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ایران امتی:
بستهپیشنهادی

یکی از اهداف اصلی جورج
بوش ،در آخرین س��فر
رسمی خود به اروپا
به عنوان رئیس
جمه��و ر
آمری��کا
ا ی��ن

است که

تب «ورزش زیبا»

اطمینان حاصل کند آمریکا و
اروپ��ا همچنان موضع واحدی
در براب��ر فعالیت اتم��ی ایران
خواهند داشت و متحداً بسویی
پیش خواهند رفت که ایران را
چه از طریق اعمال فشار و چه
از راه اعطای امتیاز ،وادار کنند
از بخشهای مناقش��ه برانگیز
فعالی��ت اتم��ی خود دس��ت
بردارد.
رهبران اروپا نیز همراهی خود
را ب��ا رئیس جمهور آمریکا در
اتخاذ سیاست واحدی در قبال
ایران اعالم کرده اند .خواس��ت
اصلی آمریکا و متحدانش این
است که ایران غنی سازی
اورانیوم را که می تواند به

‘جام

(یورو )۲۰۰۸

پیک نیــک
تابستانیدهخدا

VANCOUVER

کنسرت گروه لیان در مونتریال
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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

www.pars.ca

(514) 694-0840
(514) 694-4291
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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.

3535 St-Charles, Suite 304
Kirkland, Quebec H9H 5B9
ninousgivargiznia@hotmail.com

فستیوال خنده
مونتریال

درمتام
جهت جابجایی ارزW.با سیستم ما
دنیا5Star ،
نقاط I.P.M.
Inc. 2178
Ste-Catherine
`®2178dZ
Ste-Catherine
W.
…` ` ` Á
دارید:
زمان نیاز
Tel.:(514) 585
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1006 DE LA MONTAGNE,
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
)Tel.: (514) 938-7277(PARS
Fax: (514) 938-4978,
E- Mail: montreal@pars.ca
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5Star I.P.M. Inc.

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

1410 Lonsdale
N. Vancouver, BC, V7M 2J1
Tel.: (604) 982-0909
Fax: (604) 982-0910
E- Mail: Vancouver@pars.ca

کریس�تیانو روالن�دو بالی جان
مدافعان تیمهای حریف پرتغال
اس�ت .این بازیکن  23ساله که
با زدن بی�ش از  40گل در فصل
پی�ش نق�ش اصل�ی را در راه
رسیدن منچستر یونایتد به دو
جام لیگ برتر انگلستان و لیگ
قهرمانان اروپا بازی کرد ،شانس
اول بدست آوردن عنوان بهترین
بازیکن در جهان در س�ال 2008
است.
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چلوکباب کوبیده (با گوجه اضافی):
 24هر پرس  9550دالر !!

جادوگر مستطیل سبز

هر  4س�ال یکب�ار بهترین
فوتب�ال جه�ان در اروپا به
نمایش در میآی�د و  16تیم که
اکثریت قریب به اتفاق آنها در
میان بهترین تیمه�ای جهان
هس�تند برای  3هفته در جام
ملته�ای اروپا با ه�م به رقابت
میپردازن�د ت�ا صاحب جامی

10

سرمایه گذاری تضمینی

ش�وند که پ�س از ج�ام جهانی
معتبرتری�ن ج�ام بینالملل�ی
فوتبال است.

ملتهای
اروپا
دیدنیتر از
جام جهانی’

مسابقات فوتبال جام ملتهای اروپا

این کشور توان ساخت سالح
اتمی را بدهد ،متوقف کند.
سیاستی که آمریکا و اروپا علیه
جمه��وری اس�لامی در پیش
گرفت��ه اند در وهل��ه اول این
است که ایران فعالیتهای مورد
مخالفت آنان را کنار بگذارد و
در مقابل ،امتیازاتی اقتصادی
دریافت کند و بس��وی عادی
ش��دن روابطش با غرب پیش
رفته ،از انزوا خارج شود.
(به مقاله زید آبادی در صفحه
 5مراجعه کنید).
در وهل��ه دوم ،اگ��ر ایران این
امتیازها را نپذیرد و بر سیاست
خود مبنی بر ادامه غنی سازی
اورانی��وم و دیگ��ر فعالیتهای

حساسیت برانگیز اتمی ادامه
دهد ،آمریکا و اروپا هشدار داده
اند که بر فشار خود بر ایران به
ش��یوه های مختلف خواهند
افزود و این کشور را در صحنه
جهانی بی��ش از پیش به انزوا
خواهند راند.
فشارهای آمریکا و اروپا به ایران
که عمدتاً جنبه اقتصادی دارد
تاکنون مش��کالتی برای این
کش��ور ایجاد کرده ،تا آنجا که
بازرگانان ایرانی در استفاده از
بانکها برای دادوس��تد با دیگر
کش��ورهای جه��ان ب��ا موانع
سختی مواجهند و کشتیهای
ایرانی با پرچ��م غیر ایرانی در
دریاها رفت و آمد می کنند.
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Toll Free:1-866-989-2229
khazarexchange
Email: info@khazarexchange.com
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تالشی پیگیر ،حرفه ای،شرافتمندانه،
وغــــرورانگیز...
20ماه جون ،بیستمین سالگرد تاسیس
تاکسی اطلس ،بر دست اندرکاران و
جامعه ایرانیان مونتریال مبارک باد!
___

____________

مشاور امالک

جتاری و مسکونی
در خدمت هموطنان
سراسر مونتریال

__
____________
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سحرکریمیـان
Sahar Karimian

__

____________

5855 Boul Taschereau
Brossard, QC J4Z 1A5

Agent immobilier affilié

514.880.7171

sahar.karimian@century21servicesplus.com

Services Plus

Courtier immobilier agréé
Tel.: (450) 926-1881
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آمریکا و ایران
بحث داغ حمله به ایران

داشته باش��ند پیش از رو به رو شدن
با نسیان سیاسی خود ،آنچه را که
خطری حی و حاضر می دانند ،از
میان بردارند.
دوره آقای بوش در کاخ سفید در
حالی به س��ر می رسد که او هنوز
ب��ا فاجعه عراق رو به روس��ت ،و آقای
اولمرت نیز مسئله اش بدنامی ناشی از
اتهام فساد مالی است.

“رویارویی خطرناک”

یوشکا فیشر ،وزیر امور خارجه پیشین
آلمان ،یکی از افرادی است که صحبت
درباره حمله ،او را نگران کرده اس��ت.
آلمان به همراه پنج عضو دائم شورای
امنیت س��ازمان ملل متحد ،گفتگو با
ایران درباره برنامه های هسته ای اش
را آغاز کرده است.
او چن��د روز پیش در روزنامه هاآرتص
نوش��ت که ب��ه نظر می رس��د آقایان
اولمرت و بوش تصمیم دارند بیشتر از
طریق “اقدام نظامی” به برنامه هسته
ای ای��ران خاتمه دهند ت��ا “اقدامات
دیپلماتیک”.
آقای فیش��ر نگران این است که خاور
میانه درحال حرکت به سوی رویارویی
بزرگی در سال  2008باشد.
او همچنین نوشته:

سناریو

یکی از س��ناریوهایی ک��ه مورد بحث
تحلیلگران اس��رائیلی است ،این است
که ممکن اس��ت پس از انتخابات ماه
نوامبرآمری��کا ،و پیش از س��وگند یاد
ک��ردن رئیس جمهور جدی��د در ماه
ژانویه ،حمله ای از س��وی اسرائیل یا
آمریکا با رضایت تلویحی رئیس جمهور
جدید ،صورت گیرد.
اگر رقیب جمهوریخواه سناتور اوباما،
یعنی ج��ان مک کین ،رئیس جمهور
آینده باشد ،این کار آسانتر خواهد بود.
سناتور مک کین پیشتر گفته بود که
بدتر از حمله به ای��ران ،اجازه دادن به
این کشور برای داشتن تسلیحات اتمی
است.
برخی تحلیلگران طرفدار اسرائیل می
گویند که پاسخ ایران به حمله احتمالی
 ،آن قدر ها که بسیاری پیش بینی می
کنند ،شدید نخواهد بود.
چند روز پیش (آیت الله) علی خامنه
ای رهبر ای��ران تکرار کرد که ایران به
دنبال تس��لیحات اتمی نیست ،اما به
تولید انرژی اتمی برای زندگی روزمره
ادامه خواهد داد.
آنهایی که تصمیم خود را درباره ایران
گرفته اند ،احتمال بیشتری دارد که به
حرفهای محمود احمدی نژاد ،رئیس
جمهور ایران گ��وش دهند که از بین
رفتن اسرائیل را پیش بینی کرده بود.
هی��چ یک از این حرفها به معنای این
نیست که حمله به ایران در راه است.
اما این مسئله مطرح شده و مورد بحث
قرار گرفته و مسئله مهم همین است.
---------------

روز چهارشنبه 11 ،ژوئن محمود احمدی نژاد ،رئیس جمهور ایران طی
سفر خود در استان چهار محال و بختیاری ،در سخنانی در یك گردهمایی
در ورزش��گاه شهر كرد ،مركز این استان ،دولت
آمری��كا را متهم كرد كه همواره در صدد ضربه
زدن به جمهوری اسالمی بوده است.
آق��ای احمدی نژاد گفت كه طی س��ی س��ال
گذشته و به خصوص در دوره ریاست جمهوری
جورج بوش ،آمریكا خیلی عالقمند بوده است
كه به ای��ران ضربه بزند و اف��زود كه “بوش به
افغانستان و عراق آمد و اعالم كرد كه گام سوم
ایران است و هدف اصلی آنان ایران بود”.
به گفته محمود احمدی ن��ژاد ،رئیس جمهور
آمریكا در این هدف خود موفق نشد و “حسرت
گرفتن یك نیش��گون و زدن سقلمه ای به ملت
ایران در دل بوش مانده است”.

دیروزکالمی زتو اندر خبـــر افتاد
برچهره ی ناُفرم تو ما را نظر افتاد
از یاوه و نشگون طلبی های تو نادان
و از آتش جهل تو وطن در خطرافتاد
خندیدبه توعالم و  ..زید بـه ریشت
این مردم بیچاره که در دردسر افتاد
کو نفت و کجارفت ترازوی عــدالت
ملت به تکاپو پی نان و شــکر افتاد
ای خائن بالفطره و ای هاله ی بی نور
دشمن به امید تو به فکر ظفــر افتاد
خوب است نمردیم خدایا و شنیدیم
حجــر افتاد
درفکـراتم بانی عصر َ
این بختک بدبختی ما بــود که ناگه
چون کوه بال آمد و بر مـا َدمر افتاد
بنگر وطن شیر نشان را که چـــگونه
از چنگ شغال آمد و در دست خرافتاد

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

پایان دوره

گزارش سازمان اطالعاتی ملی آمریکا
که در دس��امبر سال  2007میالدی
منتشر ش��د ،از آن چه تیترها نشان
می دادند ،نکات بیشتری داشت .در
این گزارش تنها “تا حدی اطمینان”
وجود داشت که ایران برنامه ساخت

“ایران بای��د بداند که ب��دون راه حل
دیپلماتیک در ماههای آینده ،احتمال
زی��ادی وجود دارد که ی��ک رویارویی
نظام��ی خطرناک اتف��اق بیفتد .االن
زمانی حیاتی برای آغاز مذاکرات جدی
است”.

“حسرت گرفنت یک نیشگون و زدن
سقلمه ای به ملت ایران در دل
بوش مانده است!”

از یاوه و نشگون طلبی های تو نادان

جرمی بوئن ،سردبیر بخش خاور میانه
ب��ی بی س��ی ،نگاهی دارد ب��ه گمانه
زنیهای رو به افزای��ش درباره احتمال
حمله نظامی ب��ه ایران به دلیل برنامه
هسته ای این کشور.
دسامبر گذشته آژانس های اطالعاتی
آمریکا اع�لام کردند ک��ه “اطمینان
زی��ادی” دارن��د ک��ه در اواخر س��ال
 2003ایران تالش خود برای ساخت
سالحهای هسته ای را متوقف کرد.
به نظر می رس��د که با این کار بیشتر
حرف و حدیث ها درباره تالش آمریکا
و اسرائیل برای از بین بردن تاسیسات
هسته ای ایران متوقف شد .ایران تاکید
داشت که تاسیس��ات اتمی اش برای
اهداف صلح جویانه ساخته می شود.
بس��یاری از افراد بانفوذ در خاور میانه،
اروپا ،و آمریکا ،عقیده دارند که حمله
به ایران می تواند عواقب فاجعه آمیزی
مانن��د اش��غال عراق در س��ال 2003
داشته باش��د .این کار به عالوه ممکن
است قیمت نفت را که در حال حاضر
هم خیلی باالست ،به طرز وحشتناکی
افزایش دهد.
ام��ا صحبت ها در این م��ورد ،دوباره
شروع شده اس��ت .مذاکره با ایران و
تحریم های اقتصادی ،دولت ایران را
از غنی سازی اورانیوم بازنداشته است؛
فعالیتی که منتقدان ایران می گویند
به منظور ساخت بمب اتمی انجام می
شود.
س��ناتور باراک اوباما ،پ��س از اعالم
این ک��ه از حمایت کافی هیات های
انتخاباتی ح��زب دموکرات برخوردار
اس��ت ،در یکی ازاولین اقدامات خود
در جلسه “ایپک” ،قدرتمندترین البی
طرفدار اسرائیل در آمریکا ،گفت که هر
آن چه در قدرت دارد ،برای بازداشتن
ایران از دستیابی به تسلیحات اتمی
انجام خواهد داد.
او عبارت “ هر آنچه (در قدرت دارد)”
را چندین بار تکرار کرد.
حتی می شد گفت که او سعی دارد
این تصور را که با ایران رفتار مالیمی
خواهد داشت ،از بین ببرد.

تسلیحات هسته ای خود را تا تابستان
سال  2007از سر نگرفته باشد.
در این گزارش همچنین آمده:
“م��ا نمی دانیم که آیا ای��ران در حال
حاضر قصد ساخت تسلیحات اتمی را
دارد یا نه ”.اسرائیل یکی از کشورهایی
بود که هیچ گاه نپذیرفت ایران ساخت
این سالحها را متوقف کرده باشد.
اهود اولمرت ،نخست وزیر اسرائیل ،این
روزها در واشنگتن بوده.
روز پی��ش از س��خنرانی آق��ای اوباما
در ایپ��ک ،آقای اولمرت یک��ی از آن
لحن های تن��د خود را درباره ایران در
سخنرانی برای همان مخاطبان به کار
برد.
آقای اولمرت گفت:
“جامعه بین المللی موظف و مسئول
اس��ت که با روش های موثر ،به ایران
بفهماند که عواقب دنبال کردن برنامه
ساخت س�لاحهای اتمی اش ،مخرب
خواهد بود”.
گمان می رود که جورج بوش ،رئیس
جمهور آمریکا ،و اهود اولمرت ،تصمیم
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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»

در پاسخ به درخواست هموطنان و به منظور تسهیل در امور حقوقی آنان
hamid:قضایی
514هر یک از مراجع
659-7866شما را در
از اول ژانویه  2008هرگونه دفاع از دعاوی
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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ایرانیان مونتریال...
نسل کشی تابستان 67

فاجعه ای
فراموش نشدنی
روایت بخشی نادیده
گرفته شده از تاریخ
ایران و انتقال آگاهی به
نسل دوم
دیدار کوتاه با اعضای
کمیته یادمان کشتار دهه
۶۰

از چگونگی تشکیل این کمیته را
بیانکنید.
 کمیته یادمان کش��تار دهه  ۶۰درژانویه  ۲۰۰۸تش��کیل ش��د وشکل
گیری آن هم طی فراخوانی در روزنامه
پیوند ،با دعوت از فعالین شهرمان آغاز
گردید که از آن میان  ۷نفر مسئولیت
برگ��زاری این س��مینار را عه��ده دار
شدند.
اعضای شرکت کننده نیز تنها به عنوان
فردی در این کمیته فعالیت می کنند
ونماینده گروه خاصی نمی باشند.
این کمیته به هیچ جریان سیاسی و
ایدئولوژیکی تعلق نداشته و معتقدیم
این واقعه دهشتناک بخشی از تاریخ
مردم ایران است که به طبع متعلق به
همه مردم ایران بوده و متعلق به این یا
آن گروه نمی باشد.

اعضای این کمیته عبارتند
از:
با من به دشت پر شقایق
شهرزاد ارشدی ،سیامک
با من به آسمان پر ستاره
با من به گلزار خاوران
امیری ،آ رام بیات ،الهه
با من به گلزار ایران بیا
شکرائی ،نادیا کردی،
به مناس�بت بیس�تمین سالگرد شیرین مهر ُبد و سحر
کش�تار تابس�تان  ۶۷در ای�ران مفیدی.
«کمیته یادمان کشتار دهه  »۶۰در
شهر مونتریال ،سمینار سه روزه
ای را در ماه س�پتامبر در دس�ت
تهیه وتدارک دارد.
به همی�ن منظور ب�ا اعضای این
کمیتهبهگفتگونشستیم.
 در ابتدا خواهش میکنم خودتانرا معرفی کرده وشرح مختصری

 این کمیت�ه برای اولی�ن بار درمونتری�ال ش�کل گرفت�ه و قصد
برگزاری این سمینار را دارد ،هدف
این کمیته ازاین سمینار چیست؟
 در فاصل��ه کوتاهی پ��س ازپیروزیانقالب در ایران نظام جمهوری اسالمی
همه امیدها برای رسیدن به دموکراسی

وآزادی را که افراد آزادیخواه بس��یاری
برای آن ت�لاش کرده وقربانی داده
بودند ،به یأس مبدل س��اخت وبه
طرزوحش��یانه ای ب��ه س��رکوب و
کشتار مخالفان دردهه  ۶۰پرداخت.
تعداد کثیری از بهترین فرزندان ایران
زندانی ویا اعدام شدند.
اوج این کشتار و قتل عام در تابستان
 ۶۷اتفاق افتاد که درفاصله بسیار کم
هزاران ه��زار زندانی سیاس��ی دربند
بدون حتی داشتن محاکمه به جوخه
های اعدام سپرده شدند و هیچگاه آمار
دقیقی از تعداد کشته شدگان در دست
نبوده است چرا که همه آنان به صورت
ناشناس در گورهای دست جمعی به
خاک سپرده شدند و «خاوران» یکی
ازاین گورهای دست جمعی می باشد
که تا کنون افشا شده است.
ابعاد غیرانسانی این فاجعه بی شباهت
به «نس��ل کش��ی» نیس��ت و حتی
 Amnesty internationalنی��ز به آن
معتقد است.
از آنجائی که در ط��ول تاریخ همواره
ملت هائی که بی اطالع از وقایع تاریخی
خ��ود بودند ،مجبور ب��ه تکرار همان
وقایع شده اند؛ بر این باوریم که کشتار
فرزندان ایران در زندان های جمهوری
اسال می فاجعه ای فراموش نشدنی و
هدف اصلی ما از این س��مینار روایت
این بخش نادیده گرفته شده از تاریخ
ایران توسط شاهدان عینی آن است و
همچنین انتقال آگاهی این بخش از
تاریخ ایران به نسل دوم پس از انقالب
و همچنین به جامعه میزبان
 این س�مینار ،ش�امل چه برنامههائ�ی ب�وده و تاکنون اس�تقبال
صاحب نظ�ران وهنرمندان از این
برنامه چگونه بوده است؟
 درتالشیم که در این برنامه از طریقنمایش فیلم ،تئاتر ،شعر ،ادبیات زندان

ع
جما
کلبه
م
و
ل

ونقاشی ها وکارهای دستی
ب��ه زوایائ��ی ازآن چه که بر
ما گذشته ومیگذرد از زبان
ش��اهدان عین��ی آن دوران
دس��ت یابیم و تالشمان بر
این بوده وهس��ت که نمونه
کار ه��ای اف��رادی از طیف
های گو ناگون در نظر گرفته
شود.
و از آنجائ��ی که دیگر ملیت
ه��ای جه��ان نی��ز چنین
تجربی��ات تلخی را پش��ت
سرگذاشته اند ،نمونه هائی
از فلس��طین وشیلی در این
برنامه گنجانده شده است
در حال حاضر برای گشایش
س��میناردر روز جمع��ه ۱۹
سپتامبر  ،برنامه هنری در
نظ��ر گرفته ایم که ش��امل
فیلم ،تآتر ،موسیقی  ،آواز و
اجرای رقص خواهد بود
برای روزهای شنبه ویکشنبه
نیز می��ز گرد  ،نمایش فیلم
وس��خنرانی و ش��عر خوانی
در نظر گرفته ش��ده است.
همچنی��ن نمایش��گاهی از
نقاش��ی و کارهای دس��تی
درون زن��دان نی��ز برگ��زار
خواهد شد.

________________
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
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•
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انواع سوسیس آلمانی منقلی

نوشابه های الکلی وغیرالکلی چای قهوه

کیترینگجمال

@ METROPOLIS
JULY 15, 16
@ 7:00 pm
& JULY 17,18
@ 9:30 pm
As part of the ETHNIC HEROES line-up:

فستیوال خنده مونتریال

Just For
Laughs

is pleased to announce that
this summer’s edition features
2 Persian comedians:

Featuring Maz Jobrani “The
Iranian”, Hosted by: Frank
”Spadone “The Italian
Also featuring: Steve Byrne
”“The Korean/Irish
”Elon Gold “The Jew
”Gabriel Iglesias “The Latino
more info:

www.hahaha.com

Omid Djalili:

@ IMPERIAL THEATRE
JULY 17 2008
@ 7:00 and 9:30 pm
Award-winning British-Iranian comedian and
star of stage, television and
film, Omid Djalili, makes a
welcomed return to the Festival, following his sell-out
UK tour, with his new and
exciting live stand-up show.
Omid has appeared in numer-

 -محل برگزاری س�مینار در کجا آدرس سایت:

خواهد ب�ود ؟ و در خاتمه یک بار
دیگر تاریخ برنامه را اعالم کنید.
 سمینار در تاریخ ۱۹،۲۰،۲۱سپتامبردر دانشگاه کبک خواهد بود.
اطالعات بیش��تر بعد از برنامه ریزی
نهای��ی در اختیار عالق��ه مندان قرار
خواهد گرفت وهمچنین میتوانیداین
اطالعات را از سایت ما که تا یک هفته
دیگر راه اندازی خواهد ش��د بدس��ت
بیاورید.

www.1980smassacre.com

همچنین برای تماس با ما میتوانید به
آدرس ایمیل های زیر مراجعه کنید:
Email:
setaregan67@gmail.com
info@1980smassacre.
com

به امید دیدار همه در این سمیناروبا
تشکر از شما

آژانس مسافرتی یونی گلوب

نوشابه های الکلی و غیر الکلی

غذا آماده
برای
take
out

Maz Jobrani:

امید جلیلی و
ماز جبرانی در

Voyages Lexus

ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..

ش هــر
نبه و
ی
ک
ش
ن
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ن
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ـ
ـ
ا
ر
:
آبگوش
ت
گ
ر
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ous blockbuster features such
as The Mummy, Gladiator,
Spy Game and Pirates of the
Caribbean: At World’s End.

 با توجه به تنوع برنامه ها چگونههزین�ه س�نگین آن را متحم�ل
خواهید شد؟
 امیدواریم بتوانیم بخشی از هزینه هارا از طریق Amnesty international
 Droit et democracyتهی��ه کنی��م؛
ولی به یقین این کافی نخواهد بود.
در حال حاضر درتالش��یم که از افراد
کمک مالی جم��ع آوری نمائیم و به
حمایت مالی عالقه مندان نیازفراوان
داریم.

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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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
بر
رو
ی
قی
م
ت
ها
ی
ر
(کروز)
هواپیمائی و کشتیرانی
قابتی موجود ما
هم
چ
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل
نین کوپن 25
دالری برای پرواز
بع
د
ی شما به ایران
ارائه خواهد شد.

Super special

ختفیف  25دالر

نسرین پارسا

e:

tim
is for a limited
this promotion
)’08
(til end of Dec

مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده

Tel.:

Tel.: (514) 397-9221
حتویل بلیت
در محل کار شما
در اسرع وقت

________________________________
1253 McGill College Suite155
Montreal, QC H3B 2Y5

Cell.: (514) 699-1760

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

بسته
پیشنهادی؛
ایران بر سر دو
راهی تاریخی

در حالی که رسانه های ایرانی وابسته
به حکومت رویک��ردی منفی در برابر
بسته پیش��نهادی گروه ( ۵+۱اعضای
دائم ش��ورای امنی��ت  +آلم��ان) در
پیش گرفته اند ،علی الریجانی رئیس
مجلس شورای اسالمی از بررسی این
پیشنهاد توسط مجلس سخن گفته و
عالءالدین بروجردی ،رئیس کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
هفتم و نماینده مجلس فعلی نیز اعالم
کرده اس��ت که ای��ران عجله ای برای
اظهار نظر یا رد بسته پیشنهادی گروه

 ۵+۱ندارد.
این اظهارات نش��ان می دهد که اوال
مجلس ایران پاس��خ نهایی به بس��ته
پیشنهادی شش قدرت بزرگ جهانی را
خواهد داد و نه دولت محمود احمدی
نژاد ،و ثانیا پاسخ رسمی ایران به زودی
داده نخواهد شد.
این در حالی اس��ت که خاویر سوالنا
مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه
اروپا که بسته پیشنهادی شش قدرت
جهانی را به مقام های ایرانی تس��لیم
کرده نس��بت به پاسخ مثبت و سریع
ایران به بس��ته پیشنهادی گروه ۵+۱
اظهار امیدواری کرده است.
هر چند ک��ه اعضای گروه  ۵+۱ضرب
االجلی برای دریافت پاس��خ رس��می
ایران تعیین نکرده ان��د ،اما آنها نمی
خواهند که این پاس��خ بیش از چند
هفته به طول انجامد.
از همین رو اگر پاس��خ ایران به بسته
پیشنهادی بیش از حد به درازا بکشد،

آمریکا و متحدانش جمهوری اسالمی
را به وقت کشی عمدی متهم خواهند
ک��رد و برای دریافت پاس��خ صریح و
قطعی آن را تحت فش��ار قرار خواهند
داد.
از نوع برخورد رس��انه های حکومتی
در ایران چنین برداش��ت می شود که
پاسخ نهایی جمهوری اسالمی به بسته
پیشنهادی شش قدرت جهانی مثبت
نخواه��د بود ،اما در عی��ن حال ایران
نفعی در رد سریع این پیشنهاد برای
خود نمی بیند.
از این رو ای��ن احتمال وجود دارد که
جمهوری اس�لامی همان سیاس��تی
را که در برابر قطعنامه  ۵۹۸ش��ورای
امنیت س��ازمان ملل در م��ورد پایان
جنگ هش��ت س��اله ایران و عراق در
پیش گرفت در مقابل بسته پیشنهادی
 ۵+۱نیز در پیش گیرد.
ای��ران قطعنامه  ۵۹۸را که در س��ال
 ۱۳۶۶از سوی شورای امنیت سازمان
ملل صادر شد نپذیرفت ،اما از رد صریح
آن نیز خودداری کرد.

فستیوال یکی بود یکی نبود در تورنتو
نیلوفر بیضایی بود ،سعید سلطان پور
نبود!

فستیوال یکی بود
یکی نبود
(در تورنتو :النه جاسوسی
حکومت اسالمی ایران)

براستی آن یکی که بود ،کی
بود؟ و آنکه نبود کی بود؟
 نیلوفر بیضایی بود ،سعید سلطانپور نبود!
 ج��واد مجابی ب��ود ،پوین��ده نبود!مختاری نبود! دوانی نبود! ...
دریا دادور ( )1ب��ود ،فریدون فرخزاد
نبود!
 حورا یاوری بود ،پروانه اس��کندرینبود!
 محمد اس��تعالمی بود ،س��عیدیسیرجانینبود!
 سعید شنبه زاده بود ،زندانی شکنجهو اعدام شدۀ نبود!
 پوی��ان طباطبائی بود ،زهرا کاظمینبود!
 شاهرخ مشکین قلم بود ،رقص نبود! عباس کیارس��تمی ب��ود ،داریوشمهرجویی بود ،رخش��ان بنی اعتماد
بود ،آزادی برای فیلم سازان معترض
نبود!
 محمد رضا لطفی ،توده ای نو مسلمانبود ،نوای زنان آوازه خوان نبود!
 ای وای ....ناصر تقوایی هم بود آیدینآغداشلو هم بود!
شکنجه بود ،کشتار بود ،اعدام زندانیان
سیاس��ی در زندان های مخوف رژیم
اسالمی بود ،سنگسار بود ،دست و پا
بریدن بود ،از ک��وه پرتاب کردن بود،
کودکان را اعدام کردن بود ،خانه بر سر
زاغه نشینان خراب کردن بود ،فحشا

بود ،دزدی بود ،غارت بود ،اعتیاد بود ،دمکراس��ی خواه��ی مس��عود بهنود
دانشجوی زندانی بود ،کارگر معترض مهمان نورس��یده این جماعت از وارد
در زن��دان ب��ود ،صدور دخت��ران به شدن خلخالی هم به این قطار استقبال
کشورهای عربی و حتی به چین بود ،میکرد ،اینان با همه وجود میدانستند
بی آبی بود ،بی برقی بود ،صدور ثروت کی بود و کی نبود.
ایران به کشورهای لبنان و عراق و هر “رفقای” توده ای و اکثریتی حاکمیت
جا که بنیادگرایی بود ،بود ،کودکان اسالمی بدنبال همدستی گام به گام
خیابان خواب ب��ود ،کودکان کار بود ،با س��رکوب و جنایات رژیم ،در ادامه
سیاس��تهای ضد مردمی خ��ود برای
تجاوز به زنان زندانی بود ،مرگ بود،
خام��وش کردن ه��ر صدای
زندگی نب��ود ،آزادی نبود،
معت��رض ک��ه جهانی��ان را
نان نب��ود ،مس��کن نبود ،نیلوفر
مخاطب قرار میداد ،دس��ت
سرپناه نبود ،انسانیت نبود.
بیضایی
به هر ش��یوه ای برای موازی
سازی زدند و آنچه امروز با آن
براس��تی آیا مستش��اران
بود،
روبرو هستیم نتیجه غیرقابل
فرهنگی حاکمیت اسالمی
سعید
تصوری نبود و آنان که فریاد
نمیدانن��د کی ب��ود و کی
سلطان پور برآوردن��د ک��ه دزد ب��ا چراغ
نبود؟
آمده اس��ت ،امروز همگانی را
زمان��ی ک��ه حمیدرض��ا
نبود!
که با شعار دمکراسی خواهی
جالی��ی پورفرماندار مهاباد
ای��ن جماعت فری��ب خورده
و نق��ده و معاون سیاس��ی
امنیتی استانداری کردستان را که مهر بودند به تماشای عریان دست اندازی
امضایش بر حکم اعدام دست کم  59مستش��اران رژیم در همه حوزه های
نفر حک شده است بعنوان روزنامه نگار فعالیت های خارج کشور ،چه در مقام
به کانادا فراخواندند و برایش جلسات نماینده پارلمان کان��ادا ،چه روزنامه
سخنرانی علم کردند ،میدانستند کی نگار ،شاعر ،نویسنده ،رقاص ،فیلم ساز،
تئاترچی فرا میخوانند.
بود و کی نبود.
راستی کی بود و کی نبود؟
آن��گاه ک��ه ابراهی��م نب��وی ک��ه در
سن24سالگی به معاونت دفتر سیاسی
وزارت کش��ور برگزیده ش��د ،و البته
مونترال ،کاناداچون طنز نویس بود دستش به هیچ
 -5ژوین 2008 -
جنایتی آغشته نش��د ( اگر میگویید
جنایتی کرده لطفا مدرک ارایه دهید _______________________
!!) با دبدبه و کبکبه به کانادا آورده شد  )1خانم دریا دادور در مصاحبه با بی
و طناز محافل مستش��اران فرهنگی -بی سی به سوابق خود اشاره میکند :
هنری حکومت اس�لامی در خارج از از سابقه خودت بگو..
ایران شد ،همگی میدانستند کی بود سابقه من  ...دو سال زندان بودم ،چهار
سال فراری بودم و سه سال هم اعدام
و کی نبود.
آن��گاه که پناهنده سیاس��ی دروغین شدم!!!
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/
مساختند و زندانی سیاسی دروغین
story/2005/03/050304_pm- bbمیس��اختند و رادی��و و تلویزی��ون
darya-opera.shtml
برایشان تدارک میدیدند ،همه بخوبی
میدانستند که کی بود و کی نبود.
آن��گاه که ب��ه بهانه راه افت��ادن قطار

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

کارتهای اع

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

___________________
“رهبران ایران هنوز در مورد این
که آیا مسئول اداره یک کشور
هستند یا مسئول پیشبرد یک نهضت،
تکلیف خود را تعیین نکرده اند!”

در واقع تنها پ��س از آن که ارتش
ع��راق مواضع نیروه��ای ایرانی در
خاک عراق را تص��رف کرد و ادامه
جنگ به علت کاهش شدید بهای
نفت ممکن نش��د ،ایران حاضر به
قبول قطعنامه  ۵۹۸شد.
با این حال اعضای ش��ورای امنیت
س��ازمان مل��ل در آن زم��ان عدم
اگرجمهوری اسالمی بسته
پاس��خ صریح و رس��می ای��ران به پیشنهادی را بپذیرد ،عمال در مسیر
قطعنام��ه  ۵۹۸را به معنای رد آن
تلقی کردند و بر دامنه فش��ارهای تبدیل شدن به یک “نظام سیاسی
معمول” قرار خواهد گرفت.
خود برای تحمیل آن به جمهوری
___________________
اسالمی افزودند.
از این جهت به نظر می رس��د که
تعلل بیش از اندازه ایران از دادن پاسخ اس��ت به ضرورت ایج��اد اجماع بین
رسمی به پیشنهاد شش قدرت جهانی جناح های مختلف حاکم بر کشور در
عمال راه چاره ای برای در امان ماندن از مورد بسته پیشنهادی مربوط باشد.
فشارهای اقتصادی و سیاسی نخواهد با آن که برخی از رسانه های حکومتی تعلیق موقت غنی سازی اورانیوم امکان
بسته پیش��نهادی را “خالی” ارزیابی پذیر کرده و طبق متنی که رسانه های
بود.
از ه��م اکنون ایاالت متح��ده آمریکا کرده ان��د ،اما واقعیت این اس��ت که ایرانی از بسته پیشنهادی منتشر کرده
آماده می شود تا تعلل ایران در پاسخ پیشنهاد به گونه ای تنظیم شده است اند ،تضمین امنیتی الزم به ایران نیز
به بسته پیشنهادی  ۵+۱را به حساب که بی اهمیت شمردن امتیازهای آن داده شده است.
در واقع رد همه این مش��وق ها صرفا
وقت کش��ی ایران بگذارد و فشارهای کار ساده ای به نظر نمی رسد.
جهانی علی��ه جمهوری اس�لامی را به عبارت دیگر بس��ته پیش��نهادی ،برای ادامه غنی سازی اورانیوم ،از منظر
دستیابی ایران به تکنولوژی صلح آمیز اصل هزینه  -فای��ده برای یک “نظام
افزایش دهد.
با این همه یکی از دالیل وقت کش��ی هسته ای ،عادی سازی روابط با آمریکا و سیاسی معمول” ،فوق العاده مشکل
احتمال��ی ایران برای پاس��خ دادن به اتحادیه اروپا و بازگشت ایران به جایگاه ساز به نظر می رسد ،اما ظاهرا رهبران
پیشنهاد ش��ش قدرت جهانی ممکن طبیعی منطقه ای و جهانی را در مقابل
ادامه در صفحه :

www.fkhatami.com

d out if you are
*** Call me to fin
e up to $7,500
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*** !house
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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

هما علیزاده

مرکز خدمات ارزی
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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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ایران :اقتصاد

Centre de

 Francophonie 60لوله کشی پارس
 آب سرد و گرم  PARSنرخ تورم از  25درصد گذشتCF60
جتربــه 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

بان��ک مرکزی ایران در چند ماه اخیر
محدودیت های زیادی را برای کنترل
ای��ن حجم عظیم نقدینگ��ی به اجرا
گذاشته است اما شواهد
قی
نشان می دهد که این
بانک مرکزی ایران گ��زارش داده که گزارش ها نشان می دهد ه مت کاالها
مچن
تالش ها مانع از افزایش
نرخ تورم در ماه اردیبهشت نسبت به که در س��ه سال گذشته ا ان در حا
ل
تورم نشده است .دولت
ماه مشابه سال قبل افزایش یافته و به بخ��ش عم��ده ای از
فزایش اس
ت
ب��رای مقابله ب��ا گرانی
درآمدهای نفتی به ریال
بیشتر از  25درصد رسیده است.
کااله��ا ،واردات را افزایش
این میزان افزایش قیمت در طول یک تبدیل شده و نقدینگی از حدود
ماه ،در هفت سال اخیر بی سابقه بوده  70هزار میلی��ارد تومان به مرز  160داده اما این کار نیز موثر واقع نش��ده
و این نگرانی وج��ود دارد که واردات
و هیچگاه از  16/4درصد فراتر نرفته هزار میلیارد تومان رسیده است.
بخش عم��ده این پ��ول هنگفت به بیش��تر ،به تولید داخلی آسیب وارد
است.
بر اس��اس این گزارش ،ن��رخ تورم در س��مت بازار مسکن س��رازیر شده و کند.
دوازده ماه منتهی به پایان اردیبهشت قیمت مسکن را تا چند برابر افزایش با وجود اقدامات انجام ش��ده ،برخی
کارشناس��ان اقتصادی بر این باورند
یعنی در یک دوره یک ساله به  19/8داده است.
در حال حاضر بازار کاالهای مصرفی که بودجه امس��ال نیز تورم زاس��ت و
درصد رسیده است.
در آمارهای رسمی با آنکه نرخ تورم هر نظیر قند و ش��کر ،برنج ،چای ،روغن در صورتی که دولت انضباط مالی در
ماه محاسبه می شود اما نرخ رسمی و پودر لباسشویی نیز تحت تاثیر قرار پیش نگیرد ،قیمت کاالها و خدمات
تورم معموال بر اس��اس تغییرات یک گرفته و قیمت این کاالها در بازار هر در ماه های آین��ده همچنان افزایش
یابند.
سال گذش��ته تعیین می شود که بر روز در حال افزایش است.
------------------برخی کارشناسان نسبت
اساس گزارش بانک مرکزی،
در دوازده ماه گذشته به مرز افزایش
به تغییر حرکت نقدینگی
ب��ه س��مت کااله��ای
 20درصد رسیده است.
نقدینگی
مصرفی ابراز نگرانی کرده
درصد تغییرات ماهانه قیمت
کاالها و خدمات ،تورم نامیده مهمترین
اند زیرا به عقیده آنها این
وضعیت می تواند به رشد
می شود و در ایران نرخ
تورم علت رشد
اولین آژانس آشنایی
ش��دید قیمت کاالهای
با محاسبه تغییر قیمت 359
کاال و خدم��ات تعیین می نرخ تورم! مصرفی منجر شود.
ایرانیانمونتریال
به گفته معاون اقتصادی
شود.
بانک مرک��زی ،تنها 17
بانک مرکزی برای محاسبه
نرخ تورم ،هر ماه آمار قیمت کاالها و درصد تورم موجود در کشور ناشی از
خدمات مصرفی را در مناطق شهری و قیمت های جهانی است و بقیه متاثر از
روستایی تهیه و با بررسی آن نرخ تورم عوامل داخلی و خارجی است.
با این حال دولت محمود احمدی نژاد
را تعیین می کند.
گزارش ها نش��ان می دهد که قیمت بخش عم��ده ای از افزایش تورم را به آژانس آشنایی و دوست یابی
کاالها همچنان در حال افزایش است و باال
رفتن قیمت های جهانی مرتبط  -امید و آرزو -
نشانه ای از متوقف شدن روند صعودی می داند.
قابل توجه خانم ها و آقایان
آقای احمدی نژاد در آخرین گفتگوی
قیمت ها به چشم نمی خورد.
نرخ تورم از یک س��ال پیش همواره خود با خبرنگاران گفت:
آیا از تنهایی خسته شده
سیر صعودی داشته و از  12/8درصد “اگ��ر تورم در کش��ور در حال صعود
اید؟ آیا به دنبال یک همدم
در فروردین ماه س��ال گذشته به مرز است ،ناش��ی از افزایش تورم جهانی
خوبهستید؟
 20درصد در اردیبهش��ت ماه س��ال است”.
برخ��ی کارشناس��ان سیاس��ت های
جاری رسیده است.
تصمیمباشما
اقتصادی دولت را عامل اصلی رش��د
پیوندباما!
تورم می دانند اما غالمحس��ین الهام
افزایش قیمت کاالها
سرو یس های ما کامال
سخنگوی دولت گفته است:
افزایش نقدینگی مهمترین علت رشد “سیاست های دولت حمایت از تولید
محرمانه و قابل اعتماد می
بوده است .البته باید تاثیر این مسئله
نرخ تورم به حساب می آید.
باشند.
به گفته رامین پاش��ایی ف��ام ،معاون را نیز در تورم ببینم ،ممکن است تورم
www.matchmakeragent.com
اقتصادی بانک مرک��زی علت حدود یک درصدی هم بر اثر ایجاد اشتغال
 80درص��د از تورم موجود ناش��ی از به وج��ود آید اما ب��ه تدریج رفع می
(514) 683-2936
شود”.
نقدینگیاست.

دوست یابی

-Match
making

farkhondehPmay/july

اصالت ریشه ماست ،صداقت پیشه ماست!

حسین
فلسفی
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محیط زیست...

هشدار جدید محققـــان دربــاره
خطرات تغییر آب و هوا

ی�ک گ�روه بی�ن الملل�ی از
دانش�مندان م�ی گوید خطر
تاثیرات نامطلوب تغییر آب و
هوا بر منابع غذایی و آب جهان
تا حدی اس�ت که باید هر چه
سریعتر فن آوری جدیدی برای
کاهش دی اکس�ید کربن هوا
ساخته و به کار گرفته شود.
محقق�ان در گ�زارش جدی�د
خود به ویژه بر پاکسازی هوا از
گازهای کربن دار و انبار کردن
آنها تاکید داشته اند.
آنها می گوین�د از آنجایی که
تا چند دهه آتی س�وخت های
فس�یلی همچنان مه�م ترین
منبع انرژی جهان خواهد بود
و سوزاندن این نوع سوخت ها
بزرگترین منشاء تولید گازهای
کربن دار است ،به کاری گیری
فن آوری جدید برای پاکسازی
هوا حیاتی است.
این گزارش محصول مشترک
آکادمی های علوم کشورهای
عضو گ�روه هش�ت (کان�ادا،
آمری�کا ،بریتانی�ا ،فرانس�ه،
روس�یه ،آلمان ،ژاپن ،ایتالیا)،
و همچنین برزیل ،چین ،هند،
مکزیک و آفریقای جنوبی بوده
است.
دانشمندان سیزده آکادمی در
سراس�ر جهان م�ی گویند که
روش های�ی که در حال حاضر
برای تخسیر گازهای کربن دار
تولید ش�ده در اثر س�وزاندن
ذغال س�نگ به کار گرفته می

ش�ود ،به ق�در کاف�ی کارآمد نشست آتی خود در ماه آینده
در ژاپن ،قاطعانه متعهد شوند
نیست.
آنه�ا می گویند که یکی از گام که میزان تولید گازهای کربن
دار خود را تا سال 2050
های اساس�ی در
خطر
به نصف کاهش دهند.
کاه�ش گازهای
چند روز پیش وزیران
کرب�ن دار ه�وا،
ویرانگر
محیط زیست جهان در
ساختتاسیساتی
ژاپن نشستی برگزار و
است که در آن از تاثیرات
ابرازامیدورایکردندکه
ف�ن آوری ه�ای
تس�خیر و انب�ار نامطلوب
تا سال  2010در سراسر
گازهای کربن دار تغییر آب و جهانبیستتاسیسات
(س�ی س�ی اس،
بزرگپاکسازیسوخت
 ،)CCSاس�تفاده هوا بر منابع های فسیلی از گازهای
کربن دار و انبار آن راه
می شود.
و
غذایی
اندازی شده باشد.
در روش سی سی
اس ،گازهای کربن آب جهان اما منتقدان می گویند
که روش سی سی اس
داری که از ذغال
به خاط�ر هزینه باالی
سنگ زدوده شده
اند در چاه های نفت بالاستفاده آن و همچنی�ن ت�رس از خطر
نشت دوباره آن به اتمسفر کره
دفن می شود.
آنه�ا از س�ران گ�روه هش�ت زمین مورد استقبال گسترده
خواس�ته ان�د ت�ا در جری�ان نبوده است.

کلینیک زیبایی و اسپای
www.esthemedica.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- -

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

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

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

6584 Sherbrooke West
)(corner Cavendish

Metro Vendome

nge.com
www.sharifexcha

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

ِDavoud Vosoughian

داود ٍوثوقیان

Cell.: (514) 608-3286
مشاور امالک:مسکونی و جتاری
 -ارزیابی رایگان  -تهیه وام مسکن

Beaconsfield

Jaleh Hafezi

Cell.: (514) 207-9000

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

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

Detached
Bugalow, built: 1960
~ 10000 SF lot area
Asking Price:
279,000 $

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

بامدیریت
خدیجه سیاح

کیترینگ شیراز در خدمت مهمانی های شما

514

485-2929

Vendome:
Bus 105

5625 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W4
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از ماست که بر ماست...
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Maison de Voyages
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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

بازتابی دیگر بر
کالهبرداری بزرگ
مالی در کامیونیتی
_______________________
ایرانیانمونتریال
بیمه ،تهیه وام مس��کن و امور
مهاجرت در بین ایرانیان مقیم
مونترال فعالیت میکرد پُر شد.

شرم بر او باد
و خجالت بر
دیگران!

 ماهیت حرفه ها پاک اند؛ آنان که ذاتًادزدند و شارالتان ،باعث بدنامی حرفه
می شوند!
 هوشیار باشیم ،با فرهنگ تزویر مبارزهکنیم و با شارالتان ها از هرجا روبرو شدیم،
افشای شان کنیم
_______________________

نمیدانم از کجا باید شروع کنم ...چگونه
در قالب کلم��ات ،بدون آنکه بر زخم
های وارد شده بر افراد و زخم عمیق تر
وارد شده بر جامعه کوچکمان نمکی
پاشیده باشم ،از نامردمی ،دروغ ،سوء
اس��تفاده از موقعی��ت اجتماعی و از
شیادی صحبت کنم.
اما بعنوان یک فعال اجتماعی ،بعنوان
خدمتگزاروعضوکوچکیازکامیونیتی
وظیفه ای بر شانه ام سنگینی میکند
که فکر م��ی کنم باید آن��را ادا کنم.
نمیتوان از کنار آن به سادگی گذشت،
باید ح��رف زد باید صحبت کرد باید
انتقاد کرد ،نه در قالب دش��منی و یا
شایعه پراکنی و یا تهمت زدن و تسویه
حساب بلکه در راستای آگاهی رساندن
و هش��دار دادن و فق��ط در نهایت در
مسیر انجام وظیفه اجتماعی.
درست قبل از نوروز ،جامعه کوچکمان
سراس��یمه با کابوس وحشتناکی به
ناگهان از خواب پرید .به سرعت برق
و باد ش��هر از ش��ایعه کاله برداری و
سوء اس��تفاده مالی توسط فردی که
در زمینه امور مال��ی ،خرید و فروش

...بله درست حدس زدید از همان آقا..
صحبت میکنم که ش��ما هم با نام او
آشنا هس��تید .چهره اش را هم آنقدر
در هم��ه جا دیده ای��د که خوب می
شناسیدش...
اما راس��تی نام و اسم او چه اهمیتی
دارد؟
اس��م او مطرح است یا آنچه او بر سر
قربانیانش آورده؟
و مهمتر از آن آیا همه تقصیرها متوجه
اوست و یا دیگران هم ،چه آنهائی که
اجازه دادند طعمه گردند و امروز قربانی
باشند ،چه آنهائی که در فعالیت های
اقتصادی و مالی ،نظیر آنچه او مدعی
بود به آنها اشتغال دارد ،کار می کردند
و یا ریش سفیدان و بزرگان کامیونیتی
خواس��ته یا ناخواس��ته و دانس��ته یا
نادانسته ساکت و بی توجه بودند نیز
می بایست س��همی از این گناه را بر
گردن گیرند؟
فریبکاران ،دزدها و ش��ارالتان ها در
همه جوامع همیش��ه بوده ،هستند و
خواهند بود.
این خطا کاران شگردشان سوءاستفاده
از نقط��ه ضعف ه��ای اف��راد جامعه

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

Cell.: (514) 571-6592

قابل توجه تعمیرکاران ساختمانی

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.

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

پارس
رستوران

انواعفستفود
حالل

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

4123 Verdun

Verdun

(Verdun) Qc

دلیوری :رایگان

....
اینک
تالش
کنیم تا
آرام
آرام
زخم ها
التیام
یابند.

اجتماع��ی قوی تر و
شدیدتر اس��ت .آنها
که طعمه میش��وند
به دلی��ل ناآگاهی از
قوانی��ن و یا حرص و
طمع بدست آوردن
پول بی دردس��ر و به
قولی زی��ر میزی که
مجب��ور نباش��ند در
چهارچ��وب قوانین
مالیاتش را بپردازند
در دام گس��ترده
فریبکارانی که ماسک
بسیار زیبای انسانی و
دوستی نیز بر چهره
زده ان��د میافتن��د و
امروز خود را مالمت میکنند که چگونه
فریب خورده اند؟
مگر میتوان قبول کرد آن کس��ی که
با ش��ما رابطه ای تنگاتنگ دوس��تی
ت��ا مرز رفت و آم��د خانوادگی برقرار
کرده اس��ت و یا آنکه در تمام فعالیت
های اجتماعی حضور داش��ت و خود
را مس��ئول و مجری و  ...نشان میداد
این چنین از پش��ت خنجر نامردمی
بر پیکرمان وارد کن��د؟ مگر میتوان
ادامه در صفحه25 :

)(514) 815-6234
آموزش موسیقی

مركز اسالمی ایرانیان
بنامخداوندهبخشندهمهربان

210 St-Jacques
)(Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-364-5075
514-247-1732
Fax: 450-638-4507

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

جواد داوری

کالس های ویژه تابستان
 -با ختفیف --%50سنتور ،سه تار ،پیانو ،ویلن ،آواز،
ضرب و دف

466-1327

514

670-8400
514

 -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

بخص��و ص
ناآگاهان است.
و متاس��فانه در
جوامع��ی ک��ه
اص��ول پایه ای
آن س��رمایه
داری اس��ت و
پول بیش��تری
دست به دست
میگرد ،این بالی

(514) 815-6234

GO JUNK

Free evaluation
& consultation

حسین صمیمی ص9:
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جهان گرسنه ا ست...

بهای گندم ،برنج ،و ذرت در س��طح
جهانی در سال گذشته تقریبا دو برابر
شده اس��ت .البته این ها تنها اقالمی
نیستند که در بازار جهانی کاال با قیمت

هشدار سازمان ملل درباره کاهش کمک های غذایی

س��ازمان مل��ل متح��د
اعالم کرده اس��ت بخاطر
باالرفتن قیم��ت غالت،
سطح کمک های غذایی
به پایین ترین میزان در
 50س��ال اخیر رس��یده
است.
نهاد برنام��ه جهانی غذا
(وابس��ته به سازمان ملل
متحد) در گزارشی اعالم
ک��رده اس��ت در س��ال
گذشته میزان کمک های
غذایی ارس��الی کاهشی
پانزده درصدی داش��ته
است و به  5.9میلیون تن
رسیده است.
این در حالی است که در
سال  1999میزان کمک
های غذای��ی در حداکثر
خود قرار داشت و به 15
میلیون تن بالغ می شد.
قیمت باالی مواد غذایی
در بازارهای جهانی باعث
شده اس��ت میلیونها نفر
بیشتر از گذشته به ورطه

ب��اال به فروش
می رسند.
اوضاع آن قدر
وخیم شده که
آژان��س های
کمک رسانی
در حال تجدید
نظر روی برنامه
ه��ای خ��ود
هس��تند .بی
بی سی نگاهی
دارد به این که
چرا قیمت ها
در حال افزایش اس��ت و برای آن چه
چاره ای باید اندیشید.

مسئلهچیست؟
گرسنگی و سوء تغذیه بیفتند.
برنامه جهانی غذا خواس��تار انجام
اقدام��ی فوری برای کاهش قیمت
باالی مواد غذایی ش��ده اس��ت تا
از طری��ق آن تاثیر این وضعیت بر
گرسنگی و سوء تغذیه در سراسر
جهان کاهش یابد.
هر چند می��زان کمک های مالی
ب��رای رف��ع گرس��نگی کاه��ش
چشمگیری نداشته است ،اما این
سازمان خواس��تار افزایش کمک
ه��ای مالی به برنام��ه های کمک
رسانی در امر غذا شده است.
در سال گذش��ته میالدی اتیوپی،
س��ودان ،ک��ره ش��مالی و اوگاندا
بزرگترین دریافت کنندگان کمک
های غذایی بوده اند.
بر اساس تازه ترین گزارش ها از کره
ش��مالی ،افزایش مشکالت تامین
غذا باعث باال رفتن ترک خدمت از
سوی سربازان این کشور شود.
این درحالی اس��ت که س��ربازان
در کره ش��مالی از اولویت باالتری
برای دریافت مواد غذایی برخوردار
هستند.
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قیمت
برخ��ی
از م��واد غذایی اصلی در بازارهای بین
المللی افزایش یافته است .قیمت گندم
در کمتر از یک س��ال دو برابر شده ،و
قیمت دانه ها ی دیگر مثل انواع ذرت،
و سویا ،از قیمت متوسط آنها در دهه
 90میالدی بیشتر شده است.
قیمت برنج و قهوه در بعضی کشورها
به باالترین قیمت خود طی ده س��ال
گذشته نزدیک ش��ده است و قیمت
ش��یر و گوشت هم به بیش از دو برابر
رسیده.

چرا قیمت ها االن
افزایش یافته؟

ش��اید االن پای��ان دوره طالیی برای
قیمت جهانی کاال باشد -دوره ای که
به بیش از سی سال پیش برمی گردد
و در آن قیم��ت مواد غذایی اصلی نه
خیلی باال بوده ،نه خیلی پایین ،بلکه
تقریبا ثابت مانده بود.
در ای��ن دوره  ،قیمت دانه ها از جمله
گندم ،ذرت ،و سویا کاهش یافته بود.
اما به نظر می رسد که این دوره طوالنی
ثب��ات ،دارد به پایان خود نزدیک می
شود .اغلب تحلیلگران عقیده دارند که
م��ا در آس��تانه دوره ای از بی ثباتی و
افزایش قیمت ها هستیم که تا مدتها
ادامه خواهد داشت.

برندگان و بازندگان در
این میان چه کسانی
هستند؟

بازن��دگان اصلی شهرنش��ینان فقیر
کشورهای درحال رشد هستند ،که با
قیمت های باالی مواد غذایی وارداتی
رو به رو هس��تند و درآمد پایینی هم
دارن��د .نا آرامیه��ای مربوط به قیمت
مواد غذایی در هائیتی و اندونزی باعث
افزایش بی ثباتی های بین المللی شده
است.
بانک جهانی می گوید که قیمت باالی
مواد غذایی می تواند باعث این ش��ود
که کشورهای در حال توسعه نتوانند به
اهداف جهانی مبارزه با فقر برسند.

برندگاناصلیهمکشاورزانکشورهای
ثروتمند و بازارهای رو به رش��د مثل
آمری��کا ،برزیل ،آرژانتین ،و اس��ترالیا
هستند که محصوالتشان به باالترین
قیم��ت فروخته می ش��ود .بعضی از
کش��اورزان فقیر ه��م در این میان از

قیمت های باال سود می برند.

دالیل اصلی باال رفنت
قیمت ها چیست؟

جمعیت جهان است ،که تا نیمه قرن
احتماال به باالی نه میلیارد می رسد.
سیر کردن این همه انسان کار سختی
اس��ت و فش��ار زیادی روی منابع ،از

دلیل اصلی افزایش قیمت ها ،رش��د

ادامه در صفحه30 :

www.gam.ca

www.gamvacations.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

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

 514-344-8888 236

Local

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

Unisex

G

Coiff. Shahrzad 1001 coup

آرایش
عروس برای
عکسبرداری

6963 ُSherbrooke W.
NDG

جنب الیوال

H4B 1R1

(514) 489-6901

www.skylawn.net

آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

:سفر به ایران

 تورنتو، اوتاوا،از مونتریال
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی
برا
ی آگاهی بیشتر در
مو
رد
ک
لی
ه
نی
از
ها
ی
مسافرتیخود
با مشاور
مجرب فارسی زبان
514-242-0448
88

8-15
Phone: 514-38
Ex.: 240

امیر

amir@skylawn.net
و یاسمین

9

8-1588 Ex.: 25

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
ت
.ماسبگیرید

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

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











نعیمهچنگیزی

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

Cell.: (514) 998-9147













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

خواهد گرف��ت و از همین رو تصمیم
گیری در این مورد پیامدهایی بس��یار
ژرف تر از آن چه در ابتدای امر به نظر
 برای نظام جمهوری اسالمی،می رسد
.در بر خواهد داشت

احمد زیدآبادی

تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه

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

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

احتم��اال راز برخ��ی از اختالف های
سیاسی ابهام آمیز در بطن جمهوری
اسالمی مربوط به ابهام در مورد همین
 مساله ای که هنوز شفافیت،مساله است
.نظری الزم را پیدا نکرده است
در حقیقت نانوش��ته های بین سطور
 نظام سیاسی،۵+۱ بسته پیشنهادی
ای��ران را بر س��ر دو راهی انتخاب بین
.کشور یا نهضت بودن قرار داده است
اگر جمهوری اسالمی بسته پیشنهادی
 عمال در مسیر تبدیل شدن،را بپذیرد
 مشابه،به یک نظام سیاس��ی معمول
 قرار،دیگر نظام های سیاس��ی دنی��ا

اوکازیون عالی
 یک خوابه،کاندو
 پی یر فون،در ریوی یرا
:بازسازیکامل
 دالر149900
غنی سازی اورانیوم
 :ادامه از صفحه
ایران به نظام سیاسی معمول چندان
.اعتناییندارند
به س��خن دیگر همان طور که هنری
،کیس��نیجر بارها تاکید کرده اس��ت
رهب��ران ایران هنوز در م��ورد این که
آیا مسئول اداره یک کشور هستند یا
 تکلیف،مسئول پیش��برد یک نهضت
.خود را تعیین نکرده اند

pyramid

scheme
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...رسوایی مالی و کالهبرداری بزرگ
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ل
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ت
کا
ن
،داد
تنها مختص
 در ک.به ما نیست
ندوکاوی که یکی از
دوستان
 که خود از م،پیوند
ش
او
را
ن
م
ال
ی
م
ون
،است
تریال
( چند مورد مشابه
هر
چ
ند
مق
یا
س
ی
ب
سیار
بزرگتر) بر
ایمان ارسال داشته
 یکی از این.است
موارد را
در زیر با هم می خ
 منبع و تاریخ.وانیم
نوشته در پایان گزار
.ش قید شده است

was used to pay the initial investors.
A joint investigation by the FBI, the
Internal Revenue Service and the United
States Attorney in Miami found that about
$4 billion in cash flowed from 1987 to
1993 through the companies controlled by
Premium Sales, which is based in Miami.
Officials from the agencies said at the news
conference today that executives of Premium Sales used a good part of the money
for lavish
36 Indicted in Scheme That
pyramid scheme in which purchases,
new investors’ money was including
Cost Investors $265 Million
racing
used to pay the initial
boats and
Three years after the collapse of what lawinvestors....‘’This case
enforcement officials call one of the largest shows that even the most a Lear jet.
‘’This
fraud operations in the US, a Federal
sophisticated investor can
case
grand-jury has returned a 169-count
be taken,’’
shows
indictment against 36 people accused of
that even
bilking investors of an estimated $265
the most
million.
sophisticated
investor
can
be
taken,’’
said
The indictments on charges of fraud, conPaul
R.
Philip,
special
agent
in
charge
of
spiracy and money laundering, stemmed
the
F.B.I.
in
Miami.
from the dealings of the Premium Sales
About 1,500 investors in the United States
Corporation,
and Canada, including Joe DiMaggio and
which told investors that they could make
many affluent Floridians, were lured by the
profits of at least 30 percent
promises of big returns on their investFor the most part, the company did not
ments.
make such transactions, the authorities
Premium Sales was placed into involuntary
said, and instead carried out a pyramid
bankruptcy in 1993, and the Securities and
scheme in which new investors’ money
Exchange Commission appointed a receiver for it after it was
revealed that it owed investors $500 million but
had assets of only $90
to be interested to know
million, officials said.
Dear Mr. Rahimian,
anything about any subject
The investors have
As you are aware, we
besides Dr. Mosadegh or
recovered $120 million
organized a financial planHafez or in the best case
through lawsuit settlening seminar on June 10th
scenario Sadegh Hedayat
ments and the sale of
2008 at Ruby foos’s hotel
and Shamlou.
Premium Sale’s assets,
on Decarie for the Iranian
You can repeat the same
said Harley S. Tropin,
community due to the recent lecture about Hafez for
the court-appointed
financial fraud.
the same Iranian audience
receiver and trustee of
We invited the chief investithousands of times and you
the corporation.
gator of The Chambre de la
will get a standing ovation
A class-action suit on
securité financière (CSF) as
every time regardless of the
behalf of investors
well as the Regional director content; But try to teach
against Premium Sales
f RBC insurance in order to
some thing new…Alas
officials and several
give an informative seminar
It is therefore no surprise to
grocery store chains
on fraud prevention. It is
see our compatriots act and
accused of helping the
very unfortunate that despite think like ten year old kids
operation is scheduled
so many encouragements
when it comes to deal with
to go to trial in Federal
from different
other aspects of
court here in October.
people in the
their lives such as
It is no coincidence
A Premium Sales
community, not
personal finance.
that a dishonest
co-owner, Kenneth C.
even one person
We, at the Iranian
‘’advisor’’ succeeds
Thenen, 59, of Palm
attended. No
community of
to mass hypnotize
Desert, Calif., was
business person,
Montreal, have
the Iranian
among those arrested
no self employed,
to come to
community and
today.
no professional,
terms with our
drain peoples life
The principals in the
no artist, no jourignorance with
savings single
case, who could face
nalist not even
regards to difhandedly
life imprisonment if
those who have
ferent aspects of
convicted, have already
been defrauded.
our lives and try
We have to do more
returned $7 million, said
Absolutely no one
to find a realistic
than swearing
Mr. Thenen’s lawyer, Ed
It is amazing that
solution for it.
at the crook in
Shohat. He said his clithe same type
It is a collective
Paivand; “We
ent had given up all his
of seminar was
responsibility
have to accept
assets to the government
offered some
and it can not be
”responsibility
and waits ‘’anxious to
times ago to three
diagnosed by
have his day in court.’’
branches of Tim
simply swearing
------------------Horton’s and 75 people atat the crooks and criminals
By MIREYA
tended. Now do you think
in the local community
NAVARRO
it is a coincidence that a dis- newspapers.; as brilliantly
Published:
honest ‘’advisor’’ succeeds
was mentioned by Denis
August 24, 1996
to mass hypnotize the whole Cyr the head investigator
_______________
Iranian community and drain at the CSF., ‘’We have to
if you have any quespeople’s life savings single
accept responsibility and my
tions concerning any
handedly? I actually quesjob is to make people aware
financial needs, do
tion whether it is necessary
of their responsibilities”
please contact
to mass hypnotize our comWe have to open our mind,
Mr. Hadi Islamivatan
munity since it is already in
expand our mental horizon
Tel.: 514-935-3520,
such deep sleep? Don’t you
and be interested in other
Ext.:485
think it is a mind set which
subjects besides ‘’Persian
Cell.:
514-885-4368
is prevalent in the Iranian
classical literature’’.
Hadi.Islamivatan@
community and makes the
Regards,
investorsgroup.com
occurrence of such an inciAli Paknezhad;
dence possible.
financial security advisor,
Unfortunately the Iranian
Representative in Investecommunity does not seem
ment funds (Montreal)
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کاخ سفید
بازداشت
بهاییان در
ایران را
محکوم کرد

گوردون جاندرو ،س��خنگوی
کاخ سفید ،دستگیری رهبران
جامع��ه بهای��ی در ای��ران را
محکوم کرد و خواس��تار آزادی فوری
آنها شد.
در بیانی��ه آقای جاندرو آمده اس��ت:
“سابقه حکومت ایران در مورد حقوق
بشر ش��رم آور اس��ت .حدود یک ماه
پی��ش حکوم��ت ایران ش��ش نفر از
رهب��ران بهایی��ان را صرف��ا به دلیل
مذهبشان بازداشت کرد”.
آقای جاندرو در ادامه بیانیه کوتاه خود
خواستار آزادی فوری این افراد شده و
از حکومت ایران خواسته است “حق
ابتدایی افراد برای انتخاب مذهب را به
رس��میت بشناسد و از تعقیب قانونی
جامعه بهایی در ایران دست بردارد”.
مقام های ایرانی حدود یک ماه پیش
شش نفر از رهبران بهاییان این کشور
را بازداش��ت کردند .چن��د روز بعد از
دستگیری این افراد غالمحسین الهام
س��خنگوی دولت و وزیر دادگستری
ایران اعالم کرد باز داش��ت این افراد
با اتهام های امنیتی بوده و “ربطی به
مسائل عقیدتی ندارد”.
غالمحسین الهام گفت“ :این جریان،

جمال الدی��ن خانجانی ،عفیف
نعیمی ،س��عید رضائی ،بهروز
توکلی ،وحید تیزفهم و مهوش
ثابت را به عنوان افراد بازداشتی
نام برده است.
جمهوری اس�لامی بهاییان را
از پیروان ادیان رس��می کشور
محسوب نمی کند و به خصوص
در سال های اول پس از انقالب،
گ��زارش های��ی از آزار بهاییان،
از جمل��ه بازداش��ت و اعدام و
محرومیت آن��ان از حقوق اجتماعی،
انتشار می یافت.

تشکیالتی سازمان یافته است که علیه
منافع کشور عمل می کند و با بیگانگان
ص��ا
مخصو
صهیونیس��ت ها
ارتباط دارد”.
ام��ا پ��س از آن
جامعهبینالمللی
بهایی��ان دول��ت
ایران را متهم کرد
بازداشت رهبران
عکــاسی ،ویدئو ،دی جی،
این گروه در ایران
را به دلیل تعصب
گل ،کیک و...
مذهبی انجام داده
شیرین افشاری
است و نه چنانکه
ادع��ا می کند به
Shirin Afshari
دالی��ل امنیتی.
Tel.: 450.689.4393
اتحادیه اروپا نیز
به این بازداش��ت
Cell.: 514.993.6843
ها اعتراض کرده
sofre_aghd@yahoo.ca
است.
المللی
بین
جامعه
www.sweetwedding.ca
بهائی��ان فریب��ا
کم��ال آب��ادی،

کلیه خدمات عروسی
و تزئین سفره عقد

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

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 :

514-777-6421

رستورانگیالن
انواع غ

اهای محلی گیالن
ذ

COMMISSIONER
OF OATHS

ماریا کتُنه

مشاور مهاجرت به کانادا

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

Contact me in English, French, Italian or PERSIAN

جهت کلیه امور مهاجرتی با زبان شیرین فارسی با من متاس بگیرید.
خواهشمندم فقط با تعیین وقت قبلی مراجعه بفرمائید

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

Montreal, Quebec H3C 1A8

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

mariacottone@hotmail.com

HOLY

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

<

MARIA
COTTONE

اولین مشاوره
رایگان خواهد بود

کلیسای شاهراه مقدس

تلفن:
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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

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
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مونتریال

خانه ایــران...

با س�لامی گرم و آرزوی س�لامتی و
امید اینکه تابس��تانی پر از خوشی در
پیش داشته و ایام تعطیالت شادی در
انتظارتانباشد.
از آغاز حرکت خانه ایران ،قرار بر این
بوده تا از طریق پنجره ای که روزنامه
پیوند در اختیارمان قرار میدهد ،نتیجه
فعالیت ها و اقدامات خود را به آگاهی
شما عزیزان رس��انده و این ارتباط را
برقرارنمائیم.
متاسفانه در یک ماه گذشته ،با نگرش
به تحویل و تحول هیات مدیره قبلی
و جدید و پاره ای گرفتاری های حرفه
ای (و بخصوص تحصیلی) شماری از
اعضای هیات مدیره؛
و افزون بر آن ،چون بیش��تر اقدامات
جنب��ه برنامه ریزی های داخلی برای
فعالیت های بعدی بخصوص در مورد
راه اندازی سایت خانه ایران و بررسی و
یافتن راه کارهای عملی تامین و جمع
آوری پ��ول برای خرید خانه ایران که
در واقع مسئولیت اصلی و «ماندا»ئی
بوده است که مجمع عمومی و اعضاء
به هیات مدیره جدید واگذار نموده اند،
فرصتی دست نداد تا با شما گپی زده
باشیم.
در این مدت بر روی  2پروژه در مسیر
جمع آوری پول برای خرید کار کرده
ای��م که در هر دو مورد عالقمندان به
کمک و سرمایه گذاری در خرید خانه

در چهار چوبی تعریف ش��ده و
مش��خص بتوانن��د در این کار
سهیم گردند.
جزئی��ات و نح��وه ش��راکت
یا س��رمایه گ��ذاری در ابعاد
کوچک و ی��ا بزرگ پس از بازبینی
توسط وکال و اطمینان از تمام زوایای
قانونی به اطالع عموم خواهد رسید و
امید بر آن اس��ت با یاری همگان این
پروژه به نتیجه برسد.
از سوئی نیز باید توجه نمود که هدف
ما بسط و گسترش تفکر ایجاد مرکز
فرهنگی و اجتماعی ایرانیان در میان
اعضای کامیونیتی ،بخصوص آنهائی
ک��ه عالقمند به این طرح هس��تند،
میباش��د ،هر چند که این حرکت به
دلی��ل ماهیت خود به کن��دی انجام
گیرد.
به همین دلی��ل و با توجه با امکانات
موج��ود و در اختی��ار از هر فرصتی
اس��تفاده خواهد ش��د تا قدم به قدم
این پروژه را مطرح و آن را به همگان
بشناسانیم.
ما اعتقاد بر آن داریم که نیروی گروهی
و دس��ته جمعی ،مطمئن��ا میتواند
پشتوانه محکمی برای عبور از پاره ای
مشکالت رودرروی جامعه مان باشد.
بخصوص در این زمان که بحرانی در
زمینه مس��ایل م��ادی در چند ماهه
گذشته برای عده ای از ایرانیان مونترال

گروه خیریه پردیس
د رمونتریال با

متاس بگیرید:

Amir Amiri,

an Iranian santourist in Ottawa @ Ottawa Jazz
Festival
June 25, 2008 @NAC 7:00 P.M
4th Stage
Tickets: $15.00
http://www.ottawajazzfestival.
com/en/events/eventDetails.
asp?artistID=788
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Email:
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khanehiran.mon
@gmail.com
nmontreal.
www.khanehira
wordpress.com

بوج��ود آم��ده
است ،لزوم نزدیکی بیشتر ،یکپارچگی
و تقویت یکدیگر برای افزایش اعتماد
تا اندازه ای صدمه خورده و از دس��ت
رفته دارای اهمیت بیشتری میباشد.
در چنین زمانی اس��ت که دلسوزان
و عالقمن��دان کامیونیتی بایس��تی
حداکثر کوش��ش خود را بکار برند و
اجازه ندهند خالفکاری و یا اعمال غیر
مردمی و غیردوستانه یک یا دو فرد،
زیر بنای محکم و روابط سالم و پاک
اکثریت خان��واده کوچکمان را تحت
تاثیر قرار دهد و با آگاه نمودن سایرین
و با چشمانی باز از وقوع دوباره اینگونه
ضایعات جلوگیری کنند.
امیدواریم بتوانیم از طریق جشن های
تابستانی و گردهم آئی های کامیونیتی
با ش��ما در تماس بوده و از پیشرفت
کارهایمان با خبرتان سازیم .بار دیگر
تابستانی خوش برای همگی آرزو می
نمائیم.

گروه روابط عمومی مدیره
خانه ایران

چکاوک هفتگی
خسروشمیرانی،
همکار مطبوعاتی ما این هفته،
در پی تالشی (حقیقتا) سترگ،
سومین شماره «چکاوک» هفتگی
را در مونتریال چاپخش کرد.
برای او و برای فردفرد دست
اندرکاران این نشریه تازه نفس،
صمیمانه آرزوی بهروزی می کنیم.
------------یک بغل گل (مجازی) از جانب
بروبچه های پیوند برای شما.

به یاد نادر ابراهیمی

تلویزیون ایران دوره پیش از انقالب
تبدیل شد.
او رمانی هفت جلدی هم به همین
نام دارد.
ابراهیمی هم چنین س��ریالی با نام
“س��فرهای دور و دراز هامی و کامی
در وطن” ساخت که هدفش معرفی
ایران بود.
ن��ادر ایراهیمی تا پی��ش از انقالب
داستان ها و رمان های زیادی برای
بزرگس��االن و کودکان نوشت که از
می��ان آن ها می توان به آتش بدون
دود ،مصاب��ا و رویای گاج��رات ،بار
دیگر شهری که دوست میداشتم،
تضاده��ای درونی ،رونوش��ت بدون
اصل ،غزل داس��تانهای سال بد را

برای بزرگساالن و کتاب های کالغ
ها ،س��نجاب ها و دور از خانه برای
کودکان اشاره کرد.
ن��ادر ابراهیمی با نوش��تن دو کتاب
“ابن مشغله” و “ابوالمشاغل” تجربه
ای تازه در زندگینامه نویس��ی ارائه
ک��رد .از دیگر آثار او ک��ه از آن می
توان به تجربه ای جدید در عاشقانه
نویسی تعبیر کرد“ ،چهل نامه کوتاه
به همسرم” است.
ن��ادر ابراهیم��ی که مث��ل خیلی از
روشنفکران در آغاز با انقالب همراه
شده بود و مجموعه ای چند جلدی
با عنوان “قصه های انقالب” نوشته
ب��ود ،همراه��ی اش را بی��ش تر از
نویسندگان دیگر با انقالب ادامه داد و
برگزاری کالس های آموزش داستان
نویسی و فیلمسازی در حوزه علمیه
قم و بازدید از مناطق جنگی همراه
هنرمند گمنام آن زمان و کارگردان
مشهور این دوره ابراهیم حاتمی کیا
که گزارش س��فرش را در کتابی به
نام “با سرودخوان جنگ ،در خطه
نام و ننگ” منتشر کرد و نیز نوشتن
زندگی نامه ای از آیت الله خمینی از
فعالیت های این دوره اوست.
ب��ا ای��ن هم��ه او را نمی ت��وان از
نویس��ندگان وابسته به حکومت یا
نزدیک به آن نامید.

کمک ر
س
ا
ن
ی
ب
ه
ه
م
و
ط
ن
ا
ن داخل کشور
همانط��ور که اطالع

فرزین طیرانی

در ته��ران تحت
درمان هستند،
ایرانیان در
تقبل بخش��ی
داری��د به دلی��ل افزای��ش ناهنجاریهای این سوی دنیا همگام با سایر
اجتماعی در کش��ور عزیزمان ایران ،آمار
ی��ا کل هزینه درمان بیماران
خیر در
هموطنان ّ
سراس��ر هرچند
محت��اج و کم در آم��د از جمله
بزهکاریهای اجتماعی در سالهای اخیر به کشور را به دوستان انعکاس
شدت افزایش یافته است.
فعالیتهای این موسسه است که
داده است.
کمک ما
آمار رو به رشد مراجعین به مراجع قضایی
 5سال از تأسیس آن میگذرد.
نیاز به توضیح نیست که امروزه
طبق گفته مس��ئولین قضایی کش��ور و در گامهای نخس��ت بر آن کوچک
تأمین حداقل زندگی و رسیدگی
برخورد ش��دید آنها با مجرمان و مجازات شدیم در نشستهای خود به
است
ب��ه مش��کالت م��ردم از وظایف
به ش��یوه های مختلف اعم از سنگس��ار ،توضیح و تشریح چگونگی
اعدام در مالء عام و حبس��های
دولتها است.
طوالنی ،فعالیت خود نزد دوس��تان ولی اثر
زنان
از
برداری
رشد بی سابقه اعتیاد ،بهره
در کش��ورهایی همچ��ون ایران
بپردازیم و نظر آنان را جویا
و کودکان در امر ترویج فساد و قاچاق مواد ش��دیم ک��ه خوش��بختانه آن بزرگ که درآمد سرش��ار منابع طبیعی
از آن کش��ور ثروتمندی ساخته
مخدر همه از نابسامانی اوضاع اجتماعی اهمی��ت رفع ای��ن معضل
است.
کشور خبر میدهد.
اس��ت ش��اید ما را به فکر وا دارد
بزرگ جامعه دغدغه فکری
نخ
سر
میتوان
معضالت
در ریشه یابی این
که مسئولیت این مشکالت بسیار
بسیاری از آنان بود.
فقر و وجود قشر ضعیف جامعه را در عدم در وهله اول نیاز به تامین هزینه بستری کالن از زمره وظایف اصلی دولت است یا
عدالت اجتماعی ،قانونمند نبودن دولت و شدن و پرداخت وجه درمان گروهی از این مش��کالت آن چنان عظیم است که باید
مردم و رانت خواری شدید بخصوص نزد بیماران (معتادان) که کار ،خانواده،محل انرژی خود را صرف مبارزات سیاس��ی و
سردمداران زر و زور یافت.
زندگی و خالصه همه چیز خود را در این تغییرات عمده اجتماعی نمائیم و دلخوش
آماره��ا حاکی از قش��ر عظی��م جوانان درد خود کرده از دست داده اند ،ضروری کردن به این امور ما را از اصول اساس��ی
تحصیلکردهدانشگاهیاست.
غافل می کند.
تشخیص داده شد.
طبعاً آنان با تعلیم آموزشهای به روز ،تأثیر تـأمین امکانات ابتدائ��ی زندگی آنان در هرچن��د تغییر رژیم سیاس��ی ای��ران و
بسزائی در سطح جامعه امروز دارند ولی در کمپهای ترک اعتیاد که در بدترین شرایط تغییرات بنیادی در کش��ور و داشتن یک
زندگی نگهداری حکومت عادل و مردمی خواست قلبی و
میش��وند در علنی ما مردم ایران اس��ت ،اما باید گفت
حدود  20میلیون نفر ایرانی
اولوی��ت بعدی با ی��ک حرکت عملی و گروهی در خارج
از کشور و یافتن هدفی مشترک ،میتوان
قرار گرفت.
در ارتباط با یک معتاد زندگی میکنند
میدانی��م معتاد اثرات بزرگی در ارتقاء س��طوح اجتماعی
چگون��ه خ��ود خود بدست آورد.
کنار آن بی انگیزگی و کمبود شغلهای در و جامعه را به تباهی می کش��اند .شیوع هرچند کمک ما کوچک است ولی اثر آن
خور آنان و عوامل دیگر از آنان نیز افرادی بیماریهای��ی همچون ای��دز و بیماریهای بزرگ است.
آس��یب پذیر در برابر اعتیاد و فساد های مقاربت��ی چگونه به وس��یله آنها افزایش با امید به اتحاد و یگانگی تمامی ایرانیان
اجتماعی دیگر پدید آورده است.
برای کمک به ریش��ه کنی فقر و فساد و
میابد.
ب��ا این وص��ف هرچند که قش��ر ضعیف حدود  20میلی��ون نفر ایرانی به طریقی تباهی در جامعه ای که ما در آن پرورش
جامعه متحمل فشار سنگین اقتصادی و در ارتباط با ی��ک معتاد زندگی میکنند یافته ایم و وجود خود را از آن میدانیم.
اجتماعی می باش��د ولی سایر مشکالت( ،به عنوان یکی از اعض��اء خانواده آنان یا با این اوصاف انجمن خیریه پارس مونترال
دامنگیر اقشار متوسط و باالی جامعه نیز یکی از دوستان نزدیک آنها) و روز به روز جه��ت کمک رس��انی به م��ردم محتاج
شده است.
تحلیل میروند و از عواقب رفتار آنها در رنج کش��ورمان از ژانویه  2008دست به کار
در
بررسی
و
بحث
از
پس
باال
موارد
تمامی
شده است و هر ماهه کمک های خود را به
هستند.
محافل مختلف ،تعدادی از دلسوزان ایران بیش از نیمی از معتادان در خانواده معتاد این دو ارگانیزم غیر دولتی فعال در کشور
ارسال نموده است.
عزیز را بر آن داش��ت تا به طریقی ارتباط به اعتیاد کشیده شده اند.
خ��ود را با فعالین اجتماعی و غیر دولتی همچنین اعتیاد عامل فساد و فحشا و سوء امیدوار هستیم با همگامی سایر هموطنان
داخل کش��ور برقرار کرده و زمینه شروع اس��تفاده از زنان و کودکان در امر توزیع عزیزم��ان ،دامنه این کمکه��ا روز به روز
افزای��ش یابد .ما میتوانی��م باری هرچند
کمک رسانی به بخشی از محرومان و ستم مواد مخدر ،قتل ،دزدی و  ...است.
کشیدگان کشور را فراهم کنند.
کوچک از دوش هم میهنان خود در این
پس جای تأمل نیست!
باید دست به دست ،با شناسائی و مطالعه شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی کشور
در این راستا مطلع بودیم که در کشور ما در خصوص این عامل مخرب در امر ریشه برداریم.
همگام با بسیاری از کشورها جهت ریشه کنی آن ،عزیزان خود را در داخل کش��ور
از کلیه دوستانی که متایل به
کن��ی اعتیاد فعالیته��ای مردمی صورت یاری نمائیم.
شرکت در این امر خیرخواهانه را
گرفته است.
خیریه
موسسه
یک
با
ما
دیگر
اما ارتباط
دارند ،خواهشمند است
«انجمن
فعالین
به
میتوان
جمل��ه
از این
به نام موسسه خیریه «یاران بی بی گل»
با ایمیــل:
معتادان گمن��ام» که گروهی غیر دولتی است که در یاری رساندن به اقشار آسیب
anjomanpars@hotmail.com
اس��ت اشاره کرد که به طور بی سابقه ای پذیر جامعه کمر همت بسته است.
و یا با شماره تلفن
در زمینه فراهم کردن امکانات ترک اعتیاد ک��ودکان ،زن��ان و خانواده هائ��ی که به
(توسط معتادان سابق و داوطلب که حال طریقی در اثر بیماری عضوی از خانواده،
)514( 624-4579
نقش راهنمای همدردان سابق خود را ایفا
یا از دست دادن نان آور خانواده ،یا در اثر ازتاری��خ  24ج��والی به بع��د (به علت
میکنند) موفق عمل کرده اند.
بواسطه ارتباط نزدیکی که راقم این سطور تحمل بار س��نگین هزینه های پزشکی مس��افرت) جهت کسب اطالعات بیشتر
آن
اثر
در
یا
و
اند
داده
دست
از
را
خود
توان
تماس حاصل فرمائید.
در تهران با کمپها و جلسات آنها دارد و از امکان ادامه تحصیل از کودکانشان سلب
شرایط حاد و بسیار ابتدائی ولی با عشق ش��ده است یا مواردی همچون پناه دادن
و شور آنها بازدید داشته است ،نیاز شدید به خانواده های بیماران شهرس��تانی که
این گروه به کمک رس��انی و مساعدت ما

رستوران کارون

نا
هاربازار

t

فق0ط5ب 6/دالر
رای بردن

Ou
r Take-

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
ا
ف
ت
و
ن
ت
ازه
خشخاشی

Only fo

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

FR
DELIVEE
ERY

X

Elmhurst

نادر ابراهیمی نویسنده،
تصویرگ��ر و س��ینماگر
ایرانی ،روز پنج جون پس
از تحمل  ۹سال بیماری
در س��ن  ۷۳سالگی در
بیمارستانی در تهران در
گذشت.
نادر ابراهیم��ی یکی از
چهره های پ��رکار هنر
و ادبیات ای��ران بود که
از س��ال  ۱۳۴۲در سن
 ۲۷س��الگی با انتش��ار
نخس��تین کتابش با نام
“خانه ای برای شب” به
جرگه نویسندگان ایرانی
پیوست و خیلی زود
با کت��اب هایی که
پشت سر هم نوش��ته و به بازار
کتاب ایران عرضه می ش��دند،
برای خود جای��ی ویژه در میان
نویسندگان ایرانی یافت.
او هم چنین در ساخت سریال
برای تلویزیون نیز فعال بود و از
میان آثار او می توان به س��ریال
تلویزیونی “آتش ب��دون دود”
به نویسندگی و کارگردانی نادر
ابراهیمی اشاره کرد که به زندگی
ترکمن های ایران می پرداخت
و در مدت��ی کوت��اه ب��ه یکی از
پر بینن��ده تری��ن برنامه های

4721
Tel.: 514-951- owdon,

 --شادبـــاش --

خامن پروانه ابهری
(514) 784-0305

www.paivand.ca
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درشهر...
مدرسه دهخدا

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

رادیو هم صدا اتاوا
پخش زنده یکشنبه ها 9 :تا 11شب
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
97.9FM
Live from: 21:00-23:00

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.

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
radionasim
com.

رادیو نسیم:
رادیو بهائی
فارسی زبان

MEKIC
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____________________
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
--------------------

جشن تیرگان

اجنمندوستدارانزرتشت

 MEKICتیرگان را در روزی
که باید ،جشن نمی گیرد!
روز درست دهم تیرماه است
یعنی سی ام ماه ژوئن.
ما برقراری چهار جشن مان را
در چهار ماه از سال ،بیست و
یکم آن ماه قرار داده ایم.
هر سال ،روز بیست و یکم ژوئن جشن تیرگان
برای مکیک است.
خبر شدیم که در این روز مدرسه ی دهخدا به
مناسبت پایان سال تحصیلی دانش آموزانش،
در پارک Angrignonجشنی برپا می کند.
از آنجا که هدف مکیک ،از برگزاری جشن های
مختلف ،عالوه بر گذراندن اوقاتی خوش ،بیشتر
فرهنگی ست و نیز به هیچ روی نیت تکروی
نداریم،
اعالم می کنیم که در جشن مدرسه دهخدا
شرکت کرده و امسال جشن دیگری به این
مناسبت نخواهیم داشت.
اما این را نیز اعالم می کنیم که در سالهای بعد
همانگونه که پیش از این نیز گفته ایم ،در چهار
روز از سال به روال خود جشن ها را برگزار
خواهیم کرد:
نوروز
 21مارس
تیرگان
21ژوین
 21سپتامبر مهرگان
یلدا
21دسامبر
با آرزوی روزهایی خوش برای همه ی ایرانیان،
همراه با یکدلی و یکرنگی...
---------------------Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Montreal (Quebec) H2J 3J1
Tel: (514) 373-5777
Fax: (514) 373-7555
E-Mail: info@mekic.ca

بیایید جشن های ملی را پاس بداریم
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.
در این راستا مهر ورزیده با روابط عمومی اجنمن پیوند بگیرید:
)514( 865-7146
)514( 325-3012

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
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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

ک��ه از آن س��رپیچی

کرده محک��وم به مرگ

بل
من او را نمی شناسم.
د.
دن
دی
نیز چنین می گر
ضر هزاران امر و نهی
ی زبان درباره گناه عام
هایی که در حال حا
شاعر فارس
انسان
مۀ آنها را به جا آورند و
ند چگونه می توانند ه
دار
گوید:
گناه و معاصی نشوند.
غزش نخورند و مرتکب
ل
که از فعل پرسند و قول
به روزی
لعزم را تن بلرزد ز هول
ا
وم
ــ
عل
خواننده گرامی
که دهشت خورند انبیاء
جهان شکست خورده
را از گناه به جایـــی
مقابل اوامر خالق این
یا
ب
ی،
دار
ــــو عــذر گنه چــــه
کثرت رأفت خویش م
ما در
شما می شناسید که
و به حسب
ت
هکاریم .اگر کس��ی را
که من به معصیت خود
و گنا
ی امین و بی گناه مانده
را
زی
ن
طاه��ر گردا
بخش  2از  3بخش-مقابل اوامر ملکوتی اله
اهم همیش��ه در نظر
که این تنها کتاب مقدس نیست در
حسین و تبریک می
گن
و
م
کن
ی
شد
م
ف
ت در واقع او شایستۀ ت
رزیده و در پس معلوم
دان آدم) را گناهکار معرفی می اس��
اعترا به تو و به تو تنها گناه و
رزن
من است.
(ف
ن
��ا
س
ان
گردیده ام .اینک که
ت جهان ،ش��عرا و عرف��ا را نیز باشد.
تو این بدی را مرتکب
گناه کن��د ،بلکه ادبیا
نظر
ته شده ام و مادرم در
رار انبیاء ،بر طبق ادبیات
رش
د.
س
ار
شم
ت
صی
ی
م
مع
طبق کتاب مقدس و اق
ار
در
هک
مرا با «زوفا» پاک گنا
های انتظامی جهان نیز خود دلیلی بر
ش��عرا و عرفا و به دلیل
آبستن گردیده است.
اه
تگ
ن
تری زندان ،جه��ان و اقرار و اعتراف
ده تا از برف کلیه دس
تند .شهربانی ،دادگس
به م هر گردم ،مرا شستش��و
امی جه��ان و بر طبق
س
ه
طا
ود دس��تگاههای انتظ
مر
کن تا
ا
ن
ای
از گناهانم بپوشان و بر
و لشکری ،دانشگاههای حقوق ،وج
درمی یابیم که همه
را
ود
خ
ی
رو
م.
ی
شو
ور
ادت وجدان خودمان،
تر
ش
سفید
دا دل طاهر قوانین ک
قوق ،س��ازمان های حقوق بشر ،ش��ه
ی مرا محو ساز ،ای خ
خالق خویش سرکش
ح
ایا
ع
ط
داف
هکار و نسبت به فرمان
خ
م
همه
ی
ال
قیم در باطنم تازه وک
ازل مردم ،همه برای جلوگیری از گنا
�ت
س�
م
ح
رو
و
ن
من
ری
یاف
ف
در من ب
دیوار اطرا
�ر به وجود آمده و متمرد می باشیم.
اعمال گناه آلود بش�
تجاوزات و
اء نبی می فرماید:
بگردان.
چنانکه اشعی
ل مریض است .از کف
اند.
ن نکته
ی سر ،بیمار و تمامی د
گذش��ته از آنچه که گفته شد ،متوجه ای س تمام
نیست .بلکه جراحات
خواننده گرامی
ها انسان به عنوان پلی
به سر در آن تندرستی
انجیل می رسیم ،می بینیم یز هستیم که میلیون
ند پا تا
است که نه بخیه شده و
وقتی که به کتاب
ت ن
هان استخدام گردیده ا
وفتگی و زخم متعفن
یکی از بزرگترین خدم
نگهبان در سرتاسر ج
ند و و ک
وغن التیام یافته است.
که
و
که پولس رس��ول،
تجاوزات مردم را بگیر
نه بسته گشته و نه به ر
ی می باشد ،به گناه خود چنین تا شاید بتوانند جلوی
گذاران ملکوت اله
د.
مان نبی نیز می فرماید:
ی کره زمین برقرار دارن
از سلی
آرامش نسبی بر رو
ضور خالق این جهان
اعتراف می کند:
واقع��ی در هیچکدام
سی هس��ت که در ح
سی مسیح می باشم و
��ا هنوز هم آن آرامش
آیا ک
اه هستم .پس به این
عی
ن
وال
ام
��
رس
من کمترین
تاده بگوید ،من بی گن
به وجود نیامده است.
ایس��
که رسول خوانده شوم ،زیرا که بر سرزمین های فعلی
ل کنیم و بگوییم که
طور دعا کرده می
الیق آن نیستم
ت بزرگی از بودجه
جه می رس��یم که قبو
حنمیاء نبی نیز این
در صورتی که قسم
امنیت نتی
کسی نیست که لیاقت
م.
ند
سا
ر
ی
م
فا
ج
و
دا
ش
ع آدمیان گناهکارند و
کلیسای خ
کشورها برای آرام
جمی
سالیانه بیشتر
داشته باشد .پس این
فرماید:
آس��مان ها و زمین که
ل به بهشت جاودان را
د.
هان مصرف می شو
ی خدای من و خدای
می گوید:
دخو
اء و رسوالن خدا خبر
ی باشم .چون که در ج
آه ا
اشی ،دعای بنده خود
ن زیرا که مرد شقی م
ت که به وس��یله انبی
ی عظیم و مهیب می ب
م
به محیط بهش
بر
ی
علق به چه کسانی می
وا
که
چه
آن
دا
ی
خ
انجام دهم نداده ام .ول
چه که گفته شد ،هرگاه
به ما رسیده است ،مت
روز و شب درباره بندگانت می نمایم اجابت آنچ��ه الزم بود
گذش��ته از آن
بی عدالتی آن
را که
جام دهم انجام داده ام.
طایایی که به تو ورزیده
ت خود نگاه کنیم و به
نمی بایستی ان
ما .زیرا ما به گناهان و خ
و محل سکون
همدیگر باشد؟
که همه گناه کرده و از
فر
م .چونکه هم من و هم
جهان برای مزاحمت
ی رسول نیز می گوید:
الم خدا نشان می دهد
اقرار و اعتراف می کنی
ی کنیم هایی که از مردم
نا
همچنین به ک
وح
د .هرگاه هر گناهی که
ی
ایم،
نداریم خود را گمراه م
توجه داشته باشیم و
ل خدا قاصر می باشن
پدرم گناه کرده و به درستی ،به ضد کالم اگر گوییم که گناه
دروغگو می دیده می شود
مانۀ مردم ،جال
ما را از خدا دور ساخته
ن
دا
خان
رزیده ایم و تا به امروز
ما نیست و خدا را هم
ُ ت و کُشتارهای بی رح
تکب شده ایم یک قدم
مر مقدس تو عصیان و
و راس��تی در
ف کنیم او جنگ ها و کش
رشوه گیری مر
رحمت خدا چقدر دور
و اوا
گر به گناهان خود اعترا
بنده خود موس��ی امر
زدی ها ،دروغگویی ها،
شد باید درک کنیم که از
شماریم .ولی ا
اوامر و احکام ترا که به
و ما را از هر زناکاری ها ،د
هان را نشان با
اهی که مرتکب شده
نیز
زد
م،
اس��ت که ما را بیامر
از آن اطاعت ننموده ای
گناهکار بودن مردم ج
ایم .و یا هرگاه هر گن
امین و عادل
موده ای نگاه نداشته و
ها ،همه و همه
افتاده
ور خود چیده باش��یم،
فر
ن را چون آجری به د
الف آن رفتار کرده ایم و خواسته خود را ناراستی پاک سازد.
مالی که از ایم آ
می دهند.
ایم که همانند برجی
رخ
ب
که
بل
ی ک��ه با دقت ب��ه اع
ی برای خود س��اخته
س تو مقدم شمرده ایم.
مخصوص��اً وقت
دان خود زندان
سیده و خودمان را در
قد
م
ن
می
بر فرا
ند توجه داشته و به وج
ضور خدا دعا کرده
سر آن به آس��مان ر
خودمان سر می ز
ضرت ایوب نیز به ح
تصدیق بلند،
،
ی
داشتن روزنه امید در
م
را
گ
ت
ح
س
را
دو
فقط محکومیت خود
زندانی کرده ایم .بدون
آنچه که تذکر داده شده است ،می بینیم رجوع کنیم ،نه
که تمامی آن
د:
وی
می گ
تو شنیده بودم ،بر طبق
که قبول خواهیم نمود
ظلمت به سر می بریم.
من از راه گوش درباره
اری گناه نه فقط در انسان های عادی راه خواهیم کرد ،بل
ی در شماره آینده
و
ی
صر
دا
ای خ
مق
یم
و
ب
در حضور خدا محکوم
ی بیند ،از این جهت که
بخش پایان
اآلن چش��م من ترا م
آنها را آلوده ساخته ،بلکه دامنگیر اولیاء و بشر گناهکار و
لیکن
و
ش��تن کراهت دارم و در خاک و خاکستر یافته ی پیام آوران و رسوالن خداوند نیز شده شرمسار می باشند.
ت انسان به دست خدا
حت
وی
از خ
و
اء
می نمایم و در انتظار انبی
به طور مشخص آمده
ضرت آدم که اولین خلق
��ته در حضورت توبه
چنانکه در انجیل نیز
اکمه ح
ف خدا به او و حوا داده
نشس
است.
که عیسی مسیح را مح
فقط یک امر از ط��ر
و رحمت تو می باشم.
گناه و اس��ت .در آن شبی
ی بود،
ت نمایند .اما متأسفانه
ض
فی
خود را سه بار انکار م
در حضور ناتان نبی به
که الزم بود از آن اطاع
کردند ،پطرس استاد
ور
زب
شد
ب
تا
ک فرمان ،امین بمانند،
ک
در
داود
می
عتراف کرده می گوید:
وانستند در انجام آن ی
خطایای خویش ا
رحم فرما کند و می گوید:
نت
ب رحمت خود بر من
ای خدا ،برحس��

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

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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آموزش دور ه های ختصصی زیبایی:
 گریم و متعادل سازی :از مبتدی تا پیشرفته -میک آپ همراه با تکنیک کامیوفالژ

 -انواع آرایش های خطی ،اروپاپی ،خلیجی ،لبنانی

 -آموزش خودآرائی

آموزش کلیه موارد آرایشی توسط خامن شروینا ،مدرس بین الــمللی زیبایی ،دارای مدارک عالی و
بین املللی گریم و میک آپ

زیبایی واقعی خود را کشف کنید!

نیزبگذرد

امساعیل خوئی
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باد فنا براهل عبـــــــــا نیز بگذرد:
براین سرآمدان دغا نیز بگذرد.
حکم زمان به مرگ به هنگام کهنگی
هم برحکومت فقها نیز بگذرد.
دین تقیه و کژی و خدعــه و فریب
وآیین زرق و روی و ریا نیز بگذرد.
شیخا! رسید نعمت و پاس اش نداشتی:
می باش تا که برتو بال نیز بگذرد.
دوران سایگان خدا خوش به سر رسید؛
دوران آیگان خدا نیز بگذرد.
دیروز الف والغ و رجز بود و برگذشت؛
فردا دروغ و مکر و دغا نیز بگذرد.
هرچ ازبدی گذشت برآن پایور سران
براین گروه بی سر و پا نیز بگذرد.
بازار سرد شد اگر آواز و ســــــاز را،
این رونق اذان و دعا نیز بگذرد.
بگذشت دور سورچرانان دلقــــکی؛
این دور نانخوران عزا نیز بگذرد.
آن دور خشک مغزی و دیوانگی گذشت؛
این روزگار خبط و خطا نیز بگذرد.
این مردمان مصائب بسیار دیده اند:
طاعون گذشت و رفت ،وبا نیز بگذرد.
این نظم ظالمانه ی تزویر و زور و زر
وین دستگاه جور و جفا نیز بگذرد.
برعاشقان مردم ما هر چه برگذشت
بردشمنان مردم ما نیز بگذرد.
نیکان بدنما شده دوری نیافــــتند:
دور بدان نیک نما نیز بگذرد.
هرگونه گون بال که زمان را به چنته بود
برما گذشت ،هم به شما نیز بگذرد.
جز مرگ نگذرد زشما بر جهان ما:
"هم مرگ برجهان شما نیز بگذرد "
باد خزان همیشه نماند وزان ،هال!
برباغ ما نسیم صبا نیز بگذرد.
آزادی ی خجسته جهانگیر گشته است:
این پیک خوش پیام به ما نیز بگذرد.
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_____________________
“هم مرگ برجهان شما نیز بگذرد؛
هم رونق زمان شما نیز بگذرد”.
سیف فرغانی
_______________________
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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

ما به کیفیت می اندیشیم
اعتماد شما افتخار ماست

Open week-ends
& evenings
Financing Available

ocated at

L
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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

Starting at

149 000$

Longueuil

Sales Office

Including 6 appliances

Taxes and rebates included
N

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

TRUE NORTH
PROPERTIES LTD.

www.truenorthproperties.com

www.blurivage.ca

،تالشی پیگیر
و،شرافتمندانه،حرفه ای
...غــــرورانگیز
 بیستمین،ماه جون20
سالگرد تاسیس تاکسی
 بر دست اندرکاران،اطلس
و جامعه ایرانیان مونتریال
!مبارک باد














































































































Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.

Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani, D.M.D.

































Invisalign





















































New

Rapid Orthodontics 












Implant










Root Canal 









Zoom 2 ACP





























































































































































Lumineers Veneer























New

1834 Ste-Catherine W., Suite 200
Tel.:

Montreal, Quebec H3H 1M1
(514) 933-3337, Fax: (514) 933-2861

www.clinique-arya.com

Guy
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6400-A St-Jacques W.

Montreal, Qc. H4B 1T6

www.paivand.ca

www.eleganceleasing .com

(2nd floor) 







Tel.:

482-4500








Leasing

:روی سایت ما بجویید
را از

اینک بزرگتر از همیشه
با مدیریت الکس پورقناد

Leasing &
Financing
With or

Without
Credit
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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
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Elegance
اتومبیل دخلواه خود

(514)
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RUE $E ,ORMIER -ONTRÏAL 1UÏBEC
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125 Av. Allard

Dorval

Single Family
Price $449,000

www.paivand.ca

Single Family

1387 خرداد25  844شماره 14سال

New homes in Florida
2 to 3 bedroom + double garage
Starting from
US$ 171,000
ÂºI¿Ÿ‚H IÄ»n

17310 Rue AntoineFaucon Pierrefonds
Price $230,000

Tél:514 296 5507

Email: esfahani.roya@gmail.com

18

مشاور
:امالک

¥°¶H n»Iz¶

ÁnI\U-Âº¼§v¶ Chartered Realمسکونی
State Broker

و جتاری

Beaconsfield

Revenue Property
493-495 Ch. de la
Bretagne, Pont Viau
Price $350,000

Detached
Two or more storey
Living Area 3,000 sq
380 Windermere Rd
Price:$470,000

Single Family
2 Rue du Sauvignon
(Kirkland)
Price $890,000

Salon Coiffure

Salon Coiffure Zara

3657 rue Hochelaga
Montreal, QC H1W 1J2

 شعبه2 با

درخدمت هموطنان گرامی
مشاوره با ما
پشتوانه خانه دار
!شدن شماست
5-PLEX
LASALLE
5 x 4 1/2
bed room
Asking price:
$429000

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

____________________
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

Cell.: (514) 296-5507

ZARA
سالن آرایش زارا

(514) 522-5252

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

رویا اصفهانی

142 Rue Athenes
Dollard Des Ormeaux
Condominium/
Residential Apartment
Price: $259,500

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

:تلفن دفتر مخصوص

Tel.: (514) 937-8288

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

Salon Coiffure Zara

7187 Newman

Montreal, QC

(514) 366-6556

مسکونی و جتاری:مشاور امالک

 تهیه وام مسکن-  ارزیابی رایگان-

با تشکر و قدردانی از اطمینان
شما عزیزان که موجب موفقیت
روزافزون آموزشگاه رانندگی
 اینجانب،ناسیونال شده است
محمد مصطفی لو مدیریت
آموزشگاه به آگاهی می رساندکه
 بزرگترین،با عضویت در ریمکس
گروه بین المللی مشاوران مسکن
 آماده ارائه خدمات در،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
 اخذ،کارشناسی در امور مسکن
 با هر وضعیت،هرگونه وام مسکن
اعتباری برای مهاجرین تازه وارد و
وام های قبول نشده از طرف سایر
.بانک ها را تضمین می کنم

محمدمصطفیلو
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Bachmann Custom

www.paivand.ca
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 extra elegant
velvety feel to your new table.
To further enhance your creative de-

Poker Tables

1112 Tomkins Farm Cr.
Greely Ontario K4P 1M5

Tel: 613-822-8650
info@bachmanntables.com
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sires, 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 all-important
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..

میز پوکر باکمن

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

Bachmann Custom

Poker Tables

www.bachmanntables.com

علی سلیمی

هیپنوتراپیست

هیپنوتیزم

بیماری هایی که با هیپنوتیزم درمان می شود

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

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

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

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

یک فرصت استثنایی

ا
)ینترنت

یق

رستـــــورانرضا

Andy’s

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

نادر خاکسار

Restaurant

:مشاور امالک
مسکونی و جتاری

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

Cell.: (514) 969-2492

3 bedrooms
water front
$390000

ال

بدو
ن
ن
ص
(از طر ب دیش

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

 514-482-0777

Point Claire

مژ
دریافت کان ده مژده

ها
ی ایرانی

D.D.O.

2 bedrooms
Townhouse
$175000

Ile Bizard

4 bedrooms
New Construction
$ 5300000

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

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

DDO

Downtown

2 bedroom
$259,500

2 Bedroom Condo
$270000

Condo: 2003

19

Ville Marie

DDO

Condo: 2003
2 bedroom
$259,500

20

www.paivand.ca
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خواندنی...

سختگیری ایرانیان در کیفیت و انتخاب قیمت را
وسیله ای برای ارتقای خدمات خود می یابیم

نزدیک فرودگاه زندگی
میکنید؟

بزودی معضل آلودگی
صوتی حل می شود!

_____________________
با سپاس از هموطنان عزیز
 تولید گرانیت مان بار دیگر به دستپرتوان هموطنان مان اجنام می شود.
برای بازدید از منایشگاه جدید
 کابینت ،گرانیت و سرامیک -و کارگاه جدیدمان با من متاس بگیرید.
_____________________

رضا علیدوستی

حتی بیش از گذشته
در خدمت هموطنان خوب

)Tel.: (514
996-2725

AMRO
با بهترین جتربه و سرویس
قابل توجه هموطنان عزیز ایرانی
آژانس هواپیمایی AMRO
واقع در وست آیلند با همکار ایرانی

1-866-421-AMRO
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

علم ممکن است در آستانه حل یکی
از بزرگترین معضالت زندگی شهری
باش��د؛ مشکل تحمیل س��ر و صدای
همسایه ها و خیابان.
محققان در اسپانیا طرح دقیق ساخت
یک الک آکوستیک که می تواند تقریبا
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تمامی سر
و صدای بیرون را مس��دود کند تهیه
کرده اند.
دانشمندان اسپانیایی این طرح را یک
پیشرفت عمده در زمینه تحقق آرامش
در زندگی توصیف می کنند.
آنها در تحقیقات خود به نوع ماده ای
که برای انحراف ام��واج صدا از اطراف
یک ش��یء الزم است دست یافته اند.
عنصر اصلی این ماده کریس��تال های
صوتی (سونیک) نام دارد.
محقق��ان می گویند محاس��بات آنها
نشان می دهد که چند الیه از این نوع

کشف‘قدیمیترین’
کلیسای جهان دراردن
باستان شناس��ان در اردن میگویند
بقایای آنچ��ه را که آنها قدیمی ترین
کلیسای جهان مینامند یافته اند.
قدمت این غار زیرزمینی به نیمه های
قرن اول میالدی باز می گردد .این غار
زیر کلیسای قدیمی سنت گئورگ در
شهر رهاب در ش��مال این کشور ،در
نزدیکی مرز با سوریه پیدا شده است.
قدمت کلیس��ای گتورگ مقدس که
این بقایا در زیر آن کشف شده به قرن
سوم میالدی باز می گردد.
باور عمومی بر این است که مسیحیان
اولی��ه پس از آن که در بیت المقدس
تحت تعقی��ب قرار گرفتن��د ،به این
منطقه فرار کردند.

ایران:
رواج
فیلمهای
کمدی در
سینما...

باستان شناسان می گویند که در این
غار ،نشانه های آشکاری از تشریفات
مذهبی مس��یحیان اولی��ه دیده می
شود.
باستان شناسان همچنین می گویند
که از ای��ن محل هم به عنوان محلی
برای پرس��تش و هم منزلگاه آوارگان
استفاده می ش��د .گمان می رود که
ای��ن افراد تا زمانی که امپراتوری روم،
مس��یحیت را به عنوان دین رس��می
معرفی کرد ،در این محل زندگی کرده
اند.
محققان می گویند که تا کنون قدیمی
ترین کلیسای کشف شده در جهان به
سده سوم میالدی بر می گشت.
عبدالقادر الحس��ین ،سرپرست مرکز
مطالعات باس��تان شناسی رهاب می
گوید “تیم باستان شناسان موفق شده

م��اده تقریبا
همه صداها
را مسدود می
کند.
آنها امیدوارند ظرف  12ماه آینده نمونه
آزمایشی آن را درست کنند.
در خانه های مس��کونی این مواد می
تواند بخشی از مصالح ساختمانی باشد،
اما همچنین م��ی تواند برای حفاظت
از کشتی های جنگی و زیردریایی ها
استفاده شود تا توسط رادارهای صوتی
شناسایینشوند.

اند تا بقایای اولین کلیسای دنیا را که
مربوط به سال های  33تا  70میالدی
است ،کشف کنند”.
او اف��زود “ما مدارک و ش��واهدی در
اختیار داریم که نش��ان می دهد این
کلیسا ،پناهگاه مسیحیان اولیه ،شامل
هفتاد هوادار مسیح بوده است”.
از این اف��راد در موزائیک��ی با عنوان
“هفتاد محبوب خدا” نام برده ش��ده
است.
معاون اسقف کلیسای ارتودکس یونان
کشف این بقایا را برای مسییحان دنیا
بسیار مهم خوانده است.
در شهر رهاب حدود سی کلیسا وجود
دارد و برخی باس��تان شناس��ان می
گویند که عیسی مس��یح و مادرش،
حضرت مریم از این شهر رد شده اند.

اخراج مامور آتش
نشانی به دلیل
نداشنتگواهینامه

تیكههایپشتكامیونی

یادگارجواد مهرعلی :مونتریال

عالقه شخصی به فیلمهای درام ،به
تولید فیلمهای کمدی می پردازند
زی��را م��ی خواهند تماش��اگران
بیشتری را به سینما جلب کنند
تا بتوانند به آسانی برای فیلمهای
آینده خود تهیه کننده و سرمایه
Ottawa
KLM, LUFTHANSA,
AIRWAYS
یک مامور آتش نش��انی در ژاپن به دلیل
گذار پیدا کنند .این تمایل حتی
Toronto
AIR FRANCE, BRITISH
, QATAR,
ES
AT
بیس��ت و پنج س��ال ران��دن آمبوالنس و
در بعض��ی کارگردانها که پیش از
Calgary
SWISS AIR, EMIR
RWAYS,
AI
IT
خودروهای آتش نشانی بدون گواهینامه،
این به تولی��د فیلمهای جنایی و
Vancouver
IRAN AIR, KUWA
DA,
NA
Puzzle 29 (Easy, difficulty
)rating 0.37
Puzzle
30
(Easy,
difficulty
rating
)0.40
CA
اخراج شده است.
پلیسی می پرداختند به چشم می
New York
AUSTRIAN,AIR
C,
RO
MA
این مرد که نامش فاش نش��ده در ش��هر
خورد.
Washington
ROYAL AIR
ت��اکااوکا در مرکز ژاپ��ن زندگی می کند.
گفته می ش��ود که در س��الهای
Los
Angeles
 6 San Diego 4بتازگی بازار س��ینمای کمدی 2در اخیردر ایران هیچ یک9از فیلمهای هفته گذشته طی 1
بازرسی گواهینامه ها3که
بهترین نرخ به تمامی کشورهای دریای کارائیب
هرچند وقت یک بار در اداره آتش نش��انی
ایران رونقی قابل توجه پیدا کرده غیرکمدی نتوانسته اند فروشی هم
Miami
(کوبا ،دومینیکن ریپابلیک و)...
شهر انجام می شود4 ،
 Seattleاست و به گفته ناظران ،فروشهای سنگ آثار کمدی داشته باشند و  6این 9
5 8
مشخص شد7که
او گواهینامه ندارد.
میلیارد تومانی فیلمهای کمدی فیلمی درام چون “سنتوری” هم
Dallas
نش��انی که 9
آتش 5
“اخراج��ی ه��ا” و “دایره که انتظار می رفت در6عرصه رقابت  4این مامور 2
9
2
6
چهل و اندی
چ��ون
New Jersey
س��ال دارد ،حدود بیست و پنج سال برای
زنگی” ،سینماگران را بر آن داشته مالی از فیلمهای کمدی پیش��ی
شهرش کار می کرده7.
آثار بگیرد ،اجازه نمایش 2
تولید این فیلمها 1بیش از 7
 4که به 9
8
نیافت.
AMRO
TRAVEL
AMRO TRAVEL
ساعات کار :روزهای
هفته گذشته از او خواسته شد که گواهینامه
درام و ملودرام روی بیاورند.
MONTREAL:
OTTAWA
هفته از ساعت 9
 ۱۳۶۰بعضی صاحب 4نظران با اش��اره به اش را نش��ان دهد و آن طور که 9
عقیدهاینعده،اگردردهه 3
به 2
6
1
روسایش
11809, Pierrefonds Blvd.
1393 Carling Ave
تا  18شنبه ها :از
می گویند ،او حاضر به این کار نشد .وقتی
خورشیدی ،دوس��تداران سینما محبوبی��ت س��ینمای کمدی در
PFDS. Qc
Hampton, Park Plaza, K1Z 7L6
ساعت  10صبح تا
9
7
6 4
بازرسان اصرار کردند ،و باالخره2گواهینامه
تماش��ای سالهای پس از جنگ جهانی1دوم
 5در ایران اغلب به انگیزه
Tel: (514) 421-0244
Tel.: (613) 792-1805
 3بعدازظهر
را دیدند ،متوجه شدند که او با گواهینامه
فیلمهای اکشنی چون “عقابها” و در جهان می گوین��د معموال در
Fax: (514) 421-0326
Fax: (613) 792-1808
سعی داشته با
رانندگی می کرده و 3
نومیدی  5پدرش 7
یاس و 2
رفتند ،دورانی که روحیه 4
“ travel@amrotravel.comکانی مانگا” به4سینما می 5
9
travelinfo@amrotravel.com
انگشت روی عکس او را بپوشاند.
اکنونبیشتربرایگذراندنساعتی بر جامعه غالب باش��د ،فیلمهای
نش��انی به مافوق هایش گفت
استقبال زیاد 8مواجه می مامور3آتش 9
 8 7مف��رح و فارغ کمدی با 1
که آموزش رانندگی دیده ولی در امتحانش
از دغدغ��ه شوند.
که تو دیگر گل ناز همه  -پشت تراكتور:
رد ش��ده است .با این حال این8مرد حدود
گران،
منم پرایدم
ه��ای روزمره عالوه بر این3،به گفته تحلیل 5
3
كی به كیه ؟ 9
ای 2
سیصد بار با آمبوالنس و بیش از صد دفعه
 باالی در باك مینی بوس :بخور به س��النهای آس��یب پذیری فیلمهای کمدی یا ضامن آهوبا خودرو آتش نشانی رانندگی کرده است.
س��ینما روی در براب��ر موان��ع و محدودیتهایی
به حساب من!
امان ازاین هیاهو!
 تو هم خوشگلی!او در حال حاضر اخراج ش��ده و پلیس در
چ��ون سانس��ور کمتر اس��ت و
 در ای��ن درگ��ه که گه  -عفت از ناموس مردم كن اگر می آورند.لعنت!
 بر چشم بد دنبالم نیا اسیر میشیَ
ُ
ُ
َ
حال بازجویی از اوست.
خبرن��گاران بافت کل��ی این فیلمها در صورت
گه که که و که که شود با غیرتی
اقبال
کف
در
جهان
که
خواهی
 من میروم...تو هم بیامقام��ات آت��ش نش��انی ش��هر ،از مردم
تا كنند عفت از ناموس تو با غیرتان حوزه سینما اعمال ممیزی ،کمتر از فیلمهای
ناگه
باشد
تو
وفایند!
 زیبا رویان بیعذرخواهی کردند .آنها می گویند که خوب
م��ی گوین��د دیگر لطمه م��ی بیند .همین امر
مشو غره به امروزت که  -بوق نزنید راننده خواب است
خواهان
که
باش
کسی
خواهان
یواش!
من
 داداش مرگاست دست کم این مرد باعث بروز حادثه
از فردا نه ای آگه!  -ای كه از كوچه معشوقه ما می که بس��یاری سینماگران را تشویق می کند که
باشد
تو
زیاد
دی��دم
كامیون��ا
 رو ب��اكای برای مردم نشده است.
از فیلمسازان در عرصه فعالیت هنری ،مس��یر
 ای صوف��ی گذری:
مینویسن
برو لقمه خود بر حذر باش كه ما هم از كوچه ج��وان و تازه هموارتر تولید کمدی را در پیش
یا
جان!
نوش
بخور
یا
ش��كمو!
 Puzzleبگیرند.
(Easy, difficultyکار32ب��ا وجود
ratingمی گذریم
معشوقه تو
گاز بزن
)Puzzle 31 (Easy, difficulty rating 0.41
)0.44
الهی كوفتت بشه
کم پشت سر  -دست علی به همرات
میخورمت!
 بوق نزن ژیان،خلق خدا ساز  -دل��م دادم ب��ری باهاش حال
روانی!
 دیوونه تم6
5 3
7
9
1
بزن كنی
ما
عاقبت
زندگ��ی
قم��ار
 در احتیاط كن نكه بری جیگركی بازكنی!!!
م
باختی
2 3 5
4
1
التماسنكن! 6
 بر دریچه قلبم نوش��تم..ورودبسکه تکخال محبت بر
 حسنی به مكتب نمیرفت عشق ممنوع.بشکند
سر
زمینانداختیم!
4 1
9
شوفری اما عشق دنده عقب وارد9شد! 4 8 6
باباش گذاشت كمك 5
بشکند
دست
س��ال
 در بیابانه��ا اگ��ر صد بر در دیوار قلبم نوش��تم ورود بیمه دعای مادر!بشکند
پا
سرگردان شوم
 5ممنوع
 میروم سوی وطن6
4
2
2
9
نشکند
دل
محتاج
وطن
در
كه
به از آن
عشق آمد و گفت من بی سوادم
کسانی که بد را پسندیده اند
پدر!
یادگار
شوم
نامردان
8 4
5
1 9
چلوكباب! 5
هالكتم 4 1
ندانم ز خوبی چه بد دیده اند؟ 2 - 7
 خوشگلی بانمکی یک رخ زیبا  -كوچولو كجا میری؟از پی شبهای بی فردا دویدن! در دست علم دارمعشق
آهنگ
 مادران زیباترینداری
ایدیهم!
1
7
3
4
زرین قلم دارم7
 یدالله فوق 9اند!
کنج
در
که
نیست
جهت
بی
 گذشته تلخنزدیک تو نیستم
نامعلوم!
دلم جا داری  -بی��ادگار نوش��تم خط��ی به آینده
دارم!
سالم
دور
از
3
2 1
5
7 4 8 3
دلتنگی
 کوه رنج مادر پشت مینی بوس نمره آبادان:پدر
غم
سلطان
یكرنگی
رفیق
ندیدم
روزگار
به
ولک ،قطار1ندیدی؟!
6
5 7 3
4
سالم
کرد
نتوان
دیگر
تو
به
زرین
سوزنی
چو
مرا
 عشق تو الهی هر كی بخلوه  ،چش��اشامید
بست
نتوان
دیگر
تو
به
كرد
بابا قوری بشه،كچل بشه ،قوزی
9 5
6
2 8
4
اندیشید
نتوان
دیگر
تو
به
كرد
نفرین
تورا
دید
مرا
هركه
بشه  ،خمارو باقوری بشه
برای حل سودکو :ورق بزنید!
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گوناگون...

چگونه
به عزیز
افسردهمان
كمک كنیم؟

به او نگویید كه «دست بردار»؛ راههای
بهتری برای كنار آمدن با افس��ردگی
وجود دارد.
پژوهشگران توصیه میكنند بهترین
كاری ك��ه میت��وان ب��رای یك عضو
خانواده ،یا دوس��ت افسرده انجام داد،
كمك به تش��خیص صحیح و درمان
است.
برای این كار تشویق فرد به پیگیری
درمان تا كاهش عالیم بیماری ضروری
است .در صورتی كه فرد بهبود نیافت
باید به دنبال راههای درمان متفاوتی
باشید.
گاهی الزم اس��ت وقتی برای مالقات

سیگار کشیدن خطر
طاسی را افزایش می
دهد
دانشمندان یک اثر منفی جدید دیگر
س��یگار کشیدن را کش��ف کرده اند:

تهـــران:
جریمه
پرتابزباله
از خودرو!

كه «دست بردار»!
گویید

به او ن

از پزشك بگیرید و همراه
بیمار به مطب دكتر بروید.
هم چنین دوستتان را تشویق كنید تا
از دستورات پزشكی طی دارو درمانی
پیروی كند.
دومین اقدام مهم ،نشان دادن حمایت
عاطفی است .این كار مستلزم همدلی،
ش��كیبایی ،محبت و ترغیب است .با
فرد افس��رده صحبت كنید و با دقت
به حرفهای او گوش دهید .احساساتی
را كه بی��ان میكند تحقیر نكنید اما
واقعیته��ا را تذكر دهید و به وی امید
دهید.

از عالیم خودكشی غفلت
نكنید

و آنه��ا را به درمانگر او گزارش دهید.
دوس��تتان را به پی��اده روی ،گردش،
س��ینما و فعالیتها دعوت كنید .اگر
دعوت شما را رد كرد با مالیمت اصرار
كنید.
وی را در فعالیتهایی شركت دهید كه
از آنها لذت میبرد .مثل فعالیتهای
ورزشی ،مذهبی ،فرهنگی و اجتماعی.
اینکه س��یگار ممکن است در برخی
مردان باعث ریزش مو و افزایش خطر
طاسی شود.
طاس��ی در م��ردان ارثی اس��ت و اما
وضعیت هورمون های جنسی مردانه
هم در ایجاد آن تاثیر دارد.
پژوهشگران دریافته اند مردان آسیایی،

زردآلــــو

زردآل��و از جمله میوههایی اس��ت كه جدا از
خ��واص منحصر به فردی كه در تامین امالح
و ویتامینه��ای بدن دارد ،پ��ای ثابت اغلب

اما بیش از حد و به یكباره مسوولیت
برعهدهاشنگذارید.
دوست یا عضو خانواده شما به سرگرمی
و مصاحبت نی��از دارد ،اما تقاضاهای
بسیار چه بسا حس شكست را در وی
تقویت كند.
دوستتان را به تعارض و یا تنبلی متهم
نسازید .از وی انتظار دست برداشتن از
این حالت را نیز نداشته باشید.
این را در نظر داشته باشید كه سرانجام
بیشتر افراد با درمان بهبود مییابند و
به او اطمینان دهید كه با گذشت زمان
و كمك گرفتن بهتر خواهد شد.

در م�دت چهار ماه پلیس در
تهران بیشتر از یکصد هزار
راننده را به دلیل پرتاب زباله
در س�طح خیابانهای جریمه
کرده است.
رس��ول خادم رئیس کمیسیون
برنامه و بودجه ش��ورای ش��هر
ته��ران ب��ه خبرگ��زاری فارس
گفته است که پلیس در صورت
مشاهده پرتاب زباله از اتومبیل
ها ،متخلفان را هفت هزار تومان
جریمه می کند و تاکنون بیشتر
از یکصد ه��زار اتومبیل جریمه
شده اند.
این اقدام با مصوبه شورای شهر
تهران صورت م��ی گیرد که بر
اساس آن پلیس موظف است با

که احتمال طاسی آنها کمتر از مردان
اروپایی اس��ت ،اگر س��یگار بکشند،
احتمال ریزش موی آنها بیش��تر می
شود.
احتم��ال ری��زش مو با افزایش س��ن
بیشتر می ش��ود اما رقم آن ،کمتر از
متوس��ط احتمال ریزش موی مردان

سفیدپوست اس��ت .استعمال حداقل
 20نخ سیگار در روز به افزایش خطر
ریزش مو و طاسی منجر می شود.
پژوهشگران می گویند کشیدن سیگار
ممکن اس��ت پیاز مو را از بین ببرد یا
به آن دسته از سلولهای ریشه مو که
خ��ون و هورمونها را انتقال می دهند

رژیمه��ای الغری به ش��مار
میآید ،چراكه كالری موجود
در آن بسیار پایین است.
در واقع ه��ر  ۳عدد زردآلوی
متوس��ط ح��دود  ۵۰كالری

انرژی دارد .زردآلوی تازه منبع خوبی
از ویتامین آ ،سی ،ای ،پتاسیم و آهن
است و خوردن  ۲تا  ۳زردآلو در طول
روز ۵۰ ،درصد از نیاز بدن به ویتامین
آ را تامین میكند.

جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

فص��ل پی��ک نیک و
کباب می رس��د و با
خود بعضی نگرانی ها
همراه می آورد.
شنیده ایم وقتی گوشت با حرارت باال پخته
میشود  ،نوعی ماده شیمیایی بسیار
خطرناك تولید میكن��د كه میتواند
عامل بروز سرطان باشد.
دانشمندان به این نتیجه رسیدند كه ۴
عامل در مقدار تولید نوعی ماده شیمیایی
مضر در گوشت پخته موثرند كه عبارتند از:

 نوع گوشت، روش طبخ گوشت، درجه حرارت استفاده شده و -زمان طبخ گوشت

از این میان ،چیزی كه از همه مهمتر اس��ت،
میزان درجه حرارت اس��تفاده شده در طبخ
گوشت است.

* دمای باالتر ،خطر بیشتر

افقی ::

 -1همبستگی – از آثار تاریخی شیراز  -2سخنان
بیهوده و باطل – ش��هری در استان خراسان -3
پرنده – قصر و عمارت عالی – فراخ دس��تی –
دودمان  -4ترکیب اکسیژن و هیدروژن – پیمانه
مایع��ات – بام دنیا – کلمه تصدیق  -5نصیب و
قسمت – قانون چنگیزی – آگاهی  -6خوشحال
نیست – از اجسام هندسی – ته نشین شونده -7
یکدفعه – انعکاس – از ویتانینها  -8ضایع و باطل
– صدا – گندم سوده – وسیله درو  -9خم پارچه
– درهم و برهم – دارائی  -10خوراکی از شیر و
نشاسته – یار قدیمی آفتابه – قرارداد  -11کوتاه
– دربند است – متاع و کاال  -12موی بلند زنانه
– پول فلزی – شالوده – شهر تاریخی  -13روز
سپری شده – ساز ایرانی – قوای نظامی – بانو
 -14از نیروهای سه گانه – تنوع و گوناگونی -15
علک الروح – به پایان رسیده .
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 ::عمودی

 -1گوشزد کردن – ش��اهکار معروف الکساندر
دوما  -2کرس��ی س��خنرانی – ثروت و مال -3
گرم و سوزان – مسافر امکنه مقدسه – پرستار
– تصذیق روس��ی  -4حرف تاسف – باجه بلیط
فروشی نمایش��نامه – قطار  -5مرکز بنگالدش
– س��قف ف��رو ریخت��ه – فراغ��ت  -6حاصل و
فرآورده – چاهی در جهنم س��احل دریا  -7آب
ورزی – محل ورزش��ی – حرف گزینش  -8آب
دیده – از س��تارگان – افت – ناامید  -9طرف و
جهت سلطان دوپای جنگل – همدم  -10کج و
خمیده – واحد طول – پیک بهار  -11دهکده –
شیر خام خورده – نوشنده  -12پسوند شباهت
– ش��ادی و س��رور – برآمدگی پوست – رودی
در اروپا  -13بخیه درش��ت – آفت – واحد پول
آمریکا – قصد و آهنگ  -14سرزمین اسکیموها
تازه سبز شده  -15از گلهای شیپوری – باالترین
رنگ .

وقتی گوشت را همراه مواد غذایی در فر قرار
میدهیم ،در اث��ر افزایش درجه حرارت فر از
 ۲۰۰درجه به  ۲۵۰درجه سانتیگراد كه در
واقع  ۵۰درجه افزایش را نشان میدهد ،میزان
این مواد مضر  ۶تا  ۷برابر افزایش مییابد.
محققان در تحقیقات دیگر خود به این نتیجه
رسیدند كه اگر درجه حرارت طبخ چیزی بین
 ۱۰۰ ۱۵۰درجه س��انتیگراد باشد ،از مقدار
این مواد س��رطانزا در گوشت پخته شده به
میزان قابل توجهی كاسته میشود.
مخصوصا وقتی گوشت با حرارت  ۱۰۰درجه
س��انتیگراد یا كمتر و ب��ه روش آبپز تهیه
میشود ،تا حد بسیار زیادی میتوان مطمئن
شد این مواد هرگز وارد بدن ما نخواهند شد.
در حالت پخت گوشت به روش آبپز میزان
این مواد یك سوم كمتر از گوشتی است كه به
روش سرخ كردن یا كباب كردن تهیه میشود
به همین دلیل محققان مطمئن شدند درجه
حرارت مورد استفاده هنگام طبخ غذا رابطه
مس��تقیمی با میزان تولید مواد سرطانزا در
مواد غذایی بویژه در موادی كه در فرآوری آنها
از گوشت استفاده میشود دارد.

* چربیها روی آتش چه
میكنند؟

کسانی که زباله از داخل اتومبیل
به داخ��ل خیابانها و کوچه های
ش��هر تهران پرت��اب می کنند،
برخورد کند.
طرح برخورد با کسانی که اقدام
به پرتاپ زباله ،آب دهان و بینی
به داخ��ل خیابان های پایتخت
می کنند با همکاری شهرداری
و پلیس تهران از اوایل بهمن ماه
سال گذشته آغاز شده است.
این طرح آبان ماه سال گذشته به
تصویب شورای شهر تهران رسید
و پلیس دو ماه فرصت داش��ت
که این ط��رح را اجرا کند .یکی
از اه��داف این ط��رح جلوگیری
آلودگی های زیس��ت محیطی
شهر تهران و آب گرفتگی معابر
است که معموال به دلیل ریختن
زباله ایجاد می شود.
عالوه بر این ،برای تخلیه زباله در
معابر 15 ،هزار تومان جریمه در
نظر گرفته شده و خودروهایی که
نخاله های س��اختمانی را حمل
می کنن��د ،اگر باع��ث آلودگی
شوند ،جریمه خواهند شد.

سیگار و چاقی
ضعف شنوایی را به
همراه دارد
محققان می گویند اس��تعمال دخانیات و
چاقی می تواند ضعف دائمی حس شنوایی
را به همراه داشته باشد.
به گفت��ه محققان هر دو عام��ل به خون
رسانی به گوش لطمه می زند و آسیب وارد
شده به حس شنوایی با طول مدت مصرف
دخانیات یا میزان چاقی ارتباط مس��تقیم
دارد.
از س��وی دیگر ،نتیجه یک تحقیق دیگر
نشان می دهد استعمال دخانیات در افراد
میانس��ال باعث ضعف حافظه و فراموشی
می شود.
این تحقیق در طی پنج سال بر روی ۵۰۰۰
فرد میانسال انجام شد.
ضعف حافظه در افراد میانسال زمینه ساز
بروز فراموشی و زوال عقل در سنین باالتر
است.

آسیب برساند.
پژوهشگران همواره بر ارتباط سیگار
با برخی بیماریها از جمله س��رطان و
مشکالت قلب و عروق تاکید کرده اند.
همچنین سیگار باعث می شود خون
راحت تر لخته ش��ود و خطر عوارضی
مهل��ک مثل س��کته و حمل��ه قلبی

از سوی دیگر زردآلو فاقد چربی است و میزان
كربوهیدرات موجود در آن بسیار پایین است.
میزان قابل توجه آهن موج��ود در زردآلو به
درمان كم خونی كمك میكند .سلولز موجود
در زردآلو هم خاصیت ملینی دارد.

افزایش یابد.
همچنین قرار گرفتن در معرض دود
تنباک��و با دیگر عالئم��ی که معموال
منتس��ب به افزایش سن قلمداد می
ش��وند (مانند چین خوردن پوست و
سفید شدن مو) مرتبط دانسته شده
است.

در صورتی كه زردآلو قبل از غذا خورده شود
به هضم غذا كمك میكند .همچنین تركیب
مقداری عسل و آب معدنی با زردآلو و نوشیدن
آن ،تب را پایین می آورد.

ب میكنیم ،مواد شیمیایی
وقتی گوشت را كبا 
دیگری هم تولید میشوند كه به آنها بهطور
اختصاری  PAHSمیگویند .این نوع مواد كه
از هیدروكربنهای آروماتیك هس��تند هم در
فهرست مواد سرطانزا طبقهبندی شدهاند.
در تحقیق دیگری كه محققان انجام دادند ،به
ایننتیجهرسیدندكهفعلو
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خاصی هنگام پخت گوشت به

صورت كباب ایجاد میشود.
وقتی گوشت روی آتش كباب میشود ،چربی
گوشت به صورت قطرههایی روی ذغال داغ یا
صفحه داغ میریزد كه به خاطر سوختن آن،
بو و دود خاصی متصاعد میش��ود .در همین
هنگام ای��ن هیدروكربنهای مضر ایجاد و به
همراه دود دوباره جذب گوشت میشود.
البته زیاد نگران نباشید.
منظور از این تحقیق این نیس��ت كه بههیچ
عنوان نمیشود از گوشت كباب شده استفاده
كرد .در مراحل بعدی ،محققان ثابت كردهاند
كه تنها در گوش��تهایی كه با درجه حرارت
باال طبخ میش��وند ،این مشكل پدید میآید
و كباب كردن گوش��ت در درجه حرارتهای
پایینتر،مشكلسازنیست.

ت
* پیشگیری بسیار ساده اس 
محقق��ان معم��وال وقتی مش��كلی را مطرح
میكنن��د ،راهحلهای��ی را ه��م پیش��نهاد
میدهند.
بههرحال نمیشود گوش��ت كبابی را به كل
كنار گذاش��ت و از مصرف آن صرفنظر كرد.
اما با انجام یكی دوكار بس��یار ساده میتوان
از تولید نش��دن مواد سرطانزا هنگام كباب
كردن گوش��ت مطمئن ش��د .با این روشها
مصرف گوش��ت كبابی برای سالمتی انسان
كمتر زیانبار است.
با ق��رار دادن گوش��ت در ماكروویو  ۲دقیقه
پیش از طبخ و دور ریختن آبی كه از گوشت
در این  ۲دقیقه خارج شده است ،میزان تولید
مواد سرطانزا در گوشت پخته تا  ۹۰درصد
كاهش مییابد.
كار دیگری كه میشود برای پخت كباب انجام
داد این است كه گوشت را چند ساعت پیش
از طب��خ در موادی مثل س��ركه ،آبلیمو تازه،

روغن زیتون یا
پیاز بخوابانی��م و بعد آن را
كباب كنیم.
به دلیل خاصیت آنتیاكسیدانی پیاز ،آبلیمو،
سركه و روغن زیتون تا حد زیادی اثرات این
مواد زیانآور كم خواهد ش��د .همینجاست
كه متوجه میش��ویم روشهای پخت غذا با
آرام��ش و در فرصت كافی ت��ا چه حد برای
سالمتی مفید هستند و این یعنی رسیدن به
دس��تورات طبخ غذا كه از پیشینیان برای ما
باقیمانده است.
گوشتی كه در مدت زمان بیشتری پخت شده
باشد و به گوش��ت كامال پخته تبدیل شود،
در مقایسه با گوش��تی كه كمتر پخته شده
است ،حاوی هترو سایكلیكآمینهای بیشتری
خواهد بود.
بنابرای��ن زم��ان طبخ گوش��ت ه��م رابطه
مستقیمی با میزان هترو سایكلیك آمینها در
گوشت پخته شده دارد.
برای كمتر كردن ریسك تولید هیدروكربنهای
سرطانزا هنگام تهیه گوشت كبابی الزم است
چند نكته را رعایت كنیم.
از گوشت كم چربی استفاده كنیم.
در صورت اس��تفاده از مرغ ،پوست آن را جدا
كنیم.
یادتان باشد طبق آمار انستیتوی ملی سرطان،
افرادی كه در هفته  ۴بار یا بیش��تر گوشت و
عمدتا گوش��ت قرمز مص��رف میكنند ،در
مقایس��ه با افرادی كه كمتر گوشت مصرف
میكنند ،بیش��تر در معرض ابتال به سرطان
قرار دارند.
بهترین روش پخت گوشت ،استفاده از گوشت
آب پ��ز یا قرار دادن آن در فر با درجه حرارت
مالیم است.
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پزشکــی....
دکتر عطا انصاری

اثرات نوشیدن چای
بر روی پوست

مطا لع��ا ت
جدید اثرات
مثبت چای
سبز و سیاه را
تائید می کند
که کسانی که
هر روز چای
می نوشند بین  20تا  30درصد کمتر
دچار سرطان پوست می شوند.
این مطالعات مشخص نمی کند کدام
چای مفیدتر است؛ ولی ثابت می کند
که هر دو نوع آن دارای آنتی اکسیدانی
هستند که به پوست کمک می کنند
که با اثرات بد اشعه ماورای بنفش UV
مقابلهکند.

اثرات
ویتامین E
طی مطالعات فراوان
دانش��مندان ب��ه این
نتیجه رسیده اند که
ویتامین  Eمیتواند از
کم ش��دن نیروی عضالنی و فیزیکی
سالخوردگان جلوگیری کند.
این مطالعات که  5سال طول کشیده
نشان میدهد که س��الخوردگانی که
میزان این ویتامین در خونش��ان کم
ب��وده در امتحانات ورزش��ی مثل راه
رفتن و تعادل خود را حفظ
کردن مشکالت شدیدتری
داشتند.
بخاطر داشته باشیم ویتامین
 Eیک آنتی اکسیدان است
که نقش مهمی در محافظت
د ی��و ا ر ه
سلول های
بدن ما ایفا می کند.

سویا و
سرطان
سینه

ی��ک مطالع��ه مهم
در مرک��ز س��رطان
توکیو خاطر نش��ان

(کبک)

میسازد که مصرف روزانه محصوالت
غذائی تولید شده با سویا می تواند اثر
محافظت کننده برای سرطان سینه
داشته باشد.
متخصصینمرتبامقدار«جنیستئین»
خون شرکت کنندگان در این مطالعه
را اندازه گیری کردند تا به این نتیجه
رسیدند.

اثر اسید فولیک بر
روی پدران آینده
یک تحقیق آمریکائی نشان میدهد که
مصرف زیاد اسید فولیک در نزد آقایان
می تواند غیر طبیعی بودن کرموزوم
های اس��پرماتوزوئید را کم کند .این
موضوع همینط��ور اثر مهمی بر روی
س��قط جنین و غیر طبیعی
بودن آن دارد.
می دانیم که اسید فولیک بر
روی خانم های حامله و خانم
هائی ک��ه میخواهند حامله
بشوند اثر منفی داشته تولید
مش��کالتی بر روی سیستم
عصبی جنین میکند.
این مطالعات برای اولین بار
نشان میدهد که تغذیه آقایان بر روی
مرغوبیت اسپرماتوزوئید آنها اثر مثبت
دارد.

قندهایمصنوعی

ی��ک س��ری
مطا لع��ا ت
آمریکائی نشان
میده��د که بر
عکس آنچه که
م��ردم فکر می
کنند که نوشابه
های بدون شکر
باعث چاقی نمی ش��وند چون کا لری
ندارند بر عکس این نوش��ابه ها باعث
پرخوری شده و وزن را زیاد می کنند.
زیرا مزه این ن��وع قندها حالت عادی
بدن را بهم میزند.
این مطالعات نشان میدهد که مصرف
کنندگان نوش��ابه ه��ای “ ”Dietدر
معرض خطر چاقی ،داش��تن ش��کم
بزرگ ،فشار خون ،مقاومت در مقابل
انسولین قرار می گیرند.

دعوت به کار
اجنمن فرهنگی ایرانیـــان
وست آیلند
شیرین عبادی درباره
وقایع  22خرداد:

اگر زنان
بگویند “هوو”
منیخواهیم
آمریکا به ایران
حمله می کند؟
شیرین عبادی ،دارنده جایزه صلح نوبل
و رئیس هیات مدیره کانون مدافعان
حقوق بشر در ارتباط با حوادث سالروز
 22خرداد به الناز انصاری که از سوی
سایت “برابری” با وی مصاحبه کرده
بود گفت:
تجمع  22خ��رداد کامال قانونی بود و
قانون صراحتا گفته اس��ت که وقتی

اثر امگا  3بـــر
روی قلب

چاقی:ارثی!

Ata Ansari: Ancien Professeur de la Faculté de
Médecine de l’Université de Kisangani, R.D.C.
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بر خ�لاف آنچه که تصور
م��ی ش��ود ،ژن ه��ا رل
مهم��ی را در چاقی افراد
ایفا می کنند؛ بیش��تر از
وض��ع غذاخ��وری و روش
زندگی.
یک مطالعه علمی انگلیسی نشان می
ده��د که علت چ��اق  77درصد افراد
سنگین وزن یک مشکل ارثی است.
همین مطالعه نشان میدهد که محیط
خانوادگ��ی نیز اهمیت بس��یار دارد،
مخصوصا نزد کودکان��ی که آمادگی
ژنتیکی دارند.

استفاده از رنگ مو

یک مطالعه علمی جدید در کلینیک
مایو نش��ان میدهد که مصرف روزانه
امگا  3اثر مهمی بر روی بیماری های

هنگام اس�تفاده از رنگ مو باید
احتیاطاتی را برای پیشگیری از
عوارض احتمالی رعایت کنید.
اخیرا برخی از یررس�یها  -هر
چند با شواهد ضعیف  -رابطهای
میان رن�گ کردن مو در دوران
بارداری و برخی س�رطانهای
کودکان نشان دادهاند.
بنابرای�ن بهتر اس�ت در مورد
رنگکردن مو در دوران بارداری
با دکترتان مشورت کنید.
به ج�ز این رعای�ت این نکات
ایمن�ی هنگام رنگک�ردن مو
توصیهمیشود:
رنگ را بیش�تر از زمان ضروری
روی موها باقی نگذارید.
 موه�ا را پس از گذش�ت زمانتوصیهشدهآبکشیکنید.
اطمینان حاص�ل کنید که موها
و پوس�ت سرتان کامال از رنگ و
مواد باقیمانده پاک شده است.
 دستورالعمل استفاده از رنگ رابه طور دقیق رعایت کنید.
گ موهای
 از مخلوط ک�ردن رن مختلف با هم یا با سایر فراوردهها
اجتنابکنید.

قلبی دارد.
این مطالعات نش��ان میده��د که در
بین اف��رادی که در معرض خطر بوده
اند بین  19تا  45درصد خطر سکته
قلبی و سکته مغزی کمتر شده است.
نتیجه این مطالعات این است که باید
مقادیر بیشتری امگا  3در تغذیه خود
وارد کنیم و از غذاهائی که امگا  3دارند
بیش��تر مصرف کنیم و یا از کپسول
های آن استفاده کنیم.

مدیتاسیون

یک س��ری مطالعات مهم در آمریکا
نشان می دهد که مدیتاسیون اثرات
سودبخش��ی بر روی فش��ار خون باال
دارد.
این پایین آمدن فشار خون را می توان
با کم کرد وزن و ورزش
مقایسه کرد.
این مطالعات نشان می
دهد که چن��د دقیقه
مدیتاس��یون در روز
چقدر بر روی تن و روان
اثر مثبت می گذارد.

دو علت مهم
برای تولید گاز
در روده ها

یکی از عل��ل مهم تولید گاز
در روده ه��ا خوردن غذاهای
مختلف با هم اس��ت (یعنی
مخلوط کردن غذاهای مختلف).
برعک��س ع��ادت م��ا ایران��ی ها که
چلوکباب بهترین غذای ماست
غذاه��ای پروتئی��ن دار مانن��د
گوش��ت ،م��رغ ،ماه��ی ،لوبیا و
غیره را نبای��د با غذاهایی مانند
نان ،برنج ،ماکارونی و ش��یرینی
ها میل کرد ،زیرا مخلوط کردن
آنها باع��ث  120عکس العمل
ش��یمیائی مختلف در دستگاه
گوارش می شود.
همینطور نباید همراه غذا ،ش��کر و یا
میوه مصرف کرد ،زیرا باعث می شود
که غذاها در روده تخمیر بشود و تولید
گاز بکند.
عل��ت دیگر تولی��د گاز در روده ها بر
اث��ر هضم و جذب ناقص بر اثر کمبود
میکروب های مفید در روده هاست که
بر اثر تغذیه بد ،قهوه و ش��کر که قاتل
این میکروب های «دوست» هستند،
تولید می شوند.
ماست باعث می ش��ود که مقدار این
میکروب های «دوست» بیشتر بشود.

شسنت
دست ها

ی��ک پژوه��ش
بین المللی نشان
م��ی ده��د که
شس��ت و شوی
مرت��ب دس��ت
ه��ا ب��ا صابون
در کودکس��تان
ه��ا ،م��دارس
و بیمارس��تان ها باعث می ش��ود که
افراد  30درصد کمتر مبتال به اسهال
بشوند.
آمار این مطالعات در کشورهای فقیر و
کشورهای غنی یک سان است.
پژوهشگران پیش��نهاد می کنند که
دولت ها در برنامه های آموزشی خود
ترتیبی بدهند که مردم مرتب دست
های خود را بشویند .این مساله ساده
سبب میشود که میلیاردها در هزینه
درمان صرفه جویی شود.

مب�ارزات انتخابات�ی آمریکا
برایانتخابچهلوچهارمین
رییسجمهوراینکشورمانند
همیش�ه نگاه همه جهان را
متوجه خود ساخته است.
ب�ا توجه به نقش�ی ک�ه این
کش�ور در سیاس�ت جهانی
دارد ،انتخاب مسیر سیاست
خارج�ی از جان�ب نامزده�ا
اهمی�ت وی�ژهای در نتیجه
جهت تکمیل کادر آموزشی خود از معلمین دلسوز و باتجربه
difficultyی
انتخاباتم
یابدPuzzle 26.
(Easy,
Puzzleدعوت به )rating 0.36
27 (Easy,
برای روزهای شنبه از )0.42
بعدازظهر
3difficulty
ratingو نیم تا
ساعت 12
ایران�ی 1داخل و
جامعه 8 2
برای 7 3
6 4 9 5
نماید6 3 7 4:
می 2
همکاری 8
1 9 5
اث�ر رابطه
کش�ور 9،در3 4
خارج 5 8
2 7 1 6
9
5
2
1
3
7
عالقمندان 8
6
تقاضا4میشود با شماره تلفن:
از
آمریکا ،همه
ایران 5و 7 6
بحرانی4 1
9 8 3 2
(4 1 8 )514
5 6 626-5520
تلفن9 2 3 :
7
انتخاباتی
مبارزه 6
جوانب7این5 4 3
1 2 8 9
فرمایند7 2 1 8.
حاصل4 6
تماس 3
5 9
تح�ت 8تأثی�ر
س�رعت 9 7
3 4 1ب�ه6 2 5
مدرسه3 6 9 2 1:
نشانی5 8
7 4
نامزدها درباره
گی�ری2 3 1
موضع 8 9
4 6 5 7
8 4 5 2900
7 9 Lake
)3 6 (DDO
1 2
آمریکا و
ایران7و 5
رابطه 6
آینده 9 4
3 1 2 8
5 8 3 6 7 4 9 2 1
3

4

5

1

8

9

6

7

2

3

6

9

7

5

1

8

2

4

8

6

7

2

5

3

4

9

1

4

7

5

8

6

2

3

1

9

نظم عمومی و برهم زدن امنیت ملی و همه ما ش��اهد ش��جاعت این زنان
تجمعی مسلحانه همه ماست.
)Puzzle 29 (Easy, difficulty rating 0.37
)Puzzle 30 (Easy, difficulty rating 0.40
حادثه  22خرداد گردهمایی مسالمت بود .بر اساس همین اتهامات نیز احکام در دف��اع از حقوق خ��ود بودیم .من و
6 1 8 5 7 4 9 2
2 7 3 8 6 9 1 4 5
آمی��ز در اعتراض ب��ه قوانین سنگینی چون
اع�لام 3کردیم که
مجازات حبس و شالق موکلین��م صراحتا
7 4 2 3 9 6 8 1 5
4 6 1 3 2 5 8 7 9
“ مغایرتی
عنوان نمونه مجازات در آن تجمع حضور فعال داش��تیم و
تبعی��ض آمیز علیه زن��ان بود .صادر شد که به
اینگونه 9
ش��رکت 1در 5 2
دادگاه تجدید نظر 7هم 4 3 6
علی 9در 8 5
دالرام 4
ش��رکت 7 1
پلیس ع��ده زیادی از2 3 6
فعالیت 8ها را حق
با اسال
م
6
5
7
1
4
3
9
2
8
7
1
6
9
4
3
5
2
8
کنندگان و حتی رهگذران عادی تائید و قطعی شد و هنوز پرونده های قانونی خود می دانیم .احساس من این
دادگاه 3
است 8که 6 2
تجدید نظر است7 5 4.
مرحله3 4
در 5
زیادی 2
را مورد ضرب و ش��تم1قرار9داد7و 8 6
ندارد!!”
بسیار 1مایل9بود که ما
در 2
حضور5ما 8
بگوییم 7
دادگاه از 9 1 3
6
یک��ی8از 9
در 2
م��ن 1
که 5 7
بود 3
ح��دی 6
4
میدان4هفتم تیر
جلس��ات
ش��دت برخورد تا
خبر 1بوده است،
نیست و خالف
تهیه 3
برای 6
اتفاقی 5و یا7 8
سئوال5را پرسیدم که9آیا 2 4
این 2
دادستان 4
شکس��تگی 6 3 8
مثال دالرام علی دچار 9 1 7
بتواند5با فراغ بال
شرع هم نیست ،استخوان شد.
دادگاه 7
حالت4 9
آن 3
خواهم شوهرم1سر  8تا6در 2
نمی 6
بگوید 9
 2 4 5 3اگر1زنی8 7
کند .اما2من و کلیه
صادر8 9
برائت را 4
حکم6 1
بعد از1حرف او آمریکا 3به 5 7
بیاورد3 ،
اقدام  4من9هوو7 5
پلیس6 8
هیچ نی��ازی به بعد از همه این خشونت ها 2
مجوز ندارد .متاس��فانه در سال های به دستگیری تجمع کنندگان و تعداد ما حمله خواهد کرد؟ اگر دختر جوانی موکلینم بر این اعتقاد بوده و هستیم
)Puzzle 32 (Easy, difficulty rating 0.44
)33 (Easy, difficulty rating 0.44
خود دفاع
Puzzleهمان حقوقی را ک��ه باید از جای��گاه قانونی
کند که
گذشتهحکومتجمهوریاسالمیپایه زیادی از عابران کرد .این نوع برخورد درخواس��ت
دادگاه5 3 2
کنیم6.باید8به 7
اعطا 9 1
قانون به او هم 4
دارد 7
ب��رادرش 2
برای  9که1 6 8
انتظامی3 4
را بر این اس��اس گذاشته است که هر در حیطه حقوق نیروی 5
جمهوری اسالمی
1
7
9
3
4
5
8
6
2
5
4
8
2
3
7
6
9
1
مس��المت آمیز کند باعث می شود دشمنان به خاک و همه دنیا اعالم کنیم که این حق زن
گردهمایی نیاز به مجوز دارد .بر همین برخورد با یک تجمع
4
8
6
9
2
1
3
5
7
6
9
3
5
4
1
7
8
اس��اس حتی اگر تجمع بدون سالح نیست .در روند کلی پرونده2ها عده ای ما حمله ور ش��وند؟ من این سئوال را ایرانی است که به قوانین تبعیض آمیز
کند و7 6
اعتراض 9
درخور 3 5 4
هرگز جوابی 8
متاسفانه 8
پرسیدم7و 3 2
بی 1 6
پلیس 9
باشد و مغایرتی با اسالم نداشته باشد ،که به زعم مقامات امنیتی و5 4
اعتراض 1او 2مس��المت
خود حاضر
خواست 8
برای 9 5
بوده1و 4
آمیز 2
قانون 7 3
خواست تغییر 6
قطعا 1
نشنیدم5 6.
تعدادی  4آن8 9
برای 2 3
باز استثنا محسوب نشده و باید مجوز گناه تر بودند آزاد شدند و 7
هس��ت .این
هم 3
بهایی 6
پرداخت هر4 5
هیچ کش��وری را 9به  2به7 8 1
امنیت 9
تواند 7 4
نمی 3
نوش��ین 5 2
بگیرد .همه تجمعاتی که بدون مجوز دیگر از جمله پروین اردالن1 6 8،
حاکمیت9اعالم کرد
دنیا و 5 1
برخوردها6به 2
7 4 8 3
بیاندازد3 1 .
خطر 5 9
شجاعی4و 2 8
بوده اند از س��وی حکومت غیرقانونی احمدی خراسانی ،منصوره7 6
نیس��تیم 6پرنسیب
حاضر 4 3
که ما9زنان8 5
زیادی 2 7
وکال��ت تعداد 1
همکارانم 4 8
شد 3 5 2 .من 6و 7 1
اعالم شده اس��ت .این رویکرد ،تعبیر  ...پرونده کیفری تشکیل 9
خود 8را با 2چند7روز آزادی
اخالقی
های
داشتیم
عهده
به
را
دستگیرشدگان
از
در
اخالل
خواست
نادرستی است از قانونی که مورد قبول جرم آنان طبق کیفر
1 3 4 6 9 5
2 6 9 4 7 5 8 1 3
)Puzzle 36 (Easy, difficulty rating 0.44
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سالمتجسم
و روان با
چاینعناع
نعناعازجمله
س��بز یجا ت
معط��ر و
پرخاصی��ت
اس��ت كه با
خ��وردن آن
ا حس��ا س
ط��راوت و
تازگ��ی ب��ه
انسان دست میدهد.
این در حالی اس��ت كه چای
نعناعنیزخاصیتهایمشابهی
دارد .نوش��یدن ای��ن چای به
افزایش قدرت بدن و مغز كمك
میكند.
همچنین این چای در حفاظت
از مج��رای گ��وارش در برابر
تحریك و عفونت پس از غذا و
هضم و جذب غذا موثر است .به
طور كلی نعناع طبع گرم دارد
و خوردن آن پس از غذاهایی
كه طبع سرد دارند به تنظیم
عملكرد معده كمك میكند.
تحقیقات نش��ان میدهد كه
چ��ای نعناع در رف��ع موهای
زائد از روی بدن و صورت موثر
است .نوشیدن روزانه  ۲فنجان
از ای��ن چ��ای به افراد س��الم
توصیه میشود.

چشمانداز بحران قرار گرفت.
ب�ه ط�وری ک�ه ایرانیانی که
در درون و بی�رون حکومت،
خواه�ان پرهیز از تش�دید
بحران میان دو کشور و حتی
حل آن هستند ،به وعدههای
صلحجویانه آق�ای اوباما در
جریاننطقهایانتخاباتیاش
امید بسته بودند.
اما آقای اوباما پس از تثبیت
نامزد
عنوان
خود به
موقعیت
Puzzle
25 (Easy,
difficulty
rating
)0.43
چهارشنبه1
دموکرات2 4 7 ،
حزب 5 3 6
8 9
امور3
کمیته 7
در 8 9
گذشته 6
هفته 4 2
5 1
آمریکا5
اس�راییل8در9 6
عمومی1 2 3
4 7
ش�دیداللحنی6
نطق 3 9 5 2
(آیپک)7 8
1 4
ک�رد و8
ای�راد 1 2
ای�ران 3 4
علی�ه 9 7
6 5
حتی7
کلینتون 4
خانم 5 6 8
چون1 9
هم 2
3
کرد4 ....
تأکید8 3
نظامی1 7
گزینه 6
بر 5 9
2
8

3

1

5

9

4

7

6

2

6

7

4

8

3

2

1

5

9

تاخت بزنیم.
)Puzzle 28 (Easy, difficulty rating 0.29
خوش��بختانه این شیوه عملکرد تاثیر
1 2 5 4 6 8 3 7 9
جوان
مثبتی در روحی��ه همه فعاالن
6 9 4 7 3 2 8 5 1
حسین
کمپین گذاش��ت .مثال مریم
طور 3 8
جواهری 9به 7
جلوه 1 5
2خواه 4و 6
داوطلبانه
2
5
1
6
7
9
حاضر 4
8 3
نش��دند وثیقه سنگین اولیه را
4
3
6
8
2
1
7
9 5
بپردازن��د و در اثر مقاومت و پایمردی
8
7
9
5
4
3
2
6آنها1این وثیقه ها کاهش چشمگیری
ایستادگی
اصول 9 1
باید بر8سر 3 2
کرد7 .
4پیدا5 6
گامی
خود 7
چارچ��وب 1تفکر4 2
8کرد3و از5 6 9
نکشید5 6 8 3 9 4.
عقب 1
2 7
)Puzzle 31 (Easy, difficulty rating 0.41
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8

2

9
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3

6

1

2

9

1

3

5

6

4

8

7

6

3

4

7

8

1

2

9

5

9

1

2

8

6

3

7

5

4

3

7

5

4

2

9

8

1

6

8

4

6

1

7

5

9

2

3

)Puzzle 35 (Easy, difficulty rating 0.22
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5

)Puzzle 34 (Easy, difficulty rating 0.33
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سالمت شما...

سرطان:
چند

www.paivand.ca

ه مهم...
نکت

وجود

 – 2س��لولهای
سرطانی بین شش
تا ده مرتبه در دوره
زندگی یک انس��ان
پیدا می شوند.

 - 8درمان اولیه با شیمی
درمان��ی و پرتو درمانی غالب��ا اندازه
تومور را کاهش می دهد .با این وصف
شیمی درمانی و پرتودرمانی درازمدت
به نابودی بیش��تر تومور منتج نمی
شود.

 – 3زمان��ی ک��ه
سیستم ایمنی انسان قوی
باشد س��لولهای سرطانی
از بی��ن می روند و از ایجاد
تومور سرطانی جلوگیری
می شود.
4
زمانی که شخص
بیماری سرطان دارد
نشانه آنست که وی دارای
کاستیهای تغذیه ای شده
است  .این کاستی ممکن
اس��ت منش��اء ژنتی��ک،
محیطی ،غذا ها و عواملی
درشیوه زندگی باشد.

 – 5برای غلبه بر کاستی
هایمتعددتغذیهای،تغییر
در رژیم غذایی شامل اضافه
کردن بعضی مخلفات غذایی ،سیستم
ایمنی بدن را تقویت می کند.

 - 1ه��ر ش��خص دارای
س��لول های س��رطانی در بدن خود
اس��ت .این س��لول های سرطانی در
آزمایشهای اس��تاندارد خود را نشان
نمی دهن��د تا آنکه به مق��دار چند
میلیارد سلول افزایش یابند .زمانی که
پزشکان به اشخاص مبتال به سرطان
اعالم می کنند که دیگر در بدن آنها
سلول سرطانی وجود ندارد ،این حالت
فقط بدان معناست که آزمایشها دیگر
قادر به ردیابی و پیدا کردن سلولهای
س��رطانی نیست زیرا آن سلول ها به
مق��دار قابل رد یابی ش��دن در بدن

سلولهای سالم را نیز می سوزاند ،خوردن گوش��ت یا کمتر خوردن آن موادی تغذیه می شوند؟

ضایع می کند و باعث تخریب
آنها می شود.

ندارند.

 – 6شیمی درمانی ضمن
آنکه باعث مسموم کردن فوری سلول
های سرطان است که سریع رشد می
کند ،س��لول های سالم بدن در مغز
اس��تخوان و دیواره روده ها و غیره را
که سریع رشد می کند نیز از بین می
برد و می تواند سبب ضایعه عضو بدن
مث��ل کبد ،کلیه ها و قلب و ریه ها و
غیره شود.
 - 7پرتوگیری ضمن آن
که سلولهای سرطانی را نابود می کند

 - 9زمانی که بدن تحت
تاثیر مس��مومیت ناش��ی از شیمی
درمانی و پرتو درمانی قرار می گیرد
سیس��تم ایمنی در مع��رض خطر و
نابودی واقع می شود بنا براین شخص
ممکن است مقاومت خود را در برابر
انواع مختلف عفونت ها و پیچیدگی
های ناشی از آن از دست بدهد.
 - 10ش��یمی درمانی و
پرتو درمان��ی می تواند باعث جهش
ژنتیکی سلولهای س��رطانی گردد و
مقاوم و پایدار شود و نابود کردن آن
مشکل خواهد شد .جراحی می تواند
باعث گسترش سلول های سرطانی به
دیگر نقاط بدن شود.
 – 11یک راه موثر مبارزه
با سرطان غذا نرساندن به سلولهای
س��رطانی است .عدم رس��اندن مواد
غذایی مورد نیاز سلول برای جلوگیری
از افزای��ش و چند برابر ش��دن تعداد
سلولها است.
 -12هض��م پروتئی��ن
گوشت قرمز سخت اس��ت و نیاز به
مقدار زی��ادی آنزیم گوارش��ی دارد.
گوشت هضم نش��ده که در روده ها
باقی بماند فاسد می شود و مسمومیت
ایجاد می کند.
 -13دیواره های س��لول

دکترحسن گل محمدی

چگونگی آفرینش انسان در
باورهای ایران باستان

در افسانه های باقی مانده از این دوره
ذکر گردیده اس��ت که در ابتدای امر
دو موجود خلق شدند یکی کیومرث
اولین آدم روی کره زمین و دیگر یک
گاو نر .در س��ال های اول خلقت این
دو موج��ود در کنار ه��م بدون هیچ
گونه مش��کلی زندگی می کردند تا
اینکه قوایی به صورت خیر و شر ایجاد
شد که در نتیجه آن دنیای به صورت
شرایط موجود فعلی درآمد.
کیومرث سی سال زندگی کردو آنگاه
فوت نمود و گاو نر هم با عمر کوتاهتری
مرد .از روح این حیوان فرشته موکل
حیوانات و از جسم آن انواع نباتات از
زمین روئیده ش��د .از جسد کیومرث
بع��د از ف��وت (خاک ش��دن) اولین

IP6, Flor-ssence, Essiac, antioxidants, vitamins, minerals,
EFAs.

سیستم ایمنی را بهبود می بخشند
تا س��لولهای مبارزه کننده و کشنده
خود بدن را برای از بین بردن سلول
سرطانی تقویت کنند.
مکمل ه��ای دیگر نظیر ویتامین ای
( )Eتوان برنامه ریزی کش��تن سلول
یعنی روش معمولی خالصی یافتن از
سلول های آسیب دیده ،غیر ضروری
و غیر الزم بدن را دارند.
 -15س��رطان بیم��اری
جسم و روح و روان است.
داش��تن روحیه مثبت و پیکارجو به
شخص مبارزه کننده با سرطان کمک
می کند که به بقای خود ادامه دهد.
خشم و عدم بخشش و تند خویی بدن
را در برابر محیط پرتنش و ترشرویی
قرار می دهد.

بیاموزید که روحیه ای توام با
عشق و بخشندگی داشته باشید.
بیاموزید که همواره حالت آرامش
و دلی آرام داشته باشید و از
زندگی لذت ببرید.

 -16سلول های سرطانی
در محیط حاوی اکسیژن توان ماندن
ندارند.
ورزش روزان��ه و تنفس عمیق باعث
می ش��ود که اکس��یژن به الیه های
سلولی برسد.
اکسیژن درمانی روش دیگ ِری برای از
بین بردن سلول های سرطانی است.

Persian Histo
ry
FOR

انس��ان از روی روای��ت
های قوم ایرانی است.

سلسه
پیشدادیان

تاریخ غیر اساطیری و مکتوب ایران باستان
تاریخ اس��اطیری دوره ایران باستان
ش��امل سلس��له ه��ای فرمانروایی
پیش��دادیان و کیانی��ان م��ی گردد
که ش��رح کام��ل وقای��ع دوران آنها
در شاهنامه فردوس��ی آمده است و
در بخش دوم این نوش��تار نیز بیان
گردید.
دوران سلسله پیش��دادیان که تاریخ
اساطیری ایران با آن آغاز می گردد در
حقیقت آمیخته با آغاز خلقت انسان
در روی کره زمین است.

 –14بعضی مکمل ها:

خش��ن اس��ت .با صرفنظر کردن از

زوج انس��انی به
نام های مش��یا و
مشیانی در روی
کره زمین پدید آمد

که آنها اجداد اولیه انس��انها هستند.
ای��ن زوج نر و ماده در آغاز به صورت
گیاه بودند ولی به مرور زمان به شکل
انس��ان درآمدند و آنگاه روان در آنها
دمیده شد و سپس اهورامزدا به آنها
گفت :شما نیاکان انسانهای روی زمین
هستید .من ش��ما را کامل آفریدم تا
احکام مرا که موجب سعادت شما و
فرزندانتان می گ��ردد در جهان اجرا
کنید .پندار نیک ،گفتار نیک و کردار
نیک داشته باشید.
این زوج بنا به اساطیر ایرانی ،نخستین
انسانهای روی زمین هستند و فرزندان
آنها اقوام مختلف جهان را تشکیل می
دهند .یکی از این اقوام که از پش��ت
هوشنگ هستند قوم ایرانی می باشند.
از این افسانه می توان چنین برداشت
کرد که ایرانیان وقتی می خواستند
بدانند که انس��ان چگونه پدید آمده
است به طبیعت و محیط نگریستند
و متوجه ش��دند که موجودات زنده
از درون زمی��ن می رویند و بنابراین
نتیجه را گرفتند که انسان هم مانند
ه��ر موجود زنده دیگر از درون زمین
روئیده و رش��د کرده و تغییر ش��کل
یافته و انسان شده و آنگاه با تولد بچه
ها و ازدواج های مکرر دیگر بر شمار
آنها افزوده شده است.
در هر حال این خالصه افسانه خلقت

آنزیم بیشتری برای حمله به دیواره
های پروتئینی سلول سرطان آزاد می
شود و به بدن امکان می دهد سلول
های سرطانی را از بین ببرد.

س��رطانی دارای پوش��ش پروتئین سلول های سرطانی از چه
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از:

سلسله پیش��دادیان از
کیومرث آغاز می گردد
و مطابق روایت های شاهنامه
حکمرانان این سلسله عبارتند

کیومرث ،هوشنگ ،تهمورث
دیوبند ،جمشید ،فریدون،
منوچهر ،نوذر ،زوتهماسب،
گرشاسب.

معروف ترین پادش��اه این سلس��له
جمش��ید اس��ت که به او «جم» می
گویند .کلمه شید به معنی درخشان
است که به اسم او اضافه گردیده است.
در روایت ه��ای مختلف آمده که در
عهد جمشید نه مرض بوده است و نه
مرگ ،نه گرسنگی و نه تشنگی .بنابر
این مردم آنقدر تعدادشان زیاد شد که
سه برابر گذشته زمین های کشاورزی
را گس��ترش دادند .او هفتصد س��ال
حکومت کرد و نه فقط بر نوع انسان
بلکه دیوان ،پریان و پرندگان هم تحت
اقتدار او بودند.
بزرگترین یادگار بجا مانده از جمشید
مراسم جشن نوروز و سال نو است .از
وقایع دیگر این دوره قیام کاوه آهنگر
و پایان بخشیدن به ستم گری های
ضحاک مار دوش می باشد که شرح
آن در شاهنامه آمده و در قسمت های
قبل نیز به آن اشاره گردیده است.

سلسلهکیانیان

سلسله کیانیان با سلطنت کیقباد آغاز

می گردد ک��ه او از نژاد منوچهر بود
که به همت رستم بر تخت سلطنت
نشست .اکثر داس��تانهای مربوط به
رستم و خانواده او در ایام این سلسله
اتفاق افتاده است .از وقایع مهم دوران
این سلس��له ظهور زرتش��ت پیامبر
ایرانی و گرویدن گشتاس��ب به آئین
او و فرمان به اسفندیار فرزندش برای
توسعه دین او می باشد.

ظهور زرتشت پیامبر ایرانی

پژوهشگران درباره تاریخ و محل ظهور
زرتشت اتفاق نظر مشترک ندارند ،گاه
ظهور وی را تا شش هزار سال پیش
از میالد ذکر کرده اند و زمانی نیز او را
معاصر داریوش بزرگ حدس زده اند.
آنچه که به حقیقت نزدیک تر است
آن است که زرتشت متعلق به دورانی
بسیار دورتر از این تاریخ ها بوده و به
زمانی تعل��ق دارد که هنوز مهاجرت
آریائی ها به درون ایران آغاز نش��ده
بود .زیرلهج��ه هایی ک��ه در گاتای
زرتشت موجود است مربوط به دوران
بس��یار دورتر از زمان مادها اس��ت و
اسامی ذکر شده در اوستا هیچکدام
در اسناد تاریخی وجود ندارد.
قاب��ل قبول ترین بررس��ی هایی که
درباره زمان زرتش��ت به عمل آمده،
نش��ان می دهد که زرتشت در دوره
ای از قرنهای دوازده تا سیزده پیش از
میالد در نواحی جنوبی دریاچه آرال
در سرزمین خوارزم ظهور کرده است
و خود زرتشت هم در سخنانش گفته
ک��ه اهل خوارزم می باش��د و تبلیغ
دین��ی خود را در خوارزم و بلخ انجام
داده است.
زرتشت پیامبر ایرانی ،مصلحی روشن
بین و انسان دوست و نخستین کسی

الف :قن��د تغذیه کننده
سرطان است .با قطع مصرف قند یک
عامل مهم تامین غذا برای سلولهای
سرطانی قطع می شود.
جانشین های قند نظیر NutraSweet
 ، Equal، Spoonfulو غی��ره ب��ا
 Aspartameساخته می شود و زیان
آور است.
یک جانش��ین طبیعی بهتر عس��ل
مانوکا یا مالس ناش��ی از قند سازی
اس��ت لیکن مقدار مص��رف آن باید
بسیار اندک باشد .نمک سفره دارای
افزودنی شیمیایی است که رنگ آن را
سفید کند .جانشین بهتر نمک سفره
نم��ک حاصل از آب دریا و یا Brag’s
 aminosاست.
ب :شیر باعث می شود
که بدن بخصوص در سیستم گوارش
(معده و روده ها) مخاط درست کند.
س��رطان ا ز مخاط تغذیه می کند .با
قطع مصرف شیر و جانشین کردن آن
با شیر سویا سلولهای سرطانی در برابر
بی تغذیه گی قرار می گیرند.
پ :س��لولهای سرطانی
در محیط اسیدی مقاوم و پایدار می
ش��وند .رژیم مبتنی بر گوشت قرمز
اس��یدی می شود و بهترین آن است
که ماهی خورده شود و بجای مصرف
گوش��ت گاو و خ��وک مق��دار کمی
گوش��ت جوجه مرجح است .گوشت
قرمز همچنین محتوی آنتی بیوتیک
های دامی ،هرمون های رشد و انگل
است که تماما بخصوص برای اشخاص
مبتال به سرطان آسیب رسان است.
ت:رژیمبا%80سبزیجات
ت��ازه و آب میوه و بنش��ن ،دانه های
نباتی ،آجیل ها و مقداری میوه بدن
را در محی��ط قلیایی ق��رار می دهد.
از غذاهای پخته ش��ده شامل بنشن،
حدود  %20می تواند به بدن برس��د.
آنزیم های زنده در آب سبزیجات تازه
به آسانی جذب می شود و ظرف 15
ادامه در صفحه بعد24 :
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در جهان بود که به این حقیقت پی
برد که اساس اختالف های جوامع و
ستیزها و جنگ ها و ویرانی ها همانا
چندگانگی خداپرستی و دینی است.
او با اندیشه از میان برداشتن اختالفات
دین��ی و نزدی��ک ک��ردن باورهای
خداپرس��تانه انسانها و با آرزوی آشنا
کردن بشریت با اصول اخالقی مورد
اتفاق همگان ،نهضتی را به راه انداخت
که ن��ه تنها در جهان زم��ان او بلکه
تاکنون بدیع و منحصر به فرد است.
او که مردی س��خنور و شیرین بیان
بود ،خ��ود را برگزیده اهورامزدا ،یکتا
پروردگار توانا اعالم کرد و با الهام از او
عقایدش را به نحوی دلکش و زیبا و
همه فهم به نظم درآورد و با خواندن
س��رودهای آهنگین خ��ود به تبلیغ
یکتاپرستی و مبارزه با مفاسد ناشی از
تعدد ادیان پرداخت.
او بیان کرد که در جهان یک خدای
واح��د نادیده آس��مانی وج��ود دارد
که آفریدگار و پ��روردگار و مهرورز و
مردم دوست و کردگار است و جز او
هر چه را که مردم تحت نام خدا می
پرس��تند و به نام آنها جنگ ها را به
راه می اندازن��د ،دیوان مردم فریب و
جنگ افروز و منافع پرست هستند که
بشریت را به سوی درد و رنج و تباهی
سوق می دهند.
شماره بعد:
تعالیم زرتشت...

پـارسی
را پاس

̵ΎΟ ϪΑبد ا
˯έϭΎϣر یـ��
ϪόϴΒτϟم

Ζηήγ ήϓ Ϯ̴Α
ήϬϨϟ ˯έϭΎϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ωϭέήϓ Ϯ̴Α
̵ήϓ Ϯ̴Α ̵έϭΎϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΎϫίΎϴϧ Ϯ̴Α ΝΎΘΤҨΎϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥϮ̴Α Ϯ̴Α ϊҨΎϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩήδϟΩ Ϯ̴Α αϮҨΎϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΜΣΎΒϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩϮϨη ϭ Ζϔ̳ Ϯ̴Α
ΩΎΑ ̭έΎΒϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩΎΑ ϪΘδΠΧ Ϯ̴Α
ϩΪϨΧήϓ Ϯ̴Α ̭έΎΒϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̵ΪΘΒϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ίϮϣϮϧ - έΎ̯ ϩίΎΗ Ϯ̴Α
έΎ̩Ω Ϯ̴Α ϼΘΒϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̶πҨήϣ ϪΑ ϼΘΒϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έΎϤϴΑ έΎ̩Ω Ϯ̴Α
ήΑ ̶ϨΘΒϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪҨΎ̡ ήΑ Ϯ̴Α
έϭϮϧ Ϯ̴Α ή̰ΘΒϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϧέϭϮϧ Ϯ̴Α Ϫϧή̰ΘΒϣ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎΘδΟ Ϯ̴Α ΚΤΒϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ίΎϏ Ϯ̴Α ΪΒϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΎ̴ΘγΎΧ Ϯ̴Α ΪΒϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ξϴ̳ Ϯ̴Α ΕϮϬΒϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪϨϨ̯Ϯ̳ίΎΑ Ϯ̴Α ϦϴΒϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΩέί ϝΩ Ϯ̴Α ήΛΎΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ҨΪΟ Ϯ̴Α Ϫ̯έΎΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ϪϧΎϔγΎΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϧΎΘΨΑέϮη ϪϧΎΘΨΑΪΑ
ήΤΒΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖγΩ ϩήϴ̩ -ΖγΩήΑί Ϯ̴Α
ϪΘδΒϤϫ Ϯ̴Α ΪΤΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
κμΨΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΩϮϣίέΎ̯ Ϯ̴Α
ϥΎμμΨΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎ̳ΩϮϣίέΎ̯ Ϯ̴Α
ϦϴμμΨΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎ̳ΩϮϣίέΎ̯ Ϯ̴Α
Ϣ̪Ϥϫ Ϯ̴Α ϑΩήΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϝΎ̴̩ Ϯ̴Α Ϣ̯ήΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪϨϧΩή̳ήΑ Ϯ̴Α ϢΟήΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΘϓήθϴ̡ Ϯ̴Α ̶ϗήΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥίήϟ Ϯ̴Α ϝΰϟΰΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϞδϠδΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
έϭήϴΠϧί Ϯ̴Α
ϡή̰θΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϡέΰ̴γΎ̢γ Ϯ̴Α
ϢҨή̰θΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϢҨέΰ̴γΎ̢γ Ϯ̴Α
ί Ϟ̰θΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪϧήϴ̳ήΑ έΩ Ϯ̴Α
ϝΩΎόΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϨϣίήΗ Ϯ̴Α
ΐϗΎόΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̡ έΩ - ϝΎΒϧΩ ϪΑ Ϯ̴Α
ΎΒϗΎόΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦҨ ί β̡ Ϯ̴Α
ΐΠόΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΩί Ζϔ̴η Ϯ̴Α
Ϊη ΐΠόΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϊη ϩΩί Ζϔ̴η Ϯ̴Α
ϩϮΒϧ Ϯ̴Α ΩΪόΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΐμόΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ήγ ̮θΧ Ϯ̴Α
ϥί Ϯ̴Α ϪΑ ϖϠόΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϨΒҨΎ̡ Ϯ̴Α ΪϬόΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϯ̴Α ϥΩή̯ ϕήϔΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̡ϥΪϨ̯ή̡ - ϥΩή̯ ϩΪϨ̯ή
ϝϮϘϟ ϖϔΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎΑΰϤϫ-ϥΎΑΰ̰Ҩ Ϯ̴Α
ΪϨϤθҨΪϧ Ϯ̴Α ή̰ϔΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥή̰ϔΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΪϨϤθҨΪϧ Ϯ̴Α
Ϯ̴Α ̶οΎϘΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΪϨϨ̯ ΖγϮΧέΩ
̶ηϼΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΘΨҨέϭήϓ Ϯ̴Α
ΪΟ Ϯ̴Α ΰҨΎϤΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ή̴ϧϮΗ Ϯ̴Α ϝϮϤΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥϮ̳ΎϧϮ̳ Ϯ̴Α ωϮϨΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̡ έΩ ̶̡ Ϯ̴Α ήΗϮΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦΗϭήϓ Ϯ̴Α ϊοϮΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̡Ύϴ̡ Ϯ̴Α ̶ϟϮΘϣ ̵ΎΟ ϪΑ
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در رفته!

----------------- ......در ایران مادرم همیشه به ما دخترانش
م��ا بری��زو بپاش Town
e
نصیحت می کرد در زندگی خانوادگی مان
h
t
f
o
الو ،مقتصد و صرفه جو باشیم....
...talk
میکنی .م
.
.
.
می گف��ت چند درص��د زی��ر امکانات و
در هفت��ه ک��ه گذش��ت تنی چن��د از شما اجاره نشینی کنید؛
نقل
درآمدم��ان زندگی کنیم ،پس انداز
پیشکسوتان شهر ،بویژه فرزانه ارجمند ،ما در مانستر هاوس زندگی میکنیم.
و قول «شایعه ها» مثل خود
پچ پچ
کنیم و ب��رای آینده بهتر س��رمایه
کیوان میم ،با عشق و معرفت هشدارمان شما با مترو آمدوشد کنید؛
شایعه سازی های بی پایه ها ،پرس! و یا گ��ذاری کنی��م ،ول��ی کاش این را
دادند ،در فضای پیش آمده در حاش��یه ما مرسدس سوار میشویم.
مسوولیت آور و جدی است .خبرگزاری هم گفته ب��ود که وقتی زندگی را بر
رس��وایی جنجال برانگیز ش��هر اندکی شما ساعت تان را گروه بگذارید؛
بس��یاری از هموطنان ما در
خودت و بچه هایت سخت کردی و با
از التهاب بکاهیم و مس��اله را از راه های ما رولکس دست می کنیم!
فرهنگ ما شایعه ها را مثل «میگن»!
هزار بدبختی پولت را پس انداز کردی
دیگر ،روش های قانونی ،پلیس و مجاری شما برای س��الگرد ازدواج تان دست گل
حقایق با سند و مدرک برابر
بعد راهزن نااهل نامردی می آید و از
حراجی بخرید؛
حقوقی ادامه دهیم.
می دانند.
وسط زندگی ات هستی ات را می قاپد و
جامعه ایرانی این روزها خشمگین است .ما گردنبند  12هزار دالری!
بارها برای من پیش آمده ،موضوعی بعنوان به تاراج می برد و تو از دو طرف بازنده ای...
کامیونیتی در فضای ملتهب کنونی بیش شما از سالویشن آرمی خرید کنید؛
ش��ایعه و «میگن» ش��روع ش��ده ،دست هم س��خت زندگی کرده ای و هم دست
از همیش��ه نیاز به آرامش ،همبستگی ،ما از !HOLT
ش��ما تولد پس��رتان را در پیتزایی جشن به دست ش��ده و بعد مثل حقیقت ثابت خالی مانده ای...
اتحاد دوباره دارد.
شده نقل و قول میش��ود .هوشیار باشید
---------------ما که ضرب چکمه ی «دوست» دهان بگیرید؛ ما با سرمایه شما فامیل مان را در
بسیاری از مغرضان با شایعه پراکنی های  ....احس�اس می کنم ط�رف با والده
مان را خرد کرده است و هنوز خونابه  VIPکازینو مونتریال سور میدهیم!
حسابشده از آب گل آلود ماهی میگیرند .ام در روز روش�ن پیش چش�م همه
و دنــــدان شکسته تف می کنیم ،و ...و...
مواظب باش��ید .با فرهنگ شایعه سازی مجامعت به َعنف و ُعنف کرده است،
ما!!
با
اش
بقیه
شما،
از
سرمایه
گردنمیگذاریم...
مبارزه کنید.
هرچه «تراپی» می کنم این نجاست از
------------مطالب
بسیاری
درج
این شماره ،از
این فرهنگ س��خیف اس��ت و ب��دور از جانم پاک نمی شود.
رس��یده ،از جمله «اژده��ا برمی گردد»
اخالقی.
شجاعت
شده ام مار زخم زخمی،
الو ،رحیمی عزیز
(بخ��ش دوم چگونه کالهب��ردار قابلی
------------------ش�ده ام مث�ل نارنجک�ی ب�ا ضامن
دوس��تی دارم از گـَزیدگان آقای ( ....بیمه
باشیم ،بازگشت کالهبردار و تیم ساپورت
کشیده!!
ف��روش معروف ش��هر) ک��ه اندکی اهل
او) ،بسیاری طرح و کاریکاتور و چند مقاله
تلفن عجیب!
------------------حساب و کتاب و ریاضیات است.
و بازتاب های ریز و درشت چشمپوشی
الو ...ش�نیده ایم یک سرمایه گذاری
چندی پیش در یک باربکیو ،کاغذی نشانم تضمینی در مونتریال در جریان است الو ،در ارتباط با رسوایی کالهبردار
می کنیم.
داد و بر سبیل درد دل از بیزنس مخصوص که نرخ بهره باالیی دارد .لطفا بخواهید بزرگ ش��هر می خواس��تم بگویم من از
باشد تا فرصتی دیگر
هم��ان اول به این بابا سرس��وزی اعتماد
بیمه فروش شهر برایم گفت.
با ما تماس بگیرد.
نداشتم .همیشه او را کالش و دودوزه باز
خالی از لطف ندیدم با خوانندگان ش��ما
مدیران مالی اپرا وینفری ،می دیدم ...آخر نگاه کنید هیچ چیز با کار
موضوع را شریک شوم.
---تایگر وودز و بیل گیت!! شرافتمندانه به دست نیامده بود.
 salam paivand-e azizداس��تان از این قرار است که دوست من
--------------بنز و کت و شلوار گرانقیمت و پول کش
 Dastet dard nakonad kehحدود 300هزار دالر گزیده شده؛ طفلکی
در
که
مردمی
 7 neveshteh man ra ham chapماه پرداختی های ماهانه را کسر کرده ....... ،الو من نمی فهمم ،چرا
ش��رافت و وجدان نم��ی آورد ،بخدا نمی
 kardid. man baz ham baray-eباقیمانده را تقسیم بر الطاف بیمه فروش شرایط عادی هوشمندانه عمل می کنند ،آورد...
 shoma minevisam. paivandکرده و به نتایج بسیار شایان توجه رسیده چرا در برابر سرمایه گذاری و دریافت بهره آثار و نش�انه های شرافت کار روی
sabet kardeh keh tanha yavarو پ��ول نقد اینقدر بیگدار به آب می زنند دس�ت و چه�ره آدم ها مش�خص
 e iraniha toy-e roozegar-eبود:
و
گیرند
می
تصمی��م
عجوالنه
اینط��ور
و
است...
 sakhtihast. in Bazar va etebarمی گفت :بیمه فروش ،من وهمسرم را در
 faghat fekr-e khodeshoonandاین چند ماهه به دو سه کنسرت مهمان یادشان می رود این بابا پشتوانه ندارد
--------------------------------الو ،آقا راس��تی چرا رهبران کامیونیتی و
 na yek joornal-e mardomi...کرد( .بلیت هر کنسرت رسما  45و 55
دالر بود ).اول بس��یار سپاسگزار و مدیون من هم ب�ا خواننده ش�ماره پیش بزرگان و روشنفکران در برابر کالهبرداری
Irani bad bakht shodeh
لطف او بودیم ،امروز که حس��اب میکنم موافقم که گفته ب��ود همه ی ایرانی ها بیمه فروش س��کوت کرده اند و مردمی
 ....khoda pedar inn J.... ro hamمی بینم بلیت ها برای هر کدام از ما کالهبردار نیس��تند ....ما آرزو داشتیم در را که اینطور سنگشان را بر سینه میزنند
این وادی ،در مهاجرت چهره و نگاه آشنای اینطور ساده و بی اعتناء رها کرده اند.
45 bessozanad, keh 5500 $ az maهزار دالر آب خورده است!!
هموطن سرچش��مه ی اعتماد باشد ،در من نمیگویم چه بگویید ،می گویم سکوت
 bolland kard o raft, inn namardبه همین ترتیب:
محکم
پیمان
ما،
همزبانی
ها،
ایرانی
محله
نکنید .واکنش نش��ان بدهید .راهنمایی
 - be man-e hamkar ham rahmهر پُ�رس چلوکباب (البته با گوجه
امید و اعتماد با هموطن باش��د...همچون کنی��د ،همدردی کنید ،راه و چاه نش��ان
 nakard! dar har sourat jayehاضافی) در کبابسرا 9550 :دالر!!
 - guelayeh dar inn mored jayezخرید یک بازی کامپیوتری ( 40دالری) موی سبیل لوطی های قدیم...
بدهید.
nist faght darde dell kardam!...
فروش
بیمه
اما حیف که امروز پس از زلزله
چ��را تنها زمانی که به رای و حضور مردم
برای تولد پسرم 11 :هزار دالر
merci az lotfetoon
شهر همه بی اختیار از همزبان و همشهری نیاز دارید به یادشان می افتید.
و ...وyou get the picture ...
------------می گریزیم ،چه سخت است شاهد باشیم
---------------------------------ال��و ،ی��ک درس مه��م از رس��وایی مالی همه آنچه را به س��ختی در این س��ال ها مدتی به دلیلی فرصتی دست داد در خانه
کاش می دانستیم!
ال��و ،کاش زودتر می دانس��تیم و آگهی مونتریال آن اس��ت ک��ه در جوامع ایرانی رشته بودیم پنبه شد...
چند سریال ایرانی را که آقافرشاد «تپش»
معروف بابا را اینطوری عوض می کردیم :دیگر سراس��ر دنیا ،نظیر مورد کالهبردار چه س��خت اس��ت از نو و از صفر ش��روع به من داده بود ،تماشا کردم .چیز عجیبی
 20سال حضور مستمر در جامعه ایرانیان مونتریال فراوان است .چه خوب است در کردن.
نظرم را جلب کرد :در بسیاری از این فیلم
----------------ها ،به جز باج های مذهبی که نویس��نده
این مورد با دوستان و آشنایان خودمان در
مونتریال ،در فریب و دروغ؛
جاهای دیگر تماس بگیریم و هشدارشان عمر نوح کالهبــردار! و کارگردان و بازیگر باید به وزارت ارش��اد
 20سال شیادی مستمر؛
بدهیم در اولین فرصت از این دام مهلک الو  ...آقا فکرش را بکنید اگر بیمه فروش بدهد ،تِم (مضم��ون) کالهبرداری در
 20سال جراحی گوش!!
ش��هر برگردد و پ��ول م��ردم را بخواهد جامعه امروز اسالمی امروز ایران است که
پیش از آن که دیر شود فرار کنند.
سرمایه گذاری تضمینی:
شرافتمندانه پس بدهد ،نه باز با دزدی از در همه این سریال ها و فیلم ها مشترک
------------------با ما ،با آرامش خاطر ...ویرانی آینـــده
دیگران مثل قدیما ،چقدر خوب می شد است؛ در جنگل بزرگ تهران اسالمی همه
بچه ها ،خانواده ،دوستان و بستگان خود
گروه ساپورت برای
م��ی رفت و در همان حرفه هایی که پول یا کالهبردارند یا قربانی کالهبرداری...
را تضمین کنید!!
قربانیان سرمایه گذاری تضمینی
----------------- ...م��ال باختن در این ابعاد ش��وک آور به مردم را باال کشیده کار می کرد!!
----------------شکلی مثل از دست دادن عزیز آدم سخت اینط��وری حداقل تجربه می کرد که این
A Business Offer,
بازگشت پیرگدای
است و اثر مخربش مدت ها با آدم می ماند پولی را که او در نهایت پستی و بی وجدانی
!!You Can’t Refuse
و به تراپی نیاز دارد .چند نفر از دوس��تان صرف عیاشی هایش کرده به چه سختی
خراسانی؟!
یک بیزنس شاهکار
بدست آمده بود.
من هنوز دیپرس اند.
زیارت کاریکاتور پیرگدای خراس��انی در
کند
حس��اب
قربانیان
از
یک
هر
راس��تی
بشتابیدبشتابید!
کاش پیون��د در مورد روانشناس��ی Loss
صفحه اول پیوند شماره  15ماه می ،باعث
است:
نیاز
کار
ساعت
چند
به
ببیند
ُ
«خسران مالی» می نوشت.
فرح و شادمانی ش��د و امیدوارم که خود
اوکازیون عالی برای یک
 ...ه��ر جامعه ای بر هر موضوع کوچک و به لیست زیر توجه کنید:
ایشان نیز به ما طرفدارانشان افتخار داده و
بیزنس بی نظیر
بزرگی گروه «ساپورت» (پشتیبانی) دارد .مثال ب��رای پس دادن 300ه��زار دالر در به پیوند بازگردند.
--سرمایه از شما،مثال گروه س��اپورت الکلی های در حال کارواش :ساعتی  5دالر (زیرمیزی)  +تیپ،
از طرف جمع کثیری از منتظرین
بکند؟
جان
باید
ساعت
چند
ترک و یا س��اپورت بیماران سرطانی و یا
چشم براه
بقیه اش با ما!!
( Battered Womenزنان خشونت دیده)  1میلی��ون دالر :آسیس��تانی در مط��ب
-------------طرح پیچیده ای نیست!
ما س��رمایه شما را می گیریم .وانمود می و ...کاش در این روزهای سخت ،قربانیان دندانپزش��کی (س��اعتی  9دالر ،منهای
تقیــه ی شاعر عزیز
کنی��م در موسس��ات بزرگ به نام ش��ما سرمایه گذاری تضمینی هم گروه ساپورت مالیات)
 250ه��زار دالر :مانیک��ور و وک��س و ...مونتریالی،شترسواریدوال
سرمایه گذاری می کنیم ،بعد بخش بسیار داشتند...
دوال منی شود!
(ساعتی  8دالر و نیم)
------------------کوچکی از آن را (ب��ا هزار منت) بصورت
 675ه��زار دالر :کار در کاف��ی ش��اپ شعر زیبا و قوی ص 22 .پیوند شماره قبل
اقساط ماهانه به شما پس می دهیم؛ بقیه
سازی:
شایعه
فرهنگ
و
شایعه
( +یکی دو ش��عر دیگر در شماره پیشین
مینیمومویج)
اش را هاپولی میکنیم!
فرهنگی سخیف و بدور از
تر پیوند) در مونتریال ،تنها از قلم یک نفر
در کبابی :کبابزن ساعتی؟
شجاعت اخالقی.
و ...این لیس��ت سر به فلک می زند ،...بابا برمی آید و آن هم آقای ...است.
 شرایط اخذ قرارداد:شما را بخدا از جانب ما به ایشان بگویید آقا
شما صرفه جویی کنید؛
باید عمر نوح داشته باشد!
تقیه نکنید ،کار ما و وطن ما (آنچه به این
--------------- ال�و ،آقا اگ�ر گفتید چند زیبایی و قدرت در متن شعر شما گنجاندهصندل�ی خال�ی در ردی�ف ش��ده) از اینها گذش��ته .با نام خودتان از
اول کنس�رت ضربان�گ و محتوای قهرمانی شعرتان دفاع کنید.
با احترام ،گوهر نیک بین ،یک ایرانی
بخش  VIPکنسرت حبیب،
ادامه از صفحه23 :
شعر دوست
متعلق به کی بود؟!
دقیقه به شکالت که دارای کافئین زیاد است پرهیز
------------------باباایوالله!
س��طو ح کنید .چای س��بز جانشینی بهتر و دارای
یک عضو گروه الو رحیمی عزیز ،می بینم رونق کارتان هر
سلولی می رسد تا سلولهای سالم را رشد خواص ضد سرطان است.
«ج.م.ش.ی.د ».روز بر اثر زحمتی که می کشید بهتر می
بهترین نوشیدنی آب است.
کافی دهد و تقویت کند.
شود.
---------------های
توکس��ین
ورود
از
جلوگیری
ب��رای
بمنظور
زنده
های
برای بدست آوردن آنزیم
 الو ،هر کسی در کانادا اصالت هر کسی گوهر فروشدس��نگین
فلزات
و
س��می)
(مواد
معروف
کنید
کوشش
سالم
س��اختن سلول های
مشتری بر وی بجوشد
ایران��ی بودنش را دس��ت داد،
آب سبزیجات تازه (بسیاری از سبزیجات در آبهای لوله کش��ی به بدن ،مصرف آب
خسته نباشید! سید
الاقل کالهبردار معروف شهر ما
از جمله جوانه لوبیا) مصرف کنید و دو تا تصفیه شده یا فیلتر شده مناسب است.
---------------اصالتش را حفظ کرد .او فقط
کنید.
سه مرتبه در روز مقداری سبزیجات خام از خوردن آبهای تقطیر شده پرهیز
بخدا یک پیام کافی
زورش به همنوعانش رس��ید،
بخورید .آنزیم ه��ا در حرارت  104درجه جسم و جان تان سالم و پرتوان باد
بود
را
هموط��ن
هرچ��ه
پ��در
است!!
از بیمارستان جان هاپکینز
فارنهایت (یا  40درجه سانتیگراد) از بین
سوزاند و گریخت.
الو آقا ش��ما را بخدا ما که حریف نشدیم.

ما گوش می کنیم.

سرطان...

می روند.

ت -از خ��وردن قهوه ،چای و

ترجمه  :رضا فرزام فر

هموطنی که تصادفا
آرسن لوپن ِ
ازدست ِ
قصر

شما به هموطنان گرامی تذکر بدهید.

دوستیبرایموضوعیتلفنی
پیام میگذارد و تا وقتی شما
پی��ام او را برنگردانید ،هر دو
سه ساعت یک بار پیامش را
تکرارمیکند.
آقا موضوع خیلی ساده است
وقتی کسی جواب نمی دهد،
یعنی طرف نیست ،حاال شما
ده بار پیام تکراری بگذارید
چه فرقی دارد .فقط اعصاب
طرف را خط خطی میکنید،
بخدا یک پیام کافی است!!
---------------

آقای شمیرانی
احمق کیست؟!

 ...اولی��ن ب��ار در تولد رادیو
چکاوک ،صدای مونتریال،
ش��نیدم .آقای ش��میرانی
ش��عر حاف��ظ را خواندند و
در جا و فضایی که قرار بود
صحبت از عشق و همبستگی و پیوست و
اتحاد باشد ،به نقل از لسان الغیب بیچاره
حکم صادر کردند که «ما گوش به احمق
نکنی��م!» .گفتیم حتما فقط از س��ر بی
سلیقگی بوده .اما در مقدمه سردبیر مجله
چکاوک در همان شماره یک ،باز این حکم
را آورده اند که ما گوش به احمق نکنیم.
خواستم سوال کنم احمق های شهر ما که
شما به آنها گوش نمی کنید چه کسانی
اند؟ و بعد غیراحمق های شهر که شما به
آنها گوش می کنید ،کی هستند؟
این تقسیم بندی آقای خسروشمیرانی مرا
به یاد تقس��یم بندی خودی و غیرخودی
اصالح طلبان اسالمی می اندازد.
هزار حیف که از همان آغاز سنگ بنای کار
بر جدایی پی ریزی می شود.
آقا ،نگاه کنید این شهر پیشاپیش همچون
مجمع الجزائری ،تکه پاره اس��ت .در این
موقعی��ت حس��اس که بی��ش از همه به
باهم بودن و یکپارچ��ه بودن نیازمندیم،
شهروندان را به احمق و غیراحمق تقسیم
کردن ،نهایت بی سلیقگی است.
شهاب .الف
----------------

بخاطر یک مشت دالر...

رحیمیان جیگــرشو نداشت!

در پاسخ سربـــاز
گمنـــام امام زمان

توضیح پیوند :چهره ی آشنا و دوست
داشتنی ایرانیان مونتریال ،ملقب به سرباز
ام��ام زمان ،در ش��ماره گذش��ته نامه ای
سرگش��اده خطاب به ولی فقیه و «رهبر
معظم» جمهوری اسالمی آیت آلله خامنه
ای نوشته ،منت سر ما گذاشت و برای این
دوهفته نامه ارسال داشت.
درج این نامه از توان پیوند بیرون بود.
این که چرا؛ اول پیام پر مهر و محبت علی
اصغر عزیز را ذیال بخوانید:
الو آقای رحیمیان سالم علیکم
از سه حالت خارج نیست مقاله مرا چاپ
نکردی ،یا این که
 منتظر  100دالر  200دالر هستی کهمحتاج به من نیستی؟!
 یا واقعا جیگرش��و نداشتی این مقاله راچاپ کنی
یا واقعا؟؟؟ (پیام واضح نیست!)
در هر صورت دمت خیلی گرم ،در کارت
موفق باشی!

پاسخ به علی اصغر عزیز:

چرا هست!
حالتی دیگری هم هست.
آن هم برغم تذکرات متعدد ،شما رعایت
نمی کنید.
نامه شما از 3هزار کلمه تجاوز کرده است،
در حالی که ماکزیمم توان ما در چاپ نامه
ها از  300-200کلمه فرا نمیرود.
(علی اصغر به مویت قس��م ،ربطی هم به
جیگر ما و یا به محتوای نامه ش��ما ندارد.
شما هرچه می خواهی بر در ارباب قدرت
جمهوری اس�لام دق الباب کن! تنها آن
چهار خط شناس��نامه ما را رعایت کنید،
کافی است).
-------------------ال��و آق��ا  ....اعتبار ش��ماره پی��ش را ورق
میزدم ،چند بار از پیوند به عنوان «همکار
مطبوعاتی» آورده است؛ راستی مگر همین
آقایان از پیوند ب��ه نام «فالیر» یاد نکرده
بودند! از آقای انصاری بپرسید ما کدام را
باور کنیم« ،مطبوعه» یا «فالیر»؟!
--------------------

 COOLجدید!!

دختر دبیرس��تانی من در پی آن است با
دوستانش کول جدید اختراع کنند!
می گوید بابا کول آن نیست که ما باربیوار
به دنب��ال  ،MTVو گرلیش��ز و آیدل و...
برویم؛
 ....دراگ و سکس��ی لب��اس پوش��یدن و
سکس در  13سالگی و یا کیوسک اتوبوس
شکس��تن و گرافیتی و س��یگار کشیدن
دزدانه و ...کول نیست.

کول امروز سازمان عفو بین الملل است،
و حس��اس ب��ودن ب��ه محیط زیس��ت و
گرمایش زمین و...
و کمک به ساختن دبیرستانی دخترانه در
افغانستان و یا کار داوطلبانه در یتیم خانه
ای در هاندوراس و یا عضور پزشکان بدون
مرز ش��دن و یا نامه های گروهی نوشتن
به کاخ س��فید و احمدی نژاد برای آینده
صلح آمیز...
----------------الو ،فص�ل گرما در راه هس�ت و
دختران مونتریالی در سنت کاترین
غوغا می کنند!
غروب شنبه پیش با دوستی در سن دنی
پرس��ه می زدیم و س��یر آفاق و انفـُس.
دوستم در تمجید از پری رویان سیمین
کرات و در جزئیات دلپذیری ،داد
بدن به ّ
سخن میداد و ما می خندیدیم؛
من امل نیستم! هر چه می خواهید چشم
چرانی کنید.
 ...ام��ا بعداز هرگاه با دیدن دختران نابالغ
و بچه س��ال (جای بچه های من و او) نیز
حرف های��ی از دهانش در آمد که دیگر
«فانی» نبود ،من شوکه شدم!
---------------

سالم روستایی از نوع ویژه

الو راس��تی این موضوع آیا برای شما هم
پیش آمده ،دوس��تی پس از  20سال 30
سال دوری (بدون این که حتی یک بار از
حال شما جویا شده باشد) با شما تماس
می گیرد ،و از شما تقاضاهای ریز و درشت
می کند ،انگار در این مدت غیبت هر شب
با شما و خانواده ی شما بوده ...من بد می
فهمم یا ...راس��تی ریشه ی این فرهنگ
کجاست؟

حد خویش نگاه نمی داری مگر
«چرا ّ
در مل��ک ش��ریک و انب��از منی؟ می
خواهی بفرمائیم ت��ا دوات از پیش تو
برگیرند؟»
بخش��ی از نامه ملک شاه سلجوقی ،به
خواجه نظام الملک طوسی
«دول��ت آن ت��اج به این دوات بس��ته
است ،هر گاه این دوات برگیری آن تاج
برگیرند!»
جواب خواجه به ملک شاه
اندکی بعد ملک شاه را در خوابگاهش
بکشتن .د
چهل روز بعد خواجه به نزدیک نهاوند
و در راه زیارت عتبات عالیات به ضرب
خنجر یکی از فدائیان اسماعیلی از پای
درآمد!
---------حض��رت اش��رف دوات از پیش «پیر»
برگرف��ت؛ می��دان ب��ه اراذل و اوباش
واگذارد و تاج در خطر قرار داد!!
دوات به پیر برگ��ردان تا در حفظ تاج
بکوشد!
حضرت اشرف و تاج و پیر در یک مسیر
می روند و همانا که آن مس��یر ،مسیر
انسان و شرافت انسان است؛
نشاید که آن سه توان به هرز دهند!
و هر یک به راهی رود!

شما هم نظرات خود را
در ارتبــاط با مسائل
مطرح در کامیونیتی
با ما درمیان بگذارید.
تنها شرط :لطفا مفاد
شناسنامه پیوند را (ص)2
رعایت کنید.
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رسوایی اخالقی
زمینه ساز اعتراض
سراسری در دانشگاه
زجنان

بردند و ضمن جلوگیری از این عمل دانش�گاه س�هند تبریز به یک
ش��رم آور از این اقدامفیلمبردای و دانشجویدخت ر
پ��س از آن اقدام به برگزاری تجمع  -بازداش�ت خدادادی ،نماینده
ملکان استان آذربایجان غربی
اعتراضی کردند.
در مجلس هفتم ،به
ای��ن رس��وایی ،اینک
زمین��ه س��از اعتراض ب
ي اخالقي اتهام جرایم اخالقی
سراس��ری در
 -بازداش�ت ی�ک
دانشگاه در حکومت
نماینده دیگر مجلس
زنجان شده است که
طی آن صدها دانشجو مروج اخالق به اته�ام تیر اندازی و
سوءاستفادهاخالقی
خواس��تار استعفای
 -افش�ای رس�وایی
ریی��س و مع��اون
اخالق�ی رئیس دانش�گاه علوم
خطاکار دانشگاه شده اند.
بد نیست بدانیم که معاون دانشجویی پزشکیشهرکر د
دانشگاه زنجان نه تنها بسیاری از امور
مهم دانشگاه را برعهدهداشته و در باری  ،در چنین شرایطی آنگونه که
تازه ترین اقدام چندی پیش “انجمن س��ردار احمد رض��ا رادان می گوید
اسالمی این دانشگاه را منحل کرده” “پلیس مس��وول” در اجرای طرح
بلکه “اعطای وام دانشجویی” نیز به امنیت اجتماعیعالوه بر “برخورد
با زنان دارای پوش��ش نامناس��ب”،
عهده اوست.
شاید با بررسی بیشتر مشخص شود باپس��رانی كه “موهای خ��ود را به
این مسوول ،پیش از این نیز از مقام صورتهای نامناسب و منحرفغربی
و جای��گاه خود سوءاس��تفاده کرده درآوردهباشند”  ،برخور دمی کند.
است.
جامعه اس�لامی که در س��ی سال
دیدن فیلم رسوایی این آقای مسوول گذشته از س��وی مسووالنش فقط
در دانش��گاه زنجان گویا دیگر چیز ادع��ای اخالق و اس�لام در آن رواج
جدیدی نیست چه آنکه در ماههای داشته  ،اینچنین آلوده بهبی اخالقی
اخیر از اینگونهخبرها زیاد ش��نیده هایی شده است که جوامع آزاد نیز
به اینگونه گرفتار آن نیستند.
ایم:
-رسواییفرماندهنیرویانتظامی اگر هم باشند مانند همان است که
استان تهران به روایتی با شش فرماندارنیوریورک  24ساعت پس
از افشای رسوایی اخالقی اش استعفا
زن برهن ه
 -بازداش�ت امیری  ،دبیر ستاد داد و ی��ا دیگرانی که در مقابل افکار
انتخابات اس�تانداری قزوین در عمومی ،چ��اره ای جزعذرخواهی،
ندامت و کناره گیری از مصدر قدرت
ماشین خود با وضعی زنند ه
 -رسوایی اخالقی معاون وزارت ندارند.
کوتاه شده از گزارش آرش
علو م
سیگارچی(روزآنالین)
 -بازداش�ت یک استاد دانشگاه
در دانشگاهی در گیالن
 -تع�رض ی�ک مامور حراس�ت

شرم بر او و دیگران...
ادامه از صفحه :

ش��رم بر او باد و خجالت بر همه ما و
دیگران...
بیست و پنج سال بر سر آن جنگیدیم
که کی سلطنت طلب است؛ کی توده
ای و چپ! کی حزب الهی و مذهبی؛
کی بی دین و بی خدا؟!
دعوایمان بر سر این بود که فقط من
و ما ،ک��ه این چنین فکر می کنیم،
دلمان برای کامیونیتی میسوزد.
آنها را که عالقمند بودند و عاشق برای
خدمت ،اگر از «ما» نبودند سوزاندیم
و اجازه دادیم فریب��کاران «ازما»نما
این چنین در تار و پود اجتماع رخنه
کنن��د و اینک هاج و واج به یکدیگر
نگاهمیکنیم!!
اگر دیدیم کسی تمام راه های غلط
را برای دور زدن سیس��تم و گرفتن
کمک های دولتی و ندادن مالیات و...
را ترغیب و تشویق میکند برای این
که از ما ایرادی نگیرند و نگویند آدم
بی دس��ت و پا و بی عرضه ای است
زیر سبیلی رد کردیم و اجازه دادیم
این افراد با شهامت از غلط کاری ها
بگویند و به سایرین نیز یاد دهند.
و توج��ه نکردیم چگونه در اش��اعه
فرهنگ تزویر و دروغگوئی ش��ریک
شده ایم.
و فک��ر نکردیم نتیج��ه رواج چنین
فرهنگی در جامعه کوچک و تا اندازه
ای تنها ( )Isoleرشد زالوهائی است
که وقتی به ج��ان بعضی ها افتادند
تا آخرین قطره خون آنها را خواهند
مکید.
امروز با دهانی باز و از ناباوری عمیق
میگوئیم چه شد که یک نفر با عمل
ش��یطانی اش تم��ام آن اعتم��اد به
یکدیگر را که برای س��اختنش سه
دهه وقت مصرف ش��ده بود ،از بین
برد! و متاسفانه هیچکدام نمی گوئیم
میزان تقصیر ما چقدر است!
اولین شرط رهائی از هر فرهنگ
توضیح و پوزش:
غل��ط و اختاپوس��ی هزارپایش
اعت��راف ب��ه اش��تباه و قب��ول
مسئولیت عواقب آن است و فقط در شماره پیش پیوند ،در پیام همدردی
پس از گذشتن از چنین مرحله به خان��واده های محترم س��میعی گهر
ای حرکت رش��د اجتماعی آغاز وقربانیان نام دوست دیرین ما سرکار خانم
خواهد شد.
نسرین نادرشاهی بر اثر یک سهو تایپی
فعالیت حرفه ای در زمینه امور غلط درج شده بود ،پوزش صمیمانه گروه
مالی و اقتصادی و غیره می تواند گرافیک پیوند را بپذیرید.
مانند هر حرفه ای شرافتمندانه
و یا مانند این شخص ریاکارانه و

سرکار خامن ژیال پیراهنی و آقای ناصر قاخلانی
درگذشت پدر گرامی تان را از صمیم تسلیت گفته،
برای شما آرزوی سالمتی و صبوری داریم.

سعیده معینی ،کمال خدامراد

خانواده های محترم مسیعی گهر
و قـربانیان
درگذشت غم انگیز جناب آقای مسیعی گهر،

پدر ارجمند سرکار خانم فهیمه قربانیان (سمیعی گهر)
ما را اندوهگین کرد .این ضایعه اسفناک را به فرد فرد شما
عزیزانصمیمانهتسلیتگفته،
برایتان آرزوی آرامش و بهروزی داریم.

مهران محمودیان و خانواده

سپـاس
پدر رفت...

پذیرفت آنکه خود را دوست ،رفیق و
یار نشان می داد چنین از فاصله ای
نزدیک بر قلب دوست زند که در آن
هالک کند؟!
آری می توان!!
آنها که بهر دلیلی تن به این دوستی
و نزدیکی دادند اینک با سینه چاک
شده و خونین در حال خواندن مرثیه
درد و زاری هس��تند .نمیدان��م باید
با ایش��ان همدردی کنم ی��ا بر آنها
بخروش��م که «خود ک��رده را تدبیر
نیست!»
بگذارید اینطور دلداری تان دهم که
قبل از شما هم بوده اند دیگرانی که
به همان دالیل ساده لوحی یا حریص
بودن در دام های مشابه افتادند.
شاید این آرام تان کند که فقط شما
نبودید ولی این را می نویسم تنها به
این امید که در آینده طعمه و قربانی
کمتری وجود داشته باشد...
اما بگذارید از سر خشم و خود تنبیه
کردن بر آن دو گروه دیگر -که خود
نیز در زمره آنان��م -و در این بازی از
جنبه مادی چیزی نباخته و از دست
ن��داده اما از منظر معن��وی آنها هم
بازنده بوده اند ،فریاد بزنم ...که
آقایان کجا بودید؟
چرا ساکت بودید؟
اگر با قوانین آشنا بودید چرا چراغ راه
آگاه کردن سایر هموطنان ناآگاهمان
نشدید؟
اگر میدانس��تید ،ی��ا ذره ای بو برده
بودید و ح��دس میزنید که این فرد
با فعالیت هایی از این دس��ت درگیر
است و دارد عنقریب در عمق زندگی
دیگران ویرانی به بار می آورد؛ چرا بی
تفاوت ماندید؟
و دیگرانی چون م��ن که در صحنه
فعالیت ه��ای اجتماعی کامیونیتی
بودیم چه س��اده لوحانه و بچه گانه
فک��ر کردیم ک��ه این س��ینه چاک
کردن های «یارو» برای شانه به زیر
چرخ دادن و به جلو راندن جامعه ی
کوچک مان است؛
چه خیال باطلی!
خواسته و ناخواس��ته راهش هموار
ش��د ،همه جا خ��ود را مطرح کرد و
در آخر کار به خ��ود اجازه داد پیکر
ش��کننده جامعه کوچکمان را مورد
تجاوز قرار دهد.

دزدانه باشد .آن کسی هم که پول
دیگران را میگی��رد که در زمینی
مجموعه ای مس��کونی برپا سازد
و س��ودی س��الم بدس��ت آورد و در
عوض پولها را باال میکشد نیز همان
گناه بزرگی را مرتکب می ش��ود که
آن مش��اور مال��ی؛ و هیچ ربطی هم
به صدها س��ازنده شرافتمند خانه و
مسکن ندارد.
ماهیت حرفه ها پاکند و شرافتمندانه،
آنها که ذاتا دزد و خرابکار و شارالتان
هستند باعث بد نامی حرفه و صاحب
حرفه می گردند.
بر ما است که بصورت دسته جمعی
اجازه ندهیم تا زحمات کشیده شده
س��ه دهه گذش��ته که باعث رونق و
گس��ترش ارباب حرف��ه و کار و فن
گردید و م��ا را به دور یکدیگر جمع
گرداند به دلیل اتفاق افتاده ش��ده از
بین برود .بر ما است که با اعتراف به
اشتباهات و با انتقاد سازنده سعی به
گسترش فرهنگ سالم زده و با تمام
قوا با فرهنگ تزویر و ریا کاری مبارزه
ک��رده و با آنها از هر گروه و فردی رو
در رو مواجه گردیدم و معرفی ش��ان
کنیم تا آرام آرام زخم ها التیام یابند.
از دس��تاوردهای هر قدر نامطلوب و
ناخوش��ایند این چنین تجربه های
تلخ به درستی استفاده کنیم و اجازه
ندهیم هیچگاه دیگر به همان گونه و
یا به اشکال دیگر ظهور کنند.
برخورد دس��ته جمعی ما با مسایل
اجتماعی که در ش��رایط همگی ما
تاثی��ر گذارند نتیجه نهائ��ی را رقم
خواهد زد.
اگر س��رافراز بیرون آئیم باید به خود
تبریک بگوئیم و بر خود ببالیم و اگر
چون امروز زخم خورده ،تجاوز شده
و دل شکسته باشیم به هیچ کس جز
خودمان نباید لعن و نفرین بفرستیم.
آرزو کنیم که این آخرین تجربه تلخ
جامعه کوچک ایرانیان مونترال باشد.

همدردی

همدردی

در ش��رایطی ک��ه “ط��رح امنیت
اجتماع��ی” در ایران آغاز ش��ده تا
ب��ا زنانی كه از “مانتوه��ای كوتاه و
نامناسب ”استفاده میكنند برخورد
قانونی شود  ،کمی آنسو تر از پایتخت
دسته گل دیگری از مدیریت اخالق
گرا در جمهوری اس�لامی ،در اتاق
معاون دانش��جویی دانشگاه زنجان
:
روی داده است
دکت��ر حس��ن م��ددی ،معاون��ت
دانش��جویی و فرهنگ��ی دانش��گاه
زنج��ان پ��س ازاحض��ار یک��ی از
دانش��جویان دختر این دانشگاه به
کمیته انضباط��ی ،از او می خواهد
برای خالصی از کمیته انضباطی ،به
خواسته بی شرمانه او تن دهد.
به نوشته خبرنامه امیرکبیر ،مددی
تنه��ا راه این دختر دانش��جو برای
جلوگیری از اخراج شدن از دانشگاه
را پذیرش خواس��تههای شوم خود
دانسته بود.
پ��س از ادامه تهدیده��ای معاونت
دانش��جویی ،دانش��جویان دانشگاه
تصمیم گرفتند نقش��ه شوم دکتر
مددی را فاش سازند.
ساعت هفت بعد از ظهر روز یکشنبه
این دانش��جوی دختر در حالی که
یک ضبط صوت نیز با خود بههمراه
داشت ،با معاون دانشجویی در دفتر
وی ق��رار گذاش��ت و هنگام��ی که
معاون دانشگاه برای انجام این عمل
ننگ آور درحال درآوردن پیراهنش
بود ،دانشجویان به دفتر وی یورش
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پدرم رفت
و من خود
به چشم خویشتن دیدم
که جانم میرود

دوستان و یاوران مهربان و
ارجمندم،

غم مرگ پدر،
آن هم در غربت چنان بر من سخت آمد
که نمیدانم با چه زبانی از محبت هایتان
تشکرکنم.
برای تسلی خاطرم ،تلفن ها فرمودید،
گل ها فرستادید ،از راه دور و نزدیک به
مجلس ختمش تشریف آوردید،
با هم در مرگش اشک ها ریختیم...
قطرات اشک مشترک مان به هم
پیوستند...
آتش جانکاه مرگ پدرم را فرو نشاندند
و باعث تسلی خاطر پریشانم گردیدند.
دوستان،
بار سنگین غم پدر و جوابگوئی به این
همه مهر و محبت زبانم را بسته و قلمم را
شکستهاند.
همه امیدم این است که این مختصر را ،که
نمی تواند بازگو کننده تشکراتم باشد،
با بزرگواری خودتان قبول فرمائید.

فهیمه مسیعی گهر (قربانیان)
ستاره ،میثاق مجیر،
و منوچهر قربانیان
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زنان...
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

چرا  22خرداد 84
به دست فراموشی
سپرده می شود؟!
محبوبه عباسقلی زاد

بیست و دو خرداد  84روزگاری معناهای
زیادی داشت.
معناهای��ی که با مفهوم همبس��تگی و
حضور جس��ورانه و فع��ال طیف های
متنوعی از فع��االن جنبش زنان مقابل
درب اصلی دانشگاه تهران ارتباط زیادی
داشت.
خیلی ها که تاری��خ را به یاد دارند این
اعتراض خیابانی را همس��نگ اعتراض
مخالفت با حجاب اجب��اری زنان در 8
مارس سال  57می دانند و این که هفت
روز تظاه��رات بی امان زنان در خیابانها
چگونه باعث ش��د تا احزاب چپ و ملی
گ��را ،زنان را نیز در معادالت سیاس��ت
ورزانه خود دخیل کنند و جریان جنبش
زنان جانی تازه بگیرد در کالبد سازمان
های تازه تاسیس زنان.
نیز تاریخ به یاد دارد که در اسفند ،58
گروه های رسمی زنان که از دل اعتراض
سال پیش س��ر بر آورده و هویت یافته
بودند ،تالش کردند ک��ه دوباره چنین
حادثه ای را تکرار کند اما نتوانس��تند،
نه آن س��ال و نه هیچ س��ال دیگری تا
کنون.
مس��تندات تاریخی بسیار محدودی از
آن یک روز که تبدیل به یک هفته شد
و مطالبات وس��عیتری را در برگرفت و
به مراکز استان های بزرگ هم کشیده
ش��د ،موجود اس��ت .عوامل زی��ادی را
برای ای��ن کم مهری می توان یافت اما
شاید مهمترین علت این باشد که هیچ
گروهی متولی واقعی تظاهرات فراگیر 8
مارس سال  57نبود؛
اما دالیل آن هر چه باش��د بازهم نمی
تواند غربت تاریخی این پدیده اجتماعی
– سیاس��ی مهم را ک��ه موجب ظهور
مج��دد جنبش زن��ان در ایران ش��د را
توجیه کند.
شباهت زیادی است بین اعتراض بیست
و دو خرداد س��ال ( 84اعتراضی هشت
هزار نفره) به نقض حقوق زنان در قانون
اساس��ی و تظاهرات بیست هزار نفری
زنان در 8مارس سال  57در اعتراض به
حجاب اجباری:
همبستگی گروه های مختلف زنان ،به
رسمیت شناخته شدن جنبش مستقل
زنان ،تولید و تکثر گروه های مختلف از
دل این دو حرکت؛
حتی در این هم شباهت دارند که سال
بع��د این دو رخداد با ش��کوه ،یعنی در
س��ال  58و هم در سال  ،85گروه های
محدودتر و کوچکتری س��عی در تکرار
حرکت سال گذشته اشان کرده که به
دلیل آغاز دوران س��رکوب با آن اقبال
فراگیر مواجه نشدند.

اما شباهت بزرگتر؛

____________
____
گذشته و در آستانه
طی روزهای
بازهم خط و نشان
فصل گرما
روی انتظامی برای
کشیدن نی
؟
شدت گرفتهاست.
ن
زنان ایرا ____________
____
حسن اسدی زیدآبادی

چه کـسی

بیشرماست

حتی “ما”یی که خود در شمار آن جمع
بودیم و از آن هویت گرفتیم و توانستیم
پس از آن با گردنی برافراش��ته جنبش
زن��ان ایران را به رخ حریفان بکش��یم،
سعی در نادیده گرفته شدنش کردیم،
یعنی همان اتفاقی که بر س��ر رخداد 8
مارس  57آمد.

”مس��اله حج��اب” پی��ش از آنکه
رضاخان راه تج��دد ایران و آرزوهای
دور و درازش ب��رای پیش��رفت را در
خاطره تاریخ��ی به معن��ی پدیده ای
“کشف” آنبیابد ،از سوی مذهبیون
خارجی اس��ت که ب��ه تدریج مبدل به
به عنوان چهره دین و “سیمای عفاف
اس��طوره ای جمعی و درونی شده و در
و اخالق” در جامعه تبلیغ شده و در
بزنگاه های تاریخی ،منبع اصلی جوشش
و حرکت اجتماع��ی را پدید آورده و در
ادوار مختلفمهمترین خواست آنان
عی��ن ح��ال از هم��ان حرکت
از زن��ان همواره حف��ظ حجاب بوده
عرصه سلب کرد.
اجتماعی تغذیه کرده و زنده می
به
84
22خرداد
اعتراض
بین
اس��ت .تو گویی در نظر اینان اصوال
ماند .حضور ه��زاران نفری زنان
معترض در خرداد  84و خواست نقض حقوق زنان در قانون اساسی گردانندگان و برنامه ریزان خرداد
زن ب��ه این منظورآفریده ش��ده که
 – 85یکی از سه جناح بر آمده از
حجاب بر سر بگذارد و تابلویی باشد
آنها مبنی بر تغییر قانون اساسی
به نف��ع مطالبات برابری خواهانه و تظاهرات زنان در 8مارس  57جمع هماندیشی -برغم تغییرات
ب��رای نمایش اعتقاد آقایان به اصول
فاحش در فضای سیاسی و آماده
زنان ،ظرفی��ت تبدیل به
مذهبی و ش��دت و ضعفحفظ آن
خاطره در اعتراض به حجاب اجباری
باش س��رکوبگرانه حریفان برای
توانست
تاریخی را داش��ت و می
نیز نمایه ای است از میزان پایبندی
راندن جنبش های اجتماعی به
الاق��ل ب��رای زنانی که خ��ود از
است!
زیادی
شباهت
خانه ها ،پس از چند دس��تگی و
مردمان جامعه نسبت به حفظ اصول
بازیگران اصلی این رویداد
بودند_________________ ،
اختالف نظر در نحوه بزرگداشت
اخالقی.
هویت جمعی به وج��ود آورده و
خاطره خرداد  ، 84بر راه اندازی
منبع همبس��تگی آنان شود؛ اگر
پس از انقالب  57نیز ش��اید یکی از
که قدر و ارزش چنین حرکتی به عنوان بیشتر از آن .اگر جنبش فاقد کانون های اعت��راض خیابانی پافش��اری ک��رد اما
که
نیروهایی
باشد،
هدفمند
و
آگاه
خود
روترین نقاط چال��ش برانگیز میان
مطالبات نس��بتا رادیکال سال گذشته
تول��د دوباره جنبش مس��تقل زنان ،بر
نیروه��ای اجتماعی حامی تغییرات
بازیگران آن روش��ن می بود ،و اگر این مستعد نهادینه ش��دن در قالب هویت مبنی بر تغییر قانون اساسی
مجددا
هس��تند،
گروهی
جمعی-
های
به نفع زن��ان ،را حتی تا حد
اساس��ی درس��اخت سیاسی
حرکت با تحلیل عمیق تر و یک کنش
جنبش
در توده بی شکل جامعه رسوب خواهند تغییر قوانین مدنی تنزل داد
کشور همین مساله حجاب بوده
جمعی خود آگاه همراه بود.
کرد.
تا با تهدیدات خارجی کمتری
زنان در
است .بحثی که با توجه به ابعاد
روبرو شود .با این همه حرکت
جنب��ش زنان در تاریخ یک صد س��اله بنابراین خاط��ره زدایی از خرداد 84
گسترده اجتماعی و فردی آن
معنیبه اعتراضی خرداد  -85اساسا به تاریخ 100
ایران چندین بار به اوج و افول رس��یده عنوان یک عامل همبستگی؛ به
باس��رعت خیره کننده ای به
دلیل آماده باش و س��رکوب
گاه
گره
و هر بار با گسس��ت از گذش��ته خود ،پشت کردن و یا نادیده گرفتن
نیست ،بلکه ف��وری نیروهای پلیس��ی و ساله ایران ،عنوان یکی از نمادهای اساسی
چرخ مطالبات خود را از نو اختراع کرده های تاریخی جنبش زنان
از کنت��رل خارج ش��دن
“گ��روه غال��ب” در تح��والت
است.
اداره چندین بار
عملکرد
اساس��ا
به معنی آن اس��ت که
تجمع حتی س��اعتها قبل از
رخ��داد خرداد  84نیز بدون مراجعه به
سالهای ابتدایی پس انقالب (یا
در
موجود
های
کانون
و
جنبش
فعاالن
برگ��زاری آن -عمال در همان
تجربه اسفند سال  57و یا حتی تجربه آن پ��س از این رخداد ،توانایی نهادینه دقایق نخس��ت به خش��ونت با گسست از همان حزب اللهی ها) در آمد و
های نزدیکتر سایر جنبش ها ،از جمله کردن آن را نداشت.
کش��یده ش��ده و به صورت گذشته اش ،از سوی دیگر طیف های دیگر
جنبش دانشجویی در  18تیر ،و متاثر
تظاه��رات پراکن��ده در گروه چرخ مطالبات درگیر در تند باد تحوالت جامعه
از فضای سیاس��ی – مانند اسفند سال
**********
های تقریبا ده نفره در آمد .هر
ایرانی همینموضوع پوشش را
 -57برنامه ریزی شد بدون آنکه به نتایج
جنبش
چرا
که
است
این
اول
پرس��ش
و دس��تاوردهای چنی��ن حرکتی خود زنان نتوانس��ت از فرصت همبس��تگی چند که بعد از بازداشت ده ها خود را از نو جبهه ای برای رویارویی و دفاع
تن از مردم رهگذر یا فعال در
آگاه باش��د .در آن زمان فعاالن جنبش استفاده درست کند و چرا دوباره دچار این تظاهرات که به نام ترین اختراع کرده قلم��داد کردند .و چه بس��ا که
غاف��ل از آن بودند که حرکتهای بزرگ همان غفلت تاریخی بدو انقالب شد؟
بتوان بر همین اس��اس مبارزه
آنها موس��وی خویینی ،یک
مب��داء تغییرات جدید اس��ت و آرایش
است!
فعال دانش��جویی ب��ود؛ همه
ایمدنی را از آن زمان تاکنون
نیروهای دخیل در جنبش را به شدت
زیادی
فاصله
هنوز
چون
که
است
بدیهی
فعاالن جنبش های اجتماعی
میان زنان و حاکمیت اقتدارگرا
دچار دگرگونی می کند و این بر عهده
توانیم
نمی
ایم
نداشته
خرداد
ماجرای
از
ب��ه حمای��ت از ای��ن رخداد
کنشگر اس��ت که از این تغییرات دچار
نشان داد که صد البته برنده گام
دهیم؛
پرس��ش
این
به
دقیقی
پاس��خ
برخاس��ته و برخ��ورد نیروهای پلیس
حیرت و یاس نشود و گروه بندی های
پاسخی
دارد
تالش
نوشته
این
بنابراین
به گام آن بانوان ایرانیبوده اند.
را ش��دیدا محکوم کردن��د؛ اما حمایت
بر آمده از گره گاه های حرکتی جنبش
که
بیابد
واقعیت
این
تبیین
برای
ازدرون
 از همین زاویه البته س��خنان فردی
طیف های مختلف جنبش زنان در حد
را تحمل کند.
84
خرداد
بازیگران
که
هایی
گروه
چرا
حمایت سایر جنبش ها از آنها باقی ماند
مانند علم الهدی امام جمعه ش��هر
اگر چنی��ن خودآگاهی در کنش��گران
عامل
یک
عنوان
به
رخداد
این
از
بودند
و مرزهای تفاهم و همبستگی پیشروی
مشهد که می گوید “مسأله حجاب
جنبش زنان در سال  84وجود داشت و همبستگی خاطره زدایی کرده اند؟
بیشتری از مواضع قبلی خود نکرد.
اگر با مراجعه به تجربه تاریخی سه دهه
در مملکتحیاتی اس��ت و مس��أله
پیش معنی حذف عرصه های عمومی
تکثر
دوران
،84
خرداد
از
پس
های
ماه
بیحجابی در کشور مانند قطع رگ
رخ��داد  22خ��رداد  85اگ��ر چ��ه در
و تس��لط فضای امنیتی رامی دانس��ت
جنبش
س��رگردانی
و
حیرت
و
طبیعی
گردن دین و انقالب اس��ت” و تاکید
مدیریت برگ��زاری این تجمع ناتوانایی
و خ��ودش را ب��رای مقابله ب��ا تاثیرات
بود.
زنان
های “ناگفته” ایی از خود نشان داد اما
می کند که “وزیرکشور فرانسه سال
فرسایش��ی که این فضا بر کنش��گران
جنبش
که
حال��ی
در
دیگر
معن��ی
به
در مدیریت فرایند قبل و بعد از برگزاری
قبل به آمریکا گفت ،الزم نیست بمب
جنبش تحمیل می ک��رد؛ آماده کرده
نوبالغی
دختر
مانند
به
کرد
می
رش��د
تجمع موفق بود.
بود؛ می توانس��ت همبستگی به وجود
بر سر مردم بریزید ،بلکه کافی است
وحشت
خود
بدن
تغییرات
مش��اهده
از
نکته مثبت این رخ��داد این بود که به
آمده از حرک��ت اعتراضی خرداد  84را
تبیین
توانایی
هنوز
اساسا
و
ش��ده
زده
پیراهن و دامن زنانکوتاه شود ”.قابل
عک��س خرداد  ،84کان��ون های برنامه
پای��دار کرده و تفاوت ه��ای گروهی را
طبیعی بداند .اما چنین نشد و اگر واقع
بینانه هم نگاه کنیم  ،اصوال نمی ش��د
از آن شرایط انتظار چنین خروجی ایده
آلی را داشت.

همان بی مهری تاریخی است که این بار قرائت تجربه  8مارس  57به ما نشان می
دهد که حرکتهای توده وار و اعتراضی
به صورت دیگری تکرار می شود:
 22خرداد س��ال  84را با همه شکوهی فراگیر که درون آنها همبستگی عاطفی
که داش��ت خاطره زدایی ک��رده ایم و و ناگهانی نیروها به چشم می خورد تنها
توانایی تبدیل نیروهای فردی به گروهی
را دارد ام��ا نمی تواند
گروه ه��ای به وجود
آمده را نهادینه کند.
به تعبیری می تواند
“رحم” جنبش باشد
و مرحل��ه انتق��ال از
نطفه به تولد جنبش
---------------------------------------به حساب بیاید اما نه

جلسه ماهیانه اجنمن زنان
تا سپتامبر تعطیل است.

“تغییرات خود” را نیافته بود.
“هم اندیش��ی فعاالن جنب��ش زنان”
که به منزله طیف وس��یعی از نیروهای
جنبش ،برنامه ریز تجم��ع خرداد 84
بود به هم ریخته بود و دس��ت کم سه
جناح مختلف از آن س��ر بر آورده بودند
که هیچ یک حاضر نبود با دیگری گفتگو
و تعامل کند .این جن��اح ها زمان الزم
داش��تند تا خود را سرو س��امان داده و
هوی��ت و گفتمان ویژه خ��ود را بیابند.
این در حالی بود که خاطره همبستگی
خرداد تنها ش��انس پیون��د دوباره این
جن��اح ها بود  .اگر ای��ن جناح ها زمان
و مجال گذار از دوره حیرت را داشتند،
شاید خاطره خرداد  84می توانست به
منزله منبع همبستگی مورد اجماع واقع
شود .اما وقوع رویداد خرداد  85و تغییر
مجدد آرایش نیروها ،مجال مکث کردن
بر خاطره خرداد  84را از کنشگران این

ریز حرکت خرداد  85بسرعت به پایدار
سازی تاثیرات و نیروهای بر آمده از این
رخداد در قالب راه اندازی “کمپین یک
میلیون امضا” پرداخته و تالشی هدفمند
برای تبدیل خرداد  85به خاطره تاریخی
و اس��طوره وار برای فعاالن این کمپین
کردند.
تالش دیگر بانیان کمپین یک میلیون
امضا این بوده اس��ت ک��ه  22خرداد را
تبدیل به روز همبستگی جنبش زنان
کنند و حتی در این باره مقاله ها نوشته
و برنامه هایی برگزار شود.
اما در مقاالت یاد ش��ده بتدربج اهمیت
بیس��ت و دو خرداد هش��تاد و چهار به
دست فراموشی سپرده شده و حتی به

ادامه در صفحه29:

فهم می شود .از قضا او خوب فهمیده
اس��ت رگ حیات و شاید به عبارت
بهتر “شیشه عمر” طرزتلقی ای از
دین که موجب ادامه حیات اجتماعی
ت��وام با حفظ قدرت او و امثالهم می
شود کجاست .منتها بازهم بهجای
واق��ع بینی و برخ��ورداری از اندکی
تعام��ل عینی با جامعه و خواس��ته
های��ش خ��ود را به کوچ��ه دیگری
می زند وبه دنبال ردپای دش��منان
و بیگان��گان می گردد .باید گفت که
دیده گان افرادی از این دست نیازمند
درمان است ،چراکه درعوض رویت
حضور تمام قد زنان ایرانی در عرصه
های مختلف سیاس��ی ،اجتماعی و
اقتصادی بر اساسساده ترین و بدوی
ترین انگیزه های شهوانی توجه اش
به کوتاه و بلندی شلوار و دامن زنان
معطوف است.
از س��وی دیگ��ر کار ب��ه همی��ن
اظهارنظرهای شگفت انگیز ختم نمی
ش��ود بلکه گویی این سخنان آتش
تهیه حمالتگس��ترده تر به حریم
خصوصی شهروندان آن هم در ساده
ترین و ابتدایی ترین حدود آن یعنی
انتخاب نوع پوشش(توجه کنید نوع
پوشش و نه مثال تالش برای عریانی
و )...و س��بک زندگی اس��ت .همین
گفته ها دس��تاویزی می شودبرای
مدیرانی که “طرح امنیت اجتماعی”
را مهمترین دس��تاورد و افتخار دوره
مدیریت خود بدانند.
طی روزهایگذش��ته و در آس��تانه
فصل گرما بازهم خط و نشان کشیدن
نیروی انتظامی برای دختران و بانوان
ایرانی شدت گرفتهاست.
پایگاه اطالع رسانی نیروی انتظامی
هفته گذشته اعالم کرد که “از آغاز
سال جاری و در طول این طرحتعداد
یک هزار و  68نفر از زنان بدحجاب
دستگیر شده اند” .بی شک و بدون
امکان پذیرفتن هیچ استدالل قانونی
ک��ه نی��روی انتظامی ب��رای چنین
عملکردی دس��ت و پا کند ،تمامی
موارد مشمول این آمار و چه بسا ده
ه��ا و صدهابرابر این تعداد که مورد
مواخذه ماموران گش��ت های ارشاد
قرار می گیرند ،موارد بارزی از نقض
حقوق مسلمشهروندان است .حقوقی
که به موجب استانداردهای حقوقی
جهانی که جمهوری اسالمی نیز به
رعایت آنها متعهدشده است.
با این همه و با پرهیز از تکرار مکررات
در اثبات غلط بودن برخوردهای این
چنینی با مقوله پوش��ش در سطح
جامعه و دس��ت درازی حاکمیت به
حریم خصوصی شهروندان ،صاحب
ای��ن قلم این پرس��ش را پیش روی
دس��تاندرکاران “وااسالم گو” قرار
م��ی دهد که آیا نقض “قانون آزادی
پوش��ش حجاب در دانش��گاه های
ادامه در صفحه بعد27:

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$

27

موزیک...

سال 14شماره25  844خرداد 1387

koolock@videotron.ca

(دی جی کوالک)
514-594-4214

بهزاد قیامی

آلبـــــوم

بی تو با تو،
چهارمین آلبوم
گروه آریـان

گروه آری��ان که اولین گروه
ایرانی با خواننده های زن و
مرد اس��ت ،پس از  ٤سال،
آلبوم چهارم خ��ود را با نام
“ب��ی تو با تو” ب��ا همکاری
کمپانی ترانه شرقی به بازار
داد.
همانطور که در شماره های
پیشین نشریه پیوند نوشتم،
گروه آریان آهنگ جدیدی را
با همکاری کریس دی برگ،
خوانن��ده پ��رآوازه ایرلندی،
تهیه و ضبط کرده که به این
آلبوم با نام “نوری تا ابدیت”
(دوستت دارمThe Words :
 )I love youاف��زوده ش��ده
است.
گروه آریان در آلبوم پیشین
خ��ود “آری��ان  ،۳ت��ا ب��ی
نهایت” آهن��گ چند زبانه
ای با همین مضمون پخش
کرد و امید داش��ت که این
تران��ه را به عنوان پیام صلح
از س��وی جوانان ای��ران به

com
www.koolock.
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به همت بنی
مونتریال ،باز هم
جوالی اد فرهنگی سخن آزا
د،
در
تا
ری
خ
پن
ج
ش
نبه17 ،
مهماندار گر
جزئیات برنامه را وه آریان خواهد بود.
در صفحه  15ه
مین شماره ببینید.

گوش جهانیان برس��اند که
خوشبختانه با موفقیت روبرو
ش��د و کریس دی برگ به
عنوان اولین هنرمند غربی
با گروه آریان برای گسترش
این پیام شروع به همکاری
نمود.
کریس دی برگ ماه گذشته
به همراه مدیر برنامه هایش
به ایران سفر کرد تا امکانات
برگ��زاری اجرای کنس��رت
مش��ترکی را با گ��روه پاپ
آریان در تهران بسنجد.
اما مقامات ایران هنوز مجوز
کتب��ی این کنس��رت را در
اختیار گروه آریان و کریس
دی ب��رگ نگذاش��ته ان��د.
س دیبرگ در مصاحبه
كری 
اش در تهران به زبان فارسی
گفت:
“سالم ،صبح بخیر ،اسم من
س دیبرگ  ،فارس��ی
كری 
من بد است .من باید فارسی
را بیش��تر تمری��ن کن��م...
کنس��رت من در ایران قطعا
یکی از شبهای رویایی من
خواهد ب��ود و فکر میكنم
ترانهای در خصوص آمدنم به
ایران بسازم .من اولین کسی
بودم که بعد از پایان تبعیض
نژادی (آپارتاید) در آفریقای
جنوبی کنسرت داد و اولین
خواننده غربی بودم که بعد

از پایان جنگ داخلی لبنان
در اون کشور کنسرت دادم.
دوس��ت دارم اولین خواننده
غربی باشم که بعد از انقالب
در ایران اس�لامی کنسرت
میدهد و این آهنگ مشترک
ب��رای من اولین قدم در این
راه است”.
آلبوم جدید آریان شامل ١٤
آهنگ زیبا میباشد.
افزونبرآهنگهاییکهنشانگر
س��بک گروه آریان هستند،
آهنگهای جالب دیگری هم
توسط این گروه تنظیم شده
اند که شامل قسمتهایی به
س��بک تکنو (قاص��دک) و
دکلم��ه موزی��کال (من اگه
جای تو بودم) هستند.
اعضای گروه آریان که همه
دارای تحصی�لات عالی نیز
هستند از این قرارند:
ش��راره فر ن��ژاد (مهندس)،
سحر کش��میری (لیسانس
موسیقی) ،ساناز کشمیری
(تئات��ر) ،عل��ی پهل��وان
(مهن��دس) ،پی��ام صالحی
(دامپزشک)،نینوفامیرخاص
(مهندس) ،سیامک خواهانی
(دامپزش��ک) ،علیرض��ا
طباطبائی (مترج��م) ،برزو
بدیهی (دامپزشک و صاحب
شبکه رستورانهای آریان).

آهنگهای مورد عالقه
من در این آلبوم:

!”History of “Long

During
traditional
wrestling
matches
between
two mighty
opponents,
the referee
would stop
the match by
throwing a
long in the
middle of
the arena
before
separating the
opponents and
declaring the
winner.

OP

 T10طنـــــز
خرسندی

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

دور مرز پرگهر صف
بسته اند

ک

 نگو، نوری تا ابدیت(دوستت دارمThe Words :
)I love you
 من اگه جای تو بودم هنوز برام همونی -و لحظه ها.

ladies would collect these
flowers and boil them in large
cauldrons. The red hue that
would emerge was a fiery
one that remains permanently
if washed in special spring
waters. From the 19th century
onward, red-colored Longs
that distinguished Persians
from other Muslims were used
exclusively in baths located in
gymnasiums
)(zoor-khaneh
dedicated to
traditional
Iranian martial
arts.

www.paivand.ca
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The “Long” is a rectangular
fabric made of cotton and
hemp, with a black hue on a
red background.
Beginning from 2000 years
ago, Iranians wore two kinds
of aprons: one made of leather
used specifically by laborers
and soldiers, and the other
made of fabric (mostly hemp,
though occasionally from
soft wool) for officials and
laymen. Throughout the ages,
the hemp apron evolved into
a square pattern that served
to distinguish Iranians
from the others. Over
the course of history,
Iranian settlements in
the fertile regions of
Qazvin succeeded in
discovering the secret
to dying these fabrics. From
then on, Iranian loincloths,
much like their traditional
carpets, took on a special
red hue that is permanent in
nature.
The red-colored hues
of Iranian “Longs” are
derived from a wild
flower that is found
in the central and
southern regions of
the country. In the
spring, young
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مثل بسیاری از هموطنان ایرانی
ش��هرمان ،روز  ۳۱م��اه م��ه را با
خاطره ای زیبا به پایان رساندم.
کنس��رت بی نظیر گروه ضربانگ
کنسرتی بود برای چشم و گوش
حس و هوش!
و ّ
چهره های دوست داشتنی و گرم
هنرمندان این گروه که پر از شوق
و احساس بودند در کنار سازهای
زیبای ایرانی صحنه ای تماشایی
برای بینندگان ایجاد کرده و چشم
بینندگان را محو تماشا کرده بود.
هماهنگی بی همتای دف  ،تمبک،
نقاره و زنگ و ُسرنا و سنتور گوش
شنوندگان را نوازش میداد و صدای
گرم هنرمند عزیز مهرگان گرامی
حقیقی ،ملقب به مرشد مهرگان،
و صدای پر ق��درت ضرب و زنگ
زورخانه اش همه احساس و هوش
و حواس شنوندگان را جلب خود
کرده بود.

نوازندگان طوری بود که اگر چشم
بسته گوش میدادی هرگز متوجه
تعوی��ض نوازنده نمیش��دی .این
قطعه خود از مهره های مختلفی
ترکیب ش��ده بود که بسیار زیبا
بودند و غیر قابل تفسیر ...باید می
بودی و می شنیدی.
پس از اجرای قطع��ه اول ،جاوید
افسری راد ،نوازنده سال شهر اسلو
که از او در نشریه قبلی پیوند ذکر
کردم ،وارد صحنه و صدای زیبای
س��نتور او به صحنه افزوده ش��د.
قطعه ای که اجرا ش��د ،س��اخته
جاوید افسری راد بود که مهارت
کاری او را در س��اخت و اج��رای
قطعات موس��یقی اب��راز میکرد.
حضار آنچنان محو تماش��ا بودند
که حتی بحث داغ شهر مونترال،
“ ”J.TOنیز فراموش شده بود!!
در قس��مت دوم برنامه ،مرش��د
مهرگان نیز وارد صحنه شد.
صدای پرحجم زن��گ زورخانه و
بانگ پر قدرت ضرب زورخانه که
حاصل دستهای پر توان مرشد که
خود ورزشکار و معلم تربیت بدنی
در ایران می باشد ،همه را هوشیار
کرد.
اشعار فردوس��ی و ملک الشعرای
بهار با صدای زیبای او فضای سالن
را پر کرده بود و با همراهی دیگر
هنرمن��دان گروه ،با صدا و س��از،
جلوه ای متفاوت در سالن اسکار
پیتر سن ایجاد کرده بود.
گ��روه ضربانگ در پای��ان برنامه،
آهنگی محلی از بلوچستان اجرا
نمود که مهارت رضا سامانی ۳۱
س��اله ،جوانترین عضو گروه را در
نواختن ُسرنا نشان داد.
در گفتگ��وی کوتاهی که با گروه
ضربانگ داش��تم ،پژمان حدادی
خاطرنشان کرد:
“کار گروه ضربانگ فراتر از فضای
موس��یقی س��نتی س��ت و دیوار
سنتی را شکسته .کارهای ما دارای
سازهای کوبه ای مختلف هستند
که کمتر به گوش جوانان رسیده
اند و مسلما جذابیت خود را برای
جوانان��ی که در ترکی��ب و رنگ

آمی��زی موس��یقی از فرهنگهای
مختلف استفاده میکنند دارد .این
موسیقی جوانان ما را به خود جلب
کرده و در حال گسترش است”.
نوشته این شماره را با خالصه ای
از بیوگراف��ی کاری گروه ضربانگ
پایان میدهم.
در س��ال  ،۱۹۹۶آق��ای بهن��ام
سامانی ،اس��تاد مرتضی اعیان و
آقای سیاوش یزدانی فر این گروه
را در آلمان تشکیل دادند و آقای
مرش��د مهرگان نیز پس از مدتی
به آنها پیوس��ت .هدف اصلی این
استادان از تشکیل این گروه ،حفظ
سازهای کوبه ای محلی ایرانی بود
ک��ه در ایران و دیگر کش��ورهای
جهان کمتر شناخته شده بودند
که این هدف ب��ا موفقیت همراه
بوده و میباشد.
گروه ضربانگ به دلیل ترک کردن
استاد مرتضی اعیان و آقای سیاوش
یزدانی فر به دالیل شخصی برای
مدتی فعالیت کمتری داشت ولی
در س��ال  ۲۰۰۰با آشنایی پژمان
حدادی ک��ه از اعضای ثابت گروه
دس��تان نیز میباش��د به فعالیت
و گردهمائ��ی منظم گ��روه افزود
و مرش��د مهرگان نی��ز دوباره به
این گروه پیوس��ت .اعضای گروه
ضربانگ در مونترال به این ترتیب
بودند:
مرش��د مهرگان ،نوازن��ده زنگ و
ضرب زورخانه و س��اکن تهران-
جاوید افسری راد ،نوازنده سنتور،
نق��اره و دیگر س��ازهای س��نتی
و س��اکن اس��لو (ن��روژ)  -پژمان
حدادی ،نوازنده سازهای کوبه ای
و عضو گروه دستان ،ساکن لوس
آنجلس – مهرداد اعرابی ،نوازنده
سازهای کوبه ای ،کمانچه و ویلن
و عضو گروه دستان ،ساکن لوس
آنجلس – رضا س��امانی ،نوازنده
سازهای کوبه ای و سازهای بادی
از جمله سورنا و نی انبان ،ساکن
آلم��ان – بهنام س��امانی ،نوازنده
س��ازهای کوبه ای و مخترع ساز
کوبه ای جدید “ضربانگ” ،ساکن
آلمان.

فوتبالایران
بهمرحلهبعد
صعودکرد

دور بعد صعود خواهد کرد.
تیم ایران هر سه بازی دور رفت
خ��ود در این گ��روه را با نتیجه
مس��اوی به پایان برده بود ،اما با
پیروزی هفته گذش��ته در برابر
امارات و پیروزی در برابر سوریه
توانس��ت پیش از ب��ازی آخر به
مرحله باالتر صعود کند.
ب��رای تیم ای��ران در ای��ن بازی
غالمرضا رضایی در دقیقه  64و
محسن خلیلی در دقیقه 90+5
گل زدند .محسن خلیلی در این
بازی اولی��ن گل ملی خود را به
ثمر رساند.

تیم ایران با س��رمربیگری علی
دای��ی با این ترکی��ب در مقابل
سوریه به میدان آمده بود :مهدی
رحمتی ،ه��ادی عقیلی ،جالل
حس��ینی ،س��تار زارع ،حسین
كعبی ،ابراهیم صادقی (علیرضا
نیكبخ��ت واح��دی ،)90+2 -
جواد نكونام ،مس��عود شجاعی
(آندرانی��ک تیموریان ،)90+2 -
فریدون زندی (مجتبی جباری
  ،)76غالمرضا رضایی و محسنخلیلی.
ب��ه این ترتیب تیم کویت از دور
مسابقات حذف شده و تیم ایران
به دور بعد صعود کرده است
و دیدار دو تیم س��وریه و
ام��ارات در روز آخر بازی
های گروهی سرنوش��ت
تیم دیگر صعودکننده از
این گروه را تعیین خواهد
کرد.
بازی های آخر این مرحله
روز یکش��نبه آین��ده 22
ژوئن برگزار خواهد شد.

سالن اسکار پیترسن به آرامی پر
شد.
فقط چند صندلی خالی در سالن
دیده میشد که اگر اشتباه نکنم بعد
از شروع برنامه آنها هم پر شدند.
البته تاخیر برخی از دوس��تان در
برنامه ها و ورود نامناسب و ناهنجار
آنها در حین برنامه امری عادی در
چنین مجالس است و بنظر من....
توهین آمیز.
ولی چه میش��ود ک��رد .بگذارید
کمی مثبت فکر کنی��م .....حتما
این دوستان بازهم کراوات ،کلید
ماشین یا ُرژ خود را پیدا نمیکردند
و تاخیر داشته اند!
برگردیم به لحظه های خوش....
کنس��رت با همکاری چهار نفره
( )Quartetبرادران سامانی ،بهنام
و رض��ا ،مهرداد اعراب��ی و پژمان
ح��دادی با اجرای ی��ک قطعه با
س��ازهای کوب��ه ای ،بخص��وص
تمبک ،آغاز شد.
این قطع��ه با تک ن��وازی فردی
گروه ش��روع ش��د ک��ه در حین
اجرا چون موج��ی آرام از یکی به
دیگری منتقل میشد .هماهنگی

تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی
دو بر صفر در زمین س��وریه به
مرحله بعد رقابت های مقدماتی
ج��ام جهان��ی  2010آفریقای
جنوبی در قاره آسیا راه یافت.
تی��م ایران ب��ا این
پیروزی  9امتیازی
ش��د و در ص��در
جدول گ��روه قرار
گرف��ت و با توجه
به امتیازات دیگر
تیم های گروه ،با
کسب هر نتیجه
ای در ب��ازی آخر
مقاب��ل کویت به

در وطن شام و سحر سگ بستهاند
توی هر کوی و گذر سگ بستهاند
از خلیج فارس این سگ مذهبان
تا خود بحرخزر سگ بستهاند
پاچهای در مملکت سالم نماند
بسکه در این بوم و بر سگ بستهاند
گر بخواهی از وطن خارج شوی
دور مرز پر گهر سگ بستهاند
هموطن وارد بشو با احتیاط
چون همه جا پشت در سگ بستهاند
تا که هر فکری نیاید در سرت
بهر تو اطراف سر ،سگ بستهاند
تا که هر شوری نیفتد در تنات
دور و اطراف کمر سگ بستهاند
بهر تو توی اتاق خواب تو
طاقبازی یا دمر سگ بسته اند
تا کسی وارد نگردد سر زده
بر در علم و هنر سگ بستهاند
تا بسازند امتی بی درک و فهم
بهر هر صاحبنظر سگ بستهاند
بهر شاعر بهر ناشر بابت
قصد چاپ هر اثر سگ بستهاند
باب سانسور و برای اختناق
گاه توی یک خبر سگ بسته اند
با الفبا کرد باید احتیاط
چونکه در زیر و زبر سگ بستهاند
تا مبادا کام توشیرین شود
در صف قند و شکر سگ بسته اند
شرعی و عرفی ،سیاسی ،عاطفی
بهر تو از هر نظر سگ بستهاند
سگ چه سگ هائی همه خونریز و هار
از نژاد معتبر سگ بسته اند
سگ نه با آن پوزه و دندان و دم
بلکه در شکل بشر سگ بسته اند
سگ برای ظلم و بیداد آمده
پس به شکل آدمیزاد آمده

زنان...

ادامه از صفحه قبل26 :
ترکیه” از سویباالترین مرجع حقوقی
کشوری که بر پایه سکوالریسم بنیان
گذاشته ش��ده اس��ت و طی حکمی
اس��تفاده از حجاب راتنها در دانشگاه
های دولتی ممنوع می شمارد ،نقض
کرامت انسانی ،اصول اخالقی و حقوق
بشر است یا رها کردنبیشمار ماموران
انتظامی در کوی و برزن این مملکت
و گش��ودن دس��ت تطاول آنان برای
گشایش عقده هایفروخفته جنسی
شان در برخورد با دختران و بانوان این
مرز و بوم؟
امکان برپایی و سامان دهی به تجمعات
اعتراض آمیز نسبت به صدور چنین
حکمی افتخار آمیز است یا به کمین
نشس��تن مردمان خس��ته از هزاران
ش��وربختی روزمره در پارکها و مراکز
خرید به بهان��ه “امنیت اجتماعی” و
یا فرود آوردن باتوم بر سر زنان آزادی
خواه در تجمع  22خرداد 85؟
در مرام و مس��لک ش��ما ک��دام یک
اخالقی است؟
واقعا چه کسی بی ش��رم است و چه
کس��ی با رفتار خود حری��م باورهای
اخالقی و امنیت عمومی را لکه دار می
کند؟

استخدام

به چند نفر کارگر جدی برای

به یک آشپز و کمک آشپز
-همچنین چند ویترس و ویتربرای کار در رستوران ایرانی
.فورانیازمندیم

House Keeping
:نیازمندیم

(514) 655-7672
(514) 677-4726

(514) 942-6367
mahincartierperse

farkhondehPmay/july

فال قهوه وکارت

استخدام

 بعدازظهر7  صبح تا9از ساعت

نوشیـن

به چند پیتزامیکر و راننده برای
NDG کار در پیتزایی در ناحیه
:نیازمندیم

514-685-8326
514-813-8326
paid til nov1:60





514-927-5133
fariborzR:june15july01UP










PIZZA MAKER

استخدام

به یک نفر برای کمک در نمایشگاه
.اتومبیلنیازمندیم
514-983-0952
514-515-1888
autodaytodayjune0115Up

514

PIZZA 2 FOR1

996-9692
استخدام
وان-فور-پیتزاییتو
در ناحیه الوال بفروش
می رسد
--  اوکازیون عالی-لطفا با شماره زیر
) (شمس:تماس بگیرید
(514) 966-4971
jun15UpAkvn

اجــاره

در ناحیه پی یرفون
ونیم5 طبقه اول دوپلکس
 دالر850 )خوابه3(
همچنین اتاق برای اجاره
 دالر (سرویس حمام و350
)آشپزخانهمشترک
)(برای اول جوالی
514-696-2619
FarkhondeJune15

www.nationaldrivingschool.ca

استخدام

 در امورHandyman به یک نفر
.ساختمانفورانیازمندیم
(514) 994-3078
micyekt@bellnet.ca/PAkJune15

استخدام

استخدام

به چند نفر پیتزامیکر
--  با تجربه-برای کار در ناحیه شاتوگی
.فـــــورانیازمندیم
لطفا با شماره زیر
) (نوید:تماس بگیرید

(514) 487-1994
navidjun15UpAkvn

استخدام

سوپراخــوان

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

به چند راننده و کمک راننده
برای کار در کمپانی حمل و نقل
.فورانیازمندیم
--  دالر18  و10  حقوق بین(514) 892-5433
kosrowUpJun15

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

خدمات

جویای کار

خانم ایرانی آماده انجام کارهای
)آشپزی در منازل شما (مهری
(514) 284-6607
free

کارهایساختمانی

استخدام

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

(514)
(514)

همچنین سرویس نگهداری از
کودکان و ساملندان در خانه شما
ویژه منازل مسکونی و دفاتر
کمک برای بسته بندی:تجاری
لطفا با
)(امور حمل و نقل
:شماره های زیر تماس بگیرید

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

استخدام

به سه ویترس و یک نفر
 برای کار در رستورانDishwasher
: نیازمندیمNDG در ناحیه
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tutoring 
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(High-School,














































 





















































Tel.
















































 
paid to end of July

paid to end of July





























 






























 














































ریاضیات
تدریس





















 

































زاده
رحیـــــم

Astrologist &

Spiritual Advisor
!امتحان کنید




































www.irmath.com





























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

ما رازدار
!شما هستیم

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

آموزشگاه رانندگی







514-578-5222
moUpmai15

 اداره مهاجرت و پلیس، جهت دادگاه
SalimiPjul15

) تخفیف رنگ%50  نقاشی ساختمان (با-

 نرده های چوبی و فلزی، سرامیک-





514-688-5789
Pdjune08hossein.rahimzadeh@gmail.com

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

متـرجم
مترجم رسمی دادگستری
رضانوشادجمــــال
(514) 984-8944
-- کلی و جزئی--
- مدارک
کلیه
 ترجمه- 

































رسمی
دعوتنـــــامه
 و پالسترgyproc  نصب


















استخدام
























 






















514-575-7080






 514-730-7462























 





چوبی
درهای
تعویض
و
نصب
کار
برای
ویتــرس
چند
به





















ناسیــونال









































Tel


































 

davudju15Up

سابویبرایفروش

تدریس خصوصی زبان فرانسه
توسط فوق لیسانس آموزش زبان فرانسه
و مترجم کاخ دادگستری مونتریال
-----  با بهترین قیمت----)* سرویس ترجمــه (شفاهی



















514-583-9619

restoGuilanNaimi:Dec01,15paidakavn

تدریس خصوصی
زبان فرانسه



















BabaiP/akmai08

بهچندپیتزامیکر
--  باشرایط عالی-و راننده برای کار در
رستوران پیتزایی در ناحیه
:وست آیلند فورا نیازمندیم

514-807-8747

رستوران ساب وی در بهترین
موقعیت تجاری خیابان مونت
رویال (در ناحیه پالتو) نبش
 روبروی،خیابان سن دنی
،ایستگاه مترو مونت رویال
.بدلیل مسافرت بفروش میرسد



























































PIZZA 2FOR1

farkhondehPmay/july

hakimDec01,15willpayakavn

485-0739
993-0739

























































استخدام

(514) 655-7672
(514) 677-4726

hashemiUpJun15july1AK

Nikpour:Pmai

تشکیل کالس های گروه نوازی

آموزش آواز اصیل ایرانی
(ردیف و تصنیف) فروش دف

House keeping

514-298-4567

678-6451

آموزش دف

House keeping
company R&F

(514) 699-2259

28
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West
WestIsland
Island

استخدام

باحقوق عالی

NITY

www.paivand.ca

DOUBLE-PIZZA

PARTICIPATE
inCOMMU
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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

،ترجمه کلیه اسناد ومدارک
 تکمیل فرم های،تنظیم دعوتنامه
مهاجرت و سیتیزن شیپ و ارائه
 با قیمت مناسب............. خدمات مربوط













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

ahmadmehdizadehPD120may01

کامپیوتر
آموزش
























مترجم رمسی











































































Pd:jun08

 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)
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..........
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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












www.paivand.ca

سال 14شماره25  844خرداد 1387

نیازمنــدیها
شانس اول را به
آنان بدهید!
بسیاری از ایرانیان تازه وارد
در جستجوی کـارند:
در رستوران ،کارگاه ،اداره،
کارخانه ،فروشگاه ،گاراژ،
آژانس ،کارواش و ...و...
شانس اول را به آنان بدهید!
---------------اگ�ر جویای کم�ک ،کارگر،
کارمند و ...هس�تید ،آگهی
اس�تخدام خود را در صفحه
پرتردد نیازمندی های پیوند
درج کنید.
جویای دوس�ت ،همسر ،هم
خانه ،هم صحبت هستید؟
آیا وسائل خانه برای فروش
دارید؟
آی�ا فن�ی و حرف�ه ای م�ی
شناسید که به درد دیگران
میخورد؟
آیا به سفر می روید ،جویای
همسفرهستید؟
چی�زی برای ف�روش ،جایی
برای اج�اره ،حرفه و هنری
برای عرضه دارید؟...

جای شما در این
صفحه است...

با ما تماس بگیرید.

514-996-9692












Zarif Catering
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شت
ل گو
حال





















دوست یابی
اولین آژانس آشنایی
ایرانیانمونتریال

-Match
making
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NITY

PAYVAND

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

Mailing Address:



Box 1122 STN. H.
Montreal, Québec, H3G 2N1

514-996-9692

Fax:514-422-8996
Email:
Payvand@videotron.ca

www.paivand.ca

پیونددرونکـــــوورهرهفته
منتشرمیشود:

Vancouver:

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

765 GREENWOOD Rd.,
W. Vancouver, B.C., V7S 1X8

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

 پیوند در ویرایش نوشته ها (با حفظدیدگاه نویسنده) آزاد است - .نوشته
و عکس های فرستاده باز گردانده نمی
شود - .نظرات چاپ شده لزوما بیانگر
دیده گاه های پیوند نیست.
 پیوند جویای دیدگاه های متفاوت ومخالف با نوشته های چاپ شده است.
 پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانیو نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
 نقل نوشته ها-با ذکر ماخد -آزاد است. -استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

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

کوتاه زیباتر است

هن��وز برغم یادآوری های مکرر ،نوش��تارهایی
دریافت می کنیم ،که هرچند ارزشمند ،بسیار
طوالنی اند .پیوند نش��ریه کوچکی است ،لطفا
سعی کنید نوشته ها از  500تا ماکزیمم 1000
کلمه بیشتر نشود.
 ترجیحا نوشتارهای خود را با مایکروسافت وردفارسی تایپ ،سپس ایمیل کنید.

مراکز پخش پیوند

مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،ماهی سن لوران،
رستوران گیالن ،کارون ،کوپلی2:و،1
پرسپولیس ،فرحت ،ایو ،دنیا ،یو-ان-سات،
اتوکلیفتون ،فتوشاپ ،المیزان ،نور ،آذین،
شاتوبریان ،صادق ،پاسیفیک ،مین ،متروپولیس،
پارس تورز ،خضر ،کبابسرا ،دونینی ،و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،سوپرضو  ،ماهی
سیروس ،عمروتراول ،ماهی ایمان و...
ریوسود :کوه نور ،مراکزفرهنگی و...
الوال :موروالتوس ،ادونیس و...
سن لوران :آدونیس  ،فروشگاه های بزرگ
عربی و...

اوتـــاوا:

سوپرآریا ،شیراز ،پردیس،
و دیگر فروشگاههای ایرانی

آژانس آشنایی و دوست یابی تورونتو:
کتابفروش پگاه و فروشگاه ها و مراکز
 امید و آرزو -معتبرایرانی
قابل توجه خانم ها و آقایان
آیا از تنهایی خسته شده
اید؟ آیا به دنبال یک همدم
خوبهستید؟

تصمیمباشما
پیوندباما!

سرو یس های ما کامال
محرمانه و قابل اعتماد می
باشند.

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville St-Laurent, South Shore, Laval, West
Island, & all Surrounding suburbs...

And all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگوی پیوند:

کار استاد علی اصغر معصومی،
هنرمند و نقاش معاصر

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

پیوند را مشترک
شـــوید:
514-996-9692

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

زنان

ادامه از صفحه26 :

طرز زیرکانه ای تنها در حد یک پیشینه
تاریخی برای پیدایش خرداد  85که اکنون
دیگ��ر به نحو یک طرف��ه ای در مورد آن
اس��طوره سازی می ش��د باقی ماند .از آن
پس تالش برای تثبیت بیس��ت و خرداد
به عنوان روز همبستگی یکی از سیاست
های اصلی کمپین یک میلیون امضا برای
مشروعیت بخشیدن به خود به عنوان نماد
مس��لط جنبش زنان گردید چرا که می
توانست با حذف اهمیت بیست ودو خرداد
هش��تاد و چهار به عنوان روز میالد دوباره
جنبش زنان ایران ،روزی را که خود از آن
بر آمده بود به عنوان منبع ظهور جنبش
زنان بر آگاهانی که صالح نمی دانس��تند
تفرقه افکنی کنند و بر ناآگاهان نو رسیده
تحمیلکند.
دالیل زیادی برای مخالفت س��ایر جناح
های جنبش زن��ان از اصالح طلب گرفته
ت��ا چپ و حتی جناح های بیرون آمده از
هماندیشی زنان؛ در نقد این فرایند وجود
دارد اما از آنجا که بدنه جنبش زنان در این
مدت بسیار آسیب پذیر و نورس بود؛ توافق
ناگفته ای برای صبوری و محول کردن این
انتقادات به وقت خود؛ مشاهده می شود.
ام��ا این دالیل هر چه که باش��د مهم این
است که حرکت خرداد  85از آن جهت که
مبتنی بر خواست و اراده جمعی طیف های
مختلف جنبش نبود اساسن نمی توانست
و هنوز هم نمی تواند ظرفیت تاریخی برای
همبستگی را داشته باشد.

Andy’s Restaurant

رستورانرضا
( با مدیریت رضا جهانگیری)

 پیتزا در تنور چوبسوز
 انواع غذاهای ایتالیایی
 انواع ساالدها
و سوپ های خوشمزه
 استیک انگس AAA

سرویس غذارسانی رایگان
توجه :درتهیه کلیه اغذیه رستوران هیچگونه
افزودنی های مصنوعی بکار نمی رود.

این ناتوانی به دو دلیل است :
 -1زمان و فرایند تبدیل  22خرداد  84به
یک خاطره تاریخی مبتنی بر همبستگی
را از فعاالن نیروهای مختلف جنبش زنان
گرفت.
 -2مب��داء و منب��ع پیدایش کمپین یک
میلیون امضا ش��ده و توانست نیروهای بر
آم��ده از حرکت خرداد  85را در مس��یر
سازماندهی این کمپین کانالیزه کند.
بنابراین با وجود تمام دستاوردهای با ارزش
خرداد  ،85آنچه که حقیقت دارد این است
که اسطوره سازی از این روز  ،محو خاطره
تاریخی بیست و دو خرداد هشتاد و چهار
به عنوان روزی اس��ت که پس از  30سال
ظهور مجدد جنبش زنان را در پی داشت.
******************
پرس��ش دیگر این است که جنبش زنان
به عن��وان یک جنبش واقع بین و مدرن،
چرا باید برای ایجاد همبس��تگی به دنبال
اسطوره س��ازی و خاطره سازی هایی که
مختص مردمان آرمان پردازو معناگراست
باشد؟
دورتر اگر نرویم در همین س��ال گذشته
مگر کم موضوعی برای همبستگی و مبارزه
جمعی بر علیه آن وجود داشت؟!
تقریبا تمام س��ایت های مرب��وط به زنان
بحثهایی مشابه در مورد تضییقات حقوقی
و امنیتی بر زنان داش��ته و هر گروهی به
صورت جداگانه س��عی داشت ابتکاری از
خود نشان دهد .اعتراض به الیحه حمایت
از خانواده تقریبا در دستور کار همه طیف
های جنبش ب��ود؛ و حتی زنان اصول گرا
را ب��ه واکنش وادار کرد؛ اما با وجود فراهم
بودن فضایی مس��اعد بازهم ما به فرصت
هایمان پش��ت کرده و هر کس در دکان
و دس��تگاه خودش مشغول کار خود شد.
تعطیلی مجله زنان فرص��ت خوبی برای
همبستگی نسبی فراهم آورد و حتی باعث
ش��د همان جناح های مخالف ؛ کنار هم
بنشینند و بیانیه ای مشترک بنویسند.
اگر دورتر رویم سیزده اسفند هشتاد و پنج

محیطی سبز و زیبا
در
با تراس بزرگ
در قلب NDG
را می بینیم که نمایش واقعی همبستگی
ب��ود و جناح های بر آمده از هماندیش��ی
زن��ان؛ برای اعت��راض ب��ه دادگاه  5تن از
کسانی که به دلیل برگزاری خرداد هشتاد
و پن��ج؛ چند روز مانده به هش��ت مارس
محاکمه داشتند -با وجود مخالفتهایی که
گفته ش��د و -با قصد و نیت همبستگی و
خاتمه بخشیدن به ش��کاف های داخلی
و جلوگیری از تمرکز فش��ارهای بیرونی
درمقابل دادگاه تحصن کرده و س��رانجام
پس از یک س��اعت و نیم مقاومت؛ سی و
س��ه نفر آنان دستگیر شدند که اکثر آنان
از اف��راد مطرح جنبش زن��ان بودند .اما با
وجود آنکه هنوز پرونده های بس��یاری از
بازداشت شدگان آن روز در دست جریان
اس��ت ،در بیانیه اخیر بیست و دو خرداد
هشتاد و هفت از آن روز نیز خاطره زدایی
شده است.
همبس��تگی لوازمی نیاز دارد که از عهده
روزهای تقدیس ش��ده و حوادث فرصت
س��از خارج است .همبستگی وقتی اتفاق
می افتاد که ضمن تابوش��کنی از قدرت؛
سیس��تم توزی��ع روابط ق��درت در درون
نیروهای جنبش زنان از س��نت های رایج

 514-482-0777
Andy’s Restaurant
6290 Av Somerled
Montreal, QC H3X 2B6

مردان��ه و ناعادالنه فاصل��ه بگیرد .هویت
پذیری نیروها و کانون های متعدد جنبش
در گرو قدرتمند شدن آنهاست .آنچه که
جنبش فمنیستی با آن س��ر ناسازگاری
دارد خ��ود ق��درت نیس��ت بلک��ه روابط
ناعادالنه قدرت است که زنان را فرو دست
م��ی کند وقدرتمند س��ازی زنان ،یکی از
پروژه های اصلی این جنبش به حس��اب
می آید .نهادینه ش��دن جنبش زنان نیز
نیاز به قدرتمند شدن یک یک طیف ها و
گروه هایی دارد که دراین عرصه تالش می
کنند ،تالشی که در عمل انجام می شود
اما در زبان از گفتن آن می پرهیزیم .و گاه
همدیگر را محکوم به داشتن آن ویا کسب
آن می کنیم و مثال می گوییم “فالن گروه
دنبال قدرت است” و یا” ما از قدرت طلبی
ب��ی زاریم” .تا زمانی ک��ه ترس و نفرت از
کلمه قدرت از ما زایل نش��ود نمی توانیم
نگاهی واقع بینانه به مقوله قدرت داشته
باشیم .وقتی که اصل قدرت محترم داشته
ش��ود ،آنگاه می توان درباره موازنه قدرت
به ش��یوه های زنانه و فمینیستی برنامه
ریزی کرد و تا بین نیروهای جنبش موازانه
قدرت برقرار نشود؛ تمایل به “همبستگی”
بسرعت منجر به “وابستگی” می شود.

درخدمتارتقاءبیزنسشما!

www.paivand.ca
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یک��ی دیگ��ر از لوازم همبس��تگی حفظ
مناس��بات و روابط برابر بر اس��اس اصول
انس��انی -دمکراتیک و بر پایه ارزش��های
فمینیستیاست.
یک سر طیف رابطه برابر؛ احترام به حفظ
هویت های گروهی و س��ر دیگر آن حس
مش��ترک جمع��ی و درد و دغدغه های
مشترک است.
“تفاوت درعین تفاهم” معنای دیگر رابطه
برابر اس��ت؛ و مفهوم��ی متخالف با اصل
یکسان س��ازی “همه با من” و “ همه با
هم” دارد.
و در پایان این که همبستگی پدیده ای یک
شبه نیس��ت بلکه فرایندی طوالنی مدت
بوده و نیازمند ساختن سرمایه اجتماعی
است و آنچه که در دست ماست استفاده از
هر فرصتی است که می تواند ما را یک قدم
با همبستگی واقعی نزدیک کند .قدم های
آغازین این فرایند گفتگو و اعتماد متقابل
است؛ اتفاقی که خوشبختانه در این روزها
فرایند آن آغاز شده و بیان ناگفته ها در این
مقاله با ذکر صریح مصادیق ،یکی از نشانه
های آن است.
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Dodge Grand Caravan
$6495

Pontiac Montana
$3995

A/C, Sunroof, power
locks, CD player

3.8L, Front and back A/C
Full options, new brakes

Chrysler Sebring
$5495

Honda Civic

Fully Equiped, A/C
CD player

More then 15000$ worth of
equipement, carbon fiber
hood & mirrors

Acura CL
$5495

GMC Envoy
$9995

Automatic, Leather
Sunroof, Full options, A/C

4x4, A/C, Power Locks
CD Player

Volvo S80
$4995

Mazda Protege
$5,995

BMW 318i

$5495

Chevrolet Aveo
$5,995

Fully loaded, remote control
Electic windows &mirrors
cruise control

Ford Mustang
$5995

Honda CR-V
$5995
Manual, 4x4, 2.0L
Fuel Economic
Electric windows

Convertible, 5.0L V8
CD player, A/C, Power
doors & windows

Acura TL
$7495

 #PVM$VSÏ-B#FMMF -"7"-)53

www.daytodaycar.com

CDN/NDG

Price $649,900

 اما بانک جهانی،کش��اورزان می شود
می گوید که قص��د دارد کمک های
خود برای کش��اورزی در آفریقا را به
. میلیون دالر برساند800
احتمال دارد که بحران غذا توافق های
دور بعدی گفتگوهای تجاری در دوحه
 دچار،را که محور آن کشاورزی است
.مشکل کند

ST LAMBERT

VERDUN

3 CONDO 2BDR,
VIEW OF MONTREAL
AND GOLF, SAUNA,
PISCINE INTERIEURE,
GYM, PRICE 165,000$

6PLEX
REVENUE 38000$
ASKING PRICE
405,000$

VERDUN

COFFEE SHOP IN
LACHINE, LOCATED

6PLEX REVENUE
49,000$ TOTALLY
RENOVATED
520,000$.

تا بتواند شکاف موجود در کمک های
خوراکی خود به کشورهای فقیر را پر
 آژان��س های بین المللی کمک.کند
 در دراز م��دت تقاضای پول،رس��انی
بیش��تر برای حمای��ت از تولید مواد
غذایی در کش��ورهای در حال رش��د
.کرده اند
در حال حاضر تنها بخش کوچکی از
کمک ه��ای خارجی صرف کمک به

IN SHOPPING MALL,
LOW RENT 899$
ALL INCLUDED.
PRICE 29900$

 این باعث می.را مح��دود خواهد کرد
ش��ود که قیم��ت ذرت در بازارهای
.جهانی افزایش پیدا کند

چه چاره ای می توان
اندیشید؟

بس��یاری از کش��ورها به مواد غذایی
سوبسید می دهند و بانک جهانی نیز
برای کمک به کشورهای فقیر
تقاضای سوبسید محدود کرده
(CIVIL)

 وابسته، برنامه جهانی غذا.است




































































به سازمان ملل متحد هم نیاز













Tel.: (514) 366-1509, Cell.: (514) 247-1732
 میلیون دالر دیگر دارد500 به





 








































Full options, electric windows
& mirrors, power locks
very clean

Toyota Echo
$4995
Manual, A/C,
A/C, Power
Power locks
locks
Manual,
Remote
control
Remote control, 1.5L

Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié
Bur.: 514-364-3315
Fax: 364-3649
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.
Lasalle Qc. H8R 2M9
fhemmatiyan @sutton.com
www.sutton.com

for Sale &
Rent

Open
House

Revenue Property
2010 Av. Patricia
Property Type

GMC Saffari
$4995

(450) 505-3555 (514) 515-1888 (514) 998-9950

Automatic,CD + MP3 player
Power doors & Windows

2705 Rue Ottawa
Single Family
Price $365,000

Ford Taurus
$4995

Leather, A/C, Electric
Windows, CD/MP3 player

Automatic, A/C,
Automatic,
A/C, CD
CD ++
Leather, Fully equiped
cassette
player,
sunroof
player,
sunroof
Automatic, Fully loaded,
sunroof, heated seats
power windows
windows
remote starter,A/C,Economic cassette + 20 CD slots, A/C leather, power

Sun.
2-4pm
May 18
Brossard
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Tel.: (514) 485-6000












MONTREAL
WEST

DETACHED
2PLEX 3+1 BDR
WITH 2 1/2 ROOM
BACHELOR
537,000$

BUSINESS:SALE

IN DOWNTOWN STORE
BESIDE HOTEL AND APARTMENTS BUILDING THIS
STORE HAS ALL:
MIX OF SMALL COFFEE SHOP
AND SERVEING FOOD
ASKING PRICE: 89,000$

، در چین و آفریقای سیاه.هوای جهان
 در،بیابان زایی در حال گسترش است
حالی که افزایش دفعات جاری شدن
سیل و تغییر الگوی بارش همین حاال
هم روی تولید محصوالت کشاورزی
.تاثیر زیادی گذاشته است
گرم ش��دن ه��وای زمی��ن هم نقش
موث��ری روی یک��ی دیگ��ر از عوامل
 این که:افزای��ش قیم��ت ها داش��ته
 س��وخت نباتی،به جای مواد غذایی
 تولید اتانول تا سال.کش��ت می شود
 حدود سی درصد از تولید ذرت2010
آمریکا را به خود اختصاص خواهد داد
و خاک موجود برای تولید مواد غذایی

- Pizza place
& Restaurant
+Shoes-maker
+Gift-shop
Call today info

مشاور کارآزموده شما
در امور مستغالت در
سراسر مونتریال

فیروزهمتیان

Cell: 514-827-6364
 گروهی کامال جدید از،اقتصادی
مصرف کنندگان طبقه متوسط
را ایجاد می کند که گوش��ت و
غذاهای آماده بیش��تری مصرف می
 بر اساس تخمین سازمان خوارو.کنند
 غذاهای آماده هشتاد درصد،بار جهانی
فروش مواد غذایی در جهان را تشکیل
.می دهند

چه عوامل دیگری
موثرند؟

عامل دیگر فشار زیست محیطی است
 روی کره زمین،که این جمعیت زیاد
 و همچنین تاثیر تغییر آب و،می آورد

....جهان گرسنه
:ادامه از صفحه

 و همچنین، نفت، آب،جمله خ��اک
.منابع غذایی وارد می کند
اما اگر فراس��وی اعداد و ارقام مربوط
 عامل،به جمعیت نگاه��ی بیندازیم
دیگ��ری را می بینیم که قیمت ها را
 و آن معجزه ای اقتصادی،باال می برد
اس��ت ک��ه موت��ور مح��رک اقتصاد
 به.کشورهایی مانند هند و چین است
 ثروتمند ها بیشتر از،عبارت ساده تر
 و این رشد، فقرا غذا مصرف می کنند
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 Tel.: 514-996-9692






Email: Paivand@videotron.ca

Vancouver: (604) 921-IRAN R. Mahjouri

H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

کلینیکدندانپزشکی
دکتر معصومه دولتشاهی






























































































Cell: (514) 969-2492

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
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206-12774 BOUL GOUIN O
Dr. Massi Dolatshahi, PIERREFONDS QC H8Z 1W5
DMD, MSD, DIP. ORAL RAD
Tel.: (514) 684-0135 Office
Tel. (514) 684-8460 Med. centre
DENTWEST
Tel. (514) 465-1886 Emergency
CENTRE MEDICAL
PIERREFONDS



























2550 Lapiniere (Brossard)
Tel.: (450) 676-9550 Fax: (450) 676-9644


































AUDIO VIDEO QUEBEC
HOME of ELECTRONICS

46, Boul. St-Jean-Baptiste
CHATEAUGUAY, Qc J6J 3A4
Tel.:( 450) 691-8801,Fax: (450) 691-4086
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درخدمت هموطنان گرامی
* پذیرش متام بیمه ها
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جراح و دندانپزشک و متخصص
از دانشگاه ملی تهران































































Nader

since
19 9 3

www.paivand.ca

5655 Sherbrooke W.

Khaksar


























































Mailing Address: Box 1122 STN. H. Montreal, Québec, H3G 2N1
Fax:514-422-8996















UDIO VIDEO QUEBEC
A





































www.audiovideoquebec.com
Info@audiovideoquebec.com

















































New Style
New Brand Names
For the New Millennium
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Financing Available Up To 24 Months No Payment- No Interests












NDG







 www.akhavanfood.com
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6170 Sherbrooke West, Tel.: (514) 485-4744
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15760 boul Pierrefonds

(PFDS.)
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Tel.: 514-620-5551

