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! این برف را سـ ِر باز ایستادن نیست،نه
! رکوردشکن خواهد بود؟،آیا برف این فصل

Oil
پنجمین کارناوال نوروزی ایرانیان در مونتریال
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ماموریت نیر
وهای کانادایی در افغانستان متدید می شود
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www.pars.ca
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GESTION FINANCIERES EXACTE
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MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
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www.pars.ca
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3535 St-Charles, Suite 304
Kirkland, Quebec H9H 5B9
ninousgivargiznia@hotmail.com

groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
Firouz Hemmatiyan
9515 Lasalle boul.
Agent Immobilier Affilié
Lasalle Qc. H8R 2M9
Cell: 514-827-6364
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www.sutton.com
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انتخابات ایران

به پیشواز نوروز بزرگ...

گزارش از واپسین ساعات پیش
از شمارش آرا

سال حتویل 1387
به وقت تهران:
پنج شنبه
اول فروردین 1387
( 2567ایرانی)
ساعت 18،9دقیقه،
 19ثانیه صبح
به وقت مونتریال:

Montreal:
Thursday,
March 20, 2008

1:48 AM

PAYVAND: Vol. 14 s No.832 s Mar. 15, 2008

در ساعات پیش از ارسال نشریه به چاپخانه ،رای گیری
در انتخابات مجلس در ایران به پایان رسید.
س��اعت رای گیری در شهرهای بزرگ تا  23شب تمدید
شده بود.
روز انتخابات تنش های مختلفی بخصوص در شهرستانها و
مناطقی که اقوام ساکن هستند گزارش شد.
به گ��زارش فارس ،میزان مش��ارکت در انتخابات مجلس
هشتم از میزان شرکت در رای گیری مجلس هفتم باالتر
است.
23/7
هفتم
مجلس
انتخابات
در
میلیون نفر شركت كرده
بودند.
فارس همچنین در موضعگیری آش��کار به نفع اصولگرایان
از «سناریوی شکس��ت خوردگان انتخابات» نوشته است:

«برخی از نامزدهای اصالح طلب
در راس��تای این س��ناریو قبل از
اعالم قطعی شكس��ت در انتخابات به بهانههای واهی قصد
استعفا و كنارهگیری دارند».
 یک زن و شوهر در یك شعبه اخذ رای مستقر در منطقه“ولی آباد” تنكابن به ضرب گلوله محافظ صندوق این شعبه
كشته شدند.
به گفته شاهدان عینی ،این حادثه حوالی ساعت  20جمعه
شب رخ داد و دقیقا مشخص نیست كه كشته شدگان ،دو

حسین
فلسفی

حمیرا قاسم نژاد

آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

مشاوره و درمان

سفر به ایران:

برا
ی آگاهی بیشتر در
مساف مورد کلیه نیازهای
رتیخود
با مشاور
مجرب فارسی زبان
514-242-0448

امیر

9

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

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.















WEST
Island

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

Tel.: 514-620-5551

Psychotherapist
COPNN. Member

فارغ التحصیل از
دانشگاهکنکوردیا

4823 Sherbrooke W.,
Suite 160

Westmount, Qc., H3X1G7

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

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

Tel.: 514-989-9722

NDG

www.akhavanfood.com













































































)(PFDS.

Ghassemnejad

دفتر همکاری های حقوقی «نوروز»

8-1588 Ex.: 25

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

)Homeira (sedighe

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

amir@skylawn.net
و یاسمین

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

روانکاو

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

از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی

نف��ر رای دهنده بودند یا از طرف��داران نامزدهای حاضر در
انتخابات.
در حوزههای مختلف انتخابیه شهرهای مازندران ،خرید و
فروش رای در س��اعتهای پایانی رایگیری گزارش شده
است .گفته میشود در شهرهای مختلف مازندران ،یك رای
بین  15تا  20هزار تومان خریداری میشده است.
“شناسنامه بیاورید نقدی پول بگیرید” از جمالتی است كه
در برخی از ش��عب اخذ رای شهرهای مختلف به خصوص
ساری و بهشهر به صورت علنی به گوش میرسیده است.

اصالت ریشه ماست ،صداقت پیشه ماست!

www.skylawn.net

15760 boul Pierrefonds
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6170 Sherbrooke West, Tel.: (514) 485-4744
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Web Site:

www.pars.ca























































MONTREAL

1006 DE LA MONTAGNE,
MONTREAL, Qc., H3G 1Y7
Tel.: (514) 938-7277(PARS)
Fax: (514) 938-4978,
E- Mail: montreal@pars.ca

TORONTO

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

VANCOUVER

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

E- Mail: Vancouver@pars.ca
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ایـــران...

یگیری
س از رأ 

پ
دكتر حسین
باقرزاده

hbzadeh@btinternet.com

سهشنبه  ۷اسفند ۱۳۸۶

دوران پی��ش از رأیگیریه��ا در
جمه��وری اس�لامی ،دوران تبلیغات
حكومتی و نامزدهای حكومتی است
تا به مردم وعدهه��ا دهند و برای این
ی خود جلب
كه آرای مردم را به س��و 

چشمانداز وخیم
حقوق بشر در ایران
قانونی و رس��می به خود میگیرد ،و
احكام سنگین و ضد انسانی شدیدی
مانند شالق و زندانهای طوالنیمدت
و حت��ا اع��دام در مورد نویس��ندگان
و روزنامهن��گاران ص��ادر میش��ود.
ی خود
ای��ن ش��رایط ،البته به خ��ود 
نگرانكنندهاست.

در ده سال گذشته ،نقض حقوق بشر تا این
حد در ایران گسترده نبوده است.
در فردای پس از اجنام انتخابات،بنا به
جتربه ،روزهای بسیار سیاهتری در راه است.
كنند باغهای سبز و سرخ برای آنان به
تصویركشند.
حكوم��ت نیز ب��رای ایج��اد هیجان
تبلیغاتی و تش��ویق مردم به شركت
در رأیگیری ،معموال فضای سیاسی
ی «باز» میكند و از س��ركوب و
را كم 
فشارهای اجتماعی مستقیم بر مردم
میكاهد.
تجربه نش��ان داده اس��ت كه معموال
شاخصهای سركوب و خشونتهای
حكومتی در هفتهها و ماههای نزدیك
به رأیگیری ،در مقایسه با دورههای
پی��ش و پ��س از آن ،ب��ه ص��ورت
محسوسی پایین میآیند و مردم كمی
نفس راحت میكشند .این شاخص ها،
اما ،بالفاصله پس از انجام رأیگیری به
سرعت به طرف باال جهش میكنند و
ماشین سركوب و خشونت حكومتی
دور ع��ادی خ��ود را مجددا از س��ر
میگیرد.
با این ترتیب این هفتهها باید شاهد
گشوده شدن فضای سیاسی در ایران
باشیم و از حدت و شدت سركوب و
خشونت كاسته شده باشد.
ول��ی گزارشهای رس��یده از ایران
چنی��ن چیزی را نش��ان نمیدهد.
ب��ه عكس ،م��وج اعدامها همچنان
گسترده میشود ،سركوب و ایجاد
مزاحمت برای زن��ان و دختران در
خیابانها ادامه یافته اس��ت ،فعاالن
دانشجویی و مدافعان حقوق زنان،
كارگران و اقوام مرتبا تحت فشار و
تعقیب و سركوب قرار دارند ،صدور
حكم اع��دام برای مرتدان ش��كل
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عدنان حسنپور
فاصلهای نش��ده كه یعقوب مهرنهاد
فعال فرهنگی و ادبی بلوچ و سه فعال
فرهنگی و ادبی كرد به نامهای فرزاد
كمانگ��ر ،عل��ی حیدریان و
فرهاد وكیل��ی به اعدام (و در
مورد دو نفر اخیر ،به اضافه ده
سال زندان) محكوم شدهاند.
این احكام ب��ه دنباله موجی
از اعدامهای سیاس��ی صادر
میشود كه از مدتی پیش در
مناطق غیر فارس ایران و به خصوص
خوزستان ،سیس��تان و بلوچستان و
كردستان رواج یافته است.
در همین ایام ،دس��تگیری و شكنجه
و محكومیتهای قضایی علیه فعاالن
دانشجویی ،زنان ،اقوام و كارگری شدت
یافته است .دهها نفر از این فعاالن در
هفتهه��ای نزدیك ب��ه انتخابات مورد
تعرض و سركوب قرار گرفتهاند.
اخبار مربوط به صدور احكام سنگسار و
بریدن دست و پا و در آوردن چشم از
حدقه و پرتاب از بلندی و خشونتهای
فجیع دیگ��ر از این قبی��ل ،و اجرای
برخی از آنها ،این روزها همچنان به
گوش میرسد.
اجرای طرحه��ای مختلفی كه تحت
ی و مانند
عناوی��ن امنی��ت اجتماع�� 
آن ،ش��هروندان و به خصوص زنان و
دختران را در خیابانها تحت تعرض
قرار میدهند نیز در این روزها جریان
دارد و تصاوی��ر و ویدئوهایی كه از این
صحنهها تهیه ش��ده به صورت وسیع
منتشر شده است.
افزون بر همه اینها ،اكنون برای اولین
بار در ط��ول حیات  ۲۹س��اله خود،
جمهوری اس�لامی بر آن اس��ت كه
ی
ارت��داد را در قانون به صورت رس��م 
جرم بشناسد و برای آن مجازات اعدام
تعیینكند.
جمهوریاسالمیتاكنونبرایسركوب
و سر به نیست كردن افراد دگراندیش
ی��ا مخالف خود با اس��تفاده از قوانین
ی
نبشته و نانبشته خویش مانع زیاد 
نداشته است .ولی اكنون ماده ارتداد
میتواند حربه برنده دیگری به دست
«زنگیان» مست جمهوری اسالمی
بدهد تا با فراغت بال بیشتری به این
كار دست بزنند.
افزای��ش م��وج جدید خش��ونت و
سركوب از هنگام روی كار آمدن آقای
احمدینژاد قابل پیشبینی بود.
حاكمان جدید ب��ا حمایت مادی و
معنوی مس��تقیم آق��ای خامنهای،
تحت تأثیر آموزشه��ا و عقاید امام
زمانی و قش��ریترین و خرافیترین
روایت از اسالم ،بر آن شدند كه فارغ
از واكنشهای جهانی و جوامع حقوق
بش��ری به اجرای «احكام اس�لام»
بپردازند تا ایران و جامعه ایران را برای
ظهور امام زمان آماده كنند.

ولی نگرانكنندهتر این اس��ت كه این
سركوبها در هفتههای نزدیك به یك
رأیگیری مهم از نظر حكومت صورت
میگیرد.
در هفته گذشته ،ده اعدام فقط در یك
روز صورت گرفت ،و اعدامهای پراكنده
دیگ��ری در روزه��ای دیگ��ر از ایران
گزارش شده است.
یكی از اعدامیهای اخیر متهم صغیری
به نام جواد ش��جاعی بود كه به دلیل
قتلی در سن  ۱۶سالگی ،در اصفهان
به دار آویخته شد.
كشتن كودكان مجرم كه افتخار آن در
سطح جهانی اكنون تقریبا به جمهوری
اسالمی ایران محدود شده در یكی دو
سال اخیر تش��دید یافته است .هنوز
از لغو حك��م اع��دام روزنامهنگار كرد



اگ��ر در دوره اصالح��ات ،چ��رخ
خش��ونتهای قوه قضاییه و حاكمان
ش��رع كمی كند شده بود ،با روی كار
آمدن دولت جدی��د ،این چرخ روغن
ت��ازهای خورد و دس��ت این حاكمان
برای اجرای انواع خش��ونتها باز شد.
آنج��ا هم كه قوه قضایی��ه در اجرای
احكام حاكمان ش��رع خ��ود تعلل به
خرج میداد ،سربازان حكومت جدید
یعنی بس��یجیان وارد عمل میشدند

و همچنان كه س��ال گذشته در مورد
سنگسار یك زن و مرد در مشهد اتفاق
ی این امر را سازمان دادند.
افتاد اجرا 
حكومت جدید همچنین رؤیای احیای
ش��رایط سالهای اولیه پس از انقالب
را در سر میپروراند .تركیب حكومت
جدید كه متهمان مشهور شكنجه و
اعدام دو دهه اول انقالب را به خصوص
در وزارتخانهه��ای كلی��دی مانن��د
اطالعات ،كش��ور و ارشاد اسالمی در

بین اعضای عالیرتبه خود داش��ت به
خوبی از چنین رؤیاهایی خبر میداد.
افزون بر این ،نظریهپردازان حكومت و
به خصوص نشریاتی مانند كیهان به
صراحت از احیای ش��رایط سالهای
اولیه پ��س از انقالب نام میبردند و با
ی آن دوره
قرینهسازی ش��رایط سیاس 
با زمان حال از بخشی از اصالحطلبان
تحت عن��وان «منافق��ان جدید» یاد
میكردند.
ادامه در صفحه 36

نعیمهچنگیزی

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















Cell.: (514) 998-9147













اوکازیون عالی برای بیزنس

Naimeh (Naomi) Changizi, B. Com
AgentNaimeh
)Immobilier(Naomi
Affilié

دابل پیتزا :با درآمد عالی ،مشتری ثابت
در بهترین نقطه وست آیلند
(مارشه دو الوست) بفروش می رسد

EXIT Action Inc.
Changizi
, B.agréé
Com
Courtier
immobilier
Agent
Immobilier
Affilié
4781,
boul
des Sources






 Office
)Phone: (514
Pierrefonds,
QC 421-7888
H8Y 3C6
Phone:
Office
Fax:514-421-9111
(514) 421-7887
Fax: 514-421-9117
E-mail: info@exitaction.ca
naimehchan@gmail.com

cel.: (514) 998-9147

1387

 :Pierrefondsآپارتمان نوساز  2خوابه با گارانتی پنج سال با آسانسور و ورودی برای صندلی چرخدار طبقه سوم 175900 :دالر
 :Ile Bizardخانه  2+2خوابه با  2سرویس کامل ،با زمین بیش از  19000اسکورفیت در بهترین منطقه Ile Bizard
با زیرزمین تکمیل شده و استخر 449000 ...................................... :دالر
 349000دالر
 :Pierrefondsخانه  3واحدی ( )Triplexبا زمین  12800اسکور فیت ،با  2گاراژ نزدیک به ایستگاه قطار 365000 :دالر

X

خدمات حسابداری لوئی

کلیه امور حسابداری و مالیاتی ،مشاوره و ثبت شرکت ها
تهیه اظهارنامه مالیاتی شخصی و شرکت ها بصورت کامپیوتری
سرمایه گذاری و امور مهاجرت
تلفن با وقت قبلی

1255 Carre Phillip,
bureau 601,

Montreal, Quebec H3B 3G1

Cell..: (514) 652-7623

مرکز خدمات ارزی
بانک بین املللی

Tel.: (514) 733-9176

بامدیریتبیژناحمدی

مرکز خدمات ارزی در مونترال
اولین

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

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

استفاده از

کارتهای اع

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

1906 Ste-Catherine W.

Fax : 514-937-6621

Montreal, QC H3H 1M2

Tel.: 514-937-5192

آموزشگاهرانندگی

مربی ایرانی :با  19سال سابقه کار
کتاب راهنمای رانندگی 2008
به فارسی و تمام رنگی
 هنگام نامنویسی در آموزشگاه بطور رایگاندر اختیار شما قرار می گیرد.

Driving
School

برای خامن ها:
مربی خامن

295.00

568-3848

12hr driving

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

ل های
ا
سو اکسی
تست ت

&

)(514

SUPER

SPECIAL

تئوری آموزش کامپیوتری

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

COOL

2hr driving

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

00
.
5
7
________________________
Villa Maria

7370 Cote-Ste-Luc, # 118
Montreal, QC H4W 1P9
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نفت رقم بی سابقه  108دالر در بشکه معامله شد

بهای نفت خام برای پنجمین بار پیاپی
طی تنها شش روز مبادالت بازار ،رکورد
تازه ای را ثبت کرده است.
نفت خام ش��یرین نیویورک به رکورد
تازه  108دالر و  21س��نت در بشکه
رس��ید و س��پس ب��ه  107دالر و 93
سنت کاهش یافت.
این بها با احتساب تورم از رکورد ثبت
شده در آوریل  1980تجاوز می کند،
با این حال امکان مقایسه عینی و دقیق
بهای ام��روز با بهای نف��ت در آوریل
 1980وجود ندارد.

افزای��ش به��ای نف��ت
همچنی��ن تا ح��دودی
از تصمی��م کارتل نفتی
اوپک در هفته گذش��ته
برای خودداری از افزایش
تولید ،علیرغ��م افزایش
تقاضا از سوی چین ،ناشی
می شود.
بس��یاری از تحلیلگ��ران
معتقدن��د ک��ه مبادل��ه
کنندگان نیز درح��ال خریداری نفت
بیشتری هس��تند تا مانع افت بیشتر
دارایی خود شوند ،چرا که ارزش دالر
که نفت به آن معامله می شود به شدت
درحال کاهش بوده است.
ارزش دالر از تابستان گذشته تاکنون
در برابر ی��ورو و س��ایر ارزهای عمده
درحال کاهش بوده است ،و روز جمعه
نیز در پی انتشار یک گزارش تازه دولت
آمریکا که نشاندهنده ضعف بی سابقه
بازار کار آمریکا در پنج س��ال گذشته
بود ،بار دیگر ضربه خورد.

این باعث ش��ده
اس��ت مبادل��ه
کنن��دگان به خری��داری کااله��ا ،از
جمله نفت و ط�لا ،که احتماال ارزش
ماندگارتری دارند پناه ببرند.
در اروپا ،نفت خام برنت در مقطعی از
مبادالت روز دوش��نبه به  104دالر و
 42س��نت رسید که این نیز رکوردی
تازه است.
تحلیلگ��ران در س��ازمان بین المللی
انرژی گفتند ک��ه قیمت واقعی نفت
اکنون از اوج آوریل  1980که به پول
امروز  102دالر و  53سنت معامله شد
بیشتر است.
اما مقیاس��ی که آن زمان برای اندازه
گیری بهای نفت به کار گرفته می شد
کمی متفاوت از ام��روز بود و بنابراین
مقایس��ه کامال دقیق دو دوره مشکل
است.
رکورد تازه بهای نف��ت باعث افزایش
بهای انرژی و بنزین در سراسر جهان
شده اس��ت ،که فشار بیش��تری را بر
بودجه خانوارها و کس��ب و کارها وارد
می آورد.

پــــــارادنوروز
با درود فراوان خدمت
هموطنان و عزیزان
همانطوری که آگاه هستید ،امسال

ششمینگردهمآئی
نوروزی
(پاراد نوروز)
روز یکشنبه 30
مارس
در مرکز شهر مونترال
Place du Canada
برگزار خواهد شد.

خوشوقتیم تا بدین وسیله از همه
هموطن��ان ایرانی و عزیزان افغانی،
تاجی��ک و دیگران دعوت نمائیم تا
در این گردهمآئی ش��رکت نموده
و با دید و بازدید و ش��اد باش پایه
های کهن ای��ن تکیه گاه فرهنگی
را برای نسل های جوان تر و آینده
مستحکم تر نمایند.
باش��د که این اق��دام فرهنگی آغاز
نوینی برای آش��نائی و گس��ترش
فرهنگ و آداب و رس��وم دیرینه ما
در این گوشه از جهان گردد و روزی
«نوروز ما» نیز در کتب و تقویم های
این دیار با عنوان جشن آغاز طبیعت
و روز نو درج گردد.
این هدف یک خیال دور نیست...
و در کوت��اه م��دت ای��ده برگزاری
عمومی جشن نوروزی از این شهر
به شهرهای دیگر در شمال آمریکا
گس��ترده ش��د و برای اولین بار در
هوائی س��رد ،گرم��ی و صمیمیت،

عشق و شاد باش بهاری ایرانیان با
ساز و دهل به خیابان ها کشیده شد
و افتخار فرهنگ ملی و کهن ایرانیان
«نوروز» به نمایش درآمد و سنت ما
از طریق رادیو ،تلویزیون و مجالت
به دیگران شناسانید ه گردید.
از آنجائی که نوروز ریشه ای فرهنگی
و در عی��ن ح��ال طبیع��ی دارد و
وابس��تگی های سیاسی و مذهبی
هیچ گاه در بنیاد آن تاثیری نداشته،
لذا سازمان «پاراد نوروز» سعی نموده
تا هر س��ال با یاری جستن از افراد،
گروه ها و سازمان های فرهنگی به
غنا و کیفیت این جشن اضافه نماید
در حالی که در ش��فافیت کامل در
همه حال پاسخگوی فعالیت های
خود باشد.
امسال «پاراد نوروز» همراه با «خانه
ایران مونترال» ،فعالیت ها و برنامه
ریزی برگزاری جش��ن ن��وروزی را
سازمان دیده است و امیدواریم که
مراس��م بهتر ،بزرگتر و باشکوه تر
برگزار گ��ردد ،در حالی که همواره
باید مسائل مالی ،قانونی و آب و هوا
مد نظر داشت.
را نیز در ّ
پیشاپیش فرارس��یدن بهار و نوروز
باس��تانی را به هم��ه هموطنان و
تمامی کس��انی که نوروز آغاز سال
نو ایش��ان است ،شادباش و تهنیت
گفته،
برای همگان شادکامی ،تندرستی و
بهروزی آرزومندیم.
در خاتم��ه از تمامی عزیزانی که ما
را در این مس��یر ی��اری می دهند
خواهشمندیمحداکثرسعیخویش

را در هماهنگی
ه��ای الزم ب��ا
مس��ئولین و
مجری��ان پا راد
ن��وروز بعم��ل
آورند.
درعی��ن ح��ال
ای��ن روزه��ا
از ش��هرداری
مونترال خواسته
ایم تا هر چه س��ریعتر در جابجائی
انب��وه برف از پاالس دو کانادا محل
برگزاری پا راد اقدام نمایند؛
وعده مثبت داده شده و از این بابت
جای هیچ گونه نگرانی نیست.
--------به امید دیدار همگی شما عزیزان
در روز یک شنبه  30مارس
از ساعت  11صبح به بعد
سازمانفرهنگیغیرانتفاعی
«پارادنوروز»

www.
paradenorouz.com
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ایران :نقشه سیاسی جدید...

داستان گروه ها و
احزاب سیاسی سه
دهه اخیر در ایران

پ��اره ای از جناح بندی های سیاس��ی در
جمهوری اسالمی ایران همزمان با برگزاری
انتخابات مجلس در ایران نسبت به آخرین
انتخابات در این کشور ،که بیست و چهارم
آذر  ۱۳۸۶برای انتخاب اعضای ش��وراهای
شهر و روستا انجام شد ،تغییر یافته است.
اصولگرایان که با پیروزی محمود احمدی
نژاد در انتخابات ریاس��ت جمهوری قدم به
صحنه سیاس��ی ایران گذاشته بودند ،هم
اکنون به جناح های متعددی تقسیم شده
اند و در اردوی اصالح طلبان نیز تغییراتی
به وجود آمده است .تنها در میان گروه های
محافظه کار اس��ت که همچ��ون انتخابات
شورای ش��هر که به آرامی از کنار آن گذر
کردند ،تحولی مشاهده نمی شود.
اگر بخواهیم نگاهی دقیق تر به جناح بندی
های موجود سیاس��ی در ای��ران بیندازیم،
ناگزیر از مرور آرایش رقیبان سیاس��ی در
عمر  ۲۹ساله جمهوری اسالمی هستیم .در
دهه اول عم��ر این نظام ،گروه های عمدتا
چپگرای اسالمی که ریشه بسیاری از آنها به
حوزه های علمیه می رسید قدرت بیشتری
داشتند.
جامعهروحانیتمبارزبهدبیرکلیمحمدرضا
مهدوی کنی که گروه��ی طرفدار اقتصاد
رقابتی و مورد حمایت تجار بازار تهران بود
و البته هنوز هم کم و بیش چنین اس��ت
و مجمع روحانیون مبارز که تشکلی چپگرا
و حامی اقتصاد دولتی به دبیر کلی محمد
موس��وی خوئینی ها بود نماد این دوره از
تاریخ رقابت های سیاسی جمهوری اسالمی
در دهه ش��صت خورشیدی محسوب می
شوند.
روحانیونی که در دهه شصت خورشیدی،
راس “جامعه روحانی��ت مبارز” را محمل
خوبی برای فعالیت های سیاسی خود نمی
دیدند با اج��ازه آیت الله خمینی “مجمع
روحانیون مبارز” را بنا نهادند که مهمترین
ای��ن روحانی��ون ،محمد خاتم��ی ،مهدی
کروبی ،محمد موسوی خوئینی ها و محمد
موسوی بجنوردی بودند.

حزب جمهوری اسالمی
اولین حزب نظام جدید

در کن��ار جامع��ه روحانیت مب��ارز تهران
و مجم��ع روحانیون مبارز در س��ال های
نخس��تین پیروزی انقالب نخستین حزب
عرفی در جمهوری اسالمی شکل گرفت که
مانند احزاب قدرتمند بعدی حزبی دولت-
ساخته بود.
حزب جمهوری اسالمی نیز در کنار این دو
رقیب تنها تشکل عرفی این دهه محسوب
می ش��ود که دو رئیس جمهور و ریاس��ت
مجلس را از آن خود کرد .البته سرانجام این
حزب که موافقت آیت الله خمینی را برای
ادامه کار با خود نداش��ت منحل شد و تنها
ارگان رس��می آن یعنی روزنامه جمهوری
اسالمی تا امروز باقی مانده است.

مریم فیروز
درگذشت
مری��م فی��روز ،از اعض��ای بلندپایه
حزب توده ایران و همسر نورالدین
کیانوری ،دبیرکل متوفای این حزب،
در س��ن نود و دو سالگی در تهران
درگذشت.
خانم فیروز که در ده س��ال گذشته
به بیماری آلزایمر مبتال بود ،یک ماه
پیش زمین خورد و دچار شکستگی
استخوان پا شد و تا بعدازظهر دیروز
ک��ه در منزل مس��کونی اش از دنیا
رفت ،زمینگیر بود.
مریم فیروز امروز در گورستان بهشت
زهرا در جنوب تهران به خاک سپرده
شده و مراسمی برای او برگزار نشده
است.
او دختر عبدالحسین میرزا فرمانفرما،
از رجال برجس��ته اواخر دوره قاجار

دهه دوم ظهور کارگزاران
سازندگی و احزاب فصلی

یکی از مهمترین تحوالت دهه دوم ،شکل
گیری ح��زب کارگزاران س��ازندگی ایران
اس�لامی بود که از دل دولت اکبر هاشمی
رفسنجانی زاییده شد.
ب��ا حذف نیروه��ای چپگ��را و در راس آن
مجم��ع روحانی��ون مب��ارز از رقابت های
انتخاباتی مجلس چهارم ،حزب کارگزاران
در هفت��ه های منتهی به انتخابات مجلس
پنجم اعالم موجودیت کرد و موفق شد نفر
دوم لیست خود را که فائزه هاشمی ،دختر
رییس جمهور وقت بود به پارلمان بفرستد.
به این ترتیب ه��م حزب قدرتمند تازه ای
در جمهوری اسالمی متولد شد و هم یک
اتفاق مهم سیاسی – اجتماعی یعنی ورود
پرقدرت بانوان به صحنه سیاس��ی کش��ور
با تاس��یس کارگزارن س��ازندگی به وقوع
پیوست.
همزم��ان با آغاز فعالیت ح��زب کارگزاران
که دبیر کلی آن را غالمحسین کرباسچی
شهردار وقت تهران بر عهده داشت ،وزارت
کشور ایران با صدور مجوز برای متقاضیان
تاسیس احزاب ،آرام آرام فضا را برای حضور
گروه های عرفی و نه الزاما مذهبی در فضای
انتخابات ایران مهیا کرد.
چراغ عمده این احزاب فاقد برنامه انتخاباتی
تنها در فصل های انتخابات روشن می شد
اما از میان آنها چند گروه سیاسی همچون
حزب عدالت و توسعه که حامیان محافظه
کار و راس��تگرای اکبر هاشمی رفسنجانی
بودند متولد ش��دند .عم��ده فعالیت های
چش��مگیر و موثر احزابی همچون جامعه
اسالمی مهندسین که گروه هایی عرفی با
ِصبغه مذهبی محسوب می شوند نیز مربوط
به همین دوره از تاریخ جمهوری اس�لامی
است.
شاید بتوان گفت که حضور گروه و تشکل
های سیاسی عرفی (غیر مذهبی) دراین دوره
با میزان حضور تشکل های مذهبی همچون
جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون
مبارز برابری می کن��د .این وضعیت کم و
بیش تا انتخابات ریاس��ت جمهوری سال
 ۱۳۷۶که در آن محمد خاتمی به پیروزی
رسید ادامه داشت.

بود،دراوائلفعالیتحزبکمونیستی
ت��وده در زمان رضاش��اه پهلوی به
عضویت این حزب در آمد ،س��الها
بعد پس از غیرقانونی اعالم ش��دن
این حزب و تحت تعقیب قرارگرفتن
اعضای آن ،با همسر دومش نورالدین
کیانوری که از اعضای برجسته حزب
توده بود به شوروی گریخت و پس
از دو سال همراه با دیگر سران حزب
در آلمان شرقی ساکن شد.
پ��س از پی��روزی انقالب ای��ران در
س��ال  ،1979مریم فیروز همراه با
همسرش و دیگر سران حزب توده
به ایران بازگشت اما در بهمن 1361
(فوری��ه  )1983که ح��زب توده از
طرف حکومت منحل اعالم ش��د و
اعضایش تحت تعقیب قرارگرفتند،
همراه با همس��رش بازداشت شد و
حدود چهار سال را در زندان به سر
برد.
نورالدین کیانوری در نامه ای به آیت
الله خامنه ای رهبر ایران نوشت که
مریم فیروز در زندان مورد شکنجه

www.paivand.ca

ت مجلس
نه انتخابا
به بها

دیگر گ��روه های سیاس��ی دهه
ش��صت یا حضور و توانی پررن��گ در این
دهه نداشتند یا در سال های ابتدایی شکل
گیری نظام جدید به دالیل مختلف از صحنه
سیاس��ی ایران کنار رفتند یا کنار گذاشته
ش��دند که از جمله مهمترین آنها نهضت
آزادی ای��ران ب��ود که با پای��ان عمر دولت
موقت ،س��تاره اقبال آن نیز خاموش شد و
تا به امروز که س��ه ده��ه از عمر جمهوری
اسالمی س��پری می شود ادامه فعالیت آن
همچنان محل منازعه قرار دارد.
عم��ده رقابت های سیاس��ی در جمهوری
اس�لامی در این دهه ذیل یکی از این سه
گروه سیاسی معنا می داد.
در ده��ه دوم ک��ه با درگذش��ت بنیانگذار
جمهوری اس�لامی همراه اس��ت تغییرات
پرشتابی در صحنه سیاسی ایران روی داد.
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دهه
سوم ظهور و
سقوط مشارکت
در دوره ریاس��ت جمهوری محمد خاتمی
که یکی از ش��عارهای آن توس��عه سیاسی
بود صدور مجوز ب��رای احزاب و گروه های
سیاسی رشدی خیره کننده و البته رکورد
شکن داشت.
گروه های سیاسی متعددی در دوره نخست
ریاس��ت جمهوری محمد خاتمی ش��کل
گرفتند که بس��یاری از آنها تنها در فصل
برگزاری انتخابات ظهور می کردند و عمال
تاثیری بر آرایش نیروهای سیاس��ی ایران
باقی نگذاشتند به جز حزب مشارکت ایران
اسالمی که پدیده این دوره از تاریخ سیاسی
ایران بود.
حزب��ی که محمد رضا خاتمی برادر رئیس
جمهور اص�لاح طلب دبیر کل��ی آن را به
عهده داشت و در نخستین حضور در صحنه
سیاس��ی ایران توانست کرسی های اولین
شورای ش��هر تهران و پس از آن ششمین
دوره مجلس ش��ورای اسالمی را از آن خود
کند و با اعضایی که در دولت داشت ،حزب
حاکم در ایران شود.
مجمع روحانیون مبارز و جامعه روحانیت
مبارز تهران نیز در این دوره به فعالیت های
سیاس��ی خود ادامه دادند اما از حجم این
فعالیت ها در مقایس��ه با دو دهه پیش��ین
کاسته شده بود و در عین حال دوران افول
قدرت حزب کارگزاران سازندگی – حزب
نزدیک به اکبر هاش��می رفسنجانی – که
دوران ریاس��ت جمهوری اش شدیدا مورد
انتقاد اصالح طلبان حزب مشارکت بود آغاز
شد.
این حزب در این دوره حمایت افکار عمومی
ای��ران را تا حد زیادی از دس��ت داده بود و
ش��یرازه آن با زندانی ش��دن غالمحسین
کرباس��چی دبی��ر کل آن در جریان رقابت
های سیاسی از هم گسست.
کارگزاران س��ازندگی در این دوره به حزبی
مش��هور شد که باعث ایجاد تورم و فقیر تر
ش��دن مردم در ازای مرفه شدن بخشی از
طبقه متوسط و شهر نشین شده بود .رقیبان
این حزب نیز کارگزاران را به تئوریزه کردن
مبانی لیبرالیس��م و تروی��ج آنچه فرهنگ
مصرف گرایی آمریکایی می خواندند ،متهم
می کردند.
اصولگرایان در نیمه راه؛ دهه چهارم در آغاز
سال های پایانی دهه سوم عمر جمهوری
اس�لامی را باید س��ال های ظهور جریان
جدیدی به نام اصولگرایی و آغاز افول احزاب
اصالح طلب همانند حزب مشارکت و ادامه
وضعیت معلق برای کارگزاران س��ازندگی
دانس��ت .در این میان دو تش��کل سیاسی
دیرین یعنی جامعه روحانیت مبارز تهران و
مجمع روحانیون مبارز نیز حضوری حداقلی
در صحنه سیاسی ایران دارند.
مجم��ع روحانیون مب��ارز ک��ه در جریان
انتخابات دوره نهم ریاس��ت جمهوری فرد
دیگری را به دبیر کلی برگزید ،با قهر آقای
کروبی و خ��روج از مجمع روبه رو ش��د و
محمد موسوی خوئینی ها نیز توفیقی در
سازماندهی و احیا آن نیافت.
به این ترتیب با سیاست های آقای کروبی نه
ادامه در صفحه14 :

کشته شدن پنج
سرباز آمریکایی
در بغداد

ارتش آمریکا در عراق می گوید روز
دوش��نبه ( 10مارس) در اثر انفجار
بمب در بغداد پنج سرباز آمریکایی
کشته شده اند.
ش��اهدان عینی می گویند که این
نیروها در حال انجام گش��ت پیاده
بوده ان��د که با بمبگ��ذار انتحاری
مواجه شده اند.
حمل��ه روز دوش��نبه ( 10مارس)،
بدتری��ن حمل��ه علی��ه نیروه��ای
آمریکایی در بغداد از تابستان سال
گذشته بوده است و ساعاتی پس از
کشته شدن یکی از رهبران قبیله ای
اهل سنت در منزلش در بعقوبه در
شمال بغداد رخ داده است.
روز یکشنبه ( 9مارس) ارتش آمریکا
گفت افزایش بمبگذاری ها که اخیرا
در عراق مشاهده شده عموما نباید
به عنوان نشانه ای از گسترش این
گونه حمالت در این کش��ور تعبیر
شود چون خشونت ها در یک سال
گذشته در کل کاهش یافته است.
روز پنجش��نبه ( 6م��ارس) ،در دو
بمبگذاری در بغداد  68نفر کش��ته
شدند.
هیو س��ایکز ،گزارشگر بی بی سی
در بغداد می گوید ش��مار سربازان
آمریکایی ک��ه از س��ال  2003در
عملیات نظامی در عراق کشته شده
اند به  4000نفر نزدیک شده است.
او می گوید بمبگذار انتحاری سربازان
آمریکای��ی را در آس��یب پذیرترین
موقعیت آنها م��ورد هدف قرار داده
چون گشت های نظامی معموال در
خودروهای نظامی انجام می شود.
اما نظامیان آمریکایی مجبور هستند
که از خودروهای زرهی خود پیاده
شوند تا بتوانند وظایف خود را انجام
دهند.

استخدام
به چند نفر کارگر ساده
_________
آخر هفته ها
__________________
برای کار فرش
برای شعبه مونترال
نیازمندیم.

 ارسال سریع ارز به ایران برعکس -تبدیل ارزهای معتبر

ارز

Sharif Exchange
259B Cote-Vertu

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

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

nge.com

www.sharifexcha

کالس های آموزش
کامپیــــوتر

توسط استاد مجرب
برای بزرگساالن
مبتدی
به زبان فارسی
-----------ویندوز ،اینترنت ،ایمیل و...
-----------شنبه ها ساعت13-16 :
در محل آتلیه
--------------برای آگاهی بیشتر با تلفن زیر آقای
قاضی متاس بگیرید:

InfoQuebec Inc

4738 Cote des Neiges

Montreal, QC H3V 1G2
Tel.:(514) 737-7140
Cell.: (514) 963-5959
Metro: Cote des Neiges

استخدام
UNIGLOBE Voyages Lexus

تلفن تماس در تورنتو:
(905) 747-0477
bahrehMar01-15

های سختی قرار گرفت.
کتاب خاطرات مریم فیروز در سال
 )1994( 1373در ته��ران به چاپ
رس��ید که همچون کتاب خاطرات
نورالدین کیان��وری در واقع حاصل
گفتگوهای��ی ب��ا او از جانب مراجع
رسمی حکومتی بود.
مریم فیروز پ��س از آزادی از زندان
ت��ا هنگام مرگ خانه نش��ین بود و
فعالیتی نداشت ،از وی دو دختر به
نامهای افسانه و افسر برجای مانده
که حاصل ازدواج اولش با عباسقلی
اسفندیاریهستند.
پدر همس��ر اول او ،حاج محتش��م
السلطنه اسفندیاری در سال 1314
خورش��یدی ( 1936می�لادی) که
رضاش��اه فرمان به کش��ف حجاب
اجباری داد ،رئیس مجلس شورای
ملی بود و نخستین مقام ایرانی بود
که در کشف حجاب در خانواده اش
پیشقدم شد.

شـــریف
موسسه مالی

لوله کشی پارس
 آب سرد و گرمشوفاژ PARS
 -فاضالب،

PLUMBING

 -تعویض تانک آبگرمکن

 با مجوز رمسی از دولت کبک -و با بیمه

باقر

TEL.: 514-290-2959

est à la recherche d’un agent de voyages
spécialisé dans le marché de l’Iran.
- Salaire et rémunération à négocier.
- La préférence ira à un agent ayant déja
sa clientèle.
- Doit parler Français, Anglais et Perse.
________________________
Veuillez s’il vous plaît envoyer votre C.V.
par courriel à
info@uniglobelexus.com
’’et inscrire dans le sujet: “agent Iran
Ou par télécopieur au 514-397-2679, au
soins de Hubert Major
________________________

UNIGLOBE Voyages Lexus

is looking for a Specialized Travel Agent
in the Iranian market.
- Salary & Remuneration
to be negociated.
- Preference will go to an agent with its
own clientele.
& - Will need to speak french, English
Farsi.
- Please send your C.V. by e-mail to
info@uniglobelexus.com
’’include in sbject: ’’Iran Agent
Or by fax at 514-397-2679,
C/O Hubert Major
___________________________
1253 McGill College, bureau 155,
Montréal, Québec, H3B 2Y5
tél : 514-397-9221, téléc : 514-397-2679,
info@uniglobelexus.com
www.uniglobevoyageslexus.com
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هنردرشهر...
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MEKIC

معرفی کتاب

بابک ساالری

Maison de Voyages
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Farnaz Motamedi

Senior Travel Consultant

Maison de Voyages

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

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

اثر بابک ساالری ،عکاس نام آشنای جامعه
ایرانیان مونتریال ،که خبر انتشار آن را در
پیوند  15ماه فوریه خواندید ،این شنبه 29
م��ارس در محل «مکیک» ب��رای همگان
عرضه خواهد شد.
معرفی کتاب به عهده آقای دیوید هاپکینز،
(*)استاد فتوگرافی کالج داسون (مونتریال)
می باشد.
«چهره ها ،پیکره��ا ،افراد» مجموعه عکس
های بابک س��االری در س��فر وی در س��ال
های 2001و  2002به کوباست.
بابک پیش از نمایش��گاه ه��ای متعددی از
مجموعه عکس ها از سفرهایش به افغانستان،
عراق ،کردستان ،فلسطین ،مکزیک و کوبا در
اروپا ،آمریکا و کانادا داشته است.
شرکت در این برنامه را به دوستان هنردوست
توصیه می کنیم.
www.babaksalari.com




























هفتاد درصد
دختران بندر
كنگ هرمزگان
ختنه می شوند

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

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




E-mail: aligholampour@bellnet.ca
www.aligholampour.pj.ca
Place-des-Arts
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Groupe Sutton - Sur L’ Île Inc.
Courtier immobilier agréé
38 Place du Commerce
Île Des Soeurs H3E 1T8
Tél.: (514) 769-7010
Fax: (514) 769-7030
mnasr@sutton.com

›®³œdÂ·±

Masoud NASR

بندر كنگ یكی از ش��هرهای كوچك
استان هرمزگان در  5كیلومتری بندر
لنگه واقع شده است .این شهر 13هزار
نفر جمعی��ت دارد و هن��وز با بافتی
س��نتی قواعد سختگیرانه ای را علیه
زنان اجرا می كند.
عمل ختنه كه یك��ی از مصادیق بارز

Tracing Cuban Stories

Photographs by Babak Salari
Text by Norge Espinosa Mendoza

ش
نبه  29مارس

Faces, Bodies, Personas:
Tracing Cuban Stories

برای تماس با بابک:

Faces,Bodies,Personas:

Maison
d’Edition

Ketab-e Iran Cana
da
4438 rue de la Roch
e
Montreal
Tel: (514) 373-5777
E-Mail:
info@mekic.ca

_____________________

(*) David Hopkins,
chair of Dawson Institute of photography,
is an award winning photographer and the
recipient of the Director General’s Teaching
Excellence Award for l995-96 . He specializes
in black & white documentary photography
but also teaches across the curriculum from
studio classes to computer imaging. In addition to being an active photographer, David
occasionally contributes articles to a variety
of magazines here in Canada and abroad.

خش��ونت علیه زنان محس��وب می
ش��ود در این ش��هر رواج دارد و بیش
از 70درصد دختران این ش��هر ختنه
می شوند.
یك فع��ال امور زنان بندر كنگ كه به
دلیل پایه محكم سنت ها و تابو بودن
ابراز برخی از این س��نت ها نخواست
نامش را بگوی��د .از “ختنه زنان” این
شهر به صورت وسیع خبر داد.
وی گفت :دختران شهر بندر كنگ بعد
از 40روزگی ختنه می شوند .كه این
امر بنا به پایه های فرهنگی و سنتی
این شهر امری كام ً
ال موجه و منطقی
جلوه داده می شود و زنانی كه از این
كار انتقاد كنند سنت شكن و سركش

خوانده می شوند.
به گفت��ه این زن بوم��ی بندر كنگ
برخی از دختران این شهر در سنین
4یا  5سالگی ختنه می شوند.
ای��ن كار ب��ا روش های كام� ً
لا غیر
بهداشتی و غیر علمی و توسط قابله
های محلی انجام می شود.
عم��ل ختنه برای دختران این س��ن
بس��یار عذاب آور است ،زیرا آنها تمام
مراحل مثله شدن را با چشمان خود
می بینند.
عمل ختنه در بن��در كنگ با بریدن
لبه های كلیتورس و به وسیله ی تیغ
ریش تراشی انجام می شود.

www.sutton.com

Agent Immobilier Affilié

& Free evaluation
consultation

Cell: (514) 571-6592

Contract of Min. 1 year

Epicerie Nouveau Main

1387

قدیمی ترین فروشگاه مدیترانه ای و شرقی مونتریال

no. for 1st payment

10%

ویژه نوروز

با ارائه این کوپن %10
تخفیف بر روی کلیه
اجناس ایرانی
____________

از  15مارس تا  15آوریل 2008

همه نوع اقالم
و اجناس ایرانی وشرقی

 7روز هفته

انواع برنج ،حبوبات ،ترشیجات،
مرباجات میوه جات ،خشکبار،
آجیل و ..بسیــاری دیگر ...

احلداد سابق

861-5681

Tel.:
)(514

Epicerie Nouveau Main

1188 St-Laurent boul.
Montreal, QC H1A 1A1

St-Laurent

Tel.: (514) 861-5682
Fax: (514) 861-7018

ax included) / year
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نوروزدرآینهتاریخ...
 ----حتقیق و نگارش ----

دکتر حسن گلمحمدی
مونتریال

نوروزباستانی

عید همبستگی ملی

اغل��ب مورخین و پژوهش��گران تاریخ،
فرهنگ و آئین های ایرانی در این موضوع
اتفاق نظر دارند که یکی از عوامل بس��یار
مهم همبس��تگی ملی و حفظ فرهنگ،
زبان و قومیت یکپارچه ایرانی ،عید نوروز
باستانی است.
نوروز ،کهن ترین و گس��ترده ترین آئین
مشترک همه سرزمین های حوزه فرهنگ
و تمدن ایرانی است و به همین لحاظ یکی
از گرام��ی تری��ن و بارزترین جلوه میراث
مشترک فرهنگی اقوام ایرانی به شمار می
آید.
اس��تمرار دائمی این عید بزرگ در طول
هزاران سال در گس��تره ی این سرزمین
ها موجب نقطه اشتراک تمامی گروه های
قوم��ی و اعتقادی ب��وده و اکنون نیز این
باور همگانی باعث تحکیم وحدت ملی در
سرتاسر سرزمین هایی است که فرهنگ
ایرانی عامل همبستگی و وحدت آنها می
باشد.

آورده است:
جمشید ش��اه ایرانی با استفاده
فر کیانی تختی درست کرد و همچون
از ّ
خورشید تابان بر آن نشست و هر جا که
می خواس��ت با آن می رفت ،بطوری که
همه گرد او آمدند و بر او گوهر افشاندند و
آنگاه آن روز را «نوروز» نامیدند .این جشن
س��ال نو و عید نوروز از او به یادگار مانده
است.

د ر
فرهن��گ و
باورهای هر ق��وم و ملتی روزهای خاصی
وجود دارد که چگونگی ایجاد آنها ریش��ه
های تاریخی و ملی داش��ته و جلوه های
زیبایی از باورها ،اعتقادها ،آئین ها و هویت
های باقی مانده از گذش��ته
درخش��ان آن ملت ها می
بخش
باشد.
یکم عید نوروز باستانی و جشن
و آئین هایی که قبل و بعد
از آن انجام می گیرد از یک
فرهنگ و باور تاریخی اصیل
و طوالنی درست همزمان با
زنده ش��دن دوباره طبیعت
و آغاز مجدد ش��ور و شوق
زندگی در روی زمین مایه
می گیرد .این مراسم بزرگ
نشات گرفته از یک تمدن،
فرهنگ و آئینی اس��ت که
گذش��ته ی درخشان یک
س��رزمین مقدس با مردم
پاک نهاد را به حال و آینده
پیوند زده اس��ت و در طول
قرن ها و سالهای متمادی
حوادث و وقای��ع گوناگون
تاریخ��ی و منطق��ه ای از
حمله اسکندر مقدونی و تازیان بیابان گرد
گرفت��ه تا هجوم مغول و تاتار وحش��ی و
هرگونه تجاوز جغرافیایی یا فرهنگی تحت
هر عنوان و اهداف دیگر ،نه تنها نتوانسته
است بر دیرپایی و ارزشمندی این فرهنگ
و تمدن خدش��ه ای وارد کند بلکه عامل
و انگیزه اصلی انس��جام و یک پارچگی و
ماندگاری فرهن��گ ،زبان و قومیت ایرانی
گردیده است.

به ف ّر کیانی یکی تخت ساخت
چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت
چو خورشید تابان میان هوا
نشسته بر او شاه فرمان روا
جهان انجمن شد بر تخت او
از آن بر شده فر ّه بخت او
به جمشید بر گوهر افشاندند
مرآن روز را «روزنو» خواندند
به نوروز نو شاه گیتی فروز
بر آن تخت بنشست فیروز روز
بزرگان به شادی بیاراستند
می و رود و رامشگران خواستند
چنین جشن فرخ از آن روزگار
بمانده از آن خسروان یادگار
 )2ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی
مؤلف کتاب آثار الباقیه در این رابطه نوشته
است:
چون جمشید برای خود گردونه بساخت
در این روز س��وار شد .دیوها گردونه را به
هوا بردند .مردم از دیدن این امر در شگفت
شدند و این روز را جشن گرفتند.
ه��م او در کتاب «التفهیم الوائل صناعت
التنجیم» گزارش��ی بسیار رس��ا و شیوا و
حاوی نکاتی بی نظیر و ارزشمند از جشن
های ایرانیان ارائه داده و در رابطه با نوروز
نوشته است:
نخستین روز است از فروردین ماه و از این
جهت روز نو نام کرده اند ،زیرا که پیشانی
سال نو است و آنچه از پس اوست در این
پنج روز (یعنی پنج روز اول فروردین ماه)
همه جش��ن هاست و ششم فروردین ماه
را «نوروز بزرگ» گویند ،زیرا که خسروان
بدان پنج روز حق های حشم و گروهان و
بزرگان بگزارندی و حاجت ها روا کردندی،
آنگاه بدین روز شش��م خل��وت کردندی
خاصگان را .و اعتقاد پارس��یان اندر نوروز
نخستین آن اس��ت که اول روزی است از
زمانه و بدو ،فلک آغازید گشتن.

نگرش حتقیقی بر چگونگی
پیدایش عید نوروز

به گواهی تحقیق��ات ،پژوهش و نگارش
مورخین و نویسندگان موثقی که در تاریخ
و فرهن��گ ایران زمین به بررس��ی علمی
و تاریخی همت گماش��ته اند ،عید نوروز
باس��تانی کهن ترین س��نت قوم ایرانی و
گرامی ترین و پایدارترین مراسم و آئینی
اس��ت که از س��الیان دراز در ن��زد مردم
این س��رزمین باقی مانده است .بعضی از
دیدگاههای مختلف در رابطه با چگونگی
پیدایش این جشن باستانی را با هم مرور
می کنیم:
 )1اس��تاد حکیم ابوالقاس��م فردوسی در
رابطه با پیدایش نوروز در کتاب بزرگ خود
شاهنامه که آئینه ی تمام نمای فرهنگ
و زبان فارس��ی و قوم ایرانی است ،چنین

سهام -وام مسکن -بیمه

Financial security advisor
Mutual fund representative
4,Westmount Square, Suite 250,
Westmount,Quebec,H3Z 2S6,
Tel.: 514-935-3520, Ext.:485
Fax: 514-935-2930 Cell.: 514-885-4368

Hadi.Islamivatan@ investorsgroup.com

 )5مسعودی مورخ بزرگ در کتاب مروج
الذهب آورده است:
پ��س از تهم��ورث برادرش جمش��ید به
پادشاهی رسید و او مقیم فارس بود ،گویند
به دوران او طوفان شد ،بسیاری از کسان

 )4محمدبن جریر طبری ،مورخ بزرگ و
نویسنده کتاب تاریخ طبری ،پیدایش نوروز
را بر آغاز دادگری جمشید شاه می داند و
در تاریخ بلعمی که ترجمه فارسی تاریخ
طبری است درباره ایجاد نوروز آمده است:
و نخس��تین روز که جمش��ید به مظالم

ادامه در صفحه39 :

پیام محبت

برای همزبانان مسیحی و مشتاقان شناخت خدا
افغانی و تاجیک و دیگر اقلیت های مقیم مونتریال
کلیساهای فارسی زبان مونتریال آغوش پرمهر عیسای مسیح
را به سوی شما بازنگهداشته

و از شما دعوت می نماید جهت همکاری روحانی

و خدمات اجتماعی به جمع ما پیوسته ،از امکاناتی که خداوند
برای ما در نظر گرفته ،کمال بهره را ببریم.

کشیش جالل عادل

?

)

514-999-5168

?

CONSULTANTS

Specialist in
Investment,
& insurance
mortgages

با سرمایه گذاری از طریق کمپانی معتبر
(IG (investors Group
درآمد سپرده خود را افزایش و گارانتی
کنید
(بخش عمده سرمایه گذاری شما،
شامل مالیات نخواهد شد)
بیمه عمر دائم یا ترم بیمه های مختلف
و ضروری با حداقل پس انداز روزانه
آینده ای درخشان برای خود و عزیزان
به ارمغان بیاورید.
تهیه وام مسکن همراهی با شما از
ابتدا تا به آخر با نازل ترین بهره بانکی
موجود
با تماس با من از مزایای کمک هزینه
دولتی  RESPبرای آینده فرزندان
دلبند خود بصورت رایگان بهره مند
خواهید شد.

Hadi Islamivatan, B.Comm, B.A

بود ،بدین دقیقه نتواند آمدن ،چه هر سال
از مدت همی کم شود و چون جمشید آن
روز را دریافت «نوروز» نام نهاد و جشن و
آئین آورد و پس از آن ،پادش��اهان و دیگر
مردمان بدو اقتداء کردند.

HAQUE

در خدمت هموطنان گرامی

خدمات ما شامل سرمایه گذاری های
مختلف در زمینه های:

چ��ون کیوم��رث ،اول از مل��وک عجم به
پادشاهی بنشست ،خواست که ایام سال
و ماه را نام نهد و تاریخ سازد تا مردم آن را
بدانند ،بنگریست که آن روز بامداد ،آفتاب
به اول دقیقه حمل آمد .موبدان را گرد کرد
و بفرم��ود که تاریخ از این جا آغاز کنند و
موبدان جمع آمدند و تاریخ نهادند.
اما سبب نام نهادن نوروز آن بوده که چون
بدانستند که آفتاب را دو دور بود ،یکی آن
که هر سیصد و شصت و پنج روز و ربعی از
شبانه روز ،به اول دقیقه حمل باز آید (لیک
در سال بعد) به همان وقت و روز که رفته

نشس��ت روز هرمزد بود از م��اه فروردین،
پس آن روز را «ن��وروز» نام کرد ،تاکنون
سنت گشت.

 )3حکیم اندیشمند عمر خیام نیشابوری،
منجم ،ریاضی دان ،شاعر و دانشمند ایرانی
ّ
در کتاب «نوروز نامه» آورده است:

هادی اسالمی وطن
تصمیم از شما
فعالیت از ما
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Financial
planning
designed
to help you
!prosper now
- INVESTMENTS,
MORTGAGES,
INSURANCE, LOANS,
LINES OF CREDIT
- MAXIMIZING
CASH FLOW
- TAX SAVING
STRATEGIES
- INSURANCE
PROTECTION PLANS
INVESTMENT GROWTH
- PERMANENT, TERM
LIFE INSURANCE, UNIVERSAL LIFE, DISABILITY,
CRITICAL ILLNESS,
- LONG TERM CARE,
HEALTH AND DENTAL
INSURANCE
- FLEXIBEL MORTGAGE
SOLUTIONS
- EDUCATION FUNDING

Riaz Haque
†£ä²Åˆ z £Á¥˜®Ž ,dZ®`` •Z :ç†£`` Åš£› }£ä›£œf£Á’Z âÅ¶À
“´Zd£œ£˜ xZfZd®¥•d z xZfZ¬…£±Š ä±Â› Â
}f£¨† }£ a®‘ z ç³ªŽ }£ Í˜®Ž Í¤‡ }f£³©œZ
xZ¬Àû£ ,x£ Â¨²œZd }Z®… y° z }£b®œ
¬ÀÀ˜ç› yd£¹¥Z ç¥šzd }£Á¼¿˜ gZ ä˜ çœ£±˜ z

Computerized

INCOME TAX
†ä›£œâ±– z ä›£œÍš£˜z ,ä›£À†Â“d äÅÁ
®Ú ® Ô z
z
–d£¿¥“Z á…£
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†Q.S.T., G.S.T. }£ä›£œf£Á’Z âÅ¶À
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De L'eglise

4216 Wellington, Suite 207

Verdun, Qc., H4G 1V9

Tel: (514) 362-0382
Commissionaire for Oaths
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بی

Persian Cultural Association – National Capital Region

جشن شب چهارشنبه سوری
2008  مارچ18 سه شنبه
 شب12:00  تا8:00 از ساعت

Tuesday, March 18, 2008 from 8:00 to 12:00 p.m.

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

Place: Nepean SportPlex
(Hall A and B)

1701 Woodroffe Ave, (West of Ottawa)
(south of Huntclub on woodrffe)

، خیابان وودروف1701  سالن نپیین اسپورتس پلکس:محل
)جنوب هانت کالب (جنوب غربی اتاوا

،همراه بارقص های زیبای گروه خورشید خامن
و دی جی شهریار
لطفا به

تا زمانی که بلیط متام شود

Admission: $10 (first come first served)
(children under 10 free)

،سکته قلبی













،با برپائی آتش و رقص و پایکوبی

تهیه بلیت در محل جشن

...ایران کوتاه

هایقل
احتم��ال م��رگ بیماران
بیماری
جوانها قلب��ی در فصل س��رما
ر میان
بیش��تر از دیگر فصول
اساس آمار و ارقام
!
 سکته د ج دارد،این سازمان
سال اس��ت چون در
روا
عامل اصلی مرگ و
ه��وای س��رد خون
قلبی بی��ش از هر
کمتری به قلب می رسد و
موجب،عاملدیگری
میر در تهران
.زمینه بروز سکته فراهم می شود
مرگ و میر شهروندان
آنچه از نظر متخصصان نگران کننده
. مدیر عامل سازمان تهرانی می شود،محمود رضائیان
 رواج بیماریهای قلبی در میان، این هفتمین است،بهش��ت زهرا اعالم کرده است که بر به گفته آقای رضائیان
س��ال است که س��کته قلبی بیش از جوانها و پایین آمدن سن افرادی است
 دکتر. ج��ان تهرانی ها را می که بر اثر سکته قلبی می میرند،عوام��ل دیگر
 متخصص بیماریهای، مدیر عامل سازمان بهشت زهرا س��عید اورعی.گیرد
همچنین گفته است درصد کسانی که قلب��ی عروقی در گفت و گو با بی بی
 ضمن تاکید بر افزایش شیوع،بر اثر بیماریهای قلبی و س��کته فوت س��ی
می کنند در دی ماه بیش��تر از دیگر بیماریهای قلبی در سالهای اخیر در
 می گوید که در گذشته میانگین،ایران
.ماههای سال است
 فرهنگ سنی افرادی که مبتال به بیماریهای، چاقی،به عقیده متخصصان
 سال۷۰  تا۶۵ غل��ط تغذیه و عدم تح��رک از جمله قلبی می ش��دند بین
عوامل��ی هس��تند بود در حالی که اکنون اغلب کسانی
ک��ه باع��ث ب��روز که به دلیل نارس��ایی ه��ای قلبی در
!هفتمین سال
بیماریهای قلبی در بخش مراقبتهای ویژه بس��تری می
 ساله۶۰  تا۴۰ میانشهروندان ش��وند از گروه س��نی
تهران��ی م��ی ها هستند و حتی بسیاری از افرادی
که کمتر از چهل سال دارند هم دچار
.شوند
.عالوه ب��ر این “انفارکتوس” می شوند
اعتیاد ب��ه عقیده ای��ن متخص��ص در ایران،اضطراب
 در سالهای،و کش��یدن برخالف بسیاری از کشورها
س��یگار هم از اخیر مصرف سیگار بیشتر شده است
عوامل جانبی و و استرس و فشارهای عصبی و روحی






























، عالوه بر اینها. تشدید کننده هم مزید بر علت است
بیما ر یه��ا ی گرانی مواد خوراکی تاثیر نامطلوبی بر






























.تغذیه مردم دارد
.قلبیهستند




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
















ب��ه گفت��ه





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










----------------متخصص��ا ن

– اجنمن فرهنگی ایرانیان
مرکز (اتاوا) و مناطق وابسته

) دالر (کودکان زیر ده سال ورودیه ندارند10 :ورودیه

10

Zarif Catering

آدرس محل
برگزاری شب
چهارشنبه
سوری توجه
!منایید

پیوند

_______________________________

برای متاس با اجنمن فرهنگی

:رامشترک شوید

) آدرس صندوق بستی819( 595 - 1838 : فکس444 ) داخلی613( 232 - 5900:تلفن:
Persian Cultural Association – National Capital Region
P.O. Box 36082, Ottawa, Ontario, K1Y 4V3
Email: Iranian.pca-ncr@sympatico.ca, Website Address:
http://www3.sympatico.ca/iranian.pca-ncr

Payvand@
videotron.ca
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Marcil Morin PIERREFONDS Community Center









































































2900 Lake (DDO) 

14068 BOUL. GOUIN W. (PIERREFONDS)
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SAT. MARCH 29, 2008, 7:30 pm
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ICSOW@yahoo.com
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کانادا و افغانستان ...

ماموریت نیروهای کانادایی در افغانستان متدید می شود ماموریتافغانستان
حمایتکنند.
او گف��ت“ :بیرون
کش��یدن ارتش از
حمایت حزب تا سال
افغانس��تان ممکن است
مخالف لیبرال
توانس��ت این 2011
عواقب بسیار زیادی داشته
باشد”.
ما مو ر ی��ت
دفاع کان��ادا افزود“ :اگر ما
را بطور مش��روط وزیر
از افغانستان خارج شویم ،چه دلیلی
تمدید کند.
حزب لیبرال تنها وجود دارد که سایر کشورها هم از ما
پسازآنکهمحافظه پیروینکنند؟”
کاران تح��ت نقش کانادا در نیروهای تحت رهبری
رهبری اس��تیون ناتو (ایساف) بطور فزاینده ای در داخل
پارلمان کشور رای به تمدید ماموریت هارپر نخست وزیر کانادا حاضر شدند این کشور جنجال برانگیز شده است.
ارتش این کشور در افغانستان تا سال تاکید بیشتری بر بازسازی و آموزش این ماموریت ک��ه در ابتدا محدود به
نیروهای افغانی کنند بازسازی افغانس��تان بود به تدریج به
 2011داده است.
حاضر به حمایت شد .مبارزه با طالبان و شورشیان القاعده در
ای��ن رای مش��روط به تاکنون 81
کان��ادا استان قندهار تبدیل شده است.
پارلم��ان
ارسال نیرو و تجهیزات
بیشتر توسط ناتو شده سرباز کانادایی همچنی��ن دس��امبر تاکنون هش��تاد و یک س��رباز و یک
در افغانستان  2011را بعنوان تاریخ دیپلمات در این درگیری ها کش��ته
است.
قطعی تخلیه نیروها از شده اند.
پارلمان کان��ادا با 198
--------------------------------مواف��ق در مقاب��ل  77کشته شده اند .افغانستان اعالم کرد.
حزب دمکراتیک نوین
مخال��ف رای ب��ه ادامه
 NDPو بالک کبکی
حض��ور  2500نیروی
Home affordabilاز
پس
کان��ادا
ماموریت
تمدید
با
ه��ا
داد،
قندهار
جنوبی
نظامی در استان
ity at worst point
به ش��رط آنکه متحدین کانادا  1000فوریه  2009مخالفت کردند.
since 1990: RBC
س��رباز بیش��تر همراه با هلی کوپتر رای پارلم��ان کان��ادا همچنین رای
آیا می دانستید ،از سال 1990
و هواپیماه��ای ب��دون سرنش��ین به اعتماد به دولت این کش��ور تلقی می
تاکنون ،گ��ران ترین زمان برای
ش��ود زیرا در غیراینصورت انتخابات
افغانستان اعزام کنند.
خرید و نگه�داری از خانه در
بر اساس رای پارلمان در غیراینصورت زودرس باید برگزار می شد.
کاناداست!
نیروهای این کش��ور س��ال آینده که
ماموریت کنونی در افغانستان به پایان افزایش درگیری ها
گرانی خانه ،در سال 90به دلیل
رکود اقتصادی و نرخ باال بود.
پیتر مکی وزیر دفاع کانادا در جلس��ه
می رسد ،بیرون آورده خواهند شد.
منبع :بانک رویال کانادا
حزب حاکم محافظه کار کانادا با جلب پارلمان از نمایندگان خواست از تمدید

برف پشت بام

زمس��تان س��خت،
این روزها باز هم مدارس مونتریال را
تعطیل کرد ،اما این بار نه به دلیل باد
و بوران و سرما،که به دلیلی سنگینی

بسیار خطرناک برف بر پشت بام ها.
همان گونه که آگاهید فش��ار بیش از
حد برف بر پشت بام یک کارخانه در
مورن هایت کبک ،هفته پیش باعث
فروریزش س��قف شد و س��ه قربانی

رستورانگیالن

انواع غ

اهای محلی گیالن
ذ

MARIA
COTTONE

COMMISSIONER
OF OATHS

ماریا کتُـنه

مشاور مهاجرت به کانادا
CANADIAN IMMIGRATION CONSULTANT
TRUSTWORTHY, DEDICATED,COMPASSIONATE
Certified Member of CSIC
Registered member of CAPIC
----------------------------------------Contact me in English, French, Italian or PERSIAN
-----------------------------------------

گرفت.

اگر بربام شما نیز برف سنگینی
می کند ،لطفا بی اعتناء نمانید
و در اولین فرصت -بخاطر جان
بچه ها -برف روبی کنید.

مركز اسالمی ایرانیان
بنامخداونده
بخشندهمهربان
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210 St-Jacques
)(Lachine
Tel.: 514-366-1509
Fax: 450-638-4507

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

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

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

) 514-807-8747

تبریک می گویم

و در سال نو سالمتی و شادمانی
برای شما عزیزان آرزومندم.

 kمهاجرت از طریق سرمایه گذاری
(فدرال ،کبک)

تجاری ،کارفرمائی ،حرفه و فن
تحصیالت و تجربه (تخصصی)
خویشاوندی و ازدواج

 kدریافت ویزا و متدید ویزاهای:
کار،دانشجوئی،توریستی
 kتقاضای شهروندی

توجـه:

من از تاریخ
 19آوریل
تا اول ژوئن
2008
در ایران
خواهم بود.

C
O
P
PA Y
IV RIG
AN H
D T

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

عید نوروز را به جامعه ی محترم ایرانی

 kپرونده های پناهندگی

 kتائید کلیه مدارک رمسی

اولین مشاوره رایگان خواهد بود

جهت کلیه امور مهاجرتی با زبان شیرین فارسی با من متاس بگیرید.

خواهشمندم
فقط با تعیین
وقت قبلی
مراجعه
بفرمائید

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

Montreal, Quebec H3C 1A8

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

mariacottone@hotmail.com
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خانه ایــران...
نوروز
تا
ن
شا
د
ما
ن
،
دلها
یتانبهاریو
بهارتا
نمبارکباد!

“سینهفتم
سیبسرخیست...
سبوی سبزهپوش در قاب پنجره،
گلدادن یاس پیر زیر پنجره
بهاری دیگرآمدهاست آری”...
خانه ایران ضمن تبریک س��ال نو به
همهی هموطنان ،آرزومند است سال
جدید سالی سرشار از بهروزی ،کامیابی
و پی��روزی برای یکایک ایرانیان عزیز
باشد ،امید آن را داریم که در سال نو و
روز نو ،همچنان که طبیعت زمستان را
میشکند تا ارغوان بشکفد ،بهارخنده
زن��د ،و بودن رنگی ن��و به خود گیرد،
ما نیز بتوانیم هرچه بهتر و متحدتر،
دست به دست هم دهیم و بر زمستان
مش��کالت و اختالفات چیره شویم،
همبستگی را در دلهایمان بشکفانیم،
و به بودن وهویّت ایرانیمان در مونترال
جانی تازه ببخشاییم...
یکبار دیگر یادآور میشویم که
مجمع همگانی س��االنهی خانه ایران
در

تاریخ یکشنبه  ١٣آوریل

در مونترال برگزار خواهد شد.
س��اعت و زمان آن متعاقباً به آگاهی
خواهد رسید.
دس��تور کار جلس��ه ،انجام انتخابات

4721
Tel.: 514-951- owdon,

مونتریال

برای تعیین اعضا هیات مدیره بعدی
به مدت  2س��ال ،به رأی گذاش��تن
اساس��نامه ،ارائه گزارش کامل هیأت
مدی��ره فعل��ی و بحث و تب��ادل نظر
درم��ورد آن و نهایتاً تعیین برنامه ها
و ارجحیت فعالیتهای آیندهی خانه
ای��ران و وظایف هیأت مدیره بعدی با
رأی اکثریت خواهد بود.
اساس��نامه ب��ه آدرس الکترونیکی و
یا آدرس پس��تی تمام اعضا فرستاده
خواهد شد.
همچنین همهی عزی��زان میتوانند
به متن کامل اساس��نامه در تارنمای
الکترونیکی خانه ایران دسترسی پیدا
کنند و در صورت عدم دسترس��ی به
اینترنت ،کافیس��ت با شمارهی تلفن
خانه ای��ران تماس بگیرند ت��ا ما در
اسرع وقت نس��خهای از اساسنامهی
پیش��نهادی را به آدرسش��ان ارسال
کنیم.
خان��ه ایران مقدم هم��هی عزیزان را
(عضو و غیر عضو) در مجمع عمومی
ساالنه گرامی میدارد.
برآن بودیم که در این ش��ماره اسامی
تمامی عزیزانی ک��ه تاکنون داوطلب
برای عضویت در هیأت مدیرهی
خانه ای��ران ش��دهاند را اعالم
کنیم.
ولیکن به منظور فرصت دادن
ب��ه دیگر عالقهمندان��ی که به
هردلیلی نتوانستهاند با ما تماس
بگیرند و به منظور گسترش و
بهرهمندی هرچه بیشتر از تنوع
فکری هموطنان در س��اختار
هیأت مدیره ،مهل��ت کاندیدا
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treal
khanehiran.mon
@gmail.com
nmontreal.
www.khanehira
wordpress.com

شدن تا دو هفتهی دیگر تمدید خواهد
شد .از اینرو اسامی کاندیداهای کنونی
به همراه کاندیداهایی که از این پس
ب��ا ما تماس خواهند گرفت یکجا وبه
همراه خالصهای کوتاه از ش��رححال،
نقط��ه نظره��ا و برنامه هایش��ان در
شمارهی بعدی پیوند مندرج خواهد
شد.
به امید دیدار یکایک شما در
مجمععمومی.

به تومیبالیم ای نوروز
دیرپایمان،
بوی زندگانی میدهی تو،
صلح و آزادگی.
با احترام و سپاس،
هیأت مدیرهی خانه ایران

دو سه جرعه از بهاران

گزارش «سفر مجازی به مریخ» ،مندرج درص ،11:شماره
پیشین پیوند ،برگرفته از نشریه نوروز بوده است .سرکار
خانم مینو اللمی (مونتریال) با خاطر نشان کردن حضور
دانشجوی جوان ،نسیم کاوه مقدم (دانشگاه مک گیل) در
مونتریال و نیز ارس��ال عکس های ایشان ما را یاری داده
اند .از ایشان صمیمانه سپاسگزاریم.

پیوند

HOLY

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

HIGHWAY
CHURCH

یکشنبه ها ،از ساعت  2تا  4بعدازظهر

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

<

<

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

تلفن:

514-777-6421

رستوران کارون

نا
هاربازار

t

فق0ط5ب 6/دالر
رای بردن

Only fo

اسپشیال های مخصوص ماه

خال به کنج لب یکی ،طره مشک فام دو
وای به حال مرغ دل ،دانه یکی و دام دو
محتسب است و شیخ و من ،صحبت عشق در میان
چون بکنم مجابشان؟ پخته یکی و خام دو
حامله خم ز دخت رز ،باده کشان به گرد او
طفل حرام زاده بین! باب یکی و مام دو
ساقی ماهروی من ،از چه نشسته غافلی؟
باده بیار می بده ،نقد یکی و وام دو
مست دو چشم دلربا همچو قرابه پر ز می
در کف ترک مست بین  ،باده یکی و جام دو
از رخ و زلفت ای صنم روز من است همچو شب
وای به روزگار من! روز یکی و شام دو
کشته به تیر ابرویت گشته هزار همچو من
بسته به تیر جادویت ،میم یکی و الم دو
وعده وصل می دهی ،لیک وفا نمی کنی
من به جهان ندیده ام ،مرد یکی کالم دو
گاه بخوان سگ درت ،گاه کمینه چاکرت
فرق نمی کند مرا ،بنده یکی نام دو

Vieux-Longueuil
Paradise only 20 min.
from Downtown
Montreal ! Superb
sunny split level 3+1
bdrm. Near school,
golf club, shopping
center and regional
park. Option to rent
!! fully furnished

1700$/month

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

در قلب NDG

قلیه
ماهی
با پلو

با نا
ن
ت
ا
ف
ت
و
ن
تازه
خشخاشی

FR
DELIVEE
ERY

X

Harley

St-Jacques

Montreal, QC H4B 1L5

Plateau Mont-Royal

Spacious and
charming condo 5+1
bdrm on 2 floors! Very
sunny with lots of
visibility. Ideal for
professional or for
residential use. Near all
!services

405 000$ or
2800$/month.

+DLUGUHVVLQJEHDXW\VDORQ

6XSHUEQHZ

WRVDOH,QWHULRUJDUDJH

FRQVWUXFWLRQFRPPHUFLDO

LQFOXGHG$OUHDG\KDVOR\DO

EXLOGLQJ  ORGJLQJ

FXVWRPHUV

 WKH '«SDQQHXU0DUWLQ

7400 Sherbrooke W

7421 Harley (514) 483-6990

Saint-Hubert
)(Longueuil


توضیح کوتاه

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

Elmhurst

چه شود اگر گذارم سر خود به دوش باران
و بنوشم از لبانش دو سه جرعه از بهاران
تن تشنه را سپارم ،به طراوت جسورش
و چو بید گیسوان را کنم از شعف پریشان
نفسش مسیح گونه بدمد شفای مستی
رهانـدم ز حرمان
به عروق سرد هستی و َ
بشوم چو الله دربست ،ز شراب ژاله سرمست
برسد ندا“ :بنوش و به بهاریان بنوشان!”
و بنفشه ها به شبنم ،سر و روی خویش شویند
کـندشان ،به ترانه بوسه باران
که پرنده ای ُ
چوشکوفه های بی تاب و جوانه های بی خواب
غزلم به رقص آید ،به ت ّرنم هَـزاران
چه شود اگر نسیمی بوزد ز سمت البرز
که به بی قرارِ غربت خبری دهد از ایران؟
خبری به سرخیِ گل و به لحن سبز بلبل
همه مژده ی رهایی ،ز حصار هر چه زندان
خبراز طلوع امید به مرام گرم خورشید
که زروزگار جمشید شده چیره بر زمستان
چه شود که سـِحر نوروز ،به غمان کهنه پیروز
ندهد دگر به بیداد ،پر و بالِ فتنه این سان؟
برسد صدای عاشق ،به شفاعت شقایق
به هر آن کجا که شاید ،برسد صدای انسان
به َچکاد بی قراری ،به خلوص ،استواری
به نهایت شکفتن و صعود سرخ عصیان
دگرم مگو چه شاید؟ بگذر ز هر چه “باید”
بگذار تا گذارم ،سر خود به دوش باران

کلیسای شاهراه مقدس

Ou
r Take-

شعری از
قرة العین،
طاهره ّ

ویدا فرهودی
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DOWNTOWN

*2/'(12&&$6,21

H[WHULRUJDUDJHV

 '21ಬ70,66,7

475 000$

35 000$

Agent Immobilier affilié

فرخنده بداغی

Office: (514) 731-7575

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

! NEW ! NEW ! NEW
Large cottage in TMR 6
bedrooms + 3 bathrooms and
big backyard. Land: 7920 SF. Roof 2001,
solarium 2003, fireplace. Very well
maintained. 698 000$
Superb 20 years old 4 plex in NouveauxBordeaux, close to Adonis and MarchéCentral (2 x 3½ + 4½ + 9½ {4 bedrooms}) with
backyard, fireplace, 2 garage.
765 000$
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درشهر...
مدرسه دهخدا

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

تلفن514-886-4768 :

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

کالس های فارسی

اجنمن فرهنگی ایرانیان
وست آیلند
برای کودکان :شنبه ها

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

تلفن)514( 626-5520 :
----------

اوتـــاوا

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

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

جمعه شبهای
کتابخانهنیما
جمعه  21مارس ،بمناسبت
فراررسیدن نوروز کتابخانه نیما
تعطیلاست.
جمعه  28مارس ،بررسی
موسیقی و ترانه در دوران پهلوی
«قمرملوک وزیری» ،سخنران
حسینکوشفر
جمعه  14آوریل :دمی با خیام
سخنرانیحییهمراهی

کتابخـــانهنیما

5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652
nima_librarymontreal@yahoo.ca

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

____________________
www.radiohamseda.net
shabnam@radiohamseda.net

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

تهیه و تنظیم اظهارنامه
مالیاتیشخصی

توسط یکی از اعضای آژانس مالیات بر
درآمد کانادا و کبک
با مشارکت مدرسه دهخدا،
انجمن زنان و کتابخانه نیما

با نرخ استثنائی

در خدمت هموطنان عزیز

4976 Notre Dame W.
Metro: St-Henri

تلفن514-827-6364 :
____________________

گروه خیریه
پردیس
د رمونتریال با

منایشگاه و

خانه کتاب ایران

آن سوی نیل

خانه ی کتاب ایران MEKICشما را
برای دیدن آثارهنرمندانی ازافریقای
شمالی و نیز دو هنرمند غیر افریقایی
که در ارتباط با این منطقه کار کرده
اند دعوت می کند.
افریقای شمالی به دلیل موقعیت
خاص جغرافهایی ،واقع بودن در
جنوب دریای مدیترانه و نزدیک
بودن به اروپا ،از فرهنگی بخصوص
برخوردار شده است ونیز به علت
استیالی چندین وچند ساله ی
فرانسه و انگلستان بر کشورهایش،
به نوعی تحت تاثیر فراوان فرهنگ
اروپایی قرار گرفته است که نتیجه
ی آن ،فرهنگی شده است نه بومی،
نه افریقایی ،نه عرب و نه اروپایی.
فرهنگی بخصوص ،چند گونه و
بسیار غنی.
این بار خانه ی کتاب ایران ،با گرد
آوردن آثاری چند از هنرمندان
افریقای شمالی در زمینه ی
نقاشی ،عکاسی ،سرامیک و ...و نیز با
حضوراین هنرمندان سعی کرده شما
را با گوشه ای از فرهنگ بسیارغنی
و مهجور این سوی از جهان بیشتر
آشنا کند.
از ساعت  ۶تا  ۱۰شب

خامن پروانه ابهری

منایشگاه تا ۳۰مارس
ادامه دارد

)(514
784-0305

Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.
4438 rue de la Roche
Montreal (Quebec) H2J 3J1
Tel: (514) 373-5777
Fax: (514) 373-7555
E-Mail: info@mekic.ca

متاس بگیرید:

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

کیترینگشیراز
پذیرش سفارش غذاهای متنوع ایرانی
(سرد و گرم)
برای مجالس عروسی ،جشن ها و ...
یادبود ،ترحیم و...

بهترین کیفیت،

نازلترین قیمت

* سرویس رایگان تحویل غذا
* توجه :سفارش غذا برای  50نفر به باال

خدیجه و ناصر
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514-963-5179
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Sandwich
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Canopy

www.iranica.com
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اولیننوروز

مرکز فرهنگی مکیک بسیار خوشحال
اس��ت که نوروز  ۱۳۸۷را در شهر زیبا
وسرد مونترال با ایرانیان مقیم این شهر
برگزار می کند.

زمان :جمعه  ۲۱مارس

ساعت هفت بعدازظهر

همراه با موسیقی گرم و
دلپذیر سعید کامجو

ورودی ۱۵ :دالر /دانشجویان ۱۰ :دالر
در ص��ورت تمایل لطفا حضورتان را تا
جمعه  ۱۴مارس به ما اطالع دهید.

نوروز  ۱۳۸۷بر همه شما
عزیزان مبارک باد

}£`` Â¾…£†oZÂœZÌ³œzÍ‹£

g
Awnin

E-mail:plexisign@videotron.ca

4629 Notre Dame O, Mtl, QC H4C 1S5
Tel.:
(514) 931-7779,
9-7955
Fax: (514) 931-9234,
)v£ ®¥œÂ› ã¹¾†Cell.:(514
941-5220

www.iranica.com

£¼ÅœZ® Z é›£À²œZd
âÅÀ¼œ jÂ›Z®• Zf
›â fZd g£Åœ uf¯… Ú‰®› ã Z ä… £› x£™¬À ò ä¿ z £
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dfZd g£Åœ x£ÅœZ® Z é¿ ù£› Í £¿Š z Ý Â²† ä… z
(514) 651
†¾369-7955 Ext.120 :v£ ®¥œÂ› ã¹

www.iranica.com

x£ÅœZ® Zç½À`®•ã¿¨œZ
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Persian Cultural Association
National Capital Regions
P.O. Box 36082 Ottawa, Ont. K1Y 4V3

Tel.: 232-5900 Ext. 444,
www3.smpatico.ca/iranian.pca-ncr
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ایران ...

روسیه خواستار
‘حداکثر تالش’ برای
گفتگو با ایران

بروکس��ل با خاویر س��والنا مسئول سیاست
خارج��ی اتحادی��ه اروپا و نماین��ده  5+1در
مذاکره با ایران داشت که بی ثمر بود.
برنار کوش��نر ،وزیر خارجه فرانسه ،نیز پس
از دیدار سه شنبه در پاریس ضمن اشاره به
“نیاز برای گفتگو” با ایران گفت تالش های
وزیر خارجه روسیه مصرانه از جامعه جهانی قبلی برای گفتگو با این کشور پیشرفت کمی
خواس��ته اس��ت هر چه در ت��وان دارد برای داش��ته“ :ما تالش کردیم و تالش کردیم و
گفتگو با ایران جهت حل مناقشه بر سر برنامه تالش کردیم”.
ش��رط گروه  5+1برای آغ��از گفتگو با ایران
اتمی آن کشور انجام دهد.
س��رگئی الوروف ک��ه پ��س از دی��داری در تعلیق غنی س��ازی اورانیوم است؛ فرآیندی
پاریس با وزیر خارجه فرانسه اظهار نظر می که می تواند برای تولید سوخت نیروگاه های
کرد گفت“ :ما باید در جستجوی رویکردی اتمی یا س��اخت س�لاح اتمی به کار گرفته
مبتکرانه باشیم .این یعنی اول از همه و باالتر شود.
از همه ،هر کاری که ممکن اس��ت  -و حتی این گروه حتی یک بار مجموعه مشوق هایی
غیرممکن اس��ت  -برای آغاز گفتگو با ایران تج��اری و دیپلماتیک را در ازای تعلیق غنی
س��ازی به ایران پیش��نهاد کرد که به عنوان
انجام دهیم”.
هرچن��د در روزهای اخیر اظهار نظر طرفین پیشنهادی “توهین آمیز” از سوی تهران رد
این مناقشه دایر بر آمادگی برای گفتگو ادامه ش��د .اخیرا بار دیگر صحبت از ارائه بسته ای
داش��ته اما عمال گفتگوهای مقدماتی میان مشابه باال گرفته است.
مقام ه��ای ایرانی با نماین��دگان گروه  5+1ای��ران تاکنون از گفتگوی نامش��روط با این
شامل اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل قدرت ها استقبال می کرد اما در یک هفته
اخیر پس از تصویب قطعنامه تازه ش��ورای
و آلمان متوقف مانده است.
امنیت س��ازمان ملل علیه این
کشور پیام های ضد و نقیضی در
این زمینه منتشر کرده است.
محم��ود احمدی ن��ژاد ،رئیس
جمهور ایران ،روز پنجم مارس
تاکید کرد که ایران از این پس
“در خ��ارج از چارچوب آژانس
بین المللی انرژی اتمی ،مذاکره
هسته ای نمی کند”.
اما تنها چند روز بعد وزیر خارجه
ایران و سخنگوی وزارت خارجه
 Russian Foreign Minister Sergei Lavrov:در تناقض آش��کار ب��ا اظهارات
 to do “everything possible” to engageرئیس جمه��ور ای��ران گفتند
 Iran in negotiations over its contestedسیاست رس��می ایران تغییری
 nuclear programme.نک��رده و آم��اده ادام��ه گفتگو
با اتحادیه اروپا هس��تند .البته
معلوم شد که این آخرین موضع
سعید جلیلی سرپرست مذاکرات هسته ای گیری مقام های جمهوری اسالمی درباره این
ای��ران آخرین بار ماه ژانویه دیدار کوتاهی در گفتگوها نبوده است.

لوییز آربور از
کمیساریای حقوق بشر
کناره گیری می کند

به گزارش خبرگزاری فرانس��ه از ژنو،
لوئیز آربور ،کمیس��رعالی حقوق بشر
س��ازمان ملل امروز در شورای حقوق
بش��ر این س��ازمان اعالم کرد پس از
پایان دوره ریاس��ت خود در اواخر ماه
ژوئن از این سمت کناره گیری خواهد
کرد.
این حقوق��دان کانادایی هفته پیش
ضم��ن ارائه گزارش س��االنه خود در
شورای حقوق بشر سازمان ملل عدم
تمایل خود را برای ابقا در این سمت
اعالم کرد.
آگاهان گفتند لوئیز آربور نتوانست در
ساختار کهنه کمیسیاریای حقوق بشر
سازمان ملل ،تغییراتی ایجاد کند.

“سازمان مل متحد علیه
حقوق بشر”

روزنامه فرانس��وی لوموند ،در یکی از
ش��ماره های اخیر خود تحت عنوان
“سازمان ملل متحد علیه حقوقبشر”
به انتقاد از عملکرد این نهاد بین المللی

انتخابات و نقشه سیاسی جدید...
ادامه از صفحه :
جان تازه ای به اصالحات بخشیده شد و
نه مهدی کروبی از سوی اصالح طلبان
به عنوان لیدر این جنبش شناخته شد.
حزب کارگزاران سازندگی نیز گرچه
صاحب ارگان رسمی به همین نام شد
اما هنوز نتوانسته ضرباتی را که سال
های پیش متحمل شده جبران کند و
رویای بازگشت به روزهای قدرت را به
واقعیت نزدیک کند.
به این ترتی��ب جریان اصولگرایی که

روز یکشنبه یک مقام دیگر ایرانی با تکرار
موضع سرسختانه رئیس جمهور گفت که
گفتگو فقط در صورتی می تواند انجام شود
که این قدرت ها “دس��ت از تهدید ایران” -
اشاره ای به تحریم ها  -بردارند.
جواد وعیدی ،معاون بین الملل ش��ورایعالی
امنیت ملی ایران ،گفت“ :زمان اس��تفاده از
سیاس��ت چماق و هویج گذشته است ...اگر
مذاکرات با نیت درس��ت ،خوب و بر اس��اس
احترام متقابل و رویکرد دوستی و نه دشمنی
باش��د ،می توان��د ادامه یابد ام��ا در غیر این
صورت خیر”.
وی به تصویب قطعنامه تازه ش��ورای امنیت
علیه ایران که تحریم های دو قطعنامه قبلی
را افزایش می دهد اشاره داشت.
هرچن��د اظهارات آقای الوروف در روز س��ه
شنبه نشانه سرخوردگی کشورش نسبت به
شکس��ت تالش ها تا به امروز برای حل این
مناقشه اس��ت ،اما او علنا خواستار گفتگوی
نامشروط با ایران نشد.
روسیه به عنوان عضو گروه  5+1پیرو سیاست
های این گروه اس��ت و آشکارا نمی خواهد با
تقاضای گفتگوی نامشروط سیاست رسمی
گروه را نقض کند.
ای��ن مق��ام روس نزدیک به یک س��ال قبل
گفته بود“ :قطعنامه ها و تحریم ها ،چیزهایی
نیستند که ما توجه خودمان را به آنها جلب
کنیم ،بلکه ما باید راهی را بیابیم تا از بن بست
کنونی خارج شده و شرایطی را بوجود بیاوریم
تا مذاکرات از سر گرفته شوند”.
با گذشت یک سال از آن اظهارات این خواسته
روسیه هنوز محقق نشده است.
از سال  2002که وجود یک برنامه مخفیانه
اتمی در ایران فاش ش��د ،آمریکا و متحدان
اروپایی آن در قالب س��ازمان های های بین
المللی یا با استفاده از ابزارهای اقتصادی خود
س��عی داش��ته اند ایران را وادار به برچیدن
بخش های حس��اس برنامه اتمی اش کنند
چرا که می گویند نگران دس��تیابی کشوری
به سالح اتمی هستند که حامی تروریسم می
دانند.
ایران در مقابل این کشورها را متهم به تالش
برای جلوگیری از پیشرفت علمی و اقتصادی
خ��ود کرده و بر صلح آمیز بودن برنامه اتمی
اش اصرار می ورزد.

ب��ا پی��روزی در انتخاب��ات دوره دوم
شوراهای ش��هر و روستا تولد یافت و
با پیروزی در انتخابات مجلس هفتم
و سپس دس��تیابی به سمت ریاست
جمهوری توسط محمود احمدی نژاد
تثبیت شد ،عرصه سیاسی ایران را به
دست گرفت.
سرنوش��ت اصولگرای��ان اینک پس از
چهار سال قبضه قدرت و پیروزی های
پی در پی با ش��کاف ها و جناح بندی
های متعدد در حال تبدیل ش��دن به
سرنوش��ت گروه هایی عمدتا مذهبی
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حقـــــوقبشر
پرداخت و بویژه س��فر س��ال گذشته
لوئیز آربور ب��ه ایران تحت حاكمیت
مالیان را محکوم کرد.
لوموند نوش��ت در س��پتامبر 2007
کمیس��رعالی حقوق بشر خانم لوئیز
آربور در کنفرانس��ی در تهران تحت
عنوان “حقوق بشر و تنوع فرهنگی”
شرکت کرد .وی همانگونه كه قوانین
اسالمی طلب میكند ،روسری سرش
کرده بود و س��خنانی برای خوشایند
مالی��ان ایراد کرد که خالصه اش این
بود :
“حمله و توهین به ارزشهای مذهبی
مانند نژادپرستی است”.
لوموند نوشت درست در فردای دیدار
لوئیز آربور از ای��ران  21نفر از جمله
چند نوجوان در مالعام اعدام ش��دند.
بدتر اینکه در حضور همین
کمیسیرعالی حقوق بشر بود
که احمدی نژاد برای نابودی
اسرائیل فراخوان داد.
لوموند در ادامه نوشت وقتی از
لوئیز آربور در مورد سکوتش
در قبال جنایات مالیان تهران
سئوال شد ،گفت:
“نمیخواستم به مهماندارانم
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توهین کنم”.
لوموند نوشت دکتر گوبلز نیز از همین
گونه دالیل در س��ال  1933استفاده
ی ک��رد و در توجیه دیكتاتوری می
م
گفت:
“ی��ک آدمخوار هم برای خودش یک
شاه است”.
لوموندنوشتامسالشصتمینسالگرد
اعالمیه جهانی حقوق بشر است .ولی
آیا نباید نگران بود؟
چون س��الها اس��ت که در گیر و دار
پیچیده پروس��ه های داخلی ،اصول
حقوق بشر در چهارچوب سازمان ملل
متحد در حال قربانی شدن است.

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

شیخ صاحل سیبویه

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

امیرکفشداران

وکیل دعاوی

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

در ده��ه اول جمهوری اس�لامی،
کارگزاران سازندگی در دهه دوم و
حزب مشارکت در دهه سوم است.
دولتم��ردان کابینه آقای احمدی نژاد
دیدگاهی آرمانگرایانه نسبت به شعار
های سال های اول انقالب دارند و نگاه
آنها به مسائل جهانی نبرد میان خیر
و شر است .نزدیکان به آقای قالیباف
دیدگاهی واقع گرایانه به مش��کالت
کشور دارند و نگاهشان به ورای مرزهای
ایران گرچه به خوشبینی اصالح طلبان
نیست اما معتقد به حضور و همکاری
با جامعه جهانی هستند .گروه سوم نیز
در میان این دو طیف قرار دارند.هر سه
گروهی که ش��امل این طیف هستند

دیدگاهی محافظه کارانه و نزدیک به
هم در مقوالت فرهنگی دارند.
به جز اص�لاح طلبان ک��ه حضوری
کمرنگ در انتخابات مجلس هش��تم
دارند ،رقابت اصلی بر سر کرسی های
سبز رنگ پارلمان ایران در  ۲۴اسفند
 ۱۳۸۶میان این سه طیف اصولگرایان
اس��ت که پیروزی هری��ک از آنها که
اکثریت مجلس تازه را در اختیار داشته
باشد ،فضای سیاسی ایران را در آستانه
سال نو خورشیدی با آرایش جدیدی
رو به رو خواهد کرد.
آیا در پایان دهه س��وم عمر جمهوری
اسالمی همچون دیگر دهه ها شاهد
تولد گروه سیاسی تازه ای خواهیم بود

که کرسی ریاست جمهوری ،پارلمان
و ش��وراهای شهر را آرام آرام در دست
گیرد؟

مهمترین احزاب و گروه های
سیاسی فعال سه دهه اخیر
دهه اول:

نهضت آزادی ایران ،مجمع روحانیت
مبارز  ،مجمع روحانیون مبارز ،حزب
جمه��وری اس�لامی ،ح��زب موتلفه
اسالمی

دهه دوم:

حزب کارگزاران سازندگی ایران ،حزب
عدالت و توس��عه ،مجم��ع روحانیون

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

مبارز و جامعه روحانیت مبارز ،حزب
موتلفهاسالمی

دهه سوم:

حزب کارگزاران سازندگی ایران ،حزب
مشارکت ایران اسالمی ،حزب عدالت و
توسعه ،مجمع روحانیون مبارز ،جامعه
روحانیت مبارز و حزب همبس��تگی
ایران اسالمی ،حزب موتلفه اسالمی

پایان دهه سوم:

گروه های موس��وم به اصولگرا ،حزب
اعتماد ملی ---------------------

محمد قوام
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نوروز...

نوروز:
پیام آور صلح
و آزادی

را خطری برای
دیانت بدانند!
نی��از ب��ه تولدی
دوباره ،پاک شدن
از آلودگ��ی ه��ا و
ا ش��تبا ها ت
گذشته و شروع
رضانامداری
یک زندگی نو
در ایران باستان
رضا نامداری (مونتریال)
بصورت اعتق��اد به یک
نقطه عطف خاص ،یعنی
آفرینش ،متمرکز شده
است.
طبیعت پس از گذراندن
دوره ای س��رد و ب��ی
محص��ول ،با آغ��از بهار
زن��ده ش��ده و در واقع
آفریده می شود .انسان
نیز بای��د بعنوان یکی از
مخلوقین الهی س��عی
کند همراه طبیعت
یا مقلب به رستاخیز برود.
ایرانیان قدیم برای
القلوب
اس��تقبال از سبزی
نوروز از نخستین روز بهار ،برابر واالبصار به��اران 25 ،روز
مانده به فروردین بر
ب��ا روز اورمزد آغاز و بنا به گفته
 12ستون خشتی یا
تاریخ نویسان در روزگار باستان،
یك ماه به درازا می كش��یده است و سنگی،سبزه می کاشتند.
امروزه تا سیزده روز ادامه دارد .آنچنان (  12ستون ،اش��اره به اعتقاد کهن
كه همه می دانن��د نوروز بزرگترین قرار گرفتن جهان بر روی  12ستون
جشن ملی ایران است كه از روزگاران است ).ششمین روز فروردین که بنا
بسیار دور برای ما از سوی نیاكانمان به نظر بس��یاری محققان و موبدان
به یادگار مانده است .نوروز همراه با زرتشتی ،سالروز تولد زرتشت است،
آغاز سرس��بزی طبیعت و همواره با به نوروز بزرگ معروف است.
شادی بسیار از سوی ایرانیان آغاز می ایرانیان در تمامی روزهای فروردین،
شود .آیینهای نوروزی عم ً
ال از اول خانه های خ��ود را چراغانی کرده و
ماه اسفند آغاز میشود .در اسفندماه ،چوب های خوش��بو می سوزانند و
ایرانیان زمین را آماده رویش و بارور شمع ها را روشن نگاه می دارند .سفره
میدانند و همچون بانویی گرامی از ای پهن می کنند ک��ه بر آن هفت
او پاسداری و مراقبت میكنند .حتی چیز که نامشان با حرف سین شروع
نام ای��ن ماه در آغاز به معنای زمین شده باشد می گذارند همچون:
بوده است و پنجمین روز این ماه را سبزه :
روز بزرگداشت زمین بارور و همتای نمودار گلهای زیبا و زینتی  ،سرسبزی
انسانی آن یعنی بانوان میدانند .در و خرمی .رنگ سبز نیز نمادی است
سراسر اسفندماه ایرانیان آیین هایی از س��بزی و باروری كه همواره رنگ
در اس��تقبال از فرارس��یدن ن��وروز ،ملی ایرانیان بوده است.
برگزار میكرده اند .در ش��ب آخرین سیب:
چهارشنبه سال ،همه ناپاكی ها را از میوه ای بهشتی و نماد زایش .
خانه ،ب��اغ و گذرها می زدوده و آنها سمنو:
را آتش میزده اند و در آخرین شب از جوان��ه¬ی گندم ،نم��ود رویش و
سال ،چراغی به نش��انه روشنایی و برکت .
پایندگی همیش��گی خانه و كاشانه سنجد:
و میهن خ��ود ،در درون هر خانه ،و بوی برگ و ش��کوفه ی آن محرک
آتشی نیز بر فراز بامها برمی افروخته عشق و دلباختگی ست و ...
آینه و شمع:
اند.
اینك در آس��تانه فرا رس��یدن نوروز بر سر س��فره هفت سین نماد نور و
روشنایی و شفافیت است.
خجسته پی هستیم.
نخستین روز بهار و روز زایش زمین ،معموال تخم مرغ نیز بر سر سفره¬ی
روز تولد طبیعت ،شكوفایی گلها و هفت سین هست که نماد نطفه و
نغمههای پرندگان ،فرخنده ترین روز باروری و زایش اس��ت .ماهی زنده
و جشن ایرانیان ،روزی كه برگزاری نیز نماد سرزندگی و شادابی است و
جشن باشكوه آن ،دستور و خواست هزاران فلسفه و رسوم متفاوت که در
هیچ شخص ،حكومت ،دین یا قومی گوشه و کنار ایران عزیزمان پراکنده
نبوده اس��ت و تا امروز همه كوشش است.
های كس��انی كه خواسته اند به آن باورهای ایرانی��ان به زندگانی صلح
رنگ و بوی مذهب و قومیت خود را آمیز و آش��تی جویان��ه و احترام به
پدیدههای طبیعت ،در سراسر آثار
بدهند ،با شكست روبرو شده است.
نوروز ،همواره در نبرد با كس��انی كه ادب��ی و هنری و معم��اری آنان به
قصد نابودی یا تحریفش را داشته اند ،چشم میخورد و ش��یوه برگزاری
پیروز و سرافراز بیرون آمده است.
جش��نهای آنان نیز از همین باور
تاریخ آغاز مراسم باشکوه عید نوروز ،دیرین سرچشمه میگیرد.
به عصر جمشید شاه بازمی گردد.
تقریب��اً همگی جش��نهای ایرانی
گویند روزگاری در دوران جمش��ید برگرفت��ه از رویداده��ای كیهانی و
شاه ،س��رما و طوفان بزرگی ایران را طبیعی بوده و دس��تورهای خاص
فراگرفته و پس از س��ه سال امتداد قومیتی و دینی نیست .آیین های
سرما ،در آغاز بهار ،سرما و طوفان به ایرانی با شركت همه¬ی مردمان و
پایان می رسد و به شادی آن ،جشن با شادی و سرور دسته جمعی برگزار
بزرگی از سوی ایرانیان برپا می شود شده و مفهومی به نام “ اقلیت” در
فرهنگ و ادبیات آنان معنا نشده و
كه امروز آن را نوروز می نامیم.
پس از جمشید شاه سال به سال بر بكار نرفته است.
اهمیت و فراگیری این جشن افزوده در آیینه��ای ایرانی نه تنها اثری از
شد .در زمان هخامنشیان و ساسانیان خش��ونت و بدرفتاری با طبیعت و
نوروز بعنوان س��نتی فراگیر و بسیار گیاهان و جانوران و انسان ها دیده
باشکوه چه در دربار شاهان و چه در نشده ،بلكه حتی با آدابی همراه است
خانه های مردم عامه اجرا می شده كه به انگیزه پاكیزگی و پاسداری از
محیط زیست و همزیستی جوامع
است.
امروزه نیز اگرچه از تشریفات بسیار بشری برگزار می شود.
و تنوعات قومی نوروز کاسته شده اما ام��ا مهمتری��ن ویژگی ن��وروز در
به نظر می آید جش��ن مبارک نوروز همبس��تگی و همزیس��تی هم��ه
را دیگر کسی نمی تواند از ایران جدا مردمان اس��ت .مردمانی كه با گرد
کن��د؛ حتی اگر افراد و مس��ئوالنی ،آم��دن در كن��ار یكدیگر ،ش��ادی
عنصر هویت مل��ی را
مقابل هویت خ��ود را با هم تقس��یم میكنند .با
ِ
مذهب��ی ایرانیان قرار دهند و ملیت بوس��یدن روی یكدیگر ،از كدورت
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ه��ا دوری می جویند و با دیدار
از بزرگساالن ،سپاس و قدرشناسی
خود را تقدیم آنان میكنند.
مادربزرگانی كه ظرفی از سبزه های
ت��ازه پرورانده¬ی خود را به فرزندان
پیشكش می كنند و جوانانی كه چه
دلبستگی ژرفی به آیین های نیاکان
خود دارند .اگر این دلبس��تگی آنها
نبود ،بسیاری از فرهنگ های مهاجم
تاکنون توانس��ته بودند ن��وروز را از
محتویاتش خالی کنند و از آن پوسته
ای توخالی بسازند که با تلنگری فرو
ریزد.
اما امروز ،نوروز آنقدر ریشه دار است
ک��ه خود ب��ه تغییر فرهن��گ های
مختلف دس��ت زده و آداب و رسوم
آنها را با خود هماهنگ می سازد.
بر س��فره هفت س��ین ن��وروزی ما
ایرانیان ،می توان آب را دید و آینه را،
می توان اسپندی افروخت و شمعی
را ،میتوان نانی خورد و پنیر و سبزی
ای را ،می توان سیبی را بویید و عطر
گالب را ،می توان سمنویی را چشید
و ...
آیینهای كهن ایرانیان و سفره هفت
س��ین آنان برای یك زندگانی نیك و
خرم ،و ب��رای جامعهای كه خواهان
احت��رام متقاب��ل همه مل��ت ها به
یكدیگر است ،برای ملتی كه نیاكان
او از دیرب��از چنین نیایش می كرده
اند که
“بادا گفتار آرام بر جهان ،بادا كامروایی
بر جهان ،بادا آبادانی بر جهان”
همه چیز دارد.
ما ایرانیان ،ضمن احترام به باورها و
آیینهای همه مردم ،از هر نژاد و تبار
و دینی ،تمام تالش خود را به کار می
گیریم تا نوروز و آیینهای پیوسته به
آنرا به ش��ادی و خرمی برگزار كنیم
و دیگ��ران را نی��ز در ش��ادی خود
س��هیم س��ازیم .برگزاری آیینهای
نوروزی ،احترام به یادمانی كهن برای
پاسداشتزندگانینیكوسعادتمندانه
بشری ،و یاری به اندیشه ای است كه
نگاهبانی از زمین سرس��بز و منش
توأم با همزیستی صلح آمیز بشری را
همواره وظیفه دیرین و مقدس خود
میدانسته است و می داند.
و ام��ا ،حکای��ت ن��وروز فراگیری و
عمل به فلس��فه ی نو کردن افکار و
دلهایمان است و چه چیزی بهتر از
آن که تمام اشتباهات گذشته را به
خداوند همواره بخشنده بسپاریم و با
روحی آزاد و آزاده زندگی کنیم!
-------------------
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مردم جهان
شناخته شدند
آسوشیتدپرس به نقل از یک مرکز
معتبر مطالعاتی در سویس گزارش
داده اس��ت که اتباع ایرانی  -پس از
اتباع افغانستان  -در زمینه بدست
آوردن اجازه سفر به دیگر کشورهای
جهان ب��ی اعتبارترین ملت جهان
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groupe sutton-royal inc.
courtier immobilier agrée
3869 des Sources, Suite 110
DDO, QC., H9B 2A2

شناخته می شوند.
طبق این گزارش مردم کشورهای
فنالند  -دانمارک و آمریکا با داشتن
اجازه سفر بدون ویزا به  130کشور
جهان معتبرترین و اتب��اع ایران با
داشتن اجازه سفر بدون نیاز به ویزا
به 14کشور دنیا بی اعتبارترین اتباع
یک کش��ور در جهان محسوب می
شوند.
در میان  195کش��ور مورد مطالعه
ایرانیان رتبه  194را بدس��ت آورده
ان��د و ب��ه این ترتیب بع��د از اتباع
افغانس��تان در قعر ج��دول اعتبار
جهانی جای گرفته اند.
جالب اینجاست که طبق این لیست

Mohammad Ajzachi

Agent Immobilier Affilié

›©¿¬çŒZ¯‰Z
اتباع کش��ورهای قحط��ی زده ای
مانند بورکینافاسو ،اتیوپی ،سومالی و
جیبوتی در جهان به مراتب معتبرتر
از مردم ایران هستند.
ای��ن خبر متعلق ب��ه آخرین نتایج
تحقیقاتی موسسه هنلی اند پارتنرز
در س��ال گذش��ته بوده و ظاهرا در
ایران انعکاسی نداشته است( .منبع:
http://feeds.feedburner.com/~r/balatarin/~3/247656274/
citizens-of-denmark-finland-us-have.html
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ایران جتارت تلخ...

فروش��نده هی��چ تضمینی به
خریدار نمیده��د؛ چرا که بر
اس��اس قانون ،اه��دا کننده در
هر زمانی ک��ه از تصمیم خود
منصرف شود ،حتی اگر در اتاق
عمل هم باش��د ،جریان پیوند
متوقف میشود.
براساس قانون ،هیچ فردی بدون رضایت
کتبی والدین و یا همس��رش اجازه اهدا و
ف��روش کلیه اش را ندارد .فرد اهدا کننده
باید در بازه سنی  18تا  40سال قرارداشته
و سالمتی جسمی وی نیز مورد تایید قرار
بگیرد .این در حالی اس��ت که در خیابان
فرهنگ آگهی های فروش کلیه افراد زیر
 15سال هم به چشم می خورد.

فروش کلیه برای جنات زندگی فروشنده و خریدار

این تنها توجیه یک جوان  23ساله است
ک��ه برای ف��روش کلیهاش آگه��ی داده
است.
براس��اس آمار انجمن حمایت از بیماران
کلی��وی ،در ایران  33هزار بیمار کلیوی و
دیالیزی وجود دارند که این افراد با دریافت
ی��ک کلیه امکان زندگی راحت و س��الم،
بدون نی��از به انجام دیالی��ز و هزینههای
درمان را پیدا میکنند.
هر چند خرید و فروش کلیه در بس��یاری
کشورهای جهان ممنوع است؛ اما این کار
در ایران طی دهه  60شمس��ی و پس از
دریافت مجوزهای ش��رعی ،شکل قانونی
پیدا کرد .به این تربیت آگهی های خرید و
فروش کلیه به روزنامه ها راه پیدا کرد.
آگهیهای تبلیغاتی یکی از شیوههای جلب
مشتری و فروش کاال هستند .تبلیغاتچیها
سعی میکنند در توصیف و معرفی کاال
نهایت تبحر و سلیقه خود را به کار ببرند تا
کاالیشان را به باالترین قیمت بفروشند.
آگهیهای روزنامهای خرید و فروش کلیه،
جای خود را به آگهیهای دیواری دادهاند.
اکنون در اطراف بیمارستانهای مخصوص
بیم��اران کلی��وی ،و به خص��وص حوالی
ی ها
خیابان فرهنگ انواع و اقسام این آگه 
دیده میشود.
خیابان فرهنگ ،که از یک سر به خیابان
ولیعصر و از س��ر دیگر به خیابان حافظ
راه دارد ،برای بیماران کلیوی ،نامی آش��نا
است.
انجمن حمایت از بیماران کلیوی درست
در وسط این خیابان واقع شده و سرتاسر
ن
دیوارهای اطراف آن با کاغذ و شماره تلف 
پوشیده ش��ده اس��ت .آگهیهایی دست
نویس و تایپ شده و حتی برای فروش هم

16 PAYVAND: Vol. 14 s No.832 s Mar. 15, 2008

زمان چند کلیه با چند گروه خونی.
آگهیه��ا پی در پی و گاهی بر روی هم
چس��بیده شده یا با ماژیک و رنگ روی
در و دیوار خانهها نوشته شدهاند .آنچنان
که خیابان شکل دفترچه تلفن پیدا کرده
است.
ی ها ،نوع
نکته قابل توجه در مورد آگه 
ش��ماره تلفنهای درج
شده در آنها است .اکثر “کلیهام را
“دخالت دولت بازار را
ش��مارهها از نوع تلفن
ه��ای هم��راه اعتباری برای پول
خراب کرده و نرخ را
منیفروشم ،پایین آورده”.
است.
این اعتراض یک فروش��نده 33
به گفته مصطفی قاسمی،
مدیرعامل انجمن حمایت برای جنات ساله است به دخالت دولت برای
تعیین قیمت کلی��ه که تا چند
از بیماران کلیوی ،بسیاری
از این ش��ماره ها و آگه ی زندگیام
سال پیش به صورت توافقی بود.
ه��ا کاذب ب��وده و آگهی میفروشم ”.آقای قاس��می می گوید“ :ایران
از نظر پیوند کلیه در سطح آسیا
دهندهها فروشنده واقعی
مقام اول و در دنیا در مقام چهارم
نیستند“ :انتخاب خطوط
قرار دارد ،به طوری که از خارج از
اعتباری که امکان ردیابی
آن نیز وجود ندارد ،می تواند یکی از نشانه کشور نیز برای پیوند کلیه به ایران مراجعه
ی کنند و درخواس��ت در این زمینه باال
های کذب بودن این آگهیها باشد .همه م 
ی دهن��دگان قصد فروش ندارند ،چه است”.
آگه 
در آن صورت میتوانند همچون بیماران از سویی دیگر قوانین آزادی که برای اهدا
کلیوی نیازمند کلی��ه ،به انجمن مراجعه و پیوند اعضا وجود دارد ،طی س��الهای
کرده و با ثبت مشخصات ،در لیست اهدا پیشین باعث ایجاد بازاری با قیمتهای باال
و متغیر شده بود.
قرار بگیرند”.
آقای قاسمی می افزاید“ :آگهیدهندهها دولت برای از بین ب��ردن این بازار کاذب،
بازار کاذبی ایج��اد کردهاند و حتی برخی قیمتی را تعیین کرد که خود نیز بخشی
از این راه ش��یادی میکنند؛ به نحوی که از آن را م��ی پ��ردازد .براین اس��اس ،نرخ
پ��س از توافقات اولیه با خریدار ،مبلغی را کلیه چهار میلیون تومان اس��ت که یک
به عن��وان بیعانه دریافت ک��رده و پس از میلیون تومان آن را دولت به فروش��نده و
ی شوند .امکان ردیابی شماره پس از انجام جراحی میپردازد و مابقی را
آن ناپدید م 
آن ها هم وجود ن��دارد .خریداران در این خریدار.
ش��رایط س��عی میکنند به ه��ر طریقی تمایل برای فروش کلیه رابطه مستقیمی
رضایت فروشنده را جلب کنند تا حدی که با شرایط اقتصادی دارد .براساس گزارش
آنان را به خانه خود میبرند و در مواردی مجله اکونومیس��ت ،نرخ بیکاری در ایران
خس��ارتهای باالیی هم میبینند؛ حتی طی سال گذشته  11و شش
ش
مواردی همچون سرقت ،تجاوز به عنف و ده��م درصد ب��وده و پی 
بینی شده امس��ال این رقم ب��ه 12
قتل نیز رخ داده است”.
مبلغی که به عنوان بیعانه از سوی خریدار درصد برسد.
مس��تاصل پرداخت میشود ،معموال بین ن��رخ ب��یکاری ب��االی  11درص��د
جمل��ه
ش و ت��ورم ب��االی  14درصد از
 100تا  200هزار تومان اس��ت .این پی 
پرداخت ،تضمینی اس��ت برای اطمینان دالی��ل موث��ر در خصوص تمای��ل
خاطر خریدار که فروشنده کلیهاش را با افراد به فروش کلیه است.
کس دیگری معامله نکن��د؛ اما در مقابل در واقع مهمترین مسالهای که افراد

را ب��ه فکر فروش تکهای از بدنش��ان می
اندازد ،مشکالت اقتصادی است.
به گفته مصطفی قاس��می“ :حجم آگهی
ها در شرایطی که دولت تسهیالت خاصی
ی دهد،
همچ��ون وامهای اش��تغالزا م 
کاهش چشمگیری پیدا میکند”.
دکتر هادی معتمدی ،آس��یب ش��ناس
اجتماعی ،معتقد اس��ت“ :سطح پوشش
تامی��ن اجتماعی اع��م از ارای��ه خدمات
درمان��ی -روانی و بیمه ه��ای بی کاری،
صندوقهای بازنشستگی و از کارافتادگی
در جامعه ب��ه حد کافی نبوده و فرد را در
شرایط نامناسب اقتصادی همچون فقر و
تورم به س��مت فروش بخشی از وجودش
سوق میدهد”.
“عدم فرهنگ سازی مناسب برای اهدای
اعضا پ��س از مرگ ،ش��رایط نامناس��ب
اقتصادی ،وجود گروههای قاچاق انسان و
اعضای بدن ،مشکالت روانی و شخصیتی
از جمل��ه خ��ود آزاری ،از عوامل فروش و
اهدای اعضای بدن هستند”.
این آسیب شناس اجتماعی ،به خطرهای
روحی و روانی پس از فروش اعضای بدن
اشاره میکند“ :فردی که به دلیل فشارهای
اقتصادی که جامعه به وی تحمیل کرده
ناچار به فروش عضوش میش��ود ،پیش و
پس از این کار دچار افسردگی بوده که طی
زمان نیز افزایش خواهد یافت و در مواردی
نیز منجر به خودکش��ی و یا آزار دیگران
میش��ود .و در عین حال ،نوعی رفتارهای
ت آمیز و یا انتقامجویانه نسبت به
خشون 
جامعه نیز درونش ایجاد میشود”.
با تمام این اوصاف ،بسیاری از افراد نیکوکار
با آگاهی نسبت به امکان پذیر بودن زندگی
سالم تنها با یک کلیه ،با نیات بشردوستانه
و حتی ب��دون دریافت مبلغی صرفاً برای
نجات جان بیم��اران اقدام به اهدای کلیه
خود می کنند.
بهناز جاللی پور
گزارشگر در تهران

نوروز

مجید کفائی

سفیر شعر

درودِ من به جمشید و ،بر آئینِ دل افروزش
فر نوروزش
َد
ن
بما
که تا زنده زمین مانَد،
ّ
در این روزِ همایونی ،طبیعت ،جان ز سر گیرد
ترا َآردِ ،ز گل خر َمن ،ز باغِ الله افروزش
به هر باغی بسی بلبل ،کند غوغا به رویِ گل
بیارد پیکِ پیروزش
به هر راغی بسیُهدهدَ ،
درخشد بر ُرخ هر گل ،یکی الماس از شبنم
َ
شود هر دیده زو روشن ز انوار مه افروزش
تو را خوانَد به هر بُستان ،هزاران غنچۀ خندان
بهَهر جوئیُدرَِغلطان ز ُیمنَِفصلِ فیروزش
بباالیِ درختان بین ،شکوفه چون ببسته او
به هر شاخی زُگل آذین ،بپاسَِجشنِ امروزش
َنظر افکن به هر شاخی که تابینی برآن هرُمرغ
ستایَد او بهَصدَالحان ،بهار و َ َف ّرِ َشه روزش
خرم ،همه پیر و جوان خرم
خرمَ زمان ّ
َزمینُ ّ
که گا ِه باغ و راغ است این و مِهرِعالم افروزش
بسی شادی ُکند َمردم  ،بسی باده بیاشا مد
که تا از دل برون رانَدَ ،غم و اندوهِ دیروزش
ندانم من چه ِس ّر است این که َهر َدم در دلَم جوشد
ز شیدائی یکی چشمه ،ز لطفِ هر شب و روزش
شرابِ ناب همی خواهم ،که تا نوشم گرانَرطلی
زنم نعره میانُِگل ز شوقِ رویِ بهروزش
َ َ
َش َوم تا پا بکوبَم من ،به آهنگِ َدف وُدنبک
که آمد نو عروسِ ما ،و رخسارُِگل افروزش
به پیشِ پایِ او َفرشی زُگلُگسترده هرُگلشن
ز یاس و الله و ال َدنُ ،گلُسرخِ دل افروزش
نه تنها من به فروردینُ ،کنم شادی و پا کوبی
هر ایرانیُکند شادی ،به هر شام و به هر روزش
به هر خانه روی گر تو ،ببینی ُسفره ایَرنگین
زُنقل و ماهی و هفت سین ،شگونِعیدِ نوروزش
َخلیفه گرچه بر آن شد ،که این آئین بَر اندا َزئد
نشد پیروز و بَر جا مانده ،نوروزِ ُرخ افروزش
وراُ ،بد آرزو َ ِ
مرگ ُکهن آئینِ نوروزی
به خاک اندر شد و بَر دل ،گران داغی جگر سوزش
ز من بر گو به تازی ی بیابان گردُِاشتر ران
فر وَ فرهنگَِعرب سوزش
شکستَتُملکَِجم با َ ّ
فروغِ جاودان دارد ُکهن ایرانِ جاویدان
دارش ،تو از َخصمِ سیه روزش
ُخدایا درَامان َ
« کفائی » گر چنین روزی ،نماید یادی از جمشید
خرم ،همایون َ،جشنِ نوروزش
نموده ُملکَِجمُ ّ
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ایران :تورم بیداد می کند...

به یاد بهار

اینک بهار رسیده است
در این غربت سرد
شاید پیام گرم او
دوباره بنفشه ها را
در کنار کلبه ام
بیدار کند.
دلم به انتظار نشسته است
اسفند به پیشواز
سبزه و شکوفه
آمده است.
چشم هایم را می بندم
گذشته با تمام زیبائی ها
به سراغم می آید:
مادر بزرگ به یاد نوه هایش
در وطن سبزه گذاشته است
مادر به رسم هر سال
خانه تکانی می کند
پدر از بازار ماهی سفید
خریده است
در بازار تجریش
بساط سمنوی عمه لیال
برپاست
پیر مرد سبزی فروش
هفت سین آورده
بازار جای سوزن انداختن نیست
لباس های نو
دل بچه های کوچک را می برد.
گل فروش محله مان
ماهی های کوچک قرمز را
در تنگ بلور می فروشد
بوی شکوفه های بید مشک
مشام رهگذران را پر کرده است.
جاده بهشت زهرا
پر از ترافیک است
عمه جان سبزه قشنگی
برای روی قبر پدر بزرگ
برداشته
فامیل هایی که آنجا هستند
به زیارت قبور می روند
سینی خرما و حلوا
در دست خاله فاطمه است.
چند روز دیگر عید است
بچه ها عید را خیلی دوست دارند
منتظر عیدی گرفتن از بزرگترها هستند.
دم حرم امامزاده صالح خیلی شلوغ است
بزرگترها به زیارت می روند
بعضی ها نمک نذر می کنند
مادر بزرگ تسبیح بزرگش را می چرخاند
و زیر لب ما را دعا می کند.
من یاد کوچه باغ های محله مان می افتم
به دنبال کودکی های خود می گردم که آن را
شصت بهار است گم کرده ام
در کوچه های تنگ و خیابان های خاکی
بچه های همسایه
ُکپه ُکپه تخم مرغ بازی می کنند.
شب ،شب عید است
فردا عمو نوروز با آن
لپ های قرمز و قیافه خندان
به همراه بهار به خانه ها می آید
خنچه های شیرینی و آجیل
و گالب پاش های پر از گالب
در روی سفره هفت سین
که خواهرم آن را گلدوزی کرده است
برای آمدن عمو نوروز
بی تابی می کنند.
چند ساعت دیگر سال تحویل می شود
و ما همه زل زده ایم به تنگ آب
که ماهی قرمزی در آن شنا می کند
آخه پدر و مادرها می گویند موقع سال تحویل
ماهی پشتک می زند.
صدای توپ تحویل سال را
از رادیو می شنویم
همه به هوا می پریم
و سال نو را به هم تبریک می گوئیم
و صورت هم را می بوسیم و به هم
عیدی می دهیم.
من در آئینه خود را نگاه می کنم
یکسال بزرگتر شده ام
از ته دل خوشحالم که عید است
و مدرسه ها تا سیزده روز تعطیل
و تکلیف بی تکلیف
بی محابا به کوچه می زنم.
اینک ،در اینجا ،بهار رسیده است
و من با خاطرات خوش بی تکرار
در تنهایی و سکوت
به انتظار عمو نوروز
نشسته ام.

فریاد دماوندی

تورنتو -کانادا
نوروز1387 -

بیشترصحبت
از گرانی
است تا
انتخابات

در حالیکه با تبلیغات انتخاباتی
جناح های مختلف در جمهوری
اسالمی می کوش��ند طرفداران
خود را روانه مجلس کنند ،تورم
قیمت ه��ا باعث ناخرس��ندی
بسیاری از شهروندان شده است.
همزمان با تالش گسترده رادیو
و تلویزی��ون دولتی و روزنامه ها
برای تشویق مردم به شرکت در
انتخابات ،اکثر مردم عادی بیشتر
به فکر خرید ش��ب عید هستند
و انتخابات ب��رای آنان در درجه
اول اهمیت ق��رار ندارد و بعضی
از خریداران ش��ب عید ظاهرا از
تاریخ برگزاری انتخابات نیز خبر
ندارند.
عصرها خیابان ه��ای اصلی در
بسیاری از ش��هرها به خصوص
تهران مملو از جمعیتی است که
برای خرید س��ال نو از این پاساژ
به آن پاساژ و از این مغازه به آن
مغازه م��ی روند و دلنگرانی آنها
گرانی و تورمی اس��ت که باعث
ش��ده تا قدرت خرید آنها کمتر
شود.
نگار که ب��ه همراه خان��واده در
خیابان ولیعصر تهران س��رگرم
خرید س��ال نو است از انتخابات
دلخوشی ندارد و می گوید “اصال
برایم مهم نیست که انتخابات کی
برگزار می شود دوست هم ندارم
بدانم ،همین چندباری که در
انتخابات شرکت کردم برای
هفت پشتم بس است”.
افزایش قیمت ه��ا و گرانی نقل
محافل خصوصی و دولتی ایران
است و گروه های سیاسی تمام
برنام��ه های انتخاباتی خود را بر
مهار قیمت ها و بهبود وضعیت
معیش��تی خانواده ه��ا متمرکز
کرده اند.
ن��گار ک��ه دو فرزن��د دارد
سیاستمداران را متهم می کند
که “فقط شعار می دهند و رای
می گیرند اما کاری برای ما نمی
کنند .سئوالم این است که چرا با
وجود افزایش شدید قیمت نفت،
وضع زندگی من بدتر شده و نمی
توانم همان چیزهایی را بخرم که
دو سال پیش خریده بودم .من و
ش��وهرم هر دو کار می کنیم اما
حقوق ما تغییری نکرده در حالی
ک��ه همه چیز از اجاره مس��کن
گرفته تا قیمت ش��یر و ماست
چند برابر شده”.

مقصران گرانی

بخش عم��ده ای از این انتقادها
به عملکرد اقتص��ادی دولت بر
م��ی گردد اما ب��رای مردمی که
این روزها سرگرم خرید هستند،
چن��دان تفاوتی نم��ی کند که
علت گرانی چیست و نمایندگان
مجلس تا چه اندازه می توانند در
برطرف کردن آن نقش داش��ته
باشند.
غالم عل��ی ،راننده تاکس��ی در
تهران ،هم��ه را در کاهش توان
خرید خود مقصر می داند.
به گفته او “نمایندگان مجلس و
دولت نمی توانند نقش خود را در
این وضعیت انکار کنند .گرانی که
خود به خود درس��ت نمی شود.
دولت و مجلس با هم تصمیم می
گیرند بنابر این بهتر است صادقانه
قبول کنند که کارشان غلط بوده
است .وقتی من الستیک ،روغن و
نیازهای دیگر زندگی ام را گرانتر
می خرم پولش را از مس��افرانم
می گیرم و بقیه هم همین کار را
می کنند .همه اینها یعنی گرانی

بیشتر”.
ای��ن راننده تاکس��ی می گوید
“مس��افرانم این روزها بیشتر در
ب��اره گرانی حرف می زنند تا در
ب��اره انتخابات .به محض این که
رادی��و خبری در ب��اره انتخابات
پخش می کند بعضی از مسافرانم
اعت��راض می کنند و می گویند
رادیو را خام��وش کنم .طبیعی
اس��ت آنها هم مثل من از گرانی
و مش��کالت دیگر کالفه اند .اما
من فکر م��ی کنم ما می توانیم
ب��ا انتخ��اب آدم های��ی که می
توانند مشکالت را برطرف کنند
وضعیت را تغییر دهیم”.
در م��واردی مردم اعت��راض به
عملکرد دولت ،مجلس و شوراها
را با شرکت نکردن در انتخابات
نش��ان داده اند اما مهرداد جوان
تهرانی می گوی��د“ :نتیجه اش
همیش��ه بدتر از آن چیزی شده
که انتظارش را داشتیم”.
مه��رداد در رش��ته مکانیک از
دانش��گاه فارغ التحصیل شده و
گرچه مدتی است دوره سربازی
خ��ود را تم��ام کرده ام��ا هنوز
نتوانسته است کاری پیدا کند.
این جوان جویای کار می گوید
“ه��ر روز به امی��د یافتن کاری
از خانه بی��رون می زنم اما دیگر
خسته شده ام .همین چند روز
پیش به یکی از شرکت هایی که
آگهی اس��تخدام داده بود رفتم،
باورم نمی ش��د بیشتر از سیصد
چهارصد نفر فرم پر کرده بودند
و قرار بود تنها از بین آنها دو نفر
استخدام شوند .این وضعیت کار
ماست .از گرانی هم که نگو .خدا
را ش��کر می کنم که زن و بچه
ندارم وگرنه نمی دانم باید چکار
می کردم”.
ای��ن ج��وان تهران��ی ب��ا وجود
مش��کالتی که برای پیدا کردن
کار دارد می گوید “گرچه هنوز
تصمیم نگرفته ام که در انتخابات
شرکت کنم اما نمی توانم نسبت
به بدتر شدن این وضعیت هم بی
تفاوت باشم”.
ای�ران بیش از س�ه و نیم
میلیون نفر بیکار دارد
و تالش ه��ای دولت برای ایجاد
شغل موفقیت آمیز نبوده است.
بیکاری ،تورم و گرانی از مهمترین
مشکالت اقتصادی ایران است و
اکثرجناحهایسیاسیشعارهای
خود را بر روی مسایل اقتصادی
متمرکز کرده اند بلکه بتوانند نظر
رای دهن��دگان را به خودش��ان
جلب کنند.

سرنوشت کرسی
های مجلس

افزای��ش فش��ار اقتص��ادی ب��ه
خانواره��ای ایرانی و کم ش��دن
قدرت خرید آنها دامنه انتقادها
از سیاست های دولت و مجلس
را افزای��ش داده ک��ه در اختیار
اصولگرای��ان اس��ت و این جناح
سیاسی که اکنون تمام نهادهای
سیاسی انتخابی و انتصابی را در
اختیار دارد نگران اس��ت که در
انتخابات مجلس ای��ن انتقادها
باعث ش��ود مردم به نامزدهای
م��ورد حمای��ت این گ��روه رای
ندهند.
البته رد صالحی��ت چهره های
ش��اخص اص�لاح طلب��ان ب��ه
عنوان مهمترین رقیب سیاسی
اصولگرای��ان ،قوت قلب��ی برای
طرف��داران دول��ت و نمایندگان
مجلس فعلی ایران است که در
سه انتخابات اخیر موفق شده اند
رقیب را از صحن��ه خارج کرده
ی��ا آنها را به اقلیت��ی نه چندان
سرنوشت ساز تبدیل کنند.

ادامه در ص30 :
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PARVANEH

ZANDI

Agent Immobilier Affilié
Bur.: (514) 426-4545
Cell: (514) 909-4765
Res.: (514) 630-6626
Fax.: (514) 426-4546
PZANDI@sutton.com

__________________
groupe Sutton-Expert inc.
courtier immobilier agrée

2869 boul. Ste-Charles
Kirkland., QC., H9H 3B5




























































Cell.: 514-

207-9000










Jaleh Hafezi

Affiliated real estate agent Groupe Sutton Performer
Chartered real estate broker SIEGE SOCIAL:
123 Pl Frontenac Pointe-Claire, QC H9R 4Z7

Fax : 426-9596

Off. : (514) 426-9595
Jhafezi@sutton.com
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به خویشان به دوستان به یاران آشنا...

بهاران خجسته باد!

ازطرف دوستان و همکارانم
که با قلم صمیمی و قدم مصمم خود
مبانی صلح و عدالت را در جامعه میزبان پدیدار می کنند..
نوروز ،بهار بشریت و طبیعت را،
به هم میهنانم تبریک می گویم.

دکتر امیر خدیر

Québec solidaire

7105, St-Hubert bureau 304
Montréal, Qc H2S 2N1
info@quebecsolidaire.net

www.quebecsolidaire.net
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نوروز باستانی ،این یادگار زیبای نیاکان پاک ایران زمین در هنگامه
تولد بهار بر شما و گل های جاودان زندگی تان خجسته باد

نوروزی دیگر و بهاری خوش تر
برایکامیونیتیایرانیانمونترال
کهنه سالی را با تمام خوبی ها و مشکالت
اش را به اتمام رساندیم و مثل همیشه با
آغوش باز و دلی پر امید به استقبال سال
نو می رویم.
زمستان س��ختی را در مونترال داشتیم و
شاهکار دیگر طبیعت را در این گوشه دنیا
شاهد بودیم.
در سال گذشته بس��یاری از عزیزان مان
را از دس��ت دادی��م و در عین حال جگر
گوشه گان دیگری پا به عرصه وجود گذاشته و سبب
خوش��حالی و برکت خانواده ه��ا و کامیونیتی ما در
مونترال شدند.
به روان پاک آن عزیزان بظاهر از دست رفته درود می
فرستیم و قدم نو رسیده گان را گرامی می داریم.
در آستانه تولد سال نو خداوند بزرگ را شاکریم که
در محیطی سکونت اختیار نموده ایم که از هر نظر در
دنیا در صدر جدول قرار دارد.
به مصداق بهشت آنجاست که آزاری نباشد ،کسی را
با کس��ی کاری نباشد ،ما کشوری را وطن دوم خود
اختیار نموده ایم که اگر به قوانین آن احترام بگذاریم
و با میزبانان ،مهربان باشیم کوچکترین ما نعی سر راه
ما برای پیش��رفت و ترقی و آسایش و آرامش وجود
نخواهد داشت ،زیرا در اینجا عقاید مذهبی و سیاسی
و قومی هر کسی در صورتی که آسیبی به جامعه وارد
نیاورد ،قابل احترام است.
جمعیت ایرانیان شهر مونترال به نسبت قابل توجهی
در همه سطوح کامیونیتی میزبان نقش چشمگیری
ایفا نموده که از هر نظر قابل س��تایش اس��ت .ما در
دانشگاه ها ،بیمارستان ها ،کلینیک های خصوصی،
در کسب آزاد و سرمایه گذاری ها ،در امور خیریه و
همیاری ها ،در مدارس و در میان رسانه های گروهی
اثر و نام نیکی بجا گذاشته ایم و به وضوح به میزبان
ما ثابت نموده ایم که ما وطن دوم خود را دوست می
داریم و به مونترالی بودن خود افتخار می کنیم.
در س��ال گذشته ما ایرانیان خیلی بیشتر از گذشته
در نوسازی و باال بردن سطح زندگی جامعه مونترال
نقش داشتیم و راحت تر در همه امور کامیونیتی این
ش��هر حل شدیم و با این رفتار خود نشان دادیم که
در حقیقت ما دیگر در اینجا مهمان نبوده بلکه آماده

ایم میزبانی نو رسیده های اطراف دنیا را
با آغوش باز قبول کنیم.
در کنار پستی و بلندی های زندگی باز بهتر از گذشته
به حفظ آداب و رسوم ملی خویش پرداختیم و درصد
باالتری از فرزندان وطن را به یادگیری زبان شیرین
فارسی زیر پوشش قرار دادیم .دست اندرکاران تنظیم
و ارائه برنامه های جشن های ملی و ترویج موسیقی
ایرانی هم آرام نداشتند و ده ها دورهم آئی فراموش
نشدنی را تدارک دیدند.
امروز به همت هموطنان عزیز مقیم مونترال و با برپا
کردن پاراد ن��وروزی و تدارکات دیگر مردم مونترال
نوروز را می شناسند و اهمیت این روز را بوضوح می
دانند.
ایرانیان در هر گوشه دنیا سعی نموده اند نوروز را به
جهانیان معرفی نمایند و در بس��یاری از کشورهای
دنیا روز اول بهار و نوروز را جشن می گیرند و به آن
قدر می نهند.
تصور چنین چیزی در دو دهه گذش��ته غیرممکن
بود.
به همه عزیزانی که در اعتالی نام وطن و در خوش
نامی نام ایران همت نموده اند قدر می نهیم که چنین
افتخار اتی را نصیب ما نموده اند .به همه هموطنان
و عزیزانی که در وطن محبوب مان ایران آغاز س��ال
نو و نوروز را در کنار غنچه های گل و ریحان جشن
می گیرن��د از اینجا و ورای اقیانوس��ی از برف درود
می فرس��تیم و س��الی پر برکت همراه با سالمتی و
دلخوشیآرزومندیم.

نوروز بر همه شما و عزیزان دل و جان
تان مبارک باد

دکتر پرویز قدیریان
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Pars Maritime Cargo Inc.



















#209-9150 L'Acadie,
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www.parscargo.ca

North of Rockland
Montreal QC
Tel: 1-514-384-5632
Fax:1-514-384-1838
Email:info@parscargo.ca

Tel.: (514) 951-4721

Fax: (514) 342-9574
E-mail:samlithcom@sympatico.ca
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نوروز بایرامی :آذربایجان ساز و ایون قروپو تبریزدن

عید نوروز:

گروه موسیقی و رقص آذربایجانی با هنرمندان تبریز

خسرو
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عید پاک و
نوروز باستانی
خجسته باد!

پس از این
خوب یادم هس
قیام کر که عیسی مسیح از مردگان همیش��ه در ت که بعنوان نوجوانی
پ
د ،ا
کرد زن ولین نفری را که او مالقات مرگ چه م ی این بودم که پس از
ی
ی
شو
د؟
و مر گریان بود .امروز از ای
ن
زنا
ن
ول
ی
از
ز
مان
دان گ
ی که
می باشن ریان در دنیای ما بی شمار شدم متوجه با عیسی مسیح آشنا
د.
ش
می توانم داش دم که چه اطمینانی
ته
در حالیکه ما با شادی ن
ور
وز
را
باشم که پس از مرگ
ج
ش
ن
با
م
در زمان ن��وروز و
م
سی
اصال به فکر آن بهاران ،آنچه که ما ی گیریم ،افرادی در دنیای ما هستند آیا ح زندگی خواهم کرد.
شما
نیستیم ،گریه و غم و که
هنوز با مسیح زنده روبرو نشده اند آیا ش این اطمینان را دارید؟
اندوه مردم دنیاست .در این روزها همه و بر
سر
ما نیز ا
ق
شک
بر
ها
های
گ
ی
ریا
دا
ن
ری
ای
د
س
که
تا
ب
خاطر
آن
چیز زیباست .طبیع
ده اند .برای زندگی
از خواب زمستان ت شکوفه آورده و ها امیدی نیست .برای آنها آینده ای آیا بر گونه هایتان است؟
ی بیدار ش
وجود ندا
شما نیز اشک
شور و هیجان آمده اند ده .مردم به مسی رد و همه چیز تمام ش
مرگ سرازیر هایی دارید که بخاطر
ده.
است؟
و مخصوصا در
ح با قیامش از مردگا
ن
ت
م
کش
ام
ا
ش
ک
ا
مر
وز
��ور ما خیابانها پر از مردمی است های��ی
مسیح
م
که
ی
ت
در
وان
زن
د
با
دگ
پ
ی
یغ
و
ب
ام
خا
قی
طر زن
که م
امش
با شغول خرید و دید و ب
دگی روزی ن��و و نور
به سراغ ما
شن
ازدید می می کن می آید از چشمان ما پاک کند که تا آ وزی برای ش��ما ایجاد
د
.
د.
خر
ع
مر
ف
را
مو
ش
نک
نی
د.
جالب ا
فرام��وش نم��
ینجاس��ت که امسال
اما نه فقط ا
مصادف با قیام مسیح اتفا نوروز ما برای زن شک هایی که در زندگی و خواهرانمان ی کن��م که یک��ی از
دگ
وقت
قم
در روز یکشنبه نخل که عی ی افتد و که برای ی است بلکه اشک هایی نیز می گفت “ :ی به مسیح ایمان آورد
هی
س
چ
مر
پیروزمندان��ه بعنوان پاد ی مسیح اس��ت گ از چش��مانمان سرازیر زیبایی ندیده وقت طبیعت را به این
پا
ب
��
ود
ک
اه
م
م.
آ
بع
ی
ش ینده
د از ایمان آوردنم
کند .برای بس��ی
ار
ی
به
اسرائیل ،وارد اورش
عی
زن
لی
س
م
دگ
ی
ش
ی
م
پ
د.
سی
س
ح
از
ه
مر
مه
گ
چ
ی
ک چیز
یز برای من
پیام نوروز بی ش��باهت به پیام قیام گو
س��ایه معنا و مفه
نه و بسیار مبهم است.
این هما وم دیگری یافته بودند”.
عیس
ی مسیح نیس��ت .در ن
بس��یاری ن
ن نوروز
از زنده ش��دن طبیعت م وروز خبر چه اتفاق می دانند که پس از مرگ آن را برای ش ی است که ما آرزوی
��ی
ی شود
ما داریم.
قیام مسیح خبر از زنده شدن و در پس از مرگ خواهد افت��اد و یا اینکه
طب
سر
کهنه و مرده انسانها می کند که یعت عیسی مسی نوشتشان چیست .اما
هر روزتان نوروز و
ح
با
مسیح
قیامش از مردگان
به
ن
و
ر
و
ز
ب��ا قیامش برای ما
ما
تا
ن
به
ا
ش
ن
رم
��ا
پی
غا
ن
ر
ن
د
آ
اد
ور
د.
که
زن
در
وز باد.
دگ
نور
ی پس از مرگ
وز خبر از چیزه��ای تازه و نو می وجود دا
رد
و
او
م
ی
ت
وان
د
ا
می
د
زنده ای
شود و در قیام مسیح نیز ما با چیزهای برا
ی
ه
مه
ما
با
ش
��
د.
او
می تواند تمام
نو برخورد می کنیم:
این ش��کها
و
د
له
ره
ه
��ا
و
ناا
می
دیها را
حیات نو ،امید ن��و ،قوت نو ،آینده نو تب
دی
ل
به
ا
ط
می
نا
ن
و
ا
می
د کند.
و غیره...
هلل

h

ویاه!

هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز

در حالی که وارد سال جدید می شویم ،می خواهم نکته
ای را به عرض شما برسانم.
رابطه شما با خدا چطور است؟
آیا اصلًا رابطه ای با خدا دارید؟
خدا می خواهد با شما دوست باشد .کالم خدا می
فرماید هنگامی که ما دشمنان او بودیم او فرزند خود
را فرستاد تا بخاطر گناهان ما فدا گردد .خدا
زندگی
منبع و منشا آرامش است و او آفریننده ما
مسیحی با
است .او برای زندگی ما هدف و نقشه ای دارد.
طراوات و
بدون خدا انسان افسرده ،پالسیده و از بین
تازگی بهار
ارتباط زیادی می رود .انسان ساخته شده که با خدا ارتباط
دارد .نوروز داشته باشد .هر قدر که موفق و پیروز باشید،
یا روز نو باید اگر با خدا رابطه نداشته باشید ،در درون خود
هر روز در احساس مرگ خواهید کرد .امروز خدا می
زندگی یکی خواهد با تو رابطه برقرار کند و دست خود را
مسیحی اتفاق دراز کرده تا دست تو را بگیرد .آیا دست خود
بیفتد ...،را به عالمت توافق بلند می کنی؟ خدا در
عیسی مسیح به این جهان آمد تا با ما رابطه
برقرار کند.
خدا شما را برکت دهد.

h
h
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- Customer Service
- Advertising/Marketing
- Point-of-Sale Training
- A franchise opportunity that
is quite simply, perfect!
- Double Pizza franchise
offers a unique investment
opportunity for self-motivated
individuals who want to take
charge of their own future,
have financial or business experience and have the ability
to create and nurture a team
environment.
- As a Double Pizza franchisee, you will be at the ground
floor of a growing corporation
and a valued member of our
growth and development.

(514)

یک فرصت استثنائی
دابل پیتزا آماده
فروش
فرانچایز

OUR SUCCESS CAN BE
YOURS!
- successful, affordable, easy
operation
- With business training and
consultation provided, it’s
easy to be your own boss!

1386اسفند25 W 832شمارهW 14سالW

www.paivand.ca

343•0•343

E
SINC91
19

در سراسر
مونتریال بزرگ

رستوران
25

1991 از سال

با

اینک ل توسعه
در حا
ژه

- Be your own boss
with the potential to create your own future and job
security.
- enjoy greater flexibility and
independence.
- Provides direct benefits for
your hard work.
- Provides greater residual
income and greater net worth
over time.
- Offers the potential of longterm profit.
- Provides tax advantages of a
small business
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جایزه ِوی
ه
 برند نده گانرف کن
2007 : مص
کبک

 رستوران با آمادگی کاملP
 کارآموزی کاملP
 مجهز به سیستم تلفن مرکزی کامپیوتری پیشرفتهP
 تنها یک شماره تلفن برای متامی فروشگاه هاP

514•867•6618 :) برای آگاهی بیشتر با ما متاس بگیرید
Email: franchise@doublepizza.ca

 مارس18

ع
جما
کلبه
م
و
ل

www.doublepizza.ca

– اجنمن فرهنگی ایرانیان
مرکز (اتاوا) و مناطق وابسته

Persian Cultural Association – National Capital Region

جشن شب چهارشنبه سوری

انواع ساندویچ های سرد و گرم

..ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید

نوشابه های الکلی و غیر الکلی

ش هــر
نبه و
ی
ک
ش
ن
به
ن
اهــ
ـ
ـ
ا
ر
:
آبگوش
ت
گ
ر
دن

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


غذا آماده


برای
tak
eo
ut



کیترینگجمال

انواع سوسیس آلمانی منقلی

نوشابه های الکلی وغیرالکلی چای قهوه

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

 روز7 :ساعات کار
 و نیم صبح11  از:هفته
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www.zarinauto.com
5055 BUCHAN Montreal, P.Q. H4P 1S4
Tel.: (514) 737-REZA (7392) Cell.: (514) 993-7085
zarinauto@bellnet.ca
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کاجل زبان

ابوعلـیسینا

CONDOMINIUMS

 اسپانیایی، فرانسه،انگلیسی

 کالس های متام وقت و پاره وقتانگلیسی و فرانسه

D
irectly connected to

Rivage

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

Including 6 appliances
N

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

Starting at
$ 155,000 for 1 Bedroom
$ 213,000 for 2 Bedrooms

TRUE NORTH
PROPERTIES LTD.

Taxes and rebates included
www.truenorthproperties.com

www.blurivage.ca

Longueuil

Corner St-Charles et Charles-Lemoyne

Tel. :
514 .

937.1777

با مدیریت ایرانی در خدمت ایرانیان گرامی
Guy Concordia
Sortie: Saint-Mathieu

1801 maisonneuve O., suite 740

مشاور امالک

Quality at an affordable price
Sales Office

 کالس های آمادگی برا یTOEFL-IELTS-TFI امتحانات

جتاری و مسکونی
در خدمت هموطنان
سراسر مونتریال

ششمین کارناوال نـــوروزی
ایرانیان مونتریال
 خانه ایران--- سازمان پاراد نوروز
2008  مارس30 یکشنبه

m
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Leasing
With or

&

Elegance

Financing

Without Credit



6400-A St-Jacques W.

Leasing

Montreal, Qc. H4B 1T6

(2nd floor) 







Tel.:

(514)

1386اسفند25 W 832شمارهW 14سالW
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482-4500
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www.eleganceleasing .com






























































 




























































































































75000km, Xenon
Headlights, CD
Changer, Rain Sensor
Wipers, Upgrade
leather interior, Smart
key backup Sensor,
Auto, Fully loaded,
Mag, AC, Roof, Sport
Package, Balance of
Factory warranty.

Porsche cayenne S 2004

Lease Available

$36900
BUY FOR

$594.00 /month +tax

رستــوران
ِ گورمه
گـرگ
در خدمت شما از
1976 سال

 دریایی و،با بهترین غذاهای یونانی
ایتالیاییوکبابها
اکنون با بهترین غذاهای لذیذ ایرانی
با قیمت و کیفیت باور نکردنی

.آماده پذیرایی شما هموطنان عزیز است

شومینه ما با چوب طبیعی
در فضای خانوادگی

،بوی چوب و آتش
 کلبه های کوهی،بوی جاده چالوس
. ایران را به خاطر می آورد،دماوند
----------------------مدیریت این رستوران بافرا رسیدن
زمستان سرد غذاهای فصلی به
.لیست غذاها اضافه کرده است

:اسپشیال ماه

E
PRINC
RE
ARTHU

Room for

400 people

180 Prince Arthur E
Montreal, QC H1A 1A1

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

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

 زرشک پلو مخصوص آشپز،خرچنگ
، آبگوشت روی هیزم، قرمه سبزی،ما
،(کباب ترش) باقالی پلو با ماهیچه
جوجه،کبابسلطانی،میرزاقاسمی
 سوالکی، شش کباب،کباب
انواع دسرهای ایرانی و چای خوش
عطر الهیجان آماده پذیرایی از
.هموطنان عزیز می باشد
.لطفا شراب و آبجوی خود را بیاورید

در زیباترین نقطه پرنس آرتور

،به مونتریال می آئید

حتما سری به زیباترین خیابان شهر ما
... و رستوران گورمه گرگ بزنید
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........Starting: 4.9%













........Starting: 6.9%

Toyota Corolla 2000
$6900

BUY or LEASE
FOR

112000km, 4
door, Auto, AC,
Fully Loaded,
CD, Power
window

$155.00 /month +tax















































































































Dr. Shahrouz Rezania D.M.D.
Dr. Omid Kiarash, D.M.D., M.S.D., Dip. Perio.

Dr. Mehri Heidari D.M.D.
Dr. Mana Vojdani, D.M.D.

Member of International Association of Orthodontics































Invisalign





















































New

Rapid Orthodontics 












Implant










Root Canal 









Zoom 2 ACP





























































































































































Lumineers Veneer























New

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

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

Metro: Guy

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

!LEX 0OURGHANNAD
#ONSEILLER EN VENTE DE VÏHICULES NEUFS ET USAGÏS
SERVICE OFFERT EN )RANIEN ANGLAIS ET FRANÎAIS

با صمیمانه ترین شادباش های نوروزی
الکس پورقناد در خدمت هموطنان گرامی

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



RABAIS 3000$ et plus.

Camry 2007 SE neuve et avec peu
de kilomtrage.

RUE $E ,ORMIER -ONTRÏAL 1UÏBEC

(' 0

امیرسام

با سال ها جتربه در خرید
و فروش امالک در مونتریال و حومه
 هزینه محضر برای خریداران%100 پرداخت
* روز30 تضمین فرو ش خانه شما در کمتر از

AMIR SAM

AFFILIATED REAL ESTATE AGENT
________________________

CENTURY 21 IMMOPLUS
1980 NOTRE DAME OUEST
MONTREAL ,QC.

Cell.: 514-702-2309
LACHINE

4PEX VARY WELL LOCATED AND
RENOVATED.10 MINUTES FROM
DOWNTOWN AND 2 MINUTES
FROM ST-LOUIS LAKE.
ASKING PRICE 419,000,00$.

D
L

SO

D
L

O
S
in 14 days

COTE-ST-LUC

216,000.00$

PINCOURT

DETACHED SPLIT LEVEL,4
BEDROOM,INDOOR GARAGE
ASKING 219,900.00$

very nice and well maintained
2 bedroom apartment in Lachine
W. with indoor garage, in a quiet
area, ideal for small family, low
condo fee (80$) walking distance to Saint-louis lake & bike
path.10 minutes from downtown
Asking Price: 169,900$.

ILE DES SOUERS

2 BEDROOM CONDO WITH INDOOR
GARAGE AND SWIMMING POOL
ASKING PRICE 239,000.00$

LASALLE

5PLEX , GREAT LOCATION, ANNUAL REVENUE 33,480.00$
ASKING PRICE 399,000.00$

CAVENDISH AND KILDARE
2 BEDROOM PENT-HOUSE
APARTEMENT
INDOOR GARAGE, INDOOR
POOL, SAUNA AND GYM
ASKING PRICE 179,000.00$

.(*) برای آگاهی از شرایط تماس بگیرید
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درنگی بر خبرهای کبک و کانادا
______
علی اشرف
شــادپور
_______

dd
ddبرف
نعمت است
یا مشقت؟

در ش��ب
کریسمس سال  ،2006که بارش
برف عق��ب افتاده ب��ود ،کبکی
های عاشق برف کریسمس سبز
برگزار کردند ،چون چمن ها پیدا
بودند .در عوض ،امس��ال نه تنها
کریسمس سفید بود ،بلکه نوروز
هم س��فید اس��ت و البته نه از آن
سفید های معمولی.
سفید شدن کریسمس ،با توجه به
زمان آن ،نه تنها عجیب نیس��ت،
بلک��ه خیلی هم ع��ادی و مطلوب
است.
اما س��فیدی نوروز آن ه��م با این
ش��دت و در ش��ب اعتدال بهاری،
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قدری عجیب و غیر عادی
است!
در اینکه نزوالت آس��مانی (برف و
باران) نعمت گران بهائی اس��ت و
ب��رای هر قطره و دانه آن ش��کری
الزم اس��ت ،حرفی نیست .جنگل
های انبوه ،مزارع و مراتع وس��یع،
دریاچه ها و رودخانه های بیشمار-
مخصوص��ا در کبک ک��ه آن را به
حق ( Bell Provinceاستان زیبا)
نامی��ده اند و میزان بس��یار باالی
آبهای شیرین همه از برکت همین
برف و باران است.
از آن گذشته تفریحات زمستانی از
جمله اسکی ،برف بازی و جشن یخ
و غیره هم در زیر سایه این عروس
سفید پوش زمستان است .ساکنان
صحاری خش��ک و بیابان های بی

آب و علف در حسرت همین برف
و باران به مصال می روند و دست به
دعا برمی دارند.
اما حتی ه��ر چیز خوب هم اگر از
حد توان مردم بگذرد دردسر آفرین
می ش��ود .این دردسر از برف روبی
اشخاص ،جهت باز کردن راه عبور
خودرو ماشین های شان شروع می
شود تا کار شرکت های برف روبی،
با بودجه محدودی که از مشتریان
خود گرفته اند و همچنین کار برف
روبی ش��هرداری های ش��هرهای
بزرگ و کوچک ادامه پیدا می کند
و برای هر یک از آنها مشکالت مالی،
پرسنلی ،س��ازمان دهی و کمبود
ماشین آالت ایجاد می کند.
کار به جائی می رس��د که مارسل
ترامبل��ه ،برادر ش��هردار مونترال و

رئیس کمیته اجرائ��ی برف روبی
ش��هرداری ،پس از طوفان شنبه 8
مارس ،از م��ردم می خواهد بجای
آوردن اتومبیل های خود به خیابان
ها برای رفتن به سر کارهای خود
از وس��ایل نقلیه همگانی استفاده
کنند.
به عن��وان یک نمونه کوچک ،می
توان به جان الفونسو ،مقاطعه کار
برف روبی اشاره کرد.
وی روز یکش��نبه فردای طوفان
برف ،س��اعت  2صب��ح از خواب
برخاس��ت .زیرا میبایس��تی 24
س��اعت بطور مداوم کار کند و در
قسمت غرب جزیره ،جلو  80فقره
گاراژ را تمیز نماید.

شادباش نوروز

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد
ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد
چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد
هموطنان گرامی ،خوانندگان محترم و
همکاران عزیز پیوند

با تفال به دیوان لسان الغیب حافظ شیرازی ،که آمدن
بهار را مژده می دهد،
فرارسیدن نوروز را به یکایک شما عزیزان تبریک گفته،
در سال نو خورشیدی برای همه تندرستی ،شادکامی
و پیروزی آرزو می کنم.

ادامه در صفحه36 :

علی اشرف شادپور

NDG

www.akhavanfood.com

WEST
Island
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Tel.: 514-620-5551

)(PFDS.

15760 boul Pierrefonds

Agent Immobilier Affilié
Bur.: (514) 426-4545
Cell: (514) 969-2492
Fax: (514) 426-4546
nkhaksar@sutton.com
groupe Sutton-Expert inc.
courtier immobilier agrée
2869 boul. Ste-Charles
Kirkland., QC., H9H 3B5

فقط با بهای اجـاره

6170 Sherbrooke West, Tel.: (514) 485-4744

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

صاحب خانه ی دخلواه شوید!

تهیه وام مسکن برای تازه واردین به کانادا
مشاور رایگان جهت بازسازی و  Stagingپیش از فروش
بیست سال سابقه در زمینه ساختمان

cottage
3 bedrooms
1990
319000 price

cottage
3+2 bedrooms
1995
429000 price

cottage
4+1 bedrooms
1993
699000 price
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فروش بلیت:

در تپش دیجیتال ،ماهی سن لوران و
کلبه عموجمال و رستوران گیالن
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بوی باران ،بوی سبزه ،بوی خاک
شاخه های شسته ،باران خورده ،پاک
آسمان آبی و ابر سپید
برگ های سبز بید
عطر نرگس ،رقص باد
نغمه شوق پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست ...
نرم نرمک می رسد اینک بهار
خوش به حال روزگار!
خوش به حال چشمه ها و دشت ها
خوش به حال دانه ها و سبزه ها
خوش به حال غنچه های نیمه باز
خوش به حال دختر میخک – که می خندد به ناز –
خوش به حال جام لبریز از شراب
خوش به حال آفتاب
ای دل من ،گرچه در این روزگار
جامه رنگین نمی پوشی به کام
باده رنگین نمی بینی به جام
نقل و سبزه در میان سفره نیست
جامت ،از آن می که می باید تهی است
ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم!
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار
گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش می شود هفتاد رنگ!

شعری از شیرین یاد

ژاله اصفهانی

ز ابر تیره باران خواهد آمد
چه باران؟ آبشاران خواهد آمد
بشوید خار وخس را از در و دشت
صفای سبزه زاران خواهد آمد
به کام تشنگان پر تکاپو
زالل چشمه ساران خواهد آمد
مزن فریاد ای مرغ شباهنگ
چه سود از نغمه ،گر دل را کند تنگ
سحرگاهان به گلزار شکوفان
پرستوی بهاران خواهد آمد
کبوتر ،نامه ی زرین به منقار
ز اوج کوهساران خواهد آمد
ز پای تپه ی تقدیر برخیز
فراز قله با تندر در آمیز
که بر این دشت خواب آلود خاموش
هیاهوی سواران خواهد آمد
تالش آنکه در ره ،جان فدا کرد
ِ
بیاد رهسپاران خواهد آمد
نخستین پرتو صبح طالیی
سوی شبزنده داران خواهد آمد

خطاطی های این شماره توسط
استاد هنرمند مونتریال

زمان ،شور و تکاپو آفرین است
هزا ران راه نو روی زمین است
و قرن آبستن نظم نوین است
چه خرم روزگاران خواهد آمد


حامی مالی
املپیک حتت فشار
جورج کلونی

جورج کلونی ،هنرپیش��ه سرشناس
سینما گفت شرکت س��اعت سازی
اوم��گا را تحت فش��ار گذاش��ته تا از
سیاست خارجی چین انتقاد کند.
کلونی ک��ه از منتق��دان نقش چین
در بحران دارفور (س��ودان) اس��ت ،از
کسانی است که برای ساعتهای اومگا،
تبلیغ می کند و ش��رکت اومگا یکی
از شرکای مالی بین المللی برگزاری

www.paivand.ca

خوش به حال غنچه های نیمه باز
فریدون مشیری

باران
خواهدآمد
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احمد مصطـــفی لو

المپیک  2008پکن است.
جورج کلونی در مصاحبه ای به بخش
ورزش بی بی س��ی گفت“ :من بیش
از یک س��ال است که با اومگا در باره
چین صحبت ک��رده ام و مذاکراتم با
آنها ادامه خواهد یافت”.
این هنرپیش��ه  46س��اله پس از آن
از اقدام��ات خود خبر داده اس��ت که
استیوناسپیلبرگ،کارگردانشناخته
شده سینمای آمریکا ،در اعتراض به
وضعیت دارفور از سمت خود بعنوان
مشاور هنری بازی های المپیک پکن
استعفا داد.
ج��ورج کلونی همچنین در یک نامه

رس��می خط��اب ب��ه
بخ��ش ورزش بی بی
سی عنوان کرد“ :سال
قبل من با جویی چیک
(اسکیت س��رعتی) و
تل��گا ل��وروپ (دونده
استقامت) ،ورزشکاران
المپیکی ،به پکن رفتیم
تا با مس��ئوالن دولت
چیندیدارکنیم”.
“من همانند گذش��ته
بازه��م از دولت چین
خواهم خواست که از
نفوذ قاب��ل توجه خود
























































5206 DECARIE #3 Tel: 485-3652

احتاد سوسیالیستی ایرانیان مونترال
آغاز بهار و سال نو شمسی را به همه تبریک گفته،

سالی پر از موفقیت در تکاپوی متحد برای سعادت،
آزادی و رهایی مردم ایران را آرزو می کند!

احتاد سوسیالیستی ایرانیان -مونترال

ب��ر روی دولت س��ودان
استفاده کند”.
ش��رکت س��اعت سازی
اومگا یکی از “ 12شریک
جهان��ی المپی��ک” ب��ه
ش��مار می رود و از سال
 1932ادوات زمانگی��ری
در مسابقات را در اختیار
برگزار کنندگان گذاشته
است.
نیک های��ک مدیرعامل
گروه س��واچ که صاحب
ش��رکت اومگا به ش��مار
می رود ،مذاکره با جورج

کلون��ی در این ب��اره را تایید کرد اما
گفت“ :سیاس��ت ما این است که در
مس��ائل سیاسی وارد نش��ویم ،چون
کمک��ی به ورزش ،که ش��رافتمندانه
ترین ابزار انس��ان ب��رای ایجاد درک
و صلح در سراس��ر جهان است ،نمی
کند”.
“ما با ورزشکاران و کمیته بین المللی
المپی��ک مش��ارکت می کنی��م ،نه
دولتها”.
آقای هایک ،درپاس��خ ب��ه اینکه آیا
شرکت اومگا از رابطه چین و سودان
انتقاد خواه��د کرد گفت“ :البته ،این
یک فرایند ادامه دار اس��ت اما ما این

کار را مثل سویسی ها انجام می دهیم
که می گویند :ضرب��ات کوچک تبر
درختهای بلوط قدیم��ی را به زمین
می اندازد”.
در جری��ان بحران داخلی پنج س��اله
دارفور ،حداقل  200هزار نفر کشته و
دو میلیون نفر بی خانمان شده اند.
چین همواره مورد انتقاد قرار داش��ته
است که با دولت سودان ،که متهم به
حمایت از شبه نظامیانی است که در
دارفور کشتار و تجاوز می کنند ،روابط
تج��اری و نظامی خود را حفظ کرده
است.
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)5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH
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6750 St Jacques

Montreal, QC H4B 1V8

(514) 485-5757

¯ ¯“ x£À‘Â¿ Í›¬‹ fd

1-866-421-AMRO

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

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

سفر به ایران:

از مونتریال ،اوتاوا ،تورنتو
متخصص در سفرهای حج و عمره
بهترین نرخ به تمامی نقاط آمریکای شمالی
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Ottawa
Toronto
Calgary
Vancouver
New York
Washington
Los Angeles
San Diego
Miami
Seattle
Dallas
New Jersey

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

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

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

در عین حال که بیش��تر به موسیقی
مورد عالقه تان گوش میدهید همیشه
وقتی را برای کش��ف دنیاهای جدید
بگذارید.
لذت بردن از محتوای عش��ق پاک (!)
جواد یساری و عباس قادری و سوسن
اگرچه حال و هوای فرهنگ «کوچه»
قدیم را زنده می کنند ،ولی بهتر است
فرصتی برای ش��نیدن کالسیک ها و
تازه های سنتی و موسیقی پاپ ایرانی
و خارجی باقی بگذارند.
معموال با باالتر رفتن سن عالقه افراد
به موسیقی های “تجاری” کمتر شده
و فرد به آهنگه��ای متفاوتی گرایش
می یابد.
ای��ن امر نه تنها از نش��انه های پیری
نیست ،بلکه نشانه جوانی و بالندگی و
تکامل روح است.
بد نیس��ت حداقل هر چند سال یک
بار با دوست -یا محبوبی -بلیت تئاتر
یا موسیقی زنده غیر پاپ تهیه کرده و
غروبی را با هنر زنده طی کنید.
گفتم غیر پاپ؛ چراکه می دانم کسی

فضا (آمبیانس) موسیقی
نوع موسیقی که معموال به آن گوش
میدهید به صورت موزیک متن زندگی
شما در می آید.
عش��ق ه��ای س��وزان و زودگ��ذر،

MONTREAL:
11809, Pierrefonds Blvd.
PFDS. Qc
Tel: (514) 421-0244
Fax: (514) 421-0326
travel@amrotravel.com
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HOW TO PLAY: A
Sudoku is a number
grid. The aim of the
game is to fill in the
missing numbers.
The big grid is split
into nine mini-grids.
There are 9 rows
(left to right) and 9
columns (running
down). In every row,
column and minigrid you must have
each of the numbers
1,2,3,4,5,6,7,8 and
9 -in any orderbut not repeated.
Good luck.
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___________________
( )1بس��یار به جاست که همیشه به
واقعیت دادوس��تد فرهنگی ملل آگاه
باشیم و بدانیم افتخارات ملت ایران
یا هرمردم دیگری عالوه بر اس��تعداد
و قابلیت انکار ناپذیر ایرانیان مرهون
و مدیون دادوستد علمی وفرهنگی با
بقیه دنیاس��ت و به جای تالش برای
ایرانی االصل جلوه دادن همه چیزهای
خ��وب و نس��بت دادن همه بدبختی
هایمان به عرب و عجم غیر ایرانی به
فکر چاره کارگشا برای تعالی خود و
میهن عزیزمان باشیم.

Work-OUT
!4-ur BRAIN
)Puzzle 25 (Easy, difficulty rating 0.43

)Puzzle 26 (Easy, difficulty rating 0.36
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با امید نوروزی پر از
کامیابی برای شما
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برای رفتن به کنسرت اندی یا
نمایش کمدی نیازی به توصیه
من ندارد!
موس��یقی خ��وب میتواند به
روح انرژی و به انس��ان آرامش دهد و
خالقیت را در شما زنده کرده ،گرمای
بین دو نفر را به شعله ای روشن تبدیل
کند.
مزیت شنیدن آهنگ های با معنا بر
تلویزیون این است که کمک میکند
به جای توجه ب��ه زندگی دیگران بر
زندگی خود متمرکز شویم.
خوانندگان و نوازندگان خوب ایرانی
بس��یاری را می شناس��یم و یکی از
مراجع اطالعاتی خوب درباره موسیقی
در مونتریال ،نویس��نده خوب ستون
موزیک نشریه پیوند ،آقای بهزاد قیامی
(دی جی کوالک) است.
در شماره آینده به فهرستی منتخب از
فیلم ها ،آلبوم های موسیقی و کتاب
های غربی اشاره میکنم که آشنایی با
آنه��ا معلومات عمومی مفید و کمک
بزرگی ب��ه ش��رکت در مکالمه های
جالب با افراد گوناگون از جمله جنس
مخالف است.

ششمینکارناوالنوروزی
ایرانیانمونتریال

AMRO TRAVEL
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کشف ها و تجربیات تازه ،و لذت های
آمیخته با احساس جرم کم و بیش در
زندگی همه وجود داشته و به آن طعم
و شور میدهند.
بنابرای��ن در ه��ر مرحل��ه زندگی به
موسیقی که با روح تان سازگارتر است
گوش بدهید و خود را وادار به دوست
داشتن یا تحمل گونه خاصی از آهنگ
نکنید.
حتما با پس��رها و دختره��ای ایرانی
برخورد کرده اید که میگویند موسیقی
“کالسیک” دوست دارند ،چون کلمه
“کالس” درآن اس��ت؛ ول��ی هنگام
پخش یک سمفونی بیش از ده دقیقه
بیدار نمی مانند و در واقع عاشق اندی
و بویز و منصور و سوزان روشن اند.

درست است که ش��خصیت و وجود
هر کس مجموعه تجربیات اوس��ت،
ولی باید بدانیم که هر فرد میتواند با
استفاده از کتابها ،فیلم و موسیقی به
بخش ارزشمندی از تجربیات دیگران
دست یافته آنها را از آن خود کند.
گ��وش دادن ب��ه رادی��و و تماش��ای
تلویزیون و حتی خواندن وب س��ایت
های عمومی اخب��ار دو روش انفعالی
کسبمعلوماتند.
با تماشای فیلمها و شنیدن موسیقی
های گوناگ��ون و مطالع��ه کتابهای
قدیمی و جدید ش��خصیت فرد را از
یک ضبط صوت ج��وک ها و متلک
ها و خاطرات تکراری به کسی تبدیل
میکن��د که دیگران از با او بودن و هم
صحبت��ی اش لذت برده ،نشس��ت و
برخاس��ت با او را آموزن��ده ،جالب و
خوش می یابند.

AMRO
با بهترین جتربه و سرویس

م.رضا علیدوستی

به تعبیر کنفوسیوس ( فیلسوف چینی
 500سال قبل از میالد مسیح) دانش
راستین علم به اینس��ت که چه قدر
نمیدانیم! و بوعلی س��ینا  1500سال
بعد از او (حدود س��ال  980میالدی)
( )1چ��ه زیبا این مطلب را به ش��عر
درآورده:
تا بدانجا رسید دانش من
که بدانم همی که نادانم
یا
دل گرچه دراین بادیه بسیار شتافت
یک موی ندانست ولی موی شکافت
اندر دل من هزار خورشید بتافت
واخر به کمال ذره ای دست نیافت
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حل سودکو :وارونه در صفحه بعد
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گوناگون...

ک

م
خوابی:

معضلی كه باید جدی
گرفته شود!

بدن انسان برای آنكه بتواند عملكرد بهتر
و سازندهتری داشته باشد به استراحت نیاز
دارد چون قس��متهای مختلف بدن در
زمان استراحت انرژی از دست رفته خود
را باز مییابن��د .نخوابیدن یا بدخوابیدن
عوارض زیادی را به همراه دارد و به طرز
فوقالعاده زیادی به س�لامت ،فعالیت و
ایمنی بدن آسیب میرس��اند .بدخوابی
نش��انهها و عالئم زی��ادی دارد كه از آن
جمل�� ه میتوان به مش��كالت مربوط به
خواب رفتن ،ماندن در حالت خواب،بیدار
شدن متناوب ،بیدار شدن در صبح خیلی
زود یا تركیبی از این حاالت اشاره كرد.

تورم لثهها
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بیخوابی
در تم��ام س��نین
رخ میده��د ام��ا
در بین س��المندان
ش��ایعتر است .علل
و عوام��ل زی��ادی
را ب��رای بهوج��ود
آم��دن بیخواب��ی
برشمردهاند:
 استرس زندگی روزمره میتواند تواناییخوب خوابیدن را تحتالشعاع قرار دهد.
كار و فعالیت زیاد ،س��اعات خواب ما راتقلیلمیدهد.
گاهی اوقات هم ممكن اس��ت به علتدچار شدن به مشكالت جسمانی یا روانی
خوابمان دچار اختالل میشود.
 بیشتر افراد اگر چه دچار مشكل بیخوابیهس��تند و آن را هم جدی نمیگیرند اما
قابل توجه است كه بیخوابی باعث كاهش
ش��دید فعالیت جس��مانی و هوشیاری
میش��ود و حت��ی كاهش یك س��اعت و
نیم از زمان خواب ش��بانه ،باعث كاهش
هوش��یاری روزانه به می��زان  32درصد
میشود و كاهش هوش��یاری روزانه هم
میتواند حافظه و قدرت تجزیه و تحلیل،
قدرت تفكر و فرآیند دریافت اطالعات را
تورم لثهها ممکن است عالمتی
از مش��کالتی متفاوت از عدم
رعایت بهداشت دهان و دندان
تا مشکالت بهداشتی عمدهای
مانن��د کمب��ود ویتامین ث
(بیماری اسکوربوت) باشد.
اگ��ر متوج��ه ش��دید ک��ه
لثههایتان متورم هستند ،با
پزشک یا دندانپزشکتان برای
تعیین علت آن مشورت کنید.

به شدت كاهش دهد.
كمخوابی نه تنها یك عارضه و بیماریبه حساب میآید بلكه عوارضی را هم به
دنبال دارد كه از جمله فش��ار خون باال،
حمله قلبی ،س��كته مغزی ،ایست قلبی،
چاقی ،مشكالت روانی از جمله افسردگی،
اختالالت ذهنی ،پایی��ن آمدن كیفیت
زندگی و ...میباشد.
روانشناس��ان همواره راهكارهایی را برای
بیخوابی پیشنهاد كردهاند كه با كاربرد آن
تا حدی از پیشرفت آن در افراد جلوگیری
به عمل میآید.
مهمترین روشهای پیشنهاد شده عبارتند
از:
 تا قب��ل از اینكه خوابت��ان نگرفته بهرختخواب نروید.
 محی��ط اتاق خوابتان س��اكت و تاریكباشد.
 شبها ،غذای سبك بخورید. انجام حركات ورزشی در اواخر بعدازظهربه منظور تخلیه انرژی بدن.
 استفاده از ملحفه و لباسهای نخی درزمان استراحت
 حمام كردن قبل از خواب اجتناب از تماشای فیلمهای هیجانآور عدم مصرف كافئین و...---------------------

برخ��ی از علل احتمالی تورم لثهها
عبارتند از:
 عفونت ویروسی یا قارچی بیماری التهابی لثه (ژنژیویت) دندان مصنوعی نامناسب واکن��ش یا حساس��یت به خمیردندان یا مایعات ضدعفونی دهان
 عوارض جانبی داروها تغذیه بد یا سوءتغذیه -بارداری

نوجوانانیکهصبحانه
میخورنــدالغرتر
باقیمیمانند

به نظر شما دلیل اصلی
س��کته های��ی که در
زمستان رخ می دهد
کدام است  :پارو کردن
برف ،یا نفس کشیدن
در هوای سرد ؟
یک بررس��ی در شهر
تورنتو نشان داده است
 ،بیشترین سکته های
سکته به خاطر
قلبی در زمستان  ،پس
ازباریدن برف رخ می
پارو کردن برف!
دهد نه در س��ردترین
روزه��ای ای��ن فصل .
فعالیت قلب شما در زمان پارو کردن برف دو برابر و نیم
می شود تا بتواند خون را به دستها و پاهای شما بفرستد
زیرا مویرگ ها بیشترین مقاومت را در برابر جریان خون
نشان می دهند  .اگر در اثر راه رفتن به نفس نفس بیافتید
 ،قلب شما قدرت این را نخواهد داشت که بتوانید پاروی
پر از برف را به راحتی بلند کنید  .ضربان قلب نامنظم می
شود و ممکن است دچار سکته قلبی شوید.
برای اینکه احتمال وقوع سکته قلبی را کمتر کرده باشید
:
زمان��ی که برف پارو می کنی��د  ،مقدار کمتری برف را با
پارو بلند کنید و پارو را به بدنتان نزدیک تر نگاه دارید تا
انرژی کمتری برای بلند کردن آن صرف کنید .زانوهایتان
را هن��گام بلند کردن پارو خم کنید و هنگام پرتاب برف
پاها را صاف کنید.

نوجوانانی که صبحانه میخورند گرچه مقدار
بیشتری کالری روزانه دریافت میکنند ،اما
نسبت به نوجوانانی که صبحانه نمیخورند،
وزن کمتری دارند.
نوجوانانی که روزشان را با خوردن صبحانه
ش��روع میکنن��د ،در طول روز نس��بت به
همساالنشان که صبحانه نمیخورند،کالری،
کربوهیدراتوفیبربیشتریمصرفمیکنند،
اما در عین حال این نوجوانان صبحانه خور
وزن کمتری دارند.
کودکانی ک��ه روزانه به طور مرتب صبحانه
میخورند ،در مجموع رژیم غذایی سالمتری
دارند و از لحاظ جسمی نیز فعالتر هستند.

آیا مایکروویو ارزش
مواد مغذی غذا را از
بین میبرد؟

درون مایکروویو پخته شد ،اغلب مواد
ویتامینهای آن حفظ شد .همچنین
سبزیجات دارای برگهای سبز که غنی

مایکروویو م��واد مغذی خوراکیها را
از بین نمیبرند ،اما س��بزیجاتی که
آبپز میش��وند ،به سرعت محتوای
ویتامینه��ای خ��ود را از دس��ت
میدهند.
در یک بررس��ی هنگامی که اسفناج

از اس��یدفولیک  -نوعی ویتامین - Bرا
آبپز کردند 77 ،درصد اس��ید فولیک
خود را از دس��ت دادند .اما گوشتی که
با مایکروویو پخته شده بود ،نسبت به
گوشت سرخکرده در ماهیتابه بیشتر
مواد مغذی خود را حفظ کرد.
کلم براکلی که با مایکروویو آبپز می
شود ،بیشتر مواد آنتیاکسیدان خود را
از دست می دهد ،اما پختن کلم بدون
آب یا آب پز به حفظ ویتامینهای آن
کمک میکند.

جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

کودکان
هم افسرده
میشوند

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Thu Nov 23 01:17:41
4
3
1
5
2
7
8
9
6

1

7

7

5

3

9

9

6
8
1
4
2
3

4
8
6
5
2

6
9
4
2

8
3

8
7

7
5
3
8
1

1
6
7
4
9

4
1
9
6
3

Puzzle 36 (Easy, difficu
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 /از جن��س زمرد  -11به دنیا
آوردن  /شب ها  /گلخن حمام
 /انتها  -12لطیف  /دوروئی /
مقدار مجهول  /از مواد معطر و
خوشبو  -13پندار  /جوشیدن
آب یا مایع  /سرپناه و جایگاه
 -14خراب  /پول خرد هند /
فالت بزرگ آسیا  -15سراپرده
 /سردسته صد نفر است.
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 -1نات��وان و مس��تاصل /
جایگاه تابس��تانی چهارپایان
 -2همدستان  /دعای زیر لب
 /شهر فرانسه  -3نویسندگان
پ��در و پس��ر فرانس��وی /
وحشی صفت  /خوش قامت
 -4پس��وند نگهبانی  /مقام و
منزلت  /اش��اره به نزدیک  /از
دستگاه های موسیقی ایرانی
 -5خاک صنعتی  /پرس��تار /
گالب��ی  /غم واندوه  -6معما /
حاشیه کتاب  -7هیچوفت /
محل استقرار سپاهیان  /فهم
و ذکاوت  -8پسوند شباهت /
پس انداز  /رود فرانس��وی -9
بنده و غالم  /کشور آفریقائی /
گوشت بریان  – 10شترکش

5

 ::عمودی

8

 -1کس��ی که حک��م به نفع
او ص��ادر ش��ده  /از گیاه��ان
داروئ��ی  -2از س��بزیجات /
درس کشیدنی  /از پیامبران
بنی اس��رائیل  -3پناهگاه  /از
مباحث فیزیک  /نافرمان -4
بجای آوردن  /هم  /پارچه ای
نازک  /آتش  -5ساز شاکی /
زنگ کاروان  /کیمیا  /تازه -6
حکایت و افسانه  /متداول -7
سود و فایده  /نوعی مرغابی /
از جزایر ایرانی  -8فرار کردن
 /کش��ور هزار جزیره آس��یا /
س��نگ ریزه  -9رسوا  /بسیار
بد  /نوع��ی کبوتر  10عصاره
 /عنکب��وت  -11مادر  /فرزند
زاده  /از کنده بلند میش��ود /
فیس و افاده  -12طریق  /به
رو خفت��ه  /دش��منی  /محل
بازگش��ت  -13 /خارج  /سیاه
زخ��م  /قابله  -14خس��تگی
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 ::افقی

ناپذیر  /شهر آلمان  /پریشان
ش��دن  -15اختراع نوبل  /وام
داشتن.
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 -1مق��داری از مایع��ات
بخص��وص آب – از ش��عرای
سده سیزدهم و خالق پانزده
افسانه روس��تائی  -2اثری از
فدریکو گارسیا لورکا – باالی
مجلس – شیوه هنری فاخر
و تجملی  -3قرابت – سخن
چینی – مشورت و کنکاش

9

 ::عمودی

3

 -1شیمیدان معاصر انگلیسی
و برنده نوبل ش��یمی به سال
 1962بخاطر تحقیقاتش در
زمینه اشعه ایکس – منشی
و نویسنده  -2تارهای سلولی
بس��یار ظریف برخی گیاهان
– جانوری اس��ت شبیه گربه
– چاپلوسی  -3عجم نیست!
– اثری از اوهنری ،نویس��نده
امریکائی – دوزنده پاافزار -4
اراده – ب��زرگ ق��وم – بها و
ارزش – دیوار بلند  -5تراکم
– دوبراب��ر فرنگ��ی – واح��د
سطح  -6روشنائی بخش شب
– سگ بیمار – عدد مجهول
 -7به هم رس��یدن عاشقانه
– رنگ – آلت ش��الی کوبی
– ران��دن بی ادبانه  -8نابودی
– ناراحت��ی موقت��ی ک��ه در
نتیجه کاهش مقدار اکسیژن
در ارتفاعات زیاد دست میدهد
– جیران  -9مساوی عامیانه

1

 ::افقی

– آهک – نش��ان گذاشتن –
پوشیدگی امری  -10نگهبانی
– عقی��ده و نظ��ر – مع��دن
 -11خداون��د – ت��وان و یارا
– اس��تاندار در ایران باستان
 -12بنو سیاه – هنگام و موقع
– ش��ادمانی – یکی از سازها
 -13کاال – یکی از آهنگهای
قدیمی موس��یقی – عصبی
 -14ارمغ��ان – درس خوانده
– فرمانروایان  -15یکی پس
از دیگ��ری – خاورش��ناس
بلژیکی سده نوزدهم.

 -4کوچک– فس��اد و تباهی
– مع��دن – صفت س��رو -5
شهری در استان کرمانشاه – از
عناصر ضروری بدن – صدمه
و آس��یب  -6س��وزن – ننر و
ازخود راضی – جاری  -7یک
چهارم – نام خ��دا در تورات
– فیلس��وف نامی فرانسوی و
خالق اعترافات  -8ساز و برگ
اسب – گوشه گیری – سنگ
رخام  -9رهبر حزب – ریاکار
– کلمه استثنا  -10میوه ترش
و شیرین – معتقد به حکمت
اس��تداللی – آرزوی ب��زرگ
 -11پسوند شباهت – سازش
پنهانی – نوع��ی پارچه -12
یاری – صفت تیمور – تفسیر
کننده – سودان  -13مهربانی
– پس��ران ع��رب – خ��وش
 -14تنبل – قسمتی از ماه –
خوب و نیکو  -15گیاه شناس
آلمانی س��ده نوزده – شهری
در گیالن.

ب�ه گفته پزش�کان؛ ک�ودکان نیز در
رویارویی با ش�رایط س�خت روحی و
استرس زا در امان نبوده و ممکن است
به افسردگی مبتال شوند.
پزشکان عالئم هشدار دهندهای را از
قبیل:
کم شدن اشتها و یا کاهش وزن،
کاه�ش عالقه خصوص�ا در بچههای
کوچکتر به بازی کردن،
کم شدن اعتماد به نفس،
عدم دوست داشتن و عالقه به خود،
خان�واده و فعالیتهای م�ورد عالقه
شان،
عدم تمایل به رفتن به مدرسه،
تغیی�رات قاب�ل توج�ه در رفتارهای
مربوط به خواب و غذا خوردن ،عالئم
متوال�ی و ی�ا طوالنی م�دت از جمله
معده درد و یا سردرد ،عصبانی شدن
و بدخلقی را از عالئم افس�ردگی نام
م�ی بردند و به پدر و مادرها گوش�زد
می کنند نسبت به رفتار بچه هایشان
حساس تر باشند و در صورت نیاز به
پزشک مراجعه کنند.
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عید پول زرد
و عروسک
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سیمینبهبهانی
عید پول زرد و عروسک
عید کفش برقی و دامن
عید ترک مشق و دبستان
عید شاد کودکی من
تنگ قاب و سبزی گندم
تنگ آب و سرخی ماهی
در میان آینه پیدا
رقص شمع رنگی روشن
خط زعفرانی مادر
نقش ساز کاسه چینی
هفت سین هفت سالمش
یک سبد ز سنبل و سوسن
درشدن به قلعه ی یاسین
حرز چارتاق کتانی:
بل که از بال بگریزی
در پناه خانه ی ایمن
عید خاله عفت و مرجان
دست های ناز و نوازش
درشکنج زلفک نرمم
بر فراز سر شده خرمن
عید سینمای سعادت
داستان شرلی کوچک
من روانه در پی مادر
پیش چشم نازی و الدن
عید جمع عیدی خویشان
در میان کیسه بندی
با هزار بار شمردن
باز و باز و باز شمردن...
****
آه ،عید تازه ی نورس !
بازگو که عیدی من کو
من همیشه کودک شادم
بی گمان نه پیر و نه کودن:
شرح می دهد دل گرمم
آفتاب قلب اسد را
کولی قبیله کوچم
بی خبر ز سردی بهمن
جامه دلبرانه پسندم
زین سبب به عطف و سجافش
پولکی نهم پی پولک
سوزنی زنم پی سوزن
نامهعاشقانهنویسم
تا زشور قصه عشقم
در زمان ز سکه بیفتد
قصه منیژه و بیژن.
عید تازه ! من به تو مانم:
گر هزار سال برانم
سوی خستگی ننهم پا
با شکستگی ندهم تن –
عمرم آن زمان که سر آید
گر بهار نو ز در آید
عید کودکی ز دو چشمم
سر کشد به جانب روزن.

ایران :گرانی و...
ادامه از ص17 :
محمود احمدی نژاد ،رئیس جمهور،
بخشی از مش��کالت اقتصادی را به
عملکرد مجلس نسبت داده است و
برخی از نمایندگان فعلی مجلس که
از مدافعان آقای احمدی نژاد به شمار
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تقدیم به همه هموطنان عزیز
ایرانی ،از هر شهر و گروه و
گرایش ،با دلی خالی از هر
کینه و دلگیری و آرزوی سالی
پر از آشتی و دوستی و محبت
و کامیابی برای همه آفریدگان
خدای مهربان
م.رضا علیدوستی

مهر فروردین
قطره قطره برفها را چشمه ساران می کند
چشمه چشمه قطره ها را جویباران می کند
جوی ها را رودها و رودها را نهـــــرها
سوی دریاها گسیل از کوهساران می کند
مهر فروردین که بوی آشنایی می دهد ()1
خانه را آکنده از عطر بهــــاران می کند
می کِشد در حبس آبان را و آذر را به بند
بهمن و اسفند و دی را تیر بـاران می کند
در بهشت ما که ایران است در اردیبهشت
هر سحر ،هنگامه آواز َهزاران می کند ()2
کوچه های خاکی و دیوارهای خشت باغ
چشم دلتنگ وطن را غرق باران می کند ()3
بارها در موسم خرداد و فصـــــل آزمون
هندستان و یاران می کند
فیلک دل یاد ُ
می رود مرداد و شهریور ولی دور از وطن
دهر نفرین ها که بر نفرت مداران می کند ()4
دیدن نوروز و حال روحبخش ســـــال نو
پر شکوفه خاطر امیدواران می کند
پانوشته ها:
( )1مهر با محبت ایهام شاعرانه
دارد و همچنین نام یکی از ماه
های ایرانی هم میباشد .ولی در
اینجا به معنی “خورشید” به
کار رفته.
( )2هنگامه دراینجا به معنی
غوغا است  .هر سحر بانگ
هزاران (هزار یعنی بلبل)
هنگامهمیکند.
( )3چشم دلتنگ وطن دارای
ایهام است .در معنی اول

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

 .7بدبینی و سوء ظن
 .8فراموشی ،ضعف حافظه
و ضعف روحیه
 .9سستی و تنبلی مداوم
 .10غمگینی و بی ارادگی،
افسردگی و گوشه گیری
 .11خستگی های فکری و
بی میلی بکار و زندگی
 .12انحراف جنسی و افراط
در شهوترانی و بی میلی
جنسی (سرد مزاجی)
 .13لکنت زبان و ضعف
اعصاب

 .14هیجان ،التهاب،
دلشوره ،نگرانی و اضطراب
 .15وسواسهای فکری و
عملی ،سر دردهای مزمن و
یا موقتی
 .16الغر شدن
 .17بی خوابی شبها و عدم
تمرکز فکر ،یاس ،نامیدی،
حسادت و خودخوری
 .18ترک اعتیادات به
مشروب ،سیگار و غیره
و دهها مورد دیگر

علی سلیمی
هیپنوتراپیست

Tel. 514 - 979 - 2120

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

برای اولین بار یک فرصت استثنایی

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

علی سلیمی
هیپنوتراپیست

Tel. 514 - 979 - 2120

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

محمدرضا علیدوستی
در آستانه بهار 1387
_____________
دلتنگ صفت چشم وطن فرض
میشود و حاکی از دلتنگی وطن
برای رنج و مشقت فرزندانش
است و در معنی دوم دلتنک
صفتی است که جای موصوف
نشسته و یعنی چشم کسی که
دلتنگ وطن است را ....
( )4انصاف که نفرت مداران و
ستم پیشگان روزگار محکوم
نفرین ابدی تاریخند.













نقش كاهش چربی در
پیشگیری از سكته مجدد

محققان میگویند اگر كسی یك بار دچار سكته ناقص
یا كامل شود و بعد ازآن با مصرف منظم داروهای گروه
استاتین ،كلسترول بد خونش را كنترل كند ،میتواند
احتم�ال بروز س�كته مج�دد را تا حد زی�ادی پایین
بیاورد.
مطالعه محققان نش�ان داده كه كاهش كلس�ترولبد
خون یا هم�ان  ،LDLمیتواند در پیش�گیری از بروز
سكته مغزی و قلبی نقش مهمی ایفا كند.
این مطالعه جدید ،میگوید حتی بعد از یك بار تجربه
س�كته هم ،این نقش مؤث�ر ادام�ه دارد و كاهش 50
درصدی كلسترول بد خون ،میتواند خطر بروز سكته
مغزی مجدد را تا  31درصد و خطر حملههای قلبی را تا
 37درصد كاهش دهد.
می روند بعضی سیاست های دولت
را به باد انتقاد گرفته اند زیرا نگران
آن هستند که همراهی تمام عیار با
دولت در انتخابات آینده مجلس به
زیان آنها تمام شود.
ساسان مغازه دار ،در خیابان ولی عصر
تهران ،با اشاره به ازدحام مشتریان در
مغازه اش می گوید “بیشتر اینها فقط
قیمت می کنند ولی از خرید خبری
نیست .اجناس ما نسبت به یک سال
پیش گرانتر ش��ده و مش��تریان هم

هیپنوتیزم

ترجیح می دهند از جاهای مختلف
قیمت بگیرند ت��ا بلکه پول کمتری
برای خرید بپردازند”.
این مغازه دار ش��رکت در انتخابات را
الزم می داند و می گوید “نمایندگان
فعلی مجلس امتحان خ��ود را پس
داده اند و در انتخابات آینده مجلس
من فقط به چند نف��ر از نمایندگان
فعلی رای می دهم و بقیه را از میان
افراد دیگر انتخاب می کنم”.
تهران  ۳۰نماین��ده در مجلس دارد

و ش��هروندان تهرانی می توانند این
افراد را از میان بیش از  800داوطلب
نمایندگی مجلس انتخاب کنند.
این مغازه دار تهرانی می گوید “چند
نف��ر را از میان نمایندگان فعلی می
شناسم که به درد بخورند .نمی دانم
اصالح طلبان چ��ه نامزدهایی دارند
و چه کس��انی به صورت مستقل در
انتخابات حضور دارن��د .در چند روز
آینده با مش��ورت دوستان و خانواده
ام در ب��اره بقیه نامزدها تصمیم می

گیریم”.
اصالح طلب��ان در ش��ش انتخابات
سراسری گذش��ته در سه انتخابات
پیروز بودند ولی در سه انتخابات اخیر
شکست خورده اند.
این گروه در انتخابات آینده مجلس
ب��ا رد صالحیت تع��داد زی��ادی از
نامزدهای شاخص خود روبرو شده اما
به این نتیجه رسیده است که با چهره
های کمتر شناخته شده در انتخابات
حاضر شود و صحنه را خالی نکند.

مش��خص نیس��ت تالش این جناح
برای حض��ور در مجلس آینده ایران
ثمربخ��ش خواهد بود یا نه و آیا آنها
خواهند توانست کرسی های بیشتری
را در مجل��س در اختیار بگیرند و در
چنین صورت��ی ،آیا قادر خواهند بود
راهی برای حل مش��کالت معیشتی
مردم بیابند؟

کاوه امیدوار
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خواروبار...

Why your grocery bill is
about to hurt
Wheat, corn, beef: prices
are soaring. Is the global
?food supply in danger
-------------------------

گرانی نان ،گوشت،
ختم مرغ ...

این امر مس��تثنی نبوده و گرانی
«پاستا» مس��بب تظاهرات های
خیابان��ی در رم و میالن و پالرمو
______________
بوده است.
رضاپدرامی
در آمری��کا افزای��ش به��ای دانه
______________
های غالتی که به عنوان خوراک
مرغداری ها و گاوداری ها استفاده
می ش��ود ،گرانی گوشت و مرغ و
تخم مرغ را در پی آورده است.
کودکانی با دست و پای الغر و شکم باد
حتی در کانادا علیرغم باال
کرده ،تصاویری دردناک اما نه چندان
رفتن ارزش واحد پولی اش
نا آشنا را بارها و بارها در گزارش های افزایش پیدا کرده است.
بح��ران کمبود ذخای��ر غذایی  -آیا این
افزایش قیمت ها مش��هود
تلویزیونی دیده ایم.
فق��ر ،م��ردن از گرس��نگی و کمبود زمین در نیم ق��رن حاضر بی افزایش اس��ت .قیمت نان نس��بت
به سال گذش��ته در کانادا
مواد غذای��ی پدیده های غریبی برای س��ابقه بوده به گونه ای که دو قیمت
ده درص��د افزایش یافته در
کشورهای غرب آفریقا واقع در جنوب هفته پی��ش قیمت هر پیمانه
غربی صحرای آفریقا نیستند .مارجی («کیل») گندم (در حدود  36ها گذرا حالی که قیمت آرد نسبت
م��ورارد ( )Margie Morardاز لیتر) به  18.53دالر – باالترین است ،یا به سال گذشته دو برابر شده
است.
موسسه آکس��فام ( )Oxfamبه مدت ن��رخ گن��دم در ط��ول
تاریخ با بحرانی
پرس��ش این اس��ت که آیا
پنج سال وضعیت امنیت غذایی در این رس��یده این درحالی است که
بخش گریبانگیر با فقر غذایی را تحت نرخ هر پیمان��ه ذرت به  5.34جدی تر این افزایش قیمت ها گذرا
دالر رسیده است که در قیاس روبه رو و کوتاه مدت است و ریشه
نظر قرار داده است.
در رویدادهای چون خشک
بررس��ی های او نش��ان می دهد که با سال های پیش از  2007در
هستیم .س��الی اس��ترالیا و ظه��ور
عوامل��ی همچ��ون جنگ ،س��یل و حدود دو برابر شده است.
صنایع تولید سوخت زیست
خشکسالی تاثیر بسزایی در تعیین نرخ تقاض��ای ب��االی صنایع تولید
محیط��ی دارد یا با بحرانی
نان در منطقه دارد و دالل ها و واسطه سوخت زیست محیطی به دانه
ها با خرید دانه های غالت از کشاورزان ذرت ب��ا افزایش قیمت آن بی ارتباط جدی تر روبه رو هستیم.
مواردی همچون کمبود آب ،افزایش
محتاج به پول نقد و سپس احتکار آن نمی باشد.
به باال رفتن قیمت نان دامن می زنند .توضی��ح آنکه صنایع تولید س��وخت روز افزون قیمت سوخت های فسیلی،
ام��ا گرانی بی��ش از معم��ول نان در زیس��ت محیط��ی ( Industrialافزایش ساالنه  80میلیونی جمعیت
تابس��تان گذشته را نه می توان با آب  )Biofuelبه صنایعی اطالق می شود دنیا ،ب��ه همراه پدی��ده گلخانه ای و
و هوای نا مناسب توجیه کرد و نه می که سوخت های غیرفسیلی تولید می افزای��ش گرمای زمین ک��ه منجر به
توان آن را به دالل های واسطه نسبت کنند که در بخش عمده ای از آنها دانه آسیب رساندن به زمین های زراعتی
های ذرت به عنوان م��اده اولیه برای محتاج به آب باران می ش��ود ،همه و
داد.
همه نش��ان از ریشه دار بودن و جدی
در موریتان��ی قیمت یک کیس��ه آرد تولید سوخت استفاده می شود.
گندم در مدت چند هفته دوبرابر شده افزایش قیمت دانه های غالت اعتراض بودن بحران کمبود مواد غذایی دارد.
باال رفتن قیمت غالت با افزایش قدرت
است .وضعیت مشابه ای در نیجر ،مالی های مردمی را به دنبال آورده است.
در مکزیک نزدیک به هفتاد هزار نفر در خرید مردم ش��رق آسیا یعنی چین و
و بورکینافاسو حاکم بوده است.
افزایش قیمت مواد اولیه غذایی تنها اعتراض به گرانی نان «تورتیا» که دو تا هند در ارتباط تنگاتنگ است.
افزایش قدرت خرید مردم آسیا باعث
محدود ب��ه آفریقا غربی نب��وده و در سه برابر شده به خیابان ها ریختند.
شده اس��ت که مصرف کننده های
 ذخایر غالت در چهل سال گذشته به پایین ترین حد (تامین نیاز آسیایی به رژیم های غذایی با پروتئینباال یعنی مصرف بیشتر گوشت روی
فقط  53روز) رسیده است.
بیاورند – رژیم غذایی مشابه آنچه که
 افراد بیشتری گرسنه خواهند ماند.غربی ها دهه های متوالی از آن لذت
می
استفاده
آمریکا
های
گاوداری
 با میزان غالتی که ساالنه درمی برند.
شود ،می توان  850میلیون نفر را سیر کرد.
برای تولید گوشت گاو ،گوشت خوک
 در کانادا علیرغم باال رفنت دالر ،افزایش قیمت ها مشهودست .و تخ��م مرغ ب��ه می��زان باالیی دانهغالت نیاز اس��ت هم��ان دانه غالتی
سرتاسر نقاط دنیا مشاهده شده است .مقامات چین نسبت به ایجاد ناآرامی ک��ه می توان آن را برای س��یر کردن
ذخایر غالت در چهل سال گذشته به در مناطق روستایی به علت گرانی برنج مردم اس��تفاده کرد .استاد کشاورزی
دانشگاه  Cornellمی گوید با میزان
هشدار داده اند.
پایین ترین حد رسیده است.
از طرف��ی دیگ��ر میزان مص��رف نیز حت��ی دنی��ای ثروتمند غ��رب نیز از غالتی که در گاوداری ها آمریکا ساالنه
















 ....حتی با زمستان سختی چون امسال
حتی در قطب ...نوروز حتما می رسد...

سیروس
یحیی آبادی

دنیا تفاوت آن از غذا خوردن تا گرسنه
خوابیدن است.
آیا می توان جلوی این روند صعودی
غالت را گرفت؟
________________
پانویس:
 این یاداشت تنها برداشتی ست کوتاهاز مقاله  Charlie Gillisدر مکلینز

 10th Marchتحت عنوان

استفاده می شود می توان غذای 850
میلیون نفر را تامین کرد.
این یک حقیقت است.
خواننده عالقمند می تواند برای آگاهی
گرچه هیجده ماه پیش موسسه غذا و
بیشتر به اصل مقاله مراجعه کند.
کشاورزی سازمان ملل (( FAOمعتقد
بودند که نگرانی در مورد ذخایر غالت
وجود ندارد اما در یازده ژانویه امس��ال
در ی��ک چرخ��ش ناگهانی س��ازمان
 FAOاز کاهش جدی ذخایر
غالت ابراز نگرانی کرده و آن
را پدیده ای پیش بینی نشده
و غیر منتظ��ره ارزیابی کرده
اند و این احتمال وجود دارد
که افراد بیشتری در معرض
خطر گرسنگی قرار بگیرند.
ذخایر غالت کنونی تنها قادر
سخنــــــرانی:
است نیاز غالت  53روز آینده
کل جمعیت را تامین کند در
تاریخ
حالیکه که این رقم در سال
جدید
 2000درح��دود  116روز
سخنران:
و در س��ال  1987در حدود
 128روز بوده است .این بدان
معنا است که اگر کشاورزان
دست از تولید غالت بکشند،
___________________________
با توج��ه به می��زان مصرف
زمان :یکشنبه  13آوریل 2008
کنونی تامین نان مورد نیاز به
مکان :دانشگاه کنکوردیا
از ساعت  6تا  8بعدازظهر
مدت تنها هفت و نیم هفته
میسر می باشد.
1455 de Maisonneuve RM: 520
ش��اید افزوده شدن چندین
info.: 514-651-7955
دالر به قبض خری��د روزانه
ما ،تأثیر آنچنانی در زندگی
با همیاری انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه کنکوردیا
ما نداش��ته باش��د اما همین
مترو :گای
چند دالر در مناطق محروم
Why your grocery bill is
?about to hurt

اجنمن ادبی ایرانیان مونتریال
128

پیرامون گوهر راستی

دکتر جاوید موسوی

NDG

WEST
Island





























Tel.: 514-620-5551

)(PFDS.

15760 boul Pierrefonds

www.akhavanfood.com

6170 Sherbrooke West, Tel.: (514) 485-4744
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FARKHONDEH BODAGHI
Agent immobilier affilié 




































































































































































































































































































































































































































































































�













Cell.: (514)

1257 Boul. Laird

Mont-Royal, QC H3P 2T1

562-SOLD

Office: (514) 731-7575

(7653)

Fax: (514) 731-8998





































































Five Star I.P.M. Inc.













2178 Ste-Catherine W.





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

Five Star I.P.M. Inc.

www.skylawn.net

آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

:سفر به ایران

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

: 240
4-388-1588 Ex.

Phone: 51

amir@skylawn.neیاt و
سمین

i

امیر
9

8-1588 Ex.: 25

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
.تماسبگیرید

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

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)

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

33

WسالW 14شماره25 W 832اسفند1386

داستان...

اماتوروسپینبودی
یامسن شکرگزار

زانوهایت میلرزد وقتی پلهها را از
طبقهی دوم ساختمان پایین میآیی.
مانتو سیاهات را روی تن صاف
میکنی .به نردهها تکیه میدهی،
آینهی کوچکی را در میآوری ،به
صورتت نگاه میکنی.جز محو شدن
آرایش چیز دیگری نمیبینی .دوباره
راه میافتی ،دستت را روی زانویت
میگذاری ،ریز میلرزد .بیسر و
صدا به در خروجی میرسی .در را
که پشت سر میبندی به هیبت
ساختمان با ستونهای قطور
یونانیاش نگاه میکنی.
سرت را باال میکنی ،میدانی دیدن
چهرهی مرد پشت پنجره انتظار
بیهوده ایست ،اما نگاه میکنی،
انتظارت بیهوده بود ،مرد نبود .سرت
را پایین میاندازی و به داخل کیفت
نگاه میکنی .اسکناسهای دو هزار

م��ن آم��دم ک��ه ترا
عاشقانهبنویسم،
غزل:

رضا مقصدی

مثل یار معنی کن
بیا دوباره مرا ِ
مرا شکفته ترین انتظار ،معنی کن
پرنده رفت و درخت چنار هم خشکید
درین میانه ،مرا برگ وار معنی کن
چکامه های دلم چاک چاک و خونین ست
ترانه های مرا زار زار معنی کن
خزان خاطره ها این درخت را خم کرد
ِ
بیا دوباره مرا با بهار معنی کن
ستاره ُمرد و دلم ،های های کرد و گسیخت
ُگ ِل سیا ِه مرا داغدار معنی کن
عبو ِر عاطفه ام را به روی عشق و علف
س آبشار معنی کن
زاللی ی نَ َف ِ
اگر به ُگل نتوانی سالم گو باشی
پیش خار معنی کن
خون مرا ِ
خروش ِ
ِ
ِ
ِ
ظریف آن زن را
طراوات شع ِر
بیا
درین زمانه ی پُر سنگسار معنی کن
کجا نشانیِ خورشید را بجویم من؟
ِ
شگفت مرا سوگوار معنی کن
شب
ِ
سرو ِد سبزترین لحظه های آبی را
به روسپیدی ی این جویبار معنی کن
به «رو ِز واقعه» ،تنها به عاشقان جهان
مرا تغ ّزِل این روزگار معنی کن
من آمدم که ترا عاشقانه بنویسم
مرا همیشه ،همین بی قرار معنی کن
__________________________

تومانی لباسها و خوشیهای زود
گذر را یادت میآورند .زیپ کیف
را میکشی “اولین و آخرین بار
است ”.به آسمان نگاه میکنی،
ساختمان زیر ابرهای بارانی
و کدر تو را به یاد قصر شیاطین
میاندازد .میخواهی لبخند بزنی،
لبت انگار خشکیده ،سفت روی هم
فشارش میدهی ،نمیخندی.
باران شروع میکند به نم نمک
باریدن .چتر نداری .وقتی از خانه در
آمدی آسمان ابری نبود .به همسایه
گفتی میروی به یک شرکت سر
بزنی و دو ساعته میآیی .چهار
ساعت گذشته و ماندهای چه بگویی.
به قنادی روبرویت نگاه میکنی،
چند تکه شیرینی دسری راضیاش
میکند ،شاید بخری .دلت میخواهد
زودتر به خانه برسی ،تمام لباسهایت
را در آوری و دوش بگیری ،حتما
سولماز را هم میبری.
از کنار قنادی میگذری ،باران دیگر
شره میکند .دلت میخواهد هدیهای
برای سولماز بخری .مغازهای آن
اطراف نیست .هنوز پاهایت میلرزد.
میایستی ،تا کمی فکر کنی و کمی

www.paivand.ca

هم پاهایت آرام بگیرد.
صدای بوق ماشینها بر
سرت هوار میشود .به
طرف پارکی که خالی از کسی
است میروی .مانتوی خیسات
برق میزند ،رطوبت و سرما به
پوست سرت رسیده .روی نیمکتی
مینشینی.
به ساعتهای قبل فکر میکنی،
همیشه میدانستی وقتی اتفاقی
بخواهد بیفتد ،میافتد .آنچنان ذهن
فرمان میدهد که راه فراری نیست.
ذهنات به تو گفت سوار ماشین
مرد شوی ،برای یک بار .بدون هیچ
درگیری با تابوهای ذهنی .ذهنات
انگار قبال جنگیده بود .چیزی در
گلویت باال میآید ،خم میشوی.
هر چه هست را بیرون میدهی.
تکههای سفید سیب را میان مایعی
غلیظ میبینی ،به زور خورده بودی
تا دهانت خوشبو شود ،شراب هم
نوشیدی ،قرمزیاش وسوسهات کرد،
حتی اگر زهر بود .طعمش هنوز آشنا
بود و دلت میخواست در گرمایش
حل شوی ،اما حل نشدی و تکه
تکه همه چیز را باال میآوری ،حتا
اشک را.
دلت میخواهد با کسی حرف بزنی.
اما با کسی جز ان مرد نمیتوانی

ایران :تصفیه کتابخانه
ها آغاز شد!
دولت احم��دی نژاد ی��ک نهاد
نوظه��ور و نوبرانه هم دراین س��ه
س��ال راه انداخته ک��ه نامش “نهاد
کتابخانههای عمومی ایران” است .این
نهاد حکومتی و دولتی است ،اما ساختار
حزبی دارد و یک دبیرکل در راس آنست.
این دبیرکل غریبه نیست ،اما به این شرط
که اخبار و حوادث س��ال اول و دوره اول
اصالح��ات و دولت خاتم��ی را فراموش
نکرده باشید و آخرین تالش های مجلس
پنجم و ش��خص آقای باهنر نایب رئیس
دوم آن مجلس و نایب رئیس اول مجلس
هفتم را .ایشان منصور واعظی است .همان
که پس از روی کار آمدن دولت اصالحات
هم حاضر نبود مرکز فرهنگی وابسته به
ش��هرداری تهران را تحوی��ل بدهد .نه به
ش��هرداری ،نه به دولت و نه به ش��ورای
شهر!
ب��رای تحویل گرفتن این مرکز از واعظی
و تحویل دادن آن به مس��ئول جدیدش
باالخ��ره مجبور ش��دند در آن مرکز را با
زنجیر بس��ته و قفل کنند .اما این قفل و
زنجیر به کمک و با حضور آقای میرسلیم
استاد فرادست محمدرضا باهنر شکسته
شد و منصور واعظی با چند قبضه سالحی
که در آن مرکز فرهنگی داشت در داخل
آن سنگر گرفت.
خیلی از روزنامه ها و شبنامه ها و اعالمیه
هائی که در حاشیه نماز جمعه ها در تهران
پخش می ش��د و هنوز هم می شود ،در
همان مرکز و زیر نظر منصور واعظی تهیه
و چاپ و توزیع می ش��د .حتی شلمچه!
دست احمد جنتی هم به همراهش بود.
آنچه که منصور واعظی در مرکز فرهنگی
ذخی��ره کرده بود -از تفنگ و فش��نگ و

حرف بزنی .چه چیز را میخواهی
به چه کسی بگویی! کارت مرد را
از کیف در میآوری .بلند میشوی
و به تلفن گوشهی پارک خود را
میرسانی .مرد شمارهی موبایلش را
پشت کارت برایت نوشته بود .از تو
خوشش آمده بود .به او نگفتی اولین
و آخرین بار است .فقط میخواهی با
او صحبت کنی .حتا اگر تمام پولها
را در قبالش میخواست.
شماره را میگیری ،مرد برمی دارد.
صدایت را که میشنود “میتونم
ببینمت؟” میترسد .کمی مکث
میکند .صدای گرفتهات هر کسی
را شاید بترساند .میگوید“ :نه

آرپی جی -7
ت��ا اعالمیه و
روزنامه های
حزب الله و ...
باالخره ضبط
شد و واعظی
را از آن
مرک��ز به زور
اصالح��ات بیرون
کردند .این بیرون کردن،
بی��رون رفتن او از حاکمیت نبود،
بلکه دوران عزیزتر شدن او هم بود .احمد
جنتی او را در کنار بقیه رهبران حزب الله
نشاند و دستش را برای دسته بندی های
گروه های فش��ار خیابانی باز گذاشت .در
چند ترور و حمله دس��ت داش��ت؟ هنوز
بدقت معلوم نیست ،اما او “خودش” بود.
یعن��ی از جمله رهبران گ��روه های ترور
حکومتی .دولت احمدی نژاد را که احمد
جنتی س��ر کار آورد و شورای نگهبان را
پشتوانه آن ساخت ،منصور واعظی هم کم
کم دوباره از سایه بیرون آمد و اینبار رفت
به دولت و درکنار همان که باید می رفت:
احمدی نژاد!
بنابراین “نهاد کتابخانه عمومی ایران” از
دل همان مرکز فرهنگی شهرداری تهران
بیرون آمده و منص��ور واعظی هم همان
است که بود .در آخرین تصمیمی که ابالغ
کرده طرح جم��عآوری کتابهای منفی
از کتابخانههای سراس��ر کشور است که
بزودی و پس از انتخابات مجلس هشتم
باید اجرا خواهد شود.
خود منصور واعظی دراین بار به خبرنگاران
روز گذش��ته گفت :کتابهایی که ارزش
منفی دارند و در گذشته وارد کتابخانهها
شدهاند ،جمعآوری خواهند شد!.
بنابراین عالوه بر مجریان قتل های زنجیره
ای ،شکنجه گران ،اوباش و حمله کنندگان
و  ....امثال منصور واعظی نیز دستشان را
احمد جنتی از آستین در آورده است!
پیک نت
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نمیتونم .کار دارم ”.لحن قاطعش
جواب قطعی را میدهد .اما دوباره
میگویی“ :فقط چند دقیقه .فقط
میخوام حرف بزنم ”.و مرد میگوید:
“نه .کار دارم ”.و تلفن را قطع
میکند.
گوشی را میگذاری .دیگر گریه
نمیکنی .انگار فقط صدای مرد
آرامات میکرد .به طرف خیابان راه
میافتی .باران هنوز شره میکند.
رانندههای کنجکاو دوباره بوق
میزنند .همه جز او میخواهند
حرفهایت را بشنوند .دیگر چیزی
نمیشنوی و صدای مرد باز در
ذهنات تکرار میشود .صدای ترمز

بلندی در صدای مرد گم میشود
و دیگر تنها سکوت را میشنوی و
خیسی و خنکی آسفالت
را حس میکنی .جایی
خوانده بودی
روسپیها مثل
کارمندهستند.
کارشان که
تمام شد
میروند پی
کارشان،
بیهیچ
توقعی .اما تو
روسپی نبودی....
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پزشکــی....

دکتر عطا انصاری

(کبک)

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

کم شدن
حافظه
اگر یادتان نمی آید

که کلیدهای تان را
کجا گذاش��ته اید و
یا س��اعت یک قرار
مالق��ات را فراموش
کرده اید و یا یادتان رفته
که س��ر راه به منزل آمدن
چیزی که ق��رار بوده بخرید
نگران نشوید مهم نیست این
مسائل بر اثر گرفتاری های روزانه و یا
زیاد شدن سن پیش می آید.
در واقع از حدود  65سالگی مغز قابلیت
نگهداری اطالعات جدید را از دس��ت
می دهد و به همین دلیل افراد مسن
اسم کسانی را که اخیرا مالقات کرده
و یا غذائی که چند س��اعت قبل میل
کرده فراموش میکند ولی حوادثی را
که قبال در زندگی داشته دقیقا بخاطر
م��ی آورد .به غیر از ب��ی حافظه گی
طبیعی ،مش��کالت جدی حافظه نیز
وجود دارد که باعث کم کاری قابلیت
درک مس��ائل ،حرف زدن ،کارکردن،
اجرا کردن ،برنامه ریزی زندگی بشود
مانند:
 فراموش کردن لغت الزم برای جملهسازی ،کوتاه کردن جمله
 ناتوانی ب��راه انداختن مایکروفر و یاکنترل تلویزیون و...

 فراموش کردنتهیه غذا که به چه
ترتیب مواد پختنی را در دیگ بریزید
و...
 ناتوان��ی در تهیه یک لیس��ت برایخرید مواد غذائی و...
اگر این مش��کالت زندگی شخص را
مختل نکند ،آن را ناهنجاری س��اده
حافظه می نامند و اگر مشکل خیلی
ج��دی باش��د بط��وری که ش��خص
فراموش کند چطور لباس بپوشد و یا
چطور خودش را بش��وید یک اختالل
مهم روانی است.

علل:

ناهنجاری ساده حافظه
 -دارو:

بعض��ی از داروهای خواب آور و یا آرام
بخش مغز را به خواب میبرند که نمی
تواند انتقال اطالعات رسیده را دریافت
کند.

 -دیپرشن:

باعث می ش��ود اعمال روزانه زندگی
بخوب��ی انج��ام نگی��رد و نگاهداری
اطالعات رس��یده به مغ��ز در حالت
حواس پرتی سخت است.

 -فعالیت کم غده تیروئید:

کم کاری غده تیروئید می تواند باعث
کم حافظه گی بش��ود ،به غیر از این
باعث کم اش��تهائی ،خستگی مزمن،

www.paivand.ca

ضعف عضالنی ،حساس
بودن به سرما ،یبوست،
خشکی پوست ،موهای
شکننده و تغییر صدا می شود.

 صدمه های داخلیمغز:

بر اثر حوادث عروقی مغز و یا غدد
مغزی عصب های مسئول را خراب
م��ی کنند و باعث می ش��وند که
حافظه خوب کار نکند.
 بیماری هائی که باعث می شوندمغز بخوبی کار نکند و به تدریج از
کار بیفتد.

 -آلزایمر:

علت آن معلوم نیست .معموال افراد
سالخورده دچار می شوند 5 .درصد
 65س��ال به باال و  25درصد از 85
س��ال به باال .احتمال ارثی بودن آن
زیاد اس��ت اگر یکی از افراد نزدیک
فامیل دچار باشد احتمال دچار شدن
به آن  2تا  4برابر بیشتر است.

اختالل در سیستم عروقی:

یک بیماری مزمن و پیش��رونده بر
اثر خونریزی ه��ای کوچک و تولید
لخته های خونی بوجود می آید .در
اشخاص س��الخورده مبتال به فشار
خون ،مرض قند و ی��ا بیماری های
قلبی .بنابه محل تولید شده در مغز
باعث عالئم مختلفی مانند اشکال در
صحبت کردن ،از دست دادن حس در
یک دست یا پا و غیره تولید می کند.

چند راهنمائی

 اگر اغلب فراموشکاری دارید:کلیدهایتان را همیش��ه در یک مکان
مشخصبگذارید.
 کارهای روزانه را در دفترچه یادداشتکنید.
 اگ��ر اتومبیل خ��ود را در پارکینگیبزرگ می گذارید ،محل آن را یادداشت
کنید.

بهــــــار
ژاله اصفهانی

چشمه از زیر سنگ جوشان شد
رود نیلوفری خروشان شد
بسکه بشکفته الله در کهسار
دامـن کوه ها چراغان شد
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Parviz Ghadirian, Ph.D.

دل ز باد بهار زنده شود
وز نـوای پرنـدگان سحر
آدمی زاده چون پرنده شود
که گشـاید بر آسمان ها پر
دشت سبز است و سبزه رنگارنگ
باید از خانه سـوی صحرا شد
یک دم آسوده از هـــزاران درد
چشمه شد ،رود گشت و دریا شد

در کتابفروشی های معتبر ایرانی سراسر کانادا
ایمیل متاس با دکتر قدیریان:

کاشکی هر چه میکنیم احساس
گیرد آهنگ و بر زبان آید
تا بگویم چگونه فصـــل بهار
یاد یـــاران مهربان آید

دكتر پرویز قدیریان استاد دانشگاه مونتریال در تغذیه و استاد دانشگاه
مک گیل در سرطان شناسی و كارشناس سازمان بهداشت جهانی است.

یاران مهربان پیوندی

روزتان خوش باد و نوروزتان
پیروز
همیشه شاد و پیوسته خوش
باشید

 ب��ا صدای بلند تک��رار کنید ،قبل ازخروج چراغ ه��ا را خاموش می کنم
و ....
 استرس باعث فراموشی است.در روز چند دقیقه به خود اس��تراحت
بدهید.
 -مغزتان را ورزش بدهید .اخیرا ثابت

EPIDEMIOSEARCH@yahoo.com
در مونتریال کتاب را از تپش دیجیتال تهیه کنید:
514-223-3336

خود ورزش های مغ��زی انجام داده
اند مانند :مطالعه روزانه مرتب ،حل
ج��دول ،س��ودوکو و ،...حفظ کردن
اشعار خود را از دچار شدن به آلزایمر
حفظ کرده اند.
 ورزش ک��ردن مرتب ب��ه حافظهکمک می کند مانند :دوچرخه سواری،
شنا ،راه رفتن  3بار در هفته و حداقل
 20دقیقه.
 پیش گیری از حوادث مغزی ،کنترلمرتب فشار خون و قند
 -کسانی که مرتبا دچار فراموشی می

مش��ورت کنند تا بدانند آیا به طرف
آلزایمر پیش می روند یا نه.
 مواظب افراد سالخورده باشید .معموالآنها دچار کمبود حافظه هستند ولی
اگر متوجه ش��دید که این کمبود رو
به پیشرفت اس��ت آنها را نزد پزشک
ببرید.
سالمت و تندرست باشید.
________________________
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برای نسل های نوجوان
وجوان مهاجر
دکترحسن گل محمدی

خودستایی رستم پیش
اسفندیار

رس��تم به اسفندیار گفت آنچه که از
انس��ان به گیتی باقی می ماند کردار
اوست .اکنون از من با این سن و سال
بش��نو که آنچه گشتاسب می گوید،
قبول نکن ،او ب��ه راه دانش نمی رود
او که پدرش را خوار کرده پسرش را
هم دوست ندارد ،مرگت را می خواهد
تو را به جنگ من فرس��تاده است .او
دش��من جان توس��ت که گفته برو
دست رس��تم را ببند .مرا چرخ بلند
نتواند که دستم را ببندد.
آنگاه رس��تم و اسفندیار با هم بزمی
آراستند و در این بزم قرار جنگ روز
بعد را گذاشتند .ولی رستم به جنگ با
شاهزاده ایران مایل نبود ،همچنین با
خود می گفت اگر دست بسته همراه
اس��فندیار بروم ،همه خواهند گفت:
که رستم از جوانی ترسید و اگر او را
بکشم پیش شاهان چه کنم؟ که می
گویند رستم شهریار جوانی را کشت.
اگر به دست او کشته شوم از زابلستان
چیزی باقی نخواهد ماند.
بنابر این بار دیگر رس��تم اس��فندیار
را نصیح��ت کرد و گف��ت :مکن ،ای

توضیح و پوزش

در شماره پیش پیوند صفحه
تاریخ اساطیری ایران باستان،
به قلم همکار گرانقدرمان ،دکتر
گلمحمدی ،در ستون دوم ،تیتر
دوم ،کلمه اسفندیار در اثر سهو
تایپی به صورت «اسفندیاریار»
درج شده بود.
با سپاس از دوستان تیزبین

ش��هریار جوان.
جوانی مکن ،خود را به این
بال میفکن.
و چ��ون گفت��ار رس��تم در
اسفندیار بی اثر بود ،خشمگین شد
و گفت:
تن��ت را روی رخش می ان��دازم .تو
پیش خودت شنیده ای که تیغ بر تو
کارگر نیست ،تو فردا تیغ و سنان مرا
خواهی دید.
پس از این گفتگو رستم به اقامتگاه
بازگشت ،از طرفی پشوتن اسفندیار را
نصیحت می کرد که از جنگ با رستم
صرفنظر کند .رستم در اقامتگاه خود
سالح نبرد را آماده کرد و با کراهت و
ناراحتی مهیای جنگ شد .ولی زال
زر رس��تم را به سختی از این جنگ
منع کرد.

جنگ رستم با اسفندیار
س��رانجام هیچ عاملی نتوانست مانع
جنگ رس��تم و اسفندیار شود و روز
بعد رستم سالح نبرد پوشید و آماده
نبرد با اسفندیار شد.
رستم از رود هیرمند با اسب گذشت
و یک تنه به س��پاه اسفندیار نزدیک
شد.
از آنس��وی اس��فندیار نیز آماده نبرد
با رس��تم گردید .او هم به تنهایی به
جنگ رستم آمد.
رس��تم باز هم به اسفندیار پیشنهاد
صلح کردو گفت بهتر است به جای
ما دلیران دیگری از هر دو سپاه با هم
جنگ کنن��د و به او گفت من از این
می ترسم که ترا بکشم و چون ابر بهار
برایت گریه و زاری کنم.
چون اسفندیار سخن رستم را شنید
با گفتار ناخوب جواب داد ولی رستم
چیزی نگف��ت و با نیزه به هم حمله

بنفشهبنفشهدریاکناراومد!

در ش�ماره قب�ل نش�ریه پیوند
ضمن تبریک پیش�اپیش فصل
بهار عکس یک گل بنفش�ه زیبا
را چاپ کرده بودند .خیلی از ما تا
بنفشه می بینیم ِرنگ می گیریم
و می گوییم:
بنفشه بنفشه دریا کنار اومد!
و مخصوصا اگر تنها باشیم صدای
خوشگل مان را آزاد میکنیم و از
خوانندگی خود لذت می بریم!
من هم همین کار را کردم و نمی
دانم چرا به جای شعر اصلی اینها
را خواندم.
----------------** هش��دار :کس��انی که اشک شان
دم مش��ک شان است و دل شان هم
خیلی سال است تنگ شده بهتر است
این آواز را تنها بخوانند!
----------------

بنفشهبنفشه

بنفشه بنفشه بازم بهار اومد
“بنفشه بنفشه به جویبار اومد
این زار دیوونه
باز تنگ ایرونه
پارسال بهش گفتم
امسال میریم خونه
خدامنو قربونت کنه ،ایشاال
مسافر تهرونت کنه ایشاال()1

“کاش تو هم حال مرا داشتی
سینه ای از کینه جدا داشتی
بزن قدش فلونی
دوست دارم میدونی
بی خیال بی وفایی
با صفا و مهربونی

www.paivand.ca
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تاریخ اسا
طیری ایران باستان

خدامنو قربونت کنه ایشاال
همسفر تهرونت کنه ایشاال()2
بنفشه بنفشه عمرا چه کوتاهه
با نفرت با کینه زدیم تو بیراهه
درمون درد دل
یک نیمه شب آهه
کوه های سختی ها
پیش تو چون کاهه
خدا منو قربونت کنه ایشاال
باز دوباره مهمونت کنه ایشاال ()3
__________
( )1روی سخن بند اول با ایران عزیز
است
( )2روی سخن با عزیزی است که از
ما کدورتی به دل دارد .دوست ،فامیل،
همسایه ،آشنا ،همکار یا هموطن.
سیُـمی هم
( )3طرف حس��اب این ّ
خود آ خداست که شب عیدی نوکر
آقایی شم هستیم.
هرکی هم از هر جاش ناراحته ،مشکل
خودشه!
-------------

مخلص هرچه بامعرفته
جواد مهر علی (مونتریال)

در روزگار انیرانی:
شاهنامه به بیان ساده

کردن��د و آنگاه گرز
برداشتند.
بر اثر ش��دت نبرد گرزه��ای هر دو
پهلوان شکس��ت ،آنگاه کمر یکدیگر
را گرفتند و هر چه کردند یکی را بر
دیگری برتری نبود.

کشته شدن پسران
اسفندیار به دست زَواره
و فرامرز
چون جنگ رستم و اسفندیار به طول
انجامید ،از طرف سپاه رستم زواره و
از طرف سپاه اسفندیار پسر او نوش
آذر به می��دان تاختند و جنگ انبوه
آغاز شد .نیزه دار رستم که الوای نام
داشت به دست نوش آذر کشته شد.
زواره اسب تاخت و به نوش آذر رسید
و او را با نیزه از پای درآورد .برادر نوش
آذر که از دور کش��ته شدن او رادید
به میدان نبرد آمد و از طرف س��پاه
رس��تم نیز فرامرز به او حمله کرد و
وی را کشت.
سومین پسر اس��فندیار بهمن چون
مرگ دو برادر را دید ،سراس��یمه به
نزد اسفندیار در میدان جنگ شتافت
و ماجرای کشته ش��دن نوش آذر و
مهرنوش را گفت .آنگاه چون رس��تم
آن را ش��نید س��خت ناراحت شد و
گفت من خواهان این جنگ نبودم،
دست برادر و فرامرز را بسته و پیش
شما می آورم.
ولی اس��فندیار باز هم لب به دشنام
گش��ود و رستم برای اینکه به جنگ
ادامه ندهد ،به کوه گریخت و فردا با
تیر و کمان به یکدیگر حمله کردند.
تیرهای اسفندیار به رستم کارگر بود
ولی تیرهای رس��تم به اسفندیار که

رویین تن بود اثری نداش��ت .رستم
ناچار به باالی کوه رفت و از زال یاری
خواست .زال پر سیمرغ را آتش زد و
سیمرغ حاضر شد.

چاره کردن سیمرغ در
کار رستم

سیمرغ رستم را گفت چنانچه پیمان
کن��ی که حتی االم��کان از جنگ با
اسفندیار صرفنظر کنی رازی بزرگ
را بر تو آش��کار خواهم کرد .چون هر
کسی خون اس��فندیار را بریزد ،او را
شوربختی فرا می رسد.
پس از آن س��یمرغ رستم را به بیشه
ای در آن س��وی دری��ای چین برد و
بوته گزی را نشان او داد و به او گفت
این گز را ببر و از آن تیری س��ه پر و
با دو پیکان درس��ت کن ،چون فقط
دو چشمان اسفندیار رامی توان با تیر
هدف گرفت.

کشته شدن اسفندیار به
دست رستم

سحرگاه روز بعد رستم جامه جنگ
پوشید و به میدان آمد .اسفندیار نیز با
سالح نبرد به جنگ او رهسپار گشت.
آنگاه رستم به اس��فندیار گفت من
امروز ب��رای جنگ نیامده ام .به دادار
زرتش��ت و دین بهی او و به خورشید
و ماه و اوستا و زند (کتابهای مذهبی
دین زرتشت) که نمی خواهم با تو به
جنگم.
و دیگ��ر ب��ار رس��تم از اس��فندیار
درخواس��ت کرد که از نبرد صرفنظر
کند ،ولی اسفندیار به او گفت بیهوده
البه مگو و سخن نابکار به لب میار و
به ج��ز رزم و نبرد هم چیزی مخواه.

چون رستم چنین دید ،تیر گز را در
کمان کرد و در نهان خداوند را خواند
و گفت ای داور ماه و هور ،ای افزاینده
دان��ش و فر و زور ،تو میدانی که من
هرچه می کوشم تا اسفندیار را از این
جنگ منصرف کنم نمی توانم .یزدانا
تو این گناه را از من مدان و آنگاه تیر
را مطابق آنچه که سیمرغ گفته بود
بر چشم اسفندیار زد و جهان پیش او
تیره و تار شد و از اسب فرو افتاد.
آنگاه رس��تم سراس��یمه به نزدیک
اس��فندیار آمد و گفت ت��و آن بودی
که گفتی رویین تن هستم و آسمان
بلند را بر زمین م��ی زنم ،دیدی که
به خودت چه ک��ردی؟ و پس از آن
تهمتن در کنار اسفندیار از شرم خون
گریه کرد و با نوای نرم مویه نمود.
در این آخرین لحظات عمر اسفندیار
متوجه حیله های گشتاس��ب شد و
پس��ر خود بهمن را به رستم سپرد و
رستم گفت هر آنچه که گفتی انجام
خواهم داد.
رستم س��وگند یاد کرد که بهمن را
به پادش��اهی نش��اند و خود بنده وار
کمر به خدمتش بندد .آنگاه جان از
تن اسفندیار رخت بر بست و جسم
خسته اش بر تیره خاک فرو افتاد.
زواره برادر رستم با پرورانیدن بهمن
مخالف بود و به رستم می گفت:
اگر بچه نره ش��یر را پ��رورش دهی
دشمن را پرورش داده ای .پدر کشته
را آشتی محال است .پس از مرگ تو
خاک زابلس��تان را این پسر زیر و رو
خواهد کرد.
ولی رس��تم س��خن او را نپذیرفت و
بهمن را چون فرزندی در کنار گرفت
و او را بزرگ کرد و کلیه فنون نبرد را
به او آموخت تا ش��اهزاده ای برومند
شد.
ادامه دارد....

ضیافت نوروز خانه ایران
خانهی ایران به مناسبت سال نو
و به منظور تجدید دیدار با هموطنان مهمانی ئی را

در روز جمعه  21ماه مارس

در سالن پذیرائی میهمانی ها
در «وست آیلند» برگزار می کند.
_____________________
بهای بلیت 55 :دالر
___________________
شامل یک ساعت پذیرایی با کوکتیل با 10
نوع اُردور
و سپس پذیرایی با شام:
 5غذا همراه با

کنسرت
گوگوش در
دوبی
باالخره موج گوگوش به سواحل خلیج
فارس رسید و ایرانیان محروم از ویزای
اروپ��ا و آمریکا می توانند کنس��رت
خواننده ی محبوب شان را در همین
دوبی خودمان به تماشا بنشینند .به
برکت این کنس��رت و کنسرت های
مشابه ،بلیط هواپیماها همگی فروخته
ش��ده و احتم��اال در دوبی ج��ا برای
س��وزن انداختن نخواهد بود .دس��ت
حکومت اسالمی درد نکند که امارات
را آباد کرد .ما با جلوگیری از برگزاری
چنین کنس��رت هایی اسالم را حفظ

پـارسی
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شراب و نوشابه های غیرالکلی
همراه با موزیک  DJو رقص و پایکوبی
______________________

توجه :با توجه به مهمانیهای سال نوی امسال مدرسهی
دهخدا و وست آیلند که هر ساله برای بچهها وبا زیبایی
وتنوع هرچه تمامتر برگزار میشود ،و با توجه به محدودیت
مکانی ،بر آن بودیم که این مهمانی را به بزرگترها اختصاص
دهیم.
---------------------------------لیکن بنا بدرخواست های متعدد ،عالقهمندان اکنون
میتوانند فرزندان خود را نیز به همراه بیاورند و
تنها باید مبلغ پایهای را به سالن پذیرایی به ازای هر
صندلی  40دالر بپردازند.

می کنیم ،عرب ها پول پارو می کنند.
ما که پول نفت داریم ،پول توریس��م
فسادانگیز و کنسرت می خواهیم چه
کار؟ پول خوب است برای همسایه؛ ما
که الحمدلله دارا هستیم.
ام��ا خوش��حالام که طنی��ن صدای
گوگ��وش در همین همس��ایگی ما
خواهد پیچید .مردم –جای ما خالی-

“ای چراغ هر بهانه از تو روش��ن ،از تو
روشن”راخواهندشنید؛“غریبآشنا”
را خواهند شنید؛ “هجرت” را خواهند
شنید .با صدای خیال انگیز گوگوش
خاطرات گذشته را زنده خواهند کرد.
با “کیوکیو بنگ بنگ” او ،آن چه را که
بر ما گذشت مرور خواهند کرد .ترانه
های امروز گوگوش را هم که دوست
نداشته باشیم ،ترانه های
گذش��ته اش را نم��ی
توانیم فراموش کنیم .با
آن ها زندگی کرده ایم؛
با آن ها زندگی خواهیم
ک��رد .ب��ه امی��د روزی
که گوگوش در کش��ور
خودش بخواند.

(از وبالگ
ف .م .سخن )

را پاس

بد ا ر یـ��م

ή̳ΩΩ - ήΘδ̳ΩΩ Ϯ̴Α
Ϫϧή̳ΩΩ Ϯ̴Α ϪϧϻΩΎϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦΘηΩ έΎϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦΘηΩ ̲Ϩϧ Ϯ̴Α
ϡίΎϋ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϫέ - έΎ̢δϫέ Ϯ̴Α
Ϫϧϭέ Ϯ̴Α ϥΪη ϡίΎϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΪηέΎ̢δϫέ - ϥΪη
ϡΎΠϧήγ Ϯ̴Α ΖΒϗΎϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ήϴΧ ϪΑ ΖΒϗΎϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϡΎΟήϓ ̮ϴϧ Ϯ̴Α
ΪϨϣΩήΧ Ϯ̴Α ϞϗΎϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪϨϤθϧΩ Ϯ̴Α Ϣ˶ϟΎϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎϬΟ Ϯ̴Α ϢϟΎϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ήϴ̴ϧΎϬΟ Ϯ̴Α ήϴ̴ϤϟΎϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΒΗέ ̶ϟΎϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩΎ̴ҨΎΟ ϻϭ Ϯ̴Α
ΏΎϨΠϴϟΎϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ήϬ̳ϻϭ - έϮ̳έΰΑ Ϯ̴Α
ϪϧΎ̳ΩϮΗ Ϯ̴Α ϪϧΎϴϣΎϋ ̵ΎΟ ϪΑ
εϮ̡ϻΎΑ Ϯ̴Α ΎΒϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ζΘγή̡ Ϯ̴Α ΕΩΎΒϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ί ΪϨΗέΎΒϋ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϊϧ ϪҨΎ̡ ϦҨ ήΑ Ϯ̴Α
ΪϨ̡ Ϯ̴Α ΕήΒϋ ̵ΎΟ ϪΑ
έϭήϣ ϭ έϮΒϋ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϊη ϭ Ϊϣ Ϯ̴Α
ϥΩή̯ έϮΒϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦΘηά̳ Ϯ̴Α
ϭήηήΗ Ϯ̴Α αϮΒϋ ̵ΎΟ ϪΑ
Ζϔ̴η Ϯ̴Α ΐΠϋ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̳ΪϧΎϣέΩ Ϯ̴Α ΰΠϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ΏΎΘη Ϯ̴Α ϪϠΠϋ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϧ̯ ϪϠΠϋ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϧ̯ ΏΎΘη Ϯ̴Α
ϩΩΰΑΎΘη Ϯ̴Α ϪϧϻϮΠϋ ̵ΎΟ ϪΑ
Ζϔ̴η Ϯ̴Α ΐϴΠϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩέΎϤη Ϯ̴Α ΩΪϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩΩ Ϯ̴Α ϝΪϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖϴϘϓϮϣ ϡΪϋ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϣΎ̯Ύϧ Ϯ̴Α
̵έΎϤη Ϯ̴Α ̵ ϩΪϋ ̵ΎΟ ϪΑ
έΎϤηή̡ Ϯ̴Α ϩΪҨΪϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϢϫϮΧ ̶ϣ έάϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ΎҨ ϢϫϮΧ ̶ϣ είϮ̡ Ϯ̴Α
ΪϴθΨΒΑ
̶ϫϮΧέάϋ ̵ΎΟ ϪΑ
είϮ̡ Ϯ̴Α
ϪϨϬ̡ Ϯ̴Α Ϫλήϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϡΪϧ νήϋ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ҨΎϤϧ ϩϮϠΟ Ϯ̴Α
ΎϨϬ̡ Ϯ̴Α νήϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϝΎΣ νήϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖγϮΧΩΩ Ϯ̴Α
ΎοΎϘΗ ϭ Ϫοήϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ΖγϮΧ ϭ ΩΩ Ϯ̴Α
ϦϬ̡ Ϯ̴Α ξҨήϋ ̵ΎΟ ϪΑ
̱Ϯγ Ϯ̴Α ΰϋ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έΩΰϋ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έϮ̳Ϯγ Ϯ̴Α
̵έΎϨ̯ήΑ Ϯ̴Α ϝΰϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϩήθϓ Ϯ̴Α ϩέΎμϋ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΎΒμϋ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϧϴ̴ϤθΧ Ϯ̴Α
ϥΪη ̶ϧΎΒμϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦΘϔηήΑ Ϯ̴Α
ϢθΧ Ϯ̴Α ΖϴϧΎΒμϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎΘγΎΑ ήμϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎΘγΎΑ ϩέϭΩ Ϯ̴Α
ήμϋ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϧϴδ̡ – έϮҨ Ϯ̴Α
̵έϭ Ϧϓ ήμϋ ̵ΎΟ ϪΑ
̵έϭ Ϧϓ ϪϧΎϣί Ϯ̴Α
̶θ̯ήγ Ϯ̴Α ϥΎϴμϋ ̵ΎΟ ϪΑ
Ζθ̳ίΎΑ Ϯ̴Α ϒτϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪΜΠϟ Ϣϴψϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ή̰ϴ̡ ϥϼ̯ Ϯ̴Α
̱ήΘγ Ϯ̴Α Ϣϴψϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ζθΨΑ Ϯ̴Α Ϯϔϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ίΎΒϬη Ϯ̴Α ΏΎϘϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ΎϫέϭΎΑ Ϯ̴Α ΪҨΎϘϋ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̳ΪϧΎϣ ΐϘϋ ̵ΎΟ ϪΑ
̶̳ΪϧΎϣ β̡ϭ Ϯ̴Α
ϩΪϧΎϣ ΐϘϋ ̵ΎΟ ϪΑ

بگو واپس مانده
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حقوق بشر پس از انتخابات...
قتلگاه
و سیع
ادامه از صفحه :
سیاس��ی تبدیل كنند .حكومت جدید
نیز ظاهرا همین شیوه را پیش گرفته ،و
البته این اصالحطلبان وفادارتر از آن به تعدادی از قاضیان خشن خود را رهسپار
جمهوری اس�لامی بودند كه این گونه مناطق غیر فارسنشین ایران كرده است.
برچس��بها به آنان بچسبد ،ولی صرف یكی از اینان ،حجت االسالم نكونام است
این امر نش��ان داد كه حاكمان جدید و كه نقش خلخال��ی آن روزها را امروز در
ذوبشدگان در والیت آقای خامنهای تا سیستان و بلوچس��تان به عهده گرفته
است.
كجا حاضرند در این جهت پیش بروند.
ی نكونام دارای سوابق برجستهای در
انتصاب آقای پورمحمدی به وزارت كشور آقا 
با سابقه دس��ت داشتن در قتلعامهای نظام سركوب جمهوری اسالمی است و
س��ال  ۱۳۶۷و شركت مس��تقیم او در از جمله مدتی را در مقام دادستان دادگاه
كش��تن صدها نف��ر از اس��یران بیگناه ویژه روحانیت و سپس معاون دادستان
جمه��وری اس�لامی (به روای��ت آقای كل گذرانده اس��ت .ولی مهمترین نقش
منتظری) بیش از هر چیز دیگر ماهیت او ریاس��ت كل دادگس��تری سیستان
و بلوچس��تان اس��ت كه از اوایل س��ال
دولت جدید را برمال میكرد.
یك��ی از نمونهه��ای بارز بازگش��ت به  1385به عهده گرفته اس��ت .اولین كار
س��الهای اولیه پ��س از انق�لاب ،موج او در ای��ن مقام ،ایجاد یك «دادگاه ویژه»
سركوب ش��دیدی اس��ت كه حكومت در این اس��تان بود .دادگاههای ایران در
جدید در سرزمینهای غیر فارس ایران نقض اصول و موازین حقوقی و حتا نقض
قوانین خود جمهوری اسالمی دست بازی
به راه انداخته است.
در یكی دو س��ال انقالب ،سركوبهای دارند .ولی ظاهرا این اندازه بیبند و باری
ی ابتدا در كردستان و تركمنستان حقوقی برای آقای نكونام در سیس��تان
سیاس 
ی نبوده است كه الزم
و خوزستان و نقاطی از این قبیل شروع و بلوچس��تان كاف 
شد و سپس به مركز و نقاط فارسنشین دانسته داگاه ویژهای ایجاد كند تا دست
نیز كشیده ش��د .در آن هنگام ،آیتالله او در سركوب و كشتار كامال باز باشد .و
خمینی خشنترین و سبعترین قاضیان تجربه نشان داده است كه آقای نكونام از
خود را به این سرزمینها گسیل میكرد این دس��ت باز خود حد اكثر استفاده را
تا بیرحمانه بكشند و دمار از روزگار آنان كرده است .از هنگام تصدی آقای نكونام
درآورند.
در این مقام ،نه فقط رقم اعدامها در این
صحنههای فجیعی كه آیتالله خلخالی اس��تان به ش��دت باال رفته است و بلكه
در این مناطق آفرید برای همیشه ثبت و فاصله بین صدور حكم و اجرای آن بسیار
ضبط شده است.
كوتاه ش��ده و در موارد زیادی (بر خالف
ی اسالمی) فرصت
و البته فاصلهای نشد تا این كه قاضیان تصریح قوانین جمهور 
شرع همین صحنهها را در مركز و نقاط تقاضای تجدید نظ��ر به محكومان داده
دیگرایرانبیآفرینندوسراسرایرانرابهیك نشده است .به گزارش عفو بینالملل (،)۱

مروی بر خبرهای کبک و کانادا...
ادامه از صفحه25 :
از همین نمونه میتوان کار شهرداری
مونت��رال را هم ح��دس زد (تو خود
حدیث مفص��ل بخوان از این مجمل)
الفونس��و تصمیم دارد بعد از زمستان
امسال بازنشسته شود و می گوید:
«بقدر کافی زمستان دیده ام!»
البته آلفونسو در این مورد تنها نیست.
ش��نبه شب ،س��ازمان مترو بعضی از
ایس��تگاه های خود را باز گذاشته بود
تا کس��انی که نتوانسته بودند به خانه
های خود بروند در آنجاها پناه بگیرند
و بیتوته کنند.
همچنین س��عی ش��ده ب��ود بعضی
س��رویس های اتوب��وس ه��ا را دایر
نگهدارند تا تس��هیالتی فراهم ش��ود.
ولی با این حال ،بعضی ساکنین وست
آیلند تا ساعت  2بعدازظهر یکشنبه از
دسترسی به اتوبوس محروم بودند.
کار برف روبی آن چنان سنگین بود که
در بعضی جاها ماشین های برف روبی
از کار افتادند .شهرداری مونترال اعالم
کرده است که جمع آوری برف خیابان
ها زودتر از جمعه تمام نخواهد شد.
پس به قول یک مقام شهرداری «باید
صبور باشیم».

آمار و ارقام...

حال به بررس��ی چند آمار و ارقام می
پردازیم.
در نوامبر سال گذشته ،سازمان محیط
زیست کانادا  63روز برفی پیش بینی
کرده بود که  7مورد آن توام با طوفان
با حداقل  15س��انتیمتر برف برآورد
ش��ده بود .ولی تاکنون دس��ت کم 9
مورد طوفان ،بعضا با  30س��انتیمتر
برف ،ثبت شده است.
از اواسط پائیز سال قبل تا هنگام تنظیم
این مطلب ،جمعا  347سانتیمتر در
مونترال برف باریده اس��ت که بیش از
 200سانتیمتر آن از اول ژانویه تاکنون
بوده است.
این میزان بارش برف در چهل س��ال
اخی��ر فقط با برف س��ال  1971قابل

مقایس��ه اس��ت که با  383سانتیمتر
رکورد دار است.
در روز چهارم مارس همان س��ال ،در
عرض  24س��اعت 43/2 ،س��انتیمتر
برف باریده بود .آن برف  17کشته بجا
گذاش��ت که تعدادی از آنها در داخل
اتومبی��ل هایی که زیر برف گیر کرده
بودند ،تلف شده اند.
در اثر همان برف 80 ،درصد جاده ها
هم به مدت  24س��اعت بسته مانده
بودند .ولی امس��ال چنی��ن حوادثی
یا نداش��ته ایم و یا چندان زیاد نبوده
است.
برف امس��ال فقط  36سانتیمتر از آن
سال کمتر است.
البته با توج��ه به اینکه هنوز در نیمه
ه��ای م��ارس هس��تیم و ب��ا در نظر
گرفتن پیش بینی های سازمان های
هواشناسی ،احتمال طوفان های دیگر
هم وجود دارد .چون در ماه آوریل سال
گذشته 15 ،سانتیمتر برف باریده بود.
پس هنوز احتمال اینکه امسال رکورد
دار شود وجود دارد.
در شهر کبک ،که چهار صدمین سال
احداث خود را جشن می گیرد ،میزان
بارش برف به  400س��انتیمتر رسیده
است تا با عدد عمر شهر برابری کند.
از بی��ن  9طوفان برف ثبت ش��ده در
امس��ال ،طوفان شنبه  8مارس با 30
سانتیمتر برف سنگین به عنوان طوفان
قرین بیست و یکم شناخته شده است.
طوف��ان چند روز قبل از آن هم با 18
سانتیمتر برف و  5سانتیمتر دانه های
یخ ادعای رقابت دارد و تنها کسانی که
آن را پارو کردند از میزان سنگینی آن
باخبرند .این طوفان ها عالوه بر آن که
مش��کالت فراوانی برای شهرداری ها
فراهم کرده و رفت و آمد زمینی را فلج
کرده اند ،پروازه��ای هواپیماها را هم
مختل کرده و مسافرین را بخاطر لغو
پروازها ،در فرودگاه ها به بیتوته کردن
واداشته اند.
نقل ش��ده است که در س��ال 1971
پلیس برای رفت و آمد از کفش های
مخصوص و «اسنوموبیل» عاریتی از
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سیدر س��د از كل اعدامیهای ایران در
هفت ماه اول س��ال  ۲۰۰۷بلوچ بودهاند.
این گزارش همچنین از منابع بلوچ نقل
میكند كه ظاهرا برخی از بلوچها را برای
اعدام به استانهای نزدیك بردهاند و این
افراد در این آمار به ش��مارش نیامدهاند.
كشتار كردس��تان سال  ۱۳۵۸به دست
ی اكنون به دس��ت نكون��ام در
خلخال�� 
سیستان و بلوچستان صورت گرفته است
 و ادامه دارد.مجموعه آن چه كه در مورد نقض حقوق
بش��ر اكنون و در هفتهه��ای نزدیك به
انجام رأیگیری  24اسفند در ایران رخ
میدهد ،بسیار نگران كننده است.
در ده سال گذشته ،نقض حقوق بشر تا
این حد در ایران گسترده نبوده است .اگر
مقامات ایران در آس��تانه یك رأیگیری
مربوط به یكی از سه ارگان اصلیخود تا
این حد در سركوب شهروندان و اعمال
خش��ونت با دس��ت باز عمل میكنند
و نگ��ران تأثیر آن بر كیفی��ت برخورد
ش��هروندان در امر رأیگیری نیس��تند،
معلوم نیست كه در فردای پس از انجام
این رأیگیری چه در س��ر میپرورانند.
بنا به تجربه ،روزهای بسیار سیاهتری در
راه است .این شرایط ایجاب میكند كه
همه فعاالن حقوق بشر و آزادیخواهانی
كه اندیشه استقرار دموكراسی و حقوق
بش��ر در ایران را در س��ر دارند ،هشیار
باشند و پیش از این كه ماشین سركوب
جمهوری اسالمی دور بیشتری بگیرد و
خشونتهای بیشتری بیافریند دست به
كار ش��وند ،تا ش��اید از آن مانع شوند یا
از شدت آن بكاهند .امر رأیگیری را به
حكومتیان واگذاریم و حول خواستهای
حقوق بش��ری از خود اتحاد عمل نشان
دهیم.

مردم استفاده کرده است.
یکی دیگر از مش��کالت برف امسال
انباشته شدن آن در بسیاری از مناطق
و ایجاد تل ه��ای بلند مقابل منازل
است .این در حالی است که اگر در اثر
هوای گرم و باران های مقطعی ،مقدار
زیادی از برف های قبلی آب نشده بود،
یقینا ارتفاع برف های انباش��ته شده
بسیار بیشتر از آن چیزی می بود که
حاال هست.
کوه ه��ای برف به ای��ن زودی ها آب
شدنی نیستند و زودتر از اوایل آوریل
به دیدن چمن ها موفق نخواهیم شد.
(تازه زمانی که هم آب بشوند ،مشکالت
س��خت باالآمدن سطح رودخانه های
کبک ،و دردسرهای سیل را خواهیم
داشت!)
گلف بازان هم بهتر است تا اواخر آوریل
بجای گلف ،شطرنج بازی کنند.

هزینه ها

قب��ل از همی��ن طوفان اخی��ر ،اغلب
شهرداری های شهرها و مناطق اطراف
مونترال بودجه برف روبی خود را تمام
کرده بودند و برای تامین بودجه بیشتر
به دنبال منابع مالی می گش��تند ،از
قبیل کمک های مردمی .ولی بعدا از
این کار منصرف شدند.
ش��رایط پیش آمده همه پیش بینی
ها را به هم زده است .به عنوان نمونه،
ش��هرداری پلتو ،مونت روی��ال ،برای
برف روب��ی  180س��انتیمتر بودجه
پیش بینی کرده ب��ود .اخیرا مجبور
شده است  600000دالر اضافی هم
تامین کند ،زیرا تمامی  8/7میلیون
دالر پیش بینی شده خرج شده است.
باید توجه داشت که بودجه برف روبی
های احتمالی ماه های مارس ،آوریل
و همچنین نوامبر و دس��امبر آینده
را هم به حس��اب آید .وضع در سایر
شهرداری ها هم کم و بیش به همی
گونه است.
علیرغم این همه ب��رف ،هوای کانادا
حتی بطور معمول سالهای قبل هم
سرد نشده است .کمتر روزی سرمای
زیر  15یا  20درجه زیر صفر داش��ته
ایم .در حالی که  30تا  35و حتی 50
درجه زیر صفر هم در س��الهای اخیر

یا روسری یا توسری
ادامه از صفحه38:
تا جایی که حتی زمانی که هژمونی
گفتمان درون دینی در جنبش زنان
کمرنگ ش��د ،باز هم مساله حجاب
نتوانس��ت ب��ه درس��تی و درخور آن
جنبش فراگیر اجتماعی که حول آن
وجود داشت مطرح شود.
در واقع اعتقاد مذهبی بخشی از فعاالن
زن با احتیاط و مالحظه کاری بخش
س��کوالر فعاالن ،در تاریخ سی ساله
جنبش زنان ایران پس از انقالب 57
شرایطی را به وجود آورد که گفتمان
بیرونی “یا روسری یا توسری” تبدیل
به گفتمان درونی “یه روس��ری سر
کردن که کسی را نکشته” به عنوان
گفتمان مسلط در زمینه حجاب شود
و حتی تا به امروز ،کمابیش مس��لط
باقی بماند.

طرح برخی سئواالت
محتوم

در تحلیل دالیل بی اعتنایی جنبش
زنان به مساله حجاب ،تنها آنچه گفته
شد نمی تواند به تمامی توضیح دهنده
واقعیت باشد .نگاهی دوباره به ماهیت
و تعریف جنبش زنان در ایران ،جنبه
های دیگری از واقعیت را به ما نشان
خواهد داد.
برخی از نظریه پردازان علوم اجتماعی،
عمل جمعی بدون سازماندهی و حتی
بدون خودآگاهی جنسیتی زنان ایرانی
را اصلی ترین نشانه و همینطور اصلی
ترین ویژگی جنبش زنان در ایران می
دانند .آنها به اس��تناد ابتکارات فردی
زن��ان در زمینه به عق��ب راندن گام
به گام مرزهای حجاب که به ش��کل
عملی جمعی ظاهر می شود ،از وجود
یک جنبش گسترده زنان سخن می
گویند .در کنار این تعریف از جنبش
زنان به معنای ع��ام ،تعریف دیگری
از جنبش زن��ان به معنای خاص نیز
وج��ود دارد و آن یعنی عمل جمعی
و سازماندهی شده گروهی از فعاالن
بر اس��اس خودآگاهی جنسیتی و با
هدف تغییر.

مشاهده شده است.
بهرحال ،چه برف و چه باران و چه سرد
یا گرم ،کانادا کشوری است پهناور و در
می��ان دو اقیانوس بزرگ قرار گرفته و
قطب شمال را هم باالی سر خود دارد
و از هر کدام از آنها تاثیرات زیادی می
پذیرد.
ایاالت متحده آمریکا محافظ جنوبی
ماست .زیرا ضربات اولیه و سهمگین
طوفان ها را تحم��ل می کند و فقط
برف و باران آنها به ما می رسد .البته ما
به آسیب دیدن همسایه جنوبی راضی
نیس��تیم ،ولی بطور طبیعی در پشت
آن از آسیب های کوبنده طوفان هائی
از قبیل کاترینا در امان هستیم .برف
و س��رما را چه مثبت ارزیابی کنیم و
چه نه ،ساکنین کانادا بسیار خوشبخت
هس��تند ،و به شکرانه آن ،ضمن بهره
مندی از زیبائی ها ،نعمات و امکانات
وس��یع آن ،باید در حفظ آن بکوشند
و آنرا هر روز بهتر و زیباتر س��ازند و به
نسل های بعدی تحویل دهند /حفظ
محیط زیست ،مصرف کم و تولید زیاد
از جمله این کوشش هاست.
تازه واردین هم فکر نکنند که کانادا با
این برف زیاد قص��د آزار آنان را دارد،
بلکه زیر پای آنان فرش س��فید پهن
کرده است که عالمت صلح و دوستی
اس��ت و به این ترتیب به آنان خوش
آمد می گوید.
------------------

در نگاه اول اینکه در حالی که زنان
عادی طبقه متوس��ط سالهاست بر
سر مساله پوشش خود با حاکمیت
مناقش��ه ای دائمی دارن��د ،اینکه
فع��االن جنبش زنان که خاس��تگاه
طبقات��ی اکثری��ت آنها ه��م طبقه
متوسط شهری است ،بحث حجاب را
یا یکسره از دستور کار عمل جمعی
خود حذف می کنند یا س��عی دارند
به طریقی از کنار آن بگذرند ،تضادی
درونی در حرکتهای زنان ایرانی ایجاد
می کند .ام��ا اگر بپذیریم که این دو
دینامیک اجتماعی ،کارکردهای خود
را دارند که بنا به ماهیت متفاوتشان،
متفاوت و حتی گاه بی ارتباط خواهد
بود ،رویکردها و کارکردهای مختلف
جنبش زنان به معنای عام و خاص در
مورد بحث حجاب قابل توجیه است.
از ای��ن زاویه ،جنبش زنان به معنای
خاص خ��ود در فعالیتهای مختلفش
در سالهای اخیر سعی در نشان دادن
تبعیض علیه زن��ان و افزایش آگاهی
عمومی جامعه نسبت به آن در حوزه
هایی داش��ته است که به اندازه کافی
مورد توج��ه عموم نیس��ت .در واقع
فع��االن جنبش زنان س��عی دارند با
نورافکن انداختن به طرف تاریک ترین
زوایای قانون ،فرهنگ ،حول محور این
موضوعات جامعه را برای ایجاد تغییر
بس��یج کند .در دیگر سو ،جامعه به
شکل گس��ترده ای نسبت به مساله
حجاب آگاهی دارد ،زنان در ش��کلی
عام و گسترده حول محور این مساله
بسیج شده اند و ابتکارات شخصی خود
را برای عدم پذیرش الگوهای اجباری
به کار می گیرند و خواست خود برای
تغییر را ،به شکلی چنین آشکار نشان
می دهند .در چنین شرایطی سئوال
این است که آیا اساسا دخالت جنبش
زنان به معنای خاص در مساله حجاب
الزم است؟
آی��ا در حالی که ی��ک حرکت زنده
اجتماعی در مورد حجاب میان زنان
طبقه متوسط شهری در جریان است،
مداخله فعاالن جنب��ش زنان در این
موضوع ،در حالی که خود تحت فشار
روز افزون حاکمیت هستند ضروری
است و می تواند کمکی به این حرکت
کند؟
طرح چنین پرسشی به معنای اولویت

بودجه کبک و
دولت اقلیت
شـــاره

ط��رح و تصویب بودج��ه در مجالس
قانون گزاری اغلب با بحث های داغ و
گاهی با مشاجرات لفظی همراه است.
دلیل آن روش��ن است .هر کس نقطه
نظرهای خود را بهترین می داند و ،با
فرض داشتن حسن نیت ،می خواهد
پ��ول مملکت به آن س��و ر َود که وی
صالح تشخیص می دهد.
قرار است بودجه استان کبک روز 13
مارس در پارلمان مطرح شود ،بودجه
ای که وزیر دارائی خانم مونیک ژروم-
فورژه آن را «دیسیپلینی و محتاطانه»
خوانده است.
ولی بحث درباره اقالم آن و نحوه هزینه
ه��ای دولتی از مدتها پیش از س��وی
احزاب اوپوزیسیون در گرفته است.
دول��ت هائی ک��ه در پارلم��ان دارای
اکثریت هستند برای تصویب بودجه
نگرانی چندانی ندارند.
ول��ی دولت ژان ش��اره چنین وضعی
ندارد و برای تصویب بودجه ،دست کم
ب��ه رای یکی از دو حزب  ADQو PQ
نیاز دارد.
اگر هیچکدام از آن دو حزب به بودجه
رای مثبت ندهد ،دولت اقلیت ش��اره
س��قوط خواهد ک��رد .در نتیجه باید
انتخاب��ات عمومی در کب��ک برگزار
ش��ود .این آن چیزی است که هیچ
یک از سه حزب تمایلی به آن ندارد.
زیرا نه تنها هیچ یک از آنها آمادگی
الزم را برای انتخابات زودرس ندارد و
از پیروزی خود مطمئن نیست ،بلکه
طبق نظرسنجی های متعدد ،مردم
کبک هم انتخابات نمی خواهند.
بنابراین ،هر سه حزب به این نتیجه
رس��یده اند که با انج��ام مذاکره (به
اصطالح البی ک��ردن) به یک توافق
دس��ت یابند ،به این معنا که دولت
مقداری از خواسته های اوپوزیسیون
را در بودجه به گنجاند ،در عوض آنها
هم رای مثبت بدهند.
ولی گویا خواسته های اوپوزیسیون با

بندی از آن چه که در ابتدا سخن آن
رفت نیس��ت .یعنی نمی توان گفت
ح��اال که در عرصه عام جنبش��ی در
زمین��ه حجاب در حال وقوع اس��ت،
پرداختن به این مساله پرهزینه نمی
تواند اولویت جنبش زنان باشد .بلکه
طرح چنین اس��تداللی ب��ه منظور
تحلیل این واقعیت بیرونی است که
چ��را جنبش زنان به مس��اله حجاب
نزدیک یا خیلی نزدیک نمی شود .در
واقع به نظر می رسد فعاالن جنبش
زنان با مالحظه فشارهای فزاینده ای
که بر فعالیتهای گروهی آنان اعمال
می شود ،دلیلی نمی بینند وارد حوزه
پرمخاطره دیگری شوند که به اندازه
کافی مبارزه اجتماعی در آن جریان
دارد .اینکه چنین اس��تدالل پنهانی
ت��ا چه حد در رون��د حرکت جنبش
زنان مثبت اس��ت یا منفی ،بازدارنده
اس��ت یا پیش برنده ،به آسانی قابل
قضاوت نیست .اینها برخی از سئواالت
محتومی است که پیش روی ما قرار
دارد ،سئواالتی که بدون بحث کردن
و ب��از ش��دن دیدگاهه��ای مختلف
درب��اره یک یک آنها ،و البته چندین
س��ئوال دیگر ،نمی توان امیدوار بود
که هیچگاه مقدمات و عقبه گفتمانی
برای ورود جنب��ش به بحث حجاب
فراهم شود؛ آیا برقراری پیوندی میان
جنبش زنان به معنای خاص و عام آن
حول محور حجاب ممکن است؟ آیا
این امر برای جنبش زنان ،استفاده از
یک فرصت بی نظیر بسیج اجتماعی
را فراهم خواهد آورد یا ضربه ای غیر
قابل جب��ران بر آن وارد خواهد آورد؟
آیا حجاب ،مس��اله کلیدی است که
می توان��د جنبش زنان را با نیروهای
اجتماعی بالقوه خود به شکلی وسیع
پیوند زند یا باعث گسستن بدنه سنتی
جامعه از جنبش و پایین آمدن سرمایه
اجتماعی آن خواهد شد؟ و...
 25بهمن meydaan.org 1386

نوروز امسال

با اندی

در مونتریال
چهارچوب های دولت چندان مطابقت
ندارد .وزیر دارائی ،در اواخر ماه گذشته،
گفته بود «تاکنون دو حزب  ADQو
 PQبی��ش از یک میلی��ارد دالر برای
امسال و س��ال آینده تقاضا کرده اند.
این پیشنهادی خام و نسنجیده است،
زیرا معلوم نیست در سال های بعدی
چه اتفاقی خواهد افتاد».
در مقاب��ل آنها ،دولت فق��ط با 200
میلیون دالر موافقت کرده است.
خانم ماروا نخس��ت وزیر را به تکروی
متهم کرده و می گوید سیاست های
مالی دولت باعث ش��ده که امسال با
صندوق خالی و تقاضاهای مردم برای
کمک روبرو شویم.
وی می گوید اگر دولت به حرف آنان
گ��وش ندهد ،به بودج��ه رای مخالف
خواهند داد.
با اینکه ماریو دومون ژان ش��اره را به
دروغ گوئی متهم کرده است (اتهامی
که فق��ط در دادگاه می ت��وان به آن
رسیدگی کرد) ،اما حزب او در مقابل
پذیرفته شدن بعضی تقاضای خود از
سوی دولت ،حاضر به مصالحه گردیده
است.
از سوی دیگر ،ژان شاره که در آخرین
کنگره حزب لیبرال کبک ،با شرکت
 2500نماینده ،ب��ا  97/3درصد رای
اعتم��اد گرفته و موقعی��ت خود را در
درون حزب استحکام بخشیده است،
به اوپوزیس��یون اولتیماتوم داده است
که یا ب��ه بودج��ه رای مثبت بدهند
و ی��ا کبکی ه��ا را به پ��ای صندوق
بکشانند .وی تاکید کرده است که نه
اوپوزیس��یون و نه وزرای کابینه خود
او نخواهند توانس��ت همه آنچه را می
خواهند بدس��ت آورند .ب��رای اینکه
کندی روند اقتصاد در آمریکا به ما می
گوید محتاط باشیم.
حال باید منتظر باشیم و به بینیم چه
کس��ی منافع ملی را بر منافع حزبی
مقدم می دارد.
-----------------
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شیرین عبادی در مونتریال

با درود فراوان
روز جمعه  7مارس  ،2008از ساعت
 2تا  4بعدازظهر خانم شیرین عبادی
برنده جایزه صلح نوبل به دعوت دکتر
پیام اخوان از دپارتمان حقوق دانشگاه
مک گیل -مونترال سخنرانی داشت.
بعد از یکساعت سخنرانی وی ،بنده
دومین سوال کننده بودم که پرسش
زیر را مطرح کردم:
" ....با درود ف��راوان ترجیح می دهم
قبل از طرح 2سوال یادآوری کنم که
خانم ش��یرین عبادی ،شما به تکرار
ب��اور و مذهب اجداد م��ا ایرانی ها را
اسالم ذکر کردید در حالی که ایرانیان
و اج��داد ما آئین زردش��تی و مهر و
محبت داشتند نه آدم کشی؛
و دوم اینکه س��خنرانی ش��ما خانم
عبادی ش��باهت زی��ادی به موعظه
مدرن یک مروج اس�لامی داشت تا
یک حقوقدان.

و اما سوال اول:

سرکار خانم عبادی ،شما قبل از سال
 57قاضی بودید و بع��د از آن نه .آیا
بعنوان حقوق��دان و برنده صلح نوبل
محرومی��ت خ��ود را در مراجع بین
المللی مطرح کرده اید ،یا نه؟

(پاسخ خانم عبادی :من قبل
از  57رئی��س دادگاه بودم و
بعد از آن طبق قوانین
اسالمی نتوانستم .و
اما اس��تادان حقوق
م��ی دانند مرجعی
ب��رای ط��رح ای��ن
محرومیتنیست!)

سوال دوم:

خانم عبادی شرکت
در انتخاب��ات ه��ر
کش��وری از نظ��ر
حقوقسیاسییعنی
باور و پذیرش قانون
اساسی آن کشور است و در جمهوری
اس�لامی باور به اصول قانون اساسی
جمهوری اسالمی از جمله اصل 110
و اصل  92و قوانین ناش��ی از اسالم
چون سنگس��ار ،اع��دام ،قطع عضو
و عدم تس��اوی زن و مرد و مجازات
اسالمی در مورد زن و ...

 خامن عبادی آیا شماانتخابات اخیر جمهوری
اسالمی را حتریم میکنید یا
نه؟

پاسخ خامن
عبادی:

م��ن در انتخابات
شرکت نمی کنم و
به آقای احمدی نژاد هم
رای نداده ام و تا زمانی
که شورای نگهبان حتی
یک نفر را رد صالحیت
کن��د ،انتخاب��ات آزاد
نیس��ت .ولی مردم می
توانند به نمایندگانی که
رد صالحیت نشده اند،
رای بدهند.
(ی�ک پاس�خ ضد و
نقیض یا هم به نعل هم به میخ)
دیگر س��وال کنند گان نیز سواالت
مش��ابه و در جه��ت خ�لاف رژی��م
جمهوری اس�لامی داشتند و پاسخ
های وی دیپلماتیک اسالمی از نوع 2
خردادی بوده است.
با احترام

احمد مصطفی لو
(مونتریال)

مارس 2008
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مجلس یادبود
بدینوسیله درگذشت مادر و عزیز دلبند خاندان مان

شادروان بانو سکینه ابراهیم زاده (صمدی)
را به آگاهی خویشان و یاران می رسانیم.
به این مناسبت مجلس یادبودی

روز یک شنبه  16ماه مارس 2008
از ساعت  5تا  7شب

 -به صرف شام -

در محل :مرکز اسالمی ایرانیان واقع در

 210خیابان سنت ژاک (الشین)
)210 St-Jacques W. (Lachine

برگزار خواهد شد.

انتظار

امسال هم بهار پر از انتظـــار رفت
هر برک گل پرنده شد و از چمن گریخت
باز آن بنفشه ها که به یاد تو کاشتم
اشک کبود سبزه شد و روی خک ریخت
از بس که عمر تلخ جدایی دراز شد
ترسم مرا ببینی و نشناسی این منم
گر سر نهم به کوه و بیابان شگفت نیست
دیوانـــــــه غم تو و دوری میهنم

حضور شما موجب تسالی بازماندگان و یاران آن شادروان خواهد بود.

خانواده های صمدی ،زرعیان ،ابراهیم زاده
محمودکیانوش

بهار

شبنمی آهسته از چشمان برگ
می چکد بر دامن رنگین خاک؛
گل می افشاند به چشم آفتاب
نازخندیخوابناک
ناگهان از جای می خیزد نسیم؛
شاد می رقصد میان شاخسار؛
گفت و گویی نرم می لغزد به گوش:
«هان بهار؟»

فراموش کرده ام

پیراهن کبود پر از عطر خوش را
برداشتم که باز بپوشم پی بهار
دیدم ستاره های نگاهت هنوز هم
در آسمان آبی آن مانده یادگار
آمد به یاد من که ز غوغای زندگی
حتی تو را چو خنده فراموش کرده ام
آن شعله های سرکش سوزان عشق را
در سینه گداخته خاموش کرده ام

«آری ،بهار!»

ژاله اصفهانی

تسلیت به دوست ارجمند مجید ملک زاده

به مناسبت درگذشت مادر گرامی ایشان

اطالع یافتیم که دوست ارجمند ما ،مجید ملک زاده به علت از دست دادن مادر
عزیزش سوگوار است .مجید جان در این روزها و حلظه های سخت از دست
دادن مادری فداکار و ارجمند در کنار شما هستیم و در غم و اندوه شما سهیم!
امید که با ابراز همدردی و همبستگی در این شرایط دشوار به توانیم اندکی از
بار سنگین غم و اندوه شما بکاهیم.

پروانه قامسی ،بیژن اسکندری ،سیامک قبادی ،جابر کلیبی

دوستان عزیز

آقایان حسین ولوی (پاشا الکتریک)
و مهرداد خلخالی

حادثه ای که در حین کار برای شما دوستان پیش آمد،
ما و بسیاری از یاران دور و نزدیک شما را آزرد.
آرزو مندیم هر چه زودتر شما را تندرست و موفق ببینیم.

از طرف دوستان شما
در Sotoun Renovation

_____________________

Info: 514-977-3000

همدردی
خانواده های محترم صمدی ،زرعیان ،ابراهیم زاده
دوستان ارجمند

جناب آقای رامین صمدی ،سرکار خامن طاهره زرعیان،
حمل بار گران از دست دادن مادر و عزیزی مهربان و فداکار همچون

شادروان بانو سکینه ابراهیم زاده (صمدی)
بسیار دشوار است.
ما را در این سوگ بزرگ شریک غم های خود بدانید.

_________________________

خانواده های فالح خیر ،روحی پور ،پیرمرادی و
مهران ولی ،حجت اله ولی ،منصوراصغرنژاد،

ناصردرخشانی،امیراحمدشیرازی،منصورنصراصفهانی،
علی اصغربدری فر ،عسگرصادقی ،حبیب نژادی،
بهزادزنهاری،سعیدسلطانی،شهریاربخشی
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برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال
ا ین
مدع��ا که
حجاب ،عمومی ترین و فراگیر ترین
مساله زنان به خصوص بعد از انقالب
 57بوده اس��ت ،مدعایی نیس��ت که
موافق��ان زیادی حتی می��ان فعاالن
جنبش زنان داشته باشد.
اصوال این مدعا را می توان از دو زاویه
بررسی کرد.
یکی از زاویه واقعیات اجتماعی و داده
های آماری موجود و
دیگری از زاویه ایدئولوژیک.
از زاویه اول ،نگاهی،
حتی سردس��تی به

چرا جنبش زنان
به “مساله حجاب”
نزدیک منی شود؟
_____________
شادی صدر
_____________

چندین س��ال اس��ت ،ش��اید از وقتی که
یادمان می آید ،هر س��ال طرحهایی برای
کنترل حج��اب زنان و برخ��ورد با زنانی
که پوش��ش مورد تعریف مسئوالن نظام
جمهوری اسالمی در آن سال به خصوص
را ندارند و یا لباسها و آرایشهایی دارند که
در آن سال به خصوص ممنوع اعالم شده
اجرا می شود .شدت و حدت این طرحها
بستگی تام و تمامی دارد به شرایط سیاسی
ایران در عرصه داخلی و بین المللی ،جناح
حاکم بر دول��ت و خالصه امور پیچیده و
هزارتویی که شاید در نگاه اول هیچ ربطی
به لباس تن زنان نداشته باشد.
ام��ا س��ئوالی که م��دام در حاش��یه این
زنده تری��ن و عمومی ترین گفت و گوی
اجتماعی هرساله در مورد زنان مطرح می
شود این است:

چ�را جنب�ش زن�ان کاری درباره
حجاب نمی کند؟

در واقع در دل این سئوال به ظاهر ساده،
سئوال مفصل تری وجود دارد:
از جمله اینکه اگر ش��ما مدعی هس��تید
جنبش��ی فراگیر ،زنده و پوی��ا تحت نام
جنبش زنان وج��ود دارد ،چ��را در مورد
عمومی ترین و فراگیر ترین مس��اله زنان
در ایران واکنشی در خور ،فراتر از یکی دو
بیانیه ،سخنرانی و مقاله های پراکنده نشان
نمی دهد؟
پیش از جواب دادن به این س��ئوال الزم
اس��ت کمی در مورد این مدعا که مساله
حجاب ،عمومی ترین و فراگیرترین مساله
زنان است بحث شود .بخشی از این بحث
در واقع می تواند بخشی از پاسخ به سئوال
پیشگفته نیز باشد.
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نمی تواند ب��ه ما جوابی
چنین سرراست بدهد زیرا طبیعی است
که ابتدا باید مشخص کرد از کدام نظرگاه
ایدئولوژیک و حتی سیاس��ی به مس��اله
حجاب نگاه می کنیم؟
چه کس��ی دارد این تحلی��ل را انجام می
دهد؟
با چه خاستگاه و پیشینه ای و حتی در چه
زمانی به لحاظ تاریخی؟
بنابراین ،بسته به اینکه پاسخ دهنده به این
سئوال که آیا حجاب یک مساله فراگیر و
عمومی برای زنان در جمهوری اس�لامی
ایران بوده و هست یا خیر ،چه کسی با چه

بودند و در ائتالفی
ش��کننده سعی در
اداره کش��وری ن��اآرام
داشتند ،مواضعی متفاوت

طرز تفکری باشد ،پاسخهای متفاوتی به
دست می آید.
در تم��ام این س��الها ،با ش��دت و حدتی
متفاوت ،برخی از فع��االن حوزه زنان که
تعدادشان کم نبوده ،چه داخل جنبش و
چه بیرون از آن ،ادعا کرده اند که حجاب،
مساله زن ایرانی در حال حاضر نیست یا
حداقل اولویت زنان ایران نیس��ت .بعدتر،
بیش��تر به چرایی اینکه چگونه زنان حق
طلب چنین انکاری بر این مدعا وارد می
کردن��د خواهیم پرداخت .در دیگر س��و،
گروهی از زنان کم تعداد در داخل مرزهای
ای��ران به همراه تعداد زیادی از فعاالن زن
ایرانی در خارج از ای��ران ،همواره حجاب
را به عنوان یک مس��اله بنیادین زنان در
ایران مطرح می کردند؛ که صدایش��ان از
مرزها و سدهای سانسور ،کمتر به گوش
جامعه می رسید .بنابراین آنچه حجاب را
بدل به مساله ای عمومی کرد که قویترین
گفتگ��وی اجتماعی در همه س��طوح ،از
بلندپایه ترین مقامات حاکمیت گرفته تا
مردم عادی و از صدا و س��یما ،مطبوعات
داخل��ی ،رادیوها و تلویزیونه��ای خارج از
کش��ور و ...حول آن شکل بگیرد ،صدای
ضعیف زنان فعال س��کوالر نبود که میان
بلندگوهای تبلیغاتی و ابزارهای رسانه ای
مسلط ،کمتر به گوش می رسید؛
همانطور که نادیده گرفتن مساله حجاب
توسط تعداد زیادی از زنان فعال نتوانست
مقاوم��ت توده ای زنان را نس��بت به این
مس��اله کمرن��گ و بی اثر کن��د .در واقع
گفتگوی اجتماعی حول مس��اله حجاب،
اگر نگوییم به تمامی ،حداقل به وجه غالب
خارج از آنچه ح��وزه زنان می خواندیم و
آنچه چند سالی است به آن جنبش زنان
اطالق می کنیم ش��کل گرفت و بی اعتنا
ب��ه اولویت بندی های جنبش زنان به راه
خود ادامه داد.
با این همه باز س��ئوال آغازین این مقاله
به جای خود باقی است :چرا جنبشی که
بزرگترین ماموریتش پرداختن به مسائل
زنان و شکل دهی بسیج عمومی حول آن
برای تغییر وضع موجود اس��ت ،اینچنین
نسبت به مساله حجاب بی اعتنا یا حداقل
کم اعتنا می ماند؟
آیا تنها دلیل ،ترس ناش��ی از س��رکوب و
سانسور ش��دید حاکمیت و تابویی است
که در تمام این س��الها به دلیل این ترس
ایجاد ش��ده است یا دالیل دیگری نیز در
کار است؟
به زعم نگارنده ،جز این ترس محتوم که در
انتها سعی در تحلیل آن نیز خواهم داشت،
دالیل دیگری نیز وجود دارد.
تس��لط گفتمان “یه روس��ری سر کردن
کسی رو نکشته!” در اندک مدتی پس از
انقالب  ،57بحث حجاب تبدیل به مساله
روز شد .انقالبیونی که تازه به قدرت رسیده

و متضاد نس��بت به این مس��اله ابراز می
کردند .از سویی ،شخصیتهایی مثل آیت
الله طالقانی صراحتا اعالم می کردند هیچ
اجباری در مورد حجاب در کار نیست و از
سوی دیگر گروههای چماقدار با شعار “یا
روسری یا توسری” خیابانها را برای زنان
بدون حجاب ناامن می کردند.
با اعالم نتایج همه پرسی فروردین  58در
مورد تعیین نوع حکوم��ت آینده ایران و
استقرار جمهوری اسالمی ،قوانین در مورد
حجاب اجباری ،ابتدا در ادارات و مدارس و
پس از آن در همه فضاهای عمومی رنگ
واض��ح تری به خود گرفت .مجازاتهایی از
ش�لاق و حبس و جریمه نقدی برای بی
حجابی تعیین شد و نیروهایی مسلح برای
برخورد با زنانی که محدوده حجاب شرعی
را رعایت نمی کردند ،به خیابانها آمدند.
درس��ت در همین دهه  60ک��ه متاثر از
جنگ می��ان ای��ران و ع��راق و تحریم و
فضای سیاس��ی بس��ته داخلی و برخورد
بسیار سخت با نیروهای ناراضی و مخالف
حکومت بود که بحثه��ای اولیه در داخل
ای��ران در مورد حقوق زنان آغاز ش��د .در
فقدان آزادی حتی نسبی بیان و مطبوعات
و با توجه به سرکوب شدید دگراندیشان،
تنها زنان بس��یار نزدیک به حاکمیت می
توانستند انتقاداتی از نظام موجود در مورد
زنان مطرح کنند .بدیهی است که تمامی
این زنان به لح��اظ ایدئولوژیک ،مذهبی
ش��ناخته می ش��دند و برای آنان مساله
حجاب نه تنها “مساله” نبود ،بلکه ابزاری
برای هویت یابی و راهی برای تداوم فعالیت
اجتماعی محسوب می شد.
ب��ه این ترتی��ب ،آغازگ��ران گفتمان نقد
حقوق زنان در ایران پس از انقالب ،زنانی
مذهبی بودند که با وجود اینکه نس��بت
به قوانین خانواده و حتی قوانین کیفری،
وضعیت آموزش و اش��تغال زنان و نقش
زنان در عرصه سیاست انتقاداتی را مطرح
می کردند ،اما مساله حجاب را به تمامی
کنار گذاشته بودند .هرچند برخی از این
فعاالن پس از دهه  60و در سالهای دهه
 70انتق��ادات رقیقی را ب��ر نحوه برخورد
حکومت با مساله حجاب مطرح کردند اما
در این زمان پایه های گفتمانی مربوط به
حقوق زنان س��اخته و پرداخته شده بود.
نگاهی به مطالب مجله زن روز ،به عنوان
مردمی تری��ن و اصلی ترین تریبون زنان
فعال نزدیک به حاکمیت نشان می دهد
که مباحث مربوط به حقوق خانواده ،نفقه،
حضانت ،عسروحرج و حتی مسائلی مثل
ش��هادت و مشارکت سیاسی به کرات در
آن مطرح شده بود اما به جز بحثهایی در
مورد وجوب و فلسفه حجاب ،این مساله
کال از ن��گاه گردانندگان زن روز به جامعه
کنار گذاشته شده بود.
در اثر کوشش ها و نیز وضعیت مسلط این

“یه روسری سر کردن کسی رو نکشته!”

حجم تصمیمات دولتی ،طرحهای ضربتی
و قوانین ،مصوبات و بخشنامه های اداری
در مورد حجاب و میزان بودجه صرف شده
برای مبارزه با بی حجابی و ترویج حجاب
از یک طرف نش��ان دهنده اهمیتی است
که حکومت به این مس��اله به عنوان یک
مساله بنیادین که با هویت اش گره خورده
می دهد.
اما آنچه حجاب را تبدیل به مساله زنان می
کند ،مقاومتی است که در آن طرف قضیه
وج��ود دارد .مقاومتی که می توان میزان
آن را با تعداد زنانی که در طول این س��ی
سال تذکر حجاب گرفته اند ،دستگیر شده
اند ،برایشان پرونده قضایی تشکیل شده،
به خاطر عدم رعای��ت حجاب در محیط
کار و دانش��گاه با مانع مواجه شده اند ،از
یکسو و تغییر الگوی پوشش و عقب رفتن
روز به روز مرزهای حجاب از س��وی دیگر
نشان داد.
اگر تنها به این نکته توجه کنیم تنها جرمی
که هر س��ال ،بدون استتثنا برای مقابله با
آن طرح ضربتی تهیه و تدارک شده است،
نه قاچاق مواد مخدر ،ش��رارت و راهزنی،
ولگردی و تک��دی گری ،رش��وه خواری
و فس��اد اداری ،بلک��ه به قول مس��ئوالن
“بدحجابی” بوده اس��ت ،میزان نقض این
قانون توسط شهروندان مخاطب آن ،یعنی
زنان را درخواهیم یافت.
از این زاویه ،بی تردید مساله حجاب مساله
ای فراگیر و عمومی ،حداقل برای زن طبقه
متوسط ش��هری در تمام این سالها بوده
اس��ت؛ بی آن که راه حلی از دل جنبش
زنان برای آن بیرون آمده باشد.
اما نگاه به مساله حجاب از زاویه ایدئولوژیک

جلسه ماهیانه اجنمن زنان
زمان :یکشنبه  6آوریــل ۲۰۰8
 10:30 ---------صبح ----------به همه زنان عالقمند خوشامد میگوییم.
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دسته از زنان بود که درست در زمانی که
پایه های تئوریک و گفتمانی آنچه امروز
تبدی��ل به جنبش زنان ش��ده اس��ت در
حال ش��کل گیری بود ،از سویی گفتمان
درون دین��ی به خص��وص در زمینه
مباحث حقوقی به گفتمان مس��لط
منتقدین وضعیت زنان تبدیل شد و
از س��وی دیگر بحث حجاب راهی در
این گفتمان در حال شکل گیری پیدا
نکرد .در کنار زنانی با خاستگاه مذهبی و
انقالبی ،رفته رفته گروه دیگری از زنان نیز
شروع به طرح مس��ائل زنان از زاویه دید
خود کردند.
این زنان که عمدتا خاس��تگاهی سکوالر
داشتند ،باقیمانده پاکسازی ها ،مهاجرتها
و زندانهای دهه  60بودند که در میان همه
این بحران ه��ا و طوفان ها ،راههای برای
بقای خ��ود یافته بودند .صرفنظر از اینکه
آنها به عنوان اکتیویست یا دانشگاهی و یا
تکنوکرات کار خود را در حوزه زنان شروع
کردند یا ادامه دادند ،وجه مش��ترک همه
آنها حرکت درون گفتمان موجودی که در
حال رشد بود است.
درست به همین دلیل ،حتی سکوالرترین
آنها ،از نقد درونی شریعت و فقه پویا برای
بیان اندیشه های خود در مورد حقوق زنان
استفاده کردند زیرا به نظرشان می رسید
در آن فضای سیاسی ،تنها راه موجود برای
انتقاد در عین بقا همین باشد.
اما در مورد مس��اله حجاب ،با وجودی که
برعکس دس��ته اول ،برای برخ��ی از آنها
حج��اب نه تنها به لحاظ ف��ردی بلکه به
لحاظ خاستگاهی و ایدئولوژیک هم یک
مس��اله بود ،با این همه آنها نیز در عمل
مساله حجاب را کنار گذاشتند .استدالل
بیشتر آنان این بود که در فضای سیاسی
بس��ته آن زمان و با وجود تابوی حجاب،
صحبت کردن از این مس��اله در حالی که
زنان هزار و یک مساله دیگر دارند که می
ت��وان از آن با ترس کمتری صحبت کرد،
به نابودی کل جریان خواهد انجامید .در
حالی که کنار گذاش��تن بحث حجاب در
نظر و پذیرش حجاب متعارف آن زمان در
عمل به آنها این امکان را می داد که بتوانند
از نابراب��ری و تبعیض در آموزش ،قوانین،
اقتصاد و سیاست صحبت کنند.
در واقع این دس��ته از فع��االن زن ،طرح
مساله حجاب را فدای طرح مباحث دیگری
از حقوق زنان کردند که کم خطر تر به نظر
می رسید .اما انکار و نادیده گرفتن مساله
حجاب به سکوت عملی فعاالن زن ختم
نش��د بلکه آنها بارها و بارها در مواجهه با

سئواالتی که در آن سالها عمدتا از سوی
فعاالن خارج از کشور مطرح می شد می
گفتند:
“مساله حجاب در حال حاضر اولویت زنان
ایرانی نیست”.
و در توضیح این جمله استدالل می کردند
ک��ه زنان ایرانی آنچن��ان با نقض بنیادی
ترین حقوق خود دس��ت به گریبانند که
پرداختن ب��ه حجاب برایش��ان لوکس و
فانتزی می نماید.
اس��تداللی که می توانست با یک سئوال
به س��ادگی نقض شود و آن اینکه از کجا
معلوم حج��اب ،جزو بنیادی ترین حقوق
زنان نباشد؟
آیا می توان به آسانی مساله ای تا این حد
مرتبط با “حق بدن” را از فهرست حقوق
ابتدایی زنان حذف کرد؟
آیا گفتن چنین جمله ای مستلزم تقلیل
دادن مساله حجاب به اینکه “یک روسری
سر کردن کس��ی را نکشته” نبود؟ با این
همه ،مقدر بود که این س��ئوالها هیچگاه
پرسیده نشود.
بنابراین ،در ش��رایطی که مبارزه روزمره
زنان با حاکمیت بر سر مساله حجاب برای
سالها ادامه داشت ،زنان مذهبی و سکوالر،
در آن شرایط ( )contextسیاسی ،با وجود
خاس��تگاه ها متفاوت خود مسائل زنان را
به گونه ای اولویت بندی کردند که مساله
حجاب در آن جایی نداشته باشد.
براساس این اولویت بندی بود که موضوعات
و مباحث زنان در عرصه تئوریک طرح شد،
به عرصه عمومی کش��یده شد و حول آن
گفتمان های پایه ای جنبش زنان شکل
گرف��ت .در حالی که در هر اولویت بندی،
باید پاسخ به این سئوالها که چه کسی از
چه خاستگاهی و با چه رویکردی اولویت
ها را تعیین می کند مشخص باشد.
عدم طرح مباحث مرب��وط به حجاب در
عرصه عمومی از س��وی منتقدان داخلی
حقوق زنان (با هر خاستگاه و طرز تفکری)
و سانسور و بسته بودن راه مبادالت فکری
و فرهنگی میان زنان فعال ایرانی در داخل
و دانش��گاهیان و فعاالن خارج از مرزهای
ایران که کوششهای درخود توجهی برای
باز کردن مس��اله حجاب انجام داده بودند
در دهه  60و تا حدودی در دهه  70سبب
شد جنبش زنان که در سالهای پایانی دهه
 70ظهور و بروز بیرون��ی پیدا کرد ،فاقد
پش��توانه و عقبه تئوریک در مورد مساله
حجاب باشد.

ادامه در صفحه36 :

فراخوان
“شب از ستارگان روشن است” /بامن به دشت شقایق /بامن به آسمان
پر ستاره /بامن به گلزار خاوران /بامن به گلزار ایران بیا

مبناسبت بیستمین سالگرد
كشتار تابستان ٦٧

 ١٩تا  ٢١سپتامبر ٢٠٠٨
مونترال  -كانادا

كشتار فرزندان ایران در زندانهاى جمهورى اسالمى فاجعه ایست
غیرانسانى و فراموش نشدنى .به منظور بررسى آنچه را كه بر ما گذشته
و مى گذرد و بمناسبت بیستمین سالگرد كشتار زندانیان سیاسى
تابستان  ٦٧در تالشیم،

مسینارى سه روزه

در رابطه با بررسى هنر و ادبیات مقاومت در زندان

از  ١٩تا  ٢١سپتامبر ٢٠٠٨

در مونترال برگزارى كنیم.
____________________________
“كمیته یادمان كشتار دهه  ”٦٠ضمن دعوت ازعالقه مندان براى شرکت
در بحث و تبادل نظر دراین یادمان ،از کلیه ی پژوهشگران ،هنرمندان،
فیلم س��ازان و فعالینی که دراین زمینه كار کرده اند دعوت مى كند
که خالصه اى از کار خود را همراه با شرح حال كوتاهى از خود و نشانى
كامل (شماره تلفن ،فكس و اى-میل) حداكثر تا تاریخ اول مه  ٢٠٠٨براى
كمیته ارسال دارند .پس از بررسى كارهاى دریافت شده تصمیم نهائى تا
اول ژوئن  ٢٠٠٨به داوطلبین اعالم خواهد شد.
____________________________
عالقمندان مى توانند با آدرس اىمیل زیر با ما تماس بگیرند:

setaregan67@gmail.com
“كمیته یادمان كشتار دهه ”٦٠

موزیک...

koolock@videotron.ca

(دی جی کوالک)
514-594-4214

www.koolock.
com

بهزاد قیامی

محسن چاووشی:
برای سنتوری آه كشیدم
محسن چاووشی یکی از خوانندگان
محبوب داخل ایران اس��ت که برای
مخاطبان موس��یقی پاپ ایران ،نامی
کام ً
ال آشناست.
او خواننده جوانی است که طی چند
سال اخیر با موزیک خاص
و ص��دای بیمانن��د خ��ود
با نوای��ی گرفت��ه ،در دل
میلیون ه��ا ایرانی داخل و
خارج از ایران جا باز کرده؛
ولی انگار این مسئله برای
صدور مجوز و اجازه رسمی
مرکز موسیقی اداره ارشاد
اس�لامی کاف��ی نیس��ت!
جدیدا نیز با مشکالتی که
پس از تهیه فیلم سنتوری
برای او بوج��ود آمده ،اخذ
مجوز ام��کان ناپذیر بنظر
میرسد.
چاووش��ی از هم��ان ابت��دا ك��ه در
اس��تودیوی خانگ��ی اش ب��ه عنوان
ی��ك “خواننده
ز یر ز مین��ی ”
آهنگهایخودرا
به سختی تولید
میک��رد ،چه از
نظ��ر گیرائ��ی
موزیك��ش و
چ��ه در منش
خود ،شخصیت
دلکشی از خود
ب��روز داد كه او
را کام ً
ال در رده
ای جدا از هم ردیفانش ق��رار داد .او
از آغاز كار هنریش به دنبال دریافت
مجوز ارشاد بود و در حالیکه مدارکی
برای رد ادعای ف ّعالیت غیرقانونی دارد،
همچن��ان در جایگاه «مته��م» و در
حسرت چراغ سبز مسئوالن فرهنگی
کشور مانده است.
ای��ن روزها با پخش  CDهای قاچاق
فیلم سینمایی “سنتوری” (ساخته
«داریوش مهرجوی��ی») در هر خانه
ای میش��ود صدای محسن چاووشی
را شنید که:
«...ام��ا تو كوه درد باش /طاقت بیار و
مرد باش!» زمانی که ترانه های فیلم
س��نتوری پیش از اکران به اصطالح
لو رفت و بین مردم دس��ت به دست
شد ،شایعه شد که چاووشی آهنگها را
پخش کرده است .این امری طبیعی
هم بود چون چاووشی با وجود شهرتی
که دارد هنوز دارای مجوز نیست.
چاووش��ی در مصاحبه ای در دفاع از
خود گفت:
“روی آهنگها که در اس��تودیوی ما
بود ،هنوز س��از س��نتور اضافه نشده

جشن نوروز
ادامه از صفحه :
بری��ن رفته اند که نوروز به روزگار او پدید
آمد و به دوران او رسم شد.
 )6اب��ن اثیر مورخ کبی��ر و مولف کتاب
الکامل در تاریخ ،می نویسد:
برای جمشید گردونه ای از بلور ساختند
که دیوان آن را بدوش می کشیدند واو بر
آن سوار شد و در هوا پرواز کرد و یک روزه
از دماوند به بابل آمد و آن روز هرمزد روز
فروردین ماه بود که مردم آن روز جش��ن
گرفتند و پنج روز جشن داشتند.
 )7همچنی��ن در رابط��ه با چگونگی
پیدایش نوروز آمده اس��ت که نیش��کر را
جمشید شاه در این روز پیدا کرد و مردم از
کشف و خاصیت آن متحیر شدند .سپس
جمش��ید دس��تور داد تا از شهد آن شکر
س��اختند و به مردم هدی��ه داد .آن روز را
«نوروز» نامیدند.
در این رابطه همچنین روایت شده است
که اهریمن ،بالی خشکسالی و قحطی را
بر زمین فرو نشانید ،اما جمشید به جنگ

بود .سنتور موزیك فیلم را
“اردوان کامکار” زد و به جز تراك “زخم
زبون” ،ما با هم كار نكردیم .یعنی من
کار را س��اختم و تحویل تهیه كننده
دادم ...اص ً
ال خود من نش��نیده بودم!
وقتی فیلم سنتوری
توقیف ش��د ،خیلی
ها گفتند اس��تفاده
از صدای چاووش��ی
باعث این اتفاق شده
که البته با دیدن این
فیلم جنجالی ،همه
فهمیدند که مشکل
از محتوای خود فیلم
اس��ت ،نه موزیک...
شاید خیلی ها فکر
کنند من از سرنوشت
س��نتوری خوشحال
ش��دم ،اما جداً وقتی
شنیدم سنتوری توقیف شد و بعد هم
CDاش در آمد ،برایش آه کشیدم”.
چاووش��ی ب��ا
همکاریشرکت
باربد ایران آلبوم
جدیدش “یک
شاخه نیلوفر” را
تهیه دیده و در
پی گرفتن مجوز
آن میباشد.

تور گروه
راک
ایرانی  ۱۲۷در آمریكا
گروه راك ایرانی  ۱۲۷از  ۲۷مارس تا
دوم آوریل در شهرهای مختلف آمریكا
كنسرت موسیقی برگزار می كند .این
گروه در النگ بیچ ،سانفرانسیس��كو،
بركلی و س��یاتل به اجرای موسیقی
خواهد پرداخت.
گروه  ۱۲۷یكی از گروه هایی است كه
در ایران به اجرای موسیقی زیرزمینی
شهرت دارد .اعضای اصلی این گروه
را س��هراب محبی ،سردار سرمست،
سلمك خالدی ،یحیی الخنسا ،علیرضا
پوراسد ،و شروین شهامىپور تشكیل
می دهند .این گروه كه برخی از اعضای
آن دانش��جویان و ف��ارغ التحصیالن
دانشگاه هنر هستند ،در سال ۱۳۷۹
به وج��ود آمده اس��ت .اعضای گروه
معتقدند كه در موسیقی خود ملودی
های ایرانی و جاز را با صداهای آلترناتیو
تلفیق می كنند .سازبندی این گروه با
دیگر گروه های ایرانی متفاوت است
و پیان��و و ارگ ،ترومپت و ترومبون،
گیتار ،بیس و درامز سازبندی گروه را

با اهریم��ن پرداخت و
عاقب��ت او را شکس��ت
داد ،آنگاه خشکس��الی،
قحطی و نکب��ت را بر
روی زمین از ریشه بخشکانید و به زمین
بازگشت .با بازگشت او درختان و هر نهال
و چوب خشکی سبز شدند .پس مردم این
روز را ن��وروز خواندند و هر کس به یمن و
مبارکی در ظرفی جو کاش��ت و این رسم
سبزه نش��انیدن در ایام نوروز از آن زمان
باقی مانده است.
 )8ب��ه تص��ور نگارنده ای��ن مقاله ،با
توج��ه به این که امروزه شش��م فروردین
ماه را زرتش��تیان به نام «ن��وروز بزرگ»
می شناس��ند و به مناسبت تولد زرتشت
پیامبر ایرانی آن را جشن می گیرند .شاید
بتوان این تصور را هم کرد که اعیاد نوروز
براساس تولد زرتشت بوجود آمده باشد و
برای اس��تقبال از این روز ،ایرانیان از پنج
روز جلوتر از آن جشن هایی را بر پا داشته
اند تا این که به روز ششم که تولد زرتشت
اس��ت رس��یده اند و آن را «نوروز بزرگ»
نامی��ده اند و همزمانی این تولد مبارک با
زایش دوباره ی سبزه و گیاه و زنده شدن
طبیع��ت از تقارن های زیبایی اس��ت که
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-٨
شهریار
ک:
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گن
-٩
حمیدرضاگلشن
 -١٠دل سپرده:
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تشكیل می
دهن��د و دو
خواننده آنها را همراهی میکنند .این
گروه در س��ال های گذشته آثار خود
را به زبان انگلیس��ی اجرا می كرد اما

میمیرم ،جاده ،من ،یا رب و تصویر
 اجرای هنری**** : اشعار**** :****
 قوه تجاری: کیفیت تکنیکی**** : -زیبایی هنری جلد** :

آلبوم جدید شهریار

در م��اه های اخیر تصمیم گرفته كه
از ترانه ها و ش��عرهای فارسی نیز در
كارهای خود استفاده كند .گروه ۱۲۷
به دلیل مش��كالت عدم صدور مجوز
آلبوم از س��وی وزارت ارشاد تا كنون
موفق به انتش��ار آلبوم نشده است و
چند سالی است كه در ایران به طور
رس��می به روی صحنه نرفته است و
در ایران فعالیت هایش��ان محدود به
س��اخت آهنگ ،تمرین آثار ساخته
شده و تكمیل آنها در گروه است.
گ��روه  ۱۲۷پیش از آمریکا در ایتالیا
و هلند نیز به اجرای برنامه پرداخته
است.

آلبوم جدید پویا
پویا خواننده محبوب و خوش صدای
ما ،آلبوم جدید خود را به نام “تصویر”
هفته گذشته به بازار داد که آلبومی
بسیارزیباست.
ای��ن آلب��وم ش��امل هش��ت آهنگ
زیباست که لطافت صدای پویا ،جلوه
بی نظیری به آنها میدهد.
اش��عار و آهنگهای این آلبوم بس��یار
لطیف و زیبایند و از عش��ق و محبت
می گویند.
این آلبوم عیدی مناس��بی هم برای
همسر شما و هم برای مادر شما می
توانند؛ چرا که زیباترین و ش��ادترین
آهنگهای این آلبوم (مهربونی و مادر)
برای این دو عزیز سروده شده اند.
البته آهنگ مادر مقدمه کوتاهی دارد
و پس از این مقدمه ریتم ش��اد ٦/٨
بخود میگیرد .شنیدن این آلبوم را به
همه دوستان توصیه میکنم.

آهنگهای مورد عالقه من در
این آلبوم:

ش��هریار خواننده ی نوپای موسیقی
پاپ ایران جوانی است متولد تهران
و بزرگ شده در اروپا.
او در ط��ول زندگی خود هرگز رابطه
خود را با موس��یقی پاپ ایرانی قطع
نکرد و با آموخت��ن پیانو به نواختن
آهنگهای س��تارگان موسیقی پاپ
چ��ون داری��وش و فری��دون فروغی
پرداخت .او برای ادامه تحصیالت خود
به آمریکا رفت و در رش��ته معماری
فارغ التحصیل شد.
ش��هریار اولین آلبوم خود را در سال
 ٢٠٠٤میالدی به بازار داد و با آهنگ
“بی تاب” در مدتی کوتاه شهرت پیدا
کرد.
آلب��وم ه��ای بع��دی او نیز ش��امل
آهنگهای��ی چ��ون “گیتار س��رخ”،
“ب��ارون”“ ،هیچکی مثل تو نبود” و
“با تو” بودند که از آهنگهای بی نظیر
سالهای اخیر موسیقی پاپ بشمار می
آیند.
آلبوم چهارم شهریار نیز با نام “سراب”
هفته گذش��ته به بازار عرضه شد که
نش��انگر قدرت هنری ای��ن خواننده
جوان میباش��د .ای��ن آلبوم همچون
آلبومه��ای قبلی ش��هریار توس��ط
 ،Roma Kanyanتولیدکننده پرآوازه
ارمنستان ،تهیه و تولید شده است.
در این آلبوم ش��هریار سبک موزیک
خود را حفظ کرده و چون آلبومهای
پیش��ین با آهنگهای مالیم و زیبایی
شنونده را جادو می کند.

آهنگهای مورد عالقه من در
این آلبوم:

گندمک ،بمون ،بغلم کن ،قصه عشق،
هوای پرواز و سراب
 اجرای هنری**** : اشعار**** : قوه تجاری**** : کیفیت تکنیکی**** : -زیبایی هنری جلد** :
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طنـــــز
خرسندی

دست آخر

سور زد !

ای عجب با ملت ما هرکسی پاسور زد  ------دست آخر سور زد
بر خالف حکم بازی ،سور خود با زور  ------دست آخر سور زد
آنکه میگفتند اص ً
ال ناشی است و تازهکار -------نیز بیزاز از قمار
دستگرمی ،سور اول را ز راه دور زد  --------دست آخر سور زد
بیبی دلهای مردم ،صیغه شد بهر طرف  ------آمد آقا از نجف
روز اول ،دم ز آزادی و صلح و نور زد ------دست آخر سور زد
خلق احساساتی ما ،دلزده از ماسبق  ----------پشت هم دادش ورق
او پی حفظ تنوع ،سور خود با زور زد  ------دست آخر سور زد
بعدِ آقا ،نوچههایش وارد بازی شدند  ---------یک به یک راضی شدند
هریکی سوری مطابق با همان دستور زد  ----دست آخر سور زد
هفت خاج آورد آن شیخی که بار پسته داشت  ------ثروتی شایسته داشت
ثروتش افزون شد و سوری که زد کیفور زد  ------دست آخر سور زد
شیخی آمد با عبای نازک و تور سفید  ------------حیله و مکرش جدید
خنده بر لب سور خود را با ادا و عور زد  ------دست آخر سور زد
شیخ توی حوزه و رمال در کنج دکان  ------مطمئن شد سورشان
حجت االسالم قاری در کنار گور زد  -------دست آخر سور زد
هم گدای روضهخوان ،هم “سید صیغهبیار”  ------سورشان شد برقرار
هم مقام رهبری زد ،هم رئیس جمهور زد  ----------دست آخر سور زد
تودهای هم این میان با داس خود آمد جلو  ------گفت شد وقت درو
سور خود با عذر المأمورم و معذور زد ------دست آخر سور زد
الغرض ،هرکس که آمد ،چون امام اولی  ------سور زد بیمعطلی
پس دلش از بهر سور آخری هم شور زد  ------دست آخر سور زد
هادیا دیدی که هر لیالج پست خالبار  ------کرد دستش را دراز
آس ما کش رفت و “دهلو خوشگله” را تور زد  ------دست آخر سور زد

تا شماره بعد

آلبوم بطور کامل
و به ترتیب مهربونی ،مادر ،به وقتش،

موجب ماندگاری و تداوم این آئین باستانی
در طول سالیان دراز گردیده است.

فلسفه و اهداف برپایی
جشن نوروز

برگزاری جشن و مراس��م نوروز ،گذشته
از آن ک��ه یادآور آئین و باورهای اعتقادی
مردم س��رزمین ایران اس��ت ،از فلسفه و
اهداف ویژه ای نیز برخوردار می باشد.
براس��اس آثار باق��ی مانده از گذش��ته و
تحقیقات و بررس��ی کاوشگران و باستان
شناس��ان آثار تاریخی و که��ن ،ایرانیان
قدیم قبل از مهاجرت به ایران کنونی ،در
س��رزمینی بسیار سرد در جنوب سیبری
و مغرب فالت پامیر در آس��یای مرکزی و
شمالی زندگی می کردند .بنابه اظهارات
منابع ف��وق الذکر س��الهای بعد به علت
دشواری شرایط آب و هوا و کمبود چراگاه
و افزایش جمعیت (افزایش تعداد قبیله ها)
به ایران کنونی مهاجرت کرده اند .بنابراین
در گاهشماری سالیانه آنها هر سال ده ماه
سرد و دو ماه گرم شناخته می شد و پس
از مهاجرت به س��رزمین ایران سال به دو
فصل تابستان با هفت ماه و زمستان با پنج
ماه و پنج روز تقسیم می گردید و هر ساله

آنها دو مراس��م و جشن شاخص یکی در
نوزایی و حیات دوباره طبیعت و گرم شدن
هوا به عنوان جشن نوروز و بهار و دیگری
هنگام برداش��ت محصول و شکرگزاری و
آغاز فصل سرد تحت عنوان جشن مهرگان
برگزار می کردند.
در س��الیان بعد ،این گاهشماری به مرور
زمان اصالح گردید و به حالت کنونی که
سال چهار فصل  .سیصد و شصت و پنج
روز و هر چهار سال یکبار سیصد و شصت
و شش روز (سال کبیسه) دارد ،درآمد.
بنابر این در طول تاریخ گذشته ،مردم ایران
زمین ،از سرما ،قحطی ،خشکسالی و دروغ
رنج ب��رده و با آن مبارزه کرده اند .یکی از
نمودهای این مبارزه دائمی برگزاری جشن
ها و آئین های نوروزی است که در حقیقت
حکایت از پیروزی گرما بر سرما و پیدایش
بهار و رویش گیاهان و حیات دوباره زمین
دارد .اهداف و فلسفه جشن های عید نوروز
برگرفته از این تحول در طبیعت ،موجب
ایجاد روحیه تغییر و تازگی در انس��انها و
دوباره زنده شدن معنوی و شکوفایی روح
و روان آنها با پاالیش کهنگی ها ،کثیفی
ها و تمیزکردن محی��ط خانه و زندگی و
دوری جس��تن از بدی ها ،فراموش کردن
دش��منی ها ،به دیدار هم رفتن و احترام

به بزرگترها ،پوش��یدن لباس نو ،خوردن
ش��ربت و ش��یرینی ،نگاه کردن بر سفره
هفت سین که هر یک نماد ارزش خاصی
را دارد ،می گردد.
همین امر باعث ایجاد ش��ادی و ش��ور و
نشاط در مردم برای کوشش و سازندگی
و رسیدن به رضایت و کمال مطلوب مادی
و معنوی می ش��ود .اینجاس��ت که بزعم
نگارنده ،در پس هر یک از مراس��م و آئین
هایی که ایرانیان از گذشته تاکنون آن را
برگ��زار می کنند و بویژه در نهاد برگزاری
جش��ن های عید نوروز ،اهداف سازندگی
و ایجاد نشاط و رضایت مندی از گذشت
عمر و زندگی نهفته است که در هیچ یک
از مراس��م و اعتقاد دیگر اقوام و تمدنهای
انس��انی یک چنین فلسفه ارزشمندی را
نمی توان یافت.
بنابر این مس��ئولیت خطی��ری بر عهده
اندیشمندان و اهل قلم و نویسندگان ایرانی
اس��ت که ضمن بزرگداشت و برگزاری با
شکوه این مراسم ،به بیان این همه اهداف
و زیبای��ی هایی که در پ��س این آئین ها
نهفته اس��ت ،نسل های جوان و نوجوانان
ایران��ی را از فرهنگ گس��ترده و ش��ادی
آفرین و انسان ساز باقیمانده از گذشتگان
خود واقف س��ازند .الزم به یادآوری است

که شیوه ی برگزاری جشن های نوروزی
با گذش��ت زمان و در دوره های مختلف
تاریخی ،دگرگونی هایی به خود دیده است
و هر گروهی از مردم بر پایه باورهای خود
آئی��ن هایی بر آن افزوده یا از آن کاس��ته
اند ولی آئین های اصلی این جشن بزرگ
همواره پایدار مانده است.
برگزاری جش��ن های پیش��وازی نوروز،
س��بزه و دانه رویاندن ،جشن چهارشنبه
س��وری ،آماده شدن برای برگزاری جشن
نوروز ،تزئین س��فره هفت سین ،دور هم
نشینی برای درک معنوی لحظه تحویل
سال ،ش��ادباش گویی ،روبوسی ،به دیدار
بزرگترها رفتن ،هدیه و عیدی دادن ،دید
و بازدید همگانی ،آش��تی و سازش با هم
و باالخره آئین پایانی مراس��م نوروز یعنی
س��یزده بدر ،همه و همه آنها زیبائی های
باور نکردنی ،نشاط انگیزی ،شادی آفرینی
و مرگ ستیزی هستند که در انسان های
هدفمند ،ش��ور دوباره زنده شدن و تغییر
کردن و رس��یدن به آموزه های ارزشمند،
اندیش��ه نیک ،کردار نیک و گفتار نیک را
هر ساله زنده می کنند.
بخش دوم در شماره آینده

فور پلکس برای فروش
)در بهترین نقطه شامدی (الوال
 هزار دالر درآمد ساالنه43با

و فروش وسائل خانه
MOVING SALE
-  به دلیل مهاجرت به ایران-

تمامی وسائل خانگی از اجاق گاز و
یخچال سایدبای سادی ویرپول و
لباسشویی و خشک کن تا تی وی
 و2007  اینچ50  پاناسونیکLCD
فرش های ایرانی و وسائل اتاق خواب
Pali بچه مارک ایتالیا














 و همچنین اتومبیل مزدا--- 2006 SUV تربیوت

: به فروش می رسد... دیگرdو بسیار
)تلفن اطالعات (سعید
(514) 290-6660
Mar15+apr01Saeedwillpayakanan

996-9692

تدریس خصوصی

کالس های ابتدائی توسط
دبیرباسابقهتــــدریس
در مدارس
514-814-2075
Jan15,AkavanwillPay

استخدام

به یک راننده با ماشین سواری
برای دلیوری غذا در ناحیه
 وردان و ویل امارد،مرکزشهر
.نیازمندیم
--  با شرائط خوب،تمام وقت-(514) 830-1840
Saeedrazzaghi@bellnet.cawillpayAkavan:mar15apr01

استخدام

به یک نفر آشپـــز

-----  با یک سال سابقه---آشنا به زبان انگلیسی و یا فرانسه
برای کار در رستوران ایتالیائی
-- با شرائط خوب و حقوق مکفی-.فورانیازمندیم
)(*داشتن رفرانس ضروری است

استخدام

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

اجاره آپارمتان

 در ناحیه النگی، ونیم3 آپارتمان
---  نزدیک مرکزخرید و مترو--) آب گرم، برق،شامل همه (شوفاژ
... یخچال و گاز و+
 دالر530
-------  یک ماه رایگان----(514) 895-4448
carrusocoiff:mar01,15

مــادری مهربان

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

514-768-9485

فال قهوه وکارت

 بعدازظهر7  صبح تا9از ساعت

نوشیـن

به چند نفر کارگر ساده
_________
آخر هفته ها
__________________
برای کار فرش
برای شعبه مونترال
.نیازمندیم

(514) 363-9262
aliwillpaidzakimar01,15

استخدام
Cafe Depot

832شماره

تشکیل کالس های گروه نوازی



























































ایرانی
اصیل
آواز
آموزش

























)تصنیف
و
(ردیف






ش دف





 فرو





























(514) 485-0739

























(514) 993-0739































 

















ریاضیات
تدریس




























Babai,will paid akavan: oct-nov:80



































514-688-5789
رحیم زاده


















 Tel.:

9311570nader

1490 Maisonneuve W (X:Mackay)




















WWW.irmath.com
College, University) 








College,514-688-5789
University) 








tutoring 






(High-School,

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

Tel.















paidtoendofDec2006








(High-School,






















 tutoring






































 








































 












































 














 

































 

















 Tel.
کار
برای
ویتــرس
چند
به


















 Tel.:
514-969-5222












NDG
ناحیه
در
رستوران
در













paid:June08L

استخدام

بعدازظهر2 ونیم صبح تا6 :شیفت کار

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

:تلفن تماس در تورنتو
(905) 747-0477

کارهایساختمانی

solimaniHarly:oct01,15willpay

 شمع و آینه، کارت،فال قهوه

) تخفیف رنگ%50  نقاشی ساختمان (با-

تدریس خصوصی

:)با تعیین وقت قبلی (فلور

 و پالسترgyproc  نصب-









































































باتجربه
استاد
توسط
فـرانسـه
زبان


























(514) 342-1810

514-708-2959
514-489-4021

 نرده های چوبی و فلزی، سرامیک-

 نصب و تعویض درهای چوبی نصب کابینت آشپزخانه و حمام تکمیل زیرزمین-  نصب هاردوود) با قیمت مناسب (احمد---














 
:نیازمندیم















514-483-6990











زیست







شناسی و
تدریس
















 
















































































 
شناسی
زمین




























 





























و



















 
کالج
دبیرستان
سطح
در

پیشگویی و آینده نگری

-- کلی و جزئی--












پرستارساملندان

TATOO
تــــاتو

ارائه خدمات آرایش دائم
 لب، چشم،ابرو
 کیفیت باال و طبیعی،بهداشتی

ahmadmehdizadehwilPAID120:tilmay01

کلیه خدمات آرایشی

514-999-4161

با نازلترین قیمت
 آموزش خودآرایی-












(514) 984-8944
SalimiPAIDrose:tomay15














استخدام






































زبان
فارسی
خانم
یک
به



































514-487-9186

ghafuri:pays$10/month

aug15Msghafai: paid $10

قابل توجه خامن ها

باتخفیف ویژه برای هموطنان

 با وقت قبلی-- توسط شادی

آموزش رقص ایـرانی وعربی

شب10 تا6 :ایام هفته
 هر زمان:آخرهفته ها

Tel.: 514-991-8636
514-574-8911

jan08LeilLesanipaid$120

(514)

678-6451

Nikpour:willPay80tilEndofFeb08

------

شهریاربخشی

رستوران گیالن

به یک نفر راننده و پیتزامیکر

برای کار در ناحیـــه السال
.فورانیازمندیم
منوچهــــر

(450) 226-5198
massie.bachmann@hotmail.com:mar01,15

Tel.: (514) 363-4444

استخدام

feb01,15willpayAkavan

 ترجمه مدارک،دعوتنامه رسمی

،باغذاهای شمالی
خوشمزه و
باکیفیتعالی
------

 و، همصحبتی،برای نگهداری




























شخصی
کارهای
انجام
همچنین


















وست
منطقه
سالمند(در
بانوی



















.نیازمندیم
فورا
)مونتریال
آیلند

















----  بصورت نیمه وقت---برای اطالعات بیشتر لطفا با شماره
:زیر تماس بگیرید

استخدام

فال قهوه و ورق

* محیط مناسب جهت خانم های
.محجبه هم فراهم میباشد

مترجم رمسی

514-624-5609
514-889-3243

رستوران کبابسرا به چند ویترس
.باتجربه فورا نیازمند است

آرزو تحویلداری یکتا

متـرجم


















 اداره مهاجرت و پلیس، جهت دادگاه

 از،باتجربه و دارای دیپلم
سالمندانشمادلسوزانه
.نگهداری می کنم

و خدمات آرایشی




تدریس خصوصی زبان فرانسه




 توسط فوق لیسانس آمـوزش زبان فرانسه
 و مترجم کاخ
دادگستری مونتریال



----قیمت
بهترین
با
----





















)* سرویس ترجمــه (شفاهی

charity:MrsShahndeh:freeOct01&15

paidahavan: sep 15

(514) 298-1393
(514) 265-0973

paid to end of July

Mehrnoosh

paid to end of July

bahrehMar01-15







514

استخدام

-------  دابل پیتزا-----به دو نفر پیتزامیکر باتجربه
آشنا به زبان انگلیسی و فرانسه
)Closing (برای
----  تمام وقت و نیمه وقت---برای منطقه السال
.فورانیازمندیم

1386اسفند25

West Island

استخدام

4plex ForSale

40

14سال

W
W
W
















دف
آموزش






























www.paivand.ca
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،عضو جامعه مترجمان رسمی کبک و ایران

514-933-0-933

مترجم رسمی دادگستری































 






جواد داوری









استخدام






















 کلبه عمو جما







ل











(514) 830-1840
SaeddRazaghiwilpayAkavan:Mar15Apr01

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

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

رضانوشادجمال

 دعوتنامه،ترجمه کلیه مدارک
 امور پناهندگی و مهاجرت،رسمی
514-575-7080

































































































__________________________________
به یک نفر خانم آشپز
















 




رمسی
ترجمه













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






















عموجمال
کلبه
در
کار
برای


















































مدارک
NDG




.فورانیازمندیم
ترجمه رسمی اسناد و






















514-583-9619




















4
8














 
عمرًا اگه
لنگه شو پ514-683-0707
یدا














کن
!ی
6107 Sherbooke W.
Tel.:
514-484-8072




























 






























































davood

نغمه سروران





















مترجم رسمی و عضو انجمن

















مترجمانکبک

fromJuly15

آموزش کامپیوتر




















































514-889-8765

مترجم رمسی

AKHAVAN

عضوجامعهمترجمینکبک

دعوتنامه و تصدیق امضاء

ترجمه کلیه اسناد و مدارک با تضمین

PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL

Zarif
Catering















5301 QUEEN MARY (Decarie


)















SNOWDON

























































































pc card 





































































 تائید ادارات و سازمان های ایالتی و فدرال



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

















VHS

DVD




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

سالن آرایش
 روزVille St-Laurent
ه
ف



















 ته
hagigi:1stofmontPaidtoendofFeb08

514-484-6897

محمودایزدی





















(514) 333-7309
514-294-8242













514-567-1797
514-624-7581

paidtojune08

TATOO
از مبتدی تا پیشرفته
یابی
عیب
و
 تعمیر



















کردن
اسمبل
 ارتقا و

























 کامپیوتر
 نصب انواع ویندوز
















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


























آموزش موسیقی

1731 7Oxford (X: Grenet)

سیروس

تــــاتو
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 ابرو و لب،آرایش دائم چشم

















TATOO

عقد و
سفره
تزئین
به روش کامال بهداشتی




























و جلوه طبیعی










نامزدی
میز


























 514-333-7309













درمان بیماری ها

با هیپنوتیـزم





























1731 Oxford (X:Grenet)

























514-482-0981
























Ville-St-Laurent
514-581-8707
Shirin
Afshari
�




















 
























Cell.:
514.993.6843 (514)805-3696
514-485-7009
shorehNajafi:$180todec07paid90$

... سقفی برای ارتقاء همبستگی:خانه ایران

علی سلیمی

514-979-2120






(CIVIL)






































































































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































Tel.: (514) 485-6000
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93 Boul. St-Jean Batiste
Chateauguay, Qc., J6J 3H8
(450) 692-2959

5655 Sherbrooke W.
NDG, H4A 1W6
(514) 481-0671






GESTION FINANCIERE EXACTE


















South Shore
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groupe SuttonClodem Inc.
courtier immobilier agrée
9515 Lasalle boul.

Lasalle Qc. H8R 2M9

fhemmatiyan @sutton.com
www.sutton.com
Firouz Hemmatiyan
Agent Immobilier Affilié
Cell: 514-827-6364
Bur.: 514-364-3315
Fax: 364-3649
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GESTION FINANCIERES EXACTE















__________________________________________
Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657

5253, Boul. Decarie, Suite 250,Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)
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1834 Ste-Catherine W., Suite 200

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

www.clinique-arya.com
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24 HRS TAXI SERVICE


















































www.atlastaxi.qc.ca

* Airports reservations
* (100% Guarantee)
* Fast and safe courier service
* Special out-of-town rates
* Open accounts for corporations
* Special attention to the early
& physically handicapped
* Luxury service available

4999 Ste-Catherine, Suite 302
Westmount, Québec, H3Z 1T3
Tel: 514.485.8585
Fax: 514.485.0946
Email: info@atlastaxi.qc.ca

Since 8
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ششمینکارناوالنوروزیایرانیانمونتریال
دوستان و هم میهنان گرامی

بیائید دست در دست هم
نام ایران و ایرانی را سرفراز نگه داریم...

همبسته باشیم تا رویت شویم!

پاراد نوروز نمایشگاه غرور و افتخار ایران در
قلب مرکز شهر مونتریال است
شما نیز به ما بپیوندید
و این حضور غرورانگیز را هرچه عظیم تر برگزار
کنیم...

سازمان پاراد نوروز با همکاری خانه ایران برگزار می کند

یکشنبه  30مارس 2008
sixth annual parade

از 1
در  1صبح
محل
پ
ال
س
د
وکانادا

----------------------------------امسال نیز چون سال ها ی قبل ایرانیان مقیم مونتریال
از هر زبان ،دین ،آئین و قومیت
همراه با سایر پارسی زبانان کشورهای دیگر،
که نوروز جشن باستانی و ملی آنان است،

روز یکشنبه  30مارس 2008
از  11صبح
در محل پالس دوکانادا

فرارسیدن سال نوی 1387
را شادی کنان و پایکوبان
جشن خواهند گرفت.

شما هم به ما بپیوندید:

پیرو
ز
ی
م
ا
د
ر
ه
مبست
گی ماست!

فر
اخوان به

هنرمندان

از نوازند
که عال گان و هنر
م
ن
دا
ن
گ
قمن
رامی
ج
د به ارائه ه
ب مع بزرگ ایرانیان پا نر خود در
ا
را
ش
د
ن
ن
و
د
،تقاضا
روز می
می شود ب
بگیرند :ا ما تماس
با ه
ایران م تالش کن
ی
م
ت
ا
ح
ض
ی
گست ان را در میان کاناد ور نوروزی
ائ
ر
د
ی
ه
ه
ت
ا
ر
هرچه
و شکوهمن
دت
ر
ب
ر
گ
زا
ر کنیم.

سازمان فرهنگی و غیرانتفاعی پاراد نوروز و سازمان
فرهنگی و غیرانتفاعی خانه ایران:

Tel.: 514-585-1867
Tel.: 514-944-7085
khanehiran.montreal@gmail.com
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Mailing Address: Box 1122 STN. H. Montreal, Québec, H3G 2N1
Fax:514-422-8996
Tel.: 514-996-9692
Email: Paivand@videotron.ca
Toronto Tel.: 647-429-0030















5655 Sherbrooke W.

NDG, H4A 1W6

Tel.: 514-481-0671

Vancouver: (604) 921-IRAN R. Mahjouri

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

www.paivand.ca











Nader
Khaksar





















































































Hossein Torabi
(M. Arch.)














Cell: (514) 969-2492



































Cell:514-885-8635

Royal LePage Village (DDO)

Hossein Torabi (M. Arch.)

Affiliated Real Estate Agent
Courtier immobilier agréé
4000 SAINT-JEAN BOUL. #2000

514-684-0118 (Fax)
514-684-1141 (Office)
torabi@royallepage.ca
www.sellwestisland.ca

DOLLARD DES ORMEAUX, QC H9G1X1

HOME of ELECTRONICS























































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

مونتریال
در
نازنین
اندی
،اندی















































New Style
New Brand Names
For the New Millennium

UDIO VIDEO QUEBEC
A





































www.audiovideoquebec.com
Info@audiovideoquebec.com
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Financing Available Up To 24 Months No Payment- No Interests

NDG



www.akhavanfood.com
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AUDIO VIDEO QUEBEC
46, Boul. St-Jean-Baptiste
CHATEAUGUAY, Qc J6J 3A4
Tel.:( 450) 691-8801,Fax: (450) 691-4086
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Agent Immobilier Affilié
Bur.: (514) 426-4545
Fax: (514) 426-4546
nkhaksar@sutton.com
groupe Sutton-Expert inc.
courtier immobilier agrée
2869 boul. Ste-Charles
Kirkland., QC., H9H 3B5
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Affiliated Real
Estate Agent
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6170 Sherbrooke West, Tel.: (514) 485-4744






















































15760 boul Pierrefonds

(PFDS.)

Tel.: 514-620-5551

