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Tel.: (514) 289-9011, (514) 289-9022, (514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022, (Toll Free) 1-866-289-9011
1117 Ste-Catherine W., # 511
Mtl. QC. H3B 1H9
Peel
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عراق ‘از پرتگاه فاصله می گیرد’
بان کی مون دبیر کل س�ازمان ملل
متحد در کنفرانس�ی در س�وئد با
موضوع اوضاع عراق ،پیش�رفت در
این کشور را مورد ستایش قرار داده
صفحه3 :
است.
--------------------------

علی الریجانی،به
ریاست مجلس
برگزیده شد.

رقیــب
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احمدی نژاد!

اردیبهشت،

ماه جهنم
گــرانی

احمدی نژاد
خود را قهرمان
حمایت از فقرا
معرفی کرده،
اما برنامه های
اجتمـاعی او
به بروز افزایشی
دردنـاک در
نرخ تـورم منجر
شده است.

کسیم برنیه،
ا

م

کانادا :جه کانادا
وزیر خار
ستعفا داد
ا
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تینافرشادگهر
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TORONTO

7368 YONGE St., PH-A
Toronto, Ont. H3J 8H9
Tel.: (905) 762-0700
Fax: (905) 762-0800
Toronto@pars.ca

MONTREAL

www.pars.ca

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

(514) 816-4080
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groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
Agent Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Cell: 514-827-6364
fhemmatiyan@sutton.com
Bur.: (514)364-3315 Fax: 364-3649
www.sutton.com
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GESTION FINANCIERES EXACTE

Ninous Givargiznia, BSc.

£Åœ¯Å™fÂÅ™ iÂÀÅœ

بهائیان کافرند ،اما حقوق
شهروندی دارند چون
مالیات می پردازند!

درمتام
جهت جابجایی ارزW.با سیستم ما
دنیا5Star ،
نقاط I.P.M.
Inc. 2178
Ste-Catherine
`®2178dZ
Ste-Catherine
W.
…` ` ` Á
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زمان نیاز
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E- Mail: montreal@pars.ca
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نرخ Àو äهزینه

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

Office:
Fax
Res.

یک شب شاد به سبک کاباره
شامل شام ،موسیقی ،رقص و شعر
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5Star I.P.M. Inc.

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

VANCOUVER

موسیقیپاپ...
بهزادقیامی ص27 :
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اقامت برای همه!
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1410 Lonsdale
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (604) 982-0910
E- Mail: Vancouver@pars.ca
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پیک نیــک
تابستانیدهخدا

دکترانصاری
پزشکی :ص22:

مسینار مدیریت مالی
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پارتی پرشور تابستانی
دی.جی .داغون

کاوشگر “ققنوس” (فینکس)
بعد از طی  ۶۸۰میلیون
کیلومتر در منتهی الیه شمال
مریخ فرود آمد.

دربرابرکالهبـردارانچگونه
از سرمایه خود محافظت کنیم؟

دخترشایستهمونتریال

بانک مرکزی در کشاکش رفتن و یا
ماندن رئیس کل آن “مظاهری” در
کابینه احمدی نژاد قیمت جدید چند
رقم مایحتاج اولیه مردم را اعالم کرد
که اگر این ارقام معیار تورم باشد ،نرخ
تورم مرز  30در صد را نیز پشت سر
گذاشته است.
به موجب اطالع بانک مرکزی ،در اردیبهشت ماه قیمت
برنج  80درصد ،حبوبات 12درص��د ،روغن  9درصد و
لبنیات  8درصد نسبت به فروردین افزایش یافته است.
قیمت مسکن نیز  32درصد افزایش یافته که مستقیما
روی اجاره مس��کن و افزایش دیگر کاال و خدمات تاثیر
گذاش��ته اس��ت .بدین ترتیب ،رکورد تورم در  12سال
گذش��ته شکسته شد .ایران اکنون جزو  5کشور جهان
اس��ت که باالترین نرخ تورم را دارد .چهار کش��ور دیگر
عمدتا کش��ورهای فقیر افریقائی اند .رشد نرخ تورم در
کشورهای بزرگ اروپائی که ایران از
آنها کاال وارد می کند بین  2تا  5در
صد است .بنابراین تورم کشورهای
صادر کنن��ده عمده کاال در جهان
نمی تواند دلیل ت��ورم در ایران و
باال رفتن ساعت به ساعت قیمت
ها باشد.

قیمت جهانی گندم طی دو
سال گذشته دو برابر شده!

وطن عالف چاه جمکران ش د
خرافاتش کران تا بیکران شد

رکورد تورم در ایران

از مرز  30در صد
عبور کرد

جهــان
گرسنه...

26
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آمریکا و ایران

که دورویی این نهاد و مصمم ب��ه اصالح س��اختار اداری
م��ی خوان��د هدف جمهوری اسالمی معرفی کرده اما به
حمل��ه ق��رار داد و گفته منتقدان ،برنامه های اجتماعی
آن را متهم کرد که اسراف آمیز او به بروز افزایشی دردناک
اطالعات مربوط به در نرخ تورم منجر ش��ده در حالیکه
برنامه های اتمی جمهوری اس�لامی تغییرات��ی ک��ه در نظ��ام اداری داده
را در اختیار دش��منان ایران قرار می صرف��ا به تنبیه افراد الیق و پاداش به
دهد و هشدار داد که ممکن است این طرفداران دولت منجر شده است.
کشور مجبور شود همکاری خود را با اکونومیست می افزاید که دیدگاه های
بی س��ر و ته رئیس جمهور نیز باعث
آژانس مورد تجدید نظر قرار دهد.
این هفته نامه به عنوان نمونه ای دیگر شده است که محافظه کاران همفکر
از ابهام در رفتار جمهوری اسالمی ،می او دچار دو دس��تگی شدید شوند و به
هفت��ه نام��ه اکونومیس��ت افزاید که در ماه آوریل ،انفجار در یک این ترتیب ،بر سردرگمی های موجود
چ��اپ لندن ،در مقاله ای در ش��ماره مسجد در شهر شیراز ،به کشته شدن در باره ایران بیافزایند در حالیکه انتظار
 29مه این نشریه ،آنچه را که ابهام در دوازده نفر از ش��رکت کننده در یک م��ی رود که اف��راد معتدلتر هم یک
اقلیت پر سرو صدا را در مجلس جدید
درک نگرش و سیاست های جمهوری مراسم دینی منجر شد.
اس�لامی می خواند مورد بررسی قرار به نوشته اکونومیست ،بالفاصله پس تشکیلدهند.
از انفجار در شیراز ،مقامات جمهوری هفته نامه بریتانیایی در ادامه تحلیل
داده است.
ای��ن مقاله ب��ا عن��وان “دود و آینه  -اسالمی آن را یک حادثه غیر عمدی خود می نویسد که سیاست خارجی
ایران حتی درک خارجیان مهربان از اعالم کردند اما دو هفته بعد این انفجار جمهوری اسالمی نیز دستخوش ابهام
شرایط این کشور را دشوار می کند” را به تروریست ها نسبت دادند و پس بوده اس��ت و در حالیکه دولت ایران
چاپ ش��ده و در آن آمده اس��ت که از آن ،چندین نفر را به دست داشتن تروریس��ت های جه��ادی را محکوم
جمهوری اسالمی در خالل بیست و در این توطئه و ارتب��اط با آمریکا ،یا می کند ،ب��ه اعضای القاعده پناه می
نه س��ال موجودیت خود ناظران را با بریتانیا یا اسرائیل یا سلطنت طلبان در ده��د ،در حالیکه از ن��وری المالکی،
ابهام مواجه ساخته و حتی سردرگم تبعید متهم ساختند و آنان را بازداشت نخس��ت وزیر عراق ،حمایت به عمل
می آورد ،به ش��به نظامیان مخالف او
کردند.
کرده است.
ب��ه نوش��ته اکونومیس��ت ،رهب��ران اکونومیس��ت می نویس��د که برخی کمک می رساند و در حالیکه خود را
جمه��وری اس�لامی در ی��ک نفس ،ناظران امور از این شاخه به آن شاخه قهرمان وحدت مسلمانان می خواند،
لع��ن و نفرین
از جن��گ و
نثار فرمانروایان
صل��ح س��خن
______________________
طرف��دار غرب
م��ی گوین��د
وانمودو احمدی نژاد خود را قهرمان حمایت از فقرا
در کش��ورهای
همزمان
هم
که
کنند
می
معرفی کرده ،اما برنامه های اجتماعی او به بروز اس�لامی م��ی
کند ،به تقویت
دموکراسی و هم
دینساالری را به افزایشی دردناک در نرخ تورم منجر شده است .و تحری��ک
جن��اح ه��ای
اجرا گذاش��ته
______________________
شیعه مبادرت
اند.
م��ی ورزد و از
این هفته نامه
ش��یعیان در
ب��ا ی��ادآوری
سرتاس��ر دنیا
گ��زارش اخیر
هم انتظار دارد
آژان��س بی��ن
در براب��ر اراده
الملل��ی انرژی
آیت الله خامنه
اتم��ی ،م��ی
نویس��د ک��ه آژانس بی��ن المللی در پریدن مقامات جمهوری اسالمی در ای سر تسلیم فرود آورند.
گ��زارش خود که روز  26مه انتش��ار مورد این انفجار را به تالش آنان برای اکونومیست یادآور می شود که اوایل
یافت در مورد ماهیت طرح های هسته انحراف اذهان عمومی از برنامه س��فر ماه جاری ،وزیر خارجه ایران یک طرح
ای ایران اب��راز تردید کرد و همزمان ،آیت الله خامن��ه ای ،رهبر جمهوری ابتکاری را برای گفتگو در زمینه های
دیپلمات ه��ای جمهوری اس�لامی اس�لامی ،از شهر ش��یراز نسبت داده متنوع با شورای امنیت اعالم داشت در
گفتن��د که این گزارش نش��اندهنده اند و برخی دیگ��ر ،این وضعیت را با حالیکه شورای امنیت به دلیل برنامه
حس��ن نیت دولت متبوع آنان است بازداشت ش��ش تن از رهبران جامعه های هس��ته ای جمهوری اس�لامی،
و سپس اظهار داشتند که پیشاپیش  300هزار نفری بهاییان ایران و بهره علیه این کشور تحریم های بین المللی
به تمامی سئواالتی که در این گزارش برداری از این حادثه برای به راه اندازی وضع کرده است.
تبلیغات شدید علیه این اقلیت دینی به نوشته این هفته نامه ،طرح ابتکاری
مطرح شده پاسخ داده اند.
ایران ،ب��ا تاکید بر تالش برای تحقق
اکونومیست می نویسد که سرانجام ،مربوط دانسته اند.
علی الریجانی ،رئیس جدید مجلس و این هفته نامه در ادامه می نویسد که صلح و همبس��تگی جهانی (منهای
مذاکره کننده هسته ای سابق ایران ،محمود احم��دی نژاد ،رئیس جمهور
ادامه در صفحه25 :
حمایت از فقرا
آژانس بین الملل��ی را به خاطر آنچه ایران ،خود را قهرمان
"3"x5

آینه و دود:

ابهام در
سیاست
جمهوری
اسالمی

حمیرا قاسم نژاد روانکاو
مشاوره و درمان

 Rنگاهی دیگر و تازه به
خویشتن خویش و زندگی
 Rارتقاء در مثبت اندیشی و تبحر در بهتر
زیستن و بهبودی از افسردگی ،ترس
 Rاضطراب مزمن ،استرس،
سردرگمی و مشکالت در روابط
 Rانگیزه ،هدف گرایی و توازن در زندگی روزانه
 Rهدایت و تشویق در جهت
سالمت روح ،جان و روان

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

)Homeira (Sedighe

Ghassemnejad

Psychotherapist
COPNN. Member
فارغ التحصیل از
دانشگاه مک گیل

__________________
4823 Sherbrooke W.,
Suite 160

Westmount, Qc., H3Z 1G7

Tel.:(514) 223-6542
h.ghassemnejad@gmail.com

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
وکیل دعاوی

دفتر همکاری های حقوقی «نوروز»

hamid:آنان
514در امور حقوقی
منظور تسهیل
در پاسخ به درخواست هموطنان و به
659-7866
از اول ژانویه  2008هرگونه دفاع از دعاوی شما را در هر یک از مراجع قضایی
دادگستری ایران قبول می نماید.
دفتر ما زیر نظر آقای ضیاء نوروزی ،مستشار سابق دیوان عالی کشور ،با سابقه 38
سال کار قضائی و با همکاری وکالی مجرب دادگستری ،هرگونه طرح دعاوی شما را
در مونتریال به عهده می گیرد و در نتیجه هزینه رفت و آمد شما به ایران کاهش می یابد.
شما می توانید در همه موارد مخصوصا قوانین مدنی و جزائی ایران و همچنین دعاوی خانوادگی و
مسائل مربوط به مهاجرت در کانادا با ما مجان ًا مشاوره نمائید.
Email: zia_nowrouzi@yahoo.com

Tel.: 514-989-9722

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

امیرکفشداران

12491 Gouin Blvd West
Pierrefonds, QC H8Z 1W3
Tel: 514-676-0814
Fax: 514-676-0815

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

شیخ صاحل سیبویه

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

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل :
ه��ای عراق ب��رای ایجاد
ثب��ات و بازس��ازی یک
اقتص��اد کارآمد اس��ت
شرکت کرده اند.
خبرنگاران می گویند پیشرفت در این
زمینه ها شکننده است.
س��ازمان ملل این کنفرانس را ترتیب
داده اس��ت تا پیش��رفت برنامه پنج
ساله ای به نام “میثاق بین المللی با
بان کی مون دبیر کل س��ازمان ملل عراق” که سال پیش با میانجیگری
متحد در کنفرانسی در سوئد با موضوع این سازمان تنظیم شد مرور شود.
اوضاع عراق ،پیشرفت در این کشور را نخست وزیر عراق در این نشست از
همسایگان عراق خواست بدهی های
مورد ستایش قرار داده است.
آقای بان گفت که عراق “درحال دور کش��ورش را ببخش��ند و از دریافت
شدن از پرتگاهی است که خیلی از آن غرامت بابت جنگ های دوره صدام
وحشت داش��تیم” ،اما اخطار داد که حسین صرف نظر کنند.
وی گف��ت“ :ع��راق کش��ور فقیری
وضعیت “همچنان شکننده است”.
در این کنفرانس که با حمایت سازمان نیست .دارای منابع عظیم انسانی و
ملل در استکهلم برگزار می شود نوری مادی است ،اما بدهی های عراق که
مالکی ،نخس��ت وزیر عراق بخشش از یک دیکتاتور به ارث بردیم فرآیند
بده��ی ه��ای خارجی کش��ورش را بازسازی را مختل می کند”.
بده��ی های عراق به  60میلیارد دالر
درخواست کرده است.
نزدیک به صد کش��ور جه��ان در این بالغ می شود که بیشتر آن دیون این
مجمع که هدف آن حمایت از تالش کش��ور به عربستان سعودی ،کویت و

عراق ‘از
پرتگاه فاصله
می گیرد’

سایر کشورهای حاشیه خلیج
فارس است .عراق همچنین با
 28میلیارد دالر ادعای غرامت از جنگ
سال  1991خلیج فارس روبروست.
مقام های س��وئدی پیش��تر احتمال
یک ابتکار عمل تازه در این نشس��ت
را کمرنگ جلوه دادند و کارل بیلدت
وزیر خارجه س��وئد گفت که مس��اله
بدهی های ع��راق موضوع کنفرانس
نیست.
در همی��ن ح��ال
"خشونت کاندولی��زا رای��س
در عراق در وزیر خارجه آمریکا
پایین ترین کشورهای جهان را
ترغیب کرده اس��ت
حد طی
در دوران بازسازی در
چهار سال کنار عراق بایستند.
گذشته قرار وی گف��ت که عراق
“پیش��رفت ه��ای
دارد!"
خوب��ی دارد” ام��ا
“چالشها”همچنان
باقی است.
اما به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی
ف��ارس منوچهر متک��ی وزیر خارجه
ایران گفت:
“سیاستهای اشتباه آمریكا مسئول
وخامت اوضاع عراق است”.

‘امیدواری’

آق��ای بان در کنفران��س عراق با یک
ارزیابی خوشبینانه گفت:
“اگر ما مجبور به استفاده از یک واژه
برای توصیف اوضاع امروز عراق بودیم
من کلمه امید را انتخاب می کردم”.
وی گفت“ :امیدی تازه وجود دارد که
مردم و دولت عراق درحال فائق آمدن
بر چالش های ترس��ناک و همکاری
با یکدیگر برای بازس��ازی کشورشان
هستند”.
ی��ک روز پی��ش از آغ��از کنفران��س
بزرگترین بلوک از احزاب سنی عراق

گفتگوها برای پیوستن دوباره به دولت
تحت هدایت شیعیان را معلق کرد.
این نخس��تین کنفرانس بین المللی
پس از اجالس مش��ابهی است که در
ماه مه سال گذشته میالدی در شرم
الشیخ ،در مصر ،برگزار شد.
این خوش��بینی اخیرا در ع��راق باال
گرفته است که باالخره پیشرفت هایی
در زمینه امنیت حاصل ش��ده است.
آتش بس در ش��هرک ص��در و بصره
هنوز برقرار است و دولت عراق مدعی
موفقی��ت هایی در زمینه پاکس��ازی
القاعده از شهر ش��مالی موصل شده
است.
ارتش آمریکا می گوید خش��ونت در
عراق در پایی��ن ترین حد طی چهار
سال گذشته قرار دارد.
انتظار می رف��ت در این کنفرانس به
دولت آقای مالکی فش��ار آورده شود
تا برنامه آش��تی سیاسی میان اعراب
س��نی ،ش��یعه و کرد را پیش ببرد و
همزمان به سرکوب افراط گریان سنی
و شیعه ادامه دهد.
اما یک ش��ب پیش از کنفرانس رهبر
بزرگترین بلوک سنی گفت که بر سر
اینکه کدام پست های دولتی به گروه
وی واگذار خواهد ش��د اختالف نظر
هست و گفتگوها برای پیوستن مجدد
به دولت را معلق کرد.
عدن��ان دلیمی ،رهب��ر جبهه پیمان
سنی در پارلمان عراق گفت که آقای
مالکی از دادن اجازه به بلوک وی برای
از سرگیری س��کانداری وزارت برنامه
ریزی خودداری کرده است.
س��ه حزبی ک��ه این بلوک س��نی را
تشکیل می دهند صاحب  44کرسی
از  275کرسی پارلمان عراق هستند.
علی ادیب یک نماینده شیعه پارلمان
تصمیم این بلوک را کم اهمیت جلوه
داد و گفت که “این گام بزرگی رو به
عقب نیست”.

ع
جما
کلبه
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نوشابه های الکلی و غیر الکلی

________________
6107 Sherbooke W.
Tel.: 514-484-8072
________________
در قلب NDG
درچندقدمی تپش و اخوان
روبروی ویدئوتران

ساعات کار 7 :روز
هفته :از  11و نیم صبح

•
•
•
•

غذا آماده
برای
take
out
انواع سوسیس آلمانی منقلی

افزایش دستمزد به میزان نصف نرخ تورم!

دستمزد کارمندان و مستمری بازنشستگان ایرانی در سال جاری ده درصد افزایش
یافته و این در حالی است که تورم به مرز بیست درصد رسیده است.
با گذشته بیشتر از دو ماه از سال جاری خورشیدی ،سرانجام دولت ایران اعالم کرده
که دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان ده درصد افزایش می یابد که دوبرابر
سال گذشته است ،سال گذشته دستمزد کارکنان دولت پنج درصد افزایش یافت.
بر اساس قانون ،دستمزد کارکنان و مستمری بازنشستگان هر ساله افزایش می یابد
اما درباره میزان افزایش دستمزد کارکنان اختالف نظر وجود دارد.
سال گذشته دولت دستمزد کارکنان را پنج درصد افزایش داد اما گروهی از کارکنان
و بازنشستگان از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و دیوان عدالت اداری به
نفع کارکنان و بازنشستگان رأی داد.
در قانون تأکید شده که دولت هر ساله باید “متناسب با نرخ تورم” دستمزد کارکنان
و مس��تمری بازنشس��تگان را افزایش دهد اما دولت معتقد است که در قانون کلمه
“متناس��ب با تورم” آمده است که به معنای مساوی تورم نیست و اگر نظر قانونگذار
افزایش دستمزد ،مطابق و مساوی تورم بود حتماً از عبارتی غیر از متناسب با تورم
استفاده می کرد .با وجود این ،دیوان عدالت اداری که به شکایتهای مردم نسبت به
دستگاههای دولتی رسیدگی می کند ،افزایش پنج درصدی مستمری بازنشستگان در
سال گذشته را به این دلیل که با نرخ تورم تناسب نداشته باطل کرد.

•

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

نسرین پارسا

نوشابه های الکلی وغیرالکلی چای قهوه

کیترینگجمال

از خبرهای داغ شهر :زیر نویس این یکی را شما بنویسید!

آژانس مسافرتی یونی گلوب

ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..
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سیروس
یحیی آبادی

Voyages Lexus

انواع ساندویچ های سرد و گرم

ساندویچ مرغ $4.00 .....................................................................
ساندویچ زبان $5.00 .....................................................................
ساندویچ مغز $5.00 .....................................................................
ساندویچ کوکوسبزی $4.00 ....................................................
ساندویچ سوسیس بندری $4.00 .........................................
ساندویچ مارتادال $4.00 ............................................................
ساندویچ ترکی $4.00 .................................................................
ساندویچ الویه $4.00 ...................................................................
ساندویچ کتلت $4.00 ................................................................
جوجه کباب $5.00 .......................................................................
فیله کباب $6.00 ...........................................................................
کشک و بادمجان $5.00 ..........................................................
شله زرد $2.00 ..............................................................................
آش رشته $4.00 ..........................................................................
سوپ جو $4.00 ...........................................................................
عدسی $4.00 .................................................................................
ته چین مرغ $6.00 ....................................................................
کوفته تبریزی $6.00 .................................................................
شنیتسل مرغ $6.00 ................................................................
دل و جگر مرغ $5.00 ..............................................................
خوراک لوبیا $4.00 .....................................................................
میرزاقاسمی $6.00 .....................................................................
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مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

Cell.: 514-699-1760
حتویل بلیت
در محل کار شما
در اسرع وقت

________________________________
1253 McGill College Suite155
Montreal, QC H3B 2Y5

Tel.: (514) 397-9221

Fax: (514) 397-2679
Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com
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ایران....

______________
نبرد عمده :اقتصاد
باوجود درآمد بی سابقه نفتی،
تورم  30درصدی
و بیکاری گسترده!
___________________

افزایش
قدرت علی
الریجانی

پایان دادن بحران دستگیری ملوانان
بریتانیایی در سال  2007کمک کرد.
پاییز گذش��ته ،وی پس��ت خود را به
عنوان سرپرست تیم مذاکرات هسته
ای از دس��ت داد که علت آن رویکرد
عملگرایانه وی تلقی شد .سعید جلیلی،
معاون تندرو وزارت خارجه جای وی را
در آن سمت گرفت.

مجلس برگزیده شده است.
آق��ای الریجان��ی عم�لا ریاس��ت
مخالف��ان را به عهده م��ی گیرد ،که
موقعیتی قوی برای رویارویی با رئیس
جمهور در انتخابات سال آینده است.
ای��ن تحول همچنین همزمان ش��ده
است با نارضایتی فزاینده نسبت شیوه
مدیریت نامتعارف آقای احمدی نژاد
در امور اقتصادی.
آق��ای الریجان��ی نی��ز همچون
محم��و د

زبان متفاوت

بنابراین تناقض آمیز به نظر می رسد
ک��ه آقای الریجانی کار خود به عنوان
رئیس تازه مجلس را با یک نطق سازش
ناپذیر که شدیدا نسبت به آژانس بین
المللی انرژی اتمی انتقادآمیز بود آغاز
کرد.
وی آژان��س اتمی س��ازمان ملل را به
“فریبکاری” متهم کرد و گفت که اگر
این آژانس در ش��نیدن مواضع ایران
منصفانه تر عمل نکند ،مجلس شورای
اسالمی ممکن است همکاری دولت با
آن آژانس را محدود کند.
این اظهارات با ش��عار “الل��ه اکبر” و

مر
دی که رق
ی
ب
ر
ئ
ی
س
جمهور تل
ق
ی
م
ی
شود

یک سال پیش از آنکه محمود احمدی
نژاد برای بار دوم در انتخابات ریاست
جمهوری شرکت کند ،با یک چالش
عمده تازه روبرو شده است.
علی الریجانی ،سرپرس��ت سابق تیم
مذاکرات هسته ای دولت او ،به ریاست
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احمدی نژاد یک محافظه
کار اس��ت .اما او در مقایس��ه با رئیس
جمهور ش��خصی عملگ��را تلقی می
شود.
آق��ای الریجان��ی فردی اس��ت که به

زبان الریجانی:
آکادمیک
زبان احمدی نژاد:
پوپولیستی!

ساالنه به سوی 30
درصد پیش می رود،
و بیکاری گس��ترده
است.
واکن��ش غیرمتعارف
محمود احمدی نژاد،
پایی��ن آوردن ن��رخ
سود بانکی بوده است.
او حتی اکنون س��عی دارد آن را یک
رقمی کند .وی همچنین به کلیه بانک
های دولتی فش��ار می آورد به صورت
ی��ک س��ازمان عظیم ،با خط مش��ی

“م��رگ ب��ر
آ مر ی��کا ”
نماین��دگان
مجلس روبرو
شد.
این تالشی از
سوی آقای
الر یجان��ی
ب��رای تثبیت خود به عنوان چهره ای
نقش آفرین در صحنه سیاست گذاری
ایران بود .در همین حال وی با لحنی
بس��یار متفاوت از رئی��س جمهور ،با
استعمال زبانی شیوا و تقریبا آکادمیک
که با زبان پوپولیستی رئیس جمهور
فرق دارد ،سخن گفت.
اما با ش��روع مبارزات مفصل انتخابات
ریاست جمهوری ،روشن است که نبرد
عمده بر س��ر سیاست های داخلی به
خصوص اقتصاد خواهد بود.

ادامه در صفحه :

به نام آفریدگار عشق

گره خواهیم زد دل ها را با عشق

و زندگی را با مهر

مقصر شناخنت غرب

مجری مراسم زیبای عقد ایرانی

اقتصاد ایران هم اکنون به ش��دت در
وضعیتی نابسامان است.
علیرغم درآمد بی س��ابقه نفتی ،تورم

لیلیصمیمی

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

انعکاس نظرات
آیت اهلل منتظری
در مورد بهائیان

آیت الله حسینعلی منتظری ،از مراجع
تقلید ش��یعیان در ایران ،در پاسخ به
اس��تفتایی گفته اس��ت که بهائیان
مشمول“حقوقشهروندی” میشوند.
این در حالی است که مجتبی لطفی،
مسوول اطالع رسانی دفتر این مرجع
دین��ی ،در این زمینه گفت که فتوای
اخیر منعک��س کننده تمامی نظرات
آیت الله منتظری نس��بت به بهائیت
نیست .به گفته آقای لطفی ،با توجه
ب��ه نفوذی که بهائی ها از دهه ۱۳۳۰
شمسی در نجف آباد ،زادگاه آیت الله
منتظری داش��ته اند و حتی در آنجا
دارای محل عبادت ویژه بوده اند ،آیت
الله منتظری از آن زمان می کوشیده
که با پیروان این آیین به نوعی مقابله
فرهنگ��ی بپردازد ،زی��را “بهائیت” از
نگاه آیت الله منتظری “فرقه ای است

اولیای دین سفارش شده ،باید با آنها با
رافت و مهربانی رفتار شود.
به گفته آقای لطفی ،آیت الله منتظری
همچنین گفته اس��ت که بهائی ها از
جمله کفارهس��تند اما نه کافر حربی
محسوب می شوند و نه کافر ذمی .بلکه
آنها کافر معاهد یا مستامن هستند به
ای��ن معنا که اگ��ر در عهد حاکمیت
اسالمی ،فعالیتی علیه حاکمان جامعه
نکنند ،از حقوق شهروندی برخوردار
هستند.
مجتبی لطفی همچنین در پاسخ به
این پرسش بی بی سی که آیا مراجع
پیشین شیعیان هم نسبت به بهائی ها
نظری مش��ابه نظر آیت الله منتظری
داش��ته اند گفت که آیت الله س��ید
محمد حس��ین بروجردی که استاد
آیت الل��ه منتظری بوده اس��ت فتوا
داده بود که مسلمانها باید معاشرت و
مخالطه با بهایی ها را ترک کنند که به
تعبیر آقای لطفی نوعی مبارزه منفی
و عاری از خشونت با بهائیت و پیروان
آن است.

که اگرچه از قالب اسالم بیرون آمده،
پیروان آن مروج افکاری هستند که با
این دین تناسب ندارد”.
آقای لطف��ی می گوید ک��ه پیش از

بهائیان کافرند ،اما حقوق
شهروندی دارند چون
مالیات می پردازند!
انقالب ،آیت الل��ه منتظری به دلیل
مخالفتهای��ش با بهائی ه��ا چند بار
احضار و بازجویی شده بود.
به گفته آقای لطفی ،آیت الله منتظری
اظهار داشته اس��ت که چون بهائیان
کتاب آسمانی نظیر کتابهای آسمانی
یهودیان ،مس��یحیان و زرتش��تیان
ندارند ،از اقلیتهای دینی به حس��اب
نمی آیند اما به دلیل آن که در ایران
بدنیا آم��ده اند ،مالیات م��ی پردازند
و اج��داد آنها در این کش��ور زندگی
می کرده اند ،ش��هروند ایران هستند،
حقوق شهروندی آنها باید رعایت شود
و همان گون��ه که در قرآن و از جانب

www.fkhatami.com

d out if you are
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 :Pierrefondsخانه  1+3خوابه 5Split Level ،ساخت  ،1987با دو سرویس کامل family room ،بزرگ ،زیرزمین تکمیل،
 ،skylightشومینه و گاراژ 319000 :دالر
 :Pierrefondsرستوران مجهز با تمام وسائل الزمه برای  ،fast foodکباب ،پیتزا و بستنی؛ و آپارتمان  2خوابه ،در طبقه فوقانی
و زیرزمین بزرگ ،با بیش از 12هزار  SFزمین 449000 :دالر
 LAVALماشین شاپ ،با ماشین آالت فلزکاری ،جنب  269000 HWY440دالر

اید
ه آل برای
بی
زنس تازه

رستوران برای فروش در قلب مرکز شهر مونتریال

با به/نوسازی های متعدد و درآمد عالی

درآمد خالص 140 :هزار دالر در سال

514-825-3170

Restaurant for sale in heart of
Montreal downtown. A lot of
renovation done in the restaurant, Excellent Revenu, Ideal for
an experienced or a new business owner. Net revenue is
$140,000.00 a year. (after all the
expenses) Contact

برای آگاهی بیشتر با جعفر قادری متاس بگیرید:

JAFAR QADERI
at 514- 999-0139

”for more detailed information

مرکز خدمات ارزی
بانک بین املللی

بامدیریتبیژناحمدی

مرکز خدمات ارزی در مونترال
اولین

groupe Golden
International Bank
 نقد کدولت ردن چک های شما
یو
نر بیزنسی به نازلترین
خ
تا
 400دالر 10 :دالر
از 400
دالر به باال :فقط %2

 انتقال ارز به متام نقاط دنیا ،در کمتر از چنددقیقه با کمترین هزینه
 مرکز تبدیل ارزهای معتبر با بهترین نرخ انتقال ارز به ایران و برعکس با بهترین نرخ دربجایی ارز
کمترین زمان
ی برای جا
تبار

استفاده از

کارتهای اع

پول به دست عزیزان تان هرگز دیر خنواهد رسید
Metro: Guy

1906 Ste-Catherine W.

Fax : 514-937-6621

Montreal, QC H3H 1M2

Tel.: 514-937-5192

آموزشگاهرانندگی

COOL

Driving
School

مربی ایرانی :با  19سال سابقه کار

کتاب راهنمای رانندگی 2008

به فارسی و تمام رنگی
 هنگام نامنویسی در آموزشگاهبطور رایگان در اختیار شما قرار می گیرد.

تئوری آموزش کامپیوتری

 12س��اعت آموزش در اتومبیل با آموزگار
حرفه ای که زبان شما را صحبت می کند.

برای خامن ها:
مربی خامن

ل های
ا
سو اکسی
تست ت

295.00
2hr driving
75.00

12hr driving

+ car for exam
+Exam CD
+ Farsi Book
--------------------------

Training in exam area
)(henri Bourassa or longueuil
+ car for exam

568-3848

&

)(514

________________________
7370 Cote-Ste-Luc, # 118

Villa Maria

Montreal, QC H4W 1P9
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Centre de

 Francophonie 60لوله کشی پارس
CF60
 آب سرد و گرم PARSجتربــه ای نو و متفاوت
______________________

آخرین و تنها راه عملی
فراگیری زبان فرانسه برای ایرانیان

تنها با  3 x 60ساعت آموزش فرصت های کاری و
زندگی خود را در مونترال چند برابر کنید.
شنبه ها و یکشنبه ها << Conversation Club
برای اطمینان خاطر می توانید با دانشجویان و
فارغ التحصیالن ما مشورت نمائید.

 -فاضالب ،شوفاژ

 -تعویض تانک آبگرمکن

PLUMBING

 با مجوز رمسی از دولت کبک -و با بیمه

mفشرده – نیمه فشرده -شنبه ها m
4055 St-Catherine W. # 106
Metro: Atwater
CF60.MTL@gmail.com

'514-661-1017

باقر

TEL.: 514-290-2959

ایران و لبنان...
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از لبنان چه کسی باید درس بگیرد؟

س��ید حس��ن نصرالله دبیرکل حزبالله
لبنان ،بدنبال اعالم توافق “دوجه” پایتخت
قطر و انتخاب میشل سلیمان به ریاست
جمهوری لبنان ،س��خنرانی سراپا شور و
تبلیغ وحدت ملی کرده و از این دو رویداد
اس��تقبال کرد .این س��خنرانی را سایت
های خبری وابسته به دولت در جمهوری
اس�لامی با شاخ و برگ هائی منتشر شد
که هدف از آن یکسان جلوه دادن سیاست
نصرالله ب��ا احمدی نژاد و علی خامنه ای
بود .از جمله تکرار وعده نابودی اسرائیل
که بسیار بعید بنظر می رسد سیاستمدار
هوشمندی مانند نصرالله که میداند کجا
قرار دارد و چه باید بگوید که جامعه عرب
از او حمایت کند چنین بگوید.
این سخنرانی را خالصه کرده و اصل نظر
و موضوع مطرح ش��ده توسط نصرالله را
منتشر کردیم .اتفاقا آنچه نصرالله در باره
حزب الله و لبنان می گوید با آن سیاست
تفرقه افکن��ی که حاکمی��ت جمهوری
اسالمی در دوران رهبری علی خامنه ای
دنبال می کند همس��وئی ندارد .نه تنها
همسوئی ندارد ،بلکه در برابر آنست و اگر
کس��ی باید از این سخنان درسی بگیرد،
حاکمیت کنونی جمهوری اسالمی است.
حاکمیتی که هش��تمین مجل��س آن با
انتخاباتی که در ش��هرهای بزرگ زیر 30
در صد در آن شرکت کردند و در مجموع
کش��ور زیر  50درصد ،تقریبا همزمان با
همین سخنان نصرالله افتتاح شد.

الریجانی>>>

اسالمی ،در یکدیگر ادغام شوند.
ادامه از صفحه :
وی هفته پیش در یک سخنرانی در
پارلم��ان مدل های اقتصادی غربی را
به خاطر بس��یاری از مشکالت جهان
مقصرشناخت.
وی گفت“ :دستاورد آنها قحطی ،بی
نظمی و رکورد بی س��ابقه اقتصادی
است”.
در عوض وی اس��تدالل کرد که “ما
باید تئوری های خود را جستجو کنیم،
باید به خود باور داشته باشیم”.
اما نرخ پایین س��ود به جای کمک به
فقرا باعث ایجاد حبابی در بازار مسکن
ش��ده اس��ت که تنها زندگی فقرا را
سخت تر می کند.
در مقابل این رویکرد بدعت آمیز و پر
س��ر و صدا ،آقای الریجانی به خاطر

این که حزب الله لبنان چشم به حاکمیت
دارد یا ندارد و این که در صورت رسیدن
به حاکمیت همین نظرات امروز نصرالله
را دنب��ال می کند و یا به س��مت فاجعه
داخلی جمهوری اسالمی می رود ،بحثی
است که آینده در باره آن قضاوت خواهد
ک��رد .آینده ای که بس��یاری را با نگاه به
گذشته و حال جمهوری اسالمی نسبت
ب��ه آن بدبین م��ی کند و اتفاق��ا یکی از
تنگناهای داخلی و منطقه ای حزب الله
همین مسئله است .یعنی متهم بودن به
دنبال روی از حاکمیت جمهوری اسالمی
و پیاده کردن این مدل ،در لبنان .نصرالله
در همین سخنرانی ،زیر فشار همین اتهام
اس��ت که در عین تشکر از ایران به دلیل
حمایتی که – بصورت موش��ک و سالح
و آم��وزش نظامی افراد و ارس��ال پول -از
مقاومت لبنان کرده ،می گوید که بدنبال
“والیت فقیه” نیس��ت .عمق این نگرانی
را در خود جامعه ایران نیز می توان دید.
جامعه ای که به عملکرد حاکمیت خود
نگاه می کند و س��پس در باره حزب الله
لبن��ان قضاوت می کند و حاضر نیس��ت
این واقعیت را بپذیرد که حزب الله لبنان،
حزب الله ایران نیست .در آنجا آنها در یک
جبهه ملی و دست در دست همه احزاب
ملی و چپ و حتی کمونیس��ت در برابر
اسرائیل ایس��تاده و از وحدت ملی کشور
دفاع می کنند ،در حالی که در ایران حتی
نیمه دوم حاکمیت  30س��اله جمهوری

یک نوع کارآم��دی خاموش معروف
است که با بدتر شدن اوضاع اقتصادی
بیش از پیش جذابیت خواهد داشت.

عاملی به نام خامنه ای

چنانکه اغلب در ایران رس��م اس��ت،
دست دیگری در پشت صحنه در کار
است:
رهبر جمهوری اسالمی ،آیت الله علی
خامن��ه ای  -قدرتمندترین مرد این
کشور.
وی همواره به تاکتیک قدیمی تفرقه
بیانداز و حکومت کن عالقه نشان داده
است.
در گذش��ته اصالح طل��ب در مقابل
محافظ��ه کار بود .اما ق��درت اصالح
طلبان تقریبا به طور کامل نقش بر آب
شده است.
بنابراین حاال آی��ت الله خامنه ای به
عل��ی الریجانی ،متحد وف��ادار خود،

اصالت ریشه ماست ،صداقت پیشه ماست!

حسین
فلسفی

اسالمی را حذف کرده اند .مراسم افتتاح
هش��تمین دوره مجلس که دیروز انجام
ش��د ،تابلو تمام نمای این واقعیت است.
در این مراس��م نه از تاک نش��ان بود و نه
از تاک نش��ان .نه از آنها که س��هم موثر
در پیروزی انقالب داش��تند و نه از آرمان
های انقالبی که زن و مرد ش��انه به شانه
هم در پیروزی آن س��هیم بودند .خودی
ها و پزندگان آش شور انتخابات اخیر دور
هم جمع ش��دند و به هم تبریک گفتند!
امثال آیت الله خزعلی و دبیرکل موتلفه
اسالمی “محمد نبی حبیبی “ و روح الله
حسینیان و جنتی و ...پزندگان آشی که
نخود و لوبیایش امثال اسدالله بادامچیان
با زی��ر  300هزار رای از ته��ران 12-10
میلیونی و مداحانی مانند “آقاتهرانی” با
همین حدود رای اند .حتی اجازه ندادند
امثال مجید انصاری که روزگاری چشم و
گوش آیت الله خمینی در زندان ها بود و
یا چرا دور برویم“ ،س��عید ابوطالب” ()1
به این مجلس راه یابند ،حساب روحانیون
اس��تخواندار مجمع روحانیت و انقالبیون
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی و بقیه
که جداست.
-1ابوطالب مس��تند سازی بود که پس از
سقوط صدام چند ماه در اسارت امریکائی
ها در عراق بود و پس از آزادی و بازگشت
به ایران همراه همکاری دیگرش “سهیل”
با ش��عار “سعید و س��هیل الیق نوبل” از
مهرآباد به بیت رهبری برده شدند و رهبر
در حیاط بیت گونه های آنها را بوس��ید.
ابوطالب به منتقد دولت در مجلس هفتم
تبدیل ش��د و به همین دلیل به مجلس
هشتم راهش ندادند.
(پیک نت)

چراغ سبز نشان داده است تا به عنوان
وزنه ای مقاب��ل محمود احمدی نژاد
قدرت بیشتری در اختیار گیرد.
ای��ن بدان معنی نیس��ت ک��ه رهبر
حمایت از رئیس جمه��ور را متوقف
کند .از نظر عقیدتی آن دو هنوز خیلی
نزدیک به نظر می رس��ند ،و آیت الله
خامنه ای در جری��ان انتخابات اخیر
پارلمان پش��تیبانی بی سابقه خود از
آقای احمدی نژاد را عرضه کرد.
رهبر فقط گزینه های خود را باز می
گذارد ،و به حامیانش فرصت نشستن
نمی دهد.
اینک��ه او در نهای��ت تصمی��م بگیرد
به کدام س��و حرکت کن��د می تواند
در تعیی��ن اینکه آیا احم��دی نژاد یا
الریجان��ی برن��ده انتخابات ریاس��ت
جمه��وری آوریل آینده خواهد ش��د
اهمیت اساسی داشته باشد.
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ایران و آمریکا...
اوباما:
گفتگو با ایران
لزومًا گفتگو با
احمدینژاد نیست

باراک اوباما سناتور دموکرات و از داوطلبان
نامزدی ای��ن حزب در انتخابات ریاس��ت
جمه��وری آمریکا ب��ار دیگر ب��ر آمادگی
خ��ود برای گفتگو بدون ش��رط با رهبران
کشورهای متخاصم تاکید کرده است ولی
می گوید این موضع ضرورتا به معنی دیدار
با محمود احمدی نژاد نیست.
آقای اوباما در جریان مبارزات انتخاباتی خود
بارها از آمادگی برای گفتگو با سران دولت
های��ی مانن��د
ایران ،س��وریه،
کوبا ونزوئال خبر
داده است و به
همین علت با
انتقاد ش��دید
س��ناتور جان
مک کین ،نامزد
بالقوه جمهوری
خواه��ان روبرو
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شده است.
آقای مک کین می گوید گفتگو با محمود
احمدی نژاد ،رئیس جمهور ایران جایگاه او
را تقویت می کند و پیغام نادرس��تی را به
متحدان آمریکا مانند اسرائیل ارسال خواهد
کرد.
اما س��ناتور اوباما در روز دوش��نبه در یک
س��خنرانی انتخاباتی در ایالت نیومکزیکو
با رد س��خنان آقای مک کین ،از دو عامل
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران
در سال  2009و مشخص کردن کسی که
قدرت اصلی را در این کشور در اختیار دارد
به عنوان فاکتوره��ای اصلی در زمانبندی
دیدار احتمالی با سران این کشور نام برد.
آقای اوباما گفت“ :هیچ دلیلی وجود ندارد
تا زمانی که ندانیم چه کس��ی قدرت را در
ایران در اختی��ار دارد ،بخواهیم با احمدی
نژاد دیدار کنی��م .او قدرتمندترین فرد در
ایران نیست”.
باراک اوباما در این س��خنان به نقش رهبر
جمهوری اسالمی به عنوان تصمیم گیرنده
نهایی در زمینه سیاست خارجی اشاره می
ک��رد ولی نگفت آیا در پی دیدار با آیت اله

علی خامنه ای است
ی��ا منتظ��ر نتیجه
انتخابات ریاس��ت
جمهوریسالآینده
ایران.
این در حالی اس��ت
ک��ه جمه��وری
خواه��ان در آمریکا،
ب��اراک اوبام��ا را به
بی ثباتی در موضع
گیری در برابر ایران
متهم کرده اند .آنها
با اشاره به سخنان آقای اوباما درباره آمادگی
برای گفتگو بدون شرط با ایران و همچنین
نیاز به فراهم شدن مقدمات چنین دیداری
پیش از انجام آن ،می گویند سخنان آقای
اوباما متناقض است.
سناتور اوباما منظور خود از
فراهم کردن مقدمات دیدار
با رهبران ایران را پیش تر
این گونه توضیح داده بود:
“مقدمات این دیدار در این
است که گفتگوهایی در رده

های پایین تر انجام شود تا ما
نگرانی خ��ود را از برنامه اتمی
نظام��ی آنها را مط��رح کنیم
و حرف ه��ای آنه��ا را گوش
کنیم”.
او ادامه داد:
“آنها ادعا می کنند در پی تولید
تسلیحات هسته ای نیستند و
تالش هایشان صلح آمیز است.
من آنها را باور نمی کنم .فکر
می کنم در پی به دست آوردن
تسلیحات اتمی هستند و این
موضوع مذاکره ما خواهد بود.
من شواهدی را به آنها ارائه می
کنم و به آنها گوشزد می کنم
برای به دست آوردن توانایی هسته ای صلح
آمیز راه های دیگری وجود دارد”.
--------------------------

شـــریف
موسسه مالی

 ارسال سریع ارز به ایران برعکس -تبدیل ارزهای معتبر

ارز

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8
Cote vertu, Bus 121 E

Tél.: (514) 223-6408
Tél.: (514) 561-6408
Fax: (514) 223-6409

nge.com

www.sharifexcha

مینا صاحلی

کلینیک زیبایی و اسپای
www.esthemedica.com

www.monquebec2008.com

اسپشیال های ماه:

 از بین بردن موهای زائد با لیزرلب باال :هربار  29دالر
زیربغل و بیکینی 39 :دالر
الغری ،زدودن سلولیت،
سفت کردن پوست :هر بار  70دالر
لیف ماساژ برای چین و چروک ،لیزر و بوتاکس
 پیلینگ برای جوش ها و کک مک قهوه ایهر بار 99 :دالر
لیزر برای رگ های پا و پوست قرمز
فیشال،مانیکور،پدیکور
 - -مشاوره رایگان با خانم دکتر- -

مشاور امالک:مسکونی و جتاری
• ارزیابی رایگان • تهیه وام مسکن

_____________

QUÉBEC

Tel.: (514) 772-5787
Tel.: (514) 482-3653
Tel.: (514) 290-5277
6584 Sherbrooke West

1608-2008

)(corner Cavendish

Metro Vendome

مشاور امالک:مسکونی و جتاری
 -ارزیابی رایگان  -تهیه وام مسکن

ِDavoud Vosoughian

داود ٍوثوقیان

Cell.: (514) 608-3286

Agent Immobilier Affilié
Dvosoughian@sutton.com
groupe Sutton-Expert inc.
courtier immobilier agrée
2869 boul. Ste-Charles
Kirkland., QC., H9H 3B5
Bur.: (514) 426-4545
Fax: (514) 426-4546

شیراز

رستوران
انواع غذاهای
ایرانی

انواع چلوکباب
های کوبیده،
سلطانی ،برگ،
چنجه ،جوجه و...

مشاور امالک:مسکونی و جتاری
 -ارزیابی رایگان  -تهیه وام مسکن

Jaleh Hafezi

Cell.: (514) 207-9000

کیترینگ شیراز در خدمت مهمانی های شما

485-2929

514

ژاله حافظی

Affiliated real estate agent
Groupe Sutton Performer
Chartered real estate broker
SIEGE SOCIAL:
123 Pl Frontenac PointeClaire, QC H9R 4Z7
Off. : (514) 426-9595
Fax : 426-9596
Jhafezi@sutton.com

بامدیریت
خدیجه سیاح

Vendome:
Bus 105

5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4
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کانادا...
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ماکسیمبرنیه،
وزیر خارجه
کانادا
استعفا داد

Farnaz Motamedi

ext. 296
دارنده مجوز رمسی ایالت کبک
F: (514) 842-8021
TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC
farnaz@hot.ca www.hot.ca

Senior Travel Consultant

Maison de Voyages

655, ave Président-Kennedy
Montréal, Québec H3A 1K1
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Avocat-Lawyer




























Tehran:
57 Moghaddas Ardabili
Law Firm of Ali Gholampour
Tel: 01198-21180
Rene Levesque E., Suite 109
22411308-9
Montreal, QC H2X 1N6

Tel.: (514) 395-0522
Fax: (514) 395-0524




E-mail: aligholampour@bellnet.ca
www.aligholampour.pj.ca
Place-des-Arts

Masoud Nasr

groupe sutton - sur l’ile inc.
Courtier immobilier agréé

38 Place du Commerce # 280

Île Des Soeurs, Verdun, QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
متخصص خرید و فروش امالک
Fax: (514) 769-7030
mnasr@sutton.com
تهیه وام مسکن
www.sutton.com

مسعود نصر

Free evaluation
& consultation

Cell.: (514) 571-6592

وزیر خارجه کانادا به دلیل سهل انگاری
در نگهداری از اسناد طبقه بندی شده
دولتی از سمت خود کناره گیری کرده
است.
روز سه شنبه 27 ،مه ،استیون هارپر،
نخس��ت وزیر کانادا ،اعالم داشت که
ماکس��یم برنیه ،وزیر خارجه ،با قبول
مسئولیت قرار دادن اسناد طبقه بندی
شده در محلی ناامن استعفانامه خود را
تسلیم کرده و استعفای او مورد قبول
قرار گرفته است.
نخس��ت وزی��ر کان��ادا در پ��ی قبول
استعفای وزیر خارجه ،دیوید امرسون،
وزیر تجارت خارجی را به کفالت وزارت
خارجه منصوب کرده است.
نخس��ت وزیر کانادا در توضیح قبول
اس��تعفای آقای برنیه گف��ت که وزیر
خارجه س��ابق به اطالع او رسانده که
برخی اس��ناد محرمانه دولت��ی را در
محلی نا امن قرار داده بود.
آقای هارپر این سهل انگاری را “خطایی
جدی” دانست و گفت که وزیر خارجه
با قبول مس��ئولیت این سهل انگاری،
تصمیم گرفت از مقام خود کنار برود.
آقای برنیه در هفته های اخیر به این
دلیل که دوست دختر او زمانی با افراد
دست اندرکار در جرایم سازمان یافته
(ظاهرا گروه معروف «هلزانجلز» کبک)
ارتباط داش��ته ،با انتقادهای گسترده
مواجه بوده است.
خبر استعفای وزیر خارجه ساعاتی پس
از آن انتش��ار یافت که ژولی کوئییار،

دوست دختر سابق او ،در یک مصاحبه بیشتر در این زمینه را الزم نمی داند اما
تلویزیونی گفت که آقای برنیه در ماه یکی از نمایندگان حزب لیبرال ،حزب
آوری��ل به خانه او آمد و برخی اس��ناد اصلی مخالف دولت در پارلمان ،گفت
که آقای هارپر “باید در مورد مس��ایل
دولتی را در این محل جا گذاشت.
خانم کوئییار نوع این اسناد را مشخص بسیاری توضیح دهد”.
نکرد و توضیح نداد ک��ه آیا خود او از ماکس��یم برنیه ،که در ماه اوت س��ال
گذشته به سمت وزیر خارجه منصوب
محتوای آنها اطالع داشته است یا نه.
وی گفت که بعدا این اسناد را از طریق شد ،نخس��تین وزیر کابینه کاناداست
که از زم��ان آغاز به کار دولت
_________________
محافظه کار این کشور پس از
برای
اسالمی
 برنیه از جمهوریانتخابات ماه ژانویه سال 2006
بازداشت بهاییان انتقاد کرده بود
از سمت خود کناره گیری می
 حزب لیبرال“ :هارپر باید در مورد کند.وی قب�لا ب��ه خاط��ر ط��رح
مسایل بسیاری توضیح دهد”.
این پیش��نهاد که بهتر است
_________________
حامد ک��رزی ،رئیس جمهور
افغانستان ،والی والیت قندهار
وکیل خ��ود به مقامات دولتی تحویل را از سمت خود برکنار کند مورد انتقاد
قرار گرفته بود.
داد.
چند واح��د ارتش کانادا متش��کل از
ارتباط نامطلوب و پیشنهاد
دوه��زار و پانصد نظام��ی در قندهار
نامناسب
مستقر اند.
ژولی کوئییار ،که س��ی و هشت سال آقای برنی��ه چند هفته پی��ش اقدام
س��ن دارد ،در مراس��م تحلیف آقای جمهوری اسالمی در بازداشت شماری
برنیه به عنوان وزیر خارجه که در سال از بهاییان این کش��ور را م��ورد انتقاد
گذشته برگزار شد ش��رکت داشت و قرار داد و نسبت به وضعیت بازداشت
ماکس��یم برنیه ،چهل و پنج ساله ،در شدگان ابراز نگرانی کرد.
فرم های دولتی از او به عنوان “همسر”
خود یاد کرده بود.
به این ترتیب ،خانم کوئییار
می توانس��ته در س��فرهای
رس��می وزی��ر خارج��ه را
همراهی کند.
ب��ا اینهمه ،در ای��ن مدارک
به ارتباط ه��ای قبلی خانم
کوئییار با گروه های تبهکار
اشاره ای نشده است و ظاهرا
روابط او با ماکسیم برنیه هم
حدود چهار ماه پیش خاتمه
یافت.
نخس��ت وزیر کان��ادا هنگام
اعالم قبول اس��تعفای وزیر
خارجه گفت که این تصمیم
ب��ه زندگی خصوص��ی آقای
برنیه ارتباطی نداشته است.
210 St-Jacques
وی اف��زود “تصمیم��ی که
)(Lachine
اتخ��اذ ش��ده تنها ب��ه یک
موض��وع مربوط ب��وده و آن
Tel.: 514-366-1509
ناتوانی یک مق��ام دولتی در
514-364-5075
رعایت معیارهای مورد انتظار
514-247-1732
در نحوه استفاده و نگهداری
از اسناد دولتی است”.
Fax: 450-638-4507
نخست وزیر کانادا تاکید کرد
 210سنت ژاک غربی
ک��ه در نظر ن��دارد در مورد
مترو واندوم :اتوبوس 90
دوس��ت دختر س��ابق آقای
برنیه اظهار نظر کند و توضیح
به مست غرب

مركز اسالمی ایرانیان
بنامخداوندهبخشندهمهربان
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جهان گرسنه...

اختصاص بیش
از یک میلیارد
دالر به کمک
غـذایی
بانک جهانی به عنوان بخش��ی از یک
بس��ته یک میلی��ارد و  200میلیون
دالری به کش��ورهایی که بیش��ترین
ضرب��ه را در اثر افزایش ش��دید مواد
غذایی دیده اند کمک فوری مالی ارائه
خواهد کرد.

کم��ک های
بالعوض��ی به
ارزش مجموعا
 200میلیون
دالر ب��رای
کش��و ر ها ی
“دارای اولویت
ب��اال” ک��ه
جمعیت آنها
در مع��رض
خطرگرسنگی
شدید هستند
کنار گذاشته

می شود.
هائیتی و لیبری��ا هر یک  10میلیون
دالر برای تغذیه آسیب پذیرین گروه
های جمعیتی خود دریافت خواهند
کرد.
بان��ک جهانی می گوید  100میلیون
نفر به علت بهای فزاینده مواد غذایی و
دسترسی سخت تر به مواد غذایی در
معرض خطر فقرزدگی هستند.
این س��ازمان پس از ارزیابی اخیر
همچنین توگو ،یمن و تاجیکستان
را به عنوان کشورهایی که فورا به
کمک نیاز دارند شناسایی کرد.
رابرت زلیک رئیس بانک جهانی
گفت:

پارس

“ جنبه
حیا تی
دارد که بر اقدامات
مش��خص تمرک��ز

کنیم”.
وی اف��زود“ :این فعالی��ت ها کمک
خواهد کرد به خطر عاجل گرسنگی و
سوءتغذیه برای دو میلیارد نفری که با
توجه به بهای فزاینده مواد غذایی برای
بقای خود تقال می کنند رس��یدگی
کنیم”.
کشورهای مش��مول این برنامه برای
تهیه غذا برای مدارس و سایر خدمات
اولی��ه و همچنی��ن خری��داری اقالم
اساسی مانند بذر و کود به کمک بانک
جهانی دسترسی خواهند داشت.
بان��ک جهانی همچنی��ن دو میلیارد
دالر دیگر در س��ال آینده برای تامین
پروژه های کش��اورزی از جمله برنامه
های بیمه محصوالت زراعی اختصاص
خواهد داد.
یک گزارش سازمان ملل اخطار داد که
ممکن است بهای مواد اساسی غذایی
مانند گندم و گوشت قرمز برای سالیان
سال متورم بماند.

تورم مواد غذایی
پایدار است:
دو میلیارد گرسنه!!

ارزیابی های س��ازمان خواربار جهانی
س��ازمان ملل (فائو) نش��ان می دهد
قیمت مواد غذایی در دهه آینده گرچه
ممکن اس��ت از قیمت های کنونی تا
اندازه ای کمتر باش��د ،اما کماکان از
قیمت های دهه قبل بیش��تر خواهد
بود.
در گزارش مش��ترک فائو و س��ازمان
توسعه و همکاری های اقتصادی آمده
اس��ت که بعضی از عوام��ل باال رفتن
ناگهانی قیمت م��واد غذایی ،از جمله

قیمت جهانی گندم و دانه های روغنی
بین سال های  2005تا  2007دو برابر
شده است ،و در حالی که طبق پیش
بینی فائو این قیمت ها در آینده نزدیک
پایین خواهند آمد ،اما این پایین آمدن
به اندازه رشد اخیر نخواهد بود.

www.gam.ca

آژانس هواپیمایی گام

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران :با بهترین شرایط و نرخ
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی

حالل

پیتزا ،همبرگر ،چیز برگر ،استیک
انواع پستا:
اسپاگتی ،الزانیا و...

 -صبحانه-

در ضمن در فصل تابستان با انواع
آبمیوه های طبیعی
و خنک ،هویج بستنی،
معجون،کیک
و چای و قهوه
آماده پذیرایی
از شما دوستان
گرامیهستیم

670-8400
Verdun

آب و هوای بد در مناطق
اصلی کش��ت حبوبات
جهان ،زودگذر هستند.
در ای��ن گ��زارش آمده
اس��ت که قیم��ت ها با
برگشتن شرایط عادی پایین خواهد
آمد ،اما عوامل دیگر از جمله باال رفتن
مصرف در کش��ورهای توسعه یافته و
باال رفتن هزینه های تولید باعث می
ش��ود که قیمت ها تا آن حدی که در
دهه گذشته بودند ،پایین نیایند.

www.gamvacations.ca

انواعفستفود
514

(Verdun) Qc

قیمت جهانی گندم طی دو
سال گذشته دو برابر شده!

بهترین نرخ به تمامی کشورهای دریای کارائیب
(کوبا ،دومینیکن ریپابلیک و)...

 514-344-8888 236

Local

رستوران

4123 Verdun

PAYVAND: Vol. 14  No.842  juin 01, 2008

دلیوری :رایگان

1-888-458-9939

برای آگاهی بیشتر
در مورد کلیه
نیازهایمسافرتی
خود با مشاور
مجرب فارسی زبان

_________________________
Garth Allen Marksted Travel

5375 Pare Suite 100
Montreal, Qc H4P1P7
Fax: 514-344-5452
Email:arash@gam.ca

آرش

تماسبگیرید.

ختفیف ویژه برای دانشجویان

¶: k¹§Ã¶ nHq¬oM HkhÀj ¾wnk
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یک شب شاد
بهسبککاباره
شاملشام،
موسیقی،
رقص و شعر

¥¯¼¨ Â] Áj ½HoµÀ ¾M



514-952-2165 / 514-258-8186
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شب همیاری برای فراهم منودن مخارج وکالت یک پناهجوی ایرانی

یک شب شاد به سبک کاباره
شامل شام ،موسیقی ،رقص و شعر
(درزیر به لیست هنرمندان ،جزئیات
برنام��ه ه��ای هن��ری و ش��ام توجه
فرمائید!)

زمان :شنبه  14جون
2008
ساعت  7بعد از ظهر

محل :مرکز س��نت پیر 1212 ،پنت
( جنوب خیابان س��نت کترین ،مترو
بودری-مونترآل)
Centre St. Pierre, 1212
Panet, (south of Ste. Catherines St., metro Beaudry,
)Montreal

مبارزه مشترک از
ایران تا کانادا

این برنامه برای فراهم نمودن مخارج
وکال��ت و کاره��ای حقوق��ی ی��ک
پناهجوی ایران��ی درحال تالش برای
ماندن در کانادا برگزار میشود.
بدین مناسبت خواهشمندیم ساعت
 7ش��ب چهارده��م ج��ون ،به جمع
انجمن زنان ایرانی در مونتریال وگروه
همبستگی بدون مرز برای صرف غذا
و لذت از رقص و موس��یقی و شعر در
محل مرکز سنت پیر بپیوندید!
نتیجه سالها دست و پنجه نرم کردن
ناامیدانه و پریشان کننده با سیستم
مهاج��رت کانادا نزدیک ب��ه ده هزار
دالر مخارج وکیل و کارهای حقوقی
تلنبار شده است که هیچ انسانی نباید
به تنهائی برای جنگیدن با اخراجی نا
عادالنه ومقابله با خطر شکنجه و مرگ
تحملنماید.
ارزیاب��ی پرونده این پناهجو توس��ط
سازمان عفو بین المللی چنین است
که با توجه به سیستم تبعیض آمیز
قضائی و زن ستیز حاکم بر ایران؛ این
فرد ،در صورت اخراج از کانادا ،با خطر
سنگسارمواجهمیباشد.
سازمانهائینظیر

س��ازمان اتح��اد کلیس��اهای کانادا،
س��ازمان عفو بین الملل��ی ،مرکزیت
کامیونیتی زنان شرق آسیا
از درخواس��ت مان��دن وی در کانادا
پشتیبانیمینمایند.
اقامت برای همه...
ستم و بی عدالتی سیستم مهاجرت
کان��ادا فرد گرفتار آمده را بی جرات و
منزوی میسازد.
خواهشمندس��ت با ش��رکت نمودن
و نش��ان دادن همبس��تگی خود به
شکستن این انزوا و خلع قدرت فردی
کمک نموده تا مبارزه اقامت برای
همه ادامه یابد.

تهیه بلیت:

بلیت  40دالر است اما بدلیل قیمت
هیچکس از شرکت بازداشته نخواهد
شد.
خواهشمندست قبال بلیت خود را از
طریق آدرس زیر تهیه نمائید:
اپرگ -کنکوردیا 1500 ،مزونوف
غربی ،شماره ،204
از دوشنبه تا پنجشنبه،
بین ساعات  2تا  6بعدازظهر.
QPIRG, Concordia
1500 Maisonneuve W., 204
)(Monday-Thursday, 2-6pm
or Email:
farha.najah@gmail.com
or call:
(514) 848 -7583

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

شام و بار:

با غذائی لذیذ از شما پذیرائی خواهد
ش��د .تمام تالشمان را به کار میبریم
تا با غذائی که باب میل همه باشد از
ش��ما پذیرائی کنیم .با این وجود در
صورتی که پرهیز از غذای بخصوصی
دارید خواهشمندست از طریق ایمیل
زیر ما را نسبت به نیاز غذائی خود آگاه
سازید:
@solidaritesansfrontieres
gmail.com

 *)Cash bar( Ligue des droits et libertés,کش بار
Federation des Femmes du
Quebec (FFQ) SAWCC

در کنار برنامه دایرخواهد بود.
-----------------

(514) 815-6234

قابل توجه تعمیرکاران
ساختمانی

جمع آوری هر گونه آهن آالت

از جمله گاز ،یخچال ،خشک کن و…

بامدیریت ایرانی حامد:

Recyclage de metal-containeur mobile,
4 camion a votre service,
Collecte de rebuts,
Residentiel & commercial
avec/sans contrat

GO JUNK

دیگر نیازی به کرایه کانتینر موبایل ندارید
فقط با ما متاس بگیرید و خود را از هرگونه
وسیله بالاستفاده از جمله چوب ،آهن ،و
غیره دور سازید.

)(514) 815-6234
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برنامه های هنری:
* گروه رقص:
بنیاد خورشید خامن:

گروه رقص خورش��ید خانم در سال
 1988توسط آرام بیات برای آموزش
رقص به ک��ودکان و بزرگس��االن در
مونتریال تاسیس گردید.
رقص ایرانی شامل فرم های گوناگون
و ویژه بسیاری است که اجرای آنها در
ایران از س��ال  1979ممنوع گردیده
است .گروه خورشید خانم با آموزش
رقصهای ایرانی به نسل جوان و دیگر
عالقمندان برای زنده نگاهداشتن این
هنر زیبا تالش می نماید.
گروه خورشید خانم در سفرهای خود
به اقصی نقاط امریکای شمالی و اروپا،
تاکنون ،اجراهای مستقل و گوناگون
بسیاری ارائه داده است.

اهمیت جست وجوی
حیــات در مریخ

س��فینه فضایی ناس��ا تصاوی��ر مهمی از
بخشی از کره مریخ به زمین ارسال کرده
که تا کنون کاوش نشده بود.
کاوشگر “ققنوس” (فینکس) بعد از طی
 ۶۸۰میلی��ون کیلومت��ر در منتهی الیه
شمال مریخ فرود آمد.
این کاوشگر مجهز به بازویی روباتیک برای
حفاری اس��ت که برای استخراج یخ بکار
می رود .تصور می ش��ود که در زیر سطح

 مانیکور پدیکور  -رنگ اپیالسیون فر کوتاه کرد ن مو ماکیاژ هایالیت -بند و ابرو

Unisex

G

مونتریال:

(514) 767-6804

bkordi@yahoo.com

همبستگی بدون مرز

(514) 848-7583

@solidaritesansfrontieres
gmail.com

6963 S
ُ herbrooke W.
جنب الیوال

H4B 1R1

NDG

(514) 489-6901

S
H
A
H
R
Z
A
D

www.skylawn.net

آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی
برا
ی آگاهی بیشتر در
مساف مورد کلیه نیازهای
رتیخود
با مشاور
مجرب فارسی زبان
514-242-0448

امیر

9

8-1588
Phone: 514-38
Ex.: 240

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.

Edmonton Office
72A-4003-98 Street
Edmonton ,AB T6E 6M8
Phone: 780-468-3331
Toll free: 1-866-845-8472

Head Office
433 Chabanel West, #111
Montreal, Qc H2N 2J3
Phone: 514-388-1588
Fax: 514-388-2815
Toll free: 1-877-SKY)LAWN(759 5296

Toronto Office
14 Holloway Road
Markham , Ontario L3S 4P4
Phone: 416-748-1588
Toll free: 1-877-SKY)LAWN(759 5296

نعیمهچنگیزی

شعر حسین شرنگ:

اجنمن زنان ایرانی

Coiff. Shahrzad 1001 coup

آرایش
عروس برای
عکسبرداری

حسین شرنگ ش��اعری است متولد
ایران که از سال  1983در کانادا اقامت
دارد .هشت کتاب اشعار وی“ ،کتاب
وحش” ب��رای ارائه آماده میش��ود.
این کتاب تنها در باره حیوانات است.
نخس��تین هفت کتاب وی به انسان-
حیوانات اختصاص دارد.

برای اطالعات بیشتر:

مریخ الیه هایی از یخ باشد.
مهندسان و دانشمندان در البراتور فضایی
ناسا در کالیفرنیا به محض دریافت نشانه
فرود کاوش��گر بر مریخ از ش��ادی فریاد
کشیدند و دست زدند.
این گروه بر هر یک از مراحل فرود کاوشگر
از طریق پیامهای رادیویی که از راه ماهواره
اودیسه در مدار مریخ به زمین رله می شد
نظارت داشتند.
با این حال وقتی که تصاویر از کاوشگر به
زمین رسید ،دانشمندان از چگونگی فرود
اطالعات بیشتری بدست آوردند.
ماموریت علمی این کاوشگر بر مریخ سه

سالن آرایش شهرزاد

تار :شاهین فیاز
آواز :شیرین مهربد:

ش��یرین مهرب��د کار موس��یقی را از
نوجوان��ی آغاز کرد .عالقه خاص او به
موسیقی موجب گردید تا به اموزش
آواز در بخش سوپرانو بپردازد.
اولین کار او ش��رکت در اجرای سرود
«ص��دای گامهای انق�لاب هنوز می
آید» در دانش��گاه پلی تکنیک تهران
بود .نخستین ملودی او بر روی شعر
فرانسوی “او یک زن است” در ذهن
او و در زندان ش��کل گرفت .در سال
 1990در کن��ار آغاز تحصیالتش به
فراگیری ردیف های موسیقی ایرانی
مش��غول ش��د و همزمان ب��ه اجرای
کنسرتهای متعدد در شهرهای کانادا
پرداخت .در س��ال  2001با ش��رکت
در فیلم مس��تند “درختی که به یاد
می��آورد“ ،در بخ��ش مص��ا حبه ها
و اج��رای موس��یقی “پاییزآمد“ ،در
ساختن این فیلم همکاری نمود.
در سال  2003همزمان با جنگ در افغا
نستان با گروه فرانسوی “ماهابوران“
به همکاری پرداخت و حاصل این کار
مجموعه ای از تلفیق ش��عر فارسی،
رقص کاتاکالی و ریتم های مدرن بود
که احساسات ضدجنگ این گروه را به
شکلی نو در کنسرتهای متعدد عرضه
داشت.
در س��ال  2005دعوت به همکاری با
گ��روه Talk about Genocide or
 Parlon Genocideش��د و در کن��ار
دیگر هنرمندان از کشورهای مختلف
دنیا به اجرای برنامه پرداخت .وی در
س��ال  2006اقدام ب��ه تولید وضبط
موس��یقی خود کرد ک��ه حاصل ان
مجموعه “اوج غریب یک صدا” است.
شیرین فارغ التحصیل رشته بهداشت
دهان و دندان می باش��د و هم اکنون
دانشجوی رش��ته هنر و علوم انسانی
است.

ماه طول خواهد کشید و هدف اصلی آن
کشف آب در این همسایه دوردست زمین
است.
فرود آمدن بر کره مریخ کار آسانی نیست
و از س��ال  ۱۹۶۰که روسیه اولین سفینه
را به سوی این سیاره پرتاب کرد ،احتمال
ناکامی هر ماموریتی که در ارتباط با مریخ
انجام شده  ۵۰درصد بوده است.
ن��ام ققن��وس هم که بر کاوش��گر ناس��ا
گذاش��ته شده از این نظر جالب است که
این کاوشگر در دو ماموریت پیشین خود
ناموفق بوده است.

امالک مسکونی و جتاری
مشاورصدیق و کارآزموده
در وست آیلند و حومه مونتریال

Cell.: (514) 998-9147
اوکازیون عالی
کاندو ،یک خوابه
در ریوی یرا ،پی یر فون
بازسازیکامل:
 149900دالر

1-Bedroom
CONDO
1st floor
)Riviera (PFDS
$149,900
Totally Renovated























Naimeh (Naomi) Changizi, B. Com
Agent Immobilier Affilié
EXITNaimeh
)Action Inc.(Naomi

Courtier
immobilier
Changizi
, B. agréé
Com
4781,
des Sources
Agentboul
Immobilier
Affilié
Pierrefonds,
QC 421-7888
H8Y 3C6






 Office
)Phone: (514
Phone:
Office
Fax:514-421-9111
(514) 421-7887
Fax: 514-421-9117
E-mail: info@exitaction.ca
naimehchan@gmail.com

cel.: (514) 998-9147
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کانادا :مهاجرت
مهاجرت به
کانادا از طریق
ختصصی و
حتصیالت

Skilled Workers And
Professionals
امروز  24اردیبهشت است ،باورم نمی
ش��ود یک ماه از زمان ورودم به ایران
گذشته است و تقریباً حدود  2هفته
دیگر به اقامتم در ایران مانده اس��ت.
اما دلم نم��ی آید ایران را ترک کنم...
بخاطر تمام محبت هایی که از طرف
خانوادۀ همسرم و دیگر ایرانیان مهمان
نواز به من ارزانی ش��ده .ولی می دانم
که زمان حرکت که برسد ،چاره ندارم
جز اینکه تمام این محبت ها را پشت
سر بگذارم با تمام خاطرات شیرینی
که جمع آوری کردم...
از طرفی بی صبرانه منتظرم به مونترال
بازگردم ،مهمتر از همه دلم برای دیدن
پسرم تنگ شده ،با اینکه هر روز با او
تماس تلفن��ی دارم ،ول��ی دلم برای
بوسیدن و به آغوش کشیدن او بسیار
تنگ شده ،می دانید باید اعتراف کنم
احساس می کنم وجودم بین این دو
کشور ایران و کانادا تقسیم شده.

بهرح��ال بهتر اس��ت که
بیشتر از این دلتنگی نکنم
و برگ��ردم س��ر مقاله این
شماره.
مضمون این مقال��ه را درباره
مهاجرت به کان��ادا از طریق
تخصص��ی و تحصیالت عالی
انتخاب کرده ام:

Skilled Workers And Professionals

ای��ن گروه مهاجرین م��ی باید دارای
تحصیالت لیس��انس به باال و تجربه
کاری در زمینۀ تحصیلی خود و دارای
تسلط کامل به یکی از زبانهای رسمی
کانادا ،انگلیسی یا فرانسوی باشند و با
دیگر توانائی ها برای استقرار موفقیت
آمیز و اقامت در کانادا اقدام کنند.
قوانین مهاجرتی برای متقاضیان این
گروه می تواند هر لحظه درحال تغییر
باش��د .درحال حاضر اداره مهاجرت و
تابعیت کانادا ب��رای پرونده های این
گروه مهاجرین احتیاج به سرعت عمل
بیش��تری دارد و دولت کانادا می باید
هرچه زودتر جهت رسیدگی به پرونده
های عقب افتاده جوابگو باشد تا این
گروه مهاجرین و افراد فامیل آنها قادر
باشند تا س��ریع تر به کانادا مهاجرت

کنند.
از چهاردهم
مارس 2008
دول��ت کان��ادا
تصمی��م گرفته
است که با تصویب
قوانی��ن جدید خود به
ای��ن مراحل س��رعت
بیشتریببخشد.
ای��ن قوانی��ن جدی��د
اشخاصی را که تا قبل
از  27فوری��ه 2008
تقاضاه��ای خ��ود را
تسلیم اداره مهاجرت نموده اند ،شامل
نمی شود.
درحال حاضر اداره مهاجرت و تابعیت
کانادا ( )CICدر تالش است تا بتواند با
سرعت بیشتری به پرونده های جدید
رس��یده به خصوص سرعت بیشتری
به این گ��روه (تخصصی و تحصیلی)
ببخشد ،البته برای اشخاصی که هنوز
واجد شرایط مهاجرت می باشند.
وزی��ر مهاجرت تحت ش��رایط جدید
می تواند توانائی آن را داشته باشد تا
بتواند افراد تحت نظارت خود را برای
سرعت عمل بخشیدن آموزش داده تا
کارمندانش بتوانند در زمان کمتری
متقاضیان را به کانادا مهاجرت دهند.
ولی درحال حاضر تصمیمات به دست
ادامه در صفحه بعد12 :

کلیسای شاهراه مقدس

«م�ا او را محبت می نماییم زیرا ک�ه او اول ما را
(اول یوحنا)19:4 :
محبت نمود»

HOLY

_____________________________________
از تشنگان کالم خدا ،مشتاقان آرامش الهی ،دعوت می شود
در جلسات کلیسایی که هر هفته

HIGHWAY
CHURCH

یکشنبه ها ،از ساعت  2تا  4بعدازظهر

به دو زبان (فارسی و انگلیسی) برگزار می گردد ،شرکت نمایند.

<

<

تعلیم و تفسیر کتاب مقدس :برادر پیمان
نشانی1345 Lapointe, Ville St-Laurent :

تلفن:

514-777-6421

رستورانگیالن
اهای محلی گیالن
ذ

انواع غ
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خورشت ها:
 باقالقاتوقمیرزاقاسمی ترش تره فسنجان(انار بیج)
 قورمه سبزیواویشگاه مرغ
 -و گوشت

کلچهاشنی ها
ز کباب
یتو
بادمجن پرورده
ماس انبرانی
ساالت و خیار
د

کباب ترش
ماهی پلو
(ماهی سفید)
کباب چنجه
جوجه کباب
با کیفیت استثنائی
و بهای مناسب

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

) 514-807-8747
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MARIA
COTTONE

COMMISSIONER
OF OATHS

ماریا کتُنه

مشاور مهاجرت به کانادا

CANADIAN IMMIGRATION CONSULTANT
TRUSTWORTHY, DEDICATED,COMPASSIONATE
Certified Member of CSIC
Registered member of CAPIC
-----------------------------------------

من با خاطراتی شیرین و موفقیت آمیز راهی
مونترال می باشم از كلیه عزیزانی كه در این سفر
مرا یاری داده و معرف من بودند ،سپاسگزارم
و امیدوارم الیق محبت های شما باشم.
جهت کلیه امور مهاجرتی با زبان شیرین فارسی با من متاس بگیرید.

__________________
980 St-Antoine W.
)Suite 308 (X:Mansfield

اولین
مشاوره
رایگان
خواهد بود

Montreal, Quebec H3C 1A8

Tel.: 514-656-8178
Fax: 514-656-8179

mariacottone@hotmail.com

رستــوران
گورمه ِ
گـرگ
در خدمت شما از
سال 1976

Restaurant Le
Gourmet Grec
g
Brin n
ow
r
u
o
y
wine
/
r
e
be

beautiful, huge
wood-burning
Fire-place

با بهترین غذاهای

یونانی ،دریایی و ایتالیایی

با قیمت و کیفیت باور نکردنی

آماده پذیرایی شما هموطنان عزیز است.

شومینه ما با چوب طبیعی
در فضای خانوادگی

بوی چوب و آتش،
بوی جاده چالوس ،کلبه های کوهی
دماوند ایران را به خاطر می آورد.
-----------------------

Located on one of Montreal’s
busier and animated pedestrian
streets, Prince-Arthur,
Le Gourmet Grec has been
welcoming customers into
their relaxed and casual setting
since 1976. Bring your own
beer/wine/cooler and enjoy a
delicious meal seated next to the
natural wood-burning fireplace
in the winter or, in summer, on
their outdoor terrace alongside
Prince-Arthur Street. Restaurant
Le Gourmet Grec boasts an
extensive menu featuring sea
food, fresh fish, veal and pasta.
Every meal is prepared with
healthy Mediterranean ingredients such as extra virgin olive
oil from Kalamata, sea water
salt organic oregano, Greek tea
and wine vinegar. Le Gourmet
Grec also offers a 2 for 1 special
valid throughout the week and,
applies to day and evening

Room for
400 people
درزیباتریننقطــه
پرنس آرتور

به م
حتومانتریال می آئید،

سری به زیباترین
خیابان
شهر ما و رستوران
گ
مه
ور گرگ بزنید ...

E
PRINC
RE
ARTHU
180 Prince Arthur E
Montreal, QC H1A 1A1

Tel.: (514) 849-1335
Fax: (514) 849-0648

Toll Free: 1-866- 848-1335
www.legourmetgrec.com

12

سال 14شماره11  842خرداد 1387

گردباد میامنار...

میانمار در جنوب ش��رقی آسیا با چین،
بنگالدش ،هن��د ،ویتنام ،الئوس و تایلند
همسایه است و در خلیج بنگال و خلیج
سیام در غرب و جنوب به اقیانوس پیوسته
است.
حکومت متحده بیرمانی در قرن شش��م
بوجود آمد و در قرن هشتم بدست مغولها
پادشاهی بیرمانی پایان پذیرفت.
انگلستان در اوایل قرن نوزده
یعنی  1924به این کش��ور
حمله برد و در طی دو سال
بخش بزرگی از این سرزمین
را تحت کنترل خود درآورد.
و س��پس طی  4سال جنگ
( )1953-1956تمام برمه را
گرفت و آن را به یک استان
از اس��تان های امپراتوری
هن��د ش��رقی تبدی��ل و
ضمیمه کرد.
انگلس��تان در طول بیش
از یک قرن با خش��ونت و
ستمگری ،سخت کوشید
ت��ا زب��ان ه��ا و فرهنگ
ه��ای قوم��ی را ناب��ود و
زبان انگلیس��ی و فرهنگ
اس��تعماری را جایگزی��ن
کند.
جنگ جهانی دوم و ضعف
و زبونی استعمار انگلیس،
ب��ه مردم ای��ن ام��کان را داد تا به کمک
ژاپنی ها او را به نف��ع ژاپن بیرون کنند.
بعد از پایان جنگ دوم به استقالل دست
یافته و از عضویت در کشورهای مشترک
المنافع که اتحادیه ایست بین انگلیس و
مستعمرات پیشین ،خودداری کنند.
وج��ود اقوام گوناگ��ون و ادیان و فرهنگ
ه��ای متنوع و بیش از یکصد زبان از یک
طرف؛ و بارهای منفی و شیطانی به یادگار
مانده استعمار از طرف دیگر ،این کشور را
بارها دچار آش��وبها و شورش های زیادی
کرده است ،بخصوص اقوام شانها و کادنها
همواره خواس��ته های قومی و قبیله ای
داشته و از جانب آمریکا تحریک میشدند.
تایلند که به هنگام جنگ ویتنام به منزله
پایگاه نظامی آمریکا بکار می رفت ،امروز
هم مش��کالت زیادی به دولت چپگرای
برمه در مرندها فراهم میکند.
بعالوه در این کش��ور  150000چینی و
نزدیک به یک میلیون هندی در پناه قانون
زندگی می کنند .در نتیجه حکومت بر این
کشور سخت پیچیده و دشوار است.
دولت کنونی با وضع یک س��ری قوانین
مترقی و مردمی س��عی ک��رده به حق و
حقوق اقوام و ملی��ت ها احترام بگذارد و
صلح و امنیت را برای همه در چنین اوضاع
و احوالی فراهم کند.
مثال ماده  21قانون اساسی میگوید اقوام
ملی برای اجرای مراسم مذهبی و سنتی،
و کاربرد و توسعه زبان و ادبیات و فرهنگ
خویش آزادند .ماده  52به داش��تن حق
آم��وزش برای همه آحاد ملت تاکید دارد
و آموزش پایه (ابتدائی) را به همه اجباری
میکند.

چرا آمریکا در فاجعه بزرگ
میامنار اصرار می ورزد
کمک های خود را مستقیما
و بدست خود توزیع کند؟!

در ادام��ه مطال��ب من��درج در ش��ماره
 836پیوند با همین عن��وان ،در رابطه با
ش��رارتهای غ��رب و در راس آن آمریکا،
به بهانه دموکراس��ی و حقوق بشر و علم
کردن یک بیرق تبلیغاتی بنام داالئی الما
به معنی «اقیانوس خرد!» تجسم خرافات،
کهنگ��ی و بازمانده عهد فئودالیس��م در
تبت ،با سوءاس��تفاده از فرصت برگزاری
ب��ازی های المپیک در چین بر علیه این
کش��ور ،این بار نوبت میانمار است که با
بهره برداری شیطانی از مصائب طوفان و
گردباد و درد و رنج مردم بر علیه نظام چپ
گرائی که موافق طبع امپراطوری سلطه
سد راه مداخله جوئی های
گرش نیست و ّ
اوست ،به لجن پراکنی و هوچیگری های
تبلیغاتی دست بزند و در این راه افراط ،تا
به آنجا پیش برود که رژیم افسران مترقی
و خواهان تغییر و تحول اساسی در جامعه
بشدت خرافات زده و محروم را دیکتاتوری
سهمگین و بدتر از طوفان جلوه دهد.
چون این حقی��ر  3ماه پیش این فرصت
را یافت که از «میانمار» به معنای «کشور
عجائب» و بزرگترین شهر مذهبی -تجاری
سیاسی آن یانگون که ضمنا به منزله مکه
ی معظم��ه بودائیان ب��وده و بزرگترین
«باگوت��ا» (تبعی��د) جهانی آنه��ا در این
ش��هر قرار دارد ،دیدن کرده و یک سری
تجارب و مشاهدات عینی کسب کند ،در
نتیجه بخوبی بطالن اتهامات و فحاش��ی
ه��ای مداخله جویانه را در تبلیغات غرب
احساس و لمس می کنم.
برای روشن شدن حقائق الزم است کمی
به جغرافیای سیاس��ی این کش��ور اشاره
شود.

مهاجرت به کانادا...
ادامه از صفحه11 :

این امتیازبندی به شرح زیر
می باشد:
 تحصیالت دانشگاهی -تسلط به یکی از زبان های رسمی

همینطور باید نشان دهید که قادرید
حداقل یک س��ال برای خ��ود و افراد
تحت تکفل خوی��ش توانائی مالی با
اس��تانداردهای دولت کانادا داش��ته
باش��ید ،و در مراح��ل آخ��ر می باید
آزمایشات پزشکی و عدم سوء پیشینه
خود را بگذرانید.

متقاضی اصلی:

شما درصورتی که مجرد هستید یا با
همسرتان زندگی می کنید به اتفاق
فرزندانت��ان می توانید برای این گروه
مهاجرتی اقدام بفرمائید.
درصورت متأهل بودن بهتر آن است
که یکی از زوجین که دارای امتیازات
بیشتری می باشد ،متقاضی اصلی بوده
و پرونده به نام او دایر شود و زوج دیگر
بعنوان هم��راه در پرونده ثبت خواهد
شد.
اگر امتیازات ش��ما به ح��د نصاب یا
بیشتر رسیده باشد شما واجد شرایط
برای مهاج��رت از طریق تخصصی و

------

تحصیلی خواهید بود و اگر متأسفانه
امتیازات شما به حد نصاب یعنی 67
امتیاز نرسد شما واجد شرایط در این
گروه مهاجرتی نخواهید بود.
برای مهاجرت به کانادا از طریق استان
کبک ش��ما باید واجد ش��رایط اعالم
شده از طرف دولت کبک باشید.
ایالت کبک که برای مهاجرپذیری خود
مختار و شرایط خاص خود را دارا می
باشد که تفاوت های فاحشی با قوانین
مهاجرتی فدرال دارد.
مهاجرین تخصصی و تحصیلی برای
ورود به کانادا از طریق اس��تان کبک،
مانند برنامه مهاجرتی ف��درال دارای
امتیازبندی به شش گروه یادشده نمی
باش��د و دانستن زبان فرانسوی شرط
اولیه می باشد.
در پایان ،از سرزمین بیاد ماندنی تان
درودهای��م را برای ش��ما عزیزان در
مونترال می فرستم و از روزنامه محترم
پیوند ب��رای چاپ این مقاله بس��یار
سپاس��گزارم و امیدوارم در ماه ژوئن
زندگی را در کمال سالمتی و شادمانی
بگذرانید و آرزومندم که همیشه دل
تان شاد و لب تان خندان باشد.

کــتنه
ماریا ُ

مشاور رمسی مهاجرت به

کانادا

@MARIACOTTONE
HOTMAIL.COM

مسینار برنامهریزی مالی

 اگر قربانی کالهبرداری مالی شدیم ،چگونه عمل کنیم... در غیبت مشاور مالی خود چه کنیم؟و بسیاری مسائل مهم دیگر...

Financial planning
Seminar
Topics
?How to protect your assets
?What are the responsibilities of your financial advisor
?What to do in case of mismanagement or financial fraud
How to get service for existing insurance and investment plans
?in case of absence of your advisor
__________________________

Speakers:

Denis A. Cyr, A.V.C., Pl. fin.
Investigator. Consultant
Chambre de la sécurité financière
__________________________

Ali Paknezhad,

Financial security advisor,
Mutual fund Representative
Dynamic wealth management
__________________________

Nabil Tarcha

Principal regional director
RBC Insurance
__________________________

Date:

June 10th 2008, 6:15 pm
__________________________

Location:

Hotel Ruby Foo’s
7655, boul. Décarie
Montréal (Qc) Metro: NAMUR

Info: (514) 484-1867 ext 223

توجه این مسینار به زبان انگلیسی خواهد بود.

رستوران کارون
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اسپشیال های مخصوص ماه

دوش�نبه :قیمه  6/50 .............................................................دالر
سه شنبه :عدس پلوگوشت 6/50 ...............................دالر
چهارشنبه :لوبیاپلومرغ 6/50 .......................................دالر
پنج شنبه :سبزی پلوماهی 6/50 ................................دالر
جمعه :قورمه سبزی 6/50 .............................................دالر
* چلوکباب کوبیده 2 :سیخ
(در طول هفت�ه) 7/50 .........................................................دالر
از دوشنبه  3مارس از ساعت  12تا 3بعدازظهر

در قلب NDG

قلیه
ماهی
با پلو

با نا
ن
ت
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ف
ت
و
ن
ت
ازه
خشخاشی

چلو کباب کوبیده
چلو کباب چنجه
و کباب سلطانی
چل
چلو کباب برگ
جوجه کباب
با کیفیت استثنائی و
بهای مناسب
7400 Sherbrooke W
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Elmhurst

کارمندان اداره مهاجرت ( )CICانجام
پذیر می باشد و تا زمان تصویب قوانین
جدید وزیر فعلی اداره مهاجرت ،خانم
 DIANE FINLEYنمی تواند قوانین
جدید را به اجرا در آورد.
بع��د از تصوی��ب لوای��ح جدید کلیه
شرایط به اطالع عموم رسانده خواهد
شد که در لوایح استانی و Territories
تأثیر بسزائی خواهد گذاشت و احتمال
دارد شرایط جدید در تابستان 2008
به تصویب برسد و از پائیز همین سال
هم به اجرا گذاشته شود.
مهاج��ران متخصص و تحصیل کرده
افرادی هستند که با ورودشان به کانادا
در اوضاع اقتصادی و اجتماعی کانادا
نقش بسیار مؤثری بازی خواهند کرد.
اف��راد متقاض��ی در این گ��روه برای
مهاجرت به کانادا به وس��یله سیستم
امتیازبندی انتخاب می شوند ،که می
باید از صد امتیاز موج��ود دارای 67
امتیازباشند.

کانادا ،به انگلیسی یا فرانسوی
 تجربه کاری مرتبط با تحصیالت شرایط سنی دارای هرگون�ه قرارداد کاری درکانادا
 خویش�اوندان درج�ه ی�ک درکانادا

در
مرک��ز ش��هر
یانگون(رانگونپیشین)
بزرگترینشهرمیانماربا
½  5میلیون جمعیت
 4مس��جد و تع��دادی
کلیس��ا در کنار یک «باگوت��ا»ی بزرگ،
زندگی مسالمت آمیزی را پیش می برند
و چون نظام حاک��م در کمال بی طرفی
نسبت به ادیان و فرهنگ ها سیاست های
خود را ترسیم میکند به هیچ وجه تنش
های قومی یا مذهبی در این شهر بزرگ
وجود ندارد و عقائ��د مذهبی گوناگون و
فرهنگ ها و زبان های متعدد در کنار هم
صلح آمیز زندگی میکنند.
ام��روز بالی بزرگ طبیعی دامن گیر این
ملت ش��ده اس��ت و بیش از یکصد هزار
کشته بجاگذاشته سبب ناپدیدشدن و بی
خانمانی دو میلیون شده است.
در مناطق جنوبی تا هشتاد درصد از مزارع
و منازل نابود شده اند.
در ی��ک چنی��ن فاجعه بزرگ��ی غرب و
بخصوص آمریکا اصرار دارد به درون کشور
نفوذ کرده و کمک های خود را مستقیما
و بدست خود توزیع کند و به این ترتیب
زمینه را برای برنامه های شیطانی خود در
آینده آماده سازد.
اما مردم میانمار که خاطره بس��یار بد از
عمال آن در
اس��تعمار انگلیس و جنایات ّ
دل دارند و همچنین سالهاست در معرض
تحریکات و ش��رارتهای آمریکا از طریق
مرزهای تایلند هس��تند ،به حق ،نسبت
به سیاس��ت های حیله گرانه غربی ها بد
بینند و به اص��رار آمریکائی ها در کمک
های حمل شده توسط ناو جنگی و بدست
سربازان آمریکائی روی خوش نشان نمی
دهند.
رژی��م میانمار معتقد اس��ت ارتش 400
هزار نفری میانمار و دیگر نهادهای دولتی
و مردم��ی که ضمنا به زب��ان و فرهنگ
اقوام و مناطق جغرافیائی کش��ور آگاهی
و اِش��راف دارند ،بهتر از بیگانگان از عهده
کمک رسانی برمی آیند و لزومی به هجوم
نظامیان آنها به داخل کشور نیست.
اکن��ون بع��د از  20روز از وق��وع فاجعه
طوف��ان و تبلیغات ش��بانه روزی بر علیه
رژیم سیاس��ی میانمار ،تلویزی��ون کانادا
ضمن پخش تصاویر ویرانی های ببار آمده
برای اولین بار از سازماندهی و نظم قابل
تحسین در کار کمک رسانی توسط نظام
حاکم خبر میدهد.
ه��دف این نوش��ته مطلقا دف��اع از رژیم
میانمار و تبرئه آن نیست و احتماال خطاها
و کاستی های زیادی در این کار روی داده
است.
اما این همه تبلیغات شبانه روزی بر علیه
این دولت شک برانگیز بوده و این سوال را
در ذهن می پرورد که آیا اعزام این نیروی
نظامی به نیواورلئان برای نجات ساکنین
آن ک��ه هنوز بع��د از دو س��ال و اندی از
عواقب گردباد کاترین رنج میبرند و ویرانی
ها بر جای مانده اند ضروری نمی نماید؟

چگونه از سرمایه خود محافظت کنیم؟

تکرار شرارت
و «اقیانوس
ِ
خـرد»

ابوج
عفر خدیر

www.paivand.ca
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Harley

St-Jacques

7421 Harley (514) 483-6990
Montreal, QC H4B 1L5
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درشهر...
مدرسه دهخدا

کالس فارسی برای کودکان و
نوجوانان ایرانی و بزرگساالن
غیرایرانی
4976 Notre Dame W.
Metro: St-Henri

MEKIC
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رادیو هم صدا اتاوا
پخش زنده یکشنبه ها 9 :تا 11شب

منایشگاه و

اجنمندوستدارانزرتشت

خانه کتاب ایران

بیایید جشن های ملی را پاس بداریم

تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
97.9FM
Live from: 21:00-23:00

انجمن دوستداران زرتشت تاریخ برگزاری جشن های ملی را
به آگاهی هم میهنان گرامی میرساند.
جشن مهرگان  ،شنبه  11اکتبر 2008
-1
جشن یلدا (زادشب مهر) شنبه  20دسامبر 2008
-2
جشن سده  ،شنبه  31ژانویه 2009
-3
جشن چهارشنبه سوری ،سه شنبه  17مارس 2009
-4
سیزده بدر ،یکشنبه  5آوریل 2009
-5
جشن زادروز زرتشت ،شنبه  28مارس 2009
-6
همچنین از سازمانها و انجمن های دانشجوئی و فرهنگی که مایلند در
برگزاری این جشن ها با ما همکاری و یا همیاری نمایند ،دعوت می
شود به ما بپیوندند تا با یاری یکدیگر ،گوشه ای از فرهنگ ایران را ،که
مجموعه ایست از آداب و رسوم آن که در ذهنیت ملی ما نهادینه شده،
به نسل آینده شناسانده و انتقال دهیم.

تلفن514-886-4768 :

مدرسه فردوسی
Courtrai 4255
Cote-Des-Neiges
Tel.: 514.962.3565

کالس های فارسی

اجنمن فرهنگی ایرانیان
وست آیلند
برای کودکان :شنبه ها

از ساعت  12/30تا 15/00
)2900 Lake (DDO

تلفن)514( 626-5520 :
----------

اوتـــاوا

«مناشـــوم»
Ottawa Persian Radio
دوشنبه ها 7 :تا  9شب

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

شنبهشبهای
کتابخانهنیمـا
اطالعیه تغییر ساعات
کار کتابخانه نیما

بدینوسیله به آگاهی اعضای گرامی
کتابخانه نیما میرس�اند که از تاریخ
دوش�نبه  5ماه می  2008س�اعات
کتابخان�ه به ق�رار زیرتغیی�ر کرده
است:
 سه شنبه تا جمعه:از ساعت  5:30تا  8:30بعدازظهر
 شنبه شب ها:(شامل برنامه های فوق العاده بنیاد
نیما) از ساعت  5:30تا نیمه شب
یکش�نبه ها و دوشنبه ها کتابخانه
تعطیلاست.

شنبه 7 :ماه جون

نمایش فیلم مستند زندگی
دهخدا

شنبه14 :ماه جون

موسیقی زنده پاپ
توسط هومن افخمی ،امیر بالشی
و رضاهومن

شنبه21 :ماه جون

جشن فارغ التحصیلی مدرسه
دهخدا در پارک انگرینیون.
از همه ایرانیان برای همبستگی
با این جشن دعوت به عمل
میآوریم.
در ضمن کتابخانه در این روز
تعطیلاست.
-----------------------

ازهمه اعضا ،دوستان ویاران کتابخانه
نیما و نیز همه عالقمندان دعوت می
کنیم با شرکت فعال خود در برنامه
های ما  ،آنها را پر بارتر سازند.
هیئت اجرائیه کتابخانه نیما

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca

____________________
www.radiohamseda.net
shabnam@radiohamseda.net

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

دعوت به کار
اجنمن فرهنگی
ایرانیان
وست آیلند
جهت تکمیل کادر آموزشی
خود از معلمین دلسوز و
باتجربه برای روزهای شنبه از
ساعت  12و نیم تا  3بعدازظهر
دعوت به همکاری می نماید:
از عالقمندان تقاضا میشود با
شمارهتلفن:
تلفن)514( 626-5520 :
تماس حاصل فرمایند.
نشانی مدرسه:
)2900 Lake (DDO
--------------------

علیگلستانه
این بار  MEKICکارهای علی
گلستانه  ،نقاش بزرگ و مشهور
ایرانی را از ایران به مونترآل آورده
است .نام علی گلستانه چندین
نسل از ایرانیان ،نامی آشناست و
یادآور نقاشی هایی بسیار قوی ،زیبا
و ستایش برانگیز .با دیدن این کارها
 ،چشم نوازش می بیند و دل غنج
می زند!...
---------------------Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.

در این راستا مهر ورزیده با روابط عمومی اجنمن پیوند بگیرید:
)514( 865-7146
)514( 325-3012

4438 rue de la Roche
Montreal (Quebec) H2J 3J1
Tel: (514) 373-5777
Fax: (514) 373-7555
E-Mail: info@mekic.ca

تپش دیجیتال

www.08tapesh.com
تپش پیشتاز در نوآوری!

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
(کاست و کامپکت دیسک)

کاست ،دیسک ،کتاب ،کارت تلفن را می توانید از تپش
دیجیتالتهیهکنید
 -ارائه کلیه خدمات دیجیتالی (عکس ،فیلم ،موزیک)

 -طراحی و تهیه وب سایت

 انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)... فروش جدیدترین کتاب های ایرانی تعمیر کامپیوتر شما :در منزل یا محل کار شماجنب سوپر اخوان

تبدیل سیستم های ویدیوئی
 ----سرویس دی.جی و--- ...

6162 Sherbrooke w.
Tel.: 514-223-3336

Sign
Plexi

†fd ouvert }Â¾…£
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Canopy

Board

}£`` Â¾…£†oZÂœZÌ³œzÍ‹£

•¾¯}ä¥±‰®… ,xÂ`````Éœ ,
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…xÂÉœ äÅ¾†ò ä

g
Awnin

www.plexisign.com

E-mail:plexisign@videotron.ca

4629 Notre Dame O, Mtl, QC H4C 1S5
Tel.: (514) 931-7779,
Fax: (514) 931-9234,
Cell.:(514) 941-5220

دانشنامهایرانیکـــا
را فراموش نکنیم

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکــــا از آن
همه ماست

و به تشویق و حمایت مالی همه
ایرانیان نیاز دارد.
_______________

تلفنمونتـــریال:
514-651-7955

www.iranica.com

x£ÅœZ® Zç½À`®•ã¿¨œZ
›®˜¯ )ä¥±…Zz Ý‘£``À› z (Zz£``†zZ

Persian Cultural Association
National Capital Regions
P.O. Box 36082 Ottawa, Ont. K1Y 4V3

Tel.: 232-5900 Ext. 444,
www3.smpatico.ca/iranian.pca-ncr
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کلیس�اهایاجنیلیفارس�یزبانمونتریال

بهشت از ِ
آن کیست؟

کشیش جالل عادل

رضوان به دو گندم بفروخت
نکوهش واقع گردیده است.
انسان به توبه و بازگشت از گناه و تقدس دعوت
ناخلف باشم اگــر من به جـــــوی نفروشم
ش��ده ،به طوری که کلیۀ شعرا و عرفا نه فقط به
خطایا و گناهان خویش اقرار و اعتراف کرده اند شاعر دیگری نیز گوید:
بلکه از خدا تقاضای مغفرت می کنند و تمام بشر بدتر زانم که خواهی گفتــن آنی
را نیز مجرم و گناهکار معرفی می نمایند.
و لیکن عیب من چون من ندانی

-بخش یکم از  3بخش-

بهشت برای شخص
ایماندار به مسیح،
بودن با خداست...
و جهنم جدایی از
خدا...

حال به گفتۀ شاعر و عارف نامی سوزنی سمرقندی
توج��ه می نماییم که چگونه به طرز ناگواری به
گناه و خطایای خود اعتراف کرده ،می گوید:
رفتم به دام دیــو و فتــــادم بـه دام او
ز دیـو دیوتر گشتـم و از سیرت تبـــاه
یک روز بی گنه نبودم به عمر خـویش
گویـا بوده بی گنهـــی نزد مـــن گنـــاه
بـرست
هرگونه گناه ز اعضـــــای مـن ُ
چـــون از زمیـن نـم زده هرگونه گیـاه
فردا به روز حشر که امـروز منکرنــد
اعضای مـن بود بر اعمال من گــــواه
عصیان کنی و جای مطیعان طمع کنی
بسیار َکلـه هاست به سودای ایـن کاله
همچنین می فرماید:

ز هر بدی که گویی هــزار چندانــــــــم
مــرا نداند کس بدان گونـه که من دانـم
در آشکار بدم ،در نهان ز بـد بدتـــرم
خــدای دانــــد و بس آشکار و پنهانـــم
به یک صغیره را بنمایـم شیطان بــــود
به صد کبیره کنـــون راهنمای شیطانـم
بدی فروشند و نیکی ستانند و مـن بدین
تجارت از او شادمـــــان و خندانــــــم

ه��رگاه از ما س��ئوال نمایند که بهش��ت از آن
کیست،
چه جوابی خواهیم داد؟
حتماً خواهیم گفت که بهشت از آن کسانی می
باش��د که اوامر الهی را بدون کم و کاست به جا
آورن��د و بدون عیب و نقص و خطا زندگی خود
را وقف خدمت به خدا و کمک به دیگران نموده
و در اطاع��ت و تقدس و تقرب به خالق خویش
قصور نورزیده باشند.
شاعر و سخن سرای پارسی ،سعدی نیز
آن
از
بهش��ت
گفت،
خواهیم
ب��ه طور خالص��ه
چنین می گوید:
کس��انی اس��ت که پاک بوده و در طول زندگی سعدیا راستی ز غیر مجوی،
مرتکب خطایی نشده اند.
چونکه در وجود خودت نمی یابی
در حقیق��ت آنانی که چنی��ن عقیده و منطقی
داشته باشند و اطاعت و عمل نمایند ،واقعاً جواب
من آن رندم که عصیان پیشه دیرم
بسیار نیکو و پسندیده ای دارند.
به دستی جام و دستـی شیشه دیـرم
اما نکته ای مهمتر و سئوالی مهمتر از آنچه که
گفته شد وجود دارد و آن این است که آیا در این اگر تو بی گناهی رو ملک شــــــو
مـن از آدم و حوا ریشــــه دیــــرم
دنیای پهناور و در زیر این آس��مان نیلگون ،یک
نفر پاک و بی گناه یافت می ش��ود که بتواند در
حضور خالق این جهان ایستاده بگوید ،من پاک عارف نامی اوحدی اصفهانی نیز درباره
و بی گناه می باشم و این لیاقت را دارم که وارد گناه آدم چنین می گوید:
گر بهشت عـــدن نفـروشــــی به یک گندم
بهشت خدا شوم؟
هم تو از جو کمتر ارزی هم تو از آدم نباشی
هرگاه با واقع بینی به ادبیات جهان و گفتۀ شعرا
و عرفا بنگریم ،خواهیم دید که انس��ان در دنیا حافظ شاعر عالیقدر شیراز نیز گوید:
مجرم و سرکش و گناهکار شناخته شده و مورد پ��درم روضه
باباطاهر عریان نیز چنین می گوید:

و نیز شاعر دیگر گوید:

تو امثال گشتی با ما وصـــــال
کجا دانـــــــی عیب هفتــاد سال

شیخ بهایی نیز گوید:

جد تو آدم بهشتش جـــای بــــود
قدسیان کردنـــــد بهر آن سجود
یک گنه چون کرد گفتندش تمام
ُمذنبی ُمذنب ،برو بیـرون خرام
تو طمع داری که با چندین گناه
داخل جنت شـــوی ای رو سیاه

دوستان عزیز،

نه فقط ادبیات جهان انسان را مجرم و گناهکار
و محکوم دانسته و به پاکی و تقدس دعوت می
نماید و نه فقط ش��عرا و عرفا به گناه و خطایای
خویش معترف شده و دیگران را هم مقصر می
دانند ،بلکه وقتی به کتب مقدسه الهی و گفتار
انبیاء راستین خدا می رسیم به طریقی عجیب و
انکارناپذیری نشان می دهند که انسان سرکش،
نامطیع ،خودخواه ،گناهکار و مایل به خطا و بدی
می باشد.
چنانک��ه داود نب��ی در کتاب «زب��ور» خود می
فرماید:
خدا از آسمان بر بنی آدم نظر کرده تا ببیند که
آیا فهیم و طالب خدایی هست .همه انسانها مرتد
ش��ده با هم فاسد گردیده اند .نیکوکاری نیست
یکی هم نیست .جمعیاً گمراه و فاسد شده اند.
داود نب��ی نه فقط راجع به گن��اه اهل عالم می
فرماید ،بلکه در خصوص گناه و خطایای خویش
نیز اقرار و اعتراف کرده می گوید:
ای خ��دا ،گناهانم مرا احاطه کرده ،به طوری که
نمی توانم دید ،شمارش آنها از موهای سرم زیاده
شده است .من به گناهان خود اعتراف می کنم
و خطایایم همیشه در نظرم می باشند .با پدران
خود گناه کرده و عصیان ورزیده ،شرارت نموده
ایم.
و نیز می فرماید:
ای خداوند اگر گناهان را به حساب آوری کیست

که در حضور تو تواند ایستاد.
اشعیاء نبی می فرماید:
وای بر من که هالک می ش��وم ،زیرا که مردی
ناپاک لب هس��تم و در می��ان قومی ناپاک لب
ساکنم .ای خداوند گناهان ما به ضد ما شهادت
می دهند .چون که خطایای ما با ماست و گناهان
خود را می دانیم که مرتد شده ترا انکار نموده ایم.
جمیع ما نجس شده ایم و اعمال عادله ما ،مانند
لتۀ ملوث می باش��د و همگی مثل برگ پژمرده
شده ،گناهان ما مثل باد ما را می ربایند.
ارمیاء نبی نیز می فرماید:
ما با خجلت در گناهان خود می خوابیم و رسوایی
ما ،ما را می پوشاند زیرا که هم ما و هم پدران ما،
از طفولی��ت خود تا به امروز به خدای خود گناه
ورزیده و به کالم مقدس او گوش نداده ایم.
همچنین می گوید:
ای خداوند ما به ش��رارت خود و عصیان پدران
خویش اعتراف می نمایی��م .زیرا که به تو گناه
ورزیده ایم.
دانیال نبی نیز درباره گناه عموم قوم چنین می
گوید:
ای خداوند ،ما گناه و ش��رارت و عصیان ورزیده
ایم و تمرد نموده از فرمان تو و احکام مقدس��ت
تجاوز کرده ایم .چونکه به انبیایی که به اسم تو به
پادش��اهان و سروران و پدران ما و به تمامی قوم
زمین سخن گفتند ،گوش ندادیم.
همچنین می گوید:
ای خ��دا ،عدالت از آن توس��ت ،اما رس��وایی و
شرمندگی از آن ما می باشد.
عزرای کاهن که رهبر اس��یران قوم یهود بود ،به
جه��ت بنای مجدد دیوارهای اورش��لیم ،پس از
آزادی آنها به وسیله کورش و داریوش پادشاهان
ایران ،درباره گناهان قوم یهود چنین می گوید:
در وقت هدیه شام از تذلل خود برخاسته با لباس
و ردای دریده به زانو درآمدم و دس��ت های خود
را به سوی یهوه خدای خویش به طرف آسمان
برافراشته گفتم که ای خدای من ،شرم دارم و از
بلند کردن روی خود به س��وی تو خجلت دارم،
چون که گناهان ما ،باالی س�� ِر م��ا از حد زیاده
شده است ،و تقصیرهای ما تا به آسمان برافراشته
گردیده اس��ت .ما از ایام پ��دران خود تا به امروز
مرتکب تقصیرهای عظیمی شده ایم.
نه فقط ما ،بلکه پادشاهان و کاهنان ما نیز به گناه
آلوده شده اند.
_________________
ادامه در شماره آینده

خداوند محبت است

هر شنبه
از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

514-999-5168

از ساعت  3/30بعدازظهر در قلب مونتریال
)(Metro: Mont Royal

Mont
Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont Royal
ST-DENIS

اگر احتیاج به دعا دارید،
و همچنین برای دریافت یک جلد کتاب مقدس
و فیلم «زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
(بطور رایگان)
با تلفن زیر متاس بگیرید:

هر یکشنبه

Mary Anne
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CONDOMINIUMS

www.paivand.ca

30% SOLD

Clinique Dentaire PEARL
افتتاح مطب در وست آیلند

دکتر علی شفیعی
جراح دندانپزشک

• دندانپزشکی زیبایی
• جراحی دندان های عقل
• درمان بیماری های لثه
• درمان ریشه دندان ها
• دیجیتال رادیوگرافی و پانورکس

1981 فارغ التحصیل
دانشگاه تهران
 سال سابقه27 با
- Licenced in
California
- member of National
board of America
- member of Associaton des Chirurgiens
Dentists du Quebc

- Porcelain Veneers - Whitening
- Crowns & Bridges
- Mini-implants

________________________
4531 Boul Des Sources
نزدیک به آدونیس

DDO, QC H8Y 3C2

(514) 685-6222

Rivage

Quality at an affordable price
Corner St-Charles et Charles-Lemoyne

M to F : 12 pm to 7 pm
S-S : 12 pm to 5 pm
T : 450 651-5732
F : 450 651-6906

Open week-ends
& evenings
Financing Available

Starting at

149 000$

مشاور امالک

جتاری و مسکونی
در خدمت هموطنان
سراسر مونتریال

Longueuil

Sales Office

ما به کیفیت می اندیشیم
اعتماد شما افتخار ماست

ocated at

L
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Including 6 appliances

Taxes and rebates included
N

C O N S T R U C T I O N

24

TRUE NORTH
PROPERTIES LTD.

www.truenorthproperties.com

www.blurivage.ca

پارتی پرشور تابستانی
 داغون.جی.دی

12

چگونه از سرمایه خود محافظت کنیم؟



















































































Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.
Member of International Association of Orthodontics
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Lumineers Veneer























New

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
Montreal, Quebec H3H 1M1
Tel.: (514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

www.clinique-arya.com

Guy
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Rosemont

مایک علیپور

آزیتازندیان

MIKE ALIPOOR: AZITA ZANDIAN:
Cel.: 514-991-7700 Cell.: 514-814-7700

Duvernay (laval),

Roxboro,

Great location,2005 const.
condo, superior quality,
granite counter top kit.,
F/PL, 1 parking,
Asking: $229000

Excellent location,
3 bdr townhouse,
1 1/2 bath, fin. basement
private backyard,
Asking: $165000
sold $165000

PFDS.

Mont Royal

3 bdr charming bung,
in quiet loc.
lots of new Reno.
large lot,
only $174000

Large 2 bdr condo
in heart of Mont-Royal,
close to Rockland Sh. Center,
hw 15, panoramic view, large
balcony, garage Asking:
$159000

great business
opportunity
Bldg.: 15 Units
+ 3 commerce,
Rev.:~96,000
Asking price:
$860,000

SOLID INVSET
IMMOBILIER
Chartered real
estate Broker
SIEGE SOCIAL
4660-B boul. Des Sources

Vaudreuil Dorion
Super clean
1 bdr condo,
open concept, hardwood
flrs,
2 parking space
Price $139000

“Repossessed”

Laval des rapides

2 bdr condo,
perfect location,
parking, panaromic view
Asking: $134900, Sold

Longueil

Salon
Massatherapie

Profitable business,
High Rev.,
Loyal customers, great
location asking $17000

Montreal-Ouest

DDO QC H8Y 3C4
Off. : (514) 421-0111
Fax: (514) 421-0112
azita.solidinvest
@videotron.ca

2-plex, well maintained 2x
5 ½, garage, large bdrs,
hardwood flr, balcony,
large backyard,
many quality renovation
Asking: $409000
$399000

Sainte Dorothee

6-plex, 2x31/2, 4x41/2
new window, door, etc.,
hardwood flrs, large units,
parkings, Rev.: $35000p/y
Asking price: $ 399,000

Magnificent custom built
6+1 bdr cottage ,
Quality construction,
kit. with granite counters,
great for entertaining
Asking: $1,499,000

Pierrefonds

Montreal nord

well located 3 bdr cottage
in great condition, many
updates,
Asking: $179000

با مدیریت الکس پورقناد

4-plex, detached,
many renovation
2 41/2, 1 61/2 & 1 31/2
All rented,
tot, annual rev: $36300,
Asking $499000

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

در خدمت هموطنان گرامی
____________________
فرانسوی وانگلیسی،به زبان فارسی
!LEX 0OURGHANNAD
#ONSEILLER EN VENTE DE VÏHICULES NEUFS ET USAGÏS
SERVICE OFFERT EN )RANIEN ANGLAIS ET FRANÎAIS

قیمت ها ی ویژه برای هموطنان گرامی

La Corolla
Corolla et
et la
la Matirx
Matirx 2009
2009
La
sont enfin
enfin arrives
arrives venez
venez les
les contempler
contempler
sont

2009 3000$
کامــــری
RABAIS
et plus.

Camry 2007
neuve et4avec peu
LE SE
سلینــدر
de kilomtrage.

 دالر23500 از

( 1-888-780-3103


RUE $E ,ORMIER -ONTRÏAL 1UÏBEC

(' 0
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At “Bachmann Custom
Poker Tables” we design and
engineer lifetime investments
in fine gaming furniture. We
spare nothing when it comes
to utilising the best materials
and quality components from
around the world.
As unique as your custom
request may be, we aim to
comply. Whether you select
one of our luxurious 8 player
60” dia. round designs, one of
our 10 player “Texas Holdem”
oval style tables, or have a
unique design idea of your
own, you can rest assured that
our reputation and integrity
will go into every crucial step.
We guarantee it.
At Bachmann we offer only
the finest selection of specialty
and exotic woods. Our team
boasts in excess of 100 years
of wood working experience
and our craftsmanship is second to none.
To compliment your selection
of wood and stain, Bachmann
offers over 15 colors of suited
speed cloth playing surfaces.
As an alternative, 20 colors of
our special gaming suede are
also available to provide that

Bachmann Custom

Poker Tables

1112 Tomkins Farm Cr.
Greely Ontario K4P 1M5

Tel: 613-822-8650
info@bachmanntables.com

extra elegant velvety feel to
your new table.
To further enhance your
creative desires, custom logos,
personal designs or your
favorite sports team crest can
be added to the playing felt.
Embroidery and dye sublimation represent the 2 available
means of logo application.
At “Bachmann Custom Poker
Tables”, we strive to achieve
the individuality in design and
quality that you deserve. We
take the guesswork out of the
equation and provide that allimportant confidence through
our personalized service.
As the focal point of your
games room, a “Bachmann
Custom Poker Table” will truly
impress your friends, family
and playing partners who come
over and play.
By selecting Bachmann for a
complimentary quotation we
are confident you will enjoy
your custom table within
weeks..

ZARA
سالن آرایش زارا
 شعبه2 با

3657 rue Hochelaga

(514) 522-5252

...نفیس ترین و زیبا ترین
کار دست استــادان فن

Bachmann Custom

Poker Tables

 الکترولیز
فیشیال
 مانیکور پدیکور
 اپیالسیون
 ماکیاژ
تاتوی دائمی
با ماساژ
 رنگ
 فر
 کوتاه کرد ن مو
 هایالیت
بند و ابرو-

درخدمت هموطنان گرامی

Montreal, QC H1W 1J2

میز پوکر باکمن

www.bachmanntables.com

Salon Coiffure

Salon Coiffure Zara

18

Salon Coiffure Zara

7187 Newman

Montreal, QC

(514) 366-6556

مسکونی و جتاری:مشاور امالک

 تهیه وام مسکن-  ارزیابی رایگان-

5-PLEX
LASALLE
5 x 4 1/2
bed room
Asking price:
$429000

3-plex
Montearl North
Rev. Property:
$25000 year
Asking price:
$359000

PENTHOUSE
Downtown Montearl
1 bed room
close to hwys.
Asking price:
$249000

CONDO
Downtown Montearl
2 bed room
close to hwys.
Asking price:
$239000

مشاوره با ما
پشتوانه خانه دار
!شدن شماست

____________________
Mohammad Mostafalou
Affiliated real estate agent
Chartered real estate broker
SIEGE SOCIAL:
Re/Max Montreal
10314 Boul Saint-Laurent
Montreal, QC H3L 2P2
Tel.: (514) 382-6789
Tel.: (514) 382-4440

:تلفن دفتر مخصوص

با تشکر و قدردانی از اطمینان
شما عزیزان که موجب
موفقیت روزافزون آموزشگاه
،رانندگی ناسیونال شده است
اینجانب محمد مصطفی لو
مدیریت آموزشگاه به آگاهی
می رساندکه با عضویت در
 بزرگترین گروه بین،ریمکس
المللی مشاوران مسکن در
 آماده ارائه خدمات در،کانادا
کلیه امور مسکن خرید و فروش
کاندومینیوم (آپارتمان) در تمام
.نقاطمونتریالهستم
با اتکا به سال ها تجربه در
اداره آپارتمان های استیجاری
شخصی و موفقیت در دریافت
درجه کارشناسی در امور
 اخذ هرگونه وام،مسکن
 با هر وضعیت اعتباری،مسکن
برای مهاجرین تازه وارد و وام
های قبول نشده از طرف سایر
.بانک ها را تضمین می کنم

Tel.: (514) 937-8288

محمدمصطفیلو

19
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مونتریال :از ماست که برماست 2

بحران مالی بیم�ه فروش معروف
جامعه کوچک ایرانیان مونتریال،
ب�ا خود بح�ث و حدی�ث فراوانی
را ب�ه دفت�ر پیون�د آورده و م�ی
آورد .همانگون�ه ک�ه در ش�ماره
پیش خاطرنش�ان ش�د ،بسیاری
از نوش�تارها ب�ه دلی�ل آن که با
شناسنامه پیوند همخوان نیست،
(ب ِویژه بخاطر زبان خشن و دور از
شان رسانه) بازتاب نمی یابند.
نوشته طنز گونه زیر را آقای فریبرز
نیک گه�ر از گاتینو (کبک) برای
درج در پیوند ارسال داشته است.
به گفته ایشان ،هرگونه شباهت به
پدیده ها ،افراد و امکان واقعی در
این نوشته تصادفی نیست(!) و به
هدف درآوردن فریاد آمده است!

در جامعه ایرانیان
خارج از کشور:

PAYVAND: Vol. 14  No.842  juin 01, 2008

ندارید( .البته

این نهادها به آدم هایی مربوط اس��ت

کنید ما امتحان کرده ایم!)

 بانک ها و موسسات مالیرا فراموش کنید:

 CASHدست مهاجرین ،پناهنده ها
و ضعفاس��ت .همیش��ه در پی
تازه وارد ها باش��ید ،آنها که با
چم و خم جامعه بزرگتر کمتر
آشنایند.
در این میان به دنبال زنان( ،پیر
و ج��وان فرق نمی کند) خانواده های
تک همسری ،بحران زده ها و مشکلدار
باشید ...سالمندان بویژه آنها که زیاد به
گذش��ته ها می اندیشند ،شازده های
قاجاری و ...ایده آلند.

چند روش تضمینی

یادآوری:

کالهبرداری آسان نیست؛ کاری است
پردرآمد اما دشوار و ظریف .و تمام وقت!
هر روز و هر ساعت شما باید صرف کار
ش��ود .هفته ای هف��ت روز روزی 20
س��اعت .خود را آماده کنی��د .از بام تا
شام .و مهم تر از همه زندگی خصوصی

(تبصره( :)1از اداره مالیات
و پلیس و ...نهراسید.

مژ
دریافت کان ده مژده

همیشه نشان دهید پش��توانه دارید
و صاحب هزاران ملک و مس��تغالت
هس��تید .در این خصوص دائما اغراق
کنی��د ،از برج س��ازی های متعدد در
لوی��زان و ...از امالک خ��ود در دبی و
دومنیکن ریپابلیک ح��رف بزنید .از
کانتینر شمش طال که عنقریب خواهد
رسید و...و ...بگویید.

 با آدم های گنده گندهنشست و برخــاست کنید

ب��ا چس��باندن خود ب��ه ب��زرگان و
پیشکس��وتان قوم ،از آنه��ا به عنوان
«طعمه»ی س��ر قالب ب��رای جذب
شکار تازه واردان و ساده دالن استفاده
کنید.
موفقیت طرح های کالهبرداری شما
شدیدا در گرو نزدیکی شما به آدم های
مهم و بخصوص آدمه��ای باحیثیت
است.
مهم نیس��ت حتی اگر آنان از ش��ما
همچون طاعون دوریکنند ،تحقیرتان
کنند .همیشه خود را به آنها بچسبانید،
مثلسلولیت!
(یادآوری یک شیوه موثر:
به ارزی های ش�هر بروید .پشت
در فالگوش بنش�ینید .آنهایی را
پول های درشت جابجا می کنند،
نشانکنید).

 -همه جا باشید ،با همه

ال ها
ی
ا
ی
ر
ا
ن
ی

بدو
ن
ن
ص
(از طر ب دیش
یق

دوست باشید

بعدها عمری ک��ه از راه های ش��رافتمندانه ارتزاق  - Networking & Over Exposureاستفـــاده بهینه از
همیش��ه خ��ود را در مع��رض دید و تلفــنموبایل:
برایاستراحت میکنند .به شما ربطی ندارند).

و خوش گذرانی خواهید داش��ت باور « -پشتوانه» حیاتی است:

شـارالتان موفقی
باشیــم!

حیاتی :تلفن موبایل تان اسپیکر داشته
باشد .به کبابسرا بروید!
در رس��توران ،جای��ی بنش��ینید که
صدایتان تا چند میز آنطرف تر شنیده
ش��ود .موبایل را روی بلندگو بگذارید،
مکالمه چند طرفه داشته باشید .آدم
های مه��م کامیونیت��ی را روی خط
بیاورید ،اینک تا جایی که می توانید
خالی بندی کنید.
(یادتان باشد ،میزهای دیگر حرفهای
ش��ما را با دقت می شنوند ،و سپس
همچون کارمندان وف��ادار و البته بی
جیره مواجب شما –یک کالغ چهل
کالغ -نقل هر مجلسی خواهند کرد).

نمای��ش همه ق��رار دهی��د .فقط در
رس��توران ها غذا بخورید( .با قربانیان
اکنون و آینده) و یا س��ر سفره مردم و
در جش��ن و کنسرت .یادتان باشد در
حرفه شما ،تنهایی و زندگی شخصی
به معنای هدر دادن فرصت است .از هر
اکازیونی استفاده کنید ،به روی صحنه
بروید ،در کاباره ها ،کنسرت ها عکس
(نحس) و پوس��تر تبلیغاتی (کس��ب
پوش��الی) خودتان را بر باالترین جای
سالن ها آویزان کنید.
(مواظب باشید هیچکس دیگری – به
هر بهایی -باالتر از عکس شما نباشد).
بهترین ج��ای روی جلد پیوند آگهی
کنید ،هرچه م��ی توانید عکس های
تمام قد از خودتان در گوش��ه و کنار
روزنامه ها ،رسانه ها ،یلوپیج ،تلویزیون
ها و ...چاپ بزنید .نگران نباش��ید ،اگر
به کسانی حالت تهوع دست بدهد ،در
عوض در کشاندن طعمه ها به سوی
تله بسیار کارساز است.
در ه��ر فرصت��ی میکروفون بدس��ت
بگیرید .جلوی دوربین بروید .ور بزنید.
حتی اگر هی��چ اطالع��ی از موضوع
ندارید .مهم نیست .مزخرف بگویید.
(کس��ی س��وال نمی کند ،فقط به به
میگویند).
نکته مهم :هر از گاهی بزیر آواز بزنید.
حت��ی اگر انکراالصوات باش��ید .مهم
نیست (اینجا همه کف می زنند و به
به میگویند! به جان شما!) خیال تان
راحت باشد.

 -استفاده بهینه از رسانه ها

رسانه های ایرانی به شدت فقیرند .آنها
را سربدوانید ،و س��ردبیران خسته را
برای گرفتن یک دالر دقمرگ و تحقیر
کنید ...،نویس��نده های دس��ت دوم،
پرادعا و فقیر را همیشه دور و بر خود
داشته باش��ید ،از نوچه های مافیایی
بهتر عمل خواهند کرد.

 زن جوان همیشه همراهداشته باشید.
تبصره :زن ثروتمند باشد.

روش های کــــــار:

 اطمین��ان داش��ته باش��ید ط��رفادامه در صفحه30 :

علی سلیمی

ا
ینترنت)

هیپنوتراپیست

هیپنوتیزم

بیماری هایی که با هیپنوتیزم درمان می شود
 .1ناراحتی های بی دلیل ،مبهم و مجهول
 .2عصبانیت و عدم توانایی در کنترل رفتار
 .3خستگی و کسالت دائم و همیشگی
 .4پریشانی و افسردگی دائم و ادواری
 .5بی میلی به کار ،تحصیل و فعالیت کردن
 .6زود رنجی ،احساس حقارت ،ترس و
نگرانی های بی دلیل
 .7بدبینی و سوء ظن
 .8فراموشی ،ضعف حافظه و ضعف روحیه

 .9سستی و تنبلی مداوم
 .10غمگینی و بی ارادگی ،افسردگی و
گوشه گیری
 .11خستگی های فکری و بی میلی بکار
و زندگی
 .12انحراف جنسی و افراط در شهوترانی و
بی میلی جنسی (سرد مزاجی)
 .13لکنت زبان و ضعف اعصاب
 .14هیجان ،التهاب ،دلشوره ،نگرانی و

یک فرصت استثنایی

اضطراب
 .15وسواسهای فکری و عملی ،سر
دردهای مزمن و یا موقتی
 .16الغر شدن
 .17بی خوابی شبها و عدم تمرکز فکر،
یاس ،نامیدی ،حسادت و خودخوری
 .18ترک اعتیادات به مشروب ،سیگار و
غیرهو دهها مورد دیگر

آموزش مهمترین اسرار علمی و کالسیکی هیپنوتیزم با پیشرفته ترین سبک
برای عالقمندان به این علم شگفت انگیز.
دانش پژوهان با فراگیری این علم و گذراندن دوره های دیگر هیپنوتیزم به
دریافت مدرک رسمی یکی از بزرگترین انجمن های هیپنوتیزم نائل می گردند.

مشاور امالک:
مسکونی و جتاری

Agent Immobilier Affilié
Bur.: (514) 426-4545 Fax: (514) 426-4546
nkhaksar@sutton.com
groupe Sutton-Expert inc. courtier immobilier agrée
2869 boul. Ste-Charles Kirkland., QC., H9H 3B5

فقط با بهای اجاره ،صاحب خانه ی دخلواه شوید!
تهیه وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
مشاور رایگان جهت بازسازی و  Stagingپیش از فروش
بیست سال سابقه در زمینه ساختمان

 514-979-2120
Fax. 450-689-1051
Email:
@ga_salimi
hotmail.com

نادر خاکسار

 ارزیابی رایگان در مونترال بزرگ پرداخت  %50هزینه محضر برای خریداران  %2تخفیف کمیسیون برای فروشندگان تهیه وام مسکن ،با هر درآمد و کمترین بهره -سرویس ویژه برای هموطنان عزیز

Cell.: (514) 969-2492

D
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S

Downtown

Cote-ste-Luc

2 Bedroom Condo
$270000

1 bedroom
$162000

Ville Marie

Condo

19

Ile Bizard

4 bedrooms
New Construction
$ 5300000

D.D.O.

2 bedrooms
Townhouse
$170000

Point Claire
3 bedrooms
water front
$390000

20

www.paivand.ca

سال 14شماره11  842خرداد 1387

At
e
Wo lier
و سپاس از هموطنان عزیز
Gr od Elit
an an e
 تولید گرانیت مان بار دیگر به دستite d
In c
پرتوان هموطنان مان اجنام می شود.
.

بهداشت...

ier c.
tel ra in

£Åš£¥
¿¼Z z xZ® Z }f£
مژده مژده مژده

•®Ì³œ z ¬ÅšÂ† ,jz

A su
e

uM

›®›®¯†fZÂ˜ z ÍÅœZ®™ ,

S

برای بازدید از منایشگاه جدید
Countertops, Tiles,
 کابینت ،گرانیت و سرامیک -Stairs,بگیرید.
Fireplaceمن متاس
و کارگاه جدیدمان با
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سختگیری ایرانیان در کیفیت و انتخاب قیمت را وسیله
www.canadagranite.com
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حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب
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)(514
996-2725
(514) 485-5757
Atelier Su Mesura
6750 St Jacques

Montreal, QC H4B 1V8

AMRO
با بهترین جتربه و سرویس

1-866-421-AMRO

قابل توجه هموطنان عزیز ایرانی
آژانس هواپیمایی AMRO
واقع در وست آیلند با همکار ایرانی

برای آگاهی بیشتر
در مورد کلیه
نیازهایمسافرتی
خود با مشاور مجرب
فارسی زبان تماس
بگیرید.

سفر به ایران:

از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی
KLM, LUFTHANSA,
AIRWAYS
AIR FRANCE, BRITISH
, QATAR,
ES
AT
SWISS AIR, EMIR
RWAYS,
AI
IT
IRAN AIR, KUWA
DA,
NA
CA
AUSTRIAN,AIR
C,
RO
MA
ROYAL AIR

بهترین نرخ به تمامی کشورهای دریای کارائیب
(کوبا ،دومینیکن ریپابلیک و)...

AMRO TRAVEL

OTTAWA
1393 Carling Ave
Hampton, Park Plaza, K1Z 7L6
Tel.: (613) 792-1805
Fax: (613) 792-1808
travelinfo@amrotravel.com

صغریخامن
فداکــار!..

It is true....

in the 21 st Century:

Our communication:
Wireless
Our telephone:
Cordless
Our cooking:
Fireless
Our youth:
Jobless
Our Ladies:
Topless
Our food:
Fatless
Our labor:
Effortless
Our conduct:
Worthless
Our relation:
Loveless
Our attitude:
Careless
Our feelings:
Heartless
Our politics:
Shameless
Our education:
Valueless
Our follies:
Countless
Our arguments:
Baseless
Our boss:
Brainless
Our Job:
Thankless
Our Salary:
Less and less

لبخندبزنید!

و انا الی راجعون!

MONTREAL:
11809, Pierrefonds Blvd.
PFDS. Qc
Tel: (514) 421-0244
Fax: (514) 421-0326
travel@amrotravel.com

اقامت برای همه!

یکشــــــــــــــــبشادبهسبککاباره
شاملشام،موسیــــــقی،رقصوشعر
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بهار رفته رفته به پایان می رس��د .در
این حوالی اینک از علف های هرزه تا
هاگ ه��ا و گرده های درختان ،ذرات
آلرژی زا در هوا به طور فعال پراكنده
اند.
این بدین معناس��ت كه عالئم آلرژی
ش��ما نیز همچ��ون زكام ،عطس��ه و
خارش چش��م ها آغاز می ش��ود و تا
ماهها ادامه می یابد.
اما چه می توان كرد؟!

 )1چگون�ه می توانیم بفهمیم
كه به چه چیزی آلرژی داریم؟

م��واد آل��رژی زا در بهار متف��اوت و
گوناگون اس��ت اما چگون��ه می توان
متوجه ش��د كه كدام یك باعث تاثیر
روی بینی ،چش��م ها و گلو می شود.
تست پوستی برای تشخیص آلرژی،
سریع ترین ،ارزان ترین و صحیح ترین
روش برای تشخیص نوع آلرژی است
ك��ه آیا قارچ ها ،گرده گیاهان و یا یك
نوع علف هرز عامل آن می باشد.
برای این منظور بهتر است با یك پزشك
عمومی و ی��ا یك متخص��ص آلرژی
صحبت كنید .مثال ه��ر دوی آنها به
ش��ما پیش��نهاد می كنند كه تست
آل��رژی بدهید .از طری��ق وارد كردن
مقدار بس��یار جزیی مواد آلرژی زایی
همچون قارچ یا گرده گیاهان در الیه
های خارجی پوس��ت پس از  15الی
 20دقیقه متوجه عكس العمل پوست
خواهید ش��د كه آیا كهیر ،قرمزی و
ی��ا ورم به همراه دارد و به این ترتیب
متوجه عامل اصل��ی بروز آلرژی خود
میشوید و با دقت بیشتری از آن ماده
آلرژی زا اجتناب می كنید.

 )2چگونه میتوان با استفاده از
داروهای غی�ر تجویزی آلرژی
خود را كنترل نمود؟

مسكن های آلرژی بهاره در دسترس
افراد هس��تند .بنابر این بهتر اس��ت
باخوردن یك نوع آنتی هیستامین غیر
تجویزی و غیر مسكن مثل كالریتین
ویا زیرتك در هر صبح شروع كنید .اگر
همچنان زكام ماندید و دچار گرفتگی
بینی ش��دید با آب نمك بینی خود را
شستشو دهید ویا از قرص احتناق زدا
دهانی استفاده كنید( .البته اگر دارای
فشار خون باال نیستید ).همچنین می
توانید از اسپری بینی احتقان زدا برای
چند روز استفاده كنید .البته اگر الزم
است .اگر این درمانها زكام را برطرف
نكرد می توانید از پزشك خود بخواهید
كهاسپریبینیكورتیكواستروئیدبرای
شما تجویز كند .از بین سایر داروهای
غیر تجویزی ب��رای كنترل آلرژی ها
می توان ب��ه ضدعفونی كننده ها ی
گلو اشاره كرد كه درد گلو را تسكین
مید هد و قطره چشم آنتی هیستامین
برای تسكین خارش چشم.
هنگام خرید قطره چشم به برچسب
دارو نگاه كنید تا از آنتی هیس��تامین
بودن آن مطمئن شوید زیرا این دارو
عامل اصلی آلرژی را درمان می كند
(برعكس قطره های چش��م كه تنها
قرمزی چش��م را درمان می كند و به
عنوان قطره چشم احتناق زدا استفاده
می ش��ود) در صورتی كه اگر از قطره
چشم آنتی هیستامین استفاده كنید
بی��ش از  2ال��ی  3روز ب��ه آن نیاز
نخواهید داشت

بینی غیر تجویزی بسیار
موثر هس��تند اما بس��یار
اعتی��اد آور .در ص��ورت
استفاده بیش از

آلرژی

اندازه از اسپری بینی
شما به آن وابسته شده و بعالوه اسپری
تاثیر اولیه خود را از دست می دهد .به
همین دلیل وضعیت زكام شما مجددا
باز می گردد .و زمانی كه اس��پری بی
تاثیر می ش��ود وضعیت زكام باز می
گردد اما با شدت بیشتری .بنابر این اگر
وابسته به این نوع اسپری شدید بهتر
است از استروئید های دماغی تجویزی
استفاده كنید كه نه تنها عادت قبلی را
از بی��ن می برد بلكه حالت زكام را در
فصل بهار بهبود می دهد.

بهتر است بر چسب هوشیار دارو را نگاه
كنید اگر چنانچه قید شده كه از دارو
بیش از سه روز استفاده نكنید بنابراین
این هوشیار قابل توجه است.

اس��پری های

شروع كنید
اس��پری بین��ی آب نمك م��ی تواندبهترین درمان برای شما باشد.

جهت تهیه  8انس (تقریبا200گرم)
آب را با نصف قاشق چای خوری نمك
مخلوط كنید و در یك بطری آب پاش
بریزید.
این مخلوط را می توان هر صبح بعد از
بیدار شدن از تختخواب استقاده كنید
تا مواد آلرژی زا را از بینی خارج كنید.
همچنین اگر مایل به غرغره كردن و
باال كشیدن این مخلوط نیستید می
توانید از داروخانه محل خود اس��پری
آن را تهیه كنید .و اما س��ایر روش��ها
ی جایگزین عبارتند از طب سوزنی،
هومئو پاتی و درمان های گیاهی .می
توانند راه حل هایی برای درمان عالئم
آلرژی شما باشند .اما نیاز به تحقیق
بیش��تر در این زمینه ها وجود دارد.
بعضی مطالعات این روش��ها را تایید
می كند به خصوص طب س��وزنی را.
اما اگر خواستید از این روشها استفاده
كنید حتما با پزشك خود در این رابطه
مشورت كنید.

 )4ج�دای از مص�رف دارو،
چگون�ه می توان آل�رژی خود
راكنترلنمود؟

اولین گام به طور عملی این است كه
سعی كنید با بستن پنجره ها حتی در
فصل دلچسب و زیبای بهار خود را از
مواد آلرژی زا محافظت كنید .زیرا در
این زمان مقدار مواد آلرژی زا در فضا
در حداكثر مقدار ممكن است.
نكته بعدی این ك��ه در هر بار بیرون
رفتن از منزل پس از بازگش��ت حتما
دوش بگیرید.
زمانی كه شما در فصل بهار بیرون می
روید سطح بدن شما و لباستان سرشار
از مواد آلرژی زا می شود بنابراین زمانی
كه به منزل باز می گردید این مواد را با
خود به خانه می آورید و از همه بدتر
این كه با همی��ن وضع به خواب می
روید و همین امر باع��ث بروز آلرژی

 )6آیا آنتی هیستامین ها نیز
اعتیاد آور هستند؟

خیر.
مردم در مورد این كه آنتی هیستامین
ها اعتیاد آورند ابراز نگرانی می كنند اما
پزشكان معتقدند كه این طور نیست.
وقتی كه ش��ما ب��ه داروی مخصوص
آلرژی همچون آنتی هیستامین های
تجویزی یا غیر تجویزی وابسته نشوید
بدن شما نسبت به آن مقاوم است.
ادامه در صفحه22 :
می شود و بعد از  8ساعت خواب،
در الیه ای از موادآلرژی زا معلوم
است كه چه اتفاقی می افتد.

 و اما سوال های رایج پیرامونداروهای غی�ر تجویزی برای
درمان آلرژی
آیا اس�پری بینی واقعا اعتیاد
آور است؟

ش��ا یعا ت
درست است.
بعض��ی از
اس��پری های
احتن��اق زدا
بین��ی غی��ر
تجویزی می
توانددرصورت
مداوم��ت در
استفاده اعتیاد
آور باشد.

مواد الرژی زایی مث��ل گرده گیاهان
به س��اختمان و بافت های دیگر می
چسبد و این بدین معناست كه مواد
الرژی زایی كه به همراه داش��تید به
مبلمان ،لحاف حتی افراد پیرامون شما
منتقل می ش��ود و تمام لوازم منزل
شما آغشته به این مواد می شود .بنابر
این بهتر است وس��ایل خواب ،لباس
راحت منزل و سایر لباسهای خود را
بشویید تا از دردسر این مواد در فصل
بهار در امان باشید.

 )5سایر روشهای جایگزین و
طبیعی كه ب�رای رهایی از این
 )3چه طور می توان متوجه شد وضعیت وجود دارد تا چه اندازه
كه اسپری بینی غیر تجویزی موثر است؟
در دراز مدت دردس�ر ساز می اگر به دنبال روش��های ساده خانگی
هستید به طور ساده با روش های زیر
شود؟

Work-OUT
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)Puzzle 30 (Easy, difficulty rating 0.40
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حل سودکو :وارونه در صفحه بعد

سرپرس��ت وزارت آم��وزش و
پرورش میگوید کتاب درس��ی
دختران و پسران باید جدا شود
 .البته اینکه چرا خداوند بزرگوار
برای دختران و پسران و مردان و
زنان یک کتاب فرستاده از اسرار
است و اسرار الهی را نه سرپرست
آموزش و پ��رورش میداند و نه
دختران و پسران .
احتماال در کتاب فارسی دختران

Ottawa
Toronto
Calgary
Vancouver
New York
Washington
Los Angeles
San Diego
Miami
Seattle
Dallas
New Jersey

AMRO TRAVEL

ساعات کار :روزهای
هفته از ساعت 9
تا  18شنبه ها :از
ساعت  10صبح تا
 3بعدازظهر

داستان «دهقان فداکار» اینگونه
خواهد شد:
 ...صغ��ری خانم ف��داکار خیلی
ناراح��ت ش��د و اول خواس��ت
پیراهن��ش را در بی��اورد ببندد
ی و آتشش بزند .
به چوبدس��ت 
بعد یادش آمد لخت میشود و
اگر چشم مسافران نامحرم به او
بیفتد خدا او را با چوبدستیاش
در آتش جهن��م میاندازد .بعد
خواس��ت چادرش را اس��تفاده
کند یاد موهایش افتاد  .سپس
متوجه ش��د الزم نیس��ت مثل
مردها به هر بهانهای لخت بشود،
او زن است و خدا به او عقل داده،
لذا نفت فانوسش را ریخت روی
چوبدستی و چوبدستیاش را
آتش زد و چون دویدن برای زن
بد است س�لانه سالنه به طرف
قطار رفت اما دیر شده بود و قطار
با سنگها برخورد کرد و همهی
مسافران شهید شدند! انا الله
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گوناگون...

 )7آب خنوردن به

عاداتاشتباهدرتغذیه

نخوردن صبحانه یك اشتباه بزرگ محسوب
میشود .صبحانه سالم نه تنها باعث افزایش
انرژی و بازش��دن فكر و ذهـ��ن میـگردد،
بـلـكه مـوجب انتخاب و مصرف مناس��ب
وعده های غذایی دیگر در ادامه روز توس��ط
شما خواهد شد.
همچنین خوردن صبحانه ممكن اس��ت به
شـما در مـصـرف كمتر كالری در ادامه روز
كمك نماید.
صبحانه را كام��ل صرف نـمایـیـد .از مـواد
لـبنی كم چرب ،تخم مرغ و نانهای سبوس
دار استفاده كنید.

 )2غذا خورن پیش از خواب

س��عی كنید حداقل  4ساعت قبل از خواب
اقدام به خـوردن غذا نـموده و چنانچه پیش

نان

اندازه كافی

سبوسدارشبهتر
است
در ن��ان س��بوس دار ،به طور میانگی��ن ،دو برابر

آب م��اده ای ضـ��روری
برای فعالیته��ای متابولیك
ب��دن ،از جمل��ه س��وزاندن
كالری،محسوب می گردد.
ننـوش��ـیدن مقـدار كـافـی آب در طـول
روز ،متابولیسم و سـوخت ساز بدن را كنـد
نـمـوده و مـمكن اس��ت باعث اضافـه وزن
بـشـود.
 8تا  10لیـوان د رشرایط عادی و اگر ورزش
میـكـنید حتی بیش��تر از ای��ن مقدار آب
بـنـوشـیـد.

س��ـرعـت ،ماشـیـن
پـر
در دنـیای اینترنـت ومبیل ه��ای تندرو و
��ای خـودپــ��رداز ،ات
ی از خواب احساس گرسنگی كردید مقداری
ه
برا
غذاهـای حـاضـری ،وقـت گـذاشـتـن وار میوه تازه مصرف نمایید.
لم و مناسب غذایی دشـ
حفظ عادت های سا
 )3پرخوری
بنـظرمیرسد.
از این یك اولویت مهم
ذاخ��وردن كه پی��ش
ل وعده های غذایی خود را بجای  3وعده
غ
تبدی
محسوب میش��د ،به موضوعی جنبی ده و پرحجم ،به  5یا  6وعـده كـم حـجـم
توجه زیـادی به آن نش
گر تـرتـقـسـیمكنید.
گشته اس��ت كه ی كاره��ای روزانه دی
معم��وال در ال ب��ه ال
 )4گرسنه ماندن
گنجانده می شود.
عادتهای غذایی كه به
ذشته از این ،برخی از
در بجای گرس��نگی یك برنامه مناس��ب
گ
اهش وزن می گردند،
ك
ورزش��ی برای خود تعیی��ن نموده و
تصور شـما موجب به افزایش وزن شوند.
ت منجر
سـان بـیشـتـر بـه باشگاه بروید.
واقع ممكن اس عادتهای غذایی غلط آ
ترك
خواهد از میوه جات ،سبزی جات ،حبوبات،
خوشبختـانه ی نمی گیرد و موجب
ب تر گوشتهای كم چرب و ماهی استفاده
بـوده و وقـت زیاد
اس
شد تا از زندگی سالم تر و اندامی متن لذت كنید.
از غذا خوردن بیش��تر
برخوردار ش��ده و
س��عی كنید چه��ار یا پنج ب��ار در
هفته طبق یك برنامه منظم ورزش
ببرید.
نـمایـیـ��د نه اینکه ب��دن خود را
از م��واد غذایی م��ورد نیاز محـروم
برخی از این عادت های نادرست بشرح زیر كـنید.
می باشند:
 )5اجنام كاری دیگر بهمراه غذا

 )1خنوردن صبحانه
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ویتامین ،مواد معدنی و مواد فیبری نسبت به نان
سفید وجود دارد.
م��واد فیبری در نان س��بوس دار راهی برای رفع
گرفتگی روده و یبوس��ت است .عالوه براین ،این
م��واد جزء مواد غذایی مطل��وب باكتریهای روده
هستند كه علیه امراض میكروبی روده اقدام می
كنند و سیستم ایمنی بدن را فعال می كنند.
مواد فیبری موجود در نان سبوس دار ،كلسترول
و مواد سمی حاصل از تجزیه مواد غذائی را جذب
كرده و از روده دفع می كنند.
نان دارای منیزیم است كه باعث تقویت ماهیچه
ه��ای روده می ش��ود و از درده��ای ماهیچه ای
جلوگیری می كند.
علت اینكه نان سبوس دار مورد عالقه افرادی است
كه كار فكری می كنند این است كه نان سبوس
دار دارای ویتامین B2و نیاس��ین می باشد .این
ویتامین ها باعث تمركز و دقت عمل شده وشادابی
و خوشحالی را در انسان بوجود می آورند.
برای كودكان نیز بسیار خوب است ،مخصوصاً در
دورانی كه سلولهای عصبی در حال رشد هستند،
آهن موجود در نان س��بوس دار سبب باهوشی و
رفتار خوب كودكان می شود.

 )8خنوردن میوه و سبزیجات به
مقدار كافی

یک راه تامین مواد معدنی و ویتامینهای مورد
نیاز بـدن ،مـصرف مـیـوه و سـبـزیجات تازه
می باشد .بنـابـرایـن بـاید سـعی شـود این
م��واد را جزء الینفك رژیم غذای��ی قرار داده
و همیش��ه به مقدار كافی از آنها اس��تفاده
نمایید.

 )9خوردن تنقالت هنگام
گرسنگی

ری��زه خواری و خ��وردن تنـق�لات هنگام
گرسنگی باعث ایجاد عادتهای غذایی ناسالم
میشوند.
استفاده از مـواد غـذایـی كم ارزش و شكم
پركن مانند شكالت ،چیپس و پوفك ،تنـها
باع��ث برهم خ��وردن رژیم غذایی ش��ده و
مش��كالتی را ب��رای بدن به هم��راه خواهد
داشت.
خوب بخورید ،خوب زندگی كنید
برنـامـه هـ��ای غـذایـی س��ـاده و دخیل
نمودن خوردنی های س��بك و سالم میتواند
دنیایی از تغییرات در رژیم غذایی ایجاد كنـد.
مـتـنـاس��ب بـمانید ،انرژی خود را افزایش
دهید و از غذا خوردن لذت ببرید.

خوردن

پرداخت��ن ب��ه كاری دیگر همزم��ان با غذا
خـوردن منجر بـه پـرخوری خـواهد شـد.
اگـ��ر مثال هنـ��گام تماش��ای تـلویزیـون،
مش��ــغول غـذا خـوردن شوید ،این عوامل
خارجی پرت كننده حواس باعث میش��وند
شـما توجه كمتری به گـرسنـگی و نشانه
های سیرش��دن كه بیان كننده كافی بودن
مقدارغ��ذا و احس��اس س��یری میباش��ند،
بنمایید.

 )6سریع خوردن

آهس��ته غذا بخورید ،ریلكس باشید ،خوب
بجوید و از مزه غذا لذت ببرید .در این صورت
مغز شما متوجه می ش��ود كه در حال غذا
خوردن هستید بنابراین می تواند به بدنتان
بگوید كه سیر شده اید.

این  6نوع غذا را نوش
جان کنید تا جوان بمانید:

می خواهید جوانی خودتان را حفظ
كنید این شش نوع غذا را فراموش
نكنید:
روغن زیتون ،ماست ،ماهی،
شكالت،آجیل و توت سیاه!
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فروریخته /پرنده رنگین پوش  -۷سمت چپ/
درمانگاه /آغاز و نخس��ت  -۸فیلمى از «عباس
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ایران  -۹پول خرد هندوستان /كوهى اسطوره
اى در یون��ان /اكنون و حاال  -۱۰نادانى /تكلم
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نیكوكار /واحد شمارش شتر /چاره و عالج -۱۳
از خطوط و زبان هاى كهن ایرانى /كانى سیاه
آهن  -۱۴پر دینه /كاخ هاى دوگانه فرانسه -۱۵
مثن��وى «بهاءالدین محمد ولد» فرزند مولوى
بلخى  /از نام هاى كهن دریاچه خزر.
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چگونه راحت تر
بخوابیم و در حین
خواب بیدار نشویم
مواد غذایی که ش��ما در طول روز مصرف
می کنید تاثیر مستقیمی بر روی شیوه ی
خوابیدن تان می گذارد.
 می��زان مص��رف ش��کر ،چرب��ی و موادنگهدارن��ده را کاهش دهی��د و برای آنها
جایگزین مناسب تری انتخاب کنید.
 سعی کنید رژیم غذایی را به کار گیریدکه در آن تعادل رعایت شده باشد.
تا جایی که می توانید میوه و س��بزیجات
ت��ازه بخورید ،از کربوهیدرات های مرکب
استفاده کنید و پروتئین را از انواع غذاهایی
انتخاب کنید که میزان چربی در آنها پایین
باشد.
هر چقدر بیشتر از غذاهای سالم استفاده
کنید ،به همان اندازه نیز هم از نظر فیزیکی
و ه��م روحی احس��اس تع��ادل و توازن
بیشتری به شما دست خواهد داد.
 ب��رای اینک��ه بتوانید س�لامت عمومیبدن خ��ود را تضمین نمایید ،باید ببینید
که نس��بت به چه غذاهای��ی آلرژی دارید
و پس از تشخیص س��عی کنید آنها را از
رژیم غذایی خود حذف کرده و برایش��ان
جایگزین مناسبی پیدا کنید.
برخی از غذاه��ای آلرژی زا که گمان می
رود س��بب ایجاد بی خوابی می شوند به
شرح زیر می باشند:
ذرت ،گندم ،و شکالت.
 س��عی کنید آخرین وعده ی غذایی
خود را حداقل  4ساعت قبل از خواب میل
کنید.
 شام را سبک تر در نظر گرفته و در آن
از غذاهای سالم و طبیعی مصرف کنید.
 پرخوری نکنید.
 هدف شما از شام خوردن این است که
بدن خود را کمی تغذیه کنید تا از شدت
گرس��نگی ،دچار سوزش معده نشوید؛ نه
اینکه هر چیز دم دستتان می آید بخورید
و شکم خود را کام ً
ال پر کنید.
 اگر هنگام غ��روب و پس از صرف
غذا ،چرت کوتاهی بزنید ،شب موقع خواب
به مشکل برمی خورید و شب موقع خواب
به مشکل برمی خورید .بنابراین سعی کنید
هنگام غروب به اندازه کافی غذا بخورید تا
بعداً احساس گرسنگی به شما دست ندهد
که بخواهید دنب��ال غذاهایی بگردید که
سرشار از شیرینی و چربی هستند.
با این وجود اگر قبل از خواب باز هم احساس
گرسنگی به شما دست داد ،می توانید یکی
دو ساعت قبل از رفتن به رختخواب یک
وعده اسنک کوچک بخورید .در این زمان
باید از مصرف غذاهایی که دارای پروتئین
زی��ادی بوده و سرش��ار از ش��کر و چربی
هستند به شدت خودداری نمایید.
 همچنین باید از مصرف غذاهای پرحجمو تند نیز پرهیز کنید .به عنوان مثال می
توانید از مخلوط غالت و شیر استفاده کنید
و یا یک وعده ماست کم چرب میل کنید.
 مطمئن ش��وید که در ط��ول روز به
ان��دازه ی کاف��ی آب مص��رف می کنید.
تحقیقات گویای این مطلب هس��تند که
میزان مصرف روزانه آب  8لیوان یا همان
 2لیتر است.
اگر در ط��ول روز به میزان مناس��ب آب
مصرف کرده باشید و بدن به اندازه ی کافی
آب داشته باش��د ،در طول شب برای آب
خوردن بیدار نخواهید شد.
س��عی کنید حداقل یک س��اعت قبل از
خوابیدن آب مصرف نکنید چرا که مجبور
می ش��وید در طول ش��ب برای تخلیه ی
ادرار از خواب بلند شوید.
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پزشکــی....
دکتر عطا انصاری

چه موقع به پزشک
مراجعــــه
کنیم:

(کبک)

Ata Ansari: Ancien Professeur de la Faculté de
Médecine de l’Université de Kisangani, R.D.C.

اس��ترس و وحش��ت
ناگهانی ،کس��ی که نزدیک
بوده زیر ماشین برود.

چند راهنمائی:

 تب را درمانکنید:

لرز

لرزیدن کامل بدن ،متناوب
و زودگذر همراه با احساس
سرما می باشد و الزم نیست
که همراه یک بیماری باش��د
مخصوص��ا اگر طوالنی نباش��د،
می تواند عالمت در معرض سرما قرار
گرفتن باشد و یا عفونت یا یک بیماری
که هنوز مشخص نیست مخصوصا اگر
با عالئم دیگری همراه باشد.

علل:

 در معرض سرما قرار گرفتن
علت اصلی آنست .اگر غیر قابل کنترل
باشد اولین مرحله هیپوترمی (پائین
آمدن درجه حرارت بدن) می باشد.
 بیم��اری های عفونی مانند
گریپ ،بیماری های زنان ،بیماری های
ادراری ،اسهال های عفونی ،ذات الریه،
سینه پهلو ،برنشیت ،سینوزیت و غیره.
در اکث��ر موارد لرز به س��رعت با تب
همراه می شود (در حدود  15دقیقه).
حمل��ه پیروزمندانه وی��روس ها و یا
باکت��ری ها به بدن باع��ث باال رفتن
حرارت بدن می شود.
در افراد مسن لرز میتواند عالمت یک
بیماری عفونی باش��د حتی اگر با تب
همراه نباشد.
 ماالری��ا و تیفوئید (حصبه)
می تواند پس از یک مسافرت به خارج
بصورت تب و لرز خود را نشان دهد.
 بیماری قند (دیابت) بیماران قندیآمادگی زیادی برای عفونت ها دارند،
لرز می تواند پس از بوجود آمدن زخم
هائی که خوب نمی شوند تولید شود.
 مس��مومیت ب��ر اث��ر مواد
مخدر مانند مسمومیت بر اثر هروئین،
کوکائی��ن ،اکس��تازی PCP ،و دیگر
مواد مخدر تولید تب و لرز میکند که
همراه با کم شدن اعمال ارادی و حتی
بیهوشیباشد.
 حساسیت به بعضی داروها،
لرز می تواند هماره با عالئم پوس��تی
(مانند کهیر) تب و خیز باشد.
 بیم��اری هائ��ی که مخفی
هس��تند و هنوز خ��ود را بطور کامل
نشان نداده اند مانند سرطان.

دو قرص استامینوفن (325
ی��ا  500میلی گرمی)
هر  4س��اعت
(بیشتر از
 8قرص
500
میلی
گرمی
در 24
سا عت
نبا ی��د
مصرف کرد).
این دارو باعث کم
شدن دردهای عضالنی و لرز هم می
شود .در اطفال تب  40درجه و باالتر
باعث بیهوشی می شود.
در اطفال دارو برحسب وزن بدن 15
میلی گرم ب��رای هر کیلو بکار میرود
و نبای��د بیش از  5بار در  24س��اعت
داده شود.
کودکان را باید بالفاصله نزد پزش��ک
برد چون تب و لرز آنها می تواند بر اثر
یک بیماری عفونی مهم باشد.
 اگر ب��اال رفتن یا پائین آمدن درجهح��رارت بدن با لرز همراه باش��د باید
باندازه کافی مایعات نوش��ید که بدن
دچار کم آبی نشود.

 -الکل ننوشید.

الکل فعالیت های مغزی را کم کرده و
عالئم بیماری های خطرناک را مخفی
م��ی کند ،میتواند باعث س��قوط و یا
بیهوشی بشود .در هنگام سرما الکل
احس��اس گرما تولید م��ی کند ولی
باالخره باعث از دس��ت دادن س��ریع
گرمای بدن نیز می شود.
 داروه��ای ش��خص دیگری
که همین عالئم را داشته اند مصرف
نکنید.
حتی اگر همسرتان که همین عالئم را
داشته با مصرف آنها خوب شده باشد.
آنتی بیوتیک یا داروی دیگری را بدون
اجازه پزشک مصرف نکنید.
 استراحت:
در حال استرس شدید باید استراحت
کرد و بهتر است حالت احساسی خود
را با شخص دیگری در میان گذاشت و
در حال بیماری مقاومت بدن کم شده
و خستگی زیاد می شود.
 حمام کردن با درجه آب گرم
مطابق با درجه حرارت بدن باعث کم
شدن لرز می شود.

دعوت به کار
اجنمن فرهنگی
ایرانیـــان
وست آیلند
آلرژی...

 اگر کودک شما
تب و ل��رز دارد و بی حال
اس��ت و پس از یک دوز استامینوفن
باز هم خسته و بی حال است و عکس
العمل هایش خوب نیس��ت بالفاصله
به پزشک یا بیمارستان مراجعه کنید
چون ممکن اس��ت دچار مننژیت یا
انسفالیت شده باشد.
 اگر لرز شما بی دلیل تکرار
شد.
 اگر تب و لرز ش��ما بیش��تر
از یک س��اعت پس از درم��ان ادامه
داشت.
 اگر لرز همراه سرفه -اشکال
در تنفس و درد همراه باشد.
 اگر لرز بقدری ش��دید باشد
که دندانها بهم بخورد.
 اگر شخصی که میلرزد دچار
بیماریهائی که سیستم دفاعی بدن را
ضعیف میکند باشد مانند بیماری قند،
سرطان ،لنفوم یا لوسمی.
 اگر شخص دارای یک پروتز
در مفصل ران و یا یک دریچه مصنوعی
قلبی دارد (لرز میتواند عالمت عفونت
باشد).
 اگ��ر ش��خص ق��رص های
کورتیکوسترئید (کورتیزون) مصرف
می کند.
 اگر شخص توسط یک سگ
و یا گربه گاز گرفته ش��ده باشد و لرز
داشته باشد.
 اگر شخص سرطان داشته و
درمان شده و  5سال از درمان نگذشته
و دچار لرز بشود.
پزشک یکسری سواالت از بیمار می
کند و آزمایشات فیزیکی کامل انجام
میدهد تا علل س��رفه ،ت��ب و درد را
بفهمد.
آزمایش های خون و دیگر امتحانات
ممکن است الزم باشد.
اگر علت لرز مواد مخدر باشد امتحانات
دیگری الزم می شود که مقدار و نوع
م��واد در خ��ون و ادرار ان��دازه گیری
شود.

درمان:

 بیماری های عفونی ،درمان
با آنتی بیوتیک ها
 ت��ب تیفوئی��د ،داروه��ای
مختلف��ی ب��رای درمان وج��ود دارد
همچنین داروهائی برای کس��انی که
به مناطقی که بیماری زیاد است برای
جلوگیریهست.
 مس��مومیت با مواد مخدر،
مس��مومیت بر اثر کوکائین PCP ،و
ی��ا مواد مخدر دیگر ش��خص باید در
بیمارستان بستری شود و کارکرد کلیه
ه��ا ،کبد و قلب تا موقعی که به حال
عادی برنگشته تحت کنترل باشد.
 آلرژی بر اثر دارو ،شستشوی معده در 6ساعت پس از خوردن دارو ،استفاده
از کربن فعال شده برای جذب دارو و
جلوگیری از پخش شدن آن در بدن.
پیوسته شاد و سرحال باشید

جهت تکمیل کادر آموزشی خود از معلمین
دلسوز و باتجربه برای روزهای شنبه از
ساعت  12و نیم تا  3بعدازظهر دعوت به
همکاری می نماید:
از عالقمندان تقاضا میشود با شماره تلفن:
تلفن)514( 626-5520 :
تماس حاصل فرمایند.
نشانی مدرسه:
)2900 Lake (DDO

شما بعد از چند ماه به حد
نورمال برگردد.

قطره چش��م و احتن��اق زدا به همرا
داشته باشید.

 )8چه زمان نی�از به داروهای
آلرژی تجویزی دارم؟

 )7من ب�ه هوای به�ار عالقه
و اما راه حل ؟!
انواع داروهای غیر تجویزی را امتحان مندم .چگونه می توانم با وجود
كنید تا در این رابطه مطمئن شوید.اگر آلرژی به این فصل از این هوای زمانی كه شما تمام تدابیر خود را برای
اجتناب از م��واد آلرژی زا و در نتیجه
مقاومت شما باال می رود سه ماه بعد بهاری لذت ببرم؟

ممكن است این آلرژی باز گردد.
زمانی كه شما متوجه شدید كه عالئم
آلرژی برگش��ته ش��روع می كنید به
استفاده از نوع دیگر داروهای آلرژی تا
زمانی كه فصل سپری شود یا مقاومت
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آل��رژی خ��ود را با خ��وردن یك آنتی
هیستامین نیم س��اعت قبل از شروع
روز كنترل كنید تا مانع حمله شوید.
همچنین بهتر است بدون تجهیزات
كافی نباشید همیشه داروهایی مثل

كنترل آلرژی خود بكار بردید و سودی
نداش��ت ،بهتر است به یك متخصص
آلرژی مراجعه كنید.
گام بع��دی این اس��ت ك��ه داروهای
تجویزی قوی را امتحان كنید و زمانی

 ----حتی اگر وزن بدن در محدوده طبیعی باقی مباند ----

بزرگ شدن شكم زنگ خطــرناک است
چاقی ش��كمی و بزرگ ش��دن شكم می تواند زمینه س��از بسیاری از
بیماریها از جمله بیماریهای قلبی باشد.
با بزرگ ش��دن شكم و بیشتر شدن نسبت دور كمر به دور باسن بروز
نشانههای اولیه بیماری قلبی شدت می یابد.
این امر تایید كننده مطالعات دیگری است كه میگوید چاقی شكمی و
نه چاقی عمومی بدن ،یكی از نشانگرهای كلیدی بیماری قلبی است.
مطالعه بر روی دو هزار و 744نفر نشان داده است كه دور كمر 81سانتی
متری برای زنان و  94سانتی متری برای مردان صرفنظر از قد نشانگر
افزایش جدی خطر بیماری های گوناگون است.
دانشمندان ،مردان و زنانی را كه برای شناسایی عالئم اولیه تصلب شرائین
تحت آزمایشهای پزشكی و عكسبرداری قرار گرفته بودند ،مورد مطالعه
قرار دادند .و نتیجه گرفتند كه باریك شدن و سفت شدن رگها كه با بروز
بیماری قلب و عروق ارتباط دارد در افرادی كه شكم بزرگ دارند ،بیشتر دیده می شود.
آنها دریافتند كه حتی اگر وزن بدن در محدوده طبیعی باقی بماند ،افزایش دور كمر به اندازه چند اینچ خطر صدمه
دیدن سرخرگها را افزایش میدهد .در ضمن احتمال رسوب كلسیم در افرادی كه نسبت دور كمر آنها به دور باسن
شان بیشتر بوده 2 ،برابر كسانی است كه این نسبت در آنها كمتر است
كه ش��روع به استفاده نمودید آلرژی
خود را به مدت یك تا دو هفته كنترل
كنید.
ولی این بدین معنا نیس��ت كه سایر
روش��های درمانی مثل حمام كردن و
شستشوی تختخواب را كنار بگذارید،
بلكه عالوه بر این مراقبت ها بهتر است
داروها را نیز مصرف كنید.

 )9آی�ا نی�از به تزری�ق برای
ممانعت از آلرژی داریم؟

فرمول داروهای تجویزی یكسان است.

اگر عالئم آلرژی با گذشت زمان بهتر
نشد گام بعدی استفاده از آمپول های
مخصوص آلرژی است .زمانیكه شروع
به اس��تفاده از آمپول كردید -به طور
عمومی ه��ر یك یا دو هفت��ه یك بار-
ممكن است همچنان نیاز به داروهای
تجویزی نیز داشته باشید اما به مرور
مقاومت بدن افزایش می یابد و عالئم
خفیف تر ب��روز می كند .و این زمانی
اس��ت كه داروها ی آلرژی ش��بیه به
لوازم یدكی عمل می كند یعنی اینكه
تنها زمانی ك��ه به آن نیاز دارید از آن

استفاده می كنید.

 )10اگر من دارای آلرژی هستم
آیا فرزندانم نیز مبتال به آلرژی
خواهند شد؟

اگ��ر یك نفر از زوجین مبتال به آلرژی
باشد ش��انس ابتال فرزندان به همان
آلرژی  %33خواهد بود و لی اگر هر دو
نفر مبتال به آلرژی باشند این شانس
 %67می ش��ود .بنابر این در انتخاب
همسر خود دقت كنید.
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افغانستان...

جنگ،
زن و

عهده
گرفت ،بلکه
تحصی�لات خ��ود
را تا درجه فوق لیس��انس ادامه داد و
در این میان به انجام کارهای خیریه
برای کمک رسانی و مداوای کودکان
افغانی پرداخت و گاه شخصا پرستاری
از ایشان را بر عهده گرفت.

*به نظر من مشکل ما
نداشنت قانون خوب نیست؛
مشکل ما این است که
مردها اجازه منی دهند به
دختران و زنان خود که از
این قوانین استفاده کنند.
افغانستان ،این س��رزمین همزبانان
س��ختی کشیده،س��الیان است که
شوربختانه دست سرد جنگ را بر تن
خود حس کرده است.
جنگهای مرزی و داخلی نه تنها ریشه
بر تیشه آبادانی و اقتصاد این سرزمین
زده بلکه در نتیجه این ویرانی مردمان
آن نیز با مش��کالت بی شمار و غیر
قابل تصوری مواجه ش��دند و در این
میان مهاج��ران افغان که با ش��روع
جنگ س��الها پیش مجبور به ترک
خانه و کاشانه خود شدند.
خانم فاطمه گیالنی نیز یکی از همین
مهاجرین ،ام��روز رئیس هالل احمر
افغانستاناست.
وی که در س��نین نوجوانی همراه با
خانواده مجبور به ترک وطن شد ،در
ابتدا به ایران و س��پس به انگلستان
مهاجرت کرد.
در لندن او نه تنها به عنوان فرزند ارشد
مسئولیت سرپرس��تی خانواده را بر

__________
تینافرشادگهر
__________
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او در مورد اولین جتربه خود در
بدو ورود به افغانستان می گوید:

هم��ه جا اثرات جنگ دیده میش��د،
حتی درختان نیز طعمه جنگ شده
بودند .جنگ با روس��یه بسیار بد بود
اما جنگ داخلی خانمان سوز و اتاق

فاطمه گیالنی

گفتگو
فا ی پیوند با
به اتاق بود .میشد
طمه گی
ال
ن
ی
گفت هی��چ چیز
رئ
سالم نمانده بود.
ا یس هالل
حمرافغ
ا
ن
س
ت
ا
ن
 -میپرس��یم :زنان و

خانم گیالنی که در عین
حال نویسنده دو کتاب
نیز هست ،با روحیه ای
سرشار از کمک رسانی
و س��ازندگی در سال
 2002به افغانس��تان
بازمیگردد تا س��رزمین خود را از نو
بس��ازد به گفته خود دنیای حقیقی
خود را بیابد.
هفته گذشته خانم فاطمه گیالنی با
همکاری مسئوالن هالل احمر(صلیب
سرخ) کانادا در محل هتل ماریوت ،به
منظور ج��ذب کمک و دادن آگاهی
در مورد موقعیت کنونی افغانستان،
سخنانی ایراد کرد.
ما نیز فرصت این را داشتیم تا بتوانیم
دقایق��ی همراه این بان��وی مهربان و
شجاع داستان خاک خسته سرزمین
او را از زبان خود او بشنویم.

سیاوش در اوتاوا:
جمعه  20جون
در تورنتو :شنبه  21جون

کودکان آسیب پذیر
ترین گ��روه ه��ا در
جنگند .وضعیت آنها چگونه است؟
 بدون مکث میگوید :وضعیت زنانو اطفال در آنجا بس��یار بد است ،ما
حتی در این باره متاسفانه رتبه سوم
را در جه��ان داریم ،ام��ا باید ببینیم
برای بهبود این وضع کاری انجام می
شود یا نه ،که بسیار کارهای سازنده
در دست انجام است و وزارت صحت
عامه (وزارت بهداشت) مسئله زنان و
کودکان را در اولویت قرار داده است،
اما جنگ افغانستان را به حدی خراب
کرده بود که سالها طول می کشد که
الاقل به حالت قابل تحمل برسیم .ما

مش��کل کمبود دکتر و قابله (ماما)
داش��تیم .کمبود مددکار اجتماعی
برای آموزش زنان برای جلوگیری از
داشتن اوالد بیشتر .حل این مسائل
همه از کارهای س��خت بود که البته
شروع به حل شدن است .اما آیا فقط
حل اینها قابل قبول است؟ البته که
نه.
 لطف��ا برایمان کمی هم از وضعیتآم��وزش و پرورش کودکان و جوانان
بگویید؟
 بله،البته در س��طح کشور رفتن بهمدرس��ه بس��یار آسان اس��ت .اما در
نقاطی هم هست که مدرسه دختران
را آت��ش می زنند و یا از رفتن آنها به
مدرسه جلوگیری میکنند .اینها همان
خرابکاران هستند که متاسفانه مردم
هنوز قدرت مقابله با آنه��ا را ندارند.
ام��ا در کل وضع زن در افغانس��تان
بسیار تغییر کرده اما چون مشکالت
زیاد است سالها طول میکشد تا این
تغییرات به نظر بیاید .امروز در قانون
اساس��ی وض��ع زن خوب اس��ت .در
پارلمان ما الاقل و گاهی بیش از اروپا
ما وکیل مجلس زن داریم .به نظر من
مشکل ما نداشتن قانون خوب نیست؛
مش��کل ما این است که مردها اجازه
نمی دهند به دختران و زنان خود که
از این قوانین اس��تفاده کنند .روشن
ک��ردن اینگونه مردها کار زیادی می
خواهد و پش��تیبانی بزرگان قومی و
دینی و رهبران سیاسی ما الزم است.
همه اینه��ا نیاز به آم��وزش دارد اما
هیچ کس آموزش خشک را به خانه
راه نمیده��د .من فک��ر میکنم یکی
از بهترین راههای آموزش��ی همین
سریالهای شبانه است که مردم همه
به آن نگاه میکنند.
در غالب این سریالها میتوانیم زشتی

 و اما ش��ما به عن��وان هالل احمرتوانستید چگونه خدماتی برای مردم
تهیهببینید؟
 کمکهای ما در زیر چتر سرمیاشت(صلیب سرخ) است .مرستون به زبان
پشتو یعنی جایگاهی که از آن کمک
می گیریم .زنهایی هستند که شوهر
خود را به گونه ای از دست داده اند .ما
به اینها دوره های دو ساله می دهیم تا
سطح شان را از لحاظ کاری و درسی
باال ببریم .
وقتی زن روی پای خود اس��توار شد
آنوقت بچه های خود را هم سرپرستی
میکند.
و بس��یار کمکهای دیگر به اطفال و
جوانان که همه با کمک «رضاکاران»
انجام می شوند.
خانم گیالنی به عنوان سخن آخر پیام
ش��ما برای همزبانان از هر قوم و نژاد
چیست؟
میدانی��د م��ن از 19س��الگی تا 25
س��الگی ایران بودم و آنجا درس هم
خواندم و هنوز از ایران دوستانی دارم.
ما که از لحاظ زبان ش��ریک هستیم
باید غم شریک هم باشیم و هر زمان
که دیگری کمک خواست همدردی
کنیم.م��ن در پاریس و لن��دن زنان
ایرانی و افغانی بس��یاری را می دیدم
که باهم دوستان خوبی هستند و به
افتخار میکردم .فکر میکنم باید این
دوستی ها بزرگتر و در سطح بیشتری
شود.
 از شما بسیارسپاسگزاریم.

دخترشایستهمونتریال
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برای نسل های نوجوان
وجوان مهاجر
دکترحسن گل محمدی

فرمانرواییخسروپرویز

فرمانرواییشیرویه

شیرویه چون به سلطنت رسید،
پدرش را کش��ت و او نیز پس از
هفت ماه فرمانروایی درگذشت.

فرمانروایی اردشیر
شیروی و گراز

پس از فوت ش��یرویه پس��رش
اردشیر به تخت نشست.
گراز س��پهبد ایرانی که در اواخر
تمرد کرده
حکومت خسروپرویزّ ،
بود ،به پادش��اهی اردشیر گردن
ننهاد و با تحریک او اردش��یر به
دس��ت فیروز خسرو کشته شد.
آنگاه گراز به س��لطنت رس��ید

FOR

ول��ی در م��دت پنجاه
روز حکومت آنچنان بد
رفتاری کرد که به دست
شهران از پای درآمد.
دوره س��لطنت اردشیر
شش ماه بود.

فرمانروایی
پوران دخت

پس از کش��ته ش��دن گراز کسی را
برای فرمانروایی پیدا نکردند .تا اینکه
دخت��ری به نام پوران دخت یافتند و
بر تخت سلطنت نشاندند .چون شش
ماه فرمانروایی کرد بیمار شد و بمرد.

فرمانروایی آزرم دخت

پ��س از م��رگ پوران دخ��ت ،دختر
دیگ��ری به نام آزرم دخت بر تخت
سلطنت نشست ،ولی او نیز پس از
چهار ماه بمرد.

این زاغ ساران بی آب و
رنگ که نه هوش و نه دانش
و نام و ننگی دارند با شکم
گرسنه به سوی ما حمله
آورده اند که اگر آنان پیروز
شوند نه آتش در آتشکده
ها باقی خواهد ماند و نه
ختت و تاج ،بدی و تیرگی و
زشتی همه جا را فرا خواهد
گرفت .بنابراین برای رفع
این جتاوز ما به سوی توس
می آئیم تا چاره ای کنیم.

فرمانروایی فرخ زاد

از جهرم فرخزاد را خواستند و بر تخت
فرمانروایی نش��اندند .چ��ون یک ماه
حکومت کرد بخت با او سر سازگاری
نش��ان ن��داد و او را با زهر مس��موم
کردند و پس از یک هفته فوت کرد،
بطوری که پس از آن تخت و سلطنت
ساسانیان از کردارهای زشت و ناپسند
فرمانروایان بی وارث و فرد شایسته ای
ماند و نگونسار شد.

فرمانروایی
یزدگرد سوم

پ��س از فوت فرخزاد ،یزدگرد س��وم
بر تخت س��لطنت نشس��ت و مدت
بیست س��ال حکومت کرد .در زمان
سلطنت یزدگرد ،اعراب به
وقـاص به
سرکردگی سعد ّ
ایران حمله کردند .چون
یزدگرد آگاه شد سپاهی
بزرگ گرد آورد .فرمانده
سپاه ایران در این جنگ
با رستم فرخ زاد بود.
رستمفردیخردمند،دلیر
و جهاندار بود .س��پاهیان
اعراب در قادس��یه آماده
نبرد ب��ا ایرانیان ش��دند.
رس��تم که س��تاره شمار
بود و وضعیت نامناس��ب
سپاهیان ایران و دربار را
می دانس��ت ،نامه ای به
برادرش نوش��ت و سخن
ه��ای الزم را ی��ادآوری
ک��رد و گف��ت از گردش
بد روزگار با حالتی که ما
داریم نم��ی توانیم با این
اع��راب بیابان گرد مقابله

ای چرخ گردون تفو بر تو باد!

خس��رو پرویز پس از آگاه��ی از کور
کردن پدر ،بر تخت سلطنت نشست.
او نخست به دفع بهرام چوبینه اقدام
کرد ولی از وی شکس��ت خورد و به
روم گریخت .قیصر روم پرویز را بخوبی
پذیرفت و دختر خود ،مریم ،را به زنی
به او داد.
خسروپرویز با سپاهی به ایران آمد و
بهرام چوبینه را شکست داد.
بهرام به چین فرار کرد.
خاقان چین دختر خود را به بهرام داد،
ولی بعد از چند سال بر اثر فریبی که
خسرو به او زد به هالکت رسید.
خس��رو پرویز پ��س از آنک��ه از فکر
بهرام رهایی یافت به کش��ورداری و
خوشگذرانی پرداخت .تخت طاقدیس
و ای��وان مداین را س��اخت .در دربار
خود رامشگران و نوازندگان بسیاری
را جمع کرد.
دوران حکومت خس��روپرویز و گنج
های او بسیار معروف و سرآمد روزگار
است .از کشورهای چین و هند و روم
و روس و هر کش��ور دیگری برای او
سالیانه باژهای فراوان می فرستادند.
دربار انوش��یروان پر از رامش��گران و
نوازندگان بود .تعداد اسبان و شتران
او قابل شمارش نبود و اسب شبدیز او
معروف است.
ش��یرین زن زیبای روی او در ادبیات
فارسی زبانزد است ولی خسرو سرانجام
خوب��ی نیافت و در آخ��ر عمر خوب

عمل نکرد .بنابر
ای��ن سرنوش��ت
خس��روپرویز و
گنج ه��ای برباد رفته
او معروف خاص و عام
است.
در آخ��ر حکوم��ت
خسروپرویز مردم ایران زمین در فشار
زندگی می کردند و هر چه داشتند از
آنها می گرفتند ،آنها از کشور ایران به
جاهای دیگر می رفتند .سرانجام فردی
به نام گراز که از سپاهیان خسروپرویز
بود نامه به قیصر روم نوشت که سپاه
بفرستد و ایران را بگیرد.
س��رانجام بی دادگری خس��روپرویز،
لش��کریان را برانگیخت تا اینکه او را
دربند کردند و پسرش شیرویه (قباد)
را بر تخت نشاندند.
مدت حکومت خس��روپرویز س��ی و
هشت سال بود.
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تعصب قوم��ی و مذهبی را به وضوح
نشان دهیم و احترام به حقوق بشر و
حقوق زن را در غالب همین سریالها
آموزش دهیم.
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کنیم و دریغ که تاج و تخت پادشاهی
از بین خواهد رفت.
توای��ن نامه مرا با مهت��ران و بزرگان
بخ��وان و به مادرم بگو ک��ه روی مرا
دیگر نخواهد دید .از من به او درود و
پند بفرست و بگو که از این ماجرا نژند
و ناراحت نباشد .شما همه به پیشگاه
یزدان دعا و نیایش کنید تا من از این
گرفتاری فارغ شوم .شما به فکر گنج
و دارایی ها نباش��ید تا ببینیم کارم با
اعراب چه می شود.
چنانچه ما شکست بخوریم و بزرگی
و جالل ایرانی و ایرانیان فرو بریزد و با
تخت پادشاهی منبر برابر شود همه نام
ها ابوبکر و عمر می شود و رنج هایی
که ب��رده ایم بر باد می گردد .در یک
چنین حالتی مردم از راستی به کژی
و کاس��تی گرایش می یابند .کشاورز
یک سپاهی بی هنر می گردد و نژاد
و بزرگی بی ارزش می ش��ود .همه از
یکدیگر آنچه را که دارند می ربایند و
کارهای نهانی از آشکارا بدتر میشود.
پدر بر پسر بد اندیش می شود و آدمی
بی هنر ش��هریار می گردد .در گیتی
کسی باوفا باقی نمی ماند و از ایران و
ترک و تازی نژادی بوجود می آید که
به هیچ چیزی پای بند نیست.
آنگاه رس��تم نامه ای دیگر به س��عد
وقاص فرمانده سپاه عرب نوشت و از او
پرسید تو کیستی و چه می خواهی؟
اگر گرسنه ای و نان می خواهی بگو
برایتبفرستم.
ادامه در صفحه25 :
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بد ا ر یـ��م

ΖϴϣϮϴϗ ̵ΎΟ ϪΑ
̶Θγή̡ήγ Ϯ̴Α
(̶ҨΎ̡ϭέ) ̵ήϟΎ̳ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϧΎΧέΎ̴ϧ Ϯ̴Α
ϥΎΑί ήϣή̳ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎΑί έϮΘγΩ Ϯ̴Α
(̶ҨΎ̡ϭέ) ϢҨή̳ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ίΩή̡ ϩήϬ̩ Ϯ̴Α
έϮϤҨή̳ ̵ΎΟ ϪΑ
ίΩή̡ ϩήϬ̩ Ϯ̴Α
ΕΎηέΰ̳ ̵ΎΟ ϪΑ
Ύϫ εέΰ̳ Ϯ̴Α
ϩΎ̳̫ΎΑ Ϯ̴Α ̭ήϤ̳ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΟΎΑ Ϯ̴Α Ϫθϴ̳ ̵ΎΟ ϪΑ
̶Α Ϯ̴Α ̶ϟΎΑϻ ̵ΎΟ ϪΑ
Ύ̡ϭήγ ̶Α - έΎΑϭΪϨΑ
Ϣ̯ ΖγΩ Ϯ̴Α Ϟϗϻ ̵ΎΟ ϪΑ
ϡήΟϻ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩϮΧΎϧ ϩϮΧ Ϯ̴Α
Ζδϴϧ ϡίϻ ̵ΎΟ ϪΑ
Ζδϴϧ ίΎϴϧ Ϯ̴Α
̶Α Ϯ̴Α ̶ϫΎϨΘҨϻ ̵ΎΟ ϪΑ
̡ϥή̰ϴΑ - ϥΎҨΎ
ϪΘδҨΎη Ϯ̴Α ϖҨϻ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΘδҨΎη Ϯ̴Α ϖҨϻ ̵ΎΟ ϪΑ
ϞΤϨҨϻ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΩϮθ̳Ύϧ Ϯ̴Α
̮ϔϨҨϻ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΪθϧΪΟ Ϯ̴Α
ϊτϘϨҨϻ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩέϮϤϫ -ϪΘγϮϴ̡ Ϯ̴Α
αΎΒϟ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϣΎΟ - ̭ΎηϮ̡ Ϯ̴Α
ϥΪϴηϮ̡ αΎΒϟ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΪϴηϮ̡ ϪϣΎΟ Ϯ̴Α
ίΎΒΠϟ ̵ΎΟ ϪΑ
ϮΟ ϩΰϴΘγ-ϩΪϧΪ̰Ҩ Ϯ̴Α
̶̳ΪϧΪ̰Ҩ Ϯ̴Α ̵ίΎΒΠϟ ̵ΎΟ ϪΑ
ίΪϧϭέ Ϯ̴Α ϑΎΤϟ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪψΤϟ ϪΑ ϪψΤϟ ̵ΎΟ ϪΑ
ϡΩ ϪΑ ϡΩ Ϯ̴Α
άҨάϟ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΰϤηϮΧ Ϯ̴Α
Ύϔτϟ ̵ΎΟ ϪΑ
– ϡΪϨϤθϫϮΧ Ϯ̴Α
Ζγ ΪϨϤθϫϮΧ
ϦҨήϔϧ Ϯ̴Α ΖϨόϟ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ϥΩή̯ ΖϨόϟ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̯ ϦҨήϔϧ-ϥΪҨήϔϧ
ϩ̫ϭ Ϯ̴Α Ζϐϟ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϣΎϧ ϩ̫ϭ Ϯ̴Α ϪϣΎϨΘϐϟ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ίΎΑ ϩ̫ϭ Ϯ̴Α ̶χΎϔϟ ̵ΎΟ ϪΑ
ϡΎϧήϓ Ϯ̴Α ΐϘϟ ̵ΎΟ ϪΑ
ζҨϮ̳ Ϯ̴Α ϪΠϬϟ ̵ΎΟ ϪΑ
ήҨήΤΘϟ ϡίϮϟ ̵ΎΟ ϪΑ
έΰϓ ΖηϮϧ Ϯ̴Α
ΎϫέΰΑ Ϯ̴Α ϡίϮϟ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖϗΎϴϟ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̴ΘδҨΎη Ϯ̴Α
ϩάΧΆϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖγϮΧίΎΑ Ϯ̴Α
ϩΪϨδҨϮϧ Ϯ̴Α ϒϟΆϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ί ήΗήϓ Ϯ̴Α ϕϮϓ Ύϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϮΠΑ Ϯ̴Α ήϴόη ˯Ύϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩέϭΎΘγΩ Ϯ̴Α ϞμΣΎϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΘϓή̳ήΑ Ϯ̴Α ϩΫϮΧΎϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ήϤόϟ ϡΩΎϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̴θϴϤϫ Ϯ̴Α
Ϫ̯ ̶ϣΩΎϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϫ̯ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ΎΗ Ϯ̴Α
Ϯ̴Α ̫ΎγΎϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϝΎϣ ϭ Ζθϣ
ϪΘηά̳ Ϯ̴Α ̶οΎϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ζϧί Ϯ̴Α Ζϴ̰ϟΎϣ ̵ΎΟ ϪΑ
έΰ̳έΎ̯ Ϯ̴Α έϮϣΎϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α βϴϠ̡ έϮϣΎϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎΑήϬη
ΪϨΒϫέ Ϯ̴Α ϊϧΎϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϨΒϫέ - ήϴ̳ Ϯ̴Α ϊϧΎϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖγΩ ϩήϴ̩ Ϯ̴Α ήϫΎϣ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎ̯ ΖϴϫΎϣ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎ̯ Ζηήγ Ϯ̴Α
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مركز اسالمی ایرانیان

بنامخداوندهبخشندهمهربان

سرکار علیه خامن فهیمه مسیعی گهر
خانواده محترم قربانیان و دیگر خانواده های سوگوار

سالم ما بر تو ای الگوی مؤمنان

ایفاطمه

بسیار متاسف و متاثر هستیم که مصیبتی بزرگ به خاندان معظم تان روی آورده
است و پدر بزرگوارتان

مرحوم آقای حبیب مسیعی گهر

فاطمه جان من است
هركس او را بیازارد مرا آزرده
و هركس مرا بیازارد خدا را آزرده

را از دست داده اید.

ما را ،که از آغاز فعالیت های فرهنگی و ادبی و اجتماعی مان ،از یاوری های بسیار ارزنده
سرکار عالی و خانواده مکرم تان برخوردار بوده ایم ،شریک غم بی پایان تان بدانید.
همگی ما از صمیم دل از خداوند منان برای آن مرحوم رحمت بی کران و برای
بازماندگان صبر فراوان مسئلت داریم.
امیدواریم که حضرتعالی و همسر ارجمندتان ،جناب آقای قربانیان و فرزندان
گرانقدرتان که همیشه گره گشای خواسته های ما بوده و هستید ،تسلیت های صمیمانه
ما را پذیرا باشید.

دوستداران فرهنگ و ادب ایران
خانواده های محترم مسیعی گهر
وقربانیان

شهادت بانوی دو جهان فاطمه زهرا ( س)
را به پیشگاه مقدس امام زمان حضرت مهدی ( عج )
و شما عاشقانش تسلیت میگوییم
جهت بزرگداشت این روز و تجدید بیعت با این بانوی دو سرا
به مدت چهار شب مجلس بزرگداشت و یاد بود
در مركز اسالمی ایرانیان برگذار خواهد شد.
حضور شما عزیزان احیاء شعایر مقدس ایزدی خواهد بود

زمان :پنجشنبه  /5جون لغایت یكشنبه  /8جون
بامناز مغرب و عشاء

از ساعت  8:40لغایت 10:30

210 St-Jacques
 -به صرف شام --)(Lachine
Tel.: 514-366-1509
با حضور ویژه مداح اهل بیت فاضل ارجمند
514-364-5075
و خدمت گذار اهل بیت حاج محسن طاهری
514-247-1732

سخنران :شیخ صاحل سیبویه

درگذشت جناب آقای سمیعی گهر،
پدر ارجمند سرکار خانم فهیمه قربانیان (سمیعی گهر)
اندوهی گران بر قلب دوستان تان نهاد.
در همه حال دوستان تان در کنار شما هستند
و خود را در اندوه شما سهیم می دانند.

همدردی

همدردی با دوست

با تاسف فراوان اطالع یافتیم
پدر دوست ارجمند

همدردی

خانواده های شریف نائینی ،مهندس منفرد،
شکیب نیا و نسرین دولتشاهی

 210سنت ژاک غربی
مترو واندوم :اتوبوس 90
به مست غرب

سرکار خامن فهیمه مسیعی گهر
زندگی را د رتهران بدرود گفته اند.

ما خود را در این غم بزرگ شریک میدانیم و این ضایعه را به ایشان و
دیگر اعضای خانواده محترم بویژه فرزندان و
و جناب آقای منوچهر قربانیان صمیمانه تسلیت میگوییم.

زهره و محمدرحیمیان

دوست عزیز و گرامی جناب آقای رضا آباب
درگذشت نابهنگام برادر عزیز و گرامی تان

شادروان آقای ایرج آباب
را در ایران صمیمانه تسلیت گفته،

در این اندوه بزرگ خود را شریک شما می دانیم
و صبر وشکیبایی برایتان آرزومندیم.

ناصر کریمی و خانواده

اکونومیست
ادامه از صفحه :
اسرائیل که جمهوری اسالمی نابودی
آن را پیش بینی می کند و خواهان
آن است) ،عمال شامل هیچ پیشنهاد
جدیدی نب��ود و تنها ب��ه حدس و
گمان هایی در این زمینه دامن زد که
ممکن است دولت ایران با تظاهر به
دست زدن به اقدامی دیپلماتیک ،در
صدد جلوگیری از گام بعدی شورای
امنیت و یا کاهش انتقادات در داخل

این کشور بوده است.
اکونومیست می نویسد که
البته این نوع رفتارها باعث
سرخوردگی کسانی در داخل و خارج
ایران می ش��ود که می خواهند این
کش��ور دارای روابط عادی با جهان
خارج باشد اما با وجود تمامی ابهامات
سیاست آینه و دود  -یعنی شفافیت
و ابهام  -محافظه کاران تندرو مسلط
ب��ر ایران در پیگیرد هدف های خود
ناموفق هم نبوده اند.
این هفته نامه در توضیح دستاوردهای
حاکمان ایران می نویس��د که آنان
توانسته اند رقیبان خود را پاکسازی
کنن��د ،منتقدان لیب��رال را به جای

خود بنش��انند ،آمری��کا را در عراق
تنبیه کنند ،از موفقیت عوامل خود
در لبنان ،یعنی حزب الله ،لذت ببرند
و به پیش��برد برنامه های هسته ای
خود ادامه دهند در حالیکه همراه با
اظهارات دیپلمات های غربی در مورد
تشدید تحریم های بین المللی علیه
ایران ،زمزمه پاداش های بزرگی هم
برای این کشور به گوش می رسد با
این شرط که در زمینه ساختن بمب
اتمی کوتاه بیاید.
------------------------

تاریخ ایران...
ادامه از صفحه23 :
از شیر ش��تر خوردن و سوسمار شما
عرب ها را کار بجایی رسیده است که
تخت عجم را آرزو می کنید!

ای چرخ گردون تفو بر تو باد!

نماینده ای از طرف خود به س��وی ما
بفرست تا بدانم که چه می خواهید؟
چون نامه به سعد وقاص رسید به زبان
عرب��ی جواب داد که م��ا برای دعوت
شما به دین جدید خود به اینجا آمده
ایم .اگر بپذیرید رواس��ت وگرنه آماده
جنگهستیم.
ولی چون رستم پیشنهاد سعد وقاص
را نپذیرفت ،میان س��پاه ایران و عرب
جنگ س��ختی در گرفت و سرانجام
رستم کشته شد و ایرانیان شکسته و
فراری شدند.
چون خبر کشته شدن رستم فرخ زاد
به یزدگرد رسید ،سخت پریشان حال
شد و از راه ری و گرگان و توس آهنگ
مرو کرد تا سپاهی فراهم آورد.
آنگاه نامه ای نوش��ت به بزرگان توس
و پس از س��تایش یزدان پاک شرایط
سخت خود و شکست سپاهیان ایران
و ماجراهای پیش آمده را ش��رح داد
و گفت همانطوری که ش��ما خبردار

ش��دید ما از اهریمنان سوسمارخوار
بی ش��رم که نه نژاد و نه اصلی دارند،
مشکالت فراوانی را دیده ایم.
این زاغ س��اران بی آب و رنگ که نه
هوش و نه دانش و نام و ننگی دارند با
شکم گرسنه به سوی ما حمله آورده
اند که اگر آنان پیروز شوند نه آتش در
آتشکده ها باقی خواهد ماند و نه تخت
و تاج ،بدی و تیرگی و زشتی همه جا
را فرا خواهد گرفت .بنابراین برای رفع
این تجاوز ما به سوی توس می آئیم تا
چاره ای کنیم.
در این هنگام ماهوی سوری از آمدن
یزدگرد به توس آگاه ش��د ،در مرحله
اول او را پذیرا گشت ،ولی چون آرزوی
تخت و تاج داش��ت ،ترکان را علیه او
برانگیخت و آتش جنگ را برافروخت.
یزدگرد در جنگ رش��ادت ها نش��ان
داد ولی چون یارانش کشته و پراکنده
شده بودند تنها ماند و به آسیایی پناه
برد.
ماهوی که از محل پنهان شدن او آگاه
ش��ده بود ،آس��یابان را به کشتن وی
فرمان داد .آسیابان نیز به طمع لباس
ها و وسایل همراه او وی را با دشنه ای
که به پهلویش زد از پای درآورد.
بدینگونه هیچ تاجداری بدون لش��کر
و سپاه نمرد .خبر مرگ یزدگرد را به

ماهوی دادند و او دستور داد که پیکر
یزدگرد را به آب انداختند.
پس از کشته ش��دن یزدگرد ماهوی
دع��وی پادش��اهی کرد و ب��ر تخت
نشس��ت ،اما بعد از چندی به دست
ترکان گرفتار آمد و کشته شد.
با کشته ش��دن یزدگرد سوم آخرین
پادشاه ساسانی فرمانروایی این سلسله
پایان یافت.
_________________________

منابع برای مطالعه بیشتر:

 -1گزیده ش��اهنامه ،به نظم و نثر ،به
اهتمام و نگرش :حسن گل محمدی،
انتشارات اطلس ،تهران.
 -2شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی،
به کوشش :دکتر س��ید محمد دبیر
سیاقی ،انتش��ارات علی اکبر علمی،
تهران.
 -3دوره کامل ش��اهنامه فردوس��ی،
چاپ مسکو.
 -4ش��اهنامه فردوسی ،به تصحیح و
مقابله و همت :محمد رمضانی ،کالله
خاور ،تهران.
 -5داستان های ایران باستان ،نگارش:
دکتر احسان یارشاطر ،بنگاه ترجمه و
نشر کتاب ،تهران.
--------------------------شماره آینده ،آغاز تاریخ غیر
اساطیری و مکتوب ایران
باستان
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

امیر یعقوبعلی :

این هزینه ای
است که به عنوان
یک مرد بــرای
برابری خـواهی
می پردازم

گفتگو  :محبوبه حسین زاده
چهار شنبه 8خرداد 1387

امیر یعقوبعلی از اعضای كمیته مردان
كمپین یك میلیون امضا است كه به یك
سال حبس تعزیری محكوم شده است.
امیر 20تیرماه 1385هنگام جمع آوری
امضا در پارك اندیشه تهران دستگیر
شد و 29روز هم در زندان اوین بسر
برد .امیر كه بیست و یك سال سن دارد،
معتقد است مردان با تداوم حضورشان در
فعالیت های برابری خواهانه زنان نشان
می دهند که قوانین نابرابر صرفا متوجه
زنان نیست و تمام جامعه درگیر زیان
های آن می شود .اتفاقاتی که در دوران
بازداشت و بازجویی ها برای امیر یعقوبلی
افتاد متفاوت از تجربه ای است که دیگر
اعضای کمپین دربند داشتند؛ به این دلیل
که همواره عالمت سوال بزرگی در برابر
فعالیت های مردان برای احقاق حقوق
زنان وجود دارد.
گفتگوی محبوبه حسین زاده را با امیر
یعقوبعلیمیخوانید:
توجه :این مصاحبه اندکی کوتاه شده
است .متن کامل گفتگو را در سایت زیر
بخوانید.
www.we-change.org
 لطفا از نحوه دس��تگیری ات و اتفاقاتی كه در29روز بازداشت برایت افتاد ،برایمان بگو؟
آن روزها به دلیل بزرگداش��ت 18تیر ،حمله به
دفتر ادوار تحکیم وحدت و دستگیری اعضای
آن ،ناآرامی های دانشگاه امیرکبیر و دستگیری
منصور اسانلو ،روزهای شلوغی بود .با همه اینها
بر اس��اس برنامه ای كه با دیگر اعضای کمیته
مردان به صورت ایمیلی تنطی��م کرده بودیم،
برای جمع آوری امضا به پارک اندیش��ه رفتیم.
عصر روز چهارش��نبه 20تیرماه مشغول جمع
آوری امضا بودم .بعد از یک ساعتی که از صحبت
کردن با مردم و امضا جمع کردن گذش��ته بود،
در حالی که زنی مشغول امضای برگه کمپین
بود ،یک پلیس ،برگه را از زیر دس��تش کشید
و گرف��ت و مرا به پایگاهی داخل پارک که مقر
پلیس بود ،برد.
بع��د از آن به رئیس پاس��گاه پارک تلفنی خبر
دادند .تا زمان رسیدن رئیس در مورد کمپین و
خواسته های آن برای ماموران توضیح می دادم.
در همین حین می خواستم راهی پیدا کنم که
به بقیه بچه ها هم خبر بدهم که دستگیر شده
ام .به نظرم قضیه دستگیری جدی به نظر نمی
آمد و فکر می کردم با توضیحاتی که داده بودم،

توضیحات بیش��تری
در این باره ندهم چون
متاس��فانه در بازداشتگاه
تنها بودم و به لحاظ حقوقی
برای شرح آن چه بر من گذشت شاهدی
ندارم ...صبح فردا مج��ددا مرا به دادگاه انقالب
بردند و آنجا تحویل ماموران داده شدم تا به اوین
برده ش��وم .با دستبندی که به دستم زدند ،مرا
به اوین بردند و در همان بدو ورود با چشم بند
وارد بند 209شدم .ابتدا از من عکس گرفتند و
بعد لباس آبی رنگ زن��دان به من دادند و یک
جفت دمپایی .چون دس��تم درد می کرد وقتی
مرا به به��داری بردند به دکتر گفتم که نمی
توانم از ش��دت درد دستهایم را تکان بدهم ...
ولی او گفت مشکلی نیست و حتی یک قرص
مسکن هم به من ندادند .در یک اتاق انفرادی
بزرگ با دیوارهای سبزرنگ زندانی شدم؛ یک
پتو داشتم و یک قرآن .بعد از سه روز از زندانی
شدنم در  ،209بازجویی ها شروع شد و هشت
بار تا روز آزادی بازجویی شدم.

به مردان خیانت می کنیم.

آزادم می کنند .اما یکی از افسران تا برگه کمپین
 این نوع نگاه تنها امنیتی در فرهنگ جامعه مارا دید ،اعتراض کرد که شما ضداسالم هستید
نیز وجود دارد ...
و دارید علیه اسالم تبلیغ می کنید .بعد از این
بله.مشابههمیننگاهبازجوهاوماموراناطالعاتی
اظهارات با پلیس امنیت تماس گرفتند و بعد مرا
نس��بت به فعالیت مردان در جنب��ش زنان در
به آنجا منتقل کردند .در بازجویی ای که به عمل
سنتی ترین تا روشنفکرترین اقشار جامعه وجود
آمد ادعا می کردند لغو حجاب زنان خواسته ما
دارد .در دانشگاه ما که فوق لیسانس مطالعات
اس��ت .در آنجا هم در مورد خواس��ته هایمان
زنان تدریس می شود و  80درصد دانشجویان
توضیح دادم .اما به مدت  5روز در پلیس امنیت
رش��ته جامعه شناسی زن هستند ،همین نگاه
ماندم .روزها به دادگاه انقالب می رفتیم و چون
وج��ود دارد که اگر مردی وارد فعالیت در حوزه
قاضی نبود ،نزد قاضی کشیک می بردند .قاضی
زنان می ش��ود به دلیل سوءاستفاده است ،حاال
کشیکباالخره
این که چه سوءاستفاده ای مشخص نمی کنند.
روز دوم حکم
من معتقدم حضور ادامه دار مردان برابری خواه
با ز د ا ش��تم
که البته با کمپی��ن و کمیته مردان آن پررنگ
را ص��ادر
تر ش��ده اس��ت ،و به تازگی هم با هزینه دادن
ک��رد ت��ا روز
همراه شده است ،خط بطالن می کشد بر تمام
شنبه قاضی
این فرضیات که مردان برای سوءاس��تفاده وارد
اصل��ی بیاید
این عرصه می شوند .یک سال و نیم از فعالیت
و ب��ه پرونده
کمپین گذشته و خیلی دلم می خواهد کسانی
ر س��ید گی
که بحث سوءاستفاده را مطرح می کردند ،یک
کند.
 نح��وه بازجویی در 209چط��ور بود و آنجا جا نش��ان دهند که این سوءاستفاده چی بودهجالب بود که
اس��ت .به نظر من این دی��دگاه از همان ضعف
بیشتر از چه مواردی می پرسیدند؟
تعداد زیادی
تئوریک برمی آی��د که فکر می کنند
را ب��ا دس��ت
گرفتن حقوق زنان ،احقاق حقوق فقط
دلیل
به
که
کنند
می
نگاه
فردی
عنوان
به
تو
به
...
بند به هم بسته
نیمی از جامعه اس��ت .فکر می کنند
وقتی از یک کفه ترازو چیزی کم شود و
بودن��دواردک��هاتاقیبه مشکالت جنسی اش وارد جنبش زنان شده است!
نوبت
به کفه دیگر اضافه شود ،خللی وارد می
م��ی ش��دند و
ش��ود و مردان حقوق شان را از دست
وقتی می آمدند
می دهد چون جامعه را فقط متشکل
می گفتند حکم جریمه ش��ان همان جا صادر
گاه��ی اوقات با یک و گاهی اوقات با دوبازجو با از زنان و مردان در نظر می گیرند و این تصور را
شده است .بیشتر شان به خاطر داشتن کراک
چش��م بند و یا پش��ت به دیوار .سواالت بیشتر ندارند که در جامعه روابط انسانی ای وجود دارد
بازداشت شده بودند اما نوبت من که شد برایم
بازجوی��ی ها فقط درمورد کمپین و فعالیتم در که با حاصل شدن برابری در زمینه های حقوقی
حکم بازداش��ت صادر کردند .همه آنها فکر می
کمپین بود .در مورد مسائل دیگر هم سوال می و اجتماعی ،این روابط انسانی دگرگون و انسانی
کردند حتما پخش کننده کراک هستم .وقتی به
کردند از جمله در دانش��گاه چه فعالیت هایی تر می شود.
بازداشتم اعتراضکردمگفتند مسئله من امنیتی
دارم .چند تا از بازجویی ها هم ایدئولوژیک و در ما با تداوم حضورمان نشان می دهیم که قوانین
است و با پرونده آنها فرق دارد .در پلیس امنیت
مورد اعتقاداتم بود .ابتدا از پاسخ دادن ممانعت نابرابر صرفا متوجه زنان نیس��ت و تمام جامعه
در یک س��لول خالی مرا نگه می داشتند .چون
م��ی کردم به ای��ن دلیل که س��واالت مصداق درگیر زیانهای آن اس��ت کما این که در جامعه
با اجرای طرح دستگیری اراذل و اوباش ،سلول
تفتیش عقاید بودند ،ولی وقتی به سواالت جواب ما ،روابط خانوادگی و انسانی دچار مشکل است.
خالی نداشتند مرا به بازداشتگاه مفاسد انتقال
نمی دادم بازجویی قطع می ش��د و باید دوباره مسلما روابط اجتماعی ناسالم باعث بوجود آمدن
می دادن��د و در این روزها بین پلیس امنیت و
چند روزی بالتکلیف در سلولم می ماندم .خیلی این همه آس��یب اجتماعی ش��ده است .به این
بازداشتگاه مفاسد در نقل و انتقال بودم .در این
تحت فشار بودم چون هیچ تماسی با خانواده ام دلیل که نظام حقوقی م��ان و روابط اجتماعی
 5روز  10ب��ار جای م��ن را عوض كردند چون
نداشتم و نمی دانس��تم در بیرون از زندان چه مان دچار مشکل است.
می خواس��تند در سلولی باشم که با هیچ کس
اتفاقاتی افتاده است .کما این که اطالعات غلط
ارتباطی نداشته باشم اما دو شب در بازداشتگاه
 پس پشیمان نیستی که به دلیل برابرخواهیهم می دادند.
كالنتری با مردی هم س��لول بودم که به دلیل
مث�لا می گفتن��د ریختیم خونه ت��ون ،کیس محاکمه می شوی ...
اجرای مهریه زندانی شده بود.
کامپیوترت نب��ود .در حالی که بع��د از آزادی من هی��چ وقت نگفتم از فعالی��ت های برابری
فهمیدم این امر واقعیت نداشته است .رو به دیوار خواهانه ام پشیمانم ،چرا باید پشیمان باشم .کما
 چطور شد که به اوین منتقل شدی؟با چشم بند نشس��ته باشی بعد یک دفعه لگد اینکه اگر در دادگاه اظهار پشیمانی می کردم،
روز سوم بازداشتم ،مجددا مرا به دادگاه انقالب
بزنند زیر پایه صندلی ات و یا لگد بزنند به دیوار ،حک��م زندان به من نمی دادند .با تحمل هزینه
بردند .آقای س��بحانی که قاضی شعبه امنیت
های حبس هم هیچ اتفاق��ی برای من و دیگر
همه این موارد تاثیرات روانی خیلی بدی دارد.
است ،سواالتی در مورد کمپین پرسید .برخورد
مردان برابری خواه نمی افتد اما این هزینه دادن
تندی داش��ت و می گفت به تو چه ربطی دارد
 عکس العمل شان نسبت به حضور یک مرد در نشانگر این است که ما به دلیل سوءاستفاده هایکه دنبال حقوق زنان هس��تی؟ خب ،من اولین
احمقانه و کودکانه ای که مطرح می شود ،وارد
فعالیت های برابری خواهانه زنان چگونه بود؟
پس��ری بودم كه به دلی��ل فعالیت در کمپین
درکی نس��بت به این موضوع نداشتند که چرا این فعالیت نشده ایم .ما به خاطر هدف واالتری
بازداشت شده بودم ...
ی��ک مرد در جنب��ش زنان فعالی��ت می کند .وارد این جنبش ش��ده ایم و این حضور مداوم
دس��تور داد مرا به پلیس امنی��ت برگردانند تا
وقتی تو هویت دیگری (دانش��جویی و  ).....جز توام با فعالی��ت و پرداخت هزینه ،موج مثبتی
فردا مجددا با وسایلم به دادگاه برگردم! وقتی از
جنبش زنان داشته باشی ابتدا مطرح می کنند را به جنب��ش زنان برمی گرداند چون حتی در
دادگاه انقالب به پلیس امنیت رفتم ،مجددا آنجا
که به دلیل سوءاستفاده از جنبش زنان وارد این بخش های��ی از این جنبش هم این نگاه وجود
بازجویی ش��دم البته بدون چشم بند .در مورد
فعالیت ش��ده ای و باید مدام توضیح بدهی که دارد که حضور مردان برای به انحراف کشاندن
مسائل متفرقه دیگر مدام س��وال می کرد .روز
فعالیت در یک جنب��ش منافاتی با فعالیت در این جنبش است....
بعد كه دوباره مرا به دادگاه دادگاه انقالب بردند،
جنبش دیگری ندارد .برابری طلبی که فقط در
یازده مورد اتهامی برایم مطرح شده بود و جالب
مسائل اقتصادی و  ...نیست.
بود دو اتهام درمورد كمپین بود؛ یكی عضویت
از اینکه می گذرند ،به تو به عنوان فردی نگاه می
در كمپین و دیگری عضویت در كمیته پسران
کنند که به دلیل مشکالت جنسی اش وارد این
كمپی��ن! عضویت در گروه های فمینیس��تی،
جنبش شده است و این قضیه برایشان
دانشجویی و ...هم جزو دیگر موارد اتهامی ام بود.
خیلی جدی است .مدام مرا مسخره می
قرار وثیقه 20میلیون تومانی برایم صادر ش��د.
کردند که ش��ما مردها رفتید اونجا که
وقتی مرا به اوین بردند ،آنجا مرا تحویل نگرفتند
چیکار کنید؟! و تفکر خودشان را به ما
و گفتند ما خودمان زندانی ها را از دادگاه انقالب
القا می کردند که ما در برقراری رابطه با
تحویل می گیریم و به همین دلیل دوباره مرا به
جنس مخالف این قدر ناتوان هستیم که
پلیس امنیت برگرداندند.
باید وارد جنبش زنان شویم تا بتوانیم
 10:30 ---------صبح ----------در پلیس امنیت از من خواس��ته ش��د زمین را
این ارتباط را برقرار کنیم .احساس شان
به همه زنان عالقمند خوشامد میگوییم.
«تی» بكشم! من هم پرسیدم یعنی چی .مرا مورد
این بود که ما با فعالیت در جنبش زنان
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
ضرب وش��تم قراردادند ،خب ترجیح می دهم

جلسه ماهیانه اجنمن زنان

زمان :یکشنبه  1جون

فاطمه شمس

شعر...

سنگسار!

تنم همیشه از این بدعت شرم آور و
شنیع لرزیده است.
این شعر زاییده حسی تلخ و ناگفتنی
است که بعد از اعالم خبر سنگسار
«همسفر مکرمه» در قزوین سروده
شد.
تقدیم به همه زنان و دخترکان این
خاک که برای برابری حقوق زنان هنوز
ایستاده اند و به همه آنهایی كه با برای
پاك كردن چهره دین از بدعت های
كور به باز تفسیر آن برخاسته اند و به
«عاطفه»  ۱۶ساله که حنجره اش را به
چوبه ی دار سپرد و رفت ...
یک دو سه سنگ...
سار پریدند روز پیش
لعنتی سر ِد گرگ و میش
صبح زو ِد
ِ
آن ِ
یک دو سه سنگ لحظهی پرتاب گم شدند
شرمنده از دریدن چشمان قهوهایش
حی علی...
ّ
به سمت سرت سنگ پشت سنگ
قد قامتِ زنی که پر از لکههای ننگ
تا نیمه صورتی که فرو رفته توی خاک
موسیقی راک!
حاال برقص عاطفه با
ِ
بگذار شانههای تو لرزش بگیرد و...
با مردنت ،خدای تو ارزش بگیرد و...
سرخ و سفی ِد خون و کفن ...
نوعروس مرگ
هی دست و پا که جان بکند زیر این تگرگ
حالم بد است عاطفه،
حالم بد است بد
معکوس می زند دل تو ...
مرگ بر عدد-
یک ،دو ،سه...
تکه های سرت...
چار ،پنج ،شیش
خون می دود به روی لبانی که روز پیش
اقرار کرده بود به عشقی خالف شرع
عشقی شبیه تجربهی خام یک کشیش
ی های و هوی تو
اجرای حکم و مردن ب 
گودال توی گوش کرت ،خندههای نیش
شرمندهای از این همه زشتی پیامبر
بعد از تو دین به دست خدایان سنگ کیش
تفسیر میشود به سر نیزه میرود
یا مثل سنگ بر سر و چشمان قهوهایش.....
***
بر آبروی رفته اذانگو اذان بگو !
کشتند وحشیانه زنی را به جر ِم؟؟؟
هیششششششششش!!
----------------------------از وبالگ پرده ناتمام
www.nimdaayereh.persianblog.ir

Affiliated Real Estate Agent

فرخنده بداغی

Office: (514) 731-7575

)Cell: (514) 562-SOLD (7653
Fax : (514) 731-8998

0

Superb 20 years old 4
plex in NouveauBordeaux, close to
Adonis and MarchéCentral (2 x 3½ + 4½ +
9½ {4 bedrooms}) with
backyard, fireplace, 2
garage.

765 000$

Superb sunny 2plex with
bachelor on a quiet
street in NouveauBordeaux near Bois-DeBoulogne cegep and
Adonis market. Double
garage and wood
fireplace.

454 900$

0

!NEW
VERDUN

Good 3plex in good
condition with
additional loft and
garage with
income. Near
amenities.

409 000$

Saint-Hubert
)(Longueuil
Superb new

construction
commercial building
(2006) lodging the
''Dépanneur Martin''.
13 exterior garages.

475 000$

RENTALS:
Outremont:

2 x 5½ good for
students or
professionals near
metro Outremont
850$/month
or
renovated for
925$/month

RENTALS:
Ahuntsic:

3½ near Adonis
market and BoisDe-Boulogne. 650$

NDG:

1½ (17th floor) near
Concordia
university. 630$
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موزیک...

www.paivand.ca

سال 14شماره11  842خرداد 1387

(دی جی کوالک)
514-594-4214

بهزاد قیامی

خوب و
بد...
اما تازه!

آلبـــــومهای
ماه گذشته
از عید نوروز حدود دو ماه گذش��ت
و هنوز بس��یاری از آلبومهایی که در
تلویزیون های تهرانجلس بر سر زبانها
هستند و انتظارشان را داشتیم هنوز
به بازار نیامده اند.
از جمل��ه آلبومهای معرفی ش��ده،
آلبومهای مهرشاد ،سعید محمدی،
س��تار ،مرتضی و آرش به همه وعده
داده شده بودند.
بنظ��ر میرس��د ک��ه آرش دو آلبوم
مختلف تهیه دیده است.
آلبوم دنیا ش��امل آهنگهایی بسیار
زیباس��ت که ق��درت خالقیت این
هنرمند را نشان میدهد.
آلبوم دوم آرش نیز شامل میکسهای
مختلف آهنگ “ دنیا “ میباشد که با
همکاری  Shaggyخواننده محبوب
سبک  Reggaeضبط و اجرا شده.
س��عید محمدی ،س��تار ،مرتضی و
ش��یال نیز فقط آلبوم مش��ترکی با
نام “دوس��تان” به ب��ازار داده اند که
آهنگهای آن ساخته سعید محمدی
با همکاری مرتضی هستند.
بنظر میرس��د که این چهار خواننده
محبوب ی��ا وقت کافی ب��رای تهیه
آهنگهای جدید ندارند و یا....
آلبومهای دیگری نیز ب��ه بازار آمده
اند که به طور خالص��ه آنها را مرور
میکنی .م
آلبوم جدید نوش آفرین به نام “کوچه
های رنگی” ،آلبومی ست با سبکهای
متفاوت ،ولی

koolock@videotron.ca

www.ko
olock.co
m

برازنده نوش آفرین.
آلبوم“لوسآنجلس” ،ش��ر ا ر ه
محصولی ست از ساخته های شهرام
و شهبال شب پره ،شهیاد و رامون و
شامل آهنگهایی شاد و زیباست.
و اما آلبوم جدید فریده بنام “تو دیگه
چرا” نیز به بازار آمده و این سوال را
برایم مطرح کرده که “تو دیگه چرا...
خواننده شدی”؟!
آهنگها و صدای فریده در این آلبوم
بی معنا و بی روح هستند.
(یِکی نیست به این خانم بگه پولت را
خرج کارهای مفیدتر کن و به جیب
امثال علیرضا امیرقاسمی برای تهیه
آلبوم نریز!!)
آلبوم “خاتون” ،احمد آزاد ،نیز شامل
آهنگهای سبک اوست که قابل توجه
عالقمندان به این سبک خواهد شد.
متاسفانه این هنرمند نیز چون برخی
از دیگ��ر هنرمندان قدیمی س��اکن
تهرانجل��س دس��ت به ک��ش رفتن
آهنگهای هنرمندان داخل ایران زده
است.
آهنگ “ح��اال حاال” کپ��ی بدی ار
آهنگ عروس��ی نریمان س��ت ولی
آهنگه��ای دیگ��ر این آلب��وم خوب
هستند.
خوانن��ده جدید دیگری ه��م به نام
آریا ،آلبومی با تیتر “اکازیون” تهیه
دیده که ش��امل آهنگهای بازسازی
شده قدیمی ایرانی ،افغانی و هندی
ست .این آلبوم نیز به دلیل صدای تو
دماغی خواننده و کشش های بیجای
صدای خواننده چنگی به دل نمیزند.

در کل ،آهنگهای مورد
عالقه من در این آلبومها به
شرح زیرند:

 آلبوم آرش بطور کامل.آهنگهایاینآلبومهمچونآلبومهای
قبلی آرش ریتمی بسیار قوی دارند و
بسیار زیبا هستند.
 آهنگ “همسرم” ستار، “فرشته” و “دخت کرمانشاهی”مرتضی،
 “دل دیوون��ه” ش��یال و “درختبی سایه” سعید محمدی در آلبوم
“دوستان”.
 -آهنگ “شور آفرین” نوش

آفرین.
دوس��تان ،برای شنیدن این آهنگها
میتوانید به قسمت موزیک تارنمای
من مراجعه کنید.

شكیرا و ریکی
مارتین برای کودکان
فقیر خواندند

ستارگان موسیقی اس��پانیایی زبان
برای کمک ب��ه کودکانی که در فقر
زندگی میکنند ،دو کنسرت خیریه
در مکزیک و بوین��س آیرس برگزار
کردند .دهها ستاره موسیقی التین از
جمله شكیرا و ریکی مارتین در این
دو کنسرت که همزمان برگزار شدند،
شرکت کردند .درآمد حاصله از این
دو کنسرت در اختیار سازمان خیریه
حرکت همبستگی آمریکای التین
(آالس) قرار گرفت.
ش��كیرا پیش از برپائی این کنسرت
توانست دویس��ت میلیون دالر از دو
میلیونر مکزیک��ی و آمریکایی برای
این س��ازمان خیری��ه دریافت کند.
ش��كیرا گفت که اگر برای کودکان
فقیر آمریکای التین سرمایه گذاری
ش��ود ،کش��ورهای منطقه منفعت
زیادی خواهند برد .ش��کیرا که اهل
کلمبیا ست پیش از این نیز در برنامه
های خیریه ش��رکت کرده بود .او در
مصاحبه ای افزود:
“مساله جالب این است که آمریکای
التین سه برابر آنچه جمعیت آن نیاز
دارد ،تولید میکند و ریشه کنی فقر
در این منطقه ،امکان پذیر است”.
آالس در س��ال  2006ب��رای پایان
دادن فق��ر تاس��یس ش��د .فق��ر در
آمری��کای التین س��االنه  ٣٥٠هزار
کودک را میکشد .سی و

“از طال بودن پشیمان گشته ایم
مرحمت فرموده ما را مس کنید”
مردم ایران حدود س��ی س��ال
پیش به امید اینکه جامعه ای بدون
وحشت از س��اواک داشته باشند که
در آن عدالت اجتماعی حاکم و ثروت
فت به شکل منصفانه بینشان تقسیم
ن
شود انقالب کردند.
هرچه گذش��ت فاصله خود را از آن
“قصر طالی��ی” آرزوها دورتر یافتند.
بدت��ر از هم��ه س��رخوردگی و ب��ی
اعتمادیش��ان به یکدیگر و به دنیای
نهفته درون خود باعث شد روز به روز
سست تر و خسته تر شوند تا جایی
که درو دیوار خانه هایشان که قرار بود
کاخ طالیی امید باش��ند به فریاد در
آمدند و گفتند:
“از طال بودن پشیمان گشته ایم
مرحمت فرموده ما را مس کنید”
ص��د رحمت فرس��تادند به همان
و
دوران سابق.
شعر زیر از یکی از هموطنان مونتریالی
ش��ما س��ت که کمی از این صابون
دربدری به تنش خورده!

OP
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“کیمیایانقالب”

وارث خون شهیدان گشته ایم
هاله ای از نور ایمان گشته ایم ()1
فصل اصالحات پایان یافته
مهرورز و مهربانان گشته ایم ()2
قاتالن را عفو کردیم از کرم
عدل را شاهین میزان گشته ایم
مهر پنهان گشته و ما شب پران
یکه بازیگر به میدان گشته ایم ()3
بخت تا بربست رخت ازین دیار
ما چو بختک بار ایران گشته ایم ()4
زیر بودیم و به شخم انقالب
خود وکیالن و وزیران گشته ایم
ور نه از شخمش ،ز تخم انقالب ()5
ما مدیران و سفیران گشته ایم
چونکه تخم انقالبی داشتیم
یکشبه بعضی امیران گشته ایم
از ته دروازه دوالب آمدیم ()6
ساکن ملک لویزان گشته ایم ()7
ما ز لطف کهنه ی ابریشمی
خدمت آقا عزیزان گشته ایم ()8
موقع تطهیر ایشان ما شلنگ
بر سر صبحانه فنجان گشته ایم

 T10طنـــــز
خرسندی

27

پویا
 -١مهربونی
مهدی اسدی
		
 -٢یالله
بوسه های پیاده رو مهرداد
-٣
این دل ()Kandi
		
 -٤آرش
رضایا ،fm@2 ،طوفان
 -٥یکی یکدونه
شهریار
 -٦گندمک
رویای من
 -٧کامران
مهدی مقدم و نریمان
 -٨عزیزم
		 نباشم کامران و هومن
 -٩من اگه
پویا
		
 -١٠مادر
پنج میلیون کودک در ابن منطقه در
فقر به سر میبرند.

پینک فلوید برنده
جایزه موسیقی سوئد
شد

کمیته برگ��زاری جایزه پ��والر روز
 21ماه مه برندگان جایزه امس��ال را
اع�لام کرد و این جای��زه را که مهم
ترین جایزه موسیقی سوئد است به
گ��روه راک پینک فلوید و خانم رنه
فلمینگ ،خواننده کالسیک ،تقدیم
کرد.
برندگان طی مراس��می روز  26اوت
در شهر استکهلم سوئد160،هزار دالر
جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.
جایزه پوالر در س��ال ١٩٨٩توس��ط
استیگ آندرسن ،مدیر گروه موسیقی
پاپ آبا ( )ABBAبنیانگذاری شد.
الت��ون جان ،اس��تیوی وان��در ،باب
دیلین ،ری چارلز و پول مک کارتنی
(از گروه بیتلز) از جمله برندگان قبلی
این جایزه می باشند.
گروه راک پین��ک فلوید که یکی از
مش��هورترین و پرطرفدارترین گروه
ه��ای راک میباش��د ،در ده��ه 60
میالدی با همکاری راجر واترز ،نیک
میسن و ریچارد رایت تاسیس شد و
تاکنون  ٣٠آلبوم به بازار عرضه کرده
است.
اعضای این گروه که در طول سالهای
گذشته تغییر کرده است به صورت
انفرادی نیز آلبوم های مختلفی تهیه
و وارد بازار کرده اند.
کمیت��ه برگ��زاری جای��زه پوالر
گفته است که این گروه به توسعه
فرهنگ پاپ ،کمک به یاد ماندنی
داشته است.

ترش چون فرمود مثل زهر مار
چون تبسم کرد قندان گشته ایم
گه چماق و گاه دست خر شدیم
گاه شاخ و گاه دندان گشته ایم
چون خمیری مرده و بی خاصیت
هرچه از ما خواستند آن گشته ایم
نفت را بر سفره ها آورده ایم
بانی بنزین ارزان گشته ایم
قاتق نان خواست این ملت زما
چون نمیشد قاتل جان گشته ایم ()9
با سیاق نحس نا میمون خود ()10
موجب تحقیر انسان گشته ایم ()11
قاری تلبیس و تزویر و ریا
پشت اهل بیت پنهان گشته ایم
عاشق چشمان گریان بوده ایم
دشمن لبهای خندان گشته ایم
دیده ها را کرده ایم از اشک تر
خنده ها را مهر بطالن گشته ایم
حکم آزادی بود حبس ابد
ما برین زندان نگهبان گشته ایم
کوچه ها و خانه ها نالند زار:
« وای ایرانا که ویران گشته ایم
شیرمردان درد ما را حس کنید
خسته و سردر گریبان گشته ایم
“مرحمت فرموده ما را مس کنید”
“از طال بودن پشیمان گشته ایم”»
-------------------------

یوروویژن
()Eurovision
 ٢٠٠٨در صربستان
یوروویژن که مسابقه بهترین آهنگ
سال در کشورهای اروپاست ،امسال
در ش��هر بلگراد پایتخت صربستان
برگذار ش��د و در تاریخ  ٢٤ماه مه به
پایان رسید.
برنده امسال این مسابقه دیما بیالن
( )Dima Bilanخواننده جوان روس
شد که با کس��ب  ٢٧٢امتیاز برنده
شد .خواننده ها و گروه های اوکراین،
یونان ،ارمنستان و نروژ در رده های
بعدی این مس��ابقات ق��رار گرفتند.
سوئد که در گذشته موفقیت بسیاری
در این مس��ابقات داش��ت ،فقط به
مقام پانزدهم رس��ید .شارلوت پرلی،
خواننده س��وئدی ،که جزو خواننده
های محبوب بود درخشش چندانی
در این مسابقات نداشت.
برنده هر دوره از رقابت های سالیانه
یورووی��ژن ،میزبانی این مس��ابقات
را در دوره بع��دی بعهده میگیرد .به
ای��ن دلیل برنده س��ال پیش ،یعنی
صربستان ،میزبان امسال این رقابتها
بود .همانطور که مطلع هس��تید ،در
دهه گذشته ،نام صربستان همیشه
با جنگ همراه بوده اس��ت .صرب ها
یورووی��ژن را فرصت��ی طالیی برای
مردم صربستان دیدند تا چهره مثبتی
از کشورشان را به جهان نشان دهند
که بسیار موفق بود.
------------------

توضــیح:
( )1اشاره به داستان معروف هاله نور
( )2دولت آقای خاتمی با ش��عار اصالحات و
آقای احمدی نژاد با شعار مهرورزی روی کار
آمدند
(“ )3مهر فروزنده چو پنهان شود شب پره
بازیگر میدان شود”
( )4بختک موجودی سنگین و افسانه ایست
که در خواب روی افراد میافتد و بلند نمیشود و
امکان خفگی هم به وجود میاورد (در طب نیز
تفاسیری از تجربه بختک وجود دارد)
( )5تخم درین شعر یعنی بذر
( )6از محله های پایین شهر تهران
( )7از محل��ه های باالی ش��هر ومحل برخی
خانه های دولتمردان ،در برخی نس��خ قدیمه
“ملک لویزان” “باغ لواسان” و درج شده!
( )8آق��ا در اینج��ا در مقابل خدمتکار و نوکر
است و هیچ معنی دیگری ندارد
( )9اشاره به مثل”:تره کاشتیم قاتق نونمون
بشه قاتل جونمون شده” است
( )10اوال س��یاق یعنی روش و عملکرد ثانیا
میمون فقط یعنی مبارک! نامیمون هم یعنی
نا مبارک نه چیزی که ممکن است با میمون
اشتباه شود و توضیح بخواهد.
( )11صنعت شعری تضاد بین انسان و میمون!
تعبیر صنعت مراعات نظیر در اینجا چه از نظر
ادبی و چه از نظر اخالقی درست نیست

جمکران

وطن عالف چاه جمکران ش د
خرافاتش کران تا بیکران شد
ز فرط ناامیدی خلق محروم
چنین با سر به چاه جمکران شد
به او گفتند آقا در ته چاه
چراغ خانهی مستضعفان شد
به او گفتند هرکس آنطرفها
شبی خوابید ،صبحش کامران شد
نه تبعیض و نه پارتیبازی آنجاست
که حضرت بیخیال این و آن شد
اگر زخمی کسی هرجای خود داشت
سحر با دست حضرت پانسمان شد
اگر از گوش چپ دلخور کسی بود
سحر در تیم خود دروازهبان شد
اگر آواز اکبر را کسی خواست
سحرگه عازم گلپایگان شد
کسی گر شعر سیمین را طلب کرد
سحرگه رهسپار بهبهان شد
سر شب گر کسی تونل هوس کر د
سحرگاهان مقیم کندوان شد
کسی گر خنده زد بر این کرامات
خدا با او همیشه سرگران شد
نه تنها که خدا با او چپ افتاد
که حضرت هم به یارو بدگمان ش د
حقیقت دارد اینهائی که گفتم
که چندین بار حضرت امتحان شد
یکی ،شب یک شتر از حضرتش خواست
سحرگه صد شتر را ساربان شد
شبی خوابید آنجا یکنفر الل
سحرگه صاحب ششتا زبان شد
یکی از فرط چاقی غصه میخورد
سحر یک تکه پوست و استخوان شد
یکی را بود رخوت در مثانه
سحر ادرار او هرسو روان شد
پشیمان شد ز سرقت یکنفر دز د
شبش خوابید و صبحش پاسبان شد
یکی شب قاطرش را بست آنجا
سحرگه قاطر او مادیان شد
یکی هم چونکه نیت کرد برعکس
بجای بنز ،پیکانش ژیان شد
یکی حاج اصغرآقا منشیاش بود
سحر سکرتر او ارغوان ش د
یکی زن داشت با همسایهی هیز
سحر همسایهی او ناتوان شد
یکی را عضو مردی بود باریک
سحرگه در کلفتی استکان ش د
یکی از کوچکیی بیضه نالی د
سحرگه بیضههایش دنبالن شد
یکی از حیث جنسی ناتوان بود
سحر زحمتدهِ اطرافیان ش د
ز چاه جمکران هرکس مدد خواست
نیازش داده شد ،بختش جوان ش د
اگر اینها دروغین بود و واهی
حقیقت نیز یک قدری عیان شد:
یکی بیرق که خرچنگی بر آن بود
هماورد درفش کاویان شد
از اینهم حیرتآورتر ،خالیق:
که هر عمامه ،یک تاج کیان ش د
ت
«خالیق هرچه الیق» ،باورم نیس 
در آنجا که جفا با مردمان ش د
جفا با مردمان از سوی شیخان
به نام حضرت صاحبزمان شد
تقاضاها ،بجز این چند مور د
تمامش از برای آب و نان شد
بپرس از خلق نادان و گرسن ه
 چنین ،تحمیق تا کی میتوان ش د
بگو پرهیز باید از خرافات
که عمری مایهی رنج و زیان شد
بگو کافر شوید از مذهب جهل
که بهر شیخ و مال خود دکان شد
بگو آقایتان در چاه نفت است
که چاه جمکران تقلید از آن ش د
خوشا کز حرف هادی بل بگیرید
مراد از حضرت پترول بگیرید

www.paivand.ca

خدمات











House keeping

استخدام

Zarif Catering

به یک آشپــــز
و یک نفر کمک آشپز
برای کار در رستوران ایرانی
.فورانیازمندیم
































































































(514) 942-6367
mahincartierperse

فال قهوه وکارت

 بعدازظهر7  صبح تا9از ساعت





















نوشیـن

514-685-8326
514-813-8326

استخدام
Cafe Depot

paid til nov1:60














استخدام

9311570nader

1490 Maisonneuve W (X:Mackay)

به چند خانم آشنا به زبان انگلیسی
و فرانسوی برای کار کافی شاپ
)در مرکزشهر مونتریال (متروگای
.نیازمندیم

به یک نفر برای کمک در نمایشگاه
.اتومبیلنیازمندیم

بعدازظهر2 ونیم صبح تا6 :شیفت کار

514-983-0952
514-515-1888

.لطفا حضوری مراجعه کنید
---- باشرایط و حقوق عالی-----

autodaytodayjune0115Up

514

996-9692

استخدام

به یک راننده با ماشین سواری
برای دلیوری غذا در ناحیه
 وردان و ویل امارد،مرکزشهر
.نیازمندیم
--  با شرائط خوب،تمام وقت--

دوست یابی

-Match
making

استخدام

سوپراخــوان

آژانس آشنایی و دوست یابی

قابل توجه خامن ها

جهت شعبات یک و دو خود
در ان دی جی و وست آیلند
 وCashier به چندین نفر
کارگر ساده فورا نیازمند
 لطفا همین امروز به.است
:شعبات اخوان مراجعه کنید

 با وقت قبلی-- توسط شادی

514-485-4744
514-620-5551

www.matchmakeragent.com
(514) 683-2936
farkhondehPmay/july

(514) 830-1840
Saeedrazzaghi@bellnet.cawillpayAkavan:mar15apr01

استخدام

به یک نفر آشپـــز

-----  با یک سال سابقه---آشنا به زبان انگلیسی و یا فرانسه
برای کار در رستوران پیتزائی
-- با شرائط خوب و حقوق مکفی-.فورانیازمندیم
)(*داشتن رفرانس ضروری است
(514) 830-1840
SaeddRazaghiwilpayAkavan:Mar15Apr01

www.nationaldrivingschool.ca
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فال قهوه و ورق
شب10 تا6 :ایام هفته
 هر زمان:آخرهفته ها
(514)

678-6451

استخدام

Nikpour:Pmai

کتابخانهنیما

کافه بیسترو مون پلزیر (اولد
مونتریال) به یک آشپز و یک
 آشنا به زبان،cashier نفر
فرانسه و انگلیسی نیازمند
.است

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

کارهایساختمانی

company R&F

House keeping

آموزش دف

تشکیل کالس های گروه نوازی

آموزش آواز اصیل ایرانی
(ردیف و تصنیف) فروش دف
(514)
(514)

ویژه منازل مسکونی و دفاتر
کمک برای بسته بندی:تجاری
لطفا با
)(امور حمل و نقل
:شماره های زیر تماس بگیرید
(514) 655-7672
(514) 677-4726
farkhondehPmay/july

استخدام

)به چند سکرتر (ترجیح ًا خانم
،آشنا به زبان های فرانسوی
انگلیسی و فارسی
)... اکسل و،و کامپیوتر (ورد
باحقوق کافی در کمپانی
)Distribution-Aly( بازاریابی
 آقای حکیم.نیازمندیم
(514) 699-2259
hakimDec01,15willpayakavn

استخدام

به سه ویترس و یک نفر
 برای کار در رستورانDishwasher
: نیازمندیمNDG در ناحیه
514-807-8747
restoGuilanNaimi:Dec01,15paidakavn

جویای کار

485-0739
993-0739

free

تدریس خصوصی
زبان فرانسه

تدریس خصوصی زبان فرانسه
توسط فوق لیسانس آموزش زبان فرانسه
و مترجم کاخ دادگستری مونتریال
-----  با بهترین قیمت----)* سرویس ترجمــه (شفاهی
 اداره مهاجرت و پلیس، جهت دادگاه

(514) 984-8944







































































































































































































BabaiP/akmai08
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استخدام




College, University) 








tutoring 






(High-School,
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ودرخانه کارکنید


























College,
University)

































tutoring 






(High-School,














































 
















ما
 دالر3000 هی
درآم
!د داشته باشید






































Tel.
















































 
paid to end of July

As part of our expansion
program,our company is
looking for part time Work
from home account managers and sales representatives, it pays a minimum of
$3000 a month +benefits
and takes only little of
your time.
Should be a computer Literate. 2-3 hours access to
the internet weekly. Must
be Honest and Loyal. Must
be Efficient and Dedicated.
If you are interested and
need more information,
Contact
Michael J Sloan,Email:
mjsloan03@aol.com

paid to end of July





























 






























 














































ریاضیات
تدریس





















 












زاده





















رحیم




































WWW.irmath.com




























Pdjune08

آموزشگاه رانندگی







moUpmai15

استخدام










به چند نفر پیتزامیکر
 و راننده-  با تجربهبرای کـــار در ناحیه
 فوراlongueuil
 لطفا با شماره.نیازمندیم
) (رضا:زیر تماس بگیرید
















































(514) 836-9219
rezarostami:mai15jne01Upakva

شهریاربخشی

پرستارساملندان

 ترجمه مدارک،دعوتنامه رسمی
514-624-5609
514-889-3243

باتجربه و دارای دیپلم
514-487-9186
callMsghafari-ok

مترجم رمسی

مــادری مهربان

آرزو تحویلداری یکتا

از سالمندان و کودکان شما در تمام
، حتی ویکندها،مدت شبانه روز
)(همچنین در حومه مونترال و تورنتو
.نگهداری می کند

،عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران

514-578-5222





514-688-5789

متـرجم
مترجم رسمی دادگستری
رضانوشادجمال
-- کلی و جزئی-دعوتنامه
،مدارک
کلیه
ترجمه



































مهاجرت
و
پناهندگی
امور
،رسمی
 و پالسترgyproc  نصب
























استخدام

























 






















514-575-7080






 514-730-7462























 





چوبی
درهای
تعویض
و
نصب
کار
برای
ویتــرس
چند
به





















ناسیــونال

SalimiPjul15









































Tel


































 

- Requirements:

خانم ایرانی آماده انجام کارهای
)آشپزی در منازل شما (مهری
(514) 284-6607
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،ترجمه کلیه اسناد ومدارک
 تکمیل فرم های،تنظیم دعوتنامه
مهاجرت و سیتیزن شیپ و ارائه
 با قیمت مناسب............. خدمات مربوط













) تخفیف رنگ%50  نقاشی ساختمان (با-

 نرده های چوبی و فلزی، سرامیک-

514-768-9485











 
حمام
و
آشپزخانه
کابینت
 نصب


















NDG
ناحیه
در
رستوران
در













رمسی
ترجمه






















زیرزمین
تکمیل
- هاردوود
 نصب






























:نیازمندیم





















NDG




PHOTOGRAPHY
)(احمد
مناسب
قیمت
 با--





















مدارک
و
اسناد
رسمی
ترجمه
514-583-9619
PROFESSIONAL
514-483-6990

















1625
Maisonneuve
W.
















(514)






298-1393






 514-683-0707
Suite: 308
Guy
سروران
نغمه




















Zarif
265-0973




(514)
























 
 Tel.:
مترجم رسمی و عضو انجمن
(514)
937-2888

















مترجمانکبک
Catering
4



























514-889-8765
8

























TATOO
5301
QUEEN
MARY (Decarie


)
از مبتدی تا پیشرفته


































SNOWDON










یابی
عیب
و
 تعمیر

































کردن
اسمبل
 ارتقا ومحمودایزدی














































 کامپیوتر
عضوجامعهمترجمینکبک












































pc card 

ویندوز
انواع
 نصب

















دعوتنامه و تصدیق امضاء
514-624-7581

davood

solimaniKarunoct01UP

کامپیوتر
آموزش





































































Pd:jun08

مترجم رمسی






































ahmadmehdizadehPD120may01

 ویــروس زداییو نصب انواع آنتی ویروس
 طراحی صفحات وب نصب سیستم های شبکه آموزش و نصب نرم افزارهای دلخواهشما
































































ترجمه کلیه اسناد و مدارک با تضمین
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 تائید ادارات و سازمان های ایالتی و فدرال







(514) 333-7309
AKHAVAN
514-294-8242
hagigi:1stofmontPaidtoendofFeb08

VHS

DVD 



�
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Tel.: 514-745-0318
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Cell.: 514-246-8486
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Fax: 514-745-1136

سالن آرایش
7 St-Laurent
 روزVille

1731 Oxford (X: Grenet)





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

















..........
































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


























































سیروس
































 هفته
درمان بیماری ها با هیپنوتیـزم
عقد و
سفره
تزئین






















































نامزدی
میز




علی سلیمی







514-333-7309




















































1731
Oxford
(X:Grenet)
























514-979-2120
�




















 Ville-St-Laurent





Shirin
Afshari




















514-485-7009
Cell.:
514.993.6843 (514)805-3696

. پیوند مسوولیتی در برابر محتوای آگهی های مندرج ندارد:توجه






(CIVIL)






































































































Tel.: (514) 366-1509, Cell.: (514) 247-1732































Tel.: (514) 485-6000
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نامه /پیام  /ایمیل /فکس و...رسیده

رستورانرضا
( با مدیریت رضا جهانگیری)

 پیتزا در تنور چوبسوز
 انواع غذاهای ایتالیایی
 انواع ساالدها
و سوپ های خوشمزه
 استیک انگس A A A
بزودی غذاهای خوشمزه ایرانی

11سپتامبرجامعه
ایرانی!!

Andy’s

Restaurant

محیطی سبز و زیبا
در
با تراس بزرگ
در قلب NDG

 514-482-0777

سرویس غذارسانی رایگان

Andy’s Restaurant
6290 Av Somerled
Montreal, QC H3X 2B6

جهت تکمیل کادر آموزشی خود
از معلمین دلسوز و باتجربه برای
روزهای شنبه از ساعت  12و نیم
تا  3بعدازظهر دعوت به همکاری
می نماید:
از عالقمندان تقاضا میشود با
شمارهتلفن:
تلفن)514( 626-5520 :
تماس حاصل فرمایند.
نشانی مدرسه:
)2900 Lake (DDO
--------------------

فـروش
اکازیون
فـــرش
مجموعه ای از فرش های
ایرانینفیس
در اندازه های مختلف
با قیمت های بسیار مناسب
بفرو ش می رسد
Tel.: 514-515-1888
Tel.: 514-983-0952

& Astrologist

Spiritual Advisor

کالس های رایگان

فرانسوی
ویژه مهاجرین

(514) 274 8117
Apr15may01

the Shield of Athena

Free French Courses
برای آگاهی بیشتر و
نامنویس همین امروز
با خامن کریاکی متاس
بگیرید:

رستوران گیالن

باغذاهای شمالی،
خوشمزه

امتحان کنید!

یک جلسه مشاوره می تواند به
شما در زمینه های عشق ،ازدواج،
سالمتی ،خوشبختی  ،شغل و کار
یاری رساند.

ما رازدار
شما هستیم!

برای اطالعات بیشتر
لطفا با شماره زیر
تماسبگیرید:
(514) 620-4334

کتابفروشیپگاه
قدیمی ترین کتاب فروشی

تورنتو تازه های موسیقی و
کتابهایجدید

5513 Yonge St. Tel.:

416-223-0850

در خصوص رسوایی معروف به بیمه فروش
ش��هر :الو در جمعی از هموطنی شنیدم
رسوایی مالی معروف ،به  11سپتامبر می
ماند .روی همه چیز جامعه ما به ش��دت
تاثیر گذاشته است .جامعه ما ،قبل و بعد از
این واقعه بشدت با هم فرق می کند.

اکنون دوباره زمان
همبستگیاست

 من نامه های هموطن��ان را در صفحهحرف و حدیث ش��هر خوان��دم ،فکر می
کردم در مرحله بعدی ،کاش پیشکسوت
ها و دست اندرکاران می توانستند گرد هم
بیایند تالش کنند دوباره اعتماد و حس و
همبستگی را به کامیونیتی برگردانیم.

 -الو پیوند

 ...م�ا یادم�ان باش�د با ش�ما
درنیافتیم ،ش��ما با اس��تفاده از ادبیات
کالسیک ،سعدی علیه الرحمه و سهراب
نسب والده
عزیز ،آنچنان حساب بابا را از َ
محترم شان ،تا زیپ و امور دیگر رسیدید
که هیچوقت پاک نمی شود!!

 -الو پیوند

 در جمعی بحث بر سر آن بود چرا پیونددر خص��وص رس��وایی مع��روف به بیمه
فروش ش��هر اینقدر کن��دوکاو می کند.
رندی پاسخ داد :مثل این است که از آتش
نش��ان بپرس��ید چرا برای اطفای حریق
تالش میکند ،و یا از پلیس سوال شود چرا
نیمه شب ها در محله های دور با سوءظن
اطراف را می پاید و یا از گاینکولوژیست
بپرس��ند چ��را؟ ...ال اله اال الل��ه ...این کا ِر
آنهاست،ناسالمتی!
عباس

توجه :درتهی�ه کلیه اغذیه رس�توران هیچگونه
افزودنی های مصنوعی بکار نمی رود.

دعوت به کار
اجنمن فرهنگی
ایرانیان
وست آیلند

Allo
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سر زا رفت!
دیگ مال ِ

ازتنبلی چشم
رجن می برید؟
با تیم چشــم
پزشکی مک گیل
متاس بگیرید

 -پژوهش پزشکی -

زیر نظر دکتر بهزاد منصوری

دانشگاه مک گیل

Have you had a
”“LAZY EYE
?since childhood
McGill Vision Research is
looking for study participants.
► Please call

Dr. Behzad
Mansouri:

 Ext. 35307و514-934-1934
or Email
@mcgillvisionresearch
gmail.com
for further information.

جویای همخانه

به یک خانم هم خانه 40 ،سال به
باال  ،فارسی زبان نیازمندیم.
§ § اتاق و غذا رایگان می باشد § §
برای آگاهی بیشتر با شماره تلفن
زیر تماس بگیرد
(514) 836-8354
(514) 784-1846
sarafiUpakvawmai15ju01

تزئین سفره عقد و
میز نامزدی
Shirin Afshari
Cell.: 514.993.6843

 ...رس��وایی معروف به بیمه فروش شهر
مرا بیاد داس��تان مال می اندازد که دیگ
همس��ایه اش را قرض گرفت ،یکی دو بار
وقتی آن را پس میداد ،ظرف کوچکی در
آن گذاشت .همسایه خوشحال موضوع را
جویا شد .مال گفت :دیگ شما بچه زاییده
است! همسایه شاد شد و چیزی نگفت و با
رضایت دوباره دیگش را به مال قرض داد.
بعد دیگ ،مالخور ش��د .وقتی همسایه با
عصبانیت دیگ را خواست .مال گفت دیگ
سر زا رفت! همسایه گفت یعنی چه ،مگر
دیگ سر زا می رود؟ مال گفت دیگی که
می زاید ،سر زا هم می رود!

جراره و...
عقرب ّ

الو ،در حرف بی تربیتی آن هموطن شماره
پیش پیوند ،یک درس مهم برای ما تازه
واردها هس��ت و آن این که اینجا دس��ت
دوستان ما ،پلیس و  RCMPو اداره
آخر،
ِ
مالیات و محضر و ...هستند و نه هموطنان
همزبان!
میگویند در جهنم مارهایی هست که آدم
از دست آنان به عقرب پناه می برد!
هموطن تازه وارد...

«بیزنس» بیمه فروش معروف
شهر :هنر نزد ایرانیان است
و بس!

هرچه بیش��تر تحقیق می کنم می بینم
ای��ن بابا عجب نابغه ای در مدیریت مالی
بوده ،پول مردم را به هزار حیله و نیرنگ
تحت عنوان سرمایه گذاری از چنگ شان
درمیآورده ،بخش��ی را صرف عیاشی ها،
پ��زدادن ها و امور «هورمونی» و کازینو و
غیرو می کرده ،بقیه را تقسیم می کرده و
«جوس» می داده به قربانیان تازه.
و این کار ادامه داشته تا پول ها ته کشیده
و رسوا شده!
آقا ،عجب مغزی! به قول آن خانم شما باید
به دونالد ترامپ درس بدهی!
الحق درس��ت م��ی گویند ک��ه هنر نزد
ایرانیان است و بس!
------------------ الو میخواستم بگویم ما ایرانیان آدمهای صلحدوس�ت هس�تیم .در این
ش�رایط دش�وار بیائید با هم دوست
باشیم و آرامش خود را حفظ کنیم.
رکسانا
----------------

چند کالم حرف
حساب با شما

من یک پیام کوچک به همه هموطنان
عزیزی دارم که شب و روز در تالشند
تا به سرمایه از دست رفته شان برسند.
روی سخنم به آنهایی است که دارند

زیر زیرکی تکروی می کنند و خیال
می کنند خیلی هم زرنگ هستند.
آنها یی که چپ و راست شایعه می
سازند که فالنی داره تو تهران کار
می کنه پولمان را بدهد – یا صبر کنید
فالنی دو هفته دیگه یا دو ماه دیگه
میآد با همه تصفیه حساب میکنه!! آنها
که دیگران را تهدید می کنند که اگر از
فالنی شکایت کنید پولی صاحب نمی
شوید!! من مطمئنم هیچ آدمی بدتر از
خود این آدمها توی این معرکه نیست.
چندی نخواهد گذشت که چهره ی
دو روی این آدمها برای همه فاش می
شه که چطوری با طرف ساخت و
پاخت کرده و پولشان را وصول کرده
اند و یا خواهند کرد و اینطور سعی می
کنند طلبکارهای دیگه از اقدامات قانونی
بهراسند تا با فرصت خریدن(!) اول
خودشان به مقصدشان برسند بعد گور
بابای بقیه...
اما بدانید اینطورها هم نیست!
این حق همه است که به پولشون برسند
نه فقط یک عده با زرنگی و این امر میسر
نیست مگر با قانون .اونهایی که عاقلند و
نمی خواهند بیش از این گول هر نااهلی
را بخورند تا حاال راه درست خود را پیدا
کرده اند .هر کسی ذره یی هوش داشته
باشه می دونه که از این بابا اینجوری
پولی که در نمی آید هیچ -تازه خرج
دفتر و دستک قالبی طرف هم داره از
سرمایه ما میرود!!
حرف آخر:
اینجا هیچ مسابقه ای برای رسیدن به پول
وج��ود ندارد ،نه اولش با هم بودیم و نه تا
آخرش با هم میریم!
یک ایرانی درگیر
-------------------

رسوایی مالی و رسانه
های مونتریال

از زمانی که «خانه ورق» بنیاد مالی بیمه
فروش فروریخت و حس اعتماد در جامعه
ایرانیان مونتریال آس��یب دید ،س��کوت
برخی رسانه ها شدیدا دل آزار است.
رادیوی شهر با بیمه فروش معروف از راه
دور مصاحب��ه ترتی��ب داد ،و فریب های
رسوای او را بدون آن که به چالش بگیرد
به خورد شنوندگان داد.
(یادتان باش��د بیمه فروش  20ماه مارس
با رس��وایی از شهر گریخت .رادیوی شهر
ح��دود دو ماه بعد پیام های دروغین او را
به نام اخالق روزنامه نگاری به خورد مردم
می دهد).
ماهنامه بازار (طبق ش��یوه مرضیه خود)،
تبلیغ بیمه فروش معروف را بی سروصدا
ب��ا یک آگهی دیگ��ر معاوضه ک��رد و به
ادیتوریال شلخته( ،کات اند پیست هزار و
یک مورد بالموضوعیت اینترنتی) ادامه داد
و حرفی از بحران شهر به میان نیاورد.
تلویزیون نوروزی ،به سردبیری رضاهومن
عزی��ز ،در دوربین ش��هر زل زد ،س��پس
ش��رمزده روی برگرداند و حرف از مسائل
دیگر به میان آورد.
اما در این میان آنچه بیادماندنی اس��ت،
ش��یوه حس��ین انصاری ،صاحب امتیاز
ماهنامه اعتبار اس��ت که در شماره های
پی��ش خود در بوق و کرنا ق��ول داده بود
که از رسوایی ها و کالهبرداری های مالی
ش��هر پرده بر دارد ،قول خود را فراموش
کرد و در ش��ماره تاخیردار ،خسته و بی
حس و ح��ال ماه می خود مس��اله را به
سکوت واگذار کرد.
شما ژورنالیست اید یا دیپلمات!؟
در آینه روزنامه س��کوت ش��ما معنا و بار
خاص خودش را دارد.
ما انتظار نداریم مثل تایمز و دیگر روزنامه
های حرفه ای  Investigativeباشید ،اما
این آهسته رفتن و آمدن های شما یعنی
چه؟ دوستان ترسخورده اید و عافیت جو
و مصلح��ت گرا! در این وادی پی چه می
گردی��د؟ جامعه این روزه��ا به حمایت و
حضور شما نیاز دارد .روی برنگردانید!
----------------وفا كنیم و مالمت كشیم و خوش باشیم
كه در طریقت ما كافریست رنجیدن

توضیـــحپیوند:

زبان پرخاش در پیوند

در شماره ای که گذشت دوستانی چند ما
را ش��ماتت کردند که زبان ما در بخــش
نام��ه ها و طنز ،در ش��ان جامعه ایرانیان
نبود.
ب�ا س�ری فروافکنده و گ�وش هایی
سرخ از شرم عرض میشود:
 در روزگار وبایی از ما نخواهید به همانزبانی شرح ماوقع کنیم که در زمانه عیش
و طرب.
در پس��کوچه های ش��هر قدم بزنید ،در
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مختلف ،با دوستان،
کس��به ،با هموطنان نشست و برخاست
کنید ،می بینید ،زبان پیوند در ش��ماره
پیش ،تنها بازتاب دقیق آنچه بر ما میرود
بوده است.
ما یاوه گو نیستیم سعی می کنیم گزارشگر
حس و حال روز شما باشیم.
مالمت مان کنید ،اما از ما نخواهید سکوت
کنی��م و آدرس عوض��ی بدهی��م ،و زبان
عافیت بکار بگیریم.
از ما برنمی آید.
در شان شما هم نیست.
پیوند در ای��ن روزهای تلخ حس خیانت
و فروش ِد اعتماد تنها به مثابه ی آینه ای
تمام نما عمل کرده است.
باور کنید.
-------------گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود
تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود

حافظ مكن مالمت رندان كه در ازل
ما را خدا ز زهد ریا بینیاز كرد
گفتی از حافظ ما بوی ریا میآید
آفرین بر نفست باد كه خوش بردی بوی

شرف در پیوند!

توضیحپیوند:

هموطن (حتما) محترم��ی -از تاریکی-
س��خت بر ما تازیده اند که ش��ما و بیمه
فروشمعروفدیروزرفیقگرمابهوگلستان
بودید و ...چرا امروز ناگهان دشمن خونین
شده اید و اینچنین او را میکوبید؟! ...
 هموط��ن گرام��ی کاش اصولابتدایی ش��هروندی را رعایت و شجاع تر
عمل می کردید ،از تاریکی به روش��نایی
ش��لیک نمیکردید .اینجا ایران نیس��ت،
شما را به خاطر باورهایتان محاکمه نمی
کنند .با نام و شماره خودتان حرف بزنید.
ما جا و هویت مان مشخص است .الفبای
شهرنشینی حکم می کند شما هم با نام
خودتان با ما حرف بزنید.
 نتیج��ه منطقی حرف ش��ما ایناست اگر در رابطه ای به خیانتی پی بردید،
تغییری در مسیر رابطه الزم نیست!
ما زیاد با سخن شما موافق نیستیم.
 بارها گفته ایم روابط ش��خصی بهکنار در این صفحات ما دوست و دشمن
کسی نیستیم .عمده ی آنچه می خوانید
بازتاب نظرات خوانندگان است.
ما تا حد ممکن خود را از این اوراق حذف
کرده ایم و تنها بعنوان س��رایداری ،امور
فنی این صحنه را تمشیت میدهیم.

 -اما در یک مورد ما با شما موافقیم،

!Mea Culpa
ما در بزنگاه هایی در تاریخ کوتاه و نچندان
غرورانگیز این یک الف کاغذپاره ،گاه اجازه
داده ایم قطب هایی اندکی بیش از اخالق
ژورنالیستی به پیوند نزدیک شوند.
در حالی که «اتیک» روزنامه نگاری حکم
می کند ،همواره خندقی پرنش��دنی بین
رسانه وارباب قدرت وجود داشته باشد.
ما (نیز) بهای به شدت گران این ناپرهیزی
را پرداخته ایم.
نفرین به ما!
تازیانه بر پشت ما!
استرکنین به کام ما!
با آرزوی بهروزی و شهروندی برای شما
______________
توجه :از خوانندگان گرامی تقاضا میشود
وقتی به پیوند تلفن می زنید ،لطفا شماره
خود را روی «خصوصی» نگذارید .شما ما
را می شناسید ،منصفانه نیست ما مخاطب
خود را نشناسیم.
بدیهی است هویت شما محفوظ خواهد
ماند.
دیگر این که دوس��تان گرام��ی ،ما دفتر
پلیس ،وکیل و حتی کامیونیتی س��نتر
(مرکز اجتماعی) نیستیم .برخی تقاضای
هموطنان از دفتر روزنامه ساخته نیست.
---------------------

آقای رحیمیان

حدود س��یزده چهارده س��ال قبل استاد
دانش��مند امور مدیریت مال��ی ،در پیوند
نصیحت فرموده بودند که هر روز وقتی به
منزل می آئید پ��ول خردهای خود را در
جائی بریزید ،آخر هفته حدود سیصد دالر
پول جمع کرده اید.
عرض شود که بنده با داشتن تحصیالت
عالی��ه و دانس��تن چند زب��ان هفته ای

ادامه در صفحه30 :
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روش های تضمینی کالهبرداری....

(خودش و یا بس��تگان اش و یا

با پول دیگران بریزو
بهتر هر دو) خرپول باشند.
برایش جواهر بخرید .او و خانواده بپاش کنید:

اش و ...را ب��ه س��فر کوبا ببرید.
بریزوبپاشکنید.
تا آنجا که فریب بخورد ثروتش را
به شما بسپارد .پولش رابگیرید .از
اینجا به بعد ساده است .همچون
برده دنبال شما خواهد آمد.

رولکــس،
مرســدس و آرمانی

در حرفه شما ایماژ شما ،ناموس
شماست.
 اتومبیل تان حتما مرس��دسبنز باش��د( .ریشه های بنز را در
فرهن��گ فئودالی ایرانی بخاطر
بیاورید! از آئودی ،ب��ی ام و ،و...
بپرهیزید).
نخرید .لیز کنید.
روزی دو بار کارواش کنید!
کت شلوار ،کراوات کفش بسیار
مهم است.
جزئیات را دست کم نگیرید
موی رنگ نش��ده ،لکه کراوات،
چروک لباس ،گلگیر زنگ زده
در حرفه شما مرگبار است.
به شکل اغراق شده ای ،شیک،
نو و همواره گرانقیمت باش��ید.
همیشهخشکشوییکنید

و طمع اس��ت .این روش در رقیب و دشمن تراشی:

درازمدت ده برابر پولی را که
حاتم بخشی کرده اید ،برایتان
بر میگرداند).
(از ب��ازاری ه��ا دوری کنی��د.
چرایش را نپرسید!)

یادتان باش��د وجدان بزرگترین
دشمن شماست.
به شما مربوط نیست پول مال  -از فرهنگ و زبان
کیس��ت .چک بیمه م��داوای مذهبی غافل نشوید
بیمار سرطانی است
خود را م��درن و آالمد
ی��ا وام دانش��جویی،
نشان دهید ،اما همیشه
پول بورس تحصیلی یادتان
در زبان مح��اوره از روز
دانش آموز فقیر است
باشد
جزا و آخرت و قیامت،
و یا وام دوم روی خانه
م��ادری تنها ،وظیفه وجدان
ع��دل ،انص��اف ،وجود
شما به چنگ آوردن بزرگترین خداون��د ،اعتق��اد و
باورهای مذهبی حرف
آن است ،و بریزوبپاش
آن؛ ان��گار ث��روت دشمن
بزنید.
بادآورده ای از ارث پدر شماست .از لفظ م��ادر ،خواهر،
عموجان ،برادر و  ....به
(شرافتمند)تان!
وفور استفاده کنید.
 در نهادهای مذهبی ،سیاسی  CASHکار کنید.هر جا و به هر منظوری (حتی (از مس��جد تا کاب��اره ،از بنیاد
برای خرید آدامس) پیش چشم پهلوی تا بنیاد ش��هید ،از چپ
آدم های عادی ،دست در جیب تا راس��ت) فرهنگی ،اجتماعی
بغل کنید ،و دس��ته های  100در هر مجلس عزا و عروسی در
دالری بی��رون بیاورید .تا جایی هر رسانه و روزنامه و تلویزیون
که م��ی توانید حاتم بخش��ی و ش��هر ...حضور مستمر داشته
باشید.
کنید.
(یادتان باشد ،پول شما نیست).
(جامع��ه مهاج��ر و ت��ازه وارد،
سراس��ر آکنده از حس تحقیر

حیاتی:

یادتان باشد .در این حرفه شما
تنهانیستید:
اول ب��رای خودتان دش��من و
رقبای دروغی بتراشید ،سپس
در دفع آنان از بام تا ش��ام بهانه
تراشی کنید.
شیوه های علمی این امر مهم
به مجال بزرگتری نیاز دارد.

سبــک باشید.
ُ -

دست آخر روش هایی پیدا کنید
ک��ه بدون س��روصدا بتوانید در
عرض یک ساعت جیم شوید!
پول نقد و پاسپورت تان همیشه
دم دست باشد ،تا هر زمان الزم
باشد ،در آن و بدون خداحافظی
بلیت خ��ود را بخری��د ،ناپدید
شوید!
یادتان باش��د ،خرتان که از پل
گذشت ،همه را یک باره و یک
جا در خماری بگذارید.
هنگامبستنفلنگ،بههیچکس،
تک��رار می کن��م ،به هیچکس
(حتی همسر و پدرتان) اعتماد
نکنید.
به روش های باال عمل کنید،
حتما موفق می شوید.
-------------------

حکایت

ابوجریده محمد ،باح��ال « ُدروال»ی ،ملقـّب به
«ابواتـصال»،
ّ
اجلـه ی ُزبال بودی و در طبع و نشر استاد!
از ّ
سیاق بن ِد تنبان می سرودی
و شعر به ِ
و به فنون قامبیوتر( ،که ارتکاب به آن فعلی است
حرام و مخالف شرع اَنور) مبادرت فرمودی
و ه��رگاه چش��م عی��ال دور دیدی؛ و ن��زول بال
غیرمقدور،
ُص َور قبیحه و کلم��ات ضالـّـه متلذذه بر جبین
جریده شریفه نقش فرمودی
و گفته اند که او را عادتی بود نیکو
و آن که چون درویشی مقالتی بدو سپردی،
شیخ رضوان الله علیه از خود بیخود گشتی،
اختی��ار از ک��ف دادی ،ابتدا لـَختی «اکس��اس
االشاعیر» بر آن افزوده ،سپس مقراض برگرفته،
کل آن مقالت به قطعات مختلفه تقسیم فرموده،
اندکی را به زیور طبع آراس��ته و مابقی به سطل
زباله واگذار فرمودی.
و ای��ن عمل را عین صواب تلق��ی فرموده و آن را
«جراحی لیزری» نام نهادی.
و گفته اند که این نه از سر تف ّنن بود و نه عداوت،
بل عین عادت!

درگذشت جانگداز

ادامه از صفحه29:
س��یصد دالر درآمد نداشتم ولی بهرحال چون
یک متخصص فرموده بود شروع به جمع آوری
یک سنتی کردم (بیش از آن قدرتش را نداشتم)
مشکل اینجاس��ت که پس از این مدت حدود
هشتاد کیلو یک سنتی دارم که نمی دانم چکار
باید با آنها بکنم بانک اینجوری قبولش ندارد و
می گوید باید رول کرده ببرم تا قبول کنند.

حاال باید حدود  25تا  30دالر کاغذ مخصوص
رول یک سنتی بخرم و خدا میداند چند روز باید
از کار و زندگی کناره گیری کرده آنها را بس��ته
بندی بکنم .شما بفرمائید چکار کنم چون شما
سردبیر روزنامه ای هستید که آن مقاله را چاپ
ک��رد .اگر راهنمائی نفرمائید مجبورم آنها را به
دفتر شما بیاورم و نقد کنم!
گدای سابق و مفلس فعلی

قطعه

شـــادروان
«اندک اعتماد»
را به کلیه ایرانیان آواره مقیم مونتریال
تسلیت عرض نموده ،فنای عمر
کالهبرداران را آرزومندیم.
---------------------------

از طرف گروه
ج.م.ش.ی.د.

ختفیف ویژه برای دانشجویان
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نفرین روز:
امیدواری�م خداون�د
تبارک و تعالی کس�ی
را که دخل و تصرف در
متن فوق نماید ،گرفتار
«ابوتراب» و کید و تزویر
او فرماید!؟

توضیح :در دو سه هفته گذشته
در حاشیه رسوایی مالی بزرگ
بیمه فروش معروف شهر ،شعرها،
قطعات ،کاریکاتورها و طرح های
فراوانی به دفتر نشریه ایمیل و یا اکران دوباره در سینماهای سراسر کبک
فکس شده است.
بزودی
چاپ همه آنها به دلیل ضیق جا
(و نیز محتوای بعضا سخت
با هنرمندی بیمه فروش
خشونت آمیز آنها) مقدور نیست.
معروف شهر
تسلیت و عکس فتوشاپ از این
ابوتراب خرار!
آثار «هنری» است:

 با مدیریت ایرانی در خدمت هموطنان گرامی -با بیش از  100اتومبیل با گارانتی های 6تا  24ماهه

"DVSB5-

اقتب��اس از کتاب مس��تطاب «حمارنامه» تالیف
طماع خاورانی با اندکی تصرف
ابوجهل گوس بن ّ
و تلخیص
_____________________

چو فرموده جراحی لیزری سردبیر
عداوت ندان آن و بر دل مگیر
به دستی کشد ترمز ُمفتی و شیخ شهر
به پائی کند حفظ تبلیغ طباخ پیر

تسلیت

پیام ها و نامه های شما...
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