی ایران و گروه 1+5، دولت 
آمریــکا متعهد به لغــو تحریم های 
دولتی می شــود اما بر اساس قوانین 
این کشــور، دولت اختیــاری درباره 
تحریم های کنگره نخواهد داشــت 
و صرفا می تواند به مدت شــش ماه 

اجرای آنها را به تاخیر بیندازد.
این به معنای آن است که در صورت 
تغییر رئیس جمهــور )فرض کنید 
رئیس جمهور بعدی آمریکا از حزب 
جمهوری خواه و وعده های انتخاباتی 
او ضرورتا هماهنگ بــا تعهد دولت 
اوباما نباشــد( تضمینی برای اجرای 
دقیق تعهدات دولت قبلی آمریکا بر 
مبنای توافق جامع اتمی با ایران وجود 
نخواهد داشت؛ مثا دولت بعدی می 
توانــد ضرورتا اجرای تحریم ها را هر 
شــش ماه یک بار به تعویق نیندازد 
یا "قانون تحریم ایران" را که کنگره 
وضع کرده و دسامبر 2016 منقضی 

می شود دوباره تمدید کند. 
در حال حاضر یکی از موضوعات مورد 
مذاکره ایران و آمریکا حل و فصل این 
بخش از مشکات است. نمایندگان 
دولت آمریکا معذورات قانونی خود را 
مطرح می کنند و نمایندگان دولت 
ایران می گویند این مشــکل داخلی 
آمریکا است که دولت این کشور باید 

راه حل آن را پیدا کند.
•

4
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داروخـانه
دکتر لوئیز داداش زاده: داروساز 
اولین داروخانه ایرانی در مونترال  با داروساز فارسی زبان 

½ تحویل رایگان دارو
½ نسخه خود را به ما فکس کنید: داروی شما در اسرع 

وقت هر جا بخواهید تحویل داده خواهد شد. 
4084 Boul. St-Laurent

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

انواع لوازم یدکی اتومبیل های 
ژاپنی    اروپایی  آمریکایی 

با مدیریت: رضا امیری 

____________________
Pièces d'Autos NDG 

6035 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2 

Tel.: (514) 486-9994
Fax: (514) 486-9994

Pièces d'Autos N.D.G.

 کیفیت مرغوبقیمت ارزان  

حتویل در محل: رایگان 

نشانی جدید: 

با 
گارانتی 

      << خــدمات ما شامل: 
کاس های فرانسه  ½

          )زیر نظر اداره مهاجرت( 
مشاوره های اجتماعی و رفع مشکات مهاجرتی و  ½

اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان 
مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل  ½
کاس های فشرده تهیه CV کانادایی و شرکت در  ½

مصاحبه کاری 
تنظیم دعوتنامه رسمی  ½
تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک  ½
کاس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت  )با  ½

پرداخت هزینه ناچیز(
کاس های آشپزی  و بسیاری دیگر برنامه های  ½

تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های دسته جمعی 
        و سفر به کبک، اتاوا، سیب چینی و غیره    

        )با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد( 

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین

__________________________________
Centre Social D’Aide Aux Immigrants

6201 rue Laurendeau
Montreal، QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

__________________________________
Centre Social D’Aide Aux Immigrants

 4400, boul. LaSalle
Verdun (Québec) H4G 2A8

Tel.: (514) 362.0177

ساعات کار: 
<< دوشنبه تا جمعه

8 و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر 
5 دقیقه فاصله تا مترو: ژولیکور 

C S A I
www.centrecsai.org

     با  65 سال سابقه کمک به مهاجرین

کالس های فرانسه 

  نیمه وقت     رایگان 

ساعات کار: صبح       عصر
دوشنبه تا جمعه:  30: 8      30: 6 

شنبــه ها :             9             4 

تو جــه: یکشنبه ها:           10         30 : 1
نشانی جدید 

جهــان... کلیسای
فارسی زبان 

مونتریال

 یکشنبه ها 
از 2 بعدازظهر

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

نشانی کلیسا:
Grace Ministry 

1345 Rue Lapointe
Saint-Laurentو QC H4L 1K4

Metro: Cote Vertu 
Tel.: 514-261-6886

کشیش 
رضا بناساز

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

خـــدایی در کار نیست!
حکم نهایی استیون هاوکینگ: 

استیون هاوکینگ، کیهان شناس 
و فیزیکــدان نظــری برجســته 
بریتانیایی، در اظهار نظری جنجالی 
و جدیــد با قطعیت و یقین اعام 

کرد که »خدایی وجود ندارد«.
به گزارش وب ســایت »سی نت«، 
ســابق بر این و بر پایه نوشته های 
پیشین هاوکینگ تصور بر این بود 
که این نابغه جهان معاصر در پهنه 

روزنه ای  خود  اندیشه 
را  کوچک  چنــد  هر  
نوعی  وجــود  بــرای 
گذاشته  باقی  الوهیت 

است.
بــا ایــن همــه، این 
نویسنده  و  پژوهشگر 
در  اینک  سرشــناس 
اظهار نظــری تازه، در 
گفت وگو با نشریه »ال  

موندو« چاپ اسپانیا تصریح کرده 
اســت که به باور وی »ال موندو 
حاصــل پدیده هــای علمی قابل 

توضیح است«. 
توضیح آن که »ال موندو« در زبان 
اسپانیایی به معنای »جهان« است.

آقای هاوکینگ این بار آشــکارتر 
از همیشه در پیشــگاه جهانیان 
می گوید که پیدایش جهان هستی 
نتیجه اعجاز و آفرینش به دست 

یک وجود برتر نیست.
این کیهان شناس نابغه در بخشی از 
مصاحبه فوق با »ال موندو« گفت: 
»طبیعی اســت که پیش از درک 
دانش به خلق هســتی به دست 
یک خداوندگار باور داشته باشیم. 
اما اکنــون و در این عصر، دانش 
توضیحی مجاب کننده تر در اختیار 

ما قرار می دهد.«

خبرنگار »ال موندو« 
در ادامه باز از نظریه 
پیشــیِن هاوکینگ 
در کتاب »تاریخچه 
مختصر زمان« مبنی 
دانش  »کمــک  بر 
بــه درک اندیشــه 
توســط  خداوندگار 
بشر« پرسیده است.

هاوکینگ در پاســخ توضیح داد: 
»منظور من در آنجا این بود که اگر 
بر همه چیز عالم شویم، به درک 
اندیشــه خداوند نیز نائل خواهیم 
آمد،  با این قید که اساســًا خدایی 
وجود داشته باشد، که این چنین 

نیست. من خداناباور هستم.«
هاوکینگ در ادامــه افزود: »دین 
به معجــزه بــاور دارد، اما چنین 

رخدادهایی با علم ناسازگارند.«
به رغم باور این دانشــمند پرآوازه 
بسیاری در سراسر جهان همچنان 

به وجود خدا باور دارند. 
برای نمونه، بسیاری با تدقیق در 
چشم آدمی به تفکر فرو می روند 
که اگر نبود وجــوِد یک خداوند 
دانا و توانا پدید آمدن »این گلوله 
چربی« را چگونه می توان از دیدگاه 

علمی توضیح داد.

با این همه هاوکینگ بی اعتنا به 
چنین نظراتی چندی بود که در 
عالم اندیشه به سوی اعام حکم 
قاطع خود در باب نیســتی خدا 

حرکت می کرد.
هاوکینــگ - که مدیر 
کیهان شناســی  مرکز 
نظری دانشگاه کمبریج 
در بریتانیا نیز هســت 
- طی یک ســخنرانی 
معروف در سال گذشته 
توضیــح داد که جهان 
هســتی چگونه بدون 
وجود خدا به وجود آمده 
است: »خدا پیش از این 
خلقت مقدس چه می کرده؟ آیا در 
تدارک دوزخ برای مردمی بوده که 

چنین پرسش هایی دارند؟«
فیزیکــدان نظــری بریتانیایــی 

همچنین به »ال موندو« گفت: 
»به نظر من، ورای دسترس ذهن 
بشر هیچ ُبعدی از واقعیت وجود 

ندارد.«
استیون هاوکینگ پیشتر در سال 
گذشته نیز در حاشیه اکران فیلم 
مســتندی دربــاره زندگی خود 
گفته بود که حیات پس از مرگ 
»افسانه« است؛ وی در عین حال 
زندگی ابدی بشر را از طریق »کپی 
کردن مغز بر روی رایانه« ممکن 

دانسته بود.
ایــن نخســتین بار نیســت که 
هاوکینــگ در دنیای رســانه ها 
حضور پیدا می کند. پیشتر کتاب 
او بــه نــام »تاریخچــه مختصر 
زمان« جزء پرفروش ترین ها شده 
اســت و شخص هاوکینگ نیز در 
سریال های تلویزیونی »پیشتازان 
فضا«، »خانواده سیمپســون« و 
سریال کمدی »بیگ بنگ تئوری« 

در نقش خود ظاهر شده است.
•

»خدا پیش از این 
خلقت مقدس چه 
می کرده؟ آیا در 

تدارک دوزخ برای 
مردمی بوده که 

چنین پرسش هایی 
دارند؟«

مجلس بریتانیا به شناسایی کشور فلسطین رای داد
نمایندگان مجلــس عوام بریتانیا 
بــا 274 رای موافق در مقابل 12 
رای مخالف، به شناسایی "کشور 

فلسطین" رای دادند.
این رای گیــری به لحاظ نمادین 
اهمیت زیادی دارد، چون اکثریت 
نمایندگان شــرکت کننــده در 
رای گیری از هر ســه حزب اصلی 

بریتانیــا، از جملــه حزب 
محافظه کار، از شناســایی 
کشور فلســطین حمایت 

کرده اند. 
البته بسیاری از نمایندگان 
بریتانیا  نفره  مجلس 650 
نیز، در رای گیری شرکت 
نکرده یا در جلسه مجلس 

عوام غایب بوده اند.
با وجود این، تصمیم اخیر 

نماینــدگان برای دولــت بریتانیا 
الزام آور نیســت و این دولت می 
تواند طبق صاحدیــد خود، در 
مورد شناســایی یا عدم شناسایی 

فلســطین به عنوان یک کشــور 
مستقل تصمیم بگیرد.

دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا 
نیز، پیشتر گفته بود که رای گیری 
مجلس بریتانیا، بر سیاست رسمی 
دولــت این کشــور تاثیر نخواهد 

گذاشت.
پیــش از رای گیــری نمایندگان 
مجلس بریتانیا، صدها 
های  از شخصیت  نفر 
چپ گرای اســرائیلی، 
از جمله اعضای سابق 
از  کشور،  این  مجلس 
بریتانیا خواسته بودند 
کــه همچون ســوئد، 
کشــور فلسطین را به 

رسمیت بشناسند.
های  شــخصیت  این 
منتقد سیاست های دولت بنیامین 
نتانیاهو، در نامه ای سرگشاده تاکید 
کرده بودند کــه امنیت درازمدت 
اسرائیل را در گرو وجود یک کشور 

مستقل فلسطینی می دانند.
هفته پیــش، اســتفان الف ون، 
نخســت وزیر جدید ســوئد نیز، 
اعام کرد که کشــور فلسطین را 
به رســمیت خواهد شناخت و به 
عنوان اولین کشــور قدیمی عضو 
اتحادیه اروپا شناخته شد که چنین 

تصمیمی می گیرد.
تصمیم دولت سوئد در شناسایی 
کشور فلسطین، با انتقاد دولت های 

اسرائیل و آمریکا مواجه شد.
بیشــتر 28 عضو اتحادیه اروپا از 
شناسایی فلسطین خودداری کرده 
اند و کشــورهایی که فلسطین را 
به رســمیت می شناسند - مانند 
مجارستان، لهستان و اسلواکی - 
پیش از پیوستن به اتحادیه اروپا 

چنین کرده اند.
تاکنون، بیش از ۱30 کشــور 
عنوان  به  را  فلسطین  جهان 
یک کشور مستقل به رسمیت 

شناخته اند.

»رای گیری 
مجلس 
بریتانیا، 

بر سیاست 
رمسی دولت 

این کشور 
تاثیر خنواهد 

گذاشت!«
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ایبــوال همچنان قربانی می گیرد
مرگ نیمی از هشت هزار نفر مبتال به ویروس ابوال

بر اساس گزارش سازمان بهداشت 
جهانی در حــدود چهار هزار نفر 
بر اثر بیماری ابوال در غرب آفریقا 
جان خــود را از دســت داده اند. 
تاکنون حدود هشت هزار مورد از 
این بیماری در هفت کشور جهان 

ثبت شده است.
ســازمان بهداشــت جهانی روز 
10 اکتبر آمار نگران کننده ای از 
شیوع بیماری ابوال در کشورهای 
آفریقایی منتشر کرد. بر اساس این 
آمار تا روز هشتم اکتبر 2014 در 
مجموع مبتا شدن 8399 نفر به 

این بیمار ثبت شده است.
به باور نهادهای تحقیقاتی، تعداد 
مبتایان این ابوال به مراتب بیشتر 
از موارد کشف شده است. تقریبًا 
نیمی از این مبتایان جان خود را 
از دست داده اند. بر اساس آخرین 
آمار، ابوال در هفت کشــور جهان 

3865 قربانی گرفته است.
سازمان بهداشت جهانی، کشورها 
را بر اســاس وخامت اوضاع به دو 
گروه تقســیم کرده است. اولین 
گروه شــامل لیبریا، سیرالئون و 
گینه هستند که بدترین شرایط را 

دارند.
گروه دوم شامل کشورهای نیجریه، 

سنگال، اســپانیا و ایاالت متحده 
آمریکا هستند که تعداد محدودی 
از مــوارد ابتا به ابــوال در آن ها 
گزارش شــده و افراد کمتری در 

قرنطینه قرار دارند.
شرایط کشور لیبریا از همه بغرنج تر 
گزارش شــده اســت. از مجموع 
4076 فــرد آلوده شــده، 2316 
نفر جان باخته اند. سیرالئون نیز با 
2950 مورد ابتا و 930 قربانی در 
جایگاه دوم است. گینه نو با 1350 
مــورد گزارش شــده و 778 نفر 

قربانی در جایگاه سوم قرار دارد.

آمار باالی ابتال در میان 
امدادگران

کارکنان سازمان های بهداشتی نیز 
در راه مبارزه با بیماری ابوال هزینه 
سنگینی پرداخته اند. از تعداد 416 
مورد ابتا، 233 نفر از پزشکان و 
پرستاران و سایر کارکنان سیستم 
بهداشتی کشورهای مختلف جان 

خود را از دست داده اند
در نیجریه آمار مبتایان و کشته 
شدگان تغییر چندانی نکرده و از 
20 نفر آلوده به این ویروس هشت 
نفر جان داده اند. سازمان بهداشت 
جهانی گفته که اگــر موردهای 

بیشــتری تا تاریخ 20 اکتبر در 
نیجریه گزارش نشد، می توان ادعا 
کرد که این بیماری در این منطقه 

کنترل شده است.
در سنگال نیز تنها یک مورد مرگ 
گزارش شد. در میان کشورهای 
غیرآفریقایــی یک نفــر هم در 
ایاالت متحده آمریکا و نفر دیگری 
هم در اسپانیا قربانی این بیماری 
شــدند. این افراد در کشورهای 
غرب آفریقا مشغول ارائه خدمات 

بهداشتی به بیماران بودند.
به گزارش سازمان بهداشت جهانی 
در جمهوری دموکراتیک کنگو تا 
هفتم اکتبــر 71 یک مورد تأیید 
شده ابتا به ابوال و 43 مرگ ناشی 

از این بیماری گزارش شده است.

کنترل و نظارت شدید در 
فرودگاه ها

با باال گرفتن تب انتقال این بیماری 
اروپا و آمریکا  کشــنده، اتحادیه 
با گســترش کنترل های امنیتی 
درصــدد مقابله با ایــن ویروس 

کشنده هستند.
در پنج فرودگاه آمریکا مسافرانی 
که از کشــورهای غــرب آفریقا و 
به  ویژه ســیرالئون، گینه و لیبریا 
وارد خاک این کشور شوند، دمای 

بدنشان اندازه گیری می شود.
این اقدامات از هفته گذشــته در 
فرودگاه نیویورک آغاز شــده و در 
روزهای آینده هــم فرودگاه های 
نیوجرســی، داالس و آتانتا هم 
بــه اجرای این مقــررات خواهند 

پرداخت.
•

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی )CIVIL( و شرعی
مرکز اسامی ایرانیان مونتریال                شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسامی و فرهنگی، ا جتماعی 
نشانی: 210 خیابان سنت ژاک )الشین(              تلفن:    1509-366-514   و   514-247-1732

موسسه حسابداری و مالیات اکسالن جهــان.. .

با مدیریت کارشناس  حسابداری و مالیات از دانشگاه مک گیل، 
با بیش از 20 سال جتربه  در مونتریال 

• سرویس حرفه ای 
•  100 % محرمانه 

Tel.: (514) 806-0060 
Fax: (514) 484-1992

16 Westminster N., Suite 100
Montreal, QC. H4X 1Z1
xlon38@gmail.com

عباس شفیعی 

آماده شوید! 
ا  برای ادامه تحصیل و بازار کار

انگلیسی بیاموزید!
نامنویسی کالس های انگلیسی

     روزانه و شبانه:متام وقت یا نیمه وقت  نه

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR

DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL______________________________
• alphabétisation • présecondaire • secondaire (DES) 
• pour l’admission au cegep • pour les programmes 

d’études professionnels
نامنویسی کالس های روزانه:

Inscriptions pour le jour:
les  3, 13, 18 et 24 novembre 2014 de 9:00 à 11:00
Session:  le 1er décembre 2014 au 20 mars 2015

نامنویسی کالس های شبـانه:
Inscriptions pour le soir:

les 4 et 10 décembre 2014 et les 6 et 8 janvier 2015 de 17:00 à 19:00
Session:  le 12 janvier au 26 mars 2015

نامنویسی کالس های انگلیسی دبیرستان:
Inscriptions pour le secondaire anglais:

les  12 , 20 et 25 novembre de 9:00 à 11:00
Session:   le 1er décembre2014  au 20 mars 2015

RENSEIGNEMENTS:  514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre

950 Fraser (Metro  Cote-Vertu)    Ville St. Laurent, Quebec 

11 11www.paivand.caPAIVAND: Vol. 20  no.1136 Dec. 01, 2013  سال 20 شماره   1136 10  آذر 1392 

آماده شوید! برای ادامه حتصیل و بازار کار
انگلیسی بیاموزید!

نامنویسی کالس های انگلیسی

روزانه و شبانه

به لیست بلند ایمیل پیوند، بپیوندید: اگر می خواهید از انتشار اینترنتی 
پیوند بصورت منظم آگاه شوید، نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:  

info@paivand.ca

Maria Cottone 
Immigration Consultant  of Canada 

Regulatory Council (ICCRC)
Registered with the Government of Quebec 

ماريا کتنه
عضو شورای مشاوران مهاجرت به کانادا

 ثبت شده نزد دولت کبک

Consultations, 
Invitation Letters, 

Renewal of P.R Cards, 
Renewal of Temporary 

Resident Visa & 
Citizenship Applications 

Immigrate to 
Canada  

Federal, Quebec 
Or the Provincial 

Nominee Programs 
Including: Investor, 
Spousal or Parental 

Sponsorships, Skilled 
Workers, Canadian or 

Quebec Experience 
Class Program. 

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

with appointment 
only 

 

 
www.mariacottone.com 

 

تنظيم دعوتنامه
مشاوره حضوری

اقامتتمديد کارت
تمديد ويزای موقت

و غيرهتقاضای تابعيت  
 

مهاجرت به کانادا
فدرال، کبک، استانی

:شامل
تخصصی
کارآفرينی

سرمايه گذاری
الت همسر يا والدينکف

يا کانادائیکبکتجربه 
================================

 با تعيين وقت قبلی
 

من به زبان شيرين فارسی 
 به شيرينی صحبت ميکنم

۱۸تا۱۲تماسساعات

 

کامی منفرد مدير امور ايرانيانبا رايگان از ايران به مونترالخط مستقيم وتماس با 
)۰۲۱(شمارهپيشاز تهران بدون پيش شماره و از شهرستان با  

داخلی ۳۷۴۷  (۰۲۱) ۹۷۱ - ۱۸۷۴           
۲۴تا۲۱ساعتازوجمعهتادوشنبه: ايرانوقتبهتماساوقات  

 

980 St. Antoine west suite 308 Montreal, Quebec H3C 1A8 
Tel: 514-656-8178 (Down Town) or 514-326-8103 (St. Leonard) 

 

و اکنون به شکرانه ميگذردهمراه داشته ببرکتبا خودکهمبيماری سرطانچهار سال از بهبوی 
و به خاطر در باب سالمتی از راه طبيعیعالیبا تجربه و تحصيالتکاملم از راه طبيعی و از درمان

بهترين لذت برای من کمک به ديگر دردمندان ميباشد    لطفا با من تماس بگيريددلم،  
Facebook: Nutrition and Well Being with Maria Cottone  

 

PRÉPAREZ-VOUS
à la poursuite de vos études ou

à l’intégration du marché du travail
COURS EN ANGLAIS 

DE JOUR ET DE SOIR
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL

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

Inscriptions pour le jour:  
4, 12 et 18 novembre 2013 de 9:00 à 11:00 

Session:  le 2 décembre au 21 mars 2014
Inscriptions pour le soir:  

le 3, 4, 11 décembre  et le 8 janvier 17:00-19:00
Session:  le 13 janvier au 27 mars 2014

Inscriptions pour le secondaire:  
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à 11:00

Session:  le 2 décembre au 21 mars 2014
RENSEIGNEMENTS:

514-337-3856
CEA St. Laurent Adult Centre

950 Fraser (Metro: Cote-Vertu)
Ville St. Laurent, Quebec 

پردرآمد ترین خواننده سال
به گزارش مجله فوربس مادونا، ستاره پاپ آمریکا 
پردرآمدترین خواننده سال بوده است. مادونا از 
طریق اجرای کنســرت و فروش آهنگ هایش 
۱۲۵ میلیون دالر )۹۲ میلیــون یورو( درآمد 
داشته است. با فاصله زیادی از مادونا، لیدی گاگا 
با ۸۰ میلیون دالر و بن جووی با 7۹ میلیون دالر 

درآمد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

یک کلمه ساخته شده در اینترنت، 
"لغت سال" دیکشنری آکسفورد

 )Selfie( "دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی
را به عنوان "لغت سال ۲۰۱3" اعالم کرد. این 
لغت را کاربران اینترنت ساخته اند و از آن برای 
تگ گذاری در شبکه های اجتماعی در اینترنت 
استفاده می کنند. اشاره این لغت به عکس هایی 
 .)self portrait( است که فرد از خود می گیرد
چنیــن عکس هایی با رواج هــر چه بیش تر 
گوشی های هوشــمند به وفور در شبکه هایی 
نظیر فیس بوک و اینستاگرام مشاهده می شوند.

آیا مرگ خودگزین 
)یوتانازی( در کبک 

قانونی می شود؟
5  آذر: یک دهه است که بلژیکی ها 
اتانــازی یا همان مرگ آســان را 
قانونی کرده اند. استان  کبک هم 
در حال به تصویب رساندن قانونی 

مشابه است.
در بلژیک، متقاضی »مرگ آسان« 
باید مبتال به بیماری یا درد جسمی 
و ذهنی العالج قطعی ناشی از یک 

بیماری یا حادثه باشد. 
درخواست باید در حضور پزشک 
معالج و بدون هرگونه فشار بیرونی 
با دســتخط خود بیمار که از نظر 
روحی سالم و دستکم هجده ساله 

است نوشته شود.
بعد از مشاوره های فراوان با پزشک 
معالج بیمار، باید پزشک دیگری 
که رابطه ای با بیمار و پزشک قبلی 

ندارد معرفی شود.
اگر پیش بینی زمان طوالنی برای 
مرگ طبیعی بیمار وجود داشته 
باشــد، مراجعه به پزشک سوم و 
همین طور روانپزشک یا متخصص 
همــان بیمــاری که فــرد به آن 

مبتالست، الزامی است.
بین زمان درخواست و انجام اتانازی 
دستکم یک ماه فاصله زمانی باید 

وجود داشته باشد.
مرگ آســان در بلژیک محدود به 
بیماران نیست، بلکه هر فرد بالغی 
می تواند درخواستی بنویسد که اگر 
روزی بر اثــر حادثه یا بیماری به 
کمای غیرقابل برگشت دچار شد، 
او را اتانازی کنند. بیمار می تواند هر 
لحظه که بخواهد درخواستش را 
لغو کنــد و برای این کار نیازی به 

حضور پزشک نیست.
در بلژیک یک پروفســور دانشگاه 
و متخصــص  بروکســل   VUB
ســرطان ایــن روزها ســردمدار 

یوتانازی است. 
دکتر ویم دیســتلمان به احتمال 
زیاد با همه پزشــکانی که شــما 
می شناسید متفاوت است. از نظر 
او، فــوت بیمار یعنــی که کار به 

درستی انجام شده است.
او کــه نامش با مرگ شــناخته 
می شود، از ســال 2002 میالدی 
که یوتانازی در بلژیک قانونی شد 
فعالیتش را در این زمینه شــروع 

کرد.
ر  د

پزشــک  این  ســپتامبر 
شصت ساله جان بیماری 
به نام ناتان ورهســت را با 
تزریق مرگبــار گرفت. او 
که ۴۴ سال بیشتر نداشت 
دو بــار به طور ناموفق زیر 
تیغ جراحــی برای تغییر 

جنسیت رفته بود.
سال قبل هم او برادران ۴5 
ساله دیگری را به آن دنیا 
فرســتاد. مارک و ادی که 
مادرزاد ناشنوا بودند، وقتی 
فهمیدند که بدلیل اختالل 
ژنتیکی بزودی بینایی شان 

را هم از دست می دهند، به سراغ 
دکتر دیستلمان آمدند و او هم به 

تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
یک پیرمرد 6۴ ســاله هم در بین 
بیمارانی که سال گذشته این دکتر 
یوتانازیست کارشان را هموار کرده، 
دیده می شــود. خانواده این فرد 
وقتی از موضوع خبردار شدند که 
باید برای مراسم کفن و دفن لباس 

می پوشیدند.
لیســت افرادی که این پزشــک 
بلژیکی اتانازی کرده، فراتر از این 
نام هاست و این چند مورد آنهایی 
بوده که رسانه بیشتر در موردشان 

حرف زده اند.
بــرای بعضی ها نــام او به معنای 
تجسم خطرات قانونی یوتانازی به 
حساب می آید. البته همه این طور 
فکــر نمی کنند و مثــال خیلی از 
بلژیکی هــا او را بــه عنــوان یک 

قهرمان می شناسند.
ماه گذشــته بیش از سیصد نفر 
در شمال بروکسل دور هم جمع 
شدند تا به حرف های دیستلمان 

درباره مرگ گوش کنند.
او آن شــب لباس رســمی تنش 
نکرده بود، بلکه با یک شلوار جین 
آبی و پیراهنی ســاده و پولیوری 
مشــکی در جمــع عالقمندانش 

حاضر شد.
او بــرای حاضران شــرح داد که 
چگونه در جلسه ای دو ساعته به 

کمک پاورپوینت و جک و 
شوخی، درخواست یوتانازی 
را به بیمارانش ارایه می دهد.

یکی از حاضران، دیستلمان 
را شخصیتی خطاب کرد که 
عمرش را وقــف پایان درد 
و رنج انسان ها کرده است. 
سیمون ۷6 ساله اضافه کرد 
که به نظرش او زجر آدم ها 
را می فهمد و این را می شود 

حتی از چهره او نیز خواند.
حمایت از یوتانازی هر ساله 
تعداد  است.  افزایش  به  رو 
متقاضیان در اولین ســال 
تصویب قانون ۲3۵ نفر بوده است؛ 
در حالی که سال گذشته به 143۲ 

نفر رسیده است.

استان  کبک کانادا درصدد است 
تا با الگوبــرداری از بلژیک قانونی 

مشابه وضع کند.
در بلژیــک هم این داســتان به 
پایان نرســیده و دکتر دیستلمان 
و همراهانش در صدد هســتند تا 
یوتانازی را در این کشــور توسعه 
دهند. او می گوید که باید قوانین 
دســت و پاگیر در این باره حذف 
شود و کودکان بیمار و مجانین هم 

بتوانند به این گروه بپیوندند.
به نظر می رسد کبک در آینده ای 
نه چندان دور قانونی مشابه بلژیک 

تصویب کند.
حــرف و حدیث درباره پیامدهای 
تصویــب ایــن قانــون در کانادا 
زیاد اســت و به نظر می رســد با 
رســانه ها  موضوع،  جدی شــدن 

تمرکز بیشتری در این باره کنند.
روزنامه دات نت: منبع: نشنال پست
__________
Euthanasia (Greek: "good 
death">> the practice of 
intentionally ending a life 
in order to relieve pain and 
suffering.

Euthanasia

کانـــادا... 
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یک کلمه ساخته شده در اینترنت، 
"لغت سال" دیکشنری آکسفورد

 )Selfie( "دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی
را به عنوان "لغت سال ۲۰۱3" اعالم کرد. این 
لغت را کاربران اینترنت ساخته اند و از آن برای 
تگ گذاری در شبکه های اجتماعی در اینترنت 
استفاده می کنند. اشاره این لغت به عکس هایی 
 .)self portrait( است که فرد از خود می گیرد
چنیــن عکس هایی با رواج هــر چه بیش تر 
گوشی های هوشــمند به وفور در شبکه هایی 
نظیر فیس بوک و اینستاگرام مشاهده می شوند.

آیا مرگ خودگزین 
)یوتانازی( در کبک 

قانونی می شود؟
5  آذر: یک دهه است که بلژیکی ها 
اتانــازی یا همان مرگ آســان را 
قانونی کرده اند. استان  کبک هم 
در حال به تصویب رساندن قانونی 

مشابه است.
در بلژیک، متقاضی »مرگ آسان« 
باید مبتال به بیماری یا درد جسمی 
و ذهنی العالج قطعی ناشی از یک 

بیماری یا حادثه باشد. 
درخواست باید در حضور پزشک 
معالج و بدون هرگونه فشار بیرونی 
با دســتخط خود بیمار که از نظر 
روحی سالم و دستکم هجده ساله 

است نوشته شود.
بعد از مشاوره های فراوان با پزشک 
معالج بیمار، باید پزشک دیگری 
که رابطه ای با بیمار و پزشک قبلی 

ندارد معرفی شود.
اگر پیش بینی زمان طوالنی برای 
مرگ طبیعی بیمار وجود داشته 
باشــد، مراجعه به پزشک سوم و 
همین طور روانپزشک یا متخصص 
همــان بیمــاری که فــرد به آن 

مبتالست، الزامی است.
بین زمان درخواست و انجام اتانازی 
دستکم یک ماه فاصله زمانی باید 

وجود داشته باشد.
مرگ آســان در بلژیک محدود به 
بیماران نیست، بلکه هر فرد بالغی 
می تواند درخواستی بنویسد که اگر 
روزی بر اثــر حادثه یا بیماری به 
کمای غیرقابل برگشت دچار شد، 
او را اتانازی کنند. بیمار می تواند هر 
لحظه که بخواهد درخواستش را 
لغو کنــد و برای این کار نیازی به 

حضور پزشک نیست.
در بلژیک یک پروفســور دانشگاه 
و متخصــص  بروکســل   VUB
ســرطان ایــن روزها ســردمدار 

یوتانازی است. 
دکتر ویم دیســتلمان به احتمال 
زیاد با همه پزشــکانی که شــما 
می شناسید متفاوت است. از نظر 
او، فــوت بیمار یعنــی که کار به 

درستی انجام شده است.
او کــه نامش با مرگ شــناخته 
می شود، از ســال 2002 میالدی 
که یوتانازی در بلژیک قانونی شد 
فعالیتش را در این زمینه شــروع 

کرد.
ر  د

پزشــک  این  ســپتامبر 
شصت ساله جان بیماری 
به نام ناتان ورهســت را با 
تزریق مرگبــار گرفت. او 
که ۴۴ سال بیشتر نداشت 
دو بــار به طور ناموفق زیر 
تیغ جراحــی برای تغییر 

جنسیت رفته بود.
سال قبل هم او برادران ۴5 
ساله دیگری را به آن دنیا 
فرســتاد. مارک و ادی که 
مادرزاد ناشنوا بودند، وقتی 
فهمیدند که بدلیل اختالل 
ژنتیکی بزودی بینایی شان 

را هم از دست می دهند، به سراغ 
دکتر دیستلمان آمدند و او هم به 

تقاضای این دوقلوها عمل کرد.
یک پیرمرد 6۴ ســاله هم در بین 
بیمارانی که سال گذشته این دکتر 
یوتانازیست کارشان را هموار کرده، 
دیده می شــود. خانواده این فرد 
وقتی از موضوع خبردار شدند که 
باید برای مراسم کفن و دفن لباس 

می پوشیدند.
لیســت افرادی که این پزشــک 
بلژیکی اتانازی کرده، فراتر از این 
نام هاست و این چند مورد آنهایی 
بوده که رسانه بیشتر در موردشان 

حرف زده اند.
بــرای بعضی ها نــام او به معنای 
تجسم خطرات قانونی یوتانازی به 
حساب می آید. البته همه این طور 
فکــر نمی کنند و مثــال خیلی از 
بلژیکی هــا او را بــه عنــوان یک 

قهرمان می شناسند.
ماه گذشــته بیش از سیصد نفر 
در شمال بروکسل دور هم جمع 
شدند تا به حرف های دیستلمان 

درباره مرگ گوش کنند.
او آن شــب لباس رســمی تنش 
نکرده بود، بلکه با یک شلوار جین 
آبی و پیراهنی ســاده و پولیوری 
مشــکی در جمــع عالقمندانش 

حاضر شد.
او بــرای حاضران شــرح داد که 
چگونه در جلسه ای دو ساعته به 

کمک پاورپوینت و جک و 
شوخی، درخواست یوتانازی 
را به بیمارانش ارایه می دهد.

یکی از حاضران، دیستلمان 
را شخصیتی خطاب کرد که 
عمرش را وقــف پایان درد 
و رنج انسان ها کرده است. 
سیمون ۷6 ساله اضافه کرد 
که به نظرش او زجر آدم ها 
را می فهمد و این را می شود 

حتی از چهره او نیز خواند.
حمایت از یوتانازی هر ساله 
تعداد  است.  افزایش  به  رو 
متقاضیان در اولین ســال 
تصویب قانون ۲3۵ نفر بوده است؛ 
در حالی که سال گذشته به 143۲ 

نفر رسیده است.

استان  کبک کانادا درصدد است 
تا با الگوبــرداری از بلژیک قانونی 

مشابه وضع کند.
در بلژیــک هم این داســتان به 
پایان نرســیده و دکتر دیستلمان 
و همراهانش در صدد هســتند تا 
یوتانازی را در این کشــور توسعه 
دهند. او می گوید که باید قوانین 
دســت و پاگیر در این باره حذف 
شود و کودکان بیمار و مجانین هم 

بتوانند به این گروه بپیوندند.
به نظر می رسد کبک در آینده ای 
نه چندان دور قانونی مشابه بلژیک 

تصویب کند.
حــرف و حدیث درباره پیامدهای 
تصویــب ایــن قانــون در کانادا 
زیاد اســت و به نظر می رســد با 
رســانه ها  موضوع،  جدی شــدن 

تمرکز بیشتری در این باره کنند.
روزنامه دات نت: منبع: نشنال پست
__________
Euthanasia (Greek: "good 
death">> the practice of 
intentionally ending a life 
in order to relieve pain and 
suffering.

Euthanasia

کانـــادا... 

را به ۲۴ ماه افزایش دادایران مدت سربازی برای افراد مجرد 
گفت: اداره منابع انســانی ستاد موســی کمالی، جانشین 24 ماه افزایش داد. سردار افراد مجــرد از 2۱  ماه به ایران مدت سربازی را برای  نیروهای مسلح  الزم ذکور، ایــن افزایش از اول » با توجه به کاهش موالید کل   ۱3۹4 سال  فروردین 

کمالی االجراست.« موسی  حال،  این  با 

ماه  متاهل سه  افراد  آیت خدمت منظور خواهد شد.« هر فرزند نیز سه ماه کسری نظامی اضافه کرد: »به ازای به گزارش ایسنا، این مقام کسری »خدمت« می گیرند. گفت  اظهــارات  دنبال  ایران الله خامنه ای که خواستار به  در  جمعیت  اسالمی کوشش کرده اند که شــده، مقامات جمهوری افزایش 

کنند همچنین بدون فرزند ماندن شرایط مجرد ماندن افراد و  تر  را سخت  ها  دهند؛ و آنها را به سمت ازدواج و زوج  سوق  فرزند  تالش تولید  این  جملــه  آن  عنوان اعضای هیئت علمی اســتخدام افراد مجرد به اســالمی برای ممنوعیت ها، طرح مجلس شــورای از 
دانشگاه ها است. 

کانادا به مالله یوسف زی 
شهروندی افتخاری می دهد

19 مهر:   دولــت کانادا از 
تصمیم خــود برای اعطای 
شــهروندی افتخــاری به 
»ماله یوســف زی« دختر 
17 ساله پاکستانی که برنده 
جایزه صلح نوبل شده است، 

خبر داد.
»استیون بــه گــزارش ایلنــا به نقــل از  فرانســه،  خبرگزاری 

هارپر« نخست وزیر کانادا با بیان  
این که دولت این کشور به ماله 
شــهروندی افتخــاری می دهد، 
گفت که از این برنده جایزه صلح 
نوبل دعوت شده است 12 روز 

دیگر به اوتاوا برود.
آکادمی نوبــل روز جمعه  10 
اکتبــر، ماله یوســف زی و 
»کایاش سات یارتی« هندی 
را به دلیــل فعالیت در زمینه 
حقوق کودکان و حق تحصیل 
آنها، به طور مشــترک برنده 
جایزه نوبل سال جاری اعام کرد.

داعش دامن کانادا را هم گرفت
 وزیر امنیت عمومی کانادا از هراس 
خود از 80 شهروند کانادایی سخن 
گفت که بعد از شرکت در فعالیت 
های تروریســتی به این کشــور 

بازگشته اند.
به گزارش العالم، "استیون بانی" 

Steven Blaney وزیــر امنیــت 
 Minister of کانــادا  عمومــی 
 Public Safety and Emergency
Preparedness, گفت: براســاس 
آمار تهیه شــده در اوایل ســال 

2014 میادی، حداقل 130 نفِر 
دارای تابعیــت یا اقامت در کانادا، 
به دســت داشتن در فعالیت های 
تروریستی در خارج از این کشور 

مظنون هستند.
بانی تصریح کــرد: برخی از این 
130 نفر کشــته و برخی نیز در 
خارج از کشــور باقی مانده اند اما 
حدود 80 نفر را می شناسیم که 
به کانادا بازگشته اند و پلیس کانادا 
درحال تحقیــق درباره این افراد و 

تاش برای دســتگیری و زندانی 
کردن آنها است.

کشــورهای غربی در آغاز بحران 
ســوریه از اعزام عناصر مســلح و 
ارسال ســاح و پول برای آنها در 
سوریه حمایت کردند اما هم اکنون 
شــماری از این عناصر مسلح که 
اتباع خود این کشــورهای غربی 
هستند، به کشورهایشان بازگشته 
و باعث نگرانی مقامات این کشورها 

شده اند.

احتمال ابتالی 10 هزار 
نفر در هفته...
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Head Office:
433 Chabanel West, #111  Montreal, Qc   H2N 2J3

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

www.skylawn.net

سفر به ایران و از ایران 

     به متامی نقاط جهان
با همکاران ایرانی  هم اکنون 

      در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
متخصص در سفرهای حج و عمره 

بهترین نرخ ها برای   سفر  
      به تمامی  نقاط دنیا

 شادی محمدی
Tel.: 514-660-7135    shadim.sky@gmail.com

___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود 

با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.

آژانس 
هواپیمایی 
اسکای الن

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

جهان آواره گی... 

شهباز: حق زندگی! ...   << ادامه از صفحه: 5

روایت تلخ زندگی پناهجویی »سارا و کمال« 
رنجی که به پایان نرسیده... 

رضا جمالی

وقتی ترک وطن کرده باشی،  
شــوربختی آنجایی است که 
به مقصد نرسیدی و یا برای 
رسیدن به آنجا مجبور باشی 
مدت ها در کشوری سوم و در 
شمارش  به  شرایطی سخت 

لحظه ها برسی. 
و شــاید هم ناگهان یک روز 
یا  بازداشــت  اخراج،  ناقوس 

بازگشت اجباری را بشنوی. 
یکی از این کشــورهای سوم 

اندونزی است. بسیاری از مهاجران 
و پناهجویــان برای رســیدن به 
اســترالیا اندونــزی را انتخــاب 

می کنند. 
حدود 20 روز اســت که کمال به 
همراه همسرش سارا در اندونزی 
منتظرند تا قاچاق بر ها آنها را با قایق 

به سمت استرالیا حرکت دهند. 
در تهــران که بودنــد نفری 25 
قاچاق برها  بــه  تومــان  میلیون 
پرداخت کردند. از آنها خواســته 

شده تا به اندونزی بیایند.
قاچاق برها برای حرکت دادن آنها 
هی امروز و فردا می کنند. سرانجام 
لحظه حرکت فرامی رسد. آنها باید 
از جزیــره جاوا، جایی که در قلب 
مجمع الجزایر اندونــزی قرار دارد 

حرکت کنند.
•

کمال: »اینها ما را ســوار ماشین 
کردند بردندمان جنگل های جزیره 
جاوا. متاســفانه به لنج نرسیدیم 
و دوبــاره برگشــتیم. پلیس یک 
بار دیگر مــا را گرفت. بچه ها فرار 
کردند رفتند سمت رودخانه. آنجا 
افتادند توی یک باتاق. از باتاق 
درآمدنــد، رودخانــه ای که آنجا 
بود پر از تمســاح بود. برای اینکه 
دست آن تمساح ها و پلیس های 
اندونزی نیافتند،  رفتند خودشان را 
رساندند به پشت خانه های چوبی 
اندونزیایی ها که از دســت پلیس 
فرار کنند. دوباره برگشتیم و دوباره 

آمدیم توی شهر جاکارتا. 
توی ایــن فرار و گریز و تعقیب ها 
هم هرچه چمدان و ساک داشتیم 
همــه اش از بیــن رفــت. دوباره 
متاسفانه بردندمان آن ور جزیره 
جاکارتا. دوباره آنجا پلیس ریخت و 
پناهجوها را گرفت. کتکشان زدند. 
خیلی ها از دستشان فرار کردند. ما 
هم فرار کردیم و دوباره برگشتیم 

آمدیم جاکارتا.«
در کمتــر از یک هفتــه، تاش 
ســه باره کمال و همسرش برای 
سوار شدن بر قایق ناکام می ماند. 
بعد از چند روز قاچاق برها به کمال 
و همسرش سارا می گویند که یک 
لنج چوبــی در 800 کیلومتری 
جاکارتا قرار اســت تعــدادی از 
مهاجران و پناهجویان را به سمت 

آبهای استرالیا حرکت دهد.
کمال: »ما را ســوار ون کردند و 

بردندمان به ســمت سورابایا. یک 
شــب ما را یک جایــی خیلی بد 
خیلی بد که نمی شد حیوان را  آنجا 
نگاه داشت، نگاه داشتند و از آنجا 
فردایش ما را بردند لب رودخانه و 
سوار یک قایق های کوچک کردند 
و بردند سوار لنج کردند. متاسفانه 
لنجی که ما سوار شدیم لنج بزرگی 
هم بود. خراب شد. دوباره درست 
کردند و دوباره خراب شــد. ما 10 
روز روی آب نه غذا داشــتیم و نه 
آب. 10 روز طول کشــید تا آخر 
ناخدای آن لنج برای اینکه گرسنه 
نشویم توی دریا بادبان را باز کرد 
که باد ما را آورد سمت یک جزیره 

ای به نام جزیره سومبا.«
و  گرســنگی  روز   10 از  بعــد 
ســرگردانی بــر روی آب قایق از 
کار افتاده آنها به جزیره دورافتاده 
در آبهای اندونزی رســیده است. 
مسافران قایق نای فرار هم ندارند. 
در واقــع در آن جزیره کوچک و 
دورافتاده جایی بــرای فرار وجود 
ندارد. فرماندار جزیــره به همراه 
پلیس محلی تمامی مسافران قایق 

را بازداشت می کنند.
کمــال و ســارا به همــراه دیگر 
مسافران قایق با کامیون به سمت 
اســکله برده می شوند تا آنها را به 
جزیره بزرگتر به نام کوپانک ببرند. 
دولت اندونزی در کوپانک محلی را 
برای بازداشت مسافران غیرقانونی 
آماده کرده است. شرایط بازداشتگاه 
کوپانک خیلی بدتر از آنی است که 

کمال و سارا تصورش را می کنند.
•

کمال: »توی آبی که به ما می دادند 
حمام کنیم یا دستشویی برویم کرم 
بود. یعنــی یک حوضچه کوچک 
بود مثا ً  100 نفر آدم. یک حمام 
بود و یک توالت. به این شکل بود. 
یعنی زندان هم اصا ً  چنین چیزی 
نیست. می خواهی بروی حمام باید 
پول به آنها بدهی تا بروی حمام. 
بعد هم اجــازه نمی دهند پول با 
خودت ببری. بعد  با پولی  که پیش 
خودشان داری می روی و می گویی 
حاال مثا ً  اینقدر پول می خواهم؛ 
می گویند برای چه؟ مثا ً  می گویی 
می خواهم بروم حمام کنم. مافه 
بخرم. اگر هم بخواهند این کار را 
بکنند می گویند خیلی خوب شما 
بنویس که مثا ً  100 دالر به من 

می دهی. بابت آن 100 دالری که 
آنها از شما می گیرند ممکن است 
یک مافه بدهنــد یک بالش که 
مثا ً  دو دالر هــم نمی ارزد. 100 
دالر از شما می گیرند که دو دالر 
بدهند. اینجا اینجوری است. اینجا 
اگر کســی گیر بیافتد و این راه را 
بیاید، شرایطی را متحمل می شود 

که توی خواب هم نمی بیند.«
سارا شــرایط ســخت اقامت در 
بازداشتگاه کوپانک را برای زن ها 
سخت تر و غیرقابل تحمل تر عنوان 

می کند.
•

سـارا: »فکــر می کنم خانم ها از 
نظر نظافت شخصی شــان بیشتر 
از آقایان احتیاج به مراقبت دارند. 
یعنی اصاً  یــک خانم نمی تواند 
حتی نظافت شخصی اش را رعایت 
کند. فوق العاده بهداشــت بد بود. 
بچه ها مریض شدند. خانم ها مریض 
شــدند. نظافت اولیــه مثا ً  جای 
خــواب و آن حمام و نظافت های 
اولیه کاما ً  پر از میکروب و آلودگی 
بود. از هشــت صبــح بیدارباش 
داشتند تا هشت شب که خاموشی 
مطلق بــود و همه باید می رفتند 

می خوابیدند.«
در بازداشتگاه کوپانک کتک کاری 
زندانیان با هم شاید عمل عجیبی 
نباشــد. اما به گفته کمال وقتی 
دردناک می شود که این نزاع بین 

ایرانی ها باشد.
•

کمـال: »چهار-پنج نفر می شدند 
می ریختند ســر یک نفر شــروع 
می کردند به کتک زدن او. ایرانی ها 
درگیر شــدند. با هم دعوایشــان 
شد و پلیس های اندونزی اسلحه 
تیراندازی  کردند  شروع  کشیدند 
هوایی، افتادند بــه جان ایرانی ها 
به ضرب و شــتم. چوب برداشته 
بود. با چوب زد باالی چشمش و 
ســمت ابرو و پیشانی اش را کاما ً  
شــکافت. ایرانی ها را کتک می زد 
برای اینکه ســروصدا کردند و با 
خودشان دعوایشان شده بود و از 

این داستان ها.«
ماندن در این بازداشتگاه  برای کمال 
و سارا دیگر غیرقابل تحمل شده 
است. آنها در جایی گرفتار شده اند 
که در خوشبینانه ترین حالت شاید 

یکی از بازداشتگاه های پاسوروان اندونزی

نزدیک به دوبرابر و نیم شده و به 
852 تن رسیده است.

به گزارش سازمان عفوبین الملل، 
جمهوری اســامی از نظر سرانه 
اعدام - نسبت اعدام به جمعیت - 
درجایگاه نخست در دنیا قراردارد 
و 80 درصــد اعدام های کل دنیا 
در سال 2013 در 3 کشور عراق، 
عربســتان ســعودی و جمهوری 
اسامی انجام شده است.  در حالی 
که حتی پاکستان نیز مجازات اعدام 
را به حالت تعلیق درآورده و درمیان 
21 کشور عضو اتحادیه عرب، تنها 
7 کشور عراق، کویت، فلسطین، 

عربستان سعودی، سومالی، مالزی 
و یمــن مجازات اعــدام اجرا می 
شود، حاکمان خشک مغز و سیاه 
اندیشی که بر سرزمین نگونبخت 
ما حاکمند این مجازات غیرانسانی 
و وحشــیانه کــه یــادآور دوران 
زندگی قبیله ای بشراست را تنها 
دوای همه دردهــای بی درمان و 
خودکرده های بی تدبیرخویش می 
دانند و براجرای بیش ازپیش آن 
اصــرار می ورزند.  همین چندروز 
پیش بود که جوان تحصیلکرده ای 
به نام محسن امیراصانی به اتهام 
تفسیرنادرست ازقرآن و توهین به 

یونس پیامبر اعدام شد.
درحالی که جهان به ســرعت به 
سوی لغو مجازات اعدام گام برمی 
دارد و درحال حاضر 173 کشــور 
از 193 عضو سازمان ملل درسال 
2013 اعدام نداشــته اند، زندگی 
گرانبهــای شــماری از فرزندان 
میهن مــا قربانی نیــاز روزافزون 
حکومت پلید و اهریمنی آخوندی 
به خونریزی برای ارعاب مردم می 
شــود و گردونه مرگ آفرین آن با 
شتابی روزافزون مشغول سلب این 
بدیهی ترین حق بشر یعنی حق 

زندگی است!--
•

هزینه کمتر تلفن همراه قبل از پایان سال ۲۰۱۴
ایرانتو: کارشناسان 
مــی گوینــد که 
جدید  تصمیمات 
 CRTC اتحادیــه
به پاییــن آوردن 
صورتحساب تلفن 

سراســر  در  همراه 
کشور کمک خواهد کرد.

در جلسه روز دوشنبه 6 
اکتبر که در کبک انجام 
شد، بیشترین تمرکز در 
مورد کاهش هزینه برای 

مشتریان موبایل بود.
در حالی که در کانادا 3 
شبکه بزرگ )بل - راجرز 

- تاس( بیشترین پوشش را دارند، 
شرکت های کوچک تری همچون 
وینــد، ویدیو تران در صدد رقابت 
هستند. شــرکت های کوچک تر 

نداشــتن  دلیل  به 
کافــی  پوشــش 
مجبورند که هر بار 
یک مشتری خارج 
از منطقه پوشــش 
نیــاز به ســرویس 
داشته باشد از پوشش 

شرکت های دیگر استفاده کنند 
که منجر به پرداخت رومینگ به 

این شرکت ها می شود.
CRTC در صــدد اســت که به 

کمپانی های کوچک کمک کند 
که بتوانند با ســه شــبکه بزرگ 
بیشتر رقابت کنند. در همین راستا 
قیمت عمده فروشی را توسط این 
سه شرکت بزرگ مورد بررسی قرار 

می دهد.
در حال حاضر هزینه میانگین 
دالر،   30 وینــد  مشــتری 
ویدیوتران 41 و ســه شبکه 
بزرگ بل-راجرز و تاس 60 

دالر در ماه می باشد.
قرار اســت که یک شــرکت 
دیگر هم به بازار مو بایل کانادا 
اضافه شود، تا در  بازار موبایل  
رقابت بیشتری ایجاد شود، که 

در نهایت به نفع مشتریان باشد.
CRTC تــا آخر امســال قوانین 

جدید را اعام می کند.
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Immigration Consultant of Canada 

Regulatory Council (ICCRC)
Register with the 

Government of Quebec

Consultations,
Invitation Letters,
Renewal of P.R Cards,
Renewal of Temporary
Resident Visa &
Citizenship Applications
Immigrate to
Canada
Federal, Quebec
Or the Provincial
Nominee Programs
Including: Investor,
Spousal or Parental
Sponsorships, Skilled
Workers, Canadian or
Quebec Experience
Class Program.
----------------
with appointment
only

ماریا کُـتنه
عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا

و ثبت شده نزد دولت کبک 

• تنظیم دعوتنامه
• مشاوره حضوری

• تمدید کارت اقامت
• تمدید ویزای موقت

• تقاضای تابعیت و غیره
• مهاجرت به کانادا

• فدرال، کبک، استانی

شامــل:
• تخصصی

• کارآفرینی
• سرمایه گذاری

• کفالت همسر یا والدین
• تجربه کبک یا کانادائی

------------
با تعیین وقت قبلی

من به زبان شیرین فارسی
به شیرینی صحبت میکنم

ساعات تماس ۱2 تا ۱8

تماس با خط مستقیم و رایگان از ایران به مونترال با کامی منفرد مدیر امور ایرانیان
از تهران بدون پیش شماره و از شهرستان با پیش شماره ) 02۱ (

۱8۷4 - ۹۷۱ ) 02۱ ( داخلی 3۷4۷
اوقات تماس به وقت ایران: دوشنبه تا جمعه و از ساعت 2۱ تا   24

آدرس جدید ما روبروی درب مترو Langelier؛ طبقه باالی Laurentian Bank می باشد: 

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

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com
Tel: 514-656-8178

کانادا و کبک....
______

علی اشرف 
_______شــادپور

فروش کلیه بلیت     برنامه ها و کنسرت ها 
همه روزه در تپش دیجیتال

-------------------
5 1 4 - 2 2 3 - 3 3 3 6

بیماران سرطانی نباید زیر بار 
وام های کمرشکن درمانی بروند

سر مقاله گازت 7 اکتبر 2014
سو تیتر مقاله:

ائتالفی از دســت اندرکاران 
دولت  از  ســرطان  با  مبارزه 
در  خواهند  مــی  اســتانی 
درمان  تقبل  سیاست گذاری 
نظر  تجدید  بیماران سرطانی 

کند.
اینک متن مقاله: 

در کبــک وقتی بیمــاری که از 
سرطان رنج می برد مجبور است با 
شرکت های دارویی، درباره هزینه 
ی داروهــا مذاکره کــرده و برای 
دریافت مــدرن ترین روش های 
درمانی 20000 دالر وام اعتباری 
بگیرد، باید فهمید که در سیستم 
درمانی با بودجه عمومی اشکالی 

وجود دارد. 
این همان کاری اســت که ژاک 
البل، مدیر بازنشسته مدرسه، در 
سال 2011 ، هنگامی که سرطان 
لنفاوی او رو به وخامت گذاشت، 
مجبور شد آنرا انجام دهد. در آن 
زمان وی در برابر یک دوراهی قرار 
گرفته بود: یا می بایســتی از یک 
درمان تحت پوشش بیمه ولی کم 
اثر و با عوارض جانبی استفاده می 
کرد، یا از داروی جدیدی که امید 
حیات او را سه برابر می نمود ولی 
تحت پوشش نبود. داروی جدید، 
که وی می بایستی هزینه آن را از 
جیب خود می پرداخت، به شرطی 
برای او مجانی می شد که وی قبا 
زیر یک درمان طاقت فرسا قرار می 
گرفت -در واقع یک دسترسی بی 

رحمانه. 
ائتافــی از یک گروه پژوهشــگر 
درباره سرطان، وکای بیماران و 
سازمان های نظیر از نهاد مسوول 
در استان درخواست می کند تا در 
روش تصمیم گیری، درباره اینکه 
کدام دارو تحت پوشــش باشــد، 
رفورم هایی ایجاد کند. این رفورم 
ها تنها به موثر بودن دارو ختم نمی 

شود، بلکه توانایی پرداخت هزینه 
ها را هم شامل می گردد. 

بــه گفتــه ی ائتاف یاد شــده، 
موسسه ی ملی بهینه سازی درمان 
و خدمــات عمومی)بــه اختصار 
INESSS( تقبــل 60% از هزینه 
ی داروهای جدید ضد سرطان را 

تایید کرده است. 
این میزان تقبل بر مبنای ارزیابی 
همین سازمان در سال 2012 بود. 
اما تنها به 31% در ســال 2013 
و 19% تا کنــون در 2014 عمل 
شــده اســت. این کاهش نگران 
کننده اســت، مخصوصا در حالی 
که سرطان مرگ زاترین بیماری 
در کبک و همچنین در سرتاســر 

کانادا است. 
همین ائتاف می افزاید، علیرغم 
تصمیم  قبلی،  تصمیمات  بعضی 
نهایی وزیر بهداشــت منجر شد 
به اینکه بعضی درمان های کاما 
اساسی تحت پوشش قرار گیرند. 
با اینحال به نظر می رسد فهرست 
داروهای تحت پوشش در کبک از 
آنچه در اســتان های دیگر تامین 

می شود کمتر است.
در مورد مداوای سرطان، کوکتیل 
های قوی دارویی و شیمی درمانی، 
که در بیمارستان ها مدیریت می 
شوند، از سوی سیستم بهداشت و 

درمان عمومی تامین می شوند. 
سایر داروهای ضد سرطان، که از 
سوی بیماران باید مدیریت شوند، 
یا از ســوی طرح درمانی اســتان 
تامین می شــوند یا از سوی بیمه 

خصوصی. 
همچنیــن INESSS کمک می 
کند، تــا درباره ی اینکــه کدام 
دارو باید از ســوی سازمان بیمه 
بیماری تامین شــود و کــدام از 
سوی طرح های خصوصی درمانی، 

تصمیم گیری شود.
این هم گفتنی است که تصمیم 
گیری درباره ی اینکه کدام داروی 

جدیــد ضد ســرطان باید تحت 
پوشــش باشــد، از نظر درمانی، 
اجتماعی و مالی مسئولیت سنگینی 
اســت. به گفته ی INESSS در 
سال مالی11- 2010 هزینه کل 
داروهای همه بیماری ها روی هم 
برای سیستم درمانی بالغ بر 606 

میلیون دالر بوده است. 
اما از لحاظ افزایش هزینه ها، هزینه 
ی کل داروها در سال 11- 2010،  
15,5درصــد افزایــش داشــته، 
ولی افزایش هزینــه ی داروهای 
ضد ســرطان آنتی نئوپاستیک 

35/5درصد بوده است. 
این حالت نشــان می دهد که، در 
سیستم بهداشت کبک، اولویت ها 

در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند: 
مبارزه با سرطان از یک سو، هزینه 

های سرسام آور در سوی دیگر.
در اســتان های دیگر، بعد از یک 
سری تحقیقات درباره ی کارآمد 
بودن یا نبودن سیســتم پوشش 
درمانی، INESSS پیشــنهاداتی 
بــرای بهبود بخشــیدن به روش 
ارزیابی داروهای جدید ضد سرطان 

ارائه نموده است.
از جمله این پیشــنهادها عبارتند 
از تعریض چارچوب ارزیابی، نگاه 
جدید به معرفــی روش های تازه 
ی درمان- مانند مشارکت کمپانی 
های داروسازی یا خود بیماران در 
هزینه ی مداوا- همچنین با سهم 
بندی بهتر در هزینه ی تحقیقات 

درباره ی داده های جدید. 
اما این رفورم ها هنوز به مرحله ی 
عمل نرسیده اند، که باید به سرعت 
چنین شود. روش دیگری از سوی 
ائتاف یاد شــده، درباره ی هزینه 
ی داروها، ارائه شده که عبارتند از 
همکاری و مذاکره بین استان ها 

جهت قیمت گذاری ها.
نخســت وزیر فیلیــپ کوئیار در 
مقابل این استراتژی گشاده رویی 
نشان داده اســت، اما این امر باید 
با انرژی بیشــتری دنبال شود. و 
اما نکته آخر، در کانادا دسترسی 
عمومی به مراقبت های بهداشت 
و درمان یکی از روش های موفق 
و امیــدوار کننــده در زمینه ی 
پزشکان،  است.  همگانی  خدمات 
با در نظر گرفتن قیمت ها، نباید 
به بیماران بگویند از داروهایی که 
تحت پوشش هستند انواع بهتری 

هم وجود دارند.
•

w w w . p a i v a n d . c a
یکم و پانزدهم ماه     را بر روی سایت بخوانید 
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پاتریک مودیانو برنده نوبل ادبیات شد
آکادمی سوئد پاتریک مودیانو، 
نویســنده فرانســوی را برنده 
امســال جایزه ادبی نوبل اعام 
کرد. مودیانو که در سال 1945 
به دنیا آمده از چهره های نوجوی 
شناخته  فرانسه  مدرن  ادبیات 
می شود که آثارش هم تحسین 
منتقدان ادبی را برانگیخته و هم 

خوانندگان فراوان دارد.
پاتریک مودیانو رمان های 

می نویسد  تاریخی 
و اشــغال فرانسه 
آلمان  دست  به 
از  یکــی  نازی 
تم هــای کار او 

است.
نوبــل  آکادمــی 

مودیانــو را "پروســت 
زمانه" توصیف کرده است.

او پیش از این جوایز ادبی بسیاری، 
از جمله جایزه رمان آکادمی فرانسز 
و جایزه گنکور، دو جایزه مهم ادبی 

کشور خود را برنده شده است.

از  مودیانــو 
پرکار  نویسندگان 
به شــمار می رود و 
برخی از کارهای او به 
فیلم نیز برگشته است. 
در سالهای اخیر رمان های 
"میدان اتــوال"، "در کافه جوانی 
گمشده" و "افق" از این نویسنده 

منتشر شده است.
پاتریــک مودیانــو در ایــران نیز 

کمابیش شناخته شده است. 

از او رمان های خیابان بوتیک های 
خاموش، جواهر کوچولو، تصادف 
شبانه و چند داســتان دیگر به 

فارسی ترجمه شده است.
انتخاب مودیانــو به عنوان برنده 
نوبل ادبی امسال تا حدی خارج 
از انتظار بــود و البته این بار اول 
نبود که آکادمی سوئد منتقدان 
و کارشناســان ادبی را غافلگیر 

می کند. 
آکادمی سوئد 18 عضو دارد و نام 
برندگان را تا آخرین لحظه مخفی 

نگه می دارد.
امسال بیشــتر رسانه ها و محافل 
ادبی از شــانس بــاالی هاروکی 
موراکامی، نویسنده ژاپنی و نگوگی 
واتیونگو نویسنده کنیایی نام برده 
بودند. برخی نیز سوتانا الکسیویچ، 
خانم نویسنده روسیه سفید، را به 
خاطر روشن بینی و دلیری سیاسی 

او نامزدی مناسب می دانستند.
•

نامزدهای روزافزون نوبل ادبی

جایـزه نوبل...
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    و دادگاه »سوپریور«

امســال 210 نویسنده در لیست 
نامزدهای نوبل بودنــد. برخی از 
نام ها سالهاست که در این لیست 
تکرار می شوند. مانند دو نویسنده 
نامدار امریکای شمالی: فیلیپ راث 

و جویس کارول اوتس.
نوبل به نویسنده ای تعلق می گیرد 
کــه به خاقیتی ویــژه در جهان 
ادبیات دست زده باشد یا در سال 
قبــل برجســته ترین کار ادبی را 

عرضه کرده باشد.
برای نمونه در تقدیم نوبل به گابریل 
گارسیا مارکز، که جایزه نوبل سال 
1982 را دریافت کرد، ذکر شــده 
بود که این نویسنده کلمبیایی با 
خلق سبک "رئالیسم جادویی" به 
شکلی ویژه مسائل جهان واقعی را 

با دنیای خیال در آمیخته است.
جایــزه نوبل از آن نویســندگان 
حرفه ایســت، هرچند در گذشته 
مــواردی پیش آمده کــه افرادی 
جایزه را برنده شده اند که کار اصلی 
آنها ادبیات نبــوده. مانند داریو فو 
که در سال 1997 جایزه را برنده 
شد. این هنرمند ایتالیایی بیشتر به 
عنوان هنرپیشه و کارگردان تئاتر 

شهرت دارد. 
همچنین گفته می شود که اکنون 
سالهاســت نام باب دیلن نیز در 
نامزدهای نوبل اســت،  لیســت 
درحالیکه او بیشــتر بــه عنوان 
خواننــده و ترانه ســرا شــناخته 

می شود.
•

از گذشته تا امروز نوبل
نوبل را نویســندگان هــم برای 
می کنند  دریافت  کارها  مجموعه 
و هــم برای یــک کار ادبی، مثا 
توماس مان، نویسنده بزرگ آلمان، 
در سال 1929 برای رمان "بودن 
بروکس" جایــزه را دریافت کرد؛ 
یــا آلبر کامو که در ســال 1957 

برای "خاقیت ادبی که بر مسائل 
وجدان بشری دوران ما نوری تازه 

افکنده است".
وینســتون چرچیل، نخست وزیر 
اسبق بریتانیا، تنها سیاستمداری 
بود که در سال 1953 جایزه ادبی 

نوبل را برنده شد.
نویســندگان زن تا کنون 13 بار 
نوبل برنده شده اند که آخرین آنها 
آلیس مونرو، نویسنده کانادایی و 
"بانوی داستان کوتاه" بود که سال 

گذشته جایزه را دریافت کرد.
برندگان نوبل همــواره مخالفانی 
داشــته اند، امــا گاه این مخالفت 
بسیار شــدید تا حد اعتراض بوده 
است: مانند مورد الفریده یلینک، 
خانم نویســنده اتریشــی که در 
ســال 2004 برنده نوبل ادبی شد 
و بسیاری از منتقدان شایستگی و 
ارزش ادبی کارهای او را زیر سؤال 

بردند. یا 
مو یان، نویسنده چینی که در سال 
2012 برنده نوبل شد و گروهی، 
از جمله برخی از هموطنان او، این 
نویسنده را به همکاری با دستگاه 
سانسور در جمهوری خلق متهم 

کردند.
بیشــتر برندگان نوبل تا امروز از 
کشورهای اروپای غربی بوده اند، در 
برابر سهم کشورهای آفریقا، آسیا 
و آمریکای التین بسیار پایین بوده 

است.
جوان تریــن برنده نوبــل ادبی تا 
امروز رودیارد کیپلینگ، نویسنده 
انگلیســی بوده است که به خاطر 
"گزارش از جنگل" در سال 1907 
در 42 سالگی جایزه را دریافت کرد 
و پیرترین آنها دوریس لسینگ که 
در ســال 2007 در 88 ســالگی 

جایزه را گرفت.
در طول تاریخ نوبل، دو نویســنده 

جایزه را رد کردند: 

بوریس پاسترناک، نویسنده و شاعر 
روس که در سال 1958 به خاطر 
"دکتر ژیواگو" برنده شــد، اما به 
خاطر فشارهای سیاسی ناگزیر به 

رد آن شد و 
ژان پل ســارتر، برنده جایزه سال 
1964 که گفت همیشه با حمایت 
نویســندگان از ســوی نهادهای 

رسمی مخالف بوده است.
•

سرآغاز نوبل
جایزه نوبل در رشته ادبیات از سال 
1901 تا کنون 106 بار روی هم 
به 110 نویسنده تقدیم شده است. 
جایزه، به خاطر جنــگ در اروپا، 

هفت بار پخش نشد.
جایزه نوبل عاوه بر اهمیت و اعتبار 
ادبی، گرانبهاتریــن جایزه جهان 
است و مبلغ هشت میلیون کرون 
سوئد، برابر 870 هزار یورو یا حدود 
یک و نیم میلیون دالر ارزش دارد.

پایه گذار این جایــزه آلفرد نوبل 
)1833 - 1896( مختــرع باروت 
است. این دانشمند سوئدی که از 
پیامدهای خطرناک اختراع خود در 
رنج بود، برای جبران خطرات آن، 
وصیت کرد که هر سال از دارایی او 
مبلغی به عنوان جایزه به پنج رشته 
اعطا شود: فیزیک، شیمی، پزشکی، 

ادبیات و صلح.
برندگان جوایز معموال از ششــم 
اکتبر به تناوب و در رشــته های 
گوناگون اعام می شوند و همگی 
در دهم دســامبر، روز درگذشت 
آلفرد نوبل، در اســتکهلم توسط 
کارل شــانزدهم پادشاه سوئد به 

برندگان اعطا می شوند.
جایزه صلح نوبل، تنها جایزه ایست 
که بــه دالیــل تاریخــی، نه در 
اســتکهلم بلکه در اسلو، پایتخت 

نروژ اعطا می شود.
•

مالله یوسف زی برندۀ جایزه نوبل صلح ۲۰۱۴
ماله یوســف زی، عضو کمپین 
پاکســتانی و  تحصیل دختران 
کایاش ساتیارتی، فعال حقوق 
کودکان از هند به طور مشترک 
برنده جایزه نوبل صلح شناخته 
شدند. ماله یوسف زی 17 ساله 
جوان ترین فردی است که برنده 

جایزه نوبل شده است.
رئیس کمیته نوبــل اعام کرده 
است که ماله یوسف زی به دلیل 
تاش هایش برای ارتقاء ســطح 
تحصیل دختران در پاکستان این 
جایــزه را دریافت می کند. ماله 
جوان ترین فــرد در تاریخ نوبل 

اســت که برنده این جایزه شده 
است.

ســال   17 یوســف زی  مالــه 
دارد و فعــال حقوق کــودکان و 
عضو کمپین تحصیــل دختران 
پاکستانی اســت. در اکتبر 2012 
ســتیزه جویان طالبان او را در راه 
بازگشت از مدرسه ترور کردند. این 
ترور نافرجام با واکنش های شدید 

جهانی روبرو شد.
طالبان پاکستان حملٔه تروریستی 
به ماله را توجیه کردند و این فعال 
حقوق بشری را "جاسوس غرب" 
و "سزاوار مرگ" خواندند. طالبان 
در بیانیٔه خود نوشته  بودند: »اسام 
دستور کشتن جاسوسان دشمن 
را صادر کرده است.« در این بیانیه 
همچنیــن آمده بود: »شــریعت 
می گویــد که حتــی یک کودک 
می تواند کشته شود، اگر مخالف 

اسام باشد«.
ماله یوسف زی در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد حضور یافت و 
سخنرانی کرد و آن جا نیز از حق 
تحصیل برای همه کودکان دفاع 
کرد و خواستار تاشی جهانی علیه 

بی سوادی شد.
کایاش ساتیارتی )53 ساله( نیز از 
فعاالن حقوق بشر و از افراد پیشرو 
در مبــارزه با کار اجباری کودکان 
اســت. به همت او و هم نظرانش 
تاکنون ده ها هزار کودک در هند 
از کار اجباری خاص شــده و به 

بازپروری و تحصیل روی آورده اند.
کایاش ســاتیارتی که مهندس 
برق اســت، به همراه دیگر فعاالن 
حقوق بشر هند مراکز توان بخشی 
متعددی را به منظور تأمین امکانات 

برای کودکان بنا کرده اند.

نوبل صلح، جایزه ای بحث برانگیز
جایزه نوبل صلح یکی از پنج جایزه 
نوبل اســت که از ســال 1901 
همه ساله از طرف کمیته نوبل در 
اسلو، پایتخت نروژ اهدا می شود. 
این جایــزه را تاکنون چهره های 
تاثیرگذار بسیاری در جهان دریافت 

کرده اند.
داالیی المــا، رهبر دینی بوداییان 
تبت )1989(، نلسون ماندال، رئیس 
جمهوری پیشین آفریقای جنوبی 
و قهرمان فقیــد مبارزه با آپارتاید 
)1993( و یاســر عرفات، شیمون 
پــرز و اســحاق رابیــن )1994( 
رهبران اســرائیل و فلسطین، از 
جمله شخصیت های مطرح هستند 

که این جایزه را دریافت کرده اند.
جایزه نوبل صلح در ســال 2013 
به سازمان "منع کاربرد ساح های 
شــیمیایی" به دلیل "تاش های 
گســترده خود برای از بین بردن 
ساح های شیمیایی" اهدا شد. این 
سازمان نقش اصلی را در نابودی 
عملیات زرادخانه شیمیایی سوریه 
ایفا کرد. وظیفه اصلی این سازمان 
بــر اجرای کنوانســیون  نظارت 

ســازمان ملل در مورد ســاح 
شیمیایی در جهان است.

اگر اعام برندگان جایزه ی نوبل 
فیزیک یا شیمی،  کمتر نظرات 
 مخالفی در پــی دارد، در مقابل 
اعام برندگان جایزه ی نوبل صلح، 
همواره با موافقــان و مخالفانی 
روبروست. آن هم به این دلیل که 
در این مورد بخصوص، سیاست 

نقشی خاص بازی می کند.
آلفــرد نوبــل )1896- 1833( 
صنعت گر و مخترع ســوئدی در 
وصیت نامه خود درباره جایزه نوبل 
صلح گفته است که این جایزه باید 
به کســی اهدا شود که بهترین یا 
بیشترین کوشش را در راه "برادری 
اقوام، انحال یا کاهش ارتش ها یا 
تشــکیل و ترغیب کنفرانس های 

صلح کرده باشد."
زمانی که یاسر عرفات، شیمون پرز 
و اســحاق رابین در سال 1994 
برنده          ی این جایزه شدند، نقدهای 
زیادی از سوی جامعه ی یهودیان 
در دنیــا به راه افتاد. بخصوص که 
بردن جایزه ی صلح برای تاش در 
رفع مشکات خاورمیانه، از سوی 
کســی  که همواره با خود چفیه و 
خشاب اسلحه )نشانه ی مبارزه                                                         ی 
فلسطینیان( داشت، برای عده      ی 

بیشماری بحث برانگیز بود.
هنری کیســینجر گرچــه  مانند 
بحث برانگیزی  شخصیت  عرفات 
نبــود، اما جایزه ی صلــح نوبل او  
هــم بحث های زیــادی به دنبال 
داشــت. مشــاور امنیتی رئیس 
جمهور نیکســون در سال 1973 
برای تاش هایش در اتمام جنگ 
ویتنام برنده     ی این جایزه شد. این 
در حالی است که جنگ ویتنام در 
نیکسون  ریاست جمهوری  زمان 

یک بار از کنترل خارج شده بود.
برندگان جایــزه نوبل صلح یک 
مــدال، یک مدرک رســمی و 8 
میلیون کرون ســوئد )900 هزار 

یورو( دریافت می کنند.
•

مالله یوسف زی 17 ساله 

جوان ترین فردی است که 

برنده جایزه نوبل شده است.
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w w w . p a i v a n d . c a
یکم و پانزدهم ماه     را بر روی سایت بخوانید 

اجتماعی.. 

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
TITULAIRE D’UN PERMIS 
DU QUÉBEC

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

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

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار 
مسافرت های تجاری، با سرویس برتر  ½

         و بهای عالی به سراسر دنیا 
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان  ½
فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی  ½

         و کشتیرانی )کروز( 
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل  ½

آژانس مسافرتی

فرناز معتمدی
Maison de Voyages

اینک با 23 سال جتربه کاری!

مرکز آموزش بزرگساالن 
کالس های فرانسوی: زبان دوم 

       )کتبی و شفاهی (
روزانه: 

از دوشنبه تا جمعه 
از ساعت 8/30 تا ۱2/55   یا   

از ساعت 8/30 تا ۱5/35  
شبانه: 

از دوشنبه تا پنجشنبه   
از ساعت ۱۷/30 تا 2۱/50   

کالس های نیمه وقت: بعدازظهرها 
یا شب ها )4 ساعت در هفته( 

نامنویسی بدون قرار قبلی:  2۱ اکتبر:  از ساعت ۱3 تا  ۱8 

دخترها در حتصیل از پسرها 'جلوترند'!

ابتدای دهه هشــتاد  از  تقریبــا 
شمســی، ایران خود را با پدیده 
تازه ای مواجه دید، تعداد دخترانی 
که از ســد کنکور گذشته و وارد 
دانشگاه شدند از پسران بیشتر شد. 
روندی که تا به حال ادامه داشته 

است.
امسال نیز مثل ســال های اخیر 
تــازه واردان  از  درصــد   58.43

بــه دانشــگاه های را 
تشــکیل  دختــران 

می دهند.
این در حالی است که 
بنابــر اطاعات مرکز 
ایران، در ســال  آمار 
تحصیلی 71-70 تنها 
پذیرفته شدگان   %29
دانشگاه ها و مؤسسات 

آموزش عالی دولتــی را دختران 
تشکیل می دادند.

اما در طول یک دهه بعد، دختران 
با رشــدی 25 درصدی از پسران 
پیش افتادند و این آمار در ســال 
81-80 به 51%، در سال 81-82 
به 53%، در سال 87-86 به %63 

و در سال 88-87 به 64% رسید.
از زمانی که ایــن پدیده در ایران 
مشاهده شد، نهادها و کارشناسان 
به دنبال پاسخ این سوال بودند که 
چرا چنین شــده و پیامدهای آن 
چیست و گزارش ها و تحلیل ها و 
تحقیق هایی در این زمینه صورت 
گرفت و میزگردها و جلسات بحث 

و بررسی برگزار شد.
از میــان دالیل بی شــماری که 
برای این پدیده مطرح شد نقش 
دختران  کــه  "محدودیت هایی" 
بــا آن مواجهنــد و "تحــوالت 
اجتماعی" و "پیامدهای دختران 
تحصیل کرده" بیشتر از همه عنوان 

شده است.
اســتراتژیک در  تحقیقات  مرکز 
پژوهشــی که در سال 86 منتشر 
کرد، 31 دلیل برای این پدیده ذکر 

کرده است.
اما این دالیــل تا چه حد افزایش 
دانشــگاهیان دختــر را توضیح 
می دهند و آیا این پدیده مختص 

ایران است؟
کلیشه

تا دو دهه پیش باور رایج این بود 
که پسرها در برخی از جنبه های 
تحصیلی مثــل ریاضیات و علوم 
بهتر از دخترها هستند و دخترها 
در درس هایی مثل زبان بهترند که 
به خواندن و درک مطلب ارتباط 

دارد.
امــا بررســی های جدید نشــان 
می دهند نه تنها فاصله دخترها و 
پسرها در ریاضیات و علوم بسیار 

کم شــده یا حتــی از بین رفته، 
بلکه دخترهــا در تمام جنبه های 
تحصیلی از پسرها پیش هستند، و 
این موضوع محدود به یک کشور 

دنیا هم نیست.
دانشــگاه  محققــان  بررســی 
وضعیت  که  )کانادا(  نیوبرانزویک 
تحصیلــی دختران و پســران را 
در مقاطــع تحصیلی مختلف در 
30 کشــور دنیــا )از 
جمله ایران( بررســی 
روند  نشانگر  کرده اند 
این  تمام  مشابهی در 

کشورهاست.
ایــن  در  محققــان 
پژوهش 308 تحقیق 
را بررسی کردند که در 
مجمــوع بیش از یک 
میلیون دانش آموز و دانشجو را از 
دوره ابتدایی تا دانشگاه در بر می 

گرفت
"با در نظر گفتن اینکه 
چقدر توجه رسانه ها به 
این پدیــده جهانی کم 
بوده، به نظر می رســد 
این حقیقت که دخترها 
عموما بهتر از همساالن 
تحصیات  پسرشــان 

عمومی را می گذرانند، رازی است 
که بخوبی مخفی نگه داشته شده 

است."
این در حالیست که از بیست سال 
پیش سعی شــده تا این موضوع 
مورد توجه قرار بگیرد که دخترها 

در ریاضی عملکرد بهتری دارند.
با توجه به نتایج تحقیقات جدید، 
ایــن نظریه مطرح شــده که در 
ســال های اخیر پسرها دچار افت 
تحصیلی شده اند اما دانیل و سوزان 
ُویر، زن و شوهر روانشناسی که این 
تحقیق را انجام داده اند این نظریه 

را هم زیر سوال برده اند.
بررســی این محققان ســال های 
1914 تا 2011 را در بر می گیرد و 
نشان می دهد که این پدیده مختص 
سال های اخیر نیست بلکه نزدیک 

به یک قرن قدمت دارد.
دانیــل و ســوزان ُویــر معتقدند 
تحقیقاتی که بر اساس آن این باور 
کلیشه ای بوجود آمده که که پسرها 
در ریاضی و علوم بهتر هســتند و 
دخترهــا در درس های مرتبط به 
زبان و صرف و نحو، بر اساس نتیجه 
امتحان ها بوده نه بر اساس بررسی 
عملکرد دانش آموزان در یک سال 

تحصیلی و معدل نهایی.
"پســرها معموال در امتحان نمره 
بهتری در ریاضی و علوم می گیرند 
اما دخترها در معدل نهایی، جلوتر 

هستند."

آنها معتقدند نمره یک درس 
خاص، توانایی دانش آموز را 
از نظر فراگیری و بکارگیری 
تخصصی  یا  پایه  اطاعات 
در یک زمان خاص ارزیابی 
می کند بدون اینکه عامل 
جمعــی را در نظر بگیرد 
در حالیکه معــدل نهایی 
عملکرد هــر دانش آموز را 
در بســتر جمعــی کاس 
قرار می دهد و عواملی مثل 
تاش و پشتکار را در یک 
بازه زمانی طوالنی نشان می دهد.

دانیل و ســوزان ویر معتقدند در 
علت یابی این پدیده باید تحقیقات 
بیشــتری صورت گیــرد اما علل 
فرهنگی و اجتماعــی را برای آن 

مطرح می کنند.
آنها می گویند این باور کلیشه ای 
کــه دخترها در ریاضــی و علوم 
ضعیف هستند شاید باعث می شود 
پدر و مادرها آنها را تشویق کنند 
برای این دروس بیشــتر فعالیت 
کنند و این باعث عملکرد بهتر آنها 

در مجموعه دروس می شود.
تحقیقات دیگر هم حاکی از این 
هستند که دخترها به درک و فهم 
مطالب بیشتر اهمیت می دهند اما 
پسرها به نمره و نتیجه امتحان هر 

درس.
عاوه بر این دخترها بیشــتر بر 
رفتار و انضباط خود تسلط دارند 
و رفتارهــای جمعی شــان 
بهتر است و این به عملکرد 
منجر  بهتــری  تحصیلــی 

می شود.
تحقیق دیگری که در آمریکا 
انجام شده نشــان می دهد 
در کودکســتان دخترها از 
نظر نظم و انضباط به اندازه 
یک سال تحصیلی از پسرها پیش 

هستند.
بر اساس تحقیقی دیگر دختران در 
کالج با جزئیات و دقت بیشتری از 
درس استاد یادداشت بر می دارند 
و بعدا درس را بهتر از پسران به یاد 

می آورند.
از این رو پســرها شاید در حضور 
ذهــن، تکنیک هــای امتحانی و 
کنترل اضطراب مهارت دارند اما 
دخترها برای تســلط به مطلب، 
پشتکار و استمرار نشان می دهند و 
بی حوصلگی و حواس پرتی را بهتر 
از پسرها کنترل می کنند و وقتی 
نتیجه مطلوب نمی گیرند واکنش 

بهتری به آن نشان می دهند.
همانطور که دانیل و ســوزان ویر 
اشاره کرده اند برای فهم پدیده ای 
که در نقاط مختلــف دنیا )اروپا، 
آمریکا، آســیا و آفریقا( با درجات 
متفاوت توسعه یافتگی و مولفه های 
متفاوت اجتماعی و فرهنگی دیده 
می شــود برررســی های بیشتر و 

همه جانبه تری نیاز است.
---------------------
•

»رازی که 
بخوبی 

مخفی نگه 
داشته شده 

است!«

در کنکور سال 
93 در ایران سه 
شاگرد اول کنکور 
ریاضی و نفرات 

دوم و سوم کنکور 
جتربی دختر 

بودند.



14 14www.paivand.ca            PAIVAND: Vol. 21  no.1184    Oct. 15,  2014  سال 21 شماره   1184 23 مهر 1393 

نان سنگک 
کیفیت عالی، بهای مناسب

NDG در قلب
<< ساعات کار: 

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

___________________دوشنبه: تعطیل
>> NDG: 

6925 Sherbrooke W. 

Tel.: 514-894-8372

سر سفره شما!نان سنگک داغ یک دقیقه تا 7  دقیقه: 

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

  دکتربهمن فصیح پور

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی 
با کمک طب سوزنی 

)مورد تایید سازمان بهداشت جهانی(

_____________________
Tel : (514) 267-3454 

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

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

بهروزباباخانی

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

مشاور  رمسی وام مسکن 
    اخذ وام برای افراد خوداشتغال 

 اخذ وام برای افراد با پیشینه محدود و یا نامطلوب 
 اخذ وام برای خانۀ اول و یا جهت سرمایه گذاری 

    متدید و جتدید وام با پایین ترین نرخ موجود 

مدرسه دهخدا
شنبه ها:  1 تا 5 بعدازظهر
Tel: 438-935-1380

www.dehkhodaschool.com
------------------------

مدرسه فرزانگان
Tel: 514-775-6508

www.farzaneganmontreal.ca
----------------

اجنمن ایرانیان وست آیلند
کالس های فارسی
کودکان: شنبه ها

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

تلفن: 626-5520 )514(
-------------------------

خورشید خانوم 
  کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن 

رقص ایرانی به دلیل گوناگونی فرهنگی وقدمتی 
به درازای تاریخ بسیار رنگارنگ و غنی می باشد، 
در حفظ این هنر یگانه که متاسفانه در سرزمین 

خود مورد بی مهری فراوان است بکوشیم.
خردساالن: 11 صبح - بزرگساالن: 12

5347 Cote-des-Niege 
Tel: 514-341-5194
-------------------------

M E K I C
Maison d’Edition

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

کتابخانه نیما

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

اجنمن دفاع از حقوق بشر 
ایران- مونترال 

www.addhi.net
info@addhi.net
--------------------

کانون مهندسان و 
آرشیتکت های ایرانی  کبک 
AIEAQ.mtl@gmail.com

---------------
اجنمن دوستداران زرتشت 

 (514) 731-1443 
--------------------

بنیاد سخن آزاد 
(514) 944-8111 

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

I B N G
همبستگی بازرگانی
Info: 514-249-4684

www.ibng.ca
------------------------
اجنمن ادبی مونتریال
www.ilsmontreal.org

دانشنامه ایرانیکا 
را فراموش نکنیم! 

ما و همه آیندگان ما به این مرجع 
بزرگ نیاز داریم 

ایرانیکا از آن همه ماست
و به حمایت مالی همه نیاز دارد. 

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

اجنمن زنان ایرانی مونترال 
8043 St-Hubert  

iwamontreal@gmail.com
------------------

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

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

کافـــه لیت 
www.cafelitt.ca

-----------------------
مرکزفرهنگی زاگرس

514-690-6343
-------------------

سازمان آموزشی مولتی ساژ
(514) 770-1771 

3333 Cavendish # 250

اوتـــاوا
Persian Cultural Asso. 

– Capital Region

اجنمن ایرانیان اتاوا 
Iranian.pca-ncr@sympatico.ca 

رادیوفارسی مناشوم 
دوشنبه ها: 7 تا 9 شب  
CKCU 93.1 FM 

www.PersianRadio.net 

سازمان دگرباشان جنسی ایران: 
www.irqo.net

در شهــر  

51
4

<< برگزیدۀ نشریات کانادایی: 
از بهترین رستوران ها

از نظر کیفت غذایی، سرویس و بها 
کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

انواع خورش ها وکباب های 
خوشمزه، باکیفیت عالی

La Maison De Kebab

933-0-933820  Atwater 
Montréal, QC H4C 2H1

کبا�ـسرا

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایـران در مونتریال          

U N I O N  M O N D I A L E
  Tel.: 514-937-5192

کافـــه لیت 
www.cafelitt.ca

جمــعه 17  اکتبر
ساعت 19 تا 21

Leacock Building,RM232 
McGill University
855 rue Sherbrooke W. 

H3A 2T7
-------------

چهارمین برنامه »کافه موفقیت« 
میزبان آقــای ابراهیم نوروزی 
خواهــد بــود. وی دارای مدرک 
کارشناســی مهندســی صنایع 
غذایــی از انســتیتوی صنایــع 
غذایی ایــران )1972( و مدرک 
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 

و مواد غذایی از دانشــگاه مک گیل 
)1978( است.

وی در رشته های مهندسی ایمنی، 

شــیمی، صنایع غذایی، مهندســی 
بهداشــت و ایمنی محیط زیســت 
تجربه های شغلی مختلفی در دولت 
و صنعت داشــته اســت و از ســال 
1987 در دانشگاه مک گیل به عنوان 
محقق و مدیر صنایع غذایی در بخش 
شــیمی و مهندســی صنایع غذایی 
کشاورزی  دانشکده 
محیــط  علــوم  و 
کار  مشغول  زیست 
و تدریس بوده است. 
فعالیت  مجموعــه 
هــای حرفــه ایش 
جوایز گوناگونی برای 
او به ارمغان آورده که 
از آن بین می توان 

موارد زیر اشاره کرد:
 -  اولین ایرانی و جزو نخستین برندگان 
عنوان »دانشمند خبره صنایع غذایی« 
از طرف انســتیتوی فناوری غذایی 

آمریکا )2013(؛
- اولین جایزه سفیر ایمنی مک گیل 

)2012(؛
- جایزه کارکنان کلیدی دانشگاه مک 

گیل )2006(؛
 -  جایــزه ملی انجمــن متخصصین 
بهداشت و ایمنی محیط زیست کانادا 

)2005(؛
- جایزه ملــی ایمنی مــواد غذایی 
پانزدهمین کنگره صنایع غذایی ایران 

.)2004(
از دیگــر فعالیت هــای وی در 27 
سال گذشته می توان مشاوره برنامه 
ریزی شغلی برای دانشجویان و فارغ 
التحصیان را برشمرد. در این برنامه 
بــا او به گفت و گویی دوســتانه می 
نشینیم و از خاطره ها و تجربه های 

حرفه ای اش می شنویم.

ایرانیان در رتبه پنجم فهرست 
درخواست کنندگان مهاجرت به کانادا

12 اکتبــر: دولت کانــادا چندی 
پیش آمــار دقیقی از 
تعــداد پرونــده های 
مهاجرت دریافت شده  
پرونده  همچنیــن  و 
های پذیرفته نشده در 
فاصله زمانی ده ساله از 
ارائه  تا 2011   2001

کرد .
بر اساس آمار منتشره 
در این گزارش مفصل، 
مشــخص می شــود 

جنجالها در مورد میــزان نگران 
کننده فرار مغزها و موج مهاجرت 
از ایران در فاصله سالهای یاد شده 

بی مورد نبوده است.
آمار نشان می دهد  ایرانیان بعد از 

هند ، چین ، فیلیپین و پاکستان 

در رده پنجم دنیا  از نظر تکمیل 
پرونده برای مهاجرت به کانادا قرار 

گرفتند.
از طرفی طبق همین آمار میزان 
پرونده های رد شــده ایرانیان هم 

قابل توجه بوده و آمار پس از سال 
جهــش   2006
قابل ماحظه ای 

داشته است.
افزایشــی  روند 
پرونده  تعــداد 
ها در ســالهای 
و 2010    2009
تــا جایی پیش 
کــه  رود  مــی 
پرونده  میــزان 
هــای مهاجرت 
اســکیل ورکر از ایران 30 درصد 
بیشتر از کشور چین با یک میلیارد 
و ســیصد میلیــون نفر جمعیت 

است!!
www.roonia.ca
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»بچــه پولدارهای تهران«:    << ادامه از صفحه: 6

کتابخانه نیما
5206 DECARIE #3

Tel.: 514-485-3652

آغاز 28 اُمین سال فعالیت 
دوشنبه تا جمعه: 

 از 5:30 تا 8:30 بعد ازظهر
در هر چه غنی تر شدن 

کتابخانه 
به ما یاری کنید!

• کتــاب های خــود را برای 
استفاده دیگران به کتابخانه نیما 

اهدا کنید. 
• اگر به ایــران می روید برای 
کتابخانه کتاب به ارمغان بیاورید. 

کتابخانه و بنیاد فرهنگی نیما تقدیم می کند: 
•سخنرانی: دکتر نادر وهابی 

جامعه شناسی بخشش 
یا مجازات اعدام و زندان 

در دوران گذار
اگر جامعه ایران در آستانه گذار قرارگیرد، با مقاماتی 
که در هنگام زمامداریشان مرتکب اعدام دگراندیشان 
شــدند چه باید کرد؟ باید آنها را اعدام کرد؟ به زندان 
ابد مجکوم کرد؟ یا بخشید؟ مختصات زمانی بخشش 
چیســت ؟ آیا هنگامی اســت که مجرمین خواهان 
بخشش شده اند؟ آیا بخشش را می توان در چارچوب 
علم حقوق بررسی نمود یا مقوله ای است اساسا جامعه 

شناختی و سیاسی در دوران گذار؟

پرسش های فوق موضوع سخنرانی دکتر نادر وهابی، 
جامعه شناس از پاریس است که تاش دارد به آنها در 

این برنامه پاسخ دهد.
 

زمان : شنبه 18 اکتبر 2104 
ساعت ٦:٣٠ عصر 

)برابر با 26 مهرماه 1393 خورشیدی(
------------------------

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

کتابخانه و بنیاد فرهنگی نیما تقدیم می کند: 
شبی در جمهوری وحشی شرنگستان

با پرزیدنت حسین شرنگ
زمان : شنبه 25 اکتبر 2104      ساعت ٦:٣٠ عصر 

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

خانه ایران مونتریال: فراخوان 
•جمعه 17 اکتبر 2014  

ساعت 6 عصر
320, Ste-Catherine Est  #  DSR-515

هیــات مدیــره خانه ایــران در 
مونترال بدینوسیله از تمامی اعضاء 
عاقمند  ایرانیان  و  ،دوســتدارن 
برای شــرکت در مجمع عمومی 
سال 2014  این نهاد  دعوت بعمل 

می آورد
دستور جلسه بشرح زیر خواهد 

بود:
یکم  - ارایه گــزارش از تاریخچٔه 
چند ساله خانه ایران: دوران شروع، 
دوران تعطیل یــا توقف حرکت، 
و دوران بــاز گیــری فعالیت های 
موضعــی و دوران زمینــه چینی  

گسترش آینده.
دوم -  ارایه گزارش مالی جامع

ســوم - تبادل نظر در مورد آینده 
خانه ایران : گسترش، مکان یابی ، 
پیوند و هماهنگی با دیگر نهاد های 
ایرانی یا پایان دادن به فعالیت ها و 

انحال
چهــارم - در صورت لزوم انتخاب 
هیات مدیره جدیــد : تبادل نظر 
در مورد اولویتهــا و نحوه ادامه و 
شناسایی نیازها برای برنامه ریزی 

آتی

از طرفی ، مجمع عمومی  خانه ایران 
هر ســال به طور مراتب تشکیل 
نشده. در حل حاضر، بر سر آینده 
این نهاد و ضرورت گسترش یا حتا 

استمرار آن، دید همگون در هیئت 
مدیره وجود ندارد.

 از طرف دیگر، دوســتان جدیدی 
با نفــس تازه، و نگرشــی جدید، 
آمادگی نشان داده اند در گسترش 

کار خانه ایران یاری کنند.
با این نگرش به واقعیت، و با توجه 
بــه اهمیت این گــرد هم آیی در 
سرنوشت این نهاد، از تمامی  اعضا 
خانــه ایران دعــوت می کنیم در 
این مجمع عمومی ، برای تصمیم 
گیری، شرکت کنند. هم چنین، 
صمیمانه از سایر نهاد های فرهنگی  
و اجتماعی، و از ایرانیان ســاکن 
مونترال درخواســت می کنیم، با 
شــرکت در این جلســه، اعضای 
و  گردانندگان خانــه ایران را در 
تصمیماتــی که در پیش اســت 

راهنمایی کنند.
هیات مدیره خانه ایران

کافه خاطـــرات
میهمان:

 دکتر منوچهر بهامین
یکی از اعضای فعال کامیونیتی 

ایرانی مونترال
----------------

جوامع بشری همواره در جستجوی 
ابزاری برای شناخت و تعریف هویت 
خود میباشند که خاطرات مشترک 
اعضاء انها یکی از این ابزار ها اســت. 
با توجه بــه روابط دو جانبه خاطرات 

فردی و جمعی، تبادل بین آنها یکی از راه های بوجود 

آوردن خاطرات مشترک و نگهداری 
از آن اســت.  خاطرات مشترک در 
تبیین و تداوم هویت نقش اساســی 
دارند و این نقــش در جوامع پویا و 
بخصوص مهاجر از اهمیت بســزایی 
بر خورداراست و میتواند شکاف بین 
نســل ها را پر کند و ضامن هویتی 

مداوم و پویا باشد.
چهارشنبه 29 اکتبر 2014  

از 18:30 تا 20:30
Westmount Library: West-

mount Room; 4574 Sherbrooke Street W. 
Westmount, Quebec H3Z 1G1

بگویند »تهران و نیویورک تفاوت 
چندانی با هم ندارند.« 

گم شدن فیل موالنا
همٔه عکس های گذاشــته شــده 
در وب ســایت ها و مطالب ذیل یا 
دربارٔه آنها شاید گوشه ای از واقعیت 
جاری در جامعٔه ایران را بیان کنند 
)با پنجرٔه دید گزارش دهنده( اما در 
واقع پرداختن و بزرگنمایی خرطوم 
و پنجه ها و بخشــی از پوســت و 
گوش و دم فیل موالنا هســتند و 
پدیدٔه اصلی که فیل باشد در این 
گزارش ها گم می شود. »فیل« نظام 
اقتصادی تحت جمهوری اسامی 
و جامعــٔه تحــت آن در همٔه این 

مطالب گم شده است. 
بیماری اقتصاد و جامعٔه ایران بچه 
پولدارهای تهران و نمایش ثروت 
آنها در خیابان های آفریقا، فیاضی، و 
اندرزگو یا محله های فرشته و الهیه 
در برابر چشمان گرسنٔه صد ها یا 
هزاران جــوان از خانواده های زیر 
متوسط یا متوسط به هنگام شب 
و فخر فروش ها و »خالی بندی ها« 

نیست. 
نفتی  مسئله سرمایه داری دولتی 

است با ویژگی های زیر: 
•

1( مالیات ندادن دستگاه رهبری 
و بخش قابل توجهی از ثروتمندان 
ایرانــی مرتبط بــا حکومت که 

بخش های مختلف اقتصادی کشور 
را در اختیــار دارند؛ بدین ترتیب 
ثروتی که با اتکا بر منابع عمومی 
کسب می شــود به هیچ وجه در 
بخش عمومی و زیر ســاخت های 
کشور سرمایه گذاری نمی شود. در 
این حال حکومت به توزیع کننده  و 
تثبیت کنندٔه فقر و شکاف طبقاتی 

تبدیل می شود؛ 
•

2( زیر زمینــی بودن بخش قابل 
توجهی از اقتصاد کشــور که در 
اختیار نهادهای نظامی و امنیتی 
است )مثل اسکله های قاچاق؛ به 
عنوان یــک نمونه 95 درصد بازار 
گوشــی تلفن همراه با دو میلیارد 
دالر گردش ساالنه در دست این 
بخش زیر زمینی و قاچاق است(. 
نظامی  فرماندهــان  نتیجــه  در 
و وابســتگان و مباشــران آنها به 
گربه های چــاق حکومت تبدیل 

می شوند؛ 
•

3( دولتی بودن حدود 80 درصد 
از اقتصاد ایران و ســرازیر شــدن 
رانت های این اقتصــاد دولتی به 
جیب کمتر از یک درصد جمعیت 
کشــور )روحانیون و سپاهیان و 
نزدیکان آنها( که خودی و وفادار به 

ولی فقیه هستند؛ 
•

4( دخالــت نهادهــای امنیتی و 

نظامی در اقتصاد رسمی کشور و 
غیر رقابتی کردن بازار؛ و

•
5( نان خور کــردن حدود چهل 
میلیون نفر از آحاد کشور از دست 
حکومــت و دولت )بــا حدود ده 
میلیون حقوق و مستمری بگیر و 
بعد متوسط چهار نفر برای خانوار 
در ایران؛ معاون ســرمایه انسانی 
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 
انســانی رئیس جمهور، مهر 25 
مرداد 1393( که صرفا می توانند 
از یک روز به روز دیگر گذر کنند. 
اتفاقا نهادهای تبلیغاتی عامه گرای 
حکومت با این موج تازه از مخالفت 
می کنند.  همراهی  اشرافیگری  با 
روحانیت شــیعه که امروز بخش 
قابل توجهی از ثروت کشور را در 
اختیار دارد اهــل نمایش ثروت 
خود نیست و بیشــتر این ثروت 
را در بخش مســکن و صنعت و 
بانکداری و تجارت سرمایه گذاری 
کرده و کسی آنها را نمی بیند. البته 
عامه گرایانی مثــل احمدی نژاد با 
همین گونه شعار ها می توانند توجه 
بخشی از جامعه را به خود جلب 
کند و در عین حال فاســد ترین 
دولت بعد از انقاب 57 را به یادگار 

گذارند. 

اولویت ها چیست؟ 
غیر از بی توجهی به بیماری های 

ساختاری اقتصاد و نظام معیشت در 
ایران در تمرکز بر این گونه عکس ها 
)کــه معموال همراه می شــوند با 
غبطه و نفرت از ثروتمندان( یا این 
نحؤه زندگی اولویت های اجتماعی 

گم می شــوند. اگر اولویت ایجاد 
زمینه های اشتغال و تولید ثروت 
و سرمایه گذاری در زیر ساخت ها 
با اتکا بر مالیات باشد )که مسائل 
اصلی هر دولتی باید باشد( آنگاه 

کارآفرینان و مدیرانی که می توانند 
در این حوزه ها موفق باشند بر صدر 
می نشینند و مردم هم استفاده از 
بهره های این شغل آفرینی و جلب 

سرمایه را مجاز خواهند شمرد. 
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زندگی دو راه داردکه انسان باید در آن سفر 
کند: 

یکی راه عدالت و راه دیگر شرارت و بی عدالتی 
است.

ما و شما که طرفدار عدالت هستیم همیشه 
در فکر این هستیم که چه وقت در دنیا عدالت 
بر قرار میشود تا این همه ظلم و ستم از بین 

برود. 
ما منتظر هستیم که چه وقت صلح و آشتی 
و محبت و راســتی دردنیا جاری میشود. بر 
ماســت که این را فراموش نکنیم که انسان 
هرگز نمیتواند عادل باشد و هر گز نمیتواند 

عدالت را در دنیا بر قرار نماید.
یگانه کســی که عادل است او خود خداوند 
قدوس است و فقط او میتواند که انسان ها را 
عادل شمارد. پس بهتر است که چشم امید ما 

به طرف خدا باشد.
در کام خدا در مزمور 37 آیات 1- 7 نوشته 
شده که: »به سبب بدکاران خود را پریشان 

مساز و بر شریران حسد مبر، زیرا آن 
ها به زودی مثل سبزه خشک شده 
و مانند علف پژمــرده می گردند. بر 

خداوند توکل نمــا و نیکویی کن تا در روی 
زمین در امنیت و آســودگی بســر بری. در 
خداوند شــادمان باش و او تمنــای دلت را 
برآورده می ســازد. طریق خود را به خداوند 
بسپار و به او توکل کن و او تو را مدد می کند. 
او عدالت ترا مثل نور آشکار می سازد و راستی 

و حق تو را مانند ظهر«
شاید شما سوال نمایید که تا به کی؟ 

چه وقت خــدا عدالت خود را در روی زمین 
جاری خواهد نمود؟ 

به چه شکل و از کدام طریق؟
برای پاسخ به این سِوال بهتر است که به یگانه 
مرجع معتبر که همانا کام الهی یعنی کتاب 

مقدس است مراجعه نماییم. 
در کتاب مقدس نوشته شده که تقریبا 2000 
ســال پیش از امروز در سرزمین فلسطین 
پیغامبر و نبــی ای زندگی میکرد که نامش 

یحیا بود. 
یحیای نبی به مــردم اعان میکرد که برای 
جاری شدن عدالت خدا مردم باید قبل از همه 
فروتن شوند، به گناهان خود اعتراف کنند، 
توبه کنند و از گناهان های 
خود رویگردان شــوند تا راه 
آمدن و شامل شدن خدا به 
قلبهای مردم صاف وهموار 

شود. 
•

پس یگانــه راه بــر قراری 
عدالت، فروتنی و توبه از گناه است.

عیسی مسیح برای اولین بار که خود را 
به مردم ظاهر نمود گفت: 

»توبه کنید زیرا پادشــاهی آســمانی 
نزدیک اســت.« یعنی راه آمدن یگانه 
پادشاه عادل که موالی ما عیسی مسیح 
باشد، توسط توبه قلبی هموار می شود.

•

دومین قدم برای برقــرای عدالت خدا 
ایمان آوردن به کسی که قدرت دارد توبه 
ما را قبول نماید و گناهان ما را ببخشد؛ 
یعنی ایمان 

به عیسی مسیح میباشد.
شاید سوال شــود که توبه و ایمان با عدالت 

خدا چه ارتباط دارد؟ 
پاسخ این سوال این است: 

زمانی که قلب های ما از مرض گناه شفا پیدا 
کنند، در ایمان به عیسی مسیح بخشیده شده 
پاک میشود و روح خدا داخل قلب ما میشود 
و قلب و فکر ما را از درون تبدیل نموده تازه 

و نو می نماید. 
زمانی که قلب و فکر ما تازه و نو شــد پس 
عدالت خدا از درون قلب ما جاری میشود تا 
زندگی پاک، عــادل و ثمربخش را در پیش 

گیریم. 
یعنی هر کســی که به عیسی مسیح ایمان 
میاورد و مطابق کام او رفتار می نماید، روح 
خدا به آن شخص قدرت این را می بخشد که 
در گفتار، در کردار و هم در پندار یک انسان 
عادل باشد و از زندگی خود یک ثمر خوب را 

ببار بیاورد.
یک پیرو خوب عیسی مسیح مثل درختی 
است که همه روزه از کام خدا سیراب میشود 

، رشد میکند و ثمر خوب ببار میاورد.
در کتاب زبور شریف در فصل اول میخوانیم 

که نوشته شده: 
»خوشا به حال کسی که به مشورت مردمان 
شریر نمی رود، در راه گناهکاران نمی ایستد و 
با مسخره کنندگان همنشین نمی شود، بلکه 
میل و رغبت او در شــریعت خداوند است و 
شب و روز در آن تفکر میکند. او مثل درختی 
کاشته شــده در کنار جویباری است که در 
هر موســم میوۀ خود را می دهد، برگهایش 
هرگز پژمرده نمیشوند و در همه کارهای خود 
موفق است شریران چنین نیستند، بلکه مانند 
کاه در اثر وزش باد به هر ســو پراکنده می 
شوند. بنابراین شریران در روز قیامت به سزای 
اعمال شان می رسند و گناهکاران در جمع 

درستکاران جا نخواهند داشت. 
زیرا خداوند طریق درستکاران را می داند، اما 

عاقبت گناهکاران هاکت و نابودی است.« 

ما انسانها هر گز نمیتوانیم که به خودی 
خود عادل باشیم و یا در زندگی خود 
ثمــر خوب ببار بیاوریــم؛ از این که 

قلب های ما پر از گناه و بدی است. 
به جز این که به عیسی مسیح ایمان 

بیاوریم وروح مسیح را در قلب خود داشته 
باشیم. 

روح مسیح خود مسیح است.
عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 15 آیات 

1- 8 میفرماید: 
»من تاک حقیقی هســتم و پدر من باغبان 
اســت. هر شاخه ای را که در من ثمر نیاورد 
می برد و هر شــاخه ای که ثمر بیاورد آن را 
پاک می ســازد تا میوۀ بیشتری به بار آورد. 
شما با سخنانی که به شما گفتم پاک شده 
اید. در من بمانید و من در شما. همانطور که 
هیچ شاخه ای نمی تواند بخودی خود میوه 
دهد مگر آنکه در تاک بماند، شــما نیز نمی 
توانیــد ثمر بیاورید مگر آنکه در من بمانید. 
من تاک هستم و شما شاخه های آن هستید. 
هرکه در من بماند و من در او، میوۀ بسیار می 
آورد چون شما نمی توانید جدا از من کاری 
انجام دهید. اگر کســی در من نماند مانند 
شــاخه ای به دور افگنده می شود و خشک 
می گردد. مردم شاخه های خشکیده را جمع 
می کنند و در آتش می اندازند و می سوزانند. 
اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند 
هرچه می خواهید بطلبید که حاجت شما 
برآورده میشود. جال پدر من در این است 
که شما میوۀ فراوان بیاورید و به این طریق 

شاگردان من خواهید بود«
ما و شما منتظر عدالت هستیم؛ عدالت واقعی 
که عیسی مسیح به ما پیشنهاد میکند که در 
آیه 7 به وضوح دیده میشود که عیسی مسیح 

میفرماید:
»اگر در من بمانید و ســخنان من در شما 
بماند هرچه می خواهید بطلبید که حاجت 

شما برآورده می شود.« 
این است عدالت واقعی.

•

کلیسای اجنیلی فارسی زبان مونتریال 

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

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اگر احتیاج به دعا دارید -  همچنین برای دریافت 
فیلم »زندگی مسیح« و جزوات مسیحی  )رایگان( - 
با تلفن ما متاس بگیرید:     514-999-5168 

)

کشیش جالل عادل
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کالس های 
کارآموزی حرفه ای 

تحصیالت  عمومی 

انگلیسی وفرانسوی 
رایگان بیاموزید!

هم اکنون نامنویسی کنید: 
ظرفیت کالس ها محدود است آینده ای درخشان در انتظار شماست

مددیارافراددرخانه 

7484
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www.paivand.ca
هر یکم و پانزدهم ماه 

را بر روی سایت بخوانید 

صبحانه و ناهار 
___________
سرویس کیترینگ
___________

پخت روزانه در محل 

کافه و قنادی

افتتاح شد 

در دفــاع از 
مــــردم کوبانی
صبح روز یکشنبه دوازدهم اکتبر، 
پیرو فراخوان گروه فیسبوکی »همه 
چیز در مورد مونترآل«، تعدادی از 
هموطنانمان در شهر مونترآل یک 
راهپیمایی اعتراض آمیز را نسبت به 
اعمال ضد انسانی گروه داعش و در 
دفاع از مظلومیت مردم بی پناه کوبانی 
برگزار نمودند. این حرکت گروهی از 
 La میدان فیلیپس در مقابل فروشگاه
Baie در مرکز شهر شروع و پس از 
عبور از خیابان سنت کاترین، بری، و 
دو مزون نو، نهایتا به میدان فیلیپس 
منتهی و ختم گردید. 
افراد حاضر در این راهپیمایی، 
گرایشات حزبی و سیاسی خود را کنار 
گذاشته و فقط با نّیات انساندوستانه، 
مظلومیت مردم ستمدیده کوبانی را 
فریاد زده و انزجار خود را از »دولت 
اسالمی« یا »داعش« اعالم نمودند. 
دکتر امیر خدیر )نماینده ایرانی  تبار 
مجلس ملی کبک( نیز به همراه 
همسرشان در این راهپیمایی حضور 
یافتند. این تظاهرات با اسکورت پلیس 
به خوبی پایان یافت و بازتاب خوبی 
در رسانه های کانادا داشت. با تشکر از 
همه ی شرکت کنندگان و کسانی که 
در بهتر برگزار کردن این راهپیمایی 
کمک کردند.
---------------
گزارش و عکس از: استودیو فوتوبوک
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM

افت شدید قیمت نفت 
در بازارهای جهانی

قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت کاهش پیدا کرد 
و به زیر کمتر از 90 دالر در هر بشکه رسید.

در حالیکه قیمت نفت طی سالهای گذشته از 100 دالر 
در هر بشــکه پایین تر نیامده بود، از اوایل ماه سپتامبر 
)اواسط شهریور( تا کنون به 84 دالر در هر بشکه رسید. 
این، پایین ترین بهای نفت در چهار ســال گذشته بوده 

است.
برخی از خبرگزاری ها این کاهش قیمت را ناشی از تمایل 
عربستان به عرضه نفت با قیمتی زیر قیمت بازار عنوان 
کرده انــد. در عین حال، ایران نیز اعام کرده اســت که 

قیمت نفت صادراتی خود را کاهش خواهد داد.
بر اساس گزارش ها، روز دوشنبه 13اکتبر هر بشکه نفت 
در بازار نیویورک با کاهش یک درصدی قیمت، 84 دالر 
و 75 سنت معامله شــد. صمن اینکه نفت برنت نیز با 
کاهــش قیمت در بازار لندن، هر بشــکه 88 دالر و 91 

سنت فروخته شد.
به گزارش رویترز مقام های عربســتان اعام کرده اند که 
حاضرند بهای نفت خود را تا 80 دالر در هر بشــکه نیز 
کاهش دهند. دولت ایران بهای نفت در بودجه ســاالنه 
را 100 دالر به ازای هر بشــکه پیش بینی کرده اســت 
و کاهش بهای نفت به زیر 90 دالر، دولت را با کســری 

بودجه مواجه خواهد کرد.
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یونایتد،مناینده رمسی
 قطر ایرالینز

اوکازیون رقابت ناپذیر سفر به ایران
از مونتریال به

 تهران  مشهد شیراز
7626 Yonge Street, Unit  5
Thornhill, ON   L4J 1V9
Tel.: 905-882-5720
Toll Free: 1877-626-9700
unitedtours@bellnet.ca
www.unitedtours.ca

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

514-933-8866

انواع ساندویچ های
تنوری، آبگوشت تنوری 
نان داغ کباب چاق!

انواع غذاهای ایرانی 
برای ذائقه  ایرانی
نوشابه های الکلی
و غیر الکلی

با منوی جدید 
با قیمت های عالی 

در محیطی گرم، 
           زیبا و  پرنشاط 

پاتوق عموجمال

________________
Auto Shemiran

5755 Maisonneuve W. Montreal, Quebec H4A 2A1

(514) 487-6262
www.autoshemiran.com

اتوسرویس 
شمیران 

•  عیب یابی  
کامپیوتری 

•  جلوبندی •  ترمز 

•  فروش و تعویض 
    الستیک، روغن 

    و باطری

•  جلوگیری از 
    زنگ زدگی 
•  لوازم یدکی 

تعویض روغن 
Synthetic 

5W20-5W30
69.95
$59.95

باطری نو و دست دوم 
از 6 تا 60 ماه گارانتی 

انواع باطری 
Re-Conditioned

کارخانه ای 
نصف قیمت اوریجینال 

)6 ماه گـارانتی(

جنب کارواش هما 

ختفیف ویژه به مناسبت افتتاحیه  به مدت یک ما ه )اکتبر 2014(

م 
دو

ت 
دس

 و 
نو

تعمیر و خدمات انواع خودرو 

تعویض روغن
معمولی

5W20-5W30
34.95
$29.95

باالنس 4چرخ
+

 تعویض الستیک 
)13و14و 15اینچ(

48.00
$39.95

انتقـال ارز

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده   
برای شرکت ها و موسسات جتاری

به مدیریت یحیی هاشمی پور

انتقال فوری ارز به ایران و برعکس 
و با تضمین بهترین نرخ روز 

الیت فارکس 

1449 St. Catherine W   Montreal Qc. H3G 1S6

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

23 سال سابقه خالـصاهن ما    بی ردیغ رد خدمت شماست ؛ 
تصمیمی با ما مشورت کنید.

قـبل از ره

)خضر(صرافی 
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کلینیک دندانپزشکی آریا 
در مرکز شهر

دکتر شهروز رضانیا          جراح دندانپزشک 
دکتر مهری حیدری         جراح دندانپزشک 
دکتر مهبد مظفری دانا    جراح دندانپزشک 

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

Invsalign  ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم  
   ردیف کردن دندانها بصورت سریع 

Rapid Orthodontics در کمتر از یک سال        
 Implant کاشتن دندان  

 Root Canal درمان ریشه  
Zoom 2 ACP سفید کردن دندانها توسط دستگاه  

  کشیدن و جراحی دندانهای عقل 
  دندان اطفال 

  گذاشتن دندانهای مصنوعی 
  پر کردن دندان ها )همرنگ دندان( 

CEREC AC Bluecam   

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

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

قبول کلیه 
بیمه های مدیکال 

و بیمه های دانشجوئی 

  OPTHAMOLOGIST
   Dr. Samir Antaki
 ENDOCRINOLGUE: 
   Dr. Jack Elstein
  UROLOGUE: 
  Dr. Jean-Louis Bourque
 ALLERGIE: 
  Dr. Phil Gold
 CARDIOLOGUE: 
  Dr. Abed G Kahwati
 GYNÉCOLOGUE: 
  Dr. Michael Ah-Sue
 ORTHOPEDIE: 
  Dr. Faramarz Dehnade

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

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

دکترریموندرضایی 
Dr. Raymond Rezaie

7روز 
هفته 

پزشکان خانواده:
Dr. RAYMOND REZAIE 
Dr. KIMLAY P. YOUTHOAN
Dr. ASTGHIK VARTANIAN
Dr. JOHN KATSOUNAKIS
Dr. HANY KAMEL
Dr. NAVEEN GARG
Dr. VAN TINH DUONG
Dr. DAVID PATTERSON
Dr. ZIAD SUBAI
Dr. FARIDA TURQUI
Dr. IANNING YANG
Dr. XIAO YISU __________________

جراح ارتوپدی،روانپزشک،گوش و حلق 
و بینی، قلب، جراح عمومی،متخصص 

زنان،جهاز هاضمه،انکولوژیست،
جراح کلیه و مجاری ادرار،
بیماری های عفونی و... 

 پزشک خانواده 

بدون وقت قبلی
Family Physician 
(Without Appointment)

 اورژانس
 پزشکان متخصص 

       جهت امراض
Specialist doctors

پزشکان  متخصص: 

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5  

Clinique Medicale Alphamedic 
Centre-Ville

Tel.: (514) 933-8383   
Guy Concordia

پزشک خانواده: اورژانس 

اجنام آزمایش خون 
در محل کلینیک 

جواب در 24 ساعت 

DR JEAN LOUIS BOURQUE 

ختنه کودکان: 0 - 6 سالگی 

____________________________________
1863 Ste-Catherine W.  (Corner: St- Marc) 

Tel.: 514-937-5192  |  Cell.: 514-944-3279

انتقـال ارز

GUY

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
    در کمتر ار 24 ساعت

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

  تضمین بهترین نرخ روز 
     با کمترین کارمزد 

   آخرین اطالعات ارز 

به مدیریت:
 بیژن احمدی 

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال
UNION MONDIALEE 

X
C
H
A
N
G

   E

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

با بیش از 30 سال پیشینه 
در ارائه خدمات ارزی 

ساعات کار: همه روزه: ۱0 تا ۱۹ 
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Elegance Assurance
                         Insurance

CAR
HOUSE
MOTO 
COMMERCIAL

برترین سرویس کمترین بها

خنستین شرکت بیمه ایرانی 
اتومبیلموتورمسکونی/جتاری

کمپانی بیمه الگانس 

_________________
6400-A St-Jacques W.
Montreal, Qc. H4B 1T6

(2nd floor)  

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

 با اقساط ماهیانه

با خرید بیمه منزل 

یا اتومبیل خود 

برای اولیــن بار 

با کمپانی ما از مزایای

 10 % ختفیف 
بهره مند شوید! 

Mary Sadoughi       
- 17 years experience 
- Special Travel Services for Iranian 
Travel services:
- Flight with all major Airlines 
  to any where including Tehran, 
  Mashhad, Shiraz
       (wholesale price) 
- Vacation packages: 
   Europe, Caribbean, etc. 
- Travel Insurance, 
- Special Cruises, Hotel, Car
- Special tour to major city in Iran 
___________________
1118 Ste-Catherine W., Suite 504     
Montreal, Qc 
(Metro: Peel)
Tel: 514-940-1642 
        514-940-1643 
Cell: 514 834 2166  
Fax: 514-868-1115    
Email: maryagency@gmail.com 

مشاور مجرب شما: 

مهری صدوقی 
   بیش از 17 سال سابقه 

  در امور ویژۀ مسافرتی
       در خدمت جامعۀ 

           ایرانی مونتریال 
   پرواز به شهرهای 

         تهران، مشهد، شیراز 
            )به قیمت رقابت ناپذیر( 

   تور مسافرتی به اروپا، کارائیب و... 
   تور ویژه در شهرهای مهم ایران

   بیمه های مسافرتی 
   کروزهای ویژه، هتل، اتومبیل و... 

   و بسیاری دیگر 

T.A.M Travel 
آژانس مسافرتی  

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد

اسپشیال چهارشنبه ها 

               • کوپ  
         • رنگ • مش  

    • هایالیت و فر
  • براشینگ  • بند و 

ابرو  • اپیالسیون 
• شینیون • مانیکور 

میکاپ عروس 
•پدیکور  • الکترولیز  
• فیشال• جوان سازی 

پوست  با کریستال
Microdermabrasion     

SHAHRZAD BEAUTY SALON

UNISEX
6963 Sherbrooke W. Montreal, QC. H4B 1R1

514-489-6901

سالن ویژه برای خانم های با حجاب  

جهت جابجای0ی ارز با سیستم ما 
درمتام نقاط دنیا، 

فقط به 10 دقیقه زمان نیاز دارید

صرافی 5 ستاره
2178 Ste-Catherine W.
Tel.: (514) 585-2345
         (514) 846-0221

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

%70
OFF

ویژه برای هموطنان عزیز

سوزاندن موهای بدن با لیزر 
)تا 30 آگوست (
--------
بندو ابرو رایگان

INSTITUT LEA
Estheticienne & Technicien 
LASER | Diplome cidesco 

internations du paris

-------------
4230 boul St-Jean, 

Suite 225
  D.D.O H9H 3X4 QC
Tel.:(514) 772-5787 
       (514) 620-3622

 LASER SPA

بهروز دوانی: درخدمت ایرانیان عزیز 

اینترنت، تلویزیون،  تلفن خانگی 
<< سرویس فیبر نوری 

________________
Behrooz davaniبدون قرارداد   |   بهای مناسب 

Account manager
Behrooz.davani@bell.ca

M: 514-258-4168
Internet, TV,  home phone

Fibe services, 
No contract, 

Reasonable prices

خدمات مهاجرتی پارسیس
مشهد،   ایران 

هیپنوتیزم:  زیر نظر استاد علی سلیمی

زیبایی هیپنوتیزم و خودهیپنوتیزم را فقط کسانی
 می توانند احساس کنند که تجربه کرده باشند.

•   ناراحتی های بی دلیل و مبهم • بی میلی به کار و 
تحصیل و فعالیت کردن • عدم تمرکز فکر  • فراموشی و 

ضعف حافظه  • سستی وتنبلی مزمن و مداوم • خستگی 
های فکری و بی میلی به کار و زندگی • ضعف اعصاب و 

خستگی های عصبی  • یأس ونا امیدی به تحصیل و غیره 
• رفع هیجان و التهاب   • رفع سردرد مزمن و موقتی 

خودهیپنوتیزم تکنیکی است که می تواند این آرزوهای شما را برآورده کند
)ختفیف ویژه برای دانشجویان و دانش آموزان(

Center medicale colombus:   
1140 Jean Talon East Montreal.Qc.H2R.1V9

Tel: 514.347.4353
EMAIL:ga_salimi@hotmail.com         WEBSITE:  www.hypnohelpelio.com 

______________________
Ms Jahan Ghaderi Real Estate Broker |  Remax Du Cartier inc.

1257 blvd. Laird   Mount-Royal QC H3P 2S9

C 514.994.7653 
O 514.731.7575, ext. 3208     |     F 514.731.8998

Westmount
Impeccable and elegant detached house. 5 bedrooms, 3 full bath-
rooms, 1 powder room. 1 garage. Bathed in sunshine due to the 

corner location and abundant fenestration. Modern and functional 
kitchen. Spacious renovated basement with separate exit door, 
perfect for teenagers or professionals. Many improvements. 

Located close to everything 
1 495 000 $

جهان 
قادری 

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های مسکن و جتاری 

 وام مسکن برای تازه واردین و دانشجویان

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری 
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 کانترتاپ برای حمام 
و آشپزخانه رویایی شما

________________

 به بهایی باورنکردنی 
<< برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین  امروز 
با ما متاس بگیرید: 

514-952-7400
514-694-9692

برترین و مرغوب ترین سنگ های گرانیت

سنگ های گرانیت، کوارتز
WWW.GRANITEISLAND.CA 

______________
Nader Khaksar
Real Estate Broker
Ramier Realty
3675 DES SOURCES، SUITE  109
D.D.O., QC  H9B  2T7
Tel.: 514-683-8686 
nader.khaksar@gmail.com

مشاور امالک:  
مسکونی و جتاری 

با بهای اجاره، صاحب خانه  دخلواه خود شوید!
ارزیابی 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 residents  با کمترین پیش پرداخت 
هدیه 1000 دالری برای هزینه محضر 

نادرخاکسار
Cell.: 514-969-2492 اوکازیون عـالی

برای زندگی و یا 
سرمایه گذاری

2004 construction 
ile des soeurs 

$279000
2005 downtown 

best view 
2 bedrooms

 $385000

شرکت حمل و نقل بین املللی 
LOADEX TRANSPORT INC

خدمات حمل و نقل:   هوایی، دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز، تبریز، تهران، 

اصفهان،کرمانشاه و مشهد
ایران، سراسر کانادا، امریکا و سایر نقاط جهان

سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها  

Tel.:514-234-3399  Fax.:514-685-3168
info@loadextransport.com        www.loadextransport.com

رضا نژاد عامر مورو
(Gholam) REZA NEJAD 
Group Immobilier
courtier immobilier 
Real Estate Broker
Tel:  514-700-1060
Cell: 514-865-7146 
nejad@agateimmo.com
Fax: 514-313-5777     

Amer Niyonzima
CIBC mortgage advisor

- pre approval
- switch and refinancing

- new immigrants
- home equity line of credit

- self employed program
- new construction

Tel./Fax: 514-700-1060
Cell.: 514-891-3378

• عضو  رمسی اجنمن مشاورین امالک 
• همراه و همگام با شما برای تصمیم گیری 
بهترین خرید و فروش امالک جتاری، 
بیزنس، مسکونی  و مزرعه 
• کمک در تهیه انواع وام های مسکونی و جتاری 
• ارزیابی ملک شما جهت خرید و یا فروش 
•  آماده پاسخگویی و برآوردن 
خواسته های شما در امور امالک 

• پیش تاییدیه 
• وام مسکن برای مهاجرین جدید 
• وام مسکن برای  صاحبان بیزنس 

• وام اعتباری 
• وام برای احداث ساختمان 

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری 

___________________________
www.agaterealtygroup.com

4030 Boul.de la Cote-Vertu, Suite 111, Saint-Laurent, Qc  H4R 1V4
VANCOUVER . TORONTO . MONTREAL . CALGARY

در خدمت جامعه ی ایرانیان گرامی

WHAT MATTERS

www.vivasalon.ca

_______________________________

با مدیریت  بهاره 
در خدمت هموطنان عزیز در 

downtown Montreal 
    _______________________________      

VIVA سالن آرایش

_________
2315 Guy, 
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364 با like کردن Facebook page ما 

از تمامی promotion ها مطلع شوید :
facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

خدمات آرایشی  برای آقایان  و بانوان

 ساعات کار: هر روز هفته 20-11 

10% ختفیف دانشجویی 



کلیه خدمات آرایشی 
برای آقایان و بانوان  

|  کوپ و کوتاه کردن مو |
|  براشینگ و میزانپیلی |

رنگ |  مش |  فر |  هایایت 
کراتینه مو  |    اصاح و ابرو

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

طراحی بدن با حنا
|   اکستنشن مژه |

|  پاکسازی صورت |
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حراج باورنکردنی لباس 

مخصوص 
کودکان: 

شروع سال 
حتصیلی 

کت 
و شلوار 
شیک 
مردانه 

جین 
کشی

 زنانه 

جین مردانه 
با کیفیت مرغوب 

ست لباس 
انواع  ملحفه کودکان 

با کیفیت عالی 
شلوار خواب 

ب 
ورا

 ج
اع

انو

انواع لبـاس: مخصوص همه  خانواده

لباس 
زمستانی 

برای 
کودکان، 
خامن ها 
و آقایان 
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اگــر تولید و فروش و نگهداری  از 
اتومبیل مازراتی و پورشه یا ساخت 
و فروش و نگهداری خانه های چند 
میلیون دالری باعث ایجاد شغل 
برای هزاران تن شــود و خریدار و 
فروشــنده مالیات های مربوطه را 
بپردازند هر شــهروندی با اولویت 
اشتغال زایی از وجود این پدیده ها 
می کند.  اســتقبال  اقتصــاد  در 
بزرگنمایی این رفتار ها بدون توجه 

به اولویت هــا فراهم کردن زمینٔه 
قدرتیابی کسانی است که با شعار 
عدالت اجتماعی و برابری به عرصٔه 
سیاسی می آیند و میراثی تاسف بار 
مثل دولت احمدی نــژاد بر جای 

می گذارند. 
اگر بیل گیتس یا استیو جابز یا واِرن 
باِفت ده ها جزیره و ده ها هواپیما و 
صد ها اتومبیل گران قیمت داشته 
باشند و مالیات خود را بپردازند )که 

می پردازند( مردم امریکا این را حق 
آنها می دانسته و می دانند و بدان ها 
احترام می گذارند چون آنها در عین 
کسب ثروت هم برای جامعه تولید 
ثروت و برای صد ها هزار نفر شغل 
ایجاد کرده اند و هم در کنار این ها 
به جامعٔه بشری خدمت کرده اند، 
حتی اگر هیچ کار عام المنفعه ای 

انجام نداده بودند.
 البته آن دسته از سرمایه دارانی که 

»بچه پولدارهای تهران«: ...   << ادامه از صفحه: 15

برجن مرغـوب پری 
<< محصول هندوستان در خور سلیقه مشکل پسند ایرانی

در انواع گوناگون 

www.akhavanfood.com

سنتی سیالدودیمعمولی

فوتبال ایران
علی داوری 
)مونتریال(

فوتبال ما در این روزها همچنان 
درگیــر مســابقات لیــگ 
چهاردهم حرفــه ای)هفته 
ی یازدهم( خود می باشــد 
و تیمها در تاش هســتند 
تا با دســت خالی به پیشواز 
تعطیلــی 19 روزه لیگ به 
بهانه ی آماده سازی تیم ملی 

در پرتغال برای شرکت در جام 
ملتهای آسیا در استرالیا، نروند. 
البتــه نبایــد از نتایج خوب 
ورزشکاران کشورمان در دیگر 
رشــته ها در بازیهای آسیایی 
جنوبی  کــره  »اینچئــون« 

بگذریم. 
البتــه به جز تیــم ملی امید 
فوتبال کــه افتضاح بزرگی با 
مربی پرتغالی خــود وینگادا 
)دوســت و رفیــق کارلوس 
کیروش( به بــار آورد که هم 

اخاق را باخت هم نتیجه را. 
برگردیم به لیــگ، جایی که 
گسترش فوالد تبریز در خانه 

به پدیده ی مشــهد بــازی را 
واگــذار کرد؛ پدیده ای که پس از 
سه هفته شکست، نیاز مبرمی به 

این برد داشت. 
نفت تهران هم که در خانه میزبان 
ذوب آهن اصفهان بود، نتیجه ای 
بهتــر از »-0-« بر »-0-« عایدش 

نشد! 
استقال خوزســتان هم در بازی 
جنجالی که 6  اخراجی در برداشت 
توانست تیم راه آهن تهران را یک 

بر صفر شکست دهد. 
جانــم برایتان بگوید اســتقال 
خوزستان دو پنالتی هم از دست 
داد. کادر فنی راه آهن به نوع داوری 
بازی اعتراض داشتند و این مساله 
را نتیجــه ی اعتراضات هفته ی 
گذشته گواردیوالی وطنی)عبداله 
ویسی( مربی استقال خوزستان 

می دانستند. 
تراکتور هم در خانه سایپا، این تیم 
را شکست داد و همچنان در صدر 

جدول باقی ماند. 
صبــای قــم در ادامــه ی نتایج 
خویش، یک بر صفر پیکان تهران 

را شکست داد. 
در مسجد سلیمان هم، تیم نفت 
این شــهر پس از برکناری مجید 
باقری نیا، با مربی ســال گذشته 
خود بهروز مکونــدی، تیم فوالد 
خوزستان را دو بر یک شکست داد 

و اولین برد خود را کسب کرد. 
اســتقال تهران پس از سه هفته 
شکست پیاپی توانست تیم ملوان 

بندر انزلــی را شکســت دهد و 
همچنان در رده ی دوم باقی بماند. 
قابل ذکر است که استقال در سه 
بازی که شکست خورد هم بازیهای 
قابل قبولی ارائه می داد، ولی توپ 
ها را مهاجمان با بی دقتی از دست 
می دادند. در این تیم 
نبایــد از تاثیر بازی 
گذشت؛  کرار  جاسم 
بازیکنی که بازی رو 
به جلو، پاسهای توی 
عمق، هــوش باال و 
دو  پا  یک  دریبلهای 

پایش همتا نــدارد. او فعا بازی 
فراتر از ســطح فوتبال ایران ارائه 
می دهد و جــای خالی مجتبی 
جباری را به خوبی پر کرده. برای 
اثبات این تعاریف از جاســم کرار، 
کافیست گل ســوم استقال به 
ملوان را دوباره ببینید تا با نگارنده 
ی این متن هم عقیده گردید. البته 
اســتقال از مصدومیت بازیکنان 
کلیدی اش خصوصا در خط دفاعی 
و محرومیت آندو تیموریان به مدد 
برنامه ی نود و عادل فردوسی پور 
)یا به قول مایلی کهن کیروشــی 

پور( هم رنج می برد. 
در بازی آخر هم دو تیم پرسپولیس 
تهران و ســپاهان اصفهان در این 
شهر به مصاف یکدیگر رفتند که 
این بازی با گل دقیقه 94 مهدی 
شــریفی یــک بر صفر به ســود 

سپاهان به پایان رسید. 
هر دو تیم از حیث تعویض سرمربی، 
مشترکند. سپاهان زالتکوکرانچار را 
بر کنار و حســین فرکی سرمربی 
تیم قهرمان ســال گذشته یعنی 
فوالد خوزســتان را جایگزین وی 
کرد. در پرسپولیس هم، علی دایی 
پس از نتایج ضعیف خود در لیگ 
امســال از کار برکنار شد و حمید 
درخشان پس از 20 سال دوباره بر 

نیمکت این تیم نشست. 
به عنوان یک ایرانی فوتبال دوست 
هرگز دوســت ندارم کــه بزرگان 
فوتبال ما، اقتدار و محبوبیت خود 

را نــزد مردم از دســت 
دهند. جایی که علی دایی 
با دست خود، به این امر 
جامه ی عمل می پوشاند. 
او باید میشل پاتینی را 
سرلوحه ی کار خود قرار 
دهد. پاتینی پس از پایان 
گری  مربی  بــه  فوتبال 
روی آورد و خیلــی زود 
فهمید که برای این کار 
هوش کافی را ندارد و به 

مدیریت روی آورد و اینک رئیس 
یوفا و مطمئنا پس از ســپ باتر 
هم رئیس فیفا می شود. علی 
دایی تحصیل کرده، شناخته 
شده و هم زبان انگلیسی می 
داند پس به راحتی می تواند با 
کسب دانش مدیریت پله پله 
حتی تا ریاست کنفدراسیون 
فوتبال آســیا پیش رود. ولی 
حیف که مرغ علی دایی یک 
پا دارد. برگردیم به پرسپولیس 
که پــس از تعویــض مربی، 
بازیهای بهتری به تمایش می 
گــذارد و حداقل اینکه چند 
موقعیت هر چند نصفه و نیمه 
روی دروازه حریفان خلق می 
کند. در پایــان هفته یازدهم 
تراکتورســازی بــا 24 امتیاز 
درصدر جدول قرار دارد و استقال 
با 21 و سپاهان با 20 امتیاز دوم و 

سوم هستند. 
اما تعطیلی 19 روزه لیگ به بهانه 
ی اردوی پرتغال هم از آن برنامه 
ریزیهایی اســت که فقط در ایران 
اتفاق می افتد. در همه جای دنیا 
3 روز قبل از بازیهای رســمی و 
بازیهای دوستانه در روزهای فیفا، 
تیمها موظفند که بازیکنانشان را 
در اختیار تیم ملی قرار دهند. حال 
اینکه در ایران تیمی مثل استقال 
که 6 بازیکن در تیــم ملی دارد، 
باید تمریناتش را بدون بازیکنان 
اصلی انجام دهد و آنها را خســته 
و بعضاً مصدوم دو سه روز قبل از 
بازی بعــدی اش در لیگ تحویل 
بگیرد. با این حال تیم ملی در این 
چند ســاله با استفاده از بازیکنان 
اصلی استقال و تقریبا شیوه ای 
که امیرقلعه نویی اســتفاده می 
کند، نتایج قابــل قبولی گرفته و 
امیر قلعه نوعی بیشترین سهم را 
در تغذیه تیم ملــی در این چند 
ساله داشته گو اینکه هیچگاه از او 
تقدیری صورت نمی گیرد و بعضًا 
برنامه ی نود هم باعث آزار و اذیت 
او و استقال می شود. با این حال 
امیدوارم که این وقفه ها در لیگ 
امسال حداقل منجر به قهرمانی 
تیم ملی کشورمان در جام ملتهای 

آسیا شود.
•
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euthanasia »مرگ به کمک پزشک«
تصمیم گیری در مورد اوتانازی چالشی 

بزرگ سرراه قدرتمندترین دادگاه کانادا!
دادگاه عالی کانادا قرار اســت روز 
چهارشنبه15 اکتبر اعام کند که 
اجازه اوتانازی )خودکشی بیمار به 
کمک پزشک( را صادر می کند یا 

نه.
دســتگاه قضایی کانادا در موارد 
مختلف احکامی صــادر کرده که 
در نــوع خود رادیکال محســوب 
می شده اند، مثل صدور اجازه سقط 
جنین در سال 1988 و نیز صدور 
اجازه ازدواج همجنســگرایان در 

انتاریو سال 2003. 
حاال مشخص نیســت که مساله 
اوتانازی هم به یکی از همین احکام 

جنجالی تبدیل خواهد شد یا نه.
بیشتر کسانی که مساله اوتانازی را 
در دادگاه مطــرح کرده اند اعضای 
خانواده بیمارانی هســتند که به 
دالیل مختلف خواهان »مرگ به 

کمک پزشک« بوده اند. 
یکــی از این افراد لــی کارتر اهل 
ونکوور اســت. او در سال 2010 
میادی مادر 89 ساله اش کاتلین 
کارتر را برای اتانازی به سویس برد 
و همچنان هم طرفدار خودکشی 

بیماران العاج به کمک پزشــک 
است.

او گفته برخی بیماران در شرایطی 
هستند که عما از مرگ بدتر است 
و به همین خاطــر بعضی از آنها 
به اراده خودشان مرگ را انتخاب 
می کنند. لی کارتر می گوید کمک 
به مادر بیمارش برای خودکشــی 
نمی تواند عاملی بــرای اتهام زنی 

قضایی به خود او باشد.
طرف دیگر بحث که عمدتا توسط 
دولت کانادا دنبال شــده این بوده 

است: 
برخی بیمــاران وضعیت بحرانی 
دارند ولی ترجیح می دهند زندگی 
خود را ادامه بدهند. در صورتی که 
دادگاه عالــی کانادا رای مثبت به 
اوتانازی بدهد، ممکن اســت این 
دسته از بیماران در شرایط سختی 
قرار بگیرنــد، گویی که مجبور به 

پذیرش اوتانازی باشند.
تصمیم گیری در مــورد اوتانازی 
چالــش بزرگــی را پیــش روی 
قدرتمندتریــن دادگاه کانادا قرار 

داده است. 

کریستوفر منفردی، استاد علوم 
سیاسی دانشگاه مک گیل در این 
اســت: »تصمیم  خصوص گفته 
دادگاه در ایــن خصوص در کنار 
سیاسی  جنبه  حقوقی اش  جنبه 
هم خواهد داشت چون دادگاه باید 
به جامعه کانادا نظر داشته باشد و 
ببیند که کــدام موضع به صورت 

کلی به سود جامعه خواهد بود.«
درواقــع ایــن چالش بــه خوبی 
اجتماعی  ارزش های  نشان دهنده 
رو به تغییر در جامعه کانادا است، 
شــرایطی که به خودمختاری و 
انتخاب سرنوشــت توســط افراد 
اهمیت بیشتری می دهد و خواهان 
حمایت قانــون و دولــت از این 

خودمختاری هم هست.
پیش از این در ســال 1993 یک 
بیمار دیگر بــه نام سو رودریگز 
که اهل بی سی هم بود، درخواست 
خودکشــی به کمک پزشــک را 
مطــرح کرده بود امــا دادگاه این 

درخواست را رد کرد. 
این زن 42 ساله از بیماری ای.اس.

ال ALS رنج می برد و یک ســال 
بعد از حکم منفی دادگاه، به کمک 
یک پزشک ناشناس در ویکتوریا 

خودکشی کرد.
•

برای فرار از مالیات مقر شرکت های 
خود را به خارج منتقل می کنند 
یا پول های خود را به کیمن آیلند 
می برند از چنین احترامی برخوردار 
نیستند )ولی دشمن آنها نیستند(. 
بــه دلیــل ایجاد شــغل و تولید 
ثروت توسط شــرکت های بزرگ 
است که علی رغم تبلیغات منفی 
چپ ها اکثریت مردم امریکا نگرش 

مثبتی به بخــش قابل توجهی از 
صاحبان شرکت های بزرگ دارند 
و بهره گیری از این ثروت را عیب 

نمی دانند.
اگر مردمانی ثــروت خود را از کار 
آفرینی و ابــداع و مدیریت موفق 
شرکت های بزرگ در اقتصادی با 
فرصت های برابر برای همه به دست 
آورده، مالیات خود را بپردازند و بعد 

از ثروت خود استفاده کنند این نه 
تنها مذموم و ناپسند نیست بلکه 

بخشی از چرخٔه اقتصادی است. 
کســب ثروت و نمایش ثروت فی 
نفسه نه غیر اخاقی است و نه مضر 

به مصلحت عمومی در جامعه.
•
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داروی درمان طبیعی
 ناخن های قارچی، 

زرد رنگ وخراب شده 
مخلوطی از روغن های
 اساسی، با 69 درصد 

آمار درمانی درمدت
 10 سال مطالعه 

 ZACHE
داروی  طبیعی پای ورزشکار

 )قارچ الی انگشتان پا و پاشنه های ترک خورده( 

مخلوطی از روغن های  اساسی حل شده در کره کاریته 

 ARTHODEX
مسکن دردهای عضانی و مفصلی داروی طبیعی 

مخلوطی از چند روغن اساسی حل شده در کره کاریته 

محل فروش در مونتریال: 
تپش دیجیتال: 

Tel.: 514-223-3336

چرا باید تخم مرغ بخوریم؟
تخم مرغ از جملــه مواد غذایی 

اســت که گنجاندن آن در رژیم 

غذایی روزانه برای حفظ سامت 

بدن فوائد بسیاری دارد.

زرده تخم مرغ نسبت به سفیده 

آن سه برابر کالری بیشتری دارد. 

هر عدد زرده تخم مرغ حاوی پنج 

گرم چربی و 210 گرم کلسترول 
خوراکی است. 

همچنیــن زرده تخم مرغ منبع 

غنــی از ترکیباتی موســوم به 

»لوتئین« و »زائگزانتین« است. 

ترکیب های موجــود در زرده و 

ســفیده تخم مرغ تقویت کننده 

بینایی هســتند و خطر تحلیل 

نقطه ماکوالر چشــم ناشــی از 

افزایش ســن را که عامل اصلی 

نابینایی پس از 50 سالگی است، 

کاهش می دهند.

یافته هــای پزشــکان تغذیه در 

دانشکده سامت عمومی هاروارد 

نشان می دهد که ارتباط 

قابــل توجهی بین 

مصرف تخم مرغ 
و بیماری قلبی 

وجود ندارد. 
حقیقــت  در 
مصــرف مداوم 

تخم مرغ ممکن 

پیشگیری  به  است 

از لخته های خونی، سکته 

مغزی و قلبی کمک کند.

تخم مرغ همچنین منبع غنی از 

ترکیبی موسوم به »کولین« است 

که فعالیت مغز، سیستم عصبی 

و سیستم قلب - عروق را تنظیم 

می کنــد. همچنین ایــن ماده 

خوراکی منبع طبیعی ویتامین 
D است.

همچنیــن مصرف تخــم مرغ 

می توانــد از ســرطان ســینه 

جلوگیری کند. نتایج یک مطالعه 

نشان می دهد زنانی که حداقل 

در هفته شش عدد تخم 

مرغ مصــرف می کنند 

44 درصــد کمتر در 

معرض ابتا به سرطان 
سینه هستند.

تخــم مــرغ حــاوی 

مقدار زیــادی گوگرد و 

مجموعــه ای از ویتامین ها 

و مــواد معدنی اســت که برای 

سامت پوست و مو مفید هستند.

)منبع: ایسنا(
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ادامه دار... 
مدیریت زندگی... 

Å  نون گدائی رو گاو خورد

دیگه بکار نرفت !

Å ! نون نامردی توی شکم مرد نمی مونه

Å  / نون نداره بخوره

پیاز می خوره اشتهاش واشه !

Å ! نون نکش آب لوله کش

Å ! نه آب و نه آبادانی نه گلبانگ مسلمانی

Å  / نه آفتاب از این گرم تر میشود

و نه غالم از این سیاه تر !

Å  / ،نه از من جو، نه از تو دو

بخور کاهی برو راهی !

Å ! نه به اون خمیری نه به این فطیری

Å  / نه به اون شوری شوری

نه به این بی نمکی !

Å / نه بباره نه به داره

اسمش خاله موندگاره !

Å  / نه بر مرده، بر زنده باید گریست

گر این تیر از ترکش رستمی است  ]فردوسی[

Å ! نه پسر دنیائیم نه دختر آخرت

Å ! نه پشت دارم نه مشت

Å  / نه پیر را برای خر خریدن بفرست

نه جوان را برای زن گرفتن !

Å ! نه خانی اومده نه خانی رفته

Å /نه چك زدم نه چونه

عروس اومد به خونه !

Å  / نه خود خوری نه کس دهی

گنده کنی به سگ دهی !

Å  نه در غربت دلم شاد

و نه روئی در وطن دارم؟ 

)الهی بخت برگردد از طالع که من دارم(

Å ! نه دزد باش نه دزد زده

Å ! نه راه پس دارم نه راه پیش

Å ! نه سر پیازم نه ته پیاز

Å ! نه سر کرباسم نه ته کرباس

Å  / نه سرم را بشکن

نه گردو توی دومنم کن !

Å / نه سیخ بسوره نه کباب

کاری بکن بهر ثواب 

Å ! نه عروس دنیا نه داماد آخرت

Å ! نه شیر شتر نه دیدار عرب

Å  / نه مال دارم دیوان ببره

نه ایمان دارم شیطان ببره /

Å  نه نماز شبگیر کن

نه آب توی شیر کن !

Å ! نه هر که سر نتراشد قلندری داند

Å ! نی به نوك دماغش نمیرسه

Å   نیش عقرب نه از ره کین است

اقتضای طبیعتش این است !

Å !نیکی و پرسش ؟

19 کار سختی که برای موفقیت باید انجام دهید!
 

چیزهایی ست که میخواهید بدست داشتِن انگیزه برای بدست آوردن باید انجام دهید… موفقیت پاداِش برای موفقیت کارهای سختی زیادی 
•    باید تماس های بگیرید که از آورید، است.

•   باید زودتر از آنچه میخواهید صبح برقراری آن می ترسید
•   باید بیشتر از آنچه دریافت میکنید، ها از خواب بیدار شوید

اگر احساس امنیت داشتن زیرکانه تر باشید و احساس امنیت نکنید حتی •   باید احساس نامطمئن بودن داشته استخوان هایتان شکسته استشده اید، خون آلود شده اید و •   باید مبارزه کنید، حتی اگر زخمی باشید تا آنها نگران شما باشند•   باید شما بیشتر نگران دیگران بدهید
•   باید رهبری کنید، حتی اگر کسی به نظر بیاید! 

به دنبال جواب سوالی میگردید که •   باید به نظر احمق بیایید، وقتی نمانده از شما پیروی کند!

که به شما گفته میشود "این بدیهی خودتان را انجام دهید، حتی وقتی •   باید توجیحات و بررسی های "بهانه" نیز یکی از گزینه ها است•   باید نتایجی بدست آورید، وقتی که مخصوصا وقتی که به نظر الزم نیست•   باید ریز اطالعات را بدست آورید میخواهید بدست بیاورید!
•   باید اشتباه کنید و همانند یک است."

و باز دوباره امتحان کنید تا پیروز •   باید امتحان کنید، شکست بخورید احمق به نظر برسید! 
•   باید سریع تر بدوید حتی اگر نفس شوید

بدست آورید بدون درنظر گرفتن هیچگونه دلیل منطقی و نتایجی •   باید به ته خط برسید بدون نداشته باشید
کارهایتان حتی وقتی که همه چیز بهم •   باید مسئولیت پذیر باشید در قبال شرایط موجود

چیزی در جلوی شما وجود داردسمتی که میخواهید؛ و مهم نیست چه •   باید همیشه در حرکت باشید به میریزد

خودتان بگویید "تا کی باید اینکارو      کارهایی که باعث میشود به      کارهایی که شما را میترسانند.        کارهایی که دیگران انجام نمیدهند. •  باید کارهای سختی انجام دهید. 
نیستند و راه های راحت تری برایتان کارهایی که وانمود میکنید برای شما است که کنار گذاشته میشوند. کارهای سخت، راحت ترین کارهایی بی نام و نشان متمایز میکنند.موفق و سرشناس را از افراد متوسط و تعریف میکنند. کارهایی که افراد اینها کارهایی هستند که شما را انجام بدم؟"

پولدار و راضی، جرأت انجام آن را را انجام میدهند که افراد باهوش تر، وا میدارد این است که آنها کارهایی را به انجام کارهای خارق العاده ای قانون ساده ای که افراد غیر معمول وجود دارد.
کنید و از همین االن شروع کنید.نمیتواند جلودار شما باشد. پس حرکت ممکن است برسید هیچ چیزی اگر میخواهید به چیزی که به نظرتان کارهای سخت را انجام دهید… شما ندارند…

طرز تهیه 
ته چین2الیه
مواد اولیه )برای 5 نفر( : 

مرغ 400گرم )سینه(

برنج نیم کیلو

زعفران 1قاشق چایخوری

تخم مرغ 6عدد

بادمجان300گرم

روغن 150گرم

ماست 250گرم
پیاز 1عدد

نمک به میزان دلخواه

فلفل به میزان دلخواه

زرشک به میزان دلخواه

گردو به میزان دلخواه.

طرز تهیه :

ابتدا ســینه مرغ را با کمی 

روغن تفت داده و بعد آن را 

با مواد دلخواه مثل پیاز، برگ 

بو، سیر و... آبپز می کنیم.

بادمجان هــا را حلقه حلقه 

کــرده و در روغن ســرخ 
می کنیم.

در ظرفــی مناســب تخم 

مرغ ها و ماست را با زعفران 

آبکرده خوب می زنیم و برنج 

را در ظرف مناسب به مرحله 

آبکشی می رسانیم و آبکش 
می کنیم.

داخل  را  برنج 

مــرغ  تخــم 

و  می ریزیــم 

کامــا زیرورو 

تا  می کنیــم 

یکدست شود.

ظرفــی  در 

یک  نچســب 

برنــج  الیــه 

می ریزیــم و با 

کفگیر فشــار داده و صاف 

می کنیم و یک الیه از مرغ 

تکه شــده یا ریش شده را 

و مقداری  قرار می دهیــم 

زرشک و مغز گردو می ریزیم 

و دوباره برنج ریخته و این بار 

بادمجان ها را اضافه می کنیم.

ادامه  به همیــن ترتیــب 

می دهیم و در انتها مواد را با 

کفگیر بخوبی فشرده کرده و 

درون فر با دمای 180درجه 

طبخ می کنیم.

نکات 
:

1 - اگر دوســت 

دارید غــذا را روی 

گاز بپزیــد حتما از 

فویل استفاده کنید 

و غذا را پشــت و رو 

کنید تا کاما بپزد.

2 - بهتر است بین 

الیه ها کمی هم پنیر پیتزا 

موادتان  انســجام  تا  بزنید 

بیشتر شود.

3 - یادتــان باشــد بیــن 

الیه هایی که بادمجان دارد 

کشمش و گردو نریزید.

آشپزی 
ایرانی: 
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تعرفه هاي گروه هاي 
ارائه دهنده خدمات 
پزشكي بايد تابعي 
از حقوق و دستمزد 
ساير گروه هاي 
شغلي موجود در 
كشور باشد و در 
صورتي كه اين 
تناسب رعايت 
نشود اثرات منفي 
زيادي در نظام 
اقتصادي كشور 
خواهد داشت
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جدول ويژه جدول عادي

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 5131

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

13

توهم مرگ15
 كوچه بن بست و قديمي جنوب شهر در نيمه شب، آرام آرام رنگ سكوت و آرامش مي گرفت 

كه ناگهان صداي فرياد و ناله هاي دلخراش مرد جوان سكوت نيمه شب را شكست...

16 شناسایي 58 گردنه خطرناك در جاده ها 14
 با همكاري سازمان راهداري و حمل  و نقل جاده اي كشور، 58 گردنه مخاطره آميز شناسايي 

شده و هم اكنون در 50 مورد از اين گردنه ها، ايستگاه هواشناسي احداث شده است

نگاه دولت عراق بايد در مديريت منابع آب 
تغيير كند و اولويت اول را پس از تأمين آب 

شرب به تأمين و تخصيص آب مورد نياز براي 
احياي تاالب هاي خشك شده بدهد، همان 
كاري كه ايران هم اكنون در احياي تاالب 

هورالعظيم انجام مي دهد. ما اآلن حدود 5 تا 
7 متر مكعب در ثانيه حقابه تاالب هورالعظيم 

را تأمين مي كنيم و اين كار از طريق وزارت 
نيرو در حال انجام است و مي توان گفت بخش 

عمده عمليات احيا صورت پذيرفته است
صفحه 15 

 راهكارهاي ريز و درشت براي حل مشكل ريزگردها

ترافي��ك، آلودگ��ي هوا، 
آلودگ��ي صوتي، هزينه هاي 
ب��االي اجاره  خانه و حمل و 
نقل، آس��يب هاي اجتماعي 
ديگ��ر  مش��كل  ده ه��ا  و 
گريبان پايتخت نش��ين ها را 
ب��ا بي رحمي گرفته اس��ت، 
حاال تصور كنيد در همهمه 
اين همه دغدغ��ه و نگراني 
از  روان��ي  اس��ترس هاي  و 

مشكل نسبتًا جديدي هم خبر مي دهند كه شما را بيش از پيش نگران جسم 
خسته تان مي كند و آن چيزي نيست جز »ريزگردها«.

البته مي دانيم كه معضل ريزگردها فقط آس��مان و زمين كالنش��هر تهران 
را درنمي نوردد بلكه آسمان 23 استان ديگر را هم به الطاف خود مزين كرده 
اس��ت، اما مسئله مهم اين اس��ت كه اگر چاره اي براي اين موضوع انديشيده 

نشود فراگيري آن در آينده افزايش خواهد يافت.
اين ريزگردهاي ناخوانده كه از كش��ور عراق مس��ير خ��ود را براي ورود به 
كشور ما در پيش گرفته اند و در تابستان به علت كمبود بارندگي و گرماي هوا 
بيش از فصول ديگر س��ال خودنمايي مي كنند، گاهي اوقات دست كم گرفته 
مي شوند، البته ظاهراً چاره اي جز اين هم نداريم، چرا كه آنها كه بايد تدبيري 
اتخاذ كنند، دس��ت روي دست گذاشته اند و از مردم كه ابزاري و امكاني براي 

رويارويي ندارند، چه توقعي مي توان داشت.
ريزگردهاي ناميمون آن قدرها ريز هستند كه در چشم بر هم زدني بي محابا 
به سيستم تنفسي ما حمله ور مي شوند. كودكان به علت رشد ناكارآمد ريه ها و 
نوع تنفسي كه دارند بيشتر از ساير افراد در معرض حمالت ريوي قرار دارند و 
در مقابل اين ريزگردها حساس ترند، شك نكنيم در افرادي كه بيماري ريوي 
يا قلبي عروقي دارند ميزان مرگ و مير را افزايش مي دهد. البته فقط كودكان 
و بيماران نيس��تند كه با اين مش��كل درگير مي ش��وند بلكه افراد سالم هم با 
تنگي نفس، س��رفه، ترشحات خلطي، گرفتگي صدا و سينوزيت دست و پنجه 

نرم مي كنند.
فرسودگي و كيفيت پائين خودروها، تردد موتوسيكلت هاي فاقد استاندارد، 
پائين بودن كيفيت س��وخت از جمله عواملي اس��ت كه بر غلظت آالينده ها و 
آلودگ��ي هوا تأثي��ر قابل مالحظه اي مي گذارند، ح��اال ريزگردها را هم بر اين 
عوام��ل بيفزاييد، آنگاه مي بينيد كه ش��اخص آلودگي ه��وا روي كدام گزينه 

توقف مي كند. 
هر چند برخي از مسئوالن جدي گرفتن بحران ريزگردها را »سياه نمايي« 
قلم��داد مي كنن��د و با عينك خوش��بيني به اين مهمان وي��ژه! مي نگرند و از 
تش��كيل كميته اضطرار آلودگي هوا خ��ودداري مي كنند، اما واقعيت حكايت 
تلخي دارد كه به معني واقعي ريزگردهاي همس��ايه ما را با مشكالت رواني و 
جس��مي مواجه مي كند، اما در اين ميان تنها كساني كه مي توانند به حل اين 
مش��كل آن هم به طرق علمي از جمله مالچ پاش��ي و ريگ پاشي كمك كنند 

مسئوالن مربوطه هستند نه مردم.
نشستن و دس��ت روي دست گذاش��تن و به اميد قدم برداشتن مسئوالن 
كش��ور عراق بودن فقط حال و آينده ش��هروندان مان را به مخاطره مي اندازد 
كه ش��ايد خطرات آن فردا ما را به خودمان بياورد و آن وقت ديگر دير ش��ده 

باشد.

واگذاري 37 هزار واحد مسكوني به معلوالن و مددجویان در هفته دولت
 خدمات دولت مهرورز و هميشه خدوم در سال هاي اخير بي نظير بوده به طوري كه در 

اين سال ها توجه ويژه اي به معلوالن، مددجويان و قشرهاي مختلف شده است
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شهناز سلطاني

آيا مشكالت درماني با افزايش 
تعرفه پزشكي حل مي شود؟

یادداشت

 افقي:
1- از آثار خواج��ه عبداهلل انصاري- 

پرورش دهنده حيوانات اهلي
2- مگر- دريچ��ه بين بطن و دهليز 

چپ قلب- دوا
3- جهت- جاده هموار و ش��ن ريزي 

شده- روزگار- نخستين قوم ايراني
4- مكاني عمومي براي اس��تفاده از 
اينترنت- اس��ب تنومن��د- زيرخاك 

پنهان كردن
پي��ك  پرمص��رف-  لبني��ات  از   -5

كاغذي- تاقچه بااليي
6- ضدداخل- امر به نوشتن- انتقال 

روح
7- لحظ��ه كوت��اه- كيس��ه پ��ول- 

نمايشنامه
8- بام دنيا- تش��كيالت سياس��ي- 
انس��ان هاي  خانه  خ��ودرو-  نوع��ي 

نخستين
9- معك��وس- آماده، با اس��تعداد- 

رفوزه
10- خوش اخالقي، ادب- ماركي بر 

خودروهاي سنگين- گرو گذارنده
11- آبكي- جايگزين مناسب رنگ و 
كاغذ براي ديوار- پسوند نگاه دارنده

12- تكبر- انجام كاري برخالف ميل- 
وس��يله اي برقي جهت آم��اده كردن و 

گرم نگه داشتن چايي
13- پل- برداشت زنبور از گل- مقواي 

نازك- فتنه جو
14- حشره سمي- به صورت پيش بيني 

نشده، تصادفي- با داد آيد
15- ترسيده- دستگاه خودكار

 عمودي:
1- نقاب- از ش��يريني هاي مخصوص 

عيد نوروز در گيالن
2- دع��وا ب��راي خيرات آن نيس��ت- 

شريك، همدست- بالين
3- حرف همراهي- انديشه، 
س��گال- يار مداد- رس��ول 
خ��دا صل��ي اهلل علي��ه و آله 
فرم��ود: از... اجتناب كنيد، 
بدرس��تي كه آن ش��رك به 

خداست
ورزشي-  از رش��ته هاي   -4

جمع وكيل- پژمرده
5- الگ��و- اندوه، مش��قت- 

مرتجع جدول
س��الح  توقف-  فرم��ان   -6
جنگج��وي قدي��م- دليل و 

حجت
7- بعض��ي ب��ه خش��خاش 
گذارند- جانشينان- به دنيا 

آمدن

8- شامل همه مي شود- نوعي طالق- 
زن پادشاه- نت چهارم

9- جويدن��ي تمام نش��دني- بي آبرو- 
برش سينمايي

10- اضطراب- پيمان نظامي آسيايي- 
كارد

11- جوي خون- گوناگوني- از عناصر 
شيميايي فلزي

12- مطابق روز- حنا- بينش، آگاهي
13- مي گذارن��د ت��ا در بند كش��ند- 
آس��وده از وضعي ناخوش��ايند- الفت- 

واحد تنيس
14- بيمارس��تاني در تهران- گردنده 

آسماني- بعد از قهر
15- به دام افتادن- هويج

 افقي:
1- هماتول��وژي- س��دي در اس��تان 

آذربايجان شرقي
2- ب��ه انواعي از گونه ه��اي يك گياه 
گويند كه با ش��رايط محيطي منطبق 
ش��ده و يا بازده آن را نس��بت به ديگر 
داده ان��د-  افزاي��ش  همگونه هايش��ان 

خوراك آبدار ايراني- در آن مكان
3- حرف يوناني- نام كوچك نخستين 
فضان��ورد- ش��هري در آرژانتين- هنر 

فرنگي
4- آوازي در دس��تگاه شور- از حبوب 

خوراكي- از گروه هاي خوني
5- گل س��رخ- زل زدن- نوعي رسوب 

زميني
6- گرانيت- افزوني نعمت- بسندگي
7- جنبش خفيف- چراغ- باگذشت

8- ديوار گلي- پيكار- قدم- همنشين 
برهمن

ايتالياي��ي-  اوگوبت��ي  از  اث��ري   -9
خبرگ��زاري كش��ورمان- از ح��روف 

مقطعه قرآن
ش��ركت هاي  بزرگتري��ن  از   -10
توليدكننده رايانه و تجهيزات جنبي 
آن در دني��ا- ق��وم تركم��ن- مهتر و 

پيشوا
11- نوعي ش��يريني- خانه هاي كلبه 
مانن��د مناط��ق كوهس��تاني- چربي 

حيوان
12- مانع آب- تازه داماد- س��اندويچ 

گرم
13- نانجيب- س��نگ س��خت- شب 

اول زمستان- نويسنده كالغ
14- ض��رر- گياه��ي طب��ي از تيره 

بقوالت- شكاف باريك
15- مافي��اي ژاپ��ن- گياه��ي تلخ و 

خوشبو
 عمودي:

گرمس��يري-  تي��ره  از  درخت��ي   -1
اتوماسيون

2- آگاهي- اختياري- دار فاني
3- رد پ��اي آب!- رودي در كرم��ان- 

گياهي صحرايي- قوچ
4- دوستان- قلعه- جديد

5- جنگ- جنس مدال سومي- مظهر 
الغري

6- اس��فنجي- نام پسر سهراب- نوعي 
آش

7- بسيار بد- رفتن با ناز- نام پسرانه
8- ضمي��ر بيگان��ه- تنه��ا و غري��ب- 

درختي هندي- مخفف گاه
پاپوش  فتنه انگي��زي-   -9

سنتي- درخت تسبيح
اس��باب  آنتي��ك-   -10
ورزش- اث��ري از ج��وزف 

اونيل )2008( 
11- سرخود- طايفه اي از 

هند و اروپايي- مزد
12- حرف شگفتي- عبث 
و بيهوده- نام يك شاهزاده 

ايراني
آلمان-  13- شهر صنعتي 

پوشاننده- روزگار- باب
14- به كار بستن- از جان 

گذشته- نوعي از نمايش
15- سبك طبيعت گرايي- 

حيواني با شاخ هاي زيبا

حل جدول عادی شماره 5130
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تعرفه هاي گروه هاي 
ارائه دهنده خدمات 
پزشكي بايد تابعي 
از حقوق و دستمزد 
ساير گروه هاي 
شغلي موجود در 
كشور باشد و در 
صورتي كه اين 
تناسب رعايت 
نشود اثرات منفي 
زيادي در نظام 
اقتصادي كشور 
خواهد داشت
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جدول ويژه جدول عادي

یک جدول با دو شرح
جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و 5131

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

13

توهم مرگ15
 كوچه بن بست و قديمي جنوب شهر در نيمه شب، آرام آرام رنگ سكوت و آرامش مي گرفت 

كه ناگهان صداي فرياد و ناله هاي دلخراش مرد جوان سكوت نيمه شب را شكست...

16 شناسایي 58 گردنه خطرناك در جاده ها 14
 با همكاري سازمان راهداري و حمل  و نقل جاده اي كشور، 58 گردنه مخاطره آميز شناسايي 

شده و هم اكنون در 50 مورد از اين گردنه ها، ايستگاه هواشناسي احداث شده است

نگاه دولت عراق بايد در مديريت منابع آب 
تغيير كند و اولويت اول را پس از تأمين آب 

شرب به تأمين و تخصيص آب مورد نياز براي 
احياي تاالب هاي خشك شده بدهد، همان 
كاري كه ايران هم اكنون در احياي تاالب 

هورالعظيم انجام مي دهد. ما اآلن حدود 5 تا 
7 متر مكعب در ثانيه حقابه تاالب هورالعظيم 

را تأمين مي كنيم و اين كار از طريق وزارت 
نيرو در حال انجام است و مي توان گفت بخش 

عمده عمليات احيا صورت پذيرفته است
صفحه 15 

 راهكارهاي ريز و درشت براي حل مشكل ريزگردها

ترافي��ك، آلودگ��ي هوا، 
آلودگ��ي صوتي، هزينه هاي 
ب��االي اجاره  خانه و حمل و 
نقل، آس��يب هاي اجتماعي 
ديگ��ر  مش��كل  ده ه��ا  و 
گريبان پايتخت نش��ين ها را 
ب��ا بي رحمي گرفته اس��ت، 
حاال تصور كنيد در همهمه 
اين همه دغدغ��ه و نگراني 
از  روان��ي  اس��ترس هاي  و 

مشكل نسبتًا جديدي هم خبر مي دهند كه شما را بيش از پيش نگران جسم 
خسته تان مي كند و آن چيزي نيست جز »ريزگردها«.

البته مي دانيم كه معضل ريزگردها فقط آس��مان و زمين كالنش��هر تهران 
را درنمي نوردد بلكه آسمان 23 استان ديگر را هم به الطاف خود مزين كرده 
اس��ت، اما مسئله مهم اين اس��ت كه اگر چاره اي براي اين موضوع انديشيده 

نشود فراگيري آن در آينده افزايش خواهد يافت.
اين ريزگردهاي ناخوانده كه از كش��ور عراق مس��ير خ��ود را براي ورود به 
كشور ما در پيش گرفته اند و در تابستان به علت كمبود بارندگي و گرماي هوا 
بيش از فصول ديگر س��ال خودنمايي مي كنند، گاهي اوقات دست كم گرفته 
مي شوند، البته ظاهراً چاره اي جز اين هم نداريم، چرا كه آنها كه بايد تدبيري 
اتخاذ كنند، دس��ت روي دست گذاشته اند و از مردم كه ابزاري و امكاني براي 

رويارويي ندارند، چه توقعي مي توان داشت.
ريزگردهاي ناميمون آن قدرها ريز هستند كه در چشم بر هم زدني بي محابا 
به سيستم تنفسي ما حمله ور مي شوند. كودكان به علت رشد ناكارآمد ريه ها و 
نوع تنفسي كه دارند بيشتر از ساير افراد در معرض حمالت ريوي قرار دارند و 
در مقابل اين ريزگردها حساس ترند، شك نكنيم در افرادي كه بيماري ريوي 
يا قلبي عروقي دارند ميزان مرگ و مير را افزايش مي دهد. البته فقط كودكان 
و بيماران نيس��تند كه با اين مش��كل درگير مي ش��وند بلكه افراد سالم هم با 
تنگي نفس، س��رفه، ترشحات خلطي، گرفتگي صدا و سينوزيت دست و پنجه 

نرم مي كنند.
فرسودگي و كيفيت پائين خودروها، تردد موتوسيكلت هاي فاقد استاندارد، 
پائين بودن كيفيت س��وخت از جمله عواملي اس��ت كه بر غلظت آالينده ها و 
آلودگ��ي هوا تأثي��ر قابل مالحظه اي مي گذارند، ح��اال ريزگردها را هم بر اين 
عوام��ل بيفزاييد، آنگاه مي بينيد كه ش��اخص آلودگي ه��وا روي كدام گزينه 

توقف مي كند. 
هر چند برخي از مسئوالن جدي گرفتن بحران ريزگردها را »سياه نمايي« 
قلم��داد مي كنن��د و با عينك خوش��بيني به اين مهمان وي��ژه! مي نگرند و از 
تش��كيل كميته اضطرار آلودگي هوا خ��ودداري مي كنند، اما واقعيت حكايت 
تلخي دارد كه به معني واقعي ريزگردهاي همس��ايه ما را با مشكالت رواني و 
جس��مي مواجه مي كند، اما در اين ميان تنها كساني كه مي توانند به حل اين 
مش��كل آن هم به طرق علمي از جمله مالچ پاش��ي و ريگ پاشي كمك كنند 

مسئوالن مربوطه هستند نه مردم.
نشستن و دس��ت روي دست گذاش��تن و به اميد قدم برداشتن مسئوالن 
كش��ور عراق بودن فقط حال و آينده ش��هروندان مان را به مخاطره مي اندازد 
كه ش��ايد خطرات آن فردا ما را به خودمان بياورد و آن وقت ديگر دير ش��ده 

باشد.

واگذاري 37 هزار واحد مسكوني به معلوالن و مددجویان در هفته دولت
 خدمات دولت مهرورز و هميشه خدوم در سال هاي اخير بي نظير بوده به طوري كه در 

اين سال ها توجه ويژه اي به معلوالن، مددجويان و قشرهاي مختلف شده است
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شهناز سلطاني

آيا مشكالت درماني با افزايش 
تعرفه پزشكي حل مي شود؟

یادداشت

 افقي:
1- از آثار خواج��ه عبداهلل انصاري- 

پرورش دهنده حيوانات اهلي
2- مگر- دريچ��ه بين بطن و دهليز 

چپ قلب- دوا
3- جهت- جاده هموار و ش��ن ريزي 

شده- روزگار- نخستين قوم ايراني
4- مكاني عمومي براي اس��تفاده از 
اينترنت- اس��ب تنومن��د- زيرخاك 

پنهان كردن
پي��ك  پرمص��رف-  لبني��ات  از   -5

كاغذي- تاقچه بااليي
6- ضدداخل- امر به نوشتن- انتقال 

روح
7- لحظ��ه كوت��اه- كيس��ه پ��ول- 

نمايشنامه
8- بام دنيا- تش��كيالت سياس��ي- 
انس��ان هاي  خانه  خ��ودرو-  نوع��ي 

نخستين
9- معك��وس- آماده، با اس��تعداد- 

رفوزه
10- خوش اخالقي، ادب- ماركي بر 

خودروهاي سنگين- گرو گذارنده
11- آبكي- جايگزين مناسب رنگ و 
كاغذ براي ديوار- پسوند نگاه دارنده

12- تكبر- انجام كاري برخالف ميل- 
وس��يله اي برقي جهت آم��اده كردن و 

گرم نگه داشتن چايي
13- پل- برداشت زنبور از گل- مقواي 

نازك- فتنه جو
14- حشره سمي- به صورت پيش بيني 

نشده، تصادفي- با داد آيد
15- ترسيده- دستگاه خودكار

 عمودي:
1- نقاب- از ش��يريني هاي مخصوص 

عيد نوروز در گيالن
2- دع��وا ب��راي خيرات آن نيس��ت- 

شريك، همدست- بالين
3- حرف همراهي- انديشه، 
س��گال- يار مداد- رس��ول 
خ��دا صل��ي اهلل علي��ه و آله 
فرم��ود: از... اجتناب كنيد، 
بدرس��تي كه آن ش��رك به 

خداست
ورزشي-  از رش��ته هاي   -4

جمع وكيل- پژمرده
5- الگ��و- اندوه، مش��قت- 

مرتجع جدول
س��الح  توقف-  فرم��ان   -6
جنگج��وي قدي��م- دليل و 

حجت
7- بعض��ي ب��ه خش��خاش 
گذارند- جانشينان- به دنيا 

آمدن

8- شامل همه مي شود- نوعي طالق- 
زن پادشاه- نت چهارم

9- جويدن��ي تمام نش��دني- بي آبرو- 
برش سينمايي

10- اضطراب- پيمان نظامي آسيايي- 
كارد

11- جوي خون- گوناگوني- از عناصر 
شيميايي فلزي

12- مطابق روز- حنا- بينش، آگاهي
13- مي گذارن��د ت��ا در بند كش��ند- 
آس��وده از وضعي ناخوش��ايند- الفت- 

واحد تنيس
14- بيمارس��تاني در تهران- گردنده 

آسماني- بعد از قهر
15- به دام افتادن- هويج

 افقي:
1- هماتول��وژي- س��دي در اس��تان 

آذربايجان شرقي
2- ب��ه انواعي از گونه ه��اي يك گياه 
گويند كه با ش��رايط محيطي منطبق 
ش��ده و يا بازده آن را نس��بت به ديگر 
داده ان��د-  افزاي��ش  همگونه هايش��ان 

خوراك آبدار ايراني- در آن مكان
3- حرف يوناني- نام كوچك نخستين 
فضان��ورد- ش��هري در آرژانتين- هنر 

فرنگي
4- آوازي در دس��تگاه شور- از حبوب 

خوراكي- از گروه هاي خوني
5- گل س��رخ- زل زدن- نوعي رسوب 

زميني
6- گرانيت- افزوني نعمت- بسندگي
7- جنبش خفيف- چراغ- باگذشت

8- ديوار گلي- پيكار- قدم- همنشين 
برهمن

ايتالياي��ي-  اوگوبت��ي  از  اث��ري   -9
خبرگ��زاري كش��ورمان- از ح��روف 

مقطعه قرآن
ش��ركت هاي  بزرگتري��ن  از   -10
توليدكننده رايانه و تجهيزات جنبي 
آن در دني��ا- ق��وم تركم��ن- مهتر و 

پيشوا
11- نوعي ش��يريني- خانه هاي كلبه 
مانن��د مناط��ق كوهس��تاني- چربي 

حيوان
12- مانع آب- تازه داماد- س��اندويچ 

گرم
13- نانجيب- س��نگ س��خت- شب 

اول زمستان- نويسنده كالغ
14- ض��رر- گياه��ي طب��ي از تيره 

بقوالت- شكاف باريك
15- مافي��اي ژاپ��ن- گياه��ي تلخ و 

خوشبو
 عمودي:

گرمس��يري-  تي��ره  از  درخت��ي   -1
اتوماسيون

2- آگاهي- اختياري- دار فاني
3- رد پ��اي آب!- رودي در كرم��ان- 

گياهي صحرايي- قوچ
4- دوستان- قلعه- جديد

5- جنگ- جنس مدال سومي- مظهر 
الغري

6- اس��فنجي- نام پسر سهراب- نوعي 
آش

7- بسيار بد- رفتن با ناز- نام پسرانه
8- ضمي��ر بيگان��ه- تنه��ا و غري��ب- 

درختي هندي- مخفف گاه
پاپوش  فتنه انگي��زي-   -9

سنتي- درخت تسبيح
اس��باب  آنتي��ك-   -10
ورزش- اث��ري از ج��وزف 

اونيل )2008( 
11- سرخود- طايفه اي از 

هند و اروپايي- مزد
12- حرف شگفتي- عبث 
و بيهوده- نام يك شاهزاده 

ايراني
آلمان-  13- شهر صنعتي 

پوشاننده- روزگار- باب
14- به كار بستن- از جان 

گذشته- نوعي از نمايش
15- سبك طبيعت گرايي- 

حيواني با شاخ هاي زيبا
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مجتمع جتاری بازرگانی ایرانیان  
 از هم اکنون جهت دریافت اطالعات و رزرو محل 

       دفتر خود  در این مرکز با ما متاس بگیرید. 
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    فرشاد فضلی )تپش دیجیتال(: 514-223-3336   

در قلب
 NDG 

مدیریت زندگی 
خیلی  از ما عاداتی داریم که روند 
موثر و کارا در زندگی روزمره مان 
را به خطــر می اندازند. ترک این 
عادت  ها احتماال وقت آزاد بیشتری 
به ما می دهند و البته ذهن را برای 
خاقیت و کار بهتر آماده می کنند.

مجله تایم 9 عادت بــد روزانه را 
که وقــت و ذهن مــا را بی خود 
و بی جهــت اشــغال می کنند و 
انرژی مان را هدر می دهند معرفی 
کرده. آنها را کنار بگذارید! )البته 
احتماال کنارگذاشــتن همه آنها 
کار آســانی نیســت. قدم به قدم 
پیش بروید و یکی یکی از شر آنها 

خاص شوید(.
•

1( متاس ها از شماره های ناشناس 
را جواب ندهید

چنین تماس هایی روند کار شما را 
مختل می کنند و تمرکزتان را به هم 
می زنند. هزینه این وضعیت خیلی 
بیشــتر از مدت زمان مکالمه تان 
خواهد بود. اگر فکر می کنید چنین 
تماسی به کارتان مربوط است، از 
ســرویس هایی مثل گوگل وویس 
یا فون تگ اســتفاده کنید. با این 
ترتیب، هم پیام را دریافت خواهید 
کرد و هم از چیزی عقب نخواهید 

افتاد. 
•

2( اول صبح و آخر شب ایمیل 
نزنید

ایمیل زدن در اول صبح به این معنی 
است که شــما اولویت های مهم 
دیگر برای صبح را کنار گذاشته اید 
و این به نفع تان نیست. ایمیل زدن 

در آخر شــب هم برایتان 
بی خوابی می آورد. این کار 
را به زمان دیگری در روز 

موکول کنید.
•

3( مالقات ها و 
متاس های باالی نیم ساعت 

را کنار بگذارید

دیدارهای مفید و موثر و 
نیز تماس های شما قاعدتا 
نباید بیشتر از نیم ساعت 
بیشتر  اگر  بکشند.  طول 
طول بکشند به این معنی 
است که از زمان به خوبی 

استفاده نشده.
•

4( نگذارید دیگران وقت تان را 
بگیرند

کمی بی ادبانه به نظر می آید، ولی 
واقعا به نفع تان اســت. حرف زدن  
دیگــران به شــدت وقت تــان را 
پشت  دوســت تان  اگر  می گیرد. 
تلفن شروع کرد به تعریف کردن 
ماجراهــای مختلف تعطیاتش، 
خیلی مودبانه عــذری بیاورید و 
بگویید مشغول انجام کاری هستید. 
البته این مســاله در فرهنگ های 
مختلف شــرایط مختلفی دارد و 
بهتر اســت در موردش با احتیاط 

عمل کنید.
•

5( دائم ایمیل چک نکنید
دائم به فکر ایمیل تان نباشید وگرنه 

عادت های 
مخربی که 

باید کنار 
بگذارید

معتادش خواهید شد و وقت زیادی 
را هــدر خواهید داد. در زمان های 

مشخصی در روز سراغش بروید.
•

6( برای مشتریان هم محدودیت 
بگذارید

اگر در شغل تان با مشتریان سر و 
کار دارید و خیلی از آنها با سواالت 
بی ربــط وقت تــان را می گیرند، 
خودتان دست به کار شوید و به آنها 
اعام کنید که برای هر سرویس، 
ماکزیمم به چند تماس پاسخ داده 
خواهد شد. این نوع سیاست گذاری 

به نفع همه است.
•

7( سرتان شلوغ است، زیادی کار 
نکنید

خیلی وقتها سرتان شلوغ است اما 
چاره اش این نیست که بیشتر کار 
کنید. به جایش خوب فکر کنید 
و کارهایتان را اولویت بندی کنید 
و ببینیــد کدام هــا واقعا ضروری 
هستند. به افرادی که کاری را به 
شما سفارش داده اند اطاع دهید 
که فرصت انجامــش را ندارید و 
از ایــن بابت عذر بخواهید. این به 
معنی مدیریت وقــت و انرژی تان 

برای کارهای مهم دیگری است. 
•

8( امسارت فون را هرروز و هرجا 
نبرید

حداقل یک روز در هفته ســعی 
کنید خود را از اســمارت فون دور 

نگه دارید. با خودتان مبارزه کنید 
و سراغش نروید.

•
9( کار منی تواند جای زندگی را 

بگیرد
زندگی انسان امروزی نباید فقط 
مملو از کار و وابسته به کار باشد. 
خیلی ها با این ایده موافق اند اما در 
عمل از اجرایش عاجز می مانند. کار 
نمی تواند جای خالی روابط انسانی 
را پر کند. برای آدم های محبوب تان 
در زندگــی وقت بگذاریــد و به 
فعالیت های محبوب تان در زندگی 
فرصت بدهید. کار نمی تواند خا 

همه آنها را پر کند.
•
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Facebook.com/
paivand.montreal    

به ما  بپیوندید!

گنج ادب...
ادامه دار

به اهتمام 

محمد فرحی 
)مونتریال(

همــدردی
کتابخانه و بنیاد فرهنگی نیما 

درگذشت پدر گرامی آقای مجید جوانی، 
این فعال اجتماعی پرتوان و مهربان جامعه ایرانیان مونتریال را 

عمیقا تسلیت می گوید. 

•
شعری است موشح )معما گونه ( که معنا و 

مفهوم ان در چهار مصراع نهفته است. 
آیا می توانید معما را حل کنید :

بردی دل من، من از تو آن می خواهم 
وز گمشده ی خویش نشان می خواهم 

سر مصرع هر بیت تو حرفی بردار 
هر چیز که شد من از تو آن می خواهم!

•
شعری طنز گونه از باب ششم گلستان :

شنیده ام که در این روزها کهن پیری 
خیال بست به پیرانه سر که گیرد جفت

بخواست دخترکی خوب روی و گهر نام 
چو درج گوهرش از چشم مردمان بنهفت

چنان که رسم عروسی بود تماشا بود 
ولی به حمله ی اول عصای شیخ بخفت

کمان کشید و نزد بر هدف که نتوان دوخت 
مگر به خامه ی فوالد جامه ی هنگفت

به دوستان گله آغاز کرد و حجت خواست 
که خان و مان من این شوخ دیده پاک برفت

میان شوهر و زن جنگ و فتنه خواست چنان 
که سر به شحنه و قاضی کشید و سعدی گفت

پس از خافت و شنعت گناه دختر نیست 
تو را که دست بلرزد گهر چه دانی سـُفت

سخنان سعدی
•

 نادان را به از خاموشی نیست و 
اگر این مصلحت بدانستی، نادان 

نبودی.
•

در میان دو کس دشمنی میفکن، 
که ایشان چون صلح کنند تو در 

میانه شرمسار باشی.
•

بیا تا برآریم دستی ز دل
که نتوان برآورد فردا ز گل

•
هر آن سّری که داری با دوست در 

میان منه؛ چه دانی وقتی دشمن تو 
گردد و هر گزندی توانی به 
دشمن مرسان؛ که باشد 

وقتی دوست گردد.
•

به گرسنگی مردن بهتر 
که نان فرومایگان خوردن.

•
آدمی با کینه، زندگی را بر دوستان 

نیز تنگ می کند.
•

مال از بهر آســایش عمر است، نه 
عمر از بهر گرد آوردن مال.

•
سـُفله چون به هنر با کس بر نیاید 

به غیبت کارها سازد.
•

نه چندان درشتی کن که از تو سیر 
شوند، نه چندان نرمی کن که بر تو 

دلیر شوند. 
•

دشمن چو از هر حیله ای در ماند، 
سلسله ی دوستی بجنباند؛ پس 
کارها بکند به دوســتی که هیچ 

دشمن نکند به دشمنی. 
•

سِر دشمن به دست دشمن دیگر 
کوب که از دست هر دو خاصی 

یابی.

شنیده هایی از زبان فارسی


آیا می دانســتید که ما بسیاری از 
واژه های فارسی مان را به عربی و یا 

به فرنگی واگویی )تلفظ( می کنیم؟
این واژه های فارســی را یا اعراب از 
ما گرفتــه و عربی )ُمعّرب( کرده اند 
و دوبــاره به ما پــس داده اند و یا از 
زبان های فرنگی، که این واژها را به 
طریقی از خود ما گرفته اند، دوباره به 

ما داده اند و 
از آن زمره اند:
<< از عربی

فارسی )که پارسی بوده است(، 
خندق )که کندک بوده است(، 

دهقان )دهگان(، 
ُسماق )سماک(، 
صندل )چندل(، 

فیل )پیل(، 
شطرنج  )شتررنگ(، 

غربال )گربال(، 
یاقوت  )یاکند(، 

طاس )تاس(، 
طراز )تراز(، 

نارنجی  )نارنگی(، 
سفید  )سپید(، 

قلعه )کات(، 
خنجر )خون گر(، 
صلیب )چلیپا( و... 

<< از روسی
استکان: 

این واژه در اصل همان »دوستگانی« 
فارسی است که در فارسی قدیم به 
معنای جام شراب بزرگ و یا نوشیدن 
شراب از یک جام به افتخار دوست 
بوده است که از سدٔه 16 میادی از 
راه زبان  ترکی وارد زبان روسی شده 

و به شــکل استکان درآمده است و 
اکنون در واژه نامه های فارسی آن را 

وام واژه ای روسی می دانند.
سارافون: 

این واژه در اصل »سراپا« ی فارسی 
بوده است که از راه زبان ترکی وارد 
زبان روسی شده و واگویی آن عوض 
شده است. اکنون سارافون به نوعی 
جامٔه ملی زنانٔه روسی گفته می شود 

که بلند و بدون آستین است.
پیژامه: 

همان » پای جامه« فارسی است که 
اکنون در زبان های انگلیسی، آلمانی، 
فرانسوی و روسی pyjama نوشته 
شده و به کار می رود و آن ها مدعی 

وام دادن آن به ما هستند.


واژه های فراوانی در زبان های عربی، 
ترکی، روسی، انگلیسی، فرانسوی و 
آلمانی نیز فارسی است و بسیاری از 
فارسی زبانان آن را نمی دانند. از آن 

جمله اند:
ـ کیوسک 

که از کوشــک فارســی به معنی 
ساختمان بلند گرفته شده است و در 
تقریبًا همٔه زبان های اروپایی هست.

ـ شغال 
که در روسی shakal، در فرانسوی 
chakal، در انگلیســی jackal و در 

آلمانیSchakal نوشته می شود.
ـ کاروان

 که در روسی karavan، در فرانسوی 
 caravan در انگلیســی ،caravane
و در آلمانــی Karawane نوشــته 

می شود.
ـ کاروانسرا

 کــه در روســی karvansarai، در 
در   ،caravanserail فرانســوی 
انگلیسی caravanserai و در آلمانی

karawanserei نوشته می شود.
ـ پردیس 

به معنی بهشــت که در فرانسوی 
paradis، در انگلیســی paradise و 
در آلمانی Paradies نوشته می شود.

ـ مشک
 که در فرانسوی musc، در انگلیسی 
 Moschus آلمانــی  در  و   musk

نوشته می شود.
ـ شربت

 که در فرانسوی sorbet، در انگلیسی 
sherbet و در آلمانی Sorbet نوشته 

می شود.
ـ بخشش

 که در انگلیســی baksheesh و در 
آلمانی Bakschisch نوشته می شود 
و در این زبان ها معنی رشــوه هم 

می دهد.
ـ لشکر

 lascar که در فرانسوی و انگلیسی 
نوشته می شــود و در این زبان ها به 

معنی ملوان هندی نیز هست.
ـ خاکی

 بــه معنی رنــگ خاکــی که در 
 khaki زبان های انگلیسی و آلمانی

نوشته می شود.
ـ کیمیا 

به معنی علم شیمی که در فرانسوی، 
در انگلیســی و در آلمانی نوشــته 

می شود.
ـــــــــــــــ

مرکزاسالمی ایرانیان
به نام خداوند بخشنده مهربان

باز این هچ شورش است هک رد خلق ـعالم است 
باز این هچ زعا و هچ نوـحه و هچ ماتم است

شهادت ساالر شهیدان حسین فاطمه )ع( 
بر شما عزیزان تسلیت باد. 

به همین مناسبت مجلس سوگواری 
از تاریخ 26  اکتبر 

به مدت ۱0 شب در مرکز اسالمی ایرانیان 
از ساعت ۷ الی ۱0 شب، 

__________ به صرف شام __________

منعقد می باشد.

سخنران شیخ صاحل سیبویه 

حضورتان احیاء شعائر خداوندیست 
-----------------------

آدرس:
210 saint Jacques (ouest)  
Lachine , Qc , H8R 1E2 
  514-364-5075
  514-366-1509
  514-247-1732

Iranian Islamic center

210 سنت ژاک غربی 
<<مترو واندوم:   

اتوبوس 90،به مست غرب

کمتر 

مقام کرد: تنها گسیل نیروی زمینی ائتالف 
می تواند داعش را از بین ببرد

مسئول روابط خارجی اقلیم خودمختار 
کردستان عراق، تنها راه از بین بردن 
شبه نظامیان دولت اسامی)داعش( 
را گســیل نیروی زمینی از ســوی 
ائتاف علیه داعش  کشورهای عضو 
به جنگ با این شبه نظامیان دانست.

فاح مصطفی، که با رادیو عراق آزاد 
گفت و گو می کــرد، حمات هوایی 
ائتاف بین المللی علیه مواضع داعش 
را موثر و موجب تغییر موازنه قدرت 
در جبهه هــای جنــگ علیه داعش 
دانست اما در عین حال آن را ناکافی 
عنوان کرد. به اعتقاد این مقام اقلیم 
کردســتان عراق، برای از بین بردن 
نیروهــای داعش به گســیل نیروی 
زمینی از سوی ائتاف بین المللی نیاز 
است زیرا ارتش عراق به تنهایی توان 

جنگیدن با گروه داعش را ندارد.
فاح مصطفی اگر چه تایید کرد که 
پیشــمرگه های کرد توان حفاظت از 
اقلیم کردســتان عــراق را در مقابل 
حمات داعش دارند اما در عین حال 
گفت کــه نیروهای کــرد برای دفع 
حمات داعش به شــدت به ساح 

سنگین نیازمندند.

ایاالت متحده آمریکا و کشــورهای 
ائتاف بین المللی علیه داعش، تا کنون 
حمات متعدد هوایی را علیه این گروه 
شبه نظامی انجام دادند. در پی همین 
حمات، سد موصل و شهر سنجار در 
شــمال عراق از نیروهای داعش پس 
گرفته شد. نیروهای ائتاف همچنین 
حمات هوایی متعددی نیز در سوریه 
علیه مواضع داعش در اطراف شــهر 
کردنشــین کوبانی انجــام دادند اما 
نیروهای کرد که بــا داعش در نبرد 
هستند می گویند تنها دخالت نیروی 
پیشــروی  می تواند  زمینی خارجی 

داعش را به طور کامل متوقف کند.
مســئول روابــط خارجــی اقلیــم 
خودمختار کردستان عراق در بخش 
دیگــری از گفت و گوی خود با رادیو 
عراق آزاد، به تشریح اقدامات ایران در 
جنگ علیه داعش پرداخت و گفت: 
»ایران با ارســال اسلحه و تجهیزات 
نظامی به اقلیم کردستان در مبارزه اش 
علیه گروه داعش کمک کرده است«.

فاح مصطفی اما در مورد نقش ترکیه 
در ایــن نبرد گفت که دولت آنکارا از 
زمان سقوط شهر سنجار، آواره شدن 
ایزدیها و پیشروی داعش تا دروازه های 

اربیل کمکی به مبارزه با داعش نکرده 
اســت اما اقلیم خودمختار کردستان 
سیاســت  دربهــای بــاز را در روابط 
دیپلماتیک خود با ترکیه و کشورهای 
غربی برگزیده و منتظر سیاست های 
جدید ترکیه در قبال مســاله داعش 
می مانــد. در عین حــال او گفت که 
اقلیم خودمختار کردستان عراق در 
تاش است تا دولت ترکیه را متقاعد 
کند تا راه را برای عبور داوطلبان کرد 
و پیوستن آنان با جنگجویان مدافع 

کوبانی باز کند.
این مقام کرد توضیــح داد که اقلیم 
خــود مختار کردســتان عــراق در 
جبهه ای به طول بیش از هزار کیلومتر 
با دولت اســامی یا همــان داعش 
می جنگد و همزمــان میزبان بیش 
از یک و نیم میلیون آواره از ســوریه 
و دیگر اســتانهای عراق اســت، این 
عوامل در کنــار موقعیت جغرافیایی 
شــهر کوبانی موجب شــده است تا 
اقلیم خودمختار کردستان عراق نتواند 
نیروی کمکی برای جنگ با داعش به 

کوبانی بفرستد.
•
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ـــــ هـمدردی   ـ 
ــــــ   

باخبر شدیم مجید جوانی، دوست قدیمی ایرانیان مونتریال، پدر ارجمندش را در تبعید از 
دست داده است. 

مجید را سال ها به عنوان  دوست و یار جامعه ی ایرانیان مونتریال می شناسیم. 
او همواره منشاء خیر و نیکویی و پای همیشه و هنوز بسیاری برنامه های سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی، ادبی و... بوده و هست؛ هر گوشه ای که به کمکش نیازی باشد، گشاده رو، با جیب 
های بزرگ و بی انتهای سخاوت، پرانرژی، خستگی ناپذیر، بی هیچ منت و چشمداشتی، 

کنجی حضور می یابد - با حجبی ویژه تنها خودش، در سکوت و سراسر مهر-  در حد و توانی 
بسیار تاثیرگذار آستین باال می زند، شانه به زیر چرخ گاه سنگین کار می دهد؛  در برگزاری 

برنامه ها می کوشد. 
مجید عزیز، درگذشت پدر گرامیت را به شما و کلیه بازماندگان صمیمانه تسلیت می گوییم و 

شما و فردفرد بازماندگان، بهروزی و روزهای روشن آرزو  داریم.  
دوستت داریم. ما را همراه خود بدان. 

محمد رحیمیان، حسین صمیمی و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و 
ونکوور 

 یادبود
با کمال تاسف درگذشت 
پزشک و جراح عالیقدر و

  استاد سابق دانشگاه تهران، 
شخصیت محبوب ومهربان 

شادروان دکتر هوشنگ صادقی نژاد 
را به آگاهی دوستان و بستگان 

ارجمند می رساند: 
جلسه یادبود آن زنده یاد 

در روز 18 اکتبر 2014 
ساعت  3/5  تا 6/5 بعدازظهر 
درآدرس زیر برگزار می شود: 
Mount Royal Funeral Complex

1297 Chemin de la Foret
Outremont, Québec H2V 2P9

Tel: (514) 279-6540

خانواده های صادقی نژاد، عدل،
جباری، جهانگیری و خسروشاهی 

آن مظهر لطف و مهربانی        آسود ز رنج زندگــــانی 
آن  آیت رحمت و محبت         بگذشت از این جهان فانی 
آن عاشق پاکباز از مرگ          بگرفت حیات جـــاودانی 
در عالم قدس جای بگرفت     زین منزل تنــگ کاروانی 

 همدردی

شهر ما،یکی دیگر از عاشقان و خادمان 
میهن عزیزمان را از دست داد. 

پرواز غم انگیز 
شادروان دکتر هوشنگ صادقی نژاد 

این انسان شریف و پزشک و جراح بلندپایه 
 را به فرد فرد خانواده ارجمند وی؛ 

و همچنین به کلیه دوستداران فرهنگ 
و ادب ایران از صمیم قلب تسلیت می گوییم.

یادش گرامی باد!
اجنمن دوستداران فرهنگ و ادب- 

مونترال 

نام نییک گر بماند ز آدمی

              به کزو ماند رسای زرنگار 

یکی دیگر از عاشقان اریان زمین ازمـیان ما    رفت... 

 همدردی
دوست عزیز و گرامی، آقای مجید جوانی

درگذشت پدر عزیزتان، بزرگ خاندان جوانی را 
به شما و بازماندگان تسلیت می گو ئیم. 

برای شما و خانواده محترم آرزوی سالمتی و بقای عمر داریم. 
ما را در غم خود شریک بدان.

زری و محمود حجازی، ویکتوریا برزی، 
حمیدحجازی، شهاب سیستانی، موسی سیستانی، 

شاپور ادیب زاده 

 همدردی
جناب  آقای مجید جوانی

درگذشت پدر عزیزتان را 
به    شما و خانواده محترمتان  تسلیت می  گوئیم. 

در این روزهای سخت در کنارتان هستیم. 

اجنمن حقوق بشر مونترال

 همدردی
در گذشت 

شادروان آقای حسن جوانی
پدر دوست و برادر خوش نام ما، مجید جوانی را، 
به این رفیق پر مهر، فعال و باوجود جامعۀ ایرانی ،

 تسلیت می گوییم. 

خانواده های : سیستانی، مفیدی، 
مشعوف، خدیر

آن گنج نـهان رد دل خاهن پدرم بود
هم اتج ـسرم بود، همی  بال و رپم بود
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>> West Island: 
15760 boul Pierrefonds  
Tel.: 514-620-5551
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اسپشیال های 

عالی  � 

همه روزه در 
اخوان وست آیلند 

کیفیت شرایتون! 
با قیمت سیدامساعیل!

facebook.com/paivand.montreal
به ما بپیوندید!   

از عشق، سکس و پرده بکارت   درحکومت اهلل! 
بیتا محمدی

زنان و دختــران ایرانی چه نظری 
درباره رابطه جنسی خارج از ازدواج 
دارند که در ایران به دلیل فشارهای 
مذهبــی و فرهنگی بــه یک امر 
غیرشخصی تبدیل شده است؟ آنها 
چه تجربیات و مشاهداتی در این 

زمینه دارند؟
روایت  هایی از منت واقعیت  های 

پنهان جامعه
نرگس30 ساله و مجرد است. 

او با پســرهای مختلفــی رابطه 
داشــته، اما همچنان باکره است. 
عصبی است و عده ای می گویند که 
کژخلق است. دخترانی که اطراف 
او هســتند معتقدند که نداشتن 
سکس کامل باعث فشار هورمونی 
به نرگس شــده و عصبی بودن او 
ناشی از این مسئله است؛ ادعایی 
که هیچ پزشــک غیر سیاسی ای 
حاضر نشــد در بررسی آن به من 

کمک کند.
از نرگس  می خواهم تا اگر خودش 
دوست دارد در مورد دلیل پرهیز از 
سکس کامل صحبت کند و او این 

طور جواب می دهد: 
»پرهیز یعنی چــی؟ حرف  هایی  
می زنید برای خودتان. مگر می شود 
کسی دوست نداشته باشد. همه 
دوست دارند زودتر خاص شوند. 
من با دوست پســرهایم سکس  

می کنم ولی کامل نه.«
•  دلیل اینکه خودتان  می گویید 
از ســکس لذت  می برید، اما پرده 
بکارت خودتان را حفظ کرده اید، 

چیست؟
− با هیچ کدام از دوست پسرهایم 
برای ازدواج به توافق نرسیدم. اگر 
پیش از ازدواج بــکارت خود را از 
دســت بدهم پس از ازدواج برایم 
مشــکل پیش می آید. خانواده ام 
به شدت ســنتی هستند و قبول 
نمی کنند قبل از ازدواج زن بشوم. 
خودم مشــکلی نــدارم، ولی اگر 
خواستگاری بیاید که برایش مهم 
باشد من چه جوابی به خانواده  ام 

بدهم؟
•  چطــور رابطه  هایــت را بدون 

داشتن سکس تنظیم می کنی؟
− خیلی ســخت اســت. بــا آنها 
عشــق بازی  می کنم و هر طوری 
شده آنها را ارضا  می کنم، اما خودم 
جز چندبار اول دیگر ارضا نشدم… 
من به هر شــکلی کــه  می توانم 

برایشان این کار را  می کنم. گاهی 
هم از راه های دیگر سکس را پیش 
می برم. برای من مهم اســت که 
آنها ارضا شوند، اما آنها برای  شان 
مهم نیست. فقط به فکر خودشان 
هستند. بعضی از دوست پسرهایم 
که  می گفتند برای شان مهم است 
که من هم ارضا بشوم فقط دنبال 
بهانه بودند که مرا راضی کنند از 

جلو سکس کنیم.
•  فکر  نمی کنی که تکرار سکس 
به صورتــی که اشــاره می کنی، 

آسیب رسان باشد؟
− چرا  می دانــم، اما چاره ای ندارم. 
خیلی از رابطه هایم را سر مسئله  
سکس از دســت دادم. مردها اگر 
سکس نداشته باشند ول  می کنند 
و  می روند. مخصوصًا االن که دختر 
و زن زیاد اســت کــه همه کاری 
کنند، آدم  هایی مثل من که به این 
چیزها معتقد هستند، به مشکل 

برمی خورند.
***

املیرا 23ساله است. 
او با دوست پسرش سکس کامل 
دارد. دربــاره اهمیت موضوع پرده 

بکارت از او می پرسم.
•  برایت مهم نیست که االن پرده 

بکارت نداری؟
− نه.

•  از ازدواج  نمی ترسی؟
− نه، مهم نیست.

•  از نظر خانواده ات چطور؟
− برای آن ها مهم اســت، اما من 
اهمیتی  نمی دهم. من و کسی که 
همدیگر را دوست داریم، باید لذت 
ببریم. من که  نمی توانم صبر کنم تا 

ببینم کی ازدواج  می کنم.
•  اگر یک روز با کسی که دوستش 
دارید، بخواهیــد ازدواج کنید، اما 
او به خاطر نداشــتن پرده بکارت 
از ازدواج با شــما منصرف شــود، 

پشیمان نمی شوید؟
− من عمراً با آدمی که این طوری 

باشد ازدواج نمی کنم.
•  دوستان و اطرافیان شما درباره 

پرده بکارت همین نظر را دارند؟
− یکی از دوست  هایم در 14سالگی 
با دوست پسرش سکس کرده. در 
دبیرستان کم بودند، اما آخر دوره 
دانشجویی، نصف دوستان من پرده 
بکارت نداشتند. برای نصف دیگر 
دوستانم مهم بود. دختر عمه های 
من مثًا برایشان خیلی مهم است، 
اما دختر خاله هایم راحت هستند. 

دوســتانی که باکره هستند از ما 
خیلی سئوال  می کنند که چطوری 
است و چطوری انجامش دادیم، اما 
خودشان حاضر نیستند این کار را 

بکنند.
****

سارا زنی 40 ساله است. 
دختر 11 ســاله ای دارد که به او 
نمی دهد.  سواری  دوچرخه  اجازه  
با وجــود اصرار بی اندازه دخترش، 
او راضی  نمی شــود که دوچرخه 
سواری کند. از او دلیل مخالفتش 

را می پرسم.
می گوید: »دخترها تا یک ســنی 
در کشور ما  می توانند آزاد باشند 
و خیلی از کارهــا مثل دوچرخه 
ســواری را وقتی بزرگ بشــوند  

نمی توانند انجام بدهند.«
•  چــرا تا دخترتــان فرصتش را 
دارد به او اجازه دوچرخه ســواری 
نمی دهید؟ تینا کودک است و همه 
بچه  ها دوچرخه سواری را دوست 

دارند.
− دوچرخه بــازی بــرای دختر  ها 

مناسب نیست.
•  چرا؟

− ممکن اســت زمین بخورد و به 
هر دلیلی اتفاقی بیفتد. جامعه ما 
خیلی بد شده است. کسی باورش 
نمی شــود که به خاطر دوچرخه 
بــازی بوده اســت. فکر  می کنند 

اتفاقی افتاده است.
•  منظور شما آسیب دیدن پرده 
بکارت  به دلیل دوچرخه سواری 
است؟ بســیاری از پزشکان تائید 
کرده اند که با این بازی  ها آسیبی به 

پرده بکارت نمی رسد.
−  نه خانــم. از قدیم مادرهای ما 
مراقب بودند. ما که مادر هستیم 

خیلی باید احتیاط کنیم.
•  ما در سال 1393 هستیم. علم 
پزشکی خیلی نسبت به 50-40 
ســال قبل پیش رفت کرده است. 
اگر خطری داشت اعام می کردند.

−  خانم این مال کشورهای خارجی 
است. قدیمی ها تجربه داشته اند که 

این حرف را زده  اند.
•  چرا این همه نگران پرده بکارت 

دخترتان هستید؟
− این ســرمایه  هر دختری است. 
بعدها که بخواهد ازدواج کند برایش 
مشکلی پیش نمی آید. شوهر خوب 
گیرش بیاید و خوشبخت شود، مرا 
هم دعا می کند و می فهمد خیر و 

صاحش را می خواسته ام.

•  به نظر شــما حق هر دختری 
نیست که در سن قانونی با کسی 
که دوستش دارد عشق بازی بکند؟

− خدا مرگم بدهد … عجب! 
خوشبختی هر دختری این است 
که عروس بشــود. بعد که ازدواج 
کرد اینقدر از این کارها بکنند که 
دل شــان را بزند. جامعه ما قبول 
نمی کند. پســرها برای اینکه کار 
خودشان راه بیافتد از این حرف  ها  
می زنند که برایشان مهم نیست، اما 

دخترها باید زرنگ باشند.
***

نگار، مدتی حسابدار یک تولیدی 
بوده اما اکنون بیکار است. 

او دو سال و نیم پیش طی ارتباط 
با دوست پسر سابقش، پرده بکارت 
خود را از دست داده است. او قرار 
است به زودی با مرد دیگری ازدواج 

کند.
•  داماد با وضعیت شــما مشکلی 

ندارد؟
− خیلی مشکل دارد. در فامیل شان 
سابقه داشته اســت که دختر را 
قبل از عقد برده   اند پزشکی قانونی 
تا مطمئن بشوند سالم است. من 
چون در ایــن مدتی طوری رفتار 
کــرده ام که به من اعتمــاد دارد، 

دنبال معاینه نیست.
•  با این وضعیتی که توضیح دادید 
نگران اولین رابطه جنسی خود بعد 

از ازدواج نیستید؟
− نه. من االن باکره ام.

ببخشید شما خودتان گفتید که دو 
سال و نیم قبل، پرده بکارت خود را 

از دست داده اید.
− بله، ولی االن دیگر مشکلی ندارم.

•  چطور؟
− من شش ماه پیش عمل کردم.

•  عمل ترمیم پرده بکارت؟
− بله.

•  هزینه آن چقدر است؟
− بستگی به دکترش دارد. به خود 
آدم هم بستگی دارد که چطوری 
پرده اش پاره شــده باشد. بعضی 
وقت هــا بدجوری اســت و عمل 
سخت است. برای من اندازه عمل 

یک دماغ خرج برداشت.
•  هزینه آن را چطور تامین کردید؟ 
خودتــان آن را پرداخت کردید یا 

خانواده به شما کمک کردند؟
− مادرم در جریــان رابطه ام بود. 
یک مقــداری از پس اندازش داد و 
بقیه اش را یک گردنبند طا داشتم 

که فروختم.
*****
الهام هنرمند است.  

می گوید »ما افسانه های زیادی در 
مورد شکل و اندازه پرده بکارت از 
مادرهــا و مادربزرگ ها و زن های 

فامیل شنیده ایم.
مــادر یکــی از همکاس هایــم 
می گفــت: »دختــری کــه پرده 
بکارتش را از دست می دهد از ظاهر 
و چشم هایش معلوم است.« ما در 
مدرســه به صورت همکاسی ها 
نگاه  می کردیم تا بفهمیم چه کسی 
باکره نیســت. بچه  ها از قیافه  یک 
نفر به این نتیجه رسیدند که باکره 
نیست و بین بچه  ها خبرش پیچید. 
ایــن دختر بیچــاره اینقدر اذیت 
شد که یک روز زد زیر گریه. یک 
همکاسی به اسم فاطمه داشتیم 
که خیلــی بچه ها از او حســاب  
می بردنــد. در زنــگ تفریح آن 
دختر شلوارش را درآورد تا فاطمه 
معاینــه اش کند! فاطمه  می گفت  
می تواند بفهمد. وقتی نگاه کرد به 

ما گفت پرده دارد.
دوستم به مادرش جریان را گفت 
و مادرش گفتــه بود فقط مادرها  
می توانند از صورت دخترها بفهمند 

و شما دخترها بلد نبودید و اشتباه 
کرده اید.«

***
ندا 35 سال دارد. 

او باکره است و از این بابت بسیار 
رنج  می کشــد و  می گوید: »… با 
خودم فکر  می کنم که چند سال 
دیگر یائسه  می شوم و همه زیبایی ام 
از بین  می رود، ولی هنوز باکره ام. 
مگر تا چند سال دیگر  می توانم از 

زندگی لذت ببرم؟«
او از طریق کار در یک فروشگاه و با 
حقوق 430 هزار تومان امرار معاش 
می کند. به همراه ســه نفر دیگر 
نیز در یــک خانه اجاره ای زندگی  
می کنــد. یک نفر از دوســتانش 
آگاهانه از قید پــرده بکارت خود 
گذشته اســت و یک نفر دیگر به 
دلیل آنکه »دکتر زنان به او گفته 
است که نوع پرده بکارت او حلقوی 

است« آزادانه سکس  می کند.
•  چرا رابطه جنسی کامل نداری؟

− دوست پسرهایم حاضر  نبودند 
این کار را بکنند.

•  دلیلش چیست؟
− می ترسیدند مجبور شوند با من 

ازدواج کنند.
•  شــما به آنهــا نمی گفتید که 

مشکلی با این قضیه ندارید؟
− چرا. ولی  می گویند همه دخترها 
اولش این را  می گویند ولی بعد به 
خانواده شان  می گویند یا شکایت  

می کنند.
•  تا حاال به ذهن تان رسیده است 

که خودتان این کار را بکنید؟
− راستش وقتی دوستانم به شوخی 
این را  می گوینــد به ذهنم خودم  
می رســد، اما چه فایده ای دارد؟ 
باالخره یک بار در زندگی هر زنی 
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زمان جنگ و چه بعد از آن، نشــده 
است. در زمان نبرد، تغییر نقش مردان 
از نــان آور خانه به جنگاور یا رزمنده 
برای آنها امتیاز و احترام بیشــتری 
به همــراه دارد و پس از جنگ نیز به 
چشم قهرمانان و نیروهای فداکار به 
آنها نگریسته میشود. اما برای زنان این 

چنین نبوده است. 
گاهــی نه تنها زنان امتیــازی از این 
شــرکت فعال به دســت نیاورده اند 
بلکه حتی به قیمت از دســت دادن 
احساسات، عایق و زنانگی شان تمام 

شده است. 
به عنوان مثال بر تــن کردن لباس 
مردانه و به دست گرفتن اسلحه و در 
اکثر موارد تاش بی وقفه زنان برای 
اثبات تعهد و شجاعت شان به گونه ای 
به محروم شدن شان از زنانگی منجر 
شده است. حتی در مواردی توقعات 
جامعه از آنها چنان دگرگون شــده 
که از آنها انتظار خشن بودن ، مجرد 
ماندن و مردانه رفتار کردن داشته اند

دیدگاههای مختلفی در مورد حضور 
زنان در میدانهای نبرد وجود دارد. 

گروهی از فمینیســت ها از آنجا که 
اساس جنگ را زیر سوال میبرند هر 
نوع حضــور زنان در میدانهای جنگ 
رامغایر بــا دیدگاههای برابری طلبی 
و رهایی انســانها به صورت عام و در 

نتیجه رهایی زنا ن قلمداد میکنند
میتوان به مخالفــان حضور زنان در 
جنگ این نکات را یاد آوری کرد که 
باید با حضور زنــان در ارتش آمریکا 
که بــرای آنها منفعت های اقتصادی 
به همــراه دارد و همانند هر ســرباز 
دیگری وجوه ماهیانه ای برای کاری 
که میکنند پرداخت میشود و همزمان 
در خدمت اهداف امپریالیستی که به 
نوعی همدستی با ستمگر به حساب 
میاید و حضــور زنانی که بدون هیچ 
چشمداشتی فقط برای دفاع از جان 
خود و مردمشــان اســلحه به دست 
گرفتــه اند و نه تنهــا نفع اقتصادی 
نمیبرند بلکه از جان و زندگی و تمام 
دار و ندارشــان مایه میگذارند تفاوت 

اساسی قائل شد
بیشــتر از دو ســده اســت که ملل 
اســتعمارگر و امپریالیست جنگهای 
وحشــیانه را زیــر لــوای کلمــات 
پرطمطراقی مانند آزادی، حفاظت و 
بشردوســتی هدایت کرده اند. اغلب 
پیش آمده اســت که ســازمانهای 
فمینیســتی در آمریکا از جنگهای 
امریکا در کشورهایی مانند افغانستان 
به امید اینکه این جنگها زنان افغان را 
آزاد کند حمایت کرده اند. امروز زنان 
افغان در شرایطی بدتر از قبل از جنگ 

و فرسنگ ها به دور از آزادی اند. 
جنگهایی مانند جنگ خلیج، جنگ 
در افغانستان و جنگ اخیر در عراق 
به ما یاد آوری میکنند که به قیمت 
به دســت آوردن اهداف اقتصادی و 
سیاســی از طرف کشورهای مهاجم 
،وضعیت زنان و فشــار بر آنها در این 

کشورها بدتر و وخیم تر شده است. 
بــا توجه به این واقعیــت ها میتوان 
اذعان داشت که شرکت زنان در ارتش 
و فعالیت های نظامی و جنگها تنها 
زمانی میتواند به زنان قدرت بدهد و 
به توانمند سازی زنان کمک کند که 
آنها به عنوان ابزاری در دست ستمگر 

نباشند
مسلح بودن زنان کرد در جنگ علیه 
نیروهای داعش و شرکت فعال آنها در 
این جنگ زیر هیچ کدام از نقدهای 
فمینیستی علیه جنگ و حضور زنها 

در جنگ قرار نمی گیرد. 
این زنان نه تنها ابزار دست قدرتهای 
امپریالیســتی و استعماری نیستند 

بلکه خود قربانی سیاست 
هــای اســتعماری اند. 
آنها در مقابــل نیرویی 
به پــا خواســته اند که 
خود سران استعمارگر و 
امپریالیست به همدستی 
بــا آن نیروهای مرتجع 
اذعان کــرده اند. آنها در 
جبهه ای می جنگند که 
نه تنها به نفع زنان است 
که بی اغراق به نفع تمام 
بشریت است. کل توحش 

در مقابل کل انسانیت قرار گرفته و در 
این میان زنان کورد هم سهم تاریخی 

خود را ایفا میکنند
آنها نه تنها تفنگ بلکه بار و مسئولیت 
بزرگ تاریخی را بر شــانه هایشــان 
گذاشــته اند و شجاعانه خود را برای 
همیشــه در تاریــخ جنبــش های 
فمینیستی به ثبت میرسانند. اکنون 
در غیاب تمام کمپین ها و ادعاهای 
معمول حقوق بشری و در بی توجهی 
جامعه جهانی و رسانه های 
بین المللــی، ایــن زنان به 
تنهایی تمام بار و مسئولیت 
تاریخی را کوه به کوه، روستابه 
روستا و شهر به شهر بر دوش 
میکشند. در حالی که یاری 

دهنده ای هم نیست. 
بی انصافی است اگر تاش این زنان 
شجاع را با سربازان زن آمریکایی که 
در خدمت اهداف امپریالیستی آمریکا 
هســتند مقایســه کرد و یا آنها را با 
نیروهای زن مرتجع در خدمت داعش 
که بــرای ارضای نیازهای جنســی 
مردان تحت عنوان جهاد نکاح و یا در 
خدمت هدفهای غیر انسانی آن گروه 

هستند در یک ردیف قرار داد
اگر زنان نظامــی آمریکایی به دلیل 
موقعیت های اقتصــادی به ارتش یا 
نیروی نظامی وارد میشوند، اما زنان 
رزمنــده چنین طمع یــا انگیزه ای 

ندارند. 
آنها نه تنها نفعی اقتصادی نصیب شان 
نمیشود که از هر چه دار و ندار خود 
هم گذشته اند. آنها در جنگی نابرابر 
برای مانــدن و برای حفاظت از تمام 
هستی اشان به میدان آمده اند. وجود 

و هستی اشان در معرض خطر است
عده ای با این اســتدالل که شرکت 
فعال زنان در جبهه های مقدم جنگ، 
آنها را آسیب پذیرتر میکند و در مقابل 
خشونت عریان قرار میدهد، از مسلح 

شدن زنان انتقاد میکنند. 
واقعیت این است که در اکثر جنگها، 
زنان حتی اگر در پناهگاهها هم خود را 
پنهان کنند باز به همان نسبت آسیب 

پذیرند. 
زنان فلســطینی کــه در پناهگاهها 
بمباران میشوند یا زنان بی دفاعی که 
در خانه های خود مورد تجاوز و حمله 
واقع میشــوند این ادعا را که مسلح 
شدن زنان آنها را آسیب پذیرتر میکند 

به چالش میکشاند.
صلح طلب بودن به معنای ضد جنگ 
بودن صرف نیســت. بلکه به معنای 
ابتکار و خاقیت داشــتن در شرایط 
جنگی است. میتوان فمینیست صلح 
طلب و منتقد و مخالف جنگ بود اما 
نمیتوان چشم خود را بر واقعیت های 
خشن جنگهای تحمیلی و ضرورت 

دفاع از خود بست. 
واقعیت این است هر زن فمینیستی 

که ادعای صلــح طلبی و مخالفت با 
جنگ دارد در شــرایط عملی درگیر 
شدن با جنگ تحمیلی دو راه بیشتر 
ندارد: یا میتواند با خواندن بیانیه های 
صلح طلبانه و ارائه تئوریهای مربوطه 
در مقابل گوشهای کر داعشیان خود 
را برای مرگ یا اســارت، تجاوز و به 
کنیزی بردن آمــاده کند یا اینکه با 
تمام وجــودش در مقابل این مردان 
عاری از هویت انســانی بجنگند و از 
خود و زنانگی اش، مردمان، کودکان 
و پیران بی دفاع و به تعبیری از تمامی 

انسانیت دفاع کند
این مبارزه مبارزه ای اســت بر ســر 
رهایی زنان. هر مبارزه ای برای رهایی 
زنان بی شــک به مبارزه ای بر ســر 
رهایی انسان ختم میشود. فمینیست 
هایی که مخالف دفاع مسلحانه زنان 
در مقابل داعش هستند گویا نمیدانند 
کــه اگر داعش پیروز شــود آنها نیز 
)همان فمینیست های صلح طلب و 
مخالف جنگ( در امان نخواهند بود و 
دیر یا زود نوبت آنها هم خواهد رسید. 
از دور ایستادن، نظاره گر بودن و ارائه 
تئوریهای ضدجنگ ابداع و خاقیتی 
را نمــی طلبد. خاقیت را آنهایی که 
در جرگه دفاع از خود در مقابل داعش 

ایستاده اند به نمایش گذاشته اند
هر چند نگرانــی مصادره به مطلوب 
کردن حضوز این زنان رزمنده از طرف 
نیروهای ناسیونالیست در آینده و حال 
وجود دارد و هر چند که آینده موقعیت 
اجتماعی و سیاسی این زنان در فردای 
پس از جنگ در تارنما است و اگر چه 
بتوان به ایدئولوژی رهبرانی که پشت 
مسلح کردن این زنان قرار دارند شک 
کرد و آن را نقد فمینیستی نمود اما 
نمیتوان به بهانه این نگرانیها حضور 
مســلح این زنان در دفــاع از تمامی 
وجود خود را زیر ســوال برد. دفاع از 
کوبانی و شنگال اکنون فقط دفاع از 
کورد و کردستان نیست. دفاعی است 
از انسانیت در مقابل توحش، دفاع از 
زنانگی است در مقابل سیستم تا مغز 
اســتخوان مرتجع مردساالر داعش. 
در حقیقت دفاع از دستاوردهای هر 
چند اندک حقوق بشری در خاورمیانه 

بازده است. 
آری، در خاورمیانه ای که سالهاست 
زنان و زنانگی شان انکار میشود اکنون 
نیرویی به میدان آمده که میخواهد 
پیام توانمندی زنان را برســاند و این 
پیام نیرومندی و توانمندی زنان است 
که میتواند در کشــورهای مختلف 
سبب ساز نزدیکی و اتحاد میان زنان و 

کلیت جامعه ستمدیده گردد .
بر گرفته از مدرسه فمینیستی

جلسه اجنمن زنان
زمان: 2 نوامبر 2014 ساعت 11 صبح

در رابطه با کتاب 
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

آیا شما درترس دائمی ازهمسرتان بسر میبرید و برای خود و فرزندان 
تان می ترسید؟ممکن است که شما  قربانی خشونت های خانواد گی  

شده باشید. آیا به دنبال همزبان می گردید  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 می خواهید 

تلفن را بردارید و با شماره: 8۱۱۷-2۷4-5۱4 با ما تماس بگیرید.

امروز عراق و سوریه

چهــره ویرانگــر و منحوس جنگ و 
شــعله ور شــدن آتش جنگ های 
جهانی یا محلی، موضوعی است که 
به رغم افزایش نفوذ سازمان های بین 
المللی گفتمان های جهان شــمول، 
هنوز در حیطه اختیار و انحصار دولت 
ها قرار دارد و جامعه مدنی کشورهاـ  
بویژه زنان ـ در ظهور جنگ و برآمد 

آن، نقش و تأثیر چندانی ندارند. 
با این حال اما زنان به مانند بقیه اقشار 
جامعه، ناگزیر از تحمل تبعات فاجعه 
بار آن هستند. طبعا تحمل پیامدهای 
ضدبشــری جنگ، در میان زنان نیز 
واکنش های متفاوتی بوجود می آورد 
چنانچــه در خال دو جنگ جهانی، 
زنان آمریکا و اروپا را به موضع گیری 

های متفاوتی وا داشت. 
در واقع اکنون که به قرن گذشــته 
)قرن بیستم( نگاه می کنیم و دربارۀ 
آن ماجراهــا و تنش هــا و درگیری 
گرایش هــای جنبش زنان، با فاصله 
ای هشتادساله به قضاوت می نشینیم 
متوجه می شویم که همه آن گرایش 
ها به رغم آن که در بحبوحه جنگ، 
به ظاهر در مقابل هم قرار گرفتند و 

یکدیگر را حتا به: 
مزدوری بیگانگان، سازشکاری، خیانت، 
تجدیدنظرطلبی، پیاده نظام دشمن، 
عوامل جنگ نرم، و نظایر این برچسب 
های ایدئولوژیک متهم می کردند اما 
هر کدام توانستند به سهم خود، و به 
اندازه توان و ظرفیت خویش، نقشی 
مؤثر برای حضور و پیشروی زنان در 
جامعه سیاسی و اجتماعی کشورهای 
خود ترسیم نمایند چرا که این نقش 
ها را هر کدام از این گرایش ها با توجه 
به »هویتی فمینیستی« برعهده می 
گرفتند و بدین ســان بدون سروصدا 
و با چراغ خاموش، توانســتند پرچم 
جنبش متکثر زنــان را همچنان در 
اهتراز نگه دارند،اگر جنبش حق رأی 
پیش از جنگ وجود نمی داشــت و 
نمی توانست در طول جنگ همچنان 
پرچم حق رأی را در اهتزار نگه دارد، 
مســئله حق رأی زنان در دستور کار 
سیاسی هیچ گروهی قرار نمی گرفت

در هر حال به نظر می رسد بازخوانی 
تجربه متنوع جنبــش های زنان در 
کشورهای غربی در مقطع دو جنگ 
جهانی اول و دوم، خاطر نشان سازد 
که فراتــر از درگیریها و 
چالش های موجود میان 
گوناگون  هــای  گرایش 
زنــان،  جنبــش  درون 
همه ما زنــان ـ با وجود 
متفاوت  هــای  گرایش 
فکری و سیاســی مانـ  
می توانیم بــه اندازه ی 
ظرفیت مان، سهمی در 
پیشبرد مطالبات و ارتقاء 
وضعیت زنان ســرزمین 
مان بر عهده بگیریم اگر 
که: به جای برچسب زدن 
و محکوم کردن یکدیگر، 
بــه آنچه بــه آن »باور« 
داریم صادقانه و امیدوارانه 

»عمل« کنیم.
در تاریخ ایران نیز در سده 
ها و دهه های اخیر شاهد 
مشــارکت فعال زنان در 
قیامهــا و جبهه ها بوده 

ایم. 
نمونه ها فراوانند: 

از دخالت مستقیم زنان 
مبــارزه و شــورش  در 
گرفته تا حضور مؤثرشان 
در مبــارزات خیابانی و 
انقابها. پیشقراولی زنان 
در بلــوای نان در ســال 
1277 و از پای درآوردن 
دروازه بان شــهر و حتی 
دست به اسلحه بردن و 
درگیری با نیروهای گارد 
شــاهی و تأدیب یکی از 
مردان و محافظان شاه به 

نام »کامران میرزای نایب السلطنه« 
که در احتکار گندم دســت داشــت 
از نمونه های پیشــقراولی و دخالت 
مستقیم زنان در مبارزه و شورش بوده 

است. 
همچنین نقش زنــان و تاثیر گذاری 
آنها در جنبش تنباکو و تحریم آن به 
خصوص از طرف زنان دربار ناصرالدین 
شاه تا آنجا که شاه را مجبور به دستور 
لغو امتیاز تنباکو به شرکت انگلیسی 

کردند غیر قابل انکار است. 
این حضــور و تأثیر گذاری همچنان 
ادامه داشــته است تا به انقاب 57 و 
حضور فعال زنان در قبل و بعد از این 
انقاب در تحوالت اجتماعی و سیاسی 

می رسیم.
اگر به تاریخ مبارزات معاصر زنان کرد 
بنگریم سالهاســت زنان همزمان با 
حضور مؤثر و غیر مستقیم در جنگ 
با به دست گرفتن اسلحه در صفوف 
مقدم جنگها در کنار مردان در نبردها 

حضور داشته اند. 
اولیــن زن کردی که در ســده اخیر 
اسلحه به دســت گرفت بانوی کرد 
آســوری "مارگارت جورج" در دهه 
شــصت میادی بود کــه به صفوف 
پیشمرگه ها پیوست. بعدها لیا قاسم 
و لیا زانا و بســیاری زنان دیگر کرد، 

نماد زن مبارز بوده اند.
______________

میتوان فمینیست صلح طلب و 
مخالف جنگ بود اما منیتوان 
چشم خود را بر واقعیت های 

خشن جنگهای حتمیلی و 
ضرورت دفاع از خود بست.

ـــــــــــــــــ

هر چند تاریخ را مردان نوشــته اند و 
نام بسیاری از زنان مبارز شاید به این 
دلیل در تاریخ یا ثبت نشــده و یا به 
فراموشی سپرده شده است و هرچند 
که کلیشــه های جنســیتی جامعه 
مردساالر همیشه در تاش بوده است 
تصویری بســیار کم رنگ و ناتوان از 
وظایف زنانه زنان در جنگ ارائه دهد 
و همزمــان وظایف مردانه را پررنگتر 
کند، اما واقعیت این است که شرکت 
فعال زنها در میدانهای نبرد و مشارکت 
مستقیم آنها تصویر ساخته شده از زن 
در جنگ به عنوان موجودی قربانی که 
توان دفاع از خود ندارد و به پشتیبانی 
و حمایت مرد وابسته است را دگرگون 

کرده است. 
آنچه که قابل توجه اســت اینکه در 
زمان جنگ و با حضور فعال زنان در 
جبهه های نبرد، موانع و محدودیتهای 
جنســیتی رقیق و کم رنگ میشود. 
مشارکت فعال زنان در جنگها اغلب 
به ایجــاد حس برابــری و کم رنگ 
نشان دادن تفاوتهای جنسیتی کمک 
کرده است. حتی در مواردی استثنا، 
زنان توانسته اند در موضع قدرت به 
موقعیت های باالیی برسند. اما واقعیت 
این است که بعد از اتمام جنگ، زنان 
وضعیت دشواری برای حفظ موقعیت 
اجتماعی خود داداشــته اند. زنان با 
وجود نقش فعالی که ممکن است در 
زمان جنگ ایفــا کنند، بعد از دوران 
جنگ به حاشــیه رانده می شوند و 
نقش های اجتماعی کلیشه ای دوباره 

به آنها تفویض میشود. 
این شاید به این دلیل است که اغلب، 
مشارکت زنها در جنگها به عنوان امری 
حاشیه ای در نظر گرفته شده است. 
آنها اکثرا به صورت یاری دهندگان به 
مردان دیده شده اند نه فعاالن اصلی 
میدان مبــارزه. واقعیت تلخ تاریخی 
نشــان میدهد که حضــور واقعی یا 
نمادین زنها در جنگ یا حضور رسمی 
و غیر رسمی، مستقیم و غیر مستقیم 
آنها باعث ایجاد تغییرات اساسی در 
موقعیت های اجتماعی اشان چه در 

فردا
کجا؟!

شرکت فعال زنان در میدان های 
جنگ، تصویر زن را به عنوان 

موجودی قربانی که به حمایت مرد 
وابسته است، دگرگون کرده است!

روز یکشــنبه ۱2 اکتبــر تظاهرات 
بــه دعوت  پرشــوری در مونترآل 
نیروهای کورد سوریه، ترکیه ، ایران و 

عراق برگزار شد.
حــس همبســتگی در این میــان موج 
میــزد، همه در جســتجوی پیوند یابی با 
یکدیگر بودنــد، گوئی همه خود را کوبانی 
میپنداشــتند و در محکوم نمودن داعش 
این فرزند خلف مرتجعین منطقه و غرب به 
سر کردگی امریکا و دفاع از مردم ستمدیده 
کوبانی دست به دســت هم داده بودند. و 
شعارهائی بر علیه نیروهای ائتاف ومحکوم 
کــردن دولت ترکیه که هر یک نه در دفاع 
از انســانیت که در دفاع از منافع شوم خود 
بعد از به خاک و خون کشیدن عراق و لیبی 
و سوریه نقشه هائی در سر میپرورانند سر 

داده میشد.
با تاکید بر اینکه که اگر امروز این انســان 
خواران متوحش سرکوب نشوند فردا نوبت 
دیگر کشــورها خواهد شد. و زمانی که آن 
نیروهائی که از کشــورهای غربی به آنان 
پیوسته اند به سرزمینهای خود باز گردند 
هریک بمب های ســاعتی ای خواهند بود 
که خواب را بر چشــمان همشهریان خود 
حرام خواهند کرد و هرج و مرج و نا امنی را 
حاکم خواهند نمود. آنگاه حکومتگران وادار 
خواهند شد تا بر روابط تبعیض آمیز، فقر 
و بیعدالتی در ســر زمین خودی باز بینی 

نمایند.
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سازنده ترین کلمه گذشت است ...آن را تمرین کن .
پرمعنی ترین کلمه "ما" است ...آن را به کار ببر .

عمیق ترین کلمه "عشق" است ... به آن ارج بده .
بی رحم ترین کلمه"تنفر" است ... با آن بازی نکن.

خودخواهانه ترین کلمه من است ... از آن حذر کن .
ناپایدارترین کلمه "خشم " است ... آن را فرو بر.

بازدارنده ترین کلمه "ترس" است ... با آن مقابله کن.
  •

چایت را بنوش 
نگران فردا نباش 

از گندمزار من و تو 
مشتی کاه می ماند برای بادها

)نیما(
  •

یاد گرفته ام
انسان مدرنی باشم

و هر بار که دلتنگ میشوم
به جای بغض و اشک

تنها به این جمله اکتفا کنم که
هوای بد این روزها

آدم را افسرده میکند . . . !

  •
یک رابطه باید عاقالنه انتخاب بشود،

در عشق عجله نکن،
صبر کن تا زمانی که فرد 

        مناسبی پیدا کنی!
اجازه نده تنهایی، تو را در آغوش کسی 

که به یکدیگر تعلق ندارید، قرار بدهد!
عاشق شو،

هنگامی که آماده هستی،
نه هنگامی که تنهایی!
یک رابطه عالی ارزش 
      صبر کردن را دارد

  •
هرگز تمامت را برای کسی رو نکن 

بگذار کمی دست نیافتنی باشی
آدمها تمامت که کنند 
   »رهایت« می کنند . .

Organ   |   L’orgue
مسابقات جهانی ارگ کانادا، از 7 
ااکتبر درمونتریال آغاز شده و تا 19 

اکتبرادامه می یابد.  
این رقابت ها همه ساله ارگانیست 
های جوان را از تمام دنیا به خود 

جلب می کند. 
هدف این برنامه  ســاالنه معرفی 
بیشتر این ساز قدیمی وعظیم به 

دوستداران موسیقی است. 
در ضمن به پیشــرفت نوازندگان 
جوان هم کمک می کند. مونترال 
مهمترین شهر ارگ های قدیمی و 

عالی در شمال امریکا است. 
ارگ یکی از قدیمی ترین سازهای 
اروپا اســت. اولین ارگ توســط 
 Ctesibius مخترع نابغه ی یونانی
در قرن سوم میادی ساخته شده 

است که آن را
 Hydraulis d’Alexandrie 

نام گذاری کرده بوده است. 
چون هوا با فشار آب به داخل لوله 
های صوتی فرســتاده می شــده 

است. 
ساختمان ارگ بسیار پیچیده و پر 

حجم است. 
2 یا چند ردیف شستی مانند پیانو 
دارد به اضافه ی یک ردیف پدال 
برای صداهای بم در زیر پا ساخته 

شده است. 
با نواختن شستی ها و پدال ها، هوا 
به لوله های فلزی بلند و کوتاه رانده 
شده و اصوات موسیقی به صدا در 

می آیند. 

کلیدهای  با  بعاوه 
مخصوص می توان 
زنــگ صــدا را به 

سلیقه ی خود تغییر داد. 
ارگ از لحاظ تنوع زنگ صدا غنی 
ترین ساز موجود است و نوازندگی 

آن بسیار مشکل است. 
از قرون  وسطی تا قرن 19 فقط در 
کلیساها ساخته می شد. از آن به 
بعد در سالنهای   بزرگ کنسرت 
هم ساخته شده است. 2 سال پیش 
 La maison Symphonic در 
مونترال ارگ پر ابهتی ساخته شد. 
اکثر موسیقی نوشــته شده برای 

ارگ، از اروپای غربی می آید. 
 Orthodox ارتودکسی  )کلیسای 
در اروپای شرقی در مراسم خود از 
موسیقی استفاده نمی کرده اند( از 
قرن 7 میادی پاپ دستور ساختن 

ارگ را در کلیسا ها داد. 
موسیقی برای ارگ بسیار متنوع و 
زیاد نوشته شده است. در انگلستان 
آثــار   )Baroque دوره(  Handel
متعدد و معروف بجای گذاشــته 

است. 
در آلمان یوهان سباســتیان باخ 
)دوره Baroque( سبک مخصوص 
خود را جدا از سبک های مختلف 
شمال و جنوب و مرکز آلمان آفرید 

و آنرا به اوج تکامل رسانید.
اسامی آنها:

 TOCCATA- PRELUDE- 
FANTASIA- FUGUE

در فرانسه Frank Casar آهنگساز 
پر اهمیت دوره ی رومانتیک است. 

ر  د
زمان چون صنعت  این 

ساختمان ارگ بهتر و کاملتر شده 
بود او توانست آثار معظم و باارزشی 
 Oragan برای این ساز بنویسد که
Symphony نامیده می شــوند. 
آنها که مانند فرم ســمفونی برای 
ارکستر- شامل چند قسمت است. 
در آلمــان قرن 19 مندلســون و 
فرانس لیست و Max Reger آثار 
متعدد و معروف برای این ســاز 

ساخته اند.
 Olivier Messian- ،20 در قــرن
آهنگســازان   Paul Hindemith

معتبر این ساز می باشند.
برای آشنایی با این ساز:

 Lunch time Concert
چهارشنبه ها تا 29 اکتبر: 
ساعت 12:15 - 12:45 

محل : کلیسای`
Notre Dame de Bon Secour  
chapel – Old montreal 
400 Saint Paul Est

موسیقی قرن 17 و 18 میادی با 
ارگ نواخته می شود. ورودی آزاد 

است.
جهانی  مسابقات  اطاعات:  تلفن 

ارگ:
 info:
 514-510-5678

شیـدا 
قره چه داغی 

برای آشنائی و استفاده از دنیای عظیم 

و زیبای موسیقی کالسیک، بهترین راه 

اینســت که در کودکی و جوانی چند 

سال ساز زد. راه دوم: با دقت و مرتبا به 

موسیقی کالسیک گوش داد. لذا برای 

کسانی که عالقه دارند و نمی دانند از 

کجا شروع کنند راهنمائی های کوتاه و 

راهگشا در روزنامه پیوند ارائه می دهم. 

خواننده گرامی چنانچه سوال و کمک 

با آدرس  بیشــتری الزم دارید لطفا 

DIALOGUE تماس بگیرید:

Sheida.g@hotmail.com 

موسیقی... 
زندگی: ازنازی بپرس!... 

آمسان در تو پیداست... زالل که باشی، 

زندگی ات را منوط به بودن و نبودن آدمها نکن .. 

روی پاهـای خودت بایست تا تنهایی ات را بیهوده 

نیابی و هـیچکس را بهترین زندگی ات خطاب 
نکن ...

•  یادت باشد، آدمها بهترین که خطاب شوند 

خیاالتی میشوند .. هـوا برشان میدارد و تو را 

به هـر جهت که بخواهـند میبرند ... زندگی ات 

را که مشروط به دیگران کنی جایی برای کشف 

خودت باقی نمی گذاری .. آدمها که مهم تلقی 

شوند تغییرت میدهـند. آنوقت تو میمانی و یک 

دوگانگی شخصیت.

•  یادت باشد کسی بهترین زندگی ات میشود که 

خودش بخواهـد .. مبادا عروسک خیمه شب بازی 

آلتدست دیگران شوی مگذار زندگی ات محتاج 

تأیید گرفتن از دیگران باشد ..

با دهـن کجی به تنهایی درونی ات، حفظ ظاهـر

کن! از ترس بی کسی به آغوشهای پیش پا افتاده

پناه نبر. هـر تازه وارد، رنجی تازه است.

•  یادت باشد تازه واردهـا هـم از ترس تنهایی به 

آغوش تو پناه می آورند ...

دست تنهایی ات را به سمت هـیچکس دراز 

نکن تا مّنت هـیچ خاطره ی اشتباهـی بر سر 

بیکسیات نباشد

جهان از چشم تو نخواهـد افتاد مادامی که از 

چشمهای خودت نیفتاده باشی ...

اُرگ

این اتفاق  می افتد.  می خواهم یک 
خاطره خوب ازش داشته باشم.

•  دوستانت  چطور به این قضیه 
فکر  می کنند؟

− یکی از آنها حاضر نیســت پرده  
بکارتش پاره شود. برخی هم دروغ 

می گویند.
***

ریحانه دختری 24 ساله است. 
پدرش کارگر است و از گفتن اینکه 
بزرگ ترین دغدغه فعلی زندگی اش 

ازدواج کردن است، ابایی ندارد.
او باکره است و به گفته خودش تا 
به حال با چند پسر به صورت »اس.
ام.اس«ی دوست بوده است. درباره 
پرده بکارت می گوید: »خدا این را 
گذاشته که یه فرقی بین دخترهایی 
که پاک هستند با آنهایی که همه 
کاری می کنند باشد. خیلی خوب 
است که از این راه معلوم می شود 

که قبًا خبری بوده یا نه.«

عاطفه از ماجرای عجیب دوست 
خــود  می گوید. دختــری از یک 
خانواده به گفته او »متوسط« که 
از 19 سالگی »بدون آنکه خودش 
بخواهد« پرده بکارتش در ارتباط 
جنسی با فرد مورد عاقه اش از بین 
می رود و بعد »با مدیریت خواهرش 
که ازدواج کرده و تجربه داشته« در 
شب ازدواج در ناحیه داخلی آلت 
تناسلی اش »ســائیدگی یا زخم« 
درســت می کند کــه در هنگام 
برقراری رابطه جنسی با همسرش، 

به خونریزی بیفتد.
***

منصوره کارمند یک دفتر معامالت 
ملکی است. 

راضی به صحبــت در این زمینه 
نیست و با اکراه و شکایت  می گوید: 
»من اصا بهش فکر  نمی کنم. چهار 
سال است که گذشته. ماه های اول 
خیلی اذیت شدم و از نظر روحی 

داغان بــودم، اما یــاد گرفتم که 
فراموشــش کنم. به ازدواج و این 
مسائل فکر  نمی کنم چون اذیت  
می شوم. دارم زندگی ام را می کنم. 
االن کــه شــما ســئوال کردید 
احساس خوبی ندارم چون دوباره 
یادم  می افتد و باالخره دلشــوره  

می گیرم.«
***

فریده، باکره است، اما از دوستش  
می گوید که از 23 ســالگی باکره 
نیســت ولی درباره ازدواج نگرانی 

ندارد.
او  می گویــد: »برای خیلی ها حل 
شده است این مسائل. بستگی به 
این دارد کــه خانواده ها چطوری 
باشند. اگر مذهبی باشند برای شان 
خیلی مهم است، اما اگر مذهبی 
نباشــند مهم این است که داماد 
حساس باشــد یا نباشد. دوستم 
یک ســال دیگر قرار است ازدواج 

کند. االن عقد کرده هستند. پسره 
قبا دوست دختر داشته و خودش 
رابطه داشته اســت. عادی است 

برایش.«
***

در مقابل، یگانه معتقد است که نوع 
نگاه به مسئله بکارت »ربط چندانی 
به مذهبی بودن یا نبودن ندارد« 
و درباره دوســتان دانشگاهی اش 
این طور  می گوید: »دو نفر چادری 
در دانشــکده ما بودنــد که نماز 
حســابی  اما  می رفتند،  جماعت  
به خودشان  می رســیدند. ارتباط 
داشتند و پسرهای دانشکده به ما  
می گفتند که این دو نفر همه کاری  
بکارت شــان  اینکه  جز  می کنند 

آسیب ببیند.
یک نفر در دانشــگاه مــا بود که 
مذهبی بود. چــادری نبود، ولی 
مذهبی بود. خودش به من گفت 

اینقدر احساس خوبی داشتم که 
متوجه نشدم دارم چکار  می کنم. 
بعد دیگــر مدام رابطه جنســی 
داشــت. دخترهایی هم داشتیم 
کــه در خانواده شــان آزاد بودند. 
در مراســم جشــن تولد با پدر و 
می خوردند،  مشــروب   مادرشان 
اما خیلی مراقــب بودند. کارهای 
دیگــری  می کردند که دوســت 
پسرشان راضی باشد، اما  می گفتند 
تا مطمئن نشویم که می خواهد با 
ما ازدواج کند اجازه  نمی دهیم که 
رابطه کامل جنســی با ما داشته 

باشد.«
***
نسرین مادر است. 

یــک دختــرش ازدواج کــرده و 
دختری دیگر که مجرد است.

او به افــکار و ارزش های متناقض 
پسرهای ایرانی اشــاره  می کند و  

می گویــد: »…دخترها باید خیلی 
مواظب باشند. خیلی از خانواده ها 
مثل قبل نیستند که با رفت و آمد 
دخترها و پســرها مشکل داشته 
باشند. اینکه بروند پارک یا همدیگر 
را بغل کنند و در این حد؛ اما موقع 
ازدواج خود پســرها برایشان مهم 
است. مادِر پسر برایش مهم است. 
پسر من با چند دختر دوست بود. 
نصیحت  می کــردم که نکن، گناه 
دارند دخترهــای مردم.  می گفت 
خودشان عقل دارند و می دانند چه 
می کنند. همین او، موقع ازدواج که 
رسید دیدیم دست گذاشت روی 
یک دختر ساده. گفت می خواهم 
مطمئن باشم که سالم است. من 
پسر خودم را گفتم که نگویید اینها 

همه حرف است.«
 •
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تلویزیون دمکراسی شورایی 

اطالعیه
برنامه های تلویزیون دمکراســی شورایی از 
اول اگوست، ۱0 مرداد ماه از کانال تلویزیونی 
دیدگاه  بــر روی ماهواره یاه ســت پخش 

می شود.
ساعات پخش برنامه های تلویزیون دمکراسی 

شورایی بدین قرار است:
روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته: 

ساعت نه و نیم شــب به وقت ایران، ساعت 
هفت شب به وقت اروپای مرکزی به مدت یک 

ساعت پخش می شود.
تکرار برنامه ها در روزهای 3 شنبه و 5 شنبه 
هر هفته ساعت نه و نیم صبح به وقت ایران، 
ســاعت هفت صبح به وقت اروپای مرکزی 

خواهد بود.
اگر به تلویزیون ماهواره ای دسترسی ندارید، 
می توانید از طریق آدرس اینترنتی ســایت 
دیدگاه  و جی ال ویز به طور زنده و هم زمان 
برنامه های تلویزیون دمکراســی شورایی را 

مشاهده کنید:
http://www.didgah.tv/fa

دموکراسی شورایی  ائتالف ضد داعش، اهداف، 

ســه ماه و چهار روز پس از سقوط موصل )دومین شهر بزرگ( 
عراق و تصرف آن توســط "داعش"، ائتافی با نام "ائتاف ضد 
داعش" به رهبری آمریکا و با حضور برخی از دولت های عربی، 
اروپایی و اســترالیا شکل گرفت. اما هدف از تشکیل این ائتاف 
چیست، چگونه و چرا در این لحظه شکل گرفت، تاثیرات آن چه 

خواهد بود و چه نتایجی را می توان به انتظار نشست؟ 
پاسخ درست به این سواالت می تواند ما را در درک شرایط کنونی 
منطقه خاورمیانه، تحوالت اخیر و نیز آینده منطقه یاری رساند. 
شکی نیست که با تصرف موصل به دست داعش، باید تحوالتی 
در آرایش نیروهای حاضر در صحنه رخ می داد و نمی توانســت 
شرایط به شکل گذشته ادامه پیدا کند. گسترش حمات داعش 

و خطری که از این بابت دولت مستقر در بغداد را تهدید می کرد، 
دو خطر بالقوه برای امپریالیسم آمریکا و متحدان اش در بر داشت. 
اول به خطر افتــادن صدور نفت عراق، منافع کارتل های نفتی 
و نیاز بازارهای جهانی و اقتصاد ضعیف و در بحران کشــورهای 
امپریالیستی )بویژه اروپایی( به قیمت پایین نفت و ثبات نسبی در 
این بازار بود. شکی نیست که بروز شوک نفتی و باال رفتن قیمت 
آن -به ویژه در لحظه ی کنونی- به ضرر اقتصادهای اروپایی و به 

نفع کشورهایی هم چون ایران و روسیه است.
دومین مساله، به خطر افتادن موجودیت دولتی بود که آمریکا 
و متحدان اش از سال 2003 تاکنون برای آن سرمایه گذاری کرده 

بودند تا منافع این کشورها را در منطقه تامین کند. 
اگرچه دولت نــوری مالکی با اتخاذ 
سیاســت های فرقه گرایانه و نزدیکی 
با حکومت اســامی ایــران به عنوان 
قدرتمندترین کشور "شیعه" به بحران 
در ساختار سیاسی عراق دامن زده بود 
و از ایــن جهت تا حدودی نارضایتی 
امپریالیســم آمریکا و متحدان اش را 
به همراه آورده بــود. واقعیت این بود 
که پیش از سقوط "موصل"، داعش 
در حال رشد و گسترش مناطق تحت 
نفوذ خود در عراق بود و این رشد بیش 
از هر چیز مدیون سیاست های دولت 
مالکی بود که به ویژه بخش بزرگی از 
مردمان ساکن مناطق "سنی نشین" را 
علیه قدرت مرکزی شورانده بود. شهر 
"فلوجه" نمونه ی بارزی از این بحران 
است که بسیار پیش از "موصل" شاهد 
درگیری نیروهای دولتی با مخالفین از 
جمله نیروهای وابسته به داعش بود، 
درگیری هایــی که در عمــل ناتوانی 
ارتش عراق در مکان هایی را که مردم 
دست به اسلحه برده و یا با گروه های 
شــبه نظامــی احســاس همدردی 

می کنند، نشان داد.
"موصل" نیز به همین دلیل به راحتی 
سقوط کرد. اگر همراهی ساکنان شهر 
و نفرت شــان از دولــت مالکی نبود، 
موصل این گونه به دســت نیروهای 
داعش نمی افتــاد، بویژه آن که در آن 
منطقه گروه های - سنی و یا وابسته به 
بعث - عراقی در کنار نیروهای داعش 

قرار گرفته بودند. 
اما معضل دولت مالکی تنها گروه های 
"ســنی" عراق نبودند، روابط دولت 
مرکزی با حکومت "اقلیم کردستان" 
نیز به مرحله ای بحرانی رسیده بود و 
سقوط موصل، بحران در روابط این دو 

را آشکارتر ساخت. 
بارزانــی رئیس "اقلیم کردســتان" 
خواســتار همه پرسی برای استقال 
کردســتان شــد و وزرای ُکرد نیز از 
دولت مالکی اســتعفا دادند. نتیجه 
آن که سقوط موصل آن اتفاق کلیدی 
بود که همــه ی بحران هایی را که تا 
آن روز از طرف گروه هایی ســعی در 
انکار آن می شــد، به جلوی چشمان 
آورد و نشــان داد که عراق در عمل 
به سه منطقه تقســیم شده است و 
ایــن چیزی نبود که مورد خواســت 
امپریالیست های آمریکایی و اروپایی و 
حتا دولت های منطقه از قبیل ترکیه و 
ایران بوده باشد، هم از نظر اقتصادی و 

هم از نظر سیاسی.
دولت آمریکا با وجود احساس خطر، 

اما نمی توانست بدون تحقق پیش شــرط هایی وارد عمل شود. 
امپریالیسم آمریکا و اقتصاد این کشور نه توان لشکرکشی مجدد 
به عراق را در این لحظه داشــت و نه آن که تجارب گذشته این 
اجازه را به او می داد. امپریالیسم آمریکا می خواست تا نیروهایی از 
درون این کشورها به قدرت برسند که از سویی توان مقابله 
با جنبش های انقابی را داشته باشند و از سوی دیگر منافع 

امپریالیسم آمریکا را تامین کنند. 
این سیاست خاورمیانه ای دولت آمریکا در شرایط کنونی بوده 
و هست. دولت آمریکا می دانست که حضور مستقیم نیروهای 
نظامی این کشور می تواند چه نتایج وخیمی را برای آن به 
همراه داشته باشد و این را در زمان اشغال نظامی عراق، شهر 
کوچــک "فلوجه" و مقاومت مردم آن در برابر ارتش آمریکا 
به اثبات رسانده بود. لشکرکشی به افغانستان و عراق نه تنها 
هزینه های سنگینی را به اقتصاد آمریکا تحمیل کرد، بلکه 
از نظر سیاسی نیز یک شکست برای امپریالیسم آمریکا بود 
که ابرقدرتی او در این دو جنگ و در آن جا که نه ارتش های 
مزدور که با مقاومت مردمی روبرو گردید، به چالش کشیده 

شده بود.
بنابــر این اولین گام برای ورود به جنگ، حل معضل دولت 

مرکزی در عراق - هر چند به ظاهر - بود. 
فشارهای چند جانبه به مالکی، منجر به انتخاب حیدر عبادی 

به عنوان نخست وزیر و استعفای مالکی گردید. 
اما همه می دانستند و می دانند که دولت جدید عراق نه پاسخ 
به حل بحران عراق که تنها سرپوشی مجدد و موقتی برای 
حل این بحران بود، تا به حضور نظامی کشورهای دیگر در 
عراق برای مقابله با داعش که به "دولت اسامی" تغییر نام 

داده بود، مشروعیت ببخشد. 
تشکیل "ائتاف ضد داعش" پرده ی بعدی این نمایش و در ادامه 
تشــکیل دولت "وحدت ملی" در عراق به حساب می آید و این 
ائتاف قرار اســت به عنوان ابزاری که ماشین جنگی را هدایت 
می کند به تحقق سیاست های امپریالیسم آمریکا در منطقه یاری 

رساند.
اما آیا "ائتالف" قادر به شکست نیروهای داعش می باشد؟ 
هم اوباما و هم کامرون در سخنان خود بر این نکته تاکید داشتند 

که این جنگ نه ماه ها که سال ها طول خواهد کشید. 
بنابراین بیراه نیست که اگر بگوییم جنگ در خاورمیانه در بهترین 
حالت خود چند سال طول خواهد کشید و در این میان شکی 
نیست که یکی از نتایج ادامه ی جنگ، کشتار، فقر و خانه خرابی 

هر چه بیشتر مردم خواهد بود. 
داعش امروز تنها یک گروه "تروریستی" افراطی مسلمان نیست، 
داعش امروز یک قدرت افراطی مســلمان است که بر قسمت 
بزرگی از عراق و سوریه حکم می راند که وسعت اش از برخی از 
کشــورهای اروپایی بیشتر و حدود 8 میلیون نفر در محدوده ی 
تحت کنتــرل این قدرت منطقه ای زندگی می کنند. به اعتراف 
مقامات آمریکایی قدرت کنونی داعش بســیار فراتر از القاعده و 

طالبان می باشد. 
هم اکنون چندین هزار نفر از کشورهای اروپایی برای جنگیدن 
به داعش پیوســته اند و مدام بر تعداد این افراد اضافه می شود. 
گفته می شــود که از 80 کشــور جهان، حدود 15 هزار نفر به 
داعش پیوسته اند. تضاد بین اعضای ائتاف، تضاد برخی از این 
اعضا با قدرت هایی هم چون حکومت اسامی ایران )بویژه بر سر 
دولت های حاکم بر سوریه و عراق( همه از جمله عواملی هستند 

که از بین بردن قطعی این گروه را با مشکل روبرو می سازند.
همان طور که پیشتر گفته شد، دولت "وحدت ملی" عراق، هیچ 
مشکلی را از عراق حل نخواهد کرد و این تنها دولتی برای گذار 
از بحران فروپاشــی عراق می باشد. در سوریه وضع اما از این هم 
بدتر اســت. کشــورهای عربی و ترکیه به هیچ عنوان حاضر به 
قدرت گیری بشار اسد نیستند و از سوی دیگر اپوزیسیون "غرب 
ساخته ی سوریه" نیز با عدم اقبال عمومی روبرو شده و در عمل 
اثر چندانی از آن باقی نمانده؛ در نتیجه، خاء قدرت در سوریه باز 

بیشتر احساس می شود. 
بنابر این از سویی قدرت داعش و از سوی دیگر ضعف دولت عراق 
و آلترناتیو مد نظر برای سوریه، از جمله عواملی  هستند که پایان 

جنگ در آینده ی نزدیک را غیرمحتمل می سازند. 
اما از این بدتر نیز ممکن است و آن فراگیرتر شدن دامنه جنگ و 

گذر آن از عراق و سوریه به کشورهای دیگر است.
اگــر دور جدید جنگ هــای منطقه ای در دهه ی پیشــین، در 
افغانستان بین القاعده و طالبان از سویی و قدرت های امپریالیستی 
از سوی دیگر آغاز گردید، در سال های بعد دامنه ی جنگ به عراق 
و در ســه سال اخیر به سوریه گسترش یافته و در عین حال در 
بسیاری از کشورهای دیگر از جمله لیبی، نیجریه و یمن شاهد 

ناآرامی و جنگ داخلی هستیم. 
بنابر این نباید این احتمال را منتفی دانست که ممکن است این 
جنگ به جای فروکاهی مسیر دیگری را طی کرده و به کشورهای 
شمال و مرکز آفریقا، شبه قاره هند و ایران گسترش یافته و حتا 

به جنگ دولت های منطقه ای تبدیل گردد. 
واقعیت این است که بحران اقتصاد سرمایه داری و گندیدگی هر 
چه بیشتر این مناسبات که منجر به تشدید تضاد بین بلوک های 
متعدد جهان سرمایه داری شده است، تاثیر خود را در گسترش 
میلیتاریســم، افزایش جنگ ها و بحران های منطقه ای که هم 
ریشه های اقتصادی دارند و هم سیاسی و اجتماعی می گذارد. از 
همین روست که در سال های اخیر ما شاهد گسترش میلیتاریسم 

و جنگ در منطقه بوده ایم و این روند می تواند بدتر نیز بشود.
در چنین شرایطی ســت که دولت آمریکا با ایجاد "ائتاف ضد 
داعش" تاش می کند تا به اهدافی چند گانه دست یابد و بدین 
وســیله به ویژه بر نقش ونفوذ خود در منطقه بیافزاید و یا آن را 

تحکیم بخشد. 
اول این که همه جا صحبت از رهبری آمریکا در این ائتاف است 
و این به خودی خود برای آمریکا که تا حدودی موقعیت گذشته 
خود را از دســت داده مرهمی به شمار می آید. آمریکا با رهبری 
ائتاف بار دیگر رهبری خود را در جهان به رخ دیگران می کشد. 

دوم این که آمریکا با درگیر کردن کشــورهای منطقه و از جمله 
کشورهای ثروتمند عربی در جنگ، هم از شدت رشد احساسات 

ضد آمریکایی می کاهد و هم از بار هزینه های مالی جنگ. 
ســوم و از همه مهم تر این که آمریکا سعی می کند در طول این 
مدت که براســاس پیش بینی های خودشــان چند سال طول 
می کشد، هم تغییرات مد نظر را در دولت عراق ایجاد کند و هم 
با ایجاد یک آلترناتیو قدرتمند در سوریه به اهداف خود در سوریه 
برســد و این همان چیزی ست که جمهوری اسامی را وادار به 
واکنش کرده است. تغییرات مد نظر امپریالیسم آمریکا در عراق 
و ســوریه به معنای کاهش نفوذ ایران و تقویت موقعیت رقبای 
منطقه ای اش از جمله ترکیه، عربستان و قطر می باشد. بیهوده 
نیست که کنگره آمریکا درست در این شرایط و به بهانه ی مبارزه 
با داعش طرح کمک به نیروهای به اصطاح معتدل مخالف بشار 

اسد را تصویب کرده است.
ایران در صورتی که عراق و ســوریه را از دســت بدهد، هم در 
خطر از دست دادن نفوذ اش در لبنان است و هم دیگر نیروهایی 
کــه در شــمال و مرکز آفریقا پــرورش و ســازمان داده و این 
پــرده ی دردناک آن برای دولت ایران اســت که آن را وامی دارد 
تا در تحقق سیاســت های آمریکا مانع ایجاد کند. از بین رفتن 
گروه هایی هم چون داعش که هم ضد حکومت "شــیعه" ایران 
اســت و هم پرچم اســام رادیکال را از دست ایران و خامنه ای 
رهبر خودخوانده ی مسلمانان جهان ربوده، اگرچه از سویی به نفع 
ایران اســت، اما از سوی دیگر در صورت تحقق سیاست آمریکا، 
ایران کمربندی را که از ایران تا فلسطین و لبنان تداوم می یابد 

از دست می دهد. 
عدم دعوت از ایران برای شــرکت در "ائتاف" نشانه ی تصمیم 
جدی دولت آمریکا و متحدان اش )بویژه کشورهای منطقه( برای 
تحقق این سیاست است و روشن است که حتا تا این لحظه نیز 
که هنوز تغییر چندانی در آرایش نیروها صورت نگرفته و آمریکا 
و متحدان اش تنها به بمباران هوایی مشغول هستند، موقعیت و 
جایگاه منطقه ای حکومت اسامی ایران به خطر افتاده و تضعیف 

شده است و این یکی دیگر از نتایج تحوالت اخیر می باشد.
همان گونه کــه در باال آمد، جنگ خاورمیانه نمونه ی دیگری از 
جنگ های ارتجاعی در دوران زوال و گندیدگی ســرمایه داری 
در عصر امپریالیسم است، جنگی که قدرت های امپریالیستی و 
منطقه ای بر ســر منافع خود آغاز و بــه آن دامن زده اند و تنها 
نتیجه اش برای توده ها، برای کارگران و زحمتکشان، گسترش 
فقر، بیکاری و از دست رفتن جان های بی شماراست . "کوبانی" 
یک نمونه ی آن است، مردمی که با ساح هایی ابتدائی به نبرد با 
ساح های پیشرفته و تانک ها و توپخانه داعش برخاستند، برای 
حفــظ آن چه که دارند. اما در این میان دولت ترکیه تاش دارد 
تا با ممانعت از کمک رسانی به پیشمرگه ها و پیوستن داوطلبان 
ُکرد به آن ها، مقدمات کشتار پیشمرگان مستقر در کوبانی را در 
سکوت عملی "ائتاف" فراهم سازد. در اثر جنگی که امپریالیسم 
آمریکا از افغانستان آغاز کرد و هم چنان ادامه دارد، تاکنون صدها 
هزار نفر کشته و میلیون ها نفر آواره شده اند. این ارقام اگر چه برای 
کمونیست ها و دیگر انسان های شریف و آگاه، بسیار مهم هستند 
و جان هر قربانی جنگ برای شان ارزشمند، اما برای قدرت های 
امپریالیستی و دیگر نیروهای ارتجاعی هیچ مهم نیستند. برای 
آن ها آدم ها و جان شان آن جا اهمیت پیدا می کند که به منافع 
َپست  و حقیرشان ربط داشته باشد. برای باور آن نیز کافی ست 

تنها به همین امروز و آن چه که اتفاق می افتد نگاه کنیم. 
نشریه کار شماره 678 

از مقاومت مردمی در 
»کوبانی« دفاع کنیم!

در حالی که کشتار مردم منطقه کردنشین "کوبانی" در سوریه به 
دست نیروهای مرتجع و جنایتکار داعش هر روز با مقامت مردمی 
بیش تری مواجه می شود، مردم این منطقه از سوی تمامی مدعیان 
مبارزه با داعش تنها گذاشته شده اند. دولت های امپریالیستی که 
به بهانه مبارزه با داعش منطقه را بیش از پیش میلیتاریزه کرده اند، 

نظاره گر قتل عام مردم "کوبانی"اند.
مردم "کوبانی" و ســایر مناطق کردنشین طی سال های اخیر، 
نخست در مقابل سرکوب نیروهای ارتش بشار اسد مقاومت کردند. 
این مقاومت ها به پیروزی های نسبی منجر شد و در محدوده هایی 
اداره امور را به دست گرفتند اما با ادامه جنگ داخلی در سوریه، 
مردم این منطقه با دشمن مرتجع دیگری روبرو شده  و به مقاومتی 
تحسین برانگیز دست زده اند. مقاومتی که با شرکت غیر قابل انکار 

زنان همراه است.
مردم جهان که به رسانه های عمومی امپریالیستی بیش از پیش 
بی اعتماد گشته اند، در شــبکه های اجتماعی نفرت خود را از 
بی تفاوتی و سکوت دولت های امپریالیست و دولت ترکیه ابراز 
می کنند. دولت ســرکوب گر ترکیه که در ناحیه "کوبانی" مرز 
مشــترک دارد از مقابله با داعش سر باز زده و مبارزین کوبانی با 
کم ترین امکانات جنگی، به تنهایی در مقابل جنایتکاران داعش 
ایستادگی می کنند. این دولت اسالم گرا، از سویی دست داعش را 
در ترکیه باز گذاشته است، از سوی دیگر، مانع کردهایی می شود 
که می خواهند به کمک مبارزین کوبانی بروند. دولت اردوغان حتی 
تظاهرات کردها در همبستگی با "کوبانی ها" را به خاک و خون 

کشید که ۱4 نفر در این درگیری ها کشته شدند.
مبارزات و مقاومت  مردم کوبانی که بخشــی از مبارزه آنان برای 
تعیین سرنوشت خویش است، طی ســال های اخیر در اشکال 
مختلف و در صف آرایی های جدیدی در جریان بوده اســت. این 
مبارزات و مقاومت ها به حمایت و همبســتگی مردم و نیروهای 

مترقی و انقالبی نیازمند است.
کمیته خارج کشور ســازمان فدائیان )اقلیت( ضمن تحسین 
مقاومت مردمی در کوبانی، سکوت و بی تفاوتی نسبت به سرکوب 

و کشتار در کوبانی را شدیدا محکوم می کند.
زنده باد همبستگی بین المللی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
کمیته خارج کشور سازمان فدائیان )اقلیت(

8 اکتبر 2014

چرایی و نتایج آن
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خدمات امور کنسولی
کســری

مدیر و مسئول: حسین فرجی
ساعات کار : روزهای دوشنبه تا جمعه

صبح ها از ساعت 10 تا 1 بعدازظهر       
عصرها از ساعت 16 تا 18

شنبه ها از ساعت 11 تا 1 بعد از ظهر

پذیرش با تعیین وقت قبلی
Email: infokasra @yahoo.ca

Tel.: 514-419-8872

اوتــاوا
2 بـاردرروز

مونتریال -اوتاوا
اوتاوا- مونتریال
۱5 دالر هر طرف، هر نفر 

تلفن رزرو: 

(613) 265-5899
azoct2013

شهریاربخشی
دعوتنــــامه رسمی، 
ترجمـــه مدارک 
514-624-5609
514-889-3243

مترجم  رمسی
خاطره حتویلداری یکتا
عضو جامعه مترجمان رسمی 

کبک و ایران
ترجمه رسمی کلیه مدارک و 

خدمات مربوط به ترجمه
(514) 675-0694
(438) 390-0694

azsept'11

مترجم رمسی
محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک 
■  دعوتنامه و تصدیق امضاء

■  ترجمه کلیه اسناد و مدارک با 
تضمین تائید ادارات و سازمان های 

ایالتی و فدرال 
Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486

نیازمندی های  

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

تدریس ریاضیات 
و فیــزیک

مهندس  توسط 
لکترونیک  ا

)آرش کشوری(
<< کلیه مقاطع:

 College,University 
High-Shool

با سابقه tutoring درمدارس 
مونترال و تدریس در موسسات 

کنکور تهران 
* در صورت عدم رضایت جلسه اول 

رایگان می باشد. 
ثبت نام: با ظرفیت محدود
514-827-6329
514-620-3255

toendofmay2010P

   حل جدول های ویژه و عادی:      از صفحه 27
توجه: پیوند مسوولیتی در  برابــر محتوای آگهی های مندرج ندارد. 

استخدام 
به یک نفر برا ی کار در 
نمایشگاه  اتومبیل های 

دست دوم،  
- با گواهینامه رانندگی -

فورا نیازمندیم. 
لطفا با شماره تلفن 
زیر تماس بگیرید: 

Tel.: 514-249-4707
azjuly

کنید! استخدام ایرانی 

مترجم  رمسی
نغمه سروران

عضو رسمی انجمن مترجمان کبک،
ترجمه و تأیید ترجمه 

رسمی اسناد و مدارک، 
ترجمه شفاهی، تنظیم دعوتنامه 
و تکمیل کلیه فرم های رسمی، 

تأیید امضاء 
محل: مرکز شهر مونترال 

نزدیک مترو مک-گیل
Location: 
Downtown Montreal 
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an 
appointment

514-889-8765
nsarvaran@hotmail.

com

فن گویندگی
تدریس فنون گویندگی 

برای: سخنرانی های موثر، گویندگی 
ژورنالیستی، گویندگی برای رادیو 

و تلویزیون، آمادگی برای انجام 
مصاحبه های کاری و یا رادیو 
تلویزیون، فنون شعر خوانی و 

دکلمه و... 
توسط: رضا هومن 

)با بیش از 20 سال سابقه در تهیه 
واجرای برنامه های رادیو وتلویزیون 

وخوانندگی باگروه های موسیقی 
پاپ ایرانی (

514-833-8684
azmay2013hoomanfree

مدرسه فارسی زبان 
فرزانگان مونتریال

با مدیریت و همکاری تعدادی از فارغ التحصیان و معلمین
 مدارس تیزهوشان ایران )مدارس عامه حلی و فرزانگان( 

آموزش زبان فارسی با روشهای آموزشی 
نوین برای کودکان و نوجوانان

آموزش زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان 
تک درس ریاضی - فیزیک  - شیمی  
و سایر دروس در تمام مقاطع تحصیلی

و دروس  مقطع ابتدایی مدارس فرانسوی زبان    
مشاوره و کمک در حل مشکات تحصیلی دانش آموزان  

www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca
Tel.:  (514) 775-6508

farzaneganmontreal@yahoo.ca  azfev'12

تدریس فارسی 
تدریس زبان فارسی 
در وســت آیلند 

Tel.: 514-675-4405
abaee:azsepfree

آموزش فرانسه 
آموزش زبان فرانسه
از مبتدی تاپیشرفته

توسط کارشناس ارشد زبان 
فرانسه، با بیش از ۱0 سال 
سابقه تدریس در موسسه 
کیش و قطب راوندی تهران

)مجتبی فالح(

Tel.: 514-965-1358 
aug-oct60PD

استخدم آرایشگر 
به یک آرایشگر حرفه ای 
مسلط به امور آرایش  

مردانه و زنانه؛ برای کار در 
سالن »ویوا«؛ درمرکز شهر 
مونتریال )سه روز در هفته(

فـورا  نیازمندیم: 

Tel.: 514-967-1364
VIVA azsep15

باایرانی 
کــار
کنید! 

ایرانی 
بخرید!

مترجم رمسی
رضانوشادجمال

مترجم رسمی و عضوجامعه 
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه 

مدارک، دعوتنامه و تائید ترجمه 
Tel.: 514-575-7080

Uazjune2011

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

گلفروشی
وحید

زیباترین، تازه ترین، 
بهترین، بی نظیر! 

  برای هر اوکازیونی 
  برای هر بودجه ای 
  برای هر سلیقه ای

514-983-1726

مهدکودک 
خصوصی: دوستان کوچولو 
کوچولوهای دلبندتان را از 

محیط خانه به محیط 
خانه دوستان کوچولو 

تحویل دهید! 
از 4 ماهه تا 5 ساله 

در  قلب کت سنت لوک 
Tel.: 514-651-3232
Tel.: 514-550-7903

azoct15mromrani

استخـــدام
به یک تکنیسین الکترومکـانیک 

و کارگر فنی  برای کار 
در کارخانه پالستیک 

واقع در جنوب مونترال نیازمندیم. 
شماره هــای  تماس:

 34۱-56۷-5۱4      و      5۱4-606-۹00۷

استخدام
• رستوران کارتیه پرس •
به چند ویترس باتجربه: 

مسلط به زبان های 
فرانسوی و  انگلیسی 

و یک »باس بوی« 
تمام وقت یا نیمه وقت 

نیازمندیم.
4241 Decarie 

(514) 641-8666

اجــاره
خانه ویالیی، واقع در فضایی 

طبیعی و زیبا، 
در نزدیکی مرکز خرید، 

اجاره داده می شود. 

(514) 622-7023
kabiriazoct15

استخدام
به چند نفر ویترس 

• باتجربه  •
برای کار در رستوران 

کبابسرا نیازمندیم.
Tel.: 514-933-0-933

اجاره صندلی 
Chair Rent

سالن آرایش وزیبایی
شهـــرزاد:

Tel.: 514-489-6901

210 St-Jacques  (Lachine) 
Tel.: 514-366-1509  
        514-247-1732  
       (450) 638-7078 

210 سنت ژاک غربی <<مترو 
واندوم:   اتوبوس 90،به مست غرب

مرکزاسالمی ایرانیان

ساعــات کار: 
روزهای دوشنبه لغایت شنبه 

از ساعت 11 لغایت 17 
جهت انجام اموردر روزهای دیگر، 

هماهنگی قبلی الزم است.

به نام خداوند بخشنده مهربان

آمــوزش زبان انگلیسی 
با ۱2سال سابقه تدریس در موسسه کیش تهران 

عضو رسمی
TESOL CANADA/TESOL 

USA/TESOL TRINITY London
برگزاری کالس های خصوصی و نیمه خصوصی 

با شهریه مناسب :  برای مهاجرین
Conversation -IELTS -TOEFL

www.facebook.com/EnglishCollocationsForIelts
یونس حــامتی 

Tel.: 514-833-3848
az mai2014 25eachPendofjuly

باایرانی 
کــار
کنید! 

با پیوند همکاری کنید
نویسندگان، مترجمان، روزنامه نویسان 

جوان و تازه وارد، حتی شما... 
لم دارید، اگر عاقه مندید،  اگر دستی به ق 

ذوق دارید، در  گزارش نویسی،  ترجمه و...  
با ما

 -داوطلبانه- 
همکاری کنید.  

توجه: لطفا از پیش برای گزینش سوژه ها 
با ما هماهنگی کنید:

Tel.: 514-996-9692 

از غروب خورشید لذت ببرید!
از غروب خورشید لذت ببرید وطبیعت زیبا  و هوای سالم

 WEST ISLANDآپارتمان دو اتاق خوابه در 
 در نزدیکی رودخانه  

آماده برای فروش و یا اجاره است
مجید کفــــایی

(1613) 521-7345

کنید! استخدام ایرانی 

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک، انتاریو و ایران
• ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک

• تنظیم دعوتنامه رسمی، گواهی امضاء و کپی برابر اصل
• تکمیل انواع فرم ها

• ترجمه رسمی از ایران به کانادا
• تلفن مستقیم از ایران:  021-85312009

نگهــداری 
ازساملندان
نگهداری از سالمندان 
دلبندشما، توسط خانم 

با تجربه، در خانه یا 
بیمارستان 

صوفی: همراه با رفرنس
514-717-9117

freeazmar

سفـارش 
كيـک

سفارش همه گونه کیک 
برای همه اوکازیون ها

با کیفیت عالی و بهای 
مناسب  )بانوی ایرانی(

Tel.: (438)401-8546
azoctfri

PHOTOGRAPHY  PROFESSIONAL

عکا سی 
  عکس های پاسپورت، سیتی زن، 

PR  مدیکال کارت،  و کارت          
  عکس های خانوادگی و فارغ التحصیلی 

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

since 1990

)نبش دکاری (

عکس پاسپورتی 
کانادایی: اندازه سر حتما 
بایستی رعایت شود 
_______
عکس سیتی زنی 
اندازه عکس و جزئیات دیگر 
بایستی دقیق باشد
_______
عکس
PR کارت

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

رز

در قرآن بارها 
تأكيد شده است 
كه با يكديگر به 
خوبي صحبت 
كنيد. عامل 
بسياري از 
جدايي ها و 
اختالفات در 
جامعه خوب 
صحبت نكردن 
و خوب رفتار 
نكردن با 
يكديكر است و 
اگر باهم خوب 
رفتار كنيم 
بسياري از 
اختالفات از بين 
مي رود

اينجا ايستگاه تولد عشق است وقتي كه همه 
مي خواهند به كودك مبتال به سرطان اميد 

ببخشند وقتي كه نگهبان  بخش، پزشك، 
پرستار و... همه بر چهره هاي خسته نور 

مهرباني مي پاشند
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اشاره

يكي از ش��رايط اصلي در اس��تجابت دعا اين اس��ت كه بنده فقط 
درخواست و خواسته اش از خداوند باشد.

چش��م اميد بندگان فقط بايد به خداوند متعال باش��د، اميد نگاه و 
انتظار از خدا مورد اهميت اس��ت. زيرا خداوند فقط مؤثر مس��تقل در 
عالم خلقت اس��ت، افراد ديگر يكس��ري اسباب و وسايل هستند كه به 

اذن و اراده خداوند تأثير دارند. 
به طور مثال پزشكان، وسيله هايي براي شفاي بيمار هستند. داروها، 
تنها وسيله هايي هستند كه به درمان بيماري كمك مي كنند. در اصل 

همه چيز به اراده قادر متعال امكان پذير مي شود. 
انس��ان ها بايد اين مسئله را پذيرفته و باور كنند و شكل گيري اين 
باور مستلزم زمان در وجود آدمي است. براي پيمودن اين مسير تالش 
الزمه كار است و هيچ غم و غصه اي به وجود انسان نبايد راه پيدا كند، 
انس��ان هايي كه از منظر معنوي، اعتقادات بااليي دارند، اميد، تدبير و 
تالش باالتري نيز دارند و هيچ زمان، يأس، درماندگي و افس��ردگي به 
س��راغ آنها نخواهد آمد و از هيچ مس��ئله اي بيم و ترس ندارند. كساني 
كه در تمام لحظات به ياد خدا هستند و دعا مي كنند در هيچ شرايطي 

احساس تنهايي و ترس نمي كنند. 
توس��ل جس��تن به راه ها و امكانات عادي براي رهايي از مشكالت 
و دغدغه هاي زندگي، كاري نادرس��ت است زيرا استجابت دعا فقط از 

جانب خداوند امكان پذير است. 
خداوند در قرآن كريم مي فرمايند: اي انس��ان ها به دنبال وسيله اي 
براي راهگشايي برويد اما فقط وسيله اي باشد براي حل مشكل و هدف 

اصلي تان تكيه كردن بر وسيله نباشد. 
از شروط اصلي ديگر استجابت دعا اين است كه انسان ها به خداوند 
حس��ن خلق داشته باشند هر چيزي را و خوش گمان تصور كنند و به 
كالم او يقين كامل داش��ته باش��ند. پيامبر اكرم )ص( فرموده است: از 
پروردگار بخواهيد در حالي كه يقين به اس��تجابت داريد، تا دعاهايتان 

برآورده شود. 
خداوندي ك��ه قدرتش، مهر و محبتش محدوديت ندارد بي ش��ك 
همه چيز را مي تواند استجابت كند. باالترين گناه از ديدگاه دين مبين 
اس��الم اين است كه انس��ان ها بگويند خداوند دعاهاي ما را استجابت 

نمي كند. 

 باور دعا

حجت االسالم والمسلمين 
علي محمد فرهادزاده
كارشناس مذهبي و مدرس دانشگاه

15 16 ويتامين هاي ضروري زنانه را بشناسيد16 زيارت پرماجرا قوانين ازدواج موقت 
 شركت مذكور با تبليغات فريبنده 30 مسافر زيارت عتبات عاليات و اماكن مذهبي 

شهرهاي نجف، سامرا، كاظمين و كربال را به صورت هوايي ثبت نام كرده بود. اما متأسفانه 
پس از دريافت تمامي هزينه هاي سفر، زائران را در فرودگاه بغداد بالتكليف رها كرد

 پزشكان در كنار توصيه به مصرف قرص هاي ويتامين تأكيد هميشگي خود را فراموش 
نكرده و برنامه غذايي سالم و مقوي را در سالمت بدن و روان هر فردي مؤثرترين دانسته و 

معتقدند هيچ داروي مكملي تأثير موادغذايي مغذي را نخواهد داشت

 عقد موقت در سه حالت منحل می شود )خاتمه می يابد( كه عبارتند از: بذل مدت، 
انقضای مدت، عسر و حرج زن

اين كودك 10 ساله در مدت 4 سال موفق به حفظ و تفسير قرآن شد

نابغه اي قرآني در جهان اسالم

صفحه 14 
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یک جدول با دو شرح
5132 جدول روزنامه ایران دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح 

اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 افقي:
1- خجسته- مطالعه شكل جانداران 

و اندام هايشان
2- داخ��ل ش��دن- يادگار ك��م دوام 
س��وختگي بر پوست- خوش چهره و 

خوشگل
3- هم��راه تب آيد- ب��ه آدم كوچك 

اندام گفته مي شود- ادب آموخته
4- نوعي گل خوشبو- كاهن- مارك 

نوعي اتومبيل- خودم!
5- اشاره به دور- سرقت- بافته

6- آغ��از- س��وغات ي��زد- تظاهر به 
نيكي

7- ام��ر ب��ه يافت��ن!- آق��ا در لف��ظ 
فرانس��ه- ماي��ه دارويي ك��ه به بدن 

تزريق مي شود
8- ريس��مان- اطاعت كردن- پسوند 

نسبت
9- مصرف شمار- زنگ بزرگ كليسا- 

واحد شمارش اسب
10- كل��را- پادش��اه كمي��اب- لقب 

هندو
11- نامناسب- از مركبات- تاك

12- زياد نيس��ت- مؤسسه انتشاراتي- 
مي برن��د ت��ا خبردار ش��وند- س��بزي 

خوراكي
13- وي��ران- از گياهان دارويي- چاك 

دو كوه
14- داروه��اي گياهي- قس��مت پائين 

گوش- ماشين نويسي
15- آم��اده كردن و ب��ه كار انداختن- 

كارها، رفتارها
 عمودي:

1- كش��ور كيش��ينف در اروپا- پرستار 
آم��وزش دي��ده در زمين��ه نگه��داري 

نونهاالن
2- اشك آسمان!- خرگوش- 

اصل و آغاز
3- آرمان، مراد- حرمس��را- 
واژه اي ب��راي بي��ان درد ي��ا 

شگفتي
4- گذش��تن- گ��ردش 
كودكان��ه- ض��د كهن��ه- 

پيامبران
5- ساقه زيرزميني- آزردگي، 

ناراحتي- نفس چاق
6- حرف صليب- فراخواندن- 

جنگ
7- نوعي انگور- جانور نسوز- 
جايي كه حجاج از روز دهم 
ت��ا دوازدهم و برخ��ي تا روز 

سيزدهم در آن مي مانند

8- سوره دهم- باز هم جنگ- آشكار
9- انس��ان ها- دلگرم ش��دن- سرطان 

خون
10- ژاله- گونه اي زردآلو- ميوه مربايي
11- بويي��دن- خ��وب- گوس��اله كش 

معروف
12- كانديدا- گندم- نهر- گرما، بخار

13- جي��ران- ديگ س��نگي مش��هد- 
خداحافظي

14- جايگاه مرش��د در گ��ود زورخانه- 
از بخش ه��اي اوس��تا- همس��ر پيامبر 

اكرم)ص(
15- س��رماي بسيار س��خت- از آثار و 

ابنيه تاريخي و ديدني اصفهان

 افقي:
1- اندازه عرض در طول- قوه جاذبه 

بدن انسان
2- سرخ تيره- داستان كوتاه- مركز 

ژاپن
3- قوت اليموت- ش��هري در استان 

اصفهان- محبوب سلطان محمود
4- پرحرف��ي!- قان��ون جم��ع ثابت 

گرما- آرزو- حرف هشتم
5- بزرگ- مس��تمري- اين گياه در 
كاه��ش اضط��راب و بي خوابي مورد 

استفاده قرار مي گيرد
6- بصي��ر- ي��ك روش غيرجنس��ي 

تكثير گياه- تازه

7- درد و س��ختي- سردس��ير- 
خودداري

8- م��ردم- م��رد ع��ارف- روپوش 
كفش

9- آبخ��وري- نوعي پس��ته- بخيه 
درشت

10- سحاب- هوو- كفن دزد
11- منطقه اي گردشگري در شمال 
شهرس��تان مهدي شهر سمنان- نام 

دخترانه- غذاي مريض
12- غ��ر زدن- آين��ده- لع��اب- 

سرانجام
13- پ��روردگار- از غذاه��اي اصلي 

مردم لهستان- نقطه سياه پوستي
14- قايق مس��ابقه- رس��م كننده- 

سرشار
15- انح��راف چش��م- حقيق��ت و 

طبيعت چيزي
 عمودي:

1- ابزار سنجش فشار بخار- شهري 
در  قبرس

2- اختر- جانشين- سنجش
3- غريب��ه نيس��ت- ش��هري در 

خراسان شمالي- روغن زيتون
4- زنده جاويد- جسور، لجوج- ادات 

تشبيه- ردياب
5- وس��طي- وق��ت كاري- ويتامين 

معروف
6- بزرگ منشي- الستيك ماشين- 

از محصوالت شركت رنو
7- بخشش ها- تبسم- بلي

8- س��روكوهي- شاعر قصيده سراي 
عهد قاجاريه- گليم

9- آل��و ت��رش- نوع��ي مرب��ا- 
خوشحال

10- ج��د پيامب��ر اك��رم )ص(- بذر 
كتان- مايه و اصل

11- كاله فرنگي- تفريق- 
چراغ

12- پياپ��ي ب��ودن- 
ص��داي مرغابي- ضمير 
اش��اره به نزديك- من و 

جنابعالي
13- يگان��ه- ي��ك ميكرو 
ارگانيس��م ك��ه معمواًل در 
پزش��كي، كش��اورزي و 
صنع��ت كارب��رد دارد- از 

تنقالت
14- جهانگ��رد- حق��ه- 

ساكنان
15- نوعي از سنگ نازك- 

ماهي عنبر

جدول عاديجدول ويژه

حل جدول عادی شماره 5131 حل جدول ويژه شماره 5131

مهديه شايگان

افرادي كه به لحاظ بهداش��ت رواني نش��اط 
و ش��ادابي دارند جزء انس��ان هاي سالم به شمار 
مي روند.از ويژگي هاي فرد س��الم، داشتن روحيه 
و انگيزه براي ارتباطات اجتماعي است. بنابراين 
باي��د به فاكتوره��ا و مؤلفه هايي كه تأمين كننده 
نش��اط روحي در فرد هستند توجه خاص داشت 
و با تمركز بر آن عوامل مهم نشاط را ايجاد كرد. 
يكي از ويژگي هاي مهم ماه مبارك رمضان، پيوند 
دادن انس��ان ها و ارتباط نزديك با خداوند است 
و در درج��ه دوم افراد در اين م��اه براي افزايش 
اوقات مفرح به مهماني و افطاري مي پردازند كه 
حلقه ارتباطات انس��اني گسترش يافته و با بهتر 
ش��دن روابط، افراد شادماني بيشتري را دريافت 

مي كنند.
 ارتباط روزه و نشاط

داش��تن نش��اط روحي يكي از عوامل رشد و 
افزايش بازده��ي و تقويت انگيزه در فرد روزه دار 
اس��ت و فردي كه به دنب��ال موفقيت در زندگي 
اس��ت بايد س��عي كند ب��ه فاكتورهاي نش��اط 
روحي دس��ت يابد. دكتر عليرضا شريفي يزدي، 
جامعه ش��ناس مي گويد: بحث نشاط از دو جنبه 
مه��م روحي و رواني و بعد جس��ماني قابل بحث 
و بررس��ي اس��ت. در ديدگاه روحي و رواني بايد 
گفت از چند جهت مؤثر واقع مي شود. مهم ترين 
نكته اين اس��ت كه با ورود استرس و اضطراب به 
زندگي  نشاط و شادي و اوقات مفرح در زندگي 
افراد كمرنگ تر شده و استرس هاي روزمره باعث 
شده تا در ارتباطات اجتماعي مشكالتي به وجود 
آيد. از س��وي ديگ��ر ماه رمضان باع��ث افزايش 
نزديكي فرد با خالق هس��تي مي ش��ود و همين 
مس��ئله كاهش ميزان اس��ترس در زندگي را به 
دنبال دارد. به طور كلي وجود مناسك در اين ماه 
و گرايش فرد به ارتباط نزديك تر با خداوند باعث 
ايجاد احساس ش��ادي و آرامش در فرد روزه دار 

مي شود.
دكتر محس��ن ايماني، روانش��ناس با اشاره بر 
اين كه بدون ش��ك يك��ي از عوامل رس��يدن به 
نش��اط روحي  گرفتن روزه است ادامه مي دهد: 
فردي كه به واقع ب��ه ماهيت  روزه داري اهميت 
مي دهد ناخودآگاه سبب نشاط در ناهشيار خود 
مي ش��ود و اين نش��اط بر تمام ابع��اد روحي وي 
تأثير مس��تقيم مي گذارد. داش��تن نشاط روحي 
به فرد كمك مي كند با افس��ردگي و دردهايش 
مقابله كند و براي مبارزه با چالش ها و رس��يدن 

به آينده اي روشن تر اميدوار شود.
اين روانش��ناس مي افزايد: در اين بين اعتقاد 
به قدرتي باال و خداوندي كه ناظر و حاضر است 
به افزايش نش��اط كمك مي كند و انجام خواسته 
و راهنمايي هاي خداون��د در قالب انجام فرايض 
ديني عامل رش��د نش��اط مي ش��ود. به طور كلي 

عبادت خالصانه لذت بخش اس��ت و دانستن اين 
مس��ئله كه خداون��د يار و ياور انسان هاس��ت در 
انسان ايجاد نش��اط كرده و از آنجايي كه نماز و 
روزه نقش مددرسان دارد، فرد روزه دار با داشتن 

اين مددرسان كمتر احساس تنهايي مي كند.
»نتيجه مطالعات نش��ان مي ده��د روزه داري 
ميزان استرس را كاهش و از سوي ديگر آرامش 
را در ف��رد افزايش مي دهد.اين عمل ديني باعث 
دور ش��دن انس��ان از رفتارهاي ناهنجار فردي و 
اجتماعي مي ش��ود و در نتيج��ه برخوردهاي بد 

اجتماع��ي ب��ه مي��زان زياد 
كاه��ش پيدا مي كند.« دكتر 
ش��ريفي ي��زدي  تصري��ح 
مي كن��د: با كاه��ش برخي 
شرايط نامس��اعد در زندگي 
روزمره كه منش��أ بس��ياري 
از ناراحتي هاي روحي اس��ت 
ب��ه تدريج نش��اط و ش��ادي  
جايگزين اضطراب مي ش��ود. 
همچني��ن در اي��ن م��اه  
مي��زان ارتباط��ات اجتماعي 
گس��ترش پيدا مي كند و به 
دلي��ل برپاي��ي مهماني هاي 
افط��اري ك��ه باع��ث ثواب 
بيش��تر مي ش��ود، خانواده ها 
با يكديگر ارتباط بيش��تري 
مي گيرند و در نتيجه ارتباط 
بيشتر انزواگرايي كمتر شده 
و افراد بشدت در يك شبكه 
اجتماعي قوي قرار مي گيرند 
و تعام��الت اجتماع��ي آنها 
گس��ترش پيدا ك��رده و در 
مقاب��ل ش��ادماني، تغيي��ر 

روحيه و ميزان افس��رگي و اضطراب كاهش پيدا 
مي كند.

 حضور در مجامع ديني
حضور در مساجد در اين ماه پرشور تر مي شود 
كه باعث نش��اط و شادي در فرد روزه دار است و 
حضور در خانه خدا ك��ه به ياد او روزه گرفته اند 
به انس��ان احساس ش��ادي مي بخش��د. انديشه 
روزه داري ب��راي انس��ان مفيد تلقي مي ش��ود و 
باعث پاك ماندن فكر و فطرت انس��ان مي شود و 
معمواًل فرد روزه دار تالش مي كند براي داش��تن 
اوقات ش��اد برنامه ريزي هاي 
دقيق داش��ته باشد تا به نحو 
بس��يار خوبي از روزهاي اين 
م��اه مبارك بهره برده ش��ود. 
دكتر شريفي يزدي مي گويد: 
شركت در برنامه هاي مساجد 
و حض��ور در نم��از جماعت 
باعث گس��ترده شدن ارتباط 
اجتماعي مي ش��ود و در فرد 
روزه دار احساس هويت جمعي 
شكل گرفته و حس تنهايي و 
تنها ماندن از او دور مي شود 
و از س��وي ديگر به شادي و 
آرام��ش دروني ف��رد كمك 
مي كند. همچنين با شركت 
در محافل ديني، انسان ها از 
پيل��ه و الك تنهاي��ي بيرون 
مي آيند و يك حلقه و اتصال 
محكم ب��ا خداوند تش��كيل 
مي دهن��د و به دليل افزايش 
ارتباطات بين انساني احساس 
شادي را در ميان افراد جامعه 

گسترش مي دهند.

نشاط سرچشمه روح رمضان

     روزه داري ميزان 
استرس را كاهش و 

از سوي ديگر آرامش 
را در فرد افزايش 
مي دهد.اين عمل 

ديني باعث دور شدن 
انسان از رفتارهاي 

ناهنجار فردي و 
اجتماعي مي شود  و 

در نتيجه برخوردهاي 
بد اجتماعي به ميزان 

زياد كاهش پيدا 
مي كند

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 م ح ب ت ن ا م ه د ا م د ا ر

2 ا ل ا م ي ت ر ا ل د ا ر و

3 س و ش و س ه د ه ر م ا د

4 ك ا ف ي ن ت ب ا ر گ ي د س

5 ك ر ه ن ا م ه ر ف ت

6 خ ا ر ج ن و ي س ت ن ا س خ

7 ا ن ه م ي ا ن س ن ا ر ي و

8 ت ب ت ح ز ب ر ن و غ ا ر

9 و ا ر و ن ه م س ت ع د ر د

10 ن ز ا ك ت و ل و و ر ا ه ن

11 پ ش ل ب ل ك ا ب ا ن

12 ن ب ا ك ر ا ه چ ا ي س ا ز

13 ج س ر ش ه د ك ا ر ت ش ر

14 ر ت ي ل ا ت ف ا ق ي س ت د

15 ه ر ا س ا ن ا ت و م ا ت ي ك

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 خ و ن ش ن ا س ي ع ل و ي ا ن

2 ر ق م ا ب گ و ش ت ا ن ج ا

3 م و ي و ر ي ر ي و ا ر ت

4 ا ف ش ا ر ي ب ا ق ل ا ا و

5 و ر د خ ي ر ه ل س ر

6 خ ا ر ا ب ر ك ت ا ك ت ف ا

7 و ر ن ب ر ا س د ر ي ا د ل

8 د ا ي ر ز م گ ا م ر ا ي

9 ك د ب ا ن و ا ي ر ن ا ي س

10 ا ي س و ز ي م و ت ز ع ي م

11 ر ت ر ش ا ل ه پ ي ه

12 س د ا ن و ش ه ه ا ت د ا گ

13 ا ن ر ي ر ا ي ل د ا پ و

14 ز ي ا ن ب ر گ س ن ا د ر ز

15 ي ا ك و ز ا ا ر د ش ي ر ا ن
•  اگر گواهی نامه کالس پنج کانادا یا پایه 2 ایران را برای بیش 

از سه سال دارید
•  اگر خواهان درامدی باالی 90000 دالر در سال هستید

•  اگر به دنبال کاری 100 در 100 همیشگی هستید...
   << با آموزشگاه رانندگی ماشین های سنگین دیان متاس بگیرید

5253  DECARIE, #  204 
MONTREAL (QC) H3W 3C3

Tel.:514-482-9494 
Cell: 514-953-8013       Toll free: 1-844-482-9494

Professional Truck Driving School

آموزشگاه حرفه ای رانندگی 
کامیون »دیان«

بهترین موقعیت شغلى 
براى مهاجران 



35 35www.paivand.ca            PAIVAND: Vol. 21  no.1184  Oct. 15, 2014  سال 21 شماره   1184 23  مهر 1393 

www.paivand.ca
  آبونه مان گسترده 
  وب سایت قدرمتند 

  پخش وسیع 
----

www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط 

جهان بیایید!

نیـازمنـدی هـای پیوند 

استخدام
CARWASH

به چند کارگر ساده براى کار 
در کارواش نیازمندیم . 

وست آیلند:
 13076 boul.Pierrefonds

Tel.: 514-692-8090
azoct01UP

استخـدام 
به یک آشپز ایرانی، 

خانم یا آقا، برای کار در 
رستوران نیازمندیم.

Tel.: 514-466-8116
foojanjahanian@

gmail.com
azJLY01Ponce

کاندو برای فروش
کاندو، 3ونیم، یکخوابه، 

ساخت 2003، طبقه اول، 
sqf 820، پارکینگ داخلی و 
بیرونی، جاکوزی/ فایرپلیس، 
۱00% آفتابگیر،  ایرکاندیشن، 
سیستم حرارتی + وسائل 

اضافی دیگر، 4 دقیقه پیاده تا 
مترو انگرینیون  )رضا نیک(

-- 22۹ هزار دالر --

Tel.: 514-365-7321
azaug15-oct01P!

آپارمتان سابلت
آپارتمان سه و نیم سابلت یا 
 Rock Hill-Cote انتقال لیز

Des Neiges استخر و سونای 
عالی، نزدیک دانشگاه مونترال 

و مترو ) 2 دقیقه( 
مجاور دریاچه و پارک مونترال: 

1098.00 قیمت قدیم 
)با یا بدون اثاث(

Tel.: 514-341-1640
azjune12104

PAIVAND
Published Since 1993

BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY

(Montreal, Toronto, Ottawa, 
Victoria, Calgary & Vancouver) 

 Mailing Address: 
6162 Sherbrooke W.

MONTRÉAL QC  H4B 1L8

514-996-9692) 
Fax:514-500-1188

Email: 
info@paivand.ca
www.paivand.ca

پیوند درونکـــــوور هرهفته 
منتشر میشود:
Vancouver: 

Ramin Mahjouri
Tel.: (604) 921-IRAN,
765  GREENWOOD Rd., 

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

• پیوند در ویرایش نوشته ها  آزاد است.   
•  نظرات چاپ شده لزوما بیانگر 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. 
--------------

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

•   پیوند نشریه کوچکی است، لطفا سعی کنید 
نوشته ها از 500 تا 1000 کلمه بیشتر نشود. 

•   نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد 
فارسی تایپ، سپس ایمیل کنید.

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی 
)هنرمند و نقاش معاصر(

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

نیازمنــدی ها
شانـــس اول را به 

آنهـا بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد 

در جستجوی کـارند:  در رستوران، کارگاه،  
اداره، کارخانه، فروشگاه، گاراژ، آژانس، کارواش 

و...

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

 اگر جویای کمک، کارگر، کارمند و... 
هستید، آگهی استخدام خود را در صفحه 
پرتردد نیازمندی های پیوند درج کنید.  

 جویای دوست، همسر، هم خانه، 
هم صحبت هستید؟ 

 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؟... 

جای شما در این صفحه 
خالی است!

با ما تماس بگیرید.
info@paivand.ca

PARTICIPATE  in ourCOMMUNITY

شیرینی
 سـرو
با بهترین شیرینی ها
 برای جشن های شما
514-562-6453

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

 آژانس مسافرتی 
فرنازمعتمدی ................................ 842-8000  
 940-1642 ............................. T.A.M مهری
اسکای.الن  ................................... 388-1588  
میناتراول........................... 855-332-0505
یونایتد  ............................ 416-225-5509 
یونی گلوب )نسرین(  .................. 849-7711

آموزش رانندگی 
  513-5752 .............................................. نینا 

آموزش موسیقی 
سیامک نصر  ................................... 653-5107 
قره چه د اغی )پیانو(................ 484-8748 

آموزش نقاشی 
حمیرامرتضوی............................ 938-8066   

آموزشگاه حتصیلی 
مدرسه فارسی دهخدا.................. 484-2098  
مدرسه فرزانگان............................ 775-6508

مدرسه فارسی وست آیلند ........626-5520   

اتومبیل- تعمیر
 637-5321 ...................................... Auto RJ
931-2888 .............................. Westmount

 486-9994 ........... Pieces D'auto NDG
اتومبیل: خرید و فروش 

ALIXتویوتا ................................. 376-9191
الگانس لیزینگ.............................. 482-4500 
487-0009 آلتیماکــس.............................. 

ازدواج 

شــیخ صالــح ....................... 366-1509   
لی لی صمیمی  ........................... 825-3170

ارز
شریف .............................................. 223-6408  
گروه پاسیفیک ............................. 289-9011  
5 استار ............................................ 585-2345

خضر................................................ 989-2229   
یونیون موندیال ........................... 937-5192

  844-4492 ................................. Expert-FX
امالک و مسکن 

 827-6364  ....................... فیروزهمتیان، 
امیرســام .................................... 702-2309  
مسعودهاشمی ......................... 298-4567 
مینواسامی   ................................ 967-5743
مریم خالقــی .......................... 983-5415  
حمیدکاغذچی .......................... 928-5415  
نینوس گیورگیزنیا ..................... 816-4080  
 مسعودنصر  ................................... 571-6592 
رضا نژاد  ........................................... 865-7146
نسرین عین الهی  ....................... 839-7978

اجنمن ها و سازمان ها 
CSAIکمک به مهاجرین .........  932-2953 
ilsmontreal.org  .......  انجمن ادبی مونترال
انجمن دوستداران زرتشت ........808-5070
www.zaq.org ....... انجمن زرتشتیان کبک

مکیک ............................................. 373-5777  
بنیاد سخن آزاد ............................ 944-8111  
info@addhi.net ....................... حقوق بشر

  249-4684  ........................................ IBNG
مولتی ساژ .................................  770-1771  

انجمن زنان مونترال......................................
iwamontreal@gmail.com

دانشجویان:کنکوردیا ............... 848-2424 
کتابخانه نیمــا ......................... 485-3652 
موسسه خوئی  ..............................  341-2235 

بیمه  و مشاور مالی 
علی پاکنژاد .................................... 296-9071 

پزشک 
آلفامدیک کلینیک ......................  933-8383   
بنفشه حجازی ............................... 288-4864  

تابلوسازی 
 931-7779 ............................. PLEXI Sign

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

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

تدریس خصوصی 
ریاضیات و فیزیک .......................... 827-6329 

تدریس رقص 
خورشیدخانم)بیات( ..................  341-5194  

ترجمه
دارالترجمه یکتا ..................... 439-8501 
نغمه سروران .............................  889-8765 
خاطره یکتا ................................ 675-0694 
محمودایزدی ............................. 745-0318  
شهریاربخشی ............................. 624-5609  

چاپ
LITH COM )صمیمــی(...951-4721 

حسابداری ومالیاتی 
حسن انصاری............................ 735-0452

مهتاب ثقفی .............................. 567-3169  
ســرورصدر .............................  777-3604  
حسین خردبین ........................... 242-6034 
عباس شفیعی .............................. 806-0060 

حمل و نقل 
مونتریال ........................................ 442-8056

المپیک  ........................................... 935-3300
مونترال/تورونتو   ........................... 887-0432

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

داروخانه 
لوئیزداداش زاده ............................ 288-4864  

دندانپزشک 
شهروزرضانیا )آریا( .................. 933-3337 
شریف نائینی ................................ 731-1443 

دندانسازی )کلینیک( 
افخم هادی .................................. 737-6363 

رستــوران 
الدا  ..................................................... 933-4726
کبابسرا  ..................................... 933-0-933
بیبلوس  ........................................... 523-9596

کلبه عموجان .................................  484-8072  
پاتوق عموجمال  ........................... 933-8866

فاروس .......................................... 270-8437 
یاس ............................................   483-0303  
کارتیه.پرس .................................. 488-6367 
کوپولی ........................................ 483-0000 
  989-8580 ................................ کوپولی)2( 

روانشناسی / روانکاوی 
دکتر بیتــا ................................ 999-2482  

سوپر و فروشگاه 
 485-4744 ......................... NDG  اخــوان
 620-5551 ...............................  W. Isl.  اخوان
ماهی سن لوران ............................. 369-3474
نیـلو ................................... 812-9991 )450(
کوه نور ................................ 672-2324)450(
بینو ................................................... 728-4744
آریا )اوتاوا( ........................... 594-3636 )613(

شیرینی پزی و قنادی
سروین ............................................ 562-6453  

عکاسی )فیلمبرداری و آتلیه(
فتوشاپ ........................................ 846-0221 
فتوبوک ......................................... 984-8944 
فتو ُرز ............................................... 488-7121

فـرش
قالی شویی کارگاه فرش............... 739-4888

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

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

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

کلینیک کایروپرکتیک 
کلینیک ابن سینا ......................... 849-7373  

کتابفروشی 
تپش ................................. 223-3336  

کلیسا 
انجیلی فارسی زبان ......................  999-5168  
مسیحیان  فارسی زبان ..............  261-6886 

گاراژ )درب(
 249-4684  ............................. UNI-TECK

گرافیک و طراحی
پیوند  ................................................. 996-9692

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

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

وام مسکن

بهروزآقاباباخانی ........................... 606-5626

وکیل دعاوی
امیرکفشداران .............................. 303-2977

ویدیو
تپش دیجیتال ........................... 223-3336 

محضر
وحیدخلجی................................ 439-1444
نازگل فاح  ................  .....................    697-0225 

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

موسیقی )جشن ها( 
تپش دیجیتال ......................... 223-3336 

مراکز پخش پیوند  
مرکز شهر مونتریال: 

سوپراخوان،  امانه، تپش، شاطرعباس، ماهی سن لوران، 
کافه پرشیا، رستوران یاس، عموجان، شیراز، کوپلی:2و1، 

فرحت، ایو، اتوکلیفتون، NDG auto، فتوشاپ، کلینیک آریا، 
آلفامدیک، ارزخضر، سوپرفردوس، المیزان، نور، جواهری 

آذین، صادق، کافه صوفی، پاسیفیک، متروپولیس، کبابسرا و...  
وست آیلند: اخوان، آدونیس، موروالتوس، و... 

ریوسود: آدونیس، کوه نور، دابل پیتزا، وطن، مارشه افغان، 
مارشه آریا، مراکزفرهنگی و...  

پیوندمان را حفظ کنیم، ارج بگذاریم!

شماره شما در این لیست نیست؟ 

با ما متاس بگیرید. 

)رایگان برای آگهی دهندگان پیوند (

آمـــوزش زبان فرانسه
از مبتدی تا پیشرفته
توسط استاد دانشگاه

TCFQ،TEFaQ، TFI  متخصص آمادگی آزمون های
514-623-7075

tillnov1Pd

کنید! خریدایرانی 

کنید! خریدایرانی 

ایرانی 

استخدام 

کنید! 

خدمات مالیاتی
 تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی 
اشخاص و مشاغل کوچک 

ثبت شرکت و دفترداری 
حسابها  با نازل ترین قیمت 
پاسخگوئی رایگان در طول سال 

<<  حسین خردبین
514-242-6034

azjan’12paid60+120ak

استخدام
اخوان وست آیلند

به چند نفر کارمند مسلط 
به امور مواد غذایی، 

آشپزی، شیرینی پزی، 
آماده سازی و...  نیازمندیم.

بصـورت متام وقت 
و یا نیمه وقت 

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

Fax: (514) 334-9850
info@

akhavanfood.com

استخدام
به یک نفر 

پیتــزا میکر 
باتجربه فورا نیازمندیم.

Tel.: 514-944-1559
azsep15   abresiros@yahoo.ca

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

شریف
ارز

داروخــــــانه
 
لوئیزداداش زاده

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

4084 St Laurent 
Tel.: (514) 288-4864      |     Fax: (514) 288-4682

ساختمان برای فروش و یا اجاره 
ساختمان 4 پلکس، در قلب NDG بسیار تمیز، 

در موقعیت و شرایط عالی 
برای فروش و یا اجاره 

متقاضیان جدی لطفا با شماره زیر تماس بگیرید. 

514-898-1913
azjune2014kambizsamson

صرافی
 5 ستاره

514 585 - 2345

مجری 
مراسم 

عقد ایرانی
514-

825-3170

آموزش ختصصی 
TOEFL, IELTS, Writing
ومکالمه زبان انگلیسی توسط 

دانشجوی دکترای دانشگاه
McGill، فارغ التحصیل رشته 
)TEFL( آموزش زبان انگلیسی
با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002

@gmail.com
sep13fulyr

اجاره آپارمتان  
آپارتمان دو خوابه، تمام نوسازی شده، 
در قلب پاتو مونت رویال، نزدیک 

مترو شربروک و مونت رویال، نزدیک 
پارک مونت رویال و خیابان سن دنی 

رستوران و کافه و... 
 )JAY(     1050 در ماه

514-266-1355
sep13fulyr

آموزش پیانو
آموزش تخصصی پیانو از 

مقدماتی تا پیشرفته با بیش از 
15 سال سابقه تدریس 

جلسه اول رایگان 
علیــرضا   فخـاریان 

514-996-1620
azfeb1514

آمــوزش گیتار
سبک پاپ

)وست آیلند  ( 
سیــاوش

514-867-1756
azmar14

آموزشگاه موسیقی
دنیــــای هنر 

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط 
اساتید برجسته 

آموزش موسیقی برای کودکان 
از 2 تا 8 سال، مدیریت: 

علیــرضا   فخـاریان 
جلسه اول رایگان  
514-996-1620

azfeb1514

فروش کاندو در مرکزشهر مونتریال 
Downtown near metro 
Guy-Concordia,
Nice studio in “Le St-
Mathieu”,
Renovated wood 
kitchen cabinets, 
granite tiles .
Third floor,
Elevator, 24h security.
Condo fees include: 
heating and electricity.

Outside pool.
>> Move-in ready. 

Could be sold 
fully furnished

--------------
Price to sell: 

Only 165,000$
--- No agents ---

Tel.: 514-575-8525
Tanaz 

oncepaypaljune15UP?

فوری : فروش وسائل منزل 
فروش کلیه وسائل  منزل

 بهترین کیفیت، نازلترین بها 
-- به دلیل مسافرت --

شامل فرش های نفیس، مبل، میرناهارخوری، تلویزیون،
بوفه های آنتیک ... و بسیاری دیگر 

Tel.: 514-836-6275
mohebiaz sep

اوکــازیون 
عالی

اوکــازیون 
عالی

اجــاره 
آپارمتان  

استودیو 1 و نیم، 200  فوت مربع 
نوساز، در پاتو مونت رویال: 

مبله، شامل همه چیز: 
وسایل برقی خانگی نو + 

  آب گرم، تهویه مطبوع و  اینترنت
امکان اجاره کوتاه و یا درازمدت 

 )JAY(     625 در ماه

514-266-1355
sep13fulyr
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یوسف تیزهوش

آغاز بازی های هاکی
2015-2014 

در تاریخ ســپتامبر 2014 کاپ 
استنلی توسط صاحبان مولسون 
سرمایه داران کمپانی آبجوسازی 
ها و حضور آقای مالرونی، نخست 
وزیر سابق کانادا، مشاور فعلی فنی 

و اداری »کبکور« افتتاح شد. 
-  مونتــرال به نام شــهر هاکی 

شناخته شده. 
- بــازی ها از 8 اکتبر مســابقات 

هاکی کانادا شروع شده است. 
- شبکه ی تلویزیون TVAپخش 
275 مسابقه های هاکی را از تاریخ 
18 اکتبر 2014 تا آوریل 2015 

به عهده گرفته. 
- شبکه ی ورزشی تلویزیون برای 
کمپانی کبکور طی قرار دادی به 
مدت 12 سال، مبلغ پنج میلیارد 
و دویســت میلیون دالر پرداخت 

می کند. 
به مدت 12 سال آقای روبی تای 
مســوول تبلیغات در نظــر دارد 
مسابقات هاکی را )بخصوص یک 

هشــتم فینــال( در الس وگاس 
برگزار نماید. 

- اکیپ کانادین در مسابقات هاکی 
امسال بدون کاپیتان تیم انجام می 
شود. آقای گی الفلور و آندره مارکو 
دو نفــر از بهترین بازیکنان با این 

تصمیم مخالف می باشند. 
- یکی از بهترین بازیکنان  هاکی 
به نام  SAKU-KOIVU اســت 
که در تیم کانادین تابحال 47 بار 
روندل هاکی را در 54 مسابقه وارد 

دروازه نموده. 
او 4 مدال طــا و 30 مدال برنز- 
28 بــار در المپیک بــا زدن 30 
گل؛ 7920 مرتبه با لباس هاکی 

کانادایی ها بازی کرده. 
- از قرار معلوم 37 درصد کانادایی 

ها L.N.H معتقد هستند که اکیپ 
میشــل ترین با داشتن بازیکنان 
مثــل آقایــان- کاری پرایــس، 
بین   SAKU-KOIVU  ،سوبان
16 تیم مســابقات نهایی شانس 

زیادی دارند.
- 49 درصد زن ها با این موضوع 
هم عقیده می باشند. آنها معتقد 
هستند که اکیپ میشل ترین به 

سری فینال می رسد. 
- تیم های بوســتون، شــیکاگو، 
دیترویت و پیتس بــرگ رقبای 

سرسخت تیم کانادین می باشد. 
- تیم هاکی کانادا زیر نظر مربی با 
تجربه- مدیریت بسیار عالی- حرف 
شنوایی اعضاء تیم نسبت به مربی 

خود- تیــم هاکی کانادا با 

Immigration

 فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
 کاست و کامپکت دیسک، کتاب، کارت تلفن

The Federal Investor 
Program is closed, the 
Quebec Investor Program 
has been postponed for 
December and will only be 
opened for two weeks and 
recloses. 
This is not good news for 
potential investors coming 
from Iran. Many are great 
candidates, but unfortu-
nately Canada is not an 
option right now. 
In the last few months I 
have been working with an 
attorney a member with the 
Barreau du Quebec and is 
very involved with the Por-
tugal Investor Immigration 
Visa Program.  
Let me give you a little bit 
of an insight in regards to 
one of the beautiful coun-
tries in Europe.
Portugal is located in 
Western Europe and shares 
a border with Spain.
The Capital is Lisbon; total 
area is 92,212km, popula-
tion: 10,562,178.
Lisbon has a population of 
2,042826, it’s currency is 
the Euro. 
Citizens of Portugal can 
travel to 170 countries 
visa free; their government 
at the present time is the 
Constitutional Democratic 
Republic. 

 The Benefits of Portugal
Immigration

  
Travel 

to 26 Countries 
(Schengen Zone) with your 
Residence Visa.

Here is what is required 
to maintain the Residence 
visa:
•  Minimum 7 days stay 
in Portugal during the first 
year.
•  Minimum 14 days stay 
for each subsequent two 
year periods.
•  At the end of the 6th 
year you can apply for 
Portuguese Citizenship and 
Passport. 
•  It is an extremely fast 
procedure (Approximately 
two months) 
•  It gives you the right to 
live, work, or open a busi-
ness in Portugal
•  It includes Family Im-
migration (spouse, children 
and dependent parents)
•  Once you have obtained 
Portuguese citizenship and 
passport you will have the 
same rights as any other 
citizen of the European 
Union. You can live work 
in any of the 28 EU Coun-
tries. 

Portugal 
Immigration 
Requirements: 

To apply for the Portuguese 
Residency Visa, you have 
to obtain a Schengen Tour-
ist Visa, you have to buy - 
Real Estate Property: 
Total Minimum value of 
at least 500,000 Euros. 
This can be split in mul-
tiple properties. 
•  No Criminal Re-
cords

•  Need Health Insurance 
•  Pay Government Fees 
Now does this sound too 
simple, it is, we all know 
the economy in Europe is 
doing poorly with the ex-
ception of a few countries.  
Portugal is trying to re-
grow the economy and has 
created this program. 
I am working in collabora-
tion with a Quebec lawyer, 
a Portugeese lawyer based 
in Portugal and a Canadian 
Lawyer based Dubai. 
We are a team all involved 
soley on this program, the 
whole procedure is taken 
care of by the lawyers 
involved, if you have 
family or friends, who 
might be interested, please 
have them call our office, a 
member of my staff will be 
able to answer to any ques-
tions they have in regards 
to the Portugal Immigra-
tion Investor Program. 
_________
Keep safe, stay healthy and 
make sure laughter is in 
your everyday life. 

Maria Cottone
Regulated Immigration 
Consultant
Registered with the Quebec 
Government
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.
com 

www.amirsam.ca

کبک و کانادا: بازار امالک... 
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هر یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 

ورزشــــی ...

آمار خرید و فروش امالک 
مسکونی در کالنشهــر 
مونترال: سپتامبر ۲۰۱۴

در تاریــخ 7 اکتبر ســال 2014، 
سازمان مشاورین اماک مونترال 
بزرگ، آمار ماهیانه خود را در مورد 
خرید و فروش اماک مســکونی 
در کان شــهر مونترال را منتشر 
ســاخت که بر اســاس آن تعداد 
2552 واحد مسکونی در سپتامبر 
2014 معامله شــد که نسبت به 
سپتامبر سال گذشــته 7 درصد 
افزایش داشــت و سومین افزایش 

در چهار ماه اخیر می  باشد. 
هم چنین بر اســاس ایــن آمار، 
ماه ســپتامبر 2014، بهترین ماه 
ســپتامبر از لحاظ تعداد خرید و 
فــروش از ســپتامبر 2011 بوده 

است.
در ایــن مــاه، اماک مســکونی 
  )single family( تک واحــدی 
عملکــرد خوبی  از خــود بر جای 
گذاشتند به طوری که فروش این 
نوع ملک در کان شــهر مونترال 

11 درصد افزایش داشت. 
 Vaudreuil-Soulange منطقــه 
بیشــترین افزایش را با 41 درصد 
افزایش در بین  مناطق این کان 
شهر داشت. منطقه north shore با 
20 درصد افزایش در مکان بعدی 

قرار گرفت.

فــروش  و  خریــد  همچنیــن 
کاندومینیوم به مقــدار 4 درصد 
افزایش داشــت در حالیکه تعداد 
معامات اماک مســکونی چند 
واحدی ) plex 2-5 ( نســبت به 

ســپتامبر سال گذشته 1 
درصد کاهش داشت.

جغرافیایــی،  لحــاظ  از 
درصد  کاهش 4  علیرغم 
در تعــداد معامــات در 
منطقه southshore، تمام 
مناطق کان شهر مونترال 
افزایش در تعداد معامات 
داشتند که در مجموع هر 
ســه  نوع ملک مسکونی، 
Vaudreuil- منطقــه 
Soulange بــا 41 درصد 
افزایش  افزایش بیشترین 

را داشت. 
بعد از آن nortshore با 15 
مونترال 8  جزیره   درصد، 
درصد و الوال با 2 درصد 
افزایش در تعداد معامات، 
در رده هــای بعــدی قرار 

گرفتند.
 در مورد قیمت میانگین 
اماک   ,)median price(
مســکونی تــک واحدی 
در   )single family(
کان شــهر مونترال با 2 
درصد افزایش نســبت به 
گذشته،  ســال  سپتامبر 
به قیمــت 283750 دالر 

معامله شدند. کاندومینیوم ها نیاز 
بعد از 1 درصد کاهش قیمت در 
ماه آگوســت، با 3 درصد افزایش 
در ماه سپتامبر با قیمت میانگین 
234000 دالر به فروش رسیدند. 

مسکونی  اماک  قیمت  میانگین 
چنــد واحــدی )plex 5-2( با 2 
درصد افزایش نسبت به سپتامبر 

2013، به 428000 دالر رسید.
در این ماه، تعداد اماک فروشــی 
از طریق سیستم Centris سازمان 
مشــاورین اماک مونترال بزرگ، 
ســیر صعودی خــود را به طور 
مایم حفظ نمود به طوریکه تعداد 
امــاک در معرض فروش بر روی 
این سیســتم 8 درصد نسبت به 
سپتامبر 2013 افزایش نشان داد.

•

مشکل شدن 
خرید اولین 

مسکن درکانادا
در ماه ســپتامبر، بانک CIBC گزارشی 
مبنی بــر تغییرات رونــد خرید اماک 
مسکونی توسط کاناداییها منتشر ساخت 
که طبق آن، شــرایط در مقایسه با سال 
2010، برای کسانی  که قصد خرید اولین 
مسکن خود را داشــته اند دشوارتر شده 
اســت که از دالیل آن می توان به افزایش 
قیمت اماک و ســخت تر شدن اخذ وام 

مسکن اشاره نمود.
براساس این گزارش، این پدیده با کاهش 
تعداد معامــات در تمام انــواع ملک و 
همچنین کاهش درصد مالکین مسکن 
که سّن آنها بین 25-34 سال می  باشد به 

اثبات رسیده است.
کاندومینیوم ها نقش مهم در این عامل بر 
عهده دارند چرا که این نوع ملک انتخاب 

اغلب خریداران اولین مسکن می  باشد.
در همین حــال، قیمت اماک لوکس از 
اماک معمولی  رشد بیشتری داشته که 
نتیجه آن سخت تر شــدن باال رفتن از 
نردبان ترقی  اماک برای کاناداییها شده 
اســت به طوری که تعداد بیشــتری از 
صاحبان اماک به دلیــل قادر نبودن به 
تعویض مسکن خود به مسکن بزرگتر و 
لوکس تر، تصمیم به باز ســازی و بهینه 

سازی ملک فعلی  خود می  نمایند. 
درواقع، نسبت صرف هزینه برای باز سازی 
ملک در مقایسه با سرمایه گذاری در خرید 
ملک جدید در کانادا به مقدار متوســط 
46درصد در 5 سال گذشته رسیده است 
که به نوبه خود رکورد جدیدی محسوب 

می  شود.
با توجه به این گزارش، تنها قسمت اماک 
لوکس و تجماتی در بازار اماک در مقابل 
تغییرات قیمت آسیب پذیر می  باشند چرا 
که تعداد این نوع ملک در معرض فروش 

در حال افزایش می باشد.
این گزارش بیشتر مربوط به قسمتهایی 
از کانادا نظیر تورنتو و ونکوور می  باشد که 
قیمت اماک افزایش قابل ماحظه داشته 
است. در کبک، قیمت اماک به اندازه بقیه 
شهرهای بزرگ کانادا افزایش نداشته است 
بنابراین خرید مسکن برای افرادی که برای 
اولین بر قصد انجام آنرا دارند آســان تر از 

شهرهای دیگر کانادا می  باشد.
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آموزش تکنیک عکاسی HDR و کاربرد آن 
در عکس های تبلیغاتی مشاوران امالک

قال ابن خلدون »ع« : بهشــتی را 
که در آن عکاس نباشد به جهنم 

عکاسان ترجیح خواهم داد! 
یکــی  از تکنیــک هــای جالب 
عکاســی، تهیه عکــس به روش 

»HDR« است. 
این سه حرف، مخفف اصطاح زیر 

میباشد:
 High Dynamic Range

حاال با هم ببینیم که این ســبک 
عکاسی در چه جاهایی استفاده و 

چگونه انجام میشود.
حتما تا به حال برایتان پیش آمده 
است که از جایی عکس بگیرید که 
بخشی از عکس در آفتاب و بخش 

دیگر آن در سایه باشد. 
بدون شــک متوجه شده اید که 
بخشی که در ســایه قرار گرفته 
بسیار تاریکتر از بخش موجود در 

آفتاب ثبت شده است. 
یا مثا بخشــی کــه در زیر نور 
مستقیم خورشــید بوده، بیش از 
حد روشــن و کاما سفید شده 

است.
این اشکال از آنجا ناشی میشود که 
دوربین نمیتواند دو نور با شدتهای 
متفــاوت را به طور همزمان ثبت 
نماید. چشم انسان به دلیل قابلیت 
باالی تفسیر تصاویر در مغز میتواند 
تصاویر موجود در زیر نور خورشید 
و ســایه را با هم انطبــاق داده و 

نتیجتا تصویر کامل و قابل درکی 
برای ما ایجاد نماید. 

دوربین عکاســی ایــن قابلیت را 
نداشــته و برای ثبت هر تصویر، 
تنظیمات خود را فقط بر اســاس 
یک شدت نور انجام میدهد. حتی 
 Manual با تنظیم دستی یا روش
نیز قادر به ثبت یک تصویر کاما 
شفاف نیست. برای ثبت یک تصویر 
عالی و قابل قبــول، باید چندین 
عکس مشابه را با تنظیمات مختلف 
نور تهیه کرده و نهایتا پس از پایان 
عکاسی با نرم افزار خاصی، همه ی 
این تصاویر را با هم ترکیب نموده 

تا عکس مورد نظر حاصل گردد.
مکانیسم دوربین در تهیه چنین 
عکســهایی این است که سرعت 
شاتر در سه وضعیت مختلف قرار 
میگیرد تــا تصاویر پر نور، کم نور 
و متوســط را ثبت کند. بعضی از 
دوربینها ایــن قابلیت را دارند که 

تعداد عکسهای بیشتری بگیرند.
برای تهیه چنین عکسهایی باید 
 Bracketing دوربین را در وضعیت

قرار داد.
•

دو نکته مهم را باید در تهیه 
چنین عکس هایی در نظر گرفت:

اول آن که باید از سوژه های ثابت 
عکس گرفت و عکاســی از اشیاء 
متحرک در این شیوه نمی گنجد.

دوم، اســتفاده از سه پایه، بشدت 

توصیه میگردد.
اگــر دوربیــن شــما وضعیــت 
Bracketing ندارد، نگران نباشید. 
خودتان هم قادر خواهید بود که 
این کار را به سادگی انجام دهید. 

به جای اینکه دوربین با ســه نور 
مختلف و اتوماتیک وار از ســوژه 
ثابت شما عکس بگیرد، خودتان 
ســه عکس و یا حتی بیشتر را به 
صورت دستی تهیه و بعدا آنها را 

رتوش نمایید. 
نکته بسیار مهم در تهیه عکس به 
صورت دستی این است که فقط 
Shutter Speed را بایــد آرام آرام 
با کمترین نور تنظیم و به تدریج 
ســرعت را کاهش داد تا عکسها 

رفته رفته پر نورتر شوند. 
به این ترتیــب، صاحب چندین 
عکس با نورهای مختلف میشویم 
که در بعضی از آنها قســمتهای 
روشــن به خوبی قابل مشاهده و 
در بعضی دیگر، قســمتهای تیره 
تر هم کاما مرئی و با نور مناسب 

میباشند. 
طبیعتــا در زمــان تهیه چنین 
عکســهایی دوربین باید بر روی 
سه پایه عکاسی مســتقر بوده و 
کوچکترین لرزه و تغییر دیگری 
را ثبت نکند. کادر عکس هم نباید 

تغییر کند. 
حتی توصیه میشود که از دستگاه 
کنترل از راه دور شاتر استفاده کرد. 
بعضی از دوربینهای پیشرفته، 
در داخل خود نــرم افزاری 
دارند که هر ســه عکس را 
ترکیب کرده و نهایتا تصویر 
قابل قبولی ارائه مینماید که 
قسمتهای روشن و تیره تر 
هر عکس به طور جالبی قابل 

مشاهده میباشند. 
عکاســان حرفه ای معموال 
به چنین عکسهایی کفایت 
نکرده و ترجیح میدهند که 
حاصل  عکسهای  خودشان 
 HDR »تکنیک »اچ دی آر
را با نرم افزارهای تخصصی 
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در جلسات مجانی آموزش عکاسی 
استودیو »فوتوبوک« شرکت نمایید. 

برای اطاع از زمان این جلسات در بزرگترین 
گروه فیسبوکی ایرانیان مونترآل، یعنی:
»همه چیز در مورد مونترآل«

Info pratiques sur Montréal
عضو شوید.  تلفن استودیو فوتوبوک: 

(514) 984-8944
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM   

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

خوش!آموزش عکاسی به زبان      ...

»همه چیز در مورد مونترآل«
Infos pratiques sur Montréal
مهم ترین و فعال ترین گروه فیسبوکی ایرانیان ساکن مونترآل
اطاعات به درد بخور و اخبار مفید برای دانستن همه چیز در مورد مونترآل. ویژه مهاجران قدیم و جدید

این گروه فعا با  ۱4000 عضو،  پویاترین گروه فیسبوکی جامعه فارسی زبانان کبک بوده 
و هیچ گرایش سیاسی، مذهبی و حزبی ندارد.  در این گروه مردمی عضو شوید.

روایت پناهجویی »سارا و کمال« !...   << ادامه از صفحه: 10
روزی به ایران بازگردانده شــوند. 
ولی ســارا و کمــال نمی خواهند 

دوباره به ایران بازگردند.
می گویند پول حال مشــکات 
است. از قضا در همان بازداشتگاه 
با یک ایرانی آشنا می شوند که با 
ماموران بازداشــتگاه ارتباط دارد 
تا شــرایط را برای فرار آنها از آنجا 

هماهنگ کند. 
وقــت معامله فرا می رســد. برای 
پرداخت پول بــه نفرات کلیدی 

بازداشتگاه، ایرانی واسطه تا 2 هزار 
دالر از کمال و ســارا پول دریافت 
می کند. نفس در ســینه کمال و 
سارا حبس شــده است. آیا از این 

ناکجا آباد فرار خواهند کرد؟
•

کمال: »ما را برداشــت برد توی 
ایمیگریشن  پلیس های  جاســاز. 
)مهاجــرت( متوجه شــدند که 
جاسازمان کجاست. ریختند ما را 
گرفتنــد و پول هایمان را گرفتند. 

کتکمان زدند. دوباره زنگ زدم به 
همان ایرانی که با آن اندونزیایی ها 
کار می کرد، با پلیــس ام آر آنجا. 
گفتیــم آقا اینجوری شــده ما را 
گرفته اند. گفت مــن کاری ندارم 
گرفته اند. گفتم خب شــما پول 
گرفتید و این داســتان ها شــده. 
گفت که باشد شما را می برم ولی 
تحمل کنید. خاصه دو -سه روز 
بعــدش صبح آمدنــد دنبال ما و 
آمدیم فرودگاه و توی فرودگاه هم 

پول داده بود به آن آقای ماموری 
که کارهای تیکت و اینها را انجام 

می داد، آمدیم جاکارتا.«
باورش سخت بود. 

اما کمال و ســارا از زندان کوپانک 
فــرار کرده اند و حــاال دوباره در 
جاکارتا هســتند. آنطور که سارا 
و کمال می گویند هنوز ده ها و یا 
حتی صدها پناهجــوی ایرانی در 
بازداشتگاه های سراسر اندونزی در 

حبس هستند.
•

کمال:  »گــروه ما 91 نفر بود و ما 
فقط دو نفر بودیم که از آنجا فرار 
کردیم. یعنــی 89 نفر هنوز آنجا 
هســتند و آدم های دیگر هم آنجا 
هســتند. یعنی حدودا ً  100 نفر 

دیگر آنجا بودند.«  
سـارا:  »اینقدر شرایط را بهشان 
سخت کردند که کســانی که از 
آنجا در حال حاضــر با ما تماس 

می گیرند می گوینــد ماها فرم پر 
کردیم که برگردیــم ایران. یعنی 
درخواســت دادند به سفارت که 
برشان گردانند به ایران. و سفارت 
ایران متاسفانه، متاسفانه اصا ً  در 
این قضیه پیگیری ســریع ندارد. 
یعنی االن از طرف ســفارت ایران 
رفتند و شــرایط را هم دیده اند و 
باز هم با این وجود بهشان گفته اند 
شما باید حداقل دو تا سه ماه این 
وضعیت را تحمل کنید تا ما بتوانیم 

برتان برگردانیم.«
برای ســارا و کمال همه چیز 

دوباره از نقطه صفر آغاز شد. 
نگاه کمال و ســارا بــه زندگی در 
جاکارتا به نیمه خالی لیوان رسیده.

•
کمال: »ما توی اندونزی راه اشتباه 
آمدیم. 50 میلیــون یکجا دادیم. 
نزدیک هفت هزار دالر ســر این 
رشوه هایی که دادیم به پلیس های 

اندونزی که ولمان کنند و بتوانیم 
فرار کنیم. کسانی که اینجا  هستند 
فقط انســان ها را به شــکل دالر 

می بینند. 
یعنی این جوری نیست که اصا ً  
اصا ً   معرفت،  مرام،  انساندوستی، 
وجود خارجی نــدارد در اندونزی. 
در این پنج ماهی که اینجا بودم به 

اندازه پنجاه سال پیر شدیم.«

قصه زندگی پناهجویی سارا و کمال 
به پایان نرســیده. آنها بعد از این 
همه ناکامی به دفتر کمیساریای 
عالــی پناهندگان ســازمان ملل 
در جاکارتا می روند و درخواســت 
پناهندگی خــود را از طریق این 
سازمان شروع می کنند. برای آنها 

شروعی است دوباره از نقطه صفر.
radiofarda
•

پــردازش  دیگــری 
نمایند. 

یکی از این نرم افزارها 
»فوتوشــاپ«  همان 
معروف است که اگر 
کســی آن را اختراع 
بــود، هنوز  نکــرده 
در دوران جاهلیــت 

زندگی میکردیم! 
هــای برنامــه 

و    Photomatrix
 Easy همچنیــن 

HDR از بهترین ها هستند.
به زبان ساده، این برنامه ها 
بهترین  قابلیتی دارنــد که 
بخشــهای هر عکــس را با 
و  ترکیب  دیگر  عکســهای 
مونتــاژ کرده و بخشــهای 
تاریــک و پر نــور عکس را 

حذف نمایند.
در زمــان اســتفاده از این 
تکنیــک، هیــچ کــدام از 
نور،  حساســیت  تنظیمات 
گشــادگی دیافراگم و غیره 
نباید تغییر یابد و فقط سرعت 

شاتر تغییر میکند.
عاوه بــر زیبایی خارق العاده این 
عکسها در طبیعت و ثبت تصاویر 
مناظر طبیعی، ایــن تکنیک در 
بین مناظر شــهری و به خصوص 
آژانسهای اماک و مسکن کاربرد 

فراوان دارند. 
از آنجایی که تصاویر سایه روشن 
در محیط منزل به مقدار حداکثر 
خود میرسند، همیشه باعث بروز 

مشکل در تهیه عکسهای 
مختلف  قسمتهای 

منزل میگردد. 
مشــاورین اماک و 

مســکن برای فروش 
هر چه سریعتر اماک 

مشــتریان و بــا هزینه 
خودشــان،  شــخصی 
عکاسانی را  به همکاری 

دعوت میکنند که قادر به عکاسی 
با این تکنیک بوده و بتوانند بهترین 
و واقعی تریــن تصاویر را از منزل 
مشتریان ثبت و آنها را در اینترنت 

به نمایش بگذارند. 
مــا عکاســان هــم در چنیــن 
موقعیتهایــی به یــاد آن ضرب 
المثــل معروف عکاس العکســا، 
»ابوبکرعکاس بغدادی« می افتیم 

که میفرمود: 
»از شما عّباسی، از ما عکاسی!«

با استفاده از چنین عکسهای 
واقع گرایانه ای، میتوان توی 
این آشفته بازار، هر ملک را به 
سه سوت به فروش رسانده و 
مقادیر ُمعتنابهی وجه نقد به 
جیب مبارک زد و خوش بود!
یکی دیگر از ویژگیهای این 
سبک از عکاسی آن است که 
در زمان رتوش، میتوان جلوه 
ای متفاوت به عکس داد که 
به شــکل یک تابلو نقاشی 
هنــری و حتی اندکی اغراق 
آمیز بنظر رســیده و بسیار 

زیباتر از اصل واقعیت باشد. 
یک مصرف دیگر »اچ دی آر« تهیه 
عکس از مناظری هست که در آن، 
ابرهای آسمان و مناظر روی زمین 
همه به خوبی مشخص بوده و نور 

کل تصویر متعادل است. 
تا شماره بعد
•

30

عضو14000 

بازیکن   27 انتخاب 
بســیار خــوب- 7 
بازیکن این تیم از شهر 

مونترال می باشد. 
- ضمنا تابحال 97 فصل بازی 

در کانادا انجام شده. 
- آقای میشل ترین مربی تیم 
کانادا 4 ســال دیگر قرارداد 

خود را با مسوولین مولسون 
تمدید کرده است. 

- قیمت فــروش بلیط برای 
تمــام فصــل از 9154 دالر 
شروع میشود. - بلیط ورودی 
در قســمت پله های باال 55 

دالر می باشد. 
- اکثــر طرفداران دوآتشــه 

مسابقات هاکی بلیط خود را 
قبا خریداری کرده اند. 

- ترکیــب یک تیــم هاکی 
عبــارت از 6 بازیکــن و 1 
بازیکــن در دروازه گل می 

باشد. 
- 670000 بازیکن لیسانسه 

در سراسر کانادا وجود دارد.

------------------
بازیهای آسیایی 

مختلف  هــای  تیم  کاروان 
ورزشی ایران در 22 رشته و 
282 نفر در بازیهای آسیایی 

در کره ی جنوبی. 
کنندگان  شرکت  متاسفانه 
هــای  رشــته  در  ایــران 

جــودوی-  شمشــیربازی- 
ژیمناستیک- شنا- قایقرانی- 
تیراندازی  دوچرخه سواری- 
و غیره هیچ مدالی به دست 
نیاوردند. بعضی از قهرمانان با 
گریه سالن مسابقات را ترک 

می کردند. 
آیا این شکست های فراموش 

نشدنی علت آن عدم توجه 
ایران می  ورزشی  مسوولین 
باشــد؟ یا با نداشتن مربیان 
با تجربه و یــا اینکه عدم به 
اقتصــادی یــا تحریم های 

اقتصادی می باشد. 
تــا  ورزشــی  کاروان  آن 
یازدهمیــن روز هیچ مدالی 

به دســت نیاوردند. یک روز 
بعد تیم کشــتی ایــران به 
کســب مدال طا و 1 نقره 
نایل شدند. رییس فدراسیون 
کشــتی ایران آقــای خادم 
امیدوار است که مردم ایران از 

این عمل راضی باشند.
•
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بیش از 65%فروخته شده 

پروژه های پیشین شامل: 

طراح معماری پیشگام کاندو درمونتریال - 
»نوف آرشیتکت«

آیندۀ  زندگی تجملی:  

همه گونه تسهیالت، از قبیل نگهبان 24 ساعته، سوئیت رایگان ویژه مهمانان،  
آرامشگاه مولتی مدیا،  سالن ورزشی و یوگا،  تراس زیبا در طبقه 25 

تجمل درجه یک

تسهیالت، چشم انداز، طرح 

ت ساختمان 
ر دس

ک د
این

معماری یگانه؛ در محلی ممتاز

در ساختمانی با معماری شگفت انگیز و بی نظیر زندگی کنید؛ 
با چشم اندازی نفسگیر، در بالکن های خصوصی، بزرگ و تمام عرض. 

     و تمامی اینها در مرکز تفریحات شهر:  »کارتیه اسپکتاکل« 

تاریخ تحویل:
اوائل 20۱6
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انواع کباب ها و خورش های ایرانی: کیفیت عالی ، قیمت مناسب

انواع اقالم خواربار، حبوبات، خشکبار و...  انواع گوشت کوساله، گوسفند، مرغ،سوسیس  و... 

انواع میوه جات و سبزیجات - با کیفیت عالی و بهای رقابت ناپذیر - در سوپراخوان

کیفیت عالی  

قیمت مناسب

هالووین تپش دیجیتال تقدیم می کند: 
در سالن جشن های  »رزبول«

 NDG در قلب
Salle de Quilles Rose Bowl

6510 St Jacques 
Montréal, QC H4B1T6

نبش سن ژاک و کاوندیش
)مترو: واندوم، اتوبوس 90(

 رقص و پایکوبی، شور و نور 
 شب زیبای دیگری در کنار هم...  

 همراه با مسابقات هیجان انگیز رقص 
 بازی ها، قرعه کشی و... جوایز نفیس، 

 به بهترین کاستیوم جایزه داده می شود. 
<< غذاها و نوشیدنی های متنوع 

ورودی: 10 دالر 
    << در محل: 15 دالر 

 شام در محل بفروش می رسد 
 بلیت خود را همین امروز 

   از تپش دیجیتال تهیه کنید. 
514-223-3336

 DJهای شهرهمراه با شادترین

شبی شاد، پرشور، بیادماندنی، فان 
و... بسیـــار تـرسناک!!

امسـال
پارتی شاد  

جمعه 

31  اکتبر 
از ساعت 8شب 

این تاریخ را بخاطر بسپارید !!
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چای قلمی و باروتی 
گالبی محصول 

هندوستان رسید 

since 
1993

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

 حواله پولی سریع و مطمئن  در افغانستان 
       و پاکستان پذیرفته میشود.  

 انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا 
     در اندازه های مختلف 

CD  و DVD افغانی تازه... 

فروشگاه کوه نور 
بزرگترین و کامل ترین فروشگاه 
مواد غذایی افغانی و ایرانی 

 کیفیت عالی و قیمت مناسب 
آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است 

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه 

ُبراسارد
و  الوال

انــواع 
کارت تلفن

 2550 Lapiniere (Brossard) 
Tel.: (450) 676-9550
 398 boul. Curé-Labelle (Laval)
Tel.: 450-934-7744

دکتر ریموند رضایی 
Dr. Raymond Rezaie

پزشک خانواده 

7روز 
هفته 

بدون وقت قبلی

کلینیک مدیکال آلفامدیک

1253 Rue Guy  (Metro: Guy)

Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

Tel.: (514) 933- 8383   

PAiVAND

رسیدبا کیفیت عالی )خـــاَرک(خرمای تازه 

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

ساعات کار:
 ۹ صبح تا ۱0 شب 

همه روزه

www.akhavanfood.com

>> West Island: 
15760 boul Pierrefonds  

Pierrefonds   (Facing Rona)
Tel.: 514-620-5551

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

NDG
وست آیلند 

هرآنچه نیازشماست... 
همه زیر یک سقف!

 فالوده اخوان 

 بستنی اکبرمشتی، 

   نان لواش 

 نان گاتای ارمنی 

 نان نازوک ارمنی 

 نان خشک 

با دانه کتان، سیه دانه و کنجد 

با طعم های گوناگون رسید 

Tel.: 514-996-9692

____________________________________
1863 Ste-Catherine W.  (Corner: St- Marc) 

Tel.: 514-937-5192  |  Cell.: 514-944-3279

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایران در مونتریال 

UNION MONDIALE
انتقـال ارز

GUY

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

به مدیریت:
 بیژن احمدی 

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس 
    در کمتر از 24 ساعت
    )حتی پس از ساعات اداری(
   نقل و انتقال سریع ارز 
    به اقصی نقاط جهان 
  تضمین بهترین نرخ روز 
     با کمترین کارمزد 
   آخرین اطالعات ارز 

با بیش از 30 سال پیشینه  در ارائه خدمات ارزی 
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 انواع کباب، جوجه کباب، 
چلوکباب کوبیده و...

بهروز
باباخانی

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 

لحظه های شیرین با 
سفـرۀ عقد شیرین

______________
 طراحی و اجرای سفره های عقد شام ...

Tel.: 514-624-2669
www.sofrehaghd-montreal.com

در رنگ ها و اندازه های متنوع

Tel.:514-844-4492
1405 Maisonneuve W.
                   H3G 1M6
info@expertfx.ca

   مطمئن ترین و سریع ترین روش  انتقال ارز  
    با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران

   خریدار ارزهای خارجی 
      بابهترین نرخ روز 

GUYجنب دانشگاه کنکوردیا 

خدمات ارزی خدمات ارزی 


