_________________
سال  ،16شماره 954
 26اردیبهشت 1389

_______

954
_____

موسسه
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شــریف

_____________________
 g gارسال ارز به ایران و برعکس
 g gتبدیلارزهایمعتبر
____________________

گـروه پـاسیفیـک

صرافی و انتقال ارز  -کلیه امو ر مهاجرت

___________

■ انتقال ارز به اغلب کشورها و برعکس ،تبدیل ارزها بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات ،بدون کارمزد ،با نرخ بهتر
■ کلیهامورمهاجرتی:توسطخامنعلیمحمدی(بهبهانی)،

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

St-Laurent, QC H4N 1C8

عضو رمسی اجنمن کانادایی مشاورین مهاجرت

Cote vertu, Bus 121 E

ارز

I.C.P. Inc.

____________________________________________
Tel.: (514) 289-9011, (514) 289-9022, (514) 289-9044
Fax: (514) 289-9022,
(Toll Free) 1-866-289-9011
1117 Ste-Catherine W., # 511 Mtl. QC. H3B 1H9

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

www.ic-pacific.com
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اعتصابدربرخیشهرهایکردنشنی
ایران در اعرتاض به اعدام ها

 Le miracle
!se poursuit

?l'eût cru

اعتراضاتشدیدسراسریجهان

در سوگ

جامعه جهانی بهائیان :هفت بهایی زندانی
در ایران را آزاد کنید! >>ص6 :

شهبازمودت:

همدرد با زخم عمیق
فریدون و...

سی و چهارمنی
فستیوالفیلم
مونرتال،

 ص35 ،31 ، 30 ،18 ،4:

تونی توماسی:
جنجالی تازه در
گود سیاست کبک

فیلم های
جعفرپناهیرابه
منایش می گذارد

یادواره هایی
برای
شیرینهولی

 ص9 :

زمنی ،خانه ای را در مونرتیال بلعید و جان  4عضو خانواده را گرفت
www.parscargo.ca
حمل و نقل پارس ماریتایم

امیرسام:
امالک30 >>...

اعدام ها...

شهبازخنعی

کبک/کانادا:

>> 5

دکترانصاری

ع.ا .شادپور

>> 9:

در کشکول

پیر...

پزشکی26 >> ...

یحیی آبادی
>>4

>> 29

صرافی  5ستاره

>> با بهترین نرخ و هزینه <<

فقط به  10دقیقه زمان نیاز دارید:

حسینصمیمی
معجزه یخ >>7

Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

با 18سال سابقه درخشان

درخدمت هموطنان سراسرکانادا

مونتریال ،تورنتو ،ونکوور
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

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

•6170 Sherbrooke W.

جنب دانشگاه کنکوردیا :Guy

514-844-4492

&TRAVEL
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Unisex

____________________

3363 Cavendish

(514)487-0800

 AMIR SAMامیرسام

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

Chartered Real Estate Agent

 با سال ها جتربه
در خرید و فروش امالک در مونتریال و حومه

Cell.: 514-702-2309

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

DIRECTOR OF CENTURY 21
)IMMO-PLUS ( LASALLE
2222A Dollard, Lasalle H8N 1S6
amir.sam@century21.ca



1405 Maisonneuve W.

955 St. Jean Blvd.
Pointe Claire, QC, H9R 5K3

پارستورز

Tel.: 514-485-4744

جراح دندانپزشک

Office:
Res.

نینوسگیورگیزنیا

!FLYANY TIME,ANY WHERE

دکتر شریف نائینی:
با  ۱۰سال جتربه
در کمترین زمان
و بهترین بها و بدون کارمزد

Luciene
l'Allier

Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029
Toll Free:1-866-989-2229
Email: info@khazarexchange.com
www.khazarexchange.com

سالنآرایشفریبا

fhemmatiyan@sutton.com

خدمات ارزی

Montréal, Qc H3G 1Y7

Cell. (514) 816-4080

1006 Montagne, Suite 200
Montreal, Qc, H3G 1Y7

Bur.: (514) 364-3315
Lasalle Qc. H8R 2M9

ی وایز در مرکز شهر
شعبه سابق مان 

1006, De La Montagne, Suite 201,

ninousgivargiznia@hotmail.com

Head Office
Montreal:

_____________________
Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié
groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

www.sutton.com

 تبدیل و انتقال ارز بصورت عمده
برای شرکت ها و موسسات جتاری
 دارنده منایندگی در دبی
و با سابقه ای طوالنی در امور ارزی

(514) 990-4666 X594
(514) 696-5169

 مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام مسکن

Cell: (514)827-6364

انتقـال ارز

مشاور امالک :مسکونی و جتاری
در آمریکای شمالی
 ارزیابی رایگان  تهیه وام مسکن
با جتربه طوالنی در امور
مدیریت بازاریابی بین املللی

در مونتریال و South shore

فیروز همتیان

انتقال ارز به ایران در کمتر از 24
ساعت و با تضمین بهترین نرخ روز

عضو دائمی کانون
مهندسیننفت

زماسیب

مشاور امالک و مستغالت

صرافیخضر

Agent Immobilier Affilie

Tel: 514-938-7277 2178 Ste-Catherine W.

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

 ص7 :

Ninous Givargiznia, BSc.

>> 16:

جهت جابجایی ارز با سیستم ما
درمتام نقاط دنیا،

5Star I.P.M. Inc.

 ص8 :

کورش بزرگ
فریدون مودت

در غم شهباز...

!Giant KILLERS

The dream lives on as
Canadiens oust
!!another top team

اعدام جنایتکارانه فرزاد کمانگر ،ش�یرین علم هولی ،فرهاد وکیلی،
مهدی اسالمیان و علی حیدریان در سحرگاه یکشنبه  19اردیبهشت
ماه ،مرا نیز مانند میلیونها هم میهن دیگر دچار ش�وک و بهت ناشی
از اندوه عمیق کرد .باگذش�ت زمان و پشت سرگذاشتن حالت بهت
زدگی ،این پرسش به ذهنم آمد که نظام والیت مطلقه فقیه از ارتکاب
این جنایات فجیع چه طرفی می بندد و چه سودی می جوید؟  ص5 :

در
دفاع
از لبخند تو

Qui

7روز هفته

www.amirsam.ca

2
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وام بـا
نرخ بهره

%
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Financing
for certain cars only
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قیمت ویژه برای هموطنان ایرانی

بامدیریت الکس پورقناد
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ایران و جهان...

شعر منتشرنشده از
سیمینبهبهانی
در اعتراض به اعدام
 ۵نفر در ایران

اعتصابدربرخیشهرهایکردنشنیایراندراعرتاضبهاعدامها
گزارش ها و تصاویر ارس��ال ش��ده از
ایران حاکی از آن است که در اعتراض
به اع��دام پن��ج ش��هروند ایرانی در
یکشنبه گذشته ،در برخی از شهرهای
کردنشین ایران اعتصاب عمومی به راه
افتاده است.
بنابر گزارش ش��اهدان عینی ،بخش
هایی از بازار س��نندج ،سقز ،مریوان،
کامی��اران ،دیواندره ،ب��وکان ،مهاباد،
اشنویه و پیرانشهر امروز ،پنجشنبه۲۳
اردیبهشت ( ۱۳مه) به حالت تعطیل
درآمده است.
همچنی��ن اخباری مبن��ی بر حاضر
نش��دن دانش��جویان و دانش آموزان
بر س��ر کالس های درس در ش��هر
کامیاران گزارش شده است.
در تصاویر ارس��ال ش��ده از شهرهای
اس��تان کردس��تان ،مغازه هایی که
کرکره هایشان پایین کشیده شده و
بازارهای سنتی این شهرها که تعطیل
اند ،مشاهده می شود.
یکش��نبه گذش��ته ( ۱۹اردیبهشت)

دادسرای عمومی و انقالب تهران
اعالم کرد که فرزاد کمانگر ،علی
حیدریان ،فرهاد وکیلی ،شیرین
علم هولی و مهدی اسالمیان به
اتهام "مشارکت در بمب گذاری
در مراکز دولتی و وابس��تگی به
پ��ژاک" در زن��دان اوی��ن اعدام
شدند.
در روزهای گذش��ته ،معترضان
به اعدام پنج زندانی سیاس��ی در
ای��ران که چهار نفر از آنها کرد بودند،
در شهرهای مختلف جهان از جمله
اربیل،سلیمانیه،کلن،الهه،هامبورگ،
پاریس ،میالن ،لندن و برلین تظاهرات
کردند.
پیش تر و در جریان برگزاری دادگاه
های اولیه ،روابط عمومی دادس��رای
عمومی و انقالب تهران اتهام این افراد
را "عملیات تروریستی از جمله بمب
گ��ذاری در مراکز دولت��ی و مردمی
شهرهای ایران" اعالم کرده بود.

لیدا سارا نورائی
وکیل جنایی و جزائی
½
½
½
½
½
½
½
½
½

'محاکمه های ناعادالنه'
اعدام های روز یکشنبه واکنش های
متعددی در داخل و خارج از ایران به
همراه داشته است.
س��ازمان عفو بی��ن الملل روز س��ه
ش��نبه ( ۲۱اردیبهشت) این اعدام ها
را محکوم ک��رد و گفت محاکمه این
اف��راد "عادالنه نبوده" و بعضی از آنها
"شکنجه" شده اند.
در بخش��ی از ای��ن بیانی��ه ،مالکولم
اس��مارت مدیر بخش خ��اور میانه و
آفریقای ش��مالی این گ��روه حقوق

بگو چگونه بنویسم یکی نه پنج تن بودند
نه پنج ،بلکه پنجاهان به خاطرات من بودند
بگو چگونه بنویسم که دار از درخت آمد
درخت آن درختانی که خود تبر شکن بودند
بگو چگونه بنویسم که چوب دارها روزی
فشرده پای آزادی به فرق هر چمن بودند
نسیم در درختستان به شاخه ها چو می پیوست
پیام هاش دست افشان به سوی مرد و زن بودند
کنون سری به هر داری شکسته گردنی دارد
که روز و روزگارانی یالن تهمتن بودند
چه پای در هوا مانده چه الل و بی صدا مانده
معطل اند این سرها که دفتری سخن بودند
مگر ببارد از ابری بر این جنازه ها اشکی
که مادران جدا مانده ز پاره های تن بودند
ز داوران بی ایمان چه جای شکوه ام کاینان
نه خصم ظلم و ظلمت ها که خصم ذوالمنن بودند

در ادامه این بیانیه آمده بود" :آنها در
تخطی از قوانین ایران که مسئوالن را
ملزم می کند وکالی زندانیان را پیش
از اجرای حکم اعدام آگاه کنند ،اعدام
شدند".
دیده بان حقوق بشر نیز در بیانیه ای
آورد که اعدام این پنج نفر بدون مطلع
کردن خانواده های آنها انجام ش��ده
و اجساد آنها تاکنون تحویل خانواده
هایشان نشده است.
{>> ادامه در صفحه}4 :

خدمات حسابداری و دفترداری

Criminal
& penal

½ رانندگیهنگاممستی
½ جرائم اداری و کالهبرداری
½ خشونتخانوادگی
½ حمله،تهدید،تخلفاتجنسی
½ سرقت و تعدی به حریم خصوصی
½ حمل و پخش مواد مخدر
½ تخلفات جزائی :اشخاص و شرکت ها
½ جرائم راهنمایی و رانندگی :سرعت و...
½ درخواست عفو و ابطال اسناد
www.nouraie.com

)(Lawyer of the Year 2007 – Pro bono
)(AJBM

بشری نوشت" :ما این اعدام ها را که
بدون اخطار قبلی انجام شد محکوم
می کنیم .علیرغم اتهامات س��نگین
علی��ه این پنج نفر ،آنه��ا از محاکمه
ای عادالنه محروم ش��دند .سه نفر از
متهمان ش��کنجه و دو نفر مجبور به
اعتراف تحت فشار شدند".

سرورصدر

law
Lida Sara Nouraie
Tel.: (514) 397-9284
Tel.: (514) 836-5432

Impaired driving
White collar crime, fraud
Conjugal violence
Assault, threat, sexual infractions
Breaking and entering, theft
Possession and trafficking in narcotics
Penal infraction for individuals and corporations
)Highway Safety Code (speeding tickets, etc.
Pardons and waivers applications











GESTION FINANCIERE LOYALE

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

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

Tel.: 514-777-3604

5263, boul Cavendish,

Montreal, Quebec, H4V 2R6,
Email: loyale.accounting@gmail.com

نسرینعینالهی

درخدمت هموطنان گرامی

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های

مشاور امالک:

>>

مسکونی و جتاری
خرید و فروش
امالک و مستغالت

½

½

در سراسر مونتریال بزرگ

مسکن و جتاری

cell: (514) 839-7978 Cell.: 514-967-5743

مینو اسالمی

)Chomedey (Laval
$298,000

_________________
Nasrin Eynollahi
Agente Immobilier Affilié
1564 Heron
Dorval, QC H9S 1B7

Office.: 514-636-2981
n.eynollahi@adresz.com

Minoo Eslami

Agent immobilier affilié
Email:
minoo.eslami@century21.ca

امیرکفشداران

www.masoudnasr.com

مسعود نصر
متخصص خرید و فروش امالک
تهیه وام مسکن

_______________

630 Sherbrooke W. Suite 800
)(Corner: University St.

Montreal, QC H3A 1E4

Tel.: 514-303-2977

________________________________________________
 لیسانس در رشته مدیریت مالی از دانشگاه کنکوردیا
Fax: 514-303-6522
 لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه مونترال
www.ak-law.ca email: info@ak-law.ca

Masoud Nasr

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

38 Place du Commerce # 280

Cell.: (514) 571-6592

وکیل دعاوی

Île Des Soeurs, Verdun, QC H3E 1T8
Tél.:(514) 769-7010
mnasr@sutton.com
www.sutton.com

دفتر ثبت ازدواج و طالق رمسی ) (CIVILو 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

3
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اطالعیه:اعتراضبهاعدامدرایران
سیروس
یحیی آبادی

اجنمن دفاع از حقوق بشر در ایران – مونرتال

همدردبادوست

همراه با آقای فریدون مودت
و خانواده گرامی ایشان

اعدام ها :کردستان...
'اعدام های ناگهانی'

>> ادامه از صفحه3 :

عالوه بر واکنش های بین المللی به اعدام این پنج
زندانی سیاسی در ایران ،در داخل این کشور هم
رهبران معترضان به نتای��ج انتخابات خرداد ۸۸
(جنبش س��بز) هم به روند محاکمه و اعدام این
افراد واکنش نشان دادند.
در روزهای گذشته ،میرحسین موسوی و مهدی
کروبی ،از رهبران مخالفان ایران ،در واکنش هایی
جداگانه ب��ه روند محاکمه این پن��ج نفر و آنجه
"عدم رعایت آیین دادرسی" خوانده شده ،اعتراض
کردند.
میرحسین موسوی در بیانیه ای که روز دوشنبه
( 20اردیبهش��ت) منتشر کرد ،نوش��ت که این
پنج نفر "بدون آنکه توضیحات روشن کننده ای
از اتهام��ات و روند دادرس��ی ومحاکمات به مردم
داده ش��ود" به ط��ور "ناگهانی اعدام" ش��ده اند.

مه��دی کروبی ،دبیرکل حزب اعتم��اد ملی و از
رهبران مخالفان دولت ،در انتقاد از نحوه اعدام این
افراد گفت" :طبیعی اس��ت که ما از مرگ افراد و
اعدام آنها متاثر می شویم و اصوال مخالف چنین
برخوردهاییهسیتم".
آقای کروبی گفت" :اعدام این افراد در ش��رایطی
صورت گرفته است که هیچکس از چند و چون
پرونده آنها با خبر نیست و جرم آنها به دلیل علنی
نبودن دادگاه و عدم رعایت آیین دادرسی و قانون،
برای کسی محرز نشده است".
در اطالعی��ه دادس��تانی انقالب ته��ران در مورد
اعدام ش��دگان آمده اس��ت که این پنج نفر اقدام
به بمبگذاری در س��اختمان های دولتی ،اماکن
عمومی و خط لوله گاز ایران و ترکیه کرده بودند.
دولت ایران می گوید که نقش این افراد در طراحی
و اجرای حمالت مرگبار "محرز" شده است.

کلبهعموجمال
انواع سوسیس آلمانی منقلی
نوشابه های الکلی وغیرالکلی

چای قهوه

ش هــر
نبه و
ی
ک
ش
ن
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ناه
ـ
ـ
ـ
ـار:
آبگوش
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گ
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غذا آماده
take
برای out

________________
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

ساندویچ مرغ $5.00 .....................................................................
ساندویچ زبان $5.00 .....................................................................
ساندویچ مغز $5.00 .....................................................................
ساندویچ کوکوسبزی $5.00 ....................................................
ساندویچ سوسیس بندری $5.00 .........................................
ساندویچ مارتادال $5.00 ............................................................
ساندویچ بوقلمون $5.00 ...........................................................
ساندویچ الویه $5.00 ...................................................................
ساندویچ کتلت $5.00 ................................................................
ساندویچ کتلت مرغ$5.00 ......................................................
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 .....................................................................

فریدون جان
از کدام قبیله آمده بودی
از کدام دیار
کهاینگونه
درد ،به ویرانی ات نشسته است
روزی که بدنیا رسید،
شهبازت را می گویم
شعله ای
در اوج جوانی
به چراغانی خانه ات
عشق را
در قاب هستی
به دیوار زندگی
آویزه کرد
تا سال های پیری
به برنایی
کناره ی بودن را
تکیه گاهی باشد
پدر را...
حادثه از کدام سوی

به ماتم کشیده است
دلت را
که پی در پی مرگ
چندی پیش
دخترت...
و حاال پسرت
به گورستان می برد دل را
این رسم مزخرف روزگار است
که نهال بارور تو را
با تبر
از ریشه برده است
فریدون جان
از کدام تباری؟
که غم روز بروز
سهم بی شمار جهان را
سبد سبد ،برایت
به ارمغان می بارد
دلم در بیهودگی ها
با تو شد
گریه امان نمی دهد
شرح روزگاران را
در این ِ
غربت
بی انتها...

عارف آزاد
می ماه 2010
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Vancouver:

Voyages Lexus

انواع ساندویچ های سرد و گرم
ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..
نوشابه های الکلی و غیر الکلی

کیـــترینگ
جمـــال

دوهفته نامه
فرهنگیاجتماعی،
در شرق کانادا
یکم و پانزدهم ماه

سیروس یحیی آبادی
www.sirousart.com

ِeَ MAIl : addhi2005@gmail.com
Tel. : 514-299-1787
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سایت مجموعه آثار

در بامداد روز  19اردیبهشت  ،1389رژیم جمهوری
اس�لامی ایران پنج نفر از زندانیان سیاس��ی را با
نامهای فرزاد کمانگر ،علی حیدریان ،فرهاد وکیلی،
بانو شیرین علم هولی و مهدی اسالمیان را اعدام
کرد.
این اعدامها به دنبال محاکماتی کوتاه در پش��ت
درهای بس��ته ،در غی��اب وکالی مدافع و هیئت
منصفه و بدون هی��چ اطالع قبلی به خانواده ها و
وکالیمحکومانانجامشدند.تمامیاینمواردحتی
در تناقض فاحش با قوانین خود رژیم اسالمی ،می
باشند .شرایط دستگیری ،بازجوئی ،بازداشت و در
نهایت اعدام این پنج نفر نشان دهنده نقض آشکار
حقوق یشر از سوی جمهوری اسالمی است.
شرایط در ایران بسیار بحرانی است و طبق اظهارات
مقامات رژیم تعداد بسیار بیشتری در کریدورهای
مرگ جمهوری اسالمی به انتظار به سر می برند.
انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران – مونترال این
اعدام ها و محاکمات ساختگی قبل از آنها را شدیدا

محکوم مینماید و از جامعه مدنی کانادا و مقامات
دولتی کبک و کانادا اس��تمداد طلبی��ده و از آنها
میخواهد برای توقف جنایات رژیم اسالمی بر فشار
خود بر آن دولت بیفزایند.
ما همچنین تمامی سازمانهای دفاع از حقوق بشر
در سراسر گیتی را دعوت میکنیم که ضمن محکوم
کردن این تجاوز عظیم و س��ازمان یافته به حقوق
بشر از س��وی رژیم اسالمی ایران ،از اقای بان کی
مون دبیر کل س��ازمان ملل متحد و همچنین از
خانم پیالی نیوی ،کمیس��ار عالی حقوق بشر ان
سازمان مصرا بخواهند که یک هیئت حقیقت یاب
جهت بررسی وضع حقوق بشر در ایران به ان کشور
اعزام دارند.
انجمن دفاع از حقوق
بشر در ایران – مونترال

•
•
•
•
•

آژانسمسافرتییونیگلوب
سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
مسافرت های جتاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
فروش بلیت کلیه شرکت های
هواپیمائی و کشتیرانی (کروز)
بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

Tel.:



(514) 849-7711

Ext.: 243

پیوند جویای دیدگاه های
متفاوت و مخالف با نوشته های
چاپ شده است.
پیوند در ویرایش نوشته ها (با
حفظ دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر
دیده گاه های پیوند نیست.
پیوند از درج نامه های فاقد نام
و نشانی و نوشتارهای توهین آمیز
معذور است.
نقل نوشته ها-با ذکر ماخد -آزاد
است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز
نیست.

•
•

■ توضیح مهم:

بهدلیلهماهنگی،شمارهگذاری
دوهفتهنامهپیوندمونتریال،باپیوندو
نکوور(کهبصورتهفتگیمنتشرمی
شود)تنظیممیگردد.

نسرین پارسا
مشاور باجتربه ،صدیق و کارآزموده
________________________________

1455 PEEL, local 148,

 حتویل بلیت در محل کار
شما در اسرع وقت

•
•
•
•

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

Les Cours Mont Royal
Montreal, QC H3A 1T5

)(Metro Peel: exit Cours Mont-Royal

>> Cell.: (514) 699-1760

Email: nancy.parsa@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com

•

----اما...
برایمابنویسید
کوتاه ،زیباتر است

پیوند نشریه کوچکی است،
لطفا سعی کنید نوشته ها از 500کلمه
بیشتر نشود .نوشتارهای خود
راترجیحابامایکروسافتوردفارسی
تایپ ،سپسایمیلکنید.

•

Distributed Free

Montreal, Quebec, Ville StLaurent, South Shore, Laval,
West Island, & all Surrounding
suburbs...

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگوی پیوند ®
کار استاد علی اصغر معصومی

(هنرمند و نقاش معاصر)
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آب زالل است؛ شفاف و ناپیدا.
شعر شفیعی مثل ِ
ولی هست و چقدر هم مهم است وجود بی رنگ
اش در زمانه ی رنگ ها .تاللو رنگ با تُنالیته های
گوناگون بر سطح این آب عمیق غوغا می کند.

زاغان

ایران:درراهآزادی...
شهباز خنعی

مونتریال

آنك شب شبانه ی تاریخ پر گشود
آنجا نگاه كن
انبوه بیكرانه ی اندوه!
اوه!
زاغان به روی دهكده ،زاغان به روی شهر
زاغان به روی مزرعه ،زاغان به روی باغ
زاغان به روی پنجره ،زاغان به روی ماه
زاغان به روی آینه ها،
آه!
از تیره و تبار همان زاغ
كش راند از سفینه ی خود نوح
اندوه بیكرانه و انبوه
زاغان به روی برف
زاغان به روی حرف
زاغان به روی موسقی و شعر
زاغان به روی راه
زاغان به روی هر چه تو بینی
از نور تا نگاه

snak2@live.ca

شعری از شفیعی کدکنی که برای اولین
بار در مجله بخارا بهمن و اسفند  ۸۸چاپ
شده است:

آجیل خنده

چند س��ال پس از آنچه که بعدا"
به انقالب اسالمی  1357موسوم
شدّ ،
مشخص گردید که چگونه فردی به
نام ارتشبد حسین فردوست ،کسی که از
محمد رضاشاه پهلوی
 8 – 7سالگی با ّ
دوست نزدیک و صمیمی بود ،به ارباب و
حساس
ولی نعمت خود خیانت کرد و در ّ
ترین بزنگاه ها ،به جای آنکه به کمکش
بشتابد و برای عبور از بحران یاریش دهد،
زیرپای��ش را خالی کرد و او را با س��ر به
زمین سرنگون نمود.
در سال  1357و بویژه واپسین ماه های
پیش از  22بهمن ،برای بسیاری از مردم
این پرسش پیش می آمد که دلیل این
ضدونقیض چیس��ت
همه تصمیم های ّ
و چ��را حکومتی که چندماه پیش از آن
جیم��ی کارتر ،رییس جمه��وری وقت
امریکا ،در سفر به ایران آنرا "جزیره ثبات"
خوانده بود ،دیگر نه تنها حتی یک قایق
هم نسیت ،بلکه به تخته پاره ای می ماند
که در تالطم امواج توفان ،هردم به سویی
پرتاب می شود و درهم می شکند؟!
اعدام جنایتکارانه فرزاد کمانگر ،شیرین
عل��م هول��ی ،فره��اد وکیل��ی ،مهدی
اس�لامیان و علی حیدریان در سحرگاه
یکشنبه  19اردیبهشت ماه ،مرا نیز مانند
میلیونها هم میهن دیگر دچار ش��وک و
بهت ناشی از اندوه عمیق کرد .باگذشت
زمان و پش��ت سرگذاشتن حالت بهت
زدگی ،این پرسش به ذهنم آمد که نظام
والیت مطلقه فقیه از ارتکاب این جنایات
فجیع چه طرفی می بندد و چه سودی
می جوید؟

در چار راه برده فروشان
ّ
نخاس پیر ،فردا
یک خطبه در ستایش آزادی
ایراد می کند.
*
ای روزگار شعبده باز نهان گریز!
یک مشت،
آجیل خنده وقت تماشا،
در جیب ما بریز!
__________
ّ
نخاس :برده فروش

مفسران
بسیاری از ّ
و تحلی��ل گ��ران
پاسخ این پرسش
را چنین می دهند
که نظ��ام به دنبال
پراکن��دن فضای
وحش��ت و ارعاب در
جامعه اس��ت تا م��ردم را از پیگیری
خواست هایشان بازدارد .سازمان عفو
بی��ن الملل در بیانی��ه ای که روز 21
اردیبهشت منتشر کرد می نویسد« :به
نظر می رس��د اعدام این پنج زندانی،
تالش پرس��روصدایی ب��رای مرعوب
س��اختن مخالفان دولت در آس��تانه
س��الگرد انتخابات بحث برانگیز سال
گذشته باشد» .نویسنده ای به نام تقی
روزبه براین باور است که« :هدف رژیم
توس��ل به حربه اعدام افزایش هزینه
از ّ
مبارزه و ایجاد رعب است».
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
معتقد است که:
«اعدام ناگهانی پنج زندانی سیاسی
نمایانگ�ر سیاس�ت دول�ت ب�رای
استفادهازتروروخشونتحکومتی
در قب�ال چالش های در پیش رو و
ارعاب مخالفان می باشد».
علی کشتگر ،نویسنده و ف ّعال سیاسی
نیز می گوید:
«حاکمان جمهوری اسالمی براین
خیال باطل اند که با قربانی گرفتن
از می�ان مخالف�ان ،وحش�ت را از
اردوی ازهم گسیخته خود به میان
مردم می برند ...اعدام وحشیانه این
پنج ش�هروند ایرانی نشانه ثبات یا
قدرت حاکمان ایران نیست».
اتحاد جمهوریخواه��ان نیز در بیانیه ای
اعالم کرد:
«دس�تگاه س�رکوب حکوم�ت در
آستانه سالگرد انتخابات  22خرداد
و اعتراض�ات میلیون�ی
م�ردم ایران ،ب�ا هدف

محمدرضاشفیعیكدكنی
طفلی به نام شادی ،دیریست گمشده
ست/

گندیدگی

ریشه!

مدیریت بحران سیاس�ی اتخاذ و
اجراء شده است».
حتی جناح ه��ای مذهبی نیز در این
نکته با طیف های اپوزیسیون هم صدا
هستند .مجامع اس�لامی ایرانیان ،به
نقل از گویا نیوز  19اردیبهشت ،می
گوید:
با اعدام جنایتکارانه فرزاد کمانگر،
«رژیم والیت فقیه ...با جنایت بزرگ
شیرین علم هولی ،فرهاد وکیلی،
اعدام  5تن از زندانیان سیاسی قصد
مهدی اسالمیان و علی حیدریان
دارد که با ایج��اد ترس در جامعه از
درسحرگاه  19اردیبهشت ماه،
حرکت و خیزش آنه��ا ...جلوگیری
بعمل آورد».
این پرسش به ذهنم آمد که نظام
خانم زهرا رهنورد ،که کاش بخشی از
والیت مطلقه فقیه از ارتکاب این
واقع بینی اش را به همسرش انتقال
جنایات فجیع چه سودی می جوید؟
می داد ،می پرسد:
«آی��ا این اعدام های ش��تابزده برای
زهرچشم گرفتن از مردم در سالگرد
 22خرداد بوده است؟».
و سرانجام ،میرحس�ین موسوی که
در حرکتی قهقرایی کارش از رهبری به
همراهی ،از همراهی به پیروی و اکنون
از پیروی به پس��روی کش��یده ،دریک
بیانیه آبکی چندس��طری ،ضمن شبیه
شمردن احکام اعدام با احکام زندان افراد
دارودس��ته خودش ،تخم دوزرده می
کند که:
«آیا این است آن عدل علوی که به
دنبالشبودیم؟»!
چنانکه در ابراز نظرهای باال دیده ش��د،
وجه مشترک و کلیدواژه آنها قصد ایجاد
ارعاب و وحشت است .ا ّما" ،ایجاد ارعاب
و وحشت" ابزاری است که تقریبا" همه
نظام های استبدادی – و حتی تشکیالت
جنایت های سازمان یافته مانند مافیا –
تعجبی
از آن بهره می گیرند .پس جای ّ
نیست که نظام والیت مطلقه فقیه نیز
مدت
این ابزار را بکارگیرد چنانکه در تمام ّ
 31سال گذشته ،با درجات مختلف ،این
کار را کرده است.
{>> ادامه در صفحه}10 :

ارعاب مردم و پراکندن تخم ترس و
وحشت 5،زندانی سیاسی دیگر را به
قتل رسانده است» .فرج سرکوهی،
نویس�نده تبعیدی نیز به رادیوفردا
می گوی�د« :این اعدام ها تصمیمی
است سیاسی که نه بر مبنای روند و
دالیل قضایی و حقوقی و ازسرقدرت
یا تدبیر و مصلحت نظام ،که بربستر
ترس و ضعف رهبری و حکومت در

NOTAIRE-NOTARY

روشن براق
با چشمهای ِ
 /با گیسویی بلند به باالی آرزو/
هرکس از او نشانی دارد /
ما را کند خبر
 /این هم نشان ما/:
یک س��و خلیج فارس /س��وی دگر
خزر

تنها محضردار فارسی زبان
>> در وست آیلند <<

خدماتصدورفاکتوروبایگانی
مهناز زجنیرزنی

صدور فاکتورو پیگیری آنها
برای کمپانی های کوچک و متوسط
دسته بندی و منظم کردن اسناد،
مدارک و فاکتورهای اشخاص و شرکتها
استفاده از روشهای جدید

قیمت مناسب

Mahnaz Zanjirzani
Invoicing and following–up invoices
and payments of small and medium sized companies
Organizing documents and bills of individuals and
companies
Using computerized new methods

Tel.: 514-483-3919

اسفندیارباهری

Cell.: (514) 573-9128
مشاور امالک:
مسکــونی و جتاری
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	•مشاور در امور سرمایه گذاری
	• ارزیابی رایگان -تهیه وام مسکن
	•تهیه وام های مسکن و جتاری
	•مشاور در امر سرمایه گذاری
برای تازه واردین به کانادا

Esfandyar
)(essy
Baheri
BA, CFM
Affiliated real estate agent
Chartered real estate broker
SIEGE SOCIAL: Star Realty
740 Côte-Vertu, Suite 222
St-Laurent, Québec, H4L 5C8
Tél.: (514) 748-9441

نازگل فالح طوسی

برخی از خدمات ما شامل:
½ ½ امالک:خرید و فروش ،اجاره ،وام
½ ½ ثبت شرکت ها
½ ½ تهیه وصیت نامه
½ ½ تهیه دعوت نامه برای ویزا
½ ½ تهیه وکالت نامه ها
½ ½ ازدواج ،عقد رسمی
½ ½ تغییرنام
½ ½ تاییدامضا
و بسیاری دیگر

فتو شاپ

_________________________

Nazgol Fallah Toussi,

LL.L., LL.B., D.D.N.
Notaire et Conseillère Juridique
Notary & Title Attorney
6600 route Transcanadienne
Office/Bureau 115
Pointe-Claire, Québec, H9R 4S2
Fax 514-697-6461
nazgol.fallah@notarius.net

Tel.: (514) 697-0225
با  20سال سابقه

La Photoshop

حلظه های شیرین زندگی خود را

با عکس های استودیو فتوشاپ جاودانه کنید!

 g gفیلمبرداری از مجالس عروسی و میهمانی ها
 g gتهیه هرگونه عکس های پاسپورتی ،سیتی زنی،
شناسنامه ،مدیکر ،کارت ملی ،مهاجرتی
g gپرتره های فردی و خانوادگی و تحصیلی
_______________________
2178 Ste-Catherine W,

Tel.: (514) 846-0221
Metro: ATWATER
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حمل و نقل پارس ماریتایم

مونتریال
غارتفروشگاههادرجشنپیروزی«هبز»مونتریال

la fête dégénère

با  30سال جتربه در حمل و نقل
هرهفتهیککانتینرلوازمشخصی:
مستقیم از کانادا به گمرک تهران

>>

با مدیریت مجید طهماسبی

__________________________
Head Quarter office in Montreal:
6475 Des Grandes Prairies #15
Saint-Leonard, QC, H1P 1A5, Canada

Tel: 514-384-5632

Fax: 514-384-1838
Mobile: 514-983-4590
e-mail: management@parscargo.ca
info@parscargo.ca
airfreight@parscargo.ca

www.parscargo.ca

مرکز اجتماعی کمک به مهاجرین
CSAI

www.centrecsai.org
با بیش از  60سال سابقه کمک به مهاجرین

>> خدمات رایگان ما شامل:

½
½
½
½
½
½
½
½

½ کالس های فرانسه
(زیر نظر اداره مهاجرت)
½ مشاوره های اجتماعی و رفع مشکالت مهاجرتی
و اداری شما با کمک مشاورین فارسی زبان
½ مشاوره در امور کاریابی و ادامه تحصیل
½ کالس های فشرده تهیه  CVکانادایی و شرکت
در مصاحبه کاری
ساعات کار:
½ تنظیمدعوتنامهرسمی
½ تایید اسناد و برابر اصل کردن مدارک
>> دوشنبه تا جمعه
½ کالس آموزش کامپیوتر و استفاده از اینترنت (با
 8و نیم صبح تا 4ونیم بعدازظهر
پرداخت هزینه ناچیز)
 5دقیقه فاصله تا مترو :ژولیکور
½ کالس های آشپزی و بسیاری دیگر برنامه
های تفریحی و اجتماعی اعم از گردش های
__________________________________
دسته جمعی و سفر به کبک ،اتاوا،
Centre Social D’Aide Aux Immigrants
سیب چینی و غیره

(با پرداخت هزینه ای ناچیز برای رفت و آمد)

6201 rue Laurendeau
Montreal, QC H4E 3X8

Tel.: (514) 932-2953

ده ها هزار نفر چهارشنبه شب  12ماه می ،پس از پیروزی
تاریخی تیم هاکی  Canadiensمونترآل بر پنگوئن های
پیتزبورگ آمریکا در مرحل��ه پلی آف بازی های NHL
شرق آمریکای شمالی ،به خیابان ها ریخته و شادمانی
کردند.
تماشاگران هیجان زده که بعضا مست نیز بودند ،اقدام
به پرتاب کردن شیشه های مشروب به سمت نیروهای
پلیس و اس��ب های آنها کردند و سپس گروهی که با
نقاب صورت های خود را پوش��انده بودند ،با شکس��تن
شیشه های چندین فروشگاه لباس ،کفش و مشروب،
کاالی آنها را غارت کردند.
نیروهای ضد شورش پلیس ،برای متفرق
کردن غارتگران ،از باتون ،اس��پری فلفل و
گاز اشک آور استفاده کرد و دست کم 30
نفر نیز بازداشت شدند.
همچنین در این حوادث ،دو مأمور پلیس
نیز مجروح شدند.
یادآوردنی اس��ت مونترآل معموال ش��اهد
حوادث ناشی از برگزاری مسابقات هاکی
در این شهر اس��ت .در سال  2008نیز به
دنبال پی��روزی تی��م  Canadiensبر تیم
بوستون ،چندین خودرو به آتش کشیده

ش��د و شیش��ه های مغ��ازه ها نیز
توسط تماشاگران شکسته شد.
دی�دار دو تی�م مونت�رآل و
پیتزب�ورگ ،با نتیج�ه  5بر دو
به نفع تی�م میزبان پایان یافت
و مونترآل توانس�ت پس از 17
س�ال ،به پیروزی مهمی دست
یابد.
گزارش تکمیلی بازی ها را در صفحه
مقابلبخوانید.

جامعه جهانی بهائیان :هفت بهایی
زندانی در ایران را آزاد کنید!
ایران" هستند که به گفته مرکز بین
المللی بهاییان قبل از دستگیری ،به
امور اداری و داخلی بهائیان در ایران
رسیدگی می کردند.
ش��ش نف��ر از ای��ن گ��روه در ۲۵
اردیبهشت س��ال  ۱۳۸۷و یکی از
آنها دو ماه قبل از دیگران ،در اسفند
 ۱۳۸۶بازداش��ت و از آن زم��ان در
زندان اوین زندانی اند.
دیان عالیی ،نماینده جامعه بهایی در
سازمان ملل درباره دلیل انتشار این
بیانیه مطبوعاتی به بیبیسی فارسی
گفت" :موضوع اصلی این است که
وارد سومین سالی می شویم که این
هفت نفر در حالیکه کامال بی گناه
هستد در زندانند".
خان��م عالی��ی با اش��اره ب��ه اینکه
درخواست آزادی با وثیقه این افراد
هم پذیرفته نشده است ،گفت" :این
نشانه این است که دولت ایران می
خواهد از طریق فشار روی این هفت
نفر ،جامعه بهایی ایران را تحت فشار
بگذارد".
خانم عالیی درباره اطالعات منتشر
شده درباره شرایط "سخت زندان"
گفت" :این اطالعات از طریق رکسانا
صابری ،روزنامه نگاری که مدتی با
دو نف��ر از این هفت نفر همس��لول
بوده است و به طور پراکنده از طریق
وکیل این هفت نفر و مالقات هایی
که خانواده هایشان با آنها داشته اند
به دست آمده است".
در بخش دیگری از این بیانیه" ،بیت

جامعه جهانی بهائیان با انتشار یک
بیانیه مطبوعات��ی از مقامات ایران
خواست ،در آس��تانه سومین سال
بازداشت هفت رهبر بهایی در ایران،
آنها را آزاد کنند.
در این بیانیه که روز دوشنبه  ۱۱مه
( ۲۰اردیبهشت) منتشر شد ،به نقل
از بانی دوگال ،نماینده ارشد جامعه
جهانی بهائیان در سازمان ملل متحد
آمده است" :در س��ه جلسه دادگاه
هیچ س��ندی که کوچکترین نشانه
ای از تخلف آنها از قانون باشد ارائه
نگردید و بیش از پیش معلوم شده
است که تنها علت زندانی شدن آنها
اعتقاد دینی شان است".
او در ادامه خواسته است که حتی اگر
آزادی آنها بالفاصله تامین نمی شود،
حداقل به قید ضمانت آزاد شوند و
قدم های الزم برای برگزاری سریع و
عادالنه محاکمه آنها بر اساس موازین
بینالمللی برداشته شود.
در این بیانیه همچنین با اش��اره به
شرایط دشوار این هفت نفر در زندان
آمده است" :این شرایط غیر انسانی با
تمام اصول پذیرفته شده در معاهدات
بین المللی برای نگهداری از زندانی
ها مبنی بر اینکه هیچ مجازاتی نباید
با شکنجه ،خشونت یا رفتار تحقیر
آمیز همراه باشد ،مغایرت دارد".
فریبا کم��ال آبادی ،جم��ال الدین
خانجان��ی ،عفیف نعیمی ،س��عید
رضایی ،بهروز توکلی ،وحید تیزفهم
و مهوش ثابت ،اعضای "گروه یاران

العدل اعظم" نهاد اداره کننده جامعه
بهای��ی از بهاییان جهان خواس��ت
ک��ه روز جمعه آین��ده ۱۴مه (۲۴
اردیبهشت) به یاد "بهائیان ایران و
تمام هموطن��ان آنها که در معرض
ستم های مشابهی هستند" مراسم
دعا برگزار کنند.
خانم عالیی در این باره به بیبیسی
فارس��ی گفت ک��ه در مراس��م روز
جمعه " همه دست به دست هم به
یاد همه ایرانی ها ،چه بهایی ها و چه
غیر بهای��ی هایی که در زندان اوین
زندانی هستند" دعا می خوانند.
تا کنون س��ه جلس��ه محاکمه این
هفت نفر در شعبه  ۲۸دادگاه انقالب
تهران برگزار شده است.
مقام ه��ای قضایی ایران اتهاماتی از
جمله "افساد فی االرض ،جاسوسی،
فعالی��ت های تبلیغ��ی علیه نظام،
همکاری با اس��رائیل و راه اندازی و
گسترش تشکیالت غیر قانونی" را
علیه این هفت نفر مطرح کرده اند.
جامعه بی��ن المللی بهایی و وکالی
این هف��ت نفر این اته��ام ها را بی
اس��اس می دانند و هم��واره بر بی
گناهی آن ها تاکید دارند.
شورای اتحادیه اروپا ،روز  ۱۲ژانویه
" ۲۰۱۰نگران��ی جدی" خ��ود را از
شروع محاکمه این هفت نفر اعالم
ک��رد و دول��ت آمریکا نیز پیش��تر
خواهان آزادی آنها شده بود.


مشاور امالک:مسکونیوجتاری

>>
)cell.: (514
865-7146

ارزیابی رایگان

6520 St-Jacques
Tel.: (514) 485-6000

رضانـژاد

½ ½درخدمت هموطنان گرامی

>>

تهیه وام مسکن
_______________
REZA NEJAD
Agent Immobilier Affilié
Groupe Sutton-expert
courtier immobilier agrée
2869 boul. St-Charles
Kirkland, QC H9H 3B5

Tel.: (514) 426-4545
reza@nejad.ca
rezan@sutton.com
www.sutton.com
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آژانس مسافرتی

مونتریال :هاکی و هیجان..
یک قدم دیگر به رویای بوسه زدن
بر «استانلی کاپ» نزدیک تر شدمی!
حسینصمیمی
داستان سیندرال یادتان هست؟!
همان قصه والت دیسنی که دختری
را که همه مطردودش می دانستند،
گمش��ده ای شد که شاهزاده دربدر
به دنبالش بود و سرانجام نیز همسر
او گشت.
داس��تان «کانادین» مونترال حال
حکایت سیندرال شده!
شگفتا!
تیم هشتم ش��رق ،تیمی که حتی
به گفته بازیکنانش ،به هیچ عنوان
تیمی ایده آل نیست ،موفق شده در
کمتر از  20روز قهرمان فصل عادی
«کاپیتال واشنگتن» و قهرمان سال
قبل و مدافع قهرمان کاپ استانلی
«پنگوئن پیتزبرگ» را در دو سری 7
بازی حذف کند!
کارس��تانی که هیچ تیمی از س��ال
 1994تاکنون موف��ق به انجامش
نگردیده است.
و ت��ازه اینه��ا تیم ه��ای معمولی
نبودن��د؛ اینها تیم هائ��ی بودند که
تمام س��تارگان نامدار هاکی در آن
ها جم��ع بودند و با تم��ام قدرت و
تالش نتوانستند از سد «خواستن»
و «توانستن»  HABSبگذرند.
تیمی از بازیکنان کوچک اندام که با
قلب های بزرگشان جبران کمبودها
را کردن��د و به مص��اف صاحب نام
هایی رفتند ،که حتی به مغزش��ان
خطور نمی ک��رد ،مغلوب این گروه
بی نام و نشان گردند.
اما به گفته مایک کامالری ،س��تاره
گل زن مونت��رال ،که اینک در راس
جدول گلزنه��ای دوره جام حذفی
اس��ت ،تیم ما و بچه ها دریافته اند
که چیزی برای از دست دادن ندارند
و ل��ذا برای تفریح و لذت بردن روی
یخ میروند و آنجاست که بازی دسته
جمعی را به نمای��ش می گذارند و

پیروز از میدان بیرون می روند.
فراموش نکنیم که بازی چشمگیر
یارسالو هاالک ،دروازه بان کانادین
از دالی��ل اساس��ی ای��ن پیروزهای
باورنکردنی است.
اما کار دس��ته جمعی و تیمی تمام
 21بازیکن تضمین کننده رسیدن
به مقصود بوده است و بله ،به اضافه
ی انرژی مثبتی که از جانب صدها
هزار طرفدار مونترال به سوی تیم در
حرکت است.
سیندرال یکی پس از دیگری سدها
را پش��ت س��ر گذاش��ته و اینک 2
مرحله دیگر برای رسیدن به پیروزی
و بوسیدن ش��اهزاد در
پیش رو دارد:
جمع��ه ش��ب  14ماه
می مشخص می گردد
باید از س��د «فالیرز» یا
«بروینز» گذشت تا به
فینال راه یافت.
راه دش��واری نیست؛ نه
از آن روی ک��ه دره��م
شکس��تن ای��ن تیم ها
آسان است؛
برعک��س ه��ر دو تیم
س��ابقه ای طوالنی در
رقابت با کانادین دارند،
اما از آن جهت که اینک
بازیکنان ش��هرمان به
خود اعتم��ادی عمیق
یافت��ه ان��د و میگویند
اگر توانستیم کاپیتال و
پنگوئن را حذف کنیم؛

و اگ��ر هم چنان با دیس��یپلین و با
قلبهایمان بازی کنیم
دیگر هیچ س��دی نمی تواند ما را از
رسیدن به هدف باز دارد ،این اعتماد
ب��ه خویش اس��ت که راه را آس��ان
خواهد ساخت.
فضای مونترال ،فضای بهار  1993و
آخرین باری است که کاپ استانلی
را بردیم.
آنوقت ه��م تیمی ب��ود معمولی با
دروازه بانی فوق العاده،
همه کوشیدند و پیروز شدند.
شباهت ها موجود است.
خواس��تن ها ،توانس��تن و پیروزی
است
و قلبها مملو از احس��اس با چنین
نیروئی رس��یدن به مقصود آنقدرها
هم مشکل نیست.
پس باهم فریاد بزنیم:
GO HABS GO

آژانس پذیرش
ساملندان کارول
پذیرش سالمندان عزیز
در محیطی گرم و صمیمی
توسط گروه متخصص و
 باتجربه  20ساله
________
برای آگاهی بیشتر
لطفا با خامن هلن تماس بگیرید:

Tel.: 514-620-5195
Cell.: 514-894-5195
Email:

helenabedian@hotmail.com

انواعلوازمیدکیاتومبیلهای
ژاپنی  اروپایی آمریکایی

Pièces d'Autos

N.D.G.

مت ارزان
قی
یت خوب
کیف

انتی
با گار

حتویل در
مح
ل :رایگان

سفر شما به ایران با بهترین نرخ های بازار
½ مسافرت های تجاری ،با سرویس برتر
و بهای عالی به سراسر دنیا
½ سفرهای تفریحی با قیمت ارزان
½ فروش بلیت کلیه شرکتهای هواپیمایی
و کشتیرانی (کروز)
½ بهای ویژه برای هتل و اتومبیل

½
½
½
½

5905 Upper-Lachine
Montreal, QC, H4A2C2

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

فرنازمعتمدی

نشـــانی :

Farnaz Motamedi
Senior Travel Consultant
Maison de Voyages

1170 Place Frère André
)(Square Phillips

Montréal, Québec H3B 3C6

T: (514) 842-8000 Ext. 296

دارنده مجوز رمسی ایالت کبک

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

TITULAIRE D’UN PERMIS
DU QUÉBEC

دفترامورمشاورتیزند

داریوش هژبر زندی
Darius Hozhabr
Zandi

Senior Consultant
)MBA, CCP, CSC, CGA (reg
7575 TRANS-CANADA
HWAY, SUITE 500
ST-LAURENT, QC H4T 1V6

Tel.: 514-652-4887

رمهای مالیات
 تنظیم ف  )Personaبرای
l In
( come Taxهاجرت نموده به
م
ایرانیان تازهسال اول 15 :دالر
کانادا برای
می باشد.
نه حسابداری
 هزی  )Bبرای شرکت ها
( ookkeepingرایگان می باشد.
برای ماه اول

personal tax preparation,
Corporate tax preparation,
Payroll Services,
QST, GST, WCB,
Incorporation Services,
Business advisory,
Business plans,
General Business
management










www.ZandConsulting.com

Fax: 450-937-3654

امور حسابداری ،مالیات ،اداری

آموزشگاهرانندگیآریا
Driving School

>>

ید کبک:
د

ج

قانون
با  21سال سابقه کار
مخصوص
یمتهای
>>سواالتفارسیامتحانرانندگی ق
طنانعزیز
رایگان در اختیار شماست...
برایهمو
مربی ایرانی:

تئوری آموزش کامپیوتری

iving
12 hrs Dr :
exam
+ Car for x.
ta
$300.00 +

>>

621-3456

>>

)Tel.:(514
________________________

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

C.P. 63597 Van Horne
Montreal, QC H3W 3H8

شیراز

Plamondon

انواع خورش ها
انواع کباب های خوشمزه
ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی

رستوران

اسپشیال ناهار:

2سیخ کوبیده باپلو

.99

7 485-2929

فقط

دلیوری :رایگان

کیترینگ شیراز در خدمت میهمانی های شما

514

رضا امیری

Maison de Voyages

برگزاری
م
ج
ا
ل
س
و
مهمانی
هایشما:
 با
هر بودجه
و در هر
ش
ر
ا
ی
ط
ی

____________________
Pièces d'Autos NDG

با مدیریت:

7

5625 Sherbrooke W.

Montreal Qc H4A 1W4

Vendome:
Bus 105

بامدیریت

خدیجه سیاح
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کبک و کانادا...

www.skylawn.net

زمنی ،خانه ای را در مونرتآل بلعید و جان چهار
عضو خانواده را گرفت
چهارش��نبه  ۱۲می
ایرانتو:
یک منزل مسکونی،
در شهر س��نت جاد
کبک ،بطور ناگهانی
در زمی��ن فرورفت و
چهار ساکن آن شامل،
پدر م��ادر و دو فرزند
دخترنشان ،جان خود
را از دست دادند.
ای��ن حادث��ه در
77کیلومتری شمال
ش��رقی مونترآل و در
یک مزرعه روی داد.
قطر ناحیه فرورفته در
زمی��ن در حدود نیم کیلومتر و عم��ق آن  30متر بوده
است.
گزارش ها حاکیست امدادگران با ورود به قسمت فوقانی
منزل که بیرون از زمین باقی مانده بود ،اجساد اعضای
خانواده مذکور را از زیرزمین بیرون کشیدند.
گفته می شود ،آنان مشغول تماشای یک مسابقه ورزشی

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی
برای آگاهی
نیاز بیشتر در مورد کلیه
با م های مسافرتی خود
شاور
مجرب فارسی زبان
514-242-0448

در زیرزمین بودند.
سگ های خانواده در این حادثه سالم مانده اند.
اضافه می ش��ود ،زمین های اس��تان کبک به دلیل نوع
خاک آن و تعداد زیاد رودخانه ها ،به منطقه با ریس��ک
باالی فرو رفتن زمین در جهان مشهور هستند.

بزرگرتین کالهربداری تاریخ کانادا در زمینه وام
مسکن از بانک مونرتیال
چهارشنبه  ۵می ایرانتو:
بانک مونترآل صدها نفر
از جمله چندین وکیل و
مشاور امور وام مسکن
و همچنین چهار نفر از
کارکنان خود را در آلبرتا
باتهامآنچهکهبزرگترین
کالهبرداری وام مسکن
در تاری��خ کانادا نامیده
تحت پیگرد قرار داد.
براساس گزارش CBC
 14گروه مختلف ضمن
ایجاد ارتباط با کارکنان
داخلی دست کم 140
میلی��ون دالر اختالس کرده اند که
 70میلی��ون دالر آن برای وام های
تقلبی مسکن بوده است.
بانک تخمین می زند که حدود
30میلی�ون دالر از دس�ت داده
است.
یک کارشناس امور بانکی در تورنتو
ب��ه ن��ام " آل روزن" ب��ا بیان اینکه
هیچگاه در دوره کاری خود ش��اهد
چنین رویدادی نبوده گفت:
"این قضیه آنقدر مهیب است که
حتی در خیال ما هم نمی گنجد.
من اصال تصور آن را نمی کردم
که صدها نف�ر بتوانند همزمان
در چنین موضوعی مش�ارکت
کنند".
یافته شدن نشانه های تقلب در سال
2006بان��ک مونترآل اع�لام کرده
که اولین نش��انه های کالهبرداری
را در س��ال  2006پیدا کرد ،زمانی
که دپارتمان امنیتی در بررسی های
خ��ود به چندین م��ورد اعطای وام
بی حس��اب و کتاب در غرب کانادا
برخورد.
مس��ئوالن مربوطه بالفاصله از یک
شرکتحسابداریباسابقهدرخواست
کردند حس��اب های مزبور را مورد

بررسی قرار دهد.
کارشناسان مذکور پس از یک سال
تالش توانستند پرده از روی توطئه
پیچیده مالی بردارند.
آن��ان متوج��ه ش��دند سردس��ته
گروههای خالفکار ابتدا بدترین خانه
ها را در بهتری��ن مناطق با حداقل
قیمت ممکن خریداری می کردند،
اما س��پس سعی می کردند بانک را
متقاعد کنند که من��زل مورد نظر
دارای ارزش باالیی است.
از آنج��ا که نظر کارشناس��ی بانک
برمبن��ای ن��رم اف��زاری اس��ت که
قیمت ها را صرفا متناسب با وضعیت
منطقه م��ورد نظر ارزیابی می کند،
اقدام به اختصاص وام های بسیار باال
می کرد.
متقلبین برای منحرف کردن بانک
با پرداخت مبلغی بالغ بر  2تا 8هزار
دالر ب��ه ت��ازه واردی��ن و مهاجران
وام ه��ای مذک��ور را به اس��م آنان
میگرفتند ت��ا ردپایی از خود بجای
نگذارند.
ب��ه همین منظور ب��ا جعل مدارک
میزان درآمد و شغل فرد مورد نظر
را بسیار خوب و قابل توجه جلوه می
دادند تا بانک با خیال راحت وام را به

Iranian Business Directory
ساده و
کارآ،
ارزان...

راهنمای
اینترنتی

مشاغل
ایرانیان
QUEBEC

www.paivand.ca

آژانس هواپیمایی اسکای الن


ZAR
BARG

او بدهد.
در همین زمینه
وکالی خالف��کار
نیز وارد عمل شده
و م��دارک جعلی
ف��روش خان��ه را
صادر می کردند.
ای��ن گ��زارش
حاکیست تاکنون
ن��ام  17وکی��ل
متخل��ف در این
رابطه ب��ه پرونده
افزوده شده است.
در یک مورد خانه
ای در کلگ��ری به قیمت 900000
دالر خریداری شده و طی سه سال
ارزش آن س��ه برابر ش��ده و به 2.3
میلیون دالر رسید؛ یعنی ایجاد 1.4
میلیون دالر درآمد برای واسطه ها...
همچنین خانه ای در بهترین نقطه
ادمونتون تنه��ا به قیمت 180000
دالر خریداری شده است.
محققین همچنین متوجه شدند که
میلیون ها دالر از درآمدهای ناشی از
این خرید و فروش ها به کشورهایی
نظی��ر لبنان هند عربس��تان دبی و
پاکستان منتقل شده است.
مسئوالن بانک مونتریال این اتفاق
نش��انگر اوج ضعف و ع��دم کنترال
دولت بر نظام بانکی کش��ور ارزیابی
کردندواحتمالوجودتخلفاتمشابه
در سایر بانک ها را رد نکردند.
آخرین گزارش ها حاکیس��ت بانک
مونتریال" ،دویندر شوری" ،نماینده
محافظه کار پارلم��ان از کلگری را
متهم ک��رده که در جریان اختالس
ده ه��ا میلی��ون دالری از آن بانک
مشارکت داشته است.
بانک شکوائیه ای نیز علیه "شوری"
ارائه کرده ،اما هنوز در دادگاه مطرح
نشده است.

پیوند را
مشترک شوید
با پست سریع
 45دالر در سال

نشانی خود را به ما ایمیل کنید:

514-996-9692
Paivand@videotron.ca

>>امیر
9

8Phone: 514-38
1588 Ex.: 240

amir@skylawn.net
و یاسمین

8-1588 Ex.: 25

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
ت
ماسبگیرید.

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

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

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

مشاور امالک در سراسر مونتریال
مسکونی و جتاری
 ارزیابی رایگان
 تهیه وام های

مسکن و جتاری

Cell.: 514-951-7266

یلدافصیحالزمان

Yalda Fasih Al Zaman

groupe sutton - royal inc.
Courtier immobilier agréé
3869 Boul. des Sources #110
DDO QC H9B 2A2 Tél.:(514) 421-7888

اعرتاض به مجع آوری منونه خون
نوزادان در بریتیش کلمبیا
ایرانت��و :انجم��ن آزادیه��ای مدنی
بریتیش کلمبیا ،می گوید ،دست کم
 800،000نوزاد در آن ایالت ،قربانی
نقض حقوق خصوص��ی در هنگام
تولد شده اند.
به گزاش س��ی بی س��ی ،انجمن
مذک��ور معتق��د اس��ت ،اطالعات
مربوط به  DNAنوزادان برای انجام
آزمایش ه��ای مربوط ب��ه  50نوع
اختالل ژنتیکی مورد اس��تفاده قرار
می گیرند.
اما مشخص شده که نمونه های مورد
نظر ،پس از آزمایش ،در سیس��تم
های بیمارس��تانی نگهداری شده و
بعضا ،در تحقیقات پزش��کی ،مورد
بهره برداری قرار می گیرند.
برمبنای گزارشی که از سوی "برنامه
کنترال ن��وزادان بریتیش کلمبیا"
منتشر شده ،نمونه خون ها از سال
 1999تاکنون ،توسط یک پیمانکار

بخش خصوص��ی ،در حوزه ای
موس��وم به Blood spot cards
نگه��داری ش��ده و هیچگون��ه
سیاس��ت خاصی نیز در زمینه
م��دت زمان حف��ظ آنها تعریف
نشده است.
"هی�لاری والن��س" ،اس��تاد
پاتولوژی دانشگاه  UBCو دبیر
اجرایی برنامه می گوید ،بعضی از
نمونه ها برای تحقیقات پزشکی
در زمینه تس��ت ه��ای ژنتیکی
مورد اس��تفاده قرار می گیرند،
اما ه��ر گونه آزمایش��ی ،پس از
پوش��اندن نام و مشخصات صاحب
خون ،بانجام می رسد.
وی همچنین اف��زود نمونه ها برای
مراجع��ه احتمالی خان��واده ها در
مراحل بعدی و در صورت تغییر در
سیس��تم های خونی کودک حفظ
می گردند.

گروهی از خانواده ها ضمن اعتراض
به اخذ و نگهداری نمونه خود فرزندان
خود ،بدون کسب اجازه از سوی آنها،
خواستار برگرداندن کارت ها و اعالم
ش��فاف تمامی آزمایش های انجام
شده بر روی نمونه ها شده اند.
مشابه چنین اعتراض هایی پیش از
این در آمریکا نیز روی داده است.

8

9
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کبک وکانادا >> :مروری بر رسانه ها

جنجایل تازه در گود سیاست کبک
______
علی اشرف
شــادپور

_______

از زمان��ی که حزب لیبرال کبک به
رهبری ژان ش��اره ،با پی��روزی در
آخرین انتخابات عمومی استان ،به
یک اکثریت ضعیف دست پیدا کرد،
تقریبا با خیال راحت مشغول رتق و
فتق امور بود.
اگر هم مشکالتی یا مسائلی پیش
م��ی آم��د ،در هم��ان
چارچوب پارلمان رفع
و رج��وع می ش��د .تا
اینک��ه از چن��د هفته
پی��ش ،موض��وع وزیر
جوان کابینه آقای شاره
جنجال آفرید و فضای
سیاس��ی کبک را تیره
نمود.
بخش��ی از موض��وع از
این قرار است که آقای
تونی توماسی ،وزیر امور
خان��واده در دولت ژان
شاره ،چه در زمانی که فقط نماینده
مجلس ملی کبک (از ناحیه الفونتن)
بود ،و چه در زم��ان وزارت (که آن
هم طب��ق قوانین کبک به ش��رط
نماینده انتخابی بودن است) مرتکب
کارهائی شده ،که مغایر محدودیت
های مقاماتی بوده اس��ت که به وی
تفویض شده بود.
در اس��تان کبک س��ازمانی وجود
دارد با نام اختصاری  CBIAو با نام
واقعی آژان��س کانادائی تحقیقات و
بررسی و تنظیمات ،که آقای تونی
توماسی ،بنابه اظهار خود با بنیانگزار
و رئیس آن لوئیجی کورتی (LUIGI
 )CORETTIدوستی دیرینه دارد.
در ضمن آژانس مزبور به ماش��ین
سیاسی توماس��ی کمک مالی هم
میکند.
طبق نوشته های روزنامه های گازت
و الپ��رس ،آژان��س نامب��رده کارت
اعتباری صادره از سوی پترو کانادا را
در اختیار آقای توماسی قرار داده ،که
وی نیز برای پرداخت هزینه بنزین
مصرفی خود از آن اس��تفاده کرده
است.
این کار در سال های 2003-2008
هنگام��ی ،که تونی توماس��ی فقط
نماینده پارلمان ب��ود ،انجام گرفته
است.
این در حالی اس��ت ک��ه در کبک
اش��خاص انتخابی مبلغی از بودجه
عموم��ی دریافت می کنن��د تا به
مصارفی از قبیل داشتن یک اتومبیل
برسانند .این بدان معناست که این

اش��خاص از
قبول امتیازات
و هدایائی مانند
کارت اعتباری
من��ع ش��ده
ان��د .بنابراین،
حتی داش��تن
و مخصوصا استفاده کردن از کارت
اعتباری نامب��رده برخالف وظایف
نمایندگی آقای توماسی بوده است.
جنب��ه دیگر این قضیه آنس��ت که
 CBIAب��ا اهدای چنین امتیازات و
هدایائی ،توانسته از تصمیمات دولتی
س��ودهای زیادی ببرد و درآمدهای
خود را کمتر نشان دهد تا از امتیازات
مالیاتی استفاده کند.
از جمله موضوعات دیگر در اطراف
 ،CBIAکه پای دولت هم در آن به
میان کشیده ش��ده است؛ یکی هم
گفته های سیل وی روی ،نماینده
حزب آکس��یون دموکراتیک کبک
مربوط به استفاده آژانس نامبرده از
 8/3میلیون دالر پول دولتی اس��ت
که  4میلیون دالر آن برای سرمایه
گذاری در نواحی دوردس��ت کبک
تامین شده بود .در این زمینه به ارقام
دیگری هم اشاره شده است.
قراردادهای عمومی  CBIAاز جمله
شامل تامین امنیت برای پایگاه های
پلیس ،سازمان بیمه اتومبیل کبک،
آژانس متروپولیتن ترابری ،شورای
م��دارس مونترال ،ش��هرداری های
بعضی از شهرک ها و باالخره سازمان
تامین آب شهر مونترال است.
این همه وابستگی به دولت و شایعه
کمک های مالی  CBIAبه بعضی از
لیبرالها هم موجب ایجاد این جنجال
ها شده است.

و موارد دیگر...
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مشاور مهاجرت به کانادا

موض��وع آق��ای توماس��ی تنها
استفاده از کارت اعتباری اهدائی
ای��ن آژانس ی��ا نزدیک��ی به آن
نیست ،مسئله مهد کودک ها هم
مطرح است.
در کب��ک مهد ک��ودک مجانی
وجود ندارد.
نوعی مهد کودک ها هستند که
بخش خصوص آنه��ا را اداره می
کند و پول نسبتا زیادی از والدین
کودکان دریافت می کنند .یقینا
همه خانواده ها توانائی پرداخت
آن هزینه ه��ا را ندارند ،علیرغم
اینکه دولت ب��ه ازای هر بچه به
خانواده ها کمک مالی می کند.
ن��وع دیگر مهد ک��ودک ها ،که
کامال زیر کنترل دولت هستند و
از دولت کمک مالی دریافت می
کنند ،در مقابل قبول هر کودک
روزانه س��ابقا 5دالر و حاال 7دالر از
والدین دریافت می کنند.
اما هر کس بطور خودس��رانه نمی
تواند چنین مهد کودکی دایر کند.
ای��ن کار مس��تلزم اخذ مج��وز از
س��ازمانهای دولتی اس��ت که یکی
از آنها وزارت خانواده اس��ت و آقای
توماس��ی وزیر آن ب��ود .یقینا برای
گرفتن چنین مجوزهائی شرایط و
مهارت های معینی الزم است و این
مجوز نصیب هر کس نمی شود.
طبق اخبار منتشره ،تعدادی از این
مجوزها ب��ه طرفداران حزب لیبرال
کبک اعطا شده که این موضوع هم
یکی از علل جنجال های سیاسی یاد
شده است.
بعد از افشا ش��دن داستان استفاده
آق��ای توماس��ی از کارت اعتباری
 ،CBIAکاسه صبر آقای نخست وزیر
لبریز شده و تونی توماسی را احضار و
به وی گفته است:
«ای�ن تکان دهن�ده و غیرقابل
قبول است!»
آقای نخس��ت وزیر تونی توماس��ی
را نه تنه��ا از وزارت خانواده عزل و
او را از «کاک��وس» ح��زب لیب��رال
اخ��راج نموده ،بلکه او را به دس��ت
«سورته دوکبک» س��پرده است تا
تحقیقات الزم را انجام دهد.
در ضمن آقای ش��اره به خبرنگاران
گفته اس��ت که او و تونی توماس��ی
از زمانی ،که در حزب کنس��رواتور
پیشرفته که شاره رهبر آن بود ،با هم
دوست بوده اند.
بنابراین نخست وزیر از پیش آمدن
چنین وضعی به ش��دت متاسف و
غمگین شده است.
البته آقای شاره فقط موضوع کارت
اعتباری را علت اخراج آقای توماسی
دانس��ته و تحقیقات «س��ورته دو
کبک» را کافی می داند ،ضمن اینکه

ماریا
کُـتنه

CERTIFIED CANADIAN
IMMIGRATION
CONSULTANT
----------------------------

Contact me in English,
French, Italian
or PERSIAN

ایرانتو :پژوهشگران کانادایی هشدار داده اند قلیان
کشیدن برخی از جوانان به سرگرمی بدل شده که
برای سالمت آن ها مضر است.
به گزارش صدای آمریکا ،تحقیقی که روز دوشنبه
 ۲۰اردیبهش��ت ماه (دهم ماه مه) ،در نشریه طب
اطفال منتش��ر ش��ده ،حاکی از آن است که حدود
 ۲۳درصد از  ۸۷۱جوان بین سنین  ۱۸تا  ۲۴سال،
دست کم یک بار در سال گذشته قلیان کشیده اند
و حدود پنج درصد گفته اند که طی ماه گذشته یک
یا چند بار این کار را کرده اند.
جنیف��ر اوالگهین ،اس��تاد بخش علوم پزش��کی
پیشگیری و اجتماعی دانشگاه مونترال و دانشمند
مرکز تحقیقاتیبیمارستاندانشگاهمونترالو محقق
ارشد ،در این گزارش خاطر نشان کرده است:
«ممکن اس��ت بخشی از محبوبیت قلیان به دلیل
این تصور باشد که مضرات قلیان کشیدن از اعتیاد
به سیگار کمتر است .درحالی که دود قلیان حاوی

نیکوتین ،مونوکسید کربن و کارسینوژن است و در
مواردی مواد س��می موجود در دود قلیان چندین
برابر خطرناک تر از دود سیگار است».
با وجودی که برخی از رستوران ها و بارهای کانادا،
استعمال دخانیات و سیگار کشیدن را ممنوع کرده
اند ،کشیدن قلیان با توتون های معطر هنوز مجاز
است.
پیپ��ا بک ،سیاس��ت گ��زار «انجمن حق��وق افراد
غیرسیگاری» به سی بی سی ،تلویزیون دولتی کانادا
گفته است به منظور حفظ سالمت شهروندان ،پیش
از افتتاح قهوه خانه ها و رس��توران هایی که در هر
گوشه و کنار شهرهای کانادا قلیان ارائه می کنند،
باید برای این مشکل راهکاری در نظر گرفته شود.
دکتر واس��یم مازیاک ،متخصص علم بیماری های
مس��ری ،که در مورد اعتیاد به تنباکو در دانش��گاه
ممفیس در نتسی تحقیق می کند می گوید« :روند
مصرف قلیان در ایاالت متح��ده نیز رو به افزایش

با تعیین وقت قبلی
___________________
980 St-Antoine W.
Suite 308

دیر امــور ایرانیان

م
ال مسرت دفتر ما به
 توجه:با کم
هه اسالمی منوچهری
نمایندگی خانم ال
دگستری در تهران،
وکیل پایه یک دا
ت به هموطنان عزیز
بزودی آماده خدم
میباشد

Montreal, Quebec H3C 1A8

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

(021) 8469-10
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هشدار پژوهشگران کانادایی نسبت به مضرات قلیان برای
سالمت و بهداشت عمومی

تعدادی نماینده با مات این موسسه،
ش
اس�تان ها ( غیر از رایط خاص از مراکز
ته
را
ن
)
م
ی پذیریم،
داش�تن ضامن مع
شرایط اولیه می با تب�ر در مونت�رال از
ش
در ایران دارید که د ،اگرفردی مطمئن
ع
الق
من
د
به
همکاری
با ما می باشد ،می ت
شرایط ما با تلفن م وانند جهت آگاهی از
تماسبگیرند :ستقیم و یا ایمیل زیر

hotmail.com
@kamimonfared

کامی منفرد

تحقیقات عمومی را هم به کلی رد
نمیکند.
ولی منتقدین در حزب کبکوا ()PQ
با اش��اره ب��ه موضوع ه��ای دیگر و
همچنین به زیر سئوال بردن گردش
مالی حزب لیبرال کبک و باالخره با
پیش کشیدن وجود فساد در کارهای
ساختمانی (که قبال در همین ستون
درباره آنها بحث شده است) خواهان
یک تحقیقات عمومی هستند.
ای��ن منتقدین همچنی��ن به مهد
کودک های  7دالری اش��اره کرده
و می گویند آنها به اش��خاصی داده
ش��ده اند ،که در مقاب��ل ،به حزب
لیبرال کمک های مالی می کنند.
منتقدی��ن در  PQمی گویند آقای
نخست وزیر میبایستی زودتر از اینها
دست به اقدامات قانونی می زد.
گفتنی است که این تنها  PQنیست

جه  اط
ش خالدعیه مهم
ت گس�تر

mariacottone@hotmail.com

که خواهان یک تحقیقات عمومی
برای روش��ن شدن ماجراهای فساد
مالی و سپردن متخلفین به دست
عدالت اس��ت ،بلکه عده دیگری از
سازمانهای حقیقت یاب هم چنین
تقاضائی دارند.
از جمله آنها اتحادیه افسران پلیس،
بازپرسان ،مهندسان و شهرداران در
سرتاسر استان معتقدند که تنها یک
تحقیقات دامنه دار عمومی می تواند
ریشه ها و ابعاد فساد را آشکار سازد.

امیر خدیر...
همچنین آقای دکت��ر امیر خدیر،
تنها نماینده حزب «کبک سولیدر»
در پارلمان کبک ،هم ضمن اش��اره
به م��وارد جدی تر دیگر ،تحقیقات
عمومی را الزم می داند.

است .این واقعیت که موسسات بهداشت ملی ایاالت
متحده برای تحقیق در مورد قلیان کشیدن بودجه
اختصاص داده اند ،نشانه مثبتی است که این مسئله
تحت نظارت مقامات قرار دارد».
وی می گوید روند محبوبیت قلیان آنچنان سریع
است که تهدید جدی و فراگیری را متوجه بهداشت
و سالمت عمومی مردم می کند.
در این تحقیق نتیجه گیری شده است که به منظور
حفظ سالمت و بهداش��ت عمومی ،سیاست های
مداخله جویانه باید بر بنیان شواهد استوار باشند و
افکارعمومی را نسبت به قلیان کشیدن و مضرات آن
برای سالمت فردی و اجتماعی آگاه کنند.
پژوهشگران این تحقیق دریافته اند افرادی که قلیان
می کشیدند ،همچنین س��یگار ،ماری جوآنا ،مواد
مخدر غیر مجاز و الکل نیز مصرف می کرده اند.

این جنجال ها و نتایج حاصله از آنها
دولت لرزان ژان ش��اره را لرزان تر از
پیش کرده و آن را روی لبه تیغ قرار
داده است.
اگر تصویب یک��ی از لوایح مهم آن،
که حکم رای اعتماد داشته باشد ،با
مشکل مواجه شود ،به معنی سقوط
دولت لیب��رال خواهد بود و ش��اره
مجبور خواهد ش��د که به انتخابات
زودرس روی بیاورد.
به احتم��ال قوی ،ای��ن وضع پایان
دولت لیبرال کب��ک را رقم خواهد
زد ،زیرا طبق آخرین نظرسنجی ها
حزب رقیب یعنی  PQبا  40درصد
محبوبی��ت از حزب لیبرال کبک با
 31درصد پیش است .

استخدام

کلینیک های دکتر بهرام جان معینی

 به دو تکنیسین امور زیبایی
 دو کمک پرستار
 و سه منشی تلفنی
برای کلینیک های مونتریال
و گرینفیلید پارک
فورا نیاز دارد.
مهر ورزیده از طریق وبسایت ما:

www.clinicmoini.com
کارنامه (رزومه) خود را ارسال کنید:
بانو آریان
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www.paivand.ca

کانادا...
افزایش 50درصدی زندانیان زن در کانادا
ایرانتو :آمار زنان زندانی در بازداشتگاه
های فدرال کانادا طی دهه گذشته
 50درصد افزایش داشته است.
برخی از ناظران دلی��ل این رویداد
را سختگیریهای بیش از حد دولت
محافظه کار در زمینه اجرای قوانین
در جامعه می دانند.
وجه مشترک اکثر زنان زندانی کم
س��وادی فقر اعتیاد یا بی خانمانی
و یا مش��کالت روحی و روانی مثل
اسکیزوفرنی و افسردگی است.
برمبنای گ��زارش یک گروه مدافعه
گر به ن��ام Elizabeth Fry Society
بیش از  80درصد آنان دارای سابقه
آزارهای جس��می یا تعرض جنسی
هستند .
این رقم برای بومیان اولیه  91درصد
است.
ه��م اکن��ون  500زن در مقاب��ل
 13000م��رد در زندان های فدرال
بسر می برند که از سال های 2001
تاکنون تع��داد زندانی��ان مرد تنها
15درصد افزایش یافته است.
دو س��وم زن��ان زندانی را م��ادردان
تشکیل می دهند.
با اینکه تنها 3درصد جمعیت زنان
کانادا را بومیان اولیه تش��کیل می

دهند اما سهم آنها در بین زندانیان
زن 33درصد است.
آمار زندانیان مرد جامعه بومیان اولیه
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نیز به نس��بت س��ایر مردان رشد
بیشتری داشته است.
مش��کالت روحی و روانی زنان که
مهمترین عامل انتقال آنها به زندان
هاست ش��امل  30درصد زندانیان
می ش��ود اما این رقم برای مردان
 14.5درصد است.
کارشناس��ان بر ای��ن باورند عدم
رسیدگی به مشکالت روحی زنان
باعث گرایش آنان به سمت جرائم
می گردد.
قوانین جدید دولت محافظه کار در
خصوص تأمین ضمانت یا وثیقه و
هزینه های باالی وکال باعث شده
زنانی ک��ه از فقر مال��ی برخوردار
هستند مجبور به اقامت طوالنی تر
در زندان باشند.
انجمن یاد شده همچنین از کمبود
امکانات بازداش��تگاه ها نی��ز ابراز
نارضایتی کرده است.
اضافه می شود بسیاری از ناظران
کاهش تدریجی خدمات اجتماعی
دول��ت به طبق��ات مختلف مردم
بمنظ��ور صرفه جویی در بودجه را
یکی از دالیل عمده بروز نابسامانی در
زندگی اجتماعی افراد فقیر و گرایش
آنها به سمت جرائم می دانند.

نان سنگک

کیفیت عالی ،بهای مناسب

قیقه :نان
قه تا  7د
فره شما!
ی
یک دق غ بر سر س
سنگک دا

در قلب NDG
>> ساعات کار:

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

___________________
>> NDG:
6925 Sherbrooke W.

Tel.: 514-894-8372
____________________

مدرسهدهخدا
www.dehkhodaschool.com

سپاس

یکی از دوس�تان بنده احتیاج به مالقات یک چشم پزش�ک با فوق تخصص شبکیه داشت و از من
خواست تا برای یافتن این متخصص کمکش کنم؛ چون بنده کسی را نمی شناختم ،در پیوند آگهی
عینک فرهت ،آقای جواد ایرانخواه را پیدا کرده و از ایشان کمک خواستم.
ایشان در کمال محبت مرحمت فرموده ،متخصص مربوطه را یافته و به ما معرفی کردند .بدینوسیله از
عطا انصاری
این هموطن نوعدوست و عزیز نهایت تشکر و امتنان را دارم.

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

شهباز خنعی...

>>> شنبه ها :ساعت 1تا 5بعدازظهر

>> ادامه از صفحه5 :

تعجب دارد این است
آنچه که جای ّ
که چرا این کار را اینقدر ناشیانه ،بی
مهارت و با منتهای بالهت انجام می
دهد .نگاهی گذرا ب��ه روند اجرای
حکم اعدام  5زندانی سیاسی موضوع
را روشن تر می کند.
به گزارش  19اردیبهشت ماه کمپین
بین المللی حقوق بشر:
«دکتر خلیل بهرامیان وکیل فرزاد
کمانگر گفت :از خبر اعدام ها شوکه
اس��ت چرا ک��ه به دنب��ال پیگیری
پرون��ده ،مقامات قضایی مس��ئول
صریحا" به او گفته بودند که "مسئله
حل شده" و اتهام عضویت کمانگر
در گروه پ .ک .ک .منتفی اس��ت و
خطر اعدام وجود ندارد.
او اف��زود :فکر می کنم که در خواب
هستم و هرآن بیدار می شوم و فرزاد
زنده است .خبر اعدام برایم قابل باور
نیست ...نمی دانم چه نیرویی هست
مقررات دس��ت به
که بدون اعتنا به ّ
چنین کارهایی می زند»!
فدراس��یون جهان��ی اتحادیه های
معلّمان نیز در بیانیه ای که درتاریخ
دوشنبه  20اردیبهشت منتشر کرد
نوش��ت« :هرچند مقام��ات ایرانی
تجدید نظر حکم ف��رزاد کمانگر را
پذیرفته بودند ،ا ّما پرونده فرزاد بجای
این که برای بررسی به دادگاه عالی
فرس��تاده شود ،راکد ش��د .پس از
مدتها تأخیر به وکیل فرزاد گفته شد
ّ
که پرونده او گم شده است .علیرغم
فقدان ش��واهد مبتنی بر رسیدگی

مستقل درمورد اتهامات و در غیاب
آیین نامه دادرسی عادالنه ،خبر اعدام
فرزاد منتشر شد» .مجموعه ف ّعاالن
حقوق بشر نیز با انتشار اطالعیه ای
نوشت« :دادسرای عمومی و انقالب
تهران با ص��دور اطالعیه ای در 19
اردیبهش��ت ماه از اع��دام  5زندانی
سیاس��ی خبر داد .در این اطالعیه
بر روند قانونی صدور و اجرای احکام
این زندانیان سیاس��ی تأکید شده
است .در این رابطه مجموعه ف ّعاالن
حقوق بش��ر در ایران ،فارغ از نفس
غیرانس��انی حکم اع��دام ،ضمن رد
اجرای قانون در روند صدور حکم و
اجرای آن ،عملکرد دستگاه قضایی
در این پرونده را مغایر با استقالل قوا
و روح قانون و نتیجهء نفوذ دستگاه
امنیتی ارزیابی می کند» .در بخش
دیگری از همین اطالعیه نیز آمده
است« :فرزاد کمانگر ،علی حیدریان
و فره��اد وکیل��ی در دادگاهی غیر
علنی و با حداکثر  6دقیقه وقت برای
هرسه متهم و بدون وجود اسناد به
اعدام محکوم شده بودند».
اطالعیهمزبوردربارهمهدیاسالمیان،
زندانیسیاسیاعدامشدهدیگرنیزمی
گوید«:مهدیاسالمیاناهلشیرازنیز
دیگر زندانی سیاسی اعدام شده است
که تنها به دلیل کمک مالی به برادر
خود – به مبل��غ  200هزار تومان –
که از متهمان پرونده انفجار حسینیه
شیراز بود (و پیشتر اعدام شده بود) به
مرگ محکوم شده بود»!

ی ،تاجیک و...
رسی زبان افغان
قابل توجه فا
ن خود بدانید و
ی دهخدا را از آ
مدرسه فارس
بهرهمند شوید:
از خدمات ما

خبرگ��زاری "هرانا" هم اعالم کرد:
«مسئوالن زندان اوین با قطع تلفن
ه��ای این زندان از دو روز گذش��ته
اقدام به اجرای حکم اعدام  5زندانی
سیاسی نمودند ...این احکام درحالی
به اج��را درآمد که پرونده س��ه تن
از متهم��ان این پرون��ده در مرحله
بازنگ��ری قرارداش��ت و هیچ یک از
وکال و خانواده ها در جریان اجرای
این احکام قرار نگرفتند»!
در ای��ن روند جابرانه و جنایتکارانه،
پرس��ش این نیس��ت که چرا نظام
والیت مطلقه فقیه "چنین" می کند
زیرا قطعا" برای این کار دلیل خاص
خود یا چنان که بیش��تر ناظران و
تحلی��ل گران بیان ک��رده اند قصد
"ایجاد ارعاب و وحشت" را دارد و در
وضعیتی که اکنون هست این دلیل
برایش معتبر نیز هست .پرسش این
است که چرا این کار را "اینگونه" در
نهایت ناشیگری ،بالهت و خودزنی
انجام می دهد؟ آیا در سراسر دستگاه
عریض و طویل بیت رهبری ،شورای
نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،ش��ورای امنیت ملّی و ...حتی
ّ
حداقل
یک مغز برخوردار از توانایی
تف ّکر و تعقّل نیست که بفهمد و به
دیگران نیز بفهماند که "ایجاد ارعاب
و وحش��ت" هم در صورتی کارآیی
خواهد داش��ت که صورت ظاهر آن
حفظ شود؟!

یتاششم
یازآمادگ 
کالسهایفارس 
ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 
>> کالسهای فوق العاده
>> در محل مدرسه

 رقص ،نقاشی
>> هر شنبه  :از  ۴تا ۵
_______________________

4976 Notre Dame W.
(514) 220-1559
(514) 827-6364

برای نظامی که همه ابزارهای قوای
س��ه گانه را در اختیار دارد ،آیا باید
ّ
حداقل صورت
اینقدر دشوار باشد که
ظاهر را حفظ کند ،محاکمه ها را به
جای  6دقیقه در چند ساعت برگزار
کند ،پرونده را با طی مراحل قانونی
به دیوان عالی کشور بفرستد ،وکیل
را در جری��ان رون��د مراحل پرونده
قراردهد و وقتی که حکم ،در همان
چهارچوب قضایی فرمایش��ی اش،
کامل شد آنرا به اجرا بگذارد؟!
در س��ال های اخیر ،صدا و سیمای
وقیح حکومت برای س��رگرم کردن
مردم به ساخت انواع و اقسام سریال
ه��ای تلویزیونی روی آورده اس��ت.
تمام این سریال ها عالوه بر نویسنده
و کارگردان و فیلم بردار و بازیگر ،از
داشتن مشاوران مذهبی ،انتظامی،

قضاییو...برخوردارندوسناریونویس
هایی دارند که که در اصول داستان
نویسی و صحنه پردازی مهارت دارند.
بیشتر نویسندگان و سازندگان این
س��ریال ها در عمل ثابت کرده اند
توجه به اصول اخالقی و
که ب��دون ّ
انسانی حاضرند به خاطر پول به هر
رذالتی تن دهند ،در ترویج خرافات
و موهومات بکوش��ند ،ناحق را حق
جل��وه دهند ،تاریخ را تحریف کنند
و به عنوان نمونه از شیخ فضل الله
نوری یک قهرمان آزادی بس��ازند.
ذره ای از
مقام عظمای والیت اگر از ّ
درایت ،تدبیر و آگاهی ای که قانون
اساسی برایش برش��مرده برخوردار
است ،چرا دس��تکم از خدمات این
س��ناریونویس ها و کارگردان های
پول پرس��ت و گوش به فرمان بهره
نمی گیرد تا سناریوی جنایت هایش

را طوری بنویس��ند و اجرا کنند که
اینگونه مثل آبکش از هزار سوراخش
رسوایی فوران نکند؟!
در  11ماه گذشته ،رستاخیز مردم
ای��ران اگ��ر هیچ کار مه��م و مفید
دیگری نکرده باش��د – که کرده و
بس��یار هم کرده – همین یک کار
ب��س که قدرت تدبی��ر و تعقّل را از
ولی مطلقه فقیه سلب کرده است.
در حال حاضر ،والیت مطلقه فقیه به
گیاهی می ماند که ساقه و برگهایش
هنوز زنده م��ی نمایندو خودنمایی
می کنند ،در حالی که ریش��ه از بن
گندیده است!
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هادی خرسندی

مونتریال
سی و چهارمنی فستیوال فیلم مونرتال ،فیلم های
جعفر پناهی را به منایش میگذارد
مونترال  10می -2010
در برنامه آینده جش��نواره جهانی
فیل��م در مونت��رال فیل��م ه��ای
جعفرپناهی که رئیس هیئت قضات
این جشنواره در سال  2009بود ،به
نمایش گذاشته می شود.
حضور پناهی در ِسمت رئیسهیئت
قضات در سال گذشته بسیار ،بویژه
در برنامه پایانی جشنواره ،زمانی که
با ش��ال سبز به حمایت از جنبش
س��بز در انظار پدیدار ش��د ،مورد
اس��تقبال و تش��ویق خبرنگاران
رادی��و تلویزی��ون و روزنامه های
بین المللی قرار گرفته که وی را
بعنوان یکی از فیلم سازان بزرگ
می شناسند.
آقای س��رژ لوزیک ،رئیس هیئت
فستیوال فیلم مونترال اعالم کرد
این هیئت بسیار خوشوقت است
که این فس��تیوال امس��ال به نام
و به افتخ��ار این هنرمند در خور
ستایش اجرا می شود.
جعفر پناهی ،متول��د  1960در
میانه ،یکی از فیلم س��ازان بسیار
برجس��ته و خبرساز در موج نوی
فیلمسازان ایرانی است.
او پ��س از دریافت دیپلم از کالج
 IRIBدر ته��ران فیلم های کوتاه
و متوس��ط (از نظ��ر زمان��ی) برای
تلویزیون ایران تهیه کرد .در س��ال
 1995اولین فیلم معروف سینمائی
خود را (بادکنک س��فید) تهیه کرد
که برنده دوربین طالئی در فستیوال
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خليل بهراميان وکيل فرزاد کمانگر ميگويد:
قاضی دادگاه بدون شنيدن
دفاع من دادگاه را ترک کرد و گفت:
«من می روم نماز بخوانم» !

قل هواهلل جسد!

کان همان سال شد.
فیلم آین��ه در س��ال  1997برنده
یوزپلن��گ طالئی در لوکارنو ش��د.
سومین فیلم وی به نام دایره در 40
کشور جهان نمایش داده شد و برنده

 18جای��زه بین المللی از جمله
ش��یر طالئی س��ال  2000ونیز
ش��د .فیلم خون و طال در سال
 2003برنده جایزه هیئت ژوری
(منتخبین) در قس��مت نگاهی
دیگر جشنواره کان شد .آخرین
فیلم پناهی ،آفساید ،برنده خرس
نق��ره ای در جش��نواره برلن در
سال  2006شد.
فستیوال فیلم دنیا از  26اوت تا 6
سپتامبر  2010ادامه دارد
جعف��ر پناهی چند پیش در پی
برخ��ی اتهامات ب��ی پایه هنگام
خروج از ایران بازداشت و اینک در
اوین زندانی است.
وبسایت فستیوال فیلم مونتریال:
www.ffm-montreal.org

مهاجران و کانادا:
کیمیایی به نام پزشک خانواده!
کمت��ر از نص��ف بوده
مش��کل زب��ان و ع��دم
است.
آشناییباسیستمدرمانی
دس��تیابی به خدمات
کشور باعث شده برخی
دندانپزشکی که هزینه
زنان مهاجر قادر به یافتن
بس��یار زیادی داشته و
خدمات پزشکی نگردند.
مش��مول بیم��ه دولت
به گزارش تورنتو اس��تار
نمی شود خود داستان
"رباه محمدی" مهاجری
جداگانه ای دارد.
از کابل در سال گذشته
در مجم��وع  30ت��ا
بمدت چه��ار ماه موفق
35درصد مردان و زنان
به یافتن پزشک فامیلی
طی س��ال گذشته به
نگردید.
دندانپزش��ک مراجع��ه
وی که مادر چهار فرزند
نکرده اند.
اس��ت مجبور ش��ده بود از
کانادا :سخن از کمبود
ای�ن می�زان برای اف�راد کم
دس��تگاه گلوکوز همسایه
اش برای اندازه گیری میزان نزدیک به 22هزار پزشک و درآم�د بی�ش از  50درص�د
است.
قند خود و همچنین از قرص
 27هزار پرستاراست!
درحال��ی که تنها ی��ک چهارم
های دیابت دیگران استفاده
کانادایی ها در  12ماه گذش��ته
کند.
رباه که  45س��ال سن دارد به زبان پژوهش��ی با اع�لام اینکه برخی از ام��کان مراجعه به دندانپزش��ک را
مهاجران در صورت داش��تن دکتر نداشته اند ،بیش از نیمی از نژادهای
دری به خبرنگار گفت:
"یافتن دکتر در کانادا سخت تر مجبور به مراجعه به بخش اورژانس آسیاییهندیپاکستانیوخاورمیانه
بیمارس��تان ه��ا و معطلی چندین از خدمات دندانپزشکی محروم بوده
از افغانستان است!"
اند.
وی افزود" :گرفتن وقت مالقات هم ساعته نیستند افزود:
اندازه یک عمر طول می کشد .من "می��زان جمعیت اقلیت مش��هود کارشناس��ان معتقدند عدم مراجعه
سرانجام توانستم یک پزشک ایرانی " "visible minorityتا سال  2031منظم به دندانپزشک برخی بیماری
پیدا کنم که با اینکه زبانش فارسی ب��ه دوبرابر افزای��ش خواهد یافت و های دیگر و غیر الزم حتی مشکالت
اس��ت اما دس��ت کم می توانم با او عمده آنها از اتباع آس��یای جنوبی قلبی را بدنبال دارد.
خواهند بود .لذا ما باید خود را آماده کان�ادا جزو معدود کش�ورهای
ارتباط برقرار کنم".
دش��واری یافت��ن پزش��ک یکی از پاس��خگویی به نیازهای بهداشتی صنعتی اس�ت ک�ه از کمترین
مهمتری��ن مس��ائلی اس��ت که در درمانی این گروه از مهاجران کنیم" .میزانپزشکوپرستاربرخوردار
در ای��ن تحقی��ق کارشناس��ان بوده و دولت نیز حاضر نیست با
تحقی��ق مش��ترک "بیمارس��تان
سنت میشل" و انستیتوی خدمات وضعیت دستیابی به خدمات درمانی اعمال تغییر در اس�تانداردهای
ارزشیابی و کلینیکال" مورد بررسی  8800زن و  6500مرد را به نسبت موجود راه حل مناسبی برای آن
به میزان رضایت آنها نژاد مدت زمان بیابد.
قرار گرفته است.
خانم محمدی تنها کسی نیست که مهاجرت و زبانیک��ه در خانه به آن درحالی مقامات بهداشتی از کمبود
صحبت می کنند مورد ارزیابی قرار نزدیک به 22هزار پزشک و  27هزار
اینچنین تجربه ای داشته است.
پرس��تار سخن می گویند که موانع
برمبنای این مطالع�ه 15درصد دادند.
مهاجرانی که کمتراز پنج س�ال در حال��ی ک��ه از هر  10ش��هروند موجود در جهت ارزیابی تخصصی
در کان�ادا اقام�ت داش�ته ان�د انتاریویی  6نفر نس��بت به تجربه پزشکان مهاجر آنان را وادار به یافتن
پزشک خانوادگی ندارند که این خود در گرفت��ن وقت مالقات برای شغل های دیگر می کند.
رقم دوبرابر متولدین کاناداست .چک آپ عادی ابراز رضایت کرده اند
" آرلین بایرمن" یکی از کارشناسان این رقم برای اقوام عرب و آس��یایی

وای ما! قاضی نمازش دير شد
ِ
در عبادتهای او تأخير شد
آفرين بر اين جناب متقی
حرف با او دارم و با مابقی
هایرفسنجانیپيغمرسان!
گفتهی ما بازگو با ناکسان
طبق معمول تمام ساليان
واسطه باش و ميانجی اين ميان
پس بگو از قول ما حرف و پيام
بر تمام صدر و ذيل اين نظام
گو ز ما بر آن جناب رهبری
آنکه نامش را به عزت ميبری
گو ز ما بر قاضی شرع نبی
رهبر آدمکشان مذهبی
همچنين پيغام ما بر پارلمان
گو ز ما بر مبصر کالش آن
بر رئيس جمهورشان هم گو ز ما
اين پيام ريش و ريشه سوز ما :
کای نمازتان به درگاه خدا
از عبادتهای مؤمنها جدا
خود مبادا هيچ تأخيری در آن
ّسد راهی ،ترمزی ،گيری در آن
جملگی تقليد از آن قاضی کنيد
تا خدای خويش را راضی کنيد
در برو از محکمه با حب جيم
رو به بسمالله رحمن الرحيم !
مالک دين و اياک نعبدو
دير دارد ميشود قاضی بدو !
هرچه ميگويد وکيل دخترک
تو نفرما اعتنا بر آن ،درک !
بر علی ،فرهاد ،مهدی پيله کن
حکمشان امضا به مکر و حيله کن
چون رسد بر گوش تو بانگ اذان
ای مسلمان استفاده کن از آن
حکم قتل امضا کن و پا روی گاز
گر نجنبی دير خواهد شد نماز
رو به قبله پهن کن سجاده را
شکر کن اين پُست رهبر داده را
قل هوالله الجسد ! قل قل بجوش
در عبادت ،قاضی مؤمن بکوش
قتل فرزاد کمانگر ،لم يلد
بهر ارضای خدای مستبد
از سخنهای وکيلش احتراز
جمله را موکول کن بعد از نماز !
قتل شيرين را ولم يولد بگو
با وکيلش از موکل بد بگو
کشتن مهدی و فرهاد و علی
لم يکن! ،ديگر ندارد معطلی
***
گو ز ما آقای رفسنجانيا
گو ز ما بر هرکه الزم دانيا
کاين اياک نعبدو يا نستعين
خود نمیپايد دو روزی بيش از اين
اين نماز و آن خداوند دروغ
نيست غير از بخيه ای بر آبدوغ
خلق بر جان آمده؛
سيل سبز ِ
چون شود جاری درين محنتکده؛
برکند از جا شما را پرخروش
ای شما آدمکشان دين فروش
ای وضو کرده به خون بچه ها
ای همه ايران عزادار از شما
گر شما را پشتبان در اين خصوص
انگليسی هست و آمريکا و روس
خلق ما افتد به آنان در ستيز
ميدهد درسی به اسرائيل نيز!
نه فقط بر دولت پفيوز ما
بر پوتين و بر اوباما گوز ما

لس آجنلس آریزونا را به دلیل
قانون 'ضد مهاجران' حتریم کرد
بی بی سی :شهر لس آنجلس آمریکا ایالت آریزونای این کشور
را به دلیل وضع قانون "ضد مهاجران" تحریم کرده است.
بر اساس این قانون پلیس های ایالتی و محلی می توانند افراد
را به ظن مهاجرت غیرقانونی متوقف و از آن ها بازجویی کند.
ش��ورای ش��هر لس آنجلس در اعتراض به این قانون تصمیم
گرفته است که از این پس با ایالت آریزونا یا شرکت هایی واقع
در این ایالت جنوبی مراودات مالی نداشته باشد.
بر اساس گزارش ها این تصمیم شامل حدود هشت میلیون
دالر از قرارداده��ای آریزونا با ش��هر لس آنجلس که در ایالت
کالیفرنیا واقع است می شود.
منتقدان می گویند که قانون جدید ایالت آریزونا التین تبارها
به ویژه افراد اهل مکزیک را هدف قرار می دهد.
بر اساس آن افرادی که نتوانند قانونی بودن حضور خود را در
آمریکا اثبات کنند ش��ش ماه زندان و  ۲۵۰۰دالر جریمه می
شوند.
حامیان این قانون می گویند این اقدام مهاجرت های غیرقانونی
به آریزونا را کنترل خواهد کرد.
آریزون��ا مانند کالیفرنیا یکی از ایال��ت های هم مرز مکزیک
است.
التین تبارها و مهاجران ب��ه خصوص از مکزیک بخش قابل
مالحظه ای از جمعیت هر دو ایالت را تشکیل می دهند.
ده ها هزار معترض ش��نبه (اول ماه مه) در آمریکا علیه قانون
"ضدمهاجران" ایالت آریزونا تظاهرات کردند.
بزرگترین این اعتراضات در لس آنجلس انجام شد اما تظاهرات
مشابهی در  ۷۰شهر سراسر آمریکا برگزار شد.
معترضین می گویند این قانون موجب افزایش فشار بر التین
تبارها و تشدید اختالفات نژادی می شود.
این قانون اوایل ماه جاری توسط جین برور فرماندار جمهوریخواه
آریزونا امضا شد.
خانم برور این اقدام را محافظ "همه شهروندان آمریکا" دانسته
است.

طراحیوبسایت

WEB DESIGN
WEB
DEVELOPMENT
WEB HOSTING
DOMAIN NAME
REGISTRATION
ONLINE BACKUP
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

www.cadianda.com
برایاطالعاتبیشتر
با آقای سلیمی متاس بگیرید:

514-952-7400

داروخـانه
azfeb01'10

دکتر لوئیز داداش زاده داروساز

اولینداروخانهایرانیدرمونترال
باداروسازفارسیزبان

ساعات کار :عصر

6 :30
دوشنبه
سه شنبه 6 :30
چهارشنبه 6 :30
پنج شنبه 6 :30
6 :30
جمعه
4
شنبه
1 :30
یکشنبه

صبح

8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
8 :30
9
10

 نسخه خود را به ما فکس کنید
داروی شما در اسرع وقت هر جا بخواهید تحویل خواهد شد.
 تحویل رایگان دارو در هر جای مونترال و حومه
نبش سن لوزان
13 RACHEL
Tel.: (514) 288-4864 Tel.: (514) 288-9281
Fax: (514) 288-4682
Metro: St-Laurent, Buss 55
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این مطلب برای بسیاری سؤالبرانگیز است که را بشناسیم.
چرا تأکید مسیحیت بر این است که باید همۀ
کام ً
ال روش��ن اس��ت که ما نمیتوانیم خدا را
انسانها به مسیح ایمان آورند.
بشناسیم مگر اینکه خدا طبق ارادهاش خود را
آنها میگویند:
«مگرایمانبهخداکافینیست؟همچنین بر ما آشکار سازد.
عیسی مسیح دو هزار سال پیش بر روی ولی خبر خوش کتابمقدس این اس��ت که
زمین آمد ،پیغ�ام او چه ربطی به زندگی خدا بهوسیلۀ عیسی مسیح همین کار را انجام
داده است .خدا خود را بهطرق مختلف به بشر
امروز دارد؟»
شناسانیده است ولی مکاشفۀ کامل خدا عبارت
جواب کتابمقدس این است که ایمان به خدا است از تجلی او در شخصیت عیسای مسیح.
خدا خود را در عیس��ای مسیح که در انجیل
کافی نیست!
"صورت خ��دای نادیده" خوانده ش��د بهطور
خود مسیح میفرماید:
«به خدا ایمان داشته باشید ،به من نیز ایمان کامل ظاهر ساخت (کولسیان:۱ )۱۵و شکل
انسان بهخود گرفت.
داشته باشید»
(انجیل یوحنا :۱۴)۱
چرا؟ از یک لحاظ میش��ود گفت که اعتقاد مسیح ب ه دو دلیل مهم با دیگران فرق دارد.
به خدا یک چیز مثبت است ،اما کتابمقدس دلیل اول ،به ذات او و
دلیل دوم به کارش مربوط میشود.
میفرماید:
«ت��و ایم��ان داری که خدا یکی اس��ت .نیکو پس باید پرسید ،مسیح کیست و برای ما چه
میکنی! حتی دیوها نیز اینگونه ایمان دارند و کار کرده است؟
در انجیل یوحنا فصل اول ،سه لقب به مسیح
از ترس ب ه خود میلرزند!»
(یعقوب :۲ )۱۹اختصاص داده شده اس��ت .که آنها را مورد
کتابمقدس تعلیم میدهد که بهخاطر گناه ،بررسی قرار میدهیم.
همه از خدا جدا شدهاند و هیچ تماسی با خدا
ندارند:

«هان دس��ت خداوند کوتاه نیست تا نرهاند و  )۱کالم خدا
گوش او سنگین نی تا نشنود .لیکن خطایای «در آغ��از کالم بود و کالم با خدا بود و کالم،
شما در میان ش��ما و خدای شما حایل شده خدا بود» (آیه .)۱
است و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده پس مسیح از ازل وجود داشته است.
است تا نشنود»
در ِسفر پیدایش فصل اول که دربارۀ آفرینش
(اشعیا:۵۹ ۱و .)۲است میگوید:
بنابراین با اعتقاد داش��تن به خدا هیچ سودی «خدا گفت  ...بشود و  ...شد»،
عاید ما نمیش��ود مگر اینکه ای��ن دیوار گناه در واقع تأیید این حقیقت اس��ت زیرا یوحنا
برداش��ته شود و از طریق یک رابطۀ زنده خدا اضافه میکند:
«همه چیز بهواس��طۀ او پدید آمد و از هر
آنچه پدی��د آمد ،هیچ چیز بدون او پدیدار
نگشت» (آیه .)۳
حاال شگفتانگیزترین حقیقت این است که
همین «کالم ،انسان خاکی شد و در میان
ما مسکن گزید» (آیه .)۱۴
مسیح ،کالم مجسمشدۀ خداست و همین
کالم ابدی خدا در رحم مریم لباس بشری
پوشید و بهصورت عیسی مسیح ظاهر شد.

بهقول معروف ،تا مرد سخن نگفته باشد
عیب و هنرش نهفته باشد.
مس��یح ،کالم خدا ،شخصیت و اخالق و
صفات خدا را به م��ا ظاهر کرد .بنابراین
وقتی انجیل میفرماید که مس��یح کالم
خداست ،منظورش فقط سخنان مسیح
نیس��ت بلکه موضوع این است که تمام
وجود مس��یح آن کالم میباشد و خدای
پدر از تمام وجود این شخص با ما سخن
میگوید.
«در گذشته ،خدا بارها و از راههای گوناگون
بهواسطۀ پیامبران با پدران ما سخن گفت،
اما در این زمانهای آخر بهواس��طۀ پسر
خود با ما سخن گفته است»
(عبرانیان :۱ ۱و .)۲

ش جالل عادل
شی

ک





 )۲پسر خدا

قسمت دوم آیه  ۱۴میفرماید:
«و ما بر جالل او نگریستیم ،جاللی درخور
آن پس��ر یگانه که از جانب پدر آمد ،پر از
فیض و راستی».
این اصط�لاح مفهوم روحان��ی دارد و نه
جسمانی و نشان میدهد که عیسی مسیح
میتواند واقعاً ذات و ماهیت خدا را برای
بشر ظاهر سازد و مظهر کامل او باشد.
فقط پسر خدا میتواند خصوصیات و صفات
واقعی پدر آسمانی را به بشر نشان دهد.
«هیچ کس هرگز خدا را ندیده اس��ت .اما آن
خدای یگانه (یا پسر یگانه) که در بر پدر است،
همان او را شناسانید» (آیه .)۱۸
پس مسیح بهدنیا آمد تا خدای پدر را به
مابشناساند.

البته فرق مس��یح با دیگران این اس��ت که او
دارای دو جنبه بود،
یعنی الوهیت و انسانیت.
او یک انسان واقعی بود و همانند یک انسان غذا
میخورد ،میخوابید و حتی وسوسه میشد اما
در عین حال بدون گناه بود.
ول��ی او جنبه الهی هم داش��ت و با خدا یکی
بود.
ظهور مسیح در دنیا در واقع آمدن خدا در میان
بشر بود و نام "عمانوئیل" یا "خدا با ما" که به
مسیح داده شد این حقیقت را آشکار میسازد.
کالم چیست؟
کالم آن حرفی اس��ت که از دهان ما صادر «زیرا الوهیت و همۀ کمالش بهصورت جسمانی
در مسیح ساکن است» (کولسیان :۲.)۹
میشود.
ً
پس عیسی مس��یح ،کالم خدا است که از ظاهرا در انجیل یوحنا تناقض وجود دارد چون
:۱ ۱۸میگوید:
ذات خدا صادر شده است.
کالم شخصیت ،احساسات و منظور گوینده «هیچ کس هرگز خدا را ندیده است»
و در :۱۴ ۷مسیح میفرماید:
را نمایان میسازد.

هر شنبه

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

هر یکشنبه

از ساعت  4بعدازظهر در قلب مونتریال

)(Metro: Mont Royal

)
514-999-5168

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont Royal
Mont
Royal

X

ST-DENIS

 اگر احتیاج به دعا دارید،
و همچنین برای دریافت فیلم
«زندگی مسیح» و جزوات مسیحی
 بطور رایگان
با تلفن ما متاس بگیرید:

«او را دیدهاید»!
ولی خودش توضیح میدهد:
«کسی که مرا دیده ،پدر را دیده است»
(:۱۴.)۹
پس این لقب همبستگی و یگانگی عیسی را
با خدای پدر نشان میدهد و به همین دلیل
عیسی صفات خدا را به خود نسبت میداد.
تنها مسیح است که ادعای الوهیت
میکند.
ش��خصیتهای بنیانگذار مذاهب دیگر تا این
اندازهمهمنیستندچونپیروانشانبرتعلیمات
آنها تأکید بسیار میکنند ولی در مورد مسیح
این چنین نیست.
نکتۀ اصلی تعلیمات مس��یح شخص خودش
است به همین منظور او میگوید:
«شما مرا که میدانید؟»
(لوقا :۹.)۲۰
مسیح هیچگاه نگفت راه این است و یا راه آن
است بلکه میفرماید:
«من راه و راس��تی و حیات هستم ،هیچ کس
جز بهواسطۀ من نزد پدر نمیآید»
(یوحنا :۱۴.)۶
در نتیجه ،مسیح با دیگران فرق دارد.
ادامه در شماره آینده

Mary Anne

خداوند محبت است

از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

کلیسای
اجنیلی
فارسیزبان
مونتریال

15

 سال  16شماره  26  954اردیبهشت 1389

چ
ه
خ
ب
.
ر
.
.
مونتریال :در شهر
مدرسه دهخدا

شنبه ها 1 :تا 5بعدازظهر
ی
کالسهایفارس 
یتاششم
ازآمادگ 

ی
یبرایبزرگساالنغیرایران 
کالسفارس 

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

کالسهای فوق العاده
 رقص ،نقاشی
 هر شنبه  :از  ۴تا ۵

4976 Notre Dame W.
(514) 220-1559 827-6364

www.dehkhodaschool.com

مدرسه فردوسی

4255 Courtrai CDNeiges
(514) 962.3565

اجنمنفرهنگیایرانیان
وستآیلنـــد
کالس های فارسی
برای کودکان :شنبهها

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

تلفن)514( 626-5520 :

خانـه ایران

1117, Ste-Catherine W.
Suite 420
Tel.: 514-544-5962
khanehiran@gmail.com
www.khanehiran.ca

خورشید خانوم

 کالس های رقص
آغاز ترم بهاره
برای بچه ها و بزرگساالن
ازساعت  11تا 2

5347 Cote-des-Niege
Tel: 514-341-5194
mssunfound@hotmail.com

MEK IC

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Tel.: (514) 373-5777
E-Mail: info@mekic.ca

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

fondation.nima@gmail.com

اجنمندفاعازحقوقبشر
ایران-مونترال

(514) 299-1787
Addhi2005@yahoo.ca

اجنمن حقوقدانان
فارسیزبان کبک
www.ajpq.qc.ca
--------------------

 هر پنجشنبه
www.cafelitt.ca

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

فرهنگسرایسینا
514-488-3000

6528 St- Jacques W.

www.Seena.ca

اوتـــاوا

Persian Cultural Asso. – Capital Region

اجنمن فرهنگی ایرانیان

–مرکز (اتاوا) و مناطق وابسته

-------------------اجنمنزنانایرانیمونترال

رادیو همصدا اتاوا

elahem@sympatico.ca
8043 St-Hubert
--------------------

اجنمن ادبی (فاضل)
(514) 651-7955

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

بنیاد سخن آزاد
(514) 944-8111

خانه فرهنگ صبا
5124 Sherbrooke W.
Tel.: 514.481.1433
--------------------------

دانشنامهایرانیکا
را فراموش نکنیم!

ما و همه آیندگان ما به این مرجع
بزرگ نیاز داریم

ایرانیکاازآنهمهماست

و به حمایت مالی همه نیاز دارد.
514-651-7955

www.iranica.com

بنیاد کودک یک موسسه
خیریه بین المللی اس��ت
که در ایران بنام "موسسه
رفاه ک��ودک " ب��ه ثبت
رس��یده اس��ت .این نهاد
خیریه ،بنیادی مس��تقل
است که بدون هیچ تعلق مذهبی ،سیاسی و
یا قومی در زمینه آموزش و کمک به کودکان
فقیر و یا بی سرپرس��ت فعالیت میکند و تنها
خیریه ای در ایران اس��ت که فعالیتهایش در
این زمینه مورد تائید سازمان ملل قرار گرفته
و بعنوان مقام مشورتی (اکوسوک) این سازمان
بین المللی پذیرفته شده است.
موضوع فعالیت و ه��دف اصلی بنیاد کودک،
حمایت همه جانبه م��ادی و معنوی از دانش
آموزان فقیر و نیازمند اما با اس��تعداد و درس
خوان است.
به رجوع به سایت باال با فعالیتهای بنیاد آشنا
شده و به بچه های نیازمند یاری رسانید
با رجوع به سایت زیر به بچه های
نیازمند ایران یاری رسانید:

www.childfoundation.org

یار گرامی در آستانه بیست و چهارمین
سالگرد گشایش کتابخانه نیما ،خشنودیم
که به آگاهی تان برس��انیم که این بنیاد
فرهنگی تا به حال چند صد گردهمایی
گوناگون علمی ،ادبی ،هنری ،سیاس��ی،
اجتماعی و تفریح��ی را در کنار خدمات

کافهلیت

Iranian.pca-ncr@sympatico.ca

بنیادکودک

بنیاد نیما:
فراخوان به
یاری

www.paivand.ca

اجنمندوستدارانزرتشت
(514) 731-1443

)Tel.:613-232-5900 (Ex. 444

نگهداری از زبان فارسی خویشکاری هر ایرانی است.
اجنمن دوستداران زرتشت
پیشیارهمیکند

شاهنامه خوانی
با بیان:

www3.sympatico.ca/Iranian.pca-ncr

--- 97.9FM -پخش زنده یکشنبه ها 11 :تا13
تهیه کننده و مجری :شبنم اسدالهی
www.radiohamseda.net

دکتر نقیب نقوی
استاد دانشگاه

مناشـــوم

Ottawa Persian Radio

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

جشنواره
میراث آسیا
accesasie

>> تا  22ماه می
امس��ال پانزدهمین س��الگرد این
ی پانزده سال
فستیوال است .در ط 
گذشته این فستیوال حدود بیست
ی را به مردم مونترال
هنرمند ایران 
ی ش��ده اند  .برای آش��نایی
معرف 
بیشتر با برنامههای این فستیوال
میتوانید از سایت این فستیوال در
آدرس زیر دیدن کنید.
www.accesasie.com

خدماتآرایشی

Estheticienne & Technicien LASER

Diplome cidesco internations du paris
 از بین بردن موهای
زاید بدن از طریق لیزر
Rejuvenation
 جوان کردن پوست
و از بین بردن چین و
چروک های صورت و گردن
 لیزر برای رگ های پا و
صورت  veinsو از بین بردن
جوش ها و کک مک های قهوه ای صورت acne
 سفت کرد سینه از طریق لیزر Breast lifting
 فیشال Skin Care Treatment
 پارافین  Paraffineبرای لطیف کردن دست ها و پاها
با پیشرفته ترین متد ،روش بسیار موثر ،مطمئن

با ختفیف ویژه برای هموطنان عزیز

Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622

کتاب��داری به ش��هروندان پارس��ی زبان
مونترال ارائه داده است.
سیاست مس��تقل و ضد سانس��ور بنیاد
فرهنگی نیما در این سال ها موجب شده
است تا تریبون آن برای عرضه و ارائه هر
ایده ،هنر و باوری بکار گرفته شود
پوی��ش این راه اما هیچگاه آس��ان نبوده
است.
و س��ختی ه��ای مالی و کمب��ود نیروی
انس��انی کافی برای س��ال ه��ا نگهداری
بیش از ش��ش هزار کتاب و صدها نشریه
گوناگون که بسیاری از آنها ،چه در داخل
و چه در خارج از کش��ور کمیاب هستند،
شرایطی را بوجود آورده است که کتابخانه
نیما نتواند آنگونه که سزاوار و شایسته ی
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ش��ما کتابخوانان و فرهنگدوستان است،
گسترش یابد.
بدیهی است یاری پاکدالنه و آزاداندیشانه
ی ش��ما در این میان بس��یار کارس��از و
ضروری است .به همراهی شما نیازمندیم
و دس��ت تان را می فش��اریم .با سپاس
بس��یار هیات اجرایی بنیاد فرهنگی
نیما – مونترال

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

nima_librarymontreal@yahoo.ca

زمان :یکشنبه  23می
ساعت  2پس از نیمروز
جا :دانشگاه کنکوردیا

1455 Maisonneuve W.

Room: H-629
Metro: Guy

Tel.: 514-325-3012
Tel.: 514-983-5314

تقویم دیگر :تقویم تاریخ سی سال سانسور
«تقویم دیگر» ،همه چیزش دیگر است...

این تقویم به همت و همدلی و تالش شبانه روزی گروهی از جوانان هنرمند ایرانی خلق شده است .تا
سی سال از تاریخ ناگفته ایران را به تصویر کشد و به قلم درآورد« .تقویم دیگر» ،تقویم به یادآوردن
است ،چون تاریخی که فراموش شود الجرم تکرار می شود .با همه تلخی هایش.
مکیک از شما دعوت می کند تا در رونمایی " تقویم دیگر" شرکت کنید.

تاریخ :یکشنبه  ۱۶می ساعت  ۴تا  ۶بعدازظهر

اجنمن دفاع از حقوق بشر
در ایران –مونترال

سخنرانی

دکتر ترانه جوانبخت

از اعضاء و عالقمندان دعوت میکند که در جلسه
مجمع عمومی شرکت نمایند.
دستور جلسه:

در اجنمن جهانی زنان

سخنرانی دکتر ترانه جوانبخت از طرف انجمن جهانی زنان
در ساعت  ۵بعدازظهر روز جمعه  ۴ژوئن ۲۰۱۰
در دانشگاه کبک در مونترال برگزار میشود.
شرکت عموم مردان و زنان در این سخنرانی آزاد است.
اهداف انجمن جهانی زنان و راهکارهای فرهنگی اجتماعی
جهت ارتقاء جایگاه زنان در کشورهای جهان
مورد بحث در این سخنرانی است.
نشانی :دانشگاه کبک در مونترال

 . 1گزارش فعالیت های شش ماهه انجمن
توسط شورای هماهنگی
 .2معرفی تار نمای (سایت اینترنتی) انجمن و
تقاضایهمکاری
 .3برنامه های آتی انجمن و گفتگو در باره آنها

مکان :

320, STE-CATHERINE, UQAMMETRO BERRI

UQAM141 Avenue du Président-Kennedy
ًRoom: SB-R775
Metro: Place-des-Arts

زمان :جمعه –  21ماه می از ساعت  19تا 21

تپش دیجیتال

تبدیل

ستم های
سی

یـدیوئی
و

www.08tapesh.com

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی

(کاست و کامپکت دیسک ،کتاب ،کارت تلفن
½ ارائهکلیهخدماتدیجیتالی(عکس،فیلم،موزیک)
½
½ طراحی و تهیه وب سایت
½
½ انجام کارهای گرافیکی (پوستر ،فالیر)...
½
½ فروش جدیدترین کتاب های ایرانی
½
½ تعمیرکامپیوترشما :درمنزلیامحلکارشما
½

 ---سرویس دی.جی ---

Tel.: 514-223-3336

مجمو
عه ای
ن
فیس ا
با خطا ز لباس
ش
زیبا د یهای
ت
پ
ر ش

6162 Sherbrooke w.
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نقاشی های نازنین افشار ،آتوسا پورفرد و پونه صابر در

میراث گرانقدر ...

Musée des maîtres et artisans du Québec:

CE FUT UN JOUR CHEZ NOUS,

آیا کوروش مایع ننگ بشریت است یا افتخار؟!
قضاوت را به خوانندگان گرامی وا گذار می کنم!

جنابرحیمیان،
سردبیر محترم پیوند
به عنوان بازتابی بر نامه هموطنی
مندری��ج در صفح��ه نام��ه های
رسیده پیوند ،ش��ماره یکم آوریل،
خواهشمند اس��ت دستور فرمائید
جه��ت اس��تحضار بیش��تر همه
پارس��ی زبانان ،به ویژه هموطنان
عزیز در مورد ک��ورش کبیر مقاله
ضمیمه در آن نش��ریه درج گردد.
با تشکر،

دکتر فریدون مودت

(مونتریال)

اعالمیه کوروش

یا منشور حقوق بشر
«منشور حقوق بشر»

 2549سال پیش در چنین
روزی  13اکتبر سال 539
قبل از میالد ،شهر تاریخی
بابل به دس��ت ک��وروش
هخامنشیفتحشد.کوروش
برای تصرف بابل که قلعه و
دیوارهای بسیار مستحکم و
نفوذناپذیری داشت دستور
داد که مس��یر رود دجله را
تغییر دهند ،زیرا رود دجله از داخل
شهر بابل عبور می کرد.
پس از این اقدام و تغییر مس��یر آب
دجله از مجرای ورودی آب به شهر
بابل وارد شد .شهر بابل که در قسمت
جنوبی بین النهرین قرار داشت ،در
زم��ان بخت النصر ب��ه اوج قدرت و
عظمت خود رسیده بود .مردم شهر
بابل در س��ال  514قبل از میالد بر
ضد داریوش هخامنشی قیام کردند
و س��رانجام پس از یک دوره جنگ
های داخلی ،هنگام حمله اسکندر
مقدون��ی ،بابل به تص��رف یونانیان
درآم��د و به تدری��ج رو به انحطاط
گذاشت.
 13اکتب��ر را «پرفس��ور بلیک» به
استناد کتب دینی در دائره المعارف
کلیسای مسیح درج کرده است و آن
را کامال دقیق میداند .تصرف قلمرو
امپراتوری بابل به دست ارتش ایران
در  29اکتبر همین س��ال ( 16روز
بع��د) تکمیل ش��د و در همین روز
( 29اکتب��ر  539پی��ش از میالد)
اعالمیه تاریخی ک��وروش که از آن
به عنوان نخس��تین «منش��ور ملل
و حقوق انس��ان» نام برده میشود و
سفال نبشته اش معروف به استوانه
کوروش موجود است صادر شد.
مورخان اروپائی برپایه محاس��بات
تقویم نگاران این قاره 12 ،اکتبر 539
پیش از میالد را روزی نوشته اند که
کوروش وارد شهر بابل پایتخت یک
امپراتوری به همین نام شد که قلمرو
آن تا مدیترانه (لبنان امروز) امتداد
داشت.
تصرف بابل در بیستمین سال ایجاد
دولت واح��د (مرکزی) ای��ران (در
س��ال  559پیش از میالد که مبدا
تاریخ نیز قرار گرفته ب��ود) و اعالم
تصمیم کوروش به ایجاد امپراتوری
ایرانی مرکب از مناطق مسکونی سه
طایفه پارس ،ماد ،و پارت که هر سه
طایف��ه از قبیله بزرگ آرین (آریائی
ها) برپایه برخی نظریه ها به فالت
ای��ران مهاجرت ک��رده و برای خود
دولت های محلی تشکیل داده بودند
و از میان برداشتن همه دشمنانشان
صورت گرفت.
پدر کوروش از پارس ها و مادرش از
مادها ب��ود .به این ترتیب  12یا 13

منشور حقوق بشر کوروش
یا استوانه کوروشی
CYRUS HUMAN RIGHT CYLINDER
اکتبر س��ال  539پیش از میالد را
سال روز تحقق تصمیم کوروش به
تاسیس امپراتوری ایرانی میدانند.
----------------------------باید توجه داشت که ایرانیان یگانه
قومی بودند که در عهد باس�تان
برخالف سایر ملل معاصر خود ،بت
پرست نبودند و از مدنیت پیشرفته
ای برخوردار بودند و ضمن مهر و
محبت فراوان نس�بت به یکدیگر،
رعای�ت قان�ون و اخلاق نیز از
خصوصی�ات ب�ارز آنان
بود.

------------------------------مضم��ون آن قس��مت از
منشور کوروش که در آن
به ط��ور اختصاصی مردم
بابل م��ورد خط��اب قرار
گرفته ،به این شرح است:
بابلیان نباید نگران باشند ،احدی به
اسارت گرفته نمی شود ،اموال کسی
مصادره نخواهد شد ،سربازان فاتح
ح��ق خرید ب��دون پرداخت عوض
و تیز چشمداش��تی به مال دیگران
نخواهند داشت و بد رفتاری نخواهند
کرد و اگر تخلفی دیده شود ،کوروش
شخصا رسیدگی خواهد کرد و...
کوروش سپس اسیران بنی اسرائیل
را ک��ه پاره ای از آنان از س��ال 586
قبل از میالد در بابل بازداشت بودند،
آزاد کرد و به هزینه ایران به اوطان
خ��ود باز گردانی��د و هزینه تجدید
بنای مساکن شان را از خزانه دولت
پرداخت کرد.
وی همچنین دستور داد بنادر صور
و صیدا در فنیقیه (لبنان امروز) که
توسط بابلی ها ویران شده بودند با
هزینه ایران بازسازی شوند.
نبوکدنزر دوم (بخت النصر) امپراتور
باب��ل در حمله س��ال  586قبل از
میالد به مناطق س��احلی مدیترانه
خرابی های ف��راوان به بار آورده بود
و یهودیانی را که در برابرش مقاومت
ک��رده بودند ،به باب��ل منتقل و به
عنوان اس��یر در این شهر بازداشت
کرده بود.
کوروش از بابل به فرعون مصر ،که
قدرت بزرگی در جهان آن روز بود،
پیام فرس��تاد که اگر ب��ر ضد ایران
توطئه نکند و درصدد تعرض برنیاید،
اطمینان داشته باشد که سرزمینش
مورد حمله قرار نخواهد گرفت.
کوروش این پیام را پس از آن فرستاد
که شنید فرعون نگران حمله ارتش
ایران است و به این ترتیب از او رفع
نگرانی کرد.
کوروش هنوز در بابل بود که اعالم
کرد از آن پس ش��هرهای همدان،
شوش ،و بابل پایتخت نوبتی ایران
خواهند بود تا تبعیضی میان شهرها
نباشد .از نظر او همه شهرهای ایران
ه��م عرض خواهند بود ،ولی پس از
مرگ مایل است او را در «پاسارگاد»
دفن کنند و در ه��ر جا که بمیرد،
کالب��دش باید به پاس��ارگاد پارس
منتقل شود.
تاریخ نشان داد که این وصیت دقیقا
به اجراء درآمد و آرامگاه او –مردی
که م��ورد احترام جهانیان اس��ت و

در کت��ب دینی از او ب��ه نیکی یاد
شده است -در پاس��ارگاد قرار دارد
و گذش��ت زمان هنوز ب��ه آن گزند
زیادی وارد نساخته است.
منشور حقوق بشر کوروش یا استوانه
کوروش��ی (CYRUS HUMAN
 )RIGHT CYLINDERاس��توانه
ای س��فالین است که در سال 539
قبل از می�لاد به فرم��ان کوروش
هخامنشی فرمانروای ایران ساخته
ش��د و دور تا دور آن مجموعه ای از
سخنان و دستوراتش به خط میخی
بابلی نقش شده است.
این اس��توانه که به عنوان «منشور
حقوق بش��ر» در جهان ش��ناخته
میشود ،در پایه های شهر بابل قرار
داده ش��ده بود .اکتشاف –در حدود
سال  1285خورش��یدی (-1882
 )1879ب��ه هن��گام کاوش ه��ای
باستان شناس��ی در بابل در«میان
رودان» هرفرد رسام -باستان شناس
بریتانیائی ،آسوری تبار -این استوانه
س��فالین را یافت که شامل نوشته
هائی به خط میخی بود.
جنس این استوانه از گِل ُرس است
 23س��انتی متر طول و  11سانتی
متر ع��رض دارد و دور تا دورش در
حدود  40خط ب��ه زبان اکدی و به
خط میخی بابلی نوشته شده است.
بررسی ها نشان داده که نوشته های
استوانه در سال  539پیش از میالد
به دستور کوروش و پس از شکست
نبوکدترر (بخت النصر) و گش��وده
شدن شهر بابل نویسانده و به عنوان
س��نگ بنای یادبودی در پایه های
ش��هر بابل قرار داده ش��د .درحال
حاضر این لوح س��فالین استوانه ای
در بخش «ایران باستان» موزه برتانیا
نگهداریمیشود.
-------------------------------

منشور کوروش:

برده داری را برانداختم و فرمان
دادم که م�ردم در پرس�ش آزاد
باش�ند و نیایش�گاه های بسته را
بگش�ایند و هیچ کس اهالی شهر
را از هستی ساقط نکند .شهرهای
ویران را از نو ساختم ،آوارگان را
به جایگاه خود برگرداندم و همه را
به همبستگی فرا خواندم .بشود که
دل ها شاد گردد!

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

ساخت منشور

کوروش هخامنش��ی پس از تسخیر
باب��ل ،در آنج��ا تاج گ��ذاری و عفو
عمومی اعالم ک��رد ،او ادیان بومی را
آزاد گذاش��ت و ب��رای جلب محبت
م��ردم ،می��ان رودان (بین النهرین)
مردوک را که کهن ترین خدای بابل
بود ،به رسمیت شناخت و او را نیایش
کرد و سپاس گفت .او هیچ انسانی
را به بردگی نگرفت و سپاهیانش را از
تجاوز به مال و جان رعایا بازمیداشت.
او تمامی کس��انی را که به اسارت به
بابل آورده شده بودند ،گردهم آورد و
منزلگاه آن ها را به ایشان بازگرداند و
همچنین قوم یهود را نیز از اسارت و
بیگاری در بابل آزاد کرد.

au 23 mai 2010

Exposition

Le Musée des Maîtres et Artisans du Québec,
en collaboration avec la Fédération d’Aide aux
Victimes de séismes et de conflits (FAVIC) et
l’Institut de Recherche et de Formation en Com)munication et Gestion de la Diversité (IFCGD
sont heureux de vous présenter l’exposition «Ce
»…Fut Un Jour Chez Nous
Arrivés des quatre coins du monde, de l’Iran
et de l’Inde, du Congo et d’Haïti, du Chili et
de la France, dix artistes – vitrailliste, peintre,
sculpteur – vous invitent à découvrir leur Univers
de couleurs et de vie, leurs chants d’amour et de
partage. Ils viennent en effet partager avec nous, par leur art, leurs vécus et leurs visions de l’avenir.
Les artistes sont : Nazanin Afshar, Kens Cassagnol, Rebert D’Amour, Gregory Delbouys, Bernadette FrancisJoseph, Paul Henry Kiese Molongi, Gonzalo Meza, Atousa Pourfard, Denis Rousseau, Pouneh Saber Sheikh.

615, avenue Sainte-Croix,

(Saint-Laurent) Métro Du Collège
www.mmaq.qc.ca

«روزی در وطن مان»

زنان هرنمند ایرانی از رنگ میگویند!...
تینا فرشادگهر

ی
“روزی در وط��ن مان” ت��م اصل 
نمایش��گاه نقاش��ی ای است که در
روز  ۲۹آوری��ل در موزه هنرمندان
همت خانم
هنرهای دست 
ی کبک با ّ
رکسانا آریانا گشایش یافت.
در این موزه آثار نقاش��ی و ویترای
ی در کنار
س��ه بانوی هنرمند ایران 
آثار هفت هنرمند دیگر ،که از نقاط
مختلف دنیا آمده بودند ،قرار داشت؛
شاید پر جاذبهترین بخش کار همان
حضور چهار بانوی موفق و هنرمند
ی در کنار هم بود.
ایران 
در روز آغازی��ن این نمایش��گاه لوح
تقدیری از ط��رف وزیر مهاجرت و
ش��هروندی به همه هنرمن��دان ،از
جمله بانوان نازنین افش��ار ،آتوس��ا
پورف��رد و پونه صابر اهدا ش��د و در
انتهای این برنامه لوح سپاس��ی به
خانم رکسانا آریانا ،به پاس زحمات

به دس��تور ک��وروش ،ش��رح وقایع
و دس��تورهای وی روی ی��ک لوح
استوانه ای سفالین نگاشته شد و به
عنوان سنگ بنای یادبودی در پایه
های شهر بابل قرار گرفت.

جایگاه

این س��ند که به عنوان نخس��تین
منشور حقوق بشر شناخته میشود
در سال  1971میالدی در سازمان
ملل به ش��ش زبان رسمی سازمان
منتشر شد و هم اکنون بدلی از این
در ت��االر ورودی س��اختمان اصلی
سازمان ملل متحد در شهر نیویورک
نگهداری می شود.

برگردان

ک��وروش پ��س از معرف��ی خود و
دودمانش و شرح مختصر فتح بابل،
می گوید که تمامی دستاوردهایش
را با کمک و رضایت مردوک خدای
بابلی به انجام رسانده است.
وی س��پس بیان میکند که چگونه
آرام��ش و صلح را برای مردم بابل و
سومر به ارمغان آورده و پیکر ایزدانی
را که بخت النصر از نیایش��گاه های
مختلف برداشته و در بابل گردآوری
کرده بود ،به نیایشگاه های اصلی آن
می��ان رودان و غرب ایران برگرداند.
پ��س از آن ک��وروش میگوی��د که
چگونه نیایشگاه های ویران شده را
از نو س��اخته و مردمی را که اس��یر
پادش��اه های بابل بودند ،به میهن
شان برگردانده است.
در این نوش��ته اشاره مستقیمی به
آزادی ق��وم یهود از اس��ارت بابلیان
نشده ،اما با مطالعه و پژوهش منابع
دینی و تاریخی مشخص شده است

و خدمات او ،تقدیم شد.
ی به آثار نازنین افشار می شد
با نگاه 
ی عنصر "زن" در متن
شاهد سنگین 
کار او شد.
خود او در این باره می گوید:
"هنرمن��دان به گون��های گاه دفتر
خاطرات خود را به تصویر میکشند.
من به عنوان یک زن میتوانم زن را
ی بفهمم و از دیدگاه خود او
به راحت 
را ترسیم کنم".
در س��وی دیگری از موزه تابلوهای
دیده می ش��د که بوی خوش شعر
میدادند .ش��اید هم رنگهای آش��نا
انسان را به سوی سیمرغ تابلو جذب
میکرد .خانم آتوسا پورفرد که خالق
این تصویر آشناست در مورد انتخاب
نقش سیمرغ میگوید:
"سوژه کار مهاجرت بود ...این سوژه
م��ن را به یاد س��یمرغ انداخت که
میسوزد و خاکستر میشود اما از دل
آن پرندٔه جدی��دی بیرون می آید،

که آزادی آنان بخش��ی از سیاست
کوروش پس از فتح بابل بوده است
که در بخش مختلفی از عهد عتیق
کتاب مقدس بازتاب یافته است .متن
منشور کوروش را دکتر «عبدالمجید
ارفع��ی» از خط میخی به فارس��ی
ترجمه کرد.
-------------

منشور کوروش بزرگ
گزیده ای از مشهورترین بخش آن
آورده میش��ود .منم کوروش ،ش��اه
جهان ،شاه بزرگ ،شاه توانمند ،شاه
بابل ،ش��اه س��ومر و اکد ،شاه چهار
گوش��ه جهان ،پسر کمبوجیه ،شاه
ب��زرگ ...نوه کوروش ،ش��اه بزرگ...
نبیره چیش پیش ،شاه بزرگ...
آنگاه که بدون جن��گ و پیکار وارد
بابل ش��دم ،همه م��ردم گام های
مرا با ش��ادمانی پذیرفتند .در بارگاه
پادش��اهان بابل بر تخت شهریاری
نشستم .مردوک خدای بزرگ ،دل
های پ��اک مردم بابل را متوجه من
کرد .زیرا من او را ارجمند و گرامی
داشتم.
ارت��ش بزرگ من به صل��ح و آرامی
وارد بابل شد ،نگذاشتم رنج و آزاری
به مردم این ش��هر و این س��رزمین
وارد آید .وضع داخلی بابل و جایگاه
های مقدسش قلب مرا تکان داد .من
برای صلح کوشیدم .من برده داری
را برانداختم ،به بدبختی آنان پایان
بخشیدم ،فرمان دادم که همه مردم
در پرستش خدای خود آزاد باشند و
آنان را نیازارند .فرمان دادم که هیچ
کس اهالی شهر را از هستی ساقط
نکند .مردوک خدای بزرگ از کردار
من خشنود شد .او برکت و مهربانی

درس��ت مثل ما انسان های مهاجر،
بسیاری از ما ایرانیان نیز در تالطم
مهاجرت می سوزیم حتی به صفر
میرس��یم ولی دوب��اره در اقامتگاه
ی
جدیدمان به پا میخیزیم و انسان 
نو و موفق میشویم".
ی نور پردازی
نمایشگاه با دقت باالی 
ش��ده و درس��ت در وس��عت سالن
میتوان شکست رنگی زیبای نور را
در کارهای ویترای خانم پونه صابر
دید.مجموعه ای از رنگ و شیشه که
با هنر دستان ماهری کنار هم آمدند
و بیننده را سرگرم میکنند.
همانگون��ه ک��ه در پیون��د آمد این
می جهت
نمایشگاه تا تاریخ ۲۳ماه 
بازدید عموم در آدرس  ۶۱۵خیابان
 Sainte-Croixدائر خواهد بود.

اش را ارزانی داشت .ما همگی شادمانه
و در صلح و آش��تی مقام بلندش را
س��تودیم .من همه ش��هرهائی که
ویران شده بود از نو ساختم ،فرمان
دادم تمام نیایشگاه هائی را که بسته
شده بودند ،بگشانید ،همه خدایان
این نیایش��گاه ها را به جاهای خود
بازگرداندم .همه مردمانی را که آواره
و پراکنده شده بودند به جایگاه های
خود برگردان��دم و خانه های ویران
آنان را آباد ک��ردم ،همه مردم را به
همبستگیفراخواندم.
همچنین پیکره خدایان سومرواکند
را که نبوکدنرو (بخت النصر) بدون
واهم��ه از خدای��ان ب��زرگ به بابل
آورده ب��ود ،به خش��نودی مردوک
خدای بزرگ و به شادی و خرمی به
نیایشگاه های خودشان بازگرداندم
بشود که دل ها ش��اد گردد ،بشود
خدایان��ی که آنان را به جایگاه های
مقدس نخستین ش��ان بازگرداندم،
هر روز در پیشگاه خدای بزرگ برایم
زندگانی بلند خواستار باشند! بشود
که س��خنان پر برکت و نیکخواهانه
برایمبیابند!
بشود که آنان به خدای من مردوک
بگویند «به کوروش شاه ،پادشاهی
ک��ه تو را گرامی میدارد و پس��رش
کمبوجی��ه ،جایگاه��ی در س��رای
سپندازدانی دار .من برای همه مردم،
جامعه ای آرام فراهم ساختم و صلح
و آرام��ش را به تمام��ی مردم اعطا
کردم.
حال با عنایت به آنچ��ه که در این
مقاله قرائت فرمودی��د ،آیا کوروش
مایع ننگ بشریت است یا افتخار؟!
قضاوت��ش را به خ��ود خوانندگان
گرامی واگذار می کنم.
با درود و بدرود

www.paivand.ca
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سرویس«گرومینگ»حیوانات

خدماتآرایشی

>> آرایش و کوتاه کردن موهای
حیوانات خانگی >>> مثل سگ و گربه
>> ناخن گرفنت و متیز کردن گوش و...

ویداملکی

 با سرویس دلیوری

Unisex

__________
بند و ابرو
مانیکور پدیکور ژل
ماکیاژ :آرایش صورت
____________

متخصص امور الکترونیک
اتومبیل های اروپایی
سرویس مکانیک اتومبیل

__________________

)Coiff. De Carrini (par St Laurent
1616 st.Catherine Oust
Faubourg, Metro: Guy-Concordia

Tel.:(514)846-2800

TJR Auto

>> شهال و نوید :دارای دیپلم و باجتربه
ارزان تر از همه جا ،بهتر از همه جا!

--------->> تلفن514-799-8330 :
با مدیریت

رضا جیرودی

در خدمت ایرانیان گرامی
سرویس برتر ،بهای مناسب

Auto R J
متخصص در امور تعمیرات و
سرویس اتومبیل

با جتربه طوالنی

 تعمیرات کامل مکانیکی
 رفع زنگ زدگی اتومبیل
 تون آپ ،تعویض روغن و فیلتر و...

______________________

ش از اجنام هر گونه کار
پی
یمت های ما را با هر جای
ق
دیگرمقایسهکنید.

TJR Auto

5905 Upper-Lachine
 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

Montreal, QC, H4A 2C2

Tel.: (514) 486-1010

چلوکبابی یـاس
با مجرب ترین آشپز ایرانی

جوجه کباب حامت
کباب بره شاندیز

بستنی و
فالوده

 حمیطی زیبا،
گرم و خانوادگی
 کیرتینگ یاس در
خدمت میهمانی های مشا

9
9
9
9
9
9
9
9
9

;; Insurance claims
;; Auto body repair
;; General mechanic
;; Preparation for lease return
;; Windshield replacement
;; Detailing
;; Exterior polish and wax
;; Interior shampoo
;; Engine shampoo
;; Window tinting
;; Paintless dents removal

9صافکاری و نقاشی اتومبیل
9تعمیر ات شاسی
9تعمیرات کامل مکانیکی
9رفع زنگ زدگی اتومبیل
9شستشو و متیز کردن اتومبیل
 9فروش ،تعویض و نصب انواع شیشه های اتومبیل
9دودی کردن شیشه های اتومبیل
 9پرداخت مبلغ  Deductibleشما در اکثر موارد
9تون آپ ،تعویض روغن و فیلتر و...

ی بهترین قیمت تعمیر و
برا
ضمانت با ما مشورت کنید

______________________

 6روز هفته
 8صبح تا  7شب

<<Auto RJ

360 rue Victoria
Lachine, Qc, H8S 1Y4

Tel.: (514) 637-5321

لوله کشی ونصب شوفاژپارس
	•ارائه کلیه خــدمات لوله کشی
آب سرد و گرم
	•تغییر شوفاز گازوئیلی به برقی
	•بازکردن لوله های فاضالب
	•تعویض مخزن آب گرم شوفاژ

	• لوله کشی فاضالب ،شوفاژ
	• تعویض تانک آبگرمکن
	•( Degelبازکردن لوله های
یخزده)
با

بیمه و 6ماه ضمانت

فقط در یاس

گل و بلبل!

در قلب NDG

_________________

)(NDG

RESTO YAS

5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303

Professional Grooming

17
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RESIDENTIAL & COMMERCIAL
>> با مجوز رمسی از دولت کبک

Tel.: 514-290-2959

18
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In Loving Memory of

Shahbaz Mavaddat

گرامیداشت یاد شهباز مودت
(بخش��ی از پیام همدردی همکاران ش��هباز
مودت در )World Bank Group
با اندوه ژرف درگذش��ت ش��هباز مودت را به
آگاهی خیل پر شمار دوستان و همکارانش در
گروه بانک جهانی می رسانیم.
او در روز  10م��ی  2010در ی��ک تص��ادف
اتومبیل در ازمیر ترکیه ،در حال بازگش��ت از
دیدار با یک مشتری ،درگذشت.
مدیر ارش��د  ،IFCسی بیل الزار که با او سفر
می کرد ،با جراحات ش��دید در بیمارس��تان
بستری شد.
ش��هباز مدیر بخش اروپای جنوبی و آسیای
مرکزی «آی.اف.سی» بود.
در بیش از  16سال ،او مرزها را برای گسترش
کسب و کار و تکمیل فرآورده ها و خدمات آی.
اف .سی ،برای مشتریان –با تاکید بر مرزهای
کشورها -درنوردید .او ابزاری برای تامین رهبری
آی .اف .س��ی ،در موضوعاتی چون توسعه جامعه
بموی ،مدیریت درآمد نفتی و نیروی کار و حقوق
بشر در مبحث پیچیده پروژه های چندین میلیارد
دالری بود.
برای همه کس��انی که او را می ش��ناختند ،شهباز
نمونه تعهد به ماموریت برای آی.اف.سی ،درستی در
رهبری ،عملیات و انصاف و خوشرفتاری با کارکنان
بود .برای کسانی که با او کار کرده اند ،او رهبری بود
که برای دس��تیابی به باالترین استانداردها به آنان
الهام می بخشید و اس��تعداد شگرف کسب و کار
را همراه با اندیشه های ژرف انسانی یکجا در خود
جمع داشت.
و او همه این کارها را با بیشترین حد فروتنی انجام
می داد .فقدان او به شدت احساس خواهد شد.
به عنوان مدیر  ،SECAش��هباز رشد دفتر آی.اف.
سی ،استانبول را به نخس��تین جایگاه در مناطق
پیرامونی رساند .پیش��تر ،او واحد ارتباطی را برای
کمک به کسب و کارها و جوامع پیوسته به پروژه
های سرمایه گذاری آی.اف.سی ،را ساخته بود .کار

کلینیک دندانپزشکی آریا
در مرکز شهر

جراح دندانپزشک

دکتر شهروز رضانیا

جراح دندانپزشک

دکتر مهری حیدری

جراح دندانپزشک

دکتر مهسا زمانی

Dr. Shahrooz Rezania D.M.D.
Dr. Mehria Heidari D.M.D.
Dr. Mahsa Zamani D.M.D.

او در ارتقاء چهره آی.اف.سی ،در آسیای مرکزی و
گسترش سرمایه گذاری و خدمات مشاوره ای بی
تالی بود.
او کار گروه��ی در اح��داث خط لوله چاد -کامرون
و همچنین کارهای گروهی در نخستین تالش ها
برای خصوصی سازی بخش زیرساختی در آفریقا،
آسیای جنوبی و آسیای شرقی را هدایت کرد.
ش��هباز در آبادان ایران متولد شد .لیسانس و فوق
لیسانس اش را از دانشگاه مک گیل مونترال کانادا
دریافت کرد .او سپس  10سال به عنوان مهندس
راه و س��اختمان ،در زمینه پ��روژه های صنعتی،
بازرگان��ی ،و زیربنایی در آمریکای ش��مالی ،اروپا،
آفریقا و خاورمیانه کار کرد.
در سال  1993او مدرک  MBAخود را از انستیتو
بین المللی مدیریت توس��عه در لوزان س��وییس
دریافت کرد.
ما ژرف ترین تسلیت های خود را به همسرش استر
و دخترانش :کارال و آریانا که او عمیقا دوستش��ان
داشت پیشکش می کنیم.

 ردیف کردن دندانها بدون گذاشتن سیم Invsalign
 ردیف کردن دندانها بصورت سریع
در کمتر از یک سال Rapid Orthodontics
 کاشتن دندان Implant
 درمان ریشه Root Canal
 سفید کردن دندانها توسط دستگاه Zoom 2 ACP
 کشیدن و جراحی دندانهای عقل
 دندان اطفال
 گذاشتن دندانهای مصنوعی
 پر کردن دندان ها (همرنگ دندان)
CEREC AC Bluecam 

کلیه
قبول دیکال
ای م
بیمه ه ه های
یم
و ب جوئی
دانش

_____________________________
1834 Ste Catherine west, Suite 200
)(Metro: Guy

Montreal, Quebec H3H 1M1

Tel : (514) 933-3337
www.clinique-arya.com
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________________
>>اینک بزرگتر از همیشه <<

اتومبیل دخلواه خود را از روی سایت ما جستجو کنید:

BMW 325CI -2004

SPORT-AUT-CUIR-TOIT
Prix : $ 15900
Kilométrage : 122000
Condition : Occasion
Garantie : Disponible
Financement : Disponible
Mensuel : 267.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Trans: Auto. Cylindres: 6
Carburant: Essence Motricité : RWD
Portes : 2
Passagers : 5
Couleur intérieure : Noir
Couleur extérieure : Blanc
Type : Coupé

NISSAN 350Z 2005
MANUAL (6SPEED) - CUIR
Prix : $ 21900
Kilométrage: 71000
Condition : Occasion
Garantie : Disponible
Financement : Disponible
Mensuel : 383.00
LOCATION LONG TERM
DISPONIBLE
Trans.: Manuelle Cylindres : 6
Carburant: Essence Portes : 2
Passagers : 2
Couleur intérieure : Noir
Couleur extérieure : Noir
Type : Coupé

خنستین شرکت بیمه ایرانی

برای >> اتومبیل و >> خانه شما
برترین سرویس کمترین بها
______
CAR
Assurance
HOUSE
Elegance
TAXI
Insurance
_______
MOTO

COMMERCIAL

>> with
monthly
instalment
__________

assurance@eleganceleasing.com

خراسانکباب
انواع کباب های خوشمزه
انواع خورش ها
ساندویچ کباب و...
باکیفیتعالی

بامدیریت فاروق

اسپ
شیال ما:
چلوکبا
ب
م
ی
ک
س خراسان
1سی
خ
ش
ی
ش
ک
با
ب گوشت
1سی
خ
ش
ی
ش
کباب مرغ
1س
ی
خ
ک
و
ب
ی
ده مرغ
1سیخ ک
و
ب
ی
د
ه
9
با برجن

و همراه با
آش و ساالد

29

.9

در خدمت میهمانی ها و مجالس شما

در محل گیالن سابق

Montreal Qc H4A 1W8

& BOUCHERIE
GRILLADES/ BBQ REZA

انواع کباب
با ذغال چوبی

گوشتهای تازه
با ذبح اسالمی و
بانازلترینقیمت

½ ½مرغ
½ ½گاو
½ ½گوساله
½ ½گوسفند
در«وست آیلند»

t
Mea
/
e
nd
l
Via
la

Ha

 ساعت کار :همه روزه

Vendome:
Bus 105

س
ا
ن
د
و
کباب یچ
3/29

اسپ
ش
ی
ا
ل
ه
ا
یماه

 10سیخ
کباب کوبی
د
ه
:
5
1
د
الر
ده سیخ
ج
جوجه کبا
و
ب
ج
:
ه
0
ک
2
با
د
ده سی
الر
ب با
می خ چنجه:
ساندویچ ک استخوان
:
0
2
9
د
9
.
ال
ر
4
ک
دالر
باب:
س فروشگا
ران گوسفند تازه 3.29 :دالر
( 10سیخ :ه20 :دالر
9
دس
>> کباب
 12.9دالر
مرغ +کباب چن کوبیده +کباب گ ت گوسفند
:
9
9
.
و
جه)
 11دالر
کبا
شت کیوب
ب برگ9 :
گوشت چ شده گوس
4
.
ال
ه
6
:
د
8
ال
ر
د
الر
رخ کرده:
مرغ
7.5دالر
دانه خور:
4.38دالر

 سفارشات تلفنی پذیرفته می شود.
باسفارش دو روز قبل گوشت ها،
به ما امکان دهید تا گوشت تازه تری
خدمت تان ارائه شود.

514-488-9191
5700 Sherbrooke W.

فروشگاهوقصابیرضا

از ساعت10ونیم صبح تا 8شب

(جمعه :از 3بعدازظهر تا 10شب )

West Island:

15 440 Boul. Pierrefonds,

514-305-2130

Tel.:
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2007 Mercedes-Benz
B200 Turbo starting price
from 17500

2007 Mercedes-Benz
C280 4MATIC Sedan
from 25500

_________________________________
Automobiles Silver Star Montréal Ltd.

7800 boul Décarie
Montréal, QC H4P 2H4

Tel.: (514) 735-3581

info@silverstar.mercedes-benz.ca

www.silverstar.ca

2007 Mercedes-Benz
E280 4MATIC Sedan
from 34000

رضا زرین

در خدمت هموطنان گرامی

Reza Zarin

Assistance Sale Manager
of pre-owned department
for used & New
Mercedes-Benz
Tel.: 514-735-3581
Ex.: 494
Diract call:
514-993-7085

2007 Mercedes-Benz S550 4M
Long Wheelbase From 65000
2yrs warranty or up to
120,000km included
until May 31, 2010
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با پست سریع
 دالر در سال45
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Comité Commémoratif du Massacare de Prisonniers
Politiques Iraniens des années 80 -Montrèal
Commemorative Committee of Massacare of the Iranian
Political Prisoners of 80's -Montreal

یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  60درایران  -مونتریال
Koshtaredahe60@gmail.com

گرامیداشت اول ما مه

و در اولنی هفته این ماه در مونرتال چه گذشت

برای گلی چون فرزاد ...

و چهار گل دیگر که  19اردیبهشت ماه پرپر شدند.
آی که من شکارم
از این محکوم
کردنها!
>> به یاد چریک فدایی
خلق رفیق کریم تیمورزاده
سحرگاه یکشنبه  9می تلفن بی
قرار زنگ می زند و من بی اعتنا اما
رفیق آن س��وی خط سمج است.
انگار میدانم که خبرهای بد خواهم
گرفت و باالخره گوش��ی تلفن را
برمیدارم.
می گوید:
«شنیدی اعدامشان کردند!»

و نام ها را ردیف هم می چیند.
همین و بس.
بی اختیار به آن س��الهای لعنتی
برمیگردم .فروردین  1363کریم
که دستگیر ش��د کمرم شکست.
دوران نوجوانی و بخشی از جوانی
را با هم ش��ریک بودیم .دست بر
قضا فعالیت سیاسی مان نیز ما را
به هم نزدیک تر ساخت.
ش��ب و روزمان به هم گره خورده
بود .کریم را که گرفتند من سر از
ترکیه درآوردم.
او را خ��رداد هم��ان س��ال اعدام
کردند.
گریه کردم و چه بسیار.
آن روزها اش��ک هایم رنگ و بوی
دیگری داشت .با مرور وقایع ایران
و خروج از آن در خیال خود روز و
لحظه زود هنگام بازگشت را نظاره
میکردم .اما آمدن باور شکس��ت
به سراغم چندان به درازا نکشید.
آن گاه من مان��دم و رویای خیال
سالیان در این ینگه دنیا.
در این سالها چه بسیار گریسته ام
به یاد یاران.
اع��دام های فله ای س��ال  67نیز
امانم برید و اعدام پشت اعدام .انگار
ب��ه این نوع اخبار عادت کرده ایم.
از پ��س خب��ری از این جنس بی
هیچ درنگی اطالعیه ای صادر می
کنیم و قرار تظاهرات و آکسیونی
اعتراضی ت��ا اعالم اع��دام نازنین
یارانی دیگر.
شنبه شب  8می در جلسه ای به
بررسی مبارزات جاری در ایران و
ابعاد جنایات رژیم اسالمی نشسته
ایم و درست در آن لحظات حلقه
ه��ای طناب دار پنج تن از گلهای
ایران را پرپر می کند .روز بعد خبر
که رسید گریه نکردم.
خیسی چش��مانم نه از اشک که
از خشم بود .خش��م از جمهوری
اسالمی؛
و نیز از خود!
نه تنها از خود خویش��تن ،بلکه از
همه.

م��رور اطالعیه ه��ا و اعالمیه ها
نیز خش��مم را دو چندان ساخت.
همه ای��ن اعدام ها را قویا محکوم
م��ی کنیم اما اکی��دا تاکید داریم
که اعتراضات از خط قرمزها عبور
نکند.
شق القمر کرده ایم.
آی ک��ه من ش��کارم از این "قویا
محکوم کردن ه!"ا.
آخر مگر می شود محکوم نکرد؟ اما
انگار همه ما به این نوع بازی عادت
کرده ایم .ی��ک دوجین تظاهرات
و خرواره��ا کاغ��ذ در محکومیت
جمهوری اسالمی و دیگر هیچ تا
مجالی دیگر ،مرگی دیگر.
به جایی رسیده ایم که حتی یک
اعالمیه می تواند کافی باشد .از پس
اعدام های دیگر فقط کافیست نام
و مشخصات و تاریخ وقوع حادثه
را تغییر دهیم و آکسیونی دیگر تا
دریافت خبر اعدامی دیگر.
در طی این س��الها تالش هایمان
اگر چه مفید اما کافی نبوده است.
دست هایمان به هم گره نخورده
اس��ت .اما اکنون وضع دیگرگونه
است .برای دفاع از مبارزات جاری
در ای��ران بای��د تهاجمی تر عمل
کرد .عب��ور از خط قرمزها دفاع از
خشونت نیست .حتی اگر کسانی
چنین اش بخوانند ،باشد .اما نهان
را بریده اند باید که اما نشان برید.
حمله به سفارتخانه ها و دفاتر به
اصطالح فرهنگی رژیم فاز تعرضی
این مرحل��ه از مبارزه م��ی تواند
باشد.
جنایتکاراناسالمیرابایدشناسایی
کرد و متمدنانه بر گوششان نواخت
تا که بدانند دیگر در امان نیستند.
اش��غال س��فارتخانه ها و یا حتی
محاصره س��مبلیک آن بخشی از
رسانه های گروهی و افکار عمومی
را با ما همراه خواهد ساخت.
اس��تمرار این فاز تعرضی تاثیرات
مثبت خود را بر مب��ارزات جاری
خواهد گذاشت .حتی اگر عوضی
مان بخوانند آن نقاب داران سرگرد
ته قویا محکوم کردن ها دیگر بس
است .تنها کسانی این اعدام ها را
محکوم نخواهند کرد که به اتهام
محاربه این محکومین باورمندند.
کسانی چون موسوی و کروبی که
هرازگاهی شرمگینانه آن هم برای
همراهی توده های تحت س��تم و
خشمگین با خود خزعبالتی را به
هم بافته و نقش «امامزاده» های
معجزه گر را بازی می کنند.
ت��ف ب��ر «ام��ام» و« ...امامزاده»
هایتان!
آش آن چنان شور است که کسانی
با انتش��ار نامه هایی سرگش��اده
با التم��اس از این دو می خواهند
که اعدام ها را محکوم کنند .باید
کاری ک��رد ه��ر روز و هر هفته.
آکس��یون های اشغال سفارت در

هلند ،فرانسه ،دانمارک و انگلیس
می تواند و باید هر هفته در تمامی
کش��ورها اتفاق بیفتد .بارها فریاد
برآورده ایم که ما بیشمارانیم پس
کم ش��مارانی از ما می توانند در
این آکسیون های تهاجمی حضور
داشته باشند .در درگیری حقوقی
با دستگاه های قضایی کشورهایی
که در آن س��اکن هس��تیم حکم
اعدام دریافت نخواهیم کرد.
این را همگان میدانیم.
احزاب و سازمانهای سیاسی ایران
که در گذشته هایی نه چندان دور
به این شکل از مبارزه پرداختند این
را به خوبی می دانند .اگر تهاجمی
تر ت�لاش نورزی��م کاری از پیش
نخواهیم برد ،چرا که آکسیون های
اعتراضی بیشتر نقش روان درمانی
برای ما داش��ته است .خود را قانع
ساخته ایم که کاری انجام داده ایم
بی آنکه حتی به در جائی معین به
افکار عمومی جهانی تلنگری زده
باشیم.
اگر غیر از این بیندیش��یم و عبور
از خط قرمزها را جایز ندانیم پس
باید در مخزن اس��ناد رایانه های
خود فرم مخص��وص محکومیت
جنایات رژیم را حفظ کرده و فقط
به تغییر نام دالوران اعدام ش��ده
بسندهکنیم.
اگر چنین است تقاضامندم حداقل
این شاه بیت شروع اطالعیه ها که
«رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی
ب��از هم جنایت آفری��د» را تغییر
دهید.
مگر انتظاری جز این می رود؟
با احترام به تالش ه��ای احزاب،
س��ازمان ها و انجمن هایی که از
مبارزات رو به رش��د تهیدس��تان
جامع��ه دفاع می کنن��د ،در این
مرحله شایسته است که بحث های
تئوریک و روشنفکرانه به مبارزات
خیابانی پیوند بخورد.
به گمانم خواست بزرگی نیست.
هست؟
تک تک ما به سهم خود در خارج
از کش��ور کاره��ای بزرگتری می
توانیم س��ازماندهی کنیم .حتی
فاشیست های اسالمی با شناخت
از توانمندی های ما درش��گفتند
که چگونه تاکنون نتوانس��ته ایم
آکس��یون های تعرضی را عملی
سازیم .لحظه ای به خود آییم.
زندان ها را بنگریم و احکامی که در
راهند .زندانی به وسعت ایران .آنگاه
نقش و وظیفه خود را درخواهیم
یافت آن هم پررنگ و پررنگ تر .ما
می توانیم .درنگ جایز نیست.
سیامک قبادی
ش��هروندی دردمن��د و مخال��ف
جمهوری اسالمی
و یا هر آنگونه که بنامیدش
مونترال  10ماه می 2010

گزارش
روز اول ماه مه با شعار:
خیابان از آن کیست؟
خیابان از آن ماست!

حضور در ص��ف اول و حمل طومار
اصلی تظاهرات و ب��ا فاصله ای کم
حم��ل اس��ناد جنای��ات جمهوری
اس�لامی و پالکاردهایی در دفاع از
کارگران و تهیدستان ایران در اخبار
رسانه های همگانی بازتاب گسترده
ای داشت.
این تظاهرات در ساعت  6بعدازظهر
پایان یافت.

خیابان ه��ای مونترال به تس��خیر
درآمد.
اول ماه مه امس��ال به مراتب عظیم
تر و جمعیت فزونتر از سالهای پیش
بود.
ش��رکت فعال کمیته یادمان و نیز
تع��داد زی��ادی از ایرانی��ان مبارز و

آزادیخواه هم��راه با گروه های چپ
کانادایی اوج همبستگی بین المللی
را به نمایش گذاشت.
در تظاهرات امسال به مانند سالهای
قب��ل تمرکز و بس��یج پلیس کامال
آش��کار بود .در مواردی و در همان
لحظ��ات آغازین تجمع خواس��تند
به تظاهرکنندگان حمله کنند که
افزایش لحظه به لحظه جمعیت و
آمادگی مقابله ،یگانهای آماده پلیس
را به عقب نشینی واداشت.

با پای��ان تظاهرات ش��ور و هیجان
تسخیر خیابان ها را با خود به سالن
کشاندیم .جشن و پایکوبی تا نیمه
شب ادامه یافت و حضور گروه رقص
کردستان در برنامه اول ماه مه نیز بر
زیبایی جشن افزود.
ب��رای ما حض��ور در خیاب��ان و نیز
برگزاری جش��ن و پایکوبی -اگرچه
ساده نبود -اما وظیفه ای بود ،که با

پای بندی ب��دان ،انرژی ،توانمندی
و امکان��ات خود را برای هرچه بهتر
طبق
برگزار شدن مراسم آن روز در َ
اخالص نهادیم.
ب��ا دریاف��ت خبر بازتاب گس��ترده
رس��انه ای تظاهرات و نیز با اطالع
از خرسندی ش��رکت کنندگان در
جشن دیگر حرفی از خستگی نبود،
بلکه شادی و شادمانی رفقای ما بود
که به شادی دیگران پیوند خورد.

به امید و برای روزی که خیابانهای
ای��ران را به تس��خیر درآوریم ،برای
تقسیم شادی ،برای از بین بردن غم
نان ،برای یک زندگی انسانی
تا آن روز با شما و در کنار شما یاران
و همرزمان خواهیم بود.
با تهیدس��تان سراس��ر جهان برای
از بی��ن ب��ردن فقر و تهیدس��تی و
گرسنگی تا آن روز

در بخ��ش های��ی از اطالعیه این
کمیته آمده بود که:
«جان زندانی در خطر است و رژیم
درصدد زهرچش��م گرفتن برآمده
است (و دیدیم که بخشی از نقشه
جنایتکارانه خود را در روز یکشنبه
 9می به اجرا درآوردند)».
امید که حضور فعال ایرانیان مبارز و
آزادیخواه در آکسیون های اعتراضی

تابعی از اعمال خشونت و اجرا احکام
اعتدام نگردد ،چرا که خشونت ذاتی
این رژیم است و اجراء احکام های
بس��یاری از زندانیان سیاس��ی در
راهند .نگذاریم این اتفاق بیفتد.
کارزار اط�لاع رس��انی و مبارزاتی
وس��یعی الزم اس��ت که حضور و
حمایت فعال تک ت��ک ما در این
کارزار پر تاثیر خواهد بود.

جشن اول ماه می

جمعه  7می

کمیته یادمان در دفاع از زندانیان
سیاس��ی ،در حمای��ت از اعتصاب
غذای معلمان برای آزادی و برابری
و در دف��اع از مب��ارزات کارگ��ران
تظاهرات��ی را در می��دان Philip
 Squareمونترال برگزار کرد.

سخنرانی فرهاد بشارت

 8می و در ادامه برنامه های گرامیداش��ت اول ماه مه
به دعوت «کمیته یادمان »...فرهاد بش��ارت پژوهشگر
مسائل سیاسی و همکار نشریه «نگاه» ،میهمان مونترال
بود .کسانی که فرهاد را می شناسند او را فردی خوش
فکر و مدرن میدانند و شنبه شب در بحث و نوع نگاهی
که ارائه داد زیبایی و حرفه ای بودن کار کامال به چشم
می خورد.
بررس��ی طبقاتی جامعه ایران و نقش طبقه کارگر در
مبارزات جاری بحث اصلی ایشان بود.
از آنجایی که ارائه جزئیات بحث در این مختصر میسر

نیست ،در روزهای آینده فیلم سخنرانی ایشان از طریق
شبکه اینترنت در دسترس عموم عالقمندان به مسائل
کارگری قرار خواهد گرفت.
اجراء قطعاتی با گیتار بخشی دیگر از تالش فرهاد بود
تا که جلسه را از حالت خشک و یکنواخت بحث های
تخصصی بیرون بیاورد.
از فره��اد عزیز که دعوت ما را پذیرفت و نیز از تمامی
یارانی که در به پیش بُرد سلسله فعالیت های دو هفته
اخیر یاری مان دادند ،سپاس فراوان داریم.

پرتوان و پر تالش برای روزهایی بهتر

کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه  60در
ایران مونترال -کانادا
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بهائیان و از ما بهتران در ایران

جمسمههای برنزی به حنوی
اخری ًا در تهران
ّ
غریب ناپدید میشوند!!
طی
در آن ایّام که دوران طفولیت را ّ
میکردیم ،داستانهای پریان و از ما
بهتران و اج ّنه و موجودات نامرئی را
برایم��ان تعریف میکردند که اینها
متوجه شوند در
بدون این که آدمیان ّ
میان آنها رفت و آمد میکنند و هر
کاری بخواهند انجام میدهند بدون
متوجه آنها شود یا آنها
آن که کسی ّ
را ببیند فقط اثرات کاری که انجام
میدهند ظاهر میشود .مث ً
ال ناگهان
شیئی ناپدید میشود ،یا کسی زمین
میخورد ،یا فردی مصدوم میگردد
و قس علی ذلک.
مجسمههای برنزی
اخیراً در طهران ّ
به نحوی غریب ناپدید میشوند ،تو
گویی از ما بهتران از داس��تانهای
دوران کودکی بی��رون آمده و ف ّعال
شدهاند و قوای انتظامی و ّاطالعاتی
ک��ه موی را از ماس��ت میکش��ند
مجسم هها
سردرگم ماندهاند که این ّ
جرثقیل
که برای حملش��ان نیاز به ّ
اس��ت ،چگونه و با چ��ه ترفندی به
س��رقت میروند و دزدان با آنها چه
خواهند کرد.
مجسمهها را ِمن
موضوع
البتّه این
ّ
باب مث��ال آوردم که ق��دری برای
همگان ملموس باشد.
مدتی است
ایران
والاّ جامعهء بهائی
ّ
با این از ما بهتران آشنا شده و اثرات
کار آنها را میبیند و همان سردرگمی
ق��وای انتظامی و ّاطالعاتی در مورد
مجسمههای برنزی را در این مورد
ّ
مشاهده و تجربه کرده است.
مث ً
مدتی است که این از ما بهتران
ال ّ
با لودر و بولدوز نامرئی به قبرستانهای
بهائی هجوم میآورند و بدون این که

کسی آنها را ببیند به تخریب قبور
میپردازن��د و درختان را از کمرگاه
یش��کنند و دیگربار به
میبرند یا م 
همان ترتیبی ک��ه آمدهاند میروند
و چون ب��ه نیروی انتظامی مراجعه
میکنی ،چنان اظه��ار بی ّ
اطالعی
میکنند که گویی خوف از آن دارند
که مب��ادا این اج ّنه س��راغ آنها هم
بیایند و دم و دستگاهشان را به هم
بریزند.
این از ما بهتران چون دانس��تند که
چه خوب از دیدگان انس��انها ناپیدا
هس��تندّ ،
محل جدیدی جستند و
یافتند ،یعنی سری هم به مرودشت
زدند و تاکس��تانی را زیر و رو کردند
و یکهزار و دویست اصله درخت مو
را از ریش��ه در آوردند .آدمیزاد که
یآید دسترنج کس دیگری
دلش نم 
را اینگونه نابود کند و از آن گذشته
از عهده بر نمیآید که یک شبه این

همه درخت را ریشهکن کند .ش ّکی
نیست که کار اج ّنه است و بس.
س��ری ه��م ب��ه دازگاره در حوالی
سنگسر زدند و با لودر و بولدوزر دو
س��د خاکی را که برای جمعآوری
ّ
آب باران و آبی��اری درختان در ایّام
تابس��تان ساخته ش��ده بود از بین
سد ویران
بردند و آدمیان دیدند که ّ
میشود ا ّما اثری از خرابکاران نیست.
چون به ق��وای انتظامی ش��کایت
بردند ،آنها را به اتّهام تهمت زدن به
اج ّنه دستگیر و روانهء زندان نمودند
و درختان بدون آب و آبیار بماندند و
اج ّنه به ریش آدمیان خندیدند.
اج ّن��ه س��ری هم ب��ه س��منان و
رفسنجان زدند و مغازهها را به آتش
کش��یدند .اگر اینها از اج ّنه نباشند
که نیروهای ّاطالعاتی که با یک نگاه
به انبوه جمعیت ده تن بهائیان را که
با اتومبیل گذر میکردند شناسایی
البد اینها را هم شناس��ایی
نمودندّ ،
ّ
ش��ک نداشته باشید که
میکنند.
دست اج ّنه در کار است و بس .در
مراجعهء بهائیان به نیروهای انتظامی
و ّاطالعاتی آنها اظه��ار بی ّ
اطالعی
کردند و گفتند اگر از کسی شاکی
هس��تید با س��ند و م��درک آنها را
بیاورید تا دستگیرش��ان کنیم .ا ّما،
جن و پری را که
همه میدانند که ّ
نمیشود دس��تگیر کرد .آن هم از
نوع موتورس��وارش را .والاّ نیروهای
انتظامی و ّاطالعات��ی به زبان حال
میگویند:
اگر بر خاش��اک یکی پش��ه بجنبد
پش��ه عی��ان در نظر
جنبی��دن آن ّ
ماست
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سلسلهبحثهای
اخالقی ()4

آنها بازتاب اخالق آنها است ،پس در
انجام كار خوب یا بد مجبورند و در
عین حال مكلف به انجام خوبیها و
ترك بدیها هستند و این عین جبر
است.

دالیل تغییر پذیر بودن اخالق
در مطال��ب پیش��ین ،از نظر دالیل
عقل��ی و تاریخی نش��ان دادیم که
اخالق ،قابل تغییر است .هم اکنون
دالیل نقلی را مرور میکنیم:

 -1نفس مسالهی بعثت انبیا و
نازل ش��دن كتب آسمانى و به طور
كلى ماموریتى ك��ه پیامبران براى
هدای��ت و تربیت همهی انس��انها
داشتند ،محكمترین دلیل بر امكان
تربیت و پرورش فضایل اخالقى در
تمام افراد بشر است .آیاتى مانند :هو
الذى بعث فىاالمیین رسوال منهم
یتلوا علیهم آیاته و یزكیهم و یعلمهم
الكتاب و الحكمه و ان كانوا من قبل
لفى ضالل مبی��ن (خداوند همانی
اس��ت که در می��ان م��ردم عادی،
پیامبری از خودش��ان را برانگیخت
تا آیاتش را ب��رای آنان بخواند ،آنها
را تزکی��ه کند و کتاب و حکمت به
آنان بیاموزد ،هر چند که از قبل در
گمراهی آش��کاری بودند (سورهی
جمعه ،آیهی )2و آیات مش��ابه آن
به خوبى نش��ان مىدهد كه هدف
از ماموریت پیامبر اس�لام صلى الله
علیه و آله ،هدایت ،تربیت و تزكیهی
همهی كسانى بود كه در «گمراهی
آشکار» بودند.

 -2تم��ام آیات��ى ك��ه خطاب
به همهی انسانها به عنوان «یا بنى
آدم» و «ی��ا ایها الن��اس» و «یا ایها
االنس��ان» و «یا عبادى» مىباشد و
مش��تمل بر اوامر و نواهى و مسایل
مربوط به تهذیب نفوس و كس��ب
فضایل اخالقى است ،بهترین دلیل
ب��ر امكان تغییر «اخ�لاق رذیله» و
اصالح صفات ناپسند است ،در غیر
این صورت ،عمومیت این خطابها
لغو و بیهوده خواهد بود .ممكن است
گفته ش��ود این آیات غالبا مشتمل
بر احكام اس��ت و احكام مربوط به
جنبههاى عملى است ،در حالى كه
اخالق ناظر به صفات درونى اس��ت.
ولى نباید فراموش كرد كه «اخالق»
و «عمل» الزم و ملزوم یكدیگر و به
منزلهی علت و معلولند و در یكدیگر
تاثیر متقابل دارند; هر اخالق خوبى
سرچش��مهی اعمال خوب اس��ت،
همانگونه كه اخالق رذیله ،اعمال
زشت را به دنبال دارد.

 -3اعتق��اد به عدم امكان تغییر
اخ�لاق س��ر از اعتقاد ب��ه جبر در
مىآورد؛ زیرا مفهومش این اس��ت
كه صاحبان اخالق بد و خوب قادر
به تغییر آن نیستند و چون اعمال

بىش��ك بحثهاى اخالقى از زمانى
كه انس��ان نخس��تین ،گام بر روى

و فاطمه (سال م الل ه علیها) را جالل و
جبروت و عظمتی است كه در ورای
او ،هیچ جاللی نیس��ت ،مگر جالل
خداوند ،و هم او را بخش��ش و عطا
و كرمی اس��ت كه در ورای او هیچ
كرامتی نیست ،مگر رحمت خداوند.
آس��مان ،اینش��بها كه میرسد،
عجیب بیقراری میكند و زمین ،داغ
دلش تازه میشود و زخم شرمش،
س��ر باز میكن��د .ملكوتی��ان حق
دارند س��ر بر دیوار عرش بگذارند و
هایهای گریه كنند .و تنها خداست
كه میتواند تسالی دل علی باشد.
ماه حق دارد كه گوش��هی اختفا را
بر گریه اختیار كند و ستارگان چه
كنند ،اگر س��ر بر ش��انهی یكدیگر

نگذارند و مصیب��ت را زبان نگیرند.
آن خان��ه نمیدانم آن ش��ب به چه
قدرتی بر پای ایستاده بود .آن مدینه
چه مدینهای بود كه چنین مصیبتی
را تاب آورد و در هم نشكس��ت .آن
چه قبرستانی بود كه سرچشمهی
عصم��ت را در خویش فرو برد و دم
بر نی��اورد .آن چه خاكی بود كه به
خ��ود جرأت داد ،فاطم��ه را از علی
جدا كند؟
چرا آن خانه بر جای ماند؟ چرا مدینه
ویران نش��د؟ چرا آس��مان در خود
نپیچید؟ چرا بغض زمین نتركید؟
چرا عالم ف��رو نریخت؟ گفتهاند در
عاشورا وقتی زخم در جان خورشید
نشست و زمین ،پیكر مبارك حسین


 -4آیاتى كه با صراحت تشویق
به تهذیب اخالق مىكند و از رذایل
اخالقى بر حذر م��ىدارد نیز دلیل
ت بر امكان تغییر صفات
محكمى اس 
اخالقى ،مانند «قد افلح من زكیها و
قد خاب من دسیها؛ هر كس نفس
خود را تزكیه كند رستگار شده ،و آن
كس كه نفس خویش را با معصیت
و گناه آلوده س��ازد ،نومید و محروم
گشته اس��ت( ».س��ورهی شمس،
آیهی .)9
در روایات اسالمى نیز تعبیرات
روش�نى در ای�ن زمین�ه دیده
مىشود ،مانند احادیث زیر:
 -1حدی��ث معروف «انى بعثت
التمم مكارم االخالق» دلیل واضحى
بر امكان تغییر صفات اخالقى است.
 -2روایات فراوانى كه تشویق به
حسن خلق مىكند .پیامبر فرمودند:
«اگر بندگان مىدانستند كه حسن
خلق چه منافع��ى دارد ،یقین پیدا
مىكردن��د ك��ه محتاج ب��ه اخالق
نیكاند!» (بحار ،جلد  ،10ص)369
 -3در حدی��ث دیگرى از همان
حضرت مىخوانیم« :اخالق خوب،
نیمى از دین اس��ت( ».بحار ،ج ،71
ص )385
 -4در حدیثى از امیر مؤمنان،
على علیه السالم مىخوانیم« :اخالق
خوب از میوههاى عقل و آگاهى است
و اخالق بد از ثمرات جهل و نادانى».
(غرر الحك��م )1281 – 1280 ،و از
آنجا كه «علم» و «جهل» قابل تغییر
اس��ت ،اخالق هم به تب��ع آن قابل
تغییرمىباشد.
 -5در حدی��ث دیگ��رى از
پیامبراك��رم صلى الله علی��ه و آله
آمده است« :بندهی خدا به وسیلهی
حسن اخالق به درجات عالى آخرت
و بهترین مقامات مىرسد ،در حالى
ك��ه ممكن اس��ت از نظ��ر عبادت
ضعیف باشد!» (مهجه البیضاء ،ج ،5
ص)93
این گونه روایات و تعبیرات گویا و پر
معنى در كلمات معصومین (ع) زیاد
دیده مىش��ود و همهی آنها نشان
مىده��د كه صف��ات اخالقى قابل
تغییر اس��ت ،و گرنه این تعبیرات و
تشویقها لغو و بیهوده بود.
تاریخچهی علم اخالق

www.paivand.ca

زمین گ��ذارد ،آغاز ش��د .پیامبران
الهى یكى پس از دیگرى به تهذیب
نفوس و تكمی��ل اخالق كه خمیر
مایهی س��عادت انس��انها اس��ت،
پرداختند تا نوبتبه حضرت مسیح
علیه السالم رسید كه بخش عظیمى
از دس��توراتش را مباح��ث اخالقى
تش��كیل مىدهد و همهی پیروان
و عالقهمن��دان او ،وى را ب��ه عنوان
معلم ب��زرگ اخالق مىشناس��ند.
اما بزرگتری��ن معلم اخالق پیامبر
اسالم صلى الله علیه و آله بود كه با
شعار «تکمیل فضیلتهای اخالقی»
مبعوث شد و خداوند دربارهی خود
او فرموده اس��ت« :تو دارای اخالق
شایستهای هستی!» (سورهی قلم،
آیهی .)4
در میان فالسفه نیز بزرگانى بودند
كه به عنوان معل��م اخالق از قدیم
االی��ام ش��مرده مىش��دند ،مانند:
افالطون ،ارس��طو ،سقراط و جمعى
دیگر از فالسفهی یونان.
به هر حال بعد از پیامبر اسالم صلى
الله علیه و آله ،امامان معصوم علیهم
الس�لام به گواهى روای��ات اخالقى
گس��تردهاى كه از آنان نقل ش��ده،
بزرگترین معلم��ان اخالق بودند و
در مكتب آنها مردان برجستهاى كه
هر كدام از آنه��ا را مىتوان یكى از
معلمان عصر خود ش��مرد ،پرورش
یافتند .زندگانى پیش��وایان معصوم
علیهم السالم و یاران با فضیلت آنان،
گواه روش��نى بر موقعیت اخالقى و
فضایل آنها مىباشد.
ق از چه زمانى در اسالم
اما علم اخال 
پیدا ش��د و مش��اهیر این علم چه
كسانى بودند؟ اولین كسى كه علم
اخالق را تاسیس كرد ،امیر مؤمنان
على علیه الس�لام بود كه در نامهی
معروفش (به فرزندش امام مجتبى
علیهالسالم)بعدازبازگشتازصفین،
اساس و ریشهی مسایل اخالقى را
تبیین فرمود و فضیلت و رذیلتهای
اخالقی را به عالیترین وجهى مورد
تحلیل قرار داد .یکی از دانشمندان
اهل سنت به نام ابو احمد حسن بن
عبدالل��ه در این باره میگوید :اگر از
كلمات پندآموز ،چیزى باشد كه با
آب طال باید نوشته شود ،همین نامه
است!
نخستین كسى كه كتابى به عنوان
«علم اخالق» نوشت ،اسماعیل بن
مهران ابى نصر س��كونى بود كه در
قرن دوم مىزیست و نخستین كتاب
شناخته شده اخالقى در اسالم است.
از بزرگان علم اخالق در تاریخ اسالم
میتوان از س��لمان فارس��ی ،عمار
یاسر و عثمان بن سعید عمری نام
برد .همچنین کتابهای بس��یاری
در مورد علم اخالق به قلم توانمند
علمای شیعه به رشتهی تحریر در
آمده است.

را بر خویش قطع ه قطع ه دید ،به لرزه
درآمد و آسمان تیره و تار شد و غبار
خشم خداوند از جای جنبید .در آنجا
سجاد (سالماللهعلیه) دست بر زمین
كوفت و زمی��ن را به آرامش خواند،
س��ر به آسمان برداش��ت و آسمان
را دعوت به س��كوت كرد .آسمان و
زمی��ن هر دو ،تنها در اجابت فرمان
ام��ام خویش آرام گرفتند ،دندان بر
جگر نهادند ،خون به ل��ب آوردند،
ول��ی دم نزدند .موی��ه كردند ،ولی
فغان نكردند .در خویش شكستند
و گریس��تند ،اما ضج��ه نزدند .چه
رازی بود در ش��هادت زهرا كه خانه
فرو نریخت ،مدینه زیر و زبر نش��د،
عمود خیمه آس��مان نشكس��ت و

سلسلهبحثهای
اعتقادی ()3
نشانههای خداوند در وجود انسان
«س��نریهم آیاتنا فی االف��اق و فی
انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق»؛
ما نشانههای خود را در سراسر جهان
و در وجود خود انسانها به آنها نشان
میدهیم تا بدانند او بر حق اس��ت
(فصلت.)53 ،
«و فی خلقکم و ما یبث من دابه آیات
لقوم یوقنون»؛ و در آفرینش شما و
موجوداتی که همه جا منتش��رند،
نشانههایی اس��ت برای گروهی که
اهل یقیناند (جاثیه.)4 ،
«و من آیاته ان خلقکم من تراب ثم
اذا انتم بشر تنتشرون»؛ از نشانههای
خداوند این است که شما را از خاک
آفرید ،سپس انسان شدید و در روی
زمین پراکنده گشتید.
با اینک��ه دانش��مندان ،دانشهای
گوناگون��ی را ف��را گرفتهان��د و در
زمینههای مختلف ،سرگرم تحقیق و
بررسی هستند ،ولی خود انسان به
صورت یک موجود ناشناخته باقی
مانده است و سالیانی دراز میطلبد تا
دانشمندان جهان بتوانند این معمای
بزرگ عالم هس��تی را بگش��ایند و
زوایای آنرا روشن سازند.

جسم انسان
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مؤسس�هی حض�رت آی�ت الله
العظمی خوی�ی ،برنامهی هفتگی
خود را
 جمعهها
از ساعت  9شب
برگزارمینماید.
به عالوه ،سلسله جلسات مباحث
اخالق ،احکام و عقاید نیز در
روزهایسهشنبه
وپنجشنبه
از ساعت 19
برقرارمیباشد.
لطف�ا جه�ت ارس�ال نظ�رات،
پیش�نهادات و س�ؤاالت خود و یا
کسب اطالعات بیش�تر به آدرس
اینترنتی
www.khoei.ca
مراجعه نمایید و یا با ایمیل
alkhoeifoundation@gmail.com
و تلفن:
514-341-2235
با ما تماس بگیرید.

نظ��ام وجودم
و نقاش��یهای
بدن��م از ای��ن
قانون مستثنی
نیس��ت و
نیازمن��د ب��ه
آفریدگار است
(بح��ار ،ج ،3
ص .)50
ش��خصی
از ام��ام رض��ا
علیه الس�لام
تقاضا کرد که
دلیل بر وجود
خداوند را بیان
نمایند.حضرت
فرمودن��د :من
در ساختمان
وج��ودم نظر
کردم و دانستم
ک��ه ای��ن بنا،
بنیانگ��ذاری
دارد .پس ب��ه آن اقرار کردم (اصول
کافی ،کتاب توحید ،باب  ،1ح .)3
امام صادق علیه السالم میفرماید:
تعج��ب میکن��م از مخلوق��ی که
میپندارد خ��دا از بندگانش پنهان
اس��ت ،در حالی که آثار آفرینش را
در وجود خود میبیند ،با ترکیبی که
عقلش را مبهوت و انکارش را باطل
میسازد .به جان خودم سوگند اگر
در نظام آفرینش فکر میکردند ،قطعا
با دالیلی قانع کنن��ده به آفریدگار
جهان رهنمون میش��دند (بحار ،ج
 ،3ص .)152

یک��ی از اصحاب ام��ام صادق علیه
الس�لام میگوید از هشام بن حکم
(از شاگردان امام صادق علیه السالم)
پرس��یدم :اگر کس��ی از من پرسید
چگونه خدایت را شناختی ،به او چه
پاسخیبدهم؟هشامگفت،میگویم:
منخداوندمتعالرابهوسیلهیخودم
شناختم ،زیرا او نزدیکترین چیزها
به من است .میبینم ساختمان بدنم
اجزای مختلف��ی دارد که هر کدام
ب��ا نظم خاصی در ج��ای خود قرار
گرفتهاند ،ترکیب این اجزا قطعی و
روشن اس��ت ،آفرینش آنها متین و
دقیق اس��ت و انواع و اقسام هنرها
در آن ب��ه کار رفته اس��ت .میبینم
برای م��ن حواس مختلف و اعضای
گوناگون��ی از قبیل چش��م ،گوش،
بویایی ،چشایی و المسه ایجاد شده
اس��ت و عقل همهی عاقالن محال
میداند ک��ه ترکیب منظمی بدون
ناظم ،و نقشهی دقیقی بدون نقاش
به وجود آید .از این راه پی بردم که

جنب��هی دیگر وجود انس��ان ،روح
اوس��ت .روح از عجیبتری��ن و
اس��رارآمیزترین پدیدهه��ای عالم
هستی محسوب میگردد و علیرغم
ای��ن که از همه چیز به ما نزدیکتر
است ،از معرفت و شناخت آن بسیار
ناتوانیم .با اینکه دانشمندان تالش و
کوشش فراوانی برای شناخت روح
داشته و دارند ،ولی همچنان چهرهی
اسرارآمیز روح در پردهی ابهام است.
«و یس��ئولنک عن الروح قل الروح
من امر ربی و ما اوتیتم من العلم اال
قلیال»؛ از تو درباره روح س��وال می
کنند؟ بگ��و :روح از فرمان پروردگار
من اس��ت و جز اندکی از دانش به
شما داده نشده است (اسراء .)85 ،این
پاسخ سربسته ،اشارهای پر معنی به

زمین ،متالشی نگشت؟ آفرینش این
تحمل را از كجا آورده بود؟
مگر ن��ه زهرا ،واالتری��ن محبوبهی
خداوند بود و خدا به بهانهی وصلتش
فرموده بود که فاطمه ،حبیبهی من
اس��ت؟! مگر نه فاطمه ،محور كسا
بود و بقیه ،وابستگان او؟ پیامبر پدر
او بود و علی ،همس��ر او و حسنین
فرزندان او .مگر ن��ه رضای خداوند
در گرو رضایت مرضیه بود و غضب
خداون��د در گرو خش��م او؟ مگر نه
صدیقهی كب��ری ،راز آفرینش زن
بود و بهانهی خلقت؟ مگر نه فاطمه،
شبیهترین بود به رسول خدا؟ مگر نه
فاطمه ،راستگوترین موجودات بود
پس از رس��ول خدا؟ مگر نه فاطمه،
پارهی جگر پیامبر بود؟ مگر نه ...؟چه
رازی بود در ش��هادت زهرا كه خانه
فرو نریخت ،مدینه زیر و زبر نش��د،
عمود خیمه آسمان نشكست و زمین
متالشی نگشت؟ آفرینش این تحمل
را از كجا آورده بود؟ كسی هست در
خانهی فاطمه ،پس از او كه ش��اید
این راز س��ر به مهر ،به دس��تهای
او گشوده ش��ود؛ او «اسماء» ،محرم
اس��رار فاطمه اس��ت .از او بپرسید،
شاید پاسخ بگوید.
بگوید كه« :آری حسنین سر به پای

مادر نهاده بودند و پایههای عرش را
ضجههای خویش میلرزاندند .زینب
و ا م كلث��وم ،كاین��ات را با موهای
خویش پریش��ان میكردند .چروك
بر پیشانی آسمان افتاده بود ،زمین
از درد ب��ه خود میپیچید ،نالههای
فرش��تگان ،داغ پیامبر را دوچندان
میكرد .ولی چه بود آنچه آفرینش
را بر پای نگاه میداشت؟ در آن شب
تغس��یل ماه ،من دیدم كه علی در
مأمن تاریكی ،س��ر بر دیوار خانهی
فاطمه ،س��ر بر محور آفرینش ،سر
بر عمود آس��مان نهاده بود و زار زار
میگریست».
اگر در عاشورا ،سجاد (علیهالسالم)
مش��ت بر زمین كوفت و آسمان را
به آرامش خواند ،در آن ش��ب ،علی
س��ر بر دیوار كاینات ،ملتقای زمین
و آسمان ،محور آفرینش میسایید
و ب��ا وجود بیق��رار خویش همه را
به آرام��ش میخواند .در آن خانهی
كوچك ،رازی به وسعت تاریخ نهفته
است .چنان مظلومیتی بر آن خانهی
كوچك سایه افكنده و چنان زخمی
بر آن جگر تاریخ نشس��ته است كه
هی��چ حادث��های نمیتواند دلهای
ش��یعیان ،طوافكنندگان آن حرم
خداوند را مسرور كند.

روح انسان؛
اعجوبهی عالم خلقت

اسرارآمیز بودن این پدیدهی بزرگ
عالم هستی است و با این دانش کم،
جای تعجب نیست که از اسرار روح
آگاه نش��ویم .این اعجوبه ،نشانهای
بزرگ از وجود خ��دای قادر متعال
است .روح انسان ،فعالیتهای فراوانی
دارد ک��ه از جملهاند :اندیش��یدن،
ابتکار ،حافظه ،تحلیل ،تخیل ،اراده،
محبت و دوستی.

شناختخویشتن

یکی از نشانههای مهم علم ،حکمت
و تدبیر پروردگار ،آفرینش انس��ان
است که شناخت او ،موجب شناخت
خالق و آفرینندهاش میباشد.
علی علی��ه الس�لام میفرماید :هر
کس خودش را ش��ناخت ،خدایش
را ش��ناخته است (غرر و درر ،واژهی
عرف).
همچنین میفرماید :تعجب دارم از
کسی که خودش را نشناخته ،چگونه
خدایش را میشناس��د (غرر و درر،
واژهی عرف).
سپس میگوید :هر کس خودش را
شناخت ،به تحقیق به هر شناخت
و علمی رس��یده اس��ت (غرر و درر،
واژهی عرف).
و در نهای��ت ایش��ن فرمودهاند :در
شگفتمازکسیکهدنبالگمشدهاش
میگردد ،در حالی که خودش را گم
ک��رده و آنرا طلب نمیکند (غرر و
درر ،واژهی عرف).


آری ،آن مظلومی��ت نیل��ی ك��ه بر
چهرهی تو نشس��ته بود ،نمیگذارد
كه لبخند بر چهرهی نه تشیع و نه
اسالم ،كه حتی انسانیت پس از تو
بنش��یند .به هر حال ،آن در ،بر آن
پهلو شكسته است ،چه تفاوت دارد
كه در وفاتت این خاطرهی عرشسوز
و جگرخ��راش را تداعی كنیم یا در
والدتت؟ مهم این است كه
«تو مظل�وم بزرگترین جنایت
تاریخ واقع گشتهای».
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گوناگون...

شیوههای چالش افکار
منفی
به منظور بهچالشکشیدن افکار منفی
ش��یوههای مختلفی وجود دارند که به
برخی از مهمترین آنها اشاره میکنیم:



در باره خود ولی خارج از
خود فکر کنید

ازخودبپرسیدکهآیادرشرایطمعینشما
به فرد دیگر همان چیزی را میگفتید که
به خود میگویید .از سختگیری نسبت
به خودتان دس��ت بردارید و به جمالت
کمتر سختگیرانه فکر کنید که معموال
واقعگرایانه نیز هستند.
مثال آیا ش��ما به دوستی که نمره بدی
گرفت��ه میگویی��د «تو اص�لا باهوش





فکر منفی خود را بنویسید
و در باره آن حتقیق کنید

هر زمان که فکر منف��ی در ذهنتان
در جریان اس��ت س��عی کنید آنچه
باعث آن فکر شده را در یک دفترچه
یادداشت کنید و در حالتی که خلق
خوبی دارید ب��ه ارزیابی آن بپردازید
و اینک��ه آن فکر منف��ی تا چه حد از
واقعیت برخوردار است .در این زمینه
میتوانید از یک دوست یا عضو خانواده
روی آن نظر بخواهید.
مثال دوس��تی پس از روبروشدن با شما
در یک مهمانی کمتر با شما حرف زده
و حاال ش��ما فکر میکنید که «او اصال
از من خوش��ش نمیآید» ،برای ارزیابی
این فکر منفی که خلق شما را نیز منفی
میکن��د راههای مختلفی وج��ود دارد.
میتوانید در موقعیتی عادی احساستان
را با دوستتان مطرح کنید یا به صورتی
غیرمستقیم درباره آن مهمانی مشخص
از او بپرس��ید .یا میتوانید این فکر را با
شخص دیگری درمیان گذارید و میزان
صحت و سقم آن را جویا شوید .شاید هم
بتوانید با طرح این بحث با فردی دیگر به
این سوال پاسخ دهید که هر کم حرف
زدنی به معنای بیتوجهی یا عدم عالقه
است یا نه.

با افراد مثبت بیشتر
معاشرت کنید

هدف از چنین پرس و جویی به چالش
کش��یدن نحوه نتیجهگیریهای ذهنی
خود ماست.



افکار مثبت را جایگزین
افکار منفی کنید

ی خود را مرور کنید و به ازای
افکار منف 
هریک از آنها یک فکر مثبت بنویسید.
مثال به جای «رئیسم از من متنفره .به
خاطر همینه که این همه کار سخترو
روی دوش م��ن انداخت��ه» میتوانی��د
بنویسید «رئیسم به من امیدواره که به
ن قدر مسئولیت داده».
من ای 
در این جا منظور این نیس��ت که ما به
هر قیمت��ی خوشبین ش��ویم .منظور
این اس��ت که به خود امکان نگاه کردن
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برای بهبود عملک��رد مغز و جلوگیری
از اف��ت قند خون ،بهخصوص در صبح،
خوردن صبحانه یک عادت کارآمد تلقی
میشود.
میدانید چرا متخصص��ان تغذیه روی
خوردن صبحانه تاکید میکنند؟
از مهمتری��ن دالیلی که ای��ن تاکید را
پررنگ جلوه داده ،مطالعاتی اس��ت که
نشان میدهد صبحانه موجب افزایش
توانایی حل مس��اله ،تمرکز بیش��تر و
داشتن تفکری خالق در فرد میشود....
به عالوه ،از آنجا که سوخت مغز گلوکز
(قند) است ،برای بهبود عملکرد مغز و
جلوگیری از افت قند خون ،بهخصوص
در صبح ،خ��وردن صبحانه یک عادت
کارآمد تلقی میشود و نهایتاً اینکه دیده
شده بچههایی که هر روز صبحانهخورده
به مدرس��ه میآیند ،به موقع سرکالس
حاضر شده و منظمترند .اما اگر بخواهیم
این عادت را برای همیشه عملی کنیم،
چ��ه غذاهای��ی میتوانند س��فره ما را
رنگینترکنند؟

.1انواع نان

البته از نوع سبوسدار؛ مث ً
ال نان
سنگک در میان نانهای سنتی
و نانهای تیره در میان نانهای
حجیم امروزی .این ماده غذایی
جزو اصلی صبحانه اس��ت که با
تأمین کربوهی��درات روزانه ،تا
حدودی ان��رژی مورد نیازتان را
تأمین خواهد ک��رد ،البته نباید
بیشتر از  5برش (هر برش ،یک
کف دست) شود.

.2شیر

(یک لیوان)
یکی از مهمترین نوشیدنیهای مغذی
(منبعکلسیم)برایاینوعدهصبحگاهی
ش��یر است که پیش��نهاد میکنیم کم
چرب آن را تناول کنید.

.3عسل

ای��ن مادهغذایی در خانواده قندها جای

گرانیت،مرمر،سنگهای

ساختمانی و کابینت

نقــد و اقسـاط

میگیرد اما اگر از نوع مرغوباش باشد
به غیر از انرژی ارزش تغذیهای دیگری
نی��ز دارد ،پ��س میت��وان آن را بر مربا
ارجحی��ت داد .فقط فراموش نکنید که
هریک قاش��ق مرباخ��وریاش به اندازه
دو حب��ه قند کالری داش��ته و نباید در
خوردناش زیادهروی کرد.

.4پنیر (کمچرب)
یکی از اجزای پرپروتئین این وعده ،پنیر
است که البته نوع کمنمک و کمچرب آن

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

_____________________
NOW Financing Available
13 months, No payment

No interest

_____________________
تولید گرانیت مان به دست پرتوان
هموطنان مان اجنام می شود.

کابینت،گرانیتوسرامیک-_____________________

رضا علیدوستی

حتی بیش از گذشته در خدمت
هموطنان خوب

اینک در وست آیلند:

2352 Heron

Dorval

)Tel.: (514
996-2725
H9S 1C5

از افرادی تقلید کنید که همیش��ه به
جنب��ه مثبت یا روش��ن موضوع نگاه
میکنند و ببینید ک��ه آنها چگونه
با چالشهای کوچ��ک و بزرگ روبرو
میشوند.
به ش��یوه برخورد خود و واکنش��تان
نسبت به یک موضوع خیلی کوچک
فکر کنید و درصورتی که منفی اس��ت
س��عی کنید خوشبینی و مداومت در
مقابل مش��کالت را از اف��راد مثبت یاد
بگیرید و به آن عمل کنید یا وانمود کنید
که عمل میکنید.
مثال وقتی جای پارک در جلوی فروشگاه
مورد نظرتان پیدا نمیکنید به جای این
که بگویید «آخ .بازم بدشانس��ی آوردم.
حاال باید ت��ا اونجا پیاده برم و برگردم».
این عبارت را بگویید «مثل اینه که امروز
باید دورتر از مغازه پارک کنم .امروز بخت
س��راغم اومده که ده دقیقه پیاده روی
کنم .چه عالی».
این تمرین ذهنی را برای مسائل مختلف
ریز و درشت انجام دهید و نتیجه آن را
ببینی .د

به شما توصیه میشود .شما میتوانید
قب��ل از مصرف آن را ب��ا ماده غذایی
دیگری مانند کنجد ،گردو و حتی
سبزیجات معطر طعمدار کنید.

.5گردو (دو عدد)
یک��ی از اج��زای چ��رب صبحانه
گردوس��ت .این مغز که سرشار از
اس��یدهای چرب امگا س��ه بوده،
خ��وردناش حت��ی ب��رای افرادی
ک��ه کلس��ترول باالی��ی دارند نیز
نجاتبخش اس��ت ،پ��س حداقل
دو عدد گ��ردو را در ای��ن وعده از
یاد نبرید .یادتان باشد که در پنیر
مادهای به ن��ام تیرامین وجود دارد
که اگر در مغز جمع شود ،باعث کندی
ذهن میش��ود ،البته این ماده توس��ط
یک ن��وع آنزیم موجود در بدن انس��ان
میتواند تجزیه شود ولی این آنزیم تا حد
مشخصی فعال است .برای فعالیت بیشتر
این آنزیم باید میزان مس را در بدن زیاد
کرد و این کار با خوردن گردو که حاوی
مقداری مس اس��ت ،انجام میشود .به
همین دلی��ل در متون تاریخی خوردن
گردو به همراه پنیر توصیه شده است.

.6مربا

از اجزای مملو از قند ساده میز صبحانه،
مربا اس��ت که هر قاشق مرباخوریاش
یک واحد قند محاسبه میشود .در کل،
بهتر است که قندهای ساده را برای این
وعده انتخاب نکنید زیرا به دنبال افزایش
قند خ��ون ،افت آن و بروز گرس��نگی
حتمیخواهدبود.

.7کره

یکی دیگر از اج��زای پرکالری صبحانه
کره بوده که اسیدهای چرب موجودش
از ن��وع اش��باعاند .از آنجا ک��ه میتواند
کلسترول خون را افزایش دهد ،افرادی
که محدودیت مصرف چربی دارند ،بهتر
است از این ماده غذایی صرفنظر کنند.
{>> ادامه در صفحه}26 :

برا
یای

«م��ن اص�لا باه��وش نیس��تم»« ،چه
بدشانس��ی آوردم که این اتفاق افتاد»،
«میدانم که حادثه ب��دی روی خواهد
داد»« ،به ما خوشی نیامده» « ،میدونم
که از پ��س این مش��کل برنمیآیم» و
بس��یاری جمالت مش��ابه که ما روزانه
میگوییم یا میشنویم.
شما نمیتوانید این نگاه ذهنی بدبینانه را
صرفا با «تفکر مثبت» از بین ببرید .افکار
شاد و داش��تن آرزوهای خوب و بزرگ
کافی نیستند تا آن افکار منفی را از بین
ببرند .در واقع افکار متعادل باید جایگزین
افکار منفی شوند و به این منظور افکار
منفی باید به چالش کشیدهشوند.

نیس��تی» خیلی بعید است .پس به
خود نیز چنین نگویید .احتماال به او
خواهید گفت «امتحان سخت بوده،
تو هم خیلی خوب خ��ودت را آماده
نکردهبودی» که واقعبینانهتر است.

ب��ه جنبههای مختل��ف و احتماالت
متفاوت را بدهیم و این امر را به صورت
یک تمرین ذهنی درآوریم .خوش بین
شدن هدف نیس��ت ،واقعبینی هدف
اساسی ماست.

ن که

فارسی

شکراست!

معروفترین ضرب املثلها
و کنایات فارسی (به ترتیب حروف الفبا)
مشك خالی و پرهیز آب !
معامله با خودی غصه داره !
معامله نقد بوی مشك میده !
معما چو حل گشت آسان شود !
مغز خر خورده !
مفرداتش خوبه اما مرده شور تركیبشو ببره !
مگس به فضله ش بشینه
تا مورچه خور دنبالش میدوه !
مگه سیب سرخ برای دست چالق خوبه ؟!
مگه كاشونه كه كپه با فعله است ؟
مال شدن چه آسون ،آدم شدن چه مشكل !
مال نصرالدین صنار میگرفت سگ اخته میكرد
یك عباسی میداد میرفت حموم !
من آنچه شرط بالغ است با تو میگویم /
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل [سعدی]
من از بیگانگان هرگز ننالم /
كه با من هر چه كرد آن آشنا كرد [حافظ]
من كجا و خلیفه در بغداد !
من میگم خواجه ام تو میگی چند تا چه داری؟!
من میگم نره تو میگی بدوش !
من میگم انف ،تو نگو انف ،تو بگو انف !
من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش /
چون بفكر سوختن افتاده ای مردانه باش

من نوكر حاكمم نه نوكر بادنجان !
موریانه همه چیز خونه را میخوره
جز غم صاحب خونه را !
موش به سوراخ نمیرفت جارو به دم بست !
موش چیه كه كله پاچه ش باشه !
موش زنده بهتر از گربه مرده است !
موش به همبونه ( انبار) كار نداره پ
همبونه به موش كار داره !
موش و گربه كه با هم بسازند
دكان بقالی خراب میشه !
مهتاب نرخ ماست را میشكنه !
ُمهره مار داره !
مه فشاند نور و سگ عوعو كند /
هر كسی بر طینت خود می تند ! [مولوی]
مهمون باید خنده رو باشه
اگر چه صاحب خونه ،خون گریه كنه !
مهمون تا سه روز عزیزه !
مهمون خر صاحبخونه است !
مهمون كه یكی شد صاحبخونه گاو میكشه !
مهمون مهمون و نمیتونه ببینه
صاحبخونه هر دو را !
مهمون ناخونده خرجش پای خودشه !
مهمون هر كی و در خونه هر چی !
میون حق و باطل چهار انگشته !
میون دعوا حلوا خیر نمی كنند !
میون دعوا نرخ معین میكنه !
می بخور ،منبر بسوزان ،مردم آزاری مكن !
میخوای عزیز بشی یا دور شو یا كور شو !
میراث خرس به كفتار میرسه !
میراث خوار بهتر از چشته خوره !
میوه خوب نصیب شغال میشه !
میهمان راحت جان است و لیكن چو نفس/
خفه سازد كه فرود آید و بیرون نرود!
نابرده رنج گنج میسر نمی شود /
مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد !
ناخوانده بخانه خدا نتوان رفت !
ناز عروس به جهازه !
نازكش داری ناز كن ،نداری پاهاتو دراز كن !
نبرد رگی تا نخواهد خدای/
اگر تیغ عالم جنبد ز جای...
نخود توی شله زرد !
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زندگی وخانواده...
ی گفت هر وقت اخبار
دوستی م 
ب�د را میش�نوم دلش�وره می
گیرم و تصور م�یکنم اگر این
اتفاق ناخوش�ایند برای خانواد ه
ام بیفتد چه کنم؟ آیا توصیه می
کنید در شرایطی قرار بگیرم که
ب ام را بر هم
هیچ خب�ری اعصا 
نزند؟
ن طور
به او گفتم مگر میش��ود ای 
زندگی کرد و در بیخبری محض
ماند؟ وقت��ی در زندگی روزمره مان
س های مختلف
در مع��رض اس��تر 
قرار میگیریم باید بتوانیم آن ها را
مدیریت کنیم و گر نه فرار کردن از
س ها
آن ها و یا ماندن در این استر 
ما را از پ��ای در میآورد و باعث به
وجود آمدن بیماریها و اختالالت
مختلف میشود.
ک
تنظیم این ک��ه چ ه طور به محر 
های محیطی پاسخ دهیم تا حدی
در اختیار خودمان است.
درست است که تیپ شخصیتی ما
ش مان به مسایلی که به
و نوع نگر 
ی پیوندند نقش مهمی در این
وقوع م 
باره دارند اما خودمان هم باید کمک
کنیم تا بدنمان پاسخ مناسبی در
مواقع الزم ارایه کند .مانند کسی که
ن اش را طوری تنظیم
دزدگیر ماشی 
میکند که فقط وقتی دزدی قصد
رب��ودن آن یا صدم��ه زدن به آن را
ن
کرد ،آژیر بزند اما شخص دیگری آ 
قدر آن را حساس میکند که تا از
ی شوید آژیر میزند.
کنارش رد م 
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باید ب��ه خودتان کمک
کنید ت��ا اضطرابی که
به دلیل اس��ترسهای
مختلف محیطی دچار
آن م��یش��وید در حد
معقول و کنترل ش��ده
باشد.
اگر نتوانید چنین تعادلی
ن ت��ان ایجاد
را در ب��د 
ک��رده و اس��ترسها را
مدیریت کنید ،اضطراب
ی گیری��د و با عالیم
م
جسمی ،روانی و هیجانی
آن درگیر خواهید شد.
بعضیها دلش��وره می
گیرند ،برخی مشکالت
مع��ده و تپ��ش قلب،
بعض��ی دیگ��ر عالمت
های رفتاری مانند ناخن
جوی��دن ،و ...که بارها در
موردش شنیده اید.
این که کس��ی بخواهد به
جای رفتار صحیح و ارزش��مند ،از
مش��کالت فرار کند در واقع به یک
مکانیسم ناپخته روی آورده است.
ما فقط به کسانی که بیمار هستند
و مبتال به وس��واس فکری هستند
(یعنی مدام یک فکر آزاردهنده در
ن شان میآید و تکرار میشود)
ذه 
ن هس��تند توصیه می
و تحت درما 
کنیم دنبال اخبار بد نروند ،صفحه
حوادث را نخوانند و یا اگر در خیابان
با دعوای کسانی مواجه شدند ،از آن
جا دور شوند.
ی
اما در مورد دیگ��ر افراد توصیه م 
کنی��م به جای این که سرش��ان را

دلشوره دارید؟! به این  4توصیه توجه کنید:
سپس کاله خودتان را قاضی کنید و
دریابید که نباید هم ه چیز را تعمیم
داد و در آینده که دلش��وره گرفتید
یادتان بیاید انتهای این ماجرا چیزی
نخواهد بود و ت��ا چند لحظه دیگر
ی گوید که در
همسرتان میآید و م 
ترافیک بوده یا شارژ تلفناش تمام
شده است ،به همین سادگی.



ذهنخوانی،
ممنوع! پیشداوری
را کنار بگذارید:

مدیریت استرس
مانند کبک در برف بکنند و در این
خیال باشند که هیچ خبری نیست،
ن
با واقعیات رو ب ه رو شوند و آن را آ 
طور که هست ،ببینند.
اگر ش��ما جزو کس��انی هستید که
نمیدانید چ ه طور باید از دست این
دلشوره ها رها ش��وید و مدام با آن
درگیر هس��تید ،چند توصیه ساده
برای تان دارم.
بهتر اس��ت این توصی ه ها را عملی
کنید و اگر پاس��خ مناسب دریافت
نکردید و همچنان دلشوره داشتید
به پزشک مراجعه کنید:



کاله خودتان را
قاضی کنید:

یک کاغذ و قلم بردارید و بنویسید
چند وقت اس��ت که ب��دون دلیل
منتظر دریافت خبرهای بد هستید
و مدام دلشوره دارید؟
اگر فرزندتان دی��ر کند میگویید
حتما تصادف کرده؟! اگر تلفن زنگ
ی گیرید که
بزند و قطع شود دلهره م 
حتما کسی میخواسته خبر بدی
را به شما بدهد اما تماساش قطع
شده است؟!
حاال بنویسید چند بار این دلشوره ها
واقعا صحت داشته و اضطراب شما
به دلیل آن مح��رک واقعی بیرونی
بوده است؟

 جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول
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کسی که قابل اعتماد باشد و از نظر
ش��خصیتی مانند شما نباشد (اهل
دلش��وره نباش��د) میتواند گوش
ش��نوای شما ش��ود و انرژی مثبت
بدهد و باعث ش��ود شما با گفتن و
گفتن از بار اس��ترس و غمی که در
دل دارید بکاهید.
ل تان را
البته باید دقت کنید سفره د 
پیش هر کسی باز نکنید.

اگر همه لحظات ش��بان ه روز درگیر
همس��ر و فرزند و کار باشید و اصال
ی
خودت��ان را فراموش کنید ،کم م 
آوری��د و به م��رور حت��ی در انجام
وظایف خود در قبال آن ها نیز موفق
نخواهید شد.
ل تان
ش��اید در این یک س��اعت د 
بخواهد پی��ادهروی کنی��د ،مجله
بخوانید ،یا دوستی را مالقات کنید.
این که اهل معاشرت باشید میتواند
در کاهش دغدغه و دلش��وره ش��ما
موثر باشد.
اگ��ر هیچ کدام از توصی��هها فایده
نکرد و همچنان مش��کل باقی بود،
ن پزش��ک
قدم پنجم مراجعه به روا 
است که بتواند در کاهش اضطراب
ک تان کند.
کم 
دکتر محمدرضا خدایی –
روانپزشک

�

�

�

در مورد آنچه شما
را میآزارد با یک
همراز صحبت کنید:

انجام بعضی حرکات نرمشی یا شل و
ک
ی تواند کم 
سفت کردن عضالت م 
کننده باشد و از اضطراب و دلشوره
تان بکاهد .حتما و حتما ساعتی را
ب��ه خودتان اختص��اص دهید و آن
ت تان اس��ت
کاری را ک��ه مایه لذ 
انجام دهید.

�

�
�



از تکنیکهای
آرامسازی استفاده
کنید:

 حل جدولها در همین شماره :لطفا ورق بزنید:

�

�

اگ��ر میبینید همکارت��ان در حال
گفتگو با رییس است و نگاهی به شما
میاندازد یا با آمدنتان حرفاش
ی جهت دلش��وره
را قطع میکند ب 
نگیرید که حتما درباره شما صحبت
ی کرده و باید تا پایان روز منتظر
م
وقوع حادثه بدی باشید.



�

�

خدماتآرایشی

با ختفیف ویژه برای
هموطنان عزیز
Tel.:(514)772-5787
(514)620-3622
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پزشکــی....
بیماری قند

www.paivand.ca

دکترعطاانصاری(کبک)

Ata Ansari: Ancien Professeur
de la Faculté de Médecine de

l’Université de Kisangani, R.D.C.

خبش دوم :نوع 2

دیاب�ت نوع  2وقت�ی به وجود
می آید که بدن قادر نیست قند
خون را تنظیم کند.
مصرف اغذی��ه حاوی مق��دار زیاد
چرب��ی و قند و ع��دم فعالیت های
بدنی باعث می ش��وند که به غیر از
تولید بیماری باعث سنگینی اضافی
وزن بدن بش��ود .جمع شدن چربی
در ب��دن باعث جلوگیری از فعالیت
انس��ولین می ش��ود .وقتی که بدن
مقاوم به انسولین شد قدرت جذب و
شکستن گلوکز و تبدیل آن به انرژی
را از دس��ت می ده��د و در نتیجه
پانکراس مجبور می شود که بیشتر
انسولین بسازد و ترشح کند .بنابراین
پس از مدتی خسته می شود و کمتر
و کمتر انسولین تولید می کند و حتا
ممکن است دیگر تولید نکند و مقدار
قند در خون باال رفته ،تولید دیابت
نوع  2می کند.
این قند ب��اال در خ��ون در صورت
عدم درمان در مدت طوالنی موجب
مشکالت بس��یار جدی و خطرناک
برای سالمتی بدن می شود،
اعصاب،
مانند ک�وری ،تخریب
خون نوع 2
بیماری های قلبی و عروقی ،کم  داش��تن بیم��اری قند
کاری کلیوی و عوارض آن.
حاملگی و وزن نوزاد بیشتر از
پس بسیار مهم است که قند خون را  4کیلوگرم به هنگام تولد.
به مقدار طبیعی پائین بیاوریم.



عالئم بیماری قند نوع 2
در اوائ��ل بیماری هیچ نوع عالئمی
وجود ندارد و یا خیلی کم ،و بیماری
می تواند سال ها وجود داشته باشد
و شخص نفهمد
این عالئم عبارتند از:
 احتی��اج بیش��تری ب��ه ادرار
کردن ،زیرا کلیه ها با ترشح بیشتر
می خواهند قند بیشتری را از خون
خارج کنند.
 احس��اس تشنگی و گرسنگی
بیشتر از معمول.
 الغر شدن.
 خستگی شدید مخصوصاً پس
از صرف غذا.
 اشکال بینائی
آنچه که وضع را خطرناک می کند.
اضاف��ه وزن ( 80در ص��د بیماران
قندی اضاف��ه وزن دارند) مخصوصاً
وقتی که چربی ها در شکم و پهلو ها
جمع می شوند.
 خانه نشینی و مصرف غذاهای
پرکالری.
 داشتن یک سندروم متابولیک
(چاقی دور شکم ،تری گلیسرید باال
در خون ،کمبود کلسترول خوب در
خون  ، HDLفشار خون ،مقدار قند
خون باال در حالت ناشتا).
 داش��تن فامیل نزدیک (مادر،
پ��در ،خواهر و ب��رادر) مبتال به قند
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پیش�گیری از دیابت
نوع دوم

بهترین راه جلوگی��ری از مبتال
شدن ،کنترل وزن بدن ،تغذیه
سالم (که مقدار قند خون را
کنترل کن��د) و فعالیت های
ورزشی (بدنی) است.
چون که بیماری بدون هیچ عالئمی
می تواند پیشرفت کند و به مراحل
خطرناک برسد همه افراد  40سال
به باال و افرادی که آمادگی ژنیتیکی
بیشتری دارند باید هر سه سال یکبار
آزمایش قند خون ناشتا و  2ساعت
بعد از غذا را انجام دهند.

درمان دیابت نوع 2

بیماران دیابتی م��ی توانند امیدوار
باش��ند که ی��ک زندگی فع��ال و
دینامیک داشته باشند به شرطی که
یک دیسیپلین شدید برای زندگی
داشته باشند.
 کنترل قند خون.
 رژیم غذائی الزم.
 فعالیت های ورزشی حساب
شده و مرتب.
 کم کردن وزن بدن.
برای بعضی بیماران این تغییر وضع
زندگی کافی است ولی برای بعضی
دیگر احتیاج ب��ه داروهای مختلف
هست.

درمان های داروئی
داروهای ضد دیابت مانند:
Biguanides metfomine
Glucophage
یا Glumetza
Thiazulidiediediones
مانند Secretagogues dinsuline
 Incretinesو  Acarboseمانند
Inhibiteurs de lalpha glucidase
داروهای الغر کننده برای افراد
چاق
درمان با انسولین

درمان های مکمل

درمان های مکمل ش��ناخته شده
ای و جود دارد که سازمان بهداشت
جهانی هم آن را تائید می کند .ولی
باید تحت نظ��ر متخصص واقعی و
تحصیل کرده و با تجربه انجام شود.

اخطار!

خوددرمانیبیماریقندمیتواند
تولید مش��کالت جدی بکند.
وقتی که داروئ��ی برای پائین
آوردن قن��د خون مصرف می
شود باید مرتباً میزان گلیسمی
(قند خون) اندازه گیری شود
و نتیجه آن به پزشک گزارش
شود تا در صورت لزوم بر مقدار
داروهای داده شده تجدید نظر
شود.

دیابت حاملگی

قبل از ادامه مطلب باید دانست
که عده ای از پزشکان شک
دارن��د که چنی��ن بیماری
ای وج��ود دارد و باید آن را
تش��خیص داد و درمان کرد و
عده ای هم عقی��ده دارند که
مهم است خانم های باردار تحت
کنترل قرار گیرند.
دیاب��ت حاملگی همان ط��ور که از
نامش پیداست معموالً در ماه های
چهارم به بعد در شش تا هشت در
ص��د از خانم های ب��اردار دیده می
شود.
در این ماه ها خانم های باردار دو تا
سه برابر بیشتر احتیاج به انسولین
دارند زیرا به تدریج ترشحات هورمون
های ضد انس��ولین مانند هورمون
های جفت (پالس��نتا) ،کورتیزول
( )Cortisolو هورم��ون های رش��د
زیاد می شوند.
این ها برای رشد طبیعی جنین الزم
هستند ولی اثر انسولین مادر را کم
م��ی کنند در این مواق��ع پانکراس
تولید مقدار بیش��تری انسولین می
کند ول��ی در بعضی ها که آمادگی
پنهانی ب��رای بیماری قن��د دارند،
پانکراس نم��ی تواند به اندازه کافی
انسولین تولید کند.
در نتیجه مقدار قند در خون آن ها
باال م��ی رود .بعضی از متخصصین

 حل جدولهای ویژه و عادی:از صفحه پیش

معتقدن��د که باید ب��اال رفتن قند،
تشخیص و درمان شود زیرا ممکن
است تولید مشکالت سالمتی برای
جنین و مادر بکن��د و رژیم غذائی
و احتماالً انسولین الزم می باشد و
برخی می گویند با این که مقدار قند
باال رفته ولی احتیاجی به تشخیص
و درمان آن نیست.
هنوز از نظر علمی ثابت نش��ده که
کدام گروه برنده این مبارزه اس��ت.
معموالً ب��ه خانم هائ��ی که مبتال
به بیماری قند نوع  1و  2هس��تند
پیشنهاد نمی شود که باردار نشوند
ولی از قبل از تولید جنین باید تحت
نظر پزشکی جدی باشند.
اگ��ر جنی��ن در ماه ه��ای اولیه در
محیط دیابتیک قرار گیرد مشکالت
بسیار جدی سالمتی مانند غیر عادی
بودن بدن و یا مرگ قبل از تولد در
انتظارش می باش��د .بهتر است هر
خانمی قبل از بارداری آزمایش خون
س��اده و در صورت لزوم یک ساعت
پ��س از صرف  50گرم گلوکز انجام
دهد.

پس از زایمان

حدود  90درصد موارد بیماری قند
بارداری چند ماه پ��س از زایمان از
بین می رود ولی مقدار زیادی از این
خانم ها پس از چند ماه تا چند سال
دچار بیماری قند نوع  2و به ندرت
نوع  1می شوند.


شیر دادن

بیماری قند بارداری برای شیردادن
ممنوعیت��ی ایجاد نم��ی کند بلکه
طبق بعضی مطالعات می تواند نوعی
جلوگیری از مبتال ش��دن نوزاد در
آینده باشد ولی به هر حال کودکانی
که مادرشان دیابتیک است ممکن
اس��ت ژن مبت�لا ش��دن را از مادر
گرفته باشند و همین طور چون در
محیط ش��یرین بوده اند باید تحت
نظر پزشک باشند.



مشکالتی که ممکن است برای
مادر و کودک پیش بیاید.

برای مادر

 عفونت های دستگاه ادراری فشار خون باال و تورم فارغ شدن قبل از  9ماه مبتال شدن به دیابت نوع 2برای کودک
 کمب�ود قند خون ب�ه هنگامتولد
 -زردی شدید به هنگام تولد

صبحانه

 کمبود کلسیم خون مشکالت تنفسی ماکروسمی (بزرگ بودن زیادهیکلبچه)
 مبتال ش�دن ب�ه دیابت اغلبنوع2

عالئم

مانند انواع دیگر بیماری ،خانم باردار
هیچ عالمت خاصی نشان نمی دهد
ولی ممکن اس��ت دارای عالئم زیر
باشد.
 خستگی بیش از حد برای یکخانم باردار
 ادرار بیش از حد تشنگی بیش از حد
چه کسانی احتمال مبتال شدن دارند
 خانم های اهل آمریکای التین سرخ پوست ها سیاه پوست ها اهالی جنوب شرقی آسیا خانم های مسن تر از  25سال
خانم هائی که آمادگی برای دیابت
دارند (در خانواده آن ها بیمار دیابتی
وجود دارد)

خانم هائی که در دوران بارداری دچار
عوارض زیر بوده اند.
 دیابت بارداری فشار خون باال عفونت های دستگاه ادراری
خان��م هائی ک��ه در ب��ارداری های
قبلی دارای نوزاد غیر طبیعی ،سقط
جنین ،ن��وزاد مرده هنگام تولد و یا
نوزادی ب��ا وزن بیش از  4کیلوگرم
بوده اند .چاقی قبل از حاملگی یک
عامل بسیار مهم است.

پیشگیری

هیچ راهی برای جلوگیری از دیابت
بارداری وجود ندارد.
بهترین راه خوردن غذاهای مناسب
و نداش��تن وزن اضافی است که به
مبتال نشدن کمک می کند.
(اکث��ر خانم هائی ک��ه دچار دیابت
بارداری هس��تند ،مبتال به بیماری
دیابت نوع  2بوده اند).
پیشگیری از مشکالت سالمتی مادر
و نوزاد.

کنترلگلیسمی
اگر مرتب��اً آزمایش قند خون انجام
ش��ود ،می توان آثار بد بیماری را با
تغذیه کنترل کرد ش��اید گاهی هم

انسولین الزم شود.
 کامل کننده ه��ای پر ویتامین ومواد معدنی.
در دوران ب��ارداری احتی��اج به مواد
مغذی زیاد می شود .مطالعات علمی
نش��ان داده که کمبود بعضی مواد
غذائ��ی در خانم های ب��اردار مبتال
به دیابت بارداری دیده ش��ده مانند
ک��رم  Chromeمنیزیوم ،پتاس��یم
ُ
و ویتامی��ن ( B6پیریدوکس��ین
 )Pyridoxineو ای��ن کمبود ها بر
اثر گلیک��وزوری یعنی وجود مقدار
غی��ر طبیعی گلوک��ز در ادرار بر اثر
دیابت می باشد .این کمبود ها می
توانن��د مقدار قند خون را باال ببرند
زیرا آن ها در ترشح مقدار انسولین
موثرند .بنابرین مصرف ویتامین ها
و اولیگوالمنت ها در پیش��گیری و
درمان موثر است.

پیشگیری برای دیابت نوع 2
چون بیش از  50در صد خانم هائی
که در ب��ارداری قندش��ان باال بوده
بعداً به دیابت نوع  2مبتال می شوند
باید ش��دیداً مواظب عادات زندگی
خود باش��ند تا حد االمکان از مبتال
شدنش��ان جلوگیری شود .بهترین
راه نداش��تن وزن اضاف��ی و تغذیه
مناسب و ورزش می باشد که باعث
پائین آمدن میزان کلس��ترول بد و
فشار خون شده و در نتیجه احتمال
ابتالی شخص به بیماری هائی همراه
با دیابت بسیار کمتر می شود.
درمان های داروئی
در حال حاضر برای دیابت بارداری
درمانی وجود ندارد.
زیرا معلوم نیس��ت که آیا درمان از
عوارض بعدی بیمار می کاهد یا نه؟
بیشتر پزشکان داشتن عادات زندگی
خوب مانند تغذیه مناسب برای مادر
و جنین و نگهداری میزان قند خون
در حد طبیع��ی و ورزش و حرکات
بدنی مناسب را توصیه می کنند.
بیشتر داروهای ضد دیابت برای خانم
های باردار ممنوع هستند و انسولین
هم در مواقعی که رژیم و ورزش موثر
واقع نش��ود ،به کار م��ی رود .تعداد
دیگری از پزشکان معتقداند که به
عل��ت این که نتیج��ه حاصله مهم
نیست ،نباید وقت و پول صرف کرد
و احتیاجی نیس��ت پس بهتر است
که خانم های باردار با پزشک خود
مشورت های الزم را بنمایند.
ادامه این مطلب را در شماره آینده
مطالعهبفرمائید
همیشه شاد و همیشه خوش باشید

>> ادامه از صفحه24 :

.8خامه

یکی دیگر از اجزای پرکالری صبحانه
ک��ره ب��وده ک��ه اس��یدهای چرب
موجودش از نوع اشباعاند .از آنجا که
میتواند کلسترول خون را افزایش
دهد ،افرادی که محدودیت مصرف
چربی دارند ،بهتر اس��ت از این ماده
غذایی صرفنظر کنند.

.9ختممرغ

(یک عدد)
یک��ی دیگ��ر از اج��زای پروتئینی
صبحانه تخممرغ ب��وده که آن را به
صورت آبپز ش��ده ،عس��لی ،نیمرو
و ی��ا حتی املت میل میکنند .الزم
است همینجا یادآور شویم که نوع
آبپز آن برای کسانی که محدودیت
دریافت انرژی دارند ،توصیه میشود.
بهتر است از نوع عسلی آن صرفنظر
شود زیرا امکان آلودگی به میکروب
سالمونال در آن باالست .نوع نیمروی
آن به دلیل سرخ شدن در روغن برای
افرادی که کمب��ود وزن دارند ،بهتر
اس��ت و املت نیز ب��ه دلیل مخلوط
شدنباسبزیجاتگزینهدیگریبرای
کم وزنها به حساب میآید.

.10عدسی (ک م نمک)

این منب��ع پروتئین گیاهی یکی از
گزینههای تنظیمکننده قندخون در
صبحانه به حساب میآید که برخی
آن را با سیبزمینی و کره و برخی
بدون آنها میل میکنن��د .البته به
کار بردن آنها به وضعیت وزنی شما
بس��تگی دارد .یادتان باشد که یک
کاسه عدسی جایگزین مناسبی برای
پنیر و یا تخممرغ است.

.11میوه و سبزی

میوههای تازه مثل س��یب و پرتقال
به دلیل فیبر و ویتامین  Cکه دارند،
پیشنهاد میشود که در این وعده قرار
گیرند .آب پرتقال به همراه تخممرغ
و ی��ا عدس��ی افزایشدهنده جذب
آهن نیز هست .گوجهفرنگی و چند
ب��رش هویج پخته نیز تأمینکننده
بتاکاروت��ن و افزایشدهنده جذب
امالحی مثل آهن است.

.12کره بادامزمینی

یکی دیگ��ر از اج��زای پروتئیندار
اما چرب ای��ن میز کره بادامزمینی
اس��ت که نمیتوان در خوردناش
زی��ادهروی کرد .فراموش نکنید که
یک قاشق غذاخوری آن یک واحد
بوده و معادل  45کیلوکالری انرژی
دارد.

نکته طالیی

باید یک پنجم انرژی دریافتی
روزانه از صبحانه باش�د؛ مث ً
ال
اگ�ر یک خان�م بالغ ب�ه 1800
کیلوکال�ری ان�رژی نیازمن�د
اس�ت ،باید  350کیلوکالری و
آقایی ک�ه به  2500کیلوکالری
انرژی نیازمند است ،باید 650
کیلوکالریازانرژیدریافتیاش
از صبحانه باشد.
در ضمن ،بهتر است یک وعده
صبحانهتانازچندگروهغذایی
(منبع پروتئین و کربوهیدرات
ه�م از نوع س�اده و هم از نوع
پیچیدهاش) تش�کیل ش�ود.
یادتان ن�رود که ش�یر ،پنیر،
تخممرغ ،عدس�ی و حتی مغز
دانهها از خانواده پروتئین بوده
ونانوغالت،میوهوسبزیجات،
عسل و مربا از تأمینکنندههای
کربوهیدراته�ای پیچیده و
س�ادهاند .البت�ه باید قندهای
ساده و چربیها در حد محدود
دریاف�ت ش�ده و از مص�رف
سوسیس و کالباس صرفنظر
شود.
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زنان...

>> Email: elahem@sympatico.ca

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

در دفاع از لبخند تو

یادواره هایی برای شریین علم هویل
ش��یرین عل��م هولی متولد س��ال
 ۱٣۶۰در روس��تای دیم قشالق در
حوالی ماکو پس از گذراندن  ۲سال
حبس در زندان اوین تهران به اعدام
محکوم ،و در تاریخ  ۱۹اردیبهشت
 ۱٣٨۹ب��دون اط�لاع خان��واده و
وکالیش در زندان اوین اعدام شد.
دختری که در بامداد روز یکشنبه به
همراه چهارتن دیگر در زندان اوین
به عنوان تروریست اعدام شد ،برای
تک تک کس��انی که او را هر چند
کوتاه در زندان مالقات کرده بودند
نه تروریس��ت که نمادی از عشق و
مقاومت ب��ود .دختری زاده تبعیض
های اجباری که هرگز سرخم نکرد و
جز برای آزادی و برابری نکوشید.
این نوشته ها یادواره ایست به پاس
روزهایی که با شیرین سپری کردیم
و در دفاع از لبخندی که از لبهای او
ربوده شد.

ندارند .ش��بنم اینجا هر ده روز یک
بار پریود می شود .بهاره امروز دادگاه
بود و...
تو و فرزاد چه شبیه بودید ،در همه
ویژگی های دوست داشتنی تان .تو
که هر بار تلفن مان را خاموش می
دی��دی هزار دلهره که «گفتم نکند
اینجا باش��ید» و پ��رس و جوهایت
آغاز می شد .و فرزاد که وقتی کاوه
را گرفتن��د با اضط��راب تماس می
فرشته نگهبان من
گرفت و هزار بار عذر می خواس��ت
که «ببخشید سعی می کنم خبری
سیلواهارطونیان
برسانم هر چه زودتر» و من درمانده
(هم س��لولی و هم بند شیرین علم که شما زیر حکم اعدامید و این چه
نگرانی است برای ما؟
هولی)
امروز دلم همان قدر طوفانی اس��ت کس��انی که به بند شما می آمدند
که  ۱۱سال پیش ،وقتی سر بی جان به ش��وخی می گفتی «حاال حاالها
پدرم را در آغوش کشیدم و بر گونه مهمان ما هستید .اینجا را هم خانه
هایس��رد کبودش بوس��ه زدم .اما خود بدانی��د ».و از آن پس قرارگاه
امروز عزیزم در جایی است که نمی شان می شد ایستادن در کنار پنجره
توانم گردن شکسته اش را در آغوش ای در این بند ،ک��ه رو به تپه های
بگیرم و برآن چشمهای پر ازامیدش پش��ت اوین بود و می گفتی که بار
دیگر همدیگر را آنجا در آن تپه ها
بوسه بزنم.
عزی��زم رفت و ب��ا رفتنش من یک م��ی بینیم و از آنجا ب��ه اوین دهن
بار دیگر از عدالت الهی ناامید شدم .کجی می کنیم.
انسانی که پر از مهر و محبت بود ،پر راس��تی چقدر زندگی در تو جریان
از زندگی و باور فردا بود با اجازه چه داش��ت .مرگ تو زیباترین زندگی و
زندگی ما وحش��ت هر روز ماندگی
کسی االن خاموش است...
من امروز داغدارم ،فرشته ی نگهبان در سرزمینی است که پاسخ حقانیت
م��ن در تمام��ی ای��ن دوران رنج و ت��و و فرزاد نازنین را که جز عش��ق
سکوت ،پرگشود ،چون زمین و دل نکاش��تید و برداشت تان مهری بود
تنگ آدمهایی سیاه جایی برای این که بر دل ما کاش��ته شد ،با طناب
دار دادند .و بار دیگر دس��تان ما چه
فرشتهنداشتند.
انس��ان های زمینی منتظر خش��م عاجز و ناتوانند و مغزهایمان خسته
و اعصابمان تیرکشیده که این دیگر
خدای فرشتگان نگهبان باشند.
چه جنایتی اس��ت .و بار دیگر ،اوین
است که به ما دهن کجی می کند.
ما بی چرا زندگانیم ،بار دیگر دیدی��م این زمینی که به
آن مهر ورزیدید ،به نس��ل کش��ی
آنان به چرا مرگ
مردمانت��ان آمد همان گونه که می
خود آگاهند*
گفتی و بار دیگر ما نیز با سکوتمان
در این مسلخ سهیم شدیم.
جلوه جواهری
بار آخر که تماس گرفتی ،با صدایی
خش��مگین گفتی که چط��ور از تو
(هم بند شیرین علم هولی)
چه دیر آش��نایت ش��دم و چه زود خواسته اند در مقابل تلویزیون بیایی
ناپیدا شدی یا شاید ما ناپیدا شدیم و به کارهای نکرده ات اعتراف کنی
و حقانیت تو آش��کار شد ،حقانیت خواس��ته بودند بر علیه گروه های
تبعیض این جهان��ی که هر لحظه کردی حرف بزنی .گفتی در پاسخ بر
خوبان اش را از زمین اش دریغ می سر بازجو فریاد زده ای و گفته ای که
اگر می توانید مرا اعدام کنید .به من
کند.
باور نمی کنم ک��ه دیگر صدایت را گفتی که آخرش می خواهند اعدام
نش��نوم ،صدایی که هربار با لهجه کنند دیگر باالتر از این که نیس��ت،
ش��یرین کردی می پرسید« :سالم ،ب��رای چه علیه کرده��ا حرف بزنم.
بیرون چه خبر؟» و نگرانی های تو را گفتی که چگونه مادر زینب را راهی
از یکایک عزیزانی که نمی شناختی تهران کرده اند تا سه ساعت با زینب
اما نامشان را شنیده بودی« :راستی حض��وری صحبت کن��د که حاضر
وضعیت کاوه چطور است؟ به تهران شود بر علیه خود و همراهانش حرف
منتقلش نکردند؟ اتهامش چه شد؟» بزند ،اما نتوانسته بودند .همان موقع
و با ناراحتی بگویی «کرد است جرم بود که دلهره به دلم افتاد ،همیشه
او کرد بودن است» یا کسانی که می به جسارت تو و مردمانت رشک می
شناختی و هم بند و نگران تو بودند :بردم اما دلهره داش��تم که این چه
«محبوبه هنوز آزاد نشده؟» یا خبرها بازی اس��ت که دوب��اره راه انداخته
را بدهی از زندانیانی که اوضاع خوبی اند .باز می خواهند کردها را قربانی
کنن��د؟ و چه خوب
نوش��تی که گروگان
ش��ان هس��تی و چه
زمان :یکشنبه  9ماه می
خوب گفت��ی که هر
چه بیرون اتفاق بیفتد
 10:30 --صبح تا  1/30بعدازظهر ---ش��ما رو ب��ه عنوان
به همه شما خوشامد می گوییم.
گروگان تیرباران می
)8043 St. Hubert (Metro: Jarry
کنن��د و تیربارانتان

جلسه اجنمن زنان
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کردند!
آنکه در برابر فرمان واسپین لبخند
می گشاید ،تنها می تواند لبخندی
باشد در برابر «آتش!»*
می خواستند نمایشی از شما بسازند
که بی هزینه تر باشد این نسل کشی
شان ،تا همانند زمانی و رحمانی پور
مردم بشنوند که بر علیه خودتان چه
می گویید و باور کنند که مرگتان بر
حق ب��وده ،اگر چه دیگر هیچ کس
هیچ چیزش��ان را باور ن��دارد .آنها
نتوانس��تند شما را مجاب به چنین
کاری کنند.
نمیدانستندنتیجهاینهمهتبعیض
بر مردمانت ،استواری بیشتر و صبر
شما خواهد بود؟
هنوز ه��م نمی دانند ام��روز که تو
را اعدام می کنن��د و فرزاد و علی و
فرهاد و مهدی را ،فردا هزاران شیرین
و فرزاد سربرخواهند کشید.
این دژخیمان ،خود را به گور سپرده
اند ،گوری خاموش که هیچ زندگی
در آن نیست ،همان ها که تو را ۲۲
روز زیر چکمه های س��نگین شان
لگدمال کردند.
گفته بودی که در این  ۲۲روز چه بر
تو گذشت و من اعصاب تیرکشیده
ام باور نداشت تاب تو را در آن لحظه
های پر از تنهایی ،که تو تنها نبودی
با ایمان راس��خت بودی به گشودن
دنیایی بهتر .گفتی که چگونه یکی
از شکنجه گرانی که بر باالی سرت
آورده بودند با زبان کردی با تو حرف
می زد .می خواس��تند این گونه تو
را بش��کنند و بگوین��د ببین اگر در
سرزمین تو چنان کردیم مردمانی از
تو هستند که به ما بپیوندند .گفتی
که با زبان ترکی حرف می زدی وقتی
که به کردی می پرسیدند .گفتی که
چطور یکی دیگر از شکنجه گرانت
وقتی تو را به تخت می بس��تند تا
به شالقت ببندند می گفت همین
جا فرزاد را بس��تیم تو را هم مثل او
شکنجه می کنیم.
چقدر به ف��رزاد و کارهای او ایمان
داشتی و می گفتی از بهترین های
ای��ن دیار ب��ود .از کارهای��ی که در
روستاها برای دانش آموزان کرده بود
گفتی .گفتی معلم ماست همه از او
آموختیم که چگونه با صبر کار کنیم.
و ندانس��تی که چطور خودت معلم
ما ش��دی و چگونه بهترین تحلیل
ها را از وضعی��ت زنان و انتخابات و
ایران می دادی و می گفتی باید در
انتخابات شرکت کرد این تنها ابزار
باقیمان��ده از دموکراس��ی در ایران
اس��ت .ندانس��تی که رفتار خودت
چگونه زندگی بخش بود به ما که در
روزمرگی هامان غرق بودیم.
راس��تی چطور ش��ما را تروریست
معرفی کردند وقتی هربار که کسی
با شما آشنا شد جز عشق و زندگی
در شما ندید؟ تروریست آنها هستند
که هر بار به نام قانون ،انس��انیت را
ترور می کنند.
به من می گفتی نباید ناامید ش��د.
می گفتی "ب��ه انتظار عزیز کویرها
سوگند که دشت ها همه شاداب و
بارور گردند ،به اعتماد نجیب بزرگ
ها س��وگند که باغ ها همه سرشا ِر
بارور گردند ".می گفتی "باید از رود
گذشت باید از رود اگر چه گل آلود
گذشت".
و من از تو آموختم که بگویم غم این
نیست که دستانمان ناتوان و خالی
اس��ت ،چش��مان ما لبریز از رهایی
است.

***

اینجا دیم قش�لاق است ،دیاری که
ت��و از آن آم��ده ای .دیاری که بارها
از تبعیض بر زنان آن سخن راندی.
دیاری که به تبعیض در ایران محکوم

بهار وحشت
شهرزلد چگنی
راستی در کشور استبداد زده ما آیا روزی امکان
بخشیدن و فراموش کردن این همه جنایت هست؟
بخشیدن این همه خونهای پاک
بر زمین ریخته شده ،بخشیدن
این همه غنچه های پرپر شده ،
بخشیدن این همه آرزوهای برباد
رفته ،بخشیدن این همه جوانی
های جوانی نکرده  ،بخشیدن
این همه سروها ی بر خاک
افتاده  ،خدایا در این بهار وحشت
بداد خانواده های دردکشیده و
دردمند که شاهد از دست دادن
تمام سرمایه زندگی شان هستند
برس.
امروز هوای پاریس ابری تر و غم
انگیز تر از روزهای قبل است.
آنچنان دلم گرفته است و آنچنان
بغض گلویم را که نمی دانم چه
می خواهم بنویسم .
می دانم که همه مثل من در سوگ این خونهای ریخته
شده عزادارند .بیشتر از هر زمانی با مرگ فرزاد کمانگر
و چهار زندانی سیاسی نمی دانم چرا تمام خاطرات تلخ
تلخ دردناک سالهای اوایل انقالب برایم تداعی می شود.
براستی تاریخ کشور ما تاریخ تکرار درد و رنج است .بارها
به عکس مادر فرزاد کمانگر نگاه می کنم.
مادری با لباس محلی که قاب عکس فرزند برومندش را
در دست گرفته است .احساس نزدیکی زیادی با او دارم.
چقدر این عکس برایم آشنا است.مادری مثل مادرهای
لرستان ،ذهنم به دور دستها می رود زمانی که در اوایل
انقالب بدنبال کشته شدن سیامک اسدی چریک فدایی
در درگیری ،در مراسم عزاداری اش در لرستان تعداد
زیادی از بچه های چپ را دستگیر و بعدا اعدام کردند.
زمانی که اولین حمله های گسترده به نیروهای چپ

بود .روستایی محروم ،بدون مدرسه
ای برای فرزندانش.
روزهای مدرسه ،تو و دختران دیگر
در خانه می ماندید .چرا که تا ماکو
نزدیکترین جایی که می توانستید به
مدرسه بروید سه ساعت فاصله بود و
مجبور بودید به مدرسه شبانه روزی
با این فاصله بروید ،اما ماکو مدرسه
شبانه روزی برای دختران نداشت و
شما دختران دیم قشالق به راحتی
از اولین حقوقی که در قانون اساسی
برایتان مقرر شده بود ،محروم بودید.
با این حال عش��ق به دانستن باعث
شد تا جس��ته و گریخته از برادرت
اندک سوادی بیاموزی.
شنیده ام در روستای زیبایی که در
آن زندگ��ی می کردی ،اغلب اهالی
محل دامدار و عشایرند و سطح سواد
منطقه در حد نوشتن و خواندن ،تنها
در ح��دود  .%۲۰در آن دیار ،ترک و
ک��رد ،دو ملتی که ب��ر آنها اجحاف
فراوان��ی رفته در کن��ار هم زندگی
می کنند .در آنج��ا دختران با رنج
های مضاعفی روبرو هستند .گفتی،
مردساالری در آنجا حاکم است و در
خانه های آن س��خت ریشه کرده و
بزرگترین آف��ت آن ،ازدواج اجباری
دختران در سنین پایین است .گفتی
که دختران برای گریز از این ازدواج
ها سوختن را بر می گزینند .اما در
این دیاری که به مردمانش س��خت
می گذش��ت ،ت��و راه رها ش��دن را
آموختی به جای سوختن.
(* احمد شاملو)

بلند شو شیرین!
دالرام علی

(هم بند شیرین علم هولی)
بلند شو شیرین! خواب بد دیده ای،
مثل من که آن شب دم دمای صبح
خواب بد می دیدم و هی چیزی بیخ
گلویم را می فشرد .بلند شو شیرین!
دستت را بگذار روی گلویت ،نفس
بکش و ببین زنده ای .بعد مثل من
که آن ش��ب دم دمای صبح سرم را
دوباره روی بالش گذاش��تم سرت را
روی بالش بگذار و بخواب.

شروع شد ،زمانی که سازمان ما ضربه خورد ،زمانی که
بهترین یاران ما را دستگیر و زیر شکنجه های وحشیانه
بردند .یادم می آید وقتی در کشتار  67خبر کشته
شدن هبت و دیگر رفقا را شنیدم ،بقدری غم از دست
دادن آنها سنگین بود که یقین کردم که هرگز ما با این
همه کوله بار رنج و درد کمر راست نخواهیم کرد .بازهم
در خاطرات سالهای قبل می روم.
این قاب عکس دست مادر فرزاد برایم آشنا است ،کجا
او را دیده ام ،یادم آمد قاب عکس هبت است در دست
مادرش ،وقتی پاریس بود عکس هبت را
که ما در قاب گذاشته بودیم هربار برمی
داشت و غبار روی آن را می گرفت و بعد
برایش به زبان محلی مویه می خواند .و
من هربار برای اینکه اشک مرا نبیند از
اطاق بیرون می رفتم .کاش امروز من
تنها بودم تا در خانه گریه که نه ،زار بزنم.
چطور می تواند خانواده ای ،مادری بتواند
زندگی کند ،زمانی که می داند فرزند
دلبندش در زیر وحشیانه ترین شکنجه
ها ست .چطور می توان این همه رنج
را تاب آورد .چطور می توان زنده بود و
روزی صدبار مرگ را زندگی را کرد .من
زبانم الل حتی تصور آنرا هم برای خودم
نمی توانم بکنم .بازهم به سالها پیش می
روم ،من مادری را یعنی شیر زنی را می
شناسم که با وعده آزادی تنها فرزند پسرش او را برای
مالقات خواستند در حالی که همان موقع فرزندش
را کشته بودند .این مادر برایم تعریف می کرد که فکر
کردم می خواهند رضا را آزاد کنند یعنی این طور گفته
بودند وقتی کالشینکف بدستها خنده کنان به پیشوازم
آمدند و خبر کشته شدن او را دادند خواستم او را برای
آخرین بار ببینم ،هنوز تن اش گرم بود و جای گلوله
ها تازه ،در برابر من و پدرش جنازه اش را در وانت
بار انداختند و ...راستی مرزی برای تحمل رنج و درد
هست؟ راستی مادر تو روزی می توانی ببخشی؟ مادر
فرزاد و فرزادها ،مادرانی با قلبهای پاره پاره شده ،مادران
رنج ،مادران درد ،روزی می توانند ببخشند؟ در کشور
بال دیده ما روزی می توان از آشتی صحبت کرد؟

بلند شو! صدای گریه ابولو از پشت
در ات��اق می آید و ج��ز با دیدن تو
خنده به لبهایش برنمی گردد .بلند
شو! تو که می دانی اگر باز هم گریه
کند ،صدای بقیه درمی آید .بلند شو
ش��یرین! شقایق باز هم موهایش را
دم موشی کرده و در حیاط کوچک
بند نس��وان دنبال قدم های بزرگ
ت��و می دود و با صدای کودکانه می
گوید ،عزیزم (می داند این را که می
گوید ،می خندی و بغلش می کنی،
بی انصاف دس��تت را خوانده و هی
تکرارش می کند).
بلند شو شیرین! آفتاب امروز بهاری
است و جان می دهد برای ساعت ها
نشستن توی حیاط و هی قدم زدن
در چهار وجبی حیاط که دنیای این
روزهاست .بلند شو شیرین! طناب
را خواب دیده ای ،دست و پایت در
خواب بیخودی هی تکان می خورد
و تو هی بیدار نمی ش��وی .بلند شو
شیرین! وقت برای خوابیدن همیشه
هست.
یادت هس��ت بی آنکه قبال فرزاد را
دیده باشی ،حالش را پرسیدی و من
گفتم که حکمش شکسته است و
تو بی اختیار چشم هایت پر از اشک
ش��د .حاال فرزاد را هم هی صدا می
کنم و بیدار نمی شود.
این ش��ب انگار تمامی ن��دارد ،انگار
تمام این یکشنبه لعنتی پر از خواب
است و کابوس.
شیرین بلند شو! این یکشنبه لعنتی
باید تمام شود و اگر تو بیدار نشوی
همیشه یکشنبه می ماند ،همیشه
خاطره طناب می ماند ،کابوس می
ماند .اگر تو بیدار نش��وی ،همیشه
جایی در حوالی ارس زمین تمام می
شود و جهان از حرکت می ایستد.

ما مبهوتیم ،
با چشمان باز باز

عشا مومنی
(هم بند شیرین علم هولی)
حتما مبهوت بودی
زنگ در ،لخ لخ دمپایی
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علم هولی؛ آماده شو
حتما اول تعجب کردی
بعد قلبت شروع کرد تند تند زدن
مقنعه تو سرت کردی ،اون روپوش
آهار دار گشاد و تنت
بعد چادرتو کشیدی رو سرت
صبحونه خورده بودی؟
یعنی چیکارت دارن؟
حتما فکر کردی
"شاید می خوان آزادم کنند"
بعد زود از ذهنت انداختیش بیرون
چون ترس��یدی اگر زیاد بهش فکر
کنی اتفاق نیافته
همیشه این امید کذایی همه چیز را
سخت تر می کنه
مثل وقتی که طناب را دیدی البد
"نه می خوان بترسوننم"
مثل وقتی که خبر رو شنیدیم
"شاید واقعیت نداشته باشه"
از کجا معلوم؟
مگه میشه؟
می خونم :یه شب مهتاب
یکی نوش��ته تش رو روکش فلزی
شوفاژ
ماه می آد تو خواب.....
شاید سلولت همون بغل بود
کاشکی کوردی بلد بودم بخونم
کاشکی کوردی یادم داده بودی آقا
معلم
شاید خیلی چیزا عوض می شد
جون نمیدادیم اینجوری
تو یهو ما ذره ذره
چهار شنبه نبود که
یک شنبه بود روز مادر
وقتی وایسادی رو چهار پایه
وقتی چهار پایه رو کشیدن
چی گفتی؟ زبون آدم بند میاد
دیگه مبهوت نیستی
حتما بستن چشاتو.
ما هنوز مبهوتیم
با چشمای باز باز

{>> ادامه در صفحه}34 :
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بازار امالک...

ثباتبازارامال کمونرتالدرماهآوریل
ا میر سام

بن��ا به آم��ار س��ازمان
مشاورینامالکمونترال
ب��زرگ ،تع��داد ۵۵۱۳
معامل��ه در کالنش��هر
مونترال در ماه آوریل امسال ،بیانگر
 ۱۶درصد افزایش نس��بت به آوریل
سال  ۲۰۰۹میباشد.
بنا به نظر آقای Michel Beausejour
رئی��س هیئ��ت اجرایی س��ازمان
مش��اورین امالک مونت��رال بزرگ،
آوریل سال گذشته بازار امالک هنوز
تحت تاثی��ر بحران اقتص��ادی قرار
ی در عین حال آثار بهبود
داشت ول 
را از خود نشان میداد.
در آن م��اه تعداد خری��د و فروش ۶
درصد نس��بت به ماه آوریل ۲۰۰۸
کمتر ش��ده بود ۱۶.درصد افزایش
در تعداد معامالت در آوریل امسال،
بیانگر بازار گرم امالک مونترال که
ی از بهبود ش��رایط
خ��ود نیز ناش�� 
اقتصادی و و افزایش اعتماد مصرف
ی
کننده و همچنین بهبود اشتغال زای 
ی است،
و پایین بودن نرخ بهره بانک 
ی باشد.
م
تعداد معامالت تمام انواع امالک در
ماه آوریل امس��ال نسبت به همین
ماه در س��ال گذشته از افزایش قابل
مالحظ��های برخوردار بوده اس��ت.
امالک چن��د واح��دی Plexبا ۲۸
درصد بیش��ترین افزایش را داشته
اند و بعد از آن کاندومینیوم با  ۱۸و
امالک تک واحدی Single Family
ب��ا  ۱۲درصد در ردههای بعدی قرار
دارند.

ازلحاظجغرافیایی،پنجمنطقهکالن
ش��هر مونترال نیز از سطح فروش
آوریل سال  ۲۰۰۹فراتر رفتند.
الوال و جزیره مونترال و Vaudreui-
 Soulangesب��ه ترتی��ب  ۲۷،۲۱و
۱۸درصد افزایش در تعداد خرید و
فروش داشتند و پس از آن North
 Shoreو  South shoreدر ردههای
بعدی با  ۱۴و  ۴درصد افزایش قرار
گرفتند.
از لحاظ قیمت نیز ،میانگین امالک
تک واح��دی  Single Familyبا ۹
درصد افزایش از  ۲۳۰۰۰۰دالر در
ماه آوریل سال گذشته به ۲۵۰۰۰۰
دالر در ماه آوریل امسال رسید.
قیم��ت میانگی��ن کاندومینیوم به
 ۲۱۰۰۰۰دالر و ام�لاک چن��د
واح��دی  Plexب��ه  ۳۷۵۰۰۰دالر
رسید که خود بیانگر به ترتیب ۱۰
و ۹درصد افزایش نس��بت به آوریل

ی باشد.
 ۲۰۰۹م 
امالک مونت��رال با وج��ود افزایش
قیمت ،در مقایسه با دیگر شهرهای
بزرگ کانادا ،هنوز هم قابل خریداری
میباشند.
این افزایش قیم��ت نیز با توجه به
قانون عرضه و تقاض��ا قابل توجیه
میباشد .در تاریخ  ۳۰آوریل ۲۰۱۰
تع��داد ام�لاک در مع��رض فروش
نسبت به تاریخ مشابه سال گذشته
 ۲۰درصد کاهش داشت.
از ط��رف دیگ��ر خبر خ��وب برای
خریداران این است که تعداد امالک
جدی��د در مع��رض ف��روش (new
 )listingافزایش داشته اند که در ماه
آوریل امسال این رقم  ۴درصد بیشتر
از ماه آوریل س��ال گذشته گزارش
شد که به نوبه خود به خریداران حق
انتخاب بیشتری میدهد.

قدرت طلبی کند او آمد تا به مردم ایران و
جهان بفهماند که از هیچ قدرتی نهراسید،
جز خالق عالم .او آموخت «طاعت» نکنید،
جز صاحب آدم.
حضرت سیدعلی :مدت زیادی نیست که
از دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری
آقای احمدی نژاد می گذرد ،که وضعیت
کش��ور اسالمی بس��یار دور از حقیقت و
نابسامان و اس��فناک پیش می رود و هر
روز دش��منی و کینه توزی در میان عده
ای از دست اندرکاران گذشته و برادرکشی
در بین ایرانیان مسلمان و خانواده شهدای
جنگ مقدس و یاران قدیمی امام راحل
عریان می شود .این گونه از یکدیگر انتقام
گرفتن و دس��ت همدیگر را پیش دولت
گوساله پرست اسرائیل و دولتهای غرب
علی اصغر محمدی و شرق باز کردن ،جز اینکه دشمنان ایران
بنام خالقی که خلق کرد شتر را ،شتری و اس�لام را خوشحال کند نمی باشد ،در
که در خانه ی (پیر و جوان)( ،شاه و گدا) غیره این صورت «دستهای مرموز در کار
می خوابد ،کجا و کی؟ اوداناست« ،دیر و است» .این بنده حقیر علی اصغر محمدی
بیاد دارم آن زمانیکه آقای «مرتضی محب
زود دارد ،رد خور ندارد»
با س�لام و صلوات بر تمامی رس��والن و االولیا» همان اس��فندیار رحیم مش��ایی
پیروانشان ،مخصوصاً آخرین و کاملترین (معروف) ،از شهرهای کشور کانادا دید و
بازدید می کردند ،بنده ایشان را در گوشه
آنها «محمد مصطفی» (ص)
بارالها :اگر از آن چیزهایی که تو از دولتها ای در شهر مونترال مالقات کردم( ،بماند
و رهبرانشان می دانی! ملتها می دانستند ،چگونه از بیت المال کشور در چند شهر
کانادا ریخت و پ��اش کردند و بماند چه
هر روز عاشورا بود.
اشخاصی در آن نمایش نوروزی ایرانیان
«یادش بخیر روزه��ای اول انقالب»  31خارج از کش��ور دعوت شده بودند ،که نه
س��ال پیش پیرم��ردی به ن��ام روح الله نظام دولت ایران را قبول داش��تند( ،و نه
خمینی ،ک��ه بعدها او را ام��ام راحل نام نظام عالم باال را) .بگذریم.
گذاردند به ایران آمد و حکومتی اسالمی در هن��گام خداحافظی ،آقای مش��ایی از
را پایه گذاری کرد .او بر سر کار نیامد که بنده س��وال کرد ،در ایران کاری ،چیزی
و یا پیامی ن��داری؟ عرض ک��ردم خیر،
مرحمت فرماید سالم مرا به
تمامی خانواده های شهدا و
ستایش خالقی که خلق کرد «ام
پیروان دین حق برسانید و به
املومنین» فاطمه دُخت پیامبر را
آقای احمدی نژاد بگویید با
شهادت بانوی این جهان و آن جهان «فاطمه تمام ایمان و قدرت در مقابل
زهرا(س)» مادر ش��یعیان جهان را به تمامی دولتهای ستمکار و فریبکار و
خدانشناس ایستادگی کنند.
مس��لمانان سراس��ر جهان و ای��ران تبریک و ایش��ان فرمودند حتماً پیام
تسلیت گفته و آرزوی دیدار هرچه زودتر «آل شما را می رسانم .خیرمقدم
محمد مصطفی (ص)» را از خداوند یکتا ،برای گفتم و ایشان را ترک کردم.
«جمعی از مسلمانان و پیروان راه حق» خوانم .بعد از دومین دوره انتخابات
ریاس��ت جمه��وری آق��ای
فاطمه نوریست از بزم وجود
احم��دی ن��ژاد ،ناگهان ورق
وجود
بطن
در
رفت،
به نسیم مژه برهمزدنی
برگش��ت ،گویا آقای مشایی
کردنند
فاطمی
کار
خوشا بحال زنانی که
دوست قسم خورده احمدی
نژاد ،پیام این حقیر را وارونه
خوشا آنانکه کار حسینی کردنند
از طرف علی اصغر محمدی رس��انده و بج��ای اینکه در
و جمعی از مسلمانان و طرفداران راه حق مقاب��ل کفار غرب و ش��رق
و دولت جنایت��کار و «حرام
پروردگارا :ما را به زینت ایمان مزین فرما زاده» چین که هر روز در آن
از سخنان «ام المومنین» فاطمه زهرا (س) کشور مسلمانان را به خاک
و خون می کشد ،ایستادگی

کنند! در عوض مردم شهید پرور ایران و
خانواده های شهید همت ،شهید باکری،
شهید مطهری و نیز دانشمند شهید دکتر
بهشتی ایستادگی می کنند!
شاید آقای مش��ایی با پشتیبانی دوست
فداکارش دکتر احمدی ن��ژاد ،این گونه
اعالم هم بستگی و برادری با مردم اسرائیل
و آمریکا را ابراز دارند .اتفاقاً اسرائیل و دولت
انگلستان و آمریکا همین را می خواهند.
سیاست دولت فخیمه انگلستان از دوران
قدیم تا بحال بر این عقیده می باشد ،که
باید بین شیعیان و اهل تسنن و یا عرب و
عجم نفاق به اندازد تا بیشتر بتواند سروری
و بزرگی کند ،همانگونه که سالهاست بین
کاتولیک ها و پروتستان ها نفاق انداخته
اس��ت .آنها به دولتهای آمریکا و اسرائیل
«خفاش» ،همین سیاست را آموخته اند.
جدیداً نیز اس��رائیل از این سیاست بهره
برداشته و میان شیعیان داخل کشور به
کمک دستهای مرموز ،نفاق و دشمنی و
برادرکش��ی انداخته است .آقای احمدی
نژاد :درس بگیرید ،درس ُدرست بدهید،
یاران امام و فرزندان شهدا را میازارید ،که
بی شک آزاده خواهید شد .آقای موسوی
و همسرشان خانم زهرا رهنورد دشمنان
اسالم و خدا نمی باشند.
دکتر عزیز شما حتا بفرمان آقای خامنه ای
گوش فرا ندادید ،همچنین به گوشزدهای
بعضی از دوستداران امام و انقالب در داخل
سپاه پاسداران را نیز ،ارزش قائل نشدید و
به تنها روزنامه حامی دولت «کیهان» که
شما را از انتخاب رحیم مشائی به رئیس
دفت��ر خود ،منع کرد ،اهمی��ت ندادید و
همچنان «محب االولیا» را به رئیس دفتر
خود گماردید.
یقیناً دستهایی مرموز در پشت پرده می
باشد.
ش��ما در یکی از س��خنرانی ها ،در شهر
مش��هد گفته بودید ،هر کس مرا دوست
می دارد ،مشایی را نیز باید دوست بدارد.
حتی شما ایش��ان را «ولی الله» خطاب
کردید ،و با این گفته تو دهنی بزرگی به
دهان بعض��ی از آقایان روحانیون زدید ،و
همچنین به دوستان خودتان مثل صفار
هرندی و حسین ش��ریعتمداری رئیس
کیهان «بیالخ» نش��ان دادید .فکر نمی
کنید کفرآمیز سخن پراکنی کردید؟ ولی
الله فقط لیاقت امیر مومنان علی (ع) می
باشد.
آق��ای احمدی نژاد :خب��ر ندارید ،بعد از
دومین دوره به قدرت رس��یدن حضرت
عالی و برادرتان آقای اسفندیار خان ،و آن
کشت کشتارهای اخیر ،چگونه بیشترین
مردم سراس��ر جهان و عده ای بس��یار از
یاران انقالب و امام (ره) و مردم اس�لامی
ایران را ،از اس�لام و انق�لاب روی گردان

آخرین نامه سرگشاده

و آخرین
درددیل
جانسوز با آیت
اهلل سیدعلی
خامنه ای
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 ۵راه برای بهبود خبشیدن امتیاز اعتباری
داشتن امتیاز اعتباری باال
نه تنها شرط الزم برای اخذ
وام مس��کن میباشد ،بلکه
میتوان��د تاثیر زیادی هم
بر نرخ بهره وام داشته باشد؛
ی
چنان که موسس��ات مال 
بهترین بهره را برای افراد با
امتیاز اعتباری باال در نظر
میگیرند.
ی
بنابراین دانستن چگونگ 
باال بردن این امتیاز و اینکه
چه عواملی باعث کاهش این
امتیاز میشوند از اهمیت به
س��زایی برخوردار است .در
ی از این
ذیل ب��ه نمونههای 
مورد اشاره میشود:

ی�ک کپی از گزارش اعتباری
خود تهی��ه نمایید و ب��ا دقت آنرا
ی آن اطالع
مرور نموده و از درس��ت 
ی در آن
حاصل یابید و اگر اش��تباه 
مشاهده نمودید به موسسه مربوطه
( )Creditorتم��اس نم��وده و آن را
تصحیح کنید .گزارش اعتباری خود
را میتوانید از وب سایتهای زیر تهیه

امیرسام

کنید:
www.transunion.ca
یا www.equifax.ca

پرداخت به موقع قبض ها ،از
مهمترین و ساده ترین روشها برای
باال بردن امتیاز اعتباری میباشد.

بدهیهای کارتهای اعتباری
را تمام و س��ر موقع پرداخت کنید.

این کار نیز سهم به سزایی
در افزایش امتیاز اعتباری
دارد.
ی کنید بیشتر از ۳۰
سع 
درص��د مبل��غ کل کارت
اعتباری تان()credit limit
بدهی نداشته باشید

ه�ر چ�ه ق�در که
ی
کارت اعتباری قدیم 
تر باشد بهتر است.
بنا براین کارتهای اعتباری
ی را ه��ر از گاهی
قدیم�� 
استفاده کرده و به موقع آ
نرا پرداخت کنید.

هر ماه که صورت حساب کارت
اعتباری به دس��تتان میرس��د از
ّصحت حد اکثر اعتبار تان اطمینان
حاصل کنید ( )credit limitاگر این
رقم کمتر گزارش شده بود حتما با
موسسه مالی مورد نظر تماس گرفته
و خواهان تصحیح آن شوید.
موفق باشید

Cell.: 514-702-2309
DIRECTOR OF CENTURY 21
)IMMO-PLUS ( LASALLE
2222A Dollard, Lasalle H8N 1S6
amir.sam@century21.ca
www.amirsam.ca

 با سال ها جتربه
در خرید و فروش امالک
در مونتریال و حومه

سازمان دگرباشان جنسی ایران:
www.irqo.net
نمودی��د! فکر نمی کنید با دس��تگیری
فرزندان خانواده های ش��هدا ،و بخاک و
خون کشیدن فرزندان کشور ،چه ظلمی
را مرتکب می شود و کارنامه آخرت خود و
عده ای را سیاه می کنید .دکتر عزیز:
آن نیست ره اسالم که انگاشته اید،
و آن نیس��ت حکومت عدل که پنداشته
اید.
ظلم اگرچه بسیار شود بسر آید ،ظلم اگر
چه جبار ش��وید بس��ر آید .کار نه حسن
عم��ل اس��ت ،کار در قبول عمل اس��ت.
مرگ بر آمریکا و مرگ بر اس��رائیل ،فقط
یک شعار بیش نیست .در یکی از روزنامه
های داخلی کشور می خواندم ،که آقای
احمدی ن��ژاد در اصفهان گفت��ه بود ،ما
س��ند داریم ،ارتش آمری��کا می خواهد
جل��وی ظهور امام زمان (ع��ج) را بگیرد.
آقای احمدی نژاد دست بردارید و سخن
نسنجیدهنگوئید،ارتش«دگرباش»آمریکا
نمی تواند شلوار خودش را باال کشد ،پس
چگونه ممکن می باشد جلوی ظهور آن
حضرت را بگیرد.
آن ام��ام زمانی که ش��یطان و پیروانش
بتوانند در جلوگیری از ظهورش دخالت
داشته باش��ند ،ما مسلمانان و پیروان راه
حق ،نمی شناس��یم .ما آن امام زمانی را
قب��ول داریم که ،در هن��گام ظهورش با
کاملترین تکنولوژی ،و پیش��رفته ترین
سالح هس��ته ای ممکن ،همراه با پرچم
سفید رنگ و زیبا ،که روی آن با دو رنگ
سبز و قرمز ،که شعار جدش رسول اکرم
(ص) یعنی «الاله االالله» نقش بسته می
باشد .و در دست دیگرش «ذوالفقار» علی
(ع) پیرو جدش ،و یک جلد قرآن اعظم از
برای عدلش ،با خود و یارانش برای کمک
و یاری به پیروانش ،و زدن گردن دولتهای
فریبکار ،با شمشیر جدش ،ظهور می کند
را باور داریم.
به گفته «جک لندن» نویس��نده و شاعر
آمریکائ��ی ک��ه م��ی گوی��د :دولتی که
خودستائی در او ظهور کند ،هالک گردد.
آقای خامنه ای :بعد از حرفهای کفارآمیز
آقای اسفندیار رحیم مشائی و هم فکرانش
گمان نمی برید وج��ود این آقایان ،قلب
بس��یاری از علمای ایران و یاران قدیمی
امام راحل به غم نشانده ،و حضرتعالی را
مسئول آن می دانند.
امید است کار مملکت و اسالم به صالح
آرید ،که نیک بی سامان است ،یاران قدیم

جمع دارید ،که بد پریش��انند .انش��اءالله
مملکت و اسالم و مردم را بخاطر اندیشه
ی تعدادی دیگراندیش ،که بانی این نفاق
خانگی ش��ده اند حفظ نماید ،و به گفته
ی آق��ای مصباح یزدی گوش فرا ندهید.
همی��ن آقای مصب��اح ی��زدی بودند که
ش��هر قم در یکی از س��خنرانی هایشان،
کفارآمیزتر از آقای مشایی سخن گفتند،
ک��ه اطاع��ت از احمدی ن��ژاد ،اطاعت از
پروردگار می باش��د .ای��ن گونه حرفهای
شرک آمیز ،ضربه به اسالم و نظام اسالمی
ایران و شکستن دلهای یاران امام (ره) می
باشد .چه زیبا فرمود بنیانگذار جمهوری
اس�لامی ایران ،به آقای مصب��اح یزدی،
شما نمی توانید یک نانوائی را اداره کنید،
چگون��ه می خواهید از پس یک مملکت
برآئید .حضرت س��یدعلی برادر ارجمند
شما را بخاک پاک سید شهیدان حسین
(ع) اجازه ندهید بیش از این دس��تهای
مرموز ضربه به پیکر اسالم و نظام اسالمی
ایران وارد کنند ،و باز امید است بار دیگر
یاران امام و تمامی دوس��تداران اسالم و
ای��ران را گرد هم آورید و دلهای آنها را به
یکدیگر با نام ش��هیدان زنده نگهدارید ،و
مردم مسلمان فارس��ی زبان ،عرب زبان،
ترک زبان ،کرد زبان و تمامی ش��یعیان
سراسر ایران و جهان را برای مقابله نهائی
(به قدرت و یاری الل��ه و پیروان راهش)
و ی��ک پارچه کردن دله��ای مردم ایران،
آماده سازید .که انشاءالله فرجی باشد برای
ظهور مهدی موعود (عج) در یاری نمودن
پیروانش.انشاالله.
حضرتعالی مسئولیتی بسیار سنگین به
دوش دارید در بارگاه الهی .هر بی عدالتی
و ستمی که در کش��ور پدید آید ،در روز
حس��اب ،تنها خود شما هشتید جوابگو.
آقای مش��ایی و مصباح یزدی جوابگوی
شما نیستند .اجازه ندهید هر شخصیتی
سخن نفهمیده و ندانسته بزبان آرند.
آنک��ه س��خنش حکم��ت آمیز اس��ت،
خاموش��یش س��ود ندارد ،همانگونه که
سخن گفتن از روی نادانی بهره ای نیست؛
همانگونه که می دانید خداوند رحمان در
قرآن کریم به رس��ولش م��ی فرماید :ای
رسول ما نکند پیروی از هوای نفس مردم
کنی که سخت از زیانکاران خواهی شد.
(وف��ا داری با ب��ی وفایان ،ب��ی وفایی با
خداست و بی وفایی با بی وفایان ،وفاداری
با خداست).

آقای احمدی نژاد مگر خداوند س��بحان
در قرآن کریم یادآور نش��ده است که کار
دین به اجبار نیس��ت .مگر امام علی (ع)
از کسی انتقام شخصی گرفت که شما از
یاران امام (ره) انتقام شخصی می گیرید.
شما آقای موسوی و همسرش را اذیت و
آزار رس��اندید .چرا؟ با رأی شما مختلف
گردند؟؟ .ش��ما هم یکی از بستگانش را
به خاک و خون کش��یدید .زن مسلمان،
زهرا رهنورد ،همسر آقای موسوی را کتک
زدید .مگر بر س��ر رسول خدا خاک نمی
ریخت��ن ،مگر ابولعب بر س��ر آن بزرگوار
سنگ پرتاب نمی کرد.
آقای احمدی نژاد (از رس��ول ا کرم آموز
اخالص عمل).
عارف را از انکار چه باک ،نه دریا به دهان
س��گ پلید گردد و نه سگ به هفت دریا
پاک گردد.
دانش��ی که تو را اص�لاح نکند ،گمراهی
است .امام جعفر صادق
اگر آن مناظره تلویزیونی ش��ما حقیقت
داشته باش��د ،که فرزندان آقای هاشمی
فساد مالی مرتکب ش��ده اند ،چرا آنها را
مانند دیگران دس��تگیر نکردید و بجثای
آنها زیر دس��تان را به زن��دان انداختید،
مگر تهمت زده باشید .مگر نمی دانید در
اسالم تهمت گناهی بس بسیار بزرگ می
باشد( .سخت ترین گناهان گناهی است
که صاحبش آن را ساده و پیش پا افتاده
بگیرد .از گفته های موال علی (ع)
اگر سالح هسته ای دارید و یا می خواهید
بسازید؟ عریان بگوئید ،از چه کسانی می
هراس��ید .چرا خالی می بندید که خالی
بستن در اسالم دروغی بزرگ به حساب
می آید.
حضرت سید علی :به حق  5تن انشاءالله
ساعت عالمت ظهور قیامت نزدیک است،
تا فرا رسیدن ساعت ظهور ،برای حضرت
عالی تندرستی و برای مردم مسلمان ایران
پیروزی لشکر اسالم در مقابل شیطان و
پیروانش ،بوسیله شیعیان ایران و جهان را
از خداوند رحمان آرزومندیم.
___________
از ط��رف علی اصغر محمدی و جمعی از
مسلمانان و پیروان راه حق
به یکدیگر ارمغان فرستید ،تا برادر یکدیگر
باشید.
مونترال
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نگاهی دیگر به دوروبر...
پیر خراسانی

تئوری علمی

پسازاستماعسخنانگهرباروعالمانه
حض��رت حج��ت االس�لام کاظم
صدیق��ی دریکی ازخطبه های نماز
دشمن شکن جمعه ،درباره ارتباط
نزدیک بین وقوع زلزله با بدحجابی
و بی حجابی و لرزش سینه زنان در
انظار مردان نامحرم و تالش عملی!
ع��ده ای از بان��وان آمریکائی برای
اثبات این فرضیه ،ما هم به س��هم
خودمان و به جهت
انجام وظیفه شرعی،
تصمیم گرفتیم در
این باره کاری بکنیم
اما ظاهراً و به کمک
امدادهای غیبی! این
مقصود خود به خود
حاصل ش��د! چند
روزقبل طرف های
عصر که خس��ته و
کوفت��ه از کار روزانه

!!Go Habs Go

سنت و مدرنیته

معموالً  15س��اعت از  24س��اعت
ش��بانه روز تلویزیون کلبه خرابه ما
روی یک��ی از کاناله��ای ماهواره ای
 24ساعته فارسی زبان به اصطالح
بش��کن و باال بنداز! لس آنجلس��ی
اس��ت .چن��د روز قبل وقت��ی وارد
خان��ه ش��دیم صحنه
ای دیدیم که خشک
مان زد! اختر عیالمان
را دیدیم که نشس��ته
بود و با هیجان مسابقه
هاکی بی��ن تیم های
مونتریال و پیتسبورگ
را تماش��ا م��ی کرد! و
دست به دعا برداشته
بود و برای پیروزی تیم
مونتریال متوسل شده

هرکه خواهد گو بیا،
هرچه خواهد گو بگو
کبر و ناز
و حاجب و دربان
در
ای
ن
د
رگ
اه
نی
ست

بود به قمر بنی هاش��م و امام
حسین و فاطمه زهرا و عده ای
دیگر از این مقدسین و آن ها
را قسم می داد که به پیروزی
تیم مونتری��ال کمک کنند!؟
بعد هم ک��ه مونتریالی ها به
پیروزی رسیدند دیدیم که که
گوشه ای نشسته و لب هایش
می جنبد!
گفتیم :چکار می کنی؟
گفت :دارم صلوات می فرستم!
گفتیم :برای چی؟

شادباش

ش��نیدیم که چند روز قبل دوست نازنین و
همکار ما در پیوند
آقای محمد رضا علیدوستی
«پسردار!؟» شده اند .قدم نورسیده بر ایشان،
همسر گرامی و همه دیگر عزیزانشان بخصوص
(حوریه و مهدی عزیز!؟) مبارک باد.
خورشید جهان تاب نمودار شده
حال دگری براو پدیدار شده
تقدیم «رضا»ی ما دو صد یاس سفید
چون شاعر شهر ما «پسردار!» شده
ه��م بگذارند (بخش ام  .ام  .تی)
یعنی بخش:
مزخرفات و مهمالت و ترهات!

سریال دزدی
مجسمه
گفت :والله صد ت�ا صلوات نذر
کرده ب�ودم برای پی�روزی تیم
مونتریال و حاال دارم نذرم رو ادا
می کنم!؟

آگهی

اخی��راً در بعض��ی از س��ایت های
اینترنت��ی و رس��انه ه��ای گروهی
عده ای از خ��دا بی خبر و مغرض،
بسیجیان را «سگ زنجیری رهبر!؟»
می نامند.
ما ضم��ن اعتراض ب��ه این توهین
آشکار اعالم می کنیم که هیچگونه
نسبت و آشنائی و همفکری و رفاقت
و ش��باهتی به جماعت بس��یجی
نداریم! امضاء :سگ!!

خبرگزاری مهر گزارش داد:
مجس��مه «گوس��اله» که در بدو
تاسیسدانشکدهدامپزشکیدانشگاه
تهران توس��ط یک مجس��مه ساز
سوئدی به این دانشگاه هدیه شده
بود به سرقت رفته است! با شنیدن
ای��ن خبر ما ص��د در صد مطمئن
ش��دیم که اص ً
ال مس��ئله دزدی در
میان نیست ،بلکه داستان از این قرار
است که عده ای از عاشقان حضرت
پرزیدنت چه��ل میلیونی منتخب
حضرت رهبر معظ��م که به خاطر
خدمات شایان توجه ایشان بخصوص
در سطح بین المللی قصد ساختن
مجسمه ای از ایشان برای نصب در
مقر ریاست جمهوری را داشته اند،
این مجسمه اخیر را امانت برده اند
آن ه��م فقط برای الگ��و برداری و
شبیه سازی!

پزشک حاذق!

در خبر ها آمده بود :صافکاری
که در ش��هر ق��م طبابت می
کرد دستگیر شد! اص ً
ال تعجب
نکنید!
در کش��وری ک��ه رئی��س
جمهوریش یک شاگرد آهنگر،
وزیر دفاعش یک بیطار 250
کیلوئی ،رئیس دانش��گاهش
بیسوادی با مدرک دکترای قالبی و
رهبر معظم اش یک روضه خوان سر
قبر آقای سابق و ....باشد،
چه اشکالی دارد که پزشک اش هم
یک صافکار باشد؟

پای منبر سردار

سردار حسین ساجدی نیا فرمانده
انتظامی تهران بزرگ گفت:
اراذل و اوباش یک هفته مهلت
دارند تا توبه کنند!
به آقایان علمای اعالم و حجج اسالم
حاکم بر ام القرا اس�لام ناب توصیه
می کنیم هر چه زودتر بش��تابند و
تا مهلت تمام نش��ده از این فرصت
استفادهکنند!

یک توضیح بسیار مهم
و ضروری
چن��د روز قبل نازنین هموطنی که
ش��خص ما برای ایش��ان و خانواده
محترمشان بس��یار احترام قائلیم و
دوستش��ان داریم همس��ر ما را در

اختالط
می کنیم!

فروشگاهی دیده
و ب��ا لحن��ی توام
با ش��وخی ب��ه او
گفت��ه اند :چ��را این خراس��انی
در اکثر نوش��ته هایش به شما گیر
میدهد؟ جهت اط�لاع این عزیز و
دیگرهموطنانمان باید عرض کنیم
که «اخت��ر عیال ما» ی��ک موجود
فرضی و س��اخته خیاالت ماس��ت
که با نس��بت دادن برخی عادات و
اخالق خاص بعض��ی از ایرانیان به
این ش��خصیت خیالی ،دست روی
بعضی از ناهنج��اری های فرهنگی
جامعه مان می گذاریم! و این هیچ
ارتباطی ندارد با بانوئی که همس��ر
قانونی ماس��ت و ما عاشقانه دوست
اش داری��م و ش��ما او را به همراه ما
در اکث��ر جوامع می بینید زن نیکو
خصالی که علیرغم پستی و بلندی
ها و تلخی و ش��یرینی هائی که در
طول زندگی هر زوجی ممکن است
پیش آید ،بیش از سی سال است که
با خوب و بد و دار و ندار ما در داخل
و خارج کش��ور ساخته ،مصیبت ها
تحمل کرده و هم در خارج خانه کار
کرده هم وسائل آسایش فرزندانمان
را فراه��م نم��وده و آن ها را س��الم
تحویل جامعه داده است .بین این دو
مقوله هیچ شباهت و تناسبی نیست
بلکه همس��ر ما خرده حساب های
فراوانی هم با «اختر عیال ما» دارد.
در مورد او در جائی گفته ایم:
سی و اندی سال نزد این پری!
«پیر» خدمت کرده ،ایشان سروری
ش��اد و آزاد و س��ربلند باش��ید
پیر گدای خراسانی
به تاریخ سه شنبه  11می المبارک
سال  2010ولفری دربدری

ارتباط

جان��وری به ن��ام حجت االس�لام
والمسلمینحسینانصاریانازاساتید
حوزه علمیه قم (احتماالً با توجه به
بی اعتنائی مردم به آخوندها که علت
آن هم چیزی جز کج رفتاری آن ها
و ظلم به همین مردم نیست) گفته
است:
اگر مرجعیت از بی��ن برود زحمت
انبیاء از دست می رود!
از این بابا س��وال می کنیم ُگرز چه
ربطی دارد به شات گان؟!

نگران نباشید

در خبر ها آمده بود:
کریستین امانپور خبرنگار جنجالی
ش��بکه تلویزیون��ی  CNNپس از
 27س��ال به کار خود در این شبکه
پایان داد و به ش��بکه  FBCآمریکا
پیوست.
به آقایان علمای اعالم وحجج اسالم
حاکم برام القرا عرض می کنیم که
اص ً
ال و ابداً نگران نباشید .این بی بی
کریستینی که ما می شناسیم و به
دالئل��ی که ما از آن خب��ر داریم در
محل خدمت جدیدشان هم هوای
شما را خواهند داشت!؟

بخش MMT

در جریده شریفه
پیوند

در چند شماره اخیر پیوند نویسنده
فاضل دیگری به گروه همکاران پیوند
اضافه شده به نام «تد حاجی آقا!» که
شخص ما از خواندن مطالبش بسیار
لذت م��ی بریم به جناب س��ردبیر
توصیه می کنیم که از این پس در
هر شماره پیوند چهار پنج صفحه را
فقط اختصاص بدهند به محصوالت
قلمی س��ه نفر یعنی تد حاجی آقا،
رفی��ق قدیم م��ا علی اصغ��ر خان
محمدی س��رباز گمنام امام زمان و
شخص این حقیر و نام این بخش را

وست آیلند

در کشکول پیر ...به خانه برگش��تیم ،س��ر
و صورت��ی صف��ا دادیم و
یک فق��ره چای ناب برای
خودمانریختیموسیگاری
آتش زدیم و نشستیم کنار
پنج��ره کلب��ه خرابه مان
و مش��غول سیر انفس و آفاق بودیم
دیپلماسی چوبه دار
ک��ه ناگهان چند فقره از آن مناطق
رژیم جنایتکار در روزهای اخیر پنج زلزل��ه خیز! که گویا ب��رای کاهش
تن دیگر از هموطنان بیگناه ما را به وزن مشغول پیاده روی بودند از دور
چوبه اعدام سپرد .شخص ما مخالف پدیدار شدند .البته واضح و مبرهن
اع��دام حتا جنایتکاران هس��تیم و اس��ت که مش��خصات و مختصات
این مناطق را نمی توانیم در این
اصوالً اعدام را عملی وحش��یانه و
جا برایتان ش��رح دهیم چون هم
جنایت دولتی می دانیم .ولی آرزو
مغایر ب��ا شناس��نامه «پیوند»
داریم زنده بمانیم و حضور آمران
است و هم برای خودمان خطر
و عام�لان این جنایت ها را در
جان��ی دارد! این چش��مان ما
محض��ر دادگاه ه��ای مردمی
هم ب��دون این که تقصیر ما
شاهد باشیم و ببینیم و بشنویم
باشد! درست به مانند یک
ک��ه این جانیان ب��رای توجیه
دوربین فیلمبرداری سوپر
اعمال زشتی که در حق مردم
الکترونیک آن ها را دنبال
شریف ایران مرتکب شده اند
می کرد که ناگهان ستون
چه جوابی دارند؟
ها و س��قف کلب��ه خرابه ما
ریاست جمهوری
شروع به لرزش شدید کرد و بارانی
از لنگه کفش و وسائل آشپزخانه از
موروثی!
محمد جواد الریجانی در نخستین قبیل ماهیتابه و دی��گ و مالقه به
کنگره ملی عالمه امامی مازندرانی خصوص وردنه رش��ته بری بر سر و
در شهر بابل ضمن دفاع از عملکرد روی ما باریدن گرفت و همانطور که
احمدی نژاد در مجامع بین المللی ما در جائی خوانده بودیم که معموالً
زلزله با صداهای وحشتناک همراه
تصریح کرد:
حیف است که رئیس جمهوری است ،توام با صداهای گوشخراش و
فقط دو دوره است! چون عملکرد جیغ های بنفش به این مضمون که:
احمدی نژاد در این دوره بهتر از دوره پیر مرد خجالت نمی کشی؟ چشم
قبل بوده است .و این یعنی که آقایان چرونی می کنی؟! از تو دیگر قبیح
تصمیم دارند کار را یکسره کنند و اس��ت این کارها را دیگر بچه هایت
به تاس��ی به برادران نامرحومش��ان باید بکنند نه تو!
حافظ اسد و رهبر گور به گور شده و در آن واویال و صحرای محش��ر و
کره شمالی ،پست ریاست جمهوری گ��رد و خاک حاص��ل از این ماجرا
در ام الق��را اس�لام را موروثی اعالم اختر عیالم��ان که گویامدت ها در
کمین ما نشس��ته بود را دیدیم که
کنند!
شنیده اید که می گویند دیکتاتور ها مثل شیر ماده ای می غرید که اون
همه یک نوع عمل می کنند و یک جا نشستی و چه غلطی می کنی؟
بدون دسترسی به تجهیزات علمی،
نوع هم به گور می روند!
می توانیم به جرات بگوئیم ش��دت
آن زلزله حدود  10درجه در مقیاس
ریشتر بود!؟ خونین و مالین و ناالن
شکایت
بلند شدیم و به گوشه ای پناه بردیم.
علیرضا افتخاری خواننده ایرانی که هنوز از خسارات و تلفات این زلزله
اخیراً با ع��ده ای از اعضای مافیای گ��زارش دقیق��ی نداریم فقط چند
موسیقی داخل کشور گرفتاری هائی زخم عمیق بر سر و کله مبارک ما و
پیدا کرده گفته است :به رسول خدا ضایعاتی به زرادخانه تسلیحات اتمی
شکایت می برم! به ایشان توصیه می آش��پزخانه عیال مان اختر تاکنون
کنیم که ابداًچنین کاری نکنند چون اعالم شده اس��ت که قول داده ایم
اصوالً شغل ایشان یعنی خوانندگی ،ظ��رف یک��ی دو روز آینده حضرت
فعلی است حرام! و اگر در این مورد ایشان را به قول خودش به فروشگاه
کوچکترین اقدامی بنمایند ،نه تنها «وال مارت!!» ببریم و همه این لوازم
به شکایت شان کوچکترین ترتیب منهدم ش��ده را برای��ش بخریم آن
اثری داده نخواهد شد ،بلکه احتماالً ه��م از جیب مبارک خودمان چون
از طرف نایبان بر حق کسی که به او بنا به نظر کارشناس��انه ایشان همه
شکایت برده اند ،دستور جلب ایشان تقصیر گردن این حقیر که ما باشیم
هم صادرخواهد شد وخدای ناکرده بوده اس��ت!؟ دیشب هم در حاشیه
و زبانمان الل سروکارش��ان به اوین فرمایش��ات حضرت حجت االسالم
«صدیقی»نوشتیم:
وگوهردشت هم خواهد کشید!
فرضی�ه باال از نظر علمی دقیق ًا
بررسی شده و به اثبات رسیده
بررسی واثبات یک
است!
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همدردی

در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز

چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود

دوست فرهیخته و همکار ارجمند

جناب آقای فریدون مودت ،خانواده گرامی
کالمی نمی یابیم که ژرفای اندوه تان را تسال دهد .با شما صمیمانه در اندوه از دست
رفتن شهباز برومندتان شریکیم و برای دل بی قرارتان ،آرامش آرزو می کنیم.

شهباز خنعی ،عباس کرباسفروشان ،محمد رحیمیان ،زهره منافیان،
رامین مهجوری (ونکوور) ،رضا هومن ،فرشاد فضلی (تپش)
و همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

همدردی

دوست ارجمند ،جناب آقای فریدون مودت،
خانواده گرامی ،دوستان داغدار
با قلبی اندوهگین ،از خبر درگذشت فرزند برومند و نازنین تان مطلع شدیم.
برای آن زنده یاد شادی روح و برای تمامی وابستگان صبر و سالمتی آرزو می
کنیم .تسلیت ما را بپذیرید.
خانواده ایزدی و همه دوستان شما در رستوران یاس

همدردی
دوستارجمندجنابآقایدکترمنوچهربهامین
خانوادههایسوگوار
ما نیز در اندوه بزرگ از دست رفتن مادر گرانقدر شما

مرحومه خامن نازبیگم خلیلی (بهامین)

در ایران با شما خود را شریک می دانیم و برای فردفرد شما عزیزان از
درگاه خداوند صبر و شکیبایی و بقای عمر آرزومندیم.

لوئیزداداش زاده ،تقی حجازی
دکتر بنفشه حجازی و مهرداد نیکی راد ؛ بابک حجازی و
پریسا سرندی ؛ حمیرا جباری و مهندس امیرخان خلیلی

همدردی
دوست گرامی آقای دکتر منوچهر بهامین
ما هم د رغم و اندوه از دست دادن مادر گرامی تان
با شما شریک و سهیم هستیم.
فقدان آن بانوی محترم را به شما و تمامی بستگان آن مرحومه
تسلیت گفته و بقای عمر شما و خانواده محترم تان را مسئلت داریم.

دوستداران فرهنگ و ادب ایران – مونتریال

تسلیت و همدردی
رفتی و همچنان بخیالم اندری گویی كه در برابر چشمم مصوری

به نام ایزد یكتا كه كسی جز او باقی نمی ماند

دوست ارجمند و برادر گرامی جناب آقای فریدون مودت
نمیدانم كدامین واژه از سخن و كدامین گزینه از كتاب فانی را به كار گیرم
كه مرهمی بر دل زخم خورده و آشفته حال شما باشم...
فقط به این دعا پسنده میكنم كه پروردگارا صبری حسین گونه به او عطا
فرما كه این غم بزرگ را تحمل كند آمین
ما هم در این مصیبت آزرده خاطریم...

مركز اسالمی ایرانیان شیخ صاحل سیبویه
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همدردی

جناب فریدون مودت ،خانواده گرامی
اعضای هیات مدیره انجمن دوستداران زرتشت
خود را در اندوه از دست دادن فرزند دلبندتان شریک می دانند.
برای شما و خانواده ارجمند شکیبایی آرزو می کنیم.

عفت دارابی،شیرین طاهری،سپیده ساالری،فرانک اسدیان ،ناصر
صادقیان،مهدی رفعت پناه ،رضانژاد،علیرضا فروتن فرد ،بهروز شریف
نایینی،نادرکاکاوند،سهرابمهماندوست،احساندانشیار

همدردی

دوست عزیز و یار گرامنایه آقای دکتر منوچهر بهامین

با تاثر خاطر درگذشت مادر مهربان و عزیزتان
سرکار علیه خامن نازبیگم خلیلی (بهامین)
را از صمیم قلب به تو دوست خوب و سایر اعضای خانواده ای محترم خلیلی و بهامین
تسلیت عرض نموده ،برای همگی تندرستی و صبر آرزو می نمائیم.

تقی حجازی ،کاظم اسدی ،سیاوش افشاری ،حسین صمیمی ،علی
کرهانی ،جواد مستقیمی ،مجید چرمچی و خانواده های وابسته

تسلیت

جناب آقای فریدون مودت

خانواده های محترم سوگوار
درگذشت دردناک و ناگهانی فرزند دلبندتان

زنده یاد آقای شهباز مودت

را به شما و دیگر بستگان و سوگواران صمیمانه تسلیت می گوییم
و برایتان آرزوی صبر و شکیبایی داریم.

مدیریت ،کارمندان و کارکنان سوپراخوان

همدردی
دوست گرامی جناب آقای فریدون مودت و خانواده محترم
با درد و دریغ فراوان آگاهی یافتیم که
دوسـت عزیز و فرهنگی گرانقدر ما ،فریدون مودت
در مصیبت از دست دادن فرزند دلبندش در عزا نشـسـته اسـت،
با انبوهی از پُر معنا ترین واژه ها هم نمی توان از دست دادن جگرگوشه ای را معنا کرد...
وبا هیچ نوشداروئی نمی توان این درد را تسلی بخشید،
پس جز پذیرفتن این واقعیت که در زند گی مرگ ،گاه زودهنگام و ظالمانه
به کمین نشسته و هیچ کس را از آن راه فرار نیست ،چه می توان کرد؟ !....
فریدونعزیز!
در این عزای تو همه شـهروندان ،دوسـتان با تو و در کنار تو اند و در این لحظاتی که تو با
اندوه فراوان درد می کشی و رنج می بری ،خود را در این درد و غم شـریک میدانند.
دوستان تو برای شهباز عزیز آرامش ابدی و برای شـما و همه اعضای خانواده ارجمندت
بردباریآرزومندند.
_________________________________

مهدی امین صاحلی،یوسف تیزهوش ،محمد فاضل ،عبداله خیامی،
حمید چوپانی ،دکتر پرویز نصیری ،مجید کفائی ،دکترجوادمعین
درباری ،دکتر احمد موسوی ،بهمن ناصری ،حسین ناصری ،رضاناظم،
کاظم اسدی ،دکتر منصورجباری ،علی چنگیزی ،حسین صمیمی،
دکترجاوید موسوی ،پرویزعلوی ،مسعود علیزاده ،علی مهبد،
محمدتقی حجازی ،رضا نژاد ،محمدرحیمیان ،و دیگر دوستان شما
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تسلیت و همدردی
با اندوه فراوان
درگذشت نابهنگام جوان ناکام ،شهبـاز مودت

را به دوستان ارجمندمان آقای فریدون مودت ،سرکار خانم گلی و
لیال مودت صمیمانه تسلیت عرض می نماییم و برای ایشان و سایر
بازماندگان بقای عمر و صبر و شکیبایی آرزو داریم.

مهدی ،بهمن و بهروز امین صاحلی

همدردی

دوست ارجمند جناب فریدون مودت
خانواده های محترم سوگوار

با نهایت اندوه درگذشت دردناک فرزند برومند و گرامی تان را
به شما و خانواده محترم تان تسلیت می گوئیم.
ما را در این غم سنگین با خود شریک بدانید.

نسرین و مسعود جهانگیری و خانواده

همدرد با دوست...

گرامی دوست ارجمندم جناب فریدون مودت
کالمی نمی یابم که بازگوکننده ژرفای تاثر و تاسف و ناباوری ام
از حادثه دردناک درگذشت «شهباز» فرزند دلبندتان باشد.
فقط می توانم از پیشگاه ایزد یکتا برای شما،
همسر عزیزتان و دخت گرامی تان تحمل و شکیبائی آرزو نمایم.

دوستدارتان حسین صمیمی و خانواده

همدردی
بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

خانواده های گرامی مودت ،شریف
دوست دیرین و ارجمند جناب آقای فریدون مودت
در اندوه عمیق از دست رفتن فرزند برومند و جوان تان

زنده یاد آقای شهباز مودت

با شما و سایر وابستگان سوگوار خود را شریک می دانیم
و برای فردفرد شما عزیزان از درگاه خداوند
صبر و شکیبایی و بقای عمر آرزومندیم.

لوئیزداداش زاده ،تقی حجازی
دکتر بنفشه حجازی و مهرداد نیکی راد
بابک حجازی و پریسا سرندی

همدردی
دوستان عزیز ،گلی ،لیال و فریدون مودت

همه ما گاه به گاه در بوته آزمایش می رویم...
اما فقدان شهباز عزیز ،ورای تاب و توان آدمی...
فاجعه ای نابهنگام و غیرقابل درک است.
برایتان آرزوی شکیبایی داریم و عمیقا با شما همدردیم.

شهین حیدری و حسین انصاری

31 PAYVAND: Vol. 16  No.954  mai 15, 2010

همدردی
غم زمانه خورم یا فراق یار کشم
به طاقتی که ندارم کدام بار کشم

دوست ارجمند جناب آقای فریدون مودت
خانواده های داغدار

درگذشت تاثرانگیز فرزند جوان و دلبند شما باعث تالم خاطر گردید.
ضمن تاسف فراوان و عرض تسلیت به جنابعالی
و خانواده محترم تان ،خود را در غم شما شریک می دانم.

تیمور دوستی (فرهت شاتوگی)

همدردی
دوست ارجمند جناب آقای فریدون مودت
خانواده های محترم سوگوار

از دیار ما کوچ کرد و جمعی را در سوگ خود نشاند...
با اندوه ژرف اطالع یافتیم ،که فرزند برومندتان از دیار فانی رحلت نموده به رحمت
ایزدی پیوست .این اندوه جانگزا را به شما دوست فرهیخته و مادر آن عزیز صمیمانه
تسلیت گفته ،برای شماعزیزان آرزوی بردباری و صبر داریم.

امیر عابدی و خانواده

بیژن احمدی و خانواده

همدردی

جناب آقای فریدون مودت و خانواده محترم

درگذشت تاثرانگیز فرزند برومندتان باعث مزید تالم خاطر گردید.
ضمن تاسف فراوان و عرض تسلیت به جنابعالی و خانواده محترم تان،
خود را در غم شما شریک می دانیم.

خانواده گدازگر و خانواده تاج زاده

همدردی

دوست بسیار ارجمند جناب آقای فریدون مودت

سرکار خامن مودت ،لیالی عزیز ،کلیه دوستان و یاران سوگوار
خبر ،چنان سنگین و تابسوز است كه به دشواری به باور
مینشیند ،ولی در برابر تقدیر چارهای جز تسلیم و رضا نیست.
ما این ماتم جانگداز را به شما دوست فرهیخته وخانواده
محترم تان ،به کلیه سوگواران این درد عظیم،
بهویژه به مادر بزرگوار ،خواهر مهربان ،همسر محترم ،دختران
نازنین او و همچنین به جامعهی ایرانیان مونتریال
صمیمانه تسلیت میگوییم و برای همه ی شما عزیزان
شکیبایی و بهروزی آرزومندیم.

حشمت و محمد فاضل ،ناهید و دکتر علی فاضل،
دکترزهرافاضل،آسیه فاضل ،شیده و کورش فاضل،
کتی فاضل ،رکسانا فاضل و شاهین فاضل

همدردی

دوست ارجمند جناب آقای فریدون مودت
سرکار خامن گلی مودت (شریف) ،لیالی عزیز

مرگ تلخ اسـت ،اما مرگ فرزند در غربت غمبار ترین و سخت ترین مرگ ها اسـت...
مرگ در غربت داستانی است پر از اشـک و ماتم....
با کمال احترام مراتب تسـلیت خویش را خدمت همه وابسـته گان جوان ناکام و فقید
تقدیم داشـته و برای بازمانده گانش صبرو شـکیبائی آرزو می نمائیم.

دوستان شما در اجنمن ادبی ایرانیان مونتریال
و جمعیت دوستاران دانشنامه ایران :ایرانیکا
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شرکتساختمانی

خدماتکامپیوتر،
حسابــداری
و گــرافیک

عیب یابی و تعمیر  نصب
هرگونه سخت افزار و نرم
افزار ،نصب هرگونه ویندوز
شبکه رسانیویروس زدایی
و نصب ضدویروس بازگرداندن
مفروضاتازدست رفته:

DATA RECOVERY

آموزش هرگونه نرم افزار:
ازمبتدی تا پیشرفت ،طراحی
وبسایت :شرکت و خصوصی
تبدیل فیلم و عکس های شما
روی  DVDطراحی گرافیک
تنظیم فرم های مالیاتی:
خصوصی و شرکت
بهترینسرویس
بهترینقیمت

514-830-5757
arman:toendofFeb2011>P

ستـون

RENOVATION
& plastering

painting

جزئی و کلی

نوسازی آشپزخانه :نصب
کابینت و کانترتاپ،
نقاشی ،حمام ،سرامیک،
کفپوش چوبی ،رنگ،
تکمیل زیرزمین

سیا صابری

514-212-6858
تافوریهP? bobymoradian2011

داروخانه

لوئیزداداش زاده

نسخه خود را به ما فکس
کنید و داروی تان را
حتــــویلبگیرید:
13 RACHEL
Fax: (514) 288-4682

سرویس آئینه و دو
عدد شمعدان نقره،
قلم گل نیم برجسته
اعالء اصفهان ،با عیار
 ،84همراه با فاکتور به
فروش میرسد.
آئینه با وزن  1345گرم و
هر عدد شمعدان با وزن
 927گرم:

(514) 481-8596

House

Keeping FH
متیزکردن محل
کار و منازل

 سرویس نگهداری
از کودکان و سالمندان
درخانه شما  تمیزکردن
منازلمسکونی ،دفاتر
تجاری ،پنجره فرستادن
کودکیار و پرستار به خانه
شما ،بصورت نیمه وقت،
تمام وقت و ماندن بطور
هفتگی

(514) 677-4726
farkhondeh>>120todec'09UP

به چند کارگر برای کار
در کمپانی حمل و نقل
نیازمندیم.
Tel.: 514-622-8686
UPحبیب از 1می

فروش فرش

دو عدد فرش
بسیار نفیس تبریز در
اندازه های  6و 3متری
چله و گل ابریشمی
بفروش می رسد:

514-695-2847
azmai15'10سلیمی

طراحیوبسایت

WEB DESIGN
WEB
DEVELOPMENT
WEB HOSTING
DOMAIN NAME
REGISTRATION
ONLINE BACKUP
SEARCH ENGINE
OPTIMIZATION

برایاطالعاتبیشترباآقای
سلیمیمتاسبگیرید:

514-952-7400
azfeb01'10

H&H

&Renovation
Construction
امور ساختمانی
کلیهامورساختمانی

با نازل ترین قیمت
پذیرفتمیشود.
لطفا با آقای گوگوش
تماسبگیرید:

514-952-7400
از15ماه می 2010

پرستارساملندان
خانم مجرب از
سالمندان و کودکان
شما در تمام مدت
شبانه روز (حتی
ویکندها) نگهداری
میکند:
514-768-9485

استخـدام

رستوران عموجمال
به یک نفر خانم آشپز
نیازمندیم.

514-484-8072
نوامبر  15سودمند

Dry cleaning

PRO ALCO

های
نیازمندی

استخدام

استخدام

ساختمان

paivand@videotron.ca
Fax: 514-313-5656
Tel.: 514-996-9692

آینه شمعدان
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به یک نفر خانم
برای کار در
خشکشویی در ناحیه
مترو:
Honoré-Beaugrand
نیازمندیم.
تلفنتماس:
از ساعت 6تا 9شب:

تکمیلزیرزمین،حمام
و آشپزخانه  لوله کشی،
برقکاری نصب دروپنجره،
پشت بام (شینگل)
کف های چوبی ،دک ،نصب
سرامیک ،نرده دور حیاط،
رنگ و...
(واروژغریبیان)
Tel.: (514) 245-5500

استخدام

514-670-9896
daoust 5143516615

 UPاز1مه تا1اوت

به یک منشی زن ،مسلط
به زبان های فرانسوی،
انگلیسی وفارسی برای کار
در مطب دندانپزشکی،
درمرکزشهرنیازمندیم.

Tel.: 514-731-1443
از مارس 15

فعالیتشغلی
در خانه

شهریاربخشی

ROYA COIFF.

دعوتنامهرسمی،
ترجمهمدارک

اجاره صندلی

یک صندلی در آرایشگاه
پرتردد در مرکز شهر
مونتریال اجاره داده
می شود:

514-624-5609
514-889-3243

متــرجم

(514) 934-3374

رضانوشادجمال

ازمی15

Working from home

بخش پژوهشی و توسعه
کمپانیتجاری«ویرگو»به
چند خانم  17تا  30ساله،
دارای حداقل دیپلم
دبیرستان ،که عالقمند به
اخذ درآمد از طریق کار
در خانه باشند ،نیازمند
است .لطفا به سایت

 ترجمه کلیه مدارک
دعوتنـامهرسمی

تاتوی دائم
طراحیابرو،چشمو
خط لب با تاتوی دائم
توسطخامن
685-4777

نوشین:تامی2010پرداخت شد

)(514

514-575-7080

ترجمهرمسی

ترجمـــه رسمی اسناد و
مدارک

نغمه سروران

www.virgotrading.
com

رفته ،فرم مخصوص کار را
پر کنید

قابلتوجهخامنها

فال قهوه
و ورق
توسط شادی
678-6451
ازسپتامبرNikpour:

)(514

کامپیوتر خود
را فارسی کنید
اگر می خواهید

MS WORD

کامپیــوتر خود را
فارسی کنید:
بدوننصببرنامهاضافی
توجه CD :اوریجنیال

ویندوزتان را همراه بیاورید.

514-963-5959

 ma.shoeili@yahoo.comفقط می1

مترجم رسمی و عضو
انجمن مترجمان کبک

514-889-8765

کالس های رایگان
فرانســوی
ویژه مهاجرین
Free French
Courses

The Shield of Athena
تلفن اطالعات و نامنویسی
(خامن کریاکی)
(514) 274 8117
Apr15may01

خدماتکامپیوتر

Pd:jan'10

مترجم رمسی

محمودایزدی
عضوجامعه مترجمین کبک

■ دعوتنامه و تصدیق امضاء
■ ترجمه کلیه اسناد و مدارک با
تضمین تائید ادارات و سازمان های
ایالتی و فدرال
Tel.: 514-745-0318
Cell.: 514-246-8486
Fax: 514-745-1136

 آموزش از مبتدی
تا پیشرفته
 تعمیر و عیب یابی
 نصب انواع ویندوز
 ویروس زدایی و نصب
بهترین آنتی ویروس ها
 طراحی صفحات وب
شرکتی و شخصی
 افزایش سرعت سیستم

 آموزش و نصب نرم
افزارهای دخلواه شما

www.systemexpert.ca

514-294-8242
hagigi:(m:1)Ptoendofaug09

Auto
Glass

نصب و فروش
انواع شیشه ها و آینه

های همه نوع اتومبیل

MOBILE

سرویس عایل
(514) 623-2900
kambiz: fromjune09 12/issue

بفروش می رسد

سالن آرایشگاه و استه تیک
Coiffure & Esthetics

باسابقهطوالنی
در محل پرتردد و پررونق

نزدیکبهمرکزشهرمونتریال

با درآمد عالی

بفروشمیرسد:
لطفا با تلفن

Tel.: 514-895-4448
با اسماعیل تماس بگیرید

حمـلونقل
nikpoorazapr01UP

DELTA MOVING
کلیه امور حمل و نقل

با بهترین سرویس
نازل ترین قیمت
بین شهری
در خدمت هموطنان

Tel.: 514-622-8686

مترجمرمسی
آرزو حتویلداری
یکتـا

UPحبیب از 1می

عضو جامعه مترجمان رسمی
کبک و ایران،
مترجم رسمی دادگستری
 ترجمه کلیه اسناد
ومدارک،
 تنظیم دعوتنامه رسمی و
گواهی امضا ،تکمیل فرم های
مهاجرت و سیتیزن شیپ و
ارائه خدمات مربوط

514-730-7462
514-624-7581

استخدام

به یک کارگر ساده برای
کار در رستوران یاس
نیازمندیم.
514-483-0303

تدریس ریاضیات
و فیــزیک
توس�طمهندس
الکترونی�ک
(آرش کشوری)

>> کلیه مقاطع:

College,University
High-Shool

با سابقه tutoring
درمدارس مونترال و
تدریس در موسسات
کنکورتهران
*درصورتعدمرضایت
جلسهاولرایگانمیباشد.
ثبت نام :با ظرفیت محدود

514-827-6329
514-620-3255
toendofmay2009Paid

استخدام

کلینیک های دکتر بهرام جان معینی
 به دو تکنیسین امور زیبایی
 دو کمک پرستار
 و سه منشی تلفنی
برای کلینیک های مونتریال و گرینفیلید پارک
فورا نیاز دارد.
مهر ورزیده از طریق وبسایت ما:

www.clinicmoini.com
کارنامه (رزومه) خود را ارسال کنید:
بانو آریان

سالن آرایش

Coiffure

با بیش از  16سال سابقه

www.paivand.ca

??mr_pakpour@yahoo.com fromAug09-jan2010UP

کافه صوفی

__________
	•کوتاه کرد ن مو
آقایان 10 :دالر
خامن ها:
 14-16-18دالر
	•بند صورت 12 :دالر
	•بند ابرو 5 :دالر ،درجه 1
	•رنگ ،فر ،هایالیت ،مش و...

>> کالس آموزش آرایشگری

در خدمت ارت

ای بیزنس شما!
ق

در مدت  3ماه ،با تضمین
_________________________

_________________
2070 Maisonneuve

989-8383

Tel.: 514-

997 Decarie, Suite208
Metro: Cote Vertu

(514) 336-5666
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آموزش سنتور
در کلیه سطوح

ابتدایی،
مقدماتی،
ردیف

صابر جلیل زاده

514-585-6178

آموزش دف
و ردیف آوازی

دستگاه ها و
آوازهای ایرانی
آموزش و فروش دف
مرتضیبابایی

Tel:(514)485-0739

استخدام

PIZZA MAKER

به یک پیتزامیکر آشپز
باتجربهنیازمندیم.
داوود
Tel.: 514-560-4534
از1می

شیرینی
سـرو

بابهترینشیرینیها
برایجشنهایشما
514-487-5172
514-562-6453

azfev01

tilMar'10P

استخدام

WAITRESS

به یک نفر ویترس
ایرانی باتجربه ،برای کار
رستوران خراسان کباب
نیازمندیم.
514-488-9191
azjan15unpaid

برای فروش

سالن آرایشگاه
با  18سال سابقه
باموقعیتعالی
و مشتری دائمی

جنب مترو :کت ورتو
به دلیل مسافرت
بفروش می رسد.

(514) 336-5666

تعمیـرات
ساختمانی

استخدام

AKHAVAN FOOD

بهیکشیرینیپزمجرب
ایرانینیازمنداست.
Tel.: 514-334-2380

استخدام

به یک کارگر خانم برای
کار در (وست آیلند)

قصابی رضا

نیازمندیم.
Tel.: 514-305-2130

استخدام

az aug15پروانه واعظ

RENOVATION

AKHAVAN
FOOD

به یک آشپز درجه یک
ایرانی نیازمند است.
Tel.: 514-334-2380

Tel.:514-573-4477
تافوریهP? bobymoradian2011

سوپرخوراک
6125 Yonge
Tel: 416-221-7558

استخدام

رستوران شیراز

بهچندنفرویترس
نیازمندیم.
Tel.: 514-485-2929

استخدام

به چند نفر کارگر
ماهر برای کار در امور
ساختمانینیازمندیم.
Tel.: 514-770-2309
acadianreno@hotmail.com Nov01UP

ARIANA

آموزش سنتور

MOVING

سینابطحایی

From Iran,
Afghanistan.
Tel.:
514-223-5589
)(Sergei

رستوران
یــاس
باغذاهای
خوشمزه
5563 rue UpperLachine

Tel.: (514) 483-0303

برای فروش
سالن آرایشگاه
با  18سال سابقه
باموقعیتعالی
و مشتری دائمی
جنب مترو :کت ورتو

به دلیل مسافرت
بفروش می رسد:

(514) 336-5666

شهبازاز 1می

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

فروش سنتور

آریانا مووینگ

514-262-4045

وهرگونهحملونقلبار
با نازلترین قیمت
درخدمت شما (رضا)
(514) 449-6930

صــرافی 5
ستاره

اسباب کشی

sinateta@yahoo.com >oct15jan15'10Paid

2178 Ste-Catherine W.

TV channels

Tel.: 514-737-7483

514-262-4045

mai-??09

Free to Air

اجاره آپارمتان

آپارتمان 3خوابه بزرگ،
با  3اتاق خواب بزرگ و
مجزا واقع در بولوار سن
لوران ،نزدیک مترو
دوکاستلنو؛ با اجاره
ماهانه 860 :دالر

www.SinaBathaie.com

جزئی و کلی

نوسازی آشپزخانه :نصب
کابینت و کانترتاپ ،نقاشی،
حمام ،سرامیک ،کفپوش
چوبی ،رنگ ،تکمیل
زیرزمین و...

!occasion

بسیاری وسائل خانه
همچون TV-DVD combo
میزناهارخوری،ایرکاندیشن
و بسیاری دیگر با کیفیت
خوب و قیمت مناسب
(در )NDGبفروش میرسد:
UPاز 15می تا جوالی 2010اخوان

خانم ایرانی،

514-996-7255

For Sale
وسائل خانه

Tel.: 514-606-7007

پرستاررمسی
لیسانسه و کارآزموده،
مسلط به زبان
انگلـیسی ،آماده
نگهداری از سالمندان و
کودکان
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رستوران

شیراز
514-485-2929

استخدام
سوپر اخوان

>> جهت شعبات 1و2
در NDGو وست آیلند به
چند نفر Cashierو کارگر
ساده نیازمنداست.
لطفا به شعبات اخوان
مراجعهکنید:

514-485-4744
514-620-5551

514 -585 - 2345
514- 846--0221

س�فر روزانه به

تـورونتو
TORONTO

رفت و آمد هرروزه
مونتریال-تورونتو
تورونتو-مونتریال

بهای باورنکردنی

و سرویس عالی
>> همچنین ارسال و
دریافت بسته های پستی
>> دلیوری روزانه
آقای قربان:
Montreal:

(514) 887-0432
Toronto:

خدمات
ساختمانی

RENOVATION
احمـد

نوسازی آشپزخانه و حمام
سرامیک ،کفپوش چوبی،
رنگ و نصب کابینت های
آشپزخانه و نصب کانترتاپ،
نقاشی ،تکمیل زیرزمین
 با بهترین کیفیت
 و قیمت مناسب

Tel.: 514-298-1393
514-265-0973

ستـون

RENOVATION
& plastering

painting

جزئی و کلی

سیا صابری
514-212-6858
تافوریهP? bobymoradian2011

(647) 822-2529

خدمات

Dr. JOHN MOINI
• Médecine familiale

• Clinique voyage
et vaccination
• Médecine esthétique
&Traitement des varices
chirurgie mineure et sportif
>>Ferme sa clinique au
40 place ducommerce,
Ile des Soeurs,Qc, H3E-1J6
et depuis 14/05/2010

Demenagait au,

Clinique medico-Chirurgical
55 Rue de l’Église, Local 32
Verdun, H4G-3E7

خیاطی
TAILOR
Alteration

کلیهتعمیراتخیاطی
مردانهوزنانه،لباسشب،
کت شلوار و… با نازلترین
قیمتدرمرکزشهر

r

COMMUNITY

(آقاعباس)

شادی آفرین
جشن های شما

------

تلفن اطالعات:
514-483-3196

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

شانـــس اول را به
آنها بدهید!



Mailing Address:
3-5206 DÉCARIE BLVD

MONTRÉAL QC H3X 2H9

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!
----------------

 اگر جویای کمک ،کارگر ،کارمند
و ...هستید ،آگهی استخدام خود را در
صفحه پرتردد نیازمندی های پیوند
درج کنید.
 جویای دوست ،همسر ،هم خانه،
هم صحبتهستید؟
آیا وسائل خانه برای فروش دارید؟
 آیا فنی و حرفه ای می شناسید که
به درد دیگران میخورد؟
 آیا به سفر می روید ،جویای همسفر
هستید؟
 چیزی برای فروش ،جایی برای
اجاره ،حرفه و هنری برای عرضه
دارید؟...

جای شما در این صفحه
خالی است!
با ما تماس بگیرید.

514-996-9692

کافه پرشیا
936 Girouard

)(Corner: St.Jacques

Tel.: (514) 489-8484

شریف

ارز

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

514-996-9692
Fax:514-313-5656
Email:
Paivand@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 حفظ
دیدگاه نویسنده) آزاد است.
نظرات چاپ شده لزوما بیانگر دیده گاه
های پیوند نیست.
پیوند جویای دیدگاه های متفاوت و
مخالف با نوشته های چاپ شده است.
پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی
و نوشتارهای توهین آمیز معذور است.
نقل نوشته ها-با ذکر ماخد -آزاد است.
استفاده از طرح آگهی ها مجاز نیست.

•
•

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

کوتاه زیباتر است
برایمابنویسیداما...

پیوند نشریه کوچکی است ،لطفا سعی کنید
نوشته ها از  500تا  1000کلمه بیشتر نشود.
نوشتارهایخودراترجیحابامایکروسافت
وردفارسیتایپ،سپسایمیلکنید.

مراکز پخش پیوند
مرکز شهر مونتریال:

سوپراخوان ،امانه ،تپش ،ماهی سن لوران،
کافه پرشیا ،رستوران یاس ،عموجمال،
شیراز ،کوپلی2:و ،1فرحت ،ایو،UN-SAT ،
اتوکلیفتون و  ،NDGفتوشاپ ،المیزان،
نور ،آذین ،صادق ،پاسیفیک ،متروپولیس،
پارس تورز ،خضر ،کبابسرا و...
وست آیلند :اخوان ،آدونیس ،موروالتوس ،
عمروتراول ،ماهی ایمان و...
ریوسود :کوه نور ،وطن ،مراکزفرهنگی و...
الوال :موروالتوس ،ادونیس و...
سن لوران :آدونیس ،فروشگاه های بزرگ
عربی و...

کبک سیتی و اوتاوا:

سوپرآریا ،شیراز ،پردیس ،و دیگر
فروشگاه هایایرانی

تورونتو:
کتابفروشی پگاه وفروشگاههاومراکزمعتبر

Distributed Free

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

& all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

®لوگوی پیوند®
کار استاد علی اصغر معصومی

maryamazdec01free

خواننده
بتهــوون

PAYVAND

نیازمنــدیها

514-961-2591

www.clinicmoini.com

توجه :پیوند مسوولیتی در برابــر محتوای آگهیهای مندرج ندارد.

PARTICIPATE
in ou

(هنرمند و نقاش معاصر)
-----------------------------------

شرکتساختمانی

www.paivand.ca
 آبونه مان گسترده
 وب سایت قدرمتند
 پخش وسیع
---www.paivand.ca
با پیوند به اقصا نقاط
جهان بیایید!

کیمیـا

تعمیراتساختمانی
مسکونی  -جتاری
>> کلی * * جزیی <<
بالیسانس
RBQ CCQ

با جتربه  25ساله
 -با ضمانت --و با کمترین قیمت
در خدمت هموطنان
(514) 934-3192
bagherinov-janUPak
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ARE WE STILL LIVING IN THE
AGE OF RACISM?

Does racism still exist in
Quebec?
Unfortunately it does, it can
sure stir up debates, and make
some people’s blood boil, but
why I ask; aren’t we all at
one point or another children
of immigrants, where would
this country be without immigrants? It would still be
empty, underdeveloped.
Immigrants have built our
country.
We have a great immigration
system here in Canada. We are proud
of our asylum program. We welcome
people who can no
longer live safely
in their country.
We have highly
educated people
immigrating to
Canada. We have
investors that enter
the country and do
wonders for our
economy, entrepreneurs who come in
with terms and conditions and
those terms and conditions are
not easy to meet.
We have self-employed people
coming in who are talented
and creative people and come
in with no demands on anyone, except the demand they
put on themselves to succeed
in a new and strange country,
a lot of us have been lucky
to be born in this wonderful
country of ours, but our parents or grand parents did not
have it so easy. They worked
hard for their penny, they had
dreams and hopes and were
self motivated.
Immigrants today have the
same intentions; let us cut
them some slack. It is hard
enough to come and start a
new life in a new country.
We all know that, let us welcome them with open arms,
no matter what nationality or
religion they are from. They
are coming into this country
because they chose it, not
because they were born into it.
They have hopes and dreams
like the rest of us.

و فریب��ا را نج��س می دانن��د و به
 او از،عقایدشان بی حرمتی می کنند
میان سلول های آهنی و دیوارهای
خاکستری هدیه ی از صلیب برای او
.به یادگار می آورد
راهتان پر رهرو باد ای فرشتگان
کوهستان

ستــون

RENOVATION
جزئی و کلی

 نصب:نوسازی آشپزخانه
، نقاشی،کابینت و کانترتاپ
 کفپوش، سرامیک،حمام
 تکمیل زیرزمین، رنگ،چوبی

سیا صابری

Tel.:514-212-6858
P? bobymoradian2011تافوریه

people seem to stereotype one
nationality or one religion, I
sure would blow up if anyone
insulted my heritage, it is the
same for anyone, whether you
come from Africa, anywhere
in the middle east, Europe or
the Orient, can’t we all live
in peace, without judging one
another.
Our asylum program has
strickened in the last 2 decades, it is not as easy to come

into Canada as a refugee,
yes there are those who take
advantage of our asylum
program, but let us not allow
those people stop the ones
who really need a safe home
to build a future in, a home
where they can feel safe to
sleep at night, a home where
they can feel safe to have their
children go school in the day,
some people in this country
unfortunately have no idea
what it is like to live in fear of
your life day in and day out
and I hope you will never have
to feel such terror.

Immigration is welcomed
in Canada, and let us make
the new arrivals feel this, we
are a rich country in every
means possible, look around
and look at the diversity in this
country, the languages spoken,
cultures that we pick up on
and learn about, traditions
that are brought here from
new arrivals from all over the
world, I find this fascinating,
it is beautiful, we all need to
see this.
Let us not be blind to what is

 "اون دانشگاه را شما:خندید و گفت
" ... نمی شناسید
تمام زندانیانی که با شیرین هم بند
 از خاطرات ش��یرین و خوبی،بودند
هاش و منحصر به فرد بودن او می
 کسی نبود از نام او به پاکی و،گفتند
 در مرحله ی دیگر،زیبایی یاد نکند
 برگرداندند با این۲۰۹ که او را به بند
 اما،که نه من نه سیلوا او را ندیدیم
 هر چند،حضورش را لمس کردیم
سیلوا از حاج خانم ها تمنا کرد حتا
 ثانیه هم که ش��ده اجازه ی۱ برای
. اما ندادند،دیدنش را بدند
اما شیرین پیش از برگرداندنش به
 در میان، درحیاط بند،بند نس��وان
لباس های شسته شده ی سیلوا بر
 صلیبی را که خود آن،روی طن��اب
 به یادگار برای،را درس��ت کرده بود
 او به سیلوا.س��یلوا بر جای گذاشت
نشان داد در کشوری که اقلیت ها را
نادیده می گیرند و در میان زندانی
ک��ه زندانبانان آن س��یلوا و مهوش
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I see too
much racism in this
province of
ours and I
am sure it
exists all over Canada.
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around us, let’s teach our children that no matter where you
come from, what is important
is our soul, not what language
we speak, how we pray, or
what kind of food we eat, or
what colour we are.
It is our soul that makes
us, it is our spirit, we are all
the same, just with different cultures and traditions, a
favourite song of mine, that
I love hearing over and over
again is the song by Paul McCartney and Stevie Wonder,
Ebony and Ivory , the words
are so true to real life, Ebony
and Ivory live together side by
side on my piano keyboard in
perfect harmony, Oh Lord why
don’t we!
Let us remember where
we come from, and
give a helping hand
to someone who is
new in this country,
weather it is by helping
someone at the bank
because they are having
language difficulty, or
a new comer in your
neighbourhood who has
just arrived from a new
country, and welcoming them by sharing
one of your traditional foods,
give them a smile, I guarantee
that smile will be returned in a
thousand folds.
I do believe one day racism will not exist if we can
educate our children at home,
that no matter where we come
from we are all one, we all
have the same aspirations and
dreams, we all work hard to
feed our family, and we all
hope the best for our children,
that is all that it comes down
to. It is quite simple.
Well, with that all said, in
April I had my bbq out and
entertaining outdoors, what
happened to May, I always
thought that April showers
bring May flowers, well I
guess not, April warm weather brought cold May weather.
Keep safe, stay healthy and
make sure laughter is in your
every day life.
______________
Maria Cottone
Certified Canadian Immigration Consultant
mariacottone@hotmail.com

 هنوز یک ماه از دستگیریم، ازتیر ماهنگذشته بود که شیرین را به بند من
. فقط پوست و استخوان بود،آوردند
از بس شکنجه شده بود نای حرف
 ریه هاش خونریزی.زدن هم نداشت
 مرتب دوچار ش��وک می،کرده بود
 ظاهرا به، خیلی کم حرف بود،شد
 بهش کتاب،کس��ی اعتماد نداشت
 قب��ول نک��رد و گفت من بی،دادم
 تا این که بهار نیز به جمع،س��وادم
، نفر ش��دیم٣ ما اضافه ش��د؛ و ما
روزی درباره زن و جایگاه آن حرف
می زدیم که شیرین شروع به سخن
گفتن کرد بسیار جالب و زیبا سخن
 آگاهی های بس��یاری درباره،گفت
 من،تاریخ و جایگاه زن می دانست
 ای ناقال تو تا:و بهار با خنده گفتیم
 پس،حاال که می گفتی بی سوادی
 زود،این همه چیز را از کجا می دانی
، باید خودت لو بدی،باش زود باش
کدوم دانشگاه بودی؟
ب��ا آرامی و زیبایی همیش��گی اش

What to do with
your Tax refund!

Dariush H. Zandi,
MBA, CSC
Most people hope to receive
a refund when filing their annual tax return, viewing it as
an annual bonus or gift from
the government.
of credit card debt
you are most likely
averaging $1,800 in
interest payments a
year, that’s $150 of
interest per month!

While it does act as a
forced savings program
for some people, a refund at tax time simply
means that you've paid
too much during the
year and have let the
government hold your
money "interest free".
In any case, here are
a few suggestions for
those of you who do
receive a refund.

Pay down any
personal loans or
credit cards

- paying down non-deductible
debt is probably the most beneficial thing anyone can do.
Non-deductible loans are loans
that we take out for personal
uses, such as buying a car or a
new pair of shoes.
Most Canadians have difficulty controlling their personal
spending hence why it is extremely important to pay off as
much of the loans as possible
once you get your hand on
your tax return.
This is even more important
when it comes to your credit
cards, if you have 10,000$

Make a prepayment
on your mortgage
- Even a modest
prepayment of part of
your mortgage using
your tax refund can
result in substantial
interest savings in
years to come.
For example a modest 3000$
prepayment on your mortgage
will save you $1500 in 10
years (with a mortgage rate
of 5%).

Top up your RRSP
or TFSA

- If you’re one of the majorities of Canadians who have
not maximized your RRSP or
TFSA (TAX FREE SAVING
ACCOUNT) contributions,
consider stashing that refund
away in one of these taxadvantaged plans.

If you haven’t yet opened up a
TFSA yet, you can contribute
up to $10,000 immediately to
earn tax-free income
and gains for life.
Contributions to
a TFSA are not
deductible for income
• Médecine familiale
tax purposes. Also,
interest on money
• Clinique voyage
borrowed to invest
& vaccination
in a TFSA is not tax
• Médecine esthétique
deductible. However, the income
&Traitement des varices
generated in such an
chirurgie mineure et sportif
account (for example,
>>Ferme sa clinique au
investment income
and capital gains) is
40 place ducommerce,
tax-free, even when it
Ile des Soeurs,Qc, H3E-1J6
is withdrawn.

Dr. JOHN MOINI

et depuis 14/05/2010

Demenagait au,

Clinique medico-Chirurgical
55 Rue de l’Église, Local 32
Verdun, H4G-3E7

www.clinicmoini.com

The TFSA dollar limit
was $5,000 per year
for 2009 & 2010 and
will be indexed to
inflation and rounded
to the nearest $500 in
later years. Unused

27 :>> ادامه از صفحه
، ما با هم خواهر ش��دیم،ن��ازی بود
هر ش��ب ساعت ها با هم حرف می
،زدیم
م��اه ها بود که از ش��یرین بی خبر
 حتا مطمئ��ن نبودیم زنده،بودی��م
 نام دقیق اش را هم،اس��ت یا مرده
 با ذوق��ی کودکانه،نمی دانس��تیم
 "شیرین همان دختر کوردی:گفتم
"که اهل ماکو؟ تو اون و دیدی؟
 آره من می گم چند ماه با هم همبند بودیم
 خوب در باره ش��یرین برام حرفبزنید
 [با خنده] هووووووووووووو نرسیده فعال،م��ی خوای همه چیز و بدونی
 اندازه، بعد خیلی حرف دارم،بشین
 من پیش، روز وقتمون پر٣ تا۲ ی
کسوت همه هستم
 چند ماه این جایی؟-

TFSA contribution room can
be carried forward to later
years.
RRSP and TSFA are a great
way to save for the future, an
opportunity that should be
taken advantage of!

Contribute to your
children's
education plan
– Imagine if the government
told you that they would pay
20% of your children’s post
secondary education expenses!
You don’t actually need to
imagine this since you can
take advantage of this right
now.
By investing in a RESP
account for your children the
government will pay an additional 20% (up to $500 a year)
on your RESP contributions.
The math is simple:
invest $2500 in the plan and
get $500 invested by the
government free of charge!
Unfortunately RESPs are not
used as much as they should
be, however here is something
that might entice you even
further (if free money wasn’t
enough).
It is predicted that tuition fees
for post secondary education
will increase by 25% in a
couple of years.
In conclusion, all of these
suggestions are based on the
best financial options, but I'm
a strong advocate for enjoying
yourself today as well, so why
not take a certain percentage of your refund and treat
yourself to something now and
apply the balance to one of the
others listed above?
_________________
Dariush Hozhabr Zandi,
MBA, CSC, CGA (candidate)
Accounting and business
consultant
Darius.Zandi@zandconsulting.com

... ... شیرن هولی و:زنان

،من هم نگین هستم [ب��ا خنده] به س��لول من خوشآمدی
 خیلی،آن ش��ب که ت��و را آوردند
 با مش��ت ب��ر دیوار،نگرانت بودیم
 وقتی اما، که زیاد نترسی،کوبیدیم
،تو دوباره با مشت بر دیوار کوبیدی
 "این:م��ا همه خندیدی��م و گفتیم
 "آن:کهنه کار" خندی��دم و گفتم
مشتها تو بودی؟ اما سلول من تا این
 "آن: گفت"!جا خیلی فاصل��ه داره
 پیش،موقع توی سلول بغلی بودم
"فریبا و مهوش
" [کمی مکث] اهل کجایی؟، کورد هستم تا دختر۲  وای پی��ش از تو ه��م اسم یکی از آنها،کورد این جا بودند
 من و شیرین چند ماه،شیرین بود
 شیرین خیلی دختر،هم بند بودیم

به یاد سیلوا
هارتونیان
و شیرین علم هولی

نگین شیخ االسالمی
)(هم بند شیرین علم هولی
 اوین۲۰۹ آن هن��گام که در بن��د
 به سلولی، پس از مدتی،زندانی بودم
، منتقل شدم، نفره در همان بند۲
 که موهای س��فید،دختری جوان
،نیمی از س��رش را پوشش داده بود
 با لبی خندان و چهره ی،در آن بند
، مدتی بود،گشاده به استقبالم آمد
که چنین چهره ی صادقی و خنده
ی بی ریا ندیده بودم
 سالم سالم اسم شما چیه؟، نام من سیلواست-
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یادبود

دال دیدی که آن فرزانه فرزند
چه دید اندر خم این طاق رنگنی
به جای لوح سیمنی در کنارش
فلک بر سر نهادش لوح سنگنی

با بهتی دردناک ،با دلی داغدار و شکسته،
در نهایت تاسف درگذشت ناگهانی و غم انگیز فرزند ،برادر و عزیز دلبندمان

زنده یاد شهباز مودت
را در ترکیه به آگاهی کلیه یاران ،هموطنان،
بستگان و عزیزان می رسانیم.
ِ
نشست یادبودی
به این مناسبت هم

در روز یکشنبه  16ماه می 2010
در محل سالن یادبود کین و فترلی
واقع در

Kane & Fetterly
5301 Decarie blvd.

Montreal Quebec H3W 3C4
Tel.: 514 481-5301

از ساعات  4تا  7بعدازظهر برگزار خواهد شد.
حضور شما دوستان و سروران گرامی در این مراسم
تسال بخش خاطر بازماندگان خواهد شد.
روحش شاد و یادش گرامی باد.
____________________________________________

پدر ،فریدون؛ مادر ،گلناز؛ خواهر ،لیال
و خانواده های شریف ،جالئی،
محالتی ،زاهدی

فروشگاهکوهنور

ُب
راسارد
و
الوال

بزرگترین و کاملترین فروشگاه
مواد غذایی افغانی و ایرانی

کیفیت عالی و قیمت مناسب
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Email: Paivand@videotron.ca

>>

ارزیابی رایگان

>>

Ramier Realty

پروانه زندی

دکتر ریموند رضایی

تهیه وام مسکن

Parvaneh ZANDI
3675 DES SOURCES,
SUITE 109
D.D.O, QC H9B 2T7

Cell.: (514) 909-4765

Tel.: 514-683-8686

در خدمت هموطنان سراسر کانادا
_______________

مونتریال ،تورونتو ،ونکوور
مناینده شرکت های
هوایی معتبر جهان

7روز
هفته

پزشک خانواده (بدون وقت قبلی)
1253 Rue Guy,
اورژانس
Tel.: (514) 933- 8383
Metro: Guy
پزشکانمتخصص
ختنه کودکان

www.circumcisionmontreal.com

 DELTA MOVINGکلیه امور حمل و نقل

با 18سال سابقه درخشان

NDG,

Tel.: 514-481-0671

مشاور امالک:مسکونیوجتاری

ه2

انواعکارتتلفن

جواد ایراخنواه

 Mailing Address: 3-5206 DÉCARIE BLVD

آماده پذیرایی از مشتریان گرامی است

نان خاصه بربری افغانی تازه همه روزه

عینک فرهت

پارستورز

Tel.: 514-622-8686

&TRAVEL

EPIDEMIO SEARCH INC.:
5850 RUE DE SEIGNE
ST- LEONARD, QUEBEC
HIP 1G8 Canada
FAX: (514) 323-2174

E-mail: epidemiosearch@yahoo.com

FLY ANY TIME,
!ANY WHERE

مناینده هما
در آمریکای شمالی
وست آیلند

Vancouver
128, 15th St.
East ave,
N. Van. BC,
V7L 2P9
Tel: 604-982-0909
Fax: 604-982-0910
email: vancouver@pars.ca

Toronto Branch:
7368 Yonge St.,
Suite PHA,
Thornhill,
Ontario, L4J 8H9
Tel: 905-762-0700
Fax: 905-762-0800
email: toronto@pars.ca

Head Office
Montreal:

1006 Montagne, Suite 200
Montreal, Qc, H3G 1Y7

Tel: 514-938-7277
Fax: 514-938-4978
email:montreal@pars.ca

زماسیب

NDG
انواععرقیجات
طوبی رسید.
حراجآبلیموی

>> West Island:

15760 boul Pierrefonds
)Pierrefonds (Facing Rona
Tel.: 514-620-5551

>> NDG:
6170 Sherbrooke W.
Tel.: 514-485-4744

پلوپزامرپیال:
خمصوصتهدیگایرانی
متاماتوماتیکرسید

گوج

سبز ...
ه

(در سایزهای ،12،10،8و 20کاپ)

www.akhavanfood.com

یک و یک

چاغ
اله بادام
ن
وبهار...

بادام تلخ و گل سرشور

کلیه اقالم و لوازم پیک نیک
انواع کباب و جوجه،
منقل ،بادبزن و..

خرمای زاهدی رسید

برجن مرغوب ایرانی:
گلستان رسید

