یدرپارلمان
تیرانداز
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گیناست:

ناداخشم
کا
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ک

شــریف

موسسه مالی

تبدیل ارز

سال 21شماره1186
 10آبان 1393

Sharif

___________
Sharif Exchange
261 Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

$

EXCHANGE

Cote vertu, Bus 121 E

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

گـروه پـاسیفیـک

امورمهاجرت -صرافی و انتقال ارز

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

Tel.: (514) 289-9011

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

www.SharifExchange.ca

www.ic-pacific.com

شنبههایکوبانی...

www.ICPimmigration.com
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URGENT CA LL FOR ACTION
– Global Rally against ISIS
!for Kobanê - for Humanity

•6170NDG:
Sherbrooke W.

بهارعربیتون
س؟!روگردانیاز
اسالم سیاسی!
28

Tel.: 514-485-4744
West Island:

•15760 boul Pierrefonds

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

ازاینسرزمینبروید!
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شماره می خوانید:

•
و به یاد سيميـــن
با ياد
ی ،بانوی بزرگ غزل
بهبهان
ایران
5 ............

سینه مبتال میشود
به سرطان
12......................................
شور» فلسطین را به
• سوئد «ک
رسمیتشناخت
13

آخرین پیام

...اعدامبیرحمان هی
ریحــانه جبـاری
ل غریبی به خشم و
به شک
ار عمومی در داخل و
انزج
ارج کشور دامن زد...
خ

 11نوامبر

!lest we forget

بوال در لیبریا کاسته شده است
 13از سرعت شیوع ا

r 2
T o wtlye on sale

بل سنتر

curren

س .یحیی
آبادی
کاریکاتور

مهاجرت:
ماریا

روبروی 3

Strategic Advice & Execution

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

..........................
شاده در اعتراض به
• نامه سرگ
شهروندی کــانادا
• چرا به زنان اسيد
قانون جدید
)(Bill C-24
می پاشند؟
7......................................
28......................................
پیام زن اعدام شده
ستیزی در مجلس،
• آخرین
• زن
دپاشی در خیابان؛ به
ش
در
به ما
 8....................................اسی
یه زنان پایان دهید
..
خشونت عل
یسابقه پاپ
31.....................................
خنان ب 
• س س در تایید بیگبنگ
فرانسی
• زندگی:
این  ۹مورد نباشید!
ل
ام
تک
ی
و تئور
 9........................نگران
26.....................................
..............
ش بهای نفت عامل
ره گوشت بخوریم یا
• کاه
• باالخ
رونق اقتصادی جهان
 10..................نخوریم؟!
27......................................
....................
از هر چهار زن یکی
• ایران:
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ه
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د
م
ب
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Tel.: 514-620-5551

>> 36

مشاور امالک
در مونتریال بزرگ

عباسشفیعی

Tel.: (514) 806-0060

الیت
صرافی
(خضر)

شهباز
خنعی
>> 5

به قیمت های رقابت ناپذیر

Office: 514-507-0773

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

Hamid Sedigh Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

وحیدخلـجی

محضردارومشاورحقوقی

Tel.: 514-439-1444
_____________________
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

NOTAIRE-NOTARY

اولین مرکز خدمات ارزی به ایران در مونتریال

ان
تقـال ارز

UNION MONDIALE

  ارسال سریع و مطمئن ارز به ایران و برعکس

  انتقال ارز به متام نقاط دنیا با نرخ رقابت ناپذیر

  نقدکردن چک


GUY

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

GUY

رامین عباسى

Ile perrot Toyota
• قیمت هاى استثنائى

4

با 18سال سابقه کاری در کانادا

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

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

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

Agence Immobilière

مریم خالقی

1361 Greene Avenue
Westmount, Qc H3Z 2A5

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

Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

Cell: (514) 983-5415

 Amir Samامیرسام

Chartered Real Estate Broker

 با سال ها جتربه در خریدوفروش
امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

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

بهمدیریت:
بیژناحمدی

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

 Exchangeسرویس تبدیل پول با بهترین نرخ
)1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc

Cell.: 514-944-3279

   مطمئنترینروش

انتقــال ارز
   درکمترینزمان

       بهترینبها


حمیدصدیقکاغذچی

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

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

www.sutton.com

Montreal Qc. H3G 1S6

Profusion Realty RF

2178 Ste-Catherine W.

مشاور امالک در مونتریال

Cell: (514) 827-6364

به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز

1449 St. Catherine W

مشاور امالک :مسکونی و جتاری

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

و South shore

فیروزهمتیان

انتقال فوری ارز

انتقـال ارز

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

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

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

فارکس

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

!We Sell Laptop Accessories

5Star I.P.M. Inc.

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

مهتاب ثقفی :حسابداری و مالیات

فروشنده متام قطعات لپ تاپ

صرافی  5ستاره

)Abbas Shafiee (B. Comm.

|

Tel.: 514-937-5192

خدمات ارزی دکتر شریف نائینی:

جنب دانشگاه کنکوردیا GUY

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

جراحدندانپزشک

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

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

نادرخاکسار

Cell.: 514-969-2492

2
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جهان
قادری

آژانسمسافرتیکاسپین

مشاور امالک در سراسر مونتریال

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

مسکونی و جتاری

بهترینسرویس
نازل ترین بها

Westmount
Impeccable and elegant detached house. 5 bedrooms, 3 full bathrooms, 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 $

______________________
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

COROLLA CE 2015
STARTING AT

17 515 $

• پکیج های ویژه برای سفرهای هوایی
• Special deals on air tickets
به ایران و سراسر جهان
to IRAN and around the world.
• Flight with all major Airlines,
• سفر با همه خطوط هوایی معتبر
• We Guarantee the best deals for Iranians .• ما بهترین ها را برای شما ضمانت می کنیم
• Special tours around the world
• تورهایاستثناییبهسراسرجهان
• Travel Insurance.
•بیمهمسافرت

Caspian Travel

4684 Boul.des Sources, bureau 001B

Montreal, QC

Tel:514-421-0111

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

نرگس
514-708-4722
narges.caspiantravel
@videotron.ca

 قبــل از
هرگونهسفر
با ما متاس
!بگیرید

آزیتا
514-814-7700
azita.caspiantravel
@videotron.ca

Contact Alex
for additional rebates.

+ TAXES

COMPLETELY
REDESIGNED

RAV4 LE AWD 2015
STARTING AT

28 060 $

+ TAXES

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

COMPLETELY
REDESIGNED
قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد

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

برترین سرویس
و ارزان ترین بها
برای هموطنان گرامی

%
0
Financing
وام با نرخ بهره

for certain
cars only

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.

2
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ت و ساز
ساخ ه است
غاز شد
آ

 برای زندگی بهتر،طرحی برتر

ده ف
روش

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

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

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

Drummond وDe la Montagne بین

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

برای کسب اطالعات
:بیشتر با ما متاس بگیرید

از مدل پیش ساخته ما
دیدن فرمایید
:ساعات کار

Model Unit
H3G 2T3

به مدت محدود

اس4با خرید سامسونگ گلکسی
5 یا گوگل نکسوس
 ساله2 و قرار داد

The
ViP package
LIMITED
TIME

:بامدیریتایرانی
بهنام عمرانی
درخدمت جامعه محترم
ایرانیان مونتریال
ـــــــــــــ
برای دریافت اطالعات
بیشتر همین امروز
:متاس بگیرید

Ben Omrani
Ben
Omrani
Place
Newman

Place Newman
2101, Av. Dollard,
Lasalle
2101, Av. Dollard, Lasalle

OFFER

49

$

 دالر ختفیف100
فوری بگیرید

>
>
>

1

on the purchase of a Samsung Galaxy S4 or
a GoogleperNexus
5 and 2-year Tab24 agreement on
month
selected plans get $100 instant rebate.1

1 GB OF dATA2
UNLiMiTeD Canada-wide
anytime minutes3
UNLiMiTeD MeSSAgiNg4

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

Mont-Royal | 514 439-9934
3758, St-Laurent Blvd.
Saint-Laurent
| 514
845-9815
101, Mont-Royal
Ave.
W.

Mont-Royal | 514 448-6996
101, Mont-Royal Ave. W.
Mont-Royal
514 448-6996
Le Boulevard |Shopping
Center

4270, Jean-Talon St. E., suite 68
Le Boulevard Shopping Center
514 887-7784
4270, Jean-Talon St. E., suite 68
514
887-7784
961,
Decarie Blvd.

(international text, picture and video messages)

>

Montreal
Complexe Desjardins
Montreal

Côte-Vertu | 514 419-8446
961, Decarie Blvd.
Côte-Vertu
| 514
419-8446
436, Jean-Talon
W.,
#100

Call Display and Voicemail5

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

T

INSTAN

0 100

$

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

SAMSUNG
$S III MINI
REBATE

Samsung
with a 2-year Tab24 agreement
GalaxyonS4a Standard plan6

1

6000, Henri-Bourassa Blvd. E., K14
Place Bourassa Shopping Center
514 927-6624
6000, Henri-Bourassa Blvd. E., K14
514
927-6624
680,
Jarry St. E.

Google
Nexus 5

514 595-7100
514 595-7100

Mobifone... We follow you everywhere!
Mobifone... We follow you everywhere!
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
the minute.
Each additional
minute
costsOffer
45¢ (20¢
forJune
Call Forwarding).
4. Plans
include
messages
Canada
to Canadian,
and international
wireless
numbers.
Sent/received
messages
(alerts,
messages
Offers
are by
subject
to change
without
notice.
ends
30, 2014 and
is only
available
insent
our from
stores
located
in the U.S.
province
of Quebec.
Taxes
extra. 1.
The $100 premium
rebate offer
is only
applicable
related
to content and
promotions)
and
messages
sent while
notactivation
included and
at applicable
rates.Plan
5. Service
up to monthly
3 messages,
3 minutes
in length
can beTab24
saved up
to 3 days. 6.The
With$100
new activation
on a
on
the Samsung
Galaxy
S4 and
Google
Nexus
5 on roaming
the new
ofcharged
a Standard
or Smart
with aincludes
minimum
feeeach
of $45
or more
andthat
a 2-year
agreement.
activation
TM
2-year Tab24
agreement
Standard
plan. Device
Recovery Fees
and/or
Fee downgrade
(as applicable) to
apply
in accordance
withcategory
your service
agreement.
names &alogos
are trademarks
used
rebate
will be
appliedonata the
cashier.
Price Savings
Plan Downgrade
Fee:
If, Service
for anyDeactivation
reason, you
a lower
tier plan
during
your Taxes
term,extra.
then Fido
you and
willrelated
be charged
one-time
price plan
under licence.fee
© 2014
Fidoout
Solutions
downgrade
as set
in your service agreement. TMFido and related names & logos are trademarks used under licence. © 2014 Fido Solutions

Jarry | 514 490-0099
680, Jarry St. E.
Jarry
514 490-0099
Centre| Commercial
Wilderton

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

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

South-Shore
Greenfield Park
South-Shore

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

3
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رامین عباسى

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

Ile perrot Toyota

2100 Blv. Du traversier
pincourt QC J7V 0K8

Ramin Abbasi

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

rabbasi@ileperrot.toyota.ca

مشاور امالک

 اینک >> هر شنبه:توجه

خدمت شما
بعدازظهر
Ile Perrot Logo_Layout
1 12-02-27در
2:51
PM Page 1 4  صبح تا10 از ساعت

ILE PERROT TOYOTA
DIVISION DE 9020-3027 QUÉBEC INC.

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

10 Saint Jacques # 607
Asking: 299900$
1 Bedroom 1 Bath

1212 St-Mathieu
Asking: 5700$ a month
3 bedroom 2 bath
fully furnished

111 Point Nord,
Nuns-island

Sold 42 Days

1307 Ave Van-Horn,
Old Royal Bank
Fully Renovated
Asking: 2500000$

4186 Northcliffe
upper duplex | fully renovated
Available Nov 2014
Asking: 420000$

5891 Av. Clanranald,
Fully renovated Lower Duplex,
Indoor Parking,
Asking: 579000$

4605 Boul. Grand,
13 unit Building

در سراسر مونتریال

1625 Clark
Asking: 475000$
2 Bedroom 2 Bath

MUST SELL!!!

 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های

مسکن و جتاری

رامتین آبادیان
Ramtin 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

Sold In 5 day

4
4
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ایران :محــرم...

«امام حسین سکوالر نداریم!»

«اسالم خون دادن است»

هرکس عالقهمند به امام حسین
اســت ،یعنی عالقهمند 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 .اینکه 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».
خامنهای معتقد است هیئتهای
مذهبی در طول تاریخ بهخصوص
در طــول تاریخ تشــیع در ایران،
عامــل اصلی گســترش فرهنگ
اســامی در بین مردم و نهادینه
کردن آن بودهاند.
رهبر جمهوری اسالمی گفت« :ما
مسلمانها و بهخصوص ما شیعیان،
امتیازی داریم که دیگر ملیتها و
ادیان این امتیاز را به قدر ما ندارند و
آن عبارت است از اجتماعات دینی
که به شکل روبهرو ،چهره به چهره،
نفس به نفس تشکیل میشود .این
موضوع را در جاهای دیگر دنیا و در
ادیان دیگر کمتر میشود پیدا کرد.

خامنهای در جمع اعضای ســتاد
مرکزی هیئت رزمندگان اســام
یاد آور شــده اســت« :هیئتها
هیئت پنجهزار ناهی از منکر در قم
ِ
نمیتوانند سکوالر باشند؛
حســین ســکوالر ما نداریم! همزمان با انتشار این گزارش علی
امام
ِ

شهباز خنعی

مستقیمازبیترهبری!

رهبر جمهوری اسالمی :اسالم مقاتله است ،اسالم
جان دادن و خون دادن است .هرکس به امام حسین
عالقمند است یعنی عالقمند به اسالم سیاسی است
با آغــاز ماه محرم رهبر جمهوری
اســامی هیئتهــای مذهبی را
از سایر تشــکلهای مذهبی جدا
دانســته است .وی گفته که چون
امام حسین ســکوالر وجود ندارد
هیئتهــای عزاداری هــم نباید
سکوالر باشند و از اسالم سیاسی
بپرهیزند.
پایگاه اطالعرســانی دفتر حفظ
و نشــر آثار آیتالله خامنهای به
تشــریح نظر او درباره ویژگیهای
هیئتهــای مذهبــی پراخته و
نخســتین ویژگ 
ی این هیاتها را
تشکیل آنان توسط مردم عالقهمند
به اســام و ائمــهی طاهرین بر
شمرده است.
به گفتــه وی ،تأمین هزینههای
هیئتها توسط مردم ویژگی دوم
آنهاست و دســتگاههای دولتی
و حکومتی نقشــی در این راستا
ندارند و در عین حال ســه عنصر
"مردم"" ،روحانیت" و "مداح" در
این هیئتها جمع شدهاند.
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ســلیمزاده ،دبیر ستاد احیای امر
بهمعروف قم از ســازماندهی پنج
هزار آمر بهمعروف 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.
سلیمزاده با اعالم این خبر گفت:
«امر بهمعــروف و نهی از منکر در
جامعــه برتر از «جهاد» اســت و
«جهاد»در مقایسه با امر بهمعروف
مانند قطرهای در برابر دریا است».
ریاســت کل ســتاد احیــای امر
بهمعروف و نهی از منکر بر عهده
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان
اســت و در هر استان نیز نماینده
علی خامنهای ریاست این ستاد را
بر عهده دارد.
چند روز پیش نیز فتحالله جمیری،
فرمانده ســپاه اســتان بوشهر از
آموزش و سازماندهی  ۴۰۰تیم در
ی از منکر
زمینه امر بهمعروف و نه 
در این استان خبر داده بود.
این ستاد در سال  ۱۳۷۳از سوی
علی خامنهای به نام ستاد «احیای
امــر بهمعروف و نهــی از منکر»
نامگذاری شده است.
•

با ياد و به یاد سيميـــن بهبهانی

بانوی بزرگ غزل ایران

 30مهر :حدود سه هفته است که
امنیت و آرامش خاطراز دختران
و زنان اصفهان ســلب شده است.
تکرار زنجیره ای اسیدپاشــی که
تاکنون شمار آن  15مورد  -ازجمله
یک مورد منجر به مرگ  -گزارش
شده و مقامات حکومتی و قضایی
می کوشند این شمار را به  4مورد
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!

بهنامآفریدگارعشق

گره خواهیم زد دل ها را با عشق و
زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای

عقد ایرانی

و کانادائی

سفرۀ
ع عقد
روس

لیلیصمیمی

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

جمعه هفتم نوامبر از ساعت ۶:۳۰

(با مجوز رمسی از ایالت کبک)

مکان :مرکز فرهنگی ژرژ ونیه

514-825-3170

2450 Rue Workman,
Metro: Lionel Groulx
Montreal, QC H3J 1L8
(514) 931-2248

@Shahbaznakhai8
gmail.com

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،
رییسسازمانبسیجمستضعفان
نیز جنایات اســید پاشی را به
امریــکا و رژیم صهیونیســتی
نسبت میدهد:
«اوج گیــری محبوبیت انقالب
اســامی 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 برایدیدن اقدامی
عملــی و نتیجه بخش ازســوی
نیروهــای انتظامــی و امنیتی،
درجهت شناســایی و دستگیری
فرد یا افراد اســید پاش ،سرانجام
تجمع هایی اعتراضی درتهران و
اصفهان شکل گرفت.
به گزارش  30مهر "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 نیزدرمیان 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
اصفهان نیز درمیــان معترضان
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
جنایتکاردستگیرشود» .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
{>> ادامه در صفحه}37 :

مشاور امالک در سراسر مونتریال

مسکونی و جتاری

_________________________
بنیاد سخن آزاد ،انجمن زنان ایرانی مونترال،
انجمن ادبی ،کافه لیت ،مکیک

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

Cell.: 514-967-5743

349 000 $
Côte-des-Neiges

439 000 $
Île-des-Sœurs

429 000 $
499 000 $
Côte-Saint-Luc Brossard

Courtier Immobilier Agréé

www.masoudnasr.com
info@masoudnasr.com

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

مینو اسالمی

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

خدمات حسابداری و دفترداری
سرورصدر

; ;امور دفترداری
و حسابداری
; ;تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
; ;تاسیس و ثبت شرکت ها

GESTION FINANCIERE LOYALE

SOROOR SADR ACCOUNTING
AND BOOKKEEPING SERVICES
BOOKKEPPING & ACCOUNTING
FINANCIAL STATEMENT PREPRATION
PERSONAL AND INCORPORATION TAX RETURN
COMPANY CREATION AND REGISTRATION
WITH APPOINTMENT
_________________________

Tel.: 514-777-3604

5263 boul Cavendish
Montreal Quebec H4V 2R6
Email: loyale.accounting@gmail.com
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کــانــــادا:رسوایی قمیشی!
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وقت است...

جنجال بر سر قطع
همکاری  CBCبا ژیان،
مجریایرانیتبار
ماکســی فرووس
اســت .او ظاهــرا
برادرزاده ســیاوش
قمیشــی خواننده
ایرانی است.
امــا سیبیســی
روز یکشــنبه 26
اکتبــر به شــکلی
غیرمنتظــره اعالم
کرد همکاریاش با
قمیشی را به مدت
نامحدودی قطع کرده است.
قمیشــی جــزء چهرههــای بســیار
شناختهشــده در سیبیســی است و
برنامهاش هــم از موفقترینهای این
شبکه بوده است .پس بیجهت نبود که
این خبر مثل بمب در رسانههای کانادا
ترکید.
مدت کوتاهی بعد از بیانیه سیبیسی
درباره قطع همکاری با قمیشــی ،ژیان
اعالم کرد علیه این شــبکه در دادگاه
اقامــه دعوا (ســو) میکند و توســط
وکالیش دعوی  ۵۰میلیون دالری علیه
سیبیسی را مطرح خواهد کرد.
او سیبیســی را به نقــض اعتماد در
همکاری متهم کرده است.
او همچنین پســتی در فیســبوکش
گذاشته و گفته که عدهای سعی دارند از
او چهرهای شیطان بسازند.
اما ماجرا از چه قرار است؟
روزنامه تورونتو اســتار نوشته
که در ماههای اخیر ،اتهاماتی
از سوی ســه زن جوان علیه
پ
ی
را
قمیشی مطرح شده است .این
ش
ک
ی
و
سه زن حداقل هرکدام بیست
کلوچه فومنی

عموجان
خاطرات خوش
ایران!

ایران« :کشف خرابکاری» در
مخازن انتقال آب سنگین
روزنامــه آرمان ۸ ،آبان ،ســخنان
اصغر زارعان ،معاون سازمان انرژی
اتمی ایران را بازتاب داده اســت که
میگوید« :خرابــکاری جدیدی از
سوی یکی از کشــورها در مخازن
انتقال آب سنگین کشف و خنثی
شــد و از این پس ،این قطعات به
صورت بومی تولید میشود».
این مقام عالیرتبــه دولت ایران اما
اشــارهای به جزییات ایــن رخداد
نمیکند و تنها هشدار میدهد که
ایران هرگونــه خرابکاری در زمینه
سختافزاری و نرمافزاری را میتواند
شناسایی و خنثی کند.
اصغر زارعان شهریور ماه گذشته نیز
آلمان ،فرانسه ،انگلیس و آمریکا را به
تالش برای خرابکاری در تاسیسات
هستهای ایران متهم کرده و گفته بود
که تالشهای آنان برای خرابکاری
حتی زمینههای دفاعی ،مخابرات و
دیگر مراکز حساس و حیاتی کشور
را هم دربرمیگیرد.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی
ایران ،ایرنــا ،نیز اظهارات علی اکبر
صالحی ،رئیس سازمان انرژی اتمی
ایران ،را منتشر کرده است که تاکید
میکند نیروهــای ایرانی میتوانند
حمالت به صنعت هستهای کشور را

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

سال جوانتر از قمیشی هستند و نامشان
هم فاش نشده است.
این ســه زن گفتهاند قمیشی برخورد
جنسی خشونتآمیز با آنها داشته است.
وکیل قمیشــی هم در ماههای 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 سیبیسی بوده است.
حاال قمیشــی به موضع سیبیسی در
مقابل این قضیــه اعتراض دارد و حتی
مدعی است که این زنان برای بدنامکردن
و نابود کردن اعتبار حرفهای او دست به
افشاگری زدهاند.
تورنتــو اســتار که بــا این ســه زن
مصاحبههای مفصلی داشــته است ،به
این نکته اشــاره کرده که آنها از ترس
فاششدن نامشان حتی سراغ پلیس هم
نرفتهاند.
قمیشی درواکنش به این اتهامات گفته
که زندگی شخصیاش ربطی به کارش
ندارد و سیبیسی نباید بدون اثبات این
اتهامات ،قرارداد با او را لغو میکرد.
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.

کاریکاتور :سیروس یحیی آبادی -مونتریال)

ژیان قمیشــی ،چهره نام آشــنا ،فعال
فرهنگی هنری و مجری ایرانیتبار یکی
از برنامههای پرطرفدار رادیو سیبیسی
 Qاین روزها با دردســر بزرگی مواجه
شده است.
ژیان قمیشــی ســالها میزبان برنامه
رادیویــی محبوب  Qدر سیبیســی
بوده اســت .این برنامــه فرهنگی جزء
پرطرفدارتریــن برنامههای صبحگاهی
سیبیسی است.
قمیشــی متولــد  ۱۹۶۷در لنــدن و
اصلیتش ایرانی است.
وقتی ژیان هفت ســاله بــود به همراه
والدینش به کانادا آمد ودر انتاریو ماندگار
شد .او در دانشگاه یورک درس خواند و
به تدریج در کارش موفق شــد و جای
خود را در رسانههای کانادا پیدا کرد.
او در چارچــوب برنامههــای رادیویی
سیبیســی بــا چهرههــای بســیار
شناختهشــده دنیا از جمله وودی آلن،
لئونارد کوهن و پل مککارتنی گفتگو
کرده است.
قمیشــی همچنین عضو یــک گروه
موســیقی راک فولک کانادایی به اسم

ویدا فرهودی

خنثیکنند.
وی اظهار داشــت« :دشــمن از
هر روشــی برای ضربــه زدن به
ما اســتفاده میکند ،اما صنعت
هستهای کشور با اتکا به نیروهای
بومی خود به جلو میرود و ما راه
خود را پیدا کردهایم و با حساسیت،
حمالتی از این دســت را خنثی
میکنیم».
آقــای صالحــی در نهایت گفت:
«ما امروز پدافند غیرعامل بسیار
خوب و پیشــرفتهای داریم که در
عرصه صنایع کشــور و مجموعه
دستگاههایدولتی به خوبی ایفای
نقش میکند».
مقامات ایــران به دفعات از تالش
کشورهای خارجی برای خرابکاری
نرمافــزاری و ســختافزاری در
تاسیســات هســتهای و برخی
ســازمانهای دولتــی ایران خبر
دادهاند .یکی از این موارد حمالت
ویروس استاکسنت به تاسیسات
هســتهای نطنز بود کــه روزنامه
نیویورکتایمــز به نقل از مقامات
ســابق و فعلی در آمریکا و اروپا و
اسرائیل نوشت ،پشت این حمالت
دولت آمریکا قرار داشته است.

•

•

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

وقت است تا ببيند دشمن نهايتت را
عطر و طراوتت را حيف است گر ببازی
دانم که سخت باشد فتحت بر اين تباهی
اما تو اهل مهری ،از دشنه بی نيازی
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با هر کرشمه بينم گـِردت دو صد هزاران
بازند جان و دل را سر را چو برفرازی

دوهفته نامه
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ایران...

شعـروترانه...

مجیدمحمدی

ازاینسرزمینبروید!

یغماگلرویی

از این سرزمین بروید!
ما هرگز
دختران مان را زنده به گور نکرده بودیم.
این شما بودید
که با لهجهی شمشیر میخوانید
و زنان به چشمتان
کنیزکانیدر مدا ِر مطبخ و بستر بودند.
چگونه هر روز
به ِ
قاتل زیباییاند
کفدستهایی که ِ
خیرهمیمانید
و کودکان تان را نوازش میکنید
با آنها؟
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۰۱/۰۸/۱۳۹۳
پديدهی اســيد پاشی مختص به ايران و جوامع مسلمان
نيســت .از آسيا (افغانستان ،پاکستان ،هند ،چين ،عراق،
عربستان سعودی ،بنگالدش ،الئوس و کامبوج) تا آفريقا
(آفريقــای جنوبی ،اوگاندا ،و اتيوپــی) ،و از خاورميانه تا
امريکای جنوبی می توان اين پديده را مشاهده کرد.
مهاجران آسيايی و خاورميانهای امروز در کشورهای غربی
مثل بريتانيا و کانادا نيز اين اعمال را مرتکب می شوند .اين
پديده که حملهی اسيدی و خشونت اسيدی نيز خوانده
می شود به يکی از جنايات جدی عليه زنان تبديل شده
است.
علتها

پديدهی اسيد پاشی معلول سه واقعيت است:
 تبعيض عليه زنان در جامعه يا سطح خانواده و محلهیکوچک تر،
 واکنش اندک جامعه به اين جنايت (در مقايسه با کشتهشدن يک پليس يا يک حملهی تروريستی) و
 مصونيت اسيد پاشان از مجازات ،خواه به دليل فقدانقانون پيشگيرانه ،خواه به خاطر عدم گزارش بهدليل ترس
از انتقام جويی بيشــتر ،خواه به دليل فشار اجتماعی به
قربانيان جهت بخشش اسدپاشان ،و خواه به دليل اتصال
اسيد پاشان به مراکز قدرت سياسی و دينی در جامعه.

آرایش زنان را
دستهایی که ِ
با اسید از صورتهاشان پاک میکنند
تا کشوری با مرد ِم بیچهره بسازند.
از این سرزمین بروید!
اقیانوس اسید زندگی میکنیم.
ما قرنهاستدر
ِ
کاسهی اسیدتان
از نیزهی «چنگیز» و
قدارهی «اسکندر» خطرناکتر نیستند.
دوباره از خاکست ِر خود به دنیا میآییم
و زنهای زیبای دیگری
در این سرزمین هستند
که با گیسوی رها در بادشان
پرچم بسازند.

کاریکاتور :سیروس یحیی آبادی مونتریال)

چرابهزناناسيدمیپاشند؟
اسيدپاشــی در جوامعی بيشــتر
صورت می گيرد که زنان از قدرت
اقتصادی و اجتماعی و سياســی
کمتــری برخوردارنــد .در برخی
جوامــع زنان از حقوق مســاوی
برخوردارنــد امــا در يک اجتماع
کوچک تــر آن (مثــل اجتماع
پاکستانیها در بريتانيا) وضعيت
زنان به گونهای ديگر است.
ستاندن زندگی بدون مرگ

هدف اصلی از اسيد پاشی معموال
کشتن قربانی نيست بلکه ستاندن
زيبايی و نشــاط و شادی و امکان
داشتن روابط صميمی و خانواده و
آينده از اوست.
اسيد پاش چون بدن قربانی را در
کنترل خود ندارد تالش می کند
آن را نابود کند .تاثيرات اســيد بر
بدن قربانی وحشــتناک اســت.
قربانی در اثر اسيدپاشــی ممکن
اســت بخشی از پوســت ،گوش،
چشــم و ديگر اجزای بدن خود را
از دســت بدهد و توانايی وی در
سخن گفتن ،غذا خوردن ،ديدن و
شنيدن از کف برود.
نتايج اســيد پاشــی بر بهداشت
روانی فرد ســهمگين تر اســت
باالخص اگر اســيد پــاش برای
قربانی فردی آشنا مثل شوهر يا
دوست پســر يا پدر و برادر باشد.
ترس ،اضطراب ،افسردگی و عدم
توانايــی کار و تحصيل ،و انزوای
اجتماعی به خاطر برخورد مردم با
چهرهی غيرمعمول قربانی پس از
اسيد پاشی تاثيرات بلند مدت اين

جنايتهستند.
تغيير شــکل زنانی کــه قربانی
اسيدپاشی قرار می گيرند دائمی
اســت و به همين خاطر حداقل
بخشــی از دوســتان يــا روابط
خويشــاوندی خود از دست می
دهند.
قصد اســيد پــاش نابــود کردن
چهرهی قربانی خود و هويت وی
است چون اسيد پاش می داند که
با گرفتن چهره از زن همه چيز وی
را می ســتاند .او شايد به عوارض
جســمانی اين کار کمتــر از اخذ
هويت قربانی خود بينديشد.
اسيد پاش می داند که چهره مهم
ترين دارايی يک زن اســت و می
خواهد اين دارايی را بستاند.
ارعـاب

هدف ديگر ارعاب عمومی اســت
تا ديگــر زنــی جــرات نکند با
خواستههای اسيدپاشان محتمل
مخالفت کند .اين ارعاب فقط زنان
را در بر نمی گيرد بلکه به مردان
نيز هشدار می دهد که با مطالبات
زنــان همراهــی نکــرده و نقش
سرکوبگر را بازی کنند.
همان طور که حکم اعدامدر برخی
از کشــورها برای عبرت ديگران
انجام می شود اسيدپاشی نيز برای
عبرت گيری قربانی وديگر کسانی
است که شاهد ماجرا هستند .هرجا
که انتظارات و اقدامات زنان در رفع
محدوديتها و رفع تبعيض افزايش
يابد امکان عکس العمل خشــن
افراد مردساالر افزايش می يابد.

بدين ترتيب اســيد پاشی غير از
انتقام جويی جنبهی بازدارندگی
زنــان از پی گيــری حقوق خود
و همراهــی مردان با آنهــا را نيز
داراست.
هزينهیاستقامت

اســيد پاشــی معمــوال واکنش
مستقيم يا غير مستقيم 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
رابطهی جنسی بدون رضايت پدر
و برادر ،از تالش برای اســتقالل
مالی و اجتماعــی در برابر مردان
خانواده تا رد درخواســت ازدواج
خواستگار ســمج ،و از ايستادگی
در برابر سلطهی مردانه در خانواده
تا ايســتادگی در برابــر باندهای
جنايتکار و قدرتمند .اسيدپاشان
می خواهند به زنــان اين پيام را
منتقل کنند که نه تنها استقامت
آنها بی هزينه نيست بلکه هزينهی
آن نيز بسيار سنگين است.
رويشان را زياد نکنند

ميزان اسيدپاشی در يک جامعه به
قدرت و قوت فرهنگ اسيدپاشی
نيــز بســتگی دارد .در جوامع يا
اجتماعاتی که زنــان تحقير می
شوند ،مدام مورد آزار جنسی قرار
{>> ادامه در صفحه}9 :

NOTAIRE-NOTARY

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

نازگل فالح طوسی

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

فتوشاپ

_________________________

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

و بسیاری دیگر

امور کنسولی،
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

حقوقیواداری

نسرین پارسا

آژانسمسافرتییونیگلوب

________________________________
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

7

به مدیریت دکتر رضا پارسانژاد

• امور گذرنامه ،شناسنامه ،نوزاد ،اجازه خروج ،ازدواج و طالق
•وکالتنامهفروش،حقوقی،بازنشستگی،افتتاححساب
• تکمیل فرم های مهاجرتی و شهروندی کانادا

)

(Reza Parsa Nejad, Ph.D., RCIC )President
www.ParsPaziresh.com
4055 Ste-Catherine O, Suite 131
Westmount, Qc, H3Z 3J8

514 979 4551

)(Metro: Atwater

info@mahzar.ca

Montreal:
514-979-4551
Toronto:
647-694-2917
Vancouver:
604-210-3483
مستقیم از تهران
به کانادا
021-8431
3003
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برای دعا و دریافت رایگان کتاب مقدس
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گفته میشــود زن اعدام شده به
خاطر قتل مردی کــه به گفته او
قصد تجاوز به وی را داشته ،از خود
نامه جانســوزی برای مادرش به
جای گذاشته است.
ریحانه جباری  ۲۶ســاله ،پیش از
اینکه 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 میشود ،از مادرش خواسته
تا اعضای بدنش به کســانی که نیاز
دارند اهدا شود .میگوید:
"نمیخواهم زیر خاک بپوسم.
نمیخواهم چشــمهایم یا قلب
جوانم به خاک تبدیل شــود.
التماس میکنــم کاری بکن به
محض اینکه به دار آویخته شدم،
قلبم ،کلیههایم ،چشــمهایم،
اســتخوانهایم و هرچــه که
میتوانند از بدنم جدا شود و به
کســی که نیازمند آن است به
عنوان هدیه داده شود".
او در مــورد دادگاه و حوادثی که به
حکم اعدام او انجامید میگوید" :آن
شب شوم این من بودم که باید کشته
میشدم .جنازهام رادر گوشهای از شهر
میانداختند و پس از چند روز پلیس
شما را به پزشک قانونی فرامیخواند
تا جســدم را شناسایی کنید و آنجا
متوجه میشدید که به من تجاوز هم
شده است .اماداستان تغییر کرد .بدنم
به گوشــه انداخته نشد ،بلکه به گور
زندان اوین و سلولهای انفرادی برده
شد و حاال زندان گورمانند شهر ری.
اما تسلیم سرنوشت باش و گله نکن.
تو بهتر میدانی که مرگ پایان زندگی
نیست".
جباری در مورد بیعدالتی نسبت به
وضعیتش میگوید اما عنوان میکند
که ایمان دارد عدالت در دادگاه خدا
اتفاق خواهد افتاد.
پیام او که گفته میشــود اول آوریل
 ۲۰۱۴نوشته شده با یک پیام ساده
عاشقانه برای مادرش تمام میشود:
"شعله نازکدل من ،در جهانی دیگر
من و تو شاکی خواهیم بود و دیگران
متهم .ببینیم خدا چــه میخواهد.
میخواهم 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 گرفتهام .از تو گلهدارم
که چــرا خودت به من نگفتی که به
آخرین صفحه کتاب زندگیم رسیدم.
به نظر تو این حق من نبود که بدانم؟
میدانی که چقــدر از غمگین بودن
تو شرمسارم .چرا فرصت عذرخواهی
و بوسیدن دســت خودت و بابا را به
من ندادی؟ دنیا به من اجازه  ۱۹سال
زندگی را داد .آن شــب شوم این من
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کاریکاتور :سیروس یحیی آبادی -مونتریال)

بودم که باید کشته میشدم .جنازهام
را در گوشهای از شهر میانداختند و
پس از چند روز نگرانی پلیس شما را
به پزشک قانونی فرامیخواند تا جسدم
را شناســایی کنیــد و آنجا متوجه
میشــدید که به من تجاوز هم شده
است .قاتل هرگز پیدا نمیشد .چون ما
زر و زور آنها را نداریم و شما زندگی
را به شرمساری ادامه میدادید .چند
ماه یا چند سال بعد همدق میکردید
و داستان تمام میشــد .اما داستان
تغییر کرد .بدنم به گوشه انداخته نشد،
بلکه به گور زندان اوین و سلولهای
انفرادی برده شدو حاال زندان گورمانند
شهر ری .اما تسلیم سرنوشت باش و
گله نکن .تــو بهتر میدانی که مرگ
پایان زندگی نیســت .تو یادم دادی
هر انسانی به دنیا میآید تا تجربهای
بگیرد و درســی یاد بگیــرد و با هر
تولد رسالتی بر دوش انسان گذاشته
میشــود .من یاد گرفتــم که گاهی
باید جنگید .یادت هست که داستان
نیچه فیلســوف را برایمان میگفتی
که به مردی گاریچی که به اسبش
تازیانه میزد اعتراض کرد و صاحب
اسب شــاق را به سر و صورت نیچه
کوبید و در نهایت به مرگش انجامید.
تو میگفتی 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 .تجربهات
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
کولیوار فریاد نزدم چون به حمایت
قانون اطمینان داشتم .اما متهم شدم
به بیتفاوتیدر برابر جنایت .میبینی،
من که حتی پشــهها را نمیکشتم و
سوسک را با شــاخکهایش بیرون
میانداختم شدم جانی آن هم با قصد
قبلی ...چــه خوشخیال بودیم که از
قضات توقع عدل ودادداشتیم ...وقتی
زیر دســت بازجو فریاد میزدم ،فقط
الفاظ رکیک میشنیدم ،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 میشــنوی .من

همان روزهــای اول در آگاهی وقتی
پیردختــری به نام مامــور آگاهی از
خجالت ناخنهایــم 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 آنها را به کسانی دادم تا اگر
روزی بیخبــر از تو اعدامم کردند به
دست تو برسانند .قبل از مرگ چیزی
میخواهم که تو باید با تمام توان برایم
فراهم کنی .در واقع تنها چیزی است
که از این دنیا ،از این کشــور و از تو
میخواهم .میدانم برای این کار نیاز
به زمان داری .برای همین این بخش
را به تو زودتر میگویم .از تو میخواهم
به دادگاه بــروی و تقاضایم را مطرح
کنی ...تنها چیزیست که اگر برایش
التماس کنی ناراحت نمیشوم .بارها
به تو گفته بودم که برای نجاتم از اعدام
التماس نکن .مهربان مادرم ،شــعله
جانم ،عزیزتر از جانم .نمیخواهم زیر
خاک بپوسم .نمیخواهم چشمهایم یا
قلب جوانم خاک شود .التماس کن تا
ترتیبی داده شود تا به محض اینکه
به دار آویخته شدم ،قلبم ،کلیههایم،
چشمهایم ،اســتخوانهایم و هرچه
قابل پیوند زدن اســت از بدنم جدا و
به کسی که نیاز دارد به عنوان هدیه
داده شــود .نمیخواهم گیرنده عضو
نامم را بداند .برایم گلی بفرســتد یا
حتی برایم فاتحهای بخواند .از صمیم
قلب میگویم دلم نمیخواهد قبری
داشته باشم که تو خاکسترنشیناش
باشی و نمیخواهم سیاهپوشم شوی.
همه تالشــت را بکن کــه فراموش
کنی روزهای سخت را .مرا به دست
باد بســپار .دنیا مرا دوست نداشت.
سرنوشت مرا نمیخواست .اکنون من
تسلیم محضم و با آغوش باز از مرگم
استقبال میکنم ...شعله دلنازکم ،در
جهان دیگر ،در سرای باقی ،من و تو
شاکی هستیم و دیگران متهم .تا خدا
چه خواهد .دلم میخواهد در آغوشت
بگیرم تا بمیرم.
دوستت دارم.
ریحانه ۱۲ ،فروردین ".۹۳
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Montreal, QC. H4X 1Z1
•  % 100محرمانهInscriptions pour le jour:
بین زماندرخواست و انجام اتانازی وقتی از موضوع خبردار شدند که در بلژیــک هم این داســتان به
Tel:
514-656-8178
)Town) or 514-326-8103 (St. Leonard
xlon38@gmail.com
دستکم یک ماه فاصله زمانی باید باید برای مراسم کفن و دفن لباس پایان نرســیده و دکتر دیستلمان
4, 12 et 18(Down
novembre
2013 de 9:00 à 11:00
میپوشیدند.
وجود داشته باشد.
و همراهانش در صدد هســتند تا
Session:
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ﺑﻳﻣﺎﺭیmars
ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﻬﺑﻭی2014
ﻣﻳﮕﺫﺭﺩ ﻭ)(514
ﺍﮐﻧﻭﻥ ﺑﻪ ﺷﮑﺭﺍﻧﻪ
ﻫﻣﺭﺍﻩ ﺩﺍﺷﺕ
 auﺧﻭﺩ ﺑﺭﮐﺕ ﺑﻪ
21ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﺭﻁﺎﻧﻡ
اینترنت،
در
شده
ساخته
پزشــک
این
که
افرادی
لیســت
به
محدود
بلژیک
کلمهدر
یکآســان
مرگ
نیست».این کشــور توسعه
یوتانازی را در
پــاپ
فرانســیس احتمــاال و آفرینشبــاوران صحــت آن را اینطور
Inscriptions
pour
le
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ﻁﺑﻳﻌﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻁﺭ
ﺭﺍﻩ
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ﻭ
ﻁﺑﻳﻌﯽ
ﺭﺍﻩ
ﺍﺯ
ﮐﺎﻣﻠﻡ
ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﺍﺯ
)(514
این
از
فراتر
کرده،
اتانازی
بلژیکی
بالغی
فرد
هر
بلکه
نیست،
بیماران
قوانین
باید
که
گوید
می
او
دهند.
آکسفورد
دیکشنری
سال"
"لغت
پیشبینیناپذیرترین پاپی
به گفته او "خدا انسانها را
ﺗﻣﺎﺱ ﺑﮕﻳﺭﻳﺩ
décembreﻟﻁﻔﺎ
ﺩﺭﺩﻣﻧﺩﺍﻥ ﻣﻳﺑﺎﺷﺩ
17:00-19:00ﻣﻥ ﮐﻣﮏ ﺑﻪ
ﺩﻟﻡ ،ﺑﻬﺗﺭﻳﻥ ﻟﺫﺕ ﺑﺭﺍی
 11ﺑﺎ4,ﻣﻥle 3,
ﺩﻳﮕﺭet le
8 janvier
آنهایی
مورد
چند
این
و
هاست
نام
اگر
که
بنویسد
درخواستی
استتواند
می
حذف
باره
این
در
پاگیر
و
دســت
()Selfie
"سلفی"
لغت
آکســفورددیده
خود
دیکشنریدنیا به
که
آفریده و به آنها اجازه داده
Facebook:
Nutrition
and
Well
Being
with
Maria
Cottone
Session:
le
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au
27
mars
2014
اعالمبوده
 "۲۰۱3به
بیماری
حادثه یا
اثــر
روزی
هم
مجانین
کودکان
با مدیریت کارشناس حسابداری و مالیات از دانشگاه مک گیل،
سال
"لغت
را به
سخنانی
دیگر
عنوانبار
اســت.براو
درونی
بیمار وقوانین
اســاس
کرد.کهاینرسانه بیشتر در موردشان شود و تا بر
Inscriptions
pour
le
secondaire:
اند.
زده
حرف
شد،
دچار
برگشت
غیرقابل
کمای
بپیوندند.
گروه
این
به
بتوانند
آمریکا
ستارهپاپ
مادونا،
ساختهاند و از آن برای
لغت را
با بیش از 20سال جتربه در مونتریال
اینترنتآنها
کاربران که طرح
مطرح کــرده
نهادینه
فــردی
در هر
بهگزارشمجلهفوربس که
بعضیها نــام او به
اجتماعی دربــرای
le 8, 14 et 21 novembre 9:00 à 11:00
میتواند هر
بیمار
کنند.
اتانازی
تگرا
او
آیندهای
است .در
بوده کبک
میرسد
نظر
معنای به
از
مادونا
سال
خواننده
پردرآمدترین
اینترنت
های
شبکه
در
گذاری
قدر عجیب
سویکهپاپ آن
از
مشابه تکامل
توسعه و
دوربرای
شده،
به
یوتانازی
قانونی
خطرات
تجسم
را
درخواستش
بخواهد
لحظه
بلژیک
قانونی
چندان
نه
Session: le 2 décembre au 21 mars 2014
طریق اجرای کنســرت و فروش آهنگهایش
این لغت به عکسهایی
اشاره
کنند.
می
استفاده
خبرساز
کنــدبهوسرعت
است که
کند.اقدام کنند و به رضایت
نیازی به حساب میآید .البته همه اینطور تصویبخود
این کار
لغو
میلیــون یورو) درآمد
 ۱۲۵میلیون دالر (۹۲
میگیرد (.)self portrait
برایخود
است که فرد از
RENSEIGNEMENTS:
را
حیرت
از
موجی
و
شــده
برسند".
از
خیلی
مثــال
و
کنند
نمی
فکــر
نیست.
پزشک
حضور
پیامدهای
درباره
حدیث
و
حــرف
داشته است .با فاصله زیادی از مادونا ،لیدی گاگا
چنیــن عکسهایی با رواج هــر چه بیشتر
برای ادامه حتصیل و بازار کار
سراسر
مخاطبان
میان
در
کاتولیک
کلیســای
رهبر
عنــوان
بلژیکی
هاییک
بلژیک
در
کانادا
میلیوندر
قانــون
ایــن
تصویــب
دالر
7۹
جووی با
یکدالر و بن
میلیون
هــا او را بــهبا ۸۰
هایی
دانشگاهدر شبکه
پروفســوربه وفور
هوشــمند
گوشی
است.
برانگیخته
جهان
میکرد:
تصریح
همچنین
شناسند.
می
قهرمان
متخصــص
و
بروکســل
VUB
با
رســد
نظر
به
و
اســت
زیاد
درآمد در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
نظیر فیسبوک و اینستاگرام مشاهده میشوند.
CEA St. Laurent Adult Centre
مذهبی
اســت
طبیعت
«تکامل در
مقــامروزها
باالتریــن ایــن
ســرطان
ها
رســانه
موضوع،
ســردمدار ماه گذشــته بیش از سیصد نفر جدیشــدن
)950 Fraser (Metro: Cote-Vertu
است.
یوتانازی
باره کنند.
مویــددر این
در شمال بروکسل دور هم جمع تمرکزوبیشتری
کاتولیــک ،در
کلیســای
آفریدگار
وجــود
اینترنتی
انتشار
از
خواهید
می
اگر
بپیوندید:
پیوند،
ایمیل
بلند
لیست
به
Ville St. Laurent, Quebec
دیستلمان
های
حرف
به
تا
شدند
احتمال
به
دیســتلمان
ویم
دکتر
پست
نشنال
منبع:
نت:
دات
روزنامه
سخنرانی خود در آکادمی
است ،نه نافی آن .بیگبنگ
__________
کنید:
ایمیل
ایمیل خود را به ما
شوید،
منظم
بصورت
پیوند
نشانیکنند.
مرگ گوش
آگاه درباره
شــما
پزشــکانی
همه
علومبا
زیاد
نامنویسی کالس های انگلیسی
هاکهدر
ف
جامعه اســق
نافی وجود
توانــد
هم نمی
Euthanasia (Greek: "good
 info@paivand.caتنش
تئوری از نظر او آن شــب لباس رســمی
متفاوت است.
شناسید
می
بــا تایید
واتیکان،
آفریــدگاری الهی باشــد،
death">> the practice of
جین
شلوار
یک
با
بلکه
بود،
نکرده
به
کار
که
یعنــی
بیمار
فــوت
وجود آن است ».به
نیازمند
بیاو،گبنگ (مهبانگ) و نظریه تکامل نمیپذیرنــد و آن را در تضــاد با بلکه
intentionally
ending
a life
ســاده
پیراهنی
دیرباز به عنوان آبی
شده است.
انجامکه از
درستیداروین
چارلز
خود می
جها ونبینی
orderالهی
نیروهای
پررنــگ بودن
یابند.و پولیوری رغم
in
to relieve
pain and
او کــه نامش با مرگ شــناخته مشــکی در جمــع عالقمندانش
مهمترینوجوهاختالفجهانبینی برخــی از ناظــران میگویند این در جهانبینی پاپ ،بســیاری از
suffering.
میشود ،از ســال  2002میالدی حاضر شد.
مساله
بلژیکبر سر
نگرشدرمذهبی
علمی و
است بر
نقطه پایانی
بــرایپاپ،
سخنان
که مخاطبان بیان ایــن دیدگاهها را
شــرح داد
حاضران
شد او
قانونی
یوتانازی
که
à la poursuite de vos études ou
گفت
شوند،
ی
م
شناخته
آفرینش
پا
توسط
که
نظریاتی»
های
پ
ه
«شب
به "گام بزرگ کلیسای کاتولیک به
فعالیتش را در این زمینه شــروع چگونه در جلسهای دو ساعته
هر دو نظریه واقعی و درســتاند پیشین ،بهخصوص پاپ بندیکت جلو" خواندهاند.
à l’intégration du marché du travail
و با خدابــاوری و پذیرش خدا به شانزدهم تبلیغ و ترویج میشد.
رهبران
با
مقایسه
در
پاپ فرانسیس
COURS EN ANGLAIS
عنوان آفریدگار نهایی سازگارند و پاپ فرانسیس در این مراسم که پیشین کلیسادر بسیاری زمینهها
à la poursuite
études ou
DE JOUR de
ETvos
DE SOIR
با دیدگاههای کلیسا درباره منشا به مناســبت رونمایی از مجسمه از جمله حقــوق همجنس
گرایان
à
l’intégration
du
marché
du
travail
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
هستی و حیات مغایرتی ندارند.
پاپ بندیکت شانزدهم برگزار شد ،و اقلیتهای جنسی دیدگاههای
COURS EN ANGLAIS DE JOUR ET DE SOIR
alphabétisation • présecondaire
DISPONIBLES, TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL
مطرح
این سخنان پاپ در حالی
گفت:
همچنین
زمان
از
که
دارد
فــردی
ه
ب
ر
منحص
______________________________
• secondaire
(DES)• pour l’admission au cegep
میشــود که در شــماری زیادی «وقتــی درباره تکویــن آفرینش روی کار آمدنش دنیا را شگفتزده
• alphabétisation
• présecondaire
)secondaire (DES
• pour les programmes
d’études •professionnels
از کشــورهای جهان ،هنوز هم از میخوانیم ،این خطر وجود دارد که کرده ،تــا جایی که برخــی او را
• pour l’admission au cegep • pour les programmes
Inscriptions
pour le jour:
d’études professionnels
آموزش بیگبنگ و تئوری تکامل خداوند را همچون جادوگری تصور "هیپیترین رهبر مذهبی جهان" و
4, 12 et 18 novembre
2013
de 9:00 à 11:00
کالسهایروزانه:
نامنویسی
در مدارس بــه خاطر «ضدیت با کنیم که عصایــی جادویی دارد و "لیبرالترین پاپ تاریخ" خواندهاند.
Session:
le 2 décembre
aule21jour:
mars 2014
Inscriptions
pour
•
ساختهمی
کلمهخودداری
آسمانی»
تعالیم
انجام هر کاری هست؛ اما
شوددر قادر به
اینترنت،
شده
یک

sia

in order to relieve pain and

شود
را میفهمد و این را می
suffering.
حتی از چهره او نیز خواند.

جهــان. ..

PRÉPAREZ-VOUS

موسسهحسابداریومالیاتاکسالن

سخنان بیسابقه پاپ فرانسیس در تایید
بیگبنگ و تئوری تکامل

806-0060
484-1992

عباسشفیعی

پردرآمدترینخوانندهسال

Tel.:
Fax:

آماده شوید!
514-337-3856

آماده شوید!
انگلیسیبیاموزید!

ا برای ادامه تحصیل و بازار کار

بیاموزید!
انگلیسی و شبانه
روزانه

نامنویسی کالس های انگلیسی
PRÉPAREZ-VOUS
روزانه و شبانه:متام وقت یا نیمه وقت نه

PRÉPAREZ-VOUS

"لغت سال" دیکشنری آکسفورد

پردرآمدترینخوانندهسال

دیکشنری آکســفورد لغت "سلفی" ()Selfie
را به عنوان "لغت سال  "۲۰۱3اعالم کرد .این
بهگزارشمجلهفوربسمادونا،ستارهپاپآمریکا
لغت را کاربران اینترنت ساختهاند و از آن برای
پردرآمدترین خواننده سال بوده است .مادونا از
تگگذاری در شبکههای اجتماعی در اینترنت
به دستور دولت اسراییل برای وی را وخیم اعالم کردهاند.
به این تصمیم دولت اســراییل
طریق اجرای کنســرت و فروش آهنگهایش
استفاده میکنند .اشاره این لغت به عکسهایی
ســال
نخســتی
هنگام خروج
گلیک شب
اعالم
واکنش نشــان
میلیــونداده
اند ودرآمد
یورو)
میلیون دالر (۹۲
.)selfگذشته ۱۲۵
portrait( ۱۹۶۷
میگیرد
از خود
بار از
کهنفرد
است
مسجد
در
امروز،
به
تا
میالدی
المقدس
بی
در
کنفرانس
یک
از
ت
باعث
اقدامی
چنین
که
اند
ه
کرد
داشته است .با فاصله زیادی از مادونا ،لیدی گاگا
چنیــن عکسهایی با رواج هــر چه بیشتر
پیروانبه همه
بــه روی
االقصی
یک۸۰تیرانداز
(اورشلیم)،
بین
ناآرامی و
بیشتردالر
خشونتمیلیون
جووی با 7۹
میلیون دالر و بن
هایی توسط با
وفور در شبکه
هوشــمند
گوشیهای
فیسشد.
نظیربسته
ادیان
قرار
موتورســوار مورد هدف
فلسطینیها
ها و
اســراییلی
قرار دارند.
سوم
رتبههای دوم و
درآمد در
بوک و اینستاگرام مشاهده میشوند.
بــه گــزارش خبرگــزاری گرفت .کنفرانس یاد شــده در میشود.
تصمیم
یهودیان به
دسترسی
حمایت از
ســخنگوی
رودین،اینترنتی
نبیلازابوانتشار
خواهید
اگر می
بپیوندید:
دولتپیوند،
ایمیل
آسوشیتدپرس،بلند
به لیست
اســراییل برای بسته شدن در اماکن مقــدس آنان در محوطه محمود عبــاس از قول او گفته:
پیوند بصورت منظم آگاه شوید ،نشانی ایمیل خود را به ما ایمیل کنید:
مسجداالقصی به روی پیروان موســوم به «حرم الشریف»« ،بســته شــدن در این مکان
info@paivand.ca
همه ادیان ،به دنبال تیراندازی برگزار شده بود.
مقــدس ،خطرناک و یک اعالم
به «یهــودا گلیــک» ،خاخام ساعتی بعد ،معتز حجازی ،فرد جنگ به ملت فلسطین ،اعراب و
راستگرای یهودی صورت گرفته مظنون به تیراندازی ،طی یک جهان اسالم است».
است که عقایدی افراطی در مورد درگیری با پلیس اســرائیل در بهدنبالایناقدامدولتاسراییل،
ارکان مذهبی یهودیان دارد.
محل ســکونت خود در بخش جنبش حماس مسلمانان را به
این خاخام یهودی زخمی شده شرقی بیتالمقدس کشته شد.
دفاع از مسجداالقصی دعوت
است و پزشکان بیمارستان حال مقامات فلســطینی به سرعت کرده است.

به دستور اسرائیل در مسجداالقصی بسته شد

•

چرا به زنان اسيد می پاشند؟...
می گيرند ،از موقعيتهای شغلی
همسان با مردان برخوردار نيستند،
به آنان به صورت شی و کاال نگاه
می شــود و مورد معامله قرار می
گيرند امکان اسيد پاشی و تعداد
موارد آن افزايش می يابد.
شــريعت به قرائت اسالمگرايان
شيعه و سنی بستر مناسبی باری
رشد اين فرهنگ بوده است .علت
وقوع بيشتر اين جنايت در ميان
اسالمگرايان ناشی از همين نگاه
تحقيــر آميز به زنان ،جــواز آزار
جنسی به زنان در شريعت (مثل
جواز تجاوز جنسی مرد به همسر

خود) ،و خانه نشــين کردن زنان
توسط مردان اسالمگراست.
بخشــی از هندوهای افراطی نيز
همين نگاه را به زنــان دارند و از
همين جهت اسيدپاشی در هند
و پاکســتان علی رغم تفاوتهای
مذهبی يک معضل جدی است.
پدر يا برادری که بر صورت دختر
يا خواهر خود اسيد می پاشد او را
ملک خود تصور کرده و می خواهد
با آتش زدن به ملک خود از تملک
آن توسط ديگری جلوگيری کند.
عاشقی که در صورت شنيدن نه
به معشــوق خود اسيد می پاشد

les 3, 13,Inscriptions
18 et 24 novembre
2014
9:00 à 11:00
pour
lede
soir:
Session:
le
1er
décembre
2014
au
20
mars 2015
le 3, 4, 11 décembre et le 8 janvier 17:00-19:00

نامنویسیکالسهایشبـانه:

Session:
le 13 janvier au 27 mars 2014
Inscriptions pour le soir:
Inscriptions
pour
secondaire:
les 4 et 10 décembre
2014 et les
6 etle
8 janvier
2015 de 17:00 à 19:00
le
8,
14
et
21
novembre
à 11:00
Session: le 12 janvier au9:00
26 mars
2015
Session:
انگلیسی le 2
décembre
au 21
mars 2014
دبیرستان:
کالسهای
نامنویسی
Inscriptions
pour le secondaire anglais:
RENSEIGNEMENTS:
les 12 , 20 et 25 novembre de 9:00 à 11:00
Session: le 1er décembre2014 au 20 mars 2015

514-337-3856

514-337-3856

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

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

کلیه امور اسالمی و فرهنگی ،ا جتماعی

نشانی 210 :خیابان سنت ژاک (الشین)

>> ادامه از صفحه7 :
می خواهد از تملک و تمتع از "آن
شیء" توســط ديگری جلوگيری
کند .باندهــای جنايتکاری که به
زنان اسيد می پاشند می خواهند
به آنان يــادآوری کنند که حد و
حدود "شيئيت" خود را در جامعه
رعايت کنند و "رويشــان را زياد
نکنند".
شوخی با اسيد پاشی

شوخی با اسيدپاشی بخشی از اين
فرهنگ اســت .کسانی که پس از
اسيدپاشــیهای اخير با ريختن
آب بر ســر زنــان و دختران می

شیـخ صـاحل سیبـویه

خواهند اســباب خنده برای خود
و دوستانشــان فراهم کنند مرز
ميان جنايت و عرف را به هم می
زنند .اين اقدامات دقيقا در جهت
عادی سازی اين جنايت و انسانی
کردن آن است .جوانانی که با ترس
ديگران می خواهند خوشگذرانی
کنند دانســته يا ندانسته تمرين
اسيدپاشی می کنند و به قربانيان
محتمل خــود نيز اين پيام را می
دهند که از ظرفيت چنين اقداماتی
برخوردارند.
واکنش جامعه

هرچه واکنــش عمومی به عمل

تلفن 514-366-1509 :و 514-247-1732

اسيدپاشی سنگين تر باشد احتمال
وقوع اين جنايت بيشتر کاهش می
يابــد .عکس العملی که در فضای
مجازی و بعد در شهرهای اصفهان
و تهران در برابر موج اسيدپاشیها
در اصفهان رخ داد احتمال تداوم
اين جنايــات زنجيرهای را کاهش
می دهد .اين تازه نتيجهی حضور
چند هزار نفری در خيابان است.
اگر به جای چنــد هزار نفر ،چند
ده هزار يا چنــد صد هزار نفر در
خيابانهای همهی شهرهای بزرگ
کشور به خيابان می آمدند ،نه تنها
موارداسيدپاشیباندهایجنايتکار،
بلکه موارد اسيدپاشــی منفرد و
با خصومت شــخصی نيز کاهش

می يافت .همبستگی و پيوندهای
اجتماعی کهدر اجتماعات خيابانی
قدرت مردم را به نمايش می گذارد
رقيبی جدی برای احساس قدرت
افراد يا باندهايی است که مانعی بر
سر جنايات خود نمی بينند.
از همين جهت مجازات اسيد پاش
(با همهی موانعی که بر سر راه اين
کار وجود دارد) الزم است اما کافی
نيست .بدون عکس العمل جامعه
و نمايش همبستگی در برابر اين
جنايات هميشــه کسانی به خود
اجازه خواهنــد داد اين جنايت را
با احساس قدرت ناشــی از آن و
مصونيت مابعد آن تصور کنند.
•

10

 سال  21شماره  10  1186آبان 1393

PAIVAND: Vol. 21  no.1186  Nov. 01, 2014

www.paivand.ca

اقتص ـ ــاد ...

www.skylawn.net

کاهشبهاینفتعاملرونقاقتصادیجهان آژانس
هواپیمایی
اسکای الن

بزرگترین عامــل رونق اقتصاد
جهانــی در حــال حاضــر ،نه
برنامــهای ســاخته و پرداخته
سیاستمداران دنیا ،بلکه مایعی
است کهدر پشت صحنه سیاست
عمل میکند.
نفت خام سوخت جوامع صنعتی
است .از این رو سقوط بهای نفت
در ماههای اخیر بســیار کمک
کرده به اینکه رشد اقتصاد جهانی
متوقف نشــود .اما چــه اتفاقی
میافتــد اگر بهای نفــت به طور
مداوم کاهش پیدا کند؟
بهای نفت همچنان کاهش خواهد
یافت

بانــک ســرمایهگذار "گولدمن
زاکس" ( )Goldman Sachsبانکی
است که با پیشبینیهای خود بر
نرخ کاالها و بازارهای بورس تاثیر
میگذارد .نفــوذ و تاثیر این بانک
دیروز دوشنبه ( ۲۷اکتبر  ۵ /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
از نــوع WTI (West Texas
 )Intermediateبرای نخســتین
بار در دو سال اخیر به پایینتر از
مرز  ۸۰دالر برای هر بشکه (۱۵۹
لیتری) رسید.
در پژوهــش  ۲۱صفحهای بانک
مزبور آمده اســت :بهــای نفت
همچنان کاهــش خواهد یافت،
بهای  WTIتا سال آینده به کمتر
از  ۷۵دالر برای هر بشکه خواهد
رسید.دلیل این کاهش قیمت هم
این است که اقتصاد جهان در نفت
غوطهور 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 میکند
و در نتیجه نیاز کمتری به واردات
این کاال از کشورهای دیگر دارد.
بیش از  ۳۰سال است که آمریکا

سفر به ایران و از ایران
به متامی نقاط جهان

تا این اندازه نفت استخراج نکرده
است .در نتیجه بهای نفت خام در
اروپا نیز کاهش مییابد.
دیگر کشورهای تولیدکننده نفت،
مانند کشورهای عضو "اوپک" ،به
طور فزاینده قدرت خود را در بازار
جهانی از دست میدهند.
تنها کارشناســان بانک "گولدمن
ســاکس" نیســتند کــه چنین
چشماندازی را ترسیم میکنند.
خانم آمریتا ســن ،کارشــناس
موسســه پژوهشــی Energy
 Aspectsمیگویــد« :در مجموع
میتوان گفت کــه هیچگاه بهای
نفت به این اندازه ســقوط نکرده
بود».
اویگــن واینبــرگ ،کارشــناس
"کومرتسبانــک" آلمــان ،نیــز
وضعیت بازار نفت را منفی ارزیابی
میکند .اما آنچه برای دالالن بازار
بــورس منفی اســت ،لزوما برای
اقتصاد بد نیست.
نفت ارزان و رشد اقتصادی

نفــت ارزان بــه ســود بیشــتر
کشورهاســت :طبــق بــرآورد
اقتصاددانان "صندوق بینالمللی
پول" ،کاهــش ده درصدی بهای
نفت موجب رشد دو دهم درصدی
کارایی اقتصادی در سراسر جهان
میشود.
از نظر این کارشناســان ،هر چه
نفت ارزانتر باشــد ،هزینه تولید
در بسیاری از شرکتهای صنعتی
کمتر میشــود .مصرفکنندگان
پول بیشتری میتوانند خرج کنند
چــون هزینه کمتری برای گرما و
سوخت اتومبیل متحمل شدهاند.
در چهار ماه اخیر نفت حدود ۲۵
درصد ارزانتر شــده اســت .این
باعث رونقی اقتصادی میشود که

در حال حاضر بیشــتر دولتها و
بانکهای 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 میشود که وابسته به تولید
نفتهستند.
برای برخی کشــورهای دیگر نیز
سقوط بهای نفت مشکالتی ایجاد
میکنــد .در اروپا که وابســته به
واردات انرژی اســت ،خرید نفت
ارزان موجب تقویت ترس از "تورم
منفی" میشــود که بــه معنای
کاهش شــاخص قیمت کاالها و
خدمات است.
اقتصاددانان نسبت به "تورم منفی"
هشدار میدهند که ممکن است
منجر به مارپیچی همراه با سقوط
قیمتها و رکود اقتصادیشود.
در آمریــکا نیز ،که در نگاه اول به
نظر میرســد 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 هزینهای نسبتا باال
همراه است.
اگر بهای نفت بســیار پایینتر از
بشکهای  ۸۰دالر بشوددیگر تولید
آن با ایــن روش نمیارزد .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
آیفونهای خود در ایران است»

بنا بــر برخی از گزارشهای تایید
نشده کمپانی اپلدر تماس با برخی
از توزیعکننــدگان
ایرانــی ،جوانــب
و مقدمــات ورود
محصوالت خود به
بازار ایران را بررسی
میکند ،اقدامی که
نیازمنــد رفع موثر
تحریمها علیه ایران
است.
بر اساس گفتههای
منابع خبــری وال
اســتریت ژورنال،
اپل در پــی افتتاح

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

فروشگاههایی که مخصوص همین
امر گشوده خواهند شد به فروش
رسند.
وال استریت ژورنال
همچنین مینویسد
که سخنگوی هیات
نمایندگی ایران در
ســازمان ملــل در
نیویورک نیز در این
باره نظری ارایه نداد.
مذاکــرات اپل
با وزارت
خزانهداری آمریکا

{>> ادامه در صفحه}12 :

با همکاران ایرانی هم اکنون
در خدمت هموطنان گرامی ایرانی
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ ها برای سفر
به تمامی نقاط دنیا
 BEST Fares to Iran & from Iran & all over the world
 BEST deals for all inclusive South packages & anywhere else.

___________________________________
برای آگاهی بیشتر در مورد کلیه نیازهای مسافرتی خود
با مشاوران مجرب فارسی زبان ما تماس بگیرید.
Head Office:

433 Chabanel West, #111 Montreal, Qc H2N 2J3

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

شادی محمدی
shadim.sky@gmail.com

Tel.: 514-660-7135

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

مرکزآموزشیبزرگساالنجیمزلینگ
انگلیسی | فرانسوی بیاموزید

نامنویسیترمزمستانی

)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.
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ماریاکُـتنه

کـــــانادا...
«کانادا مرعوب تروریستها نمیشود»
اســتیون هارپر نخستوزیر کانادا
در واکنش به حادثه تروریســتی
روز  22اکتبــر در پارلمان ،اعالم
کرد این کشور هیچ وقت مرعوب
تروریســتها نخواهد شد .ملکه
الیزابت دوم ،ملکه و رئیس کشور
کانادا هم گفت که این حادثه او را
«شوکزده و متاثر» کرده است.
حادثه تروریستی صبح چهارشنبه
در اتاوا ،کانادا و جهان رادر بهت
و حیرت فرو برده است .ماجرا از
این قرار بود که فردی مسلح با
شلیک گلوله به نگهبانان بنای
یادبود کشتهشــدگان 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 کشتهشده نیتان سیریلو
بوده ،مهاجم مســلح هم مایکل
زهاف بیبو نام داشته است.
بنا برگزارشها او یک تازهمسلمان
کانادایی بوده و همدست نداشته
است.
استیون هارپر در واکنش به ماجرا
گفتهکشورشمرعوبتروریستها
نخواهد شد .هارپر فرد حملهکننده
را «تروریست» خوانده و قول داده
تالشهای ضدتروریسم را دوبرابر
کند .هارپر که در اولین جلســه
پارلمان پس از حمله تروریستی
حاضر شــده بود گفت« :اقدامات
تروریستی نمیتواند مردم کانادا را
هراسان کند .حضور نمایندگان در

PAIVAND: Vol. 21  no.1186  Nov. 01, 2014

پارلمان اثبات
میکنــد که

کار اداره کشــور لحظهای متوقف
نخواهد شد».
در ایــن میان ســوزان بیبو ،مادر
مایکل زهاف بیبو به اسوشیتدپرس
گفته که بــرای قربانیــان گریه
میکند ،نه پســرش« .اصال مگر
میشود چنین چیزی را توصیف
کرد؟ ما شرمساریم».
حملــه بــه پارلمان کانــادا ،یک
روز پس از حمله یــک کانادایی
تازهمسلمان دیگر در نزدیکی شهر
کبک رخ داده است.
روز سهشــنبه  21اکتبر 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
 8آبان :هفته تلخ کانادا ،هفتهای
که با قتل یک ســرباز در اتاوا آغاز
شــد ،با به خداحافظی پرشــکوه
مردم با او به پایان رسید.
در مراسم به خاکسپاری سیریلو
ســران سیاســی کشــور  -مثل
اســتیون هارپر ،نخســتوزیر و
جاستین ترودو ،رهبر لیبرالها -
حضور داشــتند .به همین خاطر
حضور پلیس و نیروهای امنیتی به
شدت پررنگ بود و تکتیراندازها از
پشتبامها ماجرا را رصد میکردند.
اما آنچــه که احتمــاال از روز به
خاکسپاری سیریلو در خاطرهها
خواهد ماند حضور پرتعداد مردم
عادی و تصویر خداحافظی ساکت
مارکوس ،فرزند پنج ساله نیتان با
پدر بود.

عضوشورای مشاوران مهاجرت به کانادا
و ثبت شده نزد دولت کبک

Maria Cottone

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

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

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

Immigrate to
Canada

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

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

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

www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com

Tel: 514-656-8178

شهردار تورنتو دیگر جنجالی نیست
روزنامه ۶ -آبان :پست شهرداری
تورنتو در ســالهای اخیر شهرت
زیادی پیدا کرد .علتش شخصیت
و رفتارهــای راب فورد شــهردار
جنجالی این شهر بود که حتی در
رسانههای غیرکانادایی هم مورد
توجه قرار میگرفت.
امادوران راب فورد و جنجالهایش
دیگر تمام شــده است .در جریان
انتخابات اخیر تورنتــو ،چهرهای
محافظهکار اما نسبتا میانهرو به نام
جان توری رای آورده است.
توری موفق شد  ۳۹۴هزار رای به
دست بیاورد ،یعنی  ۴۰.۳درصد از
آرا .پس از او ،داگ فورد برادر راب
فورد و الیویا چو به ترتیب با ۳۳۰
هزار و  ۲۲۷هزار رای قرار گرفتند.
سایه جنجالهای دوران شهرداری
راب فورد در تورنتو چنان سنگین
بود که توری در ســخنرانی اعالم
پیروزیاش به هوادارانش وعده داد
«شــکافهایی را که شورای شهر
تورنتو را فلــج کرده بود» برطرف
کند.
او همچنین وعــده داده که نحوه راب فورد چه شد؟
رهبریاش طوری خواهد بود که راب فورد پــس از کنارهگیری از
شهر تورنتو «نه به جناح چپ و نه کاندیداتوری برای پست شهرداری
به جناح راست ،بلکه به سمت جلو تورنتــو وارد رقابت برای کســب
حرکت کند».
با ایــن ترتیب ،جان
توری  ۶۰ساله حاال
شــصت و پنجمین
شــهردار تورنتــو
میشود.
حضور رایدهندگان
تورنتویــی پــای
صندوقهای رای در
این دوره باال بود و به
 ۶۴.۳درصد رسید.
این رقــم در جریان
انتخابات چهار سال
پیش ۵۰ ،درصد بود.
در ایــن میــان ،داگ فــورد هم
خودش را از تــک و تا نینداخته
است .او گفته که مبارزهاش برای
تورنتو را به عنوان یک بیزینسمن
ادامه خواهد داد.
الیویا چو ،زنی که حمایت برخی
چهرههای روشنفکر ودانشگاهی را
به خود جلب کرده بود در جریان
ایــن انتخابات به مقام ســوم آرا
رضایت داد.

کرسی شورای
شهر از Ward
 ۲تورنتو شد و
در نهایت رای
هم آورد.
راب فــورد به
دلیل آشــکار
شدن عالیمی
از ســرطان و
نیاز به درمان
ت
از رقابــ 
شهرداری کنار
رفته و برادرش
را به جــای خود معرفــی کرده
بود .تا پیش از این مشــکل ،او در
نظرسنجیها برای بهدستآوردن
پست شهرداری تورنتو شانس اول
را داشت.
او ضمــن دفاع از کمپیــن برادر
شکســتخوردهاش داگ فورد در
جمع خبرنگاران گفته« :میدانید
که خانواده فورد هرگز ،هیچوقت،
هیچوقــت دســت از مبــارزه بر
نمیدارند».
راب فورد تا اول دسامبر به صورت
رسمی شهردار خواهد بود و پس
از این تاریخ ،جان توری بر سر کار
میآید.

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

11

12

 سال  21شماره  10  1186آبان 1393

PAIVAND: Vol. 21  no.1186  Nov. 01, 2014

www.paivand.ca

ایران...

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

از هر چهار زن
ایرانی یکی به
سرطان سینه مبتال
میشود

دکتر بهزاد رحمانی ،رئیس هیئت
مدیره انجمــن جراحان عمومی
ایــران ،از افزایــش آمــار ابتال به
سرطان ســینه در ایران خبر داد.
دکتر رحمانــی در گفتوگویی 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  ۲۲یا  ۲۳سال ثبت
شده است.
بهزاد رحمانی در این مورد افزود:
«قبال به طور متعارف ،برای ســن
زیر  ۳۰ســال احتمال کمی برای
سرطان ســینه متصور میشدیم
و به خانمهــا توصیه میکردیم از
 ۳۰ســالگی ،اولین ماموگرافی و
سونوگرافی را انجام دهند و بعد از
آن ،ماموگرافیها و سونوگرافیهای
ســاالنه براســاس آن سنجیده
میشد».
او در ادامه توضیــح داد« :اما االن
حاشیه امنیتی که با سن  ۳۰سال
برای ما ایجاد شده بود دیگر برای
سرطان سینه وجود ندارد».
دکتــر رحمانی با اشــاره به آمار
سرطان سینهدر ایران تشریح کرد:
«آمار فعلی ابتال به سرطان سینه
در کشور حدود  ۲۵درصد است،
به این معنی که اگر همه زنان ۸۰
سال عمر کنند یک نفر از هر چهار
نفر به سرطان سینه مبتال میشود.
درحالی که این آمار قبال بســیار

آمار ابتال به انواع سرطان
در ایران در یک دهه گذشته
شتاب پرسرعتی گرفته است.
کمتر بوده است».
این جــراح متخصــص در مورد
احتمال ابتال به ســرطان توضیح
داد« :براساس یافتههای پزشکی،
یک انســان در طول زندگی خود
هزار بار سرطان میگیرد ،اما این
سیستم ایمنی فرد است که این
هزار بار سرطان را کنترل میکند».
دکتــر رحمانی به زبان ســادهتر
تصریح کرد« :آزمایشات پزشکی
انجام گرفته نشان میدهد که اگر
یک فرد معمولی ،سیستم ایمنی
نداشته باشد در طول هشتاد سال
عمر ،هزار بار سرطان میگیرد که
سیستم ایمنی بدن ،این سرطانها
را کنترل میکند و میتوان گفت
یکی از دالیل مهم ابتال به سرطان،
ضعف سیستم ایمنی است».
افزایش بیسابقه آمار ابتال به
سرطان در ایران

دکتر بهزاد رحمانی "اســترس"
را یکی از عوامل بســیار موثر در
تضعیف سیســتم ایمنی بدن و
فراهمکننده ابتال به سرطان عنوان
کرد.
رئیــس هیئــت مدیــره انجمن
جراحان عمومی ایران از شــیوه

Amir Kafshdaran Law
AVOCAT

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 ســرطانهای
پستان ،معده ،مری ،خون ،تخمدان
و رحم شایعترین 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
گفتوگویی با خبرگزاری "فارس"
گفته بود که ساالنه نزدیک به ۸۵
هزار نفــر در ایران به یکی از انواع
سرطانها مبتال میشوند.
او سرطان را سومین عامل مرگ و
میر در ایران و دومین عامل مرگ
شهرونداندر بسیاری از استانهای
کشــور ،از جمله اســتان تهران،
دانسته بود.
دکتر محمد اســماعیل اکبری،
رئیس مرکز تحقیقات ســرطان
دانشگاه شهید بهشتی تهران نیز
هشــدار داده اســت که ایران در
زمینه روند رشد سرطان در جهان
پیشتاز است.

•

هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

بهگفتهبرخیمنابعخبری،کمپانی
اپــل با دفتر کنتــرل داراییهای
خارجی وزارت خزانهداری آمریکا
درباره شــرایط آغــاز فعالیت در
ایران مشورت کرده است .بهرغم
پیشرفتهای سیاســی در روابط
ایران و غرب ،هر حرکتی از سوی
کمپانیهای غربی به سمت ایران
همچنان با موانع زیادی روبروست.
بــا اینهمه اپــل برای ارســال
تلفنهای هوشمند (آیفون) خود
به ایران بر اســاس تصمیم سال
گذشــته دولت آمریکا در زمینه
رفع برخی از تحریمها مجاز است.
هدف از لغو برخــی تحریمهای
مرتبــط با گوشــیهای همراه و
کامپیوتر در ســال گذشته کمک
به ایرانیان بــرای برقراری ارتباط
از طریق شــبکههای اجتماعی،
پیامهای کوتاه و ویدئوهای ضبط
شــده با تلفن همــراه ،به منظور

غلبه بر محدودیتهای اعمال شده
از ســوی حکومت ایران در زمینه
اطالعرسانی بود.
پیــش از آن نیز در ســال ۲۰۱۱
وزارت خزانهداری آمریکا با هدف
"بهرهگیری از پتانســیل اینترنت
برای ایجاد تحول و گشــایش در
جوامع بسته" بخشــی از تحریم
صادرات خدمــات و نرمافزارهای
آنالین برای کاربــران ایرانی را از
میان برداشت.
در پــی این اقــدام ،مجــوز ارائه
سرویسها و نرمافزارهای رایگان و
شخصی اینترنت به کاربران ایرانی
صادر شــد تا کمپانیهایی نظیر
گوگل ،یاهو و مایکروسافت برای
ارائه خدمات به کاربران این کشورها
با دشــواریها و محدودیتهای
شدید مواجه نشوند.
با وجود رفع برخــی تحریمهای
تکنولوژیــک علیه ایران همچنان

  وکیل دادگاه کبک،
و دادگاه «سوپریور»

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

Tel.: 514-574-4540

________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال

Fax: 1-855-698-8872

www.ak-law.ca
email: info@ak-law.ca

کالس های رایگـان فرانسوی
در قـلب NDG

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

  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

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

اپل و ایران...

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

مبتدی | متوسط | پیشرفته

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

>> ادامه از صفحه10 :

LAWYER

Free French Courses/
Cours de français gratuits

موانع مختلفی بر سر راه اپل برای
ورود به بازار این کشــور قرار دارد.
از آن میان ،محدودیتهای نظام
بانکی جهانــی در مواجهه با ایران
به علت وجود تحریمهاست .جدا
از این اپل مجبور اســت در ایران
با یکی از شرکتهای ارایهدهنده
خدمات موبایــل کار کند که این
موضوع با توجه به حضور گسترده
دولــت در این بخــش میتواند
مشکلآفرینباشد.
با اینهمه ایران با جمعیت نزدیک
بــه  ۸۰میلیون نفر که  ۴۲درصد
آن زیر  ۲۵ســال هســتند بازار
وسوسهکنندهای برای اپل است.
وال اســتریت ژورنــال میگوید
اپل در ایران مجبــور خواهد بود
با کمپانیهایی نظیــر ال جی و
سامسونگ که پیش از این در بازار
این کشور جایی برای خود یافتهاند
رقابت کند.
•

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
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جهـــان..

آژانس مسافرتی

از سرعت شیوع ابوال در لیبریا کاسته شده است

 7آبان :ســازمان بهداشت جهانی تاکنون  ۵هزار نفر جان
میگوید از سرعت شیوع نمونههای خود را از دست دادهاند.

تــازه از ویروس مرگبــار ابوال در
کشور بحرانزده لیبریا کاسته شده
است؛ با این همه هنوز بحران بسیار
جدی و ادامهدار گزارش میشود.
بروس آیلــوارد ،مدیر ســازمان
بهداشــت جهانــی ،در ژنــو به
خبرنگاران گفته اســت «مسیر
اصلی [کاهش ســرعت شــیوع]
به نظر واقعی میرســد و در واقع
ممکن است این مسئلهدر آنجا رخ
داده باشد».
با این همهدکتر آیلوارد هشدارداده
است که در بخشی از سیرالئون،
شیوع بیماری به شدت ادامه دارد
و در خود لیبریا نیز وضعیت هنوز

پایدار نیست.
خبرگزاریآسوشیتدپرسمیگوید
در مــواردی دیگر نیز مقامها ابراز
نگرانی کرده بودند که آمار ممکن
است به ایندلیل کاهش پیدا کرده
باشــد که خانوادههای قربانیان،
خود آنها را به خاک میســپارند،
بیمارانشان رادر بیمارستان بستری
نمیکنند یا از گزارش آن به مقامها
خودداری میکنند.
با این همــه در حال حاضر عالئم
امیدوارکنندهای دیده میشود؛ به
گفته مدیر سازمان بهداشت جهانی
«تختهای خالی و کاهش شمار

خاکســپاریها .ممکن است در
لیبریا با  ۲۵درصد کاهش هفتگی
روبهرو شده باشیم».
سه کشور غرب آفریقا ،مراکز اصلی
تازهترین مورد از شــیوع بیماری
مرگبار ابوال هســتند :سیرالئون،
لیبریا و گینه .در این میان لیبریا
در بحرانیترین وضعیت قرار دارد.
طی هفتههای گذشته مقامهای
بهداشتی و پزشــکی بینالمللی
گفته بودند در این کشــور تخت
خالی برای بستری کردن بیماران
باقی نمانده است.
در حال حاضر  ۱۳هزار و  ۷۰۰نفر
به ویروس ابوال دچار شدهاند.
بنا بر گزارشها دست کم  ۵هزار
نفر نیز جــان خود را از دســت
دادهاند.
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.

نوشته اســت« :برنامههای جدید
اســرائیل بــرای خانهســازی در
مناطق اشغالی ،وضعیت مذاکرات
را دشوارتر کرده و اینک خشونت
دوبــاره به مناطق غزه بازگشــته
است».
وزیر امور خارجه سوئد تاکید
کرده است که تصمیم امروز ما
پیامی است که میتواند برای
آینده بهتر فلسطین و اسرائیل
موثر باشد.
او نوشــته اســت« :مــا از طریق
به رسمیت شــناختن فلسطین
میخواهیــم حمایت خــود را از
تالش میانهروها در فلسطین ادامه
دهیم».
دولت سوئد قصد دارد از طریق به
رسمیت شناختن فلسطین رابطه
برابر بین طرفیــن مذاکرهکننده
برقرار کند و نقطه عزیمت مذاکره
به رسمیت شناختن مرزهای پیش
از درگیری های سال  ۱۹۷۶باشد.
مارگــوت والســتروم تاکید کرده
است« :ما میخواهیم 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 فلسطینیها در
صلح و امنیت و رابطه دموکراتیک
قرار بگیرد ،اعتقاد داریم».
سوئد پیش از این ،در سال ۱۹۹۲
دولت کرواســی و در سال ۲۰۰۸
کوزوو را با وجود عدم کنترل کامل
بر سرزمینهای خود ،بهرسمیت
شناخته بود.

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

½
½
½
½

فرنازمعتمدی

½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
ارزان
½ سفرهای تفریحی با قیمت
اینک با
 23سال جتربه کاری! نشـــانی:
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
Farnaz Motamedi
و کشتیرانی (کروز)
Senior Travel Consultant
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
Maison de Voyages
1170 Place Frère André
)(Square Phillips
Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

•

سوئد«کشور»فلسطینرابهرسمیتشناخت
این خبر را مارگوت والستروم ،وزیر
امور خارجه سوئد در مقالهای در
روزنامه داگنز نیهتر ( )DNاعالم
کرده است.
وی نوشته است با اعالم به رسمیت
شناختن کشــور فلسطین ،رابطه
بیندولت سوئد و اسراییل پیچیده
خواهد شد.
مارگوت والستروم یادآور شده است
که تصمیمدولت سوئددر 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 .مسکنســازیهای جدید
اسراییل شرایط را برای همزیستی
مسالمتآمیز دو دولت اسراییل و
فلسطینی مشــکلتر می کند .به
رسمیت شناختن کشور فلسطین
از سوی سوئد ،حداقل کمکی است
که بتوانیم برای گسترش صلح و
زندگیتفاهمآمیزبینفلسطینیها
و اسراییلیها تالش کنیم».
ســال  ،۲۰۰۹برخی از کشورهای
عضو اتحادیــه اروپا برای برقراری
صلح بین «فلسطین و اسرائیل»
و «خاورمیانه» ،راهحل 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
سالهای اخیر مذاکرات صلحآمیز
بین فلسطین و اسرائیل پیشرفتی
نداشته اســت .مارگوت والستروم
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John F. Kennedy Business Centre
3030 Villeray Street East,
Montreal, Qc. H2A 1E7

Tel.: (514) 374-2888

www.jfkac.ca

__________________________
(در چند قدمی مترو St. Michel
>> اتوبان  40خروجی سن میشل)
__________________________________

مارگوت والستروم

تصمیــم دولــت ســوئد درباره
فلســطین نیز در پی بررسیهای
مختلــف و با تائیــد متخصصان
حقوق بینالملل گرفته شده است.
سه کارشــناس حقوق بینالملل،
سعید محمودی ،اووه برینگ و پول
رانگ این تصمیم را دقیق و متکی
بر قوانین بینالمللدانستهاند.
استفان لوون ،نخست وزیر جدید
ســوئد ،در ســخنرانی پــس از
انتخابات خوددر اواخر ماه سپتامبر
ســال جاری ،ازجمله برنامههای
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  ۲۰۱۲نیز در
قراردادی بیــن کارل بیلت ،وزیر
امور خارجه وقت این کشور و هاله
حسنی فریز ،مسئول نمایندگی
فلسطین در اســتکهلم ،مقر این
نمایندگی را به عنوان سفارتخانه به
رسمیت شناخته بود.

•

کالسهایانگلیسیمقدماتی
اطـالعاتنامنـویسی

REGISTRATION INFORMATION

انگلیسی مقدماتی روزانه:

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

انگلیسیمقدماتیشبانه:

2014

تاریخ نامنویسی :نوامبر 2014 ،25 ،24
زمان نامنویسی 5 :تا  7بعدازظهر
_________________________________________

تـاریخ بـرگزاری کـالس ها

انگلیسی مقدماتی :روزانه و شبانه

روزانه 1 :دسامبر تا  20مارس 2015
دوشنبه تا جمعه:
 8:30صبح تا  12:30بعدازظهر

مدارک
مورد نیاز
(نسخهاصلی):

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

شبانه 12 :ژانویه تا  11جون 2015
دوشنبه تا پنجشنبه 5:30 :عصر تا  9:30شب
شهریه 100 :دالر باید تماما پرداخت شود.
(نقد ،کارت بانکی ،ویزا ،مسترکارد)
 شهریه شامل کتاب
(برای کالس های روزانه یا شبانه)

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.
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در شهــر

دکتربهمن فصیح پور

مدرسه دهخدا

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

کتابخانهنیما

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر

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

درمان بیماری های حاد و مزمن جسمی و روانی

مدرسه فرزانگان

با کمک طب سوزنی

(مورد تایید سازمان بهداشت جهانی)

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

_____________________
Tel : (514) 267-3454

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

•
•
•
•

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

اجنمندفاعازحقوقبشر

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.
www.iranica.com
--------------------------

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

8043 St-Hubert
iwamontreal@gmail.com
------------------

ایران-مونترال
www.addhi.net

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

اجنمنایرانیانوستآیلند
کالس های فارسی
کودکان:شنبهها

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

کانون مهندسان و
ی کبک
آرشیتکت های ایران 

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

(514) 731-1443

اجنمندوستدارانزرتشت

خورشید خانوم

بهروزباباخانی

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

IBNG

M E KI C

www.ilsmontreal.org

اجنمن ایرانیان اتاوا

را فراموش نکنیم!

رادیوفارسی مناشوم

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

behrooz@babakhani.ca

مشاور رمسی وام مسکن






Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

دانشنامهایرانیکا

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

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

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net

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

برنامه تلویزیونی دریچه

 7دقیقه:
یقه تا
یک دق نگک داغ
نان س

نان سنگک

سر

کیفیت عالی ،بهای مناسب
در قلب NDG
>> ساعات کار:

صدایی دیگر براى بى صدایان ،هیچ بودگان
گامىدر جهت تقویت بدیل سوسیالیستى
برنامه تلویزیونى اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان
هر یكشنبه از ساعت  2بعدازظهر
به وقت شرق امریكا
ساعت  8شب به وقت اروپاى مرکزی
ساعت 10:30شب به وقت ایران
پخش زنده به مدت یك ساعت
از کانال اندیشه >> باز پخش برنامه:
سه شنبه ها ساعت  6صبح به وقت شرق امریكا
برنامه های تلویزیونی اتحاد چپ سوسیالیستی را
دریوتیوب "دریچه تی وی"تماشا نمایید.

سفره شما!

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

514-299-8841
Iransocialist@gmail.com

>> NDG:
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372

چهارشنبهها:
 8بامداد

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایـران در مونتریال

U N I O N MONDIALE

ـسرا
ک
با
�
Maison De Kebab

تلویزیونهفتگی

احتاد چپ ایرانیان درخارج از کشور

*هر شنبه ساعت  1بعد از ظهر
به وقت شرق آمریکا
از طریق کا نال تلویزیون دیدگاه
به مدت یک ساعت پخش مستقیم
ساعت  ۷عصر به وقت اروپای مرکزی
و ساعت  ۹. ۳۰شب به وقت ایران
(باز پخش  12ساعت بعد خواهد بود).
لطفا پیشنهادها ،نظرها و انتقادات
خود را از ما دریغ ندارید.
iranleftalliance@gmail.com

WWW.IBNG.CA

در جمع دوستان...

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

La

انواع خورش ها وکباب های
خوشمزه ،باکیفیت عالی
>> برگزیدۀ نشریات کانادایی:
از بهترین رستوران ها
از نظر کیفت غذایی ،سرویس و بها

کیترینگ ما در خدمت میهمانی های شما

رسانهای فراگیر متعلق به طیف چپ

صبحانه و کسبوکار

Tel.: 514-937-5192

514

933-0-933

Persian Cultural Asso.
– Capital Region

اجنمن ادبی مونتریال

Tel: 514-341-5194

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

اوتـــاوا

Info: 514-249-4684
www.ibng.ca

5347 Cote-des-Niege

----------

(514) 770-1771
3333 Cavendish # 250

همبستگیبازرگانی

خردساالن 11 :صبح  -بزرگساالن12 :

(514) 274-8117

www.cafelitt.ca
----------------------سازمان آموزشی مولتی ساژ

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

رقصایرانیبهدلیلگوناگونیفرهنگیوقدمتی
بهدرازای تاریخ بسیار رنگارنگ و غنی می باشد،
در حفظ این هنر یگانه که متاسفانهدر سرزمین
خود مورد بی مهری فراوان است بکوشیم.

سرویس خانوادگی آتنا
SHILD OF ATHENA

کافـــه لیت

بنیاد سخن آزاد

 کالس های رقص:
بچه ها و بزرگساالن

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

اجنمنزنانایرانیمونترال

AIEAQ.mtl@gmail.com
---------------

تلفن)514( 626-5520 :

ایرانیکاازآنهمهماست

820 Atwater

Montréal, QC H4C 2H1

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

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

جشنعروسی،تولدها،مهمانیهای
خودرا با ما برگزارکنید!
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برنامه های کتابخانه نیما در ماه نوامبر
• پنجشنبه  ١٣نوامبر،
ساعت ٦:٣٠
برنامهماهیانه
فیلم های مستند

در کتابخانه نیما

با سرپرستی آقای انوش

• شنبه  ٢٢نوامبر ساعت ٦:٣٠
نقش احمد شاملو،

در ادبیات مدرن ایران
توسط احمد احمدیان
• شنبه  ٢٩نوامبر

ساعت ٦:٣٠
برنامه یاد یاران
به یاد تمامی اعضای کتابخانه و
بنیاد فرهنگی نیما کهدیگردر
میان ما نیستند.

دعوت به شرکت در مجمع عمومی عادی
کانون مهندسان و آرشیتکتهای ایرانی کبک
اعضاء محترم ،دوستان و همراهان
گرانقدر
مجمع عمومی کانون در روز شنبه 29
نوامبر  2014جهت 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 کانوندر مشخص نمودن
مســیر آینده آن نیز مــا را همراهی
فرمائید.
دستور جلسه مجمع عمومی بصورت
زیر خواهد بود:
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ی جلسه
تعیین رئیس جلسه و منش 
تأییددستور جلسه
تایید صورت جلســه مجمع عمومی
سال 2013
گزارش فعالیتهای کانون در ســال
2014-2013
ی دوره گذشته
ارائه گزارش مال 
بررسی پیشــنهادهای هیات مدیره و
تصمیم گیریدر 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  29نوامبر
 2014از ساعت  14تا 17
مکان :متعاقبا اعالم میگردد

هرشنبه در فیلیپ اسکوئر

شنبههایکوبانی

ی شــده است اما هر روز
کوبانی دیگر جهان 
که میگذرد نیاز به حمایتش بیشتر از پیش
ی که به دفاع از
احساس میشود .انســانهای 
ی برآمده اند و مقابله میکنند
عشق و زندگ 
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 شنبههای کوبانی با الهام از دولت خود
گــردان در آن کــه آزادی را برای همگان
محترم میشــمرد،هر گونه که میخواهید
ی نام
شرکت کنید .با آرم و نام و نشان و یا ب 
اما برای کوبانی.قدمها و قلمهایتان را عزیز
میداریم.
وعده ما هر شنبه از ساعت
دوازده تا یک بعد از ظهر

میدان فیلیپمونترال (روبروی البی)
کمیته همبستگی با مردم کوبانی
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پروفسور
ایتالیایی ا
الصل و از ش
دکترای ابیا
ت و زبان فارسی از رق شناسان
بنام ساکن
دان
دانشگاه می
کان
ش
شگ
اد
اه
یگ
اس
ان امری
اس
سافوسکری ونیز -ای ت .وی فارغ
ت .دکتر مانوکیان کا و در حال
التحصیل
تالیا  -دک
حاضر است
گذرانیده است .از و تقریبا بخش وسیعی اد مردم شناسی دان ترای مردم
شن
اس
ی
از
ی پژ
ای
شگاه م
از روزگ
وه
تال
ار
ک
ش
یای
پژ
ها
گی
ی
و
وه
و
ل
اث
ه
شی
مونترال
مینطور مقاالت و ک ار متفاوتی
خود را در
مهمتری
زمینه ایر
در زمینه ش
تاب
ایران ن و آخرین
در باره حضرت شی رق شناسی به زیان ان شناسی
اثر ایشان
"
ک
ح
ا
تا
خ
نگ
ب
اص
اج
لی
ل
"
سی و
ل سعد
شیراز ش
سیزده س
هر دانش -فرهنگ ی منتشرش
ال تالش
دکتر مانوکی
ده است.
و پژوهش
وت
ان در این
ی
وسیع و ه
اریخ در س
کتاب فر
ک دوره ت
ده بیست
هنگ شیراز را بر ا مه جانبه ای
جهانی اریخی مد
رن
(س
سا
شان است.
ده
س
ار
بیس
از بزرگ
ان شیراز گرفته تا ت) به تحلیل می ک زشهای قوم
هایش-
شناختی
شی
ش
و
مر
ت
د.
راز
اک
دم
ت
ش
ید
کو
حل
بر
یلی
چه و بازار
در این کتاب هر شعر ،سن
قومی -مل
ت ها و فرهیختگان- .از معماری
ی و حتی
پژوهش
ها تا گویش
می پر
گر به کش
ها و محاوره
ف رابطه بی
امر دازد.و توضی
ن تاریخ و
ح می دهد
سی
که
وز و آین
اس
چ
ت
گو
به عنو ده شهر را
نه بواس
و شعر با
به
ت
طه
مر
دم
دو
صو
ان
یر
عن
معا
صر
ان ش
کشی
هم پژوه هر تولید دانش وفر د .و باالخره دکتر م غالب شعر و تاریخ صر این شهر
هن
انو
ش
میتو
کیان در به ت
شیوه ها های مردم نگارانه ت گ در عصر
ان گذشته
تجدد گرایی با تلف صویر کشی
ی فره
حلیلی
م
نگ
ی
نح
دن شیراز
ا
یق
یر
ی
صر
ان
از
ان
بفرد و ب
ارائه م
رویکرد
ی
سی
جمن ادبی
ها
ار
ده
ی
گ
مون
ن
د.
س
تر
ظر
ال
یو
ترده و م
شما دوست
اشتراک
تفاوتی از
گذاشتن سیزده س ان را برای
ح
سنت ها و
ض
ور
شی
ا
رز
ال
راز ش
پژوهش و تالش ای شمند دکتر
فرا م هر دانش -
ستراک م
فرهنگ و ت
شان در
ی خواند.
انوکیان و به
اریخ در س
باره کتاب
از آن
ده بیست
جایی که ای
ش
ان
به
زب
ان فارسی ت
سخنرانی سلط دارند،
به زب
ان فارسی
خواهد بود.

شیراز ،شهر دانش،
تاریخ و شعر
در سده بیست
 سخنران:

دکتر ستراگ مانوکیان

 یکشنبه  2نوامبر 2014
ساعت  5بعدازظهر

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

آغاز  28اُمین سال فعالیت

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

زوج کبکی :باید با ما فرانسه حرف بزنید!
روزنامه ۸ -آبان :همه گی با اصرار
کبکــی برای حــرفزدن 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 رسانهها خبر دادهاند که ایرکانادا
در این جدال برنده شده است.
ماجــرا بــه پروازهای یــک زوج
فرانســهزبان در ســال  ۲۰۰۹بر
میگردد .یــک زوج کبکی به نام
میشــل و لیندا تیبودو در فاصله
ژانویه تا می سال  ۲۰۰۹سوار چند
پرواز  Jazzشدند که از شرکتهای
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 میگفتند ایرکانــادا با ارائه
خدمات پروازی به زبان انگلیسی،
حــق افراد فرانســهزبان کانادا (از
جملــه خود آنهــا) را ضایع کرده
اســت .آنها با همین استدالل از
ایرکانادا شکایت کردند.
در سال  ،۲۰۱۱یک دادگاه فدرال
رای داد که ایرکانادا باید از این زوج
عذرخواهی کنــد و  ۱۲هزار دالر
جریمه هم به آنها بپردازد زیرا در

زمــان چکاین ،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
گردونهایکهمیچرخدوچمدانها
را تحویل مسافران میدهد 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 میگرفته 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 نمیدید 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:
بر اساس کنوانســیون مونتریال

به ســال  ،۱۹۹۹تنها در صورتی
خسارت به شاکی پرداخت خواهد
شد که مرگ ،جرح یا از دستدادن
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
پذیرفتهاند اما میگویند تالششان
درواقــع راهی برای نشــاندادن
تضییع حق فرانسهزبانهادر 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
رســمی زبانهای کانــادا عمل
میکرد و این طور نشده است».
میشــل تیبودو قبال هم در موارد
مشابهی ،خطوط پروازی دیگر را
سو کرده است.
مثال در ســال  ،۲۰۰۰او شکایت
کرد که مهماندار هواپیما آن قدر
فرانسه متوجه نمیشده که برایش
یک سونآپ بیاورد و البته در آن
مورد رای دادگاه هم به نفع تیبودو
صادر شد.

www.paivand.ca
یکم و پانزدهم ماه

را بر روی سایت بخوانید

دوشنبه تا جمعه:
از  ٥:٣٠تا  ٨:٣٠بعد ازظهر
در هر چه غنی تر شدن
کتابخانه

به ما یاری کنید!

• کتــاب های خــود را برای
استفاده دیگران به کتابخانه نیما
اهدا کنید.
• اگر به ایــران می روید برای
کتابخانه کتاب به ارمغان بیاورید.
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رسیزبانمونتریال
فا

کارمسیحبرایانسان

ن معیار بشری
كرد 

(پیدای 
ش ۸ .)۲۱:وارون ه
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ی حیوانــ 
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ن
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وجود ندارد .كســ 
بزرگ 
آد م و حواســ
ت

انا
یو
ل كرد .او
ح
ت

ت و عم 
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ل

می
شد ،میتواند اس 
ت و خود را خوار و رسوا

ل
یا
خ
"
ع

ً
ب رف 
ی

نو
ه

ل میكند .واقعا ك
اید ثروتمند شود؛ وقت
ت با هم
برهن ه بر صلی 
ی از حیوانا 
ت را دنبا 
میدرند .تازه خیل 
او ب
و بطال 
ن او در روز ســوم
گر
دی
یز
ن
و
د! و خدا با زنده كرد 
زد
دا
پر
".
ب
ت
ت بد اس 
ی گذشــت ه را
ن از طفولی 
كر
بدهیها 
یجنگند!
ل انسا 
د
آنك ه توب ه خودنم 
تأئید زد بر آنچ ه ك ه او
ی
ن نیز برا 
بعد از مرگش ،مهر
دهكار نشــود .انسا 
ب
ت را احیا كرد .مسی 
ح
ش خدا قرار گیرد ،باید
ن

ح انسانی 
سا
ان
ن كامل
د،

ش
كرد .مسی 
ای
با
ش
ن

ن انسا 
كند و مورد بخ
ی چنی
ت حیوان 
ح ،آ 
رون اگر خصوصی 
مسی 
ی بشر را
ی حیوان 
بی
ود
ن خو 
خ
ی

حان
ط خدا چگون ه میتواند انسان كفاره شــد .او تاوا 
ت وخی م رو
ن بهدور نیست!
ابتدا از وضعی 
ت چندا 
ن شرای 
م ه م از حیوانی 
در ای 
ن شد!

اه
فر
ی هم ه انسا 
را
ن تغییر
ن حیوانی
ل ای 
پرداخت .او ب هجا 
بیاید؛ باید خدا وسای 
ت ك ه انسا 
ن گف 
در واقع ،شاید بتوا 
را بپذیرد؟
ی را
ت و حاال درندهخوی 
ت است! گاهی
ك ه معتقد ب ه انسانی 
یخواس 
آورد....
نم 
او انسا 
ت
اس 
هر
ظ
م
یا
یجدید
ن
ییابد! آد م ب هعنوا 
ت محدود
نسلــ 
و حاال ادام ه بحث.
هر انسانیت ،ب هصور 
نم 
ب انسا 
در قال 
ظا
م
م

ل از
ه
ح نفر او 
لوار ،مســی 
ت از مسیر 
ن حیوان 
ی ك ه و اكنــون ،تمثی 
یشود! انسا 
ل بشری 
ی و نمایندۀ تما م نس 
مقطعی ،از اودیده م 
شت ه است؛ او س ِر نسل
.
ت
د،
ی حیوانی
خو
س
ا
ل جدید گ
ه

ود
د
مقرر كرده بود ،خار ج ش
ی مبه م از وج
در دا م خو 
ك نس 
ی
شده ك ه در گوشها 
دا
خ
ی كه
ن هر انسان 
ه

ك
ود
ب

ه
ن

ی شده است .اكنو 
گان
ای
ت ك ه مسیح ،ی
ن
ش انســا 
س میكند،
قصد خدا از آفرین 
ی را ح 
ت در اینجاســ 
جدید 
ن دیگر 
ن ســای هوار قانو 
درس 
د "تغییر نسل" بدهد؛
ی بیافرینــد ك ه درضم
یشود .او الوهیت
ل باشد ،میتوان
ت ب ه خدا!
لم 
ی ماد 
ن شباه 
فرزند خدا ،وارد عم 

موجــود 
ای

م
نو
قا
،
ت
نی
سا
ان
ن

نو
م و حوا خار ج شده ،ب ه
قا
و
ی

نو
مع

ی
سان
،
ی
الق
ان
ما
ل آد
خ
ا
تا
ن شد،
میتواند از نس 
ظ خصوصیــا 
ت و انسا 
خود را تر ك گف 
از لحا 
یابد .در اینصورت ،او
در
ت

س
ای
ب
ی
م
ن

ح پیوند ب
سا
ان
دا
د.
ی شبی ه او باش
ل مسی 
تخ
نت شباه 
ل آد م و حوا!
نس 
عقالن 
ن رف 
ن ه از نس 
از میا 
ك مجدد "شباهت
ت" ،شری 
ت

.
.
ت
ت
اه
شب
س
ش
ك "انسانی 
جا
دا
و
ی

ین
ت

ن مسیر گا م برم
تدر هم
ن صور
شری 
ت دیگر ،انســا 
نكت ۀ مه مدرس 
ای 
ی و به ب هعبار 
خواهد شــد .انسان

ی

ـان
را
سـ
ب
دا
ان
در
خ
ت
ت خدا"

ك
ت ك ه در مسیح،
ال
م
ما
و
خدا و صور 
ش
ك

ه

دو
ب
ت

خ
او میبایســ
دا را در وجــود خود م
ن گف 
شاید بتوا 
ییابد؛
اما او مسیر خود خ
ی نو م 
ل جدید ،طبیعت 

ن
سا
ان

ی
د،
سو
ز
د.
ن

ت ب ه خدا ب ه
ل میرسی
ش انسا
ن نس 
ت ب ه آفرین 
ت كام 
در ای 
خت ه است .او از شباه 
انسانی 
بار دو م دس 
دهكار" كنار میرود و
سا
ت

نی
وا
حی
ها
سان
،
ت
ان
د،
نی
ه

سا
خو
م
ت "فقیر و ب
ه
ان
ی

ی

ی

را
را تغییر داد .او ب هجا
ح ب هجا
ت كرده است .او ب
طبیع 
ی دیگر .مسی 
ت حرك 
از نسل 
ن را حیوانی 
یمیكند،طبیعتی

ـت
سـ
د،
ش
زی
یاحیاشدهتجل 
ن

ه

ع خــود ،و برا  و
ف ایشان ،انسا
ب كرد .او حیوانگون
طبیعت 
ی از طر 
را انتخا 
ی رفاه و بهنمایندگ 
ن مناف
ی تأمی 

را
ی خدا بازگردد ،توب ه
ــ
ب
ی ك ه خدا در نظر داشت؛ او ك ه میتواند ب هســو 
ور
ح
ی میكند؛ او خود-م
ن انســان 
برگزید!
ی خود زندگ 
اما آ 
خوش 
د ،و بــ ه مقا م فرزندی

ت
نی
سا
ان
ن بیاور
ه

را
ف همه،
كنــد ،ایما 
ی هم ه و از طر 
ب هجا 
شده!
ی ك ه خدا
ت كار 
ی چه؟
ی كفاره مسیح!
پذیرفت ه شود .اینس 
ن یعن 
شیده شده است! خدا
حیوانگون ه زیست 

ت معن
ل را پیمود .اینس 
خدا
ك
ط

طا
اما
ح
ان

ه

ب
ام
شر
ك
ب
ل

س
ن
ن انجا م داده است.
ی نجا 
ح
ی نو 

ت انسا 
ح برا 
ا
ر
ــ
ج
ی ك ه مسی 
ت بشر براینجا 
ما
در
ت كار 
اینس 
•
یفرماید:
م
انجا م داد.
هر شنبه :از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند
FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, DDO
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)

  اگر احتیاج به دعا دارید  -همچنین برای دریافت

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

«خیا لد ل انسا ن از
ت!»
تبداس 
طفولی 

خ
د
ا
و
ن
د
م
حبت است
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خانواده :در سرزمین نو...

مریم رحیمی
(مونتریال)

روش های کمک به حل تکالیف 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

همراهداشت؟!
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 الخصوصدر
مدارسدولتی ،و سطح کالس همپای
دانش آموزان متوســط پیش خواهد
رفت .از این رو اغلب مهاجران به دلیل

کلیه خدمات اتومبیل های آمریکایی ،اروپایی و ژاپنی
درخدمات فارسی زبانان سراسر مونتریال
در 2شعبه

service auto

>5871854

ue
Mécaniq
générale

Toute l’équipe de
Service Auto
Speedy
vous remercie
énormément de
votre confiance
et de votre
précieuse
fidélité.

Alignement

39.9D5

$

4

بامدیریتعلیغالمی

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

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

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

!
ir
o
v
s
u
o
n
z
e
s
s
Pa
Changement d’huile

Changement d’huile

Jusqu’à 5L

Jusqu’à 4L

4999$

)Huile synthétique (longue durée
DÉTAILS EN MAGASIN

2499$

DÉTAILS EN MAGASIN

10
$
15
$
20

$
✁

✁

✁

$

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

APPLICABLE SUR UNE FACTURE DE 100 $ ET PLUS

✁

APPLICABLE SUR UNE FACTURE DE 150 $ ET PLUS

✁

✁

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

APPLICABLE SUR UNE FACTURE DE 200 $ ET PLUS

VALIDE JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2014. NON MONNAYABLE

À partir de

29 95$
$

VALIDE JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2014. NON MONNAYABLE

65

Maxtrek
175/65R14

Entreposage
de pneus

✁

VALIDE JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE 2014. NON MONNAYABLE

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

Pneus d’hiver
neufs

Antirouille
Speedy

75

rég: 129$

GRATUIT
Nettoyage de freins arrière
gratuit avec changement
de freins avant
)(valeur 38$

GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT
Inspection
de votre
silencieux
)(valeur 39$

Inspection
de vos freins
)(valeur de 99.99 $

Inspection
batterie
)(valeur 19.99$

Inspection
visuelle
)(valeur de 25$

5e changement
d’huile
)(valeur 24.99$

Inspection
complète
30 points
)(valeur 59.99$

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 بادرنظر 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
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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
دلخواهبیابید.
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.

17

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
تمرینبپردازند.
www.learningbird.com
این سایت بر خالف موارددیگر رایگان
نیست و ماهی  $ 19.95حق عضویت
دارد .آموزش در این ســایت بســیار
سطح باال اســت و حتی اگر فرزندان
مورد بخصوصی را در کالس متوجه
نشوند میتواننددر 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 تردربرمیگیرد.
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.
•
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پرشنيكارواش

مشاور امالک مسکونی
در مونترآل و حومه

با مديريت جديد

در خدمت
هموطنانايرانى
وست آيلند

٪١٠
ختفيف جهت هموطنان عزيز

خریدارهیچگونهوجهیبابتکمیسیونمنیپردازد
بعالوه پرداخت هزینه محضر شما توسط ما

________________
Persian Carwash

نرخ کمیسیون ترجیحی برای فروش خانه تان

همراه با شما در انتخاب ،خرید و فروش

13076,boul pierrefonds, Montréal,QC H9A 1A5

با هزینه کمتر از اجاره صاحب خانه دخلواهتان شوید

(514) 696-9233

مشاوره و ارزیابی رایگان

سالن آرایش وزیبایی شهرزاد

SHAHRZAD BEAUTY SALON
سالن ویژه برای خانم های با حجاب

UNISEX
6963 Sherbrooke W. Montreal, QC. H4B 1R1
اسپشیالچهارشنبهها 514-489-6901

• 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

مسعودهاشمی

مهندس راه و ساختمان
از پلی تکنیک تهران
با  28سال سابقه
در سرمایه گذاری
و ساخت مسکن

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

Cell.: 514-298-4567

اتواولتیماکس

6050 St-Jacques O.
Montreal, Qc, H4A2G4
Sans Frais: 866-946-4399

Tel. 514-487-0009

t,
s
e
بزرگترینومجهزتریننمایشگاهاتومبیل
g
g
i
B
e
در غرب مونتریال با مدیریت حمید پازوکی مهر ! The Best,Th
The erhouse
اتومبیل نو و اوکازیون  :با  20سال سابقه
Pow

طسهل
اقسا 2nd
&
chan 3rd
cred ce
it

بدون
پیش
قسط

Fax. 514-482-0034
www.autoultimax.com
info@autoultimax.com

بیش از 80
اتومبیلهرهفته

ائطاستثنائى
شر
> براى اعتبار
>
تازه واردين

ا
عتبارندارید؟
>>
مشكلى نیست
امكا
ناعتبارآسان
ب
راىهموطنان

 ٥٣٥ BMW - ١ایكس اى  ٢٠١١تكنولوژى ،دوربین پاركینگ ،سیستم راهبرد ،تمام تجهیزات....................................................................................................................................................................................................................$٣٠٩٠٠ :یا  235هر  ٢هفته
 Infiniti -٢اف ایكس  ٢٠٠٩ ٣٥با  km ٨٩٠٠٠سیستم  ، NAVدوربین تلویزیون ،كامال مجهز ................................................................................................................................................................... ......................................................... $٢٤٩٠٠یا $٢١٦هر  ٢هفته
 -٢مرسدس بنز  c٣٠٠مدل  ٤ماتیك  ٢٠٠٩با  ٨٥٠٠٠كیلومتر ،كامال مجهز $١٨٥٠٠ ،یا ........................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................یا  $١٦٠هر  ٢هفته
 -٤تویوتا ماتریكس  ،٢٠١٠اتوماتیك ،كولر ،شیشه برقى ،با  ٩٩٠٠٠كیلومتر  ....................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................ $١٠٥٠٠یا  $٩١هر  ٢هفته
 JEEP -٥گراندچروكى  ٢٠١٢روكش چرم  NAVIGATIONو دوربین پاركینگ  ٤x٤با  ٩٠٠٠٠كیلومتر ،كامال مجهز  set ٢الستیك  .............................................................................. $٢٤٩٠٠یا $١٨٤هر ٢هفته
 -٦جگوار مدل  2009 XFمدل لوكس اسپرت ،كامال مجهز ،فقط  ................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................... $٢٠٩٠٠یا  $١٨١هر  ٢هفته
 -٧پورشه كایان  Sمدل  ٢٠٠٨كامال مجهز ،با  ١٢٠٠٠٠كیلومتر ، ٤X٤ ،بسیار تمیز  .................................................................................................................................................................................................................... ....................................................... $٢٢٩٠٠یا  $١٩٩هر  ٢هفته
 -٨هوندا پایلت مدل  ٨ EXLنفره ،همراه با موتور  ٢٠١٠ ECONOMYروكش چرم ٤X٤ ،بسیار مجهز با  ١٠٧٠٠٠كیلومتر  .................................................................................................................... $٢٣٩٠٠یا  $٢٠٨هر  ٢هفته
-٩تویوتا كامرى  ٢٠١١با  ٩٠٠٠٠كیلومتر ،اتوماتیك ،شیشه برقى ،كولر ،بسیار تمیز  ................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... $١٣٠٠٠یا  $٩٦هر  ٢هفته
-١٠ب ام دبلیو  XI ٣٢٨مدل  ،٢٠٠٨با  ٩٦٠٠٠كیلومتر ،اتوماتیك  AWDروكش چرمى كولر شیشه برقی بسیار تمیز  .............................................................................................................................................$١٣٩٠٠یا $١٢٠هر  ٢هفته

تسهیالتعالی درپرداختماهانه
ویژه هموطنانگرامی

ارزان ترین و بهترین اتومبیل های اوکازیون

توجه توجه :اتومبیل نو خود را از ما بخرید ارزان تر از  >> :Original Dealerگارانتی!

BMW
Mercedes
Benz
Toyota
Subaru
Acura
Honda,
Hyundai
....
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پاتوقعموجمال
یونایتد،منایندهرمسی

قطر ایرالینز

اوکازیون رقابت ناپذیر سفر به ایران
از مونتریال به
 تهران  مشهد شیراز

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

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

صرافیالیت

فارکس
(خضر)

انتقـال ارز

به مدیریت یحیی هاشمی پور
انتقال فوری ارز به ایران و برعکس
و با تضمین بهترین نرخ روز
 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری

 23سال سابقه خالـصاهن ما بی ردیغ رد خدمت شماست ؛
قـب
تصمیم
ل از ره ی با ما مشورت کنید.

1449 St. Catherine W Montreal Qc. H3G 1S6

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

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



























آریا
دندانپزشکی
کلینیک
شهر
مرکز
در





















جراح دندانپزشک
دکتر شهروز رضانیا










 











جراح دندانپزشک
دکتر مهری حیدری









دانا
 مظفری


مهبد







 
دندانپزشک
جراح
دکتر

Clinique Medicale Alphamedic
Centre-Ville

 سالگی6
-

Dr Jean

0 :ودکان

louis

بدون وقت قبلی
Family Physician

(Without Appointment)

Dr. Mehri Heidari D.M.D.

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

 اورژانس
 پزشکان متخصص
جهت امراض
Specialist doctors






















 

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

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


e
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
N
Dr. Jean-Louis Bourque
 دندان اطفال
 ALLERGIE:
Rapid Orthodontics











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

Dr. Abed G Kahwati
CEREC AC Bluecam 
 GYNÉCOLOGUE:























 
















 













Root Canal 






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






















کلیه
قبول


















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










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



















































































 

























 Lumineers Veneer

دکترریموندرضایی

ختنه ک

Bourque

 پزشک خانواده

Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.

Dr. Raymond Rezaie

 اورژانس:پزشک خانواده

اجنام آزمایش خون
در محل کلینیک
 ساعت24 جواب در

:پزشکان خانواده

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

:پزشکان متخصص

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



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

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

Tel.: (514) 933-8383













1253 Rue Guy
Montreal, Qc. H3H 2K5

Guy Concordia

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال
New

E1834 Ste-Catherine
W., Suite 200 UNION MONDIALE
ارز
انتقـال
Montreal, Quebec H3H 1M1
X
بهترین نرخ
پول با
تبدیل
سرویس
Tel.: (514)
933-3337
, Fax:
(514)
933-2861
C www.clinique-arya.com
Guy
H
A
N
G
E
  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

 ساعت24 در کمتر ار
)(حتی پس از ساعات اداری
  نقل و انتقال سریع ارز

به اقصی نقاط جهان
  تضمین بهترین نرخ روز

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز

 سال پیشینه30 با بیش از
در ارائه خدمات ارزی

19  تا10 : همه روزه:ساعات کار
____________________________________
1863 Ste-Catherine W. (Corner: St- Marc)

Tel.: 514-937-5192
Roccabella-Pool.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

2/21/13

|

Cell.: 514-944-3279

3:01 PM

20

GUY

:بهمدیریت
بیژن احمدی
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آژانسمسافرتی
T.A.M Travel

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

مشاور مجرب شما:

مهریصدوقی

   بیش از  17سال 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

Cell: 514 834 2166

Fax: 514-868-1115
Email: maryagency@gmail.com

با عرض خوشامدگویی به تازه واردین محترم

گــــروهالگــانس
برای نخستین 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 بیشتر با نشانی
اینترنتی زیر با ما تما س بگیرید
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www.eleganceleasing.com
_________________
6400-A St-Jacques W.
Montreal,
1T6
ª
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Tel.: 514-482-4500
sale@eleganceleasing.com
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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
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 تلفنخانگی،تلویزیون،اینترنت

>> سرویس فیبر نوری
________________

بدون قرارداد | بهای مناسب

Behrooz davani
Account manager
Behrooz.davani@bell.ca

Internet, TV, home phone
Fibe services,
No contract,
Reasonable prices

M: 514-258-4168

 درخدمت ایرانیان عزیز:بهروز دوانی

خامنها
رای
ب آقایان
و
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
ویژه
مکان
و برطرف کننده خشکی و وز مو
>
های
 سشوار، رنگ، شینیون
> خامن
برای
)  میکاپ آرتیست (گریمور عروس
جاب
باح
 اپیالسیون  پاکسازی پوست
 بند و ابرو  پدیکور مانیکور

 برای خامن ها و آقایان توسط کارشناس هنر:تاتوی صورت و بدن
Salon EVE
5393 Cote-Ste-Luc Montreal, QC, H3X 2C3

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

www.paivand.ca

را بر روی سایت بخوانید

هر یکم و پانزدهم ماه

یـن لب
خ
ـن
!هب آ ه د زبنید
بدون رژیم | بدون ورزش

!بدون جراحی | بدون نقاهت
-------به رویای دیرین خود دست پیدا کنید
!بدن ایده آل خود را بسازید
»با روش نوین «کول اسکالپتینگ
از شر چربی های موضعی سمج
!برای همیشه رها شوید
»•«کولاسکالپتینگ
چربی ها را منجمد می کند
.و از بین می برد
:• کامال بی خطر

) اداره غذا و داروFDA پذیرفته شده از طرف
ELIMINATE STUBBORN FAT WITHOUT SURGERY OR DOWNTIME
& FEEL GREAT FROM EVERY ANGLE.

کلینیکپزشکیسینا

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.

Clothes fit better, feel better, look better.
DR BANAFCHEH HEJAZI

:برایمشاورهودریافتاطالعاتبیشترهمینامروزقرارمالقاتبگیرید
Before

4084-A BOUL.SAINT-LAURENT

16 Weeks After Session

MONTREAL-QUEBEC H2W 1Y8
514-849-7373
www.drhejazi.com

Before

16 Weeks After Session

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

Insert Practice Logo
(PDF format only)

FDA-cleared, safe and effective.

Call us today at ( 514 )

849-7373

to schedule your consultation.

دکتر بنفشه
حـج
ازی
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سنگ های گرانیت
WWW.GRANITEISLAND.CA

مشاور امالک:
مسکونیوجتاری

به بهایی باورنکردنی
>> برآورد رایگان

برای آگاهی بیشتر همین امروز
با ما متاس بگیرید:

514-952-7400
514-694-9692

هدیه  1000دالری برای هزینه محضر

______________
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

Cell.: 514-969-2492

شرکت حمل و نقل بین املللی
LOADEX TRANSPORT INC

اوکازیون عـالی
برای زندگی و یا
سرمایهگذاری

2004 construction
ile des soeurs
$279000

2005 downtown
best view
2 bedrooms
$385000

کانترتاپ برای حمام
و آشپزخانه رویایی شما
________________

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 residentsبا کمترین پیش پرداخت

نادرخاکسار

برتری
ن
و
م
ر
غ
و
ب ترین
سنگ ه
ا
ی
گ
ر
ا
ن
ی
ت ،کوارتز

خدمات حمل و نقل :هوایی ،دریا یی و زمینی
سرویس هوایی به شیراز ،تبریز ،تهران،
اصفهان،کرمانشاهومشهد
ایران ،سراسر کانادا ،امریکا و سایر نقاط جهان
سرویس کامل حمل برای واردات و صادرات کاالها

Fax.:514-685-3168

Tel.:514-234-3399

www.loadextransport.com

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری

info@loadextransport.com

سالن آرایش VIVA

خدمات آرایشی برای آقایان و بانوان

_______________________________

با مدیریت بهاره

در خدمت هموطنان عزیز در

WHAT MATTERS

downtown Montreal

_______________________________



عامر مورو

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

• پیش تاییدیه
• وام مسکن برای مهاجرین جدید
• وام مسکن برای صاحبان بیزنس
• وام اعتباری
• وام برای احداث ساختمان

رضا نژاد

(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
• 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

در خدمت جامعه ی ایرانیان گرامی
___________________________
www.agaterealtygroup.com

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

VANCOUVER . TORONTO . MONTREAL . CALGARY

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

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

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

 %10ختفیف دانشجویی
ساعات کار :هر روز هفته 20-11
با  likeکردن  Facebook pageما
از تمامی  promotionها مطلع شوید :

facebook.com/\ SalonCoiffureViva?ref=hl

_________
2315 Guy,
Montreal, Qc, H3H 2L9

Tel. : 514-937-8296
Cel.: 514-967-1364
www.vivasalon.ca
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LADIES & MEN’S

BRAND NAMES
SNOWSUITS

RABAIS

LARGE VARIETY OF STYLES

up to -30 C

WINTER

SIZES S-5XL

CLOTHING TO SCHOOL
BACK
REG: UP TO $199.99

BOYS & GIRLS
up to -35 C
SIZES 12M-18 YRS

REG: UP TO $179.99
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،برای کودکان
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À
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85$
JEANS

باکیفیتمرغوب

WOW
SUPER

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

HABITS
POUR
HOMMES

SPÉCIAL

$11
99$

99

JEANS
— FOR MEN —

85

34-60 COUPE COMPARE AT $24.99
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RÉGULIER,
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SOCKS SLEEP PANTS
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$350

—F
• SIZES 1–15
EY
• BLUE OR GR

49

(pas disponible à Greenfield Park et Laval)

• SIZES 32–44
AU CHOIX CRAVATE OU CEINTURE GRATUITE!
3-PACK
DUCK DYNASTY
•
BLACK
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BLUE
CLOTHING
— FOR MEN — SETS
• 2 & 3 PIECES
4
ست
SIZES 32–4لباس
•
• 3 MONTHSACK OR BLUE
• BL
کودکان
TO 7 YEARS

• ALL SIZES AVAILABLE
• 4 OR 6-PIECE SET
• ASSORTED COLOURS
& STYLES

et plus

انواع جوراب

39

IZES

DEEP POCKET

COMPARE AT

JEORAWONMESN —

MEN • LADIES
CHILDREN
ONLY

10$gratuit

• SIZES S-XL •
ONLY
*Détails en magasin. Apportez ce coupon.

Avec la présentation de ce bon, recevez

20$gratuit

50$gratuit
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COMPARE AT
ONLY
COMPARE AT
demarchandise
demarchandise
demarchandise
9.99
GREAT SELE
$15.00
avec l’achat de$6.00
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LACHINE
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DOLLARD-DESLAVAL
ORMEAUX
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OMEN
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Mobilia Furniture Shopping
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LADIES
• SIZES
S-XL
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(entre rue Lake Complexe
et rue Tecumseh)
*Cette succursale ne vend pas d’habit
Métro bus direction 195 Ouest
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* Valeur avant les taxes (excluant les habits). Ne peut être combiné à aucune promotion. Valide jusqu’au 30 septembre 2014.
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فوتبـال...

از این شــماره به بررسی اوضاع
فوتبال ایران با نگاهی متفاوت
خواهیمپرداخت.
در ابتدا مروری کوتاه خواهیم داشت
بر نتایج هفته ی دوازدهم لیگ برتر
جایی که پس از  19روز 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 آهندست 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 شکستداد تا همچنان
یحیی گل محمدی بر لبه ی تیغ قرار
داشته باشد.
پرشورهای تراکتورسازی) تبریز همدر
شهر خود نتیجه ای مشابه گرفتند و
یک بر صفر برابر پیکان تهران شکست
خوردند .تیم پیکان بادرخششدروازه
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 سردادند و مسئوالن تراکتور

آیا کانادایی
ها بعد از
اتفاق اتاوا از
مسلمانانمی
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
مذهبینمودند.
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

www.paivand.ca

از نگاه ی
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اللی
دوآتی
ش
ۀ
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ش
مونتریال

این رفتار را ناشــی از تحریکات خود
رحمتیمیدانستند.
پرسپولیس همدر تهران ودر 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  6گل خورده در اختیار
دارد .سایپا در این بازی با یک گل تیم
پرسپولیس را شکستداد 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

الـهی های جهان متحد شوید!
فوتبال ّ
ُ

ایران
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از درخشــان حمایت می
کنند ولی یادمان نرفته که
تا یک هفته قبل از اخراج
مفتضحانــه ی علی دایی،
هیات مدیره پرســپولیس
مثل کــوه پشــت مربی
تیمش بود ولی در چشــم
بر هم زدنی همه چیز تغییر
کرد.
پس درخشــان هم نباید
دلخوش به مصاحبه های
حمیدرضا سیاسی رییس
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  38ســاله 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  3روز در اهواز برگزار شــد و 120
دقیقه به طول انجامید که استقالل با
گل دقیقه ی  108علیرضا رمضانی

{>> ادامه در صفحه}32 :

برجن مرغـوب پری

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

معمولی

دودی

سنتی

سیال

www.akhavanfood.com

سخت
گیری در
شهروندی
کانادا
تروریستباشید!
یک مرد ازداخل 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 فیلمدر این راستا ساخته شده.

 27مهر -ایرانتو :وزیر مهاجرت و •
شهروندی کانادا کریس الکساندر
در هفته گذشــته  21-13اکتبر افزایش جریمه برای تقلب
که هفته ملی شهروندی در کانادا تعریف یــک نماینــده مجاز که
یادآور شد که دولت اتاوا تعهد خود اعضای آن مجــاز خواهند بود به
را به محافظت از شــهروندی در عنوان مشــاور در امور شهروندی
برابر هر گونه تقلب و سوء استفاده عمل کنند ()ICCRC
امتنــاع از متقاضی برای تقلب در
محکم تر کرده است.
از آغاز سال  ۲۰۱۴تا کنون ،دولت هر نقطه در فرایند شــهروندی و
شــهروندی  ۲۲شهروند کانادایی با احکام محرومیت از درخواست
را که شــهروندی خود را از طریق مجدد برای مدت پنج سال .
تقلب دریافت کرده بوده اند را لغو عالوه بــر این ،تغییــر در قانون
شــهروندی این امــکان را برای
کرده است.
تغییرات اخیر به قانون شهروندی دولت به لغو تابعیت شــهروندان
شامل سخت گیری های بیشتری دو تابعیتی متهم به جرائم جدی
شده که به کمک ،مبارزه با تقلب مانند تروریسم  ،خیانت  ،خیانت
و هر گونه سوء استفاده از سیستم به کشور و یا جاسوسی  ،بسته به
حکم تحمیل کند.
شهروندی می باشد.

از ســال  ،2006کانادا به باالترین
سطح مهاجرت رسیده ،به طوری
که بطور متوسطاز  ۲۵۰هزار تازه
وارد در هر ســال برخوردار شده
است .بیشــتر مهاجران از چین،
فیلیپین و هند بوده اند.
بر این روند ،تقاضا برای شهروندی
تا  30درصد افزایش یافته است.
از ســال  ،1988دولت شهروندی
 119نفر از کسانی که تابعیت خود
را متقلبانه به دست آورده اند را لغو
کرده است.
دولت لغو شهروندی را در مقیاسی
جدید با  300اطالع از قصد به لغو
تابعیت از ژوئیه  2011که پیش از
این هرگز انجام نشده بود را پیش
گرفته است.

این اقدامات عبارتند از:
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دانش خود را از
فارسی محک بزنید!

مدیریت زندگی...

 Å Åوای به باغی كه كلیدش از چوب مو باشه
Å Åوای به خونی كه یك شب از میونش بگذره
Å Åوای به كاری كه نسازد خدا
Å Åوای به مرگی كه مرده شو هم عزا بگیره
Å Åوای به وقتی كه بگندد نمك!
Å Åوای به وقتی كه چاروادار راهدار بشه
Å Åوای به وقتی كه قاچاقچی گمركچی بشه
Å Åوعده سر خرمن دادن!
Å Åوقت خوردن ،خاله ،خواهر زاده را نمی شناسه
Å Åوقت مواجب سرهنگه ،وقت كار كردن سربازه
Å Åوقتی كه جیك جیك مستونت بود
یاد زمستونت نبود ؟!
Å Åوقتی مادر نباشه با زن بابا باید ساخت
Å Åهـادی هادی اسم خودتو بما نهادی!
Å Åهر جا كه آشه ،كله فراشه!
Å Åهر جا خرسه ،جای ترسه
Å Åهر جا سنگه به پای احمد لنگه
Å Åهر جا كه پری رخیست دیوی با اوست
Å Åهر جا كه گندوم نده مال من دردمنده
Å Åهر جا كه نمك خوری نمكدون نشكن
Å Åهر جا مرغ الغره ،جایش خونه مال باقره
Å Åهر جا هیچ جا ،یك جا همه جا
Å Åهر چه از دزد موند ،رمال برد
Å Åهر چه بخود نپسندی بر دیگران نپسند
Å Åهر چه بگندد نمكش می زنند /
وای به وقتی كه گندد نمك
Å Åهر چه به همش بزنی گندش زیادتر میشه
Å Åهر چه پول بدی آش میخوری
Å Åهر چه پیش آید خوش آید
Å Åهر چه خدا خواست همان شود /
هر چه دلم خواست نه آن شد
Å Åهر چه دختر همسایه چل تر ،برای ما بهتر
Å Åهر چه در دیگ است به چمچه میاد
Å Åهر چه دیر نپاید دلبستگی را نشاید
Å Åهر چه رشته م پنبه شد
Å Åهر چه سر ،بزرگتر درد بزرگتر
Å Åهر چه عوض داره گله نداره
Å Åهر چه كنی بخود كنی گر همه نیك و بد كنی
Å Åهر چه كه پیدا می كنه خرج اتینا می كنه
Å Åهر چه مار از پونه بدش میاد /
بیشتر در لونه اش سبز میشه
Å Åهر چه میگم نره ،بازم میگه بدوش
Å Åهر چه نصیب است نه كم میدهند /
ور نستانی به ستم میدهند
Å Åهر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست /
ورنه تشریف تو بر باالی كس كوتاه نیست [حافظ]

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  ۹مورد را که از نظر علمی
پایه و اساسدرستی ندارند با شمادر
میان می گذاریم.
•
 )۱روزی  ۸لیوان آب باید نوشید

در سال  ۱۹۴۵سازمان تغذیه آمریکا
اعــام کرد که همه بایــد روزی ۸
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  ۸لیوان آب در
روز بنوشید نگران نباشید زیرا میوه
و سبزیجات و دیگر مواد غذایی آبدار
که می خورید مــی تواند جای آب
حساب شود.

•
 )۲فشارهای 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 بیشتردلیل ژنتیکیدارد.

نگران

ین  ۹مورد نباشید!
ا
•
 )۷ختم مـــرغ کلستـرول را
بـاالمی برد

•
 )۳مطالعه در نور کم چشم ها را
ضعیف می کند

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.

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.

•
 )۸هوای 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.

•
 )۴نوشیدن 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
کـند بکند.
روند آلزایمر را ُ
در ضمن برای قلب هم ضرری ندارد.

•
 )۵کسی 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 راداشته باشد.

•
 )۹روژ لب میتواند شما را مریض
کند

اگر بیمار اشــتها ندارد حداقل باید
مایعات بخورد.

•
 )۶مواد 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.

در ســال  ۲۰۰۷اعالم شــد که
بیشتر روژلب هادارای 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.

یکند
رازقرصحلم 

مشکلیکهموزبهت
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ــار از ویتامین B6
ن موز موز سرش
یعی کنید .همچنی
اثیر مثبتی بر سطح
د تا بتوانید طب
عات در است که ت
موز مصرف کنی
حفظ تعال آب و مای
خون دارد و گفته
را همیشه در به
گلوکز در
فشارخونتان
یکند.
ود که ویتامین  Bبه
بدن نیز کمک م 
یشــ
وضعیت نگه دارید.

م
قندهای بهترین
الئم قبل از قاعدگی
•
کاهش ع
موز
کند .موز درد داخل
و مقدار •
 .۴یبوست
ف
ی
کمک م 
مختل
 .۲افسردگی
مر را کاهش داده،
زیادی فیبر در
ن موجود در موز به موز حاوی پکتین است که شکم و ک
به تریپتوفا
روحی و عصبی را
خــود دارد،
وتئینهایی است که نوعی فیبر است که هضم و اختالالت
ی را شکل پر
ـرده و به حفظ آب
ه
ب
و
ده
دا
ت
اد
مون شادیآوری ،گوارش را سرع
تنظیم کـ
همین دلیل ،انرژی زی دا ترشح هور
یکند.
ارج شدن ســموم از بدن داخل بدن کمک م 
ج
ما
یکند ا
د.
ده
برایتان فراهم م 
ی
تونین،راافزایشم 
خ
•
بهتر از سرو
کند .عالوه بر آن،
این میتواند بسیار
ی
یک عدد موز در روز کمک م 
از
کالت خوردن
خواص پروبیوتیک
ص و دارو بعضی مش
ال بردن این هورمون موز حاوی
قر
برای با
ه گوارش را تقویت
یکند.
سمی را برطرف م 
کافی است .باال رفتن اســت ک
ج
ن
در بد
فشــار موجود در
ورمون در بدن طی چند کــرده و
کالری این ه
خاطر یبوســت را
کن اســت بخاطر
به شما احساس آرامش رود هها ب
مم
ارد ،در دقیقه
یدهد.
د
وه
کاهش م 
می
ن
ای
ه
یدهد.
ک
ی
باالی
ما و شادی م 
ردن آن تردید کنید ا
•
ـو
خـ
ی از •
دانیــد که موز یک
 .۵عالئم پیش از
ب
باید
رین موادغذایی  .۳استرس
ت
ش
ال
خ
با
ب
ه
را
د
ن
فای
د
ب
م
یهای استرس متابولیس
قاعدگی
مشکالت و بیمار 
همین مسئله باعث
ی
برا
میبرد و
زیر است.
دن سطح پتاسیم
پایین آم
یشــود .با مصرف
•
در بدن م 
ال
 .۱فشارخون با
طــر محتوی باالی
صرف موز بخا
یشــود که م
یکهداردمیتوانید
گفته م 
سیم پتاسیم
ی نمک و کمبود کل
باال
خون ا یــن
رات منفی بر فشار
تاثی
ت که تعا د ل
د .خیلی مهم اســ
دار
را در را ایجاد
ن پتاســیم خون
زا
وز کــرده و
می
ادل نگه دارید و م
حد متع
سیم عملکرد
از بهترین منابع پتا
یکی
توصیه قلبتان
یرود.

م
ار
ـم
به شـ
ا
ها یک عدد ر
ح
یشود که صب 
م 

•

باور دعا

باور دعا

يكي از ش��رايط اصلي در اس��تجابت دعا اين اس��ت كه بنده فقط
درخواست و خواستهاش از خداوند باشد.
متعال باش��د ،اميد نگاه و
خداوند
چش��م اميد بندگان فقط بايد به
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انتظار از خدا مورد اهميت اس��ت .زيرا خداوند فقط مؤثر مس��تقل در
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شماره
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هم شماره
عالم خلقت اس��ت ،افراد ديگر يكس��ري اسباب و وسايل هستند كه به
اذن و اراده خداوند تأثير دارند.
بهطور مثال پزشكان ،وسيلههايي براي شفاي بيمار هستند .داروها،
تنها وسيلههايي هستند كه به درمان بيماري كمك ميكنند .در اصل
همه چيز به اراده قادر متعال امكانپذير ميشود.
انس��انها بايد اين مسئله را پذيرفته و باور كنند و شكلگيري اين
باور مستلزم زمان در وجود آدمي است .براي پيمودن اين مسير تالش
الزمه كار است و هيچ غم و غصهاي بهوجود انسان نبايد راه پيدا كند،
دکتر مایکل مازلی
اشباع شده گوشت قرمز و فرآوری انس��انهايي كه از منظر معنوي ،اعتقادات بااليي دارند ،اميد ،تدبير و
تالش باالتري نيز دارند و هيچ زمان ،يأس ،درماندگي و افس��ردگي به
گزارش های زیادیدر باره خطرات شده زیاد است.
س��راغ آنها نخواهد آمد و از هيچ مس��ئلهاي بيم و ترس ندارند .كساني
و
بیکن
شده
مصرف گوشت برای سالمت انسان چربی اشــباع
كه در تمام لحظات به ياد خدا هستند و دعا ميكنند در هيچ شرايطي
انتشار یافته ولی آیا این گزارش ها سوسیس به نسبت وزن
احساس تنهايي و ترس نميكنند.
توس��ل جس��تن به راهها و امكانات عادي براي رهايي از مشكالت
واقعادرست هستند؟
 ۱۶برابر توفو (تهیه شده
و دغدغههاي زندگي ،كاري نادرس��ت است زيرا استجابت دعا فقط از
من از خوردن گوشــت لذت می از شیر سویا) است.
جانب خداوند امكانپذير است.
گیاهخواری
برم اما هنگام خوردن آن احساس اما اگر شــما
خداوند در قرآن كريم ميفرمايند :اي انس��انها به دنبال وسيلهاي
معصیت می کنم.
هستید که پنیر هم مصرف
براي راهگشايي برويد اما فقط وسيلهاي باشد براي حل مشكل و هدف
اصليتان تكيه كردن بر وسيله نباشد.
اگر تیترهای اخبار را باور کنید ،به مــی کنید بیــش از حد
از شروط اصلي ديگر استجابت دعا اين است كه انسانها به خداوند
این نتیجه می رسید که خوردن احساس رضایت نکنید
حس��ن خلق داشته باشند هر چيزي را و خوش گمان تصور كنند و به
منظم اســتیک یا ساندویچ بیکن چون مقدار چربی اشباع
كالم او يقين كامل داش��ته باش��ند .پيامبر اكرم (ص) فرموده است :از
(گوشــت خوک نمک سود شده) شده پنیر به نسبت وزن حتی
پروردگار بخواهيد در حالي كه يقين به اس��تجابت داريد ،تا دعاهايتان
خطر مبتال شدن شما به بیماری از همبرگر هم بیشتر است.
برآورده شود.
شده
های قلبی یا سرطان را افزایش می گوشت های قرمز و فرآوری
ش��ك
بي
ندارد
محدوديت
محبتش
و
مهر
قدرتش،
ك��ه
خداوندي
میر ناشــی بیماری
مبين
دين
ديدگاه
از
گناه
باالترين
كند.
استجابت
تواند
مي
را
چيز
همه
استیک ،گوشت بره ،گوشت خوک انسان ،انجام بررسی های گروهی های قلب و عروق و نیز ســرطان
دهد.
اس��الم اين است كه انس��انها بگويند خداوند دعاهاي ما را استجابت
ولی باید دانست که خطر مصرف و گوشت چرخ شده ،گوشت قرمز است .شما گروه بزرگی از مردم را در کسانی که مقدار زیادی گوشت
نميكند.
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سالمــت ...
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باالخره گوشت بخوریم یا نخوریم

در مدت  4سال موفق به حفظ و تفسير قرآن شد

آني درجهان اسالم
اسالم
ي قر

گوشــت برای ســامت شخص،
منحصر به گوشــت های قرمز و
فرآوری شده است نه گوشت های
سفید مانند گوشت مرغ.

چربی زیاد گوشت

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.

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 ولی این موضوع تا چه حد اهمیت
 ۱۲است که برای سالمت انسان دارد؟
یکی از بهترین راه ها برای ارزیابی
حیاتیهستند.
میزانشرح
منفی ،دو
جدول با
چربی تاثیر غذاهای بخصوصی بر سالمت
یکجهت
ولی از

5132
رمضان
چشمه روح

يكي از ش��رايط اصلي در اس��تجابت دعا اين اس��ت كه بنده فقط
درخواست و خواستهاش از خداوند باشد.
و
نگاه
اميد
باش��د،
متعال
خداوند
بندگان فقط بايد
چش��م اميد
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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.
بهطور مثال پزشكان ،وسيلههايي براي شفاي بيمار هستند .داروها،
تنها وسيلههايي هستند كه به درمان بيماري كمك ميكنند .در اصل
گوشــت ممکن است
فرآوری شده (سوسیس یا دو ورقه مصرف کم
همه چيز به اراده قادر متعال امكانپذير ميشود.
مرگ را
ژامبون) خطر
باشد.
مفید
۲۰درصد را برای
اين
گيري
شخصشكل
سالمتكنند و
پذيرفته و باور
بايدتااين مسئله
انس��انها
می دهد.
است
نتیجه گیری
مستلزم زمان در وجود آدمي این
درکتالش
قابلمسير
پيمودن اين
است .براي
افزایشباور
كند،
پيدا
راه
نبايد
انسان
وجود
به
اي
غصه
و
غم
هيچ
و
است
كار
الزمه
با وجود این کــه نتیجه گیری او چون گوشــت منبع مهمی برای
اميد ،تدبير و
بااليي
بود،منظر
متقاعدکنندهكه از
کامال انس��انهايي
کشــف
پروتئین،
دارند،مانند
مغذی
اعتقاداتمواد
معنوي ،جذب
تالش باالتري نيز دارند و هيچ زمان ،يأس ،درماندگي و افس��ردگي به
های او با
کردم که
كسانيب
ویتامین
ترسنوع
چندین
مطالعاتیهيچ آهن،
ندارند.
روی،بيم و
مس��ئلهاي
نخواهد آمد و از
یافتهآنها
س��راغ
گرفته
صورت
اروپا
در
اخیرا
چرب
اسیدهای
و
آ
ویتامین
نیز
و
که كه در تمام لحظات به ياد خدا هستند و دعا ميكنند در هيچ شرايطي
۲۰۱۳
ســال
و در
تحــتكنند.اساسی (اسیدهای کربندار) است.
ترس نمي
تنهايي و
احساس
گوشــتهاو و امكانات عادي براي رهايي از مشكالت
جس��تن به راه
توس��ل
مصرف
عنوان
فقط از
استجابت
خطراست
كاريبینادرس��ت
زندگي،
دغدغهوهاي
فرآوریدعاشده
زيراهای
گوشت
نشریه
میر ،در
ومرگ
جانب خداوند امكانپذير است.
گوشتخوار
انس��انهاکهبهافراد
قبل از این
یافته ،اما
انتشار
دنبال وسيلهاي
فرمايند :اي
كريم مي
مدیسین،قرآن
ام سیخداوند در
یک
شادمانیحلکنند
شروع به
برايندارد.
همخوانی
بایدوبههدف
مشكل
باشد براي
راهگشايي برويد اما فقط وسيلهاي
وسيله نباشد.
موسسه بر
تكيه كردن
اصلي
نکته منفی مهم هم اشاره کرد.
اروپایی
تانیک
محققین
توسطخداوند
انسانها به
تحقیقاتاست
استجابت دعا اين
رابطهديگر
که اصلي
شروط
از
ایپیک،
كهشده
انجام
سرطان و
(ایپیک)
به
و
كنند
تصور
گمان
خوش
و
را
چيزي
هر
باشند
داشته
خلق
حس��ن
تغذیه را بررسی می کنند ،مانند تقریبا تمام مطالعات دیگر،
كالم او يقين كامل داش��ته باش��ند .پيامبر اكرم (ص) فرموده است :از
گوشت
خوردن
اس��تجابتکه
نشان می داد
حالينیم
ســال
بیش از ۱۲
به مــدت
دعاهايتان
داريد ،تا
كه يقين به
بخواهيد در
پروردگار
 ۱۰کشور اروپایی فرآوری شده مانند بیکن ،ژامبون و
برآوردهدر
میلیون نفر را
شود.
شخصش��ك
سالمتندارد بي
محدوديت
خداوندي ك��ه قدرتش ،مهر ویامحبتش
تاثیر
کالباس بر
تحت نظرداشتند.
گذارد .ديدگاه دين مبين
می گناه از
باالترين
ميتواند
چيز را
آنهــا بههمه
استجابت كند.منفی
رســیدند که
نتیجه
این
اس��الم اين است كه انس��انها بگويند خداوند دعاهاي ما را استجابت
خوردن گوشــت قرمــز در حد خوردن روزانه بیش از  ۴۰گرم از
نميكند.

که رژیم های تغذیه شان متفاوت قرمز مصرف می کنند ،بیشــتر متعادل ،تاثیری در مرگ اشخاص این نوع گوشت ها سبب می شود
است ،انتخاب می کنید ،می فهمید است.
که خطرمرگ ناشی از بیماری قلب
نمی گذارد.
چه غذاهایی می خورند ،بعد برای "مصرف گوشــت قرمــز و مرگ به طور کلی پایین ترین نرخ مرگ و سرطان افزایش یابد.
دانستن این که به چه بیماری هایی ومیر" عنوان یکی از بررسی هایی و میر در کســانی بود که تا روزی بدون شــک خوردن مقدار بیش
مبتال می شوند ،سال های زیادی است که پرفســور ویلت مشترکا  ۸۰گرم گوشت قرمز می خوردند .از حد گوشــت فرآوری شده تاثیر
آنها را تحت نظر می گیرید.
انجام داده و در نشریه "آرشیوهای اگر چه خطر مرگ در کسانی که بدی بر سالمت من گذاشت .پس
بحث در باره خطر
است.
داخلی" چاپ
طب
ساندویچ بیکن
ratingخوردن
)0.65از یک ماه
Puzzleروزانه بیش از  ۱۶۰گرم گوشــت
21 (Hard,
difficulty
شده22
(Hard,
difficulty
مرگrating
)0.62
پرفســور والتر ویلت ،از دانشکده در این بررسی او تخمین می زند مصرف می کردند ،روی هم رفته و همبرگر ،وزن من زیادتر شــد و
بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد ،کــه مصرف منظم مقــدار کمی کمی بیشتر بود ،در بین اشخاصی سطح کلسترول ودرجه فشارخونم
6
گوشــت قرمز فرآوری 6نشــده هم که گوشتخوار نبودند4
9سرپرســت تیمی است که تغذیه از 5
نرخ مرگ هر دو7باالتر رفت.
______________
ده ها هزار نفر را برای چندین سال (۸۵گرم) خطر مرگ را  ۱۳درصد و میر ناشــی از عوارض مختلف،
افزایــش می دهــد ،در حالی که 9باالتر رفته بود.
بیبیسی 7
2
تحت نظر داشته اند4 .
خطربا دو
جدول
"ما متوجهیک
•
شدیم که
مرگ وشرحخوردن مقدار مشــابهی گوشت نتیجه گیری محققین این بود که
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عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح
جواب شرح
کردن«شرح
دارای دو
ایرانپاک
سپس با
روزنامه
کرده و
جدول
جدول روزنامه ایران دارای دو «شرح عادی و ویژه» است .در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل
اول ،به حل شرح دوم بپردازید.
اول ،به حل شرح دوم بپردازید.

6

7

4

8

جدول ويژه
جدول عادي
جدول ويژه
جدول عادي
____________________9 >> 8
8
وعادی2
____________________ 5
9
1
حل در صفحه 34
ویژه
 جدولهای

افقي:
سردس��ير-
س��ختي5 4 3-
افقي -7 15 14 13 12 :درد و2 1
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
خودداري
 -1خجسته -مطالعه شكل جانداران 1
 -1خجسته -مطالعه شكل جانداران 1
و اندامهايشان
و اندامهايشان
 -8م��ردم -م��رد ع��ارف -روپوش
 -2داخ��ل ش��دن -يادگار ك��م دوام 2
 -2داخ��ل ش��دن -يادگار ك��م دوام 2
كفش
س��وختگي بر پوست -خوش چهره و
آبخ��وري -نوعي پس��ته -بخيه
3 -9
س��وختگي بر پوست -خوش چهره و 3
خوشگل
خوشگل
درشت
4
4
 -3هم��راه تب آيد -ب��ه آدم كوچك
 -3هم��راه تب آيد -ب��ه آدم كوچك
 -10سحاب -هوو -كفن دزد
5
اندام گفته ميشود -ادب آموخته
اندام گفته ميشود -ادب آموخته 5 -11منطقهاي گردشگري در شمال
شهرس��تان مهديشهر سمنان -نام
 -4نوعي گل خوشبو -كاهن -مارك 6
 -4نوعي گل خوشبو -كاهن -مارك 6
نوعي اتومبيل -خودم!
نوعي اتومبيل -خودم!
دخترانه -غذاي مريض
7
7
 -5اشاره به دور -سرقت -بافته
 -5اشاره به دور -سرقت -بافته  -12غ��ر زدن -آين��ده -لع��اب-
 -6آغ��از -س��وغات ي��زد -تظاهر به 8
 -6آغ��از -س��وغات ي��زد -تظاهر به 8
سرانجام
نيكي
نيكي
9 -13پ��روردگار -از غذاه��اي اصلي
9
 -7ام��ر ب��ه يافت��ن! -آق��ا در لف��ظ
 -7ام��ر ب��ه يافت��ن! -آق��ا در لف��ظ
مردم لهستان -نقطه سياه پوستي
10
10
فرانس��ه -ماي��ه دارويي ك��ه به بدن
فرانس��ه -ماي��ه دارويي ك��ه به بدن
قايق مس��ابقه -رس��م كننده-
-14
11
11
تزريق ميشود
تزريق ميشود
سرشار
 -8ريس��مان -اطاعت كردن -پسوند
انح��راف چش��م -حقيق��ت و
12-15
 -8ريس��مان -اطاعت كردن -پسوند 12
نسبت
الصانه لذتنسبت
طبيعت چيزي
بخش اس��ت و دانستن اين روحيه و ميزان افس��رگي و اضطراب كاهش پيدا
 -9مصرف شمار -زنگ بزرگ كليسا13 -
 -9مصرف شمار -زنگ بزرگ كليسا13 -
عمودي:
كند.
ه خداون��د يار و ياور انسانهاس��ت در مي
ابزار سنجش فشار بخار -شهري
واحد شمارش اسب
شمارش
اد نش��اطواحد
14 -1
14
حضور در مجامع ديني
اسب كه نماز و
آنجايي
كرده و از
در قبرس
 -10كل��را -پادش��اه كمي��اب -لقب
كمي��اب -لقب
پادش��اه
كل��را-
ش مددرسان-10
شود
مي
تر
پرشور
ماه
اين
در
مساجد
در
حضور
داشتن
با
دار
روزه
فرد
دارد،
15
15
 -2اختر -جانشين -سنجش
هندو
هندو
كه باعث نش��اط و شادي در فرد روزهدار است و
سان كمتر احساس تنهايي ميكند.
ش��هري در
نيس��ت-
گرفتهاند افقي -11 :نامناسب -از مركبات -تاك -3
مركبات-
نامناسب -از
ه مطالعات-11
جنگ -آشكار
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 -7 15 14 13 12 11 10 9 8درد و س��ختي -سردس��ير-
خودداري
 -8م��ردم -م��رد ع��ارف -روپوش
كفش
 -9آبخ��وري -نوعي پس��ته -بخيه
درشت
 -10سحاب -هوو -كفن دزد
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دخترانه -غذاي مريض
 -12غ��ر زدن -آين��ده -لع��اب-
سرانجام
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بدن انسان
(Hard, difficulty
ratingردياب
) 0.66تشبيه-
 -2سرخ تيره -داستان كوتاه -مركز
 -5وس��طي -وق��ت كاري -ويتامين
ژاپن
 -3قوت اليموت -ش��هري در استان معروف
 -6بزرگ منشي -الستيك ماشين-
اصفهان -محبوب سلطان محمود
 -4پرحرف��ي! -قان��ون جم��ع ثابت از محصوالت شركت رنو
 -7بخششها -تبسم -بلي
گرما -آرزو -حرف هشتم
 -5بزرگ -مس��تمري -اين گياه در  -8س��روكوهي -شاعر قصيده سراي
كاه��ش اضط��راب و بيخوابي مورد عهد قاجاريه -گليم
 -9آل��و ت��رش -نوع��ي مرب��ا-
استفاده قرار ميگيرد
 -6بصي��ر -ي��ك روش غيرجنس��ي خوشحال
 -10ج��د پيامب��ر اك��رم (ص) -بذر
تكثير گياه -تازه
كتان -مايه و اصل
 -11كاله فرنگي -تفريق-
حل جدول ويژه شماره 5131
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1چراغ
 1خ و ن ش ن ا س ي
ع ل و ي ا ن  -12پياپ��ي ب��ودن-
ا ب گ و ش ت
 2ر ق م
ا ن ج ا ص��داي مرغابي -ضمير
ر ي و
ر ي
ي و
 3م و
ا ر ت اش��اره به نزديك -من و
4
و
ا
ا
ب ا ق ل
ر ي
ا ف ش ا
ل س ر جنابعالي
5
ه
خ ي ر
د
ر
و
ا ك ت ف ا  -13يگان��ه -ي��ك ميكرو
ب ر ك ت
ا
ر
 6خ ا
ن ب ر ا س د ر ي ا د ل ارگانيس��م ك��ه معموالً در
ر
 7و
م
گ ا
ز م
ر
ا ي
 8د
ر ا ي پزش��كي ،كش��اورزي و
ا ي ر ن ا
 9ك د ب ا ن و
ي س صنع��ت كارب��رد دارد -از
ي م و ت
ز
 10ا ي س و
ز ع ي م تنقالت
پ ي ه
ل ه
ش ا
ت ر
 11ر
ه ا ت د ا گ  -14جهانگ��رد -حق��ه-
ا ن و ش ه
 12س د
772-5787
)Tel.:(514پ و ساكنان
ا
ي ل د
ا
ي ر
 13ا ن ر
د ر ز  -15نوعي از سنگ نازك-
ب ر گ س ن ا
 14ز ي ا ن
)(514
620-3622
ا
ز
 15ي ا ك و
ا ر د ش ي ر ا ن ماهي عنبر

1

3

5

2

7

4

9

7

9

7

1

5

7

8

2

5

6

23

4
2

4

2

4

خدماتآرایشی
7

8

1

با ختفیف ویژه
برای هموطنان عزیز
6

3

5

8

6

5

2

7

3

5

9

9

8

1

3

3
6

difficulty
ratingGMT.
0.68) 16
Puzzle
جدول30
)(Hard, difficulty rating 0.64
ted by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/
on ThuPuzzle
Nov 29
23(Hard,
01:19:54
2006
!Enjoy
جدول اعداد سودوکو در صفحه 16
سودوکو در صفحه
اعداد

28

 سال  21شماره  10  1186آبان 1393

خاورمیانه...

روگردانی از اسالم سیاسی!
 7آبــان :جرقه آنچــه که بعد به
"بهــار عرب" موســوم گردید در
مــاه دســامبر ســال  2010زده
شد .جوانی تونسی به نام محمد
بوعزیــزی که به خاطر بیکاری به
فروش سبزی و میوه با چرخدستی
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  41درصد آراء و  89کرســی از
مجموع  217کرســی ،بیشترین
شمار کرسیدر پارلمان را بهدست
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  6فوریه سال
 ،2013شــکری 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 بادادن فراخوان اعتصاب
عمومی توســط اتحادیــه های
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  76کرسی
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
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آینده با حزب النهضه
ائتالف نخواهد کرد...
ما ابتدا به دوستانمان
که دیدگاه مشترکی با
ما دارند روی خواهیم
آورد و تــاش مــی
کنیم هم پیمانانمان را
برای پیوستن به دولت
متقاعدکنیم».
راشــد الغنوشــی
رهبرحــزب النهضــه
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».
لوران فابیــوس ،وزیرامورخارجه
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  3ژوییه
 2013و خلــع و برکناری محمد
ُمرسیرییسجمهوریاسالمگرای
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!

امه سرگشاده در اعتراض به قانون
ن
دی کــانادا ()Bill C-24
جدید شهرون
دی و امنیت شخصی را بر اساس

وق یک ملیتی ها بادو ملیتی ها آزا
ریه  2014دولت محافظه کار حق
مبانی قضاوت که در بند  2منشور
در فو
یکسان نیست
آمده اســت ،تضمیــن می کند.
کانادا الیحــه اصالحیه
زیــرا دولــت
متاسفانه قانون جدید برای دولت
قانونــی "تحــت عنوان
کانادا به آسانی
کانادا شــامل وزیــر و کارمندان
تحکیم قانون شهروندی"
می تواندتبعیت
وزارت مهاجــرت اختیــارات فرا
را برای بحث و بررسی به
کانادایــی دو
قانونی قایل شده است .این افراد به
مجلس کانادا که اکثریت
ملیتی ها را لغو
آسانی می توانند تابعیت کانادایی
نماینــدگان آن از حزب
کند.درحالیکه
محافظه کار تشکیل شده
شهروندان دو ملیتی را بدون طی
مــورد
در
است فرســتاد .با توجه به
مراحــل قانونی و صرفــاً با دادن
کســانیکه فقط تابعیت کانادایی
اهمیت حیاتی این الیحه متاسفانه
نامه لغو نمایند؛ این درحالیســت
دارند چنین نیســت .این قانون
در مجلس بحث و بررســی کافی
که حقی برای دفــاع قانونی این
حتی شامل کســانیکه در کانادا
ولت
روی آن صــورت نگرفت .د
ایی را شهروندانمنظورنمی نماید.
ی متولد شده اند وتابعیت کاناد
بدون آنکه بحث چنین الیحه
درصورتی کهدر قانون پیشین ،لغو
از طریق پدر ،مادر یا فامیل بدست
سرنوشت سازی را برای شهروندان
شهروندی کانادا را قضات مستقل
ارد ،با استفاده آورده اند نیز می شود.
و متخصص امور مهاجرت بعهده
کانادایی به بحث بگذ
بدین ترتیب نسل های بعدی نیز
از شــگردهای پارلمانی آن را به
داشتند و شــهروند حق داشت با
مشــمول این قانون خواهند شد.
تصویب مجلس نمایندگان رساند
کمک وکیــل از خود دفاع نماید.
بنابر این تقسیم بندی شهروندان
و مجلس ســنا هــم آن را تایید
ما بر این باوریم که دادن حق لغو
کاناداییدر مقابل این قانون یکسان
کرد .در نتیجــه این الیحه از 20
شــهروندی کانادا به دولت می-
نخواهند بود و گروه شهروندان دو
ون
ماه جــون  2015بصورت قان
تواند تهدیــدی برای حق زندگی
ملیتیامتیازاتبرخوردارییکسان
جدید شهروندی قابل اجرا خواهد
و امنیت و آزادی فردی باشــد و
از ماده  15منشور حقوق و آزادی
بود .تا کنون چندین نهاد مدافع
بنابر این خواستار لغو آن بر اساس
های کانادا و تعهدات بین المللی
آزادی های مدنی به این الیحه که
حقوق اساســی مندرج در بند 7
هروندان آن را از دست خواهند داد.
منشور حقوق و آزادی های کانادا
ناقض حقوق اساســی ش
اییمی باشداعتراضکرده اند• .
کاناد
اس ماده  6منشور حقوق میباشیم.
این نهادهــا می توان  -2بر اس
در مــوارد ذکر شــده تنها چند
ــه
جمل
از
و آزادی های کانادا ،هر شــهروند
از کانــون وکالی کانــادا ،انجمن
نمونه از مغایرت های قانون جدید
کانادایی حق دارد در کانادا اقامت و
کانادایــی وکالی پناهندگــی ،و
با منشــور جهانی حقوق بشــر و
یا کانادا را ترک نموده و بدون آنکه
نهادهای مدافع حقوق بشر نام برد.
منشور حقوق و آزادی-های کانادا
حقوق شهروندی کانادا را از دست
انجمــن دفاع از حقوق بشــر در
و تعهدات بین المللی کانادا آورده
بدهد دوباره به این کشور باز گردد.
ایــران  -مونترال بعنوان یک نهاد
شده است .بی شک موارد دیگری
همچنین بر اســاس ماده 13
وق
مدنی-که هدفش دفاع از حق
نیز وجــود دارد که مغایر موازین
انی منشور جهانی حقوق بشر:
اساسی شهروندان کانادایی ایر
حقوقی اســت که کانون وکالی
 .1هرکــس حق دارد که از آزادی
تبار است -نسبت به نقض حقوق
کانادادر تدارک پیگیری قانونی آن
حرکــت و اقامــت در محــدوده
وده
اساسی شهروندی بی تفاوت نب
کشور برخوردار باشد .میباشند.
هر
های
مرز
بر
الوه
و وظیفه خود می داند که ع
ما معتقدیم همچنان که تا کنون
 .2هرکس حق دارد هر کشــور از
آگاهی رسانی در مورد این قانون
هم آمیختگی فرهنگی و برابری
جمله کشــور خود را ترک کند و
سرنوشت ساز ،از تمامی شهروندان
شهروندان همبستگی جامعه کانادا
نیز حق دارد که به کشور خود باز
کانادایی ایرانی تبار بخواهد از کلیه
را تضمین کرده اســت ،تبعیض
کهدر اختیاردارند استفاده گردد.
و جدایــی لطمه جــدی به هم
حقوقی
قانون جدید شهروندان کانادایی،
نموده و اعتراضات خود را نسبت
یکپارچگیجامعهکاناداواردخواهد
ایــن حق را در مورد شــهروندان
به ایــن قانون ابراز نمایند .تمامی
ساخت .ما بر این باوریم که قانون
دو ملیتی به رسمیت نمی شناسد
این حقوق در مفاد منشور جهانی
جدید شهروندی با برقرای تبعیض
و برای ان دســته از شــهروندان
حقوق بشر ،منشور حقوق فردی
بین شهروندان نه تنها به تحکیم و
که برای کار یــا بازدید خانواده و
و آزادی های کانادا و قانون اساسی
تقویت ارزش های کانادایی کمک
یا هر دلیل دیگری کانادا را ترک
کانادا تصریح گردیده است.
نمی کند بلکه آن را تضعیف کرده و
کنند محدودیت هــای متعددی
قانــون جدید شــهروندی
در نهایت همبستگی جامعه کانادا
پیش بینی کرده اســت .این بند
حداقل در سه مورد زیر فاقد
حقوق و را در هم خواهد ریخت.
قانونی قانون نیز مغایر منشــور
انجمن دفاع از حقوق بشــر
مشروعیت و وجاهت
آزادیهای کانادا و منشــور جهانی
در ایــران -مونترال ایــن نامه
است:
حقوق بشر و تعهدات بین المللی
سرگشاده را در اختیار ایرانیان و
•
ماده  15حقوق و کانادامیباشد.
نهادهای مدنی ایرانی قرار می دهد
 -1بر اســاس
های کانادا کلیه شهروندان •
تــا بــا تاییــد آن از دادگاه عالی
آزادی
 -3بر اســاس ماده  10منشــور
کانادایی مستقل از هر نوع تبعیض،
کانادا اصالح موارد ذکر شــده را
جهانی حقوق بشر :هر کس حق
نژادی ،تبارملــی ،رنگ ،مذهب،
مربوط به حقوق درخواستنمایند.
انی جسمی و دارددر تصمیمات
جنسیت ،سن یا ناتو
و تعهدات خود یا هر اتهام جزایی
روحی از حقوق و حمایت قانونی
مونترال 20 :اکتبر 2014
•
که به او وارد می شــود با تساوی
برابر برخوردارند .قانون اصالحی
لطفا تمایل خود نســبت به امضا
کامل از یک رســیدگی منصفانه
جدید مغایر این ماده است و آن را
نامه سرگشاده را با ارسال ایمیل
و علنی در دادگاهی مســتقل و
به نشــانی زیر بــه اطالع انجمن
نقضمیکند.
انادایی را بی طرف برخوردار باشد.
ک
دان
هرون
ش
دید،
قانون ج
ماده  7منشور حقوق و برسانید:
یک ملیتی و دو ملیتی همچنین
addhi2005@gmail.com
به دو گروه
آزادی های کانادا حق به زندگی و
زنانی نسبت دادند که از خود این
تقسیم می کند .در قانون جدید
مسوالن تقاضای برقراری امنیتدر

روزگار غریبی 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 جامعه راداشتند.
ناامنی با تعریف زنان و مردان صلح روزگار غریبی است خواهران!
طلب و معترض به ناامنی تفاوتی به در میانه اسید پاشی و دستگیری خواهر شــجاع مان را که با کالم خــواه در غربــت و در هر کجای در سراسر خاورمیانه به تاخت و تاز
اندازه دستگیری سریع این زنان و زنــان و تهدیــد به دســتگیری حق و قانون در میدان های شهر جهــان در همراهی و همگامی با مشغول است ،بر نمی تابیم.
آزاد بودن اسیدپاشان بود.
تالشگران زن،خبر اعدام زن جوانی و در صحن مجلس به دادخواهی خواهران مورد تهدید و خشــونت ما فریــاد دادخواهی بر می آوریم
روزگار غریبی است خواهران!
با پرونده ای مملو از ابهام و تناقض ،قدم برداشــته بود بازداشــت می دیده مان ،آوای ضد خشونت ،ضد تا ظلمی را که بر زنان کشــورمان
اســیدی ها آمدند ،اســیدی ها در غربتی ترســناک در رسانه ها کنند ،نسرین ستوده ،وکیل مبارز بنیادگرایی و ضد زن ستیزی سر می رود به گوش جهان برســانیم
خواهران ما را در شهرهای مختلف پخش شد و سلول یک زن خالی مان را چندین ساعت به زندان می میدهیم.
اما انگار گوش جهان به آوای صلح
بــه آتش نفرت اســیدی خویش شد« .مهدیه گلرو» ،فعال جنبش اندازند و خواهران متعهد و مقاوم ما تضمین امنیت ،سالمتی و آزادی زنان کر شده است .روزگارغریبی
سوزاندند و غرش موتورهای تجهیز زنــان روز بعد از ایــن اعدام روانه همچون نرگس محمدی ،نوشین خواهرانماندر ایران خواست اصلی است خواهران!
•
شده اشان یادآور غرش سالح های زندان شــد ،مباد که زندان زنان احمدی خراسانی ،صبا شعردوست و مجدانه ما ازمسوالن اداره مملکت
و ...را تهدید می کنند.
جنگی سپاهداعش بود .اما مسوالن خالی بماند.
و نهادهای حقوق بشری است.
برقــراری نظم و امنیت در جامعه روزگار غریبی است خواهران!
مــا همچون آوارگان خشــونت و ما ســکوت جامعه جهانــی را در
آنان را وانهادند و تقصیر ناامنی را به کژاندیشان اقتدارگرا ،مهدیه گلرو ،نظامی گری مردانه ،خواه در وطن ،مقابل لشکر زن ستیزی که اینک
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مجیدمحمدی

وقتی حکومت دينی به مردم
بگويد هم ه شما گناهکاريد ،همه
ی هستید ،همه
شما مهاجم جنس 
شما صغيريد و هم ه شما بت پرست
هستيد ،بخش قابل توجهی از آنها
به تدريج چنني می شوند.

۲۳/۰۷/۱۳۹۳
امروز جوامع با اکثريت
م سـ ـ ل مانازعربستان
سعودی و يمن تا ايران،
از پاکستان و افغانستان
تا ســوريه و عراق ،و از
ليبی و تونس تا سودان و مصر با
چالشهای جــدی که بنيانهای
آنها را هدف قــرار دادهاند مواجه
هستند.
بخشی از اين چالشها عقيدتی و
فکری ،بخشی اجتماعی و حقوقی،
و بخشــی اقتصادی و سياســی
هســتند .اين چالش ها بر خالف
تصويری که توطئه باوران ارائه می
دهند درونزاســت و همه اجزای
جامعه را درگير کردهاند.
مهم ترين چالشهــای فکری و
عقيدتی به مفروضاتــی راجعاند
که امروز مبنــای تصميم گيری
و سياســتگزاریهای فرهنگی و
اجتماعی قــرار می گيرند و دارند
مثل خوره ساختها و بنيانهای
ايــن جوامــع را مــی خورنــد.
اسالمگرايان شيعه و سنی تصور
می کننــد با اين سياســتها و
تصميمات دارند جوامع خود را در
برابر هويت غربی (کفرآلود و فاسد
از نظر اخالقی) محفوظ می دارند
يا قدرت خويــش را تحکيم می
کنند اما متوجه نيستند که برای
حفظ جامعه يا قدرت خود دارند
آن را نابود می کنند.
در اين نوشته به چهار فرض از اين
نوع که ناشی از وارونه ديدن جامعه
است می پردازم.

•

همه مهاجم جنسیاند

اعمال حجاب اجباری ،فرستادن
زنان به اندرونی ،تفکيک جنسيتی
و همهی اعمال محدود کنندهی
زنان بر اين مبناســت که همهی
م ردان مهاجم جنســی هستند
و بــرای محافظت زنــان از اين
مهاجمان بايد آنها را پوشاند و در
جايی زندانی کرد .اگر شــما نرخ
ســرقت و حمله در يک محله را
حدود ۹۰درصد ارزيابی کنيد بعيد

است بگذاريد همسر و فرزندان و
خويشــاوندانتان بــه آن محله پا
بگذارند .چــه دليلی بجز مهاجم
جنسی فرض کردن همه ی آدميان
يا اکثريت آنها برای فرستادن زنان
به اندرونی يا تفکيک جنسيتی يا
حجاب اجباری و ممنوعيت آرايش
بجز مهاجم جنسی فرض کردن
اکثريت قريب به اتفاق مردان وجود
دارد؟

•

همه بت پرستند

سياســت بی تاريخ کردن جوامع
مسلمان با تخريب بناهای تاريخی
توســط وهابيون در عربســتان و
داعش در ســوريه و عراق بر اين
مبنا گذاشته شده که انسانها همه
بت پرستند (مگر آن که خالفش
ثابت شــود) و برای ريشــه کنی
بت پرســتی بايد هر گونه شی يا
بنايی را که احتمال می رود مورد
پرستش و تقديس قرار گيرد بايد
نابود کرد .با همين ديدگاه بوده که
تعداد بيشماری از بناهای تاريخی
مکه مثل خانهی بالل حبشی ،و
خانههای قديمــی دوران عثمانی
(با درهــای کنده کاری شــده و
مشربيه يا پنجرههای چوبی شبکه
بندی شده) تخريب شدهاند .برای
ساختن برج ساعت سلطنتی مکه
چهارصد بنای فرهنگی و تاريخی از
اجید تخريب شدهاند.
جمله قلعهی َ
پس از تخريب خانهی خديجه به
جای آن توالت عمومی ساختهاند.
خانــهی ابوبکر بــه هتل هيلتون
تبديل شده است.
اگر چنين تصوری در باب انسان
م ذهبی درســت باشــد همهی
طبيعت و انسانها را نيز بايد نابود
ساخت چون انسان ها می توانند
ســنگ و آتــش و آب و درخت و
حيــوان را نيز مقدس ســاخته و
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پرستشکنند.
هدف ديگــر از تخريــب ميراث
تاريخی بی تاريــخ کردن و از اين
طريق جاودانی ســازی و آسمانی
ســازی يک ديــن و مولفههای
آن اســت .اگر مسلمان ها بدانند
کــه حجاب چه ســير تحولی در
جوامع مســلمان داشــته ممکن
اســت به ابدی بودن اين حکم و
صور امروزی آن ترديد کنند .اگر
مسلمانها بدانند سير شکل گيری
مراسم عاشــورا در ايران چه بوده
ممکن است به هويت مذهبی آنها
شک کنند.
به همين دليل شــعائر و مراسم
دينی به صــورت ابدی و بی زمان
به جامعه عرضه می شوند گویی
از ابتدای زمان به همين شــکل
بودهاند .اگر بنا بر همســان سازی
انسانها در چارچوب يک مکتب
باشــد ،ديگر نيازی به تاريخ هم
نيســت چون در تاريخ می توان
هم تنوعات مسلمانان وهم تنوعات
دينی و سير تغيير مراسم و شعائر
دينی را مشاهده کرد.

•

همهصغيرند

واليت فقيه اصوال بر اين فرض بنا
شــده که هم ه نمی توانند مصالح
خويش را تشــخيص دهند و بايد
اختيار خود را بهدست امام معصوم
يا نائب آن بسپارند .جامعهای که
شــهروندانش بالغ و عاقل باشند
اختيار همهی امور خود را به يک
نفر و چند ده نفر از دســتيارانش
بدون انتظار پاسخگويی ،عمل بر
طبق قانون ،برابری در برابر قانون،
دورهای بــودن حکومت ،و نظارت
پذيری نمی دهد.
قــدرت نامحــدود و مطلق ه ولی
فقيه با هيچ منطــق و چارچوب
عقالنی همخوانی ندارد .آن بخش
از روحانيت شيعه در ايران که به
واليت فقيه باور دارد خود را پيشوا
و مــردم را مقلد تصور می کند .از
دل اين حکومت غير از فســاد و
تقلب و دروغگويی و دين فروشی
بيرون نيامده است.

•

همهگناهکارند

جمــع آوری مشــروبات الکلی از
مغازهها و ممنوع سازی فروش آن
حتی به افراد بالغ ،بستن مراکز تن
فروشــی ،خرد کردن و سوزاندن
کاست و سی دیهای موسيقی و
ويديو کاســت و دی وی دیهای
فيلم،تعطيلکردنپرستشگاههای
ديگر اديان (بهاييان يا مسيحيان
تبشيری) ،سانســور و فيلترينگ
و پارازيــت ،گشــتن داشــبورد
اتومبيلها برای يافتن ســی دی
و کاست ،بستن در قمارخانهها و
مانند آنها همه بر اين مبنا هستند
که همهی انسانها به دنبال گناه و
ارتداد هستند و بايد هم ه راهها را بر
گناهکاری و ارتداد افراد بست.
نتيجه آن اســت که افراد همان
کارها را بــدون نظارت عمومی و
پرداخت ماليات و آموزش عمومی
در ايــن محدودهها انجــام داده و
خواهندداد.
چگونه با يکدست سازی ،نامدارا،
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با نام پدر و در همدردی
با دکتر زروان مبتکر
در گذر زمان زروان را شناخته ایم.
ی جنجال و صبور.دیده ایم که
ل و دوست داشتنی.آرام و ب 
پاک د 
حتی در سختترین دورهها پیوند میزند عالیق و امیدها یش را با
ی در ایران.آفتابی که بیش از سه دهه است از مردم ما
آفتاب زندگ 
دریغ شده است.
ما داغدارانیم؛داغدار گلهایی که به سبب حضور داعشیان
در سرزمین مان آخرین فرصت دیدارشان را از دست می دهیم
و ما میمانیم و انفجار خاطرهها،به یاد گل پدر در این تلخ 
ی ایام با
گرام 
ی دوستمان زروان همدردیم و پایداریش را خواهانیم.

ی نیما
بنیاد فرهنگ 

همــدردی

دوست فرهیخته و ارجمند ،دکتر زروان مبتکر گرامی

ما نیز در اندوه از دست رفتن پدر دلبندتان در این تبعید به درازا کشیده،
خود را شریک می دانیم 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

( IBNGهمبســتگی بازرگانی
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  IBNGگســترش
همکاری اعضاء ،گسترش بازاریابی

برای اعضاء ،افزایش آگاهی اعضاء
از قوانین و اقتصاد موجود جامعه
و گســترش اثرات مفید گروه بر
جامعه مهاجر ایرانی مونترال می
باشد.
ازشــما دعوت می شود با حضور
در جلســات هفتگی  IBNGکه
بطور مرتب روزهای چهارشــنبه
هر هفته از ساعت  8الی  9صبح

در رستوران  Eggsfruttiواقع در
 6710خیابــان Saint Jacques
تشــکیل میشــود ،با اعضاء این
گروه آشنا شده و نیازهای خود را
تامین نمائید .ضمن ٌا شما میتوانید
با مراجعه به وبســایت  IBNGبه
آدرس  www.IBNG.caو با ثبت
نام در آن ،آخرین اخبار و اطالعات
مربوطه رادریافت کنید.

www.paivand.ca

هر یکم و پانزدهم ماه
توده وار خواهی و متاميت
خواهی ،جوامع بيمار بسازمي؟

امروز بعد از  ۳۶ســال جمهوری
اســامی و اجرای احکام شريعت
و قراردادن همــ ه دانش آموزان و
دانشجويان تحت آموزش مذهبی
و اخالقــی مــی توان بــه خوبی
نتايج اين مفروضات و سياستها
و تصميمات مبتنــی بر آنها را در
جامع ه ايران مشاهده کرد.
تصميم گيری و سياستگزاری بر
مبنای چهار فرض نادرســت فوق
به شکلدهی جوامعی بيمار منجر
شده است.
القای صغير بودن به افراد بالغ ،آن
هــم با اتکا به زور ،در حالی که راه
فراری ندارنــد و القای گناهکاری
(کــه در ادبيــات اســامگرايان
مجرميت هم معنــا می دهد) به
افراد ،در حالی که خطايی مرتکب
نشــدهاند ،آنها را به سوی اختالل
روانی و بزهکاری سوق می دهد.
بنــا بــه گفتــ ه رئيــس انجمن
روانپزشــکی ايــران " ۳۴درصد
تهرانیهادارای افسردگی هستند"
و "دست کم  ۳۰درصد مراجعان
به پزشکان عمومی ،به دليل انواع
مختلفی از بيماری هــای روانی
مراجعه کردهاند"( .خبر آنالين۲۹ ،
خرداد )۱۳۹۳

را بر روی سایت بخوانید

بنا بــه گفتهی فرمانــده نيروی
انتظامی "تهــران پناهگاه خوبی
برای ســارقان و مجرمان شــده
است( ".فارس ۶ ،مهر )۱۳۹۳
در برابر اين شرايط دشوار افراد به
گريز روانی روی می کنند .ميزان
معتــادان به مواد مخدر و الکل در
ايران به همين جهت همواره رو به
افزايش بوده است.
القــای مهاجم جنســی بودن به
مردان حداقل بخشی از آنها را به
گرگهای جنسی مبدل می کند.
يکــی از اعضــای انجمن حقوق
کودکان می گويــد ۳۲" :درصد
دختران راهنمايی و دبيرســتان
تجربه کــودک آزاری جنســی
داشــتهاند و به طــور کل نيمی
از جمعيت دختــران تجربه آزار
جنســی داشــتهاند( ".ايسنا۱۳ ،
مرداد )۱۳۹۳
اين اقداماتدر حالی انجام شده که
حکومت با شدت و حدت مشغول
جداسازی و اعمال حجاب اجباری
بوده اســت .به اينها اضافه کنيد
فساد همه گير و نهادين ه حکومتی
را که ريشهدر حکومت واليت فقيه
دارد.
اين وضعيت جامعهای اســت که
رهبــران سياســی و مذهبی آن
مدعای امالقرايی يا جامعهی نمونه

الهی و خالفت و واليت اسالمی را
دارند و ديگر جوامع را وحشــی و
فاسد و جهنمی می نامند.
وقتــی حکومت دينی با ســخن
يا عمل و سياســتگزاری خود به
مردم بگويد هم ه شما گناهکاريد،
ی هستید،
هم ه شما مهاجم جنس 
هم ه شما صغيريد و هم ه شما بت
پرست هستيد حداقل بخش قابل
توجهی از آنها به تدريج چنين می
شوند.
در مقابل اگر کار حکومت بازپروری
اقليتی باشــد که به آزار جنسی
ديگران می پردازند و خود را کوچک
و صغير می پندارند ،به گناه مردم
کاری نداشته باشد ،ميراث فرهنگی
مردم را حفاظت کند ،و در دين و
دينداری مردم هم دخالتی نکند
به تدريج افراد عادت می کنند که
زنان همان طور که می خواهند در
خيابان ظاهر شوند و آنها به زنان
احترام بگذارند ،رهبــران را مورد
انتقاد قرار دهنــد و آنها را برکنار
کنند ،به ميراث فرهنگی به چشم
برساختههای انسانی و نه مقدس
نگاه کنند و گناه و خدا را به افراد و
پرستشگاههایآنهاوابگذارند.

•

30

 سال  21شماره  10  1186آبان 1393

www.paivand.ca

ازخودمــــان...
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«راوی» مونتریال

		

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 د ِر
دیگر خارج شوند!
همانطور که محو تماشــای نمایش
خون آشامهای قرمز پوش ،کنار ت َِرن
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
بود که داشــت
بــاورم میشــد
واقعا خون آشام
است! باز نزدیک
تر آمــد و اینبار
چنــان دهانش
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 ودورش 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 همدر خانه جا گذاشته بودم.
دیگر توان بیشتر ماندنم نبود .به خانه
بازگشتم...درمسیرهمچنانسنگینی
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 کرددر 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 آهستهدستی 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 کهدر 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

facebook.com/paivand.montreal
به ما بپیوندید!
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همه روزه در
اخوان وست آیلند

وست آیلند

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 د ِر
خانه را به روی مادر باز خواهد کرد...
نمیدانم از آن طناب ضخیم پیچیده
ترس بی اختیار،
شده به دورم بود یا ِ
که حتــی توان فریاد زدن هم برایم
نماند ...بعد ثانیه هایی که گویا یک
سال بطول انجامید،در حالیکهدیگر
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
بخش دســت نیافتنی ...رفته رفته
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 کوچکت ِر 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
هالویــن می
در آخریــن
ما نم
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کیفیتشرایتون!
باقیمتسیدامساعیل!

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

خواندنی

وقتی کارت اعتباری
آقایرئیسجمهور
برگشت می خورد!
باراک اوباما ،رئیسجمهور 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،
 ۲۵مهر ماه ،در حاشــیه مراسم
امضای یک ســند اجرایی جدید
برای حمایت از مصرفکنندگان
در برابر ســرقت هویت ،ماجرای
برگشت خوردن «کردیت کارت»
خود را تعریف کرد.
رئیسجمهــوری 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 قبضهایم را سر
موقع پرداخت کردهام».
او ســپس ادامه داد« :تصور کنید،
این بال حتی سر من هم آمده!»
اوباما همچنین توضیحداد که «فکر
میکردند کالهبرداری شده ،البته

خوشبختانه
میشــل
[اوباما] کارت
خود را همراه
داشت».

رئيسجمهوری ایــاالت متحده
پیشــتر نیز یک بــار دیگر نگران
وضعیت اعتبار بانکی خود شــده
بود .اوباما در ماه ژوئیه ،در شــهر
آستین ایالت تگزاس بیش از ۳۰۰
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 ُ
نیکلسون»
مدیر برنامههای سفرش ،پرسید
که آیــا کارتش معتبر اســت یا
خیرُ .
نیکلسون نیز به رئيس خود
اطمینان داد که کارت معتبر است
و میتوانــد از آن با خیال راحت
فیلم این
اســتفاده کند .عکس و ِ
چنددقیقه بر روی اینترنت منتشر
اعتباری
شد و همهدیدند که کارت
ِ

«جی پی مورگان» آقای
مشــکی ِ
رئیس جمهــور کار کرد و صورت
حساب  ۳۰۰دالری پرداخت شد.
با این همه ،در ماه ژوئن که اوباما
برای خرید به یک مغازه خوار و بار
فروشــی رفته بود حدود  ۸۳دالر
خرج کرد و ترجیح داد با پول نقد
خرید کند.
رئیسجمهوری 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
خانهاش دچار مشکل شده است.

اولین مرکز ارائه خدمات ارزی به ایـران در مونتریال

UNION MONDIALE
Tel.: 514-937-5192
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اسارت پیام هایی
در خود دارد...

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...

مرضیه وفا مهر
 2آبان 1393

«موجودی» که شدن را آغاز کرده،
«موجودی» که هست دیوارهای
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
قیم بخواهد.
آغازیده ،شاید ّ
قیم
چه نهیب ها جامعه فکری به ّ
زده اســت و موجود حیات یافته
قیم دانســته .این واژه
را بی نیاز از ّ
دوباره اندیشی می خواهد.
قیم چیست؟ چه کارکردی دارد؟
ّ
چرا هست؟ اگر نبود چه می شد؟
قیم ستان.
نگاه کنیم به
ِ
تاکستان ّ
قیم و تــاک در هم و با هم فصل
ّ
قیم که
ها را پشت سر می گذارندّ .
نباشد ،انگور چنان نباشد که می
شود و می چنان نشود که باید.
قیم های پای در خاک نگاه کن.
به ّ
قیم 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.
قیم دستی نیست جلودار قدکشی
ّ
قیم شانه ایست که غوره و
ها.
ساقه
ّ
انگور و مویز را تاب می آورد.
بار اندیشــیدن و تالشیدن فصل
فصل تاک ،بر شانه ی قیم
پشت ِ
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
قیم.
ی تاک و ّ
قیم 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
تبعیض جنسیتی ،دیوارهای بی
حرمتی ،دیوارهای پیر پرســتی،
دیوارهای ترس ،دیوارهای جنگ،
دیوارهای سرکوبدیگری.
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
مفر و خالص شان
گاه کشتن تنها ّ
بــود ،گاه زیرخوابی ،گاه مواد ،گاه
بساطچی مواد شدن.
صورتها تکیده ،فک ها
بی دندان ،صداها رعب
انگیز ،چشم ها دریده،
زمان 2 :نوامبر  ۲۰۱۴ساعت  ۱۱صبح
حضورشان هجوم...
در رابطه با کتاب
ترسی که پشت هجوم
فمینسماســـالمی
نوشته خانم هایده مغیثی
شان به هستی پنهان
به گفتگو خواهیم نشست
می شــد .هجومی که
همه شما
با امید به دیدار ٔ
نیستی را برگزیده بود.
8043 St Hubert,
زنانی خشــن شده از
Montréal, QC H2R 2P4
)(Metro: Jarry
ترس.

جلسه اجنمن زنان

PAIVAND: Vol. 21  no.1186  Nov. 01, 2014

>>

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
نارنجستان
اسلحه بر دوشــند و
ِ
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 ِ
ترک 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.

•

بيانيه ،گروهى از فعاالن
حقوق زنان و فعاالن
اجتماعی و مدنى ایران
---------

اسيدپاشــان خیابانی و مجلس
نشینانی كه طرح حمايت از آمران
به معروف و ناهيان از منكر را تصويب
كرده به دنبال قانونى كردن ایدئولوژی
بنیادگراییدر ايرانند.
سال هاســت که دختران و زنان در
ایران به شكلهاى مختلف قربانى رفتار
مردساالرانه و نظام یافته ای هستند
كه این بار اسيدپاشى را شیوه دیگری
برای ســرکوب ،ارعاب ،خانه نشین
کــردن ،کنترل بــدن و زندگی زنان
يافته است.
ما از زخمهاى تاريخى حرف نمى
زنيم ما از رنجى كه امروز مى بريم
فرياد برآورده ايم!
متاسفانه با حمايتهاى آشكار و پنهان
سياســى ،فضای زندگــی عمومی و
شهری بر زنان تنگ تر و ناامن تر شده
است .افرادى با داعشی مسلکی در
لباس مذهب ،به بهانه كنترل حجاب
زنان ،به زنان و دختران در ایران حمله
كرده و به صورت آنها اسيد می پاشند
تا شهر را از حضور زنان خالى كنند و
آنها را از بودن در عرصه هاى عمومى
به وحشت اندازند.
و بدتــر از همه اينكه در پاســخ به
اعتراض مردم و به ويژه فعاالن زن ،با
بازداشــت و تهديد و ارعاب سعى در
خاموش كردن صداى اعتراض عمومى
دارند.
همزمان با اين اتفاق ،مجلس شوراى
اســامى نيز با تصويب كليات طرح
حمايت از آمران به معروف و ناهیان از
منکر ،درصدد تثبيت و قانونى كردن
اين ناهنجــارى و دادن مجوز قانونى
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به بنيادگرايانى است كه قدرتشان را
با زورگويى ،قلدرى و تجاوز به حقوق
زنان به رخ مى كشند.
با وجود بازتاب گســترده اخبار اين
عمل متوحشانه و ناهنجار در رسانه
هــا ،تاكنون نه تنها برخــورد قاطع
و حتا ابراز انزجار و تبرى جســتن از
بنيادگرايان از سوى مقامهاى سياسى
كشــور ديده نشده كه 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.
سكوتسياستمدارانمصالحه گر
و معامله جــو در برابر طرحى به نام
حجاب و عفاف كه چندسال گذشته
حضور زنــان در جامعــه را به بهانه
كنترل بدن آنها هــدف گرفته بود،
باعث شده تا امروز بخش بنيادگراى
قدرت سياسى درصدد قانونى كردن
انديشــه هايى باشــد كه هدفشان
خدايى بر سرنوشت مردم به ويژه زنان
است .چهره اى از قدرت كه تفاوتى با
آنچه طالبان در پاكستان و افغانستان
و داعش در عراق و سوريه انجام داده و
مى دهد ،ندارد.
ما امضا كنندگان اين بيانيه ،گروهى از
فعاالن حقوق زنان و فعاالن اجتماعی
و مدنى نســبت به ادامــه اين روند
هشدار مى دهيم؛
هشــدار مى دهيم كه به جاى ارعاب

مردم و تهديد و بازداشت معترضان،
به خواســته منطقــى آنها كه حفظ
امنيت زنــان در عرصه هاى عمومى
است گوش فرا دهند و همه بازداشت
شدگان این اعتراض مردمی به سرعت
آزاد شوند و امنیت آنان تضمین شود.
هشدار مى دهيم كه تهيه و تصويب
طرحهاى ضد حقوق زنان در مجلس
بايد پايان گيرد.
سكوت سوال برانگيز دولت كه حافظ
منافع مردم كشور است و بى تفاوتى
نســبت به حقوق تضييع شده زنان
قربانى اسيدپاشى بايد خاتمه يابد.
قوه قضائيه مســووليت پى گيرى و
برخوردبااسيدپاشانوتهديدكنندگان
را به عهده بگيرد.
نيروى انتظامى كــه به جاى تامين
امنيت شهروندان ،خيابانها را با تهديد
و هراس ناامن كرده است ،در خدمت
حفظ امنيت زنان باشد.
ما بر اين باوريم كه آگاهى و مشاركت
شهروندان در حفظ حقوق شهروندى
و كرامتشان نيازمند تضمين اجرايى و
حضور عملى 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 نشاندهیم.
_____________
برای آگاهی از لیست امضاء به سایت
«مدرسه فمینیستی» رجوع کنید.

پوشش اختیاری،حق زن ایرانی!

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
حجاب اجباری ولوایحی مبنی
بر امر به معروف و نهی از منکر،
سخنان تحريك آميز نمايندگان
مجلس همراه با تهديدات صريح
امامان جمعه و آيت 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
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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

آری به زندگی ،نه
به اعدام

با زنان به گذر ازاین شرایط شتاب
میدهد.
مشارکت تعداد بیشمار مردان در
تجمع ها ی اعتراضیدر 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
فرانســه و انگلیســی شرکت
کنندگان خواهــان پیگیری و
محاکمه اوباشان و عامالن این
جنایات شدند.
عکسها گوشه ای از تظاهرات را نشان
میدهد.

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 پاکروان شریک دانسته و آرزو دارد که روزی شاهد
دستشــان هم به خون ریحانه آغشــته شد واین لغواحکام اعدام ،این غیرانسانی ترین نوع خشونتدر
احساس تا ابد بر ذهنشان سنگینی خواهد کرد.
ایران باشد
مــادران صلح مونترال خود را در غم خانم شــعله
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الل که باشی،
ز
و پیداست...
آمسان در ت
•

موسیقی..

که خط بزنم ،کودکی چند سالهام!

تنها اتاقی همیشــه مرتبه و همه
چیز سر جاش میمونه ،که توش گاهی با دویدن برای رســیدن به
کسی ،دیگر نفسی برای ماندن در
زندگی نکنی!
اگه زندگیت گاهی آشفته میشه کنار او باقی نخواهد ماند!
و هیچی سر جاش نیست ،بدون •
ديوانگي یعنــی ادامه دادن همان
هنوز زندهای!
اما اگر همیشه همه چی آرومه و رفتار و مســیر هميشگي و انتظار
تو چقدر خوشحالی! یه فکری برای نتيجه متفاوتداشتن!
•
خودت بکن!
•
شرط دل دادن دل گرفتن است،
هر چه بیشتر احســاس تنهایی وگرنه یکــی بی دل میشــود و
کنی ،احتمال شــروع یک رابطه دیگری دو دل!
•
احمقانه بیشتر میشود!
•
پروانــه گاهی فرامــوش میکند
حاصل عشق مترســک به کالغ ،که زمانی کرم بوده اســت و کرم
مرگ یک مزرعه بود!
نمیداند که روزی به پروانهای زیبا
•
بدل خواهد شد...
گفت :چند سال داری؟
فراموشــی و نادانی مشکل امروز
گفتم :روزهای تکراری زندگیم را ماست!
•

•

جهان با بچهها صورتی
و قشنگ است...

لبخندهای ریز بچههاست که بحران دلتنگی را برای
آدم بزرگها رقیق می کند و جهان را قابل تحملتر.
«باران عشق» بُغضیســت به بزرگی همین جهان.
جهانی که دیگر صورتی و قشنگ نیست و بچه ها در
آن نمیخندنــد .جهانی که بچهها با کابوس جنگ و
گرسنگی و فقر ،نفس به نفس بزرگ می شوند ،جلو
می آیند و میمیرند...
ما برایشان نامه عاشقانه مینویسیم و آنها با همان نگاه
های پر سوال و معصوم نابودمان میکنند...
راستی به آینده جهانی فکر کردهای که کودکان اش
به جای عروسک ،با بمب و تفنگ درگیراند؟ به «بچه
های کار» و حســرتی که در نگاهشان گیر کرده .به
کودکان آفریقا که بزرگترین آرزویشان یک وعده غذای
گرم است.
«باران عشق» حسرت همه این نداشته هاست .حسرت
همه بیقراریها ،دلتنگیهــا و آرزوهای بر باد رفته...
حسرت جهانی که دیگر خاکستری شده و خبری از
صورتی شاد در آن نیست .دنیایی که بچه ها در آن
آن
ِ
نمی خندند و غمگیناند...
«باران عشق» قلبیست که دیگر در سینه هیچکس
جا نمیشود و آن باالها میتپد .آن باالها می وزد ،می
بارد ،ضجه میزند...
که بچههــا را نجات دهیــد ،که فرار کنیــم از این
خاکســتری لعنتی ...که دنیا بدون بچه ها و آن نگاه
های معصوم ،خیلی چیزها کمدارد ،نبضاش نمیزند،
نمیخندد...

فوتبال :استقاللی دبش مونتریال
از ســد این تیم گذشــت .استقالل
همانند بازیهای گذشــته ،روان بازی
نکرد و پرواضح است که  6ملی 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
 6بازیکن 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!
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روزانــه هزاران انســان بــه دنیا
میآیند...
اما انسانیت در حال انقراض است!
•

وقتی آدما میگن بارون رو دوست
داریــم ولی تا بارون میاد چتر باز
میکنن..
وقتی میگن پرنده رودوستداریم
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 كن آنگونه كه ميخواهي
و گرنه پروازت مي دهند آنگونه كه
ميخواهند.

ﺍﮔﺮﻣﯿﺨﻮﺍهی
دریا باشی!

ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺮﺩ .ﮐﻮﺩﮎ ﺭﻭﯼ

ﮐﻔﺶ ﮐﻮﺩکی ﺭﺍ
نوﺷﺖ :ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺩﺯﺩ!
ﺳﺎﺣﻞ
ﺻﯿﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺍﺷﺖ
آنطرﻑﺗﺮ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ
ﻧﻮﺷﺖ :ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪ!
ﺭﻭﯼ ﻣﺎﺳﻪ ها
ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻧﻮﺷﺖ :ﺩﺭﻳﺎی
ﺟﻮﺍﻧﻲ ﻏﺮﻕ ﺷﺪ
ﻗﺎﺗل!
ی ﺻﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻧﻮﺷﺖ:
ﭘﻴﺮﻣﺮﺩی ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ
ﺩﺭﻳﺎی ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ!
ﻧﻮﺷﺘﻪ ها ﺭﺍ ﺷﺴﺖ.
ﻣﻮﺟﯽ
ﺍﮔﺮﻣﯿﺨﻮﺍهی ﺩﺭﯾﺎ ﺑﺎﺷﯽ
ﺩﺭﯾﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﻔﺖ:
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﻧﻜﻦ!
ﺑﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ
چه شکست ،آنچه
بر آنچه گذشت ،آن
شد  ...حسرت نخور!
ن
ن بود ،با گریه آغاز
زندگی اگر آســا
نمیشد!

عشــق» ریســه رفتن بــه جاه
«باران
طلبیهای آدم بزرگ هاست .لبخندی به پهنای یک
دنیا ،بارانی که قطره قطره می بارد و سیالبی می شود
برای نجات فرشتههای کوچک.
تو هم زیر این باران عاشــقی قدم بزن و «نه» بگو به
جنگ ،به کودکان کار ،به بچههای بی گناه آفریقا ،به
این خاکستری لعنتی...
"باران عشق"...خیلی زود (شهرام شکوهی)

>> ادامه از صفحه25 :

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 چیز متفاوت است.

جایی که رییس فدراسیون فوتبال علی
کفاشیان همه ی انتقادات را با لبخندی
ملیح از سر باز می کند و کیروش هم
عم ً
ال 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

اوپرایکارمن
Carmen

داستان:

محل :شهر  Sevilleاسپانیا ،کارمن
زن جوان زیبــا و دلربای gypsy
(کولــی) در کارخانه ی دخانیات
کارگر است .او با دلفریبی (رقص
و آواز)  Don Joseرا 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 Joseبه زودی
فروکش کرده و متوجــه گاو باز
مشهور  Escamilloمی شود.
در آخر:

مراسم با شکوه گاوبازی برپا است.
 Don Joseکارمن را می بیند که
با افتخار بر گاو پر خروش غلبه می
کند و تماشاچیان فریاد شادی و
تحسین ســر داده اندDon Jose .
در کمال عصبانیت و حسادت با
خنجر به کارمن حمله می کند و
او را به هالکت می رساند.
"اوپــرای کارمن" اثــر George
 bizetاست.
او در ســال  1838در 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
خود جامه ی عمل بپوشاند.
نگارنــده در این مناقشــه حق را به
فدراسیون فوتبال میدهد.
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
 850میلیون یــورو بابت یک فصل
است که برای سطح فوتبال ما چیزی
در حدود  800میلیارد تومان تخمین
زده می شود .در این زمینه فدراسیون
بر اســاس مالحظاتــی ،مبلغ 160
میلیارد تومان را برای  3فصل از صدا
و سیما طلب کرده که این سازمان به
هیچ وجه رقم پیشنهادی را نپذیرفته
و چیزی حدود  22میلیارد تومان را
مطرح کرده است .یعنی  138میلیارد
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.
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شیـدا
قره چه داغی

دنیا ،دارای مجهزترین
برای آشنائی و است
فاده از دنیای عظیم
ساختمان های اوپرا و
و زیبای موسیقی ک
السیک ،بهترین راه
تئاتر بود.
ا
ین
ســت که در
همه ی آهنگ سازان سال ساز زد .کودکی و جوانی چند
راه دو
م :با دقت و مرتبا به
بزرگ اوپــرای وقت
موسیقی کالسیک
گوش داد .لذا برای
(قــرن  )19ماننــد
کسانی که عالقه
دارند و نمی دانند از
Verdi- Wagner
ک
جا شروع کنند را
هنمائی های کوتاه و
اصرار داشــتند که
راهگشا در روزنامه
پیوند ارائه می دهم.
آثارشان در پاریس به
خ
واننده گرامی چ
نانچه سوال و کمک
روی صحنه برود.
بیشــتری الزم
دارید لطفا با آدرس
زندگی
 Bizetهم در
E
U
LOG
 DIAتماس بگیرید:
شــخصی و هــم

کاری به مشکالت
زیــادی برخورد کــرد و
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  )19محســوب می شود و
یکی از محبوب ترین اوپراها است.
اما  Bizetهیچگاه 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
(1875سال اولین اجرای کارمن)
در سن  37سالگی درگذشت.
موســیقی ایــن اوپرا بــدون آواز
بصورت  Suiteبرای ارکستر تنظیم
شده در کنسرت هم اجرا می شود.
فردریک نیچه فیلســوف آلمانی
به موســیقی  Bizetبسیار عالقه
داشت .اغلب به کنسرت آثار او می
رفت و با خود دفترچه ی یادداشت
می برد و می گفت:
"ریتم پر حرکت موسیقی Bizet
مرا فیلسوف بهتری می کند!"
تقریبا هزار سال پیش قوم کولی
ها از شــمال غربی هندوستان از
زیرا فوتبال ما یک قرارداد دیگر با رقم
 180میلیارد 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 حتماً 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  3و 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،

ail.com

Sheida.g@hotm

طریق ایران
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
کولیدر 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
آنها یعنــی :آزادی -اســتقالل-
برادری -عشق به طبیعت -عشق
به رقص و آواز و موسیقی اثر قابل
توجهی بر نویسندگان و هنرمندان
و موسیقیدانان قرن  19گذاشته
است.
آثار هنری بیشماری در این رابطه
مکرر به وجود آمده اســت .مثل
اوپرای کارمن -اثر  G.Bizetو رمان
گوژپشت نتردام ،اثر ویکتورهوگو.
امســال هم مانند  8سال گذشته
اجرای اوپراهای مختلف مستقیما
از طریــق اوپــرای متروپولیتن
نیویورکدر سینماهایدنیا 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.

•

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 خواهدداشت.
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  7ساله ی خود دست به
این کار نزد! شایعات حاکی از این امر
{>> ادامه در صفحه}37 :
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مقاومت شجاعانه کوبانی در برابر مرتجعین
داعش وارد سیامین روز خود شده است.
بهرغم کمبود آذوقه ،مهمات ،اسلحه و محرومیت
از ســاحهای ســنگینی که داعش به آن مجهز
کوبانی
اســت ،زنان و مردان رزمنده و آزادیخواه
ِ
محاصره شــده ،دوش به دوش یکدیگر در مقابل
لشــکریان تیره مغز "خالفت اسالمی" ایستادهاند
و تلفاتی نیز بر آنان وارد ساختهاند .باوجود آنکه
بخشهایی 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 آدمکش که عادت داشت
بیمقاومت و برقآســا ،شهرهای سوریه و عراق را
یک به یک به اشغال خود درآورد و بیمقاومت 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 همزمان
تحسین جهانیان و تعجب مرتجعین را برانگیخت،
برخاســته از تحوالتیســت که مردم کوبانی در
سالهای بعد از بحران ســوریه از سر گذراندهاند.
مقاومــت کوبانی معطوف به جایــگاه توده مردم
و نقشیســت که در این تحوالت ایفــا کردهاند.
سازمانها و احزاب کرد سوری توانستهاند با اتکاء به
توده زحمتکش مردم و بدون کمک از دولتهای
ارتجاعی منطقه ،نظام مستقلی را پایهریزی کنند.
در سه سالی که از وضعیت بحرانی سوریه میگذرد،
کوبانی به شیوهایدموکراتیک و شورائی و مشارکت
عموم تودههای مردم بهویژه مشارکت گسترده زنان
اداره میشود.
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 میشود .شورای شهر
ترکیبیست 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 جنگزده سوریه و
عراق به این شهر پناه آوردهاند.
همین شورای مردمیاست که هم اداره امور شهر
و هــم تصویب مقررات و قوانیــن ترقیخواهانه و
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پیروزی کوبانی
درمقاومت
و اشغال

برابریطلبانه را برعهدهدارد.
کوبانی تقریبا تمام کســانی را که توان جنگیدن
داشتهاند در یک ارتش تودهای مسلح ساخته است.
در کوبانی یک جنبش مقاومت مردمی سازماندهی
شده است .یگانهای مدافع خلق که در سه کانتون
(کوبانی ،عفرین و جزیره) ســازماندهی و مسلح
شــدهاند ارتش تودهای کردستان سوریه است که
بیشاز  ۴۰درصد آن را زنان تشکیل میدهند.
مقاومت شجاعانه کوبانی حاوی این نکته بسیار مهم
اســت که اگر تودههای مردم بسیج و سازماندهی
شــوند ،اگر آنــان اراده کننــد ،قادرنــد در برابر
وحشیترین نیروهای ارتجاعی نیز بایستند.
تنها اتکاء به مردم و سازماندهی آگاهانه مقاومت
مســلحانه تودهای میتوانســت دفاع تا پای جان
کوبانی از زندگی و از آنچه کوبانیان ســاختهاند
را در برابر مهاجمان و متجاوزان میســر ســازد و
کوبانی را از شــنگالها و موصلها متمایز ســازد.
اگر داعش درندهخو نتوانســت جنبش کردستان
سوریه را غافلگیر و کوبانی را فوراً تصرف و اشغال
کنــد تنها و تنها به خاطر آن بود که مردم کوبانی
توانستهاند 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 .شهریست که اما در دل منطقهای
بحرانزده ابراز وجود کرده است .شهریست که به
کانونمبارزهمستقلکردهاوشهرتصمیمگیریهای
جمعی و شورائی تبدیل شــده است .شهریست
که میتواند الهامبخش مردم سایرشهرها از جمله
شهرهای کردنشین بهویژه کردهای ترکیه باشد که
حزب اصلی آنها ،حزب کارگران کردستان ترکیه
(پ.ک.ک )روابط بســیار نزدیک و دوســتانهای با
حزب اتحاد دموکراتیک (ی.پ.ک) کردستان سوریه
دارد .کانتونهای کردستان ســوریه و در راس آن
کانتونکوبانی خار بزرگی در چشم همه دولتهای
مرتجع و مدافعان نابرابریهای سیاسی و اجتماعی
و تهدید بزرگی برای رژیمهایدیکتاتوری و ارتجاعی
منطقه و در راس آن دولت فاشیستی ترکیه است.
وقتیکه کانتون کوبانیدر بهمن سال گذشته اعالم
موجودیت کرد ،دولت ترکیه این ابتکارعمل مردم
کوبانی را به "بازی با آتش" تعبیر نمود.

حمــات و توحــش گروههای اســامی از
جمله داعش علیه زنان ،طی ماههای گذشته
زنســتیزی در منطقه خاورمیانه را تشدید
نموده و زندگی و امنیت زنان را بیش از پیش
به مخاطره انداخته است .گروگانگیری زنان
ایزدی و فروش آنان در میادین تنها نمونهی
این توحش نیست بلکه این فضای زنستیزانه
و توحشبــار ،گروهها و دســتجات مختلف
اســامی در گوشه و کنار خاورمیانه و حتی
اروپــا را برانگیخته تا به حمالت برنامهریزی
شده علیه زنان روی آورند.
در ایران شاهد پدیده اسیدپاشی زنجیرهای
هستیم .طی هفتههای اخیر،در شهر اصفهان،
در چندین مورد ،فرد یا افراد موتورســوار به
زنان اسید پاشــیده و متواری شدهاند .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 نکردهاند،
بلکه با تبلیغاتدروغین و پخش شایعات این
موارد را به "خصومت شخصی" یا "تبلیغات
مخالفین" نســبت میدهند .امــا ادامه این
حمالت و مشــاهده این موارد در شهرهای
دیگری چون تبریز ،مشهد و کرمانشاه طی
روزهای اخیــر و اذعان رســانههای دولتی
بر وجود حمالت اســیدی به زنان ،نشان از
تعرضات سیستماتیک علیه زنان و ایجاد جو
وحشتدر جامعه و به ویژهدر میان زناندارد.
زنان در ایران صرفا به خاطر پوشششان یک
روز توسط نیروهای انتظامی سرکوب میشوند
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سقوط کند.
"بیتفاوتی" دولت ترکیه در برابر حمالت
کوبانی
داعــش و پیشرویهــای آن در
ِ
تحت محاصره اما کسانی را که هنوز
به ماهیت دولت فاشیســتی ترکیه و
نقشههای آن پینبرده بودند ،متعجب
میســاخت .در واقع امــا هیچ جای
تعجبی وجود نداشت و موضوع بسی
فراتر از مماشــات و بیتفاوتی است.
دولت ترکیه بیتفاوت نیست بلکه این
خواست و تمایل باطنی ترکیه است که
تلویزیون دمکراسی شورایی
کوبانیآزادیخواه را لت و پار
داعش،
ِ
کند .ترکیه فاشیستی مقدم بر هرچیز
خواهان تضعیــف و نابودی جنبش
مقاومت مردم کردستان برنامههای تلویزیون دمکراســی شورایی از
کوبانی قهرمـان اکنون
سوریه است که هر آینه اول اگوست ١٠ ،مرداد ماه از کانال تلویزیونی
میتواند به کردســتان
درمحاصرهگرگهاست...
دیدگاه بــر روی ماهواره یاه ســت پخش
ترکیه نیز سرایت کند.
هدف دیگر دولت ترکیه میشود.
دولتهای امپریالیستی و تمام کشورهای مرتجع سرنگونی رژیم بشار اسد و تحقق امیال ساعات پخش برنامههای تلویزیون دمکراسی
شورایی بدین قرار است:
منطقه ،با هر جنبش انقالبی و آزادیخواهانه و هر توسعه طلبانه و پان ترکیستیست.
تحرک و جنبش تودهای که تقویتکننده گرایش درحالی که صدور مجوزدخالت نظامی روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته:
چپ در منطقه باشــد ،یا اداره جامعه را به دست ترکیه در ســوریه و عراق و صفآرائی ساعت نه و نیم شــب بهوقتایران ،ساعت
تودههای تهیدســت جامعه بسپارد و یا بخواهد تانکهای آن در مرزهای سوریه مورد هفت شب بهوقت اروپای مرکزی به مدت یک
به زادگاه یک جنبش رادیکال سوسیالیســتی و استقبال و حمایت دولت امپریالیستی ساعت پخش میشود.
کارگری تبدیل شــود ،به شدت مخالفاند و با آن
آمریــکا و متحدان اروپایــی آن قرار تکرار برنامهها در روزهای  ٣شنبه و  ۵شنبه
دشمنی آشتیناپذیردارند.
دولت فاشیســتی ترکیه که پرونــده قطوری در گرفته است ،این موضوع اما مخالفت هر هفته ساعت نه و نیم صبح بهوقتایران،
سرکوب و کشتار کردهای ترکیه و احزاب سیاسی و حساسیت شدیددولتهای ارتجاعی ســاعت هفت صبح بهوقت اروپای مرکزی
چپ و انقالبی دارد و از تحوالت کوبانی شدیدا به ســوریه ،عراق و به ویــژه جمهوری خواهد بود.
وحشت افتاده و بنابه مالحظاتی فعال نمیخواهد اســامی را درپی داشته است .دولت اگر به تلویزیون ماهوارهای دسترسی ندارید،
فاشیســتی ترکیه ،در پوشش طرح
میتوانید از طریق آدرس اینترنتی ســایت
کوبانی را خود درهم کوبد ،این وظیفه را به داعش ایجاد یــک منطقه امن یــا منطقه
واگذار نموده است.
حائل و پــرواز ممنوع در داخل خاک دیدگاه و جی ال ویز بهطور زنده و همزمان
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استفاده کند .ترکیه میخواهد با تمرکز
داعش
به
آن
غیرمستقیم
و
مستقیم
های
ک
که کم
بوده است .مرتجعین داعشــی ،که مورد نفرت و
بخشیدن به مخالفان اسد و سربازگیری
شمال
در
مرور
و
عبور
مسیر
یگانه
است،
گشته
عیان
از میان آنها ،اپوزیسیون سوریه را تقویت کند و با انزجار همه انقالبیون و عموم مردم سراسر جهان
را
سوری
کرد
مبارزین
به
کمک
ارســال
و
کوبانی
سازماندهی یک نیروی مسلح وابسته و مورد اعتماد هستند ،با استفاده از تجهیزات پیشرفته جنگی و
مسدود ساخته اســت و از پیوستن افراد مبارزی خود ،رژیم بشار اسد را سرنگون سازد و بخشهائی تحت حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم برخی
دولتهای ارتجاعی،در حال پیشروی هستند.
که برای مبارزه در صفوف مردم کوبانی ،خود را به از خاک سوریه را به اشغال خویش درآورد.
مرزهای سوریه رساندهاند ممانعت به عمل میآورد .مداخله نظامی ترکیه در عراق و سوریه اما بحرانها قصابان اسالمی طی روزهای اخیر به داخل کوبانی
فاشیستهای ترکیه کهدر سقوط کوبانی بهدست و تضادهای کنونی موجود در منطقه را فوقالعاده نفوذ کرده و بخشهایی از شــهر را به اشغال خود
داعش روز شــماری میکنند ،حتا از ملحق شدن تشــدید خواهد کرد و درگیریهــای کنونی را از درآوردهانــد .کوبانی قهرمــان و آزادیخواه که از
یگانهای ارتش تودهای کردهای سوریه ،ازعفرین و حد جنگ داعش بــا نیروهای کرد یا ارتش عراق حمایت معنوی تمام مردم زحمتکش و انقالبیون
جزیره که به دلیل اشغال مناطقی از سوریه توسط و سوریه بسی فراتر خواهد برد .پوشیده نیست که سراسر جهان برخوردار است ،در یک جنگ نابرابر،
داعش ،ارتباط آنها با کوبانی قطع شده ،ممانعت ورود ترکیه به چنین فاز خطرناکی ،پای دولتهای درمقابل مرتجعین آدمکــش مقاومت میکند و
به عمل آوردهاند.
عربستان ســعودی و جمهوری اسالمی را نیز به بهرغم آنکه از سه جهت به محاصرهداعشدرآمده
پیش
ترکیه،
جمهور
س
رئی
اردوغان
رجب طیــب
معرکه خواهد کشــاند و تمام جنگهای نیابتی و از کمبود آذوقه و سالح و مهمات رنج میبرد ،اما
دخالت
پیرامون
دولت
پیشنهادی
الیحه
از آنکه
کنونی به جنگهای مستقیم دولتهای ارتجاعی استوار و مقاوم در برابر خونریزان داعشی ایستاده
این
پارلمان
به
را
عراق
و
ســوریه
خاک
در
نظامی
منطقه مبدل خواهد شد و کل منطقه رادر باتالقی اســت.داعش با پرتاب سه موشک کاتیوشا از سه
تماشاچی
ترکیه
بود
گفته
صریحا
ببرد،
کشــور
مرگبار فــرو خواهد برد .باتالقی که خروج از آن ،جهت وارد شهر کوبانی شده است ۴۰ .تانک ارتش
تحوالت منطقه و تقسیم کشورها نخواهد بود.
مطلقا به آسانی ورود به آن نخواهد بود .بنابراین ،ترکیه اکنون در نزدیکی معبر مرزی رو به کوبانی
و
سوریه
همینکه جواز دخالت نظامی ترکیه در
هیچ بحثی از بیتفاوتی یا مماشاتدولت ترکیهدر مستقر شده و منتظر سقوط کوبانیاند.
مرزهای
در
عراق صادر شد ،تانکهای ارتش ترکیه
میان نیست .نخست داعش باید مقاومت کردهای بهرغم این اما مقاومت کوبانی ادامهدارد و تیرداعش
احمد
ترکیه
سوریه به خط شــدند .نخست وزیر
ســوری را در هم بشکند و کانتونها ،سازمانها و و حامی بزرگ آن ترکیه فعال به ســنگ خورده و
ترکیه
گفت،
داوداوغلوتحت فشــار افکار عمومی
احزاب سیاسی آنها را متالشی سازد ،تا بعد ارتش کوبانی سقوط نکرده است .پوشیده نیست که حتا
داعش
دست
اجازه نخواهد داد منطقه کوبانی به
ترکیه وارد عمل شود .دولت ترکیه آماده است تا ســقوط کوبانی ،پایان ماجرا نخواهد بود .مبارزه و
پس ازسقوط کوبانی وزمانیکه خون مبارزین کرد مقاومت کوبانی حتا پس از اشغال ،علیه اشغالگران
در همه کوچهها ،سنگفرشها و سنگرهای کوبانی و متجــاوزان اعم از "دولت اســامی" (داعش) یا
جاری شد و تمام اندام این شهر شجاع و مقاوم زیر دولت فاشیســتی ترکیه برای آزادی و استقالل و
سم وحشیان داعش له و لورده شد ،به بهانه داعش برابری ،برای بازســازی و گســترش فعالیتهای
دانشجویان علم و صنعت تهران نیز روز ۲۹
و برای دفاع از خاک ترکیــه در خارج از مرزهای دمکراتیک و شورایی کانتون کوبانی و برای برپایی
مهر به حمالت اســیدی علیه زنان اعتراض
یک زندگی آزاد و انسانی ادامه خواهد یافت.
ترکیه ( )۱وارد کوبانی شود.
کردند .در برخی شهرهای اروپا ،زنانی که در
اجرای چنین سیاستی اما بحرانهای درونی ترکیه مردم کرد وکل خلقهای منطقه تنهازمانی آزادی
معابر عمومی مورد تهاجم لفظی و فیزیکی قرار
را بیش از پیش دامن خواهد زد .بده بســتانهای واقعی خودرابدســت خواهندآورد کــه مبارزات
میگیرند ،با مراجعه به پلیس و شکایت علیه
سیاســی و اقتصــادی دولت ترکیــه با "خالفت آزادیخواهانــه وبرابری طلبانه خودرامســتقل از
متعرضان ،در برابر جو زنستیزانه ایستادگی
اسالمی" تدارک دخالت نظامی در خاک سوریه و دولتهای ارتجاعی وامپریالیستی گسترش دهند
و مقاومت میکنند .در تمامی نمونههای ذکر
عراق ،ممانعت از ارسال کمکهای دارویی ،غذایی و مسیردگرگونی های عمیق و بنیادی رابگشایند.
شده ،گروهها و گرایشات اسالمی و ارتجاعی با
و ممانعت از پیوستن مبارزین داوطلب به صفوف درجنبش انقالبی کردســتان ســوریه ،باورهای
حمله لفظی ،فیزیکی و اسیدی به زنان سعی
مقاومــت کوبانی ،تا همین جــا هم تاثیرات خود چپ و منش های کارگری و سوسیالیستی بیش
در مرعوب کردن آنان دارند .در سوریه و عراق
را بر مســائل داخی ترکیه بر جای گذاشته است .ازپیش باید تقویت شود.تنها طبقه کارگراست که
به زور نیزه و شمشیر و چاقو ،زنان را گروگان
اعتراضات تودهای در اســتانبول ،آنکارا ،دیاربکر ،هیچ منفعتی درادامه و حفظ نظم موجود ندارد و
میگیرند و مورد تجاوز قرار میدهند.در ایران
آنتالیا و چند شــهر دیگر ترکیه بــه درگیری با پیگیرانهخواستاردگرگونیبنیادیوسوسیالیستی
لباسشخصیهای موتورسوار اسید میپاشند،
جامعه است .این است نیازاصلی و راه رهائی قطعی
نیروهای پلیس کشیده شده است.
و آنسوتر ،دســتجات لمپن در کوچه پس
شرمصائب بیشماری که اکنون با
در چند شهر بزرگ ترکیه حکومت نظامی برقرار مردم منطقه از ّ
کوچههای اروپــا زنان را مــورد حمله قرار
شده است .در برخی شهرهای ترکیه ،دفاتر حزب آن روبرو هستند.کوبانی مبارز نیز درمسیرطوالنی
میدهند .زنان اما نشان میدهند که هر جا
عدالت و توسعه اســامی که حزب حاکم است ،همین تحول گام نهاده یاباید گام نهد.
سرکوب هست ،مبارزه و مقاومت و اعتراض
به آتش کشیده شده ا ند ۳۵ .شهر ترکیه صحنه کوبانی قهرمان اما اکنون درمحاصره گرگهاست.
هم هست .کمیته خارج کشور سازمان فدائیان
تظاهــرات و اعتراضات تودهای بودهانــد .در این کوبانی جسور و شیردل حتا اگر در مقابل گرگها،
(اقلیت) حمالت وحشیانه گروههای اسالمگرا
اعتراضات تاکنون  ۳۱نفر کشته ،صدها نفر زخمی و ســگهای رذل داعش از پا درآید و شکستی را
در هر گوشــهی جهان را محکوم و از حقوق
و بیش از هزار تن دستگیر شدهاند .دهها هزار تن متحمل شــود ،چیزی از دالوریهــا ،قهرمانیها
و آزادیهای زنان دفاع میکند .دســتگیری
از مردم در دهها شهر از کشورهای مختلف از ایران و عمل شــکوهمند آن نخواهد کاســت .کوبانی
و مجازات عاملین اینگونه حمالت ،گام اول
گرفتــه تا قلب اروپا در اعتراض به سیاســتهای پیشتاز مبارزه در منطقه و پر افتخار خواهد ماند.
در مبارزه با خشونت سیستماتیک علیه زنان
دولــت ترکیه ،در ضدیت با داعــش و حمایت از پیروز واقعی درانتظارکارگران و زحمتکشان جهان
است.
کوبانی دســت به تظاهــرات و راهپیمایی زدهاند .کوبانیســت وپیروزی کوبانــی ازاین منظر یک
حزب کارگران کردستان ترکیه (پ .ک .ک) ضمن پیروزی قطعیست .تاریخ ،قهرمانی زنان و مردان
نابود باد هر گونه ستم و تبعیض علیه زنان
هشــدار به تعلیق مذاکرات خود با دولت ترکیه  ،کوبانی را فراموش نخواهد کرد همانطور که تسامح
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی
تهدید کرده است اگر مرز ترکیه برای کمکرسانی دولتهای مدعی یا مدافع "حقوق بشر" نسبت به
زنده باد آزادی  -زنده باد سوسیالیسم
کشتار مردم کوبانی بهدستداعشدرندهخو و ضد
به کوبانی باز نشود ،خود وارد عمل خواهد شد!
پاســخ دولت فاشیســتی ترکیه بمباران پایگاه بشر را نخواهد بخشید!
کمیتهخارجکشورسازمانفدائیان(اقلیت)
پ.ک.ک دراســتان حــکاری درنزدیک مرزعراق
•

تشدید زنستیــزی اسالمگرایان علیه زنان خاورمیانه
و روز دیگر توسط باندهای غیررسمی سیاه
اســامی .اما این حمالت تنها بــه عراق و
ایران محدود نمیشــود .گروههای اسالمی
کوچک و بــزرگ در اروپا نیز در مواردی در
خیابانها و معابر عمومی به زنان بی حجاب
حمالت لفظی یا فیزیکی کردهاند .آماج این
حمالت عمدتا زنان مهاجر خاورمیانه و شمال
آفریقا هستند .در هلند یک دختر  ۲۶ساله
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 میباشد ،توهین و
آزار خیابانی زنان افزایش یافته است.
در آلمــان نیــز آزار و ارعاب زنــان مهاجر
خاورمیانه توسط گروهها و دستجات اسالمی
و برخورد توهینآمیز به زنان بیحجابی که
از کشورهای اسالمیاند ،افزایش یافته است.
زنان در کوبانی با مشارکت تحسینبرانگیزی
در صف مبارزین علیه داعش میجنگند و در
مقابل این نیروی ارتجاعی ایستادگی میکنند.
در ایــران ،اعتراضات متعــددی علیه موج
اسیدپاشیها به راه افتاده است .روز  ۳۰مهر
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 ودستگیر شوند .همچنین
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دموکراسی شورایی

اطالعیه

www.paivand.ca

514-996-9692
 Tel.:عکاسی
Fax: 514-500-1188

PHOTOGRAPHY PROFESSIONAL
since 1990

رز

نیازمندیهای

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

نی

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

ایرا دام
خ
است ید!
کن

ایرانی
ب
خرید!

(نبش دکاری )

فرزانگانمونتریال

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 سایردروسدر تمام مقاطع تحصیلی
و دروس مقطع ابتدایی مدارس فرانسوی زبان
مشاوره و کمکدر حل مشکالت تحصیلیدانش آموزان
www.farzaneganmontreal.ca
farzaneganmontreal@yahoo.ca

>> کلیه مقاطع:

College,University
High-Shool

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

خانه ویالیی ،واقع در فضایی
طبیعی و زیبا،
در نزدیکی مرکز خرید،
اجاره داده می شود.

toendofmay2010P

farzaneganmontreal@yahoo.ca azfev'12

سفـارش
كيـک

اجاره صندلی
Chair Rent

سالن آرایش وزیبایی
شهـــرزاد:

استخدام
استخدام

Tel.: 514-249-4707
azjuly

فنگویندگی

خصوصی :دوستان کوچولو
کوچولوهای دلبندتان را از
محیط خانه به محیط
خانه دوستان کوچولو
تحویلدهید!
از  4ماهه تا  5ساله
در قلب کت سنت لوک

گلفروشی
وحید

اوتــاوا

توسط :رضا هومن

ﻋﻀﻮ OTTIAQ

ﺭﺿﺎ ﺩﺍﻭﺩﻯ

ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺭ ﻛﺒﻚ
ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﻛﺎﺭﮔﺮﺷﻤﺎﻟﻰ
ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ
ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﮔﻴﺘﻰ
ﭘﻼﻙ-1172ﻃﺒﻘﻪ2
ﻭﺍﺣﺪ7
+98 21 6642 1511
ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻬﺮﺍﻥ:

 2بـاردرروز

514-983-1726

مونتریال-اوتاوا
اوتاوا-مونتریال

کلبــه
عموجان

 15دالر هر طرف ،هر نفر
تلفنرزرو:

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

(613) 265-5899

514-833-8684

ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ

(021) 853 128 32

زیباترین ،تازه ترین،
بهترین ،بی نظیر!
  برای هر اوکازیونی

  برای هر بودجه ای

  برای هر سلیقه ای


freeazmar

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

کــار
کنید!

azoct15mromrani

514-717-9117

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...

باایرانی

Tel.: 514-651-3232
Tel.: 514-550-7903

نگهداری از سالمندان
دلبندشما،توسطخانم
با تجربه ،در خانه یا
بیمارستان
صوفی :همراه با رفرنس

نی

azsept'11

مهدکودک

نگهــداری
ازساملندان

ایرا دام
خ
است ید!
کن

1396, Ste Catherine O
Unite 425
Montreal
H3G 1P9

Cell: 514 691 4383
rezadavoudi78@yahoo.fr

farhangtranslation85@gmail.com

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻣﻀﺎء ﻭ ﻛﭙﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺻﻞ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻣﻬﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ

”ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﻓﺮﻫﻨﮓ“
ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻳﺪ.

Toll free: 1-844-482-9494

استخـــدام
بهیکتکنیسینالکترومکـانیک
ی برای کار
و کارگر فن 
در کارخانه پالستیک
واقع در جنوب مونترال نیازمندیم.
شماره هــای تماس:

OTTIAQ

مترجم رمسی
نغمه سروران

عضورسمیانجمنمترجمانکبک،
ترجمهوتأییدترجمه
رسمی اسناد و مدارک،
ترجمهشفاهی،تنظیمدعوتنامه
وتکمیلکلیهفرمهایرسمی،
تأییدامضاء
محل:مرکزشهرمونترال
نزدیکمترومک-گیل
Location:
Downtown Montreal
near Pl. des Arts
Call, text or e-mail for an
appointment

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

223-3336

514-

azmay2013hoomanfree

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

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

باایرانی
کــار
کنید!

514-889-8765

nsarvaran@hotmail.
com

شهریاربخشی
دعوتنــــامهرسمی،
ترجمـــهمدارک

514-624-5609
514-889-3243

azoct2013

مترجم رمسی

رضانوشادجمال
مترجم رسمی و عضوجامعه
مترجمان کبک ترجمه رسمی کلیه
مدارک ،دعوتنامه و تائید ترجمه
Tel.: 514-575-7080
Uazjune2011

خدمات امور کنسولی
کســری

مدیر و مسئول :حسین فرجی
ساعات کار  :روزهای دوشنبه تا جمعه
صبح ها از ساعت  10تا  1بعدازظهر
عصرها از ساعت  16تا 18
شنبه ها از ساعت  11تا  1بعد از ظهر

پذیرش با تعیین وقت قبلی

Email: infokasra @yahoo.ca

از صفحه 27

Tel.: 514-419-8872

كه در كوي و برزن قدم زدهايم و از سرويس بهداشتي
اس��تفاده كردهايم ،پاي بر فرهن��گ خود بگذاريم و بر
خانهاي وارد ش��ويم كه حرمت دارد و مقدس است؛ بر
فرش و بورياي آن نماز خوانده ميش��ود؛ سفره نان و
ريحان بر آن مينهيم .پيران و كودكان خانواده در آن
ميخوابند ،راه ميروند و نفس ميكش��ند ،فرشي كه
نم��اد و مظهر هنر ايراني اس��ت و در پس هر گرهاش
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 جبينش��ان پشت فرشتگان عرش را
به لرزه درميآورد.
پس به احترام پاكي سرزمين و نياكانمان بايسته
اس��ت و نيكو كه از خانههاي 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:
لطفاً با كفش وارد نشويد!

15

ر

ا

ه

ا

ن

د

ا

ز

ي

 حل جدولهای ویژه و عادی:

Cell: 514-953-8013

• عضو جامعه مترجمان رسمی کبک ،انتاریو و ایران
• ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک
• تنظیم دعوتنامه رسمی ،گواهی امضاء و کپی برابر اصل
• تکمیل انواع فرم ها
• ترجمه رسمی از ایران به کانادا
• تلفن مستقیم از ایران021-85312009 :

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

Bita Jarrah

به یک نفر برا ی کار در
نمایشگاه اتومبیل های
دست دوم،
 با گواهینامه رانندگی -فورانیازمندیم.
لطفاباشمارهتلفن
زیرتماسبگیرید:

عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک و ایران
ترجمه رسمی کلیه مدارک و
خدمات مربوط به ترجمه

abaee:azsepfree

aug-oct60PD

Tel.: 514-967-9909

Tel.:514-482-9494

خاطرهحتویلدارییکتا

Tel.: 514-675-4405

Tel.: 514-965-1358

کارشناسپرستاریباتجربه
آماده نگهداری از سالمندان
و بچه ها درمنزل
(مسلط به زبان انگلیسی،
آشنا به فرانسوی)

MONTREAL (QC) H3W 3C3

مترجم رمسی

تدریس زبان فارسی
در وســت آیلند

آموزش زبان فرانسه
ازمبتدیتاپیشرفته
توسط کارشناس ارشد زبان
فرانسه ،با بیش از  10سال
سابقه تدریس در موسسه
کیش و قطب راوندی تهران
(مجتبیفالح)

جویایکار

5253 DECARIE, # 204

 ۵۱۴-۵۶۷-۳۴۱و ۵۱۴-۶۰۶-۹۰۰۷

az mai2014 25eachPendofjuly

تدریس فارسی

آموزش فرانسه

azoctfri

Tel.: 514-933-0-933

Tel.: 514-833-3848

kabiriazoct15

Tel.: (438)401-8546

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

یونسحــامتی

(514) 622-7023

سفارش همه گونه کیک
برای همه اوکازیون ها
با کیفیت عالی و بهای
مناسب (بانوی ایرانی)

Tel.: 514-489-6901

www.facebook.com/EnglishCollocationsForIelts

• اگر گواهی نامه کالس پنج کانادا یا پایه  2ایران را برای بیش
از سه سال دارید
• اگر خواهان درامدی باالی  90000دالر در سال هستید
• اگر به دنبال کاری  100در  100همیشگی هستید...
>> با آموزشگاه رانندگی ماشین های سنگین دیان متاس بگیرید

kabiriazoct15

514-827-6329
514-620-3255

Tel.: (514) 775-6508

Conversation -IELTS -TOEFL

deepemploi@aol.com

اجــاره

35 X 45

برگزاری کالس های خصوصی و نیمه خصوصی
با شهریه مناسب  :برای مهاجرین

(514) 991-9626

Professional Truck Driving School

35 X 45

TESOL CANADA/TESOL
USA/TESOL TRINITY London

)(Payroll and Inc accepted

آموزشگاهحرفهایرانندگی
کامیون«دیان»
بهترینموقعیتشغلى
براى مهاجران

با۱۲سال سابقه تدریس در موسسه کیش تهران
عضو رسمی

Truck drivers

)wanted (class one
Min. 3 yrs experience.
Fair knowledge of
french required.
Local + switch in province of Que.
Home everyday.

50 X 70

آمــوزش زبان انگلیسی

راننده کامیون

(آرش کشوری)

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

SNOWDON

استخدام

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توسط مهندس
الکترونیک

مدرسهفارسیزبان

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

جدول اعداد سودوکو در صفحه 16
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 -15از باتاقه��اي مش��هور ايران -از  -15ستاره معروف -جنون جواني
گياهان دارويي
حل جدول عادی شماره 5132
عمودي:
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ا س ب ي
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 13ي ب ا ب
جديد
 -6خاك سفالگري -سخن

باپیوندهمکاریکنید

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-همکاریکنید.
توجه :لطفا از پیش برای گزینش سوژه ها
با ما هماهنگی کنید:

Tel.: 514-996-9692

 ،اما سخن اين است كه
كه سادهترين آموزههاي
خاق��ياش «النظافه من
يمان في الجنه» اس��ت،
ني كه پيامب��ر مكرمش
« :در ميان لباسها رنگ
برگزين كه سپيد بهترين
�راي جام��ه اس��ت» ،در
كه جش��ني به وسعت و
وز دارد و سال نو با پاكي
آغاز ميش��ود و مردم آن
از بهار ،دمار از روزگار هر
شتي درميآورند ،تا ارواح
رهاي نياكانشان خشنود
در نظاره اين همه پاكي،
ين مردماني كه بهار را به
ميكنن��د و دعاي تحويل
هوش��ياري «ح��ول حالنا

34
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به نام خداوند بخشنده مهربان

مرکزاسالمیایرانیان

ساعــاتکار:
روزهایدوشنبه لغایت شنبه
از ساعت  11لغایت 17
جهت انجام اموردر روزهای دیگر،
هماهنگی قبلی الزم است.

)210 St-Jacques (Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-247-1732
(450) 638-7078
 210سنت ژاک غربی >>مترو
واندوم :اتوبوس ،90به مست غرب
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حل جدول ويژه شماره 5132
يوناني به معني ده

واليبال

 -11ب
امامزم
-12
ك��ج-
اضافهب
-13
پتاس��
گوگ��
ميش
-14
لرس��
دخترا
-15
خليج
جنوب

35
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آموزش پیانو

آموزش تخصصی پیانو از
مقدماتی تا پیشرفته با بیش از
 15سال سابقه تدریس
جلسه اول رایگان
علیــرضا فخـاریان

514-996-1620
azfeb1514

آموزشگاهموسیقی
دنیــــای هنر

آموزش کلیه سازها و آوازتوسط
اساتیدبرجسته
آموزش موسیقی برای کودکان
از  2تا  8سال ،مدیریت:
علیــرضا فخـاریان

جلسه اول رایگان

514-996-1620
azfeb1514

آمــوزشگیتار
سبک پاپ
(وست آیلن د )
سیــاوش

514-867-1756
azmar14

شیرینی
سـرو

بابهترینشیرینیها
برای جشنهای شما
514-562-6453

استخدام



























اخوانوستآیلند
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آپارمتانسابلت

خدماتمالیاتی

ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

آپارتمان سه و نیم سابلت یا
انتقال لیزRock Hill-Cote
 Des Neigesاستخر و سونای
عالی،نزدیکدانشگاهمونترال
و مترو ( 2دقیقه)
مجاور دریاچه و پارک مونترال:
 1098.00قیمتقدیم
(با یا بدون اثاث)

ﮐﻮﭼﮏ

ﺍﺷﺨﺎص و ﻣﺸﺎﻏﻞ
ثبت شرکت و دفترداری
حسابها با نازل ترین قیمت
ﺳﺎﻝ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ 
>>ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺮﺩﺑﯿﻦ
514-242-6034
azjan’12paid60+120ak

استخدام

CARWASH

به چند كارگر ساده براى كار
در كارواش نیازمندیم .
وستآیلند:
13076 boul.Pierrefonds

Tel.: 514-692-1349
azoct01UP

اجاره آپارمتان

Tel.: 514-341-1640

آپارتمان دو خوابه ،تمام نوسازی شده،
در قلب پالتو مونت رویال ،نزدیک
مترو شربروک و مونت رویال ،نزدیک
پارک مونت رویال و خیابان سندنی
رستوران و کافه و...
 1050در ماه )(JAY

azjune12104

آموزشختصصی

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

514-266-1355
sep13fulyr

اجــاره
آپارمتان

صرافی
 5ستاره

514 585 - 2345

شریف

ارز

PARTICIPATE in our
CO

کاندو برای فروش

کاندو3،ونیم،یکخوابه،
ساخت،2003طبقه اول،
 ،sqf 820پارکینگ داخلی و
بیرونی،جاکوزی/فایرپلیس،
%100آفتابگیر،ایرکاندیشن،
سیستمحرارتی+وسائل
اضافیدیگر 4،دقیقهپیادهتا
متروانگرینیون(رضانیک)
 229 --هزار دالر --

MMUNITY

Tel.: 514-365-7321
!azaug15-oct01P

استخـدام



Mailing Address:
6162 Sherbrooke W.

بهیکآشپزایرانی،
خانم یا آقا ،برای كار در
رستوراننیازمندیم.

MONTRÉAL QC H4B 1L8

514-996-9692

ظ کنیم ،ارج بگذاریم!

پیوندمان را حف

PAIVAND

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

35

نیازمنــدیها

شانـــس اول را به
آنهـابدهید!

Fax:514-500-1188
Tel.: 514-466-8116
Email:
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
@foojanjahanian
info@paivand.ca
Tél.: (514) 223-6408
در جستجوی کـارند :در رستوران ،کارگاه،
gmail.com
www.paivand.ca
Tél.: (514) 561-6408
اداره ،کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ ،آژانس ،کارواش
پیونددرونکـــــوورهرهفته
و...
استودیو  1و نیم 200 ،فوت مربع
منتشرمیشود:
نوساز ،در پالتو مونت رویال:
کنید!
استخدام
را
آنـان
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مبله،شاملهمهچیز :
Vancouver:
 ----------------
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Downtown
near
metro
Outside
pool.
وسایل برقی خانگی نو +
Ramin
Mahjouri
Guy-Concordia,
>>
Move-in
ready.
 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند و...
اینترنت
آب گرم ،تهویه مطبوع و
Tel.: (604) 921-IRAN,
Could be sold
امکان اجاره کوتاه و یادرازمدت
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 Nice studio in “Le Stصفحه
در
خود را
استخدام
آگهی
هستید،
765
GREENWOOD
Rd.,
Mathieu”,
fully furnished
 625در ماه )(JAY
W. Vancouver,
B.C.,
V7S
1X8
¶
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کنید.
درج
پیوند
های
نیازمندی
پرتردد
-------------Renovated wood
-----------------------514-266-1355
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،

با بیش از ده سال سابقه تدریس
English.teacher2002
@gmail.com
sep13fulyr

استخدام
به یک نفر

پیتــزامیکر

باتجربهفورانیازمندیم.
Tel.: 514-944-1559

فروشکاندودرمرکزشهرمونتریال

Price to sell:

sep13fulyr

azsep15 abresiros@yahoo.ca

azJLY01Ponce

فوری  :فروش وسائل منزل

اوکــازیون فروش کلیه وسائل منزل
بهترین کیفیت ،نازلترین بها
عالی
 -به دلیل مسافرت --شامل فرش های نفیس ،مبل ،میرناهارخوری ،تلویزیون،
بوفه های آنتیک  ...و بسیاری دیگر

Only 165,000$
--- No agents ---

Tel.: 514-575-8525
Tanaz

اوکــازیون
عالی

?oncepaypaljune15UP

kitchen cabinets,
granite tiles .
Third floor,
Elevator, 24h security.
Condo fees include:
heating and electricity.

•
•
•
•
•

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

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

کوتاه زیباتر است
برای ما بنویسید اما...

Tel.: 514-836-6275

هم صحبتهستید؟
 آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که به درد
دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای اجاره،
حرفه و هنری برای عرضه دارید؟...

به چند نفر کارمند مسلط
• پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا

















بیشترسعینشود.کنید جای شما در این صفحه


به امور مواد غذایی،
نوشته ها از  500تا  1000کلمه


























www.paivand.ca
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• نوشتارهای خود را ترجیحا با مایکروسافت ورد

آمـــوزش
آشپزی ،شیرینی پزی،




¯

فرانسه
زبان

خالی است!
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گسترده
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کنید.
ایمیل
سپس
تایپ،
فارسی
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نیازمندیم.
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قدرمتند
سایت
وب


پیشرفته
مبتدی تا
 از





































بگیرید.
تماس
ما
با




























پخش وسیع
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وقت
 متام
بصـورت






دانشگاه
استاد
توسط

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




info@paivand.ca
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متخصص آمادگی آزمون های TCFQ،TEFaQ، TFI









































پیوند®
®لوگوی


www.paivand.ca
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رزومه خود را به نشانی زیر ایمیل
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514-623-7075
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بیایید!
جهان
نقاط
اقصا
به
پیوند
با
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و یا فکس کنید:




مراکز پخش پیوند


کار استاد علی اصغر معصومی


¥
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Fax:
)(514
334-9850
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(هنرمند و نقاش معاصر)
مرکز شهر مونتریال:
@info
mohebiaz sep




























tillnov1Pd

داروخــــــانه
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سوپراخوان ،امانه ،تپش ،شاطرعباس ،ماهی سن لوران،




akhavanfood.com





£
ª





³









یاس ،عموجان ،شیراز ،کوپلی2:و،1
رستوران
پرشیا،
کافه
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فتوشاپ ،کلینیک آریا،
،NDG
auto
فرحت ،ایو ،اتوکلیفتون،
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المیزان ،نور ،جواهری





زاده
لوئیزداداش
سوپرفردوس،
ارزخضر،
آلفامدیک،
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پاسیفیک ،متروپولیس ،کبابسرا و...
صوفی،
کافه
صادق،
آذین،
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Immigration
immigrants. It will also
allow the Government of
Canada to be more flexible
and responsive to Canada’s
changing economic conditions and priorities.
The above information
In January 2015, Citican be found on the
zenship and Immigration
Citizenship and ImmigraCanada (CIC) will launch
tion Website, to simply
a new electronic system
what the Immigration
called Express Entry
Minister is saying; is, as
to manage applications
of January 1, 2015, you
for permanent residence
have 60 days to submit
in certain economic
your information online,
programs. Canada needs
they only want informahigh levels of immition and no documents at
gration to meet current
this time, and no govand future labour market
ernment
fees, if you have
needs, which will ensure
There will be no fee for
been
invited
to apply for
our economic growth and
Labour Market Impact
permanent
residency,
it will
long-term prosperity.
Assessments for permabe
at
that
time
you
will
be
xpress Entry will allow nent residence applications
asked
for
the
supporting
us to actively recruit,
under the Express Entry
documents you have listed
assess and select skilled
system.
as information at the initial
immigrants under the
Completing an online Exfollowing federal economic press Entry profile does not request. CIC will process
the majority of applications
immigration programs:
guarantee that a candidate
within 6 months or less.
• The Federal Skilled
will receive an Invitation
And within 12 months you
Worker Program,
to Apply for permanent
will be invited to apply
• The Federal Skilled
residence.
for permanent residency,
Trades Program, and

seriously I don’t see why it
• The Canadian Experience Step 2)
Class.
Citizenship and Immigra- is called express entry, now
this is what the government
Provinces and territories
tion Canada will invite
is promising, what the
will also be able to recruit
certain candidates to
government promises and
candidates from the Express apply for permanent reswhat the government does
Entry system for a portion
idence and process their
are 2 different things from
of the Provincial Nominee
electronic applications
my years of experience in
Programs to meet local
within six months.
the immigration field.
labour market needs.
Candidates will receive
Nevertheless, 60 days is not
The Express Entry system
an Invitation to Apply for
involves two steps:
permanent residence if they alot of time, this is the time
it will allow you to apply

rank among the top in the
online, like I mentioned
Step 1)
pool, based on their skills
Potential candidates
and experience. Candidates no documents are needed
in the first initial step, CIC
complete an online
who have a valid job offer
only requests your profile,
Express Entry profile
from a Canadian employinformation of your age,
Potential candidates will
er (subject to the Labour
complete an online Express Market Impact Assessment education, professional
experience, skills, language,
Entry profile where they
process in place at that
will provide information
time) or have been nominat- etc. It is very important, I
about their skills, work
ed by a province or territory cannot express how importexperience, language
will be given high scores in ant it is to be truthful, ones
you have been ranked as a
ability, education, and other the ranking system.
potential candidate you will
details. Those who meet the Candidates will have 60
criteria of one of the federal days to submit an electronic have to present all supporting documents in regards to
economic immigration
application for permanent
the information you entered
programs subject to Express residence through one of
in the first step, including,
Entry will be placed in a
the following programs:
proof of age, education,
pool of candidates.
• Federal Skilled Worker
professional experience,
Candidates will be ranked
Program (FSWP);
language, etc.
against others in the pool.
• Federal Skilled Trades
For any questions or
Only the highest-ranked
Program (FSTP);
concerns in regards to any
candidates (those deemed
• Canadian Experience
immigration categories or
to have the best chances
Class (CEC); or,
temporary resident visas,
for economic success), and • A portion of the Proincluding, work permits,
those with qualifying offers vincial Nominee Program
student permits, tourist
of arranged employment
(PNP)
visa, renewal of permanent
or provincial/territorial
Citizenship and Immigranominations, will be invited tion Canada will process the resident cards, citizenship,
Provincial Nominee Proto apply for permanent
majority of complete apresidence.
plications (i.e. applications grams, Quebec Immigration
Programs, give us a call, we
If a candidate does not alincluding all the necessary
are here to answer to your
ready have a valid job offer supporting documents)
questions.
from a Canadian employer
within six months or less.
Wishing everyone a great
or a provincial/territorial
Candidates in the Express
month of November.
nomination, he or she must Entry pool who do not reregister with the Governceive an Invitation to Apply Keep safe, stay healthy and
ment of Canada’s Job Bank for permanent residence af- make sure laughter is in
which will connect him or
ter 12 months may resubmit your everyday life.
her with eligible Canadian
their profile and re-enter the __________
Maria Cottone
employers.
pool if they still meet the
Where applicable, emcriteria. This provision will Regulated Immigration
ployers will be required
prevent backlogs and ensure Consultant
Registered with Quebec
to obtain a Labour Market
quick processing times.
Immigration
Impact Assessment from
Express Entry will result
Employment and Social
in faster and more efficient www.mariacottone.com
mariacottone@hotmail.com
Development Canada.
service to potential skilled

Federal Express Entry
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 از قدیمیترین ایرانیان،یوسف تیزهوش
 قهرمان پیشین،جامعه ایرانی مونترال
1965 و1963 تیم ملی پینگپنگ
مسوول کمیته فنی پینگ پنگ بازی
 درتهران1374 های آسیایی
مربیفدراسیونپینگپنگ
این جــوان اعالم کــرده در نظر
 در رقابت های2015 دارد ســال
دوچرخه ســواری مهم اســپانیا
 در حال حاضر او.شــرکت بکند
 هدف و.ششمین نفردنیا می باشد
ایده ی انسان دوستی او کمک به
بچه های مجرم در دوران جوانی
مرتکب اشــتباه شــده اند کمک
 ورزش دوچرخه ســواری در.بنماید
 ایستاده از چپ به راست:دکتر شادمان
اسپانیا بعد از فوتبال محبوب ترین
.ورزش است
ضیاءالدین شادمان زنده یاد در این
مسابقات جزء تیم بســکتبال ایران
 مونترال1976 استادیوم املپیک
 تیم ایران در گروه.شرکت کرده بودند
ROGER ایرلند- ایران-کوبا- فرانسه- مکزیکB
TAILLIBERT
 باخت نفر پنجم گروه3  بــرد و1 با
گر ا نتر یــن
 تیم23  در این المپیک.شناخته شد
اســتادیوم در
 در. نفر شــرکت کرده بودند287 و
 با.دنیا می باشد
 فرانسه دوم و-نتیجه آمریکا نفر اول
؛65000 ظرفیت
1989  در.برزیل سوم شناخته شدند
توسط مهندس فرانسوی روژه تایبر
بســکتبال ایران زیر نظر فدراسیون
. زیباترین استادیوم.بر ساخته شــده
در مســابقات داخلــی بین تیمهای
700000  میلیون و148 قیمت آن به
- پیکان تهران-ذوب آهن اصفهــان
 ولی بعد.هزار دالر برآورد شــده بود
- ســبا باطری تهران.فوالد اصفهان
از مشکالت زیاد و اعتصاب کارگران
پتروشیمی تهران بهترین بازیکناندر
 دالر تمام شد و300000  میلیارد3
مسابقاتداخلی و خارجی شرکت می
 استادیوم بزرگ دنیا می24 گرانترین
.کنند
 مخصوصا از لحاظ طرح معماری،باشد
 مسابقات آسیایی تیم ایران2014 در
 تیم بسکتبال ایران در14 A در گروه
کاروان ورزش ایران در بازی های
 مغلوب76  بر81 مقابل تیم فرانسه
آسیایی کره جنوبی
 در آن گروه تیم.فرانسوی ها شــدند
آنچه تصــور میرفــت و پیش بینی
آمریکا در مقابل تیم کشور صرب قرار
ها مســوولین ورزش بر آن بود که با
92  بر129  تیم آمریــکا.گرفته بود
 رشته ی28 شرکت ورزشــکاران در
تیم ســرب را مغلوب کرد و مقام اول
 نفر شــرکت کننده282 ورزشــی و
 بهترین بازیکن. شناخته شدA گروه
ایران مقام سوم بازیهای آسیایی را به
یورو در ماه10000 بســکتبال ایران
.دست آورند
.میگیرد
162 در پایان مســابقات از هــزار و
 مدال40 مدال ورزشکاران ایران فقط
 بسکتبال آمریکاNBA
به دســت آوردند و در رتبه ی پنجم
تیم بســکتبال آمریکا تسلط کامل
90 - مدال طال31  چین.قرار گرفتند
بین المللی را در مسابقات بسکتبال
 نفر، مدال برنز نفر اول73 -مدال نقره16  با به دســت آوردن.در بــردارد
دوم کره ی جنوبی و ژاپن نفر ســوم
1994 بــار قهرمانی دنیا و از ســال
.شناختهشدند
 مدال طــا در المپیک14 تابحــال
-94-1992  ســالهای.بدست آورده
دنیایورزشبسکتبال
 تیــم آمریکا بنــام رویا در98-96
ورزش بســیار پر مهارت و جهشــی
.خواب عالقمندان ایــن ورزش بوده
جســمی و ســرعت جابجا شدن با
2012 . قهرمان دنیــا2010 ســال
کنتــرل عضالنی بدن با در دســت
 قد بازیکنان آمریکا... قهرمان المپیک
داشتن توپ از مانع های دفاعی تیم
 سانتیمتر2.10  سانتیمتر تا1.90از
مقابل عبور بکننــد و توپ خود را با
 حقوق ماهیانــه بازیکنان.میباشــد
دقت و مهارت وارد حلقه ی بسکتبال
آمریکا از حقوق یک رادیوگ یا جراح
.نمایند
 بهترنی.پالستیکی بیشتر می باشد
1948 بســکتبال در ایران در سال
400000  میلیون3 بازیکن در سال
المپیک تابســتانی در لندن برگذار
6  بازیکن معروف میشل جوردن.دالر
 تیم ایران برای اولین بار در این.شــد
 دالر بدون درآمد200000 میلیون و
.مسابقات شرکت کرده بود
.از تبلیغات
یک نفر از بازیکنان چهره ی بســیار
آشــنای جامعۀ ایرانیان آقای دکتر
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... ورزشــــی

اوژنی بوشار
Eugenie Bouchard
قهرمان تنیس بانوان کانادا

صعود اوژنی به ردیف ششمین برتر
 او توانسته استدر.بازیکن تنیسدنیا
 نفر بازیکن برتر8 ردیف
.زن دنیا قرار بگیرد
تورنمنــت با اهمیت
سنگاپور در ماه اکتبر
7  بــا بــورس2014
میلیون ودویستدالر
بیــن بازیکنان برگزار
در تورنمنت2014  اوژنیدر سال.شد
 همچنین در،ویمبلتون در فینــال
تورنمنت اســترالیا و فرانسه صعود
.نمود
تورنمنت سنگاپور یکی از بهترین و
معتبرترین بازی های تنیس دنیا می
.باشد
مفسرین ورزشــی معتقد بودند که
 ســال25 اوژنــی مثل طوفان هلن
!پیش ظهور پیدا کرده
طرفداران اوژنی بازیکن محله ی وست
مونت مونترال انتظار داشــتند که او
در این پنجمین تورنمنت با اهمیت
 متاسفانه.به مرحله ی فینال برســد
ایــن آرزو متحقق نشــد و اوژنی در
برابر سرنا ویلیامز (آمریکایی) با نتایج
 شکست خورد،6-1, 6-1 خردکننده
.و از رسیدن به نیمه فینال بازماند
فدرر پیرترین بازیکن تنیس دنیا از
کشور سوییس

او میگوید چرا بازنشستگی را دوست
 موقعــی که بــازی میکنم.نــدارم
خوشحال ترم و آن را با مردم تقسیم
 چرا نمیخواهم بازنشســته.می کنم
 من بیشتر در مورد بنیاد خیریه.بشوم
ای که به نام خودم می باشد؛ کار می
هزار کودک را67 در حال حاضر،کنم
 این.در جنوب افریقا کمک می کنم
.کار برای من ارزش معنوی دارد

دوچرخه سوار جوان معروف کلمبیا
NAIRO-QUINTANA

این دوچرخه سوار برای جمع کردن
 بچهUNICEF پول برای ســازمان
های فقیر و بی پناهدر کلمبیا فعالیت
 او توانسته در.بی نظیر انجام می دهد
2013 دوچرخه ســواری دور فرانسه
.عنوان دومین نفر را به دست بیاورد

خدمات ارزی

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

بابهترین نرخ روز
1405 Maisonneuve W.
H3G 1M6
GUY جنب دانشگاه کنکوردیا
info@expertfx.ca

Tel.:514-844-4492
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آموزشعکاسیبهزبان ...
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!
اینداستان 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
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در جلسات مجانی آموزش عکاسی
استودیو «فوتوبوک» شرکت نمایید.
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

خطبه

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
عکسهای زیباتری داشته باشند.
بهتر آنســت که در آرایش افراط
نکرده ،به رنگهای متناسب با لباس،
و با غلظت کم بسنده نمایند.
(ســبک معروف «خلیجی»
طرفداران کمتــری در این
سرزمین 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
یکنواختباشد.
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!
تمرکز عکســهای «پرتــره» بر
روی چشم ســوژه بوده و آرایش
چشمهای بانوان از اهمیت باالیی
برخوردار است.
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در صورتــی که فقــط برای تهیه
عکس پرسنلی به استودیو مراجعه
میکنید ،از لباسهای سفید
ق
ض
ی
ـ
ۀ
رنــگ اســتفاده نکنید.
آن
WWW.STUDIOPHOTOBOOK.COM
ب
ل
ی
ط
دلیلش اینست که رنگ
ال
تاری
پیج استودیو فوتوبکدر فیسبوک:
«
زمینهتصویرکامالسفید و
WWW.FACEBOOK.COM/
امانده»!
STUDIOPHOTOBOOK1
بــوده و لباس ســفید
رنگ در زمینه محو خواهد شــد« .آژانس مانکن» و وب سایت خود گوشواره با نگین الماس
زیباتر کمک خواهد کرد.
اداره مهاجرت و گذرنامه ،معموال الزم داریــد ،حتمــا آرایش و نوع «دریای نور» میباشد!
عکسهایی این چنینی را نمیپذیرند لباس مورد نظر را متناسب با تم از هر عنصری که باعث میشــود در زمان عکسبرداری ،سعی کنید
مورد نظر انجام داده و از خدمات اعتماد بنفس بیشــتری داشــته که خودتان باشید و الزم نیست که
چون «کنتراست» کافی ندارند.
•
یک آرایشگر و گریمور حرفه ای یا باشید اســتفاده کنید تا بهترین رل شخص دیگری را بازی کنید.
در صورتی که با فرزند خردســال  Make-Up Artistاستفاده کنید .حس را در شــما ایجــاد کند .به وقتی زیباتر و جذابتر هستید که
خود به استودیو تشریف میبرید• ،
همین دلیل و بر خالف نظر عوام ،شــخصیت واقعی خود را بتصویر
قرار مالقــات خــود را در زمانی هنرمندانی که برای تهیه عکس اســتفاده از عطر و ادکلون مورد میکشــید .به توصیه های عکاس
تنظیــم نمایید که شــکم فرزند حرفــه ای از کار هنــری خود به عالقه تان ،نتیجه مثبتیدر عکس گوش فرا دهید و بگذارید کارش
دلبندتان سیر و استراحت کافی اســتودیو مراجعه میکنند حتما شما خواهد گذاشت!
را انجام دهــد .یک عکاس خوب
نموده و کامال «خــوش اخالق» وســایل و ابزارهای هنــر خود را• ،
همیشه چندین عکس را همدقیقا
باشد! همراه داشتن اسباب بازی از قبیل ،آالت موســیقی ،وسایل اگر بــرای گرفتن عکــس دوران مطابق سلیقه مشتری تهیه میکند.
و خوراکی مورد عالقه کودک شما نقاشــی ،لباســهای مخصــوص بارداری به استودیو میروید ،حتما ســئانس عکس بر خالف آنچه از
باعث راحتی بیشتر کاردر استودیو رقصهای فولکلوریک ،لوازم ورزشی لبــاس دوران بارداری ،وســایل دوران کودکی خــود در وطن به
و ثبت تصاویر زیباتر خواهد شد.
خاص برای ورزشکاران حرفه ای تزئینی ،چنــد لباس بچه و حتی یاد داریم باید یک جلسه ی لذت
در «استودیو فوتوبوک» بنا بر یک و  ...به همراه داشــته باشــند که تصویر سونوگرافی جنین را همراه بخش و مفرحی باشد که از لحظه
سنت قدیمی ،همیشه از مشتریان عکسهایشان واقعی تر و متناسب داشته باشید تا تمام عناصر مورد لحظــه آن لذت برد و شــاد بود.
خــود میخواهیــم کــه در زمان با شغلشان باشد.
عالقه تــان در عکــس بنمایش نگارنده هر وقت که در «مام وطن»
ســئانس عکس چند مدل لباس •
گذاشته شوند.
به عکاسی مراجعه کرده ،خاطره
مختلف مثل تیپ رسمی ،اسپرت اســتفاده از جواهرات مهم بوده و اســتفاده از کاله ،پالتو ،چترهای خوبی نداشــته و غالبا با افراد کج
و حتی لباس راحتی داخل منزل هر شخصی بنا بر سلیقه خودش تزئینی ،تور روی صورت ،دستمال خلق و «استودیوهای مملو از دود
را به همراه داشته باشند تا بتوانیم میتواند از جواهرات متناســب با گردن و هر چیز دیگری که مطابق سیگار» روبرو شده است!
•
همه چیز را به تصویر بکشیم .این تم عکاسی استفاده کند .احتیاط سلیقه شما باشد به تهیه عکسهای
کار باعث خواهد شــد که انتخاب واجب آنســت که در این جنبه
مشــتری بیشــتر بوده و رضایت زیــاده روی نکرده و
«افتاده حالی» را پیشه
کامل وی جلب گردد.
Infos pratiques sur Montréal
اســتفاده از چند رنــگ و مدل سازند!
مختلف لباس سوژه به عکاس این اســتفاده از جواهرات
مهم ترین و فعال ترین گروه فیسبوکی ایرانیان ساکن مونترآل
اطالعاتبهدردبخورواخبارمفیدبرایدانستنهمهچیزدرموردمونترآل
امــکان را میدهد که از چند رنگ بدلی با رنگهای متناسب
اینگروهفعالبا 14500عضو ،پویاترینگروهفیسبوکیجامعهفارسیزبانانکبکبوده
زمینــه و نورپردازی متفاوت با لباس و آرایش سوژه ،کاربردی
و هیچ گرایش سیاسی ،مذهبی و حزبی ندارد .در این گروه مردمی عضو شوید.
بهره برده و سبکهای مختلفی تر و زیباتــر از گردنبنــد و یا
را به منصه ظهور برساند.
همراه داشــتن یک یا چند
کفش مختلف نیز بســیار
را بر روی سایت بخوانید
هر یکم و پانزدهم ماه
ضروری بوده و بانوان محترم
حتما یک جفت کفش پاشنه
بلند مجلسی به همراهداشته
باشند که این یکی از عناصر
مهم یــک عکــس زیبا در
نگهداری از سالمندان دلبندشما ،توسط خانم با تجربه،
استودیومیباشد.
در خانه یا بیمارستان صوفی :همراه با رفرنس
اگر «مدل» هستید و عکسها
را برای تهیه یک «فوتوبوک»
---------------------------یــا ارائه به یــک کارگردان،
514-717-9117

« 14500همهچیزدرموردمونترآل»

عضـ ـ ـو

www.paivand.ca

نگهــداری ازساملندان

www.facebook.com/studiophotobook1

فوتبال :استقاللی دبش مونتریال

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

>> ادامه از صفحه32 :

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 عم ً
ال 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

تپـشدیجیتال

www.tapeshmontreal.com

Tel.: 514-223-3336

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...

استقاللیدوآتیشهمونتریال

تبدیل سیستم های
ویدیوئی
6162 Sherbrooke w.

شهباز :مستقیم از بیت رهبری! ...
حجابی تایید نشده است».
تارنمایحکومتی"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
اجتماعــی متعــددی درجامعه
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.

>> ادامه از صفحه5 :

خامنــه ای که درهمــه جزئیات
کشور دخالت می کند ،تا به امروز
هرگز این گونه جنایات را محکوم
نکــرده و نخواهد کــرد .اگرهم
زیرفشــارافکارعمومی مجبور به
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 راننـدهکامیون
محافل امنیتی وابسته به آن است،
زمانی به میدان می آیند که رهبر Truck drivers
)wanted (class one
از شرایط فرهنگی جامعه و "تهاجم
Min. 3 yrs experience.
فرهنگی" احساس نگرانی کند».
Fair knowledge of french
محمــد نــوری زاد ،نویســنده و
required.
فیلمســاز منتقد که خود نیز در
Local + switch in provتجمع اعتراضی درمقابل مجلس
ince of Que.
شورای اسالمی حضور داشته می
Home everyday.
پاشی
نویســد« :این جریان اسید
)(Payroll and Inc accepted
در اصفهــان ،درهرکجای دنیا اگر
رخ داده بــود ،ازباال تا پایین نظام (514) 991-9626
و دولت و بیــت رهبری و اعوان و deepemploi@aol.com

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»!

استخدام
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تجمل درجه یک

first-class luxury
amenities, views, design
 طرح، چشم انداز،تسهیالت

NEXT GENERATION OF LUXURY LIVING

:آیندۀ زندگیتجملی

Enjoy amenities including a 24hr onsite concierge, free guest suites,
multimedia lounge, fitness and yoga rooms, 25th floor skydeck.

، سوئیت رایگان ویژه مهمانان، ساعته24  از قبیل نگهبان،همه گونه تسهیالت
25  تراس زیبا در طبقه، سالن ورزشی و یوگا،آرامشگاه مولتی مدیا

UNIQUE ARCHITECTURE AND PRIME LOCATION

معماری یگانه؛ در محلی ممتاز

در ساختمانی با معماری شگفت انگیز و بی نظیر زندگی کنید؛
. بزرگ و تمام عرض، در بالکن های خصوصی،با چشم اندازی نفسگیر
» «کارتیه اسپکتاکل:و تمامی اینها در مرکز تفریحات شهر

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.

The illustration is an artist’s representation.
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MONTREAL’S LEADING CONDO DESIGNERS –
NEUF ARCHITECT(E)S

فروخته شده%65 بیش از

- طراح معماری پیشگام کاندو درمونتریال
»«نوفآرشیتکت

Over 65% sOld
delivery date
early 2016
:تاریختحویل

:پروژههایپیشینشامل

2016 اوائل

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.

LePeterson.com
Le_Peterson_Pub_journal_Septembre_Arabe_23sept_2014_PAI.indd 1
MAQUETTE

VERSION

No dossier

2014-09-26 4:11 PM
25114414571

Date

26/09/2014

Couleurs

4 couleurs (CMYK)

APPROBATION
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 در خدمت هموطنان عزیز: مسکونی و جتاری:مشاور امالک

Ville St-Laurent: $1,950,000.
Luxurious residence, 4 bdrms,
4 ½ baths, Brazilian wood,
fireplace, 2 garage.

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.

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.

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.
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مریم خالقی
Maryam Khaleghi

Real Estate Broker

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: $169,000.
LE CHATEAU KINGSLEY.
587 Sq ft., open concept LVR/
DNR/KIT, 1 bdrms, a/c, garage,
balncoy, pool and sauna.
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Downtown: Jardin Windsor,
$290,000. 619 sq ft., 1 bedroom.
One indoor parking, all the
appliances. Indoor pool, gym, sauna. Near all amenities and metro.

Cell: (514) 983-5415

C.D.N./N.D.G.: $2,000/month.
Lower duplex, 3 bdrms, parking,
foyer, near metro, bus.

حمیدصدیق
کاغذچی

Fu
rn
roo ished

Hamid Sedigh

for m
Re
nt

Kaghazchi B.sc.

Real Estate Broker

Cell: (514) 928-5415

Profusion Realty RF
Agence Immobilière
C.D.N./N.D.G.: $550
up to $650/month. Furnished room for rent,
near metro, bus.

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.

AKHAVAN WEST-ISLAND

N.D.G.: $120,000. Resturant for
sale, Very good revenues. Prime
location, motivated vendor.

Ouvert 7 jours

Tél.: 514.620.5551 Fax: 514.620.5371
15760, Boul. Pierrefonds, Pierrefonds
Montréal, Québec H9H 3P6

See stores for more specials

Open 7 Days

BANANAS

کی
فیتعالی
قیم
تمناسب

6 Kebab Brochettes Kebabs
4 Tomatoes/Tomates
2 Bread/Pains

COURGES VERTES
$2.18 kg

LB.

LB.

SWEET YAMS

BLACK PLUMS

POMMES GALA
$2.18 kg

GREEN ZUCCHINIS

AUBERGINES
$2.18 kg

LB.

GALA APPLES

12” Koobideh Kebab
Sandwich
with cucumber, tomatoes,
onion, parsley

PRÊT À MANGER

Voir en magasin plusieurs
autres spéciaux

EGGPLANT

RAISINS ROUGES
$4.39 kg

LB.

READY TO EAT

12” Chicken Kebab Sandwich
with cucumber, tomatoes,
onion, parsley

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

RED GRAPES

BANANES
$1.08 kg

EA.
CH.

READY TO EAT

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

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

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

PRÊT À MANGER

Westmount, Qc H3Z 2A5

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

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

READY TO EAT

1361 Greene Avenue

N.D.G.: $1,375,000. Semicommercial building, 3 commercial units plus 9 residential.
Very good revenues and
enormous potential of increases.

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

ONIONS

PATATES DOUCES
$1.52 kg

PRUNES NOIRES
$2.18 kg

OIGNONS
Sac 5 lbs. / 2.27 kg bag

PRÊT À MANGER

Sandwich Kebab au Poulet 12”
avec concombres, tomates,
oignon et persil

Sandwich Kebab 12”
avec concombres,
tomates, oignon et persil

Take out only
Take out only
Take out only
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement
Pour emporter seulement

EA.
CH.

LB.

LB.

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

... خشکبار و،•حبوبات،خواربار
انواع اقالم
GROCERY
ÉPICERIE
HUMMUS
425 g

AKHAVAN DILLWEED
ANETH AKHAVAN
100 g

ANJAR ROSEWATER
EAU DES ROSES
600 ml

AKHAVAN BULGHUR

BOULGOUR AKHAVAN
750 g

SPECIAL
EA.
CH.

EA.
CH.

BABAGHANOUSH
425 g

EA.
CH.

AKHAVAN MINT

MENTHE AKHAVAN
80 g

EA.
CH.

EA.
CH.

ASEEL VEGETABLE GHEE

GHEE VÉGÉTALE ASEEL
1 kg

EA.
CH.

LB.

CORTAS CHICK PEAS

POIS CHICHES CORTAS
28 oz.

ELEPHANT 817
BASMATI RICE

GROUND LAMB

AGNEAU HACHÉ
$10.98 kg

RIZ BASMATI ÉLÉPHANT 817
4 kg

EA.
CH.

Halal

AKHAVAN RED SUMAC

SUMAC ROUGE AKHAVAN
250 g

CÔTELETTES D’AGNEAU FRAÎCHES
Pr. of / de Québec
$21.98 kg

SPECIAL
EA.
CH.

DORIC FETA CHEESE

FROMAGE FETA DORIC
700 g

EA.
CH.

GREEK TZATZIKI WITH MINT
TZATZIKI GRECQUE À LA MENTHE
$8.78 kg

EA.
CH.

EA.
CH.

AKHAVAN FRIED ONIONS

OIGNONS FRITES AKHAVAN
454 g

CORTAS DIET JAM

Strawberry, Fig, Apricot

CONFITURE DIÈTE CORTAS

Fraises, Figues, Abricots
370 g

EA.
CH.

SUNBEC TABLE SALT
SEL DE TABLE SUNBEC
1 kg

EA.
CH.
Fine, medium / Fin moyen

COUSCOUS AKHAVAN

ST-JEAN

750 g

EA.
CH.

15760 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, H9H 3P6

514 620-5551

ZAHADI YELLOW DATES
DATTES JAUNES ZAHADI
$2.18 kg

LB.

AKHAVAN COUSCOUS

LB.

ST-CHARLES

EA.
CH.

FINESSE CANOLA or
VEGETABLE OIL

HUILE CANOLA ou VÉGÉTALE
8L

EA.
CH.

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

EA.
CH.

Halal
Halal

Halal

AKHAVAN PITA BREAD

EA.
CH.

Halal LB.

GRAIN FED CHICKEN BREASTS

PAIN PITA AKHAVAN
720 g

$10.98 kg

Halal

AKHAVAN SESAME SEEDS

GRAINES DE SÉSAME AKHAVAN
454 g

EA.
CH.

Halal

LB.
$10.98 kg

Halal
Halal
Halal Halal
Halal

Halal

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

514 485-4887

Halal

SHISH TAOUK TANDOORI & SAFRAN

CAVENDISH

EA.
CH.

Halal LB.

FRESH LAMB CHOPS

LB.

SHERBROOKE

DECARIE

EA.
CH.

Takeout
outonly
only
Take
Pouremporter
emporterseulement
seulement
Pour

BLVD.
PIERREFONDS
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بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

BIWEEKLY NEWSPAPER for PERSIAN COMMUNITY

Tel.: 514-996-9692
since3
199

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه
 حواله پولی سریع و مطمئن در افغانستان
ساعات کار:
و پاکستان پذیرفته میشود.
 انواع ظروف تازه رسید و قالی های ترکی زیبا  9صبح تا 10شب
همه روزه
در اندازه های مختلف
 CD و  DVDافغانی تازه...

) 2550 Lapiniere (Brossard

Tel.: (450) 676-9550

Email:






Clinique Medicale Alphamedic Centre-Ville

دکتر ریموند رضایی

7روز
هفته

Dr. Raymond Rezaie

پزشکخانواده بدون وقت قبلی

Tel.: 450-934-7744

باباخانی

6162 Sherbrooke W. Montreal, QC H4B 1L8
Fax: 514-500-1188
)Vancouver: (604) 921-IRAN (Ramin Mahjouri

کلینیک مدیکال آلفامدیک

) 398 boul. Curé-Labelle (Laval

همه روزه در تپش دیجیتال 514-223-3336

 Mailing Address:

info@paivand.ca www.paivand.ca

 گوشت گوسفند تازه ،گوساله ،مرغ ،انواع چای مساله جات ،ترشیجات،
مرباجات و شیرینی جات ،انواع برنج باسماتی ،میوه جات خشک

فروش کلیه بلیت برنامه ها و کنسرتها

بهروز

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

کیفیت عالی و قیمت مناسب

انــواع
کارتتلفن
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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) 606-5626
www.babakhani.ca

Tel.: (514) 933- 8383

)1253 Rue Guy (Metro: Guy

behrooz@babakhani.ca

اولینمرکزارائهخدماتارزیبهایراندرمونتریال

UNION MONDIALE

خدمات ارزی

انتقـال ارز

سرویس تبدیل پول با بهترین نرخ

   مطمئن ترین و سریع ترین روش انتقال ارز

با استفاده از کلیه کارت های بانکی ایران
   خریدار ارزهای خارجی

بابهترین نرخ روز
1405 Maisonneuve W.
H3G 1M6
جنب دانشگاه کنکوردیا GUY
info@expertfx.ca

  انتقال ارز به سرتاسر ایران و برعکس

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

با کمترین کارمزد
   آخرین اطالعات ارز


Tel.:514-844-4492

عینک فرهت
جواد ایراخنواه

____________________

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671
وست آیلند

بهمدیریت:
بیژن احمدی
GUY

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

Cell.: 514-944-3279

|

Tel.: 514-937-5192

NDG

 فالو
 بس ده اخوان
تنی اک
برمشتی،

   ن
ان لواش
 نان گاتا
ی ارمنی
 نان نازو
ک ارمنی
ن
ان خشک
با دان
چای قلمی و باروتی
گالبی محصول
هندوستانرسید

>> West Island:
15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551
>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

پسته تازه،
بیسکویتسالمت،
سوهان اعال رسید

هرآنچه نیازشماست...
همه زیر یک سقف!
www.akhavanfood.com
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گونا
گون رسید

رمای تازه
خ
ــا َر ک)
(خـ
فیت عالی
با کی
رسید
 انواع کباب ،جوجه کباب،
چلوکباب کوبیده و...

