
در این شماره می خوانید: 
بهبهانی، بانوی بزرگ غزل با یاد و به یاد سيميـــن •

...................................... 5ایران
• چرا به زنان اسيد

......................................7     می پاشند؟
• آخرین پيام زن اعدام شده 

......................................8    به مادرش
فرانسيس در تایيد بيگ بنگ • سخنان بی سابقه پاپ 

......................................9و تئوری تکامل
• کاهش بهای نفت عامل 

......................................10رونق اقتصادی جهان
• ایران:  از هر چهار زن یکی 

......................................12به سرطان سينه مبتال می شود
• سوئد »کشور« فلسطين را به 

......................................13رسميت شناخت
(Bill C-24) قانون جدید شهروندی کــانادا • نامه سرگشاده در اعتراض به 

28......................................
.....................................31خشونت عليه زنان پایان دهيداسيدپاشی در خيابان؛ به • زن ستيزی در مجلس، 

.....................................26نگران این 9 مورد نباشيد!•  زندگی: 
• باالخره گوشت بخوریم یا 

......................................27نخوریم؟!

فروشنده متام قطعات لپ تاپ 
به قیمت های رقابت ناپذیر 

We Sell Laptop Accessories!
فروش کلیه لوازم یدکی  لپ تاپ:   با کیفیت عالی  | قیمت نازل 

www.fsotech.ca   |    seyedsadr@fsotech.ca

Office: 514-507-0773

روبروی
بل سنتر 

3

15

___________
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

$ EXCHANGE 
Sharif
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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.Christiesrealestate.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

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

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

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال 

UNION MONDIALE انتقـال ارز

GUY

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس 
  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر 

  نقدکردن چک  

 Exchange   سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

به مدیریت: 
بیژن احمدی 

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 

   گـروه  پـاسیفیـک 
سال21 شماره 1186
10 آبان 1393 

کار سیروس کانادا خشمگین است: تيراندازی درپارلمان

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 

4
رامین عباسى 

Ile perrot Toyota
• قیمت هاى استثنائى 

شهباز
خنعی   

5 >> 

از سرعت شیوع ابوال در لیبریا کاسته شده است

بهار عربی تونس ؟! روگردانی از 

اسالم سیاسی!   ........................  28

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(

س. یحیی 
آبادی 

کاریکاتور

وید!
ن بر

رزمی
ن س

از ای

شنبه های کوبانی... 
URGENT CA LL FOR ACTION

Global Rally against ISIS – 
for Kobanê - for Humanity!

دنيای وارونه  
اسالمگرايان

وقتی حکومت دینی به مردم بگوید همه  شما 

گناهکارید، همه  شما مهاجم جنسی  هستيد، همه  

شما صغيرید و همه  شما بت پرست هستيد، بخش 

قابل توجهی از آنها به تدریج چنين می شوند....

Tower  2 
currently on sale

13

1186

آخرین پیام 
خارج کشور  دامن زد... انزجار عمومی در داخل و به شکل غریبی به خشم و ریحــانه  جبـاری ... اعدام بيرحمانه ی 

11 نوامبر 
lest we forget!
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www.alixtoyota.com
Tél.: 1 877 261 2549

Lease and purchase financing provided through Toyota Canada Inc. upon credit approval by Toyota Financial Services. Registration, 
insurance, taxes and duties are extra. Subject to applicable conditions, the offers apply to individuals who lease or buy a vehicle from 
October 1 to 31, 2014 at a participating Quebec dealer, where you can obtain all of the terms and conditions. The dealer may lease or sell 
for less. Offers may change without prior notice. *Offers apply to new, in-stock 2015 Corolla CE (BURCEM AA) / 2015 RAV4 AWD (BFREVT 
AA). MSRP of $17,515/$28,060 before taxes, dealer fees of $165 before taxes (applicable at some dealers), transportation and preparation 
charges and air conditioner tax (if applicable) included.

COROLLA CE 2015
17 515$

+ TAXESSTARTING AT

RAV4 LE AWD 2015 
28 060$

+ TAXESSTARTING AT

COMPLETELY
REDESIGNED

COMPLETELY
REDESIGNED

Contact Alex
for additional rebates.

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  |QC licensee________________________________________

• 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.

آزیتا 
514-814-7700
azita.caspiantravel

@videotron.ca

نرگس 
514-708-4722

narges.caspiantravel
@videotron.ca

آژانس مسافرتی کاسپین

بهترین سرویس 
نازل ترین بها

______________________
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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$0 SAMSUNG
S III MINI

with a 2-year Tab24 agreement 
on a Standard plan6

Mobifone... We follow you everywhere!

Ben Omrani
Place Newman

2101, Av. Dollard, Lasalle
514 595-7100

Offers are subject to change without notice. Taxes extra. 1. Standard plans available monthly or with a 2-year Tab24 agreement. Data is a monthly service with Standard plans. Additional long distance, roaming, data, add-ons, provincial 9-1-1 fees 
(if applicable) and taxes are extra & billed monthly. 2. Additional data: $10/1 Gb, charged in $10 increments. Visit fido.ca/roaming to learn more about data roaming pay-per-use rates. 3. Airtime includes calls from Canada to Canadian numbers 
only, billed by the minute. Each additional minute costs 45¢ (20¢ for Call Forwarding). 4. Plans include messages sent from Canada to Canadian, U.S. and international wireless numbers. Sent/received premium messages (alerts, messages 
related to content and promotions) and messages sent while roaming not included and charged at applicable rates. 5. Service includes up to 3 messages, each 3 minutes in length that can be saved up to 3 days. 6. With new activation on a 
2-year Tab24 agreement on a Standard plan. Device Savings Recovery Fees and/or Service Deactivation Fee (as applicable) apply in accordance with your service agreement. Taxes extra. TMFido and related names & logos are trademarks used 
under licence. © 2014 Fido Solutions

Montreal 
Complexe Desjardins 
175, René-Lévesque Blvd. W., #236  

 Place-des-Arts | 514 669-1880

Place du Quartier (Chinatown) 
1111, St-Urbain St., Suite r19a  

 Place-des-Arts | 514 667-0077 

Place du Parc 
3575 du Parc   

 Place-des-Arts | 514 677-8009

Place Alexis Nihon 
1500, Atwater Ave., #F-01  

 Atwater | 514 939-5552

1314, Ste-Catherine St. E. 
 Beaudry | 514 750-3436

4190, St-Laurent Blvd.  
 Mont-Royal  | 514 439-9934

101, Mont-Royal Ave. W.  
 Mont-Royal | 514 448-6996

Le Boulevard Shopping Center  
4270, Jean-Talon St. E., suite 68  
514 887-7784  

961, Decarie Blvd. 
 Côte-Vertu | 514 419-8446

436, Jean-Talon W., #100 
 du Parc | 514 272-2355

Place Forest 
10539, Pie-IX Blvd.  
514 325-7100

Place Bourassa Shopping Center 
6000, Henri-Bourassa Blvd. E., K14  
514 927-6624

680, Jarry St. E.  
 Jarry | 514 490-0099

Centre Commercial Wilderton 
2665 Van Horne Ave., #A001-90 
514 739-6838

Galeries des Sources 
3237, des Sources Blvd., Suite 5  
514 542-3436 

South-Shore 
Greenfield Park  
3310, Taschereau Blvd.  
450 465-5757

Beloeil  
Mail Montenach 
600 Laurier Blvd., K02  
450 281-3436

> 1 GB OF dATA2

> UNLiMiTeD Canada-wide  
 anytime minutes3

> UNLiMiTeD MeSSAgiNg4

 (international text, picture and video messages)

> Call Display and Voicemail5

1

$49per month

The ViP package

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

به مدت محدود 
با خرید سامسونگ گلکسی 4اس 

یا گوگل نکسوس 5
و قرار داد 2 ساله 

100 دالر ختفیف 
      فوری  بگیرید

بامدیریت ایرانی: 
   بهنام عمرانی 

درخدمت جامعه محترم 
      ایرانیان مونتریال 

ـــــــــــــ
برای دریافت اطالعات 

بیشتر همین امروز 
متاس بگیرید: 

Mobifone... We follow you everywhere!

Montreal 
Complexe Desjardins 
175, René-Lévesque Blvd. W., #236  

 Place-des-Arts | 514 669-1880

Place du Quartier (Chinatown) 
1111, St-Urbain St., Suite r19a  

 Place-des-Arts | 514 667-0077 

Place du Parc 
3575 du Parc   

 Place-des-Arts | 514 677-8009

Place Alexis Nihon 
1500, Atwater Ave., #F-01  

 Atwater | 514 939-5552

1314, Ste-Catherine St. E. 
 Beaudry | 514 750-3436

3758, St-Laurent Blvd.  
 Saint-Laurent | 514 845-9815

101, Mont-Royal Ave. W.  
 Mont-Royal | 514 448-6996

Le Boulevard Shopping Center  
4270, Jean-Talon St. E., suite 68  
514 887-7784  

961, Decarie Blvd. 
 Côte-Vertu | 514 419-8446

436, Jean-Talon W., #100 
 du Parc | 514 272-2355

Place Forest 
10539, Pie-IX Blvd.  
514 325-7100

Place Bourassa Shopping Center 
6000, Henri-Bourassa Blvd. E., K14  
514 927-6624

680, Jarry St. E.  
 Jarry | 514 490-0099

Centre Commercial Wilderton 
2665 Van Horne Ave., #A001-90 
514 739-6838

Galeries des Sources 
3237, des Sources Blvd., Suite 5  
514 542-3436 

South-Shore 
Greenfield Park  
3310, Taschereau Blvd.  
450 465-5757

Beloeil  
Mail Montenach 
600 Laurier Blvd., K02  
450 281-3436

Ben Omrani
Place Newman

2101, Av. Dollard, Lasalle
514 595-7100

Offers are subject to change without notice. Offer ends June 30, 2014 and is only available in our stores located in the province of Quebec. Taxes extra. 1. The $100 rebate offer is only applicable 
on the Samsung Galaxy S4 and Google Nexus 5 on the new activation of a Standard or Smart Plan with a minimum monthly fee of $45 or more and a 2-year Tab24 agreement. The $100 activation 
rebate will be applied at the cashier.  Price Plan Downgrade Fee: If, for any reason, you downgrade to a lower tier plan category during your term, then you will be charged a one-time price plan 
downgrade fee as set out in your service agreement. TMFido and related names & logos are trademarks used under licence. © 2014 Fido Solutions

Samsung
Galaxy S4

$100
INSTANT

REBATE 1

Google
Nexus 5

LIMITED TIME
OFFER
on the purchase of a Samsung Galaxy S4 or 
a Google Nexus 5 and 2-year Tab24 agreement on 
selected plans get $100 instant rebate.1

Tower 2 

currently on sale

برج   2 

اکنون آماده فروش 
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رامتین آبادیان

 ارزیابی رایگان 
 تهیه وام های 

      مسکن و جتاری 

10 Saint Jacques #508 
Asking: 265000 $ 
1 bedroom 1 baths

1212 St-Mathieu 
Asking: 5700$ a month  

3 bedroom 2 bath 
fully furnished

4186 Northcliffe
upper duplex  |  fully renovated 

Available Nov 2014 
Asking: 420000$ 

10 Saint Jacques # 607 
Asking: 299900$

 1 Bedroom 1 Bath

5891 Av. Clanranald, 
Fully renovated Lower Duplex, 

Indoor Parking, 
Asking: 579000$

1625 Clark 
Asking: 475000$ 
2 Bedroom 2 Bath 

MUST SELL!!!

1307 Ave Van-Horn, 
Old Royal Bank 
Fully Renovated 

Asking: 2500000$

4605 Boul. Grand, 
13 unit Building 

Sold In 5 day

111 Point Nord, 
Nuns-island 

Sold 42 DaysRamtin Abadian
Chartered Real Estate Broker

514-583-7253
ramtin@abadian.ca
www.abadian.ca
One of Montreal’s leading real estate Broker,
Contact me for a no hassle free evaluation.
Asking me about the AIRMILES Program

مشاور امالک 
   در سراسر مونتریال
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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

ILE PERROT TOYOTA
DIVISION DE 9020-3027 QUÉBEC INC.

 Ile Perrot Logo_Layout 1  12-02-27  2:51 PM  Page 1
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مستقيم از بيت رهبری!

30 مهر :حدود سه هفته است که 
امنیت و آرامش خاطراز دختران 
و زنان اصفهان ســلب شده است.  
تکرار زنجیره ای اسیدپاشــی که 
تاکنون شمار آن 15 مورد - ازجمله 
یک مورد منجر به مرگ - گزارش 
شده و مقامات حکومتی و قضایی 
می کوشند این شمار را به 4 مورد 
محدود کنند، از ســوی حکومتی 
که مدعی اقتدار و برقراری امنیت 
است و خوانندگان جوان یک ترانه 
شاد "هپی" و بازپخش کنندگان 
لطیفه درمــورد امام خمینی )ره( 
را با ســرعتی برق آسا دستگیر و 
مجازات می کند، اگر نشانه ضعف 
و ناتوانی نباشــد، تردید برانگیز و 

نمایانگر دم خروس است!

آنچه به این تردید دامن می زند، 
ســخنان چندهفته پیش محمد 
تقی رهبــر امام جمعــه موقت 

اصفهان است که گفته بود: 
»اوضاع بی حجابی درشــهرهای 
بزرگ و ازجمله اصفهان بسیار بد 
و نامناسب است.  دشمن درحال 
جنگ نرم با ما اســت، زمان دادن 
تذکر لسانی و زبانی گذشته است، 
سال ها است که اقدام فرهنگی و 
زبانی می کنیم نتیجه ای نگرفته 
ایم و حاال نوبــت اقدامات عملی 
برای جلوگیری از بدحجابی است«.  
درهمین زمان، مجلس شــورای 
اسالمی نیز سرگرم تصویب "طرح 
حمایــت از آمران بــه معروف و 

ناهیان از منکر" بوده است. 
سردار بسیجی محمدرضا نقدی، 
رییس سازمان بسیج مستضعفان 
نیز جنایات اســید پاشی را به 
امریــکا و رژیم صهیونیســتی 

نسبت می دهد: 
»اوج گیــری محبوبیت انقالب 
اســالمی و حرکت بســیج و 
حزب الله درجهان و خطری که 
گسترش نفوذ این جریان برای 
مستکبران ایجاد کرده، امریکا و 
رژیم صهیونیستی را به عکس 
العمل های جنایتکارانه واداشته 

است«.
واکنش جامعه مدنی کم توان و 
دچار رخوت و بی تفاوتی کشور 

را می تــوان "دیر و کم" 
توصیف کرد.  پس از روزها 
سکوت و انتظار برای دیدن اقدامی 
عملــی و نتیجه بخش ازســوی 
انتظامــی و امنیتی،  نیروهــای 
درجهت شناســایی و دستگیری 
فرد یا افراد اســید پاش، سرانجام 
تجمع هایی اعتراضی درتهران و 

اصفهان شکل گرفت.  
به گزارش 30 مهر "بی بی سی" 
فارسی: »شماری از فعاالن حقوق 
زنان و فعاالن سیاسی برای نشان 
دادن اعتراض خود به اسید پاشی 
های اخیــر اصفهــان، درمقابل 
ساختمان مجلس شورای اسالمی 
درتهران تجمع کردند.  نســرین 
ستوده و نرگس محمدی ازجمله 
حاضران بودند و دو نفر از قربانیان 
اسید پاشی نیز درمیان آنان حضور 

داشتند«.
کوشش مقامات حکومتی و قضایی 
براین است که فاجعه را کوچک و 
بی اهمیت جلوه دهند.  به گفته 

قائم مقام وزیرکشور: 
»این حمالت زنجیــره ای نبوده 
و چند نفــر به اتهــام انجام آنها 
دستگیرشده اند«.  رسول یاحی، 
معاون سیاسی امنیتی استانداری 
معترضان  درمیــان  نیز  اصفهان 
حاضرشــد و گفت: »جدای ازاین 
که این مسئله توسط چه شخص 
یا اشخاصی و با کدام عقیده انجام 
شــده باشد، به شــدت پیگیرآن 
هستیم... مردم باید بدانند که این 
چهارمورد اسید پاشی تنها کار یک 
نفر بوده است، بنابراین مردم باید 
تحمل داشته باشــند تا این فرد 
جنایتکار دستگیرشود«.  ظاهرا این 
معاون سیاسی- امنیتی استانداری 
اصفهان از گفته مافوق خود یعنی 
قائم مقام وزیر کشور خبرنداشته 
که گفته بود:"چنــد نفر به اتهام 

انجام آنها دستگیر شده اند"!
غالمحسین محسنی اژه ای، معاون 
و ســخنگوی قوه قضاییه نیز می 
گوید: »ارتباط اسید پاشی ها با بی 

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
SOROOR SADR ACCOUNTING 
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

مجری مراسم زیبای 
عقد ایرانی

و کانادائی

به نام آفریدگار عشق 
گره خواهیم زد دل ها را با عشق و 

زندگی را با مهر

514-825-3170

لیلی صمیمی
)با مجوز رمسی از ایالت کبک( 

سفرۀ عقد 

عروس

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 

}<< ادامه در صفحه: 37{

499 000 $
Brossard

349 000 $
Côte-des-Neiges

429 000 $
Côte-Saint-Luc

Courtier Immobilier Agréé

www.masoudnasr.com

439 000 $ 
Île-des-Sœurs

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

info@masoudnasr.com

شهباز خنعی
Shahbaznakhai8@
gmail.com

با ياد و به ياد سيميـــن بهبهانی 
بانوی بزرگ غزل ايران

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جمعه هفتم نوامبر از ساعت ۶:30

مکان: مرکز فرهنگی ژرژ ونیه
2450 Rue Workman, 

Metro: Lionel Groulx
Montreal, QC H3J 1L8

(514) 931-2248
_________________________

بنياد سخن آزاد، انجمن زنان ایرانی مونترال، 
انجمن ادبی، کافه ليت، مکيک

رهبر جمهوری اسالمی: اسالم مقاتله است، اسالم 
جان دادن و خون دادن است. هرکس به امام حسين 

عالقمند است يعنی عالقمند به اسالم سياسی است
»امام حسین سکوالر نداریم!«

با آغــاز ماه محرم رهبر جمهوری 
اســالمی هیئت هــای مذهبی را 
از سایر تشــکل های مذهبی جدا 
دانســته است. وی گفته که چون 
امام حسین ســکوالر وجود ندارد 
هیئت هــای عزاداری هــم نباید 
سکوالر باشند و از اسالم سیاسی 

بپرهیزند.
دفتر حفظ  اطالع رســانی  پایگاه 
و نشــر آثار  آیت الله خامنه ای به 
تشــریح نظر او درباره ویژگی های 
هیئت هــای مذهبــی پراخته و 
نخســتین ویژگی  این هیات ها را 
تشکیل آنان توسط مردم عالقه مند 
به اســالم و ائمــه ی طاهرین بر 

شمرده است.
به گفتــه وی، تأمین هزینه های 
هیئت ها توسط مردم ویژگی دوم 
آن هاست و دســتگاه های دولتی 
و حکومتی نقشــی در این راستا 
ندارند و در عین حال ســه عنصر 
"مردم"، "روحانیت" و "مداح" در 

این هیئت ها جمع شده اند.
»اسالم خون دادن است«

خامنه ای در جمع اعضای ســتاد 
مرکزی هیئت رزمندگان اســالم 
یاد آور شــده اســت: »هیئت ها 
نمی توانند سکوالر باشند؛ هیئِت 
امام حســیِن ســکوالر ما نداریم! 

هرکس عالقه  مند به امام حسین 
اســت، یعنی عالقه  مند به اسالم 
سیاسی است، اسالم مجاهد است، 
اسالم مقاتله اســت، اسالم خون 
دادن است، اسالم جان دادن است؛ 
معنای اعتقاد به امام حسین این 
اســت. این که آدم در یک مجلس 
روضه یا هیئت عــزاداری مراقب 
باشد که مبادا وارد مباحث اسالم 
سیاســی بشــود، این غلط است. 
هیئت این نیست که به سیاست 

کاری نداشته باشد.«
خامنه ای معتقد است هیئت های 
مذهبی در طول تاریخ به خصوص 
در طــول تاریخ تشــیع در ایران، 
عامــل اصلی گســترش فرهنگ 
اســالمی در بین مردم و نهادینه 

کردن آن بوده اند.
رهبر جمهوری اسالمی گفت: »ما 
مسلمان ها و به خصوص ما شیعیان، 
امتیازی داریم که دیگر ملیت ها و 
ادیان این امتیاز را به قدر ما ندارند و 
آن عبارت است از اجتماعات دینی 
که به شکل روبه رو، چهره به چهره، 
نفس به نفس تشکیل می شود. این 
موضوع را در جاهای دیگر دنیا و در 
ادیان دیگر کمتر می شود پیدا کرد.

پنج هزار ناهی از منکر در قم
همزمان با انتشار این گزارش علی 

ســلیم زاده ، دبیر ستاد احیای امر 
به معروف قم از ســازماندهی پنج 
هزار آمر به معروف و ناهی از منکر 
زیر نظر رهبر جمهوری اسالمی در 

این شهر خبر داده است.
ریأست ستاد امر به معروف و نهی 
از منکر استان قم بر عهده محمد 
ســعیدی، امام جمعه شهر قم و 
نماینــده ولی فقیه در این شــهر 

است.
سلیم زاده با اعالم این خبر گفت: 
»امر به معــروف و نهی از منکر در 
جامعــه بر تر از »جهاد« اســت و 
»جهاد« در مقایسه با امر به معروف 
مانند قطره ای در برابر دریا است.«

ریاســت کل ســتاد احیــای امر 
به معروف و نهی از منکر بر عهده 
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان 
اســت و در هر استان نیز نماینده 
علی خامنه ای ریاست این ستاد را 

بر عهده دارد.
چند روز پیش نیز فتح الله جمیری، 
فرمانده ســپاه اســتان بوشهر از 
آموزش و سازماندهی 400 تیم در 
زمینه امر به معروف و نهی  از منکر 

در این استان خبر داده بود.
این ستاد در سال 1373 از سوی 
علی خامنه ای به نام ستاد »احیای 
امــر به معروف و نهــی از منکر« 

نام گذاری شده است.
•

ایران: محــرم...
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کــانــــادا:رسوایی قمیشی!
با این افق سياه و آوار ِشکست،

تا کس نَبرد گمان که پيکار 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: لوبيا پلو 

جمعه: خورش بادمجان 
            و قيمه 

شنبه: قورمه سبزی 
یکشنبه: باقالی پلو 
              با ماهيچه 

وقت است...
ویدا فرهودی

ای نوگل بهاری رویت نهان چه سازی
وقت است بر زمستان با جلوه ات بتازی

وقت است تا ببيند دشمن نهایتت را
عطر و طراوتت را حيف است گر ببازی

دانم که سخت باشد فتحت بر این تباهی
اما تو اهل مهری، از دشنه بی نيازی

ردت دو صد هزاران ـِ با هر کرشمه بينم گ
بازند جان و دل را سر را چو برفرازی

آیين َوهم خویان، شالق و دار و زندان
بوده است و هست اینسان ،تا خویش را ببازی

آیين تو ولی گل با نغمه های بلبل
رقصيدنی است زیبا تا اوج دلنوازی

باید وطن ببيند اوج طراوتت را
باید بر استقامت تا انتها بنازی

ردت ـُ ردت،آن همدالن گ ـُ با خواهران ک
در رسم آدميت، ای ُدخت هم طرازی

از شيخ وداعش اکنون، رویت مباد در خون
تا چند بينم ای گل    کز درد می گدازی

بنمای روی زیبا، بر خلق بی محابا
در آسمان ميهن،  ابری زغم چه سازی

جنجال بر سر قطع 
همکاری CBC با ژيان، 

مجری ايرانی تبار

ژیان قمیشــی، چهره نام آشــنا، فعال 
فرهنگی  هنری و مجری ایرانی تبار یکی 
از برنامه های پرطرفدار رادیو سی بی سی  
Q این روزها با دردســر بزرگی مواجه 

شده است.
ژیان قمیشــی ســال ها میزبان برنامه 
رادیویــی محبوب Q در سی بی ســی 
بوده اســت. این برنامــه فرهنگی جزء 
پرطرفدارتریــن برنامه های صبحگاهی 

سی بی سی است.
قمیشــی متولــد 1967 در لنــدن و 

اصلیتش ایرانی است.
وقتی ژیان هفت ســاله بــود به همراه 
والدینش به کانادا آمد و در انتاریو ماندگار 
شد. او در دانشگاه یورک درس خواند و 
به تدریج در کارش موفق شــد و جای 

خود را در رسانه های کانادا پیدا کرد.
او در چارچــوب برنامه هــای رادیویی 
سی بی ســی بــا چهره هــای بســیار 
شناخته شــده دنیا از جمله وودی آلن، 
لئونارد کوهن و پل مک کارتنی گفتگو 

کرده است. 
قمیشــی همچنین عضو یــک گروه 
موســیقی راک فولک کانادایی به اسم 

فرووس  ماکســی 
ظاهــرا  او  اســت. 
ســیاوش  برادرزاده 
خواننده  قمیشــی 

ایرانی است.
سی بی ســی  امــا 
 26 یکشــنبه  روز 
اکتبــر به شــکلی 
اعالم  غیرمنتظــره 
با  کرد همکاری اش 
قمیشی را به مدت 

نامحدودی قطع کرده است. 
قمیشــی جــزء چهره هــای بســیار 
شناخته شــده در سی بی ســی است و 
برنامه اش هــم از موفق ترین های این 
شبکه بوده است. پس بی جهت نبود که 
این خبر مثل بمب در رسانه های کانادا 

ترکید. 
مدت کوتاهی بعد از بیانیه سی بی سی 
درباره قطع همکاری با قمیشــی، ژیان 
اعالم کرد علیه این شــبکه در دادگاه 
اقامــه دعوا )ســو( می کند و توســط 
وکالیش دعوی 50 میلیون دالری علیه 

سی بی سی را مطرح خواهد کرد. 
او سی بی ســی را به نقــض اعتماد در 

همکاری متهم کرده است.
او همچنین پســتی در فیســبوکش 
گذاشته و گفته که عده ای سعی دارند از 

او چهره ای شیطان بسازند.
اما ماجرا از چه قرار است؟ 

روزنامه تورونتو اســتار نوشته 
که در ماه های اخیر، اتهاماتی 
از سوی ســه زن جوان علیه 
قمیشی مطرح شده است. این 
سه زن حداقل هرکدام بیست 

سال جوان تر از قمیشی هستند و نام شان 
هم فاش نشده است. 

این ســه زن گفته اند قمیشی برخورد 
جنسی خشونت آمیز با آنها داشته است. 
وکیل قمیشــی هم در ماه های اخیر از 
این اتهامات باخبر بوده و آنها را رد کرده 

است. 
تورنتو اســتار نوشــته که هر سه زن،  
تحصیلکرده و شاغل هستند. ظاهرا یکی 
از آنها هم کارمند سی بی سی بوده است.

حاال قمیشــی به موضع سی بی سی در 
مقابل این قضیــه اعتراض دارد و حتی 
مدعی است که این زنان برای بدنام کردن 
و نابود کردن اعتبار حرفه ای او دست به 

افشاگری زده اند.
تورنتــو اســتار که بــا این ســه زن 
مصاحبه های مفصلی داشــته است،  به 
این نکته اشــاره کرده که آنها از ترس 
فاش شدن نام شان حتی سراغ پلیس هم 

نرفته اند.
قمیشی درواکنش به این اتهامات گفته 
که زندگی شخصی اش ربطی به کارش 
ندارد و سی بی سی نباید بدون اثبات این 

اتهامات،  قرارداد با او را لغو می کرد.
در میانه این هیاهو، جایزه گیلر هم اعالم 
کــرده که برخالف برنامــه قبلی، ژیان 
قمیشی مجری امسال مراسم اهدای این 

جایزه معتبر ادبی کانادا نخواهد بود.
•

ايران: »کشف خرابکاری« در 
مخازن انتقال آب سنگين

روزنامــه آرمان، 8 آبان، ســخنان 
اصغر زارعان، معاون سازمان انرژی 
اتمی ایران را بازتاب داده اســت که 
از  می گوید: »خرابــکاری جدیدی 
سوی یکی از کشــورها در مخازن 
انتقال آب سنگین کشف و خنثی 
شــد و از این پس، این قطعات به 

صورت بومی تولید می شود«.
این مقام عالیرتبــه دولت ایران اما 
اشــاره ای به جزییات ایــن رخداد 
نمی کند و تنها هشدار می دهد که 
ایران هرگونــه خرابکاری در زمینه 
سخت افزاری و نرم افزاری را می تواند 

شناسایی و خنثی کند.
اصغر زارعان شهریور ماه گذشته نیز 
آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا را به 
تالش برای خرابکاری در تاسیسات 
هسته ای ایران متهم کرده و گفته بود 
که تالش های آنان برای خرابکاری 
حتی زمینه های دفاعی، مخابرات و 
دیگر مراکز حساس و حیاتی کشور 

را هم دربرمی گیرد.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی 
ایران، ایرنــا، نیز اظهارات علی اکبر 
صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی 
ایران، را منتشر کرده است که تاکید 
می کند نیروهــای ایرانی می توانند 
حمالت به صنعت هسته ای کشور را 

خنثی کنند.
وی اظهار داشــت: »دشــمن از 
هر روشــی برای ضربــه زدن به 
ما اســتفاده می کند، اما صنعت 
هسته ای کشور با اتکا به نیروهای 
بومی خود به جلو می رود و ما راه 
خود را پیدا کرده ایم و با حساسیت، 
حمالتی از این دســت را خنثی 

می کنیم.«
آقــای صالحــی در نهایت گفت: 
»ما امروز پدافند غیرعامل بسیار 
خوب و پیشــرفته ای داریم که در 
عرصه صنایع کشــور و مجموعه 
دستگاه های دولتی به خوبی ایفای 

نقش می کند.«
مقامات ایــران به دفعات از تالش 
کشورهای خارجی برای خرابکاری 
نرم افــزاری و ســخت افزاری در 
برخی  و  هســته ای  تاسیســات 
ســازمان های دولتــی ایران خبر 
داده اند. یکی از این موارد حمالت 
ویروس استاکس نت به تاسیسات 
هســته ای نطنز بود کــه روزنامه 
نیویورک تایمــز به نقل از مقامات 
ســابق و فعلی در آمریکا و اروپا و 
اسرائیل نوشت، پشت این حمالت 

دولت آمریکا قرار داشته است.
•
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      برخی از خدمات ما شامل: 
امالک:خرید و فروش، اجاره، وام  ½
ثبت شرکت ها ½
تهیه وصیت نامه  ½
تهیه دعوت نامه برای ویزا ½
تهیه وکالت نامه ها  ½
ازدواج، عقد رسمی  ½
تغییر نام  ½
تایید امضا 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 

}<< ادامه در صفحه: 9{

شعـرو ترانه...

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

ایران... 

حقوقی و اداری

• امور گذرنامه، شناسنامه، نوزاد، اجازه خروج، ازدواج و طالق 
• وکالتنامه فروش، حقوقی، بازنشستگی، افتتاح حساب

• تکمیل فرم های مهاجرتی و شهروندی کانادا 

به مدیریت دکتر رضا پارسانژاد
Montreal: 

514-979-4551
Toronto:

647-694-2917
Vancouver:

604-210-3483
مستقيم از تهران 

به کانادا
021-8431

3003

Reza Parsa Nejad, Ph.D., RCIC (President)
www.ParsPaziresh.com 
4055 Ste-Catherine O,  Suite 131
Westmount, Qc, H3Z 3J8
(Metro: Atwater)
info@mahzar.ca 514 979 4551

)

امور کنسولی،

از این سرزمین بروید!
یغما گلرویی

از این سرزمین بروید!
ما هرگز

دختران مان را زنده به گور نکرده  بودیم.
این شما بودید

که با لهجه ی شمشیر می خوانید
و زنان به چشمتان

کنیزکانی در مداِر مطبخ و بستر بودند.

چگونه هر روز
به کِف دست هایی که قاتِل زیبایی اند

خیره می مانید
و کودکان تان را نوازش می کنید

با آن ها؟

دست هایی که آرایِش زنان را
با اسید از صورت  هاشان پاک می کنند

تا کشوری با مردِم بی چهره بسازند.

از این سرزمین بروید!
ما قرن هاست در اقیانوِس اسید زندگی می کنیم.

کاسه ی اسیدتان
از نیزه ی »چنگیز« و

قداره ی »اسکندر« خطرناک تر نیستند.
دوباره از خاکستِر خود به دنیا می آییم

و زن های زیبای دیگری
در این سرزمین هستند

که با گیسوی رها در بادشان
پرچم بسازند. 

مجید محمدی
01/08/1393
پدیده  ی اســید پاشی مختص به ایران و جوامع مسلمان 
نیســت. از آسیا )افغانستان، پاکستان، هند، چین، عراق، 
عربستان سعودی، بنگالدش، الئوس و کامبوج( تا آفریقا 
)آفریقــای جنوبی، اوگاندا، و اتیوپــی(، و از خاورمیانه تا 

امریکای جنوبی می توان این پدیده را مشاهده کرد. 
مهاجران آسیایی و خاورمیانه ای امروز در کشورهای غربی 
مثل بریتانیا و کانادا نیز این اعمال را مرتکب می شوند.  این 
پدیده که حمله ی اسیدی و خشونت اسیدی نیز خوانده 
می شود به یکی از جنایات جدی علیه زنان تبدیل شده 

است. 

علت ها
پدیده ی اسید پاشی معلول سه واقعیت است: 

- تبعیض علیه زنان در جامعه یا سطح خانواده و محله ی 
کوچک تر، 

- واکنش اندک جامعه به این جنایت )در مقایسه با کشته 
شدن یک پلیس یا یک حمله ی تروریستی( و 

- مصونیت اسید پاشان از مجازات، خواه به دلیل فقدان 
قانون پیشگیرانه، خواه به خاطر عدم گزارش به دلیل ترس 
از انتقام جویی بیشــتر، خواه به دلیل فشار اجتماعی به 
قربانیان جهت بخشش اسدپاشان، و خواه به دلیل اتصال 

اسید پاشان به مراکز قدرت سیاسی و دینی در جامعه. 

چرا به زنان اسيد می پاشند؟
اسیدپاشــی در جوامعی بیشــتر 
صورت می گیرد که زنان از قدرت 
اقتصادی و اجتماعی و سیاســی 
کمتــری برخوردارنــد. در برخی 
جوامــع زنان از حقوق مســاوی 
برخوردارنــد امــا در یک اجتماع 
کوچک تــر آن )مثــل اجتماع 
بریتانیا( وضعیت  پاکستانی ها در 

زنان به گونه ای دیگر است.

ستاندن زندگی بدون مرگ 
هدف اصلی از اسید پاشی معموال 
کشتن قربانی نیست بلکه ستاندن 
زیبایی و نشــاط و شادی و امکان 
داشتن روابط صمیمی و خانواده و 

آینده از اوست. 
اسید پاش چون بدن قربانی را در 
کنترل خود ندارد تالش می کند 
آن را نابود کند. تاثیرات اســید بر 
بدن قربانی وحشــتناک اســت. 
قربانی در اثر اسیدپاشــی ممکن 
اســت بخشی از پوســت، گوش، 
چشــم و دیگر اجزای بدن خود را 
از دســت بدهد و توانایی وی در 
سخن گفتن، غذا خوردن، دیدن و 

شنیدن از کف برود. 
نتایج اســید پاشــی بر بهداشت 
روانی فرد ســهمگین تر اســت 
باالخص اگر اســید پــاش برای 
قربانی فردی آشنا مثل شوهر یا 
دوست پســر یا پدر و برادر باشد. 
ترس، اضطراب، افسردگی و عدم 
توانایــی کار و تحصیل، و انزوای 
اجتماعی به خاطر برخورد مردم با 
چهره ی غیرمعمول قربانی پس از 
اسید پاشی تاثیرات بلند مدت این 

جنایت هستند. 
تغییر شــکل زنانی کــه قربانی 
اسیدپاشی قرار می گیرند دائمی 
اســت و به همین خاطر حداقل 
بخشــی از دوســتان یــا روابط 
خویشــاوندی خود از دست می 

دهند.  
قصد اســید پــاش نابــود کردن 
چهره ی قربانی خود و هویت وی 
است چون اسید پاش می داند که 
با گرفتن چهره از زن همه چیز وی 
را می ســتاند. او شاید به عوارض 
جســمانی این کار کمتــر از اخذ 

هویت قربانی خود بیندیشد. 
اسید پاش می داند که چهره مهم 
ترین دارایی یک زن اســت و می 

خواهد این دارایی را بستاند.
 

ارعـاب 
هدف دیگر ارعاب عمومی اســت 
تا دیگــر زنــی جــرات نکند با 
خواسته های اسیدپاشان محتمل 
مخالفت کند. این ارعاب فقط زنان 
را در بر نمی گیرد بلکه به مردان 
نیز هشدار می دهد که با مطالبات 
زنــان همراهــی نکــرده و نقش 

سرکوبگر را بازی کنند. 
همان طور که حکم اعدام در برخی 
از کشــورها برای عبرت دیگران 
انجام می شود اسیدپاشی نیز برای 
عبرت گیری قربانی و دیگر کسانی 
است که شاهد ماجرا هستند. هرجا 
که انتظارات و اقدامات زنان در رفع 
محدودیت ها و رفع تبعیض افزایش 
یابد امکان عکس العمل خشــن 

افراد مردساالر افزایش می یابد. 

بدین ترتیب اســید پاشی غیر از 
بازدارندگی  انتقام جویی جنبه ی 
زنــان از پی گیــری حقوق خود 
و همراهــی مردان با آنهــا را نیز 

داراست.  

هزينه ی استقامت
اســید پاشــی معمــوال واکنش 
مستقیم یا غیر مستقیم به زنانی 
است که بر حقوق خود اصرار می 

ورزند: 
از حفظ رابطه با پسری که دوست 
می دارند تا انتخاب نوع پوشــش 
خود، از انتخاب آنچه با بدن خود 
می خواهند انجام دهند تا برقراری 
رابطه ی جنسی بدون رضایت پدر 
و برادر، از تالش برای اســتقالل 
مالی و اجتماعــی در برابر مردان 
خانواده تا رد درخواســت ازدواج 
خواستگار ســمج، و از ایستادگی 
در برابر سلطه ی مردانه در خانواده 
تا ایســتادگی در برابــر باندهای 
جنایتکار و قدرتمند. اسیدپاشان 
می خواهند به زنــان این پیام را 
منتقل کنند که نه تنها استقامت 
آنها بی هزینه نیست بلکه هزینه ی 

آن نیز بسیار سنگین است.  

رويشان را زياد نکنند
میزان اسیدپاشی در یک جامعه به 
قدرت و قوت فرهنگ اسیدپاشی 
نیــز بســتگی دارد. در جوامع یا 
اجتماعاتی که زنــان تحقیر می 
شوند، مدام مورد آزار جنسی قرار 

کاریکاتور: سیروس یحیی آبادی مونتریال(
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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 

2445340

ORGANISME COMMUNAUTAIRE VENANT 
EN AIDE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

AVEC PLUS DE 60 ANS D'EXPERTISE
AUPRÈS DES IMMIGRANTS

offre des services gratuits dans plusieurs langues 
(français, anglais, espagnol, arabe, dari, farsi, créole, serbo-croate, ...)

Un seul numéro de téléphone :  (514) 932-2953

6201 rue Laurendeau, Montréal
(coin Jolicoeur / à 5 minutes du métro Jolicoeur /voisin du CLSC de Ville-Émard - Côte St-Paul)

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et certains soirs
www.centrecsai.org

• Francisation (cours / ateliers de conversation)
• Aide à la recherche de logement
• Aide à la recherche d'emploi (cv, counselling, ateliers, placement)
• Orientation et référence / Conseils
• Aide à l'intégration à la société d'accueil
• Interprétariat et traduction 
• Certificat d'hébergement
• Programme d'accès Internet / Cours d'informatique
• 3 Commissaires à l'assermentation 
• Cuisine collective
• Activités et sorties (Québec, Ottawa, cabane à sucre, cueillette de pommes, ...)

Jolicoeur

      << خــدمات ما شامل: 
کالس های فرانسه  ½

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

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

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

پرداخت هزینه ناچیز(
کالس 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  ۶5 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 

ایران: اعـدام...
·IÃdÃv¶  S¨nIz¶ ÏIÄoTº¼¶ ·IMp ÂwnIÎ

ÁHoM

/

 tk£¶ JIT̈ ·H§ÄHn SÎIÄnj »  I–j

kÄoÃ§M tIµU I¶ IM ÂdÃv¶  RH»qe »
/

.

1345 Rue lapointe, St-Laurent, Qc. H4L-1K4 ( Metro Cote Vertu)

Tél.: (514)- 261-6886

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

کاریکاتور: سیروس یحیی آبادی -مونتریال(

آخرين پيام زن اعدام شده به مادرش
پنجشنبه 8 آبان 1393

_______
گزارش »تلگراف« 
درباره اعدام 
ریحانه جباری
_________

گفته می شــود زن اعدام شده به 
خاطر قتل مردی کــه به گفته او 
قصد تجاوز به وی را داشته، از خود 
نامه جان ســوزی برای مادرش به 

جای گذاشته است.
ریحانه جباری 26 ســاله، پیش از 
این که روز شنبه به دار آویخته شود 
یک پیام صوتی برای مادرش ضبط 
کرده اســت. جباری به خاطر قتل 
یک مامور ســابق وزارت اطالعات 
که به ادعای خودش قصد تجاوز به 
او را داشته به اعدام محکوم شد. او 
همواره عنوان کرده بود که این مرد 
در واقع به دست فرد دیگری کشته 
شده که در پرونده مورد توجه قرار 

نگرفت.
او در ایــن پیــام کــه وصیتنامه او 
محسوب می شود، از مادرش خواسته 
تا اعضای بدنش به کســانی که نیاز 

دارند اهدا شود. می گوید: 
بپوسم.  خاک  زیر  "نمی خواهم 
نمی خواهم چشــم هایم یا قلب 
شــود.  تبدیل  خاک  به  جوانم 
التماس می کنــم کاری بکن به 
محض این که به دار آویخته شدم، 
چشــم هایم،  کليه هایم،  قلبم، 
اســتخوان هایم و هرچــه که 
می توانند از بدنم جدا شود و به 
کســی که نيازمند آن است به 

عنوان هدیه داده شود."
او در مــورد دادگاه و حوادثی که به 
حکم اعدام او انجامید می گوید: "آن 
شب شوم این من بودم که باید کشته 
می شدم. جنازه ام را در گوشه ای از شهر 
می انداختند و پس از چند روز پلیس 
شما را به پزشک قانونی فرامی خواند 
تا جســدم را شناسایی کنید و آن جا 
متوجه می شدید که به من تجاوز هم 
شده است. اما داستان تغییر کرد. بدنم 
به گوشــه انداخته نشد، بلکه به گور 
زندان اوین و سلول های انفرادی برده 
شد و حاال زندان گورمانند شهر ری. 
اما تسلیم سرنوشت باش و گله نکن. 
تو بهتر می دانی که مرگ پایان زندگی 

نیست."
جباری در مورد بی عدالتی نسبت به 
وضعیتش می گوید اما عنوان می کند 
که ایمان دارد عدالت در دادگاه خدا 

اتفاق خواهد افتاد.
پیام او که گفته می شــود اول آوریل 
2014 نوشته شده با یک پیام ساده 

عاشقانه برای مادرش تمام می شود: 
"شعله نازک دل من، در جهانی دیگر 
من و تو شاکی خواهیم بود و دیگران 
متهم. ببینیم خدا چــه می خواهد. 
می خواهم تــو را در آغوش بگیرم تا 

بمیرم. دوستت دارم."
متن پیام به این شرح است: 

"شعله جان امروز فهمیدم چه اتفاقی 
افتاده است. فهمیدم در نوبت اجرای 
حکم اعدام قرار گرفته ام. از تو گله دارم 
که چــرا خودت به من نگفتی که به 
آخرین صفحه کتاب زندگیم رسیدم. 
به نظر تو این حق من نبود که بدانم؟ 
می دانی که چقــدر از غمگین بودن 
تو شرمسارم. چرا فرصت عذرخواهی 
و بوسیدن دســت خودت و بابا را به 
من ندادی؟ دنیا به من اجازه 19 سال 
زندگی را داد. آن شــب شوم این من 

بودم که باید کشته می شدم. جنازه ام 
را در گوشه ای از شهر می انداختند و 
پس از چند روز نگرانی پلیس شما را 
به پزشک قانونی فرامی خواند تا جسدم 
را شناســایی کنیــد و آن جا متوجه 
می شــدید که به من تجاوز هم شده 
است. قاتل هرگز پیدا نمی شد. چون ما 
زر و زور آن ها را نداریم و شما زندگی 
را به شرمساری ادامه می دادید. چند 
ماه یا چند سال بعد هم دق می کردید 
و داستان تمام می شــد. اما داستان 
تغییر کرد. بدنم به گوشه انداخته نشد، 
بلکه به گور زندان اوین و سلول های 
انفرادی برده شدو حاال زندان گورمانند 
شهر ری. اما تسلیم سرنوشت باش و 
گله نکن. تــو بهتر می دانی که مرگ 
پایان زندگی نیســت. تو یادم دادی 
هر انسانی به دنیا می آید تا تجربه ای 
بگیرد و درســی یاد بگیــرد و با هر 
تولد رسالتی بر دوش انسان گذاشته 
می شــود. من یاد گرفتــم که گاهی 
باید جنگید. یادت هست که داستان 
نیچه فیلســوف را برایمان می گفتی 
که به مردی گاری چی که به اسبش 
تازیانه می زد اعتراض کرد و صاحب 
اسب شــالق را به سر و صورت نیچه 
کوبید و در نهایت به مرگش انجامید. 
تو می گفتی او به همه یاد داد در راه 
خلق یک ارزش باید ایستاد حتی اگر 
بمیری. تو به ما یــاد دادی در گیر و 
دار مدرسه به جای دعواهای کودکانه 
بایــد خانم بود. یادت هســت چقدر 
روی رفتارمان تاکید داشتی. تجربه ات 
غلط بود. وقتی به حادثه پرت شــدم 
آموزشــت به من کمکی نکرد. رفتار 
آرامم در دادگاه مرا به خونسردی در 
قتل و جنایتــکار بیرحم بودن متهم 
کرد. اشک نریختم. التماس نکردم و 
کولی  وار فریاد نزدم چون به حمایت 
قانون اطمینان داشتم. اما متهم شدم 
به بی تفاوتی در برابر جنایت. می بینی، 
من که حتی پشــه ها را نمی کشتم و 
سوسک را با شــاخک هایش بیرون 
می انداختم شدم جانی آن هم با قصد 
قبلی... چــه خوش خیال بودیم که از 
قضات توقع عدل و داد داشتیم... وقتی 
زیر دســت بازجو فریاد می زدم، فقط 
الفاظ رکیک می شنیدم، وقتی آخرین 
نشانه زیبایی را از خودم دور کردم و 
موهایم را تراشیدم جایزه گرفتم. یازده 
روز انفرادی. شعله جان گریه نکن از 
چیزهایی که از من می شــنوی. من 

همان روزهــای اول در آگاهی وقتی 
پیردختــری به نام مامــور آگاهی از 
خجالت ناخن هایــم درآمد، فهمیدم 
زیبایی چیزی نیســت که مطلوب 
این دوره باشد. زیبایی ظاهر، زیبایی 
رفتار، زیبایی خط، زیبایی چشــم و 
بینی و حتی داشتن صدایی خوش. 
مادر من جهان بینی من عوض شده و 
تو مسئولش نیستی. حرفهایم تمامی 
ندارد و آن ها را به کسانی دادم تا اگر 
روزی بی خبــر از تو اعدامم کردند به 
دست تو برسانند. قبل از مرگ چیزی 
می خواهم که تو باید با تمام توان برایم 
فراهم کنی. در واقع تنها چیزی است 
که از این دنیا، از این کشــور و از تو 
می خواهم. می دانم برای این کار نیاز 
به زمان داری. برای همین این بخش 
را به تو زودتر می گویم. از تو می خواهم 
به دادگاه بــروی و تقاضایم را مطرح 
کنی... تنها چیزیست که اگر برایش 
التماس کنی ناراحت نمی شوم. بارها 
به تو گفته بودم که برای نجاتم از اعدام 
التماس نکن. مهربان مادرم، شــعله 
جانم، عزیزتر از جانم. نمی خواهم زیر 
خاک بپوسم. نمی خواهم چشم هایم یا 
قلب جوانم خاک شود. التماس کن تا 
ترتیبی داده شود تا به محض این که 
به دار آویخته شدم، قلبم، کلیه هایم، 
چشم هایم، اســتخوان هایم و هرچه 
قابل پیوند زدن اســت از بدنم جدا و 
به کسی که نیاز دارد به عنوان هدیه 
داده شــود. نمی خواهم گیرنده عضو 
نامم را بداند. برایم گلی بفرســتد یا 
حتی برایم فاتحه ای بخواند. از صمیم 
قلب می گویم دلم نمی خواهد قبری 
داشته باشم که تو خاکسترنشین اش 
باشی و نمی خواهم سیاه پوشم شوی. 
همه تالشــت را بکن کــه فراموش 
کنی روزهای سخت را. مرا به دست 
باد بســپار. دنیا مرا دوست نداشت. 
سرنوشت مرا نمی خواست. اکنون من 
تسلیم محضم و با آغوش باز از مرگم 
استقبال می کنم... شعله دل نازکم، در 
جهان دیگر، در سرای باقی، من و تو 
شاکی هستیم و دیگران متهم. تا خدا 
چه خواهد. دلم می خواهد در آغوشت 

بگیرم تا بمیرم. 

دوستت دارم. 
ریحانه، 12 فروردین 93."
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دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی )CIVIL( و شرعی
مرکز اسالمی ایرانیان مونتریال                شیـخ صـاحل سیبـویه

کلیه امور اسالمی 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 

چرا به زنان اسيد می پاشند؟...   << ادامه از صفحه: 7

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 
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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. 
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with appointment 
only 
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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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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 
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Maria Cottone 
Immigration Consultant  of Canada 
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Registered with the Government of Quebec 
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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... 

می گیرند، از موقعیت های شغلی 
همسان با مردان برخوردار نیستند، 
به آنان به صورت شی و کاال نگاه 
می شــود و مورد معامله قرار می 
گیرند امکان اسید پاشی و تعداد 

موارد آن افزایش می یابد. 
اسالمگرایان  قرائت  به  شــریعت 
شیعه و سنی بستر مناسبی باری 
رشد این فرهنگ بوده است. علت 
وقوع بیشتر این جنایت در میان 
اسالمگرایان ناشی از همین نگاه 
تحقیــر آمیز به زنان، جــواز آزار 
جنسی به زنان در شریعت )مثل 
جواز تجاوز جنسی مرد به همسر 

خود(، و خانه نشــین کردن زنان 
توسط مردان اسالمگراست. 

بخشــی از هندوهای افراطی نیز 
همین نگاه را به زنــان دارند و از 
همین جهت اسیدپاشی در هند 
و پاکســتان علی رغم تفاوت های 

مذهبی یک معضل جدی است. 
پدر یا برادری که بر صورت دختر 
یا خواهر خود اسید می پاشد او را 
ملک خود تصور کرده و می خواهد 
با آتش زدن به ملک خود از تملک 
آن توسط دیگری جلوگیری کند. 
عاشقی که در صورت شنیدن نه 
به معشــوق خود اسید می پاشد 

می خواهد از تملک و تمتع از "آن 
شیء" توســط دیگری جلوگیری 
کند. باندهــای جنایتکاری که به 
زنان اسید می پاشند می خواهند 
به آنان یــادآوری کنند که حد و 
حدود "شیئیت" خود را در جامعه 
رعایت کنند و "رویشــان را زیاد 

نکنند".

شوخی با اسيد پاشی
شوخی با اسیدپاشی بخشی از این 
فرهنگ اســت. کسانی که پس از 
با ریختن  اسیدپاشــی های اخیر 
آب بر ســر زنــان و دختران می 

خواهند اســباب خنده برای خود 
و دوستانشــان فراهم کنند مرز 
میان جنایت و عرف را به هم می 
زنند. این اقدامات دقیقا در جهت 
عادی سازی این جنایت و انسانی 
کردن آن است. جوانانی که با ترس 
دیگران می خواهند خوشگذرانی 
کنند دانســته یا ندانسته تمرین 
اسیدپاشی می کنند و به قربانیان 
محتمل خــود نیز این پیام را می 
دهند که از ظرفیت چنین اقداماتی 

برخوردارند. 
واکنش جامعه

هرچه واکنــش عمومی به عمل 

اسیدپاشی سنگین تر باشد احتمال 
وقوع این جنایت بیشتر کاهش می 
یابــد. عکس العملی که در فضای 
مجازی و بعد در شهرهای اصفهان 
و تهران در برابر موج اسیدپاشی ها 
در اصفهان رخ داد احتمال تداوم 
این جنایــات زنجیره ای را کاهش 
می دهد. این تازه نتیجه ی حضور 

چند هزار نفری در خیابان است. 
اگر به جای چنــد هزار نفر، چند 
ده هزار یا چنــد صد هزار نفر در 
خیابان های همه ی شهرهای بزرگ 
کشور به خیابان می آمدند، نه تنها 
موارد اسیدپاشی باندهای جنایتکار، 
بلکه موارد اسیدپاشــی منفرد و 
با خصومت شــخصی نیز کاهش 

می یافت. همبستگی و پیوندهای 
اجتماعی که در اجتماعات خیابانی 
قدرت مردم را به نمایش می گذارد 
رقیبی جدی برای احساس قدرت 
افراد یا باندهایی است که مانعی بر 

سر جنایات خود نمی بینند.
از همین جهت مجازات اسید پاش 
)با همه ی موانعی که بر سر راه این 
کار وجود دارد( الزم است اما کافی 
نیست. بدون عکس العمل جامعه 
و نمایش همبستگی در برابر این 
جنایات همیشــه کسانی به خود 
اجازه خواهنــد داد این جنایت را 
با احساس قدرت ناشــی از آن و 

مصونیت مابعد آن تصور کنند.  
•

سخنان بی سابقه پاپ فرانسيس در تاييد 
بيگ بنگ و تئوری تکامل

احتمــاال  فرانســیس  پــاپ 
پاپی  پیش بینی ناپذیرترین 
است که دنیا به خود دیده 
اســت. او بار دیگر سخنانی 
مطرح کــرده که طرح آنها 
از سوی پاپ آن قدر عجیب 
است که به سرعت خبرساز 
شــده و موجی از حیرت را 
سراسر  مخاطبان  میان  در 

جهان برانگیخته است.
مذهبی  مقــام  باالتریــن 
در  کاتولیــک،  کلیســای 
آکادمی  سخنرانی خود در 
علوم جامعه اســقف ها در 
تئوری  تایید  بــا  واتیکان، 

بیگ بنگ )مه بانگ( و نظریه تکامل 
چارلز داروین که از دیرباز به عنوان 
مهم ترین وجوه اختالف جهان بینی 
علمی و نگرش مذهبی بر سر مساله 
آفرینش شناخته می شوند، گفت 
هر دو نظریه واقعی و درســت اند 
و با خدابــاوری و پذیرش خدا به 
عنوان آفریدگار نهایی سازگارند و 
با دیدگاه های کلیسا درباره منشا 

هستی و حیات مغایرتی ندارند.
این سخنان پاپ در حالی مطرح 
می شــود که در شــماری زیادی 
از کشــورهای جهان، هنوز هم از 
آموزش بیگ بنگ و تئوری تکامل 
در مدارس بــه خاطر »ضدیت با 
تعالیم آسمانی« خودداری می شود 

و آفرینش بــاوران صحــت آن را 

نمی پذیرنــد و آن را در تضــاد با 
جهان بینی خود می یابند.

برخــی از ناظــران می گویند این 
سخنان پاپ، نقطه پایانی است بر 
»شبه نظریاتی« که توسط پاپ های 
پیشین، به خصوص پاپ بندیکت 

شانزدهم تبلیغ و ترویج می شد.
پاپ فرانسیس در این مراسم که 
به مناســبت رونمایی از مجسمه 
پاپ بندیکت شانزدهم برگزار شد، 

همچنین گفت: 
»وقتــی درباره تکویــن آفرینش 
می خوانیم، این خطر وجود دارد که 
خداوند را همچون جادوگری تصور 
کنیم که عصایــی جادویی دارد و 
قادر به انجام هر کاری هست؛ اما 

این طور نیست.«
به گفته او "خدا انسان ها را 
آفریده و به آنها اجازه داده 
تا بر اســاس قوانین درونی 
که در هر فــردی نهادینه 
شده، برای توسعه و تکامل 
خود اقدام کنند و به رضایت 

برسند".
کاتولیک  کلیســای  رهبر 

همچنین تصریح کرد: 
»تکامل در طبیعت اســت 
و مویــد وجــود آفریدگار 
است، نه نافی آن. بیگ بنگ 
هم نمی توانــد نافی وجود 
آفریــدگاری الهی باشــد، 
بلکه نیازمند وجود آن است.« به 
رغم پررنــگ بودن نیروهای الهی 
در جهان بینی پاپ، بســیاری از 
مخاطبان بیان ایــن دیدگاه ها را 
"گام بزرگ کلیسای کاتولیک به 

جلو" خوانده اند.
پاپ فرانسیس در مقایسه با رهبران 
پیشین کلیسا در بسیاری زمینه ها 
از جمله حقــوق هم جنس گرایان 
دیدگاه های  اقلیت های جنسی  و 
منحصر به فــردی دارد که از زمان 
روی کار آمدنش دنیا را شگفت زده 
کرده، تــا جایی که برخــی او را 
"هیپی ترین رهبر مذهبی جهان" و 
"لیبرال ترین پاپ تاریخ" خوانده اند.
•

به دستور اسرائيل در مسجداالقصی بسته شد
برای  اسرایيل  دولت  دستور  به 
نخســتين بار از ســال 1967 
در مسجد  امروز،  به  تا  ميالدی 
االقصی بــه روی پيروان همه 

ادیان بسته شد.
خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
دولت  تصميم  آسوشيتدپرس، 
اســرایيل برای بسته شدن در 
پيروان  روی  به  مسجداالقصی 
تيراندازی  به دنبال  ادیان،  همه 
به »یهــودا گليــک«، خاخام 
راستگرای یهودی صورت گرفته 
است که عقایدی افراطی در مورد 

ارکان مذهبی یهودیان دارد.
این خاخام یهودی زخمی شده 
است و پزشکان بيمارستان حال 

وی را وخيم اعالم کرده اند.
گليک شب گذشته هنگام خروج 
از یک کنفرانس در بيت المقدس 
)اورشليم(، توسط یک تيرانداز 
قرار  هدف  مورد  موتورســوار 
گرفت. کنفرانس یاد شــده در 
حمایت از دسترسی یهودیان به 
اماکن مقــدس آنان در محوطه 
الشریف«،  »حرم  به  موســوم 

برگزار شده بود.
ساعتی بعد، معتز حجازی، فرد 
یک  طی  تيراندازی،  به  مظنون 
درگيری با پليس اســرائيل در 
محل ســکونت خود در بخش 

شرقی بيت المقدس کشته شد.
مقامات فلســطينی به سرعت 

به این تصميم دولت اســرایيل 
واکنش نشــان داده اند و اعالم 
کرده اند که چنين اقدامی باعث 
بين  بيشتر  خشونت  و  ناآرامی 
فلسطينی ها  و  اســرایيلی ها 

می شود.
ســخنگوی  رودین،  ابو  نبيل 
محمود عبــاس از قول او گفته: 
»بســته شــدن در این مکان 
مقــدس، خطرناک و یک اعالم 
جنگ به ملت فلسطين، اعراب و 

جهان اسالم است.«
به دنبال این اقدام دولت اسرایيل، 
به  را  مسلمانان  جنبش حماس 
دعوت  مسجداالقصی  از  دفاع 

کرده است.
•
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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 دنيا

 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.

اقتصـــــاد ... 

JAMES LYNG ADULT CENTRE
5440 Rue Notre Dame W, 

Montréal (H4C 1T9)
LIONEL-GROULX & BUS 191 WEST

EXPRESS BUSES TO AND FROM METRO
Tel.: (514) 846-0019

www.jlac.ca

مرکز آموزشی بزرگساالن جیمز لینگ
 انگلیسی  |  فرانسوی بیاموزید

    نامنویسی ترم زمستانی
REGISTRATION:    NOVEMBER 12, 13, 14    (8:00 am - 2:00 pm)
NON-REFUNDABLE FEE: $100.00 (COST OF BOOKS INCLUDED)

(CASH OR INTERAC ONLY)

BASIC ENGLISH
Monday to Friday 8:30 am - 12:30 pm

FRENCH for the work-place
Monday to Friday: 8:30 am - 12:30 pm

WINTER SESSION: DECEMBER 1, 2014 – MARCH 20, 2015
********************

BRING ONE OF THE FOLLOWING DOCUMENTS (originals only)
CANADIAN CITIZENSHIP CARD    or

VALID PERMANENT RESIDENT CARD   or 
CONFIRMATION OF PERMANENT RESIDENCE (IMM 5688 or IMM 5292)  or
CERTIFICAT DE SELECTION DU QUEBEC (R8 or RA) (plus a study permit)

YOU MUST ALSO BRING
ONE SMALL PHOTO

VALID QUEBEC MEDICARE CARD       or      VALID QUEBEC DRIVER’S LICENSE 
PASSPORT

N.B. STUDENTS UNDER THE AGE OF 18 MUST BE ACCOMPANIED BY A PARENT.

کاهش بهای نفت عامل رونق اقتصادی جهان
اقتصاد  بزرگترین عامــل رونق 
جهانــی در حــال حاضــر، نه 
برنامــه ای ســاخته و پرداخته 
سیاستمداران دنیا، بلکه مایعی 
است که در پشت صحنه سیاست 

عمل می کند.
نفت خام سوخت جوامع صنعتی 
است. از این رو سقوط بهای نفت 
در ماه های اخیر بســیار کمک 
کرده به اینکه رشد اقتصاد جهانی 
متوقف نشــود. اما چــه اتفاقی 

می افتــد اگر بهای نفــت به طور 
مداوم کاهش پیدا کند؟

بهای نفت همچنان کاهش خواهد 
یافت

"گولدمن  ســرمایه گذار  بانــک 
زاکس" )Goldman Sachs( بانکی 
است که با پیش بینی های خود بر 
نرخ کاالها و بازارهای بورس تاثیر 
می گذارد. نفــوذ و تاثیر این بانک 
دیروز دوشنبه )27 اکتبر / 5 آبان(، 
پس از اینکه نتیجه پژوهشی را با 
عنوان "نظم جدید نفت" منتشر 

کرد، یک بار دیگر آشکار شد.
پــس از انتشــار پژوهــش یــاد 
شــده، بهای نفت خام آمریکایی 
 WTI )West Texas نــوع  از 
نخســتین  برای   )Intermediate
بار در دو سال اخیر به پایین تر از 
مرز 80 دالر برای هر بشکه )159 

لیتری( رسید.
در پژوهــش 21 صفحه ای بانک 
مزبور آمده اســت: بهــای نفت 
همچنان کاهــش خواهد یافت، 
بهای WTI تا سال آینده به کم تر 
از 75 دالر برای هر بشکه خواهد 
رسید. دلیل این کاهش قیمت هم 
این است که اقتصاد جهان در نفت 
غوطه ور است. به دلیل رونق کند 
اقتصادی، تقاضا کم و عرضه زیاد 

است.
ایــاالت متحده آمریــکا با روش 
"فراکینگ" )حفاری زمین تا عمق 
چند هزار متــری و حفاری الیه 
سنگهای رستی حاوی نفت و گاز 
تا چند کیلومتر به صورت افقی( به 
طور فزاینده نفت استخراج می کند 
و در نتیجه نیاز کمتری به واردات 

این کاال از کشورهای دیگر دارد.
بیش از 30 سال است که آمریکا 

تا این اندازه نفت استخراج نکرده 
است. در نتیجه بهای نفت خام در 

اروپا نیز کاهش می یابد.
دیگر کشورهای تولیدکننده نفت، 
مانند کشورهای عضو "اوپک"، به 
طور فزاینده قدرت خود را در بازار 

جهانی از دست می دهند.
تنها کارشناســان بانک "گولدمن 
ســاکس" نیســتند کــه چنین 

چشم اندازی را ترسیم می کنند. 
کارشــناس  ســن،  آمریتا  خانم 
 Energy پژوهشــی  موسســه 
Aspects می گویــد: »در مجموع 
می توان گفت کــه هیچ گاه بهای 
نفت به این اندازه ســقوط نکرده 

بود.«
اویگــن واین بــرگ، کارشــناس 
"کومرتس بانــک" آلمــان، نیــز 
وضعیت بازار نفت را منفی ارزیابی 
می کند. اما آنچه برای دالالن بازار 
بــورس منفی اســت، لزوما برای 

اقتصاد بد نیست.
نفت ارزان و رشد اقتصادی

نفــت ارزان بــه ســود بیشــتر 
بــرآورد  طبــق  کشورهاســت: 
بین المللی  "صندوق  اقتصاددانان 
پول"، کاهــش ده درصدی بهای 
نفت موجب رشد دو دهم درصدی 
کارایی اقتصادی در سراسر جهان 

می شود.
از نظر این کارشناســان، هر چه 
نفت ارزان تر باشــد، هزینه تولید 
در بسیاری از شرکت های صنعتی 
کم تر می شــود. مصرف کنندگان 
پول بیشتری می توانند خرج کنند 
چــون هزینه کم تری برای گرما و 

سوخت اتومبیل متحمل شده اند.
در چهار ماه اخیر نفت حدود 25 
درصد ارزان تر شــده اســت. این 
باعث رونقی اقتصادی می شود که 

در حال حاضر بیشــتر دولت ها و 
بانک های جهان توانایی ایجاد آن 

را به خودی خود ندارند.
بازندگان سقوط بهای نفت

طبیعی اســت کــه در این میان 
بازندگانی نیز وجــود دارند. بهای 
پایین نفــت در درازمدت موجب 
تضعیف اقتصاد کشورهایی چون 
روسیه، ونزوئال، عربستان سعودی 
و ایران می شود که وابسته به تولید 

نفت هستند.
برای برخی کشــورهای دیگر نیز 
سقوط بهای نفت مشکالتی ایجاد 
می کنــد. در اروپا که وابســته به 
واردات انرژی اســت، خرید نفت 
ارزان موجب تقویت ترس از "تورم 
منفی" می شــود که بــه معنای 
کاهش شــاخص قیمت کاالها و 

خدمات است.
اقتصاددانان نسبت به "تورم منفی" 
هشدار می دهند که ممکن است 
منجر به مارپیچی همراه با سقوط 

قیمت ها و رکود اقتصادی  شود.
در آمریــکا نیز ، که در نگاه اول به 
نظر می رســد در حال سود بردن 
از وضعیت حاضر است، تنها برنده 
وجــود نــدارد. آن "انقالب" که 
روش "فراکینــگ" بر پا کرده و از 
جمله منجر به کاهش بهای نفت 
شده، ممکن است "فرزندان خود 
را بخورد"، زیرا اســتفاده از روش 
"فراکینگ" با هزینه ای نسبتا باال 

همراه است.
اگر بهای نفت بســیار پایین تر از 
بشکه ای 80 دالر بشود دیگر تولید 
آن با ایــن روش نمی ارزد. در این 
صورت به احتمال زیاد استفاده از 
این روش و در نتیجه کاهش بهای 

نفت متوقف خواهد شد.

»اپل در حال مذاکره برای فروش 
آی فون های خود در ايران است«

بنا بــر برخی از گزارش های تایید 
نشده کمپانی اپل در تماس با برخی 

از توزیع کننــدگان 
جوانــب  ایرانــی، 
ورود  مقدمــات  و 
به  خود  محصوالت 
بازار ایران را بررسی 
می کند، اقدامی که 
نیازمنــد رفع موثر 
تحریم ها علیه ایران 

است.
بر اساس گفته های 
منابع خبــری وال 
ژورنال،  اســتریت 
اپل در پــی افتتاح 

اپل -استور در ایران نیست، بلکه در 
پی شرکایی برای ارایه حق فروش 
محصوالت خود به آن هاست تا در 

فروشگاه هایی که مخصوص همین 
امر گشوده خواهند شد به فروش 

رسند.
ژورنال  استریت  وال 
همچنین می نویسد 
که سخنگوی هیات 
در  ایران  نمایندگی 
ســازمان ملــل در 
نیویورک نیز در این 
باره نظری ارایه نداد.

مذاکــرات اپل 
با وزارت 

خزانه داری آمریکا

}<< ادامه در صفحه: 12{
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Maria Cottone
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 

• تنظيم دعوتنامه
• مشاوره حضوری

• تمدید کارت اقامت
• تمدید ویزای موقت

• تقاضای تابعيت و غيره
• 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 شيرین فارسی
به شيرینی صحبت ميکنم

ساعات تماس 12 تا 18

تماس با خط مستقيم و رایگان از ایران به مونترال با کامی منفرد مدیر امور ایرانيان
از تهران بدون پيش شماره و از شهرستان با پيش شماره ) 021 (

187۴ - 971 ) 021 ( داخلی 37۴7
اوقات تماس به وقت ایران: دوشنبه تا جمعه و از ساعت 21 تا   2۴

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

w w w . p a i v a n d . c a
یکم و پانزدهم ماه     را بر روی سایت بخوانید 

»کانادا مرعوب تروريست ها نمی شود«
اســتیون هارپر نخست وزیر کانادا 
در واکنش به حادثه تروریســتی 
روز   22 اکتبــر در پارلمان، اعالم 
کرد این کشور هیچ وقت مرعوب 
تروریســت ها نخواهد شد. ملکه 
الیزابت دوم، ملکه و رئیس کشور 
کانادا هم گفت که این حادثه او را 

»شوک زده و متاثر« کرده است.
حادثه تروریستی صبح چهارشنبه 

در اتاوا، کانادا و جهان را در بهت 
و حیرت فرو برده است. ماجرا از 
این قرار بود که فردی مسلح با 
شلیک گلوله به نگهبانان بنای 
یادبود کشته شــدگان جنگ، 
یکی از آنها را به قتل رساند و 
نفر دوم را زخمی کرد. او سپس 
به سمت ســاختمان پارلمان 
گریخت و آنجــا وارد درگیری 
مســلحانه با پلیس شد. فرد 
مســلح قبل از آنکه بتواند به 

کسی در پارلمان آسیب برساند به 
قتل رسید.

نام سرباز کشته شده نیتان سیریلو 
بوده، مهاجم مســلح هم مایکل 

زهاف بیبو نام داشته است. 
بنا برگزارش ها او یک تازه مسلمان 
کانادایی بوده و همدست نداشته 

است.
استیون هارپر در واکنش به ماجرا 
گفته کشورش مرعوب تروریست ها 
نخواهد شد. هارپر فرد حمله کننده 
را »تروریست« خوانده و قول داده 
تالش های ضدتروریسم را دوبرابر 
کند. هارپر که در اولین جلســه 
پارلمان پس از حمله تروریستی 
حاضر شــده بود گفت: »اقدامات 
تروریستی نمی تواند مردم کانادا را 
هراسان کند. حضور نمایندگان در 

پارلمان اثبات 
می کنــد که 

کار اداره کشــور لحظه ای متوقف 
نخواهد شد.« 

در ایــن میان ســوزان بیبو، مادر 
مایکل زهاف بیبو به اسوشیتدپرس 
گفته که بــرای قربانیــان گریه 
می کند، نه پســرش. »اصال مگر 
می شود چنین چیزی را توصیف 

کرد؟ ما شرمساریم.«
حملــه بــه پارلمان کانــادا، یک 
روز پس از حمله یــک کانادایی 
تازه مسلمان دیگر در نزدیکی شهر 

کبک رخ داده است. 
روز سه شــنبه 21 اکتبر مارتین 
احمد رولو با ماشــین دو ســرباز 
ارتــش کانادا را زیر گرفت. یکی از 
این دو ســرباز بعدا در بیمارستان 
درگذشت. رولو بعد از یک تعقیب 
و گریز طوالنی توسط پلیس کشته 

شد.
به گفته هارپر، احمــد رولو از 
گروه تروریســتی داعش الهام 
گرفته بود. پارلمان کانادا اخیرا به 
دولت اجازه داده بود در عملیات 
نظامی آمریکا و متحدانش علیه 

داعش در عراق مشارکت کند.
---------

خاکسپــاری  باشکوه
8 آبان: هفته تلخ کانادا، هفته ای 
که با قتل یک ســرباز در اتاوا آغاز 
شــد، با به خداحافظی پرشــکوه 

مردم با او به پایان رسید.
در مراسم به خاک سپاری سیریلو 
ســران سیاســی کشــور - مثل 
اســتیون هارپر، نخســت وزیر و 
جاستین ترودو، رهبر لیبرال ها - 
حضور داشــتند. به همین خاطر 
حضور پلیس و نیروهای امنیتی به 
شدت پررنگ بود و تک تیراندازها از 
پشت بام ها ماجرا را رصد می کردند. 
اما آنچــه که احتمــاال از روز به 
خاک سپاری سیریلو در خاطره ها 
خواهد ماند حضور پرتعداد مردم 
عادی و تصویر خداحافظی ساکت 
مارکوس، فرزند پنج ساله نیتان با 

پدر بود.

کـــــانادا...

شهردار تورنتو ديگر جنجالی نيست
روزنامه- 6 آبان: پست شهرداری 
تورنتو در ســال های اخیر شهرت 
زیادی پیدا کرد. علتش شخصیت 
و رفتارهــای راب فورد شــهردار 
جنجالی این شهر بود که حتی در 
مورد  هم  غیرکانادایی  رسانه های 

توجه قرار می گرفت.
اما دوران راب فورد و جنجال هایش 
دیگر تمام شــده است. در جریان 
انتخابات اخیر تورنتــو، چهره ای 
محافظه کار اما نسبتا میانه رو به نام 

جان توری رای آورده است.
توری موفق شد 394 هزار رای به 
دست بیاورد، یعنی 40.3 درصد از 
آرا. پس از او،  داگ فورد برادر راب 
فورد و الیویا چو به ترتیب با 330 
هزار و 227 هزار رای قرار گرفتند.

سایه جنجال های دوران شهرداری 
راب فورد در تورنتو چنان سنگین 
بود که توری در ســخنرانی اعالم 
پیروزی اش به هوادارانش وعده داد 
»شــکاف هایی را که شورای شهر 
تورنتو را فلــج کرده بود« برطرف 

کند.
او همچنین وعــده داده که نحوه 
رهبری اش طوری خواهد بود که 
شهر تورنتو »نه به جناح چپ و نه 
به جناح راست، بلکه به سمت جلو 

حرکت کند.«
با ایــن ترتیب، جان 
توری 60 ساله حاال 
شــصت و پنجمین 
تورنتــو  شــهردار 

می شود.
رای دهندگان  حضور 
پــای  تورنتویــی 
در  رای  صندوق های 
این دوره باال بود و به 
رسید.  درصد   64.3
این رقــم در جریان 
سال  چهار  انتخابات 
پیش، 50 درصد بود.

در ایــن میــان، داگ فــورد هم 
خودش را از تــک و تا نینداخته 
است. او گفته که مبارزه اش برای 
تورنتو را به عنوان یک بیزینس من 

ادامه خواهد داد.
الیویا چو، زنی که حمایت برخی 
چهره های روشنفکر و دانشگاهی را 
به خود جلب کرده بود در جریان 
ایــن انتخابات به مقام ســوم آرا 

رضایت داد.
راب فورد چه شد؟

راب فورد پــس از کناره گیری از 
کاندیداتوری برای پست شهرداری 
تورنتــو وارد رقابت برای کســب 

کرسی شورای 
 Ward شهر از
2 تورنتو شد و 
در نهایت رای 

هم آورد.
راب فــورد به 
دلیل آشــکار 
شدن عالیمی 
از ســرطان و 
درمان  به  نیاز 
رقابــت   از 
شهرداری کنار 
رفته و برادرش 
را به جــای خود معرفــی کرده 
بود. تا پیش از این مشــکل، او در 
نظرسنجی ها برای به دست آوردن 
پست شهرداری تورنتو شانس اول 

را داشت.
او ضمــن دفاع از کمپیــن برادر 
شکســت خورده اش داگ فورد در 
جمع خبرنگاران گفته: »می دانید 
که خانواده فورد هرگز، هیچ وقت، 
هیچ وقــت دســت از مبــارزه بر 

نمی دارند.«
راب فورد تا اول دسامبر به صورت 
رسمی شهردار خواهد بود و پس 
از این تاریخ، جان توری بر سر کار 

می آید.
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ایران...

________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا 

 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

_______________
1010 de la Gauchetière, Suite 1315
Montréal (Québec) H3B 2N2

Tel.: 514-574-4540
Fax: 1-855-698-8872
www.ak-law.ca     
email: info@ak-law.ca

امیرکفشداران
وکیل دعاوی

  Contract Law 
  Family Law 
  Real Estate Law 
  Commercial Lease 
  Franchise Law
  Immigration Law
  Rental Board (Régie du logement)
  Representation before: Québec 

Court, Superior Court

Amir Kafshdaran Law
LAWYER      AVOCAT

  قراردادها
  امورخانواده
 امالک و مستغالت
 )جتاری )قراردادهای ایجاری
  فرانچایز
  مهاجرت
  دعاوی استیجاری
  ،وکیل دادگاه کبک

    و دادگاه »سوپریور«

اپل و ایران...   << ادامه از صفحه: 10

از هر چهار زن 
ايرانی يکی به 

سرطان سينه مبتال 
می شود

دکتر بهزاد رحمانی، رئیس هیئت 
مدیره انجمــن جراحان عمومی 
ایــران، از افزایــش آمــار ابتال به 
سرطان ســینه در ایران خبر داد. 
دکتر رحمانــی در گفت وگویی با 
ایرنا، همزمان تصریح کرد که سن 
ابتال به ســرطان سینه در جامعه 

زنان ایرانی کاهش یافته است.
در حال حاضــر مواردی از ابتالی 
زنانی با سن 22 یا 23 سال ثبت 

شده است.
بهزاد رحمانی در این مورد افزود: 
»قبال به طور متعارف، برای ســن 
زیر 30 ســال احتمال کمی برای 
سرطان ســینه متصور می شدیم 
و به خانم هــا توصیه می کردیم از 
30 ســالگی، اولین ماموگرافی و 
سونوگرافی را انجام دهند و بعد از 
آن، ماموگرافی ها و سونوگرافی های 
آن سنجیده  براســاس  ســاالنه 

می شد.«
او در ادامه توضیــح داد: »اما االن 
حاشیه امنیتی که با سن 30 سال 
برای ما ایجاد شده بود دیگر برای 

سرطان سینه وجود ندارد.«
دکتــر رحمانی با اشــاره به آمار 
سرطان سینه در ایران تشریح کرد: 
»آمار فعلی ابتال به سرطان سینه 
در کشور حدود 25 درصد است، 
به این معنی که اگر همه زنان 80 
سال عمر کنند یک نفر از هر چهار 
نفر به سرطان سینه مبتال می شود. 
درحالی که این آمار قبال بســیار 

کمتر بوده است.«
این جــراح متخصــص در مورد 
احتمال ابتال به ســرطان توضیح 
داد: »براساس یافته های پزشکی، 
یک انســان در طول زندگی خود 
هزار بار سرطان می گیرد، اما این 
سیستم ایمنی فرد است که این 
هزار بار سرطان را کنترل می کند.«

دکتــر رحمانی به زبان ســاده تر 
تصریح کرد: »آزمایشات پزشکی 
انجام گرفته نشان می دهد که اگر 
یک فرد معمولی، سیستم ایمنی 
نداشته باشد در طول هشتاد سال 
عمر، هزار بار سرطان می گیرد که 
سیستم ایمنی بدن، این سرطان ها 
را کنترل می کند و می توان گفت 
یکی از دالیل مهم ابتال به سرطان، 

ضعف سیستم ایمنی است.«
افزایش بی سابقه آمار ابتال به 

سرطان در ایران
بهزاد رحمانی "اســترس"  دکتر 
را یکی از عوامل بســیار موثر در 
تضعیف سیســتم ایمنی بدن و 
فراهم کننده ابتال به سرطان عنوان 

کرد.
رئیــس هیئــت مدیــره انجمن 
جراحان عمومی ایران از شــیوه 

تغذیه، استفاده از مواد نگهدارنده 
در غذاها، ترکیبات بنزین در هوا 
و مصرف ســیگار به عنوان دیگر 
عوامل تاثیرگذار در ضعف سیستم 
ایمنی و ابتالی افراد به سرطان نام 

برد.
بنا بر آمار، ابتال به ســرطان های 
پستان، معده، مری، خون، تخمدان 
و رحم شایع ترین انواع سرطان در 

میان زنان ایرانی هستند.
در میان مردان ابتال به ســرطان 
معده، مثانه، پروستات، روده بزرگ، 
مری و غدد لنفاوی شیوع بیشتری 

دارد.
حسین داوودی، متخصص تغذیه 
در میــان بیماران ســرطانی، در 
گفت وگویی با خبرگزاری "فارس" 
گفته بود که ساالنه نزدیک به 85 
هزار نفــر در ایران به یکی از انواع 

سرطان ها مبتال می شوند.
او سرطان را سومین عامل مرگ و 
میر در ایران و دومین عامل مرگ 
شهروندان در بسیاری از استان های 
کشــور، از جمله اســتان تهران، 

دانسته بود.
اکبری،  اســماعیل  محمد  دکتر 
رئیس مرکز تحقیقات ســرطان 
دانشگاه شهید بهشتی تهران نیز 
هشــدار داده اســت که ایران در 
زمینه روند رشد سرطان در جهان 

پیشتاز است.
•

آمار ابتال به انواع سرطان 
در ایران در یک دهه گذشته 
شتاب پرسرعتی گرفته است.

 

École multiethnique 
de langues et de cultures du Québec (EMULCQ)

Free French Courses/ 
Cours de français gratuits

in collaboration with the Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion (MIDI) of Quebec
 

Winter session/ Session d'hiver:

January 6 – March 22 (11 weeks/ semaines)

Levels: Beginner, Intermediate & Advanced
Niveaux: Débutant, Intermédiaire et Avancé

Courses Schedule/ Horaire des cours:

Morning/ Matin: 9h à 12h
Afternoon/ Après-midi: 12h30 à 15h30

Evening/ Soir: 18h à 21h

Evaluation/ Évaluation: December 5th, 2014, 16 :00-19 :00

REGISTER BEFORE December 4!!!

Upon appointment only! Sign-up today!
Rendez-vous seulement! Enregistrez-vous!

Document required:

Permanent resident card or Naturalized Canadian Citizen card or Working permit with proof of 
CSQ (Certificat de Sélection du Québec) or Proof of refugee status

(438) 491-8899  
(514) 484-8899 

EMULCQ@gmail.com
www.emulcq.com (section inscription)

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

 

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

به گفته برخی منابع خبری، کمپانی 
اپــل با دفتر کنتــرل دارایی های 
خارجی وزارت خزانه داری آمریکا 
درباره شــرایط آغــاز فعالیت در 
ایران مشورت کرده است. به رغم 
پیشرفت های سیاســی در روابط 
ایران و غرب، هر حرکتی از سوی 
کمپانی های غربی به سمت ایران 
همچنان با موانع زیادی روبروست.

بــا این همه اپــل برای ارســال 
تلفن های هوشمند )آی فون( خود 
به ایران بر اســاس تصمیم سال 
گذشــته دولت آمریکا در زمینه 
رفع برخی از تحریم ها مجاز است. 
هدف از لغو برخــی تحریم های 
مرتبــط با گوشــی های همراه و 
کامپیوتر در ســال گذشته کمک 
به ایرانیان بــرای برقراری ارتباط 
اجتماعی،  از طریق شــبکه های 
پیام های کوتاه و ویدئوهای ضبط 
شــده با تلفن همــراه، به منظور 

غلبه بر محدودیت های اعمال شده 
از ســوی حکومت ایران در زمینه 

اطالع رسانی بود.
پیــش از آن نیز در ســال 2011 
وزارت خزانه داری آمریکا با هدف 
"بهره گیری از پتانســیل اینترنت 
برای ایجاد تحول و گشــایش در 
جوامع بسته" بخشــی از تحریم 
صادرات خدمــات و نرم افزارهای 
آنالین برای کاربــران ایرانی را از 

میان برداشت.
در پــی این اقــدام، مجــوز ارائه 
سرویس ها و نرم افزارهای رایگان و 
شخصی اینترنت به کاربران ایرانی 
صادر شــد تا کمپانی هایی نظیر 
گوگل، یاهو و مایکروسافت برای 
ارائه خدمات به کاربران این کشورها 
محدودیت های  و  دشــواری ها  با 

شدید مواجه نشوند.
با وجود رفع برخــی تحریم های 
تکنولوژیــک علیه ایران همچنان 

موانع مختلفی بر سر راه اپل برای 
ورود به بازار این کشــور قرار دارد. 
از آن میان، محدودیت های نظام 
بانکی جهانــی در مواجهه با ایران 
به علت وجود تحریم هاست. جدا 
از این اپل مجبور اســت در ایران 
با یکی از شرکت های ارایه دهنده 
خدمات موبایــل کار کند که این 
موضوع با توجه به حضور گسترده 
دولــت در این بخــش می تواند 

مشکل آفرین باشد.
با این همه ایران با جمعیت نزدیک 
بــه 80 میلیون نفر که 42 درصد 
آن زیر 25 ســال هســتند بازار 

وسوسه کننده ای برای اپل است.
وال اســتریت ژورنــال می گوید 
اپل در ایران مجبــور خواهد بود 
با کمپانی هایی نظیــر ال جی و 
سامسونگ که پیش از این در بازار 
این کشور جایی برای خود یافته اند 

رقابت کند.
•

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 



13 13www.paivand.ca            PAIVAND: Vol. 21  no.1186  Nov. 01, 2014  سال 21 شماره   1186 10  آبان 1393 

جهـــان.. 

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!

John F. Kennedy Business Centre
3030 Villeray Street East,   

Montreal, Qc.  H2A 1E7  

Tel.: (514) 374-2888
www.jfkac.ca

__________________________
   St. Michel در چند قدمی مترو(
<< اتوبان ۴0 خروجی سن ميشل(

__________________________________

کالس های انگلیسی مقدماتی
اطـالعات نامنـویسی

REGISTRATION  INFORMATION
انگلیسی مقدماتی روزانه: 

تاریخ نامنویسی:   نوامبر    10 ، 11، 20،  21،       201۴
زمان نامنویسی:  9 تا 11 صبح 

انگلیسی مقدماتی شبانه: 
تاریخ نامنویسی:   نوامبر   2۴،  25،      201۴

زمان نامنویسی:  5 تا 7 بعدازظهر  
_________________________________________

تـاریخ بـرگزاری کـالس ها 

انگلیسی مقدماتی: روزانه و شبانه
1  دسامبر     تا     20  مارس   2015  روزانه: 

دوشنبه تا جمعه:  
  8:30 صبح تا 12:30 بعدازظهر 

12  ژانویه     تا     11  جون     2015  شبانه: 
دوشنبه تا پنجشنبه:    5:30  عصر تا 9:30 شب  

شهریه:   100 دالر   باید تماما پرداخت شود.
                      )نقد، کارت بانکی، ویزا، مسترکارد( 

  شهریه شامل کتاب 
)برای کالس های روزانه  یا  شبانه( 

مدارک 
مورد نیاز  
)نسخه اصلی(:
If you were born out 
of the country, your 
PASSPORT is 
REQUIRED.

ONE  OF  THE  FOLLOWING
DOCUMENTS (ORIGINAL  ONLY) 
REQUIRED:
-Canadian / Quebec  
Immigration Documents   
- Residency Card  
Canadian  Citizenship  Card

ONE  OF  THE  FOLLOWING  
PROOF OF QUEBEC  RESIDENCY  
(ORIGINAL  ONLY)  REQUIRED:
-Medicare Card 
- Drivers Licence
-Hydro bill  

TRANSPORTATION
St. Michel Metro
• Bus #67: operates on 
   St. Michel Boul.
• Bus #99: operates on 
   Villeray Street
• Bus #92: operates 
  on Jean-Talon 
  which intersects with 
  St. Michel Boul.

سوئد »کشور« فلسطين را به رسميت شناخت
این خبر را مارگوت والستروم، وزیر 
امور خارجه سوئد در مقاله ای در 
روزنامه داگنز نی هتر )DN( اعالم 

کرده است.
وی نوشته است با اعالم به رسمیت 
شناختن کشــور فلسطین، رابطه 
بین دولت سوئد و اسراییل پیچیده 

خواهد شد.
مارگوت والستروم یادآور شده است 
که تصمیم دولت سوئد در شرایطی 
بسیار حساس و بحرانی گرفته شده 

است.
وی تاکید کرده است: »شاید برخی 
فکر کنند که این تصمیم بســیار 
عجوالنه و زود اتخاذ شده است. من 
اما نگرانم که ما دیر تصمیم گرفته 
باشیم. مسکن ســازی های جدید 
اسراییل شرایط را برای همزیستی 
مسالمت آمیز دو دولت اسراییل و 
فلسطینی مشــکل تر می کند. به 
رسمیت شناختن کشور فلسطین 
از سوی سوئد، حداقل کمکی است 
که بتوانیم برای گسترش صلح و 
زندگی تفاهم آمیز بین فلسطینی ها 

و اسراییلی ها تالش کنیم .«
ســال 2009، برخی از کشورهای 
عضو اتحادیــه اروپا برای برقراری 
صلح بین »فلسطین و اسرائیل« 
و »خاورمیانه«، راه حل تشکیل دو 
دولت و دو کشــور مستقل را ارائه 
داده بودند. تا به امروز اما چگونگی 
اجرای این پیشنهاد مورد بررسی 

جدی قرار نگرفته ست.
این تاخیر در حالی اســت که در 
سال های اخیر مذاکرات صلح آمیز 
بین فلسطین و اسرائیل پیشرفتی 
نداشته اســت. مارگوت والستروم 

نوشته اســت: »برنامه های جدید 
اســرائیل بــرای خانه ســازی در 
مناطق اشغالی، وضعیت مذاکرات 
را دشوارتر کرده و اینک خشونت 
دوبــاره به مناطق غزه بازگشــته 

است.«
وزیر امور خارجه سوئد تاکيد 
کرده است که تصميم امروز ما 
پيامی است که می تواند برای 
آینده بهتر فلسطين و اسرائيل 

موثر باشد.
او نوشــته اســت: »مــا از طریق 
به رسمیت شــناختن فلسطین 
می خواهیــم حمایت خــود را از 
تالش میانه روها در فلسطین ادامه 

دهیم.«
دولت سوئد قصد دارد از طریق به 
رسمیت شناختن فلسطین رابطه 
برابر بین طرفیــن مذاکره کننده 
برقرار کند و نقطه عزیمت مذاکره 
به رسمیت شناختن مرزهای پیش 
از درگیری های سال 1976 باشد.

مارگــوت والســتروم تاکید کرده 
است: »ما می خواهیم همان پیامی 
را به کودک شش ساله فلسطینی 
که تاکنون شاهد سه جنگ بوده 
است بدهیم که به کودک اسراییلی 
و آن این است که ما هنوز به توافق 
صلحــی که بر اســاس آن دولت 
اسراییل در کنار فلسطینی ها در 
صلح و امنیت و رابطه دموکراتیک 

قرار بگیرد، اعتقاد داریم.«
سوئد پیش از این، در سال 1992 
دولت کرواســی و در سال 2008 
کوزوو را با وجود عدم کنترل کامل 
به رسمیت  بر سرزمین های خود، 

شناخته بود.

تصمیــم دولــت ســوئد درباره 
فلســطین نیز در پی بررسی های 
مختلــف و با تائیــد متخصصان 
حقوق بین الملل گرفته شده است. 
سه کارشــناس حقوق بین الملل، 
سعید محمودی، اووه برینگ و پول 
رانگ این تصمیم را دقیق و متکی 

بر قوانین بین الملل دانسته اند.
استفان لوون، نخست وزیر جدید 
ســوئد، در ســخنرانی پــس از 
انتخابات خود در اواخر ماه سپتامبر 
ســال جاری، ازجمله برنامه های 
دولت خود را به رسمیت شناختن 
دولت فلسطین اعالم کرده بود. این 
تصمیم تا کنون از ســوی احزاب 
دســت راست ســوئد و دو دولت 
اسرائیل و آمریکا مورد انتقاد قرار 

گرفته است.
سوئد در ژوئیه سال 2012 نیز در 
قراردادی بیــن کارل بیلت، وزیر 
امور خارجه وقت این کشور و هاله 
نمایندگی  مسئول  فریز،  حسنی 
فلسطین در اســتکهلم، مقر این 
نمایندگی را به عنوان سفارتخانه به 

رسمیت شناخته بود.
•

مارگوت والستروم

از سرعت شيوع ابوال در ليبريا کاسته شده است

7 آبان: ســازمان بهداشت جهانی 
می گوید از سرعت شیوع نمونه های 
تــازه از ویروس مرگبــار ابوال در 
کشور بحران زده لیبریا کاسته شده 
است؛ با این همه هنوز بحران بسیار 

جدی و ادامه دار گزارش می شود.
ســازمان  مدیر  آیلــوارد،  بروس 
بهداشــت جهانــی، در ژنــو به 
»مسیر  اســت  گفته  خبرنگاران 
اصلی ]کاهش ســرعت شــیوع[ 
به نظر واقعی می رســد و در واقع 
ممکن است این مسئله در آنجا رخ 

داده باشد«.
با این همه دکتر آیلوارد هشدار داده 
است که در بخشی از سیرالئون، 
شیوع بیماری به شدت ادامه دارد 
و در خود لیبریا نیز وضعیت هنوز 

پایدار نیست.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می گوید 
در مــواردی دیگر نیز مقام ها ابراز 
نگرانی کرده بودند که آمار ممکن 
است به این دلیل کاهش پیدا کرده 
قربانیان،  خانواده های  که  باشــد 
خود آنها را به خاک می ســپارند، 
بیمارانشان را در بیمارستان بستری 
نمی کنند یا از گزارش آن به مقام ها 

خودداری می کنند.
با این همــه در حال حاضر عالئم 
امیدوارکننده ای دیده می شود؛ به 
گفته مدیر سازمان بهداشت جهانی 
»تخت های خالی و کاهش شمار 

در  است  ممکن  خاکســپاری ها. 
لیبریا با 25 درصد کاهش هفتگی 

روبه رو شده باشیم«.
سه کشور غرب آفریقا، مراکز اصلی 
تازه ترین مورد از شــیوع بیماری 
مرگبار ابوال هســتند: سیرالئون، 
لیبریا و گینه. در این میان لیبریا 

در بحرانی ترین وضعیت قرار دارد.
مقام های  گذشته  هفته های  طی 
بهداشتی و پزشــکی بین المللی 
گفته بودند در این کشــور تخت 
خالی برای بستری کردن بیماران 

باقی نمانده است.
در حال حاضر 13 هزار و 700 نفر 

به ویروس ابوال دچار شده اند. 
بنا بر گزارش ها دست کم 5 هزار 
نفر نیز جــان خود را از دســت 

داده اند. 
سازمان بهداشت جهانی اخیرا ابراز 
امیدواری کرده است که دو داروی 
آزمایشی علیه ابوال که در آمریکا و 
کانادا تهیه شده، از ماه ژانویه سال 
آینده میالدی، در غرب آفریقا مورد 

استفاده قرار گیرند.
ابوال هنوز درمان مشخصی ندارد و 
داروهای تولید شده نیز در مراحل 

آزمایشی قرار دارند.
•

تاکنون 5 هزار نفر جان 
خود را از دست داده اند. 
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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
• Brossard Health Centre - 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

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

چهارشنبه ها:
  8 بامداد 
صبحانه و کسب وکار

 در جمع دوستان... 

6710 St-Jacques W. 
Info: 514-249-4684

WWW.IBNG.CA

در شهــر  

رسانه ای فراگیر متعلق به طیف چپ

تلویزیون هفتگی 
احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور 
 *هر شنبه  ساعت  1 بعد از ظهر 

به وقت شرق آمریکا 
از طریق کا نال تلویزیون دیدگاه 
به مدت یک ساعت پخش مستقیم 

ساعت 7 عصر به وقت اروپای مرکزی 
و ساعت 30 .9 شب  به وقت ایران 

)باز پخش 12 ساعت بعد خواهد بود.( 
لطفا پیشنهادها، نظرها و انتقادات 

خود را از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.com

برنامه تلویزیونی دریچه
صدایی دیگر براى بی صدایان،  هیچ بودگان
گامی در جهت تقویت بدیل سوسیالیستی

برنامه تلویزیونی اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
هر یكشنبه از ساعت 2 بعدازظهر 

به وقت شرق امریکا
ساعت 8 شب به وقت اروپاى مرکزی

ساعت10:30 شب به وقت ایران
پخش زنده به مدت یك ساعت

 از کانال اندیشه    << باز پخش برنامه:
سه شنبه ها ساعت 6  صبح به وقت شرق امریکا
برنامه های تلویزیونی اتحاد چپ سوسیالیستی را 

دریوتیوب " دریچه تی وی"تماشا نمایید.

514-299-8841
Iransocialist@gmail.com

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

دی جی بین المللی 
با جدیدترین و 
کامل ترین آلبوم 
آهنگ های ایرانی وخارجی
DJ الکاپون 
)تیمور( 
درخدمت ایرانیان گرامی 
Tel.: (514) 692-0476
www.facebook.com/
djalcapone.taymour

جشن عروسی، تولدها، مهمانی های 
خود را  با  ما  برگزار کنید!
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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 

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 نيما 

اهدا کنيد. 
• اگر به ایــران می روید برای 
کتابخانه کتاب به ارمغان بياورید. 

www.ilsmontreal.org
the Iranian Literary Society 
of Montreal (Canada) 
Société littéraire iranienne 
de Montréal (Canada) 
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شیراز، شهر دانش، 
تاریخ و شعر 
 در سده بیست 
 سخنران:  
دکتر ستراگ مانوکیان 

  یکشنبه   2   نوامبر    2014
           ساعت   5  بعدازظهر

  دانشگاه کنکوردیا
1455 Maisonneuve W.   
Room: H 520
 Metro: Guy 

 پروفسور ایتالیایی االصل و از شرق شناسان بنام ساکن کاناداست. وی فارغ التحصیل  

دکترای ابیات و زبان فارسی از دانشگاه  سافوسکری ونیز- ایتالیا - دکترای مردم شناسی از 

دانشگاه میشیگان امریکا و در حال حاضر استاد مردم شناسی دانشگاه مک گیل  مونترال 

است. دکتر مانوکیان  تقریبا بخش وسیعی از روزگار پژوهشی خود را در زمینه  ایران شناسی 

گذرانیده است. از وی  پژوهشها و  اثار متفاوتی  در زمینه شرق شناسی به زیان انگلیسی و 

ایتالیایی و همینطور مقاالت و کتاب  در باره حضرت شیخ  اجل سعدی منتشرشده  است. 

 مهمترین و آخرین اثر ایشان کتاب  "شیراز شهر دانش -فرهنگ و تاریخ در سده بیست 

ایران " حاصل سیزده سال  تالش و پژوهش وسیع و همه جانبه  ایشان است.  

دکتر مانوکیان  در این  کتاب  فرهنگ  شیراز را بر اساس ارزشهای قوم شناختی و تاکید بر  

یک دوره  تاریخی  مدرن  )سده بیست( به  تحلیل می کشد.  تحلیلی  قومی -ملی و حتی 

جهانی از بزرگان شیراز گرفته  تا مردم کوچه و بازار -از معماری ها تا گویش ها و محاوره 

هایش- شیراز شهر شعر، سنت ها و فرهیختگان.

 در این کتاب پژوهشگر به کشف رابطه بین تاریخ و سیاست و شعر با مردمان معاصر این شهر 

می پردازد.و توضیح می دهد که چگونه  بواسطه دو عنصر غالب  شعر و تاریخ میتوان گذشته 

امروز و آینده شهر را به تصویر کشید. و باالخره دکتر مانوکیان در به تصویر کشیدن شیراز 

به عنوان شهر تولید دانش  وفرهنگ  در عصر تجدد گرایی  با  تلفیقی از رویکردهای نظری و 

هم پژوهش های مردم نگارانه  تحلیلی منحصر بفرد و بسیار گسترده و متفاوتی  از سنت ها و 

شیوه های فرهنگی ایران  ارائه می دهد. 

انجمن ادبی مونترال شما  دوستان را برای  حضور ارزشمند دکتر ستراک مانوکیان و به 

اشتراک گذاشتن سیزده سال پژوهش و تالش ایشان در باره کتاب 

شیراز شهر دانش -فرهنگ و تاریخ در سده بیست  

فرا می خواند. 

از آنجایی که ایشان به زبان فارسی تسلط دارند، 

       سخنرانی به زبان فارسی  خواهد بود. 
  

هرشنبه در فیلیپ اسکوئر
شنبه های کوبانی

کوبانی دیگر جهانی  شــده است اما هر روز 
که می گذرد نیاز به حمایتش بیشتر از پیش 
احساس میشود. انســانهایی  که به دفاع از 
عشق و زندگی  برآمده اند و مقابله میکنند 
با سیه پوشــان ســیاه اندیش.میخواهند 
سرنوشــت خویش را خــود تعیین کنند. 
اهمیت دفاع و حمایت از کوبانی دقیقا در 
این نکته جاریست: دفاع از انسان و انسانیت.

کمیته حمایت از کوبانی هر شنبه تا هر زمان 
که نیاز اســت در مونترال تجمع اعتراضی 
خواهد داشت. در دفاع از این زنان و مردان 
و به نام کوبانــی با حضور خود قوت قلبی 
باشیم برایشان. بگذار بدانند که تنها نیستند. 
در شنبه های کوبانی با الهام از دولت خود 
گــردان در آن کــه آزادی را برای همگان 
محترم میشــمرد،هر گونه که می خواهید 
شرکت کنید. با آرم و نام و نشان و یا بی  نام 
اما برای کوبانی.قدم ها و قلم هایتان را عزیز 

میداریم.
وعده ما هر شنبه از ساعت 
دوازده   تا   یک بعد از ظهر

ميدان فيليپ مونترال )روبروی البی( 
کمیته همبستگی با مردم کوبانی

برنامه های کتابخانه نیما در ماه نوامبر 
• پنجشنبه 13 نوامبر،

 ساعت 6:30 
برنامه ماهیانه 

فیلم های مستند 
در کتابخانه نیما 

با سرپرستی آقای انوش 
• شنبه 22 نوامبر ساعت 6:30 

نقش احمد شاملو، 

در ادبیات مدرن ایران 
توسط احمد احمدیان
• شنبه 29 نوامبر 

ساعت 6:30 
برنامه یاد یاران 

به یاد تمامی اعضای کتابخانه و 
بنیاد فرهنگی نیما که دیگر در 

میان ما نیستند.

دعوت به شرکت در مجمع عمومی عادی 
کانون مهندسان و آرشيتکتهای ايرانی کبک

اعضاء محترم، دوستان و همراهان 
گرانقدر

مجمع عمومی کانون در روز شنبه 29 
نوامبر 2014 جهت بررســی گزارش 
فعالیت های هیــات مدیره، تصمیم 
گیری پیرامون برخی از پیشنهادها و 
اصالحیه های احتمالی در اساسنامه 
کانون و انتخــاب هیات مدیره جدید 

برگزار خواهد شد.
همانگونــه که مســتحضرید مجمع 
عمومــی با حضور نصــف بعالوه یک 
نفر از اعضای کانون رســمیت خواهد 
داشت و به همین دلیل خواهشمندیم 
با حضور خود عالوه بر سهمیم بودن 
در فعالیتهای کانون در مشخص نمودن 
مســیر آینده آن نیز مــا را همراهی 

فرمائید.
دستور جلسه مجمع عمومی بصورت 

زیر خواهد بود:

تعیین رئیس جلسه و منشی  جلسه
تأیید دستور جلسه

تایید صورت جلســه مجمع عمومی  
سال 2013

گزارش فعالیت های کانون در ســال 
2014-2013

ارائه گزارش مالی  دوره گذشته
بررسی پیشــنهادهای هیات مدیره و 

تصمیم گیری در مورد آنها
تحلیلی در باره رسالت و  اهداف کانون 
با توجه به موفقیت ها و نا کامی های 
آن در گذشته و راهکارهای جدید برای 

اینده آن
تکمیل مراحل عضویت و تنفس

انتخابات هیات مدیره جدید
بررسی پیشنهادهای اعضای کانون 

زمان برگزاری جلسه: شنبه 29 نوامبر 
2014 از ساعت 14 تا 17

مکان: متعاقبا اعالم میگردد

زوج کبکی: بايد با ما فرانسه حرف بزنيد!
روزنامه- 8 آبان: همه گی با اصرار 
کبکــی برای حــرف زدن به زبان 
فرانسه آشنا هستند. این ماجرا بارها 
باعث جدال حقوقی هم شده است. 
در یکی از موارد اخیر، ایرکانادا در 
جدال حقوقی مشابهی گرفتار شد 
اما رسانه ها خبر داده اند که ایرکانادا 

در این جدال برنده شده است.
ماجــرا بــه پروازهای یــک زوج 
فرانســه زبان در ســال 2009 بر 
می گردد. یــک زوج کبکی به نام 
میشــل و لیندا تیبودو در فاصله 
ژانویه تا می سال 2009 سوار چند 
پرواز Jazz شدند که از شرکت های 

پروازی متعلق به ایرکانادا است. 
این زوج گفته اند قبل و در طول 
این پروازها خدمات به آنها به زبان 

فرانسه داده نشده است. 
آنهــا می گفتند ایرکانــادا با ارائه 
خدمات پروازی به زبان انگلیسی، 
حــق افراد فرانســه زبان کانادا )از 
جملــه خود آنهــا( را ضایع کرده 
اســت. آنها با همین استدالل از 

ایرکانادا شکایت کردند. 
در سال 2011، یک دادگاه فدرال 
رای داد که ایرکانادا باید از این زوج 
عذرخواهی کنــد و 12 هزار دالر 
جریمه هم به آنها بپردازد زیرا در 

زمــان چک این، در هنگام عبور از 
گیت و در طول پرواز، هیچ یک از 
خدمات پروازی به زبان فرانسه به 

این زوج ارائه نشده است. 
همچنیــن تغییری در شــماره 
گردونه ای که می چرخد و چمدان ها 
را تحویل مسافران می دهد صورت 
گرفته بود ولی اعالم این تغییر تنها 
به زبان انگلیســی صورت گرفته 
بود. زوج شــاکی البته بارشان هم 
گم نشده بود، اما مدعی بودند که 
اعالم این تغییر باید به زبان فرانسه 

صورت می گرفته است.
پس از این ماجرا، ایرکانادا پذیرفت 
که نحوه ارائه خدمات احتماال برای 
این زوج کامال مناسب نبوده است 
امــا در عین حال چون هیچ ضرر 
و زیانــی متوجه آنها نشــده بود، 
ایرکانادا هم دلیلی نمی دید که به 

آنها خسارت بدهد.
مدتی بعد دادگاه عالی کانادا وارد 
قضیه شد و حاال باالخره حکمش را 
در این خصوص صادر کرده است: 
اینکه به میشل و لیندا تیبودو هیچ 

خسارتی تعلق نخواهد گرفت. 
استدالل قانونی در این خصوص از 

این قرار بود: 
مونتریال  کنوانســیون  اساس  بر 

به ســال 1999، تنها در صورتی 
خسارت به شاکی پرداخت خواهد 
شد که مرگ، جرح یا از دست دادن 
بار در جریان ارائه خدمات پروازی 

به مسافران صورت گرفته باشد. 
اما هیچ یک از این بالها ســر این 

زوج نیامده بود. 
میشل و لیندا حاال رای دادگاه را 
پذیرفته اند اما می گویند تالش شان 
درواقــع راهی برای نشــان دادن 
تضییع حق فرانسه زبان ها در کانادا 

است.
حتــی در رای دادگاه عالی هم به 
این تضییع حق اشاره شده است: 
»شکی نیســت که ایرکانادا باید 
به تعهدات خود بر اســاس قانون 
عمل  کانــادا  زبان های  رســمی 

می کرد و این طور نشده است.«
میشــل تیبودو قبال هم در موارد 
مشابهی، خطوط پروازی دیگر را 

سو کرده است. 
مثال در ســال 2000، او شکایت 
کرد که مهماندار هواپیما آن قدر 
فرانسه متوجه نمی شده که برایش 
یک سون آپ بیاورد و البته در آن 
مورد رای دادگاه هم به نفع تیبودو 

صادر شد.
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کار مسيح برای انسان
فراهم  شــود تا تغییــری  در وضعیت  او و موقعیت  او تغییــر یابد، باید موجباتی  بدهی های  خود را ندارد، باید که  وضعیت  شــده ؛ او بدهکار است  و توان  بازپرداخت  پیوسته  است . طبیعت  درونی  او دچار فقر کشور الهی  را ترك  کرده  و به  جبهه  شیطان  حاکم  بر سرنوشت  خویش  باشد؛ او تابعیت  داد؛ او حاکمیت  خــدا را رد کرد تا خود انسان  آگاهانه  مسیر زندگی  خود را تغییر 

بیاید؛ باید خدا وسایل  این  تغییر را فراهم  ابتدا از وضعیت  وخیم  روحانی  خود بیرون  کند و مورد بخشایش  خدا قرار گیرد، باید بدهکار نشــود. انسان  نیز برای  آنکه  توبه  بدهیهای  گذشــته  را بپردازد و نیز دیگر او باید ثروتمند شود؛ وقتی  شد، می تواند به وجود آید. 
آورد.... 

و حاال ادامه  بحث .

عقالنی  شبیه  او باشد. انسان  می بایست  در از لحاظ  خصوصیــات  اخالقی ، معنوی  و موجــودی  مادی  بیافرینــد که  درضمن  قصد خدا از آفرینش  انســان  این  بود که  در دام  خوی  حیوانی 
را انتخاب  کرد. او حیوان گونه  زیســتن  را را تغییر داد. او به جای  انسانیت ، حیوانیت  انسانیت  کامل  می رسید. اما او مسیر خود او می بایســت  به  کماالت  انســانی  و به  این  مسیر گام  برمی داشت . 

برگزید!

اما حيوان گونه  زیستن  یعنی  چه ؟ 

غذای  خود را با حیوان  گرسنه ای  قسمت  می خواهد". هرگز دیده  نشده  که  حیوانی  مدتی ، یك  حیوان  "همه  چیز را برای  خود از غریزۀ  نگهداری  از فرزند، آن  هم  فقط  تا می کند تا وجود خود را حفظ  کند. جدا برای  خویشــتن  است . یك  حیوان  زندگی  بارزترین  خصوصیــت  حیوانات ، زندگی  
حیوانات  وجود ندارد. کســی  هم  چنین  حس  توجه  به  نیــاز و راحتی  دیگران  در کند. 

می درند. تازه  خیلی  از حیوانات  با همنوع  است  که  حیوانات  می جنگند و یکدیگر را محــوری ". به لحــاظ  همین  خصوصیت  به عبارت  ساده تر، حیوانیت  یعنی  "خود-انتظاری  از آنها ندارد. 
خود نمی جنگند!

قانون  انسانیت ، قانون  شباهت  به  خدا!ســایه وار قانون  دیگری  را حس  می کند، شده  که  در گوشه ای  مبهم  از وجود خود، مقطعی ، از او دیده  می شود! انسان  حیوانی  هم  مظاهر انسانیت ، به صورت  محدود یا است  که  معتقد به  انسانیت  است ! گاهی  در واقع ، شاید بتوان  گفت  که  انسان  حیوانی  هم  از حیوانیت  چندان  به دور نیست ! اگر خصوصیت  حیوانی  چنین  باشد، انسان  

خوشی  خود زندگی  می کند؛ او خود-محور بــرای  تأمین  منافع  خــود، و برای  رفاه  و حیوانیت  حرکت  کرده  است . او برای  خود، ساخته  است . او از شباهت  به  خدا به سوی  خدا را در وجــود خود مخدوش  و مکدر به عبارت  دیگر، انســان  صورت  و شباهت  از میان  رفنت  شباهت  خدا
در ماجــرای  نوح  نسل  بشر به  انحطاط  کشیده  شده  است ! خدا شده !

می فرماید: 
»خیال  دل  انسان  از 
طفولیت  بد است !« 

)پیدایش  8: 21(. 
خدا قرار ندارد، بلکه  در مسیر "حیوانیت " آدم  و حواســت ، دیگر در مسیر شباهت  یقین  می توان  گفت  که  انسانی  که  از نسل  و کل  کتاب مقدس ، یك  نکته  را با قطع  و نفرمود. اما از فرمایشهای  خداوند ما عیسی  خداوند ما مسیح  نیز در این  مورد چیزی  وخامت  وضع  بشر به گردن  آدم  و حواست . قاطعیت  نمی توان  گفت  که  چه  مقدار از هســت . بر اساس  کلیت  کتاب مقدس ، با نسل های  بعدی  منتقل  شده ، اختالف  نظر اثر گذاشته  و این  اثر با چه  مکانیزمی  به  آدم  و حوا، تا چه  حد بر نسل های  بعدی  در این  خصوص  که  گناه  اولیه ، یعنی  گناه  در میان  الهی دانان  و متفکرین  مسیحی  

و بطالت  را دنبال  می کند. واقعًا که  "خیال  میل  خود و آگاهانه ، حقیقت  را رد می کند آنچه  قطعیت  دارد اینست  که  هر انسانی  با )با تعریفی  که  به دست  دادیم (. 
دل  انسان  از طفولیت  بد است ."

در این  شرایط  خدا چگونه  می تواند انسان  مسیح ، آن  انسان  كامل 
خود را ترك  گفت  و انسان  شد، اما انسانی  فرزند خدا، وارد عمل  می شود. او الوهیت  درست  در اینجاســت  که  مسیح ، یگانه  خدا مقرر کرده  بود، خارج  شده  است . و نمایندۀ  تمام  نسل  بشریت  از مسیری  که  در قالب  انسان  می یابد! آدم  به عنوان  مظهر او انسان  می خواست  و حاال درنده خویی  را را بپذیرد؟ 

اینست  کاری  که  مسیح  برای  نجات  بشر کامل  را پیمود. اینست  معنی  کفاره  مسیح ! به جای  همه  و از طرف  همه ، راه  انسانیت  اما آن  انســانی  که  خدا در نظر داشت ؛ او و به نمایندگی  از طرف  ایشان ، انسان  شد، از نسلی  دیگر. مسیح  به جای  همه  انسانها بار دوم  دست  به  آفرینش  انسان  زد، انسان  شاید بتوان  گفت  که  در مسیح ، خدا برای  نکتۀ  مهم  درست  در همینجاست . نه  از نسل  آدم  و حوا! 
انجام  داد.

کفاره  شــد. او تاوان  خوی  حیوانی  بشر را کرد. مسیح  انسانیت  را احیا کرد. مسیح  بعد از مرگش ، مهر تأئید زد بر آنچه  که  او کرد! و خدا با زنده  کردن  او در روز ســوم  برهنه  بر صلیب  رفت  و خود را خوار و رسوا وسیلۀ  اعدام  بود! او در انظار مردمان ، کاماًل "صلیبی " که  در آن  روزگار ننگ آورترین  خوار شد، تا به  نهایت ، تا به  "صلیب "، تا به  به  همین  شکل  نیز زیست  و عمل  کرد. او بزرگی  و فضیلت  دانســت ، نه  قدرت  را؛ و او فروتنی  و گذشــت  و بخشش  را نشانۀ  خدا زیست  و برای  مردم ، نه  برای  خودش . ریخت . او برخالف  خوی  حیوانی بشر، برای  دقیقًا وارونه  کرد؛ او معیار بشری  را برهم  که  قدرتمند می باشد. مسیح  این  معیار را کند قدرتمند باشد، یا الاقل  وانمود کند بزرگ  اســت  که  قدرتمند باشد، یا سعی  نشــانۀ  بزرگی  اســت  و فضیلت ؛ کسی  زندگی  می کند. در معیار بشــری ، قدرت  او فقط  برای  ارضای  خواســته های  خود او همه  چیــز را برای  خودش  می خواهد؛ بشــر خوی  حیوانــی  را در پیش  گرفته ؛ وارونه  كردن  معیار بشری 
پرداخت . او به جای  همه  انسان  شد!

خدا پذیرفته  شود. اینست  کاری  که  خدا کنــد، ایمان  بیاورد، و بــه  مقام  فرزندی  که  می تواند به ســوی  خدا بازگردد، توبه  طبیعتی  احیاشده  تجلی  می کند، طبیعتی  طبیعت  "فقیر و بدهکار" کنار می رود و در این  نسل  جدید، طبیعتی  نو می یابد؛ خدا و صورت  خدا" خواهد شــد. انسان  شریك  "انسانیت "، شریك  مجدد "شباهت  نسل  مسیح  پیوند بیابد. در اینصورت ، او می تواند از نسل  آدم  و حوا خارج  شده ، به  مایل  باشد، می تواند "تغییر نسل " بدهد؛ جدیدی  شده  است . اکنون  هر انسانی  که  یك  نسل  جدید گشته  است ؛ او سِر نسل  و اکنــون ، تمثیل وار، مســیح  نفر اول  از نسلــی  جدید
•برای نجات  انسان  انجام  داده است.

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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روش های کمک به حل تکاليف و
 برطرف کردن مشکالت آموزشی فرزندان

انجام تکالیف توسط فرزندان در زمان 
مناسب و با توانایی الزم، همواره یکی 
از نگرانی های والدین بوده اســت. اما 
بــه ندرت دیده میشــود که درصدد 
یافتن راهی صحیح و اصولی برای حل 
این امر برآیند و معموال از شیوه های 
موقتی بهره میگیرند که جز خستگی 
و شرطی شــدن فرزندان نتیجه ی 
دیگری به همراه نخواهد داشــت. و 
هرچه سن فرزندان بیشتر شود و به 
کالس باالتر راه یابند، کنترل این امر 
ســخت تر و پیچیده تر خواهد شد و 

بســیار دیده میشود که وقتی آنها به 
سن تصمیم گیری رسیدند، خواندن 
و ادامه ی تحصیل را رها کرده و یا در 
اثر فشــار والدین در پروسه ای کوتاه 
مدت ســعی میکنند تا برای ورود به 

دبیرستان و یا کالج آماده شوند. 
شاید این شیوه در ایران پاسخ دلخواه 
را به همراه داشت و میشد با آموزش 
فشــرده در مقطع پیش دانشگاهی 
شــاهد ورود هــر دانش آمــوزی به 
دانشگاه و فارغ التحصیلی اش بود ولی 
براستی آن عالقه و توانمندی را هم به 

همراه داشت؟! 
در این ســرزمین عالوه بر این مساله 
همیشــگی باید توجه داشت که این 
امر گاه بسیار سریعتر از دیار خودمان 
فراموش میشــود. زیرا همانطور که 
میدانید نوع آموزش بگونه ای طراحی 
شده که در هیچ زمانی فشار و کنترل 
بیــش از توان عمومــی کالس روی 
فرزندان نخواهد بود علی الخصوص در 
مدارس دولتی، و سطح کالس همپای 
دانش آموزان متوســط پیش خواهد 
رفت. از این رو اغلب مهاجران به دلیل 

مریم رحیمی خانواده: در سرزمین نو...   
)مونتریال( 

APPLICABLE SUR UNE FACTURE DE 200 $ ET PLUS

VALIDE JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2014. NON MONNAYABLE

20$
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

✁

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

APPLICABLE SUR UNE FACTURE DE 100 $ ET PLUS

VALIDE JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2014. NON MONNAYABLE

10$
✁

15$
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

APPLICABLE SUR UNE FACTURE DE 150 $ ET PLUS

VALIDE JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2014. NON MONNAYABLE

✁

Avant l’hiver,
pour ne pas que 
ça vous arrive… 

service auto

Mécanique 

générale

513, boul. des Laurentides, Laval 
Tél. 450 667-3602 • www.speedy.com

Toute l’équipe de
Service Auto 

Speedy 
vous remercie 

énormément de 
votre confiance 

et de votre
précieuse
fidélité.

✁

GRATUIT
Inspection 
complète 
30 points 
(valeur 59.99$)

Entreposage 
de pneus

2995$

GRATUIT

Inspection 
visuelle 

(valeur de 25$)

GRATUIT

Inspection  
de vos freins 
(valeur de 99.99 $)

GRATUIT

5e changement 
d’huile 

(valeur 24.99$)

GRATUIT

Inspection 
batterie 

(valeur 19.99$)

GRATUIT
Inspection 
de votre

 silencieux 
(valeur 39$)

✁

✁

✁

Changement d’huile  
Jusqu’à 4L  

 2499$

Changement d’huile  
Jusqu’à 5L  

4999$
Huile synthétique (longue durée)

>5871854

DÉTAILS EN MAGASIN DÉTAILS EN MAGASIN

Passez nous voir !

Alignement 

3D
49.95$

Antirouille 
Speedy

75$rég: 129$

Pneus d’hiver 
neufs

65$Maxtrek 
175/65R14

À partir de 

GRATUIT
Nettoyage de freins arrière 
gratuit avec changement 

de freins avant
(valeur 38$)

آسانی امر، این مهم را فراموش میکنند 
و وقتی پای صحبتشان مینشینید، با 
خوشــحالی میگویند که باید نگران 
خودمان باشــیم چراکه فرزندان در 
مدرسه همه چیز را خواهند آموخت 

و جای نگرانی نیست...
ولی این همه ی ماجرا نیســت. اگر 
روی همان آموزش کالس و تمرینات 
و تکالیــف فرزندان دقیق شــویم به 
سرعت خواهیم فهمید که آموزش از 
سطح خوب و حتی باالیی برخوردار 
اســت و اگر فرزندی از استعداد باال و 
توانایی بیشــتری برخوردار باشد به 
سرعت شناخته خواهد شد و توسط 
مدرسه و معلمین حمایت خواهد شد. 
اما از آنجا که قرار نیست فشار بیشتری 
برای باال کشیدن دیگر دانش آموزان 
باشــد، والدین گمان میکنند که یا 
مساله تکالیف و آموزش دروس جدی 
نیست و یا گله مند میشوند از پایین 

بودن سطح کالس...
پس بهتر است با درنظر گرفتن این امر 
از همین ابتدا محیطی را فراهم کنیم 
کــه فرزندان وقت و دقت بیشــتری 
روی انجام تکالیف و یادآوری آنچه در 
کالس آموخته اند، در منزل داشــته 
باشند تا بتوانند در مقاطع باالتر برای 
ورود آســانتر به دانشــگاه و ادامه ی 
تحصیل در هر کجا که میخواهند به 
مرور زمان و بدون فشار در پروسه ای 

کوتاه مدت، آماده شوند.
از آنجا که ممکن است والدین مهاجر 
به دلیل عدم تســلط کافی به زبان 
وهمچنین هزینه هــای باالی معلم 
خصوصی، نگران عــدم موفقیت در 
گذر از این دوران باشــند، میتوان با 
استفاده اصولی و روزانه از سایت های 
مورد تایید و شــناخته شده به انجام 
تکالیف فرزندان در منزل کمک کرد، 
واز آموزش و پــرورش که گرداننده 
ی برخی از این سایتها هستند، بهره 

گرفت.
در زیر نمونه هایی از برترین ســایت 
های کمک آموزشی را میتوانید ببینید 

:
www.neok12.com

این ســایت رایگان اســت و شامل 
آموزش همراه بازی و سرگرمی برای 
سنین مهدکودک تا دبیرستان است. 
جستجو در آن بســیار ساده و است 
و مطالب لیســت شده را میتوانید به 

دلخواه بیابید.
www.learnquebec.ca

این ســایت نیز رایگان است و برای 
سن دبستان و دبیرستان پیش بینی 
شده است. در این سایت قسمت های 
جداگانــه در نظر گرفته شــده برای 
معلمیــن و والدین و فرزنــدان. و به 
آموزش علوم و ریاضی و هنر میپردازد. 
همچنین بــرای کالس های دهم و 
یازدهم نیز ریاضی و فیزیک و شیمی 
را بــه صورت تخصصی تــر آموزش 

میدهند.
www.khanacademy.org

این ســایت رایگان معــروف ترین و 
شناخته ترین ســایت برای آموزش 
در سالهای اخیر معرفی شده و گرچه 
طبق آموزش امریکا طراحی شده ولی 
در کانادا نیز بسیار مورد استفاده است. 

در این ســایت عالوه بر دورس اصلی 
به تدریس تاریخ و اقتصاد و بیولوژی 
و حتی جبر نیز میپردازند و برای ورود 
به کالج بســیار مفید است. در برخی 
از مراحل آموزش به گونه ای طراحی 
شــده که یک نفر درس مورد نیاز را 
توضیــح داده و فرزندان باید به حل 

تمرین بپردازند.
www.learningbird.com

این سایت بر خالف موارد دیگر رایگان 
نیست و ماهی 19.95 $ حق عضویت 
دارد. آموزش در این ســایت بســیار 
سطح باال اســت و حتی اگر فرزندان 
مورد بخصوصی را در کالس متوجه 
نشوند میتوانند در قسمت جستجو آن 
را وارد کرده و ایرادات خود را برطرف 
کنند. حتی میتوان با وارد کردن کد 
محل زندگــی، از آموزش آن منطقه 
در آن مــورد بخصوص مطلع شــد. 
آموزش نیز کمی گسترده تر است و 
دروس ریاضی و علوم انسانی و علوم را 

تخصصی تر دربرمیگیرد.
اگر دوستان تمایل به ادامه ی مبحث 
داشته باشــند، در قسمت بعدی به 
معرفی برخی روشهای ارتقا ریاضی به 
شیوه ی این سرزمین در مقاطع باالتر 

خواهیم پرداخت.
•

کلیه خدمات اتومبیل های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی 
درخدمات فارسی زبانان سراسر مونتریال 

با مديريت علی غالمی

در 2 شعبه 

3855 rue Jean Talon Est (Montreal) Tel.: 514-374-7445
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پرشني كارواش

%١٠ 
ختفيف جهت  هموطنان عزيز

در خدمت 
هموطنان ايرانى 

وست آيلند
________________
Persian Carwash 
13076,boul pierrefonds,  Montréal,QC H9A 1A5

(514) 696-9233

با مديريت جديد 

بزرگترين و مجهزترين نمايشگاه اتومبيل 
     در غرب مونتريال   با مدیریت حمید پازوکی مهر 

             اتومبیل نو و اوکازیون :   با 20 سال سابقه 

6050 St-Jacques O.
Montreal, Qc, H4A2G4  
Sans Frais: 866-946-4399
Tel. 514-487-0009
Fax. 514-482-0034
www.autoultimax.com
info@autoultimax.com

اتو اولتیماکس
2nd & 3rd chance creditاقساط سهل 

ارزان ترین و بهترین اتومبیل های اوکازیون 

توجه توجه:     اتومبيل نو خود را از ما بخريد     ارزان تر از Original Dealer:    << گارانتی! 
تسهیالت عالی  درپرداخت ماهانه 

ویژه  هموطنان گرامی 

بیش از  80 
اتومبیل هر هفته 

اعتبار ندارید؟ 

   <<   مشكلى نیست 

امكان اعتبار آسان 

براى هموطنان 

بدون 
پیش 
قسط

The Biggest, 

The Best,The 

Powerhouse!

BMW  - 1 535 ایکس اى 2011 تکنولوژى،  دوربين پارکينگ، سيستم راهبرد، تمام تجهيزات: 30900$....................................................................................................................................................................................................................یا 235 هر 2 هفته
Infiniti  -2 اف ایکس 35 2009 با km 89000 سيستم NAV ، دوربين تلویزیون، کامال مجهز 2۴900$ ......................................................... ...................................................................................................................................................................یا216$ هر 2 هفته
2-  مرسدس بنز c300 مدل ۴ ماتيك 2009 با 85000 کيلومتر، کامال مجهز، 18500$ یا ............................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................یا 160$ هر 2 هفته
۴- تویوتا ماتریکس 2010، اتوماتيك، کولر،  شيشه برقی، با 99000 کيلومتر 10500$ ............................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................... یا 91$   هر 2 هفته
JEEP -5 گراندچروکی 2012  روکش چرم NAVIGATION و دوربين پارکينگ ۴x۴ با 90000 کيلومتر، کامال مجهز set 2 الستيك 2۴900$ .............................................................................. یا18۴$  هر 2هفته
6- جگوار مدل XF 2009 مدل لوکس اسپرت، کامال مجهز، فقط 20900$ ....................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................... یا 181$ هر 2 هفته
7- پورشه کایان S مدل 2008 کامال مجهز، با 120000 کيلومتر، ۴X۴ ، بسيار تميز 22900$ ....................................................... .................................................................................................................................................................................................................... یا 199$ هر 2 هفته
8- هوندا پایلت مدل EXL 8 نفره، همراه با موتور ECONOMY 2010 روکش چرم، ۴X۴ بسيار مجهز با 107000 کيلومتر 23900$ .................................................................................................................... یا 208$ هر 2 هفته
9-تویوتا کامرى 2011 با 90000 کيلومتر، اتوماتيك، شيشه برقی، کولر، بسيار تميز 13000$ ........................................................................................................................................................... ................................................................................................................ یا 96$   هر 2 هفته
10-ب ام دبليو XI 328 مدل 2008، با 96000 کيلومتر، اتوماتيك AWD روکش چرمی کولر شيشه برقی بسيار تميز 13900$............................................................................................................................................. یا120$   هر 2 هفته

BMW 
Mercedes 

   Benz
Toyota 
Subaru 
Acura

Honda, 
Hyundai

.... 

     تازه واردين << براى اعتبار شرائط  استثنائى 

خریدار هیچگونه وجهی بابت کمیسیون منی پردازد 
       بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان
همراه با شما در انتخاب، خرید و فروش 

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

مهندس راه و ساختمان 
از پلی تکنیک تهران 

با 28 سال سابقه 
در سرمایه گذاری 

و ساخت مسکن 

مسعود هاشمی

مشاور  امالک  مسکونی 
در مونترآل و حومه 

Cell.: 514-298-4567

                                    Immo-Plus 
MASOOD HASHEMI
Residential Real Estate Broker
1980 Notre Dame O. 
Montreal Qc H3J 1M8
Tel.: 514.933-1221
Fax.: 514.933-1251
massood.hashemi@century21.ca

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد

اسپشیال چهارشنبه ها 

               • کوپ  
         • رنگ • مش  

    • هایالیت و فر
• صاف کردن مو با 
کراتین• تاتوی ابرو

  • 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  
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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

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
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Montreal, Quebec  H3H 1M1 

Tel.: (514) 933-3337,   Fax: (514) 933-2861

1834  Ste-Catherine W.,  Suite 200

�Invisalign������������������������������
�	�
�

Rapid Orthodontics �������
��������	�

Implant�������������
Root Canal  ��
	����	��

Zoom 2 ACP�����������������������������
�� �����������������������

�������������
�����������������������

���������������������������
����������������������

Lumineers Veneer��������������������  

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
���	�����������������
�	�
  �

�

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

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

1834  Ste-Catherine W., Suite 301

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Member of International Association of Orthodontics 

www.clinique-arya.com

www.clinique-arya.com
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Guy

Member of International Association of Orthodontics 

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
 NUTRITIONISTE : 
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 - ۶ سالگی 
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____________________________________
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: 10 تا 19 
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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  

اسپشیـال ماه: 

روغن هسته انگور 

2 لیتری:    9/99 

ماهی سفید مدیترانه، 

همچون ماهی سفید 

شمال ایران  رسید 

ویزا و 
مسترکارت 
پذیرفته می 
شود 

  ،انواع دوغ:چوپان، مشکی
آبعلی، اروند، گیلکی، ترکمن 

  شربت البالو
  مربای بهارنارجن و شقاقل
  کباب کوبیده مخصوص
  فیله مینیون، جوجه کباب
  دل و  جگر  گوسفند

         با سفارش قبلی  
  ...استیک، دل قلوه و جگر و

ذبح اسالمی: حـــــالل
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اجناس متنوع و تازه از ایران رسید 

ما به فکر سالمتی شما هستیم؛ 
شما چطور؟!

فیله، چنجه، جوجه 

کباب بی استخوان و 

بااستخوان، کوبیده 

مرغ و گوشت، انواع 

استیک anges و...

روغن هسته انگور 
9.99

کرم کنجد جدید از 

ایران رسید! 
فروشنده متام قطعات لپ تاپ 
به قیمت های رقابت ناپذیر 

We Sell Laptop Accessories!
ــــ  باتری، چارجرز  ـــ
فروش کلیه لوازم یدکی  لپ تاپ 

با کیفیت عالی  | قیمت نازل 
www.fsotech.ca   |    seyedsadr@fsotech.ca

Office: 514-507-0773
Fax: 514-507-2029

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 >>

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

(2nd floor)  

Tel.: 514-482-4500
sale@eleganceleasing.com

با عرض خوشامدگویی به تازه واردین محترم 

گــــروه الگــانس 
برای  نخستين بار در کانادا افتخار دارد تا

برنامه های فاینانس و لیزینگ ویژه تازه واردین 
جهت خرید خودرو 

 )New & Pre-owned(
را از طریق بانک های مختلف 

به شما عزیزان ارائه کند 
برای دریافت اطالعات بيشتر با نشانی

 اینترنتی زیر با ما تما س بگيرید 
     و یا از سایت اینترنتی ما بازدید فرمایيد: 

www.eleganceleasing.com

ترشی خانگی سن لوران 
آماده فروش 
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Salon EVE
5393 Cote-Ste-Luc Montreal, QC, H3X 2C3

Tel.: (514) 481-6765   www.eveandm.com

در خدمت هموطنان گرامی 
    با متدها و مدهای کوپ و مش روز 

 فر و صاف کردن دائمی  با بهترین محصول طبیعی 
     در دنیا  کنترل کنندۀ حجم مو 

     و برطرف کننده خشکی و وز مو
 شینیون، رنگ، سشوار 

 میکاپ آرتیست )گریمور عروس (
 پاکسازی پوست  اپیالسیون 

مانیکور  پدیکور  بند و ابرو 

تاتوی صورت و بدن: برای خامن ها و آقایان توسط کارشناس هنر 

و آقایانبرای خامن ها 

باحجاب برای خامن های   <<    مکان ویژه 

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

کلينيک پزشکی   سينا 

برای مشاوره و دریافت اطالعات بيشتر همين امروز قرار مالقات بگيرید: 

بدون رژیم  |   بدون ورزش 
بدون جراحی   |  بدون نقاهت! 
--------
به رويای ديرين خود دست پيدا کنيد 
بدن ايده آل خود را بسازيد! 
با روش نوين »کول اسکالپتینگ«
از شر چربی های موضعی سمج 
برای هميشه رها شويد! 
• »کول اسکالپتینگ« 
چربی ها را منجمد می کند 
و از بين می برد. 
•  کامال بی خطر:  
پذيرفته شده از طرف  FDA اداره غذا و دارو(

هب آیـنه لبخـند زبنید!

دکتر بنفشه 
حـجازی

Results and patient experience may vary.  Ask us if the CoolSculpting procedure is right for you.  The CoolSculpting procedure for non-invasive fat reduction 
is cleared for the flank (love handles) and abdomen.  CoolSculpting, the CoolSculpting logo and the Snowflake design are registered trademarks and Fear No 
Mirror is a trademark of ZELTIQ Aesthetics, Inc.  © 2014. All rights reserved.  IC1662-A

When it comes to your reflection, you can be your own toughest critic. Even that favorite outfit can feel off-limits because of stubborn 
fat that resists diet and exercise. But the CoolSculpting procedure shapes what you see without surgery or downtime, so you’ll 
look great from every angle.  With over 1 million CoolSculpting procedures worldwide, people everywhere are getting a better view 
of themselves thanks to individual treatment plans tailored specifically to their bodies.

ELIMINATE STUBBORN FAT WITHOUT SURGERY OR DOWNTIME  
& FEEL GREAT FROM EVERY ANGLE.

Call us today at (       )                    to schedule your consultation.

Clothes fit better, feel better, look better.

Before

Before

16 Weeks After Session

16 Weeks After Session

Procedure by John B. Fasano, MD | (No weight change)

FDA-cleared, safe and effective.  

Insert Practice Logo
(PDF format only)

DR BANAFCHEH HEJAZI
4084-A BOUL.SAINT-LAURENT

MONTREAL-QUEBEC H2W 1Y8

514-849-7373

www.drhejazi.com

514 849-7373

www.paivand.ca
هر یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 
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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 شيراز، 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 |  هایالیت 
کراتینه مو  |    اصالح و ابرو

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

طراحی بدن با حنا
|   اکستنشن مژه |

|  پاکسازی صورت |
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WINTER 
CLOTHING

CLOTHING F O R  T H E  W H O L E  
F A M I L Y

NEW
  

STORE

WWW.MEGAVENTEMONTREAL.COM

 75%-90% OFF

A L L-W E E K
WAREHOUSE 

SALE

D.D.O.
79A Brunswick boul.

D.D.O.H9B 2J5  •  514 238-0705
Corner Hotel de Ville  

Bus lines: 215 and 208

••• OPEN WED  TO SUN ONLY •••

LACHINE
120 St-Joseph boul. 

Lachine, H8S 2L3  •  514 637-1116
Bus stop accross MEGA VENTE 

Bus lines 90,191and 195  •  Metro - bus line 195 W

••• OPEN 7 DAYS •••

LAVAL
3920 A- 440 West 

Laval, H7T 2H6  •  514 226-5311
Near Cure Labelle 

Mobilia Furniture Shopping Complexe

••• OPEN WED  TO SUN ONLY •••

MEGA VENTEMEGA VENTE
DIRECT  

SALES

• 2 & 3 PIECES
•  3 MONTHS  

 TO 7 YEARS

MEN • LADIES 
CHILDREN

•  SIZES S-XL  •

MEN’S SUITS
SIZES 34-60
MODERN FIT 
SHORT, REGULAR  
and TALL
GREAT SELECTION 
FOR OFFICE  
and WEDDINGS! $588$588

$285$285
ONLY $485$485

ONLY

$488
AND UP

AND UP AND UP

$9999$9999
ONLY

CHOICE OF 
FREE

SHIRT,TIE or BELT

• SUPER •
SPECIAL

*DUE TO THE NATURE OF OUR SALES, WE HAVE A FIRST-COME-FIRST SERVED POLICY.  
ALL MARCHANDISE SUBJECT TO AVAILABILITY (LIMITED QUANTITIES). MERCHANDISE MAY NOT NE EXACTLY AS SHOWN.

COMPARE AT 
$9.99

COMPARE AT $350 CHILDREN 
CLOTHING SETS

SOCKS 
3-PACK

SLEEP PANTS 
DUCK DYNASTY

CHILDREN’S
ZIP HOODIES, POLOS 
and SWEATPANTS
— AND MORE —

CHILDREN’S
BRAND NAMES
SNOWSUITS 
BOYS & GIRLS
up to -35 C
SIZES 12M-18 YRS
REG: UP TO $179.99

JACKETS & PARKAS
LADIES & MEN’S
LARGE VARIETY OF STYLES
up to -30 C 
SIZES S-5XL
 REG: UP TO $199.99

JEANS
— FOR MEN —
• SIZES 32–44
• BLACK OR BLUE

$1185
COMPARE AT  $24.99

AND UP
COMPARE AT  $19.99

COMPARE AT   
$15.00COMPARE AT   

$6.00
COMPARE AT  $19.99

$1185

$39$39 $49$49

DEEP POCKET SHEET SETS
• ALL SIZES AVAILABLE
• 4 OR 6-PIECE SET
•  ASSORTED COLOURS 

& STYLES

$1985
COMPARE AT $79.99$1985 $488

WINTER CLOTHING

CLOTHING F O R  T H E  W H O L E  
F A M I L Y

NEW  
STORE

WWW.MEGAVENTEMONTREAL.COM

 75%-90% OFF

A L L-W E E K
WAREHOUSE 

SALE

D.D.O.
79A Brunswick boul.

D.D.O.H9B 2J5  •  514 238-0705
Corner Hotel de Ville  

Bus lines: 215 and 208

••• OPEN WED  TO SUN ONLY •••

LACHINE
120 St-Joseph boul. 

Lachine, H8S 2L3  •  514 637-1116
Bus stop accross MEGA VENTE 

Bus lines 90,191and 195  •  Metro - bus line 195 W

••• OPEN 7 DAYS •••

LAVAL
3920 A- 440 West 

Laval, H7T 2H6  •  514 226-5311
Near Cure Labelle 

Mobilia Furniture Shopping Complexe

••• OPEN WED  TO SUN ONLY •••

MEGA VENTEMEGA VENTE
DIRECT  

SALES

• 2 & 3 PIECES
•  3 MONTHS  

 TO 7 YEARS

MEN • LADIES 
CHILDREN

•  SIZES S-XL  •

MEN’S SUITS
SIZES 34-60
MODERN FIT 
SHORT, REGULAR  
and TALL
GREAT SELECTION 
FOR OFFICE  
and WEDDINGS!

$600$600
ONLY

$588$588
AND UP

$285$285
ONLY $485$485

ONLY

$488
AND UP

AND UP

$9999$9999
ONLY

CHOICE OF 
FREE

SHIRT,TIE or BELT

8 DAYS ONLY!
• SUPER •
SPECIAL

SEPT 11-14 & 18-21

*DUE TO THE NATURE OF OUR SALES, WE HAVE A FIRST-COME-FIRST SERVED POLICY.  
ALL MARCHANDISE SUBJECT TO AVAILABILITY (LIMITED QUANTITIES). MERCHANDISE MAY NOT NE EXACTLY AS SHOWN.

COMPARE AT 
$9.99

COMPARE AT $350 CHILDREN 
CLOTHING SETS

SOCKS 
3-PACK

SLEEP PANTS 
DUCK DYNASTY

STRETCH 
JEANS
— FOR WOMEN —
• SIZES 1–15
• BLUE OR GREY

CHILDREN’S
ZIP HOODIES, POLOS
 and SWEATPANTS
— AND MORE —

CHILDREN’S
SNOWSUITS
-35 C  •  SIZES 0-16
REG $139.99

JACKETS  
& PARKAS
LADIES & MEN’S
-30 C  •  SIZES S-4XL
             REG $169.99

JEANS
— FOR MEN —
• SIZES 32–44
• BLACK OR BLUE

$1088
COMPARE AT  $24.99

COMPARE AT  $19.99

COMPARE AT  $19.99

COMPARE AT   
$15.00

$1088

$49$49

DEEP POCKET SHEET SETS
• ALL SIZES AVAILABLE
• 4 OR 6-PIECE SET
•  ASSORTED COLOURS 

& STYLES

$1988
COMPARE AT $79.99$1988 $488

BACK TO SCHOOL

WINTER CLOTHING

CLOTHING
F O R  T H E  W H O L E  

F A M I L Y

NEW
  

STORE

WWW.MEGAVENTEMONTREAL.COM

 75% -90%  OFF

ALL-WEEK WAREHOUSE 

SALE

D.D.O.
79A Brunswick boul.

D.D.O.H9B 2J5  •  514 238-0705

Corner Hotel de Ville  

Bus lines: 215 and 208

••• OPEN WED  TO SUN ONLY •••

LACHINE
120 St-Joseph boul. 

Lachine, H8S 2L3  •  514 637-1116

Bus stop accross MEGA VENTE 

Bus lines 90,191and 195  •  Metro - bus line 195 W

••• OPEN 7 DAYS •••

LAVAL
3920 A- 440 West 

Laval, H7T 2H6  •  514 226-5311

Near Cure Labelle 

Mobilia Furniture Shopping Complexe

••• OPEN WED  TO SUN ONLY •••

MEGA VENTEMEGA VENTED
IR
EC
T 
 

SA
LE
S

• 2 & 3 PIECES

•  3 MONTHS  
 TO 7 YEARS

MEN • LADIES 

CHILDREN

•  SIZES S-XL  •

MEN’S SUITS
SIZES 34-60
MODERN FIT 
SHORT, REGULAR  
and TALL
GREAT SELECTION 
FOR OFFICE  
and WEDDINGS! $600$600ONLY

$588$588
AND UP

$285$285ONLY $485$485ONLY

$488
AND UP

AND UP

$9999$9999ONLY

CHOICE OF 

FREE
SHIRT,TIE or BELT

8 DAYS ONLY!
• SUPER •
SPECIAL
SEPT 11-14 & 18-21

*DUE TO THE NATURE OF OUR SALES, WE HAVE A FIRST-COME-FIRST SERVED POLICY.  

ALL MARCHANDISE SUBJECT TO AVAILABILITY (LIMITED QUANTITIES). MERCHANDISE MAY NOT NE EXACTLY AS SHOWN.

COMPARE AT 
$9.99

COMPARE AT $350
CHILDREN 

CLOTHING SETS
SOCKS 

3-PACK
SLEEP PANTS 
DUCK DYNASTY

STRETCH 
JEANS
— FOR WOMEN —

• SIZES 1–15
• BLUE OR GREY

CHILDREN’S
ZIP HOODIES, POLOS

 and SWEATPANTS
— AND MORE —CHILDREN’S

SNOWSUITS
-35 C  •  SIZES 0-16

REG $139.99

JACKETS  
& PARKAS

LADIES & MEN’S

-30 C  •  SIZES S-4XL

             REG $169.99

JEANS
— FOR MEN —

• SIZES 32–44

• BLACK OR BLUE

$1088
COMPARE AT  $24.99

COMPARE AT  $19.99

COMPARE AT  $19.99

COMPARE AT   
$15.00

$1088

$49$49

DEEP POCKET SHEET SETS
• ALL SIZES AVAILABLE

• 4 OR 6-PIECE SET

•  ASSORTED COLOURS 

& STYLES

$1988
COMPARE AT $79.99$1988 $488

BACK TO SCHOOL

1985$

V
EN
TE

D
IR
EC
TE

(pas disponible à Greenfield Park et Laval)

VÊTEMENTS
POUR LA FAMILLE

*En raison de la nature de notre vente, premier arrivé, premier servi. Toute marchandise est assujettie à la disponibilité (quantités limitées). Photos à titre indicatif seulement.

HOMMES, FEMMES ET ENFANTS
3 mois - 5TG

et beaucoup +et plus

• T-Shirts • T-Shirts manches longues
• Chandails • Coton ouatés • Pantalons
• Jeans • Jupes • Boxers • Blouses

• Shorts et maillots.

ENSEMBLE DE NEIGE
-35˚

MANTEAU
FEMME ET HOMME

75%90%

HABITS
POUR
HOMMES
34-60 COUPE
MODERNE,
RÉGULIER,
COURT ET LONG.

AU CHOIX CRAVATE OU CEINTURE GRATUITE!

Toutes grandeurs disponibles. 4 ou 6 mcx. Styles assortis.
ENSEMBLE DE DRAPS

www.megaventemontreal.com Veuillez nous téléphoner ou consulter notre site web pour les heures d’ouvertures.

À

J
M
0
1
1
6
4
7
5
6
3

WOW
285$

1985$
SUPER

SPÉCIAL

RABAIS

5 JOURS SEULEMENT
MÉGA VENTE

VALIDE DU 24 AU28 SEPTEMBRE 2014*
*DDOet Laval fermés lundi etmardiVENTE D’ENTREPÔT

Marques connues
filles et garçons,
12 mois à 18 ans

Grand choix
de styles
Jusqu’à -30°
Tailles P-5TG.

Prix rég. jusqu’à 199.99$

et plus et plus

285$

39$39$ 49$49$
9999$9999$

G.

*Détails en magasin. Apportez ce coupon.

* SUPER BON D’ESCOMPTE * Valeur avant les taxes (excluant les habits). Ne peut être combiné à aucune promotion. Valide jusqu’au 30 septembre 2014.

Avec la présentation de ce bon, recevez

10$ gratuit
demarchandise
avec l’achat de 50$* et plus

20$ gratuit
demarchandise
avec l’achat de 100$* et plus

50$ gratuit
demarchandise
avec l’achat de 200$* et plus

ST-LÉONARD
8235, Langelier,

ST-LÉONARD, Qc, H1P 2B7
514 223-0510

Situé entre Jarry et de Blainville
Autobus 33 du Métro Langelier

OUVERT 7 JOURS

GREENFIELD PARK*
3259 Boul Taschereau Greenfield Park,

QC J4V 2H5
coin boul.Churchill,
514-226-1497

OUVERT 7 JOURS
*Cette succursale ne vend pas d’habit

pour homme.

NOUVELLE ADRESSE
LAVAL*

3920 autoroute 440 Ouest
Laval H7T 2H6.

(Centre d’achat Mobilia)
514 226-5311

MERCREDI AU DIMANCHE SEULEMENT
*Cette succursale ne vend pas d’habit

pour homme.

LACHINE
120, boul. St-Joseph,

LACHINE, Qc, H8S 2L3
514 637-1116

Arrêt d’autobus en face de
MÉGA VENTE

Autobus 90, 191 et 195
Métro bus direction 195 Ouest

OUVERT 7 JOURS

DOLLARD-DES-
ORMEAUX
79A, boul. Brunswick,

DOLLARD-DES-ORMEAUX,
Qc, H9B 2J5

514 238-0705
(entre rue Lake et rue Tecumseh)

MERCREDI AU DIMANCHE SEULEMENT

حراج باورنکردنی لباس 

مخصوص کودکان

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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}<< ادامه در صفحه: 32{

فوتبـال... 

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

در انواع گوناگون 

www.akhavanfood.com

سنتی سیالدودیمعمولی

د!
شوی

د 
تح

ن م
جها

ی 
ها

ی 
ه ـّ

لُ  ال
تبا

فو

از نگاه یک استقاللی  

دوآتیشۀ دبش مونتریال ایران 

از این شــماره به بررسی اوضاع 
متفاوت  نگاهی  با  ایران  فوتبال 

خواهيم پرداخت. 
در ابتدا مروری کوتاه خواهیم داشت 
بر نتایج هفته ی دوازدهم لیگ برتر 
جایی که پس از 19 روز وقفه بخاطر 
اردوی تیم ملی، تنور لیگ دوباره گرم 

شد.
در ایــن هفتــه صبای قــم میزبان 
گسترش فوالد تبریز بود و این تیم را 
با یک گل بدرقه کرد. داربی خوزستان 
هم مابین استقالل خوزستان و نفت 
مسجد سلیمان، صفر بر صفر خاتمه 
یافت. ملوان بندر انزلی حریف نفت 
تهران نشد و به نتیجه ی یک بر یک 

بسنده کرد.
در تهران، راه آهن دست به کار بزرگی 
زد و سپاهان را یک بر صفر شکست 
داد. سپاهان نشان داده در این فصل 
در برابر تیم های پایین جدول خوب 
نتیجه نمی گیرد. فوالد خوزستان هم 
در فوالد شهراصفهان، تیم ذوب آهن 
را یک بر صفر شکست داد تا همچنان 
یحیی گل محمدی بر لبه ی تیغ قرار 

داشته باشد.
پرشورهای تراکتورسازی( تبریز هم در 
شهر خود نتیجه ای مشابه گرفتند و 
یک بر صفر برابر پیکان تهران شکست 
خوردند. تیم پیکان با درخشش دروازه 
بــان خود مهدی رحمتی توانســت 
نتیجه ی خوبی کسب کند و کمی از 

انتهای جدول فاصله بگیرد. 
این دیدار حاشــیه هــای زیادی هم 
داشــت و تماشــاچیان تیم میزبان 
بر علیه مهدی رحمتی شــعارهای 
منشوری سر دادند و مسئوالن تراکتور 

این رفتار را ناشــی از تحریکات خود 
رحمتی میدانستند.

پرسپولیس هم در تهران و در ورزشگاه 
آزادی حریــف یــاران مجید جاللی 
نشد و نتیجه را به سایپا واگذار کرد. 
تیم ســایپا روز به روز بهتر میشود و 
همچنان عنــوان بهترین خط دفاع 
لیگ را با تنها 6 گل خورده در اختیار 
دارد. سایپا در این بازی با یک گل تیم 
پرسپولیس را شکست داد تا همچنان 
شایعات مبنی بر حضور کرانچار روی 
نیمکت پرســپولیس به جای حمید 
درخشــان در تعطیالت نیم فصل به 

گوش برسد. 
البته مدیران پرســپولیس همچنان 
این موضوع را تکذیــب می کنند و 

از درخشــان حمایت می 
کنند ولی یادمان نرفته که 
تا یک هفته قبل از اخراج 
مفتضحانــه ی علی دایی، 
هیات مدیره پرســپولیس 
مربی  مثل کــوه پشــت 
تیمش بود ولی در چشــم 
بر هم زدنی همه چیز تغییر 

کرد. 
پس درخشــان هم نباید 
به مصاحبه های  دلخوش 
رییس  سیاسی  حمیدرضا 

هیات مدیره تیمش باشــد چرا که 
حفظ صندلی ریاست، مقدم بر همه 
چیز اســت. پس حمیدرضا سیاسی 
هرگاه احســاس کند کــه دفاع از 
درخشان ممکن اســت منجر به از 
دست دادن صندلی ریاستش شود، به 

راحتی وی را برکنار خواهد کرد.
اســتقالل تهران هم در مشــهد به 
مصاف پدیده رفت و به تساوی یک 
بر یک بســنده کرد. در این بازی هر 
دو تیم موقعیتهای زیادی را از دست 
دادند و امید ابراهیمی هافبک دفاعی 
اســتقالل با یک حرکت آکروباتیک 
ضربه ی عنایتــی مهاجم کهنه کار 
و 38 ســاله ی سابق اســتقالل را از 
روی خــط دروازه دفع کــرد وگرنه 
اســتقالل بازنده ی میدان می بود. 
البته استقالل پس از یک بازی سخت 
در جام حذفی با فوالد نوین اهواز به 
مصاف پدیده رفت. این بازی به فاصله 
ی 3 روز در اهواز برگزار شــد و 120 
دقیقه به طول انجامید که استقالل با 
گل دقیقه ی 108 علیرضا رمضانی 

آيا کانادايی 
ها بعد از 

اتفاق اتاوا از 
مسلمانان می 

ترسند؟
ایرانتو: پیامد حمله هفته گذشته 
در اتــاوا، ســه فیلم ســاز جوان 
تورنتویی اقدام به فیلم برداری با 
دوربین مخفی در جهت نشــان 
دادن تعصب بر علیه افراد بالباس 

مذهبی نمودند.
در این ویدیــوی یوتیوبی یکی از 
جوانان نقش یک مسلمان با لباس 
مذهبی و دیگری یــک کانادایی 
که از ترس این مسلمان دست به 
اعتراض می زند را بازی می کنند. 
در یک ایســتگاه اتوبــوس جوان 
مسلمان منتظر اتوبوس بوده که 
جوان دیگر بــه نزدیکی او آمده و 
با صدای بلند می گوید که شــما 
بهتر اســت که اتوبوس بعدی را 
سوار شوید چون من از طرز لباس 
پوشیدن شما می ترسم که شما 

تروریست باشید! 
یک مرد از داخل جمعیت بالفاصله 
به دفاع جوان مسلمان می آید و 
می گوید که ایشون با من هستند 
و شما هیچ حقی ندارید که مردم را 
با طرز لباس پوشیدن آنان قضاوت 
کنید! اتفاقی که در اتاوا افتاد یک 
اتفاق بود که یک مرد دیوانه انجام 

داد و هیچ ربطی به اسالم ندارد! 
یکی دیگــر گفت که من هم می 
توانم به شما مشکوک باشم، از کجا 

که شما تروریست نیستید؟
در همین حین یکی دیگر از داخل 
جمعیت با خشم به بازیگر حمله 
میکند و دوربین بــا خونریزی از 

بینی بازیگر به پایان می رسد.
این سه جوان گفتند که در طول 
فرایند فیلم برداری ما حتی با یک 

نظر منفی از بازیگر با لباس مذهبی 
مواجه نشدیم.

ایــن ویدیو پــس از حمله ای که 
هفتــه پیش در اتــاوا اتفاق افتاد 
کارگردانی شده و تا به حال بیش 

از یک میلیون بار دیده شده.
 محل ویدیو نیز شــهر همیلتون 
است، شهری که سرجوخه مایکل 
ســیریلر در آن به دنیا آمده و در 

همان جا نیز به خاک سپرده شد.
یکی از این جوانان، الباچ نام دارد 
که متولد کاناد اســت ولی پدر و 

مادر وی از فلسطین آمده اند. 
وی می گوید: پیغــام این ویدیو 
براین بوده که ما نشان دهیم که در 
کانادا مردم دیگران را به دلیل طرز 
لباس و یا زهر قضاوت نمی کنند و 
این فیلم در این راستا ساخته شده.

سخت 
گيری در 
شهروندی 

کانادا
27 مهر- ایرانتو: وزیر مهاجرت و 
شهروندی کانادا کریس الکساندر 
در هفته گذشــته 13-21 اکتبر 
که هفته ملی شهروندی در کانادا 
یادآور شد که دولت اتاوا تعهد خود 
را به محافظت از شــهروندی در 
برابر هر گونه تقلب و سوء استفاده 

محکم تر کرده است.
از آغاز سال 2014 تا کنون، دولت 
شــهروندی 22 شهروند کانادایی 
را که شــهروندی خود را از طریق 
تقلب دریافت کرده بوده اند را لغو 

کرده است.
تغییرات اخیر به قانون شهروندی 
شامل سخت گیری های بیشتری 
شده که به کمک، مبارزه با تقلب 
و هر گونه سوء استفاده از سیستم 

شهروندی می باشد.

•
این اقدامات عبارتند از: 
افزایش جریمه برای تقلب

تعریف یــک نماینــده مجاز که 
اعضای آن مجــاز خواهند بود به 
عنوان مشــاور در امور شهروندی 

)ICCRC( عمل کنند
امتنــاع از متقاضی برای تقلب در 
هر نقطه در فرایند شــهروندی و 
با احکام محرومیت از درخواست 

مجدد برای مدت پنج سال .
عالوه بــر این، تغییــر در قانون 
شــهروندی این امــکان را برای 
دولت به لغو تابعیت شــهروندان 
دو تابعیتی متهم به جرائم جدی 
مانند تروریسم ، خیانت ، خیانت 
به کشور و یا جاسوسی ، بسته به 

حکم تحمیل کند.

از ســال 2006، کانادا به باالترین 
سطح مهاجرت رسیده، به طوری 
که بطور متوسط   از 250 هزار تازه 
وارد در هر ســال برخوردار شده 
است. بیشــتر مهاجران از چین، 

فیلیپین و هند بوده اند.
بر این روند، تقاضا برای شهروندی 

تا 30 درصد افزایش یافته است.
از ســال 1988، دولت شهروندی 
119 نفر از کسانی که تابعیت خود 
را متقلبانه به دست آورده اند را لغو 

کرده است.
دولت لغو شهروندی را در مقیاسی 
جدید با 300 اطالع از قصد به لغو 
تابعیت از ژوئیه 2011 که پیش از 
این هرگز انجام نشده بود را پیش 

گرفته است.
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Å وای به باغی که کليدش از چوب مو باشه 

Å وای به خونی که یك شب از ميونش بگذره

Å وای به کاری که نسازد خدا

Å وای به مرگی که مرده شو هم عزا بگيره

Å !وای به وقتی که بگندد نمك

Å وای به وقتی که چاروادار راهدار بشه

Å وای به وقتی که قاچاقچی گمرکچی بشه

Å !وعده سر خرمن دادن

Å وقت خوردن، خاله، خواهر زاده را نمی شناسه

Å وقت مواجب سرهنگه، وقت کار کردن سربازه

Å  وقتی که جيك جيك مستونت بود

یاد زمستونت نبود ؟!

Å وقتی مادر نباشه با زن بابا باید ساخت

Å !هـادی هادی اسم خودتو بما نهادی

Å !هر جا که آشه، کله فراشه

Å هر جا خرسه، جای ترسه

Å هر جا سنگه به پای احمد لنگه

Å هر جا که پری رخيست دیوی با اوست

Å هر جا که گندوم نده مال من دردمنده

Å هر جا که نمك خوری نمکدون نشکن

Å هر جا مرغ الغره، جایش خونه مال باقره

Å هر جا هيچ جا، یك جا همه جا

Å هر چه از دزد موند، رمال برد

Å هر چه بخود نپسندی بر دیگران نپسند

Å  / هر چه بگندد نمکش می زنند

 وای به وقتی که گندد نمك

Å هر چه به همش بزنی گندش زیادتر ميشه

Å هر چه پول بدی آش ميخوری

Å هر چه پيش آید خوش آید

Å  / هر چه خدا خواست همان شود

هر چه دلم خواست نه آن شد

Å هر چه دختر همسایه چل تر، برای ما بهتر

Å هر چه در دیگ است به چمچه مياد

Å هر چه دیر نپاید دلبستگی را نشاید

Å هر چه رشته م پنبه شد

Å هر چه سر، بزرگتر درد بزرگتر

Å هر چه عوض داره گله نداره

Å هر چه کنی بخود کنی گر همه نيك و بد کنی

Å هر چه که پيدا می کنه خرج اتينا می کنه

Å  /  هر چه مار از پونه بدش مياد

بيشتر در لونه اش سبز ميشه

Å هر چه ميگم نره، بازم ميگه بدوش

Å  / هر چه نصيب است نه کم ميدهند

ور نستانی به ستم ميدهند

Å  / هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست

ورنه تشریف تو بر باالی کس کوتاه نيست ]حافظ[
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ادامه دار... 

مدیریت زندگی... 

در گذشته اطالعات خیلی کند به 
دســت همه می رسید ولی حاال با 
پیشرفت تکنولوژی با یک چشم به 
هم زدن اخبار و اطالعات مختلف به 
دســت همه می رسد. ولی آیا همه 
این اطالعات درســت است و منبع 

علمی و موثق دارد ؟ 
در اینجا 9 مورد را که از نظر علمی 
پایه و اساس درستی ندارند با شما در 

میان می گذاریم. 
•

1( روزی 8 لیوان آب باید نوشید 
در سال 1945 سازمان تغذیه آمریکا 
اعــالم کرد که همه بایــد روزی 8 
لیوان آب بنوشــند. مسلم است که 
آب مایه حیات است و نوشیدن آن 
برای سالمتی و ادامه زندگی امری 
ضروری اســت ولی الزم نیست که 
همه رطوبتــی که بدن الزم دارد به 
شــکل آب به بدن برسد. بلکه انواع 
میوه و سبزیجات چای شیر و خیلی 
دیگر از مواد غذایی که ما مصرف می 
کنیم دارای آب هســتند و رطوبت 
الزم را به بدن می رسانند. اگر شما 
هم مثل من از آن گروهی هستید 
که که نمی توانیــد 8 لیوان آب در 
روز بنوشید نگران نباشید زیرا میوه 
و سبزیجات و دیگر مواد غذایی آبدار 
که می خورید مــی تواند جای آب 

حساب شود. 
•

2( فشارهای عصبی باعث سفید 
شدن موها می شود 

این واقعیت ندارد البته فشــارهای 
عصبی از درون و بیرون به ما صدمه 
می زنند ولی علت اصلی سفید شدن 
موهای ما بیشتر دلیل ژنتیکی دارد. 

•
3( مطالعه در نور کم چشم ها را 

ضعیف می کند 

از بچگی به ما گفته اند ه نباید در 
محل کــم نور مطالعه کنیم چون 
باعث کم شــدن بینایی می گردد 
ولی واقعیت این اســت که اتفاقا 
چشــم ها را پرکارتر و قوی تر می 
کند. ولــی می تواند باعث چروک 
های دور چشم شــود زیرا وقتی 
واضح و روشن نمی بینیم ناخودآگاه 
چشم هایمان را جمع می کنیم و 
تکرار ایــن کار باعث چروک های 

دائمی دور چشم می شود. 
•

4( نوشیدن قهوه برای سالمتی 
مضر است 

آیا می شود صبح ها قهوه نخورد؟ 
چیزی به اندازه عطر قهوه در صبح 

انسان را سر حال نمی آورد! 
بر خالف ایــن نظریه قهوه خطری 
برای سالمتی ندارد؛ البته مثل هر 
چیز دیگری نباید در نوشــیدن آن 
افراط کرد. قهوه از گیاه بدست می 
آید و دارای آنتی اکســیدان است. 
فعالیت مغز را زیاد کرده و میتواند 

روند آلزایمر را کـُند بکند. 
در ضمن برای قلب هم ضرری ندارد. 

•
5( کسی که تب دارد نباید غذا 

بخورد 
این اصال درست نیست زیرا مریضی 
که تب دارد باید غذا بخورد تا انرژی 
مبارزه با تب و بیماری را داشته باشد. 

اگر بیمار اشــتها ندارد حداقل باید 
مایعات بخورد.

•
۶( مواد غذایی تازه بهتر از نوع 

یخزده آن هستند 
حقیقت این است که مواد غذایی یخ 
زده همان قدر مفید هستند که مواد 
تازه. سبزیجات و میوه های یخ زده 
در سوپر مارکت ها معموال از بهترین 
و رســیده ترین نوع آن می باشند. 
مواد غذایی در اثر یخ زدن خاصیت 
خود را از دســت نمــی دهند بلکه 
آنها در مجاورت هــوا آب و حرارت 
خاصیت خود را از دست می دهند. 

•
7( ختم مـــرغ کلستـرول را 

بـاالمی برد 
این یک فرضیه قدیمی است که 
مدت هاســت رد شده است. ولی 
هنوز خیلی ها بر این باور هستند. 
تخم مرغ دارای ویتامین آ و د می 
باشد و از پروتئین باالیی برخوردار 
است و این غذای بسیار مفید باعث 

باال رفتن کلسترول نمی شود. 
•

8( هوای سرد باعث 
سرماخوردگی می شود 

از قدیم می گفتنــد لباس زیاد 
بپوشید تا سرما نخورید.در صورتی 
کــه ســرماخوردگی از ویروس 
سرماخوردگی بوجود می آید نه از 

هوای سرد. 
•

9( روژ لب میتواند شما را مریض 
کند 

در ســال 2007 اعالم شــد که 
بیشتر روژلب ها دارای سرب هستند 
و برای سالمتی خطرناک می باشند. 
در صورتی که مقدار سرب در روژلب 
انقدر کم است که نمی تواند ضرری 
داشته باشد. بشــر امروزی از همه 
نظــر انقدر در خطر ســرب و مواد 
شیمیایی سمی قرار دارد که مقدار 
ســرب موجود در روژلب نسبت به 
آنها تقریبا صفر است. بیشترین خطر 
سرب و مواد ســمی در لوله کشی 
های آب و رنگ ساختمان ها وجود 

دارد تا روژلب. 
•

نگران این 9 مورد نباشید!

        
مشکلی که موز بهتر از قرص حل می کند

قندهای  موز 
مختلف و مقدار 
در  فيبر  زیادی 
به  دارد،  خــود 
جسمی را برطرف می کند.قرص و دارو بعضی مشکالت از این می تواند بسيار بهتر از برایتان فراهم می کند اما جدا همين دليل، انرژی زیادی را 

موادغذایی باید بدانيــد که موز یکی از خــوردن آن تردید کنيد اما باالیی که این ميوه دارد، در ممکن اســت بخاطر کالری  برای مشکالت و بيماری های فایده بخش ترین 
زیر است.

•
مصرف 1. فشارخون باال که  می شــود  فشارخون باالی نمک و کمبود کلسيم گفته  بر  منفی  توصيه یکی از بهترین منابع پتاسيم حد متعادل نگه دارید و موز ميزان پتاســيم خون را در دارد. خيلی مهم اســت که تاثيرات  می رود.  شــمار  می شود که صبح ها یک عدد به 

بتوانيد  تا  کنيد  مصرف  در موز  هميشه  را  بهترین وضعيت نگه دارید.فشارخونتان 
•

شادی آوری، شکل پروتئين هایی است که تریپتوفان موجود در موز به 2. افسردگی هورمون  هورمون خوردن یک عدد موز در روز سروتونين، را افزایش می دهد. ترشح  این  بردن  باال  دقيقه به شما احساس آرامش این هورمون در بدن طی چند در بدن کافی است. باال رفتن برای 
و شادی می دهد.

•
پتاسيم می برد و همين مسئله باعث استرس متابوليسم بدن را باال 3. استرس سطح  آمدن  پتاسيمی که دارد می توانيد موز بخاطــر محتوی باالی در بدن می شــود. با مصرف پایين 

یــن  ا
ل  د تعا
ایجاد  را 

و  کــرده 
عملکرد 
قلبتان 

ا  ر

موز  کنيد. همچنين  به حفظ تعال آب و مایعات در طبيعی 
بدن نيز کمک می کند.

•
که 4. یبوست است  پکتين  حاوی  به نوعی فيبر است که هضم و موز  و  داده  را سرعت  آن، خارج شدن ســموم از بدن گوارش  بر  عالوه  می کند.  را کــرده و فشــار موجود در اســت که گوارش را تقویت موز حاوی خواص پروبيوتيک کمک  یبوســت  بخاطر  روده ها 

کاهش می دهد.
•

5. عالئم پیش از 
قاعدگی

 B6 به گلوکز در خون دارد و گفته است که تاثير مثبتی بر سطح موز سرشــار از ویتامين B داده، کمک می کند. موز درد داخل کاهش عالئم قبل از قاعدگی می شــود که ویتامين کاهش  را  کمر  و  •داخل بدن کمک می کند.تنظيم کــرده و به حفظ آب اختالالت روحی و عصبی را شکم 
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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

13

صفحه  14  

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

151616 قوانين ازدواج موقت زيارت پرماجراويتامين هاي ضروري زنانه را بشناسيد
 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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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 
تصري��ح  ي��زدي   ش��ريفي 
برخي  كاه��ش  با  مي كن��د: 
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. 
م��اه   اي��ن  در  همچني��ن 
مي��زان ارتباط��ات اجتماعي 
گس��ترش پيدا مي كند و به 
دلي��ل برپاي��ي مهماني هاي 
ثواب  باع��ث  ك��ه  افط��اري 
بيش��تر مي ش��ود، خانواده ها 
بيش��تري  ارتباط  يكديگر  با 
مي گيرند و در نتيجه ارتباط 
بيشتر انزواگرايي كمتر شده 
و افراد بشدت در يك شبكه 
اجتماعي قوي قرار مي گيرند 
آنها  اجتماع��ي  تعام��الت  و 
گس��ترش پيدا ك��رده و در 
تغيي��ر  ش��ادماني،  مقاب��ل 

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 
شركت  با  همچنين  مي كند. 
در محافل ديني، انسان ها از 
پيل��ه و الك تنهاي��ي بيرون 
مي آيند و يك حلقه و اتصال 
ب��ا خداوند تش��كيل  محكم 
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
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رادمادهمانتبحم1

ورادلارتيمالا2
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سديگرابتنيفاك4

تفرهمانهرك5

خسانتسيونجراخ6

ويرانسنايمهنا7

راغونربزحتبت8

دردعتسمهنوراو9

نهاروولوتكازن10

ناباكلبلشپ11

زاسياچهاركابن12

رشتراكدهشرسج13
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نايولعيسانشنوخ1

اجناتشوگبامقر2

تراويريرويوم3

واالقابيراشفا4

رسلهريخدرو5

افتكاتكرباراخ6

لدايردساربنرو7

يارماگمزرياد8

سيانرياونابدك9

ميعزتوميزوسيا10

هيپهلاشرتر11

گادتاههشونادس12

وپادلياريرنا13

زردانسگربنايز14

ناريشدراازوكاي15

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

13

صفحه  14  

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

151616 قوانين ازدواج موقت زيارت پرماجراويتامين هاي ضروري زنانه را بشناسيد
 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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 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
گ��ردش  گذش��تن-   -4
كهن��ه-  ض��د  كودكان��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

سردس��ير-  س��ختي-  و  درد   -7
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
لع��اب-  آين��ده-  زدن-  غ��ر   -12

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
در  ش��هري  نيس��ت-  غريب��ه   -3

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

مرب��ا-  نوع��ي  ت��رش-  آل��و   -9
خوشحال

10- ج��د پيامب��ر اك��رم )ص(- بذر 
كتان- مايه و اصل

11- كاله فرنگي- تفريق- 
چراغ

ب��ودن-  پياپ��ي   -12
ص��داي مرغابي- ضمير 
اش��اره به نزديك- من و 

جنابعالي
13- يگان��ه- ي��ك ميكرو 
ارگانيس��م ك��ه معمواًل در 
و  كش��اورزي  پزش��كي، 
صنع��ت كارب��رد دارد- از 

تنقالت
حق��ه-  جهانگ��رد-   -14

ساكنان
15- نوعي از سنگ نازك- 

ماهي عنبر

جدول ويژه جدول عادي

حل جدول ويژه شماره 5131حل جدول عادی 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 
تصري��ح  ي��زدي   ش��ريفي 
برخي  كاه��ش  با  مي كن��د: 
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. 
م��اه   اي��ن  در  همچني��ن 
مي��زان ارتباط��ات اجتماعي 
گس��ترش پيدا مي كند و به 
دلي��ل برپاي��ي مهماني هاي 
ثواب  باع��ث  ك��ه  افط��اري 
بيش��تر مي ش��ود، خانواده ها 
بيش��تري  ارتباط  يكديگر  با 
مي گيرند و در نتيجه ارتباط 
بيشتر انزواگرايي كمتر شده 
و افراد بشدت در يك شبكه 
اجتماعي قوي قرار مي گيرند 
آنها  اجتماع��ي  تعام��الت  و 
گس��ترش پيدا ك��رده و در 
تغيي��ر  ش��ادماني،  مقاب��ل 

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 
شركت  با  همچنين  مي كند. 
در محافل ديني، انسان ها از 
پيل��ه و الك تنهاي��ي بيرون 
مي آيند و يك حلقه و اتصال 
ب��ا خداوند تش��كيل  محكم 
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
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سالمــت  ...
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خدمات آرایشی
با ختفیف ویژه 

برای هموطنان عزیز 
Tel.:(514) 772-5787
        (514) 620-3622

خدمات ارزی 
514-844-4492
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باالخره گوشت بخوريم يا نخوريم
دکتر مایکل مازلی

گزارش های زیادی در باره خطرات 
مصرف گوشت برای سالمت انسان 
انتشار یافته ولی آیا این گزارش ها 

واقعا درست هستند؟
من از خوردن گوشــت لذت می 
برم اما هنگام خوردن آن احساس 

معصیت می کنم.
اگر تیترهای اخبار را باور کنید، به 
این نتیجه می رسید که خوردن 
منظم اســتیک یا ساندویچ بیکن 
)گوشــت خوک نمک سود شده( 
خطر مبتال شدن شما به بیماری 
های قلبی یا سرطان را افزایش می 

دهد.
ولی باید دانست که خطر مصرف 
گوشــت برای ســالمت شخص، 
منحصر به گوشــت های قرمز و 
فرآوری شده است نه گوشت های 

سفید مانند گوشت مرغ.
چربی زیاد گوشت

خوردن گوشت قرمز فواید زیادی 
هم دارد. گوشت گاو اعم از گوشت 
لخم یا چرخ کــرده منبع مهمی 
برای جذب پروتئین و مواد مغذی 
اساســی مانند آهن و ویتامین ب 
12 است که برای سالمت انسان 

حیاتی هستند.
ولی از جهت منفی، میزان چربی 

اشباع شده گوشت قرمز و فرآوری 
شده زیاد است.

چربی اشــباع شده بیکن و 
نسبت وزن  به  سوسیس 
16 برابر توفو )تهیه شده 

از شیر سویا( است.
گیاهخواری  شــما  اگر  اما 

هستید که پنیر هم مصرف 
مــی کنید بیــش از حد 
نکنید  رضایت  احساس 
چون مقدار چربی اشباع 

شده پنیر به نسبت وزن حتی 
از همبرگر هم بیشتر است.

گوشت های قرمز و فرآوری شده
استیک، گوشت بره، گوشت خوک 
و گوشت چرخ شده، گوشت قرمز 

محسوب می شوند.
رنــگ گوشــت قرمز بــه دلیل 
داشتن سطح باالی هموگلوبین و 
میوگلوبین، آهن و پروتئین هایی 
که در خــون و عضالت یافت می 
شود، تیره تر از گوشت طیور است.
بیکن، سوسیس، کالباس و ژامبون 
از جمله گوشت های فرآوری شده 

هستند.
ولی این موضوع تا چه حد اهمیت 

دارد؟
یکی از بهترین راه ها برای ارزیابی 
تاثیر غذاهای بخصوصی بر سالمت 

انسان، انجام بررسی های گروهی 
است. شما گروه بزرگی از مردم را 
که رژیم های تغذیه شان متفاوت 
است، انتخاب می کنید، می فهمید 
چه غذاهایی می خورند، بعد برای 
دانستن این که به چه بیماری هایی 
مبتال می شوند، سال های زیادی 

آنها را تحت نظر می گیرید.
بحث در باره خطر مرگ

پرفســور والتر ویلت، از دانشکده 
بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد، 
سرپرســت تیمی است که تغذیه 
ده ها هزار نفر را برای چندین سال 

تحت نظر داشته اند.
"ما متوجه شدیم که خطر مرگ و 
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Puzzle 21 (Hard, difficulty rating 0.65)
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میر ناشــی بیماری 
های قلب و عروق و نیز ســرطان 
در کسانی که مقدار زیادی گوشت 
قرمز مصرف می کنند، بیشــتر 

است.
"مصرف گوشــت قرمــز و مرگ 
ومیر" عنوان یکی از بررسی هایی 
است که پرفســور ویلت مشترکا 
انجام داده و در نشریه "آرشیوهای 

طب داخلی" چاپ شده است. 
در این بررسی او تخمین می زند 
کــه مصرف منظم مقــدار کمی 
از گوشــت قرمز فرآوری نشــده 
)85گرم( خطر مرگ را 13 درصد 
افزایــش می دهــد، در حالی که 
خوردن مقدار مشــابهی گوشت 

فرآوری شده )سوسیس یا دو ورقه 
ژامبون( خطر مرگ را تا 20درصد 

افزایش می دهد.
با وجود این کــه نتیجه گیری او 
کامال متقاعدکننده بود، کشــف 
کردم که یافته های او با مطالعاتی 
که اخیرا در اروپا صورت گرفته 
و در ســال 2013 تحــت 
عنوان مصرف گوشــت و 
مرگ و میر، در نشریه بی 
ام سی مدیسین، انتشار یافته، 

همخوانی ندارد.
محققین یک موسسه اروپایی 
)ایپیک( که رابطه سرطان و 
تغذیه را بررسی می کنند، 
به مــدت بیش از 12 ســال نیم 
میلیون نفر را در 10 کشور اروپایی 

تحت نظر داشتند.
آنهــا به این نتیجه رســیدند که 
خوردن گوشــت قرمــز در حد 
متعادل، تاثیری در مرگ اشخاص 

نمی گذارد. 
به طور کلی پایین ترین نرخ مرگ 
و میر در کســانی بود که تا روزی 
80 گرم گوشت قرمز می خوردند.

اگر چه خطر مرگ در کسانی که 
روزانه بیش از 160 گرم گوشــت 
مصرف می کردند، روی هم رفته 
کمی بیشتر بود، در بین اشخاصی 
هم که گوشتخوار نبودند نرخ مرگ 
و میر ناشــی از عوارض مختلف، 

باالتر رفته بود.
نتیجه گیری محققین این بود که 

مصرف کم گوشــت ممکن است 
برای سالمت شخص مفید باشد. 

این نتیجه گیری قابل درک است 
چون گوشــت منبع مهمی برای 
جذب مواد مغذی مانند پروتئین، 
آهن، روی، چندین نوع ویتامین ب 
و نیز ویتامین آ و اسیدهای چرب 
اساسی )اسیدهای کربن دار( است.

خطر گوشت های فرآوری شده
اما قبل از این که افراد گوشتخوار 
شروع به شادمانی کنند باید به یک 

نکته منفی مهم هم اشاره کرد.
تحقیقات انجام شده توسط ایپیک، 
مانند تقریبا تمام مطالعات دیگر، 
نشان می داد که خوردن گوشت 
فرآوری شده مانند بیکن، ژامبون و 
یا کالباس بر سالمت شخص تاثیر 

منفی می گذارد. 
خوردن روزانه بیش از 40 گرم از 
این نوع گوشت ها سبب می شود 
که خطرمرگ ناشی از بیماری قلب 

و سرطان افزایش یابد.
بدون شــک خوردن مقدار بیش 
از حد گوشــت فرآوری شده تاثیر 
بدی بر سالمت من گذاشت. پس 
از یک ماه خوردن ساندویچ بیکن 
و همبرگر، وزن من زیادتر شــد و 
سطح کلسترول و درجه فشارخونم 

هر دو باالتر رفت.
______________
بی بی سی 
•
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خاورمیانه...
نامه سرگشاده در اعتراض به قانون 

(Bill C-24)  جديد شهروندی کــانادا
در فوریه 2014 دولت محافظه کار 

اصالحیه  الیحــه  کانادا 
قانونــی "تحــت عنوان 
تحکیم قانون شهروندی" 
را برای بحث و بررسی به 
مجلس کانادا که اکثریت 
از حزب  آن  نماینــدگان 
شده  تشکیل  محافظه کار 
است فرســتاد. با توجه به 

اهمیت حیاتی این الیحه متاسفانه 
در مجلس بحث و بررســی کافی 
روی آن صــورت نگرفت. دولت 
بدون آنکه بحث چنین الیحه ی 
سرنوشت سازی را برای شهروندان 
کانادایی به بحث بگذارد، با استفاده 
از شــگردهای پارلمانی آن را به 
تصویب مجلس نمایندگان رساند 
و مجلس ســنا هــم آن را تایید 
کرد. در نتیجــه این الیحه از 20 
ماه جــون 2015 بصورت قانون 
جدید شهروندی قابل اجرا خواهد 
بود. تا کنون چندین نهاد مدافع 
آزادی های مدنی به این الیحه که 
ناقض حقوق اساســی شهروندان 
کانادایی می باشد اعتراض کرده اند. 
از جملــه این نهادهــا می توان 
از کانــون وکالی کانــادا، انجمن 
کانادایــی وکالی پناهندگــی، و 
نهادهای مدافع حقوق بشر نام برد. 
 انجمــن دفاع از حقوق بشــر در 
ایــران - مونترال بعنوان یک نهاد 
مدنی-که هدفش دفاع از حقوق 
اساسی شهروندان کانادایی ایرانی 
تبار است- نسبت به نقض حقوق 
اساسی شهروندی بی تفاوت نبوده 
و وظیفه خود می داند که عالوه بر 
آگاهی رسانی در مورد این قانون 
سرنوشت ساز، از تمامی شهروندان 
کانادایی ایرانی تبار بخواهد از کلیه 
حقوقی که در اختیار دارند استفاده 
نموده و اعتراضات خود را نسبت 
به ایــن قانون ابراز نمایند. تمامی 
این حقوق در مفاد منشور جهانی 
حقوق بشر، منشور حقوق فردی 
و آزادی های کانادا و قانون اساسی 

کانادا تصریح گردیده است.
قانــون جدید شــهروندی 
حداقل در سه مورد زیر فاقد 
قانونی  وجاهت  و  مشروعيت 

است:
•

1- بر اســاس ماده 15 حقوق و 
آزادی های کانادا کلیه شهروندان 
کانادایی مستقل از هر نوع تبعیض، 
تبارملــی، رنگ، مذهب،  نژادی، 
جنسیت، سن یا ناتوانی جسمی و 
روحی از حقوق و حمایت قانونی 
اصالحی  قانون  برخوردارند.  برابر 
جدید مغایر این ماده است و آن را 

نقض میکند. 
قانون جدید، شهروندان کانادایی را 
به دو گروه یک ملیتی و دو ملیتی 
تقسیم می کند.  در قانون جدید 

حقوق یک ملیتی ها  با دو ملیتی ها 
نیست  یکسان 
دولــت  زیــرا 
کانادا به آسانی 
می تواند تبعیت 
دو  کانادایــی 
ملیتی ها را لغو 
کند. درحالیکه 
مــورد  در 
کســانیکه فقط تابعیت کانادایی 
دارند چنین نیســت. این قانون 
حتی شامل کســانیکه در کانادا 
متولد شده اند وتابعیت کانادایی را 
از طریق پدر، مادر یا فامیل بدست 

آورده اند نیز می شود. 
بدین ترتیب نسل های بعدی نیز 
مشــمول این قانون خواهند شد. 
بنابر این تقسیم بندی شهروندان 
کانادایی در مقابل این قانون یکسان 
نخواهند بود و گروه شهروندان دو 
ملیتی امتیازات برخورداری یکسان 
از ماده 15 منشور حقوق و آزادی 
های کانادا و تعهدات بین المللی 

آن را از دست خواهند داد. 
•

2-  بر اساس ماده 6 منشور حقوق 
و آزادی های کانادا، هر شــهروند 
کانادایی حق دارد در کانادا اقامت و 
یا کانادا را ترک نموده و بدون آنکه 
حقوق شهروندی کانادا را از دست 
بدهد دوباره به این کشور باز گردد.  
همچنين بر اســاس ماده 13 

منشور جهانی حقوق بشر: 
1. هرکــس حق دارد که از آزادی 
حرکــت و اقامــت در محــدوده 
مرزهای هر کشور برخوردار باشد. 

2. هرکس حق دارد هر کشــور از 
جمله کشــور خود را ترک کند و 
نیز حق دارد که به کشور خود باز 

گردد. 
قانون جدید شهروندان کانادایی، 
ایــن حق را در مورد شــهروندان 
دو ملیتی به رسمیت نمی شناسد 
و برای ان دســته از شــهروندان 
که برای کار یــا بازدید خانواده و 
یا هر دلیل دیگری کانادا را ترک 
کنند محدودیت هــای متعددی 
پیش بینی کرده اســت. این بند 
قانون نیز مغایر منشــور حقوق و 
آزادیهای کانادا و منشــور جهانی 
حقوق بشر و تعهدات بین المللی 

کانادا میباشد.
•

3- بر اســاس ماده 10 منشــور 
جهانی حقوق بشر: هر کس حق 
دارد در تصمیمات مربوط به حقوق 
و تعهدات خود یا هر اتهام جزایی 
که به او وارد می شــود با تساوی 
کامل از یک رســیدگی منصفانه 
و علنی در دادگاهی مســتقل و 

بی طرف برخوردار باشد. 
همچنین ماده 7 منشور حقوق و 
آزادی های کانادا حق به زندگی و 

آزادی و امنیت شخصی را بر اساس 
مبانی قضاوت که در بند 2 منشور 
آمده اســت، تضمیــن می کند. 
متاسفانه قانون جدید برای دولت 
کانادا شــامل وزیــر و کارمندان 
وزارت مهاجــرت اختیــارات فرا 
قانونی قایل شده است. این افراد به 
آسانی می توانند تابعیت کانادایی 
شهروندان دو ملیتی را بدون طی 
مراحــل قانونی و صرفــًا با دادن 
نامه لغو نمایند؛ این درحالیســت 
که حقی برای دفــاع قانونی این 

شهروندان منظور نمی نماید. 
درصورتی که در قانون پیشین، لغو 
شهروندی کانادا را قضات مستقل 
و متخصص امور مهاجرت بعهده 
داشتند و شــهروند حق داشت با 
کمک وکیــل از خود دفاع نماید. 
ما بر این باوریم که دادن حق لغو 
شــهروندی کانادا به دولت می-

تواند تهدیــدی برای حق زندگی 
و امنیت و آزادی فردی باشــد و 
بنابر این خواستار لغو آن بر اساس 
حقوق اساســی مندرج در بند 7 
منشور حقوق و آزادی های کانادا 

می باشیم.
در مــوارد ذکر شــده تنها چند 
نمونه از مغایرت های قانون جدید 
با منشــور جهانی حقوق بشــر و 
منشور حقوق و آزادی-های کانادا 
و تعهدات بین المللی کانادا آورده 
شده است. بی شک موارد دیگری 
نیز وجــود دارد که مغایر موازین 
حقوقی اســت که کانون وکالی 
کانادا در تدارک پیگیری قانونی آن 

می باشند. 
ما معتقدیم همچنان که تا کنون 
هم آمیختگی فرهنگی و برابری 
شهروندان همبستگی جامعه کانادا 
را تضمین کرده اســت، تبعیض 
و جدایــی لطمه جــدی به هم 
یکپارچگی جامعه کانادا وارد خواهد 
ساخت. ما بر این باوریم که قانون 
جدید شهروندی با برقرای تبعیض 
بین شهروندان نه تنها به تحکیم و 
تقویت ارزش های کانادایی کمک 
نمی کند بلکه آن را تضعیف کرده و 
در نهایت همبستگی جامعه کانادا 

را در هم خواهد ریخت. 
انجمن دفاع از حقوق بشــر 
در ایــران- مونترال ایــن نامه  
سرگشاده  را در اختیار ایرانیان و 
نهادهای مدنی ایرانی قرار می دهد 
تــا بــا تاییــد آن از دادگاه عالی 
کانادا اصالح موارد ذکر شــده را 

درخواست نمایند.

مونترال: 20 اکتبر 2014
لطفا تمایل خود نســبت به امضا 
نامه سرگشاده را با ارسال ایمیل 
به نشــانی زیر بــه اطالع انجمن 

برسانید:
addhi2005@gmail.com

روزگار غريبی است خواهران!
منصوره شجاعی-7 آبان 1393 

مدرسه فمینیستی: هنوز جوهرقلم 
زنــان ایرانی که درعیــان کردن 
خشونت های ســپاه داعش و در 
حمایت از خواهران کوبانی و ایزدی 
خویش سخن مکتوب می کردند، 
خشک نشده بود که اسیدی های 
داعش مســلک با هــدف حذف 

زنانگی به آنان حمله کردند. 
روزگار غریبی است خواهران!

گروهی از مجلس نشینان، به بهانه 
طرح هایی همچون صیانت از حریم 
حجاب و عفــاف، راه بر تبعیض و 
خشونت زن ستیزان بیش از پیش 
می گشایند. زنان و مردان برابری 
خــواه در صحن همان مجلس به 

متانت و اســتواری گرد هم آمدند 
و فریاد حق خواهی سر دادند. اما 
تعریف زمامداران از اغتشــاش و 
ناامنی با تعریف زنان و مردان صلح 
طلب و معترض به ناامنی تفاوتی به 
اندازه دستگیری سریع این زنان و 

آزاد بودن اسیدپاشان بود. 
روزگار غریبی است خواهران!

اســیدی ها آمدند، اســیدی ها 
خواهران ما را در شهرهای مختلف 
بــه آتش نفرت اســیدی خویش 
سوزاندند و غرش موتورهای تجهیز 
شده اشان یادآور غرش سالح های 
جنگی سپاه داعش بود. اما مسوالن 
برقــراری نظم و امنیت در جامعه 
آنان را وانهادند و تقصیر ناامنی را به 

زنانی نسبت دادند که از خود این 
مسوالن تقاضای برقراری امنیت در 

جامعه را داشتند. 
روزگار غریبی است خواهران!

در میانه اسید پاشی و دستگیری 
زنــان و تهدیــد به دســتگیری 
تالشگران زن،خبر اعدام زن جوانی 
با پرونده ای مملو از ابهام و تناقض، 
در غربتی ترســناک در رسانه ها 
پخش شد و سلول یک زن خالی 
شد. »مهدیه گلرو«، فعال جنبش 
زنــان روز بعد از ایــن اعدام روانه 
زندان شــد، مباد که زندان زنان 

خالی بماند. 
روزگار غریبی است خواهران!

کژاندیشان اقتدارگرا، مهدیه گلرو، 

روگردانی از اسالم سياسی!
 7 آبــان: جرقه آنچــه که بعد به 
"بهــار عرب" موســوم گردید در 
مــاه دســامبر ســال 2010 زده 
شد.  جوانی تونسی به نام محمد 
بوعزیــزی که به خاطر بیکاری به 
فروش سبزی و میوه با چرخ دستی 
روآورده و با خشونت پلیس روبرو 
شده بود، دست به خود سوزی زد 

و  چند روز بعد درگذشت.  
این امر به سرعت به اعتراض فراگیر 
نســبت به بیکاری، فساد و گرانی 
مواد غذایی منجرشد و یک ماه بعد 
زیــن العابدین بن علی، خودکامه 
فاســد و تبهکاری که دودهه قبل 
با کودتای نظامی برمسند قدرت 
نشسته بود به عربستان سعودی 

فرارکرد.
پــس از فراربن علی، نخســتین 
انتخاباتی که در تونس برگزارشد، 
انتخابات مجلس موسســان برای 
تدوین قانون اساســی جدید بود.  
دراین انتخابات، حزب اسالم گرای 
النهضه به رهبری راشد الغنوشی 
با 41 درصد آراء و 89 کرســی از 
مجموع 217 کرســی، بیشترین 
شمار کرسی در پارلمان را به دست 
آورد.  چندماه بعد، حزب النهضه 
که درصدد محکم کردن جای پای 
خود از طریــق تدوین و تصویب 
قانون اساسی مبتنی بر اسالم بود، 
با اعتراض هــای جامعه مدنی و 

سکوالر تونس روبروشد.  
رشد و تداوم این اعتراض ها روند 
سیاســی کشــور را مختل کرد و 
کار را به جایی رساند که مجلس 
موسسان کار تدوین قانون اساسی 
را متوقف نمود.  در 6 فوریه سال 
2013، شــکری بلعیــد، یکی از 
رهبران سکوالر مخالفان معترض 
به دولــت ترور شــد.  گروهی از 
اسالم گرایان سلفی به یک شبکه 
تلویزیونی خصوصی حمله کردند و 

مدرسه مشترک امریکایی تونس به 
آتش کشیده شد.  همه اینها حاکی 
از تالش دولت اسالم گرای حزب 
النهضه برای تسلط بر اوضاع جامعه 
بود.  چندماه بعد، محمدالبراهمی، 
یکی از بلندپایگان مخالفان دولت 
که رهبر حزب جنبــش مردم و 
ازجمله تدوین کننــدگان قانون 
اساسی جدید نیز بود، دریک اقدام 
تروریستی کشته شد.  هواداران او 
حزب النهضه را مسئول این جنایت 
دانستند و با دادن فراخوان اعتصاب 
های  اتحادیــه  توســط  عمومی 
کارگری، معترضان به خیابان ها 
ریختند و خواستار انحالل پارلمان، 
برکناری دولــت، انحالل مجلس 
موسســان و برگــزاری انتخاباتی 
جدید شــدند.  دولت اسالم گرای 
حزب النهضه پس از مدتی مقاومت 
دربرابر خواست عمومی، ناگزیر از 
تســلیم شــد و یک دولت موقت 

غیرحزبی تشکیل گردید.
یکشــنبه ایــن هفتــه، 4 آبان، 
انتخابات پارلمانی جدید برگزار و 
با اعالم نتایج انتخابات معلوم شد 
که حزب سکوالر »ندای تونس« 
مرکب از شــماری از دولت مردان 
رژیم بــن علی، به رهبری الباجی 
قائد السبسی با کسب 76 کرسی 
مجلس برحــزب النهضه که 62 
کرســی به دســت آورده پیشی 
گرفته است.  با آن که حزب ندای 
تونس بیشترین شمار کرسی های 
مجلس را به دســت آورده، ولی از 
آنجا که به اکثریت کرســی های 
مجلس دست نیافته، ناگزیر است 
برای تشکیل دولت با دیگر حزب 
های ســکوالر ائتالف کنــد.  به 
گزارش شبکه تلویزیونی "روسیه 
امروز" محمد الطیب ســخنگوی 

حزب ندای تونس گفت: 
»این حــزب در تشــکیل دولت 

آینده با حزب النهضه 
کرد...  نخواهد  ائتالف 
ما ابتدا به دوستانمان 
که دیدگاه مشترکی با 
دارند روی خواهیم  ما 
مــی  تــالش  و  آورد 
کنیم هم پیمانانمان را 
برای پیوستن به دولت 

متقاعد کنیم«.
الغنوشــی  راشــد 
النهضــه  رهبرحــزب 
پیروزی در انتخابات را به الباجی 
قائد السبســی رهبر حزب ندای 
تونس تبریک گفت و دو روز پس 

از انتخابات، 6 آبان، گفت: 
»تونس نیازمند دولت وفاق ملی 
است.  این سیاست کشور ما را از 
فرورفتن در بحرانی که کشورهای 
"بهار عرب" با آن مواجهند، نجات 

می دهد«.
وزیرامورخارجه  فابیــوس،  لوران 
فرانسه نیز ضمن ابراز خرسندی از 
برگزاری انتخابات در تونس گفت: 
»مشارکت تونسی ها در انتخابات 
نشــان می دهــد که برقــراری 
دموکراسی درجهان عرب ممکن 
اســت«.  بان کی مــون، دبیرکل 
ســازمان ملل نیز به تونس برای 

برگزاری انتخابات تبریک گفت.
از آنجا که قراراست تا چند هفته 
دیگر، 23 نوامبر، انتخابات ریاست 
جمهوری تونس نیز برگزارشــود، 
حزب ندای تونس تصمیم گیری 
درمورد ساختار دولت آینده را به 
تعویق انداخت.  پیش از انتخابات 
پارلمانی، حزب النهضه اعالم کرده 
بود که قصد معرفــی نامزد برای 
انتخابات ریاست جمهوری را ندارد.  
به گــزارش خبرگزاری حکومتی 
"فارس" به نقل از "اسکای نیوز": 
»پــس ازاین که حزب النهضه در 
انتخابــات پارلمانی عقــب افتاد، 
دیگر لزومی ندارد که در انتخابات 

ریاست جمهوری شرکت نکند«.
پس از کودتــای نظامی 3 ژوییه 
2013 و خلــع و برکناری محمد 
ُمرسی رییس جمهوری اسالمگرای 
مصر، تونس دومین کشــور "بهار 
عرب" اســت کــه، این بــار در 
روندی دموکراتیک، حتی به بهای 
روآوردن به تشکیالت سیاسی که 
عامالن نظام استبدادی پیشین در 
آن ســهم و نقش دارند، دست رد 
به سینه اسالم گرایان می زند و از 

اسالم سیاسی روگردان می شود!
•

شهباز خنعی
Shahbaznakhai8@
gmail.com

خواهر شــجاع مان را که با کالم 
حق و قانون در میدان های شهر 
و در صحن مجلس به دادخواهی 
قدم برداشــته بود بازداشــت می 
کنند، نسرین ستوده، وکیل مبارز 
مان را چندین ساعت به زندان می 
اندازند و خواهران متعهد و مقاوم ما 
همچون نرگس محمدی، نوشین 
احمدی خراسانی، صبا شعردوست 

و... را تهدید می کنند.
مــا همچون آوارگان خشــونت و 
نظامی گری مردانه، خواه در وطن، 

خــواه در غربــت و در هر کجای 
جهــان در همراهی و همگامی با 
خواهران مورد تهدید و خشــونت 
دیده مان، آوای ضد خشونت، ضد 
بنیادگرایی و ضد زن ستیزی سر 

می دهیم.
تضمین امنیت، سالمتی و آزادی 
خواهرانمان در ایران خواست اصلی 
و مجدانه ما ازمسوالن اداره مملکت 

و نهادهای حقوق بشری است. 
ما ســکوت جامعه جهانــی را در 
مقابل لشکر زن ستیزی که اینک 

در سراسر خاورمیانه به تاخت و تاز 
مشغول است، بر نمی تابیم. 

ما فریــاد دادخواهی بر می آوریم 
تا ظلمی را که بر زنان کشــورمان 
می رود به گوش جهان برســانیم 
اما انگار گوش جهان به آوای صلح 
زنان کر شده است. روزگارغریبی 

است خواهران!
•
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دیدگــاه...

www.paivand.ca
هر یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 

همــدردی
دوست فرهیخته و ارجمند، دکتر زروان مبتکر گرامی 

ما نيز در اندوه از دست رفتن پدر دلبندتان در این تبعيد به درازا کشيده،
خود را شریک می دانيم و برای شما و فرد فرد بازماندگان 

آن عزیز، آرزوی آرامش و بهروزی داریم. 
محمد رحیمیان و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور 

با نام پدر و در همدردی 
با دکتر زروان مبتکر

در گذر زمان زروان را شناخته ایم.

   پاک دل  و دوست داشتنی.   آرام و بی  جنجال و صبور.   دیده ایم که 
حتی در سخت ترین دوره ها پيوند ميزند عالیق و اميدها یش را با 
آفتاب زندگی  در ایران.   آفتابی که بيش از سه دهه است از مردم ما 

دریغ شده است.   
ما داغدارانيم ؛  داغدار گلهایی که به سبب حضور داعش یان 

در سرزمين مان آخرین فرصت دیدارشان را از دست می دهيم 
و ما می مانيم و انفجار خاطره ها،  به یاد گل پدر در این تلخی  ایام با 

گرامی  دوستمان زروان همدردیم و پایداریش را خواهانيم.

بنیاد فرهنگی  نیما

دنيای وارونه  اسالمگرايان
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

مجید محمدی

23/07/1393
امروز جوامع با اکثریت 
عربستان  از  مان  ل ـ سـ م
سعودی و یمن تا ایران، 
از پاکستان و افغانستان 
تا ســوریه و عراق، و از 

لیبی و تونس تا سودان و مصر با 
چالش های جــدی که بنیان های 
آنها را هدف قــرار داده اند مواجه 

هستند.
بخشی از این چالش ها عقیدتی و 
فکری، بخشی اجتماعی و حقوقی، 
و بخشــی اقتصادی و سیاســی 
هســتند. این چالش ها بر خالف 
تصویری که توطئه باوران ارائه می 
دهند درونزاســت و همه  اجزای 

جامعه را درگیر کرده اند.
مهم ترین چالش هــای فکری و 
عقیدتی به مفروضاتــی راجع اند 
که امروز مبنــای تصمیم گیری 
و سیاســتگزاری های فرهنگی و 
اجتماعی قــرار می گیرند و دارند 
مثل خوره ساخت ها و بنیان های 
ایــن جوامــع را مــی خورنــد. 
اسالمگرایان شیعه و سنی تصور 
می کننــد با این سیاســت ها و 
تصمیمات دارند جوامع خود را در 
برابر هویت غربی )کفرآلود و فاسد 
از نظر اخالقی( محفوظ می دارند 
یا قدرت خویــش را تحکیم می 
کنند اما متوجه نیستند که برای 
حفظ جامعه یا قدرت خود دارند 

آن را نابود می کنند. 
در این نوشته به چهار فرض از این 
نوع که ناشی از وارونه دیدن جامعه 

است می پردازم.
•

همه مهاجم جنسی اند
اعمال حجاب اجباری، فرستادن 
زنان به اندرونی، تفکیک جنسیتی 
و همه ی اعمال محدود کننده ی 
زنان بر این مبناســت که همه ی 
هستند  جنســی  مهاجم  ردان  م
و بــرای محافظت زنــان از این 
مهاجمان باید آنها را پوشاند و در 
جایی زندانی کرد. اگر شــما نرخ 
ســرقت و حمله در یک محله را 
حدود 90 درصد ارزیابی کنید بعید 

است بگذارید همسر و فرزندان و 
خویشــاوندانتان بــه آن محله پا 
بگذارند. چــه دلیلی بجز مهاجم 
جنسی فرض کردن همه ی آدمیان 
یا اکثریت آنها برای فرستادن زنان 
به اندرونی یا تفکیک جنسیتی یا 
حجاب اجباری و ممنوعیت آرایش 
بجز مهاجم جنسی فرض کردن 
اکثریت قریب به اتفاق مردان وجود 

دارد؟ 
•

همه بت پرستند
سیاســت بی تاریخ کردن جوامع 
مسلمان با تخریب بناهای تاریخی 
توســط وهابیون در عربســتان و 
داعش در ســوریه و عراق بر این 
مبنا گذاشته شده که انسان ها همه 
بت پرستند )مگر آن که خالفش 
ثابت شــود( و برای ریشــه کنی 
بت پرســتی باید هر گونه شی یا 
بنایی را که احتمال می رود مورد 
پرستش و تقدیس قرار گیرد باید 
نابود کرد. با همین دیدگاه بوده که 
تعداد بیشماری از بناهای تاریخی 
مکه مثل خانه ی بالل حبشی، و 
خانه های قدیمــی دوران عثمانی 
)با درهــای کنده کاری شــده و 
مشربیه یا پنجره های چوبی شبکه 
بندی شده( تخریب شده اند. برای 
ساختن برج ساعت سلطنتی مکه 
چهارصد بنای فرهنگی و تاریخی از 
جمله قلعه ی اجَید تخریب شده اند. 
پس از تخریب خانه ی خدیجه به 
جای آن توالت عمومی ساخته اند. 
خانــه ی ابوبکر بــه هتل هیلتون 

تبدیل شده است. 
اگر چنین تصوری در باب انسان 
باشــد همه ی  مذهبی درســت 
طبیعت و انسان ها را نیز باید نابود 
ساخت چون انسان ها می توانند 
ســنگ و آتــش و آب و درخت و 
حیــوان را نیز مقدس ســاخته و 

پرستش کنند. 
هدف دیگــر از تخریــب میراث 
تاریخی بی تاریــخ کردن و از این 
طریق جاودانی ســازی و آسمانی 
ســازی یک دیــن و مولفه های 
آن اســت. اگر مسلمان ها بدانند 
کــه حجاب چه ســیر تحولی در 
جوامع مســلمان داشــته ممکن 
اســت به ابدی بودن این حکم و 
صور امروزی آن تردید کنند. اگر 
مسلمان ها بدانند سیر شکل گیری 
مراسم عاشــورا در ایران چه بوده 
ممکن است به هویت مذهبی آنها 

شک کنند. 
به همین دلیل شــعائر و مراسم 
دینی به صــورت ابدی و بی زمان 
به جامعه عرضه می شوند گویی 
از ابتدای زمان به همین شــکل 
بوده اند. اگر بنا بر همســان سازی 
انسان ها در چارچوب یک مکتب 
باشــد، دیگر نیازی به تاریخ هم 
نیســت چون در تاریخ می توان 
هم تنوعات مسلمانان وهم تنوعات 
دینی و سیر تغییر مراسم و شعائر 

دینی را مشاهده کرد. 
• 

همه صغيرند
والیت فقیه اصوال بر این فرض بنا 
شــده که همه  نمی توانند مصالح 
خویش را تشــخیص دهند و باید 
اختیار خود را به دست امام معصوم 
یا نائب آن بسپارند. جامعه ای که 
شــهروندانش بالغ و عاقل باشند 
اختیار همه ی امور خود را به یک 
نفر و چند ده نفر از دســتیارانش 
بدون انتظار پاسخگویی، عمل بر 
طبق قانون، برابری در برابر قانون، 
دوره ای بــودن حکومت، و نظارت 

پذیری نمی دهد. 
قــدرت نامحــدود و مطلقه  ولی 
فقیه با هیچ منطــق و چارچوب 
عقالنی همخوانی ندارد. آن بخش 
از روحانیت شیعه در ایران که به 
والیت فقیه باور دارد خود را پیشوا 
و مــردم را مقلد تصور می کند. از 
دل این حکومت غیر از فســاد و 
تقلب و دروغگویی و دین فروشی 

بیرون نیامده است. 
•

همه گناهکارند
جمــع آوری مشــروبات الکلی از 
مغازه ها و ممنوع سازی فروش آن 
حتی به افراد بالغ، بستن مراکز تن 
فروشــی، خرد کردن و سوزاندن 
کاست و سی دی های موسیقی و 
ویدیو کاســت و دی وی دی های 
فیلم، تعطیل کردن پرستشگاه های 
دیگر ادیان )بهاییان یا مسیحیان 
تبشیری(، سانســور و فیلترینگ 
و پارازیــت، گشــتن داشــبورد 
اتومبیل ها برای یافتن ســی دی 
و کاست، بستن در قمارخانه ها و 
مانند آنها همه بر این مبنا هستند 
که همه ی انسان ها به دنبال گناه و 
ارتداد هستند و باید همه  راه ها را بر 

گناهکاری و ارتداد افراد بست. 
نتیجه آن اســت که افراد همان 
کارها را بــدون نظارت عمومی و 
پرداخت مالیات و آموزش عمومی 
در ایــن محدوده ها انجــام داده و 

خواهند داد. 
چگونه با يکدست سازی، نامدارا، 

وقتی حکومت دينی به مردم 
بگويد همه  شما گناهکاريد، همه  
شما مهاجم جنسی  هستید، همه  

شما صغيريد و همه  شما بت پرست 
هستيد، بخش قابل توجهی از آنها 

به تدريج چنني می شوند.

توده وار خواهی و متاميت 
خواهی، جوامع بيمار بسازمي؟

امروز بعد از 36 ســال جمهوری 
اســالمی و اجرای احکام شریعت 
و قراردادن همــه  دانش آموزان و 
دانشجویان تحت آموزش مذهبی 
و اخالقــی مــی توان بــه خوبی 
نتایج این مفروضات و سیاست ها 
و تصمیمات مبتنــی بر آنها را در 

جامعه  ایران مشاهده کرد. 
تصمیم گیری و سیاستگزاری بر 
مبنای چهار فرض نادرســت فوق 
به شکل دهی جوامعی بیمار منجر 

شده است.
القای صغیر بودن به افراد بالغ، آن 
هــم با اتکا به زور، در حالی که راه 
فراری ندارنــد و القای گناهکاری 
)کــه در ادبیــات اســالمگرایان 
مجرمیت هم معنــا می دهد( به 
افراد، در حالی که خطایی مرتکب 
نشــده اند، آنها را به سوی اختالل 

روانی و بزهکاری سوق می دهد. 
بنــا بــه گفتــه  رئیــس انجمن 
روانپزشــکی ایــران "34 درصد 
تهرانی ها دارای افسردگی هستند" 
و "دست کم 30 درصد مراجعان 
به پزشکان عمومی، به دلیل انواع 
مختلفی از بیماری هــای روانی 
مراجعه کرده اند". )خبر آنالین، 29 

خرداد 1393( 

بنا بــه گفته ی فرمانــده نیروی 
انتظامی "تهــران پناهگاه خوبی 
برای ســارقان و مجرمان شــده 

است." )فارس، 6 مهر 1393( 
در برابر این شرایط دشوار افراد به 
گریز روانی روی می کنند. میزان 
معتــادان به مواد مخدر و الکل در 
ایران به همین جهت همواره رو به 

افزایش بوده است. 
القــای مهاجم جنســی بودن به 
مردان حداقل بخشی از آنها را به 
گرگ های جنسی مبدل می کند. 

یکــی از اعضــای انجمن حقوق 
کودکان می گویــد: "32 درصد 
دختران راهنمایی و دبیرســتان 
تجربه کــودک  آزاری جنســی 
داشــته اند و به طــور کل نیمی 
از جمعیت دختــران تجربه آزار 
جنســی داشــته اند." )ایسنا، 13 

مرداد 1393( 
این اقدامات در حالی انجام شده که 
حکومت با شدت و حدت مشغول 
جداسازی و اعمال حجاب اجباری 
بوده اســت. به اینها اضافه کنید 
فساد همه گیر و نهادینه  حکومتی 
را که ریشه در حکومت والیت فقیه 

دارد.   
این وضعیت جامعه ای اســت که 
رهبــران سیاســی و مذهبی آن 
مدعای ام القرایی یا جامعه ی نمونه  

الهی و خالفت و والیت اسالمی را 
دارند و دیگر جوامع را وحشــی و 

فاسد و جهنمی می نامند. 
وقتــی حکومت دینی با ســخن 
یا عمل و سیاســتگزاری خود به 
مردم بگوید همه  شما گناهکارید، 
همه  شما مهاجم جنسی  هستید، 
همه  شما صغیرید و همه  شما بت 
پرست هستید حداقل بخش قابل 
توجهی از آنها به تدریج چنین می 

شوند.
در مقابل اگر کار حکومت بازپروری 
اقلیتی باشــد که به آزار جنسی 
دیگران می پردازند و خود را کوچک 
و صغیر می پندارند، به گناه مردم 
کاری نداشته باشد، میراث فرهنگی 
مردم را حفاظت کند، و در دین و 
دینداری مردم هم دخالتی نکند 
به تدریج افراد عادت می کنند که 
زنان همان طور که می خواهند در 
خیابان ظاهر شوند و آنها به زنان 
احترام بگذارند، رهبــران را مورد 
انتقاد قرار دهنــد و آنها را برکنار 
کنند، به میراث فرهنگی به چشم 
برساخته های انسانی و نه مقدس 
نگاه کنند و گناه و خدا را به افراد و 

پرستشگاه های آنها وابگذارند. 
•

بازرگانی  IBNG  )همبســتگی 
ایرانیان( متشــکل  از گروهی از 
مشاغل و شــرکتهای ایرانی است 
که به منظور توسعه شبکه تجاری 
خود و ارائه سرویسهای حرفه ای 
و قابــل اعتماد بــه جامعه ایرانی 
مونترال بزرگ بوجود آمده است.  
هدف مــا در IBNG گســترش 
همکاری اعضاء، گسترش بازاریابی 

برای اعضاء، افزایش آگاهی اعضاء 
از قوانین و اقتصاد موجود جامعه 
و گســترش اثرات مفید گروه بر 
جامعه مهاجر ایرانی مونترال می 

باشد. 
ازشــما دعوت می شود با حضور 
در جلســات هفتگی IBNG که 
بطور مرتب روزهای چهارشــنبه 
هر هفته از ساعت 8 الی 9  صبح 

در رستوران Eggsfrutti   واقع در 
  Saint Jacques  6710  خیابــان
تشــکیل میشــود، با اعضاء این 
گروه آشنا شده و نیازهای خود را 
تامین نمائید. ضمنٌا شما میتوانید 
با مراجعه به وبســایت IBNG به 
آدرس  www.IBNG.ca و با ثبت 
نام در آن، آخرین اخبار و اطالعات 

مربوطه را دریافت کنید. 
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از خودمــــان... 

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

د 
یلن

ت آ
وس

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

سوپر
اسپشیال های 

عالی  � 

همه روزه در 
اخوان وست آیلند 

کیفیت شرایتون! 
با قیمت سیدامساعیل!

facebook.com/paivand.montreal
به ما بپیوندید!   

»راوی« مونتریال 
طناب را بســت به کمرم و چند 
بار کشید تا مطمئن شود محکم 

بسته شده و نخواهم توانست بازش 
کنم. از کیسه ای که مجبورم کرد 
داخلش بروم بیزار بودم... یک حس 
خفگی مطلق! ولی دیگر راه فراری 
نبود. سپس آرام آرام مرا باال کشید... 
آدمهای اطرافم کوچک و کوچکتر 
می شدند و دلهره ی غریبی به جانم 
افتاد که اگر بمیرم، چه کســی دِر 
خانه را به روی مادر باز خواهد کرد... 
نمیدانم از آن طناب ضخیم پیچیده 
شده به دورم بود یا ترِس بی اختیار، 
که حتــی توان فریاد زدن هم برایم 
نماند... بعد ثانیه هایی که گویا یک 
سال بطول انجامید، در حالیکه دیگر 

از آن فاصله به سختی می دیدمش، 
فریاد زد:"یک دو و سه"! 

چشمانم را بســتم و نفس عمیقی 
کشیدم تا شاید حالم بهتر شود... 

وقتی تردید و مکث مرا دید، این بار 
بلندتر فریاد زد:

"ضامن. را بکش"! 
هنوز جمله اش تمام. نشــده بود که 
بی اختیار آنرا کشیدم و در یک چشم 
بر هم زدن، معلق شدم بین زمین و 
آســمان، و با سرعت هرچه تمام تر، 
تاب می خوردم اندکی بر فراز دریاچه 

و اندکی باالی زمین... 
کم کم ترس از دلم پر کشید و همان 
لذتــی که مدتها منتظــرش بودم را 
تجربه کردم. دســتانم را باز کردم و 
دیگر هیچ نبود جز یک حس آزادی، 
یک حس رهایی، یــک حس لذت 
نیافتنی... رفته رفته  بخش دســت 
سرعتم کمتر شد و دوباره ایستادم در 
همان نقطه که دلهره ام از آنجا شروع 

شده بود.
به حقیقت که دلبسته ی این جزیره 
هســتم. چرا که هر گوشه اش لذتی 
هدیــه می دهد کــه هرگز فراموش 

نخواهد شد. 
»َل روند« هم یکی از عجایب مونترال 
است. خصوصا وقتی میفهمی که روی 
زمینی ایســتاده ای که سالیان سال 
پیش، از بقایای خاکبــرداری مترو، 
این جزیــره ی کوچکتِر ژان درآپو را 

ساخته اند!
اول تابســتان که میشود با دوستان 
برای تجربــه ی اندکــی هیجان و 
دیدن آتش بازی هرساله، بلیطش را 

مشترک می خریم. 
ولی من بیشتر مشتاق دیدن مراسم 
می  هالویــن 

نم  آخریــن ما در 

روز ماه اکتبر... که میتوان بجای دیدن 
کدوهای تزیین شده و بچه های سبد 
به دســت برای جمع کردم شکالت، 
چهره ای دیگر از این مراسم دیرین را 

دید و شناخت. 
و آنجاست که از خود می پرسم اینان 
سرانجام چه زمان از تجربه ی اینهمه 

ترس و وحشت خسته خواهند شد. 
از اول اکتبر، خانــه هایی کوچک و 
بزرگ در گوشــه و کنار لروند بنا می 
کننــد و مردم در صف هایی طوالنی 
ســاعتها منتظر می ماننــد تا برای 
لحظاتــی از یک َدر داخل شــوند و 
آنچنان بترســند که جیغ زنان از دِر 

دیگر خارج شوند! 
همانطور که محو تماشــای نمایش 
خون آشامهای قرمز پوش، کنار ِتَرن 
چوبی وقدیمی بودم، ناگهان صدای 
سرفه ای از پشت سر شنیدم. از ترس 
آنکه مبادا یکی از آن مردان ماســک 
زده و مبدل غافلگیرم کند، ســریع 

برگشتم ولی کسی نبود! 
دوباره صدای سرفه ممتد و واضح تر 
شنیده شد و اینبار نگاهی به اطراف 
انداختم. پشت یکی از قبرهای ایستاده 
که کار گذاشــته بودند روی چمنها، 
خون آشــامی لبه ی باغچه نشسته 
بود و ســرفه هایش شدیدتر میشد. 
نمیدانستم جزئی نمایش است یا نه... 
لحظه ای نگاهش کــردم. به آرامی 
ماســکش را کنار زد و بطری آب را 

نزدیک دهانش برد. 
محو صورت معصومانه اش بودم که 
گویا متوجه ســنگینی نگاهم شــد. 
سریع ماسک را به صورت زده و از جا 
بلند شد. با قدمهایی آهسته به سمتم 
آمد. وقتی نزدیکم رسید، شروع کرد 

به بوییدنم! 
از گردن شروع کرد و آنقدر ادامه داد 
که معذب شــدم. راستش را بخواهی 
از لنز قرمز و دندان مصنوعی بلندش 
که به گردنم میخورد، پشــتم 
تیر می کشید. کمی خود 
را عقب کشــیدم. ولی 

دست بردار نبود... 
چنــان در نقــش 
خــود فــرو رفته 
داشــت  که  بود 
میشــد  بــاورم 
خون آشام  واقعا 
باز نزدیک  است! 
تر آمــد و اینبار 
دهانش  چنــان 
را نزدیک گوشــم 
آورد که صدای نفس 
هایش را به وضوح می 

شنیدم... 
ناخودآگاه خنــده ای کردم. 

آهسته 
در گوشــم گفت:" 
امشــب دیگران با تو ترس را تجربه 

خواهند کرد". 
کمی خــود را عقب کشــیدم و به 
چشمانش خیره شدم. به نظر کامال 

جدی بود... 
آنســوتر چند دخترک نوجــوان، با 
دیدنش فریاد کشــیدند و پا به فرار 
گذاشتند. سرفه ی دیگری کرد و به 
سمتشــان راه افتاد. من هم به جمع 
دیگر تماشاچیان پیوســتم... هرکه 
از کنــارم عبور میکــرد، لحظه ای 
به صورتم خیــره میماند. بچه های 
کوچکتر هم با دیدنم نگاهشان تغییر 
میکرد. در گوشه ای دیگر چند روح 
و مومیایی، دو پسربچه را در قفسی 
گذاشته بودند و دورش می چرخیدند. 
با دیدن من، هر دو چشمکی زدند و 

به نمایش خویش ادامه دادند! 
کم کم به نظــرم عجیب آمد عکس 
العمل دیگران! ولی آنقدر هرگوشــه، 
صحنــه ای غیر منتظره به چشــم 
میخورد که به ایــن نگاهها اهمیت 
ندادم و لذت می بردم از آنهمه شــور 

و حال...
از همان نمایش خون آشــامها رفقا 
را گم کردم و از شــانس بد آن شب 
موبایل را هم در خانه جا گذاشته بودم. 
دیگر توان بیشتر ماندنم نبود. به خانه 
بازگشتم... در مسیر همچنان سنگینی 
نگاههای دیگران برایم عجیب بود. با 
اینکه اکثرا خود را گریم کرده بودند 
و گاه بســیار هراسناک ولی باز چند 

دقیقه ای به صورتم زل میزدند! 
تا اینکه بعد از نیم ســاعت به خانه 
رسیدم. در آسانســور پیرزن کبکی 
همسایه ام، با دیدنم کمی عقب رفت 
و گفت: "تو بهترینی امشب!" و سپس 
دست کرد در جیب پالتویش و مشتی 

شکالت بیرون آورد و گفت: 
"این هم هدیــه ی بهترین بودنت"! 
حرفهایش را گذاشــتم به حســاب 
خستگی اش در آن موقع شب. همان 
ورودی خانــه وقتی خودم را در آینه 
دیدم، بی اختیــار از ترس چند قدم 
عقب رفتم و آهسته دستی به پیشانیم 
کشیدم... چسبی به شکل بخیه ای 
درشت به پیشانی ام چسبیده بود و 
چند رنگ قرمز مانند خون، از البالی 
بخیه ها بیرون زده بود... قســمتی از 
موهایم نیز به رنگ قرمزی آتشــین 
درآمده بود.. آنقــدر طبیعی به نظر 
میرسید که در یک لحظه گمان کردم 
براســتی قبال پیشانی ام را بخیه زده 

ام...
همان جا یاد حرف خون آشام افتادم 
و لحظاتی که نزدیکم آمد و لمســم 
میکرد و بدون شک از غفلتم استفاده 
کرده و این چســب را به پیشانی ام 

چسبانده بود... 
حال هرســال هالوییــن که نزدیک 
میشــود، به یاد حرفش می افتم که 
گفت:"امشــب دیگران با تو ترس را 

تجربه خواهند کرد".
)راوی(
برگرفته از کتاب روزهای مونترال
www.facebook.com/raavi.
montreal

خواندنی
وقتی کارت اعتباری 
آقای رئيس جمهور 
برگشت  می خورد!

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، 
اعتراف کرده که ماه گذشــته به 
هنگام پرداخت صورت حســاب 
در یک رستوران کارت اعتباریش 

دچار مشکل شده است.
به گزارش روزنامه واشینگتن پست 
و سایت پولتیکو، اوباما روز جمعه، 
25 مهر ماه، در حاشــیه مراسم 
امضای یک ســند اجرایی جدید 
مصرف کنندگان  از  حمایت  برای 
در برابر ســرقت هویت، ماجرای 
برگشت خوردن »کردیت کارت« 

خود را تعریف کرد.
رئیس جمهــوری آمریــکا گفت 
»وقتی برای شــرکت در اجالس 
عمومی ســازمان ملل متحده در 
نیویورک بودیم، به یک رستوران 
رفتــم و کارت اعتباریــم را قبول 

نکردند.«
اوباما به شوخی افزود »تالش کردم 
برای پیشخدمت توضیح بدهم که 
باور کنید همیشه قبض هایم را سر 

موقع پرداخت کرده ام.«
او ســپس ادامه داد: »تصور کنید، 

این بال حتی سر من هم آمده!«
اوباما همچنین توضیح داد که »فکر 
می کردند کالهبرداری شده، البته 

خوشبختانه 
میشــل 

]اوباما[ کارت 
خود را همراه 
داشت.«     

متحده  ایــاالت  رئیس جمهوری 
پیشــتر نیز یک بــار دیگر نگران 
وضعیت اعتبار بانکی خود شــده 
بود. اوباما در ماه ژوئیه، در شــهر 
آستین ایالت تگزاس بیش از 300 
دالر گوشــت کبابی سفارش داد 
و متوجه شــد که پول نقد کافی 
همراه ندارد، به همین خاطر کارت 
اعتباری خــود را بیــرون آورد و 
قبل از تحویل کارت به صندوقدار 
رســتوران از »ماروین نیُکلسون« 
پرسید  سفرش،  برنامه های  مدیر 
که آیــا کارتش معتبر اســت یا 
خیر. نیُکلسون نیز به رئیس خود 
اطمینان داد که کارت معتبر است 
و می توانــد از آن با خیال راحت 
اســتفاده کند. عکس و فیلِم این 
چند دقیقه بر روی اینترنت منتشر 
شد و همه دیدند که کارت اعتبارِی 

مشــکی »ِجی پی مورگان« آقای 
رئیس جمهــور کار کرد و صورت  
حساب 300 دالری پرداخت شد.

با این همه، در ماه ژوئن که اوباما 
برای خرید به یک مغازه خوار و بار 
فروشــی رفته بود حدود 83 دالر 
خرج کرد و ترجیح داد با پول نقد 

خرید کند.
رئیس جمهوری ایاالت متحده تنها 
مقام بلند پایه این کشــور نیست 
که دچار مشکلی این چنینی شده 
است. »بن برننکی«،  مدیر پیشین 
»فــدرال رزرو« - بانــک مرکزی 
ایاالت متحده آمریکا - ماه جاری 
میالدی در شهر شیکاگو اعالم کرد 
که برای گرفتــن وام مجدد برای 
خانه اش دچار مشکل شده است.  
•
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جلسه اجنمن زنان
زمان: 2 نوامبر 2014 ساعت 11 صبح

در رابطه با کتاب 
فمینسم  اســـالمی 
نوشته خانم هایده مغيثی 

به گفتگو خواهیم نشست
با امید به دیدار همٔه شما
8043 St Hubert, 

Montréal, QC H2R 2P4 
(Metro: Jarry) 

>>  iwamontreal@gmail.com

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال 

آری به زندگی ،نه 
به اعدام

ریحانه جباری علی رغم کمپین های گسترده 
بین المللی ،نه اولین و نه آخرین قربانی قوانین 
قرون وسطائی شد ،تا زمانیکه قانون قصاص در 
ایران حاکم باشــد نظام با باز تولید خشونت و 
سلب مسئولیت از خود در اجرای عدالت ، این 
بار سنگین را بر دوش خانواده مقتول میگذارد 

. آنانکه نه تنها عزیزشــان را از دست داده اند بلکه 
دستشــان هم به خون ریحانه آغشــته شد واین 

احساس تا ابد بر ذهنشان سنگینی خواهد کرد.
مــادران صلح مونترال خود را در غم خانم شــعله 

پاکروان شریک دانسته و آرزو دارد که روزی شاهد 
لغواحکام اعدام، این غیرانسانی ترین نوع خشونت در 

ایران باشد  

بيانيه، گروهى از فعاالن 
حقوق زنان و فعاالن 

اجتماعی و مدنى ایران 
---------

اسيدپاشــان خيابانی و مجلس 
نشينانی که طرح حمایت از آمران 
به معروف و ناهیان از منکر را تصویب 
کرده به دنبال قانونی کردن ایدئولوژی 

بنیادگرایی در ایرانند.
 سال هاســت که دختران و زنان در 
ایران به شکلهاى مختلف قربانی رفتار 
مردساالرانه و نظام یافته ای هستند 
که این بار اسیدپاشی را شیوه دیگری 
برای ســرکوب، ارعاب، خانه نشین 
کــردن، کنترل بــدن و زندگی زنان 

یافته است. 
ما از زخمهاى تاریخی حرف نمی 
زنيم ما از رنجی که امروز می بریم 

فریاد برآورده ایم!
 متاسفانه با حمایتهاى آشکار و پنهان 
سیاســی، فضای زندگــی عمومی و 
شهری بر زنان تنگ تر و ناامن تر شده 
است. افرادى با داعشی مسلکی در 
لباس مذهب، به بهانه کنترل حجاب 
زنان، به زنان و دختران در ایران حمله 
کرده و به صورت آنها اسید می پاشند 
تا شهر را از حضور زنان خالی کنند و 
آنها را از بودن در عرصه هاى عمومی 

به وحشت اندازند. 
و بدتــر از همه اینکه در پاســخ به 
اعتراض مردم و به ویژه فعاالن زن، با 
بازداشــت و تهدید و ارعاب سعی در 
خاموش کردن صداى اعتراض عمومی 

دارند. 
همزمان با این اتفاق، مجلس شوراى 
اســالمی نیز با تصویب کلیات طرح 
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از 
منکر، درصدد تثبیت و قانونی کردن 
این ناهنجــارى و دادن مجوز قانونی 

به بنیادگرایانی است که قدرتشان را 
با زورگویی، قلدرى و تجاوز به حقوق 

زنان به رخ می کشند. 

با وجود بازتاب گســترده اخبار این 
عمل متوحشانه و ناهنجار در رسانه 
هــا، تاکنون نه تنها برخــورد قاطع 
و حتا ابراز انزجار و تبرى جســتن از 
بنیادگرایان از سوى مقامهاى سیاسی 
کشــور دیده نشده که به جاى پاسخ 
گویی مسئوالنه به اعتراضات گسترده 
مردمی در شهرهای مختلف، تالشها 
در جهت تقلیل گرایی و ساده سازی 
جرم از یک اقدام ســازمان یافته به 
حرکتی فردی و بازداشت معترضان به 

جای مسببان بوده است. 
 سکوت سياستمداران مصالحه گر 
و معامله جــو در برابر طرحی به نام 
حجاب و عفاف که چندسال گذشته 
حضور زنــان در جامعــه را به بهانه 
کنترل بدن آنها هــدف گرفته بود، 
باعث شده تا امروز بخش بنیادگراى 
قدرت سیاسی درصدد قانونی کردن 
اندیشــه هایی باشــد که هدفشان 
خدایی بر سرنوشت مردم به ویژه زنان 
است. چهره اى از قدرت که تفاوتی با 
آنچه طالبان در پاکستان و افغانستان 
و داعش در عراق و سوریه انجام داده و 

می دهد، ندارد.
 ما امضا کنندگان این بیانیه، گروهی از 
فعاالن حقوق زنان و فعاالن اجتماعی 
و مدنی نســبت به ادامــه این روند 

هشدار می دهیم؛ 
هشــدار می دهیم که به جاى ارعاب 

مردم و تهدید و بازداشت معترضان، 
به خواســته منطقــی آنها که حفظ 
امنیت زنــان در عرصه هاى عمومی 
است گوش فرا دهند و همه بازداشت 
شدگان این اعتراض مردمی به سرعت 
آزاد شوند و امنیت آنان تضمین شود. 
هشدار می دهیم که تهیه و تصویب 
طرحهاى ضد حقوق زنان در مجلس 

باید پایان گیرد.
سکوت سوال برانگیز دولت که حافظ 
منافع مردم کشور است و بی تفاوتی 
نســبت به حقوق تضییع شده زنان 

قربانی اسیدپاشی باید خاتمه یابد.
قوه قضائیه مســوولیت پی گیرى و 
برخورد با اسیدپاشان و تهدیدکنندگان 

را به عهده بگیرد.
نیروى انتظامی کــه به جاى تامین 
امنیت شهروندان، خیابانها را با تهدید 
و هراس ناامن کرده است، در خدمت 

حفظ امنیت زنان باشد. 
ما بر این باوریم که آگاهی و مشارکت 
شهروندان در حفظ حقوق شهروندى 
و کرامتشان نیازمند تضمین اجرایی و 
حضور عملی آنهاست. ضمن حمایت 
از اعتراض گسترده زنان و مردان در 
اصفهان، تهران ، مشهد و سایر شهرها 
نسبت به این خشونت گسترده می 
کوشیم تا هرجا که هستیم اعتراض 
خود را نسبت به این خشونت سازمان 

یافته نشان دهیم. 
_____________

برای آگاهی از لیست امضاء به سایت 
»مدرسه فمینیستی« رجوع کنید. 

  پوشش اختياری،حق زن ايرانی!
سیاست های ناموفق رژیم برای 
عملی کــردن حجاب اجباری با 
وجود ســرکوب وضرب و شتم 
مــداوم زنــان، تا آنجــا رژیم را 
مســتاصل کرده که زمینه ساز 
وقوع چنین جنایتهولناکی گشته 

است. 
رویداد های اخیر نظیر جداسازی 
جنســیتی کارمندان در ادارات 
مختلف، اعالم آمادگی رســمی 
اوباشان موتور سوار برای اجرای 
مبنی  ولوایحی  اجباری  حجاب 
بر امر به معروف و نهی از منکر، 
سخنان تحریك آمیز نمایندگان 
مجلس همراه با تهدیدات صریح 
امامان جمعه و آیت الله ها نمونه 
هایی از این استراتژی  برای خانه 

نشین کردن زنان است. 
طی ســی و اندی ســال که از 

انقالب اسالمی می گذرد، زنان همواره 
برای مقابله با قوانیــن متحجرانه و 
تبعیضات جنسیتی گوناگون کوشیده 
اند و برای احقاق حقوق خود در این 
شرایط سهمناک، از هیچ کوششی فرو 

گذار نکرده اند، آنها همچنان ایستاده 
اند و خواهند ایستاد. اینبار نیززنان این 
شرایط سخت و غیر انسانی را پشت 

سر خواهند گذاشت.
همیاری وهمراهی مردان آزاده جامعه 

با زنان به گذر ازاین شرایط شتاب 
میدهد. 

مشارکت تعداد بیشمار مردان در 
تجمع ها ی اعتراضی در روزهای 
اخیر نشان از این همراهی است.

روز شــنبه همزمان با اعالن بر 
گزاری تظاهرات در شــهرهای 
مختلف میهنمان و در حمایت 
از آنان در بســیاری از شهرهای 
کشــورهای اروپــاو امریکا هم 
با برگزاری گــرد همائی هائی  
همبســتگی خود را با زنان در 
ایران اعالم داشــتند درمونترآل 
هم تظاهراتی در میدان نورمن 
بتیــون باعکس هائــی از زنان 
مصــدوم و پخــش اعالمیه به 
انگلیســی شرکت  و  فرانســه 
کنندگان خواهــان پیگیری و 
اوباشان و عامالن این  محاکمه 

جنایات شدند. 
عکسها گوشه ای از تظاهرات را نشان 

میدهد. 

دو سال پیش، دوم آبان ماه از پشت دیوارهای بلند زندان قرچک ورامین 
بیرون آمدم... میان دیوارها هزار هزار زن در بند بود!

بیشترشان قربانیان دیوارخانه ها بودند... 

 مرضيه وفا مهر
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»موجودی« که شدن را آغاز کرده، 
دیوارهای  که هست  »موجودی« 
کنترلگر تحمیلی نمــی خواهد. 
زنجیر نمــی خواهــد، بند نمی 
خواهد و این ســاده ترین و اولین 
پیامی اســت که »وجود یافتن«، 
»شــدن« و »بودن« با خود دارد. 
امــا »موجودی« که »شــدن« را 

آغازیده، شاید قّیم بخواهد.
چه نهیب ها جامعه فکری به قّیم 
زده اســت و موجود حیات یافته 
را بی نیاز از قّیم دانســته. این واژه 

دوباره اندیشی می خواهد. 
قّیم چیست؟ چه کارکردی دارد؟ 
چرا هست؟ اگر نبود چه می شد؟

نگاه کنیم به تاکستاِن قّیم ستان. 
قّیم و تــاک در هم و با هم فصل 
ها را پشت سر می گذارند. قّیم که 
نباشد، انگور چنان نباشد که می 

شود و می چنان نشود که باید.
به قّیم های پای در خاک نگاه کن. 
قّیم اسیریســت که تاک بر شانه 
اش قوام می گیرد، می ُســرد، باال 
میگیرد، نور میگیرد، نور را ذخیره 
در انگــور میگیرد، نور را برای می 
میگیرد، مــی را بازتاب نور بر دل 
های افسرده می گیرد که تاریکی 
گرفته اند و نان بی نور سفره ی دل 

های کورشان شده است.
قّیم دستی نیست جلودار قدکشی 
ساقه ها. قّیم شانه ایست که غوره و 

انگور و مویز را تاب می آورد.
بار اندیشــیدن و تالشیدن فصل 
پشت فصِل تاک، بر شانه ی قیم 
می آید و می نشیند و چیده می 
شــود و دور می شــود و نور می 
شود. تاک برای پا گرفتن آغوشی 
می خواهد، همدمــی، همراهی، 
جان عاشقی، یاری، و گزاف نیست 
بگوییم می ناب می شود از معاشقه 

ی تاک و قّیم.
قّیم کنترل گر نیست، تکیه گاهی 
ست که همیشه هست. بی آنکه 
کیفیت وجودی ریشــه و ساقه و 
برگ و انگور و می را نادیده بگیرد 
یا تالشی برای تغییر »وجودی« آن 
داشته باشد. هست برای آنکه تاک 

راحت تر و پربارتر و زیباتر و سایه 
گستر شود. اسیر نمی کند. سکوی 
پروازیست برای تاکی که پروازش، 
سرخوشی شبانه ی شادخوارانست، 

با معشوق یا بی معشوق.
***

اسارت پیام هایی در خود دارد.
می تــوان اندیشــید دیوارها چه 
بیهوده اند آن هنگام که اندیشــه 
پر می کشد. پشت دیوار می توانی 
باشی اما جانت با آسمانی که نمی 

بینی و هست هم نفس باشد.
دو ســال پیش، دوم آبــان ماه از 
پشت دیوارهای بلند زندان قرچک 
ورامین بیرون آمدم. دیوارهایی که 
تکه ای بیابــان را در میان گرفته 
بودنــد. برهوتی بی علــف و آبی 

درخور.
میان دیوارها هزار هزار زن در بند 
بود. بیشترشان قربانیان دیوارخانه 
هایی بودنــد کــه در آنها متولد 
شــده بودند. دیوارخانه هایی بی 
ستون عشق، بی ستون مادر، بی 
ســتون پدر، بی ستون حرمت به 
موجودیت، بی ســتون حرمت به 
پاکی کدورت پذیــر کودک، بی 
ســتون ایمان به صلح، بی ستون 
آشتی، بی ستون حرمت به حریم 

دیگری.
خانه هایی همــه دیوار. دیوارهای 
قهر، دیوارهای تنهایی، دیوارهای 
بی  دیوارهای  جنسیتی،  تبعیض 
حرمتی، دیوارهای پیر پرســتی، 
دیوارهای ترس، دیوارهای جنگ، 

دیوارهای سرکوب دیگری. 
دیوارهایی که معنایی برای آمدن، 
ماندن، شدن، رفتن نمی شناسد. 
بســیاری ناخواسته به گود جرم و 
جنایت واریز شده بودند. تنها راهی 
که برای مطالبه ی حق شان می 
شــناختند و تنها راهی که برای 
شــنیده شدن صدایشــان یافته 

بودند، جنایت بود. 
بزه آن بود که آنان را به بزهکاری 
فرو می کشــید و انــدک اندک 
مغزشــان را چنان تحلیل می برد 
که در میانه ی پر پیچ و خم زندگی 
گاه کشتن تنها مفّر و خالص شان 
بــود، گاه زیرخوابی، گاه مواد، گاه 

بساطچی مواد شدن. 
صورتها تکیده، فک ها 
بی دندان، صداها رعب 
انگیز، چشم ها دریده، 

حضورشان هجوم...  
ترسی که پشت هجوم 
شان به هستی پنهان 
می شــد. هجومی که 
نیستی را برگزیده بود.

زنانی خشــن شده از 
ترس. 

زنانی که از افسارگسیختگی شان، 
قلبم میان سینه، حضور دم به دم 
انفجار بود، چون قلب گنجشگکی 
در دست وحشــی - مردمان این 

شهر بی مرام.
جانــا! چه بــی رحمــی در این 
موجودات پیدا شده! موجوداتی که 
بواسطه ی یک هم خوابی خواسته 
یا ناخواســته و بواسطه ی هجوم 
هزارها اســپرم، یک دم »شده« 
بودند. »وجودی« برای »ناوجود« 
انگاشته شــدن. »وجودی« برای 
دریدن دیگری به دندان و چنگ و 
کشتن به فجیع ترین شکل ممکن.

اما میان همیــن دیوارها ذره ای 
محبت می توانست قیامت کند. 

نگاهی با عشــق میان مردمکان، 
گوشی با مهر میان حلزون، قلبی 
که بگوید دیدمت، شــنیدمت، تو 
هســتی. تو این چنین هستی. تو 
هم باش. آنان شــنیده شدن می 
خواســتند بی آنکه هیچ توجهی 
بیــش از آن بر خــود روا بدانند. 
شنیدن شان می شد دلیلی برای 
آنکه هر روز معرفتشان را به گونه 

ای بر تو روان کنند.
***

اسارت پیام هایی در خود دارد.
صدایی که شنیده نشود، حضوری 
کــه دیده نشــود، وجــودی که 
موجودیت نگیــرد، درصدد اثبات 
و تثبیت بر می آیــد و آنچه من 
دریافتم بخش بزرگی از ناهنجاری 
هــا، ریشــه در نادیــده گرفتن 
موجودیست که هست اما نیست 

انگارانه با او رفتار شده.
در این دهه های خشمگین و در 
این روزهای خشم های گستاخ و 
بی حیا، موجودیت آدمی نه تنها 
نادیده گرفته می شــود بلکه به 
غریب ترین شــکل ها سرکوب، 

سربریده، سر اسیدی می شود.
چه ساده می توان فردای امروز را 
دید. امــروزی که زنان کرد، جای 
آوازخوانی در دل دشت و گیسوان 
بر باد دادن و با بغلی پر از گندم نور 
جان به تنورستان بردن، دالورانه 
اسلحه بر دوشــند و نارنجستاِن 
خاطرات شــان، نارنجکستان می 
شــود. امروزی که زنــان ایران را 
چنان خشمی در بر گرفته است 
که اســیدی ترین کابوس ها به 
خواب در اسارت شان رخنه کرده 
اســت، امروزی که جنین، آلوده 
به کرک و شیشــه و پارازیت می 
شود و نوزاد دردمند از ترِک سم، 
شیرش زهر می شود، چه فردایی 

در پی خواهد داشت؟ 
ترس از فردا خشم می آورد. مگر 
حکایت سیدی که اسید به آبریزگاه 

برد به گوشتان نرسیده است؟
من و شما مسؤولیم و آنان که نام 
مســؤول برکرسی شان چسبیده 

مسؤول تر.
مســؤول ترها اگر این خشــونت 
کنترل نشود ترسم که بر صندلی 
مجرمان فردا تکیه زنید. ترسم فردا 
زنان و دخترانتان خشونت را بکار 

گیرند.
بیدار شویم که بیداری روشنی می 

آورد.
***

اسارت پیام هایی بسیار بیش از 
این در خود دارد.

•

در خود دارد...اسارت پیام هایی 

زن ستیزی در مجلس، 

اسیدپاشی در خیابان؛ به 

خشونت علیه زنان پایان دهید
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اوپرای کارمن
Carmen 

داستان:
محل: شهر Seville اسپانیا، کارمن 
 gypsy زن جوان زیبــا و دلربای
)کولــی( در کارخانه ی دخانیات 
کارگر است. او با دلفریبی )رقص 
و آواز( Don Jose را مسحور خود 
می کند و باعث می شــود افسر 
جــوان کار و زندگی و نامزد خود 
را رها کرده و فراری شــود؛ دنبال 
کارمن به کوهستان رفته و همکار 
قاچاقچیان شــود. شعله ی عشق 
کارمن بــه  Don Jose به زودی 
فروکش کرده و متوجــه گاو باز 

مشهور Escamillo  می شود.
در آخر: 

مراسم با شکوه گاوبازی برپا است. 
Don Jose  کارمن را می بیند که 
با افتخار بر گاو پر خروش غلبه می 
کند و تماشاچیان فریاد شادی و 
  Don Jose .تحسین ســر داده اند
در کمال عصبانیت و حسادت با 
خنجر به  کارمن حمله می کند و 

او را به هالکت می رساند.
 George اوپــرای کارمن" اثــر"

bizet  است. 
او در ســال 1838 در پاریس به 
دنیا آمد. پدر و مادر او موسیقیدان 
بودند و او مانند موزار و مندلسون 
از بچه های نابغه ی تاریخ موسیقی 

است. 
در آن زمــان پاریس مرکز اوپرای 

مجهزترین  دارای  دنیا، 
و  اوپرا  های  ساختمان 

تئاتر بود. 
همه ی آهنگ سازان 
وقت  اوپــرای  بزرگ 
ماننــد   )19 )قــرن 
 Verdi- Wagner
که  داشــتند  اصرار 
آثارشان در پاریس به 

روی صحنه برود. 
Bizet هم در زندگی 
هــم  و  شــخصی 
به مشکالت  کاری 

و  کــرد  برخورد  زیــادی 
دچار افســردگی و یــاس زیادی 
شد. آخرین کار و امیدش اوپرای 
کارمن بود. این اپرا در سال 1875 
در پاریس برای اولین بار اجرا شد. 
اما مورد استقبال قرار نگرفت چون 
تماشاگران که به قصد تفریح به اوپرا 
آمده بودند از داستان واقع گرایانه 
ی آن- از سیگار کشیدن کارگران 
کارخانجات دخانیات در صحنه و 
قتل در آخرین صحنه بسیار تکان 

خوردند و اثر را نپسندیدند. 
امروز اوپرای کارمن از بهترین نمونه 
های موســیقی دوره ی رمانتیک 
)قرن 19( محســوب می شود و 
یکی از محبوب ترین اوپراها است. 
اما Bizet  هیچگاه از این موفقیت 
باخبر نشد. او بر اثر انتقادات زیادی 
که به او شــد و ضربــه هایی که 
قبال خورده بود به تدریج سالمتی 
خــود را از دســت داد؛ در ســال  
1875)سال اولین اجرای کارمن( 

در سن 37 سالگی درگذشت. 
موســیقی ایــن اوپرا بــدون آواز 
بصورت Suite برای ارکستر تنظیم 
شده در کنسرت هم اجرا می شود. 
فردریک نیچه فیلســوف آلمانی 
به موســیقی Bizet  بسیار عالقه 
داشت. اغلب به کنسرت آثار او می 
رفت و با خود دفترچه ی یادداشت 

می برد و می گفت: 
  Bizet ریتم پر حرکت موسیقی"

مرا فیلسوف بهتری می کند!"
تقریبا هزار سال پیش قوم کولی 
ها از شــمال غربی هندوستان از 

ایران  طریق 
و ترکیه بــه اروپا مهاجرت کردند 
و هنوز گروه های بسیاری از آنها 
قوم کوچ کننده باقــی مانده اند. 
تاریخچه ی مهاجــرت آنها پر از 
داســتانهای غم انگیز اســارت  و 
زجر و بدبختی است. یک میلیون 
کولی در زندانهای آلمان نازی بطور 
فجیعی به قتل رسیدند. با اینکه 
در همه جای اروپا کولی ها اغلب 
از جامعه رانده شده و هنوز مورد 
خشــم و غضب قرار می گیرند، 
جالب است که فلسفه ی زندگی 
اســتقالل-  آزادی-  یعنــی:  آنها 
برادری- عشق به طبیعت- عشق 
به رقص و آواز و موسیقی اثر قابل 
توجهی بر نویسندگان و هنرمندان 
و موسیقیدانان قرن 19 گذاشته 

است. 
آثار هنری بیشماری در این رابطه 
مکرر به وجود آمده اســت. مثل 
اوپرای کارمن- اثر G.Bizet و رمان 

گوژپشت نتردام، اثر ویکتورهوگو.
امســال هم مانند 8 سال گذشته 
اجرای اوپراهای مختلف مستقیما 
متروپولیتن  اوپــرای  طریــق  از 
نیویورک در سینماهای دنیا پخش 

می شود. 
تاریخ اجرای اپرای کارمن:

Nov.13,29,30 |  Dec.8, 
2014 Montreal

برای اطالع بیشتر به
www.Cineplex.com/opera 

مراجعه شود.
•
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شیـدا 
قره چه داغی 

برای آشنائی و استفاده از دنيای عظيم 

و زیبای موسيقی کالسيک، بهترین راه 

اینســت که در کودکی و جوانی چند 

سال ساز زد. راه دوم: با دقت و مرتبا به 

موسيقی کالسيک گوش داد. لذا برای 

کسانی که عالقه دارند و نمی دانند از 

کجا شروع کنند راهنمائی های کوتاه و 

راهگشا در روزنامه پيوند ارائه می دهم. 

خواننده گرامی چنانچه سوال و کمک 

با آدرس  بيشــتری الزم دارید لطفا 

DIALOGUE تماس بگيرید:

Sheida.g@hotmail.com 

موسیقی... 
آمسان در تو پیداست... زالل که باشی، 

جهان با بچه ها صورتی 
و قشنگ است...

لبخندهای ریز بچه هاست که بحران دلتنگی را برای 
آدم بزرگ ها رقیق می کند و جهان را قابل تحمل تر. 

»باران عشق« ُبغضی ســت به بزرگی همین جهان. 
جهانی که دیگر صورتی و قشنگ نیست و بچه ها در 
آن نمی خندنــد. جهانی که بچه ها با کابوس جنگ و 
گرسنگی و فقر، نفس به نفس بزرگ می شوند، جلو 

می آیند و می میرند...
ما برایشان نامه عاشقانه می نویسیم و آنها با همان نگاه 

های پر سوال و معصوم نابودمان می کنند...
راستی به آینده جهانی فکر کرده ای که کودکان اش 
به جای عروسک، با بمب و تفنگ درگیراند؟ به »بچه 
های کار« و حســرتی که در نگاه شان گیر کرده. به 
کودکان آفریقا که بزرگترین آرزویشان یک وعده غذای 

گرم است.
»باران عشق« حسرت همه این نداشته هاست. حسرت 
همه بیقراری ها، دلتنگی هــا و آرزوهای بر باد رفته... 
حسرت جهانی که دیگر خاکستری شده و خبری از 
آن صورتِی شاد در آن نیست. دنیایی که بچه ها در آن 

نمی خندند و غمگین اند...
»باران عشق« قلبی ست که دیگر در سینه هیچکس 
جا نمی شود و آن باالها می تپد. آن باالها می وزد، می 

بارد، ضجه می زند...
که بچه هــا را نجات دهیــد، که فرار کنیــم از این 
خاکســتری لعنتی... که دنیا بدون بچه ها و آن نگاه 
های معصوم، خیلی چیزها کم دارد، نبض اش نمی زند، 

نمی خندد...

عشــق« ریســه رفتن بــه جاه »باران 
طلبی های آدم بزرگ هاست. لبخندی به پهنای یک 
دنیا، بارانی که قطره قطره می بارد و سیالبی می شود 

برای نجات فرشته های کوچک.
تو هم زیر این باران عاشــقی قدم بزن و »نه« بگو به 
جنگ، به کودکان کار، به بچه های بی گناه آفریقا، به 

این خاکستری لعنتی...
"باران عشق"...خیلی زود      )شهرام شکوهی(

•
تنها اتاقی همیشــه مرتبه و همه 
چیز سر جاش می مونه، که توش 

زندگی نکنی!
اگه زندگیت گاهی آشفته میشه 
و هیچی سر جاش نیست، بدون 

هنوز زنده ای!
اما اگر همیشه همه چی آرومه و 
تو چقدر خوشحالی! یه فکری برای 

خودت بکن!
•

هر چه بیشتر احســاس تنهایی 
کنی، احتمال شــروع یک رابطه 

احمقانه بیشتر می شود!
•

حاصل عشق مترســک به کالغ، 
مرگ یک مزرعه بود!

•
گفت: چند سال داری؟

گفتم: روزهای تکراری زندگیم را 

که خط بزنم، کودکی چند ساله ام!
•

گاهی با دویدن برای رســیدن به 
کسی، دیگر نفسی برای ماندن در 

کنار او باقی نخواهد ماند!
•

دیوانگي یعنــی ادامه دادن همان 
رفتار و مســیر همیشگي و انتظار 

نتیجه متفاوت داشتن!
 •

شرط دل دادن دل گرفتن است، 
وگرنه یکــی بی دل می شــود و 

دیگری دو دل!
 •

پروانــه گاهی فرامــوش می کند 
که زمانی کرم بوده اســت و کرم 
نمی داند که روزی به پروانه ای زیبا 

بدل خواهد شد...
فراموشــی و نادانی مشکل امروز 

ماست!
•

روزانــه هزاران انســان بــه دنیا 
می آیند...

اما انسانیت در حال انقراض است!
•

وقتی آدما میگن بارون رو دوست 
داریــم ولی تا بارون میاد چتر باز 

میکنن...
وقتی میگن پرنده رو دوست داریم 

ولی تو قفس نگهش میدارن...
باید از دوست داشتن آدما ترسید!

•
اگر کاسبی نیســت که دوست 

بفروشد ...
در عوض آنقدر دوســتان کاسب 
هســتند که تــو را به پشــیزی 

بفروشند!
•

پرواز کن آنگونه که مي خواهي
و گرنه پروازت مي دهند آنگونه که 

مي خواهند. 

اگرميخواهی 
دریا باشی!

کفش کودکی را دریا برد. کودک روی 
جواني غرق شد مادرش نوشت: دریای روی ماسه ها نوشت: دریای سخاوتمند!  آنطرفتر مردی که صيد خوبی داشت ساحل نوشت: دریای دزد! 

پيرمردی مرواریدی صيد کرد نوشت: قاتل! 
دریای بخشنده!

بر آنچه گذشت، آنچه شکست، آنچه به قضاوت دیگران اعتنا نکن! دریا آرام گفت: اگرميخواهی دریا باشی موجی نوشته ها را شست.
زندگی اگر آســان بود، با گریه آغاز نشد ... حسرت نخور!

نميشد! 

از ســد این تیم گذشــت. استقالل 
همانند بازیهای گذشــته، روان بازی 
نکرد و پرواضح است که 6 ملی پوش 
اســتقالل تیموریان، حیدری، بیک 
زاده، صادقی، فروزان و ابراهیمی که 
خســته از اردوی تیم ملی در کشور 
پرتغال به تیم پیوستند، کارایی خاصی 

از خود بروز ندادند. 
همــه ی تیم ها از ایــن وقفه ی 19 
روزه سود بردند ولی استقالل با نبود 
6 بازیکن اصلی خود چیزی عایدش 
نشد. هاشم بیک زاده هم که سالم به 
اردوی تیم ملی رفته بود، با مصدومیت 
شدید به تهران بازگشت که این اوج 
شــاهکار کارلوس کیروش را نشان 
میدهد که بازیکنان سالم را از باشگاه 
تحویل می گیرد و مصــدوم بازمی 

گرداند! 

همه جای دنیا رسم بر این است که 3 
روز قبل از بازیهای دوستانه یا رسمی، 
باشگاهها موظفند بازیکنان ملی پوش 
خود را در اختیار تیم ملی قرار دهند. 
هیچ کجای دنیــا اردوی بلند مدت 
برگزار نمی شود زیرا علم فوتبال ثابت 
کرده که ایــن اردوها کارایی خاصی 
ندارنــد و بازیکنان باید در باشــگاه 
هایشــان و در کوران مسابقات لیگ 
آبدیده شــوند تا بتوانند به تیم ملی 

کمک کنند. 
ولی در ایران همه چيز متفاوت است. 
جایی که رییس فدراسیون فوتبال علی 
کفاشیان همه ی انتقادات را با لبخندی 
ملیح از سر باز می کند و کیروش هم 
عماًل همه کاره ی فدراسیون شده و 
همه ی برنامه های فوتبال ما بر اساس 
خواست وی برنامه ریزی می شود؛ از 

تاریخ 
اردوهــا تا مکان آنهــا همه و همه از 

اختیارات وی می باشد.
اردوی بعدی تیم ملــی در افریقای 
جنوبی اســت. در کمپ تمرینی که 
کیروش در آنجا ســهام دار اســت و 
ما همچنــان به دنبال پرتقال فروش 

میگردیم!
البته بازی هــای هفته دوازدهم یک 
فرق اساسی با تمام بازیهای این فصل 
و حتی تمامــی ادوار لیگ حرفه ای 
ایران داشت. از این منظر که بازیهای 
این هفته به روی آنتن نرفتند. باالخره 
کفاشــیان پس از مدتها مناقشه بر 
سر حق پخش تلویزیونی مسابقات، 
دستور جلوگیری از ورود دوربین های 
صدا و ســیما به ورزشگاه ها را صادر 
کرد تا بر تهدیدهــای چند ماهه ی 
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خود جامه ی عمل بپوشاند. 
نگارنــده در این مناقشــه حق را به 

فدراسیون فوتبال می دهد. 
البته با یــک اما)!( در همه جای دنیا 
بیشــتر درآمد فوتبال از حق پخش 

تلویزیونی حاصل می شود. 
مثال در بوندســلیگای آلمان درآمد 
پخش تلویزیونی فدراســیون بالغ بر 
850 میلیون یــورو بابت یک فصل 
است که برای سطح فوتبال ما چیزی 
در حدود 800 میلیارد تومان تخمین 
زده می شود. در این زمینه فدراسیون 
بر اســاس مالحظاتــی، مبلغ 160 
میلیارد تومان را برای 3 فصل از صدا 
و سیما طلب کرده که این سازمان به 
هیچ وجه رقم پیشنهادی را نپذیرفته 
و چیزی حدود 22 میلیارد تومان را 
مطرح کرده است. یعنی 138 میلیارد 
تومان اختالف رقم بین فدراسیون و 

سازمان صدا و سیما وجود دارد. 
به شــخصه معتقدم که صدا و سیما 
کوتاه نخواهد آمد و این فدراســیون 
است که مجبور به کوتاه آمدن میشود. 

زیرا فوتبال ما یک قرارداد دیگر با رقم 
180 میلیارد تومان برای سه فصل با 
یک شرکت خصوصی بابت تبلیغات 
محیطی استادیوم های ورزشی دارد 
که این شرکت این رقم را بخاطر دیده 
شدن در تلویزیون پرداخت می کرده 
و حال که بازی ها از تلویزیون پخش 
نمی شــود، در صورت ادامه دار بودن 
موضوع، شرکت مزبور حتمًا قرارداد را 

فسخ خواهد کرد.
صدا و سیما هم از طرفی دیگر متضرر 
می شود زیرا پخش زنده ی بازیهای 
لیگ، ساعات زیادی از کنداکتور شبکه 
های 3 و ورزش را پر می کرد و آگهی 
های بازرگانی قبل و بین بازیها عایدی 
زیادی برای این سازمان داشت. در این 
مجادله سکوت عادل فردوسی پور و 
برنامه ی نود حسابی به چشم می آید. 
عادل همیشــه در همه ی مناقشات 
فوتبال از انتخاب مربی تیم ملی گرفته 
تا انتقال تیم نفت تهران به اراک، نقش 
اساســی ایفا کرده و بــا ورود به این 
موضوعات و استفاده از تریبون خود، 

تاثیر زیادی در این موارد گذاشــته و 
خط و خطوط فوتبال را به نفع خود 
و برنامــه اش پیش بــرده. حال که 
منفعت باشــگاهها به میان آمده، او 
سکوت اختیار کرده و نشان داده که 
تا جایی به مسایل فوتبال ورود میکند 
که منفعت خود و سازمان متبوعش 
به خطر نیفتد. این مســاله در میزان 
محبوبیت رو به افول وی و برنامه اش 

تاثیر بسزایی خواهد داشت.
اگر کفاشــیان موفق به گرفتن حق 
پخش بازیها نشود، باشگاه های ما با 
مشکل اساســی روبرو خواهند شد و 
به شخصه امیدوارم که کفاشیان در 
این میدان پیروز شود. در این مبحث 
یک نکته قابل تامل است و آن اینکه 
آیا کفاشــیان برای دفاع از فوتبال به 
جنگ با سازمان قدرتمند صدا و سیما 

برخواسته؟! 
اگر برای دفاع از فوتبال است چرا در 
دوره ریاست 7 ساله ی خود دست به 
این کار نزد! شایعات حاکی از این امر 
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مقاومت شجاعانه کوبانی در برابر مرتجعين 
داعش وارد سی امين روز خود شده است. 

به رغم کمبود آذوقه، مهمات، اسلحه و محرومیت 
از ســالح های ســنگینی که داعش به آن مجهز 
اســت، زنان و مردان رزمنده و آزادی خواه کوبانِی 
محاصره شــده، دوش به دوش یکدیگر در مقابل 
لشــکریان تیره مغز "خالفت اسالمی" ایستاده اند 
و تلفاتی نیز بر آنان وارد ساخته اند. باوجود آن که 
بخش هایی از شهر کوبانی به اشغال داعش درآمده 
اســت، اما کوبانی درهر گذرگاه و کوچه و محله، 
شــاهد مقاومت تا پای جان شــهروندان خویش 
اســت. داعش مرتجع و آدم کش که عادت داشت 
بی مقاومت و برق آســا، شهرهای سوریه و عراق را 
یک به یک به اشغال خود درآورد و بی مقاومت یا 
با اندک مقاومتی موصل و شنگال را تصرف کرده 

بود، در کوبانی با سدی غیرقابل نفوذ روبرو گشت.
مقاومت دالورانه و تا پای جان کوبانی که هم زمان 
تحسین جهانیان و تعجب مرتجعین را برانگیخت، 
برخاســته از تحوالتی ســت که مردم کوبانی در 
سال های بعد از بحران ســوریه از سر گذرانده اند. 
مقاومــت کوبانی معطوف به جایــگاه توده مردم 
و نقشی ســت که در این تحوالت ایفــا کرده  اند. 
سازمان ها و احزاب کرد سوری توانسته اند با اتکاء به 
توده زحمت کش مردم و بدون کمک از دولت های 
ارتجاعی منطقه، نظام مستقلی را پایه ریزی کنند. 
در سه سالی که از وضعیت بحرانی سوریه می گذرد، 
کوبانی به شیوه ای دموکراتیک و شورائی و مشارکت 
عموم توده های مردم به ویژه مشارکت گسترده زنان 

اداره می شود. 
کوبانی مرزهای جنســیتی و قومی را پشــت سر 
گذاشته و افراد جامعه مستقل از جنسیت، قومیت 
و مذهب از حقوق برابر برخوردار هستند. تمام امور 
شهر توسط شورای شهر اداره می شود. شورای شهر 
ترکیبی ست از نمایندگان احزاب سیاسی وگروهای 
اجتماعی و نمایندگانــی از آوارگان جنگی کرد و 
عرب ، مسیحی یا مسلمان )سنی، ایزدی، علوی( 
که از سایر نواحی اشغال شده و جنگ زده سوریه و 

عراق به این شهر پناه آورده اند. 
همین شورای مردمی است که هم اداره امور شهر 
و هــم تصویب مقررات و قوانیــن ترقی خواهانه و 

برابری طلبانه را برعهده دارد. 
کوبانی تقریبا تمام کســانی را که توان جنگیدن 
داشته اند در یک ارتش توده ای مسلح ساخته است. 
در کوبانی یک جنبش مقاومت مردمی سازماندهی 
شده است. یگان های مدافع خلق که در سه کانتون 
)کوبانی، عفرین و جزیره( ســازماندهی و مسلح 
شــده اند ارتش توده ای کردستان سوریه است که 

بیش از 40 درصد آن را زنان تشکیل می دهند.
مقاومت شجاعانه کوبانی حاوی این نکته بسیار مهم 
اســت که اگر توده های مردم بسیج و سازماندهی 
شــوند، اگر آنــان اراده کننــد، قادرنــد در برابر 

وحشی ترین نیروهای ارتجاعی نیز بایستند. 
تنها اتکاء به مردم و سازماندهی آگاهانه مقاومت 
مســلحانه توده ای می توانســت دفاع تا پای جان 
کوبانی از زندگی و از آن چه کوبانیان ســاخته اند 
را در برابر مهاجمان و متجاوزان میســر ســازد و 
کوبانی را از شــنگال ها و موصل ها متمایز ســازد. 
اگر داعش درنده خو نتوانســت جنبش کردستان 
سوریه را غافل گیر و کوبانی را فوراً تصرف و اشغال 
کنــد تنها و تنها به خاطر آن بود که مردم کوبانی 
توانسته اند سرنوشت خود را خود در دست گیرند، 
زندگی آزاد و برابری را سازمان دهند و الگوی نوین 
و دموکراتیکــی از اداره جامعه ارائه دهند. کوبانی 
یک شهر است. شهری ست که اما در دل منطقه ای 
بحران زده ابراز وجود کرده است. شهری ست که به 
کانون مبارزه مستقل کردها و شهر تصمیم گیری های 
جمعی و شورائی تبدیل شــده است. شهری ست 
که می تواند الهام بخش مردم سایرشهرها از جمله 
شهرهای کردنشین به ویژه کردهای ترکیه باشد که 
حزب اصلی آن ها، حزب کارگران کردستان ترکیه 
)پ .ک .ک (روابط بســیار نزدیک و دوســتانه ای با 
حزب اتحاد دموکراتیک )ی. پ .ک( کردستان سوریه 
دارد. کانتون های کردستان ســوریه و در راس آن 
کانتون کوبانی خار بزرگی در چشم همه دولت های 
مرتجع و مدافعان نابرابری های سیاسی و اجتماعی 
و تهدید بزرگی برای رژیم های دیکتاتوری و ارتجاعی 
منطقه و در راس آن دولت فاشیستی ترکیه است. 
وقتی که کانتون کوبانی در بهمن سال گذشته اعالم 
موجودیت کرد، دولت ترکیه این ابتکارعمل مردم 

کوبانی را به "بازی با آتش" تعبیر نمود. 

دولت های امپریالیستی و تمام کشورهای مرتجع 
منطقه، با هر جنبش انقالبی و آزادی خواهانه و هر 
تحرک و جنبش توده ای که تقویت کننده گرایش 
چپ در منطقه باشــد، یا اداره جامعه را به دست 
توده های تهی دســت جامعه بسپارد و یا بخواهد 
به زادگاه یک جنبش رادیکال سوسیالیســتی و 
کارگری تبدیل شــود، به شدت مخالف اند و با آن 

دشمنی آشتی ناپذیر دارند.
دولت فاشیســتی ترکیه که پرونــده قطوری در 
سرکوب و کشتار کردهای ترکیه و احزاب سیاسی 
چپ و انقالبی دارد و از تحوالت کوبانی شدیدا به 
وحشت افتاده و بنابه مالحظاتی فعال نمی خواهد 
کوبانی را خود درهم کوبد، این وظیفه را به داعش 

واگذار نموده است. 
در حالی که داعش شهر کوبانی را از سمت شرق و 
غرب و جنوب به محاصره درآورده و با توپ و تانک 
و شلیک گسترده خمپاره، بخش هایی از شهررا به 
اشغال خود درآورده است، دولت فاشیستی ترکیه 
که کمک های مستقیم و غیرمستقیم آن به داعش 
عیان گشته است، یگانه مسیر عبور و مرور در شمال 
کوبانی و ارســال کمک به مبارزین کرد سوری را 
مسدود ساخته اســت و از پیوستن افراد مبارزی 
که برای مبارزه در صفوف مردم کوبانی، خود را به 
مرزهای سوریه رسانده اند ممانعت به عمل می آورد. 
فاشیست های ترکیه که در سقوط کوبانی به دست 
داعش روز شــماری می کنند، حتا از ملحق شدن 
یگان های ارتش توده ای کردهای سوریه، ازعفرین و 
جزیره که به دلیل اشغال مناطقی از سوریه توسط 
داعش، ارتباط آن ها با کوبانی قطع شده، ممانعت 

به عمل آورده اند.
رجب طیــب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، پیش 
از آن که الیحه پیشنهادی دولت پیرامون دخالت 
نظامی در خاک ســوریه و عراق را به پارلمان این 
کشــور ببرد، صریحا گفته بود ترکیه تماشاچی 

تحوالت منطقه و تقسیم کشورها نخواهد بود.
همین که جواز دخالت نظامی ترکیه در سوریه و 
عراق صادر شد، تانک های ارتش ترکیه در مرزهای 
سوریه به خط شــدند. نخست وزیر ترکیه احمد 
داوداوغلوتحت فشــار افکار عمومی گفت، ترکیه 
اجازه نخواهد داد منطقه کوبانی به دست داعش 

سقوط کند. 
"بی تفاوتی" دولت ترکیه در برابر حمالت 
داعــش و پیش روی هــای آن در کوبانِی 

تحت محاصره اما کسانی را که هنوز 
به ماهیت دولت فاشیســتی ترکیه و 
نقشه های آن پی نبرده بودند، متعجب 
می ســاخت. در واقع امــا هیچ جای 
تعجبی وجود نداشت و موضوع بسی 
فراتر از مماشــات و بی تفاوتی است. 
دولت ترکیه بی تفاوت نیست بلکه این 
خواست و تمایل باطنی ترکیه است که 
داعش، کوبانیِ آزادی خواه را لت و پار 
کند. ترکیه فاشیستی مقدم بر هرچیز 
خواهان تضعیــف و نابودی جنبش 
مقاومت مردم کردستان 
سوریه است که هر آینه 
می تواند به کردســتان 
ترکیه نیز سرایت کند. 
هدف دیگر دولت ترکیه 
سرنگونی رژیم بشار اسد و تحقق امیال 

توسعه طلبانه و پان ترکیستی ست.
در حالی که صدور مجوز دخالت نظامی 
ترکیه در ســوریه و عراق و صف آرائی 
تانک های آن در مرزهای سوریه مورد 
استقبال و حمایت دولت امپریالیستی 
آمریــکا و متحدان اروپایــی آن قرار 
گرفته است، این موضوع اما مخالفت 
و حساسیت شدید دولت های ارتجاعی 
ســوریه، عراق و به ویــژه جمهوری 
اســالمی را درپی داشته است. دولت 
فاشیســتی ترکیه، در پوشش طرح 
ایجاد یــک منطقه امن یــا منطقه 
حائل و پــرواز ممنوع در داخل خاک 
سوریه، در واقع درصدد اشغال بخشی 
از خاک سوریه است تا از آن به عنوان 
پایگاه آموزش نظامی مخالفین اســد 
استفاده کند. ترکیه می خواهد با تمرکز 
بخشیدن به مخالفان اسد و سربازگیری 

از میان آن ها، اپوزیسیون سوریه را تقویت کند و با 
سازماندهی یک نیروی مسلح وابسته و مورد اعتماد 
خود، رژیم بشار اسد را سرنگون سازد و بخش هائی 

از خاک سوریه را به اشغال خویش درآورد.
مداخله نظامی ترکیه در عراق و سوریه اما بحران ها 
و تضادهای کنونی موجود در منطقه را فوق العاده 
تشــدید خواهد کرد و درگیری هــای کنونی را از 
حد جنگ داعش بــا نیروهای کرد یا ارتش عراق 
و سوریه بسی فراتر خواهد برد. پوشیده نیست که 
ورود ترکیه به چنین فاز خطرناکی، پای دولت های 
عربستان ســعودی و جمهوری اسالمی را نیز به 
معرکه خواهد کشــاند و تمام جنگ های نیابتی 
کنونی به جنگ های مستقیم دولت های ارتجاعی 
منطقه مبدل خواهد شد و کل منطقه را در باتالقی 
مرگ بار فــرو خواهد برد. باتالقی که خروج از آن، 
مطلقا به آسانی ورود به آن نخواهد بود. بنابراین، 
هیچ بحثی از بی تفاوتی یا مماشات دولت ترکیه در 
میان نیست. نخست داعش باید مقاومت کردهای 
ســوری را در هم بشکند و کانتون ها، سازمان ها و 
احزاب سیاسی آن ها را متالشی سازد، تا بعد ارتش 
ترکیه وارد عمل شود. دولت ترکیه آماده است تا 
پس ازسقوط کوبانی وزمانی که خون مبارزین کرد 
در همه کوچه ها، سنگفرش ها و سنگرهای کوبانی 
جاری شد و تمام اندام این شهر شجاع و مقاوم زیر 
سم وحشیان داعش له و لورده شد، به بهانه داعش 
و برای دفاع از خاک ترکیــه در خارج از مرزهای 

ترکیه )1( وارد کوبانی شود.
اجرای چنین سیاستی اما بحران های درونی ترکیه 
را بیش از پیش دامن خواهد زد. بده بســتان های 
سیاســی و اقتصــادی دولت ترکیــه با "خالفت 
اسالمی" تدارک دخالت نظامی در خاک سوریه و 
عراق، ممانعت از ارسال کمک های دارویی، غذایی 
و ممانعت از پیوستن مبارزین داوطلب به صفوف 
مقاومــت کوبانی، تا همین جــا هم تاثیرات خود 
را بر مســائل داخی ترکیه بر جای گذاشته است. 
اعتراضات توده ای در اســتانبول، آنکارا، دیاربکر، 
آنتالیا و چند شــهر دیگر ترکیه بــه درگیری با 

نیروهای پلیس کشیده شده است. 
در چند شهر بزرگ ترکیه حکومت نظامی برقرار 
شده است. در برخی شهرهای ترکیه، دفاتر حزب 
عدالت و توسعه اســالمی که حزب حاکم است، 
به آتش کشیده شده ا ند. 35 شهر ترکیه صحنه 
تظاهــرات و اعتراضات توده ای بوده انــد. در این 
اعتراضات تاکنون 31 نفر کشته، صدها نفر زخمی 
و بیش از هزار تن دستگیر شده اند. ده ها هزار تن 
از مردم در ده ها شهر از کشورهای مختلف از ایران 
گرفتــه تا قلب اروپا در اعتراض به سیاســت های 
دولــت ترکیه، در ضدیت با داعــش و حمایت از 
کوبانی دســت به تظاهــرات و راه پیمایی زده اند. 
حزب کارگران کردستان ترکیه )پ. ک. ک( ضمن 
هشــدار به تعلیق مذاکرات خود با دولت ترکیه ، 
تهدید کرده است اگر مرز ترکیه برای کمک رسانی 

به کوبانی باز نشود، خود وارد عمل خواهد شد!
پاســخ دولت فاشیســتی ترکیه بمباران پایگاه 
پ.ک.ک دراســتان حــکاری درنزدیک مرزعراق 

بوده است. مرتجعین داعشــی، که مورد نفرت و 
انزجار همه انقالبیون و عموم مردم سراسر جهان 
هستند، با استفاده از تجهیزات پیشرفته جنگی و 
تحت حمایت های مستقیم و غیرمستقیم برخی 

دولت های ارتجاعی، در حال پیشروی هستند. 
قصابان اسالمی طی روزهای اخیر به داخل کوبانی 
نفوذ کرده و بخش هایی از شــهر را به اشغال خود 
درآورده انــد. کوبانی قهرمــان و آزادی خواه که از 
حمایت معنوی تمام مردم زحمتکش و انقالبیون 
سراسر جهان برخوردار است، در یک جنگ نابرابر، 
درمقابل مرتجعین آدم کــش مقاومت می کند و 
به رغم آن که از سه جهت به محاصره داعش درآمده 
و از کمبود آذوقه و سالح و مهمات رنج می برد، اما 
استوار و مقاوم در برابر خون ریزان داعشی ایستاده 
اســت.داعش با پرتاب سه موشک کاتیوشا از سه 
جهت وارد شهر کوبانی شده است. 40 تانک ارتش 
ترکیه اکنون در نزدیکی معبر مرزی رو به کوبانی 

مستقر شده و منتظر سقوط کوبانی اند. 
به رغم این اما مقاومت کوبانی ادامه دارد و تیر داعش 
و حامی بزرگ آن ترکیه فعال به ســنگ خورده و 
کوبانی سقوط نکرده است. پوشیده نیست که حتا 
ســقوط کوبانی، پایان ماجرا نخواهد بود. مبارزه و 
مقاومت کوبانی حتا پس از اشغال، علیه اشغال گران 
و متجــاوزان اعم از "دولت اســالمی" )داعش( یا 
دولت فاشیســتی ترکیه برای آزادی و استقالل و 
برابری، برای بازســازی و گســترش فعالیت های 
دمکراتیک و شورایی کانتون کوبانی و برای برپایی 

یک زندگی آزاد و انسانی ادامه خواهد یافت.
مردم کرد وکل خلق های منطقه تنهازمانی آزادی 
واقعی خودرابدســت خواهندآورد کــه مبارزات 
آزادی خواهانــه وبرابری طلبانه خودرامســتقل از 
دولتهای ارتجاعی وامپریالیستی گسترش دهند 
و مسیردگرگونی های عمیق و بنیادی رابگشایند.

درجنبش انقالبی کردســتان ســوریه، باورهای 
چپ و منش های کارگری و سوسیالیستی بیش 
ازپیش باید تقویت شود.تنها طبقه کارگراست که 
هیچ منفعتی درادامه و حفظ نظم موجود ندارد و 
پی گیرانه خواستاردگرگونی بنیادی و سوسیالیستی 
جامعه است. این است نیازاصلی و راه رهائی قطعی 
مردم منطقه از شّرمصائب بی شماری که اکنون با 
آن روبرو هستند.کوبانی مبارز نیز درمسیرطوالنی 

همین تحول گام نهاده یاباید گام نهد. 
کوبانی قهرمان اما اکنون درمحاصره گرگ هاست. 
کوبانی جسور و شیردل حتا اگر در مقابل گرگ ها، 
و ســگ های رذل داعش از پا درآید و شکستی را 
متحمل شــود، چیزی از دالوری هــا، قهرمانی ها 
و عمل شــکوه مند آن نخواهد کاســت. کوبانی 
پیشتاز مبارزه در منطقه و پر افتخار خواهد ماند.

پیروز واقعی درانتظارکارگران و زحمتکشان جهان 
کوبانی ســت وپیروزی کوبانــی ازاین منظر یک 
پیروزی قطعی ست. تاریخ، قهرمانی زنان و مردان 
کوبانی را فراموش نخواهد کرد همان طور که تسامح 
دولت های مدعی یا مدافع "حقوق بشر" نسبت به 
کشتار مردم کوبانی به دست داعش درنده خو و ضد 

بشر را نخواهد بخشید!
•

Demo.shorai@gmail.com

تلویزیون دمکراسی شورایی 

اطالعیه
برنامه های تلویزیون دمکراســی شورایی از 
اول اگوست، 10 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 نيم 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 نيم صبح به وقت ایران، 
ســاعت هفت صبح به وقت اروپای مرکزی 

خواهد بود.
اگر به تلویزیون ماهواره ای دسترسی ندارید، 
می توانيد از طریق آدرس اینترنتی ســایت 
دیدگاه  و جی ال ویز به طور زنده و هم زمان 
برنامه های تلویزیون دمکراســی شورایی را 

مشاهده کنيد:
http://www.didgah.tv/fa

دموکراسی شورایی 

تشديد زن ستيــزی اسالم گرايان عليه زنان خاورميانه
حمــالت و توحــش گروه های اســالمی از 
جمله داعش علیه زنان، طی ماه های گذشته 
زن ســتیزی در منطقه خاورمیانه را تشدید 
نموده و زندگی و امنیت زنان را بیش از پیش 
به مخاطره انداخته است. گروگان گیری زنان 
ایزدی و فروش آنان در میادین تنها نمونه ی 
این توحش نیست بلکه این فضای زن ستیزانه 
و توحش بــار، گروه ها و دســتجات مختلف 
اســالمی در گوشه و کنار خاورمیانه و حتی 
اروپــا را برانگیخته تا به حمالت برنامه ریزی 

شده علیه زنان روی آورند.
در ایران شاهد پدیده اسیدپاشی زنجیره ای 
هستیم. طی هفته های اخیر، در شهر اصفهان، 
در چندین مورد، فرد یا افراد موتورســوار به 
زنان اسید پاشــیده و متواری شده اند. طبق 
اخبار منتشــره تاکنون یکی از قربانیان این 
حمالت اســیدی فوت کرده است. مقامات 
امنیتــی و انتظامــی نه تنها تالشــی برای 
دستگیری مســببین این جنایات نکرده اند، 
بلکه با تبلیغات دروغین و پخش شایعات این 
موارد را به "خصومت شخصی" یا "تبلیغات 
مخالفین" نســبت می دهند. امــا ادامه این 
حمالت و مشــاهده این موارد در شهرهای 
دیگری چون تبریز، مشهد و کرمانشاه طی 
روزهای اخیــر و اذعان رســانه های دولتی 
بر وجود حمالت اســیدی به زنان، نشان از 
تعرضات سیستماتیک علیه زنان و ایجاد جو 
وحشت در جامعه و به ویژه در میان زنان دارد. 
زنان در ایران صرفا به خاطر پوشش شان یک 
روز توسط نیروهای انتظامی سرکوب می شوند 

و روز دیگر توسط باندهای غیررسمی سیاه 
اســالمی. اما این حمالت تنها بــه عراق و 
ایران محدود نمی شــود. گروه های اسالمی 
کوچک و بــزرگ در اروپا نیز در مواردی در 
خیابان ها و معابر عمومی به زنان بی حجاب 
حمالت لفظی یا فیزیکی کرده اند. آماج این 
حمالت عمدتا زنان مهاجر خاورمیانه و شمال 
آفریقا هستند. در هلند یک دختر 26 ساله 
دانشــجوی ایرانی در خیابان مورد ضرب و 
شتم گروهی قرار گرفته و زخمی شده است. 
در مناطقی از شهرهای بزرگ هلند که محل 
سکونت مهاجرین مسلمان می باشد، توهین و 

آزار خیابانی زنان افزایش یافته است. 
در آلمــان نیــز آزار و ارعاب زنــان مهاجر 
خاورمیانه توسط گروه ها و دستجات اسالمی 
و برخورد توهین آمیز به زنان بی حجابی که 

از کشورهای اسالمی اند، افزایش یافته است.
زنان در کوبانی با مشارکت تحسین برانگیزی 
در صف مبارزین علیه داعش می جنگند و در 
مقابل این نیروی ارتجاعی ایستادگی می کنند. 
در ایــران، اعتراضات متعــددی علیه موج 
اسیدپاشی ها به راه افتاده است. روز 30 مهر 
صدها تن در تهران در مقابل مجلس شورای 
اسالمی تجمع نموده و شعارهای ضدحکومتی 
ســر دادند. تظاهرکنندگان خواهان برخورد 
با عاملین بودنــد. در اصفهان حدود دو هزار 
تن در مقابل دادگســتری این شــهر جمع 
شدند و ضمن اعتراض به فضای ناامن شهر 
از مســئولین خواســتند تا عوامل حمالت 
اسیدی، شناسایی و دستگیر شوند. همچنین 

دانشجویان علم و صنعت تهران نیز روز 29 
مهر به حمالت اســیدی علیه زنان اعتراض 
کردند. در برخی شهرهای اروپا، زنانی که در 
معابر عمومی مورد تهاجم لفظی و فیزیکی قرار 
می گیرند، با مراجعه به پلیس و شکایت علیه 
متعرضان، در برابر جو زن ستیزانه ایستادگی 
و مقاومت می کنند. در تمامی نمونه های ذکر 
شده، گروه ها و گرایشات اسالمی و ارتجاعی با 
حمله لفظی، فیزیکی و اسیدی به زنان سعی 
در مرعوب کردن آنان دارند. در سوریه و عراق 
به زور نیزه و شمشیر و چاقو، زنان را گروگان 
می گیرند و مورد تجاوز قرار می دهند. در ایران 
لباس شخصی های موتورسوار اسید می پاشند، 
و آن سوتر، دســتجات لمپن در کوچه پس 
کوچه های اروپــا زنان را مــورد حمله قرار 
می دهند. زنان اما نشان می دهند که هر جا 
سرکوب هست، مبارزه و مقاومت و اعتراض 
هم هست. کمیته خارج کشور سازمان فدائیان 
)اقلیت( حمالت وحشیانه گروه های اسالم گرا 
در هر گوشــه ی جهان را محکوم و از حقوق 
و آزادی های زنان دفاع می کند. دســتگیری 
و مجازات عاملین این گونه حمالت، گام اول 
در مبارزه با خشونت سیستماتیک علیه زنان 

است.

نابود باد هر گونه ستم و تبعيض عليه زنان
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی
زنده باد آزادی - زنده باد سوسياليسم
کميته خارج کشور سازمان فدائيان )اقليت(

        پیروزی کوبانی 
در مقاومت 

و اشغال
کوبانی قهرمـان اکنون 

درمحاصره گرگ هاست... 
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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
15 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 کليه 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  اتومبيل های 

دست دوم،  
- با گواهينامه رانندگی -

فورا نيازمندیم. 
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 تأیيد ترجمه 

رسمی اسناد و مدارک، 
ترجمه شفاهی، تنظيم دعوتنامه 
و تکميل کليه فرم های رسمی، 

تأیيد امضاء 
محل: مرکز شهر مونترال 

نزدیک مترو مک-گيل
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 التحصیالن و معلمین
 مدارس تیزهوشان ایران )مدارس عالمه 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 مشکالت 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 تاپيشرفته

توسط کارشناس ارشد زبان 
فرانسه، با بيش از 10 سال 
سابقه تدریس در موسسه 
کيش و قطب راوندی تهران

)مجتبی فالح(

Tel.: 514-965-1358 
aug-oct60PD

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 نظير! 

  برای هر اوکازیونی 
  برای هر بودجه ای 
  برای هر سليقه ای

514-983-1726

مهدکودک 
خصوصی: دوستان کوچولو 
کوچولوهای دلبندتان را از 

محيط خانه به محيط 
خانه دوستان کوچولو 

تحویل دهيد! 
از ۴ ماهه تا 5 ساله 

در  قلب کت سنت لوک 
Tel.: 514-651-3232
Tel.: 514-550-7903

azoct15mromrani

استخـــدام
به یک تکنيسين الکترومکـانيک 

و کارگر فنی  برای کار 
در کارخانه پالستيک 

واقع در جنوب مونترال نيازمندیم. 
شماره هــای  تماس:

 3۴1-567-51۴      و      51۴-606-9007

اجــاره
خانه ویالیی، واقع در فضایی 

طبيعی و زیبا، 
در نزدیکی مرکز خرید، 

اجاره داده می شود. 

(514) 622-7023
kabiriazoct15

استخدام
راننده کامیون 
Truck drivers 

wanted (class one)
Min. 3 yrs experience. 

Fair knowledge of 
french required.

Local + switch in prov-
ince of Que.

Home everyday. 
(Payroll and Inc accepted)

(514) 991-9626
deepemploi@aol.com

kabiriazoct15

استخدام
به چند نفر ویترس 

• باتجربه  •
برای کار در رستوران 

کبابسرا نيازمندیم.
Tel.: 514-933-0-933

جویای کار
کارشناس پرستاری باتجربه 
آماده نگهداری از سالمندان 

و بچه ها درمنزل
)مسلط به زبان انگليسی، 

آشنا به فرانسوی(
Tel.: 514-967-9909

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 12سال سابقه تدریس در موسسه کيش تهران 

عضو رسمی
TESOL CANADA/TESOL 

USA/TESOL TRINITY London
برگزاری کالس های خصوصی و نيمه 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 عالقه 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 

کنید! استخدام ایرانی 

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک، انتاریو و ایران
• ترجمه رسمی کليه اسناد و مدارک

• تنظيم دعوتنامه رسمی، گواهی امضاء و کپی برابر اصل
• تکميل انواع فرم ها

• ترجمه رسمی از ایران به کانادا
• تلفن مستقيم از ایران:  021-85312009

فروش کلیه بلیت 
برنامه ها و کنسرت ها 

همه روزه در تپش دیجیتال

514-223-3336

فرهنگ رسمی  دارالترجمه 
عضو

رضا داودى
مترجم رسمى در كبك
مترجم رسمى دادگسترى ايران

ترجمه رسمى كليه اسناد و مدارك
  تنظيم دعوت نامه رسمى

گواهى امضاء و كپى برابر اصل
تكميل فرمهاى مختلف

به صفحه                 ”دارالترجمه رسمى فرهنگ“ 
بپيونديد و از تخفيف هاى ما بهره مند شويد.

تهران-كارگرشمالى
تقاطع بلوار كشاورز

نبش كوچه گيتى
پالك1172-طبقه2

واحد7
+98 21 6642 1511

تلفن مستقيم تهران:
(021) 853 128 32

1396, Ste Catherine O
Unite 425
Montreal 
H3G 1P9

Cell: 514 691 4383
rezadavoudi78@yahoo.fr

farhangtranslation85@gmail.com
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نگهــداری 
ازساملندان
نگهداری از سالمندان 
دلبندشما، توسط خانم 

با تجربه، در خانه یا 
بيمارستان 

صوفی: همراه با رفرنس
514-717-9117

freeazmar

سفـارش 
كيـک

سفارش همه گونه کيک 
برای همه اوکازیون ها

با کيفيت عالی و بهای 
مناسب  )بانوی ایرانی(

Tel.: (438)401-8546
azoctfri

•  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 

تركيب خون و 
ادرار در جريان 
درمان با روزه، 
عميقًا تغيير مي يابد 
و به شكل و تركيب 
طبيعي خود بر 
مي گردد و جا دارد 
فصل مستقلي را به 
بحث درباره اثرات 
روزه در تركيب 
خون اختصاص 
دهيم

 

 

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16

جدول عاديجدول ويژه

یک جدول با دو شرح
5133 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.

13

15 شوم ترین شب زندگي
 دقايقي از طلوع آفتاب نگذش�ته بود كه پس�رجوان ناگهان از خ�واب پريد. همين كه 

نيم نگاهي به ساعت ديواري اتاقش انداخت با عجله از رختخواب بيرون پريد

1614 راه اندازي سامانه تجميع داده هاي پایش تا پایان سال 
 سازمان حفاظت محيط زيست در اين خصوص با راه اندازي فاز اول مركز كنترل و پايش ملي، 

اقدامات اوليه و زير ساخت هاي الزم براي سامانه تجميع داده هاي پايش را فراهم كرده است

معضل ريزگردها كه امروز دامن بسياري 
از شهرهاي كشور را گرفته است طي دو 

سال اخير شدت بيشتري يافته است. 
همين امر باعث شده است تا بسياري از 

مسئوالن كشورمان تدابيري براي اين موضوع 
بينديشند؛ هر چند ريشه اين مشكل به 

كشورهاي عربي همسايه بازمي گردد اما گويا 
اين كشورها چندان تمايلي به رسيدگي براي 

اين موضوع ندارند
صفحه 15 

 ورود به شهر رمضان

رمضان م��اه مهماني 
خداس��ت، ماه��ي ك��ه 
خداون��د بندگان��ش را به 
مهماني خود فرامي خواند 
ماهي ك��ه در آن خداوند 
ب��ه بندگان��ش رحمت و 

بركت عطا مي كند.
ماه��ي ك��ه روزه��ا و 
ش��ب هايش از بهتري��ن 
ساعت هاس��ت و سرتاسر 

اين ماه درهاي بهش��ت روي بندگانش گش��وده است، ماهي كه نفس كشيدن 
حكم تسبيح و خوابيدن حكم عبادت دارد.

ماهي كه ش��ب قدر، ش��بي كه برتر از هزار ماه است در آن واقع شده، شبي 
كه فرش��تگان ب��ه اذن خدا فرود مي آيند و جميع مق��درات بندگان را در طول 
سال تعيين مي كنند. ماهي كه بندگان ازخداي خود طلب آمرزش و رستگاري 
مي كنند. واژه رمضان در لغت »رمضاء« به معني حرارت و س��وزانيدن اس��ت و 
چون در اين ماه گناهان انس��ان بخشيده مي ش��ود، از آن به عنوان ماه مبارك 
رمضان ياد مي شود. انتخاب واژه رمضان از دقت و لطافت خاصي برخوردار است 
چرا كه سخن از گداخته شدن را به نوعي مي توان دگرگون شدن در زير آفتاب 
سوزان و گرم و تحمل ضربات بي امانش تعبير كرد. رمضان بهار قرآن و مناجات 
به درگاه پروردگار بي نياز اس��ت. تمام كتب بزرگ آسماني از جمله قرآن كريم، 

تورات، انجيل، زبور و صحف در اين ماه نازل شده.
ام��ام جعفر ص��ادق )ع( مي فرماي��د: كل ق��رآن در ماه رمض��ان به صورت 
بيت المعمور نازل ش��ده و صحف ابراهيم در ش��ب اول رمضان و تورات در روز 
ششم ماه رمضان، انجيل در روز سيزدهم رمضان و زبور در روز هجدهم رمضان 
نازل ش��ده اس��ت. نظر به اين كه قرآن كريم در ماه مبارك رمضان نازل شده و 
ت��اوت آيات آن در اين ماه فضيلت بس��ياري دارد، در روايات اس��امي از ماه 
رمض��ان به عنوان بهار قرآن هم ياد مي ش��ود. اين م��اه هر روزش نماز و دعايي 
ويژه دارد و در اين ماه به س��بب بركات آن دعا، مناجات و نمازهاي مس��تحبي 

توصيه شده است.
از ب��ركات اين ماه مي توان به اين نكته اش��اره كرد ك��ه با آغاز اين ماه، همه 
مس��لمانان، در هر جاي دنيا اين ماه را به بهترين نحو برگزار مي كنند و س��فره 

سحر و افطار را با ياد خدا برپا مي كنند.
ماهي كه سراس��ر خير و بركت اس��ت. ماهي كه حتي ج��رم در آن كاهش 
مي يابد و بس��ياري دس��ت به بارگاه خدا برمي دارند و طلب آمرزش و بخش��ش 
مي كنند و توبه پيش مي گيرند. همچنين انس��ان روزه دار در هنگام گرس��نگي 
و تش��نگي، فقرا و بينوايان را ياد مي كند و در نتيجه به كمك آنها مي ش��تابد. 
پيامبر )ص( مي فرمايد: »ماه رجب، ماه خدا و ماه شعبان ماه من و ماه رمضان ماه 
امت من است. هر كس همه اين ماه را روزه بگيرد، بر خدا واجب است كه همه 
گناهانش را بخش��يده و بقيه عمرش را تضمين كند و او را از تش��نگي و عطش 

دردناك روز قيامت امان دهد.«
با اين تفاسير مي توان نتيجه گرفت كه اين ماه در نزد خدا اجر و قرب بااليي 
دارد و خداوند باالترين بركات و آمرزش هاي خود را در اين ماه قرار داده است.

چه خوب اس��ت كه با آغاز اين ماه، نهايت اس��تفاده را كرده و از خداي خود 
خواس��تار آمرزش گناهان، بركت در روزي و رفع مشكات مردم باشيم و دست 

فقرا و بينوايان را گرفته و كمك حال هم در اين ماه پربركت باشيم.

فرهنگ و آداب روزه داري 
 مص�رف كربوهيدرات هاي مركب در س�حر كه در مدت طوالني تري هضم مي ش�وند 

باعث مي شوند شما كمتر گرسنه شويد
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محسن غالمي

روزه و درمان هاي طبيعي

یادداشت

 افقي:
1-بخشي از خودرو كه مركز كنترل 
عملكرد آن محس��وب مي ش��ود- از 
ش��هرهاي تاريخي و بس��يار زيباي 

ايتاليا
2- رديف- بي خب��ر از پياده- جيره 

مقرر
3- گش��ادگي رگ ه��اي پ��ا- 

خويشاوندي، ارتباط- كمك
4- بل��ي- مركز ف��راري- ابزار اضافه 

الزم- آبسه
5- سابقًا بر سر آن جان مي باختند- 

چوب دستي قلندر- كلمه
6- پ��ر و لبري��ز- اي��ن گل ام��روزه 
بيشتر نشانه عش��ق، افتخار، برتري 
و جذابيت مي باشد- عامت مفعول 

بي واسطه
7- مركز فرماندهي- مكاني عمومي 
براي اس��تفاده از اينترن��ت- مدفن 

فردوسي
8- نامراد- ش��هر بي قانون- گياهي 
از تيره سوس��ني ها ب��ا گل هاي زيبا 

و معطر
9- صورت��ي كمرنگ- ض��د خونگرم- 

روغن جا
10- دريا- مركز كش��ور چك- بازهم 

پر و لبريز!
11- پادش��اهان- قلعه حس��ن صباح- 

ضمير غايب
12- لباس صاف كن- عشوه گر- حرف 

جمع- بام خانه
13- پ��ل پي��روزي- عجله، س��رعت- 

حامل
14- فراموش��ي- موضعي در مناسك 

حج- از صفات باريتعالي
15- از باتاق ه��اي مش��هور ايران- از 

گياهان دارويي
 عمودي:

1-از آثار تاريخي و معروف 
و ديدني كش��ورمان كه در 
جنوب ب��ازار قديمي خوي 

واقع شده- پاندول ساعت
2- يياق كرج- دردمندي- 

راهب
3- نوعي كينه- رنگي براي 

فرش- آقاي فرانسوي
4- ظري��ف و زيب��ا- اصل و 

آغاز- جسر- خانه مجلل
5- سازي بادي- كله قندي- 

جديد
6- خاك سفال گري- سخن 

نيشدار- عكس العمل
7- ناكس، لئيم- بلبل- بمب مخرب

8- قاره ما- اسب- اذيت
9- نام پس��رانه- دريچه قلب- صفحه 

نقاشي
10- آفري��دن و هس��تي دادن- زينت 

پركاربرد لباس- شامل همه مي شود
11- هم��ان ب��س اس��ت- س��لول- 

جانشينان
12- ش��اعر مسافر- س��خن زير لب از 

خشم- دوستي- جمع امت
13- حاضر، مهيا- كدر- ابزار تزريق

14- دلير- ضد تاريك- بخت
15- ستاره معروف- جنون جواني

 افقي:
1- خاك پژوهي- سردار كارتاژ

2- اكنون- نوعي پارچه- همراه
3- تيره و تار- ش��ش ضلعي- نوعي از 

خودروي هيوندا
4- ن��ام كوچك نيس��تلروي مهاجم 
گلزن هلندي كه جاي او در بازي هاي 
يورو خالي بود- جشنواره بين المللي 

فيلم- كشتيبان- حمام تكي
5- برابر- نوعي انگور- گرفتگي زبان

6- به آخر رسيده- شهري در جنوب 
اسپانيا- خون

7- اهلي نيست- جهانگردي- پيشوند 
يوناني به معني ده

8- خبرگزاري كش��ورمان- رجوع- 
مسطح

9- نيم تنه زنانه- بي بضاعت- شيپور 
بزرگ

10- پائي��ن و قع��ر- نرخ رس��مي- 
صنعتي در شعر

11- گليم- طرف صحبت- مقياس 
طول

12- هجو كردن- پادشاه ساساني- 
خمره بزرگ- زنجيره

13- آرن��ج- گاب��ي- حركت��ي در 
جودو

14- پس��ت فطرتي- پ��اك و منزه- 
رسوب كننده

15- دس��تگاهي ب��راي محاس��به 
شتاب، س��رعت و نيروهاي وارده بر 

خودرو- دستگاه ضدعفوني
 عمودي:

1-نويس��نده رم��ان »س��واران 
كالسكه«- كجاوه

2- ش��جاع- فري��ب- تبه��كار و 
آدمكش

3- بصير- ملحد- امضاي مختصر
4- ش��هري در ايالت ويسكانس��ين- 
نوعي هورمون- به معني بگو- جوان، 

دلير
5- اثر بيدل- آوردن- ضدخشك

6- سخن زير لب از خشم- پاكدامني- 
همخانه

7- يتيم شدن- سرپرستي- دزدي
8- مش��هور- بخشنده- ش��هري در 

استان يزد
9- اس��تارت قديم��ي- عضو س��فره 

نوروزي- گلزن بارسا
10- حيله گ��ر- باط��ل، ضايع- واحد 

واليبال
11- ب��اران ري��زه- عمه 

امام زمان)عج(- پزشك ها
12- زرد فرنگ��ي- ب��رج 
ك��ج- ش��كل هندس��ي- 

اضافه بار
13- مخلوط��ي از نيترات 
پتاس��يم، گ��رد زغ��ال و 
گوگ��رد كه باع��ث انفجار 

مي شود- فراق- پرسش
14- ش��هري در اس��تان 
لرس��تان- مغ��ازه- ن��ام 

دخترانه
15- درياچ��ه س��وئيس- 
خليج��ي در امري��كاي 

جنوبي

حل جدول عادی شماره 5132 حل جدول ويژه شماره 5132

چندي پيش براي ش��ركت در يك جشن نامزدي 
دعوت شدم. با كمال ميل دعوت را اجابت كرده و به 
مهماني رفتم. جش��ن در منزل ع��روس خانم برگزار 
ش��د و مهمان ها يكي پس از ديگري از راه رس��يدند 
و صاحبخانه با خوش��رويي به اس��تقبال يكايك شان 
آمد. مراس��م به بهترين ش��كل ممكن برگزار ش��د و 
موجي از ش��ادباش و آرزوي خوشبختي نثار عروس 
و داماد گشت. فرداي آن روز كه براي سپاسگزاري و 
پوزش از زحمات با صاحبخانه تماس گرفتم، خاصه 
پس از تعارفات مرس��وم از سر درددل گفت: »بيچاره 
فرش ه��اي دس��تبافم، دو هفته از شست وش��وي آن 

نمي گذرد؛ رنگش هم روشن است...«
حرف هايش چنان جرقه اي در ذهنم زد كه از فرط 
تب و تاب آن، جمات ديگر بنده خدا را نش��نيدم و 
نفهميدم چگونه خداحافظي كردم و مثل تش��نه اي 
در طلب آب، قلم برداشتم و اين بيت زيباي موالنا را 

روي كاغذ نوشتم: 
خلق را تقليدشان بر باد داد

اي دو صد لعنت بر اين تقليد باد
و با خود انديش��يدم كه به راستي اين تقليدهاي 
بي انديش��ه و نيمه كاره چه ها كه بر سر فرهنگ اين 
م��رز و بوم نياورده اس��ت! غرضم نف��ي هيچ فرهنگ 
و تمدني نيس��ت چرا كه هر ريش��ه و پيشينه اي در 
جاي��گاه خود قابل احترام اس��ت، تنه��ا مي خواهم با 
گريزي نرم و خزنده بر تاريخ س��رزمين مان اين گونه 

تقليدهاي صرف را زير يك عامت 
س��ؤال بزرگ ببرم و با چند س��ؤال 
كه همواره از خود مي پرسم، اينگونه 

طرح مسئله نمايم:
»ايراني، از ايران چه مي داني؟ از 
ريش��ه و پيشه و انديشه پدرانت؟ از 
آئين و ميراث مذهبي سرزمينت؟ از 
تمام پاكي ها و نيكي هاي نياكانت؟ 
از آب و آت��ش پليدي زداي ش��رع 
و دين��ت؟ از داش��ته ها و بوده هاي 
پيش��ينت؟ و از پيش��ينه ات چ��ه 
مي داني؟ چيزي از ش��رق پژوهاني 
كه در س��فرنامه هاي خود پاكيزگي 
ايرانيان و رسم نيكوي خانه تكاني را 

ستوده اند، شنيده اي؟
تا به حال به ذهنت خطور كرده 
اس��ت كه كلم��ه بيگانه »پاس��يو« 
همين پاس��يويي ك��ه در خانه هاي 
نوس��از ديروز و كلنگي امروز هنوز 
آث��اري از آن باق��ي اس��ت، از واژه 
ايران��ي و كهن »پادي��او« برگرفته 
ش��ده اس��ت؟ )پادي��او، محل تميز 
ك��ردن ب��وده و در مس��اجد به آن 
وضوخانه گفته مي ش��ده اس��ت.( و 
بعدها همين واژه به زبان فرانسوي 
رفته و به »پاتيو« تبديل شده و در 

بازگش��تي دوباره به زبان فارسي به صورت »پاسيو« 
درآمده است.

شايد كمتر كسي بداند كه ايراني ها بيش از 3 هزار 

س��ال پيش در شهرهايش��ان حمام عمومي داشته اند 
و س��اخت نخس��تين حمام تاريخ به جمشيد، پادشاه 
پيشدادي منسوب است و در تخت جمشيد نشانه هايي 
از وج��ود حمام در آن روزگاران پيدا 
شده اس��ت و باستان شناسان بر اين 
عقيده ان��د ك��ه س��اخت حمام هاي 
عمومي در ايران از دوره هخامنش��ي 
رايج بوده اس��ت، يا اين ك��ه با ورود 
اسام به سرزمين مان حاكمان و افراد 
خير در ش��هرهاي اي��ران حمام هاي 
بسيار بنا كرده اند و به نوشته شاردن، 
جهانگرد فرانس��وي، كه مدتي را در 
دوره صف��وي در اصفه��ان گذرانيده 
بود، اين شهر در آن زمان 272 حمام 
داشته است، اما سخن اين است كه 
در سرزميني كه ساده ترين آموزه هاي 
مذهبي و اخاق��ي اش »النظافه من 
االيمان وااليمان في الجنه« اس��ت، 
در س��رزميني كه پيامب��ر مكرمش 
مي فرماي��د: »در ميان لباس ها رنگ 
س��پيد را برگزين كه سپيد بهترين 
رنگ ه��ا ب��راي جام��ه اس��ت«، در 
س��رزميني كه جش��ني به وسعت و 
ش��كوه نوروز دارد و سال نو با پاكي 
و پاكيزگي آغاز مي ش��ود و مردم آن 
در استقبال از بهار، دمار از روزگار هر 
پليدي و پلشتي در مي آورند، تا ارواح 
پاك و فروهرهاي نياكانشان خشنود 
و در آرامش در نظاره اين همه پاكي، 
آفرينش��ان كنند، در س��رزمين مردماني كه بهار را به 
دق��ت ثانيه لحظه ش��ماري مي كنن��د و دعاي تحويل 
سال ش��ان در اوج ذكاوت و هوش��ياري »ح��ول حالنا 

الي احس��ن الحال« است، اس��فناك است دستخوش 
روزگار م��درن و دهك��ده جهان��ي ش��دن و بيگانه از 
فرهن��گ خود در ورطه تقليد چن��ان رنگ باختن كه 
س��گ و گربه آلوده را چون عزيزي بت��وان در آغوش 
كشيد. ش��ايد روي سخنم بيشتر با روشنفكران باشد؛ 
آنها كه به جرم آگاهي بيش��تر مسئوليت سنگين تري 
بر دوش دارند و مي بايس��ت روش��نگري كنند نه آنان 
كه در توهم روشنفكري به هر وسيله اي مي خواهند از 
قافله تمدن عقب نمانند. مي خواهم بگويم كه شايسته 
اس��ت و بايسته كه با احترام به تاريخ سرزمين مان كه 
جشن هاي ملي و مذهبي اش با رعايت كامل آداب ادب، 
مهمان و ميزبان را گرامي داش��ت، از آنچه با فرهنگ 
ملي و مذهبي ما همخواني ندارد، دوري كنيم و جاي 
تأسف دارد كه ما با چنين پيشينه اي، با كفش آلوده اي 
كه در كوي و برزن قدم زده ايم و از سرويس بهداشتي 
اس��تفاده كرده ايم، پاي بر فرهن��گ خود بگذاريم و بر 
خانه اي وارد ش��ويم كه حرمت دارد و مقدس است؛ بر 
فرش و بورياي آن نماز خوانده مي ش��ود؛ سفره نان و 
ريحان بر آن مي نهيم. پيران و كودكان خانواده در آن 
مي خوابند، راه مي روند و نفس مي كش��ند، فرشي كه 
نم��اد و مظهر هنر ايراني اس��ت و در پس هر گره اش 
رازي نهفته و سر به مهر دارد كه روايتگر خطوط چهره 
و دس��تان زنان و دختران غيرتمند ايراني است كه به 
كد يمين و عرق جبين ش��ان پشت فرشتگان عرش را 

به لرزه درمي آورد. 
پس به احترام پاكي سرزمين و نياكان مان بايسته 
اس��ت و نيكو كه از خانه هاي كوچك خود آغاز كنيم 
و با يقين از درستي كردار و گفتارمان، از هر آن كس 
ك��ه در ورطه ناآگاهانه اين تقليد گرفتار اس��ت، نه با 
جيغ بنفش كه محترمانه و آگاهانه اس��تدعا كنيم و 

تمنا كه:
لطفًا با كفش وارد نشويد!

مينا نبئي 

جاي تأسف دارد 
كه ما با چنين 
پيشينه اي، با 

كفش آلوده اي 
كه در كوي 
و برزن قدم 

زده ايم و 
از سرويس 

بهداشتي استفاده 
كرده ايم، پاي 

بر فرهنگ خود 
بگذاريم و بر 
خانه اي وارد 

شويم كه حرمت 
دارد و مقدس 

است

آمارهاي محققان بر نقش روزه در درمان طبيعي بيماري ها مهر تأیيد مي زند

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1

2
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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 ب ا ر ك ر ي خ ت ش ن ا س ي

2 و ا ر د ت ا و ل م ا ه ر خ

3 ل ر ز ر ي ز ن ق ش م و د ب

4 د ا و د ي ق س ب ن ز م ن

5 ا ن د ز د ي ت ن ي د ه د

6 و ش ر و ع پ ش م ك ر ي ا

7 ي ا ب م و س ي و و ا ك س ن

8 ر س ن ت م ك ي ن گ ا ن

9 ك ن ت و ر ن ا ق و س ر ا س

10 و ب ا ن ا د ر ر ا ج ه ي

11 د ن ا ج و ر ل ي م و م و

12 ك م ن ش ر ب و ر ي و ا س

13 ي ب ا ب د م ا س ب ي د ر ه

14 ا د و ي ه ن ر م ه ت ا ي پ

15 ر ا ه ا ن د ا ز ي ا ف ع ا ل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 م س ا ح ت م ا ن ي ه ت ي س م

2 ا ت ش ي ن و و ل ت و ك ي و

3 ن ا ن م ب ا ر ك ه ا ي ا ز

4 و ر ا ج ي ه س ا م ل ح ا

5 م ه ر ا ت ب گ ش ن ي ز ي

6 ت ب ي ن ا ق ل م ه ي ن ي

7 ر ن ج ي ي ل ا ق ا م س ا ك

8 ا ن س ر ب ا ن ي گ ت ر

9 ل ي و ا ن خ ن د ا ن ك و ك

10 ا ب ر و س ن ي ن ب ا ش ا

11 ر د ر ب ن د م ه ر ي ا ش

12 ن ق ا ت ي پ ت ا ن ت ه ا

13 ا ي ز د ك ا ل ب ا س خ ا ل

14 ك ا ي ا ك ر ا س م م م ل و

15 ا س ت ر ا ب ي س م م ا ه ي ت

لطفًا با كفش وارد نشويد!
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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 فالح  ................  .....................    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 پيشرفته
توسط استاد دانشگاه

TCFQ،TEFaQ، TFI  متخصص آمادگی آزمون های
514-623-7075

tillnov1Pd

کنید! خریدایرانی 

خدمات مالیاتی
 تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی 
اشخاص و مشاغل کوچک 

ثبت شرکت و دفترداری 
حسابها  با نازل ترین قيمت 
پاسخگوئی رایگان در طول سال 

<<  حسين خردبين
514-242-6034

azjan’12paid60+120ak
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استخدام
اخوان وست آیلند

به چند نفر کارمند مسلط 
به امور مواد غذایی، 

آشپزی، شيرینی 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 نيازمندیم.

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

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 بيش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002

@gmail.com
sep13fulyr

اجاره آپارمتان  
آپارتمان دو خوابه، تمام نوسازی شده، 
در قلب پالتو 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 کليه وسائل  منزل

 بهترین کيفيت، نازلترین بها 
-- به دليل مسافرت --

شامل فرش های نفيس، مبل، ميرناهارخوری، تلویزیون،
بوفه های آنتيک ... و بسياری دیگر 

Tel.: 514-836-6275
mohebiaz sep

اوکــازیون 
عالی

اوکــازیون 
عالی

اجــاره 
آپارمتان  

استودیو 1 و نیم، 200  فوت مربع 
نوساز، در پالتو 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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Immigration

 Federal Express Entry
In January 2015, Citi-
zenship and Immigration 
Canada (CIC) will launch 
a new electronic system 
called Express Entry 
to manage applications 
for permanent residence 
in certain economic 
programs. Canada needs 
high levels of immi-
gration to meet current 
and future labour market 
needs, which will ensure 
our economic growth and 
long-term prosperity.

Express Entry will allow 
us to actively recruit, 

assess and select skilled 
immigrants under the 
following federal economic 
immigration programs: 
• The Federal Skilled 
Worker Program, 
• The Federal Skilled 
Trades Program, and 
• The Canadian Experience 
Class. 
Provinces and territories 
will also be able to recruit 
candidates from the Express 
Entry system for a portion 
of the Provincial Nominee 
Programs to meet local 
labour market needs. 
The Express Entry system 
involves two steps:

Step 1)
 Potential candidates 
complete an online 
Express Entry profile
Potential candidates will 
complete an online Express 
Entry profile where they 
will provide information 
about their skills, work 
experience, language 
ability, education, and other 
details. Those who meet the 
criteria of one of the federal 
economic immigration 
programs subject to Express 
Entry will be placed in a 
pool of candidates.
Candidates will be ranked 
against others in the pool. 
Only the highest-ranked 
candidates (those deemed 
to have the best chances 
for economic success), and 
those with qualifying offers 
of arranged employment 
or provincial/territorial 
nominations, will be invited 
to apply for permanent 
residence. 
If a candidate does not al-
ready have a valid job offer 
from a Canadian employer 
or a provincial/territorial 
nomination, he or she must 
register with the Govern-
ment of Canada’s Job Bank 
which will connect him or 
her with eligible Canadian 
employers. 
Where applicable, em-
ployers will be required 
to obtain a Labour Market 
Impact Assessment from 
Employment and Social 
Development Canada. 

There will be no fee for 
Labour Market Impact 
Assessments for perma-
nent residence applications 
under the Express Entry 
system.  
Completing an online Ex-
press Entry profile does not 
guarantee that a candidate 
will receive an Invitation 
to Apply for permanent 
residence.

Step 2) 
Citizenship and Immigra-
tion Canada will invite 
certain candidates to 
apply for permanent res-
idence and process their 
electronic applications 
within six months.
Candidates will receive 
an Invitation to Apply for 
permanent residence if they 
rank among the top in the 
pool, based on their skills 
and experience. Candidates 
who have a valid job offer 
from a Canadian employ-
er (subject to the Labour 
Market Impact Assessment 
process in place at that 
time) or have been nominat-
ed by a province or territory 
will be given high scores in 
the ranking system.
Candidates will have 60 
days to submit an electronic 
application for permanent 
residence through one of 
the following programs: 
• Federal Skilled Worker 
Program (FSWP);
• Federal Skilled Trades 
Program (FSTP); 
• Canadian Experience 
Class (CEC); or,
• A portion of the Pro-
vincial Nominee Program 
(PNP)
Citizenship and Immigra-
tion Canada will process the 
majority of complete ap-
plications (i.e. applications 
including all the necessary 
supporting documents) 
within six months or less.
Candidates in the Express 
Entry pool who do not re-
ceive an Invitation to Apply 
for permanent residence af-
ter 12 months may resubmit 
their profile and re-enter the 
pool if they still meet the 
criteria. This provision will 
prevent backlogs and ensure 
quick processing times.
Express Entry will result 
in faster and more efficient 
service to potential skilled 

immigrants. It will also 
allow the Government of 
Canada to be more flexible 
and responsive to Canada’s 
changing economic condi-
tions and priorities. 
The above information 
can be found on the 
Citizenship and Immigra-
tion Website, to simply 
what the Immigration 
Minister is saying; is, as 
of January 1, 2015, you 
have 60 days to submit 
your information online, 
they only want informa-
tion and no documents at 
this time, and no gov-

ernment fees, if you have 
been invited to apply for 
permanent residency, it will 
be at that time you will be 
asked for the supporting 
documents you have listed 
as information at the initial 
request.  CIC will process 
the majority of applications 
within 6 months or less. 
And within 12 months you 
will be invited to apply 
for permanent residency, 
seriously I don’t see why it 
is called express entry, now 
this is what the government 
is promising, what the 
government promises and 
what the government does 
are 2 different things from 
my years of experience in 
the immigration field. 
Nevertheless, 60 days is not 
alot of time, this is the time 
it will allow you to apply 
online, like I mentioned 
no documents are needed 
in the first initial step, CIC 
only requests your profile,  
information of your age, 
education, professional 
experience, skills, language, 
etc.  It is very important, I 
cannot express how import-
ant it is to be truthful, ones 
you have been ranked as a 
potential candidate you will 
have to present all support-
ing documents in regards to 
the information you entered 
in the first step, including, 
proof of age, education, 
professional experience, 
language, etc.  
For any questions or 
concerns in regards to any 
immigration categories or 
temporary resident visas, 
including, work permits, 
student permits,  tourist 
visa, renewal of permanent 
resident cards, citizenship, 
Provincial Nominee Pro-
grams, Quebec Immigration 
Programs, give us a call, we 
are here to answer to your 
questions. 
Wishing everyone a great 
month of November.
Keep safe, stay healthy and 
make sure laughter is in 
your everyday life. 
__________
Maria Cottone
Regulated Immigration 
Consultant
Registered with Quebec 
Immigration
www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com 
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ورزشــــی ...

اوژنی بوشار 
Eugenie Bouchard

قهرمان تنیس بانوان کانادا
صعود اوژنی به ردیف ششمین برتر 
بازیکن تنیس دنیا. او توانسته است در 

ردیف 8 نفر بازیکن  برتر 
زن دنیا قرار بگیرد. 

تورنمنــت با اهمیت 
سنگاپور در ماه اکتبر 
2014 بــا بــورس 7 
میلیون و دویست دالر 
بیــن بازیکنان برگزار 

شد. اوژنی در سال 2014 در تورنمنت 
ویمبلتون در فینــال، همچنین در 
تورنمنت اســترالیا و فرانسه صعود 

نمود. 
تورنمنت سنگاپور یکی از بهترین و 
معتبرترین بازی های تنیس دنیا می 

باشد. 
مفسرین ورزشــی معتقد بودند که 
اوژنــی مثل طوفان هلن  25 ســال 

پیش ظهور پیدا کرده! 
طرفداران اوژنی بازیکن محله ی وست 
مونت مونترال انتظار داشــتند که او 
در این پنجمین تورنمنت با اهمیت 
به مرحله ی فینال برســد. متاسفانه 
ایــن آرزو متحقق نشــد و اوژنی  در 
برابر سرنا ویلیامز )آمریکایی( با نتایج 
خردکننده 1-6 ,1-6، شکست خورد 

و از رسیدن به نیمه فینال بازماند. 

فدرر پیرترین بازیکن تنیس دنیا از 
کشور سوییس

او میگوید چرا بازنشستگی را دوست 
نــدارم. موقعــی که بــازی میکنم 
خوشحال ترم و آن را با مردم تقسیم 
می کنم. چرا نمیخواهم بازنشســته 
بشوم. من بیشتر در مورد بنیاد خیریه 
ای که به نام خودم می باشد؛ کار می 
کنم، در حال حاضر67هزار کودک را 
در جنوب افریقا کمک می کنم. این 

کار برای من ارزش معنوی دارد.

دوچرخه سوار جوان معروف کلمبیا
NAIRO-QUINTANA

این دوچرخه سوار برای جمع کردن 
پول برای ســازمان UNICEF بچه 
های فقیر و بی پناه در کلمبیا فعالیت 
بی نظیر انجام می دهد. او توانسته در 
دوچرخه ســواری دور فرانسه 2013 
عنوان دومین نفر را به دست بیاورد. 

این جــوان اعالم کــرده در نظر 
دارد ســال 2015 در رقابت های 
دوچرخه ســواری مهم اســپانیا 
شــرکت بکند. در حال حاضر او 
ششمین نفر دنیا می باشد. هدف و 
ایده ی انسان دوستی او کمک به 
بچه های مجرم در دوران جوانی 
مرتکب اشــتباه شــده اند کمک 
بنماید. ورزش دوچرخه ســواری در 
اسپانیا بعد از فوتبال محبوب ترین 

ورزش است.

استادیوم املپیک 197۶ مونترال
ROGER-

TAILLIBERT
یــن  نتر ا گر
در  اســتادیوم 
دنیا می باشد. با 
ظرفیت 65000؛ 
توسط مهندس فرانسوی روژه تایبر 
بر ساخته شــده. زیباترین استادیوم. 
قیمت آن به 148 میلیون و 700000 
هزار دالر برآورد شــده بود. ولی بعد 
از مشکالت زیاد و اعتصاب کارگران 
3 میلیارد 300000 دالر تمام شد و 
گرانترین 24 استادیوم بزرگ دنیا می 
باشد، مخصوصا از لحاظ طرح معماری

کاروان ورزش ایران در بازی های 
آسیایی کره جنوبی 

آنچه تصــور میرفــت و پیش بینی 
ها مســوولین ورزش بر آن بود که با 
شرکت ورزشــکاران در 28 رشته ی 
ورزشــی و 282 نفر شــرکت کننده 
ایران مقام سوم بازیهای آسیایی را به 

دست آورند. 
در پایان مســابقات از هــزار و 162 
مدال ورزشکاران ایران فقط 40 مدال 
به دســت آوردند و در رتبه ی پنجم 
قرار گرفتند. چین 31 مدال طال- 90 
-مدال نقره- 73 مدال برنز نفر اول، نفر 
دوم کره ی جنوبی و ژاپن نفر ســوم 

شناخته شدند.

دنیای ورزش بسکتبال
ورزش بســیار پر مهارت و جهشــی 
جســمی و ســرعت جابجا شدن با 
کنتــرل عضالنی بدن با در دســت 
داشتن توپ از مانع های دفاعی تیم 
مقابل عبور بکننــد و توپ خود را با 
دقت و مهارت وارد حلقه ی بسکتبال 

نمایند.
 بســکتبال در ایران در سال 1948 
المپیک تابســتانی در لندن برگذار 
شــد. تیم ایران برای اولین بار در این 

مسابقات شرکت کرده بود. 
یک نفر از بازیکنان چهره ی بســیار 
آشــنای جامعۀ ایرانیان آقای دکتر 

ضیاءالدین شادمان زنده یاد در این 
مسابقات جزء تیم بســکتبال ایران 
شرکت کرده بودند. تیم ایران در گروه 
B مکزیک- فرانسه-کوبا- ایران- ایرلند 
با 1 بــرد و 3 باخت نفر پنجم گروه 
شناخته شد. در این المپیک 23 تیم 
و 287 نفر شــرکت کرده بودند. در 
نتیجه آمریکا نفر اول- فرانسه دوم و 
برزیل سوم شناخته شدند. در 1989 
بســکتبال ایران زیر نظر فدراسیون 
در مســابقات داخلــی بین تیمهای 
ذوب آهن اصفهــان- پیکان تهران- 
فوالد اصفهان. ســبا باطری تهران- 
پتروشیمی تهران بهترین بازیکنان در 
مسابقات داخلی و خارجی شرکت می 

کنند. 
در 2014 مسابقات آسیایی تیم ایران 
در گروه A 14 تیم بسکتبال ایران در 
مقابل تیم فرانسه 81  بر 76 مغلوب 
فرانسوی ها شــدند. در آن گروه تیم 
آمریکا در مقابل تیم کشور صرب قرار 
گرفته بود. تیم آمریــکا 129 بر 92 
تیم ســرب را مغلوب کرد و مقام اول 
گروه A  شناخته شد. بهترین بازیکن 
بســکتبال ایران 10000یورو در ماه 

میگیرد.

NBA بسکتبال آمریکا
تیم بســکتبال آمریکا تسلط کامل 
بین المللی را در مسابقات بسکتبال 
در بــردارد. با به دســت آوردن 16 
بــار قهرمانی دنیا و از ســال 1994 
تابحــال 14 مدال طــال در المپیک 
بدست آورده. ســالهای 94-1992-
96-98 تیــم آمریکا بنــام رویا در 
خواب عالقمندان ایــن ورزش بوده. 
ســال 2010 قهرمان دنیــا. 2012 
قهرمان المپیک ... قد بازیکنان آمریکا 
از1.90 سانتیمتر تا 2.10 سانتیمتر 
میباشــد. حقوق ماهیانــه بازیکنان 
آمریکا از حقوق یک رادیوگ  یا جراح 
پالستیکی بیشتر می باشد. بهترنی 
بازیکن در سال 3 میلیون 400000 
دالر. بازیکن معروف میشل جوردن 6 
میلیون و 200000 دالر بدون درآمد 

از تبلیغات. 

یوسف تیز هوش، از قدیمی ترین ایرانيان 
جامعه ایرانی مونترال، قهرمان پيشين 
تيم ملی پينگ پنگ  1963و 1965
مسوول کميته فنی پينگ پنگ بازی 
های آسيایی 137۴ درتهران 
مربی فدراسيون پينگ پنگ

دکتر شادمان: ایستاده از چپ به راست

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 
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حجابی تایید نشده است«.  
تارنمای حکومتی "رجانیوز" نگاهی 
دیگر به مسئله دارد و می نویسد: 
»با نگاهی به آمارهای منتشرشده 
درسال های اخیر، می توان به این 
نتیجه رســید که زنان بدحجاب 
عمومــا درمعــرض خطرهــای 
درجامعه  متعــددی  اجتماعــی 
هستند«.  روزنامه "شرق" نیز نوع 
این خطرها را توصیف می کند و 
برخالف نظر قائم مقام وزیرکشور 
می نویســد: »تحقیقــات درباره 
اسید پاشی های اصفهان درحالی 
ادامه دارد که نتایج به دست آمده 
زنجیره ای بودن و ســریالی بودن 

این حوادث را تأیید می کند«.
به نظر علی کشــتگر نویسنده و 
فعال سیاسی مقیم فرانسه: »مردم 
اصفهــان تحریــکات محمدتقی 
رهبر، امام جمعه موقت منصوب 
علی خامنــه ای را یکی از دالیل 
این جنایات زنجیره ای می دانند.  

خامنــه ای که درهمــه جزئیات 
کشور دخالت می کند، تا به امروز 
هرگز این گونه جنایات را محکوم 
نکــرده و نخواهد کــرد.  اگرهم 
به  مجبور  زیرفشــارافکارعمومی 
اظهارنظرشــود، ایــن اقدامات را 
به گردن دشــمن و ایادی آن می 
اندازد.  نیروهای "خودسر" که به 
هیچ وجه خودســر نیستند بلکه 
برعکس سرشان در اختیار سپاه و 
محافل امنیتی وابسته به آن است، 
زمانی به میدان می آیند که رهبر 
از شرایط فرهنگی جامعه و "تهاجم 

فرهنگی" احساس نگرانی کند«.
محمــد نــوری زاد، نویســنده و 
فیلمســاز منتقد که خود نیز در 
تجمع اعتراضی درمقابل مجلس 
شورای اسالمی حضور داشته می 
نویســد: »این جریان اسید پاشی 
در اصفهــان، درهرکجای دنیا اگر 
رخ داده بــود، ازباال تا پایین نظام 
و دولت و بیــت رهبری و اعوان و 

انصار حکومت را پایین کشیده و به 
دادگاه سپرده بود... رگ هیبت این 
اسید پاشی ها و به خیابان ریختن 
های وحشــیانه و از دیوار سفارت 
باال رفتن، مستقیما از بین رهبری 

خون می گیرد«!
•

تپـش دیجیتال 
www.tapeshmontreal.com

6162 Sherbrooke w.         Tel.: 514-223-3336

تبدیل سیستم های
 ویدیوئی

در جلسات مجانی آموزش عکاسی 
استودیو »فوتوبوک« شرکت نمایيد. 

برای اطالع 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

www.facebook.com/studiophotobook1

خوش!آموزش عکاسی به زبان      ...

»همه چيز در مورد مونترآل«
Infos pratiques sur Montréal

مهم ترین و فعال ترین گروه فیسبوکی ایرانیان ساکن مونترآل
اطالعات به درد بخور و اخبار مفید برای دانستن همه چیز در مورد مونترآل

این گروه فعال با  1۴500 عضو،  پویاترین گروه فیسبوکی جامعه فارسی زبانان کبک بوده 
و هیچ گرایش سیاسی، مذهبی و حزبی ندارد.  در این گروه مردمی عضو شوید.

www.paivand.ca
هر یکم و پانزدهم ماه        را بر روی سایت بخوانید 
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عضـــــو14500 

است که دو موضوع عزم کفاشیان را 
برای گرفتن حق پخش جزم کرده؛ 
اول اینکــه گویا چکهای شــرکت 
تبلیغات محیطی سر موقع پاس نمی 
شوند و کفاشیان با این کار می خواهد 
به جامعه القا کند که بعلت عدم پخش 
زنده ی مسابقات شرکت مذکور حق 
تبلیغات محیطی را پرداخت نمی کند 
و نــه مدیریت ضعیف او و دوم اینکه 
اختالفات مالی کفاشــیان با مجمع 
فدراسیون فوتبال و تشکیل جلسه ی 
قریب الوقوع مجمع جهت رسیدگی به 
این امر باعث شده تا کفاشیان حسابی 
به فکر پر کردن صندوق فدراسیون 

بیفتد تــا بدین طریــق همچنان تا 
سال آینده و زمان انتخابات جدید، بر 
صندلی ریاست تکیه بزند.البته قابل 
ذکر اســت که هر دو مورد ذکر شده 
گمانه زنی افکار عمومی و رسانه ها می 
باشد و هیچکدام عماًل ثابت نشده اند.
در انتهای این ستون بازیهای جام 

حذفی را مرور می کنیم؛ 
جایــی کــه در یک چهــارم نهایی 
استقالل تهران- ذوب آهن اصفهان، 
گل گهر سیرجان- پرسپولیس، نفت 
تهــران- صنعت ســاری و پدیده ی 
مشهد- تراکتور سازی تبریز به مصاف 
هم خواهند رفت. در صورت پیروزی 

استقالل و پرسپولیس برابر حریفان 
خود، شاهد یک داربی دیگر در نیمه 

نهایی جام حذفی خواهیم بود.
کالم پایانی اینکه پس از تالشهای 
فراوان فردوسی پور برای شفاف سازی 
درآمد فوتبالیست ها و مربیان فوتبال، 
امیر قلعه نویی از برنامه ی نود و صدا 
و سیما خواسته که درآمد این برنامه 
و تهیه کننده اش عادل فردوسی پور 
را شفاف ســازی کند که با سکوت 
معنادار سازمان و برنامه ی نود مواجه 

شده است...
استقاللی دوآتیشه مونتریال

نوشته: علی 
)عکاس استودیو فوتوبوک(
اعمال مستحب و فرایضی که باید 
قبل از رفتن به استودیو عکاسی 

بجا آورد!

جزئیاتی کــه در این مقاله مطرح 
میگردند، گذشــته از جنبه طنز، 
واقعی بــوده و بــه زیباتر کردن 
عکســهای شــما کمک شایانی 
خواهد کرد. تهیه چند عکس زیبا 
و مطابق میل شما هر چند وقت 
یکبار، به تقویت اعتماد به نفس و 
حس رضایت شما کمک خواهد 

کرد.
همه افراد انتظار دارند که عکاس از 
آنها عکسی بگیرد که از خودشان 
زیباتر بوده و تمــام عیوب آنها را 
بپوشاند. بعبارت دیگر از عکاس، 
انتظار معجزه دارند! الزمه معجزه 
در عکاســی آنست که مومنین و 
مومنات، فرایضــی را انجام داده 
تا عکاس بتواند با استجابت آنها، 
خواسته مشتریان را برآورده سازد! 
این داستان شبیه حکایت شخصی 
است که همیشــه دعا میکرد در 
بلیط بخت آزمایی برنده شود ولی 
هیچ وقت آن بلیــط »وامانده« را 

نمیخرید!
•

آقایانی که قصد دارند در استودیو 
عکــس بگیرند حتما بــا صورت 
اصالح کــرده و موهــای مرتب 
تشریف بیاورند تا عکسشان زیباتر 
باشد.  طبیعتا نتیجه عکسی که 
پس از مراجعه به سلمانی گرفته 

شده باشد، بسیار بهتر از عکس با 
موهای ژولیده و چرب خواهد بود! 

•
بانوان محترمه هم با ابروهای اصالح 
شده، موهای سشوار کشیده و یک 
آرایش مالیم به استودیو بروند که 
باشند.  داشته  زیباتری  عکسهای 
بهتر آنســت که در آرایش افراط 
نکرده، به رنگهای متناسب با لباس، 

و با غلظت کم بسنده نمایند. 
»خليجی«  معروف  )ســبک 
این  در  کمتــری  طرفداران 

سرزمين دارد!( 
مهمترین بخش آرایش بانوان برای 
تهیه عکسهای حرفه ای آنست که 
حتما از یک کــرم پودر یا »فون« 
روی پوســت صــورت اســتفاده 
نمایند که پوست صورت و گردن 

یکنواخت باشد. 
در صورت تمایل، رنگ این »فون« 
اندکی تیــره تــر از رنگ صورت 
انتخاب گردد، مگــر مواردی که 
شخص مورد نظر،  نسبتا گندمگون 
باشد که در آنصورت باید از »فون« 
روشــنتری استفاده کرد تا نتیجه 

متعادل باشد.
مواردی در استودیو پیش میاید که 
باید از یک »فون« مناسب بر روی 
چهره آقایان هم استفاده کرد، حتی 
اگر سوژه »سبیل کلفت« و دارای 
تیپی خشن و سرشار تستوسترون 

باشد! 
بر  »پرتــره«  عکســهای  تمرکز 
روی چشم ســوژه بوده و آرایش 
چشمهای بانوان از اهمیت باالیی 

برخوردار است.

در صورتــی که فقــط برای تهیه 
عکس پرسنلی به استودیو مراجعه 

میکنید، از لباسهای سفید 
رنــگ اســتفاده نکنید. 
دلیلش اینست که رنگ 
زمینه تصویر کامال سفید 
بــوده و لباس ســفید 

رنگ در زمینه محو خواهد شــد. 
اداره مهاجرت و گذرنامه، معموال 
عکسهایی این چنینی را نمیپذیرند 

چون »کنتراست« کافی ندارند. 
•

در صورتی که با فرزند خردســال 
خود به استودیو تشریف میبرید، 
قرار مالقــات خــود را در زمانی 
تنظیــم نمایید که شــکم فرزند 
دلبندتان سیر و استراحت کافی 
نموده و کامال »خــوش اخالق« 
باشد! همراه داشتن اسباب بازی 
و خوراکی مورد عالقه کودک شما 
باعث راحتی بیشتر کار در استودیو 

و ثبت تصاویر زیباتر خواهد شد.
در »استودیو فوتوبوک« بنا بر یک 
سنت قدیمی، همیشه از مشتریان 
خــود میخواهیــم کــه در زمان 
ســئانس عکس چند مدل لباس 
مختلف مثل تیپ رسمی، اسپرت 
و حتی لباس راحتی داخل منزل 
را به همراه داشته باشند تا بتوانیم 
همه چیز را به تصویر بکشیم. این 
کار باعث خواهد شــد که انتخاب 
مشــتری بیشــتر بوده و رضایت 

کامل وی جلب گردد.
اســتفاده از چند رنــگ و مدل 
مختلف لباس سوژه به عکاس این 
امــکان را میدهد که از چند رنگ 
زمینــه و نورپردازی متفاوت 
بهره برده و سبکهای مختلفی 

را به منصه ظهور برساند.
همراه داشــتن یک یا چند 
بســیار  نیز  مختلف  کفش 
ضروری بوده و بانوان محترم 
حتما یک جفت کفش پاشنه 
بلند مجلسی به همراه داشته 
باشند که این یکی از عناصر 
مهم یــک عکــس زیبا در 

استودیو میباشد.
اگر »مدل« هستید و عکسها 
را برای تهیه یک »فوتوبوک« 
یــا ارائه به یــک کارگردان، 

»آژانس مانکن« و وب سایت خود 
الزم داریــد، حتمــا آرایش و نوع 
لباس مورد نظر را متناسب با تم 
مورد نظر انجام داده و از خدمات 
یک آرایشگر و گریمور حرفه ای یا 
Make-Up Artist استفاده کنید. 

•
هنرمندانی که برای تهیه عکس 
حرفــه ای از کار هنــری خود به 
اســتودیو مراجعه میکنند حتما 
وســایل و ابزارهای هنــر خود را، 
از قبیل، آالت موســیقی، وسایل 
نقاشــی، لباســهای مخصــوص 
رقصهای فولکلوریک، لوازم ورزشی 
خاص برای ورزشکاران حرفه ای 
و ... به همراه داشــته باشــند که 
عکسهایشان واقعی تر و متناسب 

با شغلشان باشد.
•

اســتفاده از جواهرات مهم بوده و 
هر شخصی بنا بر سلیقه خودش 
میتواند از جواهرات متناســب با 
تم عکاسی استفاده کند. احتیاط 

واجب آنســت که در این جنبه 
زیــاده روی نکرده و 
»افتاده حالی« را پیشه 

سازند! 
جواهرات  از  اســتفاده 

بدلی با رنگهای متناسب 
با لباس و آرایش سوژه، کاربردی 
تر و زیباتــر از گردنبنــد و یا 

گوشواره با نگین الماس 
»دریای نور« میباشد!

از هر عنصری که باعث میشــود 
اعتماد بنفس بیشــتری داشــته 
باشید اســتفاده کنید تا بهترین 
حس را در شــما ایجــاد کند. به 
همین دلیل و بر خالف نظر عوام، 
اســتفاده از عطر و ادکلون مورد 
عالقه تان، نتیجه مثبتی در عکس 

شما خواهد گذاشت!
•

اگر بــرای گرفتن عکــس دوران 
بارداری به استودیو میروید، حتما 
بارداری، وســایل  لبــاس دوران 
تزئینی، چنــد لباس بچه و حتی 
تصویر سونوگرافی جنین را همراه 
داشته باشید تا تمام عناصر مورد 
عالقه تــان در عکــس بنمایش 

گذاشته شوند. 
اســتفاده از کاله، پالتو، چترهای 
تزئینی، تور روی صورت، دستمال 
گردن و هر چیز دیگری که مطابق 
سلیقه شما باشد به تهیه عکسهای 

زیباتر کمک خواهد کرد. 
در زمان عکسبرداری، سعی کنید 
که خودتان باشید و الزم نیست که 
رل شخص دیگری را بازی کنید. 

وقتی زیباتر و جذابتر هستید که 
شــخصیت واقعی خود را بتصویر 
میکشــید. به توصیه های عکاس 
گوش فرا دهید و بگذارید کارش 
را انجام دهــد. یک عکاس خوب 
همیشه چندین عکس را هم دقیقا 
مطابق سلیقه مشتری تهیه میکند. 
ســئانس عکس بر خالف آنچه از 
دوران کودکی خــود در وطن به 
یاد داریم باید یک جلسه ی لذت 
بخش و مفرحی باشد که از لحظه 
لحظــه آن لذت برد و شــاد بود. 
نگارنده هر وقت که در »مام وطن« 
به عکاسی مراجعه کرده، خاطره 
خوبی نداشــته و غالبا با افراد کج 
خلق و »استودیوهای مملو از دود 

سیگار« روبرو شده است!
•

خطبه

قضیـۀ آن 

بلیط  التاری 

»وامانده«!

نگهــداری  ازساملندان
نگهداری از سالمندان دلبندشما، توسط خانم با تجربه، 

در خانه یا بيمارستان    صوفی: همراه با رفرنس
----------------------------

514-717-9117

استخدام
راننـده کامیون 
Truck drivers 

wanted (class one)
Min. 3 yrs experience. 

Fair knowledge of french 
required.

Local + switch in prov-
ince of Que.

Home everyday. 
(Payroll and Inc accepted)

(514) 991-9626
deepemploi@aol.com
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LePeterson.com

first-class luxury  
amenities, views, design
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NEXT GENERATION OF LUXURY LIVING

MONTREAL’S LEADING CONDO DESIGNERS –  
NEUF ARCHITECT(E)S

Enjoy amenities including a 24hr onsite concierge, free guest suites, 
multimedia lounge, fitness and yoga rooms, 25th floor skydeck.

UNIQUE ARCHITECTURE AND PRIME LOCATION

Live in a one-of-a-kind architectural triumph with breathtaking 
city views from large, full-width, private balconies. And all this 
in the heart of where the city entertains, the Quartier des spectacles.

Previous projects include Sir Robert Peel, Le Sanctuaire du 
Mont-Royal, Roc Fleuri, 1200 De Maisonneuve West, Sir George 
Simpson, and the Station Mont-Tremblant, among others. 

Over 65% sOld
delivery date  

early 2016
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MAQUETTE VERSION No dossier 25114414571 Date 26/09/2014 Couleurs 4 couleurs (CMYK) APPROBATION
  

PMS         PMS

Note : 
Le pelliculeur ou 
l’imprimeur doit 
régler le trapping  
et l’overprint.

01 PAI Client Le Peterson DC Carles Coppens Pantone -- DC DA

CR CT

SC INFO

Projet Annonce journal DA -- Trim 10,5”x 16”

Publication Paivand GRAPH/INFO Stef H. Bleed --

Note --

Le_Peterson_Pub_journal_Septembre_Arabe_23sept_2014_PAI.indd   1 2014-09-26   4:11 PM

بيش از 65%فروخته شده 

پروژه های پيشين شامل: 

طراح معماری پيشگام کاندو درمونتريال - 
»نوف آرشيتکت«

آيندۀ  زندگی تجملی:  

همه گونه تسهيالت، از قبيل نگهبان 2۴ ساعته، سوئيت رایگان ویژه مهمانان،  
آرامشگاه مولتی مدیا،  سالن ورزشی و یوگا،  تراس زیبا در طبقه 25 

تجمل درجه يک

تسهيالت، چشم انداز، طرح 

ت ساختمان 
ر دس

ک د
اين

معماری يگانه؛ در محلی ممتاز

در ساختمانی با معماری شگفت انگيز و بی نظير زندگی کنيد؛ 
با چشم اندازی نفسگير، در بالکن های خصوصی، بزرگ و تمام عرض. 

     و تمامی اینها در مرکز تفریحات شهر:  »کارتيه اسپکتاکل« 

تاریخ تحویل:
اوائل 2016
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 15760 boul. Pierrefonds
 Pierrefonds, H9H 3P6

 514 620-5551
 SHERBROOKE

 C
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 FRUITS & VEGETABLES • FRUITS ET LÉGUMES

 MEATS • VIANDES GROCERY • ÉPICERIE

 Halal Halal

 Halal Halal

 Halal Halal

yadyreve .m.a 8 morf nepo era eW 
 strevuo semmos suoN 

sruoj sel suot H8 séd 

 Halal Halal

 Halal Halal

 Open 7 Days Ouvert 7 jours

slaiceps erom rof serots eeS 

 :sruoh gninepO 
mp 8 ot ma 8 :yadirF ot yadnoM 

mp 7 ot ma 8 yadrutaS 
mp 6 ot ma 8 yadnuS 
 :erutrevuo’d serueH 

H02 à H8 iderdneV ua idnuL 
H91 à H8 idemaS 

H81 à H8 : ehcnamiD 
 srueisulp nisagam ne rioV 

xuaicéps sertua 

 :sruoh gninepO 
 ,mp 8 ot ma 8 :yadirF ot yadnoM 
mp 6 ot ma 8 :yadnuS dna yadrutaS 

 :erutrevuo’d serueH 
H02 à H8 iderdneV ua idnuL 

H81 à H8 : ehcnamiD & idemaS 

 AKHAVAN WEST-ISLAND
.415 :.léT 1555.026 1735.026.415 :xaF  

sdnoferreiP ,sdnoferreiP .luoB ,06751 
6P3 H9H cebéuQ ,laértnoM 

 AKHAVAN N.D.G.
.415 :.léT 7884.584 9007.584.415 :xaF  

).G.D.N( tseuO ekoorbrehS ,0716 
8L1 B4H cebéuQ ,laértnoM 

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

 514 485-4887

 Halal Halal

 Take out only Take out only
 Pour emporter seulement Pour emporter seulement

 Take out only Take out only
 Pour emporter seulement Pour emporter seulement

 Take out only Take out only
 Pour emporter seulement Pour emporter seulement

 READY TO EAT •  PRÊT À MANGER

    
 CH.
 EA.

 READY TO EAT READY TO EAT
 PRÊT À MANGER PRÊT À MANGER
 6 Kebab Brochettes Kebabs 6 Kebab Brochettes Kebabs
 4 Tomatoes/Tomates 4 Tomatoes/Tomates
 2 Bread/Pains 2 Bread/Pains

 Take out only Take out only
 Pour emporter seulement Pour emporter seulement

 Take out only Take out only
 Pour emporter seulement Pour emporter seulement     

 CH.
 EA.

 READY TO EAT READY TO EAT
 12” Chicken Kebab Sandwich 12” Chicken Kebab Sandwich
 with cucumber, tomatoes,  with cucumber, tomatoes, 
 onion, parsley onion, parsley

 PRÊT À MANGER PRÊT À MANGER
 Sandwich  Kebab au Poulet 12” Sandwich  Kebab au Poulet 12”
 avec concombres, tomates,  avec concombres, tomates, 
 oignon et persil oignon et persil

  
 CH.
 EA.

 READY TO EAT READY TO EAT
 12” Koobideh Kebab  12” Koobideh Kebab 
 Sandwich Sandwich
 with cucumber, tomatoes,  with cucumber, tomatoes, 
 onion, parsley onion, parsley

 PRÊT À MANGER PRÊT À MANGER
 Sandwich Kebab 12” Sandwich Kebab 12”
 avec concombres,  avec concombres, 
 tomates, oignon et persil tomates, oignon et persil

    LB. LB.

 Halal Halal

 Halal Halal

 Halal Halal  Halal Halal

 Halal Halal Halal Halal

 Halal Halal

    
 LB. LB.    

 LB. LB.    
 LB. LB.

    
 LB. LB.

 SPECIAL SPECIAL

    CH. CH.
 EA. EA.     

 CH. CH.
 EA. EA.

 HUMMUS HUMMUS
 425 g 425 g

 SPECIAL SPECIAL

    
 CH. CH.
 EA. EA.     

 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.     

 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.     

 CH. CH.
 EA. EA.

 Halal Halal     
 LB. LB.

    
 LB. LB.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    LB. LB.     CH. CH.
 EA. EA.

 BANANAS BANANAS
 BANANES BANANES
 $1.08 kg 

    
 CH. CH.
 EA. EA.

 Halal Halal     
 LB. LB.

 RED GRAPES RED GRAPES
 RAISINS ROUGES RAISINS ROUGES

 $4.39 kg 

 EGGPLANT  EGGPLANT 
 AUBERGINES AUBERGINES

 $2.18 kg 

 GREEN ZUCCHINIS GREEN ZUCCHINIS
 COURGES VERTES COURGES VERTES

 $2.18 kg 

    
 LB. LB.

 GALA APPLES GALA APPLES
 POMMES GALA POMMES GALA

 $2.18 kg 

 SWEET YAMS SWEET YAMS
 PATATES DOUCES PATATES DOUCES

 $1.52 kg 

 ANJAR ROSEWATER ANJAR ROSEWATER
 EAU DES ROSES EAU DES ROSES

 600 ml 600 ml

 BABAGHANOUSH BABAGHANOUSH
 425 g 425 g

 AKHAVAN MINT AKHAVAN MINT
 MENTHE AKHAVAN MENTHE AKHAVAN

 80 g 80 g

    
 CH. CH.
 EA. EA.

    
 CH. CH.
 EA. EA.

 ZAHADI YELLOW DATES ZAHADI YELLOW DATES
 DATTES JAUNES ZAHADI DATTES JAUNES ZAHADI

 $2.18 kg 

    
 CH. CH.
 EA. EA.

 GROUND LAMB GROUND LAMB
 AGNEAU HACHÉ AGNEAU HACHÉ

 $10.98 kg 

 FRESH LAMB CHOPS FRESH LAMB CHOPS
 CÔTELETTES D’AGNEAU FRAÎCHES CÔTELETTES D’AGNEAU FRAÎCHES

 Pr. of / de Québec Pr. of / de Québec
 $21.98 kg 

 GRAIN FED CHICKEN BREASTS GRAIN FED CHICKEN BREASTS
 $10.98 kg 

 SHISH TAOUK TANDOORI & SAFRAN SHISH TAOUK TANDOORI & SAFRAN
 $10.98 kg 

 AKHAVAN SESAME SEEDS AKHAVAN SESAME SEEDS
 GRAINES DE SÉSAME AKHAVAN GRAINES DE SÉSAME AKHAVAN

 454 g 454 g

 FINESSE CANOLA or  FINESSE CANOLA or 
 VEGETABLE OIL VEGETABLE OIL

 HUILE CANOLA ou VÉGÉTALE HUILE CANOLA ou VÉGÉTALE
 8 L 8 L

 AKHAVAN COUSCOUS AKHAVAN COUSCOUS
 Fine, medium / Fin moyen Fine, medium / Fin moyen

 COUSCOUS AKHAVAN COUSCOUS AKHAVAN
 750 g 750 g

 GREEK TZATZIKI WITH MINT GREEK TZATZIKI WITH MINT
 TZATZIKI GRECQUE À LA MENTHE TZATZIKI GRECQUE À LA MENTHE

 $8.78 kg 

 AKHAVAN PITA BREAD AKHAVAN PITA BREAD
 PAIN PITA AKHAVAN PAIN PITA AKHAVAN

 720 g 720 g

    
 LB. LB.

 CORTAS DIET JAM CORTAS DIET JAM
 Strawberry, Fig, Apricot Strawberry, Fig, Apricot

 CONFITURE DIÈTE CORTAS CONFITURE DIÈTE CORTAS
 Fraises, Figues, Abricots Fraises, Figues, Abricots

 370 g 370 g

 AKHAVAN FRIED ONIONS AKHAVAN FRIED ONIONS
 OIGNONS FRITES AKHAVAN OIGNONS FRITES AKHAVAN

 454 g 454 g

 DORIC FETA CHEESE DORIC FETA CHEESE
 FROMAGE FETA DORIC FROMAGE FETA DORIC

 700 g 700 g

 AKHAVAN RED SUMAC AKHAVAN RED SUMAC
 SUMAC ROUGE AKHAVAN SUMAC ROUGE AKHAVAN

 250 g 250 g

 CORTAS CHICK PEAS CORTAS CHICK PEAS
 POIS CHICHES CORTAS POIS CHICHES CORTAS

 28 oz.  28 oz. 

 ASEEL VEGETABLE GHEE ASEEL VEGETABLE GHEE
 GHEE VÉGÉTALE ASEEL GHEE VÉGÉTALE ASEEL

 1 kg 1 kg

 ELEPHANT 817  ELEPHANT 817 
 BASMATI RICE BASMATI RICE

 RIZ BASMATI ÉLÉPHANT 817 RIZ BASMATI ÉLÉPHANT 817
 4 kg 4 kg

    
 CH. CH.
 EA. EA.

 AKHAVAN BULGHUR AKHAVAN BULGHUR
 BOULGOUR AKHAVAN BOULGOUR AKHAVAN

 750 g 750 g

 AKHAVAN DILLWEED AKHAVAN DILLWEED
 ANETH AKHAVAN ANETH AKHAVAN

 100 g 100 g

    
 EA. EA.
 CH. CH.

 ONIONS ONIONS
 OIGNONS OIGNONS

 Sac 5 lbs. / 2.27 kg bag Sac 5 lbs. / 2.27 kg bag

    LB. LB.    
 LB. LB.

 BLACK PLUMS BLACK PLUMS
 PRUNES NOIRES PRUNES NOIRES

 $2.18 kg 

      

 SUNBEC TABLE SALT SUNBEC TABLE SALT
 SEL DE TABLE SUNBEC SEL DE TABLE SUNBEC

 1 kg 1 kg

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

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

Profusion Realty RF
Agence Immobilière

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc  H3Z 2A5

(514) 935 3337
www.profusionrealty.ca

www. Christiesrealestate.com

مشاور امالک: مسکونی و جتاری: در خدمت هموطنان عزیز  

 Nun’s Island: $798,000. 1,890 sq 
ft., Verrieres VI, Elegant & bright 

3 bdrms corner unit, 2 baths, 
2 garages, panoramic views, 

pools, gym, etc. 

Downtown: Jardin Windsor. 
$295,000. 619 sq ft., 1 bedroom. 

One indoor parking, all the 
appliances. Indoor pool, gym, 

sauna. Near all amenities and metro.  

Cote St-Luc: $1,100/month for 6 months. 
Occupancy January 2015. 743 sq ft., 16th floor, 

1 bedroom open concept condo fully furnished in 
the heart of Cote St-Luc. Fully renovated kitchen 

and bathroom with heated floor, one indoor 
parking, indoor pool, gym and sauna. 

Cote St-Luc:   $169,000. 
LE CHATEAU KINGSLEY. 

587 Sq ft., open concept LVR/
DNR/KIT, 1 bdrms, a/c, garage, 

balncoy, pool and sauna.  

C.D.N./N.D.G.: $550 
up to $650/month. Fur-
nished room for rent,

 near metro, bus. 

N.D.G.: $120,000. Resturant for 
sale, Very good revenues. Prime 

location, motivated vendor. 

N.D.G.: $1,375,000. Semi-
commercial building, 3 commer-

cial units plus 9 residential. 
Very good revenues and 

enormous potential of increases. 

Downtown: Jardin Windsor, 
$290,000. 619 sq ft., 1 bedroom. 

One indoor parking, all the 
appliances. Indoor pool, gym, sau-
na. Near all amenities and metro.  

C.D.N./N.D.G.: $2,000/month. 
Lower duplex, 3 bdrms,  parking, 

foyer, near metro, bus. 

Ville St-Laurent: $1,950,000. 
Luxurious residence, 4 bdrms,

 4 ½ baths, Brazilian wood, 
fireplace, 2 garage. 

Cote St-Luc:   $249,000. LE 
CHATEAU KINGSLEY. 878Sq 
ft. Modern, freshly painted, nice 
kitchen open to the LVR/DNR, 2 
bdrms, a/c, garage, balcony, pool.  

Ville St-Laurent:   $525,000 . 
Completely renovated on 2 level, 

3 bedrooms, 2+1 bathrooms, 
a/c, 2 garages, pool. Near all the 

facilities. Don’t miss it. 

 For Rent

 For Rent Furnished room 
for Rent



پسته تازه،
بیسکویت سالمت، 
سوهان اعال رسید 
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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

عینک فرهت 
____________________جواد  ایراخنواه 

5655   Sherbrooke  W.   
NDG,    H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

رسیدبا کیفیت عالی )خـــاَرک(خرمای تازه 

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

ساعات کار:
 9 صبح تا 10 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 

E 
X
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G

   E

 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 

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 


