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Jamshid Torabi
Financial Security Advisor

d

5252 De Maisonneuve W. Suite 101,
Tel.: (514) 369-6341 Fax: 369-3900,

Tel.:
Tel.:(514)
(514)289-9011,
289-9011, (514)
(514)289-9022,
289-9022,(514)
(514)289-9044
289-9044
Fax:
Fax:(514)
(514)289-9022,
289-9022, (Toll
(TollFree)
Free)1-866-289-9011
1-866-289-9011
1117
Ste-Catherine
W.,
#
511
Mtl.
QC.
H3B
1H9
Peel
1117 Ste-Catherine W., # 511
Mtl. QC. H3B 1H9
Peel
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www.jamshidtorabi.com
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ششمینکارناوالنوروزی
ایرانیانمونتریال به روایت

...سالخفهکردنهمهیصداهایمنتقد،1386:ایران

 را «سال٨۶  در گزارش��ی س��ال،س��ایت تابناک
خداحافظی» با رس��انه های منتقد دولت نامیده
 توقیف یا، نشریه۲۷  مجموعا، در این سال.است
» خبرگزاری «ایلنا» ابتدا «فیلتر.لغو امتیاز شدند
 روزنامههای «هممیهن» و،و سپس توقیف ش��د
...«شرق» توقیف شدند

...تصویر

هجــوم به...
زندگی شخصی
!تشدید می شود

7

مناقشه بر سر رهبری
: ایگناتیف،دیون

 «آقای دیون وزیر،خیلی خوبی بوده
اما قبای رهبری به
قامت او دوخته نشده
»!است
19

31

!من پسرخاله امیرخدیر نیستم
شهرام گلچین

26

23

بدر13

3

گــــورنبشته

فیلم مستند زنان تن فروش ایران

 آوریل26 :مسلم منصوری مونتریال

انوشه

انصــــاری
!در راه مریخ

12

dZ®`` ` `Á…
jgfZ z ç £¤ g ä…
¬Å Z¯¹Å… dÂ‹ äœ£‹

18

ÍÅœZ®™

افشین و اشکان
هاکی بازهای
ایرانی مونتریال

6

yf£¥5ç•Z®

5Star I.P.M. Inc. 2178 Ste-Catherine W.
Tel.:(514) 585-2345 ã ®¥Á…£… ,£Åœd m£ºœ w£¿† fd £› â¥±Å £… gfZ ç £¨…£‰ ÍÁ‰
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IranAir

General Sales Agent

gfÂ†if£ˆ

® ZxZ® Z ‚¬À £¿œ
Zd£`œ£˜ ®``Z® fd
£¼` ®›ò z

دکترانصاری
22: ص:پزشکی

Tel.: (514) 486-5547 Tel.: 1-866-486-5547, Fax: (514) 484-1657
5253, Boul. Decarie, Suite 250, Montreal, Qc H3W 3C3 (Metro: Snowdon)

GREEN
INTERNATIONAL
TRADING Inc.

Í“£24gZ®¥¿˜fdxZ® Zä…gfZv£º¥œZ
gzf b®œ ã ®¥Á… ãÅ¿´† £… z

®´‹ }f£¨`` † Í˜®Ž
gfZv£`º¥œZ

z \£›¬‹ éÅ¾˜ ä¢ZfZ z ù£`` ` › ‚fz£²›
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1006, De La Montagne, Suite 201, Montréal, Qc H3G 1Y7
Tél.:(514) 989-2229, Fax: 989-0029 www.
Toll Free:1-866-989-2229
khazarexchange
Email: info@khazarexchange.com
.com

Luciene
l'Allier

Etiquette

23 : ص...شاهنامه

 شادپور.ا.ع

20:علیدوستی ص

دکترگلمحمدی

Tel.: (514) 806-0060

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

MONTREAL

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

Ninous Givargiznia, BSc.

Lasalle, South Shore,
Nun’s Island , N D G

£ßœ£… gZ }f£¨† wZz ‹Z z Í˜®Ž Í¤‡ z ÔÅÆ†

19: ص:کانادا/کبک

£ fò ç¼Ž¯§œZ¬œd ßÅÀÅ¾˜£Åœ£fgz®ÁŽ®¥˜d

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

www.pars.ca

...موسیقیپاپ
بهزادقیامی

\£Åš£› z }fZ¬…£±Š

Agent Immobilier Affilie
RE/MAX

South Shore z v£ ®¥œÂ› fd
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!نع! ابـدًا

27 :ص

س ّومین مجمع همگانی خانه ایران
(ç¿ffZ¬…£±Š) ç·Å¹Ži£¤“
2008
 آوریل۱٣ یکشنبه

\ë¸¥±› z të›Z fz£²›

ç†£Åš£› z ù£› fz£²› ,}fZ¬…£±Š \£›¬‹

3

یک ایـرانی هم پیامبر
اســالم را شخصیت
6 کــارتونی کرد

GESTION FINANCIERES EXACTE

ç¿†£‹ xÂ £¿

:هیالری

زنده های پس از مرگ در بنگالدش

26

و حسین

11

مقتدی صدر
!تسلیم شد

5

) آ وریل (بیورلیک6 یکشنبه
27

23

افـزایش فشــار دولت آمریکـــا
بر نظـام بانـکی ایـران
10

حمیدشوکت
درمونتریال

18

“نظـامسـرکوبگرایانه
ایــران با کنتــرل
 رفتار و زندگی،لباس
شخصی مردم ناقض حقوق
”.بنیادین است

فریدون
آدمیت
درگذشت

۱۳۸۷ سال
و عالمت سؤال
بـزرگ در برابر
اقتصـاد ایران

x£Å¥¿gz®Å`•

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

çÀÅ¢£œ Ü ®Ž ®¥˜d
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3535 St-Charles, Suite 304
Kirkland, Quebec H9H 5B9
ninousgivargiznia@hotmail.com

D.D.S.

1973

D.M.D.
vZ®¥œÂ›y£½²œZd

1998

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

Metro: CDN

Cell

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

(514) 816-4080
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Office:
Fax
Res.

xZ® Z ä… gfZ v£fZ
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\fÂä… fêd v£fZ z á ¬¤†
6520 St-Jacques Tel.: (514) 485-6000
}£Í˜®Ž ÍÁ‰ y¬¿“
5774 Sherbrooke W.
Tel.: (514) 483-5370
b®œ ã ®`` ` `¥Á… £… }f£¨†
1405 De Maisonneuve O Tel.: (514) 844-4492
ç Zd£œ£˜ z ç £¼ ®›ò Money order fz¬ f£¤¥“Z z x£¼›Z £…
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www.alixtoyota.com
1-888-780-3103

الکس پورقناد

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

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.

( 1-888-780-3103


RUE $E ,ORMIER -ONTRÏAL 1UÏBEC

(' 0





www.paivand.ca
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خبر...

کلینتون:از رقابت ها
کناره گیری منی کنم
هی�لاری کلینت��ون،
داوطلب حزب دموکرات
در انتخاب��ات ریاس��ت
جمه��وری آمری��کا،
درخواس��ت طرفداران
ب��اراک اوبام��ا و بعضی
سیاس��تمداران حزب
خود را برای کناره گیری
از انتخاب��ات مقدماتی
حزبی رد کرده است.
پاتریک لیهی ،س��ناتور
دموک��رات و رئی��س
کمیته قضایی مجلس
س��نای آمریکا ،یکی از
ش��خصیت هایی است
ک��ه از خان��م کلینتون
خواس��ته ت��ا ب��رای
جلوگی��ری از طوالنی
شدن رقابت و آس��یب دیدن جایگاه
اجتماعی این حزب از رقابت ها کناره
گیری کند.

تاکید ایران به مالکیت
جزایر سه گانه

سخنگوی وزیر خارجه ایران ،در پی صدور
بیانیه پایانی اجالس سران اتحادیه عرب در
دمشق ،بار دیگر تاکید کرد جزایر سه گانه
جزء الینفک سرزمین ایران است.
در بیانیه پایانی اجالس سران اتحادیه عرب
آمده است“ :ما ارتباطات کنونی بین امارات
متحده عربی و جمهوری اس�لامی ایران
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اما خانم
کلینتون می گوید به
رغم عقب بودن از رقیبش به رقابت با
او ادامه می دهد تا به شهروندان ایالت
های��ی که انتخاب��ات مقدماتی حزبی
در آن ه��ا برگزار نش��ده
این ام��کان را بدهد تا در
این روند سیاسی شرکت
کنند.
خان��م کلینت��ون در یک
س��خنرانی تبلیغات��ی در
جم��ع طرفدارانش گفت:
“بعض��ی ها م��ی گویند
باید ادامه این رقابت ها را
متوقف کنیم .باور نداشتم
چنین تفک��ری در آمریکا
وجود داشته باشد .فکر می
کردم همه ما بر این باوریم
که باید به همه شهروندان
این فرصت داده ش��ود که
صدایش��ان را ب��ه گوش
دیگرانبرسانند”.
به گفته خانم کلینتون او
رقابت ها را تا زمان برگزاری گردهمایی
ملی حزب دموکرات که انتخاب نامزد
ریاست جمهوری این حزب را برعهده
برای حل مسئله سه جزیره اماراتی تنب
بزرگ ،تنب کوچک و ابوموس��ی از طرق
قانونی و ش��یوه های صلح آمیز را تشویق
می کنیم ،تا ام��ارات متحده عربی بتواند
مالکیت این جزایر را دوباره بدست آورد .از
طریقی که به برادری اعراب و ایران لطمه
ای وارد نشده و باعث تحکیم و گسترش
آن شود”.
عمرو موس��ی ،دبیرکل اتحادیه عرب نیز
در افتتاحیه این اجالس خواستار مذاکره
فوری ایران و امارات متحده عربی در مورد

دارد ،ادامه خواهد داد
س��همی که خانم کلینتون تاکنون از
هیات های اعزامی به این گردهمایی
به دست آورده است از آقای اوباما کمتر
است ولی او امیدوار است با پیروزی در
انتخابات مقدماتی در ایالت پنسیلوانیا
که بیست و دوم آوریل برگزار می شود،
بتواند از جه��ت روانی برای حضور در
مراحل باقی مانده از انتخابات مقدماتی
و کنوانس��یون ملی ح��زب دموکرات
آمادگی بهتری داشته باشد.
نظرس��نجی ه��ای مختل��ف بیانگر
پیش��تازی خانم کلینت��ون بین رای
دهندگان حزب دموک��رات در ایالت
پنسیلوانیااست.
س��ناتور اوباما ،رقیب خانم کلینتون و
کاندیدای پیشتاز حزب دموکرات ،هم
درخواست ها برای کناره گیری خانم
کلینتون از رقابت ها را رد کرده است.
آقای اوباما تصمی��م گیری برای باقی
ماندن خانم کلینت��ون در رقابت ها را
با خود او دانسته است “ :باور من این
است که سناتور کلینتون تا هر زمان
که بخواهد ،می تواند در رقابت ها باقی
بماند .او رقیبی جدی و غیرقابل انکار
است”.
اما به عقیده طرف��داران آقای اوباما و
بعضی شخصیت های حزب دموکرات،

طوالنی ش��دن رقابت های داوطلبان
ریاس��ت جمه��وری این ح��زب ،به
موقعی��ت آن در برابر حزب جمهوری
خواه در انتخابات ریاس��ت جمهوری
آسیب خواهد زد.
ماه گذش��ته میالدی پس از برگزاری
انتخاب��ات مقدماتی حزب��ی در ایالت
های تگزاس و اوهایو ،جان مک کین
سناتور جمهوری خواه موفق شد با به
دست آوردن کرسی های مورد نیاز از
هیات اعزامی به گردهمایی ملی حزب
جمهوری خ��واه ،ش��رایط الزم برای
نامزدی ریاست جمهوری این حزب را
به دست آورد.
رقابت تنگاتنگ باراک اوباما و هیالری
کلینتون در انتخابات مقدماتی حزب
دموکرات ،احتمال مش��خص ش��دن
تکلیف ای��ن رقابت ها را ت��ا پیش از
برگ��زاری گردهمای��ی ب��زرگ حزب
دموکرات مشکل کرده است.
هر ک��دام از این دو داوطلب دموکرات
برای به دس��ت آوردن نامزدی حزب
خود ،به حداقل  ۲۰۲۴کرسی از هیات
های اعزامی به کنوانسیون این حزب
نی��از دارد .این رقم تاکنون برای آقای
اوباما  ۱۶۲۳و خانم کلینتون نزدیک به
 ۱۵۰۰کرسی است.

“جزای��ر امارات��ی” و یا ارج��اع موضوع به
دادگاه بین المللی شده بود.
مالکیت جزایر سه گانه تنب بزرگ ،تنب
کوچک و ابوموس��ی در خلی��ج فارس در
اختیار ایران است ،اما امارات متحده عربی
مدعی مالکیت این جزایر و خواس��تار باز
پس گیری آنهاست.
در سال گذش��ته محمود احمدی نژاد به
عنوان نخس��تین رئیس جمهور ایران به
امارات متحده عربی سفر کرد و بعد از سفر
او نیز نخست وزیر امارات متحده عربی ،به

تهران آمد .نخس��ت وزیر امارات بلندپایه
ترین مقام اماراتی ب��ود که بعد از انقالب
ایران به این کشور سفر کرده بود.

McConnell Engineering Building
3480 University Street

اصالت ریشه ماست ،صداقت پیشه ماست!

حسین
فلسفی

www.skylawn.net

آژانس هواپیمایی اسکای الن

با همکار ایرانی هم اکنون در خدمت هموطنان گرامی ایرانی

سفر به ایران:

حمیرا قاسم نژاد

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

مشاوره و درمان

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

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

امیر

9

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

amir@skylawn.net
و یاسمین

Phone: 514-38

n.net
yasmeen@skylaw
تماسبگیرید.

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

Ghassemnejad

Psychotherapist
COPNN. Member

فارغ التحصیل از
دانشگاهکنکوردیا

وکیل دعاوی

4823 Sherbrooke W.,
Suite 160

Westmount, Qc., H3X1G7

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

امیرکفشداران

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

دفتر همکاری های حقوقی «نوروز»

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

)Homeira (sedighe

بیمه خصوصی و دانشجویی پذیرفته می شود

8-1588 Ex.: 25

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

روانکاو

Tel.: 514-989-9722

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

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

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

شیخ صاحل سیبویه

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

سیزده نوروز است رو به صحرا کن
جلوه طبیعت را خوب تماشا کن
دارد بهار هزار پیـــــام برای تو
راز هر پیام را در دلت پیدا کن
چون نسیم جان پرور بــــاد بهار
در درون خود شور هستی بر پا کن
با ترنم جویبار در چمن و بــــاغ
صالی عشق بزن خروش و غوغا کن
بشوی درون را ز هر کینه و حسد
دل را برای عشق ،پاک و مهیا کن
چو برق می گذرد عمر ما با شتاب
از گذشته دم مزن فکر فردا کن
غم رفته و نامده مخور ای دوست
دم غنیمت شمار حرکتی پویا کن
زان پیشتر که کوزه کنند از گِل تو
گل باش و شاخه ها را شکوفا کن
درگذر از شب طـــوفانی غربت
دل سودایی خود همچو دریا کن
لب پیمانه ببوس همــچو لب یار
رندانه نگاه بر حاصل دنیا کن
کسی را در این روزگار عمر جاوید نیست
پس نقش این چند روزه را نیک اجرا کن
شاد باش و غم به دل راه مده هرگز
طرحی پدید بر این گنبد مینا کن
مراد تو «فریاد» از این زندگی چیست؟
بر صفحــــه روزگار کار مانا کن

درتعطیالت
نوروزی:

www.paivand.ca
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باورنکردنی وغریب!!
خیابانهای تهران:
بیدود ،بیترافیک

برای تهرانی هایی که نوروز به جایی سفر نکرده
اند چند روز تعطیالت عید بهترین فرصت است
برای گشت و گذار در شهری که بیشتر سال را در
ترافیک سرسام آور و آلودگی هوا به سر می برد.
پایتختی که خیابان ه�ای آن در روزهای عادی
سال زیر بار سنگین ترافیک کامال قفل می شود
و هر ساله هزاران نفر را به دلیل آلودگی هوا روانه
بیمارستان ها می کند ،با رسیدن تعطیالت نوروز
به طور باورنکردنی خلوت و تمیز شده به طوری
که مجبور نیستید ساعت ها در ترافیک بمانید.
در عب�ور از خیابان ولی عصر که یکی از خیابان
های پرتردد تهران به ش�مار م�ی رود این روزها
به جای بوق ماش�ین می توانید صدای عبور آب
و صدای پرندگان را بشنوید .چنین وضعیتی در
سال گذشته تنها چند روز پس از سهمیه بندی
بنزین مشاهده شد.

Dr. Bernard Patry, M.P.
Pierrefonds-Dollard,

to the Iranian Community,

Happy Nowrooz

!May the new year bring you and yours all the very best

!Have a wonderful New year

فریاد دماوندی (مونتریال)

Always at your service:
Tel.: (514) 624-5725
Fax: 514-624-5728

_________
3883 St-Jean blvd.
Office 303
D.D.O. - Quebec
H9G 3B9

جمشید ترابی
مژده ای دل كه دگر باد صبا بازآمد
هدهد خوش خبر از طرف سبا بازآمد





























خجسته بهاران نو
و نوروز بزرگ ،این یادگار ماندگار از اعصار را
به همه شما هم میهنان گرامی
شادباش می گویم و برای فردفرد شما
عزیزان سالی نو و سراسر خوشی و تندرستی
آرزومندم.
در اینجا از فرصت سود جسته،
به اطالع هموطنان گرامی می رسامن
سفر من به ایران برای دیدار با خانواده و نیز اجنام کارهای
مربوط به مهاجرت رو به پایان است و به زودی در مونتــریال
در خدمت مشتریان گرامی و هموطنان خواهم بود.
در این اثنا دوستان گرامی همواره می توانند
با دفتر من متاس بگیرند:
Suite 101,

5252 De Maisonneuve W.

Tel.: (514) 484-1867
Fax: (514) 484-0946
www.Jamshidtorabi.com

5450 Cote-des-Neiges, Suite 308
Metro: CDN

Tel.: (514) 731-1443



www.paivand.ca
شهرك صدر والشعله و كاظمین را از رفع گذشته شاهد درگیری بوده اند ،اما همچنان
مقررات منع تردد استثنا كرده و به اهالی صدای انفجار ،درگیری و تیراندازی در برخی
این مناطق اجازه داده است كه به صورت مناطق بغداد به ویژه ش��هرك صدر به گوش
پیاده رفت و آمد كنند.
میرسد.
دو منطقه شهرك صدر والشعله درطول پنج دول��ت عراق هرچند از فراخوان مقتدا صدر
روزگذش��ته مهمترین كانونهای درگیری برای كنار گذاشتن مبارزه مسلحانه توسط
بین نیروهای دولتی و گروههای مسلح بوده گروه ش��به نظامی مس��لح س��پاه المهدی
است و كاظمین نیز به دلیل قداست منطقه اس��تقبال ك��رده اس��ت ،اما همچن��ان بر
و وج��ود بارگاههای امامان ش��یعه از اولین ادامه عملیات نظام��ی در بصره علیه آنچه
روزهای شروع درگیری ورود و خروج به آن خارجشدگان ازقانون نامیده تاكید كرد.
گ��زارش مناب��ع خب��ری حاكیس��ت ك��ه
تنها محدود به اهالی كاظمین شد.
گزارشها از دیگر شهرهای جنوبی و میانی درگیریه��ای پن��ج روز گذش��ته تا کنون
عراق نیز حاكی است كه آرامش نسبی به این حدود ۵۰۰كشته و صدها زخمی در مناطق
مناطق بازگشته ومردم امروز درسركارهای مختلف عراق برجای گذاشته است.
خود حاضر شدند.
دربصره ،شهری كه درگیری ها از آنجا
شروع و دامنه آن دیگر شهرهای عراق
را فراگرفت ،امنیت نس��بی برقرار شده
است.
با وجود بازگشت آرامش نسبی به اغلب
شهرها و مناطقی كه در طول روزهای
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عـراق...

مقتدی صدر سالح
را زمین می گذارد

ب��ه گفته خبرن��گار بی.بی.س��ی در بغداد،
مقت��دی صدر از هواداران خود خواس��ت تا
درگیری با نیروهای دولتی را متوقف کنند
و سالح هایشان را زمین بگذارند.

همزم��ان
با زمین گذاش��تن
اسلحه ،مقررات منع تردد در بغداد
نیز از سوی فرماندهی طرح امنیت
این شهر لغو شد.
به گ��زارش ایرن��ا از بغ��داد ،بعداز
فروك��ش ك��ردن درگی��ری بین
نیروهای دولتی و گروه های مسلح،
از بامداد امروز مردم مناطق بغداد به
محل های كسب و كار خود رفتند و
حركت خودروها شخصی وعمومی
درسطح پایتخت عراق مشاهده شد.
باوجود استمرار مقررات منع تردد
خودروها در سه منطقه شهرك صدر ،الشعله
و كاظمین ،اهالی این مناطق امروز با استفاده
از خودروها شخصی و عمومی و بكارگیری
راهه��ای فرعی درصدد یافتن راهی بودند تا
بتوانند از حلقه امنیتی كه همچنان اطراف
این مناطق بر قرار است ،خارج شوند.
فرماندهی طرح امنیت بغداد ،تنها سه منطقه

سال  ۱۳۸۷و
عالمت سؤال
بزرگ در برابر
اقتصاد ایران

اقتصادى كشور تنها با  ۰.۵درصد
افزای�ش از  ۶.۲درص�د در س�ال
 ۱۳۸۵به  ۶.۷درصد در سال ۱۳۸۶
افزایشیافتكهنشاندهندهعدم
استفاده مناس�ب از درآمد نفتى
در بخشه�اى تولیدى و صنعتى
كشور است.
این در حالى اس��ت كه رش��د بخش
تابناک :با وجود ش��رایط اس��تثنایى نفتى در حد  ۵.۷درصد باقى ماند كه
اقتصاد ایران در س��ال  ،۱۳۸۶نتایج نش��انگر وضعیت بحرانى این صنعت
به دست آمده ،عملكرد كلى سیستم از نظ��ر س��رمایهگذارى جدید براى
اقتصادى كش��ور را در حد پایینتر از بهرهبردارى از منابع نفتى بهویژه منابع
مشترك با كش��ورهاى همسایه است.
متوسط قرار داده است.
به گزارش خبرن��گار «تابناك» ،گرچه در همین حال ،متوس��ط نرخ رسمى
صحت و تورم از  ۱۳.۶درصد در سال  ۱۳۸۶با
برخى از كارشناسان در
افزایش  ۵درصدى از مرز
دقت آمارهاى اقتصادى
0
1
 ۱۸درصد گذشت و
ب
ر
اب
ر
منتشر ش��ده از سوى
شدن
شاخص قیمتها در
ا
ف
س��ازمانهاى دولتى
زایش
نرخ تورم ماههاى پایانى س��ال
نظیر بان��ك مركزى،
گم��رك و مركز آمار نسبت به افزایش  ،۸۶گرانى بیش از ۲۰
درصدى را نس��بت به
ای��ران تش��كیك ر
شد اقتصادى
پایان سال  ۱۳۸۵نشان
مىكنند ،اما حتى
داد.
اگر ای��ن آمارها مبناى
برابر ش��دن افزایش نرخ
قضاوت در رابطه ب��ا عملكرد اقتصاد د ه
كشور در سال  ۱۳۸۶قرار گیرد ،نتایج تورم نسبت به افزایش رشد اقتصادى،
از نشانههاى ركود اقتصادى كشور به
نگرانكنندهاى را به همراه دارد.
در حالى كه درآمد نفتى كشور از شمار مىرود كه با ادامه سیاستهاى
 ۶۳میلیارد دالر در س�ال  ۱۳۸۵انبساطى و افزایش هزینههاى بىرویه
ب�ه درآمد بىس�ابقه  ۷۵میلیارد دولت كه در بودجه سال  ۱۳۸۷به مرز
دالر در س�ال  ۱۳۸۶رسید ،رشد  ۳۰۰هزار میلیارد تومان نزدیك شده
اس��ت ،خطر جهش تورمى مجدد را

افزایش داده است.
سطح صادرات غیر نفتى كه با احتساب
صادرات میعانات گازى و پتروشیمى
به مرز  ۲۰میلیارد دالر س��یده است،
اما بدون بخشه��اى نفتى در حد ۸
میلیارد دالر باقى مانده است نیز باعث
شد تا تراز بازرگانى كشور بدون نفت،
با توجه به واردات  ۵۳میلیارد دالرى
به  ۴۵میلیارد دالر برس��د كه نشان
دهنده واردات بىرویه و فشار سنگین
ب��ه صنایع داخل��ى در براب��ر رقباى
خارجى است.
تداوم سیاس��ت دولت مبنى بر رشد
حجم شركتهاى دولتى كه با افزایش
حج��م  ۱۷درصدى بودجه در س��ال
 ۱۳۸۷همراه ش��ده اس��ت ،بار دیگر
اجراى سیاستهاى كلى اصل  ۴۴را
با تردید مواجه س��اخته ،به ویژه آنكه
تقریبا كل واگذارىهاى انجامشده در
س��ال  ۱۳۸۶كه در چارچوب س��هام
عدالت و بورس انجام شده است ،عمال
از یك سازمان دولتى به سازمان دیگرى
واگذار شده و مدیریت این شركتها
همچنان در اختیار دولت است.
به نظر مىرس��د با توجه به ش��رایط
اقتصادى جهان ،كاه��ش ارزش دالر
و رك��ود اقصادى ،س��ال  ۸۷آخرین
فرصت ایران براى اس��تفاده از درآمد
نفتى در جهت ایجاد جهش در توسعه
اقتصادى كشور باشد.

به نام آفریدگار عشق

گره خواهیم زد دل ها را با عشق

و زندگی را با مهر

مجری مراسم زیبای عقد ایرانی
لیلیصمیمی

(با مجوز رسمی از ایالت کبک)

514-825-3170

علی الهی

مشاور امالک
جتاری و مسکونی
سراسر مونتریال

چرا؟

 )1چرا تصمیم به خرید خانه منی گیرید؟
 )2چرا پول اجاره را دور می ریزید؟
 )3چرا آرامش را در خانه شخصی خود جتربه منی کنید؟
و مهمتر از همه اینها
 )4چرا برای خرید ملک با ما متاس منی گیرید؟

514-377-2651
 24ساعته

www.fkhatami.com

d out if you are
*** Call me to fin
e up to $7,500
eiv
rec
eligible to
*** !house
to buy your dream

 :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

اید
ه آل برای
بی
زنس تازه

رستوران برای فروش در قلب مرکز شهر مونتریال

با به/نوسازی های متعدد و درآمد عالی

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

برای آگاهی بیشتر با جعفر قادری متاس بگیرید:

JAFAR QADERI
at 514- 999-0139

”for more detailed information

مرکز خدمات ارزی
بانک بین املللی

بامدیریتبیژناحمدی

مرکز خدمات ارزی در مونترال
اولین

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

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

استفاده از

کارتهای اع

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

1906 Ste-Catherine W.

Fax : 514-937-6621

Montreal, QC H3H 1M2

Tel.: 514-937-5192

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

COOL Drivoinolg

تئوری آموزش کامپیوتری

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

برای خامن ها:مربی خامن

292-8844

سوال های
تست تاکسی

&

)(514

Sch

12hr driving

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

275.00

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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یک ایرانی هم پیامبر
اسالم را شخصیت
کارتونی کرد
بی بی سی :در حالی که نمایش فیلمی
“ضد اس�لامی” در هلند جنجالها و
اعتراض��ات فراوان��ی برانگیخته ،یک
ایرانی س��اکن هلند نیز قص��د دارد
ب��زودی فیلمی کارتونی را به نمایش
بگذارد که در آن ،پیامبر اسالم نقشی
کمدی دارد.
احس��ان جام��ی ،س��ازنده این فیلم
کارتونی قصد دارد آن را در س��الگرد
تولد  23س��الگی اش یعنی بیس��تم
آوریل آینده به نمایش عمومی بگذارد
اما با توجه به حساسیتهایی که نسبت
به این گونه فیلمها وجود دارد ،هنوز
محل نمایش فیلم خود را اعالم نکرده
است.
احسان جامی فیلم خود را به کمدی
بریتانیایی زندگی برایان ساخته گروه
مونتی پایتون تشبیه می کند که در
آن ،مرد جوانی که همزمان با مسیح

مونتی
پایتون؟!

بدنیا آمده ،با او اشتباه
گرفته می شود.
فیلم کارتونی احسان
جامی که زندگی محمد نام دارد
به ماجرای ش��ب ازدواج
پیامبر اسالم با همسرش
عایشه می پردازد که بنابر
روایات ،هن��گام ازدواج9
ساله بوده است ،در صحنه
ای از ای��ن فیل��م پیامبر
اس�لام در ش��ب زفاف با
همسر نه س��اله اش به او
می گوید:
“نگران نباش ،آسیبی به
تو نمی رسانم”.
ب��رای مس��لمانان ک��ه
کاریکاتوره��ای روزنام��ه
دانمارکی و فیلم نماینده
مجلسهلنداحساساتشان
رابرانگیخته،فیلمکارتونی
احس��ان جامی ضربه تازه ای خواهد
بود و احس��ان جامی نیز که خودش
در جامعه ای مس��لمان به دنیا آمده،
بی تردید از تأثیر این فیلم آگاه است،
اما با این حال می گوید که فیلمش

www.paivand.ca

طنزآمیز است و اگر مسلمانان
آزرده خاطر ش��وند ،تقصیر او
نیست.
او در گفتگو با بی بی س��ی گفت که
هم اکنون به صورت 24
س��اعته تحت حفاظت
پلیس زندگی می کند و
برای همین چیزی برای
از دس��ت دادن ندارد اما
در عین ح��ال از تجربه
خیرت ویلدرز ،س��ازنده
فیلم “ضداسالمی” که
در یافت��ن ایس��تگاهی
تلویزیون��ی یا س��ایتی
اینترنتی ب��رای پخش
فیلمش با مشکل مواجه
شده ،درس گرفته است.
احس��ان جام��ی نی��ز
همچون خیرت ویلدرز
فعالیت سیاسی دارد ،او
که در نه سالگی همراه با خانواده اش
به هلند مهاجرت کرده ،عضو شورای
ش��هر کوچک الیدش��ندام ووربرگ
در حومه اله��ه از حزب کارگر هلند
است.

از خودمان...

دیدار با بروبچه های
افتخارآفرینایرانی
مونتریال:افشین
و اشکان شاملو:
هاکی بازهای ایرانی
مونتریال

___________________

به کوشش حسن محبی
(مونتریال)

______________

مونترال شهر هاکی

در مدت چند س��الی ک��ه در این جا
زندگی م��ی کنیم ،باره��ا به نامهای
مختلف از ش��هر ما مونترال یاد شده
است .در زمستان و تا پاسی از بهار شور
و حال هاکی شهر را به جنب و جوش
درمی آورد .همه جا صحبت از هاکی
است .چهره ش��هر با هر برد و باخت
عوض می ش��ود ،بطوری که کاسبی
خیلی ها به هاکی وابسته است.
به همین منظ��ور از این جا به عنوان
ش��هر هاکی یاد می کنند و در ضمن
ب��زرگان زی��ادی در  LNHاز ش��هر
مونت��رال برخاس��ته ان��د و افتخارات
زیادی را برای شهر ما و کانادا رقم زده
اند و تیم  Canadianبه عنوان نماینده
شهر مونترال یکی از قدیمی ترین و پر
افتخارترین تیم های  LNHمی باشد.
به محض گرم ش��دن هوا ،فستیوال
های مختلفی در شهر شروع می شوند.
بطوری که از مونترال به شهر فستیوال
ه��ا نیز یاد می کنند .البته باید قبول
ک��رد در مدت کمی ک��ه هوا گرم ات
مثل اینکه با کمبود وقت روبرو باشیم
جنب و جوشهای زیادی در شهر شروع
می شود از فستیوال «جاز» گرفته تا
فستیوال های مختلف دیگر مثل
فستیوال فیلم یکی پس از دیگری
اجرا می ش��وند و اگر هوا اجازه بدهد
چهره جالب و پر ش��وری به شهر می
دهند چنانکه همه خوشحال و شاداب
در برنامه های مختلف ش��رکت کرده
و سرمای زمستان گذشته را فراموش
می کنند.
درست مثل گلها و گیاهان و چمن ها
که از زمستان خسته شده و به محض
اینکه چند روزی هوا گرم می شود از
زیر خاک س��ر بیرون کرده و انگار نه
انگار که مدتهاست زیر برف های انبوه
پنهان بوده اند.
البته امس��ال از شانس بد ما ،باز یک
رکورد دیگر نیز شکس��ته ش��د و آن
ب��ارش برف های س��نگین و طوالنی
شدن زمستان بود .تا آنجا که امسال
باید به جای سبزه در سیزده بدر «گل
یخ»بچینیم!!
چه خوب اس��ت امیدوار بوده و آن را
به ف��ال نیک بنگریم که بع��د از این
زمس��تان س��رد و طوالنی تابستانی
گرمتر و سرزمینی سرسبزتر در پیش
خواهیم داشت.
بیائید واقعیت را آنطور که هست قبول
کنیم.
خواسته یا ناخواسته در سرزمینی پا
گذاشته و فرزندان مان را به محیطی
آورده ای��م که بارش برف و زمس��تان
طوالنی آن تعداد زیادی از ساکنین آن
را خوشحال و سرگرم می کند تا آنجا که
اگر در کریسمس برف نبارد و همه جا
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سفید
نباشد،

برایشان شگون ندارد!
البته نه به حجمی که امسال بارید!
حال در ش��رایطی که ما مهاجرین از
سرزمین های مختلف کره خاکی خود
و فرزندانم��ان را به س��ختی به اینجا
رس��انده ایم تا از شر خیلی چیزهای
دیگر در امان باش��یم .باید بپذیریم و
خود را به شرایط مکانی جدید تطبیق
داده و ب��ه جای نشس��تن در خانه و
از پنجره ب��ه برف و س��رمای بیرون
نگاه کردن به فکر اس��تفاده از شرایط
اقلیمی جدید برآئیم و به تفریح ها و
ورزش های خاص اینجا عادت کنیم
تا زمستان را به آس��انی گذرانده و از
لحظات زندگی خود لذت برده باشیم.
در این راستاست که هر روز در گوشه
کنار شهر شاهد حضور جوانان
و نوجوان��ان هموط��ن خود
هستیم که چون دیگر جوانان
کانادائی راه خود را پیدا کرده
و ضمن تطبیق خود
با شرایط موجود و
استفاده از امکانات
ورزش��ی مختلف،
پله ه��ای ترقی را
یکی پس از دیگری
طی می کنند و باعث

اشکان

افشین
افتخار پدر و مادر و کامیونیتی ایرانیان
نیزهستند.
ش��اید وظیفه ما پ��دران و م��ادران
این باش��د که (به جای ن��ق زدن در
زمستان به فرزندان مان که خود باعث
مهاج��رت آنها به اینجا ب��وده ایم) به
آنها کمک کرده ،تشویق شان کنیم و
وقت بگذاریم تا بتوانند مانند دیگر هم
میهنان خود پیشرفت کرده تا از آنها
در هیچ زمینه ای عقب نیفتند.
به جرات می ت��وان گفت که جوانان
موفق زیادی در رش��ته های مختلف
درسی و ورزشی در این شهر هستند
که ما سعی خواهیم کرد به تدریج در
شماره های مختلف روزنامه از آنها یاد
کنیم.
شاید این تالش کوچک بتواند تشویقی
در ادامه راهشان باشد.
و در این روزها که تب هاکی ش��هر ما
مونترال را دربرگرفته شاهد بازی بچه
های ایرانی در تیم م��ان Canadian
باشیم!
چرا که نه ،ما همیش��ه ب��ه رویاهای
بزرگ می اندیشیم!
به امید آن روز
بجاس��ت که با افتخ��ار از دو نوجوان
ورزش��کار موفق کامیونیتی خودمان
افشین و اشکان نام ببریم:

افشین شاملو:

در س��ال  1997در سن یک سالگی

توجه:

چ
نانچه مایلید از فرزندان شما
که
در
ر
ش��
ته
های ورزش��ی و
تح
صیلی موفق هستند ،یادی
کر
ده،
ت
شو
یق
شان کنیم با ما
با
ت
لف�
�ن
35
)514( 839-13
تماسبگیرید.

حسن محبی

(درست
یک ماه پیش از باران یخی تاریخی،
که تمامی کب��ک را فلج کرده بود) با
پدر و مادر و تنها برادرش اش��کان به
مونترال آورده شد .آنها در شهر سن-
لوران ساکن شدند و خوشبختانه در
قس��متی از شهر مس��کون بودند که
برق آن قطع نش��ده بود ،ولی سرمای
زمستان را با پوست و استخوان خود
حس کردند.
و از همان کودکی ب��ود که به همراه
برادر ش��ش ساله اش اشکان
به ناچار(!) -با تفریحاتزمستانی آشنا شد.
بزودی ب��ا پاتیناژ در
پ��ارک محلی نزدیک
خانه شان ش��روع کرد و
آنجا بود ک��ه دو برادر به
سرعت با اس��کیت آشنا
شدند.
افش��ین بع��د از بازیهای گل
کوچک داخل پارک و خیابان،
در مدرس��ه وارد تیم Rocket
ش��د و در هم��ان س��ال در
تورنمنتی ک��ه بین  36تیم
منطق��ه ای و باش��گاه های
کبک و تیم قهرمان انتاریو برگزار شد،
تیم افش��ین (راکت) عنوان قهرمانی
را به دس��ت آورد و او (که در س��مت
هافبک راست بازی می کرد) به عنوان
بهتری��ن بازیکن انتخاب ش��د و به او
عنوان قهرمان کوچولو داده بودند ،زیرا
با اینکه در سن کودکی به کانادا آمده
اخالق قهرمانی ایرانی اش را با خود به
ارمغان آورده بود؛ به طوری که در اکثر
مواقع ب��ه هم بازی هایش کمک می
ک��رد و پاس می داد تا گل بزنند و در
مواقع زیادی تشویق همه تماشاچیان
را که اکثرا پدر و مادرها بودند به دنبال
داشت.
همه او را دوست داشتند و برایش هورا
می کشیدند .این تشویق ها ،خود باعث
تشویق بیشتر افشین شد و با باال رفتن
س��ن ،به درجات باالتر صعود کرد تا
اینکه به عضویت تیم  Sonicsکه یکی
دیگر از تیم های ش��هر سنت -لوران
اس��ت درآمد و با پیراهن این تیم به
مقام نایب قهرمانی ایالت کبک رسید و
خودش به عنوان بهترین بازیکن هاکی
لیگ انتخاب گردید و مدال دیگری به
افتخارات خود اضافه کرد.
امس��ال نیز در رشته  Pee-weeمدال
بهترین بازیکن سال را کسب کرد.
یادآوردنی است این مسابقات بین تیم
های کانادا و آمریکا در سنین مشخص
برگزار می شود .او دارای  2مدال دیگر
در مسابقات منطقه س��ن لوران می
باشد او در ضمن اینکه به بازی هاکی
مشغول است در کالس ششم دبستان
مشغول تحصیل می باشد.
افشین در س��ن یازده سالگی ضمن
حفظ اخالق ایرانی اش عاش��ق کانادا
اس��ت و دوس��ت دارد روزی مث��ل
 Kovalevو  Ovechkinدر LNH
هاکی بازی کند.
ادامه در صفحه26 :

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
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Cel.: 514- 207-9000

Off. : (514) 426-9595
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ایران...

 ،۸۶سال خفه کردن
همهی صداهای منتقد
تابناک :هرچند برخوردهای قانونی و
گاه فراقانونی تند یا مالیم با رسانهها
و مطبوع�ات در دورههای گوناگون
تاریخ كش�ور وجود داشته ،اما سال
 ۸۶را میتوان س�ال خداحافظی با
رس�انههای منتقد دولت دانس�ت؛
سالی كه برخورد با رسانهها دستكم
ش�یوهای متف�اوت داش�ت و حتی
برخی رسانههای مدافع دولت نیز آن
را تجربه كردند.
به گزارش خبرنگار «تابناك» ،در سال
 ۸۶خبرگزاری «ایلنا» ابتدا «فیلتر» و
سپس توقیف كامل شد ،روزنامههای
«هممیهن» و «شرق» توقیف شدند،
س�ایت خبری «بازتاب» ابتدا فیلتر
و س�پس توقیف شد و س�رانجام با
فش�ارهای وارده ،مدیران عامل دو

خنستین مدیر ایرانی در
وزارت خارجه آمریکا

بی بی س��ی :برای نخستین بار یک
ایرانی به مقام مدیرکلی یکی از ادارات
وزارت امورخارج��ه آمری��کا رس��یده
است.
ج��ورج بوش رئیس جمه��ور آمریکا
گلی عامری (یزدی) را به تصدی مدیرکلی
امورآموزش��ی و فرهنگ��ی وزارت خارجه
ایاالت متحده گمارد.
گلی عامری که ن��ام خانوادگی اصلی اش
یزدی است در س��ال  1956در تهران به
دنی��ا آمد و پس از پایان دبیرس��تان برای
تحصیل ادبیات فرانسه و فناوری ارتباطات
در دانشگاه اس��تنفورد راهی آمریکا شد،
وی بخشی از دوره تحصیل خود را نیز در
دانشگاه پاریس (سوربن) گذراند.
پس از پایان تحصیالت همراه با همسرش
جمشید عامری فعالیت تجاری را آغاز کرد
و بعدها خود یک شرکت مهندسی مشاور
در زمینه مخابرات در شهر پورتلند در ایالت
اورگن آمریکا پایه گذارد ،همسرش نیز در
زمینه امالک و مستغالت فعال است.
او در سال  1989به تابعیت ایاالت متحده
در آمد.

کاهش زمان
خدمت سربازی
زم��ان خدمت اجب��اری نظام وظیفه
کاهش یافت.
خبرگ��زاری مهر با اع�لام این خبر و
به نقل از مدیر مش��مولین ستاد کل
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ت
وقیف ۲۷
نشریه...

خبرگزاری
«ایس�نا» و «فارس»
نیز تغییر كردند.
در این س�ال ،مجموعا  ۲۷نش�ریه،
توقیف یا لغو امتیاز ش�دند و با این
حساب در دولت احمدینژاد تاكنون
 67نشریه توقیف شدهاند.
پدیده دیگر سال  ،۸۶تغییر مدیران
عامل خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایسنا) و خبرگزاری فارس بود.
در آخرین روزهای س�ال  ،۸۶عالوه
بر ص�دور حكم توقیف یا لغو امتیاز
 ۹نش�ریه ،چندین سایت اینترنتی
نیز با حكم قضائی یا توس�ط كمیته
ساماندهی دولت ،فیلتر شدند.
اكن�ون پرس�ش اینجاس�ت ك�ه
رسانهها در سال  87چگونه روزگار
خواهند گذراند ،آیا در سال نوآوری
و ش�كوفایی ه�م خودسانس�وری
انتقادات مانع نوآوری خواهد شد؟

خانم عامری همزمان با عضویت در هیئت
امنای نهادهای آموزشی به فعالیت فرهنگی
اشتغال ورزید.
او در س��ال  2004نام��زد
ح��زب جمهوریخ��واه در
انتخابات مجلس نمایندگان
از ایالت اورگن شد که موفق
به راهیابی به کنگره نگردید
اما توجه دولتمردان آمریکا
را در واش��نگتن بس��وی
خود جلب کرد ،تا آنجا که
گلی
جورج بوش ،رئیس جمهور
عامری آمری��کا او را ب��ه عضویت
یکی از سه عضو غیردولتی
هیئت نمایندگی آمریکا در
شصت و یکمین نشست کمیسیون حقوق
بشر سازمان ملل متحد برگزید.
انتصاب گلی عامری به مقام مدیرکلی در
وزارت خارجه آمریکا در حالی صورت می
گیرد که از عم��ر دولت جورج بوش چند
ماهی باقی نمانده و همزمان ،مسائل ایران
از جمله مهمترین مشغولیتهای دستگاه
سیاست خارجی آمریکاست.
گلی عامری در س��مت تازه خود جانشین
دینا حبیب شده که متولد قاهره است.

نیروهای مس��لح ایران گ��زارش داد
که “به مدت  ۲س��ال ،و از تاریخ اول
فروردین س��ال  ۸۷الی اول فروردین
سال  ۸۹مدت خدمت دوره سربازی
در مناطق عملیاتی  ۱۷ماه ،محروم و
ب��د آب و هوا  ۱۸ماه و س��ایر مناطق
كشور  ۲۰ماه تعیین گردید”.
تعیین مناطق بد آب و هوا و محروم به
عهده هیت وزیران است.

CanPars Immigration
Services
با مدیریت

علی مختاری،

عضو رسمی انجمن کانادایی
متخصصین مهاجرت CSIC

مهاجرت از طریق:
کار،تحصیل،خویشاوندی،
کارآفرینی ،سرمایه گذاری
و برنامه های PNP

از ما در مورد خدمات ویژه  CanParsدر زمینه دریافت
اقامت و کار پزشکان و مهندسین ایرانی بپرسید
---------------------تلفن مستقیم دفتر کانادا از تهران02123981199 :
تلفن دفتر تهران02188504798 :
09128115508
تلفن کانادا:
Tel.: (514) 651-4726
canada@parscanada.com
www.parscanada.com

شورای نگهبان نتیجه رای
گیری انتخابات دوره هشتم
مجلس در ح��وزه انتخابیه
ته��ران ،ری ،ش��میرانات و
اسالمش��هر و چن��د حوزه
انتخابیه دیگر را تایید کرد.
به این ترتی��ب به نظر می
رسد ش��ورای نگهبان عمال
اعتراضات��ی را ک��ه به آرای
انتخابات در تهران شده بود،
وارد تشخیص نداده است.
در آخری��ن روزهای س��ال
گذشته خورشیدی و چند
روز بعد از برگزاری انتخابات
و اعالم نتایج انتخابات تهران
سید محمد خاتمی و مهدی
کروب��ی ،رئی��س جمهور و

واکنش ایران به
اظهارات اخیر رئیس
جمهور فرانسه

بی بی س��ی :ایران اظه��ارات نیکوال
سارکوزی رئیس جمهور فرانسه را در
این مورد که برنامه هس��ته ای ایران
تهدیدی برای کشورهای دیگر است،
رد کرد و آن را بی اعتبار خواند.
محمدعلی حسینی ،سخنگوی وزارت
امور خارج��ه ایران گفت ایران کانون
صلح طلبی و ثبات منطقه اس��ت و
سیاست خارجی آن کام ً
ال منطبق بر
موازین بین المللی است.
آقای حس��ینی گفت“ :اظه��ارات رئیس
جمهور فرانس��ه فرصت طلبانه است و با
هدف تامین اهداف افراطگرایان آمریکایی
و رسانه های اسرائیلی و نیز افزایش فروش
سالح در منطقه مطرح شده است”.
نیکوال س��ارکوزی گفته بود فرانسه برای
مقابله با تهدید فزاینده موشکی کشورهایی
همچون ایران نیاز به سیس��تم بازدارنده
هسته ای دارد.
وی روز جمع��ه  28م��ارس هنگام به آب
انداخت��ن زیردریایی جدی��دی مجهز به
تس��لیحات هس��ته ای گفت“ :در حالی
که نس��بت به برنامه هسته ای ایران سوء
ظن جدی وجود دارد ،این کشور در حال
تقوی��ت برد
س��ردار موس��ی کمال��ی دلی��ل این موش��کهای
تغیی��رات را “اس��تقبال گس��ترده و
چش��مگیر جوان��ان جهت اع��زام به
خدمت س��ربازی” بیان کرد و افزود
که پیش��نهاد این تغییر توسط ستاد
كل نیروهای مس��لح به مقام رهبری
ایران ارائه شده و با موافقت ایشان این
تغییرات از اول فروردین سال هفتاد و
هشت قابل اجراست.

ملک شما را تصاحب کرده اند؟

اموال شما در ایران مصادره شده است؟

 --با ما متاس بگیرید --

از این پس برای رسیدگی به امور حقوقی خود
در ایران نیاز به سفر به ایران ندارید
وکیل مجرب ایرانی خود را برای اجنام امور
حقوقی خود در ایران ،در شهر مونترآل
مالقات کنید

خود است”.
نیکوال س��ارکوزی پ��س از
رس��یدن به قدرت در حدود
ده ماه پیش ،در مقابل برنامه
اتمی ایران موضع سرسختانه
تری نس��بت به سلف خود،
ژاک شیراک در پیش گرفت.
آقای س��ارکوزی همچنین
در م��اه نوامبر در
نخس��تین دی��دار
خود از واش��نگتن
به عن��وان رئیس
جمه��ور فرانس��ه،
هم��راه ب��ا جورج
بوش در کنفرانس��ی خبری گفت که دو
کش��ور برای قانع کردن ایران به انصراف
از برنامه اتمی اش مشترکاً تالش خواهند
کرد.
ج��ورج بوش نیز همان زمان گفت که آن
دو توافق کرده اند “برای قانع کردن رژیم
ایران به دست کشیدن از نیات اتمی اش
برای حفظ صلح با هم کار کنند”.
آقای س��ارکوزی نیز به خبرنگاران گفت:
“این غیرقابل قبول است که ایران به سالح
اتمی دست یابد اما ایران حق برخورداری
از ان��رژی اتمی برای مقاصد غیرنظامی را
دارد”.
وی قب��ل از آن نیز هنگام س��خنرانی در
کنگ��ره آمریکا به نمایندگان این کش��ور
گفته بود آنها می توانند برای مهار برنامه
اتمی ایران روی فرانسه حساب کنند.

کالس های آموزش
کامپیــــوتر

توسط استاد مجرب،برای بزرگساالن
به زبان فارسی
ویندوز ،اینترنت ،ایمیل و...
شنبه ها ساعت13-16 :

InfoQuebec Inc

 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

Centre de

Francophonie 60

CF60

______________________

جتربــه ای نو و متفاوت
______________________

آخرین و تنها راه عملی
فراگیری زبان فرانسه برای ایرانیان

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

mفشرده – نیمه فشرده -شنبه ها m
______________________

4055 St-Catherine W. # 106
Metro: Atwater
CF60.MTL@gmail.com

'514-661-1017

لوله کشی پارس
 آب سرد و گرمشوفاژ PARS
 -فاضالب،

PLUMBING

 -تعویض تانک آبگرمکن

 با مجوز رمسی از دولت کبک -و با بیمه

4738 Cote des Neiges

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

علی مختاری

وکیل پایه یک دادگستری
و مشاور حقوقی
عضو کانون وکالی
دادگستریتهران
(شماره پروانه )7341

آمادگی خود را برای قبول کلیه دعاوی حقوقی و
کیفری هموطنان عزیز مقیم خارج از کشور اعالم
می دارد.
دعاوی ملکی ،خانوادگی ،ارثی ،قراردادی و ...
------------------------------------تلفن دفتر تهران02188504798 :
09128115508
تلفن کاناداTel.: (514) 651-4726 :
info@alimokhtari.com
www.alimokhtari.com

شـــریف

مبتدی

مهاجرت آسان است ،تنها اگر همراهی
مطمئن و مشاوری امین داشته باشیم.

شورای نگهبان
انتخابات تهران
را تایید کرد

رئیس مجلس پیشین ایران،
در نامه مشترکی به شورای
نگهبان خواستار بازشماری
تمام یا بخشی از آرای حوزه
انتخابیه تهران شدند.
در نامه این دو ش��خصیت
سیاسی که به جناح اصالح
طلب تعلق دارند ،آمده بود:
“صرف نظ��ر از تنگناهایی
که برای نمایندگان نامزدها
برای حضور در صندوق ها
وجود داشت  ،گزارش های
متعدد چه از س��وی معدود
نمایندگان حاض��ر در رای
گیری و شمارش آرا و چه از
منابع موثق دیگر [نشان می
دهد که] نتایج اعالم ش��ده
تناسبی با آرای ریخته شده
در صندوق ها ندارد”.
در نتایج اعالم شده انتخابات
تهران  29نفر از سی نفر اول
از جناح اصولگرا هس��تند و
تنها مجید انصاری ،از لیست

اصالح طلبان ،در رده بیست
و نهم قرار گرفته است.
در انتخاب��ات تهران  19نفر
اول لیس��ت در دور اول به
مجل��س راه یافتن��د و 11
نماینده دیگر تهران در دور
دوم انتخابات ،در روز ششم
اردیبهشت ،انتخاب خواهند
شد.
ب��رای انتخ��اب ای��ن 11
نماینده 22 ،نماینده به دور
دوم راه پیدا کرده اند که از
این تع��داد  10نفر از جناح
اص�لاح طل��ب و  12نفر از
جناح اصولگرا هستند.
سخنگوی ش��ورای نگهبان
همچنی��ن خب��ر از تایید
انتخاب��ات در س��ی و پنج
حوزه دیگر از جمله اصفهان،
تبریز ،قزوین و کرمان داده
است.

موسسه مالی

باقر

TEL.: 514-290-2959

210 St-Jacques
)(Lachine
Tel.: 514-366-1509
514-364-5075
514-247-1732
514-808-1940
Fax: 450-638-4507

مركز اسالمی ایرانیان

بنامخداوندهبخشندهمهربان

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













































































Avocat-Lawyer




























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

www.sutton.com

Agent Immobilier Affilié

& Free evaluation
consultation

Cell: (514) 571-6592

Epicerie Nouveau Main
قدیمی ترین فروشگاه مدیترانه ای و شرقی مونتریال

احلداد سابق

10%

ویژه نوروز

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

از  15مارس تا  15آوریل 2008

 7روز هفته

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

همین امروز از مغازه ما دیدن کنید....

861-5681

Tel.:
)(514

Epicerie Nouveau Main

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

St-Laurent

افزایش فشار
دولت آمریکا
بر نظام بانکی
ایران
وزارت خزان��ه داری آمریکا درباره آن
چه مخاط��ره آمیز ب��ودن معامالت
تجاری با بانک های ایرانی می خواند،
رسما به موسسات مالی جهانی هشدار
داده است.
بانک های ایرانی مورد نظر خزانه داری
آمریکا از دو بخش دولتی و خصوصی
هس��تند و با در نظر گرفتن ش��عب
خارجی تعدادشان به بیش از  ۵۰مورد
می رسد.
از جمله این بانک ها ،ش��عب مرکزی
و خارجی بانک های سپه ،ملی ،ملت
و صادرات و نیز بانک های کشاورزی،
کارگش��ایی ،کارآفری��ن و پاس��ارگاد
هستند.
وزارت خزان��ه داری آمریکا این بانک
ها را تهدیدی برای نظام مالی جهانی
شناخته است .دولت ایران چنین اتهام
هایی را بی اساس می داند.

بانک مرکزی

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




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

همه نوع اقالم
و اجناس ایرانی وشرقی
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Tel.: (514) 861-5682
Fax: (514) 861-7018

مق��ام های وزارت خان��ه خزانه داری
آمریکا برای نخستین بار با استناد به
قطعنامه ۱۸۰۳شورای امنیت سازمان
ملل متحد ،بانک مرکزی ایران را هم
تهدیدی برای سیس��تم مالی جهانی
دانسته اند.
در این رابطه ،ش��ماری از سناتورهای
دموکرات هم با ارس��ال نام��ه ای به
جورج بوش ،رئی��س جمهور آمریکا،
خواسته اند که بانک مرکزی ایران را به
فهرست تحریم های خود اضافه کند.
ای��ن نامه ک��ه مورخ  ۵مارس س��ال
میالدی جاری اس��ت ،به امضای ۲۶
سناتور دموکرات از جمله سناتور هری
رید ،رهبر دموکرات ها در سنا ،سناتور
چارلز شومر از ایالت نیویورک ،سناتور
راب��رت کیس��ی از ایالت پنس��یلوانیا
و س��ناتور راب��رت منندین��ز از ایالت
نیوجرسی رسیده است.
آن ها بانک مرکزی ایران را به حمایت
از تروریس��م و گس��ترش سالح های
غیرمتعارف در جهان متهم کرده اند
و ب��ه جورج بوش گفته اند که تحریم
این بانک “پیام محکمی به دولت ایران
خواهد فرستاد”.
مقام های ایرانی تحریم های آمریکا
را غیرعادالن��ه خوان��ده و به عنوان
تروریسم مالی علیه ایران محکوم می
کنند.
برخی ناظران هش��دار وزارت خزانه
داری آمریکا درباره بانک مرکزی ایران
و نامه اخیر سناتور های دموکرات به
جورج بوش را مقدمه ای برای وضع
تحریم های جدید علیه بانک مرکزی
ایران می دانند.
اس��توارت لیوی ،معاون وزیر خزانه
داری در ام��ور اطالع��ات مال��ی و
تروریس��م ،هرچند از تایید احتمال
تحریم ش��دن بانک مرک��زی ایران
خ��ودداری می کند ،امکان وقوع آن
را هم رد نمی کند.

کنترلبیشتر

وی در مصاحب��ه ای با دفتر بخش
فارس��ی بی بی س��ی در واشنگتن،
بانک مرکزی ایران را به فعالیت های
فریبکارانه متهم کرد و گفت“ :بانک
مرکزی ایران یکی از موسسات مالی
ایرانی اس��ت که مکررا از بانک های
دیگر خواس��ته نامش را از فهرست
عملیات مال��ی جهانی حذف کنند.
این ش��گردی اس��ت ب��رای انجام
مب��ادالت غیرمجاز .بان��ک مرکزی
ایران منبع اصلی وجهی بوده که از
طریق بانک ص��ادرات به گروه های
تروریستی لبنانی و فلسطینی ارسال
شده است”.
آمریکا بان��ک مرکزی ایران را متهم

ک��رده که بین س��ال ه��ای ۲۰۰۱
تا  ۲۰۰۶می�لادی از طریق بانک
ص��ادرات حدود  ۵۰میلیون دالر به
گروه ح��زب الله لبنان منتقل کرده
است.
دولت ایران ب��ا رد چنین اتهام هایی،
تاکید دارد که تنها از گروه حزب الله
حمایت معنوی می کند.

گسترش فعالیت ها

بانک مرکزی ایران مانند بانک مرکزی
خیلی از کشورها مدیریت ذخایر ارزی
را برعهده دارد و پش��توانه اصلی نظام
بانکی ایران به حساب می آید.
ب��ه همین خاط��ر ،برخ��ی از ناظران
معتقدند که متهم ش��دن این بانک
به حمایت از تروریسم و هشدار اخیر
درباره فعالیت ه��ای مالی این بانک،
اعتبار و حیثیت کل نظام بانکی این
کشور را خدشه دار خواهد کرد.
مه��رداد عم��ادی ،اقتص��اددان و از
مش��اوران اقتص��ادی اتحادی��ه اروپا،
می گوید هش��دار وزارت خزانه داری
آمریکا درباره بانک مرکزی صرفا جنبه
تبلیغاتیندارد.
ب��ه باور وی ،بانک مرک��زی در دوران
ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد
از نقش سنتی خود به عنوان هماهنگ
کننده و حامی سیستم بانکی کشور
فراتر رفته است و در سطح بین المللی
به فعالیت هایی دست زده که به گفته
وی فقط جنبه بازرگانی ندارد.
به گفته این کارشناس اقتصادی ،در
 ۱۸ماه اخیر ش��رکت ها و موسسات
مالی جدیدی از سوی ایران به ویژه در
کشورهای حوزه خلیج فارس ،ترکیه و
بلژیک تاسیس شده اند بانک مرکزی
ایران به طور مس��تقیم ی��ا از طریق
واسطه ش��ریک آن هاست و از آن ها
برای شکست محاصره اقتصادی ایران
استفاده می کند.

پیامدها

اما آیا هشدار خزانه داری آمریکا درباره
بانک مرکزی ایران بر فعالیت های آن
در س��طح بین المللی تاثیری خواهد
داشت؟
بیژن بیدآباد ،از مقام های سابق بانک
مرکزی ایران ،می گوید از آن جایی که
ایران در عمل با بانک های آمریکایی
مبادالت مالی چندانی ندارد ،هشدارها
و تحریم های آمریکا در قبال این بانک
تنها در صورت��ی موثر خواهد بود که
جامعه بین المللی با آمریکا همکاری
کند.
او می گوید در این صورت“ ،گشایشات
اعتبارات اسنادی و عملیات دریافت و

زی ایران
مرک
آیا بانک حتریم های
ه فهرست
ب
ه میشود؟
ریکا اضاف
آم

پرداخت
احتم��اال از طزی��ق
بانک ثالثی صورت خواهد گرفت که
این کار هزینه مبادالت را برای طرف
ایرانی بیشتر خواهد کرد”.
این افزایش هزین��ه مبادله و معامله
مالی با ای��ران به باور مهرداد عمادی،
امری نیس��ت که خیلی از شرکت ها
و بانک های خارج��ی به آن واکنش
مثبتی نشان دهند و در نتیجه به گفته
وی این تحول می توان��د برای ایران
که اقتصادش به واردات وابسته است،
پیامدهای جدی در برداشته باشد.
آقای عمادی م��ی گوید که آمریکا و
اتحادی��ه اروپا در مجموع بیش از ۶۰
درصد تولی��د ناخالص جه��ان را در
اختیار دارند و اتحاد موسس��ات مالی
آن ه��ا علیه ایران می تواند در نهایت
ب��ه محاصره مالی بی��ن المللی “غیر
رسمی” ایران منجر شود.

تدابیر مالی

او پیش بینی می کند که در ماه های
آینده بانک ها و موسسات مالی ایرانی
زیر ذره بین خواهند رفت و مبادالت و
سرمایه گذاری های خارجی آن ها به
شدت کنترل خواهد شد.
اما مقام های وزارت خزانه داری آمریکا
به کاربرد واژه “تحریم” علیه سیستم
بانکی ایران عالقه چندانی ندارند.
استوارت لیوی ،معاون وزیر خزانه داری
در ام��ور اطالعات مالی و تروریس��م،
بیشتر از عبارت “تدابیر مالی” استفاده
می کند.
او بارها به کشورهای حوزه خلیج فارس
سفر کرده تا درباره آن چه وی ریسک
مبادالت مالی با ایران می خواند به آن
کشورها هشدار دهد.
به گفته استوارت لیوی “اگر به بخش
خصوصی در سراسر جهان نشان دهید
که دقیقا چه کس��ی در فعالیت های
غیرقانونی ش��رکت دارد و آن فعالیت
دقیقا به چه نحوی انجام می شود ،این
بخش از آن فعالیت ها دوری خواهد
کرد تا ب��ه منافع و اعتب��ارش لطمه
نخورد”.
نعیم سبحانی (واشنگتن )
آموزش موسیقی

جواد داوری

Contract
of Min. 1 year
514-484-6897

 ---کنسرت اندی وسپیــــــده

---

ax included) / year
 Wسپاس
no. W
for 1st payment

با تبریک سال نو به شما هموطنان عزیزمان
امید است سالی خوب و پربرکتی توام با سالمتی برای همه شما
باشد ،از طرف گروه هنری پرسپولیس
با تشکر و سپاس فراوان از هموطنانی که همراه با همزبانان
افغانی مان و ارامنه عزیز ما را در برگزاری کنسرت اندی و
سپیده و همچنین در تقسیم شادی و سرور و رقص و پایکوبی
که به مناسبت عید نوروز باستانی  )1387( 2567در تاالر
زیبای پاالس برگزار شد ،یاری کردند
و نیز از پشتیبانی دوستان و دانشجویانی
که در این راه ما را به عناوین مختلف یاری
نمودند ،سپاس فراوان
داریم،
امیدواریم اگر خللی
در آن شب رخ داد ،ما
را مورد بخشش قرار
دهند.
سعی ما ،همواره ،در
برگزاری بهتر برنامه ها در
آینده است.
با سپاس فراوان

مرتضی صادقی
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قیمت برجن در
ظرف دو ماه 50
درصد افزایش
یافت

در حالی که قیمت جهانی برنج در
حال افزایش است ،کشورهای عمده
صادرکننده برنج اعالم کرده اند که
تدابیر تازه ای را برای محدود کردن
صدور برنج به اجرا درمی آورند.
هم اکنون هند قیمت برنج صادراتی
را  40درصد افزایش داده است.
مقامات چین نیز برای تشویق کشت
برن��ج ،حداقل بهای خری��د برنج از
برنجکاران را افزایش داده اند.
چین بزرگ ترین تولیدکننده برنج

ایران سراجنام
ساعت را جلو کشید

دول��ت ای��ران علیرغم می��ل خود از
س��اعت  24اول فروردین (بیس��تم
مارس) س��اعت رسمی کشور را یک
ساعت به جلو کشید.
دولت محمود احمدی نژاد دو س��ال
پیش رویه پانزده ساله تغییر ساعت
رس��می کش��ور را در آغاز سال نوی
خورش��یدی بره��م زد و دلی��ل این
تصمیم را مش��کالتی اعالم کرد که
تغییر س��اعت برای مردم ایجاد می
کند.
اما مجلس ش��ورای اسالمی  22اوت
گذش��ته ط��ی مصوب��ه ای دولت را

در جهان اس��ت ول��ی تقریبا تمام
محصول برنج این کشور در بازارهای
داخلی مصرف می شود.
چی��ن که پرجمعیت ترین کش��ور
جهان است ،قیمت برنج و نیز گندم
را ب��ا پرداخت یارانه ،پایین نگاه می
دارد.
ویتنام که پس از تایلند بزرگ ترین
کش��ور صادرکننده برنج در جهان
اس��ت می گوید میزان صدور برنج
را در سال جاری  22درصد کاهش
داده است.
تحلیلگ��ران می گویند هدف دولت
ویتنام تثبی��ت بهای برنج در داخل
کشور است.
کامبوج ،همس��ایه تایلند نیز اخیرا
محدودیت هایی ب��رای صدور برنج
قائل شده است.

دولت مص��ر هم از اول آوریل صدور
برنج را به مدت  6ماه به حال تعلیق
درمی آورد.
این تدابیر در حالی اتخاذ ش��ده که
ذخی��ره جهانی برنج به پایین ترین
سطح از دهه  1970رسیده است.
در همی��ن حال قیمت جهانی برنج
در ط��ی دو ماه گذش��ته  50درصد
افزایش یافته و موجب نگرانی در باره
کمبود عرضه برنج در سراس��ر آسیا
شده است.
خبرن��گاران می گویند مش��کالت
عرضه برنج به دالیل مختلفی است
که افزایش بهای س��وخت وهزینه
کود و نیز تغییرات جوی از آن جمله
است.

تمایلی برای به رن��ج انداختن مردم
ندارد اما مجلس با تصویب طرح تغییر
ساعت ،وضع جدیدی ایجاد کرد که
نیازی به مداخله دولت نباشد.
آق��ای اله��ام افزوده ک��ه دولت برای
جلوگی��ری از آثار “منف��ی” مالی و
اجتماعی تغییر ساعت ،تالش قانونی
خ��ود را ب��رای لغو مصوب��ه مجلس
پیگیری خواهد کرد.
تغییر فصلی س��اعت از سالهای قبل
از انق�لاب به منظور صرفه جویی در
مصرف ب��رق به اجرا در آمد و پس از
انقالب برای مدتی به منظور انطباق
ساعت شرعی با ساعت ملی متوقف
ش��د اما از س��ال  1370خورشیدی
( 1991می�لادی) و بنا بر مصوبه آن
زمان هیئت وزیران ،تغییر ساعت بار
دیگر معمول شد.
تغییر ساعت رسمی در بیش از هفتاد
کشور جهان اعمال می شود و دلیل
اصلی آن بهره گرفتن از روزهای بلندتر
در فصلهای بهار و تابستان است.

ملزم کرد که همه ساله با آغاز فصل
بهار ،ساعت رسمی کشور را تا پایان
تابستان ،یک ساعت به جلو بکشد.
غالمحسین الهام س��خنگوی دولت
ای��ران اعالم کرده ک��ه اگرچه دولت
همچنان با این تصمیم مخالف است
اما به لحاظ “قانون پذیری” ،مصوبه
مجلس را به اجرا می گذارد.
به گفت��ه آق��ای الهام ،بررس��یهای
کارشناس��انه دولت نش��ان میدهد
که تغییر س��اعت در نیمه نخس��ت
ی
سال موجب افزایش مصرف برق م 
شود ،هزین ه های مالی پنهان دیگری
از جمل��ه برای تنظی��م و هماهنگی
ساعت پروازهای بین المللی و تنظیم
و تطبیق ساعات کار بانکها و مؤسسات
مالی با خارج از کشور ایجاد می کند
و مردم را در نقاط مختلف کش��ور از
نظر تنظیم س��اعات کاری و تعیین
اوقات شرعی در فصول مختلف دچار
ی کند.
زحمت م 
س��خنگوی دول��ت گفته ک��ه مردم
ایران طی دو س��ال گذشته از تثبیت
ساعت رسمی کشور احساس راحتی
و رضایت داش��تند و دولت نیز هیچ

هادی اسالمی وطن

خدمات ما شامل سرمایه گذاری های
مختلف در زمینه های:

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

تلفن هم��راه در اختیار عموم گذارده
می شود.
تا کنون استفاده از تلفن همراه فقط
برای خارجیان و مقامات دولتی کوبا
آزاد بود و این کشور پائین ترین نرخ
اس��تفاده از تلفن هم��راه را در میان
کشورهای آمریکای التین داشت.
از هنگامی که رائول کاس��ترو ،برادر
فی��دل کاس��ترو ،س��مت ریاس��ت
جمهوری کوبا را عهده دار ش��ده ،لغو
محدودیت استفاده از تلفن همراه تازه

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

کوبا اعالم کرده اس��ت ک��ه از این به
بع��د برای اولین بار تم��ام کوبائی ها
دسترس��ی نامحدود به تلفن همراه
خواهند داشت.
شرکت دولتی انحصاری مخابرات کوبا،
در بیانی��ه ای ک��ه در گرانما ،روزنامه
رسمی کوبا انتش��ار داده ،گفته است
که در ظرف چند روز آینده خدمات

ترین مورد از اقداماتی است که برای
دسترسی عموم به کاالهای مصرفی،
در کوبا صورت گرفته است.
دو هفت��ه قبل ممنوعیت��ی که برای
خرید انواع زیادی از لوازم برقی برای
کوبایی ها وجود داشت لغو شد.
رائول کاس��ترو که  76ساله است در
ماه فوریه گذشته ،در پی کناره گیری
فیدل کاسترو برادر بزرگترش از سمت
ریاست جمهوری ،جانشین او شد.

HAQUE

در خدمت هموطنان گرامی
تصمیم از شما
فعالیت از ما

کوبا:استفاده از تلفن
همراه آزاد می شود
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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
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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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جهان...
جمعیتمسلمانان
از کاتولیک ها
پیشی گرفت

مقام��ات واتیکان می گویند که برای
اولین بار در تاریخ ش��مار مس��لمانان
از ش��مار کاتولیک های جهان پیشی
گرفت��ه اس��ت و این ش��اخه از دین
مس��یحیت دیگر بزرگترین جمعیت

پیروان یک دین واحد در
جهان به شمار نمی آید.
روز یکش��نبه ( 30م��ارس) ،واتیکان
اع�لام کرد که بنا به گزارش س��االنه
این کشور جمعیت مسلمانان جهان
به نوزده درص��د جمعیت کل جهان
رسیده است در حالی که شمار کسانی
که خود را کاتولیک می نامند حدود
هفده درصد و نیم است.
ام��ا واتیکان می گوید ش��مار پیروان
ش��اخه ه��ای مختلف
مس��یحیت همچن��ان
بیشتر از مسلمانان بوده
و آنها یک سوم جمعیت
جه��ان را (ح��دود دو
میلیارد نفر) تشکیل می
دهند.
بنا به این گ��زارش ،که
بخشی از یافته های آن
بر اس��اس آمار سازمان
ملل ب��وده ،در حالی که
سرعت رش��د جمعیت
کاتولیک های جهان تقریبا ثابت مانده
است ،شمار مسلمانان به خاطر زاد و
ولد بیشتر آنها با شتاب بیشتری رو به
فزونی بوده است.
روابط واتیکان و جهان اسالم از زمان
روی کار آم��دن
پ��اپ بندیک��ت












Zarif Catering
































































شانزدهم ،رهبر کاتولیک های جهان،
دچار تنش هایی شده است.
اظه��ارات پ��اپ در آلم��ان در مورد
تفاوت فلس��فی و تاریخی بین اسالم
و مسیحیت و رابطه ایمان و خشونت
باعث خشم مسلمانان شد و اعتراض
های فراوانی را بر انگیخت اگرچه ابراز
تاس��ف او از آزرده کردن مس��لمانان
و عبادت��ش در مس��جدی در ترکیه
توانست بخشی از آسیب های وارده را
ترمیم کند.
در س��ال  2006همچنین پاپ دفتر
تعامل با جهان اس�لام در واتیکان را
از ساختار اداری این تشکیالت حذف
کرد اما در اولین ماه های سال 2007
بار دیگر دستور به بازگشایی آن داد.
در مراسم عید پاک امسال در واتیکان،
پاپ یک مسلمان سرشناس ایتالیایی
(مصری االصل) را که مسیحی شده،
غسل تعمید داد و باعث واکنش تند
برخی روحانیون مسلمان شد.
پاپ بندیک��ت ش��انزدهم در جریان
مراس��می که به ط��ور زن��ده در 57
کش��ور جهان از تلویزیون پخش می
شد مجدی عالم ،معاون مدیرمسئول
روزنامه کوریره دال س��را ،یک روزنامه
معتب��ر ایتالیای��ی را که از اس�لام به
مسیحیت گرویده ،غسل تعمید داد.

کلیه خدمات عروسی
و تزئین سفره عقد
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عکــاسی ،ویدئو ،دی جی،
گل ،کیک و...
شیرین افشاری
Shirin Afshari

Tel.: 450.689.4393
Cell.: 514.993.6843

































sofre_aghd@yahoo.ca

www.sweetwedding.ca





















سالن آرایش شهرزاد
 الکترولیز رنگ فیشیال فر مانیکور پدیکور کوتاه کرد ن مو اپیالسیون هایالیت ماکیاژ بند و ابروتاتوی دائمیبا ماساژ

G

Unisex

Coiff. Shahrzad 1001 coup

آرایش
عروس برای
عکسبرداری

6963 S
ُ herbrooke W.
جنب الیوال

H4B 1R1

NDG

(514) 489-6901

S
H
A
H
R
Z
A
D

کلیسای شاهراه مقدس

«م�ا او را محبت می نماییم زیرا ک�ه او اول ما را
(اول یوحنا)19:4 :
محبت نمود»
_____________________________________
از تشنگان کالم خدا ،مشتاقان آرامش الهی ،دعوت می شود
در جلسات کلیسایی که هر هفته

یکشنبه ها ،از ساعت  2تا  4بعدازظهر

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

<

HIGHWAY
CHURCH

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

تلفن:

514-777-6421

HOLY

<

11

www.paivand.ca

dسالd 14شماره13 d 834فروردین1387

ایــران...

...هجوم به
زندگی شخصی
تشدید می شود!
“نظام سرکوبگرایانه ایران
با کنترل لباس ،رفتار و
زندگی شخصی مردم
ناقض حقوق بنیادین
است”.

یک مبارزه ملی ب��رای اجرای قوانین
مربوط به پوشش به مهمانی خصوصی
دیگری در آپارتمانی در اصفهان هجوم
آوردن��د .آنها  ۸۷نفر را از جمله چهار
زن و نیز دس��تکم هش��ت نفر را که
متهم به پوشیدن لباس جنس مخالف
کردند ،دستگیر نمودند .قربانیان این
هجوم به دیده بان حقوق بش��ر گفته
اند پلیس بس��یاری از ای��ن افراد را تا
کمر لخت کرد و س��پس به ضرب و
ش��تم آنها پرداخت تا جائی که پشت
و صورتهایشان پر از خون شد .گزارش
شده است که چند تن دچار شکستگی
استخوان شده اند.
یکی از دستگیر شدگان مرد می گوید:
“پلیس روی س��ر م��ن آب ریخت... .
آنها مرا تهدی��د کردند ،گفتند “با ما
همکاری کن”.
قوانین ایران مردانی را که برای اولین بار
مرتکب اعمال جنسی همجنسگرایانه
ش��ده باش��ند در صورتیکه
عمل دخ��ول صورت گرفته
باش��د ،ب��ه مج��ازات های
مختلفی و حداکثر به مرگ
محکوم می کند .در مواردی
که عمل دخول واقع نش��ده
باشد این افراد حداکثر ۱۰۰
ضربه شالق می خورند.

شخصی است.
این سازمان از مقام های
ای��ران مصرانه می خواه��د این افراد
را که گفته می ش��ود در اواخر فوریه
دس��تگیر ش��ده اند آزاد کند و اتهام
های آنها مبنی روابط همجنسگرایانه،
نوشیدن مشروبات الکلی و سایر اعمال
“غیراخالقی” را کنار بگذارد.
جو استورک معاون بخش خاورمیانه
و شمال آفریقای دیده بان حقوق بشر
گفت“ :وقتی پلیس برای اجرای نوعی
اخالقی��ات دائما درب من��ازل را می
شکند ،این بدان معناست که حدود را
زیر پا می نهد و در هر لحظه به حریم
خصوصی مردم تجاوز می کند”.
وی افزود“ :نظام سرکوبگرایانه ایران با
کنترل لباس ،رفتار و زندگی شخصی
مردم ناقض حقوق بنیادین است”.
نیروهای پلیس در ماه
م��ه  ۲۰۰۷و در جریان

دیده بان
حقوق بشر

(نیوی��ورک ۲۸ ،مارس
 – )۲۰۰۸دی��ده ب��ان
حقوق بشر اعالم کرد
دستگیری بیش از ۳۰
مرد شرکت کننده در
یک مهمانی خصوصی در اصفهان
حاکی از از تشدید اقدامات مسئولین
برای اجرای قوانین “اخالقی” است
و نش��ان از شکنندگی حقوق اولیه
در کش��وری دارد که در آن قدرت
پلیس همواره تضعیف کننده حریم
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سخنــــــرا نی:

تاریخ
جدید

پیرامون گوهر راستی
سخنران:

دکتر جاوید موسوی

___________________________
زمان :یکشنبه  13آوریل 2008
مکان :دانشگاه کنکوردیا
از ساعت  6تا  8بعدازظهر
1455 de Maisonneuve RM: 520
info.: 514-651-7955

با همیاری انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه کنکوردیا

رستورانگیالن
اهای محلی گیالن
ذ

انواع غ

MARIA
COTTONE

COMMISSIONER
OF OATHS

ماریا کتُنه

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

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

اجنمن ادبی ایرانیان مونتریال

مترو :گای

11 PAYVAND: Vol. 14 s No.834 s Avr. 01, 2008

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

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

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

5700 Sherbrooke W.
Montreal Qc H4A 1W8

) 514-807-8747

اولین مشاوره رایگان خواهد بود

توجـه:

من بزودی در
ایران خواهم بود.
خواهشمندم فقط با تعیین وقت قبلی
مراجعهبفرمائید

هیچ وقت تردید
نکنید از مشاور
مهاجرتی تان صریحا
بخواهید مجوز CSIC
را به شما ارائه دهد.
م��ن ب��ه نمایندگ��ی از ط��رف انجمن
کارشناسان امور مهاجرتی ( )CSICدرباره
اشتغال کار مش��اوران مهاجرتی کانادا با
شما صحبت می کنم.
سئوالی هست که بارها کسانی که به من
مراجعه کردند و ش��اید شما هم یکی از
آنها باش��ید که در دفتر من نشسته اید و
این س��ئوال را مطرح می کنید ،ولی اگر
اجازه بدهید به زودی به این سئوال جواب
خواهم داد.
قبال به ش��ما عرض کنم که هر کسی به
عنوان ارباب رجوع در امور مهاجرتی حق
دارد که هرگونه سئوالی که دارد با مشاور
ش در میان بگذارد.
همانگون��ه که آگاهید پ��س از تاریخ 13
آوریل  2004به سه گروه مردم اجازه داده
شد تا به مشورت امور مهاجرتی بپردازند
و آنها عبارتند از وکالء عضو انجمن وکالء
کانادا ،اعضاء دفاتر رس��می اسناد کبک و
اعضاء انجمن کارشناسان امور مهاجرتی
( )CSICغیر از این سه گروه هیچ کس یا
سازمانی حق دخالت در امور مهاجرت به
کان��ادا را چه در داخل و در خارج از کانادا
را ندارد.
مطمئن هستم تا به حال شما هم دریافتید
این سئوال مهم این است که من به عنوان
ارباب رجوع چگونه میتوانم کسی را مورد
اطمینان انتخاب کن��م و چطور میتوانم
مسئله مهمی مانند مهاجرت را به کسی
بدهم که دلس��وز و راس��ت گو باش��د و
تحصیالت و آگاهی کافی در امور مهاجرت
داشته باشد.
برای یافتن مش��اور مورد نظ��ر و آگاهی
بیشتر خواهشمندم مراجعه بفرمائید به
سایت
 www.CSIC-SCCI.CAمتعل��ق ب��ه
انجمن کارشناس��ان ام��ور مهاجرتی به
کان��ادا ( )CSICکه تنظیم کننده قوانین
و ش��رایط برای مشاورین مهاجرت است
ک��ه میتوانید اطالع��ات فراوانی از جمله
لیست کلیه اعضاء انجمن و اعضاء تنبیه
شده انجمن که به خاطر بد رفتاری یا افراد

__________________
980 St-Antoine W.
)Suite 308 (X:Mansfield
Montreal, Quebec H3C 1A8

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

mariacottone@hotmail.com

جرات میتوان��م بگویم 99.9
قدیمی که نتوانس��تند اجازه
درصد افرادی که با آنها تماس
ورود ب��ه انجم��ن را دریافت
گرفتمهیچگونهیامقدارکمی
کنن��د که کال ب��ا کلید ها بر
اطالعات راجع به این انجمن
روی  Membershipبه اسامی
و طرز کار آن داشتند.
اعضاء دست خواهید یافت.
بع��د از  13آوری��ل 2004
( )CSICس��ازمانی اس��ت
ب��ه کلیه افراد فع��ال در امور
مس��تقل ،ب��دون منفعت و
مهاجرت به کانادا اعالم ش��د
سراس��ری کانادا که با دولت
که بعد از این برای اشتغال در
کان��ادا جه��ت حمایت از
شغل مهاجرتی میباید عضو
منافع مهاجرین همکاری
یکی از سه انجمن کارشناسان
دارد.
مهاجرت به کانادا ( )CSICیا
( )CSICموظ��ف اس��ت
عضو انجمن وکالء دادگستری
که ش��رایط قانونی را برای
کانادا و یا دفاتر ثبت اس��ناد
افرادی که در امور مهاجرتی
شماست رس��می در کبک باش��ید تا
فعالیت دارند تنظیم کرده و
بتوانید با سه سازمان دولتی،
به آنها اجازه داده شود تا به
دریافت حق العمل خود با شرافت در این اداره مهاجرت کانادا ( )CICو هیئت امور
شغل مشغول باشند و این سازمان وظیفه مهاجرت و پناهندگی ( )IRBو س��ازمان
دارد به وکالت از طرف مهاجرین در مورد مرزبانان کان��ادا ( )CBSAدر امور انتقال
تحصیالت و آگاهی و شایس��تگی اعضاء مهاجرین با شرایط جدید فقط با مشاورین
س��ازمان خود مداخله کرده و به جامعه همراهی خواهن��د کرد که عضویت یکی
از انجمن های قید شده را دارا باشند که
آگاهی بدهد.
در سال  2002وزیر مهاجرت وقت هیئتی مشاورین میتوانند با دریافت حق العمل
را موظ��ف کرد تا در مورد اش��کاالت در س��رویس عال��ی ارائ��ه داده و خدمتگزار
امور مهاجرین که سال ها بود هیچ گونه جامعهباشند.
اس��تانداردی در آن نبود تحقیق کرده و خالصانه امیدوارم این جوابی باش��د برای
در مورد تحصیالت و مرغوبیت سرویس تمام عزیزانی که این سئوال را در نزد من
و مسئولیت حرفه ای این افراد اطالعات مطرح کردند.
جم��ع آوری کرده ک��ه این هیئت بعد از لطفاً هیچگاه در مواردی که سئوال دارید
تحقیقات کامل گزارش دادند که متاسفانه دو دل و مردد نش��وید ،شما از مشاور تان
تقلب و کالهبرداری به حد فراوان در این سئوال بفرمائید که اگر مدرک تحصیلی
مسیر دیده میشود و افرادی بدون داشتن ایشان در قاب عکس بر روی دیوار آویزان
تحصی�لات کاف��ی در این ام��ور خود را نیست به شما آن را نشان بدهد یا مدرک
مشاوران حرفه ای معرفی کرده و با آینده مج��وز از طرف ( )CSICرا به ش��ما ارائه
مردم بازی می کنند و به همین دلیل بعد دهد .این حق شماست که کار را به دست
از مطالعات فراوان بعد از تاریخ  13آوریل کاردان بسپارید.
 2004انجمن کارشناسان امور مهاجرتی برای بستن این مقاله ضمن تشکر مجدد
کانادا در حمایت از مهاجرین ش��روع به از پیوند و تش��کر از تمامی کسانی که با
من تماس گرفتند و این سئوال را مطرح
کار کرد.
خوب ،این موضوع بسیار مهمی است به کردند و امیدوارم شما خواننده عزیز همین
خصوص اینکه در س��فر اخیر م به ایران قدر که من از نوشتن این مقاله لذت بردم
متوجه ش��دم م��ردم در م��ورد انتخاب شما هم از خواندن ش لذت برده باشید و
مشاورین دو دل هستند که چگونه مشاور از این فرصت استثنائی استفاده می کنم و
خود را انتخ��اب کنند و به کی اطمینان سالی با سالمتی و نشاط توام با موفقیت
کنن��د .اولین کار من این بود که آنها را با برای شما آرزو دارم و امیدوارم که همیشه
وب س��ایت ( )CSICآشنا کردم و از آنها دلتان شاد و لبتان خندان باد.
خواستم فقط به اعضاء این انجمن مراجعه
Maria Cottone, CCIC
کنن��د و آگاهی دادم ک��ه اگر هر گاه هم
Canadian Immigration
هر گونه نارضایتی داشتید از طریق همین
Canada
وب س��ایت مکانی هس��ت که میتوانند
Mariacottone@hotmail.
شکایات خود را ارائه دهند و خوشبختانه
com
ای��ن اطالعات توجه بس��یاری را به خود
جلب کرد و موجب آرامش آنها ش��د و به

 Cاین
S
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مونتریال

خانه ایــران...

سالم.
بهارآمد.
درست درهمان دقیقه وهمان
ساعت و همان روز.
نه میشود ،ا ّما ،پنجره را باز
کرد هنوز،
نه برگیست روی شاخه،
نه حتی چلچلهای که بازگشت ه
از کوچش.
زمین سپید است و زمان سرد
هنوز.
دل من ودل تو لیکن
چه سبز شد دوباره.
درست درهمان دقیقه وهمان
ساعت و همان روز،
دل من ودل تو
پراز بهار شد...

اما...
و ّ

س ّومین مجمع همگانی خانه
ایران در دانشگاه UQAM
320 Saint-Catherine
در روز

یکشنبه  ۱٣آوریل 2008
از ساعت ۲تا  ٥بعد ازظهر

برگزارخواهد شد.
دس��تور کار جلس��ه ،انجام انتخابات
برای تعیین اعضا هیأت مدیره بعدی
به مدت  2س��ال ،به رأی گذاش��تن
اساس��نامه ،ارائه گزارش کامل هیأت
مدیرهی فعلی و بح��ث و تبادل نظر
درمورد آن و نهایتاً تعیین برنامهها و
ارجحیت فعالیته��ای آیندهی خانه
ایران و وظایف هیأت مدیرهی بعدی
با رأی اکثریت خواهد بود.
اس��امی کاندیداهای هیأت مدیرهی
خانه ایران به ترتیب حروف الفبا:

 -۱منصوره پرهیزکار:

تحصیالت (شغل) :معلّم.
برنامه و اولویت کاری :ترویج و توسعه
فرهنگ ایرانی.
س��ابقه فعالیت اجتماعی :تأس��یس
مدرسه “دانش” در ریوسود ،فعالیت
در کانون ایرانیان.

 -۲فرزان ثابت:

تحصیالت (ش��غل) :دانشجوی تاریخ
وعلوم سیاسی ،دانشگاه مگگیل.
برنامه و الویت کار :نهایی سازی و کامل
سازی زیربنای پروژههای خانه ایران از
جمله تهیه مکانی ب��رای خانه ایران،
تهیه وبسایت و تثبیت ارتباط منظم
با س��ایر سازمانهای ایرانی بهخصوص
انجمنهای ایرانی دانشجویی و تقویت
توان مالی خانه ایران.
س��ابقه فعالیت اجتماعی :فعالیت و
همکاری در انجمن دانشجویان ایرانی
مکگیل ،س��ازماندهی بس��یاری از

 -٣خاطره رستمی:

تحصیالت (شغل) :لیس��انس زبان و
ادبیات خارجی و لیسانس ارتباطات.
برنامه و اولویت کاری :قدم نهادن در راه
اتحاد هرچه بیشتر ایرانیان مونترال ،از
قالب “من” به “ما” در آمدن ،بهرهمند
ش��دن از هویت واقع��ی درجامعهی
میزبان و همبستگی در این راستا.
سابقه ف ّعالیت اجتماعی :عضو هیأت
مدیرهی کنونی خانه ایران.

-٤چنگیزسارجانی:
تحصیالت (شغل)، :مدرس
برنامه و الوی��ت کار :ایجاد یک مرکز
فرهنگ��ی اجتماع��ی ب��رای ایرانیان
مونترال.
سابقه فعالیت اجتماعی :عضو هیأت
مدیرهی کنون��ی خانه ای��ران ،عضو
هیأت مدیرهی اتاق بازرگانی ایرانیان
مونترال.

 -٥نیلوفر صدر:

تحصیالت (ش��غل) :لیس��انس زبان
فرانسه.
برنامه والویت کار :توسعهی برنامههای
فرهنگی خانه ایران.
س��ابقه فعالی��ت اجتماع��ی :مدی��ر
برنامهه��ای فرهنگی “خان��ه کتاب
ایران” (.)MEKICهمچنینازچندین
سال پیش همواره در محافل مختلف
ادبی-اجتماع��ی در مونترال فعالیت
داشتهاست.

 -6حسین صمیمی:
تحصیالت (ش��غل) :فوق لیس��انس،
افسرسابق نیروی دریایی ایران.
برنام��ه والوی��ت کار :ایجاد یک مرکز
فرهنگی اجتماعی وبا ایدهآل برپایی
فیزیکی این مرکز به عنوان مکانی که
نمایشگر فرهنگ وهویّت ایرانی است.
سابقه فعالیت اجتماعی :عضو هیأت
مدیرهی کنونی خان��ه ایران .در هیچ
سازمان اجتماعی فرهنگی دیگری در
مونترال به صورت رسمی مسؤولیت
نداش��ته اس��ت اما همواره درتمامی
فعالیتهای اجتماعی فرهنگی شرکت
نمودهاست.

تحصیالت (شغل):
دکترایاپیدمیولوژی
از دانشگاه مونترال،
محقق.

خبر فوق العاده...

در واپس��ین دقای��ق پی��ش از چاپ
شماره جاری نشریه ،تالش خبرنگاران
س��ختکوش پیوند ثم��ر داد ،و در پی
تماس های متعدد با دفتر سرکار خانم
انوشه انصاری ،فضاگرد معروف ایرانی























Supermarket Meat & Wholesaler

برنام��ه و اولوی��ت
کاری :تهیه مکانی ب��رای خانه ایران
در سال آینده .منسجم کردن جامعه
ایرانی ،شناساندان هر چه بهتر فرهنگ
ایرانی به جامعه میزبان.
س��ابقه فعالی��ت اجتماع��ی :عض��و
هی��أت مدیرهی کنونی خان��ه ایران،
از مؤسس��ین و عضوهی��أت مدیرهی




















“مرکزهمکاریهای فرهنگی اجتماعی 
ایرانیان” .عضو هیأت مدیرهی انجمن
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زنان.عض��و هیأت مدیرهی مدرس��ه



























دهخدا .کاندیدای شهرداری پیرفوند

























در س��ال  . ٢٠٠٦ریی��س انجم��ن
دانشجویان ایرانی مونترال .عضو هیأت





















مدیرهی “پزشکان جهان وطن”.


































 -8سحر مفیدی:





















تحصیالت (شغل) :فوق لیسانس علوم
�




















اطلاّ عات ازدانش��گاه مونترال .کتابدار 
emploi Quebec

برنامه و الویت کاری :منسجم کردن
جامعهی ایرانی ،ارایه خدمات مختلف
به مهاجرین جدید ،ایجاد یک صدای
گروهی ب��رای اقلی��ت مهاجرایرانی،
شناساندن فرهنگ ایرانی به نسل د ّوم
مهاجر و به جامعهی کانادا.
س��ابقه فعالی��ت اجتماع��ی :عض��و
انجم��ن حق��وق بش��ر .عضوانجمن
زنان .عضوکمیت��هی برگزارکنندهی
“هنروهمی��اری”  .عض��و کمیت��هی
برگزارکنن��دهی “کنفران��س بنی��اد
پژوهشهای زنان ایران”.
خان��ه ایران مقدم هم��هی عزیزان را
(عضو و غیر عضو) در مجمع همگانی
ساالنه گرامی میدارد.
اساس��نامه ب��ه آدرس الکترونیکی و
یا آدرس پس��تی تمام اعضا فرستاده
خواهد شد .همچنین همهی عزیزان
میتوانن��د به متن کامل اساس��نامه
در تارنم��ای الکترونیک��ی خانه ایران
دسترس��ی پیدا کنن��د و در صورت
عدم دسترس��ی به اینترنت کافیست
با ش��مارهی تلفن خانه ایران تماس
بگیرند تا ما در اسرع وقت نسخهای از
اساسنامهی پیشنهادی را به آدرسشان
ارسال کنیم.
با احترام و سپاس،
هیأت مدیرهی خانه ایران
--------------------------




































تپش دیجیتال

www.08tapesh.com
تپش پیشتاز در نوآوری!

فروش جدیدترین آلبوم های ایرانی
(کاست و کامپکت دیسک)

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

 -طراحی و تهیه وب سایت

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

این دفتر ،موضوعی
را با پیوند رس��ما
تاکید کرد که برای
ایرانی��ان س��اکن
این خط��ه ،یعنی
تبدیل سیستم های ویدیوئی
مونتریال ،معنا و بار
ویژه ای دارد.
 ---سرویس دی.جی و--- ...(انوش��ه انص��اری،
6162 Sherbrooke w.
س��رمایه دار 42
آمریکایی
ساله ی
Tel.: 514-223-3336
معروف ایرانی تبار،
اولین زن توریست
نورد روسی و یک فضانورد اسپانیائی)
فضاگرد دنیا بود که
نخستین بار در  18سپتامبر  2006به فضاگرد معروف ،آقای حسین انصاری،
چهرهمطرحایرانیانکامیونیتیایرانیان
فضا سفر کرد).
دفتر فضائی انصاری با افتخار اعالم نمود مونتریال را نیز به همراه خواهد برد.
که در سفری که در پگاه روز دوشنبه ،برای آن دسته معدود از خوانندگانی که
 18م��اه آوری��ل  ،2008به ایس��تگاه با نام این چهره کمتر آشنایند ،یاد آوری
«لـرد-بارون»
فضائی معروف «سوپوز» انجام میشود ،می شود ،آقای انصاری ُ
در کنار دو سرنشین (شامل یک کیهان معروف مولتی رسانه ای ،رهبر بالمنازع































































1951 Jean-Talon East., Montreal, QC., H2E 1T9
Tel. 514-728-4524
Fax: 514-728-8490

رستوران کارون

نا
هاربازار

t

فق0ط5ب 6/دالر
رای بردن

u
Take-O

اسپشیال های مخصوص ماه

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

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

از دوشنبه  3مارس از ساعت  12تا 3بعدازظهر

در قلب NDG

قلیه
ماهی
با پلو

با نان
ت
ا
ف
ت
و
ن
ت
ا
ز
ه
خشخاشی

r
Only fo

7400 Sherbrooke W

FR
DELIVEE
ERY

X

Elmhurst

انوشه
انصاری،
و حسین
انصاری
در راه مریخ

4721
Tel.: 514-951- owdon,
Sn
.
cc
Su
2
# 22

Email:
treal
khanehiran.mon
@gmail.com
nmontreal.
www.khanehira
wordpress.com

فعالیته��ای انجمن دانش��جویی
مکگیل.

 -7نیما
مشعوف:

www.paivand.ca

C.P.
H3X 3T4
Montréal, Qc

س ّومین مجمع همگانی
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Harley

St-Jacques

7421 Harley (514) 483-6990
Montreal, QC H4B 1L5

ایرانیان کبک و کانادا ،بانکدار ،رئیس
اس��بق اتاق بازرگانی ایرانی��ان کانادا،
رئیس بنیاد اهداء خون ،متخصص (و
«مخترع» زدن) کوبیده ،آورنده میثاق
همبستگی و اتحاد کامیونیتی و...و...
می باشد!!
گفته میشود امسال نیز همانند سال
پیش نرخ پرواز مبلغ  20میلیون دالر

می باشد.
خبرن��گار پیون��د در نهای��ت هیجان
گ��زارش می کند که در تماس��ی که
با بس��یاری از ایرانیان مقیم کانادا در
س��طوح و اقشار مختلف داشته است،
همگی متفقاً دس��ت به دعا برداشته
اند که انشاءالله تعالی شرایطی پیش
آید و همکار و دوس��ت پیشین پیوند

آقای انصاری (روحنا فداه) ،در ایستگاه
فضایی «سوپوز» رحل اقامت افکند...
البته این گزارشگر سخنی از دلتنگی
دوستان آقای انصاری به میان نیاورد.
ما ،یعنی کلیه دست اندرکاران دوهفته
نامه پیوند ،ب��رای همکار گرامی خود،
جناب انصاری سفــــــــری خوش
– و بی پایان -آرزومندیم.
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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»

MEKIC

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 :
____________________

منایشگاه و

موزیــکزنده
 ----با همکاری -----

سخنرانی:
مهندس مهدی غفوری
_______________________
زمان  :یکشنبه  27آوریل
جا :دانشگاه کنکوردیا،

1455 de Maisonneuve RM: 623
info.: 514-325-3012

مترو :گای

خامن پروانه ابهری
متاس بگیرید:

(514) 784-0305

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

بهترین کیفیت،

نازلترین قیمت

کتابخـــانهنیما

Tel.: 514-688-3144
514-963-5179
450-688-6626

پگـاه

____________________________

ساعت  2تا  4و نیم پس از نیمروز

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

کتابفروشی

و گذرشان به اروپا

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

هومن افخمی ،رضاهومن،
ناصربالشی
 --ورودیه  10 :دالر ---5206 DECARIE #3
Tel.: 514-485-3652
nima_librarymontreal@yahoo.ca

نگاهی به سیر تاریخ باغ های ایران

اول فروردین ماه ( 21مارس)
شب اول تیر ماه ( 21ژوین)
شب اول مهر ماه ( 21سپتامبر)
شب اول دی ماه (21دسامبر)
-------------------Maison d’Edition
Ketab-e Iran Canada Inc.

CKCU 93.1 FM
www.PersianRadio.net

جمعه  11آوریل:

پیشیاره می کنند

این شب ها عبارتند از:

د رمونتریال با

جمعه  4آوریل :دمی با خیام
سخنرانیحییهمراهی

و اجنمن ادبی

یکی ازمهمترین مسولیت ها یی
که دست اندرکاران MEKIC
برعهده خود می دانند ،برپایی درست
جشنهای ایرانی ست .ما قصد داریم
در هر سال ،جشن های باستانی
ایرانیان را گرامی بداریم وآن گونه که
شایسته است آنها را برگزار کنیم.

Ottawa Persian Radio

جمعه شبهای
کتابخانهنیما

اجنمن دوستداران زرتشت

خانه کتاب ایران

گروه خیریه پردیس

دوشنبه ها 7 :تا  9شب
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خدیجه و ناصر

}g£
®£¼ÅœZ
Â`` `Z`é›£À²œZd
†```¾…£

Sign
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www.iranica.com129.00
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Sandwich

Board
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Canopy

www.iranica.com
plexisign@videotron.ca
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Awnin
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قدیمی ترین کتاب فروشی
تورنتو
تازه های موسیقی و کتابهای
جدید
5513 Yonge St.
416-223-0850

آموزش دف

تشکیل کالس های گروه نوازی

آموزش آواز اصیل ایرانی

(ردیف و تصنیف) فروش دف
(514) 485-0739
(514) 993-0739
Babai,will pay akavan: oct-nov:80

}£`` Â¾…£†oZÂœZÌ³œzÍ‹£

www.plexisign.com

E-mail:

4629 Notre Dame O, Mtl, QC H4C 1S5
Tel.: (514) 931-7779,
9-7955 Fax: (514) 931-9234,
Cell.:(514) 941-5220
†¾v£ ®¥œÂ› ã¹

www.iranica.com

£¼ÅœZ® Z é›£À²œZd
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www.iranica.com
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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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کلیس�اهایاجنیلیفارس�یزبانمونتریال
خداوندا تو دریا آفریدی
تو جنگل را چه زیبا آفریدی
تو دادی جان به خاک و در دل آن
که آدم را ز دان خاک آفریدی
تو فردوس نهادی بهر آدم
تو حوا را در آنجا آفریدی
سرشتی آتش و از شعله آن
خداوندا تو شیطان آفریدی
چو پیغامت به گوش پاک مردان
تو پیغمبر ز پاکان آفریدی
تو فرزندان عطا کردی به آدم
و عشقت بهر آنان آفریدی
در اتمام پیام روح خودت را
به مریم داده عیسی آفریدی
که عیسی خود پیام و خود خدا بود
تو روحت را در عیسایت دمیدی
تو با اندیشه و با قدرت خود
دوا کردی و درمان آفریدی
اگر کوری به درگاه تو آمد
از او برنای بینا آفریدی
اگر انسان به مرگ در بستر افتاد
نفس دادی و زان جان آفریدی
بنازم قدرت عیسی خداوند
تو عیسی را مسیحا آفریدی
تو بخشیدی گناه ما به خونت
وز آن دم بی گنه پاک آفریدی
«حمید» گر در ره عشقت بمیرد
همان مرگم تو زیبا آفریدی
حمید جز نام عیسی بر لبش نیست
لبش با نام عیسی آفریدی

h

سال ها بدن
ب
ا
ل
ح
ق
ی
ق
در فکر رسیدن ب ت بودم...
ه
اندوخته ها را پی راه راستی
و
م
ح
ب
ت...
ش
و در مقایسه این رو گشودم
ک
دو راه یک
ی
را
ت
ه مسیح د
ج
ی
رب
ن
ه
آ
ک
را
م
ر
د
م
ش
را
ه از خود گذشتن ه و راه دوست
ی
و
م
ح
ب
ا
ت است
عیسای
ست و را
خداون عزیز در جس�م ب ه حقیقت
د
دنی
مسی راهگشا با
ا آمد تا ما
ش
را
د
ب
ه
م
ل
ک
حم
وت
پس ام ا را دعوت
ب
ه
س
و
ی
پ
ر
روح ت وز من با پذیرش را در در کنار
خود کرد
ه
س�
عی
تس�لی لیم او هستم و باید س�ی عزی
ز
د
ر
ق
ل
ا
م
بو
هست به راه مسیح من د عتراف کن
م
ک
ه
ا
م
ر
و
ز با
وباره تول
م در راه م
د
س
ی
ی
ا
ف
ح
ت
زن
م
دگی
و تا زنده
م را خالص
ه
م
ی
ک
ن
م.

h

h

جالل بر خداوند
ح -ر -دریارام

ط
ل
و
ع
م
ن
د
ر
ع
ش
ق
ب
ه
م
سیح

ت...
ده گشودم
در راه حقیق دل و هم دی
راه حقیقت
ود و نبودم
در
ب
ح
عشق مسی
شته پُر امید
امروز شده
د و مسیح گ
ق به خداون
شعر سرودم
با عش
لیم مسیح
در راه به تس
آرام گرفتم
الطم بودم...
م بگشودم
دریای ت
گشتم و قلب
ن حمد رضا
ظیم برآرم
چو
ادی سر تع
ح و وجودم
ش
امروز به
ده چون رو
ش
ر
پ
عشق مسیح ُ
شق ببینم
از
بسرایی ...ع
پس مرگم
سم وجودم
فردا
و مسیح ج
د
ون
و خوشحال
دا
در پیش خ سیح هستم
یرای م
ی بگشودم
امروز پذ قت بر عیس
لبم به حقی
ق

h

جالل ب
ح -ر خداوند
ر
 -دریارام

h

h

ر خداوند
لب
جال  -دریارام
ح -ر

h

خداوند محبت است
هر شنبه
از ساعت  4بعدازظهر در وست آیلند

FAIRVIEW Alliance Church: 220 Hyman, Dollard Des-Ormeux

514-999-5168

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

Mont
Royal

Montreal

405 Marie-Anne E

Mont Royal
ST-DENIS

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

هر یکشنبه

Mary Anne

www.paivand.ca

dسالd 14شماره13 d 834فروردین1387

343•0•343

)(514
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یک فرصت استثنائی
دابل پیتزا آماده فروش فرانچایز
E
C
N
I
S 91
19

اینک
ب
ا
5
2ر
در حال ستوران
 برنده توسعهجایز
مصرف کنن ه وِ یژه
کبک :ده گان
2007

در سراسر
مونتریال بزرگ

 Pرستوران با آمادگی کامل
 Pکارآموزی کامل
 Pمجهز به سیستم تلفن مرکزی کامپیوتری پیشرفته
 Pتنها یک شماره تلفن برای متامی فروشگاه ها

)

514•867•6618

Email: franchise@doublepizza.ca
www.doublepizza.ca

از سال 1991

برای آگاهی بیشتر با ما متاس بگیرید:

ع
جما
کلبه
م
و
ل
انواع ساندویچ های سرد و گرم

ایرانی و غیر ایرانی ما را نوش جان کنید..

نوشابه های الکلی و غیر الکلی

13بدر
م

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

انواع سوسیس آلمانی منقلی

نوشابه های الکلی وغیرالکلی چای قهوه

ی

به  6آ رویل
کشن

و در کنــار هم

در مح

باه
مونت رویال)
ورلیک (پارک
ل بی

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

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

غذا آماده
برای tak
eo
ut

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

کیترینگجمال

16

16 PAYVAND: Vol. 14 s No.834 s Avr. 01, 2008

www.paivand.ca

dسالd 14شماره13 d 834فروردین1387

کـــاجل زبان

ابوعلـیسینا

30% SOLD

CONDOMINIUMS

انگلیسی ،فرانسه ،اسپانیایی

 کالس های متام وقت و پاره وقتانگلیسی و فرانسه

 کالس های آمادگی برا یامتحانات TOEFL-IELTS-TFI
با مدیریت ایرانی در خدمت ایرانیان گرامی
Guy Concordia
Sortie: Saint-Mathieu

937.1777

Tel. :
514 .

1801 maisonneuve O., suite 740

ocated at

L

مشاور امالک

Quality at an affordable price

پلیس آلمان می گوید برای تئاتری که
قرار است از امروز نمایشنامه ای را که
بر اساس کتاب “آیات شیطانی” تهیه
شده به روی صحنه آورد ،تدابیر امنیتی
اضافی فراهم آورده است.
پس از آن که آیت الله خمینی بنیانگذار
جمهوری اسالمی ایران در سال 1989

Longueuil

جتاری و مسکونی
در خدمت هموطنان
سراسر مونتریال

آیات شیطانی
به روی صحنه
می رود

Rivage

Starting at

149 000$

Sales Office

Corner St-Charles et Charles-Lemoyne

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

Including 6 appliances

کتاب آیات شیطانی را کفرآمیز خواند و
فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده آن
را به اتهام کفرگویی صادر کرد ،سلمان
رش��دی ناچار ش��د مدت  10سال در
اختفا زندگی کند.
مقامات پتسدام ،شهری در
نزدیکیبرلینکهنمایشنامه
م��ورد بح��ث در آن جا به
روی صحن��ه خواهد رفت،
می گوین��د اطالعی درباره
این که گروه های مسلمان
در نظر دارند در مقابل تئاتر
دس��ت به تظاهرات بزنند
دریافت نکرده اند.

از سلمان رش��دی دعوت شده که در
مراس��م اولین شب اجرای نمایشنامه
حضور یابد ولی معلوم نیست که او این
دعوت را پذیرفته یا نه.
این نمایش��نامه هنگامی
روی صحن��ه می رود که
انتش��ار فیلم ضداسالمی
موس��وم به فتنه از طریق
شبکهاینترنت،محکومیت
های گسترده ای در سطح
جهان ب��ه هم��راه آورده
است.
ای��ن فیل��م که س��اخته
خیرت ویل��درز ،نماینده

مژ
دریافت ک ده مژده

انال
ه
ا
ی
ا
ی
ر
انی

بدو
ن
ن
ص
ب دی
(
از طریق
ا
ی
ن
ت
ر
ن
ت)

ش

Taxes and rebates included
N

www.blurivage.ca

راس��تگرای مجلس هلند است امکان
پخش از طریق شبکه های تلویزیونی
نیافت اما از روز پنجشنبه هفته گذشته
از طریق برخی سایتهای اینترنتی در
دست قرار گرفت.
یان پتر بالکننده ،نخس��ت وزیر هلند
طی سخنانی که از تلویزیون این کشور
پخش شد ،پخش اینترنتی فیلم فتنه را
بشدت محکوم کرده و گفته بود که این

www.truenorthproperties.com

TRUE NORTH
PROPERTIES LTD.

فیلم هیچ هدفی جز توهین به اعتقادات
گروهی از مردم دنبال نمی کند.
نخس��ت وزیر هلند در عین حال ابراز
امیدواری کرده بود که این فیلم به بروز
واکنش خشونت آمیز منجر نشود.
ب��ان کی مون ،دبیرکل س��ازمان ملل
متحد این فیلم را توهین آمیز خوانده
و پخش اینترنتی آن را بشدت محکوم
کرد.

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

انتشار فیلم فتنه در کشورهای مسلمان
و جوامع اسالمی واکنش های تندتری
به همراه داشته است.
سازمان کنفرانس اسالمی تنها هدف
ای��ن فیلم را ایج��اد تنش و خصومت
میان پیروان ادیان و اعتقادات مختلف
و ب��ه خطر انداختن صل��ح و ثبات در
جهان دانسته است.
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Montreal-Ouest
2-plex,

MIKE ALIPOOR:

Cel.: 514-991-7700

Cell.: 514-814-7700

6-plex, 2x31/2, 4x41/2
near all conveniences
recent renovation; new
window, door, etc.,
hardwood flrs, large
units, parkings ,
Rev;$35000 p/y

x

$399000

SOLID INVSET IMMOBILIER
Chartered real estate Broker
Asking price:
$ 399,000

Longueil

Asking: $409000

SIEGE SOCIAL
4660-B boul. Des Sources
DDO QC H8Y 3C4
Off. : (514) 421-0111
Fax: (514) 421-0112
azita.solidinvest@videotron.ca

LD
O
S
6-plex,

well located

Great business
opportunity,
6 x 4 1/2 Rentd;
new windows,
new fibre-glasses
balconies,
tenants pay heat, elec.
gross Rev: ~$35000
Asking: $424900

3 bdr cottage
in great condition,
many updates,
close to all
-----Asking:
$179000

Restaurant Le
Gourmet Grec
g
Brin n
ow
your wine
r/
bee

PFDS.

3-plex
in great location,
many updates,
close to all
4 parkings,
large backyard,
all rented (all 4 1/2)
Asking $374900

رستــوران
ِ گورمه
گـرگ

beautiful, huge
wood-burning
Fire-place

در خدمت شما از
1976 سال

با بهترین غذاهای

 دریایی و ایتالیایی،یونانی

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
.دماوند ایران را به خاطر می آورد
-----------------------

Room for
400 people



E
PRINC
RE
ARTHU

180 Prince Arthur E
Montreal, QC H1A 1A1

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

درزیباتریننقطــه
پرنس آرتور

به م
،حتومانتریال می آئید

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

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

LD
O
S
PFDS.

Sainte Dorothee

well maintained 3+1 bdr
cottage in perfect
location, near
highway 13 &all
services, private
backyard with nice
garden, lots of
renovation,
Asking $224900

(Laval)

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

PFDS.

Ile-Perrot

Pierrefonds,

17











AZITA ZANDIAN:

well maintained
2 x 5 ½,
garage, large bdrs,
hardwood flr, balcony,
large backyard,
close to all,
many quality
renovation,...

1387فروردین13 d 834شمارهd 14سالd

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

3+2 bdr split level,
newer windows,
updates kit.,
F/pl,
InGr. pool,
hardwood flrs,
heat pump, A/C near
all services,
large & corner lot,
Asking price:
$319000,
Rental: $1500

Pointe-Claire

Montreal nord

large & bright 4 bdr
split level,
large corner lot,
garage, updated doors
& windows, furnace
&driveway 2003,
Asking $259000

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















































































































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
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Lumineers Veneer























New

1834 Ste-Catherine W., Suite 200

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

Metro: Guy

www.clinique-arya.com
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ضیافت نوروزی خانه ایران

vpp00009.qxd
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به مدیریت حمید پازوکی مهر

3/25/2008

4:52 PM

Page 1

287$/MOIS*

356$/MOIS*

.خنده و پایکوبی آن را تا نیمهشب سپری کنیم
از این مهمانی پس از کس��رکلیهی مخارج از
 دالر۲۲۱٥ ً جمعا،DJ  شیرینی و،جمله شام
 بار دیگر از.به نفع خانه ایران جمعآوری ش��د
تمامی هموطنانی که با حض��ور خود در این
ضیافت در جمعآوری این کمک مالی سهیم
 همچنین الزم به.بودهاند کمال تشکررا داریم
۲٠٠ ذکر اس��ت که در همان ش��ب به تعداد
عدد از بلیطهای قرعهکشی “پاراد نوروز” نیز به
)(خانه ایران
.فروش رفت

۲۱ ضیافت نوروزی خانه ایران درشب جمعه
 نفرعزیزی که۲۱٥  از تمامی.مارس برگزار شد
به دعوت خانه ایران با صمیمیت پاسخ گفتند
و با گرمای حضورشان استقبال از سال نو و روز
نورا نه تنها طراوتی خاص بخشیدند بلکه شکوه
آن را ص��د چندان کردن��د و آذینبخش این
 ازشما. صمیمانه سپاسگزاریم،ضیافت بودند
سپاسگزاریم که در این زمان فرخنده شادیتان
را با ما همپیمانه کردید تا ش��بی از نخستین
شبهای سال جدید را پاس بداریم و با جشن و

AWD

1

ACURA MDX TOURING AWD 2005, 92 000 km, tout équipé,
7 pass., cuir, toit ouvrant, jantes alum., a/c, chargeur 6 CD,
balance de garantie du manufacturier, 22 900$ ou 356$/mois*, au
514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #002

270$/MOIS*

CUIR • AWD
TOIT OUVRANT

2

NISSAN MURANO SE AWD 2004, 100 000 km, automatique, Tiptronic, tout équipé, cuir, toit ouvrant, jantes alum.,
a/c, chargeur 6 CD, très propre, 18 900$ ou 287$/mois*, au
514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #003

222$/MOIS*

CUIR • TOIT
OUVRANT

3

JEEP GRAND CHEROKEE 2005, 59 000 km, tout équipé,
a/c, jantes aluminium, CD, alarme, cuir, toit ouvrant, sièges
électriques et chauffants, etc., 17 900$ ou 270$/mois*, au
514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #027

215$/MOIS*

HSE
AWD

4

LAND ROVER FREELANDER HSE AWD 2004, 64 000 km,
autom., Tiptronic, tout éq., cuir, toit ouvrant, jantes alum., a/c,
CD, bal. de garantie complète du manufacturier, 14500$ ou
222$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #004

425$/MOIS*

5
HONDA ODYSSEY EX 2003, 95000km, autom., tout éq., a/c, CD, jantes
alum., ABS, gr. élect., rég. de vit., alarme, chauffage et clim. arr., portes
coulissantes motorisées, sièges 3e rangée, etc., bal. de gar. Honda, 12900$
ou 215$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #005

6
MERCEDES-BENZ S500V 2001, 139000 km, autom., 4 portes, tout équipée, a/c,
gr. élect., cuir, toit ouvrant, CD, capteur de pluie, alarme, jantes alum., miroirs et
sièges élect., sièges chauffants à mémoire, phares xénon, superbe véhicule,
23 500$ ou 425$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #9306

VÉHICULES GARANTIS ET INSPECTION INCLUSE

بدر13

285$/MOIS*

299$/MOIS*

324$/MOIS*

OnStar

JANTES ALUM.
• CUIR

7

SPÉCIAL DE LA SEMAINE

ACURA 3.2 TL 2004, 40 000 km, tout équipée, a/c, gr. électrique, rég. CADILLAC CTS 2004, 97 000 km, autom., 4 portes, tout équipée,
de vitesse, jantes alum., cuir, 19 500$ ou 299$/mois*, au alarme, a/c, CD, jantes alum., gr. électrique, toit ouvrant, OnStar,
514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #299
sièges élect. et chauffants, 16 400$ ou 285/mois*, au
514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #285

279$/MOIS*

 آ رویل6 یکشنبه

باهم و در کنــار هم

)در محل بیورلیک (پارک مونت رویال

267$/MOIS*

203$/MOIS*

11

10

MERCEDES-BENZ C230 KOMPRESSOR 2004, 80 000 km, INFINITI G35 SPORT 2003, 100 000 km, autom., Tiptronic,
6vitesses, tout équipée, alarme, jantes aluminium, cuir, sièges 4 portes, tout équipée, cuir, toit ouvrant, jantes alum., aileron,
chauffants, toit ouvrant, chargeur CD, 17900$ ou 279$/mois*, chargeur 6 CD, sièges élect. chauffants, 15 500$ ou
267$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #9313
au 514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #299

215$/MOIS*

--- 13 و بیرون کردن نحسی--!* غذای خود را همراه بیاورید

AWD

:تلفــنآگاهی

13

T

TOURING • CUIR
• TOIT OUVRANT

12

CHRYSLER 300 TOURING 2006, 80 000 km, autom., 4 pr., tout
éq., cuir, toit ouvr., jantes alum., a/c, CD, siège élect. et chauffant, balance de garantie du manufacturier, 15 500$ ou
203$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #007

255$/MOIS*

AUDI TT AWD 2000, 125 000 km, manuelle, 5 vitesses,
2 portes, a/c, chargeur 6 CD, jantes alum., nouvelle “timing
belt”, mise au point complète récente, 15 400$ ou
215$/mois*, au 514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #008

( 514-827-6364

9

MERCEDES-BENZ C320 2002, 110 000 km, tout équipée,
alarme, jantes alum., sièges élect. à mémoire et chauffants,
cuir, toit ouvrant, 18400$ ou 324$/mois*, au 514-482-0034
ou 514-651-7443. Unité #184

CUIR • TOIT OUVRANT

6 VITESSES

 کباب و رقص و پایکوبی،پیک نیک

CUIR
• TOIT OUVRANT

8

AWD

255$/MOIS*

14

15

JAGUAR X-TYPE AWD 2002, 80 000 km, automatique, tout
équipée, toit ouvrant, jantes alum., a/c, CD, siège électrique,
garantie et inspection incluses, 13 400$ ou 255$/mois*, au
514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #009

JAGUAR S-TYPE 3.0 2001, 85 000 km, 3.0L, autom.,
4portes, groupe élect., chargeur 6 CD, jantes alum., a/c, cuir,
toit ouvrant, sièges élect. chauffants, 12500$ ou 255$/mois*,
au 514-482-0034 ou 514-651-7443. Unité #015

Sur certains véhicules, contactez-nous pour plus de détails. *Financement avec 2 000$ de comptant, taxes en sus.

FINANCEMENT BANCAIRE ET MAISON

FINANCEMENT MAISON

1 , 2e et 3e CHANCES AU CRÉDIT
re
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5780 Sherbrooke W., Tel.: 369-3474(FISH)
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درنگی بر خبرهای کبک و کانادا
______
علی اشرف
شــادپور
_______

حزب لیبرال
کانادا زیر رهبری
استفان دیون...

لیبرال کانادا هم بگومگوهائی درباره
رهبری دیون در جریان اس��ت .حتی
حزب لیبرال کانادا ،از دسامبر ، 2006ش��نیده می ش��ود بعضی ها تقاضای
که استفان دیون به رهبری آن انتخاب کناره گیری او را کرده اند.
ش��د ،با افت و خیزهائ��ی روبرو بوده البته این موضوع عمومیت ندارد فقط
است.
در می��ان تندروهای لیب��رال مطرح
انتخابات
در
ها
افت
ترین
مهم
از
یکی
است.
بود.
گذشته
سال
پائیز
ای
میاندوره
اما طبق نوش��ته الپ��رس  22مارس،
نماینده فدرال ش��هرک اوترومون در اس��تیو پینکوس ،نایب رئیس و یکی
از اعضای بانفوذ ش��اخه
____________________
کبک��ی ح��زب لیبرال
کان��ادا ( )PLCQاز
مناقشه بر سر رهبری دیون:
وجود یک مسئله مهم
ایگناتیف:
در  PLCQس��خن می
گوید که برای س��ازمان
 «آقای دیون وزیر خیلی خوبیبوده ،اما قبای رهبری به قامت او ح��زب در ایالت کبک
خطرناک است.
دوخته نشده است!...به اندازه
او معتقد است PLCQ
کافی برای کناره گیری دیون صبر به بیماری عدم تحرک
مبتال ش��ده اس��ت و از
کرده ام و قصد ندارم مدتی هم در استفان دیون خواستار
اقدام��ات عاجل ش��ده
زیر سایه هم باب ری باشم!»
___________________
است.
به عقیده آقای پینکوس،
که بمدت  30س��ال با
جزیره مونترال همواره بطور سنتی از لیبرالها تش��ریک مساعی کرده است،
حزب لیبرال انتخاب می شد .ولی در بی��ن رئی��س  PLCQو یکی دیگر از
آن انتخابات ،کاندیدای لیبرال ها در صاحب منصبان حزب یک درگیری در
مقابل کاندیدای حزب دموکرات نوین جریان است که مانع هر گونه کوشش
( )NDPشکست سختی خورد.
های سازماندهی می شود.
که
بود
لیبرال
کاندیدای برنده قبال یک
او م��ی گوی��د ب��ا این وض��ع ،حزب
به  NDPپیوسته بود.
پیش��رفت نم��ی کند بلکه پس��رفت
دیون
گردن
به
شکس��ت
تقصیر این
میکند ،و در نتیجه ،بسوی یک فاجعه
شد.
انداخته
گام برمیدارد.
مناسبی
کاندیدای
اینکه
به
شد
او متهم
آقای پینکوس م��ی گوید آقای دیون
انتخاباتی
مبارزات
در
و
نکرده
تعیین
باید به کارها سر و سامان بدهد .او به
نگرفته
پیش
در
درستی
استراتژی
نیز
این نتیجه رسیده است که دیون دو راه
است.
بیشتر پیش رو ندارد:
روز دوش��نبه  17م��ارس نیز در یک یا حالت صبر و انتظار در پیش بگیرد،
انتخابات میاندوره ای فدرال در چهار همان کاری که تاکنون کرده است ،و
منطقه زیر نفوذ س��نتی لیب��رال ها ،در نتیجه یک سیلی در کبک بخورد،
باب ری و مارت��ا فیندلی ،که هردو از یا این که کاری بکند.
حزب لیبرال هستند ،دو کرسی تقریبا در کش��ورهائی ک��ه ب��ا روش ه��ای
بالمعارض را تصاحب کردند.
دموکراتی��ک اداره می ش��وند ،هدف
بسیار
اختالف
ولی نفر سوم لیبرال با
احزاب رس��یدن به ق��درت از طریق
به
هم
چهارم
نفر
کمی برنده ش��د و
پارلمان است .پارلمان خوب هم بوسیله
باخت.
کنسرواتور
کاندیدای
نمایندگان قوی اداره میشود .تنها یک
میان
از
نفر
سه
ش��دن
برنده
با این که
پارلم��ان خوب و قوی می تواند دولت
میرسد،
نظر
به
خوبی
نتیجه
نفر
چهار




خوب تشکیل دهد .بنابراین ،یک حزب
نویس
مقاله
دونال��د،
م��ک
یان
ولی
موفق آنس��ت که کاندیداهای خوب و




گوید:
می
گازت،
قوی ،به تعداد بیش از حد لزوم ،تربیت
گرفتن
جشن
برای
کافی
دلیل
«دیون
کند ت��ا در مبارزات انتخاباتی بتوانند
به مناس��بت انتخابات میان دوره ای آرای مردم را بدست بیاورند.
ندارد».
حزب لیبرال کانادا ،از این بابت  ،چندان
حزب
کبکی
شاخه
در
دیگر،
سوی
از
با موفقیت عمل نکرده است.

اشکال دیگر در درون
 PLCو ، PLCQنبود
یا ع��دم کارائی دهها
س��ازمان و تشکیالت

حزبی است.
همچنین در عضوگیری و جمع آوری
اعانه هم ،در مقایسه با کنسرواتورها،
ضعیف است.
آی�ا همه این تقصیره�ا را باید به
گردن دیون و یا روبرت فراگراسو،
رئیس  ،PLCQانداخت؟
پینکوس در این باره میگوید:
«تعوی��ض رئیس ی��ک ناحیه حزبی
درمان نیس��ت ،بلکه پانسمانی است
روی زخم هائی که سر بازکرده و درد
ایجاد کرده اند .برای مسائل بزرگ باید
راه حل های اساسی پیداکرد».
آقای پینک��وس تش��کیالت رهبری
استفان دیون را به بی تصمیمی و عدم
تحرک متهم می کند ،ولی می گوید
قصد برکنار س��اختن دیون را ندارد،
بلک��ه از او می خواه��د رهبریت قوی
داشته باشد.
اما ،اینها تنها چالش هائی نیستند که
در مقابل دیون قرار دارند.
به نوشته خانم ژوزه لگو ،مقاله نویس
گازت ،او بوس��یله کسانی احاطه شده
اس��ت که قب ٌ
ال رقبای او برای رهبری
حزب بودند:
ایگناتیف که معاون اوست اصلی ترین
رقیب اوبود.
به گفته خانم لگو ،او بیشترعجول ولی
کمترناقالست.
این گفته خان��م لگو زیاد هم بی ربط
نیست.
اخیراً ،از سوی ایگناتیف و طرفداران او
دو ب��ار برای جمع آوری اعانه مهمانی
تشکیل ش��د که ظاهرا برای پرداخت
بدهی های ایش��ان اس��ت که صرف
هزینه های انتخاباتی یادشده گردیده
است و سر به  750000دالر میزند.
بدهی مش��ابه آقای دی��ون از آن هم
بیشتر و در حدود  850000دالر بود
که گویا بخشی از آن بازپرداخت شده
است.
در آمریکای شمالی ،تشکیل این قبیل
مهمانی ها ،برای تادیه قروض ناش��ی
از هزینه های انتخاباتی ،امر غیرعادی
نیس��ت .اما همزمانی آنه��ا با بعضی
اتفاق��ات دیگر بحث انگیز می ش��ود.
ازجمله اینکه یک��ی از فعاالن لیبرال
گفته اس��ت که به مهمانی ایگناتیف
نمی روم ،زیرا حاال وقت مناسبی برای
اینکار نیس��ت .م��ردم خیال میکنند
حزب لیبرال در بحران مالی است .ولی
بعضی شایعات حکایت از چیز دیگری
می کنند.
در بی��ن دو مهمان��ی یادش��ده ،آقای
ایگناتی��ف با اش��خاصی ک��ه در تیم
انتخابات��ی وی در 2006فعالیت می
کردند ،مالقات کرده و به آنها فهمانده
اس��ت که به اندازه کاف��ی برای کناره
گیری دیون صبرکرده اس��ت و قصد
ندارد مدتی هم در زیر س��ایه باب ری
باشد  ،که اخیرا به نمایندگی پارلمان
انتخاب شده و یکی از مدعیان رهبری
ایست .به نوش��ته الپرس ،در یکی از
مالقات ه��ا ،از دهان ایگناتیف پریده
است:
«آق�ای دیون وزی�ر خیلی خوبی
بوده اس�ت ،اما قب�ای رهبری به

0

765 000$



Large cottage in TMR
6 bedrooms + 3
bathrooms and big
backyard. Land: 7920
SF. Roof 2001,
solarium 2003,
fireplace. Very well
maintained.

698 000$

قامت او دوخته نشده است!»
ح��ال باید صبر کرد و دی��د که آقای
دیون از بوته این آزمایش چگونه بیرون
خواهد آمد.
------------

کند ،تا به ای��ن ترتیب دل رای دهند
گان بدست آورد.
در دل دوس��ت به هر حیله رهی باید
کرد
یک��ی از موضوعات اصل��ی مطرح در
کنگره ADQسیاست آینده آن حزب
برای جلوگیری از کاهش جمعیت در
کبک بود.
در این مورد ،ماریو دومون ،رهبر حزب،
با گفتن «به گهواره خود برگردید» از
کبکی هائی که ،بهر دلیل ،جالی وطن
ک��رده و در نقاط دیگ��ر رحل اقامت
افکنده اند دعوت به مراجعت نمود.
ادامه در صفحه29 :

امیرسام

با سال ها جتربه در خرید
و فروش امالک در مونتریال و حومه
پرداخت  %100هزینه محضر برای خریداران

Cell.: 514-702-2309

VEDETTE DE LA SEMAINE.. COTE SAINT LUC: Cavendish and Heywood.
4 1/2 apt with indoor garage, Sauna, Gym, party room, indoor & outdoor pool, and private
storage room, South view, in a great family neighbourhood.
)Asking price 169000$ (hurry up,won’t last..

C.

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$) walking distance to Saintlouis lake & bike path.10 minutes
from downtown Asking Price:
169,900$.

B.
2 bedroom condo in Nun’s
Island with indoor garage
and fire place.very spacious
and low condo fee asking
price 249,000$

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

Spacious and
charming condo
5+1 bdrm on 2
floors! Ideal for
professional or for
residential use.
!Near all services

405 000$ or
2800$/month

A.
2+1 bedroom condo in
Nun’s island very good
location,with indoor garage
and fireplace,low condo fee.
Asking 259,000$

هیپنوتیزم

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.

Plateau

0

به دنبال کنگره ملی حزب لیبرال کبک
(  ،) PLQکه طی آن ژان شاره با
بی��ش از  97درص��د آرای ش��رکت
کنندگان در مقام خود ابقاء ش��د ،دو
ح��زب  PQو  ADQنیز کنگره های
خود را تشکیل دادند.
طبیعی است که این دو حزب تالش
می کنند در انتخابات آینده در کبک،
ک��ه احتماال در بهار امس��ال یا در هر
زمان آینده برگزار ش��ود ،برنده شده و
دولت را در دست بگیرند.
بنابراین ،هریک می کوش��د تا با طرح
مسائل و برنامه های مورد عالقه نه تنها
اعضای خود ،بلکه سایر مردم را مطرح

کنگره های
احـــزاب
اوپوزیسیون در
کبک

Looking for all
kinds of
properties
residential and
commercial to
sell for qualified
& serious buyers.







Superb 20 years old 4
plex in NouveauBordeaux, close to
Adonis and Marché½Central (2 x 3½ + 4
)}+ 9½ {4 bedrooms
with backyard,
fireplace, 2 garage.
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علی سلیمی
هیپنوتراپیست

Tel. 514 - 979 - 2120

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

̶່ Ψ ϥΨϤ

Agent Immobilier affilié

Office: (514) 731-7575

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

Longueuil

Paradise only 20
min. from Dowtown
Mtl ! Superb split
3+1 bdrm. Near
school, shopping
center & regional
park. Option to rent
!! furnished

1700$/month

Saint-Hubert
)(Longueuil
Superb new

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

475 000$

DOWNTOWN

Hairdressing and
beauty salon to
sale. Interior garage
included. Already
has loyal
customers.
** GOLDEN
** OCCASION

35 000$
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AMRO
با بهترین جتربه و سرویس

1-866-421-AMRO

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

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

سفر به ایران:

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

آرش

KLM, LUFTHANSA,
AIRWAYS
AIR FRANCE, BRITISH
, QATAR,
ES
AT
SWISS AIR, EMIR
RWAYS,
AI
IT
IRAN AIR, KUWA
DA,
NA
CA
AUSTRIAN,AIR
C,
RO
MA
ROYAL AIR

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)...

AMRO TRAVEL

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

AMRO TRAVEL

MONTREAL:
11809, Pierrefonds Blvd.
PFDS. Qc
Tel: (514) 421-0244
Fax: (514) 421-0326
travel@amrotravel.com
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توصیه میش��ود مطال��ب این بخش
را کپ��ی گرفته یا قیچ��ی کنید و در
محلی مثل داخل تقویم امسال ،دفتر
تلفن خود یا روی یخچال بچسبانید
و در طول یکس��ال به مرور به کتابها،
آلبومهای موس��یقی و فیلمهای ذکر
ش��ده مراجعه کرده خزانه فرهنگی-
هنری ذه��ن خود را حت��ی غنی تر
بفرمایید.
موسیقی
خوشبختانه امروزه بسیاری از جوانان
ایران��ی ب��ا خوانن��دگان ،نوازندگان و
آهنگس��ازان اصیل و س��نتی ایرانی
آشنا هس��تند .در اینجا به فهرستی
از آلبومهای موس��یقی ،موزیسین ها،
فیلمها و هنرپیشگان غربی میپردازیم
که توانسته اند از مرز زمان و فرهنگ
گذشته ،آثار خود را در فهرستهای بین
المللی ماندگار نمایند .برای ساده تر
ش��دن تهیه این آثار نام هایشان را به
حروف انگیسی می نویسم.

 15آلبوم ماندگار
موسیقی:

- Buena Vista - Ry Cooder
- Chet Baker in Paris - Chet
Baker
- What’s Going On - Marvin
Gaye
- Du Jazz Dans Le Ravin
- Serge Gainsbourg
)- Best of Sade (Remasered
- Sade
- The Mission: Sound Track
- Ennio Morricone
- Painted from Memory - Elvis
Castello and Burt Bacharach
- Blue Lines - Massive Attack
- Four Sider - Sergio Mendes
& Brasil ‘ 66
- The Moderns: Soundtrack
- Mark Isham
- Speaking in Tongues - Talking Heads
- Best of Bowie - David Bowie
- Vertigo - Groove Armada
- Parachutes - Coldplay
- Berlin - Lou Reed

 5خواننده به یاد
ماندنی:

دیود بووی 8( :ژانویه  1947تا کنون)
خواننده و آهنگساز بریتانیایی که بی
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820 Atwater

Montreal, QC H4C 2H1

(514) 933-0-933

جیم موریسون 1943 ( :تا )1971
فرزند ی��ک ژن��رال نی��روی دریایی
امریکا ب��ود که به یکی از کارگردانان،
خوانندگانونویسنگانشهیرموسیقی
راک تبدیل شد .به گفته خودش بیشتر
روح هنری��ش مدیون دیدن تصادفی
اس��ت که در چهارس��الگی شاهد آن
بود و در آن یک خانواده سرخپوست
مصدوم شده و گویا کشته شده بودند.
در دوره خود از محبوبترین خوانندگان
در بین خانمها بود.
استینگ (گوردون ماتیو توماس سامنر
متولد )1951
او قبل از اینکه س��تاره موسیقی پاپ
شود معلم بود .آثار موسیقی او ملهم از
تجربه های آموزشی اش ،فنون یوگا و
سکس تنتریک بود )1( .نام استینگ
یا نیش از زمانی به او داده ش��د که با
لباس��ی را ه راه شبیه زنبور خرمایی
روی صحنه ظاهر شد.
ماروین گی ( 1939تا )1984
آهنگس��از و خوانن��ده امریکای��ی
سیاهپوس��ت که چندین ب��ار برنده
جوایز گرامی  Grammyشد .همیشه
با ظاهری آراس��ته روی صحنه ظاهر
میشد و سروده هایش حاوی قدرت،
روابط عاشقانه و آسیب
پذیری عاطفی بود.
میک جگر (1913 ( )2
تا )2006
خواننده راک و فیلمساز
بریتانیای��ی مع��روف از
گ��روه راک ان��د رول
“رولینگ استون” .پدر
و پ��در بزرگ��ش هر دو
معلم بودند .او گذشته از
شهرتشبهواسطهفیلمهاوموسیقیش
به عنوان مردی با رفتارهای شایسته
شناختهمیشد.
------

تفاوت “فیلم سینمایی”
( ) Movieو “فیلم”
()Film

معموال این دو واژه به یک معنی
به کار میروند ام��ا از نظر هنری
فیلم معموال به آثار سنگین تر و با
تماشاگران خاص اطالق میشود و
فیلمسینماییبهفیلمهایتجاری
ب��ا مخاطب عام گفته میش��ود.

تیراژگسترده
در خدمت ارتقاء
بیزنسشما
 3شهر 2باردرماه

www.paivand.ca

996.9692
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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 mini-grid
you must have each of the
numbers 1,2,3,4,5,6,7,8
and 9 -in any order- but not
repeated. Good luck.

بسیاری
از فیلمها میتوانند ماللت آور
باش��ند .فیلم خوب معموال
تماش��اچی را به دنیای��ی دیگر برده
افقهای جدیدی را بر او میگشاید .البته
یک فیلم سینمایی خوب هم میتواند
چنین اثری بگ��ذارد .پانزده فیلم که
دیدن آن ها برای غنای خزانه فرهنگی
هنری ذهن توصیه میشود عبارتند از:
- La Dolce Vita – Federico
Fellini
- Fargo – The Coen Brothers
- The Elephant Man – David
Lynch
- Cinema Paradiso – Guiseppe
Tornatore
- The Last Emperor – Bernardo Bertolucci
- A Clockwork Orange – Stanley Kubrick
- Tie Me Up, Tie Me Down
– Pedro Almodovar
- Wings of Desire – Wim
Wenders
- Amelie – Jean Pierre Feunet
- Brazil – Terry Gilliam
- The Remains of the Day
– James Ivory
- American Beauty – Sam
Mendes
- Cabaret – Bob Fosse
- Koyaanisqati – Godfrey
Reggio
- Sunset Boulevard – Billy
Wilder

پنج بازیگر برجسته که دست
کم دانسنت نامشان برای
عقب مناندن از قافله بد
نیست عبارتند از:
 کری گرنتچرا ک��ه با وجود آمدن
از پایینترین طبقه خود
را به باالترین س��طوح
کش��ید و در عین حال
همیشه با حفظ ابهت
خود شوخ طبع و بذله
گوی بود.
 جیمز دینبه خاطر ش��جاعت و نوآوری هایش
در دوران��ی که محافظه کاران در اوج
بودند.
 مارلون براندواو جاذب��ه ای اس��رارآمیز ب��ه صحنه
داد .اولین بار جذابیت جنس��ی لباس
چس��بنده و خیس و تی ش��رت پاره
توسط او به نمایش درامد.
 پال نیومنبا ایفای زیبای نقش قهرمانان مثبت
و خیر هنرمندی اس��ت م��اورای مرز
زمان.
 استیو مک کوییناو ثابت کرد که مردانگی و خوشپوشی
و آراستگی با هم منافاتی ندارند و برای

9
6

HOW TO PLAY:

اتیکت

Work-OUT
4-ur
!BRAIN
)Puzzle 26 (Easy, difficulty rating 0.36

گرافیکعالی

514.

De Kebab

و ا هم��ه
ب��ه نو آوری میپرداخ��ت و در صحنه
موسیقی و تئاتر با هر دو لباس مردانه
و زنانه ظاهر میشد ( از بعضی ها هرچه
بگویی بر میاید!!!).

Advertise with us

La Maison
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حل سودکو :وارونه در صفحه بعد
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گوناگون...

شنا و پیادهروی
ورزشهایی
مناسب برای
كاهش كمردرد

آسیبها مثل رگ به رگ شدگی
یا اسپاسم عضالت ،كشیده شدن
رباطه��ا ،مش��كالت مفصل��ی یا
لغزیدن و جابهجا شدن یك دیسك
بین مهرهای میتواند باعث ایجاد
كمردرد شود.
ش��ایعترین علت كم��ردرد انجام
فعالیتهایی است كه عضالت كمر
به آنها عادت ندارند مثل جابجایی
وسایل و مبلمان سنگین یا باغبانی
است.
دیسك كمر هنگامی رخ میدهد
كه دیس��ك بین مهرهای از محل
خود بی��رون بزن��د و روی عصب
فش��ار بیاورد .این پدیده اغلب بر
اثر چرخ��ش در حین بلند كردن
اجسام رخ میدهد.
بهتری��ن راه ب��رای كاه��ش درد،
خوابیدن به پش��ت روی زمین در
حالی كه زی��ر زانوهایتان را بالش
ق��رار میدهید زانوها و لگنتان را
خم میكنید این كار فشار را كم
میكند و وزن را از روی كمر شما
برمی دارد.

اگر كمر شما آسیب دیده شما به
یك یا دو روز استراحت به صورت
ذكر شده نیاز دارید.

در صورت وجود موارد
زیر به پزشك مراجعه
كنید:

ـ درد به زیر زانو تیر میكشد.
ـ درد پا ،ران ،كشاله ران یا ناحیه
مقعد احساس كرختی و بیحسی
دارید.
ـ دچار تب ،تهوع ،اس��تفراغ ،درد
شكم ،ضعف یا تعرق هستید.
ـ دچار بیاختیاری ادرار شدهاید.
ـ درد شما به علت یك آسیب ایجاد
شده است.
ـ درد ش��ما به حدی شدید است
كه قادر به حركت نیستید.
ـ بعد از  2تا  3روز ،درد شما بهتر
نشده است.
از راهه��ای درم��ان میت��وان به
استفاده از تشكچههای گرم كننده
برای ش��ل كردن اسپاسم دردناك
عضالت به مدت  20تا  30دقیقه
در هر مرتب��ه و یا ماس��اژورها و
بس��تههای یخ نیز درد را تسكین
میدهد.

توصیههای كلی برای
كاهش درد عبارتنداز:

-انجام حركات ورزش��ی صحیح

به کودکان زیر  2سال
داروی سرماخوردگی
ندهید

دادن داروه��ای ضدس��رفه و
سرماخوردگی به کودکان زیر 2سال
میتوان��د خطرناک و حتی مرگبار
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كنترل فشار خون با
نوشیدن شیر
برای تقویت كمر
كاه��ش وزن (چاقی ،درد كمر رابدتر میكند)
بهبود وضعیت عضالت و بهبودوضعیت بدن در حاالت ایستاده،
نشسته و خوابیده
بهترین حالت برای نشستن بر روی
صندلیهای پشت صاف یا قسمتی
كه حالت كمر دارند و زانوها كمی
باالتر از لگن كه بایستی زیر پا یك
چهارپایه كوتاه بگذارید.
همچنین برای ایستادن اگر برای
مدت طوالنی مجبور هستید كه
روی پاهایتان بایستید یك پایتان را
روی یك چهارپایه كوتاه استراحت
دهید ت��ا فش��ار از روی كمرتان
برداشته شود و هر  5تا  15دقیقه
پای خود را تعویض كنید ،سرتان
را باال نگهداش��ته و شكمتان را تو
بدهید.
بهترین حال��ت برای خوابیدن ،به
پهلو و زانوهایتان را خم كنید و زیر
سر و بین زانوها بالش قرار دهید.
همچنین از تشك سفت استفاده
كنید.
در پایان برای تقویت عضالت كمر
خود ورزش كنید :شنا و پیادهروی
برای بهبود تناسب بدنی و كاهش
كمردرد مناسب هستند.

باش��د و والدین باید پیش از دادن
داروهای سرفه یا س��رماخوردگی
به کودکان زیر  2س��ال با پزشکان
مشورت کنند.
مواد موجود در این داروها میتوانند
باعث افزایش س��رعت ضربان قلب
و فشارخون ش��وند که در مواردی

بار یا بیشتر شیر می نوشند به میزان
ده درصد كمتر از دیگر زنان در معرض
خطر ابتال به فشارخون باال قرار دارند.
محققان در دهه اخیر نیز شاهد افزایش
فشار خون كنترل نشده در زنان هستند
كه آن��ان را در معرض خط��ر ابتال به
بیماری های قلبی عروقی ،سكته مغزی
و حتی نارسایی كلیه قرار می دهد.
اكنون محققان توصیه می كنند زنان
بهتر اس��ت روزی دست كم دوبار شیر
بدون چربی بنوشند تا از بروز بیماری
فشارخون باال در خود جلوگیری كنند.

محققان علوم پزش��كی اعال م كردند
نوش��یدن ش��یر بدون چرب��ی بدن را
در براب��ر بیماری افزایش فش��ارخون
محافظت می كند.
زنانی كه شیر بدون چربی بیشتری می
نوشند و میزان كلسیم و ویتامین دی
مصرفی آنان باال اس��ت ،كمتر از دیگر
زن��ان در معرض خطر ابتال به بیماری
فشار خون باال قرار دارند.
محققان دریافتن��د زنانی كه روزی دو

افراد عصبی آب
سیب بنوشند

سالم آقا پیوند

آقا با این
“بنفشه
بنفشه”جیگر
ما رو کباب
کردی،
بابا ،ای ول!

در معرض مقادیر بیش از حد دارو
قرار نداد.
بهتری��ن کاری ک��ه والدی��ن برای
کودک س��رماخورده یا دچار سرفه
میتوانند انجام دهند ،دادن مایعات،
مراقبت ه��ای ویژه و زمان اس��ت
چرا که بس��یاری از این عفونتها

مخلص شما و معرفتتون،

جواد مهر علی

(مونتریال)

ببخش��ید ش��رمنده باز مزاحم
میشم.
درست!
دستت
بگم
اول
خواستم
ُ
این “بنفشه بنفشه” رو که چاپ
کردی باعث شدی خیلیا دلشون واشه!
مادرمم وختی دید اسم جوونشو زدی تو روزنومه
کلی دعات کرد.
راستش رفته بودم اخوان ( )6خرید.
کلی با خودم درگیر ش��دم که وس��ایل هفسین
بیگیرم یا نه؟
آخه بابا خیلی ضایست این غربت.
آدم هفتسینم نیگاه میکنه بغضش میترکه! دلمو
زدم ب��ه دری��ا و هرچی باداباد خری��دم .خیاالت
الکردار نذاشت به خونه برسم .یه نیگاه تو آینه به
دوتا ویجین موی سفید بغل شقیقم کردم.
گفت��م موهای بابا و مامان حتما االن یه دس��ت
س��فیده ،مثل این برفا .این حرفا و یاد هفتسین
چیدن و فک و فامیال و خدا بیامرزا زد تو حالم.
خالصه یه بند سر اون شعر بنفشه بنفشه اضافه
کردم.
میدونم پیش شما اهل سوات اینا شعر نیست ،ولی
خب حرفا دلمو ریختم بیرون .حال کردید میزنین
تو روزنومه ،حالم نکردید ببخشید وختتونو گرفتم.
(لطفا پش س��ر ما هم صفح��ه نذارید که جواتی
دوباره ننه من غریبم درآورده)

زیاد اس��ت ای��ن میوه در
تقویت و تسكین اعصاب
اث��ر مس��اعدی دارد و میشوند.
مصرف��ش ب��رای اف��راد گفتن��ی اس��ت ،از دیگر
عصبی مزاج ،مناس��ب و فوائد ای��ن میوه می توان
به وجود اس��ید سیتریك
سودمند است.
بر اس��اس این گ��زارش ،موجود در آن اش��اره كرد
وجود فس��فر و كلس��یم كه به هضم مواد غذایی و
در این میوه برای رش��د دفع سموم سودمند است،
كودكان و تقویت حافظه این اسید به همراه پتاسیم
و اعصاب نیز مفید است موجود در ای��ن میوه به
و به همین علت كودكان دفع اوره ،اس��ید اوریك و
ضعی��ف و ك��م رش��د و مواد زائ��د صفراوی كمك
بیم��اران در دوره نقاهت می كن��د و برای بیماران
بیش��تر از دیگ��ران ب��ه كبدی ،رماتیسم و نقرس
مصرف این میوه متمایل مفید است.

ب��ه گفته محقق��ان علم
تغذیه نوشیدن یك لیوان
آب س��یب برای تقویت
و تس��كین اعصاب مفید
شناخته شده است.
نوشیدن آب سیب به افراد
عصبی م��زاج توصیه می
شود زیرا به گفته محققان
نوش��یدین یك لیوان آب
س��یب روزانه به تسكین
اعصاب كمك می كند.
بنابراین گ��زارش ،میزان
ویتامین های در س��یب

ممکن است خطرناک باشد.
همچنین باید توجه داشت بسیاری
از ای��ن داروها که بدون نس��خه در
داروخانهه��ا به فروش میرس��ند،
ممک��ن اس��ت دارای ترکیب��ات
مشابهی باشند و باید مراقب بود که
با دادن همزمان آنها به کودک او را

کالم جوادآقا...

ویروس��ی هستند و در عرض چند
روز خودبخود برطرف میشوند.
“داروهایی که ش��ما ب��ه کودکتان
میدهید با احتمال بیشتری ممکن
است به او آسیب برساند تا عفونتی
که سعی میکنید درمانش کنید”.

بنفشه بنفشه بازم بهار اومد

از دربند به شمرون تا مونترآل اومد
غربت چه ناجوره
راهم ننه دوره
شد غرق آبغوره
بازاین چشای ما

جدول جدول جدول جدول جدول جدول جدول

“خدامنو قربونت کنه ایشاال
اسیر دو چشمونت کنه ایشاال”

---------------------------خالصه ،بعدش گفتم
(ازین جا به بعد آهنگ الزم نداره):
باز  ،ما رو غم غربت ترکوند
اشکمون خاک دالمونو تکوند ()1
سبزه و سنبل و سیر و سمنو
المسبو تو آینه شیکوند
بغض ّ
آخه تا کی به امید سفری؟
یه نیگاه تو آینه کن خیلی خری!
یکی یکی موهامون سفید میشن
یا واسه بعضیها ناپدید میشن ()2
دستها و گردنهای کلفتمون
الجون و لغوه ای ،عین بید میشن
واسه چی غریبی و دربه دری؟
یه نیگاه تو آینه کن خیلی خری!
آ جواد فال ما رو هی گیری؟
الکی حال ما رو هی میگیری؟
یقه ی غربت نامردو بچسب
تو چرا مال ما رو هی میگیری؟
عب نداره میدونم بی نظری
یه تو آینه کن خیلی خری!
ما باهات بچه محلدیم آخدا ()3
واسه تو کفتر جلدیم آخدا ()4
ما مال اونور آبیم جون تو
عوضی اینوری گلدیم آخدا ()5
“جوادی” مستی خودت بی خبری
یه نیگاه تو آینه کن خیلی خری!
___________________
 -1نا سلومتی سال نو موقع خونه تکونیه ،نه؟!
 -2منظورش ازیناییه که موهاشون کم کم غیب
میشه
 -3منظ��ور هم��ون بچه محله ک��ه واس خاطر
ضرورت شعری یه کم جوادی تلفظ میشه
 -4کبوتر جلد هر جا بره برمیگرده پیش اونیکه
اول بهش آب و دونه داده
 -5اگه غلط نکنم گلدیم به ترکی میش��ه اومدم
یا اومدیم
 -6اخوان یک خواربار فروشی ایرونیه تو مونترآل
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 -1از آث��ار «هرمان هس��ه»/
خط��اط  -۲فرزن��د ناخلف/
برداشت محصول /ناخفته -۳
مالیات مرزى /جانور نس��وز/
همراه پش��تك  -۴خوش��ى و
خرمى  /استخوان سینه /زنگ
كاروان  -۵خداى سنگى /سین
مكیدنى /زمان دادنى  /رودى
ج��واب هاى
در فرانس��ه -۶
ِ
 /پسوند ش��باهت /از حروف
استثناء  -۷درس كشیدنى /
جوانمرد و باغیرت /درخواست
ب��ازارى و فروتن��ى  -۸آواز
غیب��ى /آرزوى بزرگ  /عیب
و نن��گ  -۹ماهى كنس��روى
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 -1فی��ل ماقب��ل تاری��خ –
روانش��ناس امریکائی و خالق
کتاب درم��ان بالینی کودک
 -2کش��وری در اروپا – چاه
جهنم – نرم ش��دن  -3گلر
تیم مل��ی فوتبال لهس��تان
– نشان – اهل هرات – خمره
ب��زرگ  -4بجا آوردن – فدیه
– نوعی نان کلفت  -5ضمیر
جمع – حاجت و نیاز – شاعر

8

4

 ::عمودی

 ::عمودی
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 -1تا زمانی که – دستگاهی
اس��ت خودن��گار ک��ه در
جوشناس��ی کاربرد دارد -2
کالم بدرود – کشت و زراعت
– ش��عله آتش  -3آغاز و ابتدا
– گوسفندجنگی– آموختنی
دانش آموز – باران اندک -4
پرنده ای است شبیه مرغابی
– یک��ی از ان��واع خش��کبار
– نوعی زیر انداز  -5هزار کیلو
– آب دهن��ده – برد معروف
 -6کم��ک کردن – ش��اعر
بزرگ فرانس��ه در قرن  16و
 – 17عضو بعضی البس��ه -7
پایداری – اس��امی – خاندان
و دودم��ان  -8مواد زائد خون
– کارگردان فیلم پرنده بهشت
– خاتون  -9شهر رازی – یک
جزء از کتاب تورات – ستاره
دنباله دار معروف  -10پرستار
بچه – دش��نام – خانه کنار
دری��ا  -11مرد خداش��ناس

 -1از آث��ار «ص��ادق چوبك»
 /پوس��ت بز دباغى ش��ده -۲
ب��ادآورده  /مجل��س منحله
 /فرش��ته مه��ر و محبت -۳
ثروتمند  /شریك غم و غصه /
از خنده مى روند  -۴از مصالح
ساختمانى  /روشنائى اندك /
سخندان  /خانه و اسباب خانه
 -۵فرم��ان اتومبی��ل  /دعاى
شب جمعه  /كبوتر صحرائى
 /یكدندگ��ى  -۶ج��دا و دور
از هم  /اس��تخرى در حمام /
ش��تر باركش  -۷ابوالبشر  /از
حیوان��ات باركش  /كاش��ف
میكروب  -۸زرنگ و حیله گر/
نقره گون  /قس��متى از پا -۹
پ��ر افاده و متظاهر  /دو رگه /
نوعى شانه  -۱۰صف و قطار/
رش��ته كوه آمریكائى  /شهر
بى قان��ون  -۱۱گاه تاریكى/
ماه ن��و /از جزایر ایرانى  /مادر
عرب  -۱۲دلیر و پهلوان  /بهره
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 ::افقی

– سیاستمدار – کالم معتبر
 -12فرمانروائی – از درختان
پر ش��اخ و برگ – حرف دوم
یونانی  -13کشیدن – وسط
– ج��ام ورزش��ی – س��وراخ
کنن��ده  -14ش��هر صنعتی
آلمان – مهار شتر – تفحص
کننده  -15اثری از اسکاروایلد
انگلیس��ی – رهب��ر انقالب
فرانسه در قرن هجدهم .

حدیق��ه الحقیقه  -6کش��ور
همس��ایه – جوش و خروش
– فرزند زاده  -7چرم خوشبو
– س��وره قلب قرآن – مرکز
ف��راری!  -8گریاندن – پند و
نصیح��ت – حرف چهاردهم
یونانی  -9از آن وارد میشویم
– ش��اگرد مغازه – گرفتاران
 -10استان کویری – دریای
مش��هور ترکیه – س��ازمان
جهانی نف��ت  -11نامی برای
زنان – منطقه تفریحی تهران
– چوب خوش��بو  -12چینی
در جامه – اهرمن – س��تاره
 -13رها و وارسته – کوچک
– س��ال ترکی – مرکز کشور
همسایه  -14جهنمی – امر
به یافتن – جابجا شدن -15
کاشف فرانسوی دریاچه کبک
در سال  1603میالدی – در
گرمابهبجوئید.

 ::افقی

من��دى  /تكه و پ��اره چیزى/
بس��یار راه روند  -۱۳دوستى
و محبت  /فرمانروائى  /پرچم
 -۱۴م��ددكار  /نوع��ى یقه /
واحد پول ع��راق  -۱۵خالق
«دون كیشوت»  /آگاه از رنج
و غم دیگران.

 /دوس��ت بى ریا  /نهر بسیار
بزرگ  -۱۰كش��ت ب��ه امید
باران  /س��خن حكمت آموز/
ابزار كار  -۱۱ظرف س��ركه /
بلندى  /آوازه  /وحشى و درنده
 -۱۲ماه كشنده  /بنیانگذار /
حرف پوس��ت كنده  /تظاهر
ب��ه نیكوئ��ى  -۱۳پدرمرده /
نوشتن  /دریائى در اروپا -۱۴
فرستادن  /س��نگینى  /خانه
پرنده  -۱۵بى قاعده  /جزیره
اندونزى.
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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.

فشار خون
120/90

باال

فش��ار خون باال نشان دهنده
فش��ار بیش��تر از حد طبیعی در
شریان هاست.
فشار سیستولیک ،فشاری ست که
خون بر رگها وارد می کند هنگامی
که قلب منقبض شده
و فشار دیاستولیک ،فشاری ست
که خون در رگها دارد هنگامی که
قلب در حالت استراحت است بین
دو انقباض
فشار خون باال وقتی گفته میشود
که یکی از این دو و یا هر دو باالتر
از حد طبیعی باشد:
یعنیبرایفشارسیستولیکحدود
 140میلی متر جیوه و برای فشار
دیاستولیک  90میلی متر جیوه.
البته برای اینکه بگوئیم شخصی
فشار خون باال دارد باید حداقل 3
بار با فاصله چند هفته یا ماه فشار
باال باشد باید بدانیم که فشار باال
معموال هیچ نش��انه ای ندارد ولی
اگر صبح زود سردرد و گردن درد
داشته باشیم احتماال عالمت باال
بودن فشار باشد.

دو نوع فشار خون باال
داریم:

 nفشار خون اصلی یا اولیه
که هیچ علت خاص��ی ندارد (85
درصد موارد)
 nفشار خون ثانویه که علت
آن مشخص است

علل:

فشار خون اولیه:
 nعامل اصلی ارثی اس��ت
که چاقی و استرس آن را شدیدتر
می کند.

فشار خون ثانوی:

 nبیم��اری های کلیوی یا
بسته شدن و یا تنگ شدن شریان

کلیوی
 nبیم��اری های غدد
ترش��ح کننده هورمون مانند
تیروئید و غدد فوق کلیوی
 بعضی داروها مانند داروهایضد تورم

چند راهنمایی:

 nاز ورزش هائ��ی ک��ه
باید وزنه س��نگین بلند کرد
مانند هالتر خودداری کنید
برعکس ورزش هائی مانند
ایروبیک مفید است.
 nنمک نخورید
و از خوردن غذاهای پر
نمک مانند انواع ژامبون
و کالباس و سوسیس،
چیپس ،بعضی کنسروها
مانند س��وپ ها خ��ودداری
بفرمائید و اگر دارو برای فشار خون
مص��رف می کنید نخ��وردن این
غذاها اثر دارو را زیاد می کند.
 nاز اضاف��ه وزن بپرهیزید
از پزشکتان و یا از متخصص تغذیه
بخواهی��د رژیم به ش��ما بدهد تا
اضافه وزن تان را از دست بدهید.
 nاگ��ر ال��کل مصرف می
کنید بیش��تر از یک اونس در روز
نباشد.
 nسیگار را ترک کنید.
مصرف توتون مش��کالت وارده بر
اثر فش��ار خون ب��اال را زیاد کرده
باعث بیماری های قلبی شدید می
شود.
 nمرتب فش��ارتان را اندازه
نگیرید.
درس��ت اس��ت که بای��د مواظب
فشارتان باش��ید ولی اندازه گیری
بیش از حد نگرانی شما را زیاد می
کندو باعث باال رفتن آن می شود و
یا حتی خود کنترل کردن بصورت
یک بیماری در می آید.
 nتشخیص بیماری تان را
جدی بگیرید.
درس��ت اس��ت که داش��تن یک
بیماری چیز دلپذیری نیست ولی
ب��ی خیالی و اهمیت ن��دادن و با
دقت و دقیق بودن مصرف نکردن
داروها و دستورات پزشکی میتواند
عواقب وخیم داشته باشد.
اگر فکر می کنید فشارتان باالست

ب��ا پزش��ک خودتان
مش��ورت کنید شما
می توانید بیماری را
کنت��رل کنید و یک
زندگی عادی داشته
باشید.
 nیک
دستگاه
سنجش
فشار خون
در من��زل
داشته باشید.
اول آن را
در یک
کلینیک
آزمایش
کنی��د تا
از دقی��ق
ب��ودن آن
مطمئن باش��ید.
اگر نداری��د بیش��تر داروخانه ها
دس��تگاه برای عموم دارند قبل از
آزمایش مطمئن باشید که طبق
دس��تور نوشته شده روی دستگاه
عمل می کنید تا نتیجه درس��ت
داشته باش��ید .هر هفته یا هر دو
هفته آزمایش کنی��د و نتیجه را
یادداش��ت بفرمائید و در مالقات
بعدی به پزشک تان نشان بدهید و
هر ماه فشار خونتان را توسط یک
پزشک اندازه بگیرید .شخص سالم
بهتر است یک بار در سال فشارش
را توسط پزشک کنترل کند.
 nمیوه زیاد مصرف کنید.
پتاسیم موجود در میوه ها به پائین
آمدن فشار خون کمک می کند.
 nسیر با غذا میل کنید.
سیر دارای موادی است که به شل
شدن جدار رگها کمک می کند.
چه مقدار بخورید؟ با پزشک خود
مشورت کنید.
 nاز هر چه باعث استرس
می شود دوری کنید.
با اینکه اس��ترس عامل باال رفتن
فش��ار نیست ولی کمک می کند
که فشار خون باال باالتر برود.
 nاز متده��ای آرام بخش
استفادهکنید.
مثل یوگا و مدیتیشن .البته بطور
مرتب  2تا  3بار در هفته.
 nورزش مانن��د راه رفت��ن
سریع حدود  45دقیقه  3یا  4بار
در هفت��ه کمک ب��ه پائین آمدن

فشار باال می کند.

چه موقع با پزشک
مشورت کنید:

 nاگر فشار شما سیستولیک
 200میلی متر جیوه و دیاستولیک
 120یا بیشتر میلی متر جیوه است
بالفاصله با پزشک خودتان تماس
گرفته و یا مستقیما به نزدیکترین
بیمارستانمراجعهکنید.
 nاگر فش��ار سیستولیک
 140به باال و دیاس��تولیک  90به
باالست
 اگ��ر س��ردرد و درد موضعی درگردن هنگام بیدار شدن در صبح
دارید.
 nاگ��ر بعد از یک حرکات
سبک به نفس نفس می افتید.
پزشک شما فش��ار خون را اندازه
میگیرد اگر باال باش��د به فواصل
مختلف کنترل می کند و یکسری
سوال از شما میکند تا بداند آیا در
فامیل شما س��ابقه بیماری هائی
مانند فشار خون باال ،بیماری های
قلبی ،بیماری های کلیوی وجود
داشته سپس معاینه کامل انجام
میده��د و آزمایش خ��ون و ادرار
(کلسترول و تری گلیسیرید) نوار
قلبی (الکتروکاردیوگرام) و ش��اید
آزمایش های دیگر انجام می دهد.

درمان:

معموال فشار خون باال خوب نمی
شود ولی با دارو تحت کنترل قرار
م��ی گیرد .ولی ب��ه محض عادی
شدن فش��ار خونتان دارو را قطع
نکنید زیرا س��ریعا دوباره باال می
رود.

فشار خون اولیه:

اگر فش��ار زیاد باال نباشد پزشک
دس��تور غذائی و ورزش میدهد و
درخواست کم کردن وزن میکند
اگر الزم باشد و اگر فشار باز باال بود
داروهای الزم را تجویز می کند .و
در طول درمان مقدار دارو را ممکن
است کم و یا زیاد کند و اگر فشار
خیلی باال باشد تصمیم سریع برای
یک داروی موثر می گیرد.

فشار خون باالی ثانویه:

ب��ر اثر معالجه عامل فش��ار خون
طبیعیمیشود.
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میراث فرهنگی...

نــــــــوروز
باستانی

عید همبستگی ملی
حتقیق و نگارش:

دکتر حسن گل محمدی
(مونتریال)
----بخش---- 2

چگونگی برگزاری مراسم
عید نوروز

برگزاری مراس��م عید ن��وروز را می توان به دو
مرحله شامل مراسم پیشواز رفتن و مراسم بعد
از آغاز سال نو ،تقسیم کرد.

مراسم پیشواز رفنت

مراسم پیشواز رفتن برای جشن های نوروزی
عمال از اول اس��فند م��اه آغاز می گ��ردد .در
اسفند ماه ایرانیان تغییر و تحول محسوسی در
طبیعت و زمین حس می کنند ،هوا نیز در این
ماه رو به بهبود و گرم ش��دن اس��ت .بنابر این
در سرتاس��ر اسفند ماه ،ایرانیان مراسم و آئین
هایی در پیشواز فرارسیدن عید نوروز و آغاز بهار
برگزار می کردند .روز اول اسفند ماه همزمان با
جشنی به نام آبساالن بود که به مناسبت ذوب
شدن برفها و جاری شدن جویبارها ،چشمه ها
و آبش��ارها برگزار می گردید .در همین زمان
مراسم کوس��ه سواری که حرکتی بسیار شاد،
خن��ده آور و روحیه بخش ب��ود به اجرا درمی
آمد .در دهم اسفند ماه جشن دیگری به نام و
خشنکام در کنار رودها ،نهرها و جوی ها برگزار
می ش��د و در نوزدهم اس��فند که به آن نوروز
رودها می گفتند کارهای الیروبی ،پاکس��ازی،
سنگ چینی و مرمت مسیرهای آب در رودخانه
ه��ا ،نهرها ،قنات ها و جوی هایی که آب را به
مزارع ،کشتزارها و باغها می رسانید ،انجام می
گرفت .در روز بیستم اسفند که آن را روز گلدان
می نامیدند ،همه به کاشتن گل و گیاه و درخت
های گوناگون می پرداختند.
در روز  26اس��فند نیز برای آنهایی که از دنیا
رفته بودند مراس��م عید (روز عی��د مردگان)
می گرفتند و باور داش��تند ک��ه روح پدران و
نی��اکان در این ایام به محل زندگی فرزندان و
بازماندگان خود برمی گردند و اگر آنها را شاد و
تمیز ببینند و بویژه مراسمی برای درگذشتگان
به پا داشته اند ،خوشحال برمی گشتند و برای
ایش��ان دعا می کردند که در سال جدید سالم
و شاد باشند.
در ش��ب آخرین چهارش��نبه س��ال ،مراسم
چهارشنبه س��وری را با آتش افروزی و شور و
ش��ادی بر پا می داشتند و همه ناپاکی ها را از
خان��ه ،باغ و محل زندگی خ��ود می زدودند و
آتشی بزرگ برمی افروختند و به صورت نمادین
و برای پاکیزه شدن و دوری جستن از بدی ها،
کدورت ها و ناپاکی ها از روی آتش می پریدند
و باالخره در آخرین روز اس��فند ،در جشنی به
نام اوشیدر ،دختر آراسته ای را سوار بر اشتری
زیبا و آذین شده به نماد شتر پیرزنی که زمان
حامله شدن شتر خود را گم کرده بود ،به کنار
روده��ا و برکه ها می بردند تا مراس��م نمادین
باروری و زایش دوباره را با خواندن سرود و ترانه
های زیبا انجام دهند و این مراسم در حقیقت
نماد بازگشت و سوشیانت یعنی همان موعود
نج��ات بخش ایرانی در دین پاک زرتش��ت را
تداعی می کرد.
در آخرین ش��ب س��ال نیز چراغی به نش��انه
روشنایی ،پرتو افکنی ،پیروزی نور بر سیاهی،
مرگ س��تیزی ،پایندگی و پیروزی همیشگی
مردم ایران زمین در درون خانه ها و آتشی پر
فروغ و پایدار بر فراز بام منزل ها برافروخته می
شد.
س��رانجام در اولین روز سال نو ،نوروز باستانی
و بهار دل انگیز با هزاران ش��ور و شوق و عشق
و امید از راه فرا می رس��ید .اولین روز بهار ،روز
آغاز سال نو ،زنده شدن دوباره زمین و طبیعت،
شکوفایی گل و سبزه ،نغمه سرایی پرندگان و
روزی اس��ت که مردم سرزمین آریایی همواره
آن را در هر ش��رایطی بر پا داشته اند و در این
امانت داری پیروز و سرفراز در طول تاریخ بوده
اند.
مهمترین ارزش و ویژگی مراس��م نوروز ایجاد
همبس��تگی ملی و همزیستی مسالمت آمیز
همه اقوام ایرانی در کنار یکدیگر است .مردمی
که با گردآمدن در کنار هم ،ش��ادی خود را با
هم تقس��یم می کنند و با بوسیدن روی هم،
از کدورت و دش��منی ها دوری می جویند و با
بازدید از بزرگترها ،احترام و سپاس خود را به
آنها تقدیم می دارند.
ای��ن آئین مردمی اس��ت که در ط��ول تاریخ
همیشه نیایش اعتقادی آنها بر آموزه های گفتار

آرام
با جهانی��ان ،کامروایی برای همه
و آبادانی در همه جا اس��توار بوده و همین راز
دیرپایی این آئین کهن است.
از کارهای مهم پیش��واز رفتن برای عید نوروز،
می توان به اختصار به مراسم زیر اشاره کرد:

حاجی فیروز

یکی از مراس��م زیبا و نشاط انگیز قبل از سال
نو ،ظاهر شدن فردی به نام حاجی فیروز است.
این فرد که صورت خود را س��یاه کرده و کاله
و لباس قرمز می پوش��د ،با یک دایره زنگی در
دست با حرکات دلچسب به شادی و پایکوبی
می پردازد و در کوچه ها و خیابان های ش��هر
حرک��ت می کند و مردم را ش��اد می نماید و
عیدی می گیرد.
اشعاری که اغلب حاجی فیروزها می خوانند با
تلفظ عامیانه و به صورت زیر است:
بله
حاجی فیروزه
بله
سالی یک روزه
بله
		
عید نوروزه
ارباب خودم سالم علیکم
ارباب خودم سر تو باال کن
ارباب خودم من و نگا کن
ارباب خودم بُز بُز قندی
ارباب خودم چرا نمی خندی
حاج��ی فیروزه پیام آورد ن��وروز و نماد گذر از
سرما به گرما ،سیاهی به سفیدی و ناپاکی به
پاکی است .او با حرکات و اشعارش دلها را شاد
می کند و آمدن نوروز را نوید می دهد.

 -خانه تکانی

خانه تکانی یکی از مراس��م بسیار خوب نوروز
اس��ت .حدود ده تا پانزده روز مانده به سال نو،
تمام خانواده ها خانه تکانی را شروع می کنند.
در این مراس��م ،همه خانه و وسایل آن تمیز،
شستشو ،گردگیری و پاک و پاکیزه می شود.
رنگ آمیزی در و دیوار درون و بیرون خانه و دور
ریختن وسایل قدیمی ،کهنه و غیرقابل استفاده
و تغییر محل وس��ایل و ایجاد تنوع و چیدمان
جدید آنها باعث ایجاد بشاشیت و روحیه جدید
و زیبایی خاص در سال نو می گردد.

 -سبزه گذاشنت

خان��واده ها و بوی��ژه مادر بزرگ ه��ا و مادرها
ح��دود ده روز مانده به عی��د ،مقداری گندم،
عدس ،ماش یا دانه ای دیگر را در ظرف هایی
م��ی ریزند و آن را خیس م��ی کنند تا بروید
و برای س��فره نوروزی س��بز و آماده شود .این
سبزه گذاشتن نمودی از سرسبزی ،شادابی و
هماهنگی با طبیعت است.

 -نوروز خوانی

در س��ال های گذشته در بس��یاری از نواحی
ایران ،نوروز خوانی مرس��وم بود ،به طوری که
حدود یکماه مانده به فرارسیدن سال نو ،افرادی
راه می افتادند و اش��عاری در وصف نوروز می
خواندن��د و مردم به آنها پول یا کاال می دادند.
بعضی از اش��عاری که خوانده می شد به شرح
زیر است:
باد بهاران آمده
گل در گلستان آمده
مژده دهید بر دوستان
نوروز سلطان آمده

 -میر نوروزی

در سالهای قبل یکی از مراسم قبل از فرارسیدن
عید نوروز ،اجرای آئین میر نوروزی بود .داستان
آن از این قرار بود که در پنج روز آخر سال ،اداره
و حکومت شهر را به فرد پائینی از مردم واگذار
می کردند و او نیز با اس��تفاده از تعدادی خدم
و حشم که عامل اجرائیش بودند ،هرگونه که
دلش می خواست علیه قدرتمندان ،ثروتمندان
و ستمگران احکام جریمه کردن ،زندانی کردن
و ضب��ط دارایی صادر می کرد .آنها نیز در این
پنج روز موظ��ف بودند حکم او را اجرا نمایند.
پس از این مدت نیز میر ن��وروزی از هر گونه
مج��ازات معاف ب��ود و مورد هی��چ گونه باز و
خواستی قرار نمی گرفت.
حافظ شاعر بزرگ سرزمین ما در شعر زیر عمر
کوتاه انس��ان ،عمر کوتاه گل و عمر کوتاه میر
نوروزی را بسیار زیبا بیان کرده است:
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

ادامه در صفحه30 :
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برای نسل های نوجوان
وجوان مهاجر
دکترحسن گل محمدی

فرمانرواییبهمن

پس از چندی بنا به تقاضای رستم،
گشتاسب بهمن را از رستم خواست
و رستم هدایای زیادی همراه بهمن
کرد و خود دو منزل با او آمد و او را
نزد نیای خود فرستاد.
گشتاس��ب بهمن را جانشین خود
نمود و بهمن نوزده سال فرمانروایی
کرد.

کشته شدن رستم به
دست شغاد

در س��را پرده زال کنی��زی بود که
نیکو می سرود و نیکو می نواخت.
زال او را ب��ه زنی گرفت .از کنیزک
پسری متولد شد که او را شغاد نام
کردند .زال شغاد را به دست پادشاه
کابل سپرد تا او را تربیت کند .شغاد
در دستگاه پادشاه کابل بزرگ شد.
پادش��اه کابل برای ای��ن که باج به
رستم ندهد ،دختر خود را به شغاد
داد .چون فرستندگان رستم برای
گرفتن باج آمدند شغاد برآشفت و
با پادش��اه کابل برای کشتن رستم
به حیله متوس��ل ش��دند .شغاد به
پادشاه کابل گفت انجمنی از سران
س��پاه و مهتران بیارای ،من در آن
انجمن به تو پرخاش می کنم و تو
با من بدرشتی سخن بگوی ،آنگاه
من به شکایت به نزد برادرم رستم
و پدرم زال می روم تو در راه رستم
چندین چاه بکن و درون چاه نیزه
و زوبین و خنجر بگذار و سر چاه را
ببند تا هنگام آمدن ،رستم در چاه
افتد .طبق نقشه انجمنی بیاراستند
و در آن انجمن پادشاه کابل با شغاد
به درشتی سخن گفت .شغاد برای
شکایت و دادخواهی نزد رستم آمد
و رستم برای گرفتن انتقام به کابل
رفت .پادش��اه کابل از رستم پوزش
طلبید و گفت اگر در مستی سخن
به درشتی گفته ام مرا ببخش .آنگاه
با رس��تم از در صلح درآمد و رستم
را با زواره به نخجیرگاهی که در آن
چاه های فراوان کنده بودند برد.
رخش در رفتن مشکل آفرینی می
ک��رد و از بوی خاک های نو ریخته

Persian Histo
ry

در سوگ رستم

در روزگار انیرانی:
شاهنامه به بیان ساده

انداخ��ت.
گا ز ر ی
(رختشوی) صندوق را از آب گرفت
و از دیدن کودک س��خت شادمان
ش��د و چون کودک خودش مرده
بود ،او را به خانه برد و او را داراب نام
نهادند .داراب بزرگ شد و جنگجویی
دلیر گشت.
داراب در جنگ ب��ا رومیان هنرها
نمود و پیروزی یافت .همای او را باز
یافت و شناخت ،جشنی برپا داشت
و تاج بر سر وی نهاد.

فرمانروایی داراب

چون داراب به تخت نشست شعیب
ت��ازی را شکس��ت داد و از وی باژ
دو س��اله بستـُد و به سوی روم که
فرمانروای��ش فیلفوس بود لش��کر
کشید .فیلفوس که شکست خورده
و پنهان ش��ده بود از در آش��تی در
آمد و ناهید دختر خ��ود را به زنی
به داراب داد .داراب ناهید را به علت
بوی بد دهان نزد پدر فرس��تاد و او
که باردار بود پسری به دنیا آورد که
قیصر اسکندرش نام نهاد .آنگاه که
ناهید به نزد پدرش برگشت ،داراب
زن دیگری گرف��ت و از او فرزندی
به دنیا آمد که یکس��ال از اسکندر
کوچک تر بود و او را دارا نامیدند.

در عزای از دست رفتن رستم یکسال فرمانروایی دارا

در سیستان سوگ بود و همه جامه
سیاه به تن کرده بودند .آنگاه روزی
روداب��ه به زال گفت از این تیره تر
زمان پس از مرگ رس��تم کس��ی
ندیده است .سپس آنچه که رستم
داش��ت به بینوای��ان داد و از درگاه
یزدان خواست که روان تهمتن را از
گن��اه دور بدارد و او را در آن گیتی
در بهشت جای دهد.

فرمانروایی همای

بهمن پسر اسفندیار که او را اردشیر
نیز می خواندند در بیماری بمرد و
همای دختر او به فرمانروایی رسید.
چون هنگام زادن او فراز آمد ،برای
اینکه تاج و تخت را از دست ندهد،
چنین وانمود کرد ک��ه نوزاد مرده
است .دستور داد صندوقی ساختند
و کودک را در آن نهاد و س��ر آن را
به قیر و موم اس��توار کرد و به آب

فریدون آدمیت
درگذشت

پـارسی

FOR

تاریخ اسا
طیری ایران باستان

شده بر روی چاه ها
ترسناک بود .رستم تازیانه
ای بر او زد و رخش از روی
چاه ها پرید ولی ناگهان در
چاهی درغلتید و در بن چاه تیغ و
نیزه پهلوی رخش و رستم را درید و
رستم چون به باالی چاه نگاه کرد،
شغاد بد نهاد را که این حیله کرده
بود دی��د و به او گفت حال که این
کار کردی برای اینکه مرا حیوانات
وحش��ی ار بین نبرن��د ،چند تیر و
کمان ب��ه من بده ت��ا از خود دفاع
کنم .شغاد که این کار را کرد ،رستم
تیری در کمان نه��اد و او را که در
پش��ت درختی پنهان ش��ده بود با
تیر رستم به درخت دوخته شده و
جان باخت .آنگاه رس��تم از ته چاه
به ستایش یزدان پرداخت و گفت
پروردگارا همیش��ه تو را س��تایش
کردم و راه دین و پیغمبر تو را رفتم،
اینک مرا بیامرز و پوزش مرا بپذیر
که تو بخشنده و دستگیر بندگانت
هستی.
س��پس جان به جان آفرین تسلیم
کرد و سایر بزرگان سپاه نیز در چاه
های دیگر مردند .پس از مرگ رستم
پسرش فرامرز لشگری آراست و شاه
کابل را کشت.
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در آن سوی شهر آبگیری هست که
خورشید بدانجا فرود می رود و از آن
پس سراسر گیتی در تاریکی است.
در آن تاریکی چشمه ای است که
بدان آب حیوان گویند .چون تن در
آن بشویی گناهان بریزد و هر کس
از آن بخورد هرگز نمیرد.
اسکندر برای رسیدن به آب حیوان
به راهنمایی و پیش��روی خضر به
تاریکی اندر شد .خضر بر آب حیوان
دس��ت یافت و از آن بخورد و سر و
تن بشس��ت ولی اسکندر همچنان
برفت تا به روشنایی رسید .در آنجا
ϩΪϧΎϣ β̡ϭ Ϯ̴Α
کوهی درخشنده یافت که تا ابر سر
̶Ϩϴθϧ ΐϘϋ ̵ΎΟ ϪΑ
کشیده بود .و بر روی آن ها مرغانی
̶Ϩϴθϧ β̡ϭ Ϯ̴Α
سبز رنگ نشسته بودند.
̲ϨϫΎη Ϯ̴Α ϪΑήϘϋ ̵ΎΟ ϪΑ
مرغان به زبان رومی با وی س��خن
ΩήΧ Ϯ̴Α ϞϘϋ ̵ΎΟ ϪΑ
گفتن��د و او را پن��د دادن��د و آنگاه
ΖϴϧϼϘϋ ̵ΎΟ ϪΑ
اسکندر بی س��پاه بر فراز کوه آمد
̵ΪϨϣΩήΧ Ϯ̴Α
و در آنجا اس��رافیل را دید که بر او
έϭΎΑ Ϯ̴Α ϩΪϴϘϋ ̵ΎΟ ϪΑ
نهی��ب زد که ای بن��ده آز و طمع
Ύϫ ϪϧΎθϧ Ϯ̴Α Ϣϼϋ ̵ΎΟ ϪΑ
بیهوده مکوش که ناگهان روزی به
ϭ ̶ҨΎϤϨϫέ Ϣϼϋ ̵ΎΟ ϪΑ
گوشت خروش مرگ می رسد.
̵Ύϫ ϪϧΎθϧ Ϯ̴Α ̶̳ΪϨϧέ
پس از دو هفته اس��کندر به سوی
̶̳ΪϨϧέ ϭ ̶ҨΎϤϨϫέ
باختر رهسپار شد و به شهری سبز و
Νϼϋ ̵ΎΟ ϪΑ
آراسته رسید .بزرگان شهر از دست
ϩέΎ̩ - ϥΎϣέΩ Ϯ̴Α
جانوران��ی به نام یاج��وج و ماموج
̶̴ΘδΒϟΩ Ϯ̴Α Ϫϗϼϋ ̵ΎΟ ϪΑ
بنالیدند .فرم��ان داد که دو دیوار از
ϡέΩ Ϫϗϼϋ ̵ΎΟ ϪΑ
دو پهلو برای سد کردن راه آنان بنا
ϡέΩ ̶̴ΘδΒϟΩ Ϯ̴Α
نمودند.
ΪϨϣ Ϫϗϼϋ ̵ΎΟ ϪΑ
سرانجام اسکندر پس از جهانگیری
έΪΘγϭΩ Ϯ̴Α
به ش��هر بابل آمد و اندیش��ید که
ϪϧΎθϧ Ϯ̴Α Ζϣϼϋ ̵ΎΟ ϪΑ
شاهزادگان و بزرگان ایران را بکشد
ϦҨ ήΑ ϩϭϼϋ ̵ΎΟ ϪΑ
تا روم از گزند آنان ایمن بماند .آنگاه
ϦҨ ήΑ ϥϭΰϓ Ϯ̴Α
نامه به ارسطو نوشت و از او در این
ϊҨΪΑ ϢϠϋ ̵ΎΟ ϪΑ
باب سئوال کرد .ارسطو در جوابش
̵έϭϮϧ ζϧΩ Ϯ̴Α
گف��ت :از این کار بپرهی��ز و خون
ζϧΩ Ϯ̴Α ϢϠϋ ̵ΎΟ ϪΑ
بزرگان را مریز .بهتر اس��ت بزرگان
Ϊη ̶ϨϠϋ ̵ΎΟ ϪΑ
و مهتران را بخواهی و هر بخشی و
Ϊη έΎ̰η Ϯ̴Α
کشوری به یکی از آنها دهی و کسی
ιϮμΨϟ ̶Ϡϋ ̵ΎΟ ϪΑ
را ب��ر دیگ��ری
ϩ̬Ҩϭ ϪΑ Ϯ̴Α
برتری ندهی و به
ϝΎΣ ̵ ̶Ϡϋ ̵ΎΟ ϪΑ
کسی هم عنوان
̵ϭέ ήϫ ϪΑ Ϯ̴Α
ش��اه عطا مکن.
Ϫ̰ϨҨ ΎΑ Ϯ̴Α ϢϏήϴϠϋ ̵ΎΟ ϪΑ
با این کار کسی
ΪҨέϮη ϭ ϪϴϠϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ب��ه روم حمل��ه
ΪҨέϮη ϭ ήΑ Ϯ̴Α
نخواهدکرد.آنگاه
έΎΘγΩ Ϯ̴Α ϪϣΎϤϋ ̵ΎΟ ϪΑ
اسکندر بزرگان و
ϪΘδϧΩ Ϯ̴Α ˱ΪϤϋ ̵ΎΟ ϪΑ
آزادگان را خواست و پیمان بین آنها
̱έΰΑ Ϯ̴Α ϩΪϤϋ ̵ΎΟ ϪΑ
بست که کس��ی فزونی بر دیگری
̶̳Ϊϧί Ϯ̴Α ήϤϋ ̵ΎΟ ϪΑ
نجوید و این کار را «ملوک طوایف»
̶ϧΩΎΑ Ϯ̴Α ϥήϤϋ ̵ΎΟ ϪΑ
نام نهاد.

چون دارا به فرمانروایی رس��ید ،به
هند و چین و روم کس فرس��تاد و
باژ خواست .در این هنگام فیلفوس
مرده و اسکندر بر تخت نیا نشسته
بود .اسکندر فرستاده دارا را براند و
ای��ن موجب رزم هایی بین ایرانیان
و رومیان شد .سرانجام دارا شکست
خورده و به کرمان گریخت و در اثر
خیانت وزیرانش کشته شد.
اسکندر در آخرین لحظه های حیات
به بالین دارا آمد و دارا او را به پرهیز
کاری و دادگستری نصیحت کرد و
از او خواست که دختر وی روشنک
را ب��ه زنی بگیرد ،ت��ا از او فرزندی
آید که نگهبان آیین زرتشت باشد.
هنگامی ک��ه دارا بمرد ،اس��کندر
وزیران خائن او را بدار آویخت و خود
به فرمانروایی ایران رسید.

میرزا عباسقلی خان قزوینی همراه با جمعی
از دیگ��ر همفکران و پیروان میرزا ملکم خان،
“جامع آدمیت” را پایه گذاش��ت که انجمنی
پرنف��وذ در اوائل قرن بیس��تم در ایران بود و
ش��مار زیادی از رج��ال وقت،
حتی محمدعلی شاه قاجار عضو
پژوهش
فری��دون آدمیت ،مورخ و پژوهش��گر تاریــخ آن بودند.
برجس��ته ایرانی در س��ن  87سالگی در
فریدون آدمی��ت در دارالفنون،
تهران درگذشت.
مشروطیت نخستین مدرس��ه مدرن ایران
بیماری
یافتن
شدت
اثر
بر
فریدون آدمیت
تحصیلکردواستادانیهمچون
آن
به
مدتها
که
تنفسی
گوارشی و
جالل ُهمایی داشت که از
پیش
هفته
چند
از
داش��ت
ابتال
بزرگتری��ن ادبای معاصر
دهم
بود
بستری
بیمارس��تان
در
ایران به شمار می رود.
درگذشت.
فروردین
وی تحصیالت خود را در
فریدون آدمی��ت عمدتاً به دلیل
دانشکده حقوق دانشگاه
پژوهش روی تاریخ دوران نوگرایی
تهران ادامه داد و همزمان
و عصر مشروطیت در ایران شهرت
با تحصیل در سن بیست
دارد ک��ه مهمترین آثار او در این
سالگی به استخدام وزارت
زمینه عبارتند از :فک��ر آزادی و
امور خارجه درآمد ،پس از
مقدمهنهضتمشروطیت،اندیشه
فارغ التحصیلی به سفارت
های میرزا آقاخان کرمانی ،اندیشه
ایران در لندن اعزام شد و
های میرزافتحعل��ی آخوندزاده،
همزمان ،تحصیالت خود
اندیش��ه های طالبوف تبریزی،
را در دانش��کده اقتصاد و
اندیش��ه ترقی و حکومت قانون،
علوم سیاس��ی دانش��گاه
مشروطیت
نهضت
فکر دموکراسی اجتماعی در
لندن (ال اس ای) تا کسب مدرک دکتری در
و
ایران
مش��روطیت
ایران ،ایدئولوژی نهضت
رشته تاریخ و فلسفه سیاست ادامه داد.
امیرکبیر و ایران.
پس از بازگش��ت ب��ه تهران در س��ال 1328
خان
عباس��قلی
میرزا
آدمیت،
پدر فری��دون
خورشیدی ،معاون اداره اطالعات و مطبوعات و
الدوله،
ناظم
خان
ملکم
میرزا
مریدان
قزوینی ،از
سپس معاون اداره کارگزینی وزارت امورخارجه
بود.
ایران
در
نوگرایی
و
تجدد
پیشاهنگان
از
ش��د و در س��ال  1330به عنوان عضو هیئت

را پاس

بد ا ر یـ��م

فرمانروایی
اسکندر

چون اسکندر در ایران به فرمانروایی
رسید ،به هندوستان لشکر کشید و
آنجا را ّ
مسخر کرد.
آنگاه اس��کندر به فور پادشاه قنوج
نامه نوشت و چون پاسخی درشت
دریافت داش��ت ،لشکر بدان سوی
راند .در ای��ن رزم به فرمان او برای
چ��اره پیالن جنگی ،هزار اس��ب با
سوار از آهن بساختند و درون آن را
از نفت پر کردند .هنگام نبرد آتش
بدان ها در زدند ،پیالن جنگی روی
بتافتند و هندیان شکس��ته شدند.
فور نیز در جنگ تن به تن به دست
اسکندر کشته شد.
س��پس اس��کندر به مکه رفت و از
مک��ه به ج��ده و از راه دریا به مصر
روی نهاد .چون پادشاه مصر قیطون
فرمانبری نم��ود ،وی را بنواخت و
یکسال در مصر بماند .در این هنگام
در اندلس زنی جهانجوی و بخشنده
به نام قیدانه ش��هریار بود .اسکندر
بدان س��وی لشکر کشید و خود به
رسولی نزد قیدانه رفت .قیدانه او را
شناخت و امیدواری داد که خونش
نریزد و آبرومندان��ه اش باز گرداند.
اس��کندر از س��خنان او آرام گرفت
و پیمان نهاد که به کش��ور اندلس
لشکرنکشد.
سپس اس��کندر به شهر برهمنان
رفت و از ایشان راز ها پرسید:
اس��کندر از آنان پرسید چه کسی
از خواب غفلت بیدار اس��ت؟ و چه
کسی در روی زمین گناهکار است؟
برهمن به او گفت :بیدار کسی است
که از گیتی اندکی را اختیار کند .و
گناهکار کس��ی است که کین و آز
راه خرد را بر او ببندد .آنگاه اسکندر
پرس��ید :بر جان ما (روان و فکر ما)
چه کس��ی فرمان می دهد؟ جواب
شنید :آز بر جان ما فرمانروا است و
آز و نیار دو دیو بد س��یرت هستند
و خنک کس��ی که جانش خرد را
پذیرفته است.
اسکندر از شهر برهمنان به نواحی
دیگر رف��ت .در آن م��کان یکی از
سالخوردگان به او گفت:

نمایندگی ایران به سازمان ملل متحد اعزام شد
که طی هشت سال مأموریت خود در آنجا ،تا
رتبه وزیرمختار پیش رفت.
مأموریت مهم بعدی او ،تصدی مقام س��فارت
ایران در هند در س��ال  1342بود و در دوران
سفارتش ،جواهر لعل نهرو ،نخست وزیر وقت
هند را در نخس��تین سفر رسمی اش به ایران
همراهی کرد.
پس از پایان دوران س��فارت دوس��اله اش در
هند ،مش��اور وزیر امورخارجه شد و سرانجام
در سالهای دهه پنجاه خورشیدی پس از آنکه
نامه ای در اعتراض به اعالم اس��تقالل بحرین
و پذیرش آن از جانب ایران نوشت ،بازنشسته
شد.
فریدون آدمی��ت در زمان عضویت در هیئت
نمایندگی ایران در س��ازمان ملل که بحرین
تح��ت الحمایه بریتانیا قرارداش��ت ،کتابی به
زبان انگلیس��ی درباره بحرین به روایت اسناد
دیپلماتیک و حقوقی نوشته بود.
وی پس از بازنشستگی تمام وقت خود را صرف
پژوهش و تألیف کرد.
پ��س از انقالب ،فری��دون آدمی��ت از جمله
نویس��ندگانی بود که با ص��دور بیانیه ای ده
ماده ای خواهان اجرای قانون اساس��ی ،آزادی
انتخابات ،آزادی مطبوع��ات ،آزادی زندانیان
سیاس��ی ورعایت اعالمیه حقوق بشر شدند
که گفته می ش��ود به همی��ن دلیل ،حقوق
بازنشس��تگی او از وزارت امورخارجه از س��ال
 1359قطع شد.

 13بدر امسال،درکنارهم،بیورلیک  6آوریل

ص18 :

شماره اینده

فرمانرواییاشکانیان

از نامه ها...
اشاره به روی جلد
پیوند نوروزی
( 15مارس)

آقای رحیمیان

پـارسی
را پاس

بد ا ر یـ��م

به جای
بگو

مانند من که میگویم:
نوروزتان پیروز!!
شهباز (مونتریال)

ϖϤϋ ̵ΎΟ ϪΑ
Ύϓέ̫ - ̵ΩϮ̳ Ϯ̴Α
ζϨ̯ Ϯ̴Α ϞϤϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ή̳έΎ̯ Ϯ̴Α ϪϠϤϋ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧϮΘγ Ϯ̴Α ̵ΩϮϤϋ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧΎ̴Ϥϫ Ϯ̴Α ̶ϣϮϤϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ΩϮ̳ Ϯ̴Α ϖϴϤϋ ̵ΎΟ ϪΑ
βҨϮϧήγ Ϯ̴Α ϥϮϨϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎϤϴ̡ Ϯ̴Α ΪϬϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϣΎϧΪϬϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϣΎϧ ϥΎϤϴ̡ Ϯ̴Α
ΎϫΪϣΎϴ̡ Ϯ̴Α ΐϗϮϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ΐҨήϓ ϡϮϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ΐҨήϓ ϡΩήϣ Ϯ̴Α
ϪϧΎΒҨήϓ ϡϮϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϧΎΒҨήϓ ϡΩήϣ Ϯ̴Α
Ϯ̴Α ϪϧΎΒҨήϔϣϮϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϪϧΎΒҨήϓ ϡΩήϣ
ϥΩΩ ΕΩϮϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩΩ β̡ Ϯ̴Α
ϥΩΩ ΕΩϮϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩΎΘγήϓ β̡ Ϯ̴Α
ϥΩή̯ νϮϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΩή̯ΎΠΑΎΟ Ϯ̴Α
ϞϤόϟ β̰ϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ζϨ̯ϭ Ϯ̴Α
ήδϤϫ Ϯ̴Α ϝΎϴϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϥΎϴϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ΪҨϮϫ-έΎ̰η Ϯ̴Α
̵ΪΑ Ϯ̴Α ΐϴϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ϦθΟ Ϯ̴Α Ϊϴϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ίϭέϮϧ Ϊϴϋ ̵ΎΟ ϪΑ
ίϭέϮϧ ϦθΟ Ϯ̴Α
εϮϧ ϭ ζϴϋ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ϧέά̴ηϮΧ Ϯ̴Α
ΝέΎΗ Ϯ̴Α ΕέΎϏ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϫ̰ϧ ί ϞϓΎϏ ̵ΎΟ ϪΑ
Ϫ̰ϧ ί ϩΎ̳Ύϧ Ϯ̴Α
ϡΩήϣ ΐϟΎϏ ̵ΎΟ ϪΑ
ϡΩήϣ ήΘθϴΑ Ϯ̴Α
ήΘθϴΑ Ϯ̴Α ΎΒϟΎϏ ̵ΎΟ ϪΑ
̭έϮΧ Ϯ̴Α άϏ ̵ΎΟ ϪΑ
ΎϨηΎϧ Ϯ̴Α ΐҨήϏ ̵ΎΟ ϪΑ
̶ҨΎϨηΎϧ Ϯ̴Α ̶ΒҨήϏ ̵ΎΟ ϪΑ
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احتاد سوسیالیستی ایرانیان -مونترال

etehadsocialisti@yahoo.ca
زنده باد آزادی
زنده باد برابری

تظــاهرات
گسترده
ضدجنگ

دانشجویان آزادیخواه
و برابـــری طلب
دانشگاه های ایران

امپریالیستی

ش��نبه  15مارس طب��ق روال همه
س��اله تظاهرات وس��یع ضد جنگ
امپریالیس��تی در مقی��اس جهانی
برگزار شد که در مرکز آن مخالفت با
ادامه جنگ در عراق و اشغال نظامی
افغانستان قرار داشت .شرکت فعال
ما در این تظاهرات ،در شهر مونترال
تحت شعار “مرگ بر امپریالیسم”،
“س��رنگون ب��اد رژی��م جمهوری
اسالمی” بود که با پخش اعالمیه و
توضیحشرایطمنطقهوایرانکوشش
کردیم تا نشان دهیم هم جمهوری
اس�لامی و هم امپریالیسم امریکا،
هر دو به نظام سرمایه داری جهانی
تعلق دارند و دعوها و تناقضات میان
آن ها ناشی از تضادهای درون این
نظام می باشد و ماهیتاً ضد مصالح
و منافع ت��وده های مردم و زحمت
کشان ایران اس��ت .از این رو پیش
ش��رط مبارزه با سیاست های جنگ
افروزانه امپریالیستی ،دفاع از مبارزات
کارگران ،معلمان ،دانشجویان ،زنان و ،...
است که هم ضد سیاست های جنگ
افروزانه امپریالیست ها و هم علیه رژیم
جمهوری اسالمی در ایران است .زیرا
علت اصلی جنگ ،فقر ،دیکتاتوری و
نابسامانی اقتصادی و اجتماعی نظام
سرمایه داری است.

 8مارس
امســال

امسال نیز مانند هر سال روز  8مارس در
مونترال شاهد تظاهرات زنان و مردان علیه
تبعیض جنس��یتی و وخیم شدن هرچه
بیش��تر وضعیت زنان در سرتاس��ر جهان
سرمایه داری بود.
اتحاد سوسیالیستی ایرانیان در مونترال با
شرکت فعال در این تظاهرات کوشید تا با
طرح شرایط سختی که زنان ایران به برکت
قوانین و اقدامات ضد زن رژیم جمهوری
اسالمی ،در آن قرار دارند ،همبستگی افکار
عمومی و نیروهای چپ و انقالبی را نسبت
به مبارزات کارگران ،معلمان ،دانشجویان و
زنان جلب کند.
در ایران نیز علیرغم ترور و س��رکوبی که
علیه زنان مبارزه جریان دارد ،زنان و مردان
 8مارس امس��ال را تبدیل ب��ه مبارزه ای
جدی علیه نظام جمهوری اسالمی نمودند.
در زیر مطالبی در این زمینه و همچنین
مسایل دیگر جامعه ی ببند کشیده ایران
آورده می شود.

بیانیهدانشجویان
آزادی خواه و برابری
طلب دانشگاه های
سراسر ایـــران
پیــرامون  8مارس
روز جهانی زن
به صدمین س��الگرد روز جهانی زن در 8
مارس  2008نزدیک شده ایم و امسال در
شرایطی به استقبال این روز می رویم که
سرمایه داری سرکوبگر مذهبی ،دهها تن
از عزیز ترین رفقای ما ،دختران و پسرانی
که همراه یکدیگر علی��ه هرگونه آپارتاید
طبقاتی ،جنس��ی ،قومی و...مب��ارزه می
کردند را ،در آستانه روز دانشجو در  13آذر
ماه دستگیر و روانه زندان های مخوف خود
نموده اس��ت و با هدف سرکوب جنبش
آزادی خواهی و برابری طلبی در دانشگاه
ه��ا ،به ت ََب��ع دیگر عرصه ه��ای مبارزات
سرمایه ستیز در جنبش کارگری  ،جنبش
معلمان ،جنبش زنان و ،...آنان را زیر شدید
ترین فشارها و شکنجه ها قرار داده است.
اما تنها چیزی که در این میان عاید آنان
شده ،شدت یافتن نارضایتی ها و هرچه پر
حرارت تر ش��دن اعتراضات و مبارزات پر
معلمان و زنان
شور دانشجویان ،کارگرانّ ،

سوسیالیسم و مبارزه برای تحقق آن پیش
روی ما نیست.

*********

اطالعیه کانون معلمان
ایران در مورد تشدید ترور
و اختناق و علیه صدور
حکم اعدام فرزاد کمانگر،
معلم و نویسنده ی مبارز

هم پا و هم راه یکدیگر بوده است و بدون
شک شعله این مبارزات چنان مشتعل و
دامنه این مبارزات چنان گسترده است که
 8مارس پیش رو نیز از این امر مستثنی
نخواهد بود .
پس از انقالب  57و سرکوب دهشتناک
چ��پ در دهه  ،60هش��تم مارس س��ال
گذش��ته(، )2007نخستین مرتبه ای بود
که دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در
دانشگاه های ایران اقدام به بزرگداشت روز
جهانی زن نمودند  ،و در قالب آکسیون ها
و مراس��م های متعدد و مستقل  ،یادواره
این روز را گرامی داشتند و یادآور گردیدند
که جنبش رهایی زنان ،جزئی الینفک از
جنبش رهایی انس��ان اس��ت و رفع ستم
جنسی از زنان در گرو مبارزه ای همه جانبه
توحش نظام س��رمایه
و در تمامی ابعاد با ّ
ساالر در کلّیت آن است و و بار دیگر یادآور
این مهم گردیدند که تنها نیرویی پیشرو
در جه��ت رهایی انس��ان ها که متکی به
اصول انسانی سوسیالیسم باشد می تواند
پرچمدار رهایی زنان نیز باشد.
م��ا تردی��دی نداریم که مس��اله زنان در
ماهیت خویش آن چنان رادیکال اس��ت،
که نظام سرمایه داری را در تمامی ابعادش
به چالش می کشد ،و به ویژه بر این مهم
تاکید می کنیم که ستم جنسی جاری در
مجموعه مناس��بات منحط نظام سرمایه
داری  ،در خاورمیان��ه و بالطب��ع ای��ران،
آغشته به پوشش مذهبی نیز گردیده وبا
بدل ش��دن به بردگی جنسی بی پرده ،بر
توحش آن افزوده شده است ،چندان
عمق ّ
که زن بی محابا نه تنها از س��وی قوانین
و نظ��ام حقوقی مبتنی ب��ر مذهب ،مورد
تعدی قرار گرفته و می گیرد،بلکه
تجاوز و ّ
تعدد غیر قابل انکار احکام سنگسار ،ختنه
ّ
دختران ،تج��اوزات به عن��ف ،قتل های
ناموسی ،مثله کردن جنسی،خشونت علیه
زنان در خانواده و ...حاکی از تایید تلویحی
اعمال وحش��یانه و غیر انسانی با دختران
و زنان به پش��توانه مذهب است و شدت
آپارتاید جنس��ی تا آنجاست که اکنون با
تصویب قوانین منحطی ناظر بر س��همیه
بندی دختران در ورود به دانشگاه ها و نیز
تفکیک کتب درسی از دوره دبستان به بعد
و نیز جداس��ازی کالس های دانشجویان
دختر و پسر از یکدیگر مواجه گشته ایم!
از این رو هرگونه گرایش��ی که داعیه دار
پیشبرد این جنبش باشد ،اما در صدد باج
دهی به نظام موجود و تطهیر جنایات آن
و تقلیل دادن مساله زنان تنها به وجوهی
از آن (حقوقی و قانونی) باش��د ،و س��عی
در جایگزی��ن کردن رفرمیس��م به جای
رادیکالیسم در جنبش زنان داشته باشد،
انحرافی از جنبش رهایی بخش زنان است
و نمی تواند مجموعه مطالبات و خواست
های زنان از اقش��ار و طبقات گوناگون را
نمایندگیکند.
ما خواهان برابری زنان با مردانی نیستیم
که خ��ود فاقد هرگونه ش��انیت و حقوق
انسانی و حداقلی ترین آزادی ها هستند!
ما خواهان آنگونه برابری زن و مرد هستیم
که در چارچوب های تنگ و غیرقابل قبول
حاکمیت س��رمایه ابدا محقق نمی شود!
زیرا که مردان نیز تحت ستم های زاییده
بربریت نظ��ام س��رمایه داری  ،موقعیتی
مادون انسانی دارند و تمامی این ستم بر

زنان به گونه ای مضاعف ،بار می شود.
آنچه که توس��ط دس��تگاه س��رکوبگر و
ایدئولوژیک رژیم س��رمایه داری مذهبی
تحت عنوان طرح ارتقاء امنیت اجتماعی
در یک سال گذشته چهره های مختلفی
از آن ارائه گردید و به هرچه بسته تر شدن
فضای اجتماعی و سیاسی انجامید  ،فقدان
حداقل ترین آزادی ها نظیر آزادی عقیده
و بیان ،آزادی پوشش ،آزادی روابط انسانی،
ش��کنجه در حیوانی ترین و ضد بش��ری
ترین اقسام آن در زندان های رژیم ،کشتار
زندانی��ان ،صدور احکام بی رویه اعدام و با
روش های مافوق وحش��یانه کشتار ،مثله
کردن زندانی��ان ،اعدام ک��ودکان ،ربودن
فعاالن سیاسی و اجتماعی و زندانی کردن
طوی��ل المدت آنها ب��ه دالیل واهی نظیر
اقدام علیه امنیت ملی یا تشویش اذهان
صحه نهاده
عمومی و ،...همگی بر این امر ّ
است که تا چه حد چارچوب های موجود
و نظم مستقر ،شان انسانی تمامی زنان و
مردان را لگدمال کرده اس��ت و تا چه حد
ضرورت دارد که زنان و مردان متّحدانه در
کنار هم مبارزه برای رهایی انس��ان را در
بطن نبرد طبقاتی جاری به پیش برند.
ما می دانیم که جنبش رهایی زنان ،از هر
سوی  ،به دیگر جنبش های اجتماعی در
نظام طبقاتی موجود گره خورده است و
جریاناتی که منافع و پیشروی این جنبش
جدای از دیگر مبارزات  ،برایشان اهمیت
بیشتری از هر امر دیگری دارد (فمینیسم
بورژوایی) ،نمی توانند به تنهایی و تنها به
اتکا به آن حتی پیش��روی های اندکی را
نیز ضمانت کنند ،کما اینکه عقیم ماندن و
ناکارآمدی جنبش بورژوایی زنان در قالب
کمپین یک میلیون امض��ا به خوبی این
مسئله را تایید می کند .
مماشات س��ردمداران و بنیان گزاران آن
با حکومت اس�لامی سرمایه ساالر و اقتدا
به روحانیون مترقی!!! و القاء توهم ضرورت
زیس��ت بر بس��تر اص�لاح طلبی منحط
پس��اد ّوم خردادی  ،که از طریق رسانه ها
و ارگان ه��ای لیبرال و نولیبرال داخلی و
خارجی به شدت تبلیغ می گردد ،همگی
چهره های انحرافی جنبش لیبرالی زنان
است که در شرایط عیان نبودن آلترناتیو
جدی و مقتدر چپ در جنبش زنان عرصه
را برای تاخت و تاز خود فراهم دیده است.
همه ما به خوبی م��ی دانیم که  8مارس
به عنوان روز جهانی زن و سمبل مبارزات
زنان در اقصی نقاط جهان در راستای نفی
آپارتاید جنسی در تمامی ابعاد ،ریشه در
مبارزات زنان کارگر و جنبش کمونیستی
دارد،و این خود گویای این امر است که تا
چه حد مبارزات ضد سرمایه داری باهم در
پیوندی همه جانبه به سر می برند و اساسا
پیروزی مبارزات علیه ستم جنسی و ستم
طبقاتی در گرو یکدیگر است.
عینی ترین و واقعی ترین مسائل زنان نظیر
دستمزدهای نابرابر زن و مرد ،حجم فزاینده
قرارداد های موقت ،اقسام تبعیض در محل
کار ،تامین اجتماعی ،بردگی خانگی زنان،
نرخ بیکاری باال در میان زنان ،اخراج های
بی رویه و انبوهی از آسیب های اجتماعی
و فحشاء زاییده فقر اقتصادی – اجتماعی
که بر زنان به گونه ای مضاعف بار می شود،
و ده ها مس��ئله دیگر نمونه هایی از نقاط
گرهی اس��ت که بر اشتراکات دو جنبش

کارگری و زنان منطبق است.
بورژوازی منحط و سود محور ،به گونه ای
مضاعف زنان را مورد بهره کشی و استثمار
قرار می دهد و نتیجتاً این ستم از عرصه
اقتصادی به عرصه اجتماعی نشت می کند
و عوارضی چون آمار فزاینده تن فروشی،
سوءاس��تفاده های جنسی  ،خشونت بی
رویه علیه زنان و تبعیض و نابرابری در تمام
سطوح را به دنبال می آورد.
این در حالیس��ت که طیف های مختلف
لیبرالیسم ایرانی مداوما تالش می کنند
توجه زنان را از درک ریشه های ستمکشی
زنان به انحراف بکش��انند و نظام سرمایه
داری را به عن��وان آماج حمالت جنبش
رهایی زنان از صحنه خارج کنند،اما آنان
قادر نیستند توده زنان کارگر ،خانه دار و
زحمتکش را که شرایط عینی کار و زندگی
هر روزه ش��ان بیشتر از روز قبل آنها را به
درک ریشه های طبقاتی ستمکشی زنان
سوق می دهد به میدان یک مبارزه توده
ای بکش��انند و ناچار به اقش��ار و طبقات
فرادست جامعه بس��نده می کنند لیکن
مجموعه فعالیت هایشان در آن عرصه نیز
چنان عقیم است که قادر نیستند خواستی
نظیر آزادی پوشش را نمایندگی نموده و
دست کم به طرح جدی آن بپردازند.
ما معتقدیم که این تنها گرایش چپ است
که می تواند افق روشن رهایی را پیشاروی
جنبش زن��ان قرار دهد و پیش��روی این
جنبش را در پیوند و همگامی با جنبش
طبقه کارگر بس��وی تبدیل شدن به یک
جنب��ش ت��وده ای و نیرومن��د اجتماعی
تضمینکند.
م��ا می دانیم که این وظیفه جنبش چپ
اس��ت که صدای آزادی خواهی و برابری
طلبی همگان باش��د و در اوضاع سیاسی
کنونی و در شرایطی که جدال و کشمکش
حکوم��ت جمهوری اس�لامی ب��ا دیگر
قدرتهای سرمایه داری غربی و در راس آنها
امریکا بر سر برنامه هسته ای ،بیش از هر
زمان دیگری مردم ایران و به ویژه طبقات
فرودس��ت جامعه را در ه��راس دائمی از
تهدید حمالت نظامی و تشدید محاصره
و تحریم های اقتصادی تحت فش��ار قرار
داده اس��ت ،از 8مارس برای فریاد کردن
انس��انیت ،آزادی خواهی و برابری طلبی
علیه سیاس��تهای ضد انسانی و ارتجاعی
هر دو طرف این نزاع و کشمکش بهترین
بهره را برده و پیشگام مبارزات علیه ارتجاع
سرمایه داری مذهبی باشد.
ما ب��ار دیگر در  8م��ارس اعالم خواهیم
نم��ود که آزادی و برابری ضرورت اس��ت.
جنبش رهایی زنان شاخص رهایی جامعه
و بخشی مهم از جنبش چپ است که از
بطن ضرورت های اجتماعی و علیه تمام
مناس��بات تبعیض آل��ود و منحط نظام
سرمایه داری برآمده است ،و لذا حقانیت
دارد.
م��ا اعالم م��ی کنیم که س��رکوب،زندان
و ش��کنجه فعاالن و پیش��روان هیچ یک
از جنب��ش های دانش��جویی ،کارگری و
زنان ،خدش��ه ای در تداوم و سیر مبارزات
سوسیالیستی و ضد سرمایه داری ما وارد
نخواهد کرد.
در این روز اعالم می کنیم که نظام سرمایه
داری در ه��ر لفافه ای که پیچیده باش��د
عی��ن بربریت اس��ت و از این رو راهی جز

هم میهنان ارجمند،
همکارانگرامی،
شخصیتهاومجامعمستقل
مدافع حقوق بشر
حکومت دست نشاندۀ اسالمی ،انسانهای
تحت حاکمیت خود را اس��یر نبرد پیروز
خدعه ه��ای خود دانس��ته ،با ص��دور و
اجرای اح��کام ضد انس��انی در خصوص
آنها اقدام به باجگیری از جامعۀ انسانی و
اجرای مقاصد شوم و پلید خود می نماید
که ص��دور و اجرای احکام قت��ل هزاران
اندیشمند ،نویسندۀ مستقل و آزادیخواه،
مرگ تدریجی جامعۀ فرهنگی میهنمان و
به ویژه قشر زحمتکش معلمان در حیات
مش��قت بار باالخص مادی خود و سقوط
ارزشهای واالی انس��انی و اینک گروگان
گیری ،شکنجه و صدور حکم اعدام فرزاد
کمانگ��ر معلم و نویس��نده از جملۀ آنان
است.
کانون معلمان ایران ضمن محکوم نمودن
صدور هرگونه حکم ضد انسانی ،حمایت
مج��دد خود را از طرح تحریم همه جانب
ۀ حکومت اسالمی با هدف سرنگونی آن
اعالم داش��ته ،اس��تقرار حاکمیت ملی و
دموکراتیک را پایان بخش صدور این قبیل
احکام دانسته ،پایداری آحاد هم میهنان
و ب��ه ویژه جامعۀ معلمان میهنمان و نیز
حمایت شخصیتها و مجامع مستقل مدافع
حقوق بشر را انتظار دارد.

کانون معلمان ایران

 22اسفند
********************

اظهارات وکیل مدافع
”محمود صاحلی” در مورد
آخرین وضعیت موکلش

جسمانی ایشان پذیرای اعتصاب غذا
نیست .موکل بنده ،وضعیت جسمانی
بحرانیای دارند و ه��ر زمان که روی
صفحه تلفن همراه من ،کد س��نندج
نقش میبندد ،بنده نگران میشوم که
خبر ناگواری را بشنوم .در حال حاضر
هیچ کاری از دستم بر نمیآید و فقط
نگران هستم.
من از مقامات قضائی ،از فعالین حقوق
بش��ر میخواهم که به فک��ر اعتصاب
موکلم باشند چون وضعیت جسمانی
ایشان کامال بحرانی است ،چیزی که
هست با کمال شرمندگی دست روی
دس��ت گذاش��تم و در حال حاضر بنا
به تعطیالت س��ال نو ،کاری از دستم
ساختهنیست.
وکیل مدافع “محم��ود صالحی” ،در
خص��وص صدور قرار بازداش��ت برای
موکلش گفت :از حیث تخصص من،
فرستادن پیام جرم محسوب نمیشود
و دلیلی نمیبین��م که مصاحبههائی
که از قول ایش��ان صورت گرفته جرم
محسوب ش��ود .در این مصاحبههائی
ک��ه از ق��ول موکلم ص��ورت گرفته
هیچگونه توهینی در آن موجود نیست
و شخصیت موکل من باالتر از آن است
که به کسی توهین کند .در عین حال
باید توجه کرد که ،حتی به فرض اینکه
ارسال پیام از طرف موکلم به کسانی
که در فکرشان هست و آنها را دوست
دارد ،تبلیغ علیه نظام بر شمرده شود،
حتی با این فرض ،قرار بازداش��ت قرار
مناسبی نیست و نمیتوان با این جرم،
قرار بازدشت صادر کرد .بنا بر این ،اوال
این اتهام ،اتهام صحیحی نیست و ثانیا
ارس��ال پیام به خ��ارج از زندان ،اتهام
محسوبنمیشود.
محمد شریف در پایان این مصاحبه،
گفت :من نسبت به وضعیت جسمانی
موکلم هش��دار میده��م و از مقامات
قضائی میخواهم که به فکر باش��ند و
این موضوع را جدی بگیرند و با توجه
به توصیه پزش��کان و تائیدیه وخامت
وضعیت جسمانی موکلم و هشدارهای
مکرر در این خصوص ،من در صورت
وقوع کوچکترین مشکل برای موکلم،
مقامات قضائی کردس��تان را مسئول
قلمداد خواهم ک��رد از آنجا که وضع
جس��مانی “محم��ود صالحی” کامال
بحرانی است.
ب��ا توجه به تالش��های م��ن در این
خصوص ،به من ابالغ کردهاند که دارم
جو س��ازی میکنم ،الزم است عرض
کنم که ،کس��انی که من را متهم به
جو س��ازی میکنند را مس��ئول جان
موکلممیدانم.

“محمد شریف” وکیل مدافع “محمود
صالحی” ،در مصاحبه با “کمیته دفاع
**********
از محمود صالحی” به تشریح چگونگی
قرار بازداشت موقت و آخرین وضعیت
موکلش پرداخته است.
“محمد ش��ریف” ضمن
آزادی فوری و بدون قید و شرط
اش��اره به اعتصاب غذای
محمود صاحلی و همه کارگران
“محم��ود صالح��ی” و
زندانی!
ص��دور ق��رار بازداش��ت
موقت ب��رای وی ،گفت:
همانطور که قبال از طریق به استقبال اول ماه مه
سایر رسانهها اعالم شده
است ،خاتمه محکومیت روز جهانی کارگر برویم!
موکل بن��ده ب��ه زندان
ابالغ ش��د ،ام��ا علیرغم اول ماه مه روز جهانی کارگران در مونترال
مذاکرات قبلی که قبل از
امس�ال نیز با ش�رکت نیروه�ای انقالبی
سال نو صورت پذیرفت و
موکل بنده بایستی پیش تحت شعار “ضد سرمایه داری و مستقل”
خانوادهاش بر میگشت ،برگزار خواهد شد.
متعاقبا با ای��ن ادعا که ،اتحاد سوسیالیستی ایرانیان -مونترال که
ارسال پیام از طرف موکل خود یکی از ش�رکت کنندگان در کمیته
بنده به خ��ارج از زندان تدارک تظاهرات اول ماه مه است ،امسال
صورت گرفت��ه ،پرونده خواهد کوشید با طرح وضعیت کارگران و
جدیدی مفتوح شد .در زحمت کشان ایران در جمهوری اسالمی،
ای��ن خصوص هم��راه با مب�ارزات توده های زحم�ت کش کارگر،
همس��ر محترم موکلم ،معلم ،دانش�جو ،زنان و  ،...افکار عمومی،
به دادس��تانی رفتیم و با بوی�ژه کارگران و زحمت کش�ان کش�ور
آنها صحب��ت کردیم اما کانادا را در جریان ترور و س�رکوب افسار
نتیجهای حاصل نشد.
گسیخته ای که هماکنون علیه کارگران،
در خص��وص بیم��اری
ایشان اقدامات متعددی دانشجویان و ،...اعمال می شود ،قرار دهد
صورت گرفته است ،من و از این طریق همبستگی نیروهای مترقی
تالش کردم که با همسر و انقالبی را با مبارزات زحمت کشان ایران
موکلم ،ایشان را ببینم که دام�ن زند .ما هم�ه را به ش�رکت در این
از اعتصاب غذا خودداری تظاهرات دعوت م�ی کنیم .محل و زمان
کن��د و ب��ه همس��رش تظاهرات بعداً اعالم خواهد شد.
توصیه کردم که وضعیت
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به کجا چنین شتابان
گـون از نسیم پرسید
َ
دل من گرفته زینجا
هوس سفر نداری؟
ز غبار این بیابان همه آرزویم اما
چه کنم که بسته پایم...

جناب آقای هوشنگ
عالسوند
و خانواده محترم

خبر درگذشت پدر بزگوار و برادر عزیزتان
ما را سوگوار کرد.
دوستان و همکاران تان در مدرسه فارسی دهخدا
این مصیبت بزرگ را به شما و خانواده محترم تان
تسلیتمیگویند.
از طرف متامی کارکنان مدرسه دهخدا
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دوست عزیز جناب آقای علی نصیریان
و خانواده محترم

مصیب وارده ،درگذشت نابهنگام برادر ارجمندتان را در ایران به شما و
کلیه خانواده های وابسته صمیمانه تسلیت عرض می نمائیم،
برای فرد فرد شما عزیزان تندرستی و بهروزی آرزومندیم.

مهندس مهدی اخوان ،احمداحمدی
و کلیه دوستان شما در سوپردنیا

دوست ارجمند هوشنگ عالسوند

ما نیز در اندوه سیاه از دست رفتن عزیزانت با تو و سایر
بازماندگانصمیمانههمدردیم.
دوستانت در پیوند مونتریال و ونکوور

دوست گرامی آقای علی نصیریان

در اندوه از دست رفتن برادر عزیزت با تو و سایر بازماندگان
صمیمانههمدردیم.

همه دوستان شما در پیوند مونتریال و ونکوور

جناب آقای صفی اله مختـــاری
وخانوادهمحترم

در سوگ درگذشت مادر دلبند تان
در ایران ما نیز به سهم خود اندوهگساریم.
ما را در غم بزرگ خود شریک بدانید.
برای شما و سایر بازماندگان آرزوی صبر،
آرامش و تندرستی داریم.

دوستان و همکاران شما در کمپانی
PASSARGAD INVESTEMENT

روزگارغریبیاستنازنین!
جناب آقای هوشنگ عالسوند
و خانواده محترم

خبر درگذشت پدر گرامی و برادر عزیزتان
ما را در غم و اندوه فرو برد.
دوست عزیز ،غم تو غم ماست
ما را در غم خود شریک بدار.
برای خودت و خانواده ات
صبر و شکیبایی آرزو داریم.

قدرت اله عنصری،
محمدمرادی ،علی قربانی،
شهریارطاهری،دیویدمنجزی،
محمد پازوکی ،مسعود
عابدی ،بیژن کمائی ،کمال
میرعظیمی ،عبدی ارزانی،
حمیدکاغذچی،محمدخزاعی

جناب آقای هوشنگ عالسوند

وخـــــانوادهمحترم

در اندوه سهمگین از دست رفتن پدر بزرگوار و برادر عزیزتان
ما نیز به سهم خود با شما دوست عزیز صمیمانه همدردیم و

برای شما و سایر بازماندگان آرزوی صبر ،آرامش و
تندرستیداریم.
ظاهر ،بیژن ،فیروز ،مجید ،علی ،علی مختاری،
علی حشمتی ،داریوش ،قدرت ،بابک
دوستان و همکاران شما در کمپانی

PASSARGAD INVESTMENT

ناگه خبرآمد که آن جام شکست...

دوست گرامی
جناب آقای علی نصیریان
و خانواده محترم

خبر درگذشت نابهنگام و جانسوز برادر گرامی
و عزیز خاندان تان در ایران را
تسلیتگفته،

برای فردفرد شما صمیمانه آرزوی صبر و
شکیباییداریم.

از طرف دوستان شما

علیقربانی،محمدمرادی،
کمالمیرعظیمی،
بیژن کمائی،محمد پازوکی
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زنان...

برگزیده اجنمن زنان ایرانی مونتریال

کیست.

«در ابت��دا حتی صحب��ت کردن
از این پدیده هم خالی از اش��کال
نبود .ما منتقدانی هم داشته ایم .گاهی هم
میگفتند که ما باعث افزایش این حمالت
ش��ده ایم .اما ،مانند همه مب��ارزات برای
ایجاد حساس��یت در جامع��ه ،این پدیده
هم در ابت��دا افزایش یافت ،ولی بعداً روبه
کاهش نهاد».
ام��روزه ASF ،خ��ود را در بن��گالدش
شناسانده اس��ت .در میان مردم ،در میان
NGOه��ا و همینطور در میان پلیس ها.
مهمتر از همه رسانه ها هستند که باعث
ایجاد حرکت هائی شده اند.
در س��ال  ،2002دول��ت بن��گالدش دو
قانون به مورد اجرا گذاشت ،اولی سرعت
بخش��یدن به اتهامات قضائی در
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در صفحه اول الپرس نهم مارس ،2008
عکس زنی بنام حسینه چاپ شده است که
در اولین نگاه فکر کردم عکس هنرپیشه ای
است که برای بازی در یک فیلم ترسناک
و دلهره آور گریم کرده است ویا زنی است
که از یک آتش سوزی مرگبار نجات یافته
است .اما ،با خواندن تیتر و سوتیترها ،بقول
معروف ،دود از کله ام بلند ش��د و حالت
رقت دس��ت داد ،و از درجه ظلمی که به
حسینه رفته است تکان خوردم.
در صفحات درونی روزنامه ،عکسهای تکان
دهنده بیش��تری از زنان دیگری نیز ،که
مورد همین ظلم و بیدادگری قرار گرفته
اند ،به چشم می خورد.
حس��ینه ،علیرغم رفتار غیرانسانی که با
وی ش��ده و درنتیجه زیبائی صورت را از
دست داده ،ولی زیبائی سیرت را همچنان
حفظ کرده است .دلیل این مدعا ،لبخند
معصومانه و درعین حال شجاعانه ایست
که برل��ب دارد .او ،از طری��ق این لبخند
پیروزمندانه ،به دژخیم خود می گوید فکر
نک��ن که تو پیروز ش��ده ای ،این منم که
با مقاومت برای حفظ آزادی خودم پیروز
واقعی هس��تم ،چرا که حمایت جهانی را
بدست آورده ام.
باری ،سوتیترها عبارتند از:
«در بن��گالدش ،در هرهفته ،زنانی مانند
حسینه ،بخاطر نپذیرفتن تقاضای ازدواج
یا یک مالقات عاش��قانه ،با اسید سوزانده
میشوند و تغییر قیافه پیدا میکنند .علیرغم
دردهای جسمی و عاطفی ،این زنان برای
بازسازی زندگی از نیروی الزم برخورداند.
آنان نه تنها رنج میبرند و زیبائی ش��ان از
آنان دزدیده می شود ،بلکه هویت خود را
نیز از دست می دهند».
مقال��ه هم��راه این عکس ها بمناس��بت
روز جهانی زن تهیه ش��ده و با مطلبی از
فرانسواز ساگان نیز همراه است.
جای شکرش باقی اس��ت که این اعمال
خشونت آمیز سازمان یافته نیستند و در
اث��ر خودخواهی و مردس��االری حاکم بر
جوامع عقب مانده پیش می آیند .اما جای
تعجب در این است که اشخاصی با ذهنیت
های س��نتی از وسایل مدرن استفاده می
کنند.
اینک گزارش «امیلی کوته» در این باره:
الولی بیگم ،زن  23ساله بنگالدشی ،بعد
از اینکه خ��ود را در آینه نگاه میکند می
گوید:
«مرا نگاه کن .ب��ا این قیافه چه می توان
کرد؟».
چهار سال پیش و در دل یک شب ،پسری
به صورت او اسید پاشیده است.
چرا؟
بخاطر رد تقاضای آن پس��ر برای دوستی
عاشقانه (آوانس) .امروز عکسی که بر دیوار
آویزان است نشان میدهد که الولی واقعا

الولی می گوید:
«آن روز را با تم��ام جزئیات بخاطر دارم.
گوشواره هایم و کفشهائی که پوشیده بودم
تنها نشانه هائی هستند که می گویند من
همان دختر آنروزی هستم».
عکسی که الولی از آن حرف میزند یکی
از مدارک مورد استناد پلیس درباره تغییر
قیافه اوست .در نتیجه تحقیقات ،مهاجم
او بازداش��ت شده و تاکنون در زندان بسر
میبرد .ولی هیچ اقدامی آنچه را به این زن
جوان تحمیل شده است جبران نمیکند.
الولی می گوید:
«اگر خدا هم او را ببخش��د ،من نخواهم
بخش��ید .این منم که به��ای خطای او را
میپردازم».
ج��ای زخم ها صورت الولی را پوش��انده
است .اما چش��مان او همچنان درخشان
هستند و لبخند وی نیز در صورتش موج
میزند.
الولی میگوید:
«شما می توانید بگوئید امید را در چشمان
من می بینید و لبخند خوبی هم دارم .ولی
وقتی آن جوانک اس��ید بروی من پاشید،
(چیزی) را برای همیشه از من دزدید».
«چیزی» که الولی از دزدیده شدنش رنج
میبرد همان چیزی است که حافظ با کلمه
«آن» از آن یاد میکند:
شاهد آن نیست که موئی و میانی دارد
بنده طلعت آن باش که «آن»ی دارد
بع��د از تحمل مدتها درد و رنج و چندین
عم��ل جراحی ،الولی در س��اختمانی که
ساکن آن است ،سرایداری را بعهده دارد.
بنیاد «جان بدر بردگان از اسید» ()ASF
زندگی الولی را نجات داده است.

هر هفته یک قربانی

 ASFدر ش��هر داکار ،پایتخت بنگالدش
ق��رار دارد .در این کش��ور کوچک ،در هر
هفته یک تهاجم با اسید انجام میشود .این
عمل خشونت آمیز ،که از سالهای 1960
پا به عرصه عمل گذاشته ،در سالهای  80و
 90بشدت افزایش یافته است .یکی از علل
این افزایش در دس��ترس بودن اسید در
بطری هاست ،که در گاراژها برای ریختن
ب��ه باطری ماش��ین ،بط��ور آزاد فروخته
میشود.
بیش��نر قربانیان این اعم��ال زنان جوانی
هستند که یک «آوانس» یا تقاضای ازدواج
را رد کرده اند .روزبروز این مس��ئله حالت
پیچیده تری پی��دا میکند .زیرا تنها زنان
نیستند که این گونه مورد تهاجم خشونت
آمیز قرار میگیرند .مردان هم بخاطر مرافعه
روی زمین ،یا بچه های کوچک بخاطر ارث
هم قربانی این گونه اعمال میشوند.
 ASFب��ه برکت کمک های چش��مگیر
آژانس کانادائی توس��عه و پیش��رفت بین
المللی ،در سال  ،1999درهای خود را باز
کرده است.
جلسه ماهیانه اجنمن زنان تا سال  ،2002شمار تهاجمات با اسید
به ساالنه  366مورد افزایش یافت (هر
روز یک مورد) .ولی از آن موقع به بعد
زمان :یکشنبه  6آوریل
روبه کاهش داش��ته است 214 .مورد
--------- 10:30 ---------صبحدر  2005و  180مورد در  2008ثبت
میگوییم.
خوشامد
به همه زنان عالقمند
شده است (تقریباً به نصف تقلیل یافته
است).
) 8043 St. Hubert (Metro: Jarryمنیره رحمان ،مدیر  ،ASFمی گوید:

دوستان جدید بعد از
افشین و اشکان شاملو :مدرسه در خیابان های
یخ زده مرتب مزاحم
ادامه از صفحه :
رانندگان ،که با لبخندی از کنار
ب��رای او آرزوی موفقی��ت م��ی آنها می گذشتند ،می شدند.
او همراه برادرش وارد تیم سن-
کنیم.
لوران شد و چون سن او بیشتر
اشکان شاملو:
بود در تیم فالیر در رشته Pee-
وارد
که
بود
اشکان ،ش��ش ساله
 weeکه مخصوص س��نین زیر
به
اوایل
هم��ان
کانادا ش��د و از
 14سال است ،مشغول به بازی
عالقه
هاک��ی
ورزش
پاتین��اژ و
شد .او که در هافبک میانه بازی
مند گردید و هم��راه برادرش و
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پی شکایت ها،
و دومی محدودیت در فروش اسید.
منیره رحمان م��ی گوید ولو اینکه تعداد
حم�لات کمتر ش��ده ،ول��ی از اهمیت و
پیچیدگی موضوع کاس��ته نش��ده است.
مردان همسران واقعی خود را می سوزانند
و شوهران «مترس» (معشوقه) های خود
را به این کار متهم میکنند.
 ASFاز یک پسربچه س��ه ساله ای بنام
دورجوی نگهداری میکند که عمه اش به
او اسید خورانده است.
در نتیجه این کار ،بچه لب و دهان خود را
از دست داده و حلق او هم سوخته است.
عمه خان��م به منظور کش��تن دورجوی
مرتکب این عمل ش��ده است تا ارث او را
تصاحب کند .دورجوی عزیز ُدردانه ASF
است .اتاق این قربانی معصوم پر از بازبچه
است .هنگام بازدید گزارشگر ،او و والدینش
از یک مسافرت چهارماهه به هنگ کنگ
بازگش��ته بودند .دورجوی کوچولو ،برای
ترمیم چان��ه ،متحمل یک عمل جراحی
مهمی ش��ده اس��ت .او ،با این که زبانش
کوتاه شده اس��ت ،ولی بخاطر دلخوشی
پدرومادرش می کوشد مامان و بابا بگوید.
گزارشگر می نویسد:
بع��د از دو روز گز ک��ردن در کریدورهای
 ،ASFمتوجه شدیم که زنان آسیب دیده
آنجا را خانه خود میدانند .به عنوان نمونه،
از سونیا نام می برد که همه او را رونی صدا
میکنند .رونی می گوید:
«اینجا خانه من است .من به آنچه قب ً
ال بوده
فکر نمی کنم .در بیرون هم مردم فقط به
قیافه دگرگون شده من نگاه میکنند».
رون��ی ،در س��ال  ،2000هنگامی که 13
ساله بود ،سوزانده شده است .مرد جوانی
که تقاضای ازدواجش از س��وی رونی رد
ش��ده بود به قسمت چپ صورت او اسید
پاشیده است .رونی هفت بار متحمل عمل
جراحی شده است.
او می گوید:
«پنج سال طول کشید تا قدری احساس
راحتی کنم .من یک زندگی دوزخی پشت
سر گذاشته ام .بعد از ترمیم فیزیکی ،حال
باید با جامعه روبرو شوم .در خیابان ،مردم
به مبارزه ما و به آنچه رنجمان میدهد هیچ
اهمیتی نمی دهند .ولی من به خود می
گویم حتی داشتن چنین چهره ای بهتر
از مردن است».
رونی قانع ش��ده است که برای بقیه عمر
خود با چهره دگرگون شده زندگی خواهد
کرد .او از وضعی که دارد ناراضی نیست و
خود را در شرایط خوبی احساس میکند.
ولی می گوید ممکن است در یک لحظه
همه چیز فرو بریزد.

مرده زنده

منیره رحمان می گوید:
«حمله با اسید کشنده نیست ،ولی از خود
یک مرده زنده باقی می گذارد .این دختران
در ماتم هویت خود بسر میبرند و این ماتم
هرگ��ز پایان نمی یابد .در جریان پذیرش
این قربانیان از سوی  ،ASFمنیره رحمان
دلیل اعمالی تا به این درجه وحش��یانه را
درک نمی کند.
حمله با اس��ید یک عمل خلق الس��اعه

م��ی کرد ج��زو بهترین بازیکن
های تیم بود.
در س��ال بعد در رشته Bantam
تی��م  Sonicبه ب��ازی ادامه داد
و در همین س��ال بود که مدال
بهتری��ن بازیکن و گلزن لیگ را
با داشتن  30گل و  20پاس در
بین تمامی تیم های ایالت کبک
به گردن آویزان کرد.
اش��کان امس��ال نیز در رش��ته
17-16( Midgetس��اله ها) در

و ناگهانی نیس��ت که در اثر یک ش��وک
حاصله اتفاق بیفتد.
مقدمات آن قب ً
ال فراهم میشود.
چون هیچکس با خود اسید حمل نمی
کند که در مواقع لزوم (!) آن را به صورت
کسی بپاشد.
بلکه مهاجم قب ً
ال اسید را میخرد و آن را به
این دلیل به صورت قربانی خود می پاشد
تا زیبائی او را از بین ببرد و دیگر کسی به
او توجهی نکند و قربانی برای همیشه به او
تعلق داشته باشد.
نبایدمعیارهایکشورهائیمانندبنگالدش
را مث ً
ال با کانادا مقایسه کرد.
در بنگالدش ،زیبائی امر بسیار با اهمیتی
بوده و کلید اساسی ازدواج برای زنان است.
حتی مواردی پیش می آید دختران جوانی
که قربانی اسید پاشی می شوند از سوی
خانواده خود نیز طرد میشوند.
به گفته خانم رحمان:
«وقتی که دختری س��وزانده می ش��ود،
ش��انس ازدواج را از دس��ت میده��د .در
بنگالدش برای یک زن جوان اص ً
ال خوب
نیست که مجرد بماند ،حتی اگر تحصیل
کرده هم باش��د .حال تصور کنید شرایط
برای زنی که تغییر قیافه پیدا کرده چقدر
سخت است».

زنان پیشرفته

وقت��ی منی��ره رحم��ان از «دخترانش»
صحبت میکند ،چشمانش برق می زند و
می گوید از مشاهده نیروی این زنان تحت
تأثیر قرار می گیرد .به عنوان نمونه ،رونی
تحصیالت کالج خود را به پایان رسانیده و
در بخشی از  ASFکه این گونه حمالت را
ردیابی می کند کار می کند.
رونی می گوید:
«م��ن در اول محل وقوع حادثه را ردیابی
میکن��م ،بعداّ ب��ا  NGOمحل تماس می
گیرم .سپس درباره انگیزه های آن تحقیق
می کنم .وقتی که یک قربانی به اینجا می
رسد ،من شاهدان ماجرا را هم مالقات می
کنم .دختران دیگر هم ،با شرح ماجراهای
خود ،با من همکاری می کنند .همیش��ه
حکایت همان است که بارها شنیده و تحت
تأثیر آن قرار گرفته ام .من احساسات آنان
را کام ً
ال درک می کنم».
حسینه هم به نوبه خود در دپارتمان قوه
قضائیه مشغول کارآموزی است.
او قربانیان ج��وان را ترغیب می کند که
شکایتکنند.
در س��ال گذش��ته ،مرد جوانی که وی را
سوزانده است بوسیله پلیس دستگیر شده
است .حسینه می گوید:
«من در زندانی کردن او شرکت کرده ام.
م��ن می خواهم مطمئن باش��م که او در
زندان اس��ت .این برای من یک موفقیت
است».
منیره رحمان به حسینه افتخار می کند و
می گوید اخیراً پلیس ها برای تحقیق به
اینجا آمده بودند و حسینه به آنان گفت«
من می دانم که شماقدرت انجام کارهائی
رادارید .ولی مسئله توانستن نیست،بلکه
خواستن است .شمابه من ثابت کرده اید.
من قبال امیدخودرابه پلیس از دست داداه
بودم .اماشماعقیده مراعوض کردید».
اکنون 6سال اس��ت که حسینه سوزانده
شده اس��ت .دریک نیمه ش��ب زمستان
بودکه حس��ینه در کنار ب��رادر کوچک و
پس��رعموی خود خوابیده بود .بهتر است
بقیه را از زبان خودش بشنویم:
«ناگهان سوزش شدیدی احساس کردم.
به گریه افتادم .فهمیدم که اسید پاشیده
است .اما در خانه آب نبود 30 .دقیقه طول
کش��ید تا درد ناش��ی از زخم ها فروکش
کند .همواره سردرد دارم .زیرا یک چشمم
کور شده است .اما من یک زندگی نو می
خواهم و قصد دارم تحصیل کنم».
به عقیده خانم رحمان ،دختران نوجوانی
که با اسید سولفوریک غلیظ سوزانده شده
اند زنان پیشرفته ای هستند ،مخصوصاً در
یک جامعه مردساالر مانند بنگالدش.
خانم رحمان تأکید می کند:
«این دختران صاحب عقیده هستند .آنان
پیشاهنگانی هستند که جرئت کرده اند به
یک مرد بگویند ،نه .من آنان را تحس��ین
می کنم»

هم��ان تیم بازی م��ی کند و به
عنوان بهتری��ن بازیکن تیم به
فینال بازیهای  North Westنائل
آمده است.
او ضمن موفقیت در بازی هاکی
دارای مق��ام های ش��اخصی در
رشتههایتحصیلیاستبطوری
که در س��ال اول دبیرس��تان در
تمام رش��ته ه��ای تحصیلی به
عنوان دانش آموز ممتاز شناخته
شد و در سال سوم دبیرستان در

•

رشته شیمی و فیزیک و ریاضی
در مونترال به مقام س��وم دست
یافت.
اش��کان ضمن ادام��ه ورزش در
کالس چهارم مدرس��ه Michel
 Provostمش��غول تحصیل می
باش��د .برای او و همه جوانان و
نوجوان��ان کامیونیت��ی ایرانیان
آرزوی موفقیت می کنیم.
تا شماره آینده برقرار باشید

بازتاب...

 ما ایرانی ها معتاد به افیوناستبدادیم!
 دکتر امیر خدیر پسر خاله ی بندهنیست ،انسانی ست آرمانگرا! او
عادت بدی دارد ،انگشت در النه
زنبورهای گزنده می کند.
-------------------------بازتابی بر گزارش «ژورنال» :دکتر
امیر خدیر حتت نظر «سازمان ضد
جاسوسی کانادا»...
 - -مندرج در پیوند فوریه - - 15

شهرام گلچین
------------------------

آنکه می خندد خبر
هولناکهنوزنشنیده
است!

«برتولت برشک»
_________________

شادباش
و یادباش
نو آمد و نو کن نوروز دیگر
آمد
وز این بهار و نورس فردای
نوتر آمد
باری چو سر شد این دی
کین را زدل به در کن بین فروردین برآمد
از دل آمد
گرچه در کنارتان نیستم بی شک دلم با شماست!
______________
شب بود و من و تنهای خانه ام ،شمعی و سیب سبزی از دستهای
پر از عاطفه «او»؛ و پنجره ی سبز خانه ام ،کوچه ها سبز ،خیابان
سبز و چشم های بالغ دخترکم سایه ،با تبسم معصومانه اش در
قابکی کوچک بر دیوار کنار پنجره که گوئی با نگاهی ثابت بر من
و تنها میهمانم،
سال کهنه ،با چمدانی که بسته در کنارش ،نشسته روی صندلی
چوبی نزدیک به در خانه تا با رسیدن نوبهار ،نوروزی که دیگر
ساعتی بیش نمانده به فراررسش ،تا اتاقم را شکوفه باران کند و نو
بیارد صبح فردا را.
شور و شوق و عشق و غم در کنار هم .این چنین ترکیبی با تفاهم
را،
پیش تر ،کم ندیدم من!
سر فرو برده بود سال کهنه در گریبانش ،بی آن که چیزی بگوید.
به چشم اینگونه می آمد که بی صدا می گرید.
بیش از این تاب سکوت نداشتم و پیش آوردم و پرسیدم:
از چه رو این گونه غمگینی؟
پس از کمی تحمل ،این گفت:
شما انسان ها ،چه خوش استقبال و بد
بدرقه ئید!
درماندم و او ادامه داد:
دیگر چیزی نمانده پسرم ،سال نو با بوی
علفزاران و بهار دل انگیزش ،در بگشاید و
با دستانی پر از شکوفه پیش از سپیده دم،
نوروز را به ارمغان آرد!
پرسیدم:پسرتان؟
در پاسخ گفت :آری میزبان مهربان!
و ادامه داد :پارو پیرار و پیر پیرارساالن
همگی اجداد مایند همین که او بیاید،
من زحمت کم می کنم؛ این رسم آباء
و اجدادی ماست و گفت اگر می بینی
که غمگینم ،از فراموشی شما انسان ها سخت در عجبم .خاطرتان
هست! که من هم با هِلهله ی بهار آمدم و حال عمرم دیگر به سر
رسیده.
ما بی دریغ زیباترین ها را برایتان به ارمغان می آوریم تا شما از آن
توشه بر بندید و از طبیعت شاکر باشید و پاس اش دارید؟
آب و باد و خاک و آتش و این همه زیبائی و نعمت بی دریغ را به
جان دل هدیه می کنیم و تنها شما انسان ها چگونه با حرص و آز
بر ما ،و حتی بر خودتان چنان زخمی دلخراش فرو می آورید ،که
هر یک از سالمان که می آید و می گذرد دست برنمی دارید ،تا
جائی که دیگر چیزی نمانده که نه تنها حیات وحش ،بلکه فرزندان
تان را نیز به قربانگاه ببرید و بی تحملی چنان عرصه بر خود تنگ
می دارید که ما را هم به طغیان یاس و ویرانی رهسپار می کنید.
وای بر شمایان! و...
من سر به زیر و در سکوت و خواب خلسه با تیک -تاک ساعت
دیواری دلم چنان با ضربان بر سینه می کوفت که دیگر چیزی
نمانده بود قالب تهی کنم!
که ناگهان دستی شانه ام را لمس کرد و گفت:
هی! بر پا و شادی کن که میهمانت آمده.
و آمد.
و من نگران و هراسیده:
خوشامد گفتم و از این وهمی که بدان دچار آمده بودم به ناگاه
پریدم و برای فرار و گریز از آن حال آشفته ،گوشی تلفن را برداشتم
و به هر عزیزی که پیدا و ناپیدا بود ،زنگ زدم و دستپاچه و متاثر
بجای شادباش ...هی یادباش گفتم
و تا سپیده سر نزد نخوابیدم و بی اختیار گفتم:

ادامه در صفحه29:

www.paivand.ca
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موزیک...

koolock@videotron.ca

www.koolock.com

نوروز به میهمانان سخن خود
(دی جی کوالک)
را آغاز نمودند و نکاتی را درباره
514-594-4214
س��ازمان غیر انتفاع��ی خانه
ایران و هم��کاری خانه ایران
بهزاد قیامی
برای برگزاری پاراد نوروزی به
حضور مدعوین رساندند .پس
از صرف شام رقص و پایکوبی
شروع ش��د و مس��ابقه کوتاهی هم
درباره نوروز انجام شد که بسیار جالب
و آموزن��ده بود( .عکس و گزارش این
جشن را در صفحه  18ببینید).

برنامههای
عیدامسال
چهارشنبه سوری
زرتشت

دوستان ،امسال نیز همچون سالهای
پیشین ،این افتخار به من داده شد تا
مسئول اجرای موزیک ( )DJدر برخی
از برنامه های ش��هرمان باشم .جشن
چهارشنبه سوری انجمن دوستداران
زرتشت در سالن مجلل پاالس انجام
شد .سالن زیبای پاالس برای پذیرایی
از بیش از  ۶۰۰مهمان آماده شده بود.
برنامه با کمی تاخیر ش��روع شد (که
البته برای مجالس های ایرانی امری
طبیعی ست و شاید الزم به ذکر هم
نباشد) بعد از آغاز با سرود ای ایران و
چند سخنرانی کوتاه درباره چهارشنبه
س��وری و تبریکات عید ،مهمانان با
نظارت مسئولین و با نظم از روی آتش
پریدند و بر اساس رسوم چهارشنبه
س��وری به خواندن “زردی من از تو،
سرخی تو از من” پرداختند.
بعد از پایان این مراس��م ،به رقص و
پایکوبی پرداختیم و شبی پر
از شادی و رقص داشتیم.

نوروز دهخدا

برنامه نوروزی مدرسه دهخدا همچون
سالیان گذشته در سالن مرکز فرهنگی
شهر مونت رویال انجام شد .برنامه این
جش��ن که در آن بی��ش از  ۶۰۰نفر
حضور داشتند ،با سرود ای ایران که
توسط دانش آموزان خردسال مدرسه
اجرا ش��د ،آغاز گش��ت .پ��س از آن
دانش آموزان مدرسه با اجرای سرود،
نواختن فلوت ،دکلمه و شعرخوانی ،
رقص زیبای قاسم آبادی توسط یکی
از نوجوانان مدرسه برنامه ها را ادامه
دادن��د .در پایان رق��ص گروهی بچه
های مدرسه که با سرپرستی هنرمند
عزیز شهرمان ،خانم آرام بیات ،تهیه و
تنظیم شده بود ،شور و هیجان دیگری
در بین حضار در محل جش��ن ایجاد
نمود .بعد از اتم��ام برنامه های تهیه
شده به رقص و پایکوبی پرداختیم و
شب زیبای دیگری به بار نشست.

نوروز مدرسه وست آیلند

نوروز خانه ایران

جش��ن عید خانه ایران نیز
در سالن زیبای المپیا برگزار
شد .پس از ورود مهمانان و
اجرای سرود ای ایران ،آقای
صمیمی با تبریک جش��ن

آلبوم جدید افشین

بع��د از چند هفته معرفی آلبوم جدید
افشین توسط کمپانی آونگ و کنجکاو
کردن هموطنان عزیز ،س��رانجام این
آلبوم به ب��ازار آمد .گرچ��ه آهنگهای

 -١مهربونی
 -٢من اگه نباشم
 -٣من سازگارم
 -٤مشکوک
		
 -٥یالله
		
 -٦مادر
		
 -٧عزیزم
 -٨مگه میشه
 -٩گندمک
 -١٠دل سپرده
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پویا
کامران و هومن
سعیدشایسته
شادمهرعقیلی
مهدی اسدی
پویا
مهدی مقدم و نریمان
لیال فروهر
شهریار
حمیدرضاگلشن

جشن ساالنه مدرسه وست آیلند نیز
با چند برنامه تهیه شده توسط دانش
آموزان و والدین مدرس��ه آغاز ش��د.
هنرمند عزیز شهرمان ،آقای بابائی که
در چند ماه گذشته به آموزش دف به
والدین و دانش آموزان مدرسه همت
گماش��ته اند ،با همراهی پنج نفر از
والدین و یک��ی از دانش آموزان
نوجوان ،چند قطعه موس��یقی
د
ست
ان توامنند هر کو برای
گروه��ی با ص��دای زیبای دف
ارت
قاء
م
ب��ه اجرا گذاش��تند ک��ه توجه
یرا
ث
ف
ره
نگ
ی ما
ش��نوندگان را کام�لا به خود
جلب نمود .رقص زیبای بچه ها قدمی بر میدارد ،مریزاد!
که در مدرسه وست آیلند نیز دوستان ،درود بر شما،
با سرپرستی هنرمند شهرمان
خانم بیات تنظیم ش��ده بود ،خستهنباشید!
شور و هیجان بینندگان را به
ا ین
اوج رس��اند .بعد از پایان این
برنامه ها ،باز نوبت به رقص و پایکوبی ششمین سال تاسیس پاراد نوروز در
رس��ید و امیدوارم که رضایت خاطر مونترال ،برنامه ری��زی با دقت انجام
ش��د .تجربیات کسب ش��ده توسط
حاضرین مجلس را جلب کرده باشد .مجریان پاراد نوروز در ش��ش س��ال
گذشته نظم خاصی به برنامه داده بود
«پاراد نوروز»
صبح روز یکش��نبه ،ساعت  ۸صبح و با همکاری هیئت اجرائی خانه ایران،
(پس از چرتی دو ساعته!) با امیدواری برنامه ها بدون وقفه و بطور منظمی
زیاد به داشتن هوایی آفتابی و بهاری و پیش میرفتند .طبق روال همیشگی
با آرزوی دیدار پرشور هموطنان ایرانی با سرود ای ایران پیش رفتیم .برنامه ها
در «پاراد ن��وروز» راه��ی  Place duشامل مقدمه ای در باره جشن نوروز،
 Canadaشدم .آماده کردن دستگاه خواندن منش��ور حقوق بشر کورش
های صوتی ،مرتب کردن محل برنامه کبیر به س��ه زبان فارسی ،فرانسه و
و تنظیم برنامه ها تا ساعت  ۱۱صبح انگلیس��ی ،رقص هفت سین و شرح
ادامه داشت و محل برنامه به سرعت کوتاهی از معنای هفت سین داخل
مملو از هموطنان عالقمند ش��د .در سفره ،موسیقی گروه دف استاد بابائی،
سخنرانیسیاستمدارانمونترال،قرعه
کشی جوایز تعیین
ش��ده از ط��رف
مجری��ان برنامه و
رق��ص و رق��ص و
رقص بود.

و سرود ای
ایران

طنـــــز
 1خرسندی
0
و م��اه
ه��ای

گذ شته
و در حین تنظیم برنامه های پیشین
و همچنین برنامه های عید نوروز ،با
مس��ائلی برخورد داشتم که افکارم را
بسیار مش��غول کردند .در چند شب
گذشته ،نکته ای بنظرم رسید که برایم
بسیارجالببودکهامیدوارمجایبحث
و گالیه در شماره های بعدی نشریه
پیوند باز نکند که این حرف دل است
و بس ...در مجالس رس��می و شادی
ما ،گرچ��ه برنامه گزاران و ایدئولوژی
آنها در ط��رز اجرای برنامه و بودن یا
نبودن بعضی از نمادهای ملی بسیار
متفاوت است ولی مظهر مشترکی نیز
بین تمام برنامه گزاران دیده میشود
که تاکنون نادیده گرفته شده است.
این نُما ِد ملی مشترک چیزی نیست
جز سرود ای ایران .این سمبل افتخار
ملی بدون استثنا در تمام جشنهای
ایران گشایش گر برنامه ها میباشد و
همه سازمانها و انجمنها به آن افتخار
میکنند .در مدت پخش این س��رود،
ندای گالیه و جدایی و تفرقه خاموش
است و برخاستن به احترام این سمبل
ملی بدون تردید و بحث ،یکپارچه گر
مردم ایران زمین می باشد.
امی��دوارم که ارزش ای��ن نماد ملی،
نیروی اصلی در راه یکپارچه ساختن
مردم ما بیشتر شناخته شود .به امید
آن روز زیبا...

حکایت پیشنماز شهر ما

فوق العاده! فرمانده نیروهای انتظامی و نماز با شش
زن عریان  ....غزل!
دوستی زنگ زد که س��ردار زارع ،فرمانده انتظامات
تهران را با شش زن عریان دستگیر کرده اند که با آنها
نماز جماعت میخوانده! سر شام بودم .بعد از شام فالی
از حافظ گرفتم .آمد:
در نم��ازم خم ابروی تو در یاد آمد  -حالتی رفت که
محراب به فریاد آمد
دیدم عجب که حافظ خم ابروی یار را سر نماز فقط به
یاد میآورد و از حافظه میگذراند ،و در نتیجه محراب به
فریاد میآید .خدا به محراب رحم کند در نماز جماعتی
که سردار مسلمان میخواند.

در نمازم سر شب ،شش زن عریان آمد
د
حالتی رفت که گلدسته به افغان آم 
قل هوالله احد گفتم و آن جی جی ناز
دوش بگرفته و الحوله و تنبان آمد
رفتــم الله صمد را که بگویم ،فی فی
د
از حسادت پکر و دلخور و گریان آم 
لم یلــد گفتم و لم یولد من روی لبم،
که به طرف دهنم سینه و پستان آمد
مالک یوم طرب بودم و در سجده ی من
کاروان کپل و باسن و هم ران آمد
من که منصوبه ی رهبر شده ام ،با جهدم
انتظامــات به سرتاسر تهران آمد
ما طرفدار نمـــــازیم به قرآن حافظ
آنَ  که سردار مسلمان آمد
اشهدو ّ
-----------دروغ چرا؟ فال حافظ را خودم انتخاب کردم ،خودش
نیامد .اشاعه ی خرافات نکنیم!.
----------------------------

در ط��ول هفته ها
خوبی در این آلبوم شنیده میشوند ولی
بعد از این همه تبلیغ ،انتظار آهنگهایی
بی نظیر داشتم که متاسفانه آنچه فکر
میکردم پیش نیامد.
آهنگهای خوب ای��ن آلبوم مثل “دلم
ب��رات هالک��ه” و “خانم خوش��گله”

شباهت عجیبی به آهنگهای آلبومهای
قبل��ی ای��ن هنرمن��د خ��وب دارند و
بنظر میرس��د که تهی��ه کننده یونانی
االصل آلبومهای افش��ین ،کاس��تاس
کاراگیوزیدیس ،با احتیاط کامل عمل
کرده اند و از کارهای جدید تا جایی که

امکان بوده دوری کرده اند.
تنها کار جدید و جالب این آلبوم ،قطعه
“گیر میدادی” س��ت ک��ه با همکاری
هنرمن��دان ج��وان رپ و هی��پ هاپ
داخل ایران ،تاتالو و حسین تهی و برادر
افشین ،امیر علی ،اجرا شده است و به
همین س��بک میباشد .در ضمن
نفوذ موسیقی یونانی کاستاس
در آهن��گ “زندگی ب��ا تو” نیز
دیده میش��ود که ترکیبی از دو
زبان فارس��ی و یونانی را شامل
است.

آهنگهای مورد عالقه
من در این آلبوم:
دخترک عروسکی،عجب شبیه امشب ،
گیر میدادی ،دلم برات هالکه
اجرای هنری**** :
اشعار** :
قوه تجاری**** :
کیفیت تکنیکی**** :
زیبایی هنری جلد****:

فراخوان
“ش�ب از س�تارگان روشن است” /بامن به دش�ت 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 كش��تار دهه  ”٦٠ضمن دعوت ازعالقه مندان براى
ش��رکت در بحث و تبادل نظر دراین یادمان ،از کلیه ی پژوهشگران،
هنرمندان ،فیلم س��ازان و فعالینی که درای��ن 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

سروده ی بهاری
اصغر آقا بیا بهار آمد

اصغر آقا بیا بهـــــار آمد
تحت حفظ دو پاسدار آمد
از محرم حیا نکرده بهــــار
فکر رخت عزا نکرده بهار
آمد از راه ماه فروردین
از همانجا روانه شد به اوین
عطر گل در کمیته شد محکوم
منتقل شد به جای نامعلوم
موقعبازجوییازبلــــــبل
شد سئوال از روابطش با گل
قاضیدادگــــــاهاسالمی
تبر و داس را شده حامی
گفت ما میزنیم از ریشه
گل فکر و گیاه اندیشه
کرده تمدید حاکم موذی
حکم حبس نسیم نوروزی
با صبا گفت قاضی عوضی
که به یاران به عاشقان نوزی
گفت بر ما بوز نسیم صبا
خفه مان کرد باد زیر عبا
گفت فصل بهار مغضوب است
دهه ی فجر خار و خس خوب است
گفت خصم شکوفه باید بود
دوستدار علوفه باید بود
گفت ما قاضیان شرع نبی
سال را پیش میرویم عقبی
گفت ما سال نو نمیخواهیم
پیشرفت از جلو نمیخواهیم
گفت هرساله ما دعا کردیم
که دوباره به غار برگردیم
اصغر آقا بیا بهـــــــار آمد
دشمنش از زمان غار آمد
اصغر آقا بیا بهــــاران شد
دشت و صحرا شکوفه باران شد
دف بزن نی بزن برقص و بخوان
از کمر میوه های قر بتکان
تا بهاران خجسته تر باشد
کام جانت پر از شکر باشد
ای بهار ای شکوه فروردین
وه چه خوب آمدی چه خوش گلدین

«اصغــــرآقا»

درمونتریال «اصغرآقا» را از دی جی
-3336
تپش تهیه کنید:

514-223

www.paivand.ca

-- کلی و جزئی--

 نقاش ساختمان) تخفیف رنگ%50 (با
 و پالسترgyp-Rock  نصب-

 نرده های چوبی و فلزی، سرامیک-

 نصب و تعویض درهای چوبی نصب کابینت آشپزخانه و حمام تکمیل زیرزمین-  نصب هاردوود-

------  با قیمت مناسب----(514) 265-0973
(514) 298-1393

 بعدازظهر7  صبح تا9از ساعت

نوشیـن










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

قابل توجه خامن ها

996-9692

 با وقت قبلی-- توسط شادی
شب10 تا6 :ایام هفته
 هر زمان:آخرهفته ها
(514)

استخدام

استخدام

به چند ویتــرس برای کار
NDG در رستوران در ناحیه
:نیازمندیم

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

514-483-6990
solimaniHarly:oct01,15willpay

TATOO
تــــاتو

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

استخدام

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

به یک نفر آشپـــز

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

و خدمات آرایشی

(514) 363-9262
aliwillpayzakimar01,15

استخدام
Cafe Depot

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

ghafuri:pays$10/month

استخدام


















ریاضیات
تدریس


























 























زاده
رحیم

































 Tel.

بعدازظهر2 ونیم صبح تا6 :شیفت کار

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

استخدام

4plex ForSale













زبان
تدریس

514-807-8747

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



















 Tel.








فرانسه









خانم
توسط
و
انگلیسی



































بــاتجربه
و
تحصیلکرده
































 
paid to end of July

به سه ویترس و یک نفر
 برای کار در رستورانDishwasher
: نیازمندیمNDG در ناحیه

JYazdanparast:willpayAkavan













زبان فرانسه






































خصوصی
تدریس




























 
تدریس خصوصی زبان فرانسه






























 






































تدریس خصوصی


















































































































 فرانسه
زبان
آموزش
لیسانس
 توسط فوق






























فیزیک
و
ریاضیات
تدریس
و مترجم کاخ دادگستری مونتریال

در سطح دبیرستان و کالج
توسط استاد باتجربه
(514) 342-1810

mar15apr01PdAk

پیشگویی و آینده نگری
514-708-2959
514-489-4021

باتخفیف ویژه برای هموطنان

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

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

paidahavan: sep 15

شهریاربخشی























نغمه سروران










1625 De Maisonneuve W., Suite: 401
Montreal, Qc
























































514-889-8765

TATOO
از مبتدی تا پیشرفته




















یابی
عیب
و
 تعمیر















کردن
اسمبل
 ارتقا و









 کامپیوتر
ویندوز
انواع
 نصب










































مترجم رمسی

استخدام

رستوران کبابسرا به چند ویترس
.باتجربه فورا نیازمند است

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

جواد داوری

رضانوشادجمال

آموزش موسیقی









Zarif
Catering

514-484-6897

PHOTOGRAPHY
PROFESSIONAL















5301
QUEEN
MARY (Decarie


)














SNOWDON










































































































pc card 




















































محمودایزدی














عضوجامعهمترجمینکبک

دعوتنامه و تصدیق امضاء

ترجمه کلیه اسناد و مدارک با تضمین




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
















 تائید ادارات و سازمان های ایالتی و فدرال
VHS

DVD 



�


































(514) 333-7309





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










Tel.: 514-745-0318



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


























Cell.: 514-246-8486




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

















Fax: 514-745-1136




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














سالن آرایش
7 St-Laurent
 روزVille



















 هفته
hagigi:1stofmontPaidtoendofFeb08

callMsghafari-ok

514-933-0-933

Pd:jun08

514-294-8242
AKHAVAN

514-487-9186

متـرجم




















انجمن
عضو
و
رسمی
مترجم
کبک
مترجمان


















کامپیوتر
آموزش























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




















 از،باتجربه و دارای دیپلم





























































دلسوزانه
شما
سالمندان


















.کنم
می
نگهداری

























































ع
م
جما
کلبه
و
ل
davood












پرستارساملندان











514-768-9485

jan08LeilLesanipd$120

عمرًا اگه












 
لنگه شو پ514-683-0707
یدا
کن
!ی










































 
Tel.: (514) 937-2888
























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

:)با تعیین وقت قبلی (فلور

* محیط مناسب جهت خانم های
.محجبه هم فراهم میباشد











مــادری مهربان

 شمع و آینه، کارت،فال قهوه
















 ترجمه مدارک،دعوتنامه رسمی


















 






514-624-5609









514-889-3243















SalimiPd:tomay15

تدریس زیست شناسی و
زمین شناسی




































































































__________________________________




















 ترجمه رمسی










 






________________________________









 W. Tel.: 514-484-8072 

















6107
Sherbooke





































































مدارک
NDGاسناد و





رسمی
ترجمه






















514-583-9619
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 اداره مهاجرت و پلیس، جهت دادگاه

keyvanfardad: Apr01

: بفروش می رسد...و بسیاری دیگر
)تلفن اطالعات (سعید
(514) 290-6660




























(514) 984-8944

















charity:MrsShahndeh:freeOct01&15

آموزش رقص ایـرانی وعربی














-----  با بهترین قیمت----)ترجمــه (شفاهی
 * سرویس

(514) 476-2075

 و همچنین اتومبیل مزدا--- 2006 SUV تربیوت

514-485-4744
514-620-5551














College, University,
High School
- -  سال سابقه تدریس15 - دکترکیوانفرداد

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

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

Mehrnoosh

paid to end of July

-  به دلیل مهاجرت به ایران-

سوپراخــوان























 Tel.: 514-850-0460
514-969-5222

















































 

و فروش وسائل خانه
MOVING SALE

restoGuilanNaimi:Dec01,15paidakavn

به یک نفر خانم آشپز
برای کار در کلبه عموجمال
.فورانیازمندیم




paid:June08L
paidtoendofDec2006

College, University) 















































tutoring 






(High-School,














































 















 


















با نازلترین قیمت
 آموزش خودآرایی-

fromJuly15

WWW.irmath.com

University) 








Tel.: 514-688-5789
514-688-5789


















 College,
tutoring 






(High-School,

Tel.: 514-515-1888
Tel.: 514-983-0952

کلیه خدمات آرایشی

514-999-4161



































Babai,will paid akavan: oct-nov:80

به علت مسافرت
مجموعه ای از فرش های
ایرانینفیس
در اندازه های مختلف
با قیمت های بسیار مناسب
بفرو ش می رسد

استخدام

678-6451

Nikpour:willPay80tilEndofFeb08

(514)
(514)







فال قهوه و ورق

514

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

9311570nader

فال قهوه وکارت

دف
آموزش



کالس



























های گروه نوازی
تشکیل















































آموزش آواز اصیل ایرانی





















)تصنیف
و
(ردیف






























ف
ش د
فرو































485-0739
993-0739












 

فروش
اکازیون
فرش

1490 Maisonneuve W (X:Mackay)

ahmadmehdizadehwilpay120Akavan:tilmay01





استخدام

West Island

کارهایساختمانی

28
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1731 Oxford (X: Grenet)

سیروس





..........
































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


























































درمان بیماری ها با هیپنوتیـزم
عقد و
سفره
تزئین

































































نامزدی
میز




علی سلیمی







514-333-7309





















































1731
Oxford
(X:Grenet)
























Ville-St-Laurent
514-979-2120
�




















 




Shirin
Afshari




















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

... سقفی برای ارتقاء همبستگی:خانه ایران






(CIVIL)






































































































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































Tel.: (514) 485-6000
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www.paivand.ca

dسالd 14شماره13 d 834فروردین1387

دکتر امیر خدیر و ما...

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

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

514-996-9692

ادامه از صفحه26:

PAYVAND

Published Since 1993
BIWEEKLY NEWSPAPER
FOR PERSIAN COMMUNITY
(Montreal, Toronto, Ottawa,
)Victoria, Calgary & Vancouver
Montreal Main Office:
1819 Maisonv. W.,
Montreal, Quebec H3H 1K1
Mailing Address:
Box 1122 STN. H.
Montreal, Québec, H3G 2N1

Tel.:
514-996-9692

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

www.paivand.ca
هفته گی Vancouver:

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

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

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

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

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

کوتاه زیباتر است

تعمیرات ساختمانی آوا

Ava Handyman
Renovation
 ---کـــلی و جزئی ---

 کف کاری (سرامیک ،المینه،هاردوود و)...
 کارهای دیواری ،پالستر و... نقاشی ساختمان لوله کشی و برقکاری (جزئی)و بسیاری دیگر
برای برآورد با ما تماس بگیرید:
Ramin Rayat
(514) 560-6401
Apr01,15PAk

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

مراکز پخش پیوند

مرکز شهر مونتریال:

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

اوتـــاوا:

سوپرآریا ،شیراز ،پردیس ،و دیگر فروشگاههای
ایرانی

خانه
ایران:

سقفی برای
ارتقاء
همبستگی

تورونتو:

کتابفروش پگاه و فروشگاه ها و مراکز
معتبرایرانی

Distributed Free

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

And all Major Cities

Ottawa, Toronto, Vancouver

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

لوگوی پیوند:

کار استاد علی اصغر معصومی،
هنرمند و نقاش معاصر

مهاجرید و دنبال
کار می گردید؟
NDG Community Council
Tél: 514-484-1471
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«ماتم زده را عید بود ماتم دیگر!»
.....
و به ناگاه خوابی آمد که در آن فرو
غلتیدم و دیگر هیچ نفهمیدم...
خب! شما هیچ خودتان را ناراحت نکنید،
به دید و بازدید بروید ،سمنو بخورید،
جیب هاتان را پر کنید از شکالت و
شیرینی!
نه ،هیچ جای نگرانی نیست!
نوروز آمده تا می توانید بخورید مبادا
که از قافله پس بیافتید که وقت بسیار
تنگ است چه کار دارید که چه کسی
یا کسانی بر خر مراد سوارند و یکه تازی
می کنند!
مبادا که هیچ نگرانی خداناکرده به دل راه
دهید که غفلت سخت موجب پشیمانی
ست.
ای دل غافل!
به راستی هیچ به پیرامون تان نگاهی
می اندازید؟
ما چقدر ابله هستیم.
به خودمان ،یعنی خودم را می گویم:
ای برادر این پرسش ها نه دیگر خریدار
دارد و نه گوشی و شاید هم چشمی نظر
به آن دارد!
مگر بیماری پدر جان؟ کنج خانه بتمرگ
و بیهوده به دنبال دستمال برای سری
که درد نمی کند مگرد!
ولی از شما میپرسم:
این روزها و سالیان هیچ ربطی به 20
سال ،اصال کمتر ،دارد؟
بگذارید باز هم استناد کنم به این جمله
ی زیبا و پرمحتوای «برتولت برشت»،
جایی این چنین می گوید:
وقتی مرگ عرصه و قلمرو گسترده ئی
می یابد دیگر خاصیتش را از دست می
دهد!
در طی سال گذشته بی شک هر هفته...
خوب توجه کنید! هر هفته! صدها و
گاهی هزاران انسان در اثر جنگ ،ترور
و عوامل طبیعی همچون زلزله ،توفان
های غیرقابل باور ،سیالب های گل و
الی و لجن ،عدم تغذیه ی سالم ،موجی
از سرطان های گوناگون ،توزیع و مصرف
بی مرز مواد مخدر شیمیایی دست ساز و
ترورهای بی نظیر و بانظیر ،اشتهای بیش
از حد کمپانی های نفتی ،داروئی ،خرید
و فروش سالح های مرگبار ،کشتار مردم
بی پناه و بی گناه فلسطین ،کردهای
پراکنده در سراسر جهان...
این یک حقیقت بی تردید است که

جهان امروز دیگر
بسان  20یا  30سال
گذشته نیست ،به
شکل دهکده کوچکی
درآمده که به هر کشوری پا بگذارید
انبوهی از نژادها و قوم های مختلف
با تفکر و بی تفکر مذهبی ،سیاسی و
اکثریتی به واقع بی تفاوت!
بله بی تفاوت.
کجا می رویم؟
کی ما خورده می شویم؟
آیا این کره خاکی به یک تیمارستان
بزرگ بیشتر شباهت ندارد تا به یک
زمین با تمدن و تکنولوژی پیشرفته؟
نکند خودتان را ناراحت کنید که این
سرمایه های بادآورده به جیب چه
کسانی می رود؟
ممکن ست خدا ناکرده قند خون تان یا
چربی آن باال برود!
چکار دارید! حال کنید! بخورید! ببرید!
و فقط و فقط مصرف کننده باشید که
جز این به صرف خیلی تان نیست.
سونا بروید!
خود را برنزه کنید!
مو بکارید!
چرا که کچلی یک معضل اجتماعی
– سیاسی ست!
لنزهای آبی ،سبز ،بنفش ،ماورای بنفش
بگذارید!
اصال گور پدر مال دنیا ،گلدن ویزا را بکار
بگیرید و دبی را دربست بخرید!
فقط یک هتل خریدن که اصال افت دارد.
خدایا ما را از بالیای آسمانی -زمینی
محفوظ بدار و همچنین تیر غیب!
و اما...
گفتم بی تفاوتی!
معموال در کشورهای مستبد و دیکتاتور
(البته حاال را نمی گویم .حاال که دیگر
این حرف ها نیست دمکراسی از خوشی
صدایش درآمد) آن قدیم ندیم ها مخالف
اش را به زندان می اندازد یا بالهای دیگر،
اما در غرب و اروپا و کانادا روش دیگر
بکار بسته اند.
مثال به آدم ها آمپول بی تفاوتی و تنبلی
و ...تزریق می کنند.
چنان که از کنار هر حادثه یی به
آسودگی می گذرند.
حاال به یک نمونه دم دست و تازه از تنور
درآمده اشاره می کنم:
مثال همین چندی پیش روزنامه ی
ژرنال دو مونرال ،با عنوان دهان پرکن
«سازمان ضد جاسوسی کانادا» دکتر
امیر خدیر را به زیر ذره بین برده و قصد
آن داشته که چهره این انسان فعال و
پرانرژی سیاسی -اجتماعی را در دیدگان
مردم استان کبک به ظاهر مخدوش

مروری بر اخبار کبک..
ادامه از صفحه19:

دومون انگلیسی زبانان گریخته راهم
مشمول این دعوت کرد.
ولیگفتمحدودیتهایزبانهمچنان
به قوت خود باقی هستند.
صدهاه��زار نفر ،در س��ه دهه اخیر،
بخاطر همین محدودیت ها کبک را
ترک کرده اند.
دوم��ون ،در مقاب��ل پای��دار ماندن
محدودیته��ای زب��ان ،ب��رای جلب
گریخت��ه گان ،آوانس جالب��ی ارائه
نکرد.
وی گفت« :برگردید و در ش��کوفائی
که دول��ت آین��ده  ADQدر کبک
ایج��اد خواهد کرد ش��رکت کنید و
به دوس��تان و فامیل های خود نیز
نزدیک باشید (!)»
از تدابی��ری ک��ه رهب��ر ADQبرای
افزایش جمعی��ت در کبک ارائه داد،
تش��ویق مردم به زاد و ولد بیش��تر
است.
در مورد ورود تازه واردین و مهاجرین،
وی هم��ان عدد  45000در س��ال
را کاف��ی می دان��د و10000اضافی
پیش��نهادی دول��ت ژان ش��اره را
غیرمسئوالنه دانسته و رد میکند.
دومون نگرانی بعضی از اعضای حزب
خ��ود را ،مبنی براین ک��ه این گونه
رفتارها  ADQرا ضدمهاجر قلمداد
خواهد کرد ،بیمورد می داند.
وی می گوید« :ما فقط مخالف افزایش

ریشه ای(؟) هستیم که مشکل آفرین
خواهد بود .آنان (مهاجرین) به کبک
و حتی به  ADQخوش آمده اند!»
علیرغم انتقادات بعضی از اعضا درباره
غیرشفاف بودن امور ،این رهبر حزب
با اکثری��ت  94,8درصد آرا در مقام
خود ابقا شد.
اما این رق��م از 9,96و  95,7که وی
در س��ال های قبل کسب کرده بود
وهمچنین از  97,2شاره کمتراست.
ولی دوم��ون آن را مهم نمی داند و
نگران آن نیست.

مواجب رهبران...

موض��وع دیگری ک��ه در کنگره هر
دو ح��زب مط��رح و م��ورد اعتراض
قرارگرفت حقوقی است که رهبران
ای��ن دو ح��زب ،ع�لاوه ب��ر حقوق
دولتی ،از حزب مربوطه دریافت می
کنند.
ژان شاره ساالنه  75000دالر ،عالوه
ب��ر  168250دالر حقوق نخس��ت
وزیری ،از ح��زب لیبرال کبک حق
رهبری میگیرد .ماریو دومون هم به
نوبه خ��ود 50000 ،دالر از ،ADQ
عالوه حقوق دولتی 143628دوالر
به عنوان رهبر اوپوزیس��یون رسمی
دریاف��ت می کند .ه��ر دو مورد هم
از سوی بعضی شرکت کنندگان در
کنگره ها و هم از س��وی خانم ماروا
مورد سوال و انتقاد قرار گرفت.

کنند.
ولی به نظر بنده نه تنها موفق بدین کار
نشدند ،بلکه او را بیشتر محبوب جلوه
دادند و به این مناسبت بنده به ایشان
جدا از تبریک نوروزی تبریک دیگری نیز
می گویم.
زیرا دکتر خدیر در این  15 -10سالی که
ایشان را می شناسم باور کنید پیوسته و
خستگی ناپذیر همه جا موی دماغ این
کمپانی های رنگ و وارنگ که عرصه را
بر مردم هر روز تنگ تر می کنند ،شده
و نمی گذارد تا به راحتی هر چه می
خواهند صورت دهند.
این دکتر خدیر ما یک عادت بدی
که دارد ،این است که همیشه انگشت
در النه این زنبورهای گزنده می کند.
(خوب ،ترک عادت موجب مرض ست).
به یاد دارم چند سال پیش دکتر خدیر و
حزب نوپای «کبک سولیدر» بر آن شدند
تا مانع بشوند که نگذارند کمپانی لوتو
کبک و کازینو که یک کاسه شدند در
قلب شهر مونترال آن هم در منطقه یی
فقیرنشین یک کازینو تازه باز کنند و در
این آزمون سربلند بیرون آمدند.
و خیلی فعالیت های پرشمار دیگر که
باید جائی مفصل درباره آن نوشت و در
راه ،همسر نیک سرشت او ،خانم نیما
مشعوف ،با  3فرزند پا به پای دکتر در
هر دو زمینه با عشق و ایمان همراه بوده
و هم اینک نیز چنین می کند که بنده
به عنوان یک شهروند کانادائی آرزوی
پیروزی هر دوی آنها را دارم و می دانید
جنجال جدید بر سر خصوصی سازی
دارو بود.
که آخر سر هم بر خر مراد سوار شدند.
و من تفسیر آن را به کارشناسان وامی
گذارم.
اما ،اینجا یک نکته هست:
در واقع دکتر خدیر و همه ی انسان
هایی که امروز گاهی هرچند کوتاه که
در راه حقوق اجتماعی و اقتصادی مردم
برمی دارند بهانه یی شد تا من غیرفعال،
صرفا به عنوان یک شهروند و هم چنین
یک رای(!) نظرم را مطرح کنم و با چند
سطر قلمی کردن این برگ ها ،پشتیبانی
خودم را از این انسان شرافتمند و مبارز
اعالم کنم و هشداری به این به اصطالح
کامیونیتی ایرانی همیشه شادخوار بدهم:
عزیزانم!
اگر شما به عنوان یک شهروند پشتیبانی
خود را از دکتر خدیرها اعالم نکنید ،در
واقع حقوق فردای فرزندان تان را زیر پا
گذاشته اید!
چقدر خوب است که حاال پس از 20
  30سال در غربت بعنوان یک جامعهی ایرانی ،وزیری و یا نماینده یی در

ولی جواب داده شد که چون هر دو
مالیات م��ی پردازند و حقوق حزبی
هم قراردادی است ،بین رهبر و حزب
مربوطه ،زیاد سخت نگیرید !

و مت اصلی...

اما ،تم اصلی کنگره  PQچیز دیگری
بود؛ همان حرف همیشگی،
یعنی جدائی کبک از کانادا.
می دانید ح��زب کبکوا در انتخابات
سال گذشته به مقام سومین حزب
تن��زل کرد و رهبر س��ابق آن ،آندره
بواکلر ،مجبور به استعفا شد و خانم
ماروا جای او را گرفت.
وی توانسته اس��ت تاکنون در برابر
تندروهای حزب ایس��تادگی کرده،
برنامه های خود را پیش ببرد.
این ایستادگی از آن لحاظ مهم است
که  PQبه «خ��وردن» رهبران خود
مشهور است .ولی خانم ماروا بحران
ناشی از شکس��ت انتخابات گذشته
را پشت س��ر گذاش��ته و آتش تند
«رفراندوم جدایی به هر قیمت» راهم
قدری فرو نشاند ه است.
در یکی از جلس��ات کنگ��ره ،که در
حدود  500نفر درآن ش��رکت کرده
بودن��د ،خانم ماروا از یک سوس��یال
دموکراس��ی مدرن صحب��ت کرد و
به بعضی از اس��رافکاری هائی که در
استان می شود ،اشاراتی نمود.
وی معتقد است که برای رسیدن به
این اهداف ،تولید ثروت از ضروریات
اس��ت .اینها جزء اهدافی اس��ت که
در ژوئن س��ال گذشته ،هنگام احراز
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دولت کانادا و یا کبک داشته باشیم تا این
عزیزان بتوانند فردا روز از حقوق فرزندان
ما بدفاع برخیزند و اگر گرفتاریی برای
ما مهاجرین بی پناه پیش آمد ،باشند
کسانی که راه را بر ما هموار کنند.
حال می پرسم شمائی که امروز در
کشوری که به هر حال یک آزادی و
فضای بازی برای ابراز وجود دارید و
همچنین آزادی بیان و ...سکوت کنیم و
از کنار اینگونه حوادث و پرونده سازی ها
بی هیچ تحملی گذر کنیم؟
آیا می توانید بگوئید به چه دلیلی یا
دالئلی امروز اینجا هستید؟
یادتان هست وقتی آمدید به کانادا ،از
شما پرسیدند چرا وطن و خاک آباء
اجدادیتان را ترک کرده اید ،چه پاسخی
دادید؟
بی شک همگی تان از آزادی بیان،
احساس عدم امنیت و جنگ و بگیر و
ببند.
و حاال خاموشی شما در یک سرزمین
آزاد را چگونه میشود تفسیر کرد؛ جز
اینکه بگوئیم با کمال تاسف البت ...که
فقط به فکر خودتان بودید!
و اگر این نیست ،این سکوت و بی تفاوتی
بیشتر باید گفت پس از چیست؟
با پوزش بگویم آیا این تعبیرش این
نیست که ما به خفقان عادت کردیم و یا
اینکه دوست داریم فقط کشک خودمان
را بساییم و کالهمان را سفت بچسبیم،
مبادا سرمان بی کاله بماند و...
یا شاید من شعور درک آن را ندارم و
قضیه از قرار دیگری ست.
و کالم آخر این که:
ما مردم ایرانی معتاد به افیون استبدادیم،
ورنه دکتر امیر خدیر پسرخاله ی بنده
نیست بلکه انسانی ست آرمانگرا .و امروز
نه تنها در جامعه ی ایرانی بلکه می
روند تا به یکی از چهره های برجسته
ی استان کبک تبدیل شوند و من به
شخصه به ایشان افتخار می کنم.
نه تنها ایشان بلکه هر انسانی که گامی
هر چند کوتاه به سوی کمال انسانی
برمیدارد!
این شد که من خودم را با شور و عشق
فراوان آگاهانه به حاشیه راندم و آرزوئی
جز این ندارم که در کنار مردم وطنم
باشم که پیش تر با یک مصرع شعر آن را
توصیف کردم

ماتمزده را عید بود ماتم دیگر..
نوروز یادبادتان باد
شهرام گلچین
مونترال کانادا،
زندان  190سلول انفرادی 22
درآمد  2008فروردین

مقام رهبری حزب ،خانم ماروا روی
آنها تاکید گذاشته بود .وی مخصوصا
گفت نمی خواهد پیشنهادات خود
را در مورد مدرنیزاس��یون سوسیال
دموکراس��ی تحمیل کند ،بلکه می
خواهد بدینوسیله حزب از مکانیسم
رفراندوم رهائی یابد.
اما درباره جزئی��ات این امر تاکنون
چیزی منتشر نشده است.
وقتی که اعضای ش��رکت کننده در
کنگره او را بخاطر استراتژی استقالل
ازطریق سوس��یال دموکزاسی مورد
تشویق قرار دادند ،اشک های خود را
پاک کرد و گفت:
«من به این مردم بخاطر اعتقادات و
تعهدشان عشق می ورزم .مد ت سی
س��ال است که من با  PQبه مالقات
های عاشقانه می روم».
در کنگره PQهمه چیز با تفاهم همراه
بود و از بگومگوهای تلخ و آزاردهنده
خبری نبود .همین وضع خانم ماروا
را تحت تاثیر قرار داد و ادامه رهبری
وی نیز مورد تایید قرارگرفت( .گازت
17مارس )2008
بد نیس��ت س��ری هم ب��ه الپرس
28م��ارس بزنی��م که می نویس��د،
طبق آخرین نظرس��نجی ها ،میزان
محبوبیت رهبران س��ه حزب اصلی
کبک ،از24س��پتامبر 2007تا اواخر
م��ارس  ،2008دس��تخوش ای��ن
تغییرات شده است:
ژان ش��اره از  24درصد به  34درصد
و ماریو دوم��ون از  34درصد به 22
درصد تغییر یافته؛ اما خانم ماروا 30

در کنار هم
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...talk of the Town
یک
مشکل خطرناک برای
رفیوجی ها

Al o

آقای رحیمیان عزیز
 ...ای��ن را م��ی خواس��تم بص��ورت یک
 warningبس��یار جدی به خوانندگان گوشزد
کنید ،اخیرا چند تن از ایرانیان ،بخصوص جوان
ترها ،که قبال بصورت رفیوجی در کانادا پذیرفته
شده بودند و هنوز پاسپورت کانادایی ندارند ،در
تعطیالت نوروزی به ایران رفته اند ،بعضا هنگام
بازگشت از س��وی دفتر س��فارت در فرودگاه
های مختلف (بخصوص دوبی) بازداشت شده،
کاغذهایشان را گرفته اند ،و گفته اند شما که در
دادگاه رفیوجی گفته اید جان تان در ایران در
خطر بوده ،پس حاال در ایران چه می کردید؟
این سفرها دردسرهای بسیار زیادی درست می
کند ،خیلی دقت کنید .علیرضا الف.
------------------

کنسرت اندی

با عرض تبریک سال نو به متام
هموطنامن

و آرزوی س��الی همراه با سالمتی و تندرستی
و موفقی��ت و بهترین ها برای همه هموطنان
من اگر غلو نباشد در همه کنسرت ها شرکت
می کنم و جمعه  21مارس  2008در کنسرت
اندی و سپیده شرکت کردم و از بــــــــرنامه
بی نهایت لذت بردم.
برای اولین بار خواننده ای را دیدم که نزدیک به
 3ساعت بدون وقفه خواند و واقعا از خود مایه
گذاشت .کار سپیده بسیار خوب بود و رقصنده
بسیار هنرمند بود .کنسرت با نظم بسیار خوب
شروع شد و به یایان رسید.
شنیدم که مشکلی در گوشه ای از سالن پیش
آمد ولی ما چن��ان محو هنرنمایی هنرمندان
بودیم که متوجه نشدیم.
من واجب دانس��تم که از برگزارکنندکان این
کنسرت سپاسگزاری کنم و موفقیت روزافزون

آن ها
را در برنام��ه ه��ای بعدی از
میترا
خداوند خواستار شوم.

مدیر روزنامه پیوند

با س�لام ی بدینوس��یله از زحمات کسی که
برنامه خواننده خوب و دوست داشتنی اندی را
درست کرده بودند ،خیلی تشکر می نماییم و
سال خوبی برایتان آرزو داریم.
نغمه و دوستان ،از افغانستان
---------

سال حتویل...
آقای رحیمیان
واقعا خجالت بکشید!

 ...من در نهایت عصبانیت از این همه شلختگی
ش��ما و نشریه تان به ستوه آمده ام .واقعا نمی
دانم چکار می شود کرد ...آخر فکرش را بکنید
اگر نشریه شما نتواند ساعت تحویل سال را به
درستی گزارش کند ،وای بحال بقیه اش ...واقعا
آقای انصاری درست میگفت من از این پس به
این فالیر (پیوند) نگاه نمی کنم...
یک خواننده قدیمی شما

پیوند..... :
با پوزش صمیمانه از یک یک
هموطنان گرامی ،اطالعات
مربوط به تحویل سال،1387
پی��ش از انج��ام daylight
( saving timeجلو کشیدن
پیش از موعد همیشگی ی

عید همبستگی ملی
ادامه از صفحه22:
از این باد ار مددخواهی چراغ
دل برافروزی
س��خن در پرده می گوی��م چو گل از
غنچه بیرون آی
که بیش از پنج روزی نیست
حکم میر نوروزی

 کارت تبریک عیدنوروز

حدود  15روز مانده به آغاز سال
نو ،خانواده ها و افراد و مخصوصا
آنهایی که دور از بس��تگان خود
بسر می برند ،برای عرض تبریک
و ش��ادباش های نوروزی ،کارت
های زیبایی را تهیه می کنند و با
نوشتنمناسبترینمتنکهبیان
کننده و انتقال دهنده احساسات
آنها اس��ت ،برای یکدیگر ارسال
می دارند .گیرنده این کارت نیز
متقاب�لا با ارس��ال کارت زیبای
دیگری فرا رس��یدن سال جدید
و عید نوروز را به ارس��ال کننده
تبریک و شادباش می گوید.

 -خرید لباس و وسایل نو

پوشیدن لباس نو ،داشتن ظاهر
آراسته و زیبا ،بکاربردن گوشواره و
دست بند و سایر وسایل آرایشی،
استفاده از عطر ،دود کردن اسفند،
پاشیدن گالب بر هم در بسیاری
از جشن های ایران زمین بویژه
در مراسم عید نوروز مرسوم بوده
و هست .بطوری که خانواده ها با
هر امکانات و توانایی مالی سعی
می نمایند برای افراد خانواده در
سال جدید لباس و کفش نو تهیه
کنند و آن را در مراس��م تحویل
س��ال و دی��د و بازدیدهای آغاز
سال نو بپوشند.

 پخنت شیرینی وکلوچه

در زمانهای قدیم که مغازه های

عید نوروز مش��غول می شدند و
با همکاری یکدیگر کلیه مایحتاج
پذیرایی از میهمانان ایام نوروز را
خودشان آماده می ساختند.

 حنا بندان و آراستن خودبرای آغاز س��ال نو و شرکت در
مراسم شادمانی و جشن همگانی،
مردم از هم��ه امکانات و توانایی
ممک��ن برای تمی��زی و زیبایی
استفاده به عمل می آوردند .بویژه
خانم ها به آرایش خود پرداخته و
در بعضی از جاها به دست و پای
خود حنا می بستند .بطوری که
برای نشستن بر سر سفره هفت
سین و بساط خنچه نوروزی همه
با لباس نو ،آرایش مناسب و زیبا
در حالی ک��ه بوی عطر و گالب
همه ج��ا پیچیده اس��ت ،آماده
برگزاری مراسم تحویل سال می
گردند.

 نیکوکاری ،کمک بهدیگران ،آزاد کردن
زندانی ها

به منظور تقس��یم ش��ادی ها و
امکانات موجود ،رسم زیبایی قبل
از آغاز سال نو برگزار می گردید
و هم اکنون هم اجرا می ش��ود.
این مراس��م جم��ع آوری هدایا،
کمک ها و عیدی های دس��ته
جمعی برای تقس��یم کردن آنها
مابین افراد و خان��واده های کم
بضاعتی اس��ت که ت��وان مالی
کمتری دارند تا ایشان نیز بتوانند
با این مس��اعدت ها ایام نوروز را
با ش��ادی و بدون کمبود سپری
کنند .در این ایام رسم شایسته
دیگر آزاد کردن زندانی ها برای
پیوستن آنها به خانواده هایشان
در ایام عید می باشد که توسط
فرمانروایان و حکومت ها صورت
می گرفته است.

شیرینی فروشی به صورت امروز  -مراسم آغاز سال نو

وجود نداشت چند روز مانده به
سال نو ،خانم های بزرگتر خانواده
به پختن انواع شیرینی و کلوچه
های خوش��مزه و تهی��ه و مهیا
کردن تنق�لات و آجیل خنچه

سرانجام پس از س��پری کردن
مراسم پیشواز ،آن لحظه زیبا و
شورآفرین تحویل سال نو فرا می
رسد و بهار با طنین نوای شاد و
دلپذیر از تمامی کوی و برزن ها
آغاز می گردد.

مراس��م اصلی آغاز س��ال نو و
جش��ن های نوروز به شرح زیر
است:

حلظه حتویل سال

از چن��د س��اعت مانده ب��ه آغاز
س��ال نو ،تمامی اف��راد خانواده
آم��اده برگزاری مراس��م تحویل
سال می گردند ،خنچه بزرگ و
زیبایی در وس��ط محل پذیرایی
خانه پهن می کنن��د و روی آن
بساط هفت سین و سایر وسایل
و لوازمی که باید هنگام تحویل
س��ال در روی آن ق��رار گیرد با
نظم و ترتیب خاصی چیده می
ش��ود .در طول عم��ر و زندگی
انسانها شاید زیباترین لحظه ای
که همه افراد خانواده در کنار هم
و با ش��ادی و لبخند نشسته اند
همین لحظه تحویل سال است.
این لحظه بسیار حالت معنوی و
عرفانی دارد .دلها همه به سوی
خوبی ه��ا ،زیبایی ها ،تغییرها و
مثبت فکرکردن اس��ت .همه در
درون خود از اینک��ه خداوند به
آنها ش��ادی ،سالمتی ،شادابی و
محفلی پر از انس و محبت عطا
کرده است ،شکرگزارند .آنگاه که
س��ال تحویل می گردد همگی
از کوچ��ک و ب��زرگ از خداوند
می خواهند که در س��ال جدید
همانطوری که مظاهر طبیعت و
زندگی تغییر پیدا کرده ،به آنها
نیز حالتی بهتر از س��ال گذشته
و توام با س�لامتی و شادی عطا
نماید .در لحظه ای که با صدای
توپ تحویل س��ال و موس��یقی
زیبای آغاز س��ال نو بهار فرا می
رس��د ،همه با ش��ور و شوق در
دلها و اش��ک ش��ادی در چشم
ها ،یکدیگر را در نهایت محبت
و سادگی در آغوش می کشند و
برای هم خوبی و نیکی آرزو می
کنن��د و صادقانه روی هم را می
بوسند.
چه لحظه ای می تواند ملکوتی
تر ،زیباتر و شور آفرین تر از این
لحظه عاشقانه و عارفانه تحویل
سال باشد؟
بخش پایانی در شماره آینده

www.paivand.ca

یک س��اعت در آمریکای
شمالی) اخذ شده بود.
م��ا در اولی��ن فرصت از
طریق وب سایت و تلفن
و ایمیل به ه��زاران تن از
خوانندگان این س��هو را
اطالع دادیم.
ما را باز هم تحمل کنید،
ت��رک مان نکنید ،ما قول
میدهی��م بازهم دقیق تر
باشیم.
---------

از دوستان دیرین و گرامی ،بویژه

جناب آقای حسین صمیمی،

امسال خانه
و دیگر عزیزانی که گردهمایی و جشن بسیار بزرگ نوروز باستانی
ِ
ایران را (در تاریخ آدینه  21ماه مارس  ،2008در محل تاالر املپیا -وست
آیلند) با سخت کوشی ،تالش و ابتکار و حسن سلیقه ،به شکلی غرورانگیز و
در شان ایران و نوروز بزرگ ،به انجام رساندند و شبی زیبا و فراموش نشدنی
برای ما به ارمغان آوردند ،به سهم خود صمیمانه سپاسگزاری می کنیم و برای
فرد فرد این یاران و دیگر دوستانی ،که در برگزاری این جشن زحمت کشیدند،
آرزوی بهروزی و موفقیت داریم.

در این
نوروز گرد و
غبار خانه ی درون را
بزدائیم!
جنابرحیمیان

با دوستی بزرگوار صحبت می کردم ،گفتگو به
درازا کش��ید و خاطره های گذشته زنده شد.
بد ندیدم که ثمره این گفتگو را با شما نیز در
می��ان بگذارم ،چرا ک��ه در این ایام که همه ما
منازل خود را صفا می دهیم ،ش��اید بد نباشد
که گرد و غباری هم از خانه ی درون بزدائیم،
بخشش را از یاد نبریم ،چرا که سخاوت دست،
از سخاوت دل ریشه می گیرد و هم آن شفای
همه دردهاست و هم لذت وجود است؛
و باز از یاد نبریم که باید ببخش��یم تا بخشیده
شویم،
چرا که ما آنیم که می اندیشیم؛
و بزرگ ش��دن چیزی به جز رس��یدن به این
مفهومنیست.
نوروزتان پربرکت و پر از سخاوت باشد

میناصالحی(مونتریال)
----------

اهدای باالترین مقام
موسیقی به لئونارد کوهن
()Leonard Cohen

بهزادقیامی :نام لئونارد کوهن مونتریالی تبار برای
دوستانی که با موزیک پاپ و اشعار غربی نو آشنا
هستند ،مطمئنا نامی آشناست .او یکی از پرآوازه
ترین شعرای عصر نو س��ت که عالوه بر سرودن
شعر ،آهنگساز و خواننده ای پرآوازه نیز میباشد.
کوه��ن در اواخر ماه دس��امبر س��ال پیش نامزد
دریافت باالترین مقام موسیقی یعنی دریافت مقام
 Hall of fameش��د که مراس��م آن در تاریخ ١٠
مارس در شهر نیویورک انجام شد.
لئونارد کوهن در تاریخ  ۲۱سپتامبر سال ۱۹۳۴
در محله وست مونت مونترال به دنیا آمد.
همانطور که از اسمش پیداست ،او در یک خانواده
کلیمی مهاجر لهستانی بزرگ شد (در دین کلیمی،
کوهن ها از نوادگان هارون برادر حضرت موس��ی

اتیکت

ادامه از صفحه20:

ارائه جلوه های مردانۀ وجود الزاما
نیازی به داشتن دستهای خشن،
لباس آل��وده و نامرت��ب ،موهای
آشفته و بوی عرق از بدن یا لباس
و کاپش��ن یا بوی متعفن سیگار
دهان نیست!

مطالعهشبانه

همین هفته یک ساعت به
کتابفروشیبروید.

سپاس
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ایرانیان عزیزخارج از کشور؛ بیایید
مش��تریان پرو پا قرص کتابخانه
محل��ی خ��ود باش��یم .عضویت
کتابخانه ها معموال یا بسیار ارزان
و یا رایگان است.
حتما کتابها را قبل از موعد مقرر
برگردانید.بیاییداحیاینامایرانیان
را با فهرست عضویت کتابخانه ها،
قرض گرفتن ،مطالعه و استرداد
کتابهای خوب شروع کنیم.
هیچکس نمی تواند ادعا کند همه
چیز را خوانده اس��ت اما کسانی
وجود دارند که س��الها گذش��ته

جمعی از یاران شما در مونتریال

جمعه شب با معین بسیار
بد گذشت

جمعه ش��ب  14مارس  2008با دوس��تان در
برنام��ه خواننده مورد عالقه خود معین که در
الوال بر گزار شده بود شرکت کردم
با نهایت تاسف باید بگویم که خیلی بد گذشت.
نمیدانم از کجا شروع کنم .از راه دور و سختی
پیداکردن آدرس ،از دیر وقتی شروع برنامه 11
ش��ب ،از محوطه بسیار شلوغ و در هم ریخته
س��الن نمایش و باالخره از قیمت سرسام آور
بلیت بدون ارایه ارزش واقعی.
شاید فکر کنید که این اشکاالت از نظر بعضی از
مهمان ها عادی است .حتی همانطور که شاهد
بودیم بسیاری از جوانان با تمرکز در روی پیست
رقص توجه خوانندگان را منحصر بخود کرده
بودند فارغ از اینکه سایر مهمان ها در محوطه
سالن فقط دور میزها نشسته وبا شنیدن صدای
ناهنجار بلندگوها و هیاهوی جوانان قانع باشند
و از دیدن هنرمندان و هیئت ارکستر محروم
گردن��د .مثل اینکه این برنامه فقط برای لذت
آنان صورت گرفته و دیگران اصال حقی ندارند.
نکته جالب دیگر اینکه خوانندگان نیز فقط به
خواست های جوانان جلو سن پاسخ گفته و از
حضور اکثریت افراد موجود در سالن کامال بی
خبر و بی اعتنا بودند.
محسوب می شوند و احترام مذهبی آنها مشابه به
سیدان حسینی در فرقه شیعه میباشد!).
پدرش را که بنیانگذار یکی از زنجیره های تولید
کننده لباس در آمریکای ش��مالی بود در سن ۹
س��الگی از دست داد .طبق وصیت پدرش ،به او و
خانواده اش ساالنه مبلغی تعلق میگرفت که کمک
بزرگی در تهیه مخارج زندگی و تحصیالت او بود و
باعث شد که او بتواند وقت آزاد خود را به سرودن
شعر بپردازد .کوهن عالوه بر سرودن
شعر ،به نویسندگی و نواختن موسیقی
هم مشغول بود .در سال  ۱۹۵۶اولین
کتاب ش��عر و در س��ال  ۱۹۶۳اولین
کتاب رم��ان این هنرمن��د کانادائی
منتشر شد.
در سال  ۱۹۶۷کوهن به ایاالت متحده
آمریکا کوچ نمود تا کار موس��یقی و
ش��عر خود را بصورت حرفه ای و بین
المللی دنبال کن��د .او در دهه  ۷۰نه
تنها آلبومهایی با صدای خود به بازار

هیچ چیزی نم��ی خوانند .از این
قبیل اف��راد پرهی��ز کنید .ذهن
انس��ان ظرفی اس��ت که میتواند
با مطالعه پر ش��ود .س��عی کنید
همیشه کتابی را کنار تختخواب
خود داشته باشید و گهگاه مطالعه
کنی��د .آرامش مطالع��ه و لذت
حاصل از آن کم نظیر است.
مجله و نشریات خوبند ،ولی هیچ
چیز ج��ای کتاب را نمیگیرد .هر
چند ماه یکبار سری به کتابفروشی
بزنید و ساعتی به مطالعه و ورق
زدن کتابه��ا بپردازی��د .این کار
درهای زیبای��ی از دنیا را برویتان
میگشاید.
اگر مای��ل به مطالع��ه کتابهای
انگلیسیهستید،

بد نیست این پانزده
کتاب را در فهرست خود
بگنجانید.

بدین ترتیب مجموعه ای از نوشته
های مشهور به سبکهای گوناگون
را مطالعه کرده اید.
The Great Gastby
By F. Scott Fitzgerals
The Sun Also Rises
By
Ernest Hemingway
Mira Breckenridge

سوال این اس��ت اگر مردم باید در جلوی سن
جمع ش��وند تا از خوانندگان لذت ببرند پس
چرا میزها و صندلی های شماره شده آن هم یا
قیمت های متفاوت فروخته شده.
باید از آقای عقیل و سایر کسانی که داوطلب
برگزاری چنین مجالسی میشوند پرسید چرا
به مسایل مهم نظم و برقراری عدالت تفریحی
دقت نمی کنند؟!
این یک بی احترامی به ایرانی و ایراندوس��تی
است خصوصا در ایام عید نوروز.

با تشکر حامد حائری

دوستان پیوند

---------

200803/17/

 ...به مس��وولین «خانه ای�ران» از قول ما
بگویید دستتان دردنکند ،زحمت کشیدید ،اما
کاش جای بیش��تری در نظر می گرفتید ،ما و
دوستان مان ،حتم دارم ،خیلی های دیگر مثل
ما پشت در ماندند!

الو پیوند

 ...مگر «خانه ایران» مال همه ایرانی ها نیست؟
پس چرا قیمت بلی��ت اینقدر گران بود .من و
خانواده  5نفریم برایمان بسیار سخت بود...
هموطن ایران دوست شما
داد بلکه اشعارش را در اختیار دیگر هنرمندان قرار
داد .اش��عار و کارهای موزیکی او در دهه  ۸۰و ۹۰
نیز در تئات��ر و فیلمهای موزیکال کالیفرنیا مورد
استفاده قرار داشتند.
از پ��ر آوازه ترین آهنگهای کوهن First we take
 Manhattanاس��ت ،ول��ی بنظر م��ن بهترین و
زیباترین قطعه موس��یقی او که شعری لطیف و
عاش��قانه دارد ،آهنگ Dance me to the end of
 loveس��ت که نسخه زنده آن زیباتر از
نسخه استودیوی آن میباشد.
لئونارد کوهن امس��ال ،پس از  ۱۵سال
دوری از صحنه موس��یقی مونترال ،در
تاریخ  ۲۴ ،۲۳و  ۲۵ماه ژوئن کنسرتهایی
در فس��تیوال جاز مونترال اجرا خواهد
نمود .بلیتهای این سه کنسرت در تاریخ
 ۱۳مارچ پیش فروش شدند .متاسفانه
مقدار زیادی از این بلیتها اکنون فقط در
بازار سیاه و با قیمت بسیار باال قابل خرید
هستند.

By
Gore Vidal
The Turn of the Screw
By Henry James
Things Fall Apart
By Chinua Achebe
Underworld
By Don DeLillo
Maus and Maus II
By Art Spiegelman
Perfume
By Patrick Susskind
On the Road
By
Jack Kerouac
The Straner
By Albert Camus
Love in the Time of
Cholera
By Gabriel Garcia
Marquez
The Berlin Stories
By Christopher Isherwood
The Unbearable Lightness
of Being
By Milan Kundera
Barrel Fever
By David Sedaris
Fight Club
By Chuck Palahniuk

باش��د که تک تک م��ا ایرانیان
عالوه بر آویزان کردن اهورا مزدای
طالیی از گردن خ��ود و در قاب
عکسهای منزل مان که کاریست

نیک��و و ی��ادآور گذش��ته ای پر
افتخار ،با مطالعه و رفتار شایسته
م��ان ،خود به ان��دازه هزار گردن
بند و قاب عکس موجب باالرفتن
احترام اطرافیان مان برای ایران و
ایرانی شویم.
----------------------پی نویس ها:
 -1روشهای س��کس تنتریک با
قدم��ت  6000س��ال مچموعه
تکنیکها و آموزش��های جنس��ی
برای روح و جس��م اس��ت که در
ابتدا به عنوان مقاومت در مقابل
مذاه��ب رایج که لذت جنس��ی
را مخال��ف ارتق��ای روح قلمداد
میکردند تدوین ش��د و س��پس
به صورت فنی محرمانه نس��ل به
نس��ل به کاربران آن منتقل شد.
محرمانه نگه داشتن این تکنیک
ها در میان خودی ها ضامن عدم
س��وء اس��تفاده و تجاری شدن و
باقی ماندن این فنون در خدمت
خودسازی و تعالی روح پیروان این
مکتب به شمار میرود.
َ -2جگِر با فتح جیم و کسر گاف
است.
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