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 يبهروز لطف
   با سالها تجربه ي و سرمايه گذاري، تجاري مشاور امالک مسکون

A Realtor who understands you, your budget and the market ™ 
  جديدترين آمار و اطالعات امالک در شهر کلگري را از طريق وب سايت زير مشاهده فرمائيد

http://www.brucelist.com  

Tel: (403) 89 12345 
PLATINUM AWARD CLUB 

 

 
CIR REALTORS 

 

 

MLS Million 
Dollar Club  

 
 
 
 

Master Ruby 
Award  

  
  

Centurion 

  ي مهريعل
ور صديق  شما با سالها تجربه در امور خريد و فروش امالک  مشا

   و تهيه هر گونه  وام مسکني و تجاريمسکون
Honored With Centurion Producer Award 
Top Producer In Century 21 Professionals 

 

Tel: (403) 803- 0077  
Email: amehri@shaw.ca  

Ali Mehri,C.E.T 
Realtor/Consultant 

  
Century 21 

  ٢٢ص           زي ونلميجنگ عراق سوژه داغ جشنواره ف
  

  ٢ص     د شفي توقي رفسنجانيکتاب خاطرات هاشم
  

  ٧         صن با تماشاگران فوتبال در همدای ماموران انتظامیدرگير
  

  نراي اهي علي نظامنهي در باره گزکاي آمرانيهودي انياختالف نظر در م
 ١٤ص

 
هر هفته يك مجموعه جديد : نژاد  احمدي

  ٢٩ص   شود سانتريفيوژ نصب مي
 

http://www.iran-khabar.com
http://www.brucelist.com
mailto:amehri@shaw.ca
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   شدفي توقي رفسنجانيکتاب خاطرات هاشم
   
که توسط " سرنوشت يبه سو "ي صفحه ا٦٨٨کتاب :  نيوز فردا 

 ي المللني بشگاهي نمانيستمي و در بافتهي ني تدويمحسن هاشم
جمع " و  " فيتوق"کتاب عرضه شده بود توسط وزارت ارشاد 

 ي کتاب ؛ نقل قول هاشمني افيعلت توق. شده است" يآور
  . است١٧٣ در صفحه ينرفسنجا

 ي اهللا هاشمتي آي جلد از کتاب خاطرات و روزنوشت هانيهفتم
به چاپ "  سرنوشتيبه سو" که با نام ٦٣ در سال يرفسنجان

  . شده استفي است؛ توسط وزارت ارشاد توقدهيرس
 کتاب توسط ني منبع آگاه، اکيو به نقل از " فردا"  گزارشبه

   .شده است" يورجمع آ" و  " فيتوق"وزارت ارشاد 
 يتوسط محسن هاشم"  سرنوشت يبه سو "ي صفحه ا٦٨٨ کتاب

 کتاب عرضه شده ي المللني بشگاهي نمانيستمي و در بافتهي نيتدو
 در ي رفسنجاني کتاب ؛ نقل قول هاشمني افي توقعلت.بود

 رماهيت١٤ و در نقل خاطرات خود از روز پنج شنبه ١٧٣صفحه 
 شوشتر هم آمد ندهينما... «د؛سي نوي ذکر شده است که م١٣٦٣

 ي را مي و مرگ بر شوروكاي قطع شعار مرگ بر آمرشنهاديو پ
 موافقت كرده م امام هم،ي گرفته امي تصميگفتم به طور اصول. داد

 کتاب في است خبر توقيگفتن«.مي منتظر فرصت هستياند ول
 افتهي انعکاس زي ني از منابع خارجيدر برخ"  سرنوشتيبه سو"

 مورد را منتشر خواهد ني در ايلي اخبار تکميبه زود" رداف. "است
  .کرد

  

 ميليارد دالر درآمد نفتي ۵۰۰با وجود
  هاي پس از انقالب سال

 ميليون نفر در كشور زيرخط فقر ١٢حدود 
  شديد و مطلق هستند

   
در شرايطي كه وزير رفاه جمعيت :  محسن شمشيري-سرمايه  

يون نفر اعالم كرده و برخي  ميل٢/٩زيرخط فقر شديد و مطلق را 
 ميليون ١٥ تا ١٢نمايندگان و كارشناسان اين جمعيت فقير را 

كنند، اين پرسش اساسي مطرح است كه  نفر برآورد مي
   راهكارهاي مناسب مقابله با اين فقر كدام است؟

برخي كارشناسان ضمن انتقاد از وابستگي بودجه دولت به نفت 
هاي   ميليارد دالري سال٥٠٠ معتقدند بايد درآمد نفت حدود

 را براي كاهش فقر و كمك به ١٣٥٧ -١٣٨٦بعد از انقالب 
هاي  پذير و توسعة اقتصاد و بخش خصوصي و كارگاه اقشار آسيب

كرديم تا امروز فقر در اين اندازه را شاهد  كوچك هزينه مي
كنند، اگرچه  اما برخي ديگر از اقتصاددانان تاكيد مي.بوديم نمي

هاي مختلفي را  ها و هزينه فت باعث شده كه دولت يارانهدرآمد ن
براي اراية خدمات به مردم هزينه كند و مردم ايران با درآمد 

 دالر در مقايسه با مردم افغانستان، ٢ر٨٠٠سرانه حدود 
بنگالدش، عراق و پاكستان از وضعيت رفاهي بهتري برخوردار 

، اما بالفاصله تري داشته باشيم باشند و درصد جمعيت فقير كم
بايد توجه داشته باشيم كه حتي اگر دولت تمام پول نفت را به 

وري و رشد  هاي فقرا تحويل دهد باز هم توليد سرانه، بهره خانه
اقتصاد در حد پاييني خواهد بود زيرا مشكل اساسي در 

وري پايين نيز ريشه در فرهنگ،  وري است و بهره بودن بهره پايين
 و سواد كافي، نبود شادي و احساس تعلق و نبود آموزش مناسب

به عقيدة كارشناسان، اگر .دارد... آرامش و انگيزة زندگي و 
 ميليارد دالر ١٠٠ را حدود ١٣٦٧ تا ١٣٥٧هاي  درآمد نفت سال

 ميليارد دالر درآمد نفت در ٥٠٠در نظر بگيريم رقمي حدود 
طول حكومت جمهوري اسالمي در كشور درآمد نفت به دست 

برخي كارشناسان نيز با اشاره به درآمد نفت سرشار .ايم ردهآو
 كه به واردات انبوه كاالهاي خارجي، ١٣٥٤ تا ١٣٥٠هاي  سال

صنايع وابسته و تغيير شديد الگوي مصرف كشور منجر شد، 
 ميليارد دالر ٢٠٠شوند كه قبل از انقالب نيز حدود  يادآور مي

 عمراني و كمك به هاي درآمد نفت امكان استفاده در برنامه
به عبارت ديگر، تاكنون . توسعة كشور و كاهش فقر داشته است

 سال گذشته، ٦٠ ميليارد دالر درآمد نفت كشور در طول ٧٠٠
برداري كامل و صحيح در جهش كاهش فقر را نداشته  امكان بهره

 دالر پرقدرت كه قدرت ١٥٠٠درآمد سرانة كشور نيز از .است
 دالر ١٧٠٠ داشت به ١٣٥٦ تا ١٣٥٢خريد بااليي در سال 
 دالر تضعيف شده در ٢ر٨٠٠ و ١٣٧٦تضعيف شده در سال 

بيني اكونوميست، درآمد  البته طبق پيش. رسيده است١٣٨٦سال 
 دالر ٤ر٠٠٠سرانه به سرعت در حال افزايش و رسيدن به رقم 

 ميليارد دالر درآمد ٧٠٠با وجود افزايش درآمد سرانه و  .است
قتصادي كشور و برخي نمايندگان مجلس و نفت، مسووالن ا

  .دهند  ميليون فقير در كشور مي١٥كارشناسان، خبر از وجود 
تر اعالم كرده بود به خط  عبدالرضا مصري، وزير رفاه كه پيش

 ميليون نفر زير خط ٢/٩بقا معتقد است اعالم كرده كه زندگي 
ها و   درصد از شهري٥/١٠فقر شديد و مطلق است كه حدود 

  . درصد از روستاييان زيرخط فقر هستند١١
الرضا ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي، وزير رفاه  به گفتة موسي

 درصد و ٢/٨ هزار تومان با نرخ ٦٥خط فقر شديد شهري را 
 تومان و نرخ آن ٥٠٠ هزار و ١٦٢خط فقر مطلق را حدود 

  . درصد در روستا اعالم شد١١ درصد در شهر و ٥/١٠
يت زير خط فقر شديد شهري يك ميليون و جمع«: وي افزود

 هزار نفر است اما تعداد روستاييان زيرخط فقر شديد حدود ٣٧٨
 درصد اعالم شده است كه اين ٩/٢ نفر با نرخ ٧٠٠ هزار و ٦٦١

  «.اند  تومان داشته٤٠٠ هزار و ٥١افراد درآمدي بالغ بر 
كل جمعيت زير خط فقر شديد روستايي و «: وي ادامه داد

 نفر طبق ٧٠٠ هزار و ٩٣٩ي در كشور حدود يك ميليون و شهر
خط فقر مطلق شهري . شود هاي ارايه شده برآورد مي گزارش

 درصد ٥/١٠ تومان و نرخ آن ٥٠٠ هزار و ١٦٢ها  طبق گزارش
 درصد در روستا عنوان شده است كه جمعيت ١١در شهر و 

يت  هزار نفر و جمع٧٣٩زيرخط فقر مطلق شهري چهار ميليون و 
  «. هزار نفر است٦١٠زيرخط فقر مطلق روستايي دو ميليون و 

 

Pinnacle Travel Agency  
 

  تنها آژانس ايراني براي مسافرتهاي شما به تمام
   مخصوصا ايران با بهترين سرويس نقاط دنيا 

  مهري اشرف   :با مديريت
255-7228 or 1- 800- 699-7784 

pinnacletravelmary@unitybuilders.com 
808-55th. Avenue NE, Calgary, Alberta 

 

 

mailto:pinnacletravelmary@unitybuilders.com
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 هزار نفر ٣٠٣مجموع حدود هفت ميليون و در «: ثروتي گفت

زير خط فقر مطلق در كشور وجود دارد كه با در نظر گرفتن 
 ٢٤٢ ميليون و ٩جمعيت خط فقر شديد شهري و روستايي 

 نفر در كشور زير خط فقر شديد و مطلق ٧٠٠هزار و 
  «.هستند

 ميليون نفر در كشور زيرخط فقر شديد ١٢حدود «: وي افزود
د زيرا آمارهاي اراية شده فعلي مربوط به و مطلق هستن

عليرضا زاهديان مسوول پژوهشكدة  «.هاي قبل است سال
 ٢٥٠ خط فقر شهري ٨٤تيرماه «: گويد  مي٨٤آمار در سال 

 هزار تومان براي يك ١٥٠هزار تومان و خط فقر روستايي 
 ٦٥خط فقر شديد شهري . خانوار چهارنفره برآورد شده است

 هزار تومان با ٥١ درصد و روستايي با ٢/٨رخ هزار تومان با ن
خط فقر مطلق شهري نيز .  درصد اعالم شده است٩/٢نرخ 
 درصد اعالم شده ٥/١٠ تومان با نرخ ٥٠٠ هزار و ١٦٢
 ٤٠٠ تا ٢٠٠برخي كارشناسان نيز خط فقر را بين  «.است

اند و معتقدند وقتي متوسط هزينة  هزار تومان اعالم كرده
 هزار تومان ودر ٩٠٠ تا ٨٥٠ مانند تهران خانوار در شهري

 هزار تومان است، ٤٥٠ها  ترين هزينه هرمزگان در پايين
تعريف خط فقر با توجه به باالترين سطح انتظارات زندگي 

  .تفاوت يافته و در سطح باالتري قرار دارد
شناسان نيز با اشاره به وجود آب و  برخي روانشناسان و مردم
هاي  ها، زمين ر، روستاها، كوهستانهواي متفاوت در كشو

چه باعث ايجاد فقر با  كشاورزي و منابع مختلف معتقدند آن
. وري است وجود اين امكانات شده است، كاهش شديد بهره

ماندگي فرهنگي و برخي آداب و  وري نيز تحت تاثير عقب بهره
ها بين وارثين خانواده كاهش يافته  رسوم غلط مانند تقسيم زمين

اين كارشناسان معتقدند وقتي جوانان شاد نيستند و  «.است
احساس تعلق و امنيت ندارند از روستاها و شهرهاي كوچك به 

تر به شهرهاي  قصد پيداكردن كار و احساس آزادي عمل بيش
  .روند تا به كسي پاسخگو نباشند تر مي بزرگ

همين روند مهاجرت باعث شده كه با وجود امكانات توليدي در 
ا و شهرهاي كوچك، عمال جمعيت شهرها دوبرابر روستاه

 سال گذشته اين روند ٤٠جمعيت روستاها شود در حالي كه در 
برعكس بوده و جمعيت روستاها دو برابر جمعيت شهرها بوده 

كارشناسان اقتصادي معتقدند كه وقتي در روستاها و  .است
شهرهاي كوچك كارگران افغاني 

ايي هاي روست در باغ و مزارع خانه
كنند و جوانان روستا را  كار مي

هايي  اند بايد زمينه ترك كرده
فراهم شود تا جوانان با شادي، 
احساس امنيت و تعلق و آزادي 
عمل كافي همراه شوند و با 
امكانات روستاها و شهرهاي خود 
به رشد توليد كشاورزي و صنعتي 

    .مبادرت كنند
  

 يمحکوميت يک ايران
به اتهام صدور بدون 

 جوز سالحم
   

 ي ايرانييک آمريکاي:  فردا راديو
 ي برايتبار، به اتهام برنامه ريز

مخالفان محمود «فروش اسلحه به 
 ،»ي اسالمي نژاد در جمهورياحمد

 در کاليفرنيا محاکمه يدر دادگاه
شد و دادگاه او را مجرم 

 ي گزارش خبرگزاربه.شناخت
آسوشيتدپرس، براساس مدارک 

 در تالش بوده است تا ي مغلوبيه، مصطفارايه شده به دادگا
 ۱۰۰ ديد در شب، و نزديک به ي مادون قرمز، برايدوربين ها

 . کندي خريدار»ييوز«هزار قبضه اسلحه اتوماتيک 
 ي خواسته است که اين تجهيزات نظامي مي اين گزارش، وبرپايه

 پيشين ايران که هم يرييس جمهور« خود به يرا بنا به ادعا
 .، بفروشد» نژاد استي محمود احمداکنون مخالف

مجرم شناخته شده » صدور تسليحات بدون مجوز« به اتهام يو
است و بر اساس قوانين اياالت متحده، حکم اين جرم، حداکثر 

 . هزار دالر جريمه است۲۵۰ سال حبس و پرداخت ۲۰
 تقريبا دو ماه ،ي نوامبر سال جار۲۹ قرار است در روز ي وحکم

 ي که عليه سيد مصطفي نوشته دادخواستبه.ودديگر، اعالم ش
 پس از اينکه تالش کرده ي در دادگاه مطرح شده است، ويمغلوب

است تا تجهيزات مورد نياز خود را تهيه کند، در دام کارآگاهان 
» دالل اسلحه«پليس گرفتار شده و با يک پليس که خود را 

 . کرده، قرار مالقات گذاشته استي ميمعرف

مين قرار مالقات بازداشت شده است،  که در هيو
 ي ارشد جمهوري است که با مقام هايمدع

 ايران رابطه داشته و در دادگاه گفته است ياسالم
 و چندين »ييوز« خواسته هزاران قبضه يکه م

 همين مقامات، تهيه يدوربين مادون قرمز را برا
 .کند
 که از اين دادگاه منتشر شده، هيچ ي گزارش هايدر
 ،ي مغلوبي تهران که به ادعايز مقام ها اينام

طرف معامله او بوده اند برده نشده و تنها آمده 
 يرييس جمهور« گويد خريدار، ياست که او م

 همچنين در دادگاه يو.بوده است» اسبق ايران
تاکيد کرده که خريدار او در ايران، با محمود 

 ايران، ي کنوني نژاد، رييس جمهورياحمد
 زمان به قدرت رسيدن نظام از.دارد» ضديت«

 ي در ايران، به جز محمود احمدي اسالميجمهور
 راه ينژاد، پنج تن ديگر به کاخ رياست جمهور

 ،ي رجايييافته اند که از اين پنج تن، محمد عل
 در حال حاضر در قيد ،يدومين رييس جمهور

 صدر، نخستين رييس يحيات نيست و ابوالحسن بن
 اهللا آيت. کرده استرک نيز ايران را تيجمهور

، )ي اسالمي جمهوريرهبر کنون (ي خامنه ايعل
رييس مجمع تشخيص مصلحت  (ي رفسنجاني اکبر هاشميعل

، ) مجمع تشخيص مصلحت نظامياز اعضا (يو محمد خاتم) نظام
 اسبق ايران هستند که هم اکنون در ايران ي جمهوريروسا
 . کنندي ميزندگ

 درباره موکل خود به ي مغلوبي ايورسون، وکيل مدافع مصطفيگا
با مسلح کردن مخالفان «: روزنامه لس آنجلس تايمز گفته است

 شوند، ي ايران که از دشمنان آمريکا محسوب ميدولت کنون
 در واقع تالش کرده تا به سياست آمريکا در قبال ايران يمغلوب

 با ي خريداران موکلش هيچ ارتباط،ي گفته وبه».کمک کند
 ي يا روساي ايراني هيچ يک از مقام هاهنوز.رندندا» تروريسم«

 ي و ادعاهايي مغلوبي پيشين در ايران، به دادگاه مصطفيجمهور
  .  نشان نداده انديکه در اين دادگاه مطرح شده، واکنش

 

 در راني ايحمالت توپخانه ا
مرز حاج عمران از سرگرفته 

  شد
   
 يروهاي مکرر ني ادامه حمالت توپخانه ادر 
 کردستان، منطقه مي اقلير مناطق مرز درانيا

  . حاج عمران توپباران شديمرز
 نيا PUKmedia ي گزارش خبرگزاربه

 امروز جمعه به وقت ١٣توپبارانها از ساعت 
 گزارش نيبنابه ا. آغاز شدداًي و شديمحل

 مرکز گمرک حاج يکيچند گلوله به نزد
  .عمران اصابت کرده است

 يزارش حمالت تاکنون گني علت شدت ابه
 از آن ي ناشياز تلفات و خسارات احتمال

 ستي حمالت در حالنيا.مخابره نشده است
 شيکه وزارت خارجه عراق دو روز پ

 در راني اري سفقي از طري اعتراضادداشتي
 کرده مي کشور تسلنيبغداد به ا

 پارلمان کردستان و رهبران نيهمچن.است
 ني کردستان ضمن محکوم کردن اياسيس

   . آن شده انديتار توقف فورحمالت خواس
  
  

  فريد مکانيک
  تعمير اتومبيل شما با مناسب ترين قيمت

مريکايی و تعمير انواع اتومبيل های ژاپنی، آ
  آلمانی 

   سال سابقه کار۱۶با 
   مشاور شما در خريد اتومبيل 

Tel: 403-270-0446 
Tel: 403-680-6172 

 ترجمه

  فارسی – انگليسی –فارسی 
شفاهی در اسرع وقت ترجمه رسمی کتبی و   

 گواهينامه رانندگی، شناسنامه، اسناد بازرگانی و حقوقی 
 WCB بيمه 

 0114-875-403    شروين
  مترجم حقوقی و رسمی عضو کانون مترجمين آلبرتا

Associate Member A.T.I.A 
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شبكه ريلي كشور از نصف استاندارد نيز 
  كمتر است

   
در حالي كه براي : وزير راه و ترابري گفت: خبرگزاري فارس 

 هزار كيلومتر شبكه ريلي داريم اين ميزان در ٢٠ايران نياز به 
به گزارش   . كيلومتر است٥٠٠ هزار و٨حال حاضر تنها 

مشهد، به نقل از روابط عمومي راه آهن خبرگزاري فارس از 
برداري از پروژه  خراسان رضوي، محمد رحمتي در جريان بهره

 كيلومتر از خط اهن قديم مشهد ـ تهران در ٤٠بازسازي 
 كيلومتر به ٣٠٠اگر قرار باشد هرسال : محدوده نيشابور افزود

 سال زمان براي رسيدن به ٦٠خط آهن كشور اضافه شود به 
وي با اشاره به اينكه راه آهن از جاده  .دها نياز داريماستاندار

با همكاري دولت : ايمن تر و از هواپيما ارزان تر است اظهار كرد
و مجلس شوراي اسالمي اعتبار الزم براي يك جهش در زمينه 

   .حمل و نقل ريلي فراهم شود
  

 ي هسته اتيگزارش فعال : بونيهرالد تر
 ي برداشتها-  کندي شکاف را آشکار مرانيا

  راني ايمتفاوت از گزارش اتم
   
 در مقاله ي المللني ببوني هرالد ترييکايروزنامه آمر : ي سي بيب 
 ري به گزارش اخهي نشرني اوت، ا٣١ در شماره روز جمعه، يا

 ني از اي و برداشت هاراني درباره اي اتمي انرژي المللنيآژانس ب
 تيگزارش فعال" عنوان  مقاله که باني ادر .گزارش پرداخته است

 نويولي شنيو به قلم ال"  کندي شکاف را آشکار مراني ايهسته ا
Elaine Sciolini بروداميليو و  William J Broad  چاپ

 افتيشده آمده است که گزارش آژانس که روز پنجشنبه انتشار 
 راني اي هسته اي اما مداوم فن آوري بطئشرفتيو نشاندهنده پ

 ي انرژي المللني بازرسان آژانس بني بيدياست بروز شکاف جد
 کشور در مورد نحوه محدود کردن ني و متحدان اکاي و آمرياتم

  . را آشکار ساختراني اي اتميبرنامه ها

 آژانس در گزارش خود گفته است که بوني نوشته هرالد تربه
 نشان داده و با آژانس ي از خود همکاررمعمولي غي به شکلرانيا

 ي نهاد درباره مجموعه اني است تا به سئواالت اهديبه توافق رس
 ي سئواالتد،ي مشکوک گذشته پاسخ بگوي هسته اي هاتياز فعال

 ي براراني اانهي مخفش در مورد تاليکه باعث بروز بدگمان
 که گزارش دي افزاي روزنامه منيا. شده استيساخت اسلحه اتم

 ومي اوراني سازي کند که برنامه غني مديي حال تانيآژانس در ع
 ادامه دارد اما دامنه آن به مراتب کمتر از آن است که رانيدر ا

 کهي در حالسدي نوي مبوني ترهرالد.کارشناسان انتظار داشتند
 مذاکره در ي براراني اي آژانس، آمادگرکلي مد،يمحمد البرادع

 في گام قابل توجه توصکي مانده را ي سئواالت باقيمورد تمام
 و متحدان آن، که موفق به کسب کايمرکرده است، دولت آ

 ي براي المللني بي هامي وضع تحري براتي امنيمصوبه شورا
 شده اند، گزارش راني اهي علومي اوراني سازي غنامهتوقف برن

 دانسته راني اي و نه همکار،يچي از سرپي آژانس را نشانه ارياخ
 وزارت خارجه ي سخنگو،يسي از قول تام کبوني ترهرالد.اند
 ي المللني از عمل به تعهدات برانيا" نقل کرده است که کا،يمرآ

 شي به افزاي المللني جامعه بجه،يخود طفره رفته است و در نت
  ". کشور ادامه خواهد دادنيفشار بر ا

 ي سخنگو،ياني روزنامه، پاسکال آندرني به نوشته ان،يهمچن
راحتا  صراني که ايوزارت خارجه فرانسه، گفته است که تا زمان

 را متوقف ومي اوراني سازي غننهي در زمتي فعالردي نگميتصم
 ري با ساشتري بي هامي بودن تحري عمليکند، فرانسه در بررس

 کند که ي ميادآوري بوني ترهرالد. کندي ميکشورها همکار
 وضع ي افتادن استراتژقي از به تعوي در مصاحبه اي البرادعيآقا

 آن را در دست دارد، يبر رهکاي که آمرشتر،ي بي هاميتحر
 يمي داي به راه حليي به تنهامياستقبال کرده و گفته است که تحر

  .منجر نخواهد شد
   محدود در نطنزتيفعال

 توافق کرده ي المللني و آژانس براني که اسدي نوي روزنامه منيا
 را که در خالل چهار ي هسته الي مساگريکدي ياند تا با همکار

 حل و فصل يتا ماه دسامبر سال جار بوده يسال تحت بررس
 تا آن زمان مشخص خواهد شد ،يکنند و به گفته محمد البرادع

 اي برآمده و لي مساني در صدد حل اي به طور جدراني اايکه آ
  . استي تنها در صدد وقت کشنکهيا

 مورد که تعداد ني با استناد به گزارش آژانس در ابوني ترهرالد
 است که ينز کمتر از سه هزار عدد فعال در نطيفوژهايسانتر

 که کارشناسان مطمئن سدي نوي کرده بود، ميني بشي پرانيا
 يمي از تصماي است ي مشکالت فنجهي نتتي وضعني که استندين

 شده ين کشور ناشي اي اتمتي محدود کردن فعالي براياسيس
 ضمن ،ي المللني آژانس برکلي مدسدي نوي روزنامه منيا.است

 را راني در اومي اوراني سازي ادامه غنچوجهي بهکهني بر اديتاک
 نطنز در ي سازي غنساتي از تاسي کند، بهره برداري نمدييتا

  . دانسته استياسي سيمي از تصمي آن را ناشتي ظرفريسطح ز
 حال آنچه را ني در عي البرادعي که آقادي افزاي مبوني ترهرالد
 گفته است که خوانده مطرح کرده و" برداشت واقع نگرانه"که 

 را کنار نخواهد گذاشت و هدف ومي اوراني سازي هرگز غنرانيا
 ي غنومي اوراندي از اقدام به توليري جلوگدي باي جاريتالش ها

 از ي روزنامه، برخني نوشته ابه . باشديشده در سطح صنعت
 ي البرادعي گفته اند که اظهارات و اقدامات آقاييکايمقامات آمر

 آژانس، ضمن دفاع از رکلي اوست اما مداراتيخارج از حوزه اخت
 ي کلري من نگاه کردن به تصوتيمسئول"عملکرد خود، گفته است 

 رو به وخامت را مشاهده کنم که ممکن يتياست و اگر وضع
 ي مشورت ماي کنم ي به جنگ منجر شود، اعالم خطر متاس

 تي وضعيابي که در ارزي که شکافسدي نوي مبوني ترهرالد".دهم
 دولت ي را رو در روي البرادعي بروز کرده است آقايونکن

 ني که چنستي ني بارني نخستني دهد و ايجورج بوش قرار م
 گزارش ي هم البرادع٢٠٠٣ در سال راي کند زي بروز مياختالف

 اق کند دولت عرديي که تاستي در دست نيکرد که شواهد
 ي مآورادي روزنامه نيا. خود را از سر گرفته استيبرنامه اتم

 ٢٠٠٣ درباره عراق در سال ي محمد البرادعيريشود که موضگ
 از انتخاب مجدد او يري متحده در صدد جلوگاالتيباعث شد تا ا
 اما در حال حاضر، دي برآي المللني آژانس برکليبه سمت مد

 گزارش راي است زي به او متکشهي از همشيدولت جورج بوش ب
 را راني اهي متحده علتاالي اتهامات ايل آژانس محور اصيها

 ني که در اختالف نظر بسدي نوي مبوني ترهرالد. دهدي مليتشک
 ي متحده و متحدان آن، نکته اصلاالتي و اي اتمي المللنيآژانس ب

 بعد از راني ولو اندک به اي نشان دادن اعتماداي است که آنيا
 خود، موجه است ي کشور درباره برنامه اتمني ايبکاريسالها فر

  . نهاي
  راني اي االجل آژانس براضرب

 ي اتمي انرژي المللني مقاله آمده است که آژانس بني ادامه ادر
 پس از چهار سال مقاومت، رانيدر گزارش خود گفته است که ا

 

  چنگيز مهاجری
CHANGIZ MOHAJERI 

Realtor 
  مشاور با تجربه و مطمئن شما در امور امالک

    N.Wشهر کلگری ، بخصوص در منطقه 
  

 Tel:403- 863-3550 
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 ي رشته پرسش هاکي روشن شدن ي را برايدياطالعات جد

    ارائه دادهومي مربوط به پلوتوني هسته اي هاتي درباره فعاليقبل
 از برنامه خود درباره ي البرادعي که آقادي افزاي مبوني تررالده

 دفاع کرده و گفته است که شتري به سواالت براني پاسخ اافتيدر
 يمساله هسته ا( حل و فصل ي براي مشخصيضرب االجل ها"
 محافل، توافق يوجود دارد و بر خالف اظهارات برخ) رانيا

 گرفتن ي به بازي برااه ابتدا و انتي بي دعوتي به معنيکنون
 به منظور به درازا کشاندن يي دست زدن به ترفندهاايآژانس 

 ي المللني بي هامي از وضع تحريريمذاکرات با هدف جلوگ
 از شي هم با ستاراني که دولت ادي افزاي روزنامه منيا".ستين

 ني موضع اي البرادعي آژانس گفته است که گزارش آقارکليمد
 که اظهارات سدي نوي مبوني ترهرالد. است کردهدييکشور را تا

 ي آژانس است به نحوکردي در روريي به منزله تغيمحمد البرادع
 ريي تغني اکهي برخورد کند در حالراني با ايکه با سوء ظن کمتر

 روبرو ييايتاني و بري فرانسو،ييکايجهت با انتقاد مقامات آمر
 است که واردي که آژانس امدي افزاي مبوني ترهرالد.شده است

 از يکي و دي مانده پاسخ گوي باقي رشته پرسش هاکي به رانيا
 موسوم به يراني اي نهاد مخفکي تيسئواالت آژانس به فعال

 ،ي غربيارتباط دارد که، به گفته منابع اطالعات' طرح نمک سبز'
 کي و طرح ي مواد منفجره قووم،ي پردازش اوراننهيدر زم

 دارد و ظاهرا اسناد مربوط تيلکالهک قابل حمل با موشک فعا
 افتاده انييکاي لپ تاپ مفقود شده به دست آمرکيبه آن از 

 برنامه ني چنکي وجود راني روزنامه، اني نوشته ابه.است
 خوانده و موافقت کرده است اسناد مربوط هي پاي را بي اانهيمخف

 دارد مورد اري متحده در اختاالتيبه طرح نمک سبز را که ا
 موجود ي آنکه اطالعات فنمي از بانييکاير دهد، اما آمر قرايبرس
 را شنهادي پني اردي قرار گراني اي اسناد مورد بهره بردارنيدر ا
 که حقوقدان است، گفته ،ي البرادعي آقاکهي اند در حالرفتهينپذ

  .ردي قرار گانيراني ااري اسناد در اختنيکه منصفانه است که ا
 قبول کرده است که ني همچنراني که اسدي نوي مبوني ترهرالد

 رخان،ي عبدالقدي که از شبکه تحت سرپرستي اسنادرامونيپ
 در ومي پاکستان در مورد نحوه استفاده از اورانيدانشمند هسته ا
  . دهدحي کرده توضافتي دريساخت بمب اتم

 اظهار داشته ي مقاله آمده است که محمد البرادعني خاتمه ادر
 يي راستگوي حساس براي زماننکيست که ا گفته اانيرانيکه به ا

 ي گفتم که اگر جدانيرانيمن به وضوح به ا"است و افزوده که 
 خواهد داشت و واکنش بد ي واکنش بدي کنونتي وضعد،ينباش

 نخواهد توانست چکسيه گري که دي خواهد بود به نحوديآن شد
  ".زدي از شما برختي به حمااياز شما دفاع کند 

  

  يريجلوگ «يرا بکايتالش آمر
  «راني از قاچاق به ا

   
 را تحت فشار گذاشته يآمريکا، امارات متحده عرب:  فردا راديو 

 گويد در قاچاق ي را که مي خارجي شرکت هاياست تا برخ
  .تجهيزات ساخت بمب به ايران دست دارند، تعطيل کند

 گويد که اين ي آسوشيتدپرس، کاخ سفيد مي گزارش خبرگزاربه
 شوند در ساخت بمب يعد از اينکه به ايران قاچاق متجهيزات، ب

 ي کشتن سربازان آمريکايي روند که از آنها براي به کار ميهاي
  . شوديدر عراق و افغانستان استفاده م

 عضو دارد، ۴۰ در امارات که ي قانونگذاري ملي اکنون شوراهم
 اين خواسته اياالت متحده آمريکا است، اما هنوز يدر حال بررس

 موافقت خواهد يوشن نيست که اين شورا با چنين خواسته ار
 از ي اخير به يکي در سال هاي متحده عربامارات.کرد يا نه
 ترين ي تجارت در جهان بدل شده است و اصليمراکز اصل

.  در خاورميانه استي آمريکايي شرکت هايشريک اقتصاد
 ۱۲ به يارزش صادرات آمريکا به امارات در سال گذشته ميالد

 اخير دولت آمريکا، همزمان با تالش.ميليارد دالر رسيده است
 دهد که بر ي فزاينده دو کشور ايران و آمريکا رخ ميتنش ها

 ايران و آنچه حمايت ايران از يدو محور برنامه هسته ا
  . شود، استوار استيشورشيان عراق خوانده م

ن  آمريکا درباره ايراي گذشته، جرج بوش، رييس جمهورهفته
 ي ملت ها را در هر کجاياقدامات ايران، امنيت تمام«: گفت

  «. کنديجهان تهديد م
 ي تهران رو به رو شد و مقام هاي اظهارات با واکنش منفاين
 درباره اقدامات دولت آمريکا ابراز ي نيز اظهارات مشابهيايران

  .کردند
   ي دبي اقتصادي مقام هاي منفواکنش

 ي درباره فشارهاي رتبه اماراتيل عاي چند که هنوز مقام هاهر
 تعطيل کردن چند شرکت در اين کشور ياخير آمريکا برا

 به اين فشارها ،ي تجار دبي نشان نداده اند، اما برخيواکنش
 و صنايع ي بوامين، مدير کل اتاق بازرگانحمد.اعتراض کرده اند

قواعد صادرات «:  به دولت آمريکا نوشته استي در نامه ايدب
 اياالت متحده آمريکا، توسط امارات ي از سويون تهديدبايد بد

 از آن ي در اين نامه که نسخه ايو«. وضع شونديمتحده عرب
تنها «:  آسوشيتدپرس رسيده، افزوده استيبه دست خبرگزار
 که ي مجاز است که با در نظر گرفتن خطراتيامارات متحده عرب
نبال داشته  تواند به دي مي امنيت ملي براييک رابطه صادرات

  «. ديگر تغيير دهديباشد، مقصد صادرات را به مکان
 دست يافته که ي گويد به شواهدي آمريکا مي اطالعاتسازمان
 در امارات ي و شرکت خارجي شخص حقيق۱۱ کند يثابت م

 دست ي در قاچاق ابزارآالت و قطعات الکترونيک،يمتحده عرب
  . روندي ساخت بمب به کار ميدارند که برا

 اين ابزار گاه به ايران ،ي آمريکايي اطالعاتي گفته نيروهابه
 سفيد اعالم کرده است که تجارت با اين کاخ. شونديفرستاده م

 که در ياشخاص و شرکت ها را متوقف کرده است و شواهد
ادعاها عليه آنها را » به شکل مشخص و مفصل«اختيار دارد، 

  .منتشر نشده اندبا اين حال، اين شواهد هنوز .  کندياثبات م
  

  سهام عدالت؛ توزيع فقر در جامعه
    

با توزيع سهام عدالت مالکيت : يك مدرس دانشگاه تهران گفت
دولتي به مالکيت مردمي واگذار شده است و هنوز دخالت دولت 

   .وجود دارد لذا خصوصي سازي صورت نگرفته است
انتقال : وگو با ايسنا، گفت دکتر محمد علي خطيب در گفت

الکيتي که در سهام عدالت ايجاد شده است، فقط مي تواند م
ها شريک کند البته اگر در آن  گروهي را در سود شرکت

   .ها سودي هم وجود داشته باشد شرکت
که آيا با توزيع اين سهام از ميزان تصدي گري  وي با بيان اين

دولت کاسته شده است و سهامداران جديد در سياست گذاري 
در مرحله اول بايد : خالت دارند، اظهار كرداين واحدها د

هايي سهام خود را به اين صورت واگذار کنند که بازدهي  شرکت
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الزم را داشته باشند و امکان درآمدزايي براي بخش خصوصي 
فراهم کند تا بخش خصوصي رغبت کند که در اين واحدها 
مشارکت كند، چون تعيين کننده سهامداران کوچک نيستند بلکه 

ش خصوصي است که در حال حاضر بخش بزرگي از منابع بخ
   .هاي غير مولد به کار گرفته است مالي خود را در بخش

با توجه به اينکه در واقع اکثر : مدرس دانشگاه فردوسي گفت 
واحدهاي دولتي از بازدهي الزم برخوردار نيستند، بنابراين نه 

ليت گسترش قابليت واگذاري به بخش خصوصي را دارند و نه قاب
سهامداران را، به اين وسيله تالش کرديم فقر را بهتر توزيع 

واحدي که بازدهي الزم را ندارد در صورتي : خطيب افزود .کنيم
که سهام آن در اختيار مردم قرار گيرد نه تنها در آمدي ايجاد 
نمي کند که باعث بهبود سطح رفاه دارندگان آن شود، بلکه 

 صورت غير مستقيم به منظور ايجاد امکان فروش اين سهام به
درآمد مقطعي توسط دارنده سهم به وجود مي آيد بدون اينکه 
بتواند شرايط را براي توزيع عادالنه درآمدها در بلندمدت فراهم 

  .کند

اعتراض شديد نمايندگان فرانسه، آمريكا و 
انگليس به البرادعي درباره توافق ايران و 

  آژانس
    

نسه، آمريكا و انگليس اخيرا در شوراي سفراي كشورهاي فرا
المللي انرژي اتمي طي مالقاتي با مديركل  حكام آژانس بين

آژانس، از وي نسبت به توافقات ايران و آژانس و گزارش 
اخيرش كه در آن به موضوع ايران اشاره شده است شديدا انتقاد 

وگو با خبرنگار انرژي  يك ديپلمات ارشد ايراني در گفت .كردند
: با اعالم خبر گفت) ايسنا(يي خبرگزاري دانشجويان ايران  هسته

سفراي كشورهاي چين، روسيه و آلمان از حضور در اين مالقات 
به منظور تحت فشار سياسي قرار دادن مديركل آژانس، 

سفراي كشورهاي فرانسه، : وي ادامه داد .خودداري كردند
ته ميان ايران و آمريكا و انگليس با انتقاد از توافق صورت گرف

ي كاري پاسخ به  آژانس با انجام اين مالقات بر سر برنامه
اين سفرا . مسائل باقي مانده، دست به اعمال فشار سياسي زدند

كه آژانس نبايد  نسبت به برخي موضوعات از جمله اين
اي ايران به  پذيرفت كه پس از حل مسائل موضوع هسته مي

ها بر اين  آن. د انتقاد كردندحالت عادي در شوراي حكام بازگرد
اي ايران در  ي هسته نظر بودند كه بازگشت روند بررسي مسأله

آژانس بايد با تأييد اعضاي شوراي حكام صورت گيرد نه شخص 
كه موضوعات و سواالت  چنين نسبت به اين ها هم آن. مديركل

مطرح بايد به طور موازي مورد بررسي قرار گيرند نه گام به گام، 
   .قاد داشتندانت
   

  ي دانشجويان تعليقياسام
  ي دانشگاه عالمه طباطباي

  
 اعتراضات خرداد امسال در دانشگاه يدر پ: اميرکبيرخبرنامه

 دانشگاه عالمه يرئيس انتصاب ? يعالمه، حجت االسالم شريعت
 ياقدام به صدور احکام ب ? ي و رئيس کميته انضباطيطباطباي
   . اين دانشگاه کرد دانشجويان فعالي برايسابقه ا

 ممانعت از ي در پي امسال در دانشگاه عالمه طباطباياعتراضات
 دانشجويان اين دانشگاه و ي انتخابات انجمن اسالميبرگزار

 رياست دانشگاه و رياست حراست ياعتراض به برخوردها
   .دانشگاه صورت گرفت

 دانشجويان دانشگاه عالمه به شرح ذيل ي صادر شده برااحکام
   :است

   : ادبياتدانشکده

)  ترم بدون احتساب۲ (يمجيد در -۲ فر يعليرضا ارشاد -۱
 يايجاد بلوا وآشوب، اخالل در نظم دانشگاه، برهم زدن برنامه ها

يک ترم با  (ياميرحسين ايرج -۳دانشگاه، ايجاد مزاحمت 
ايجاد بلوا و آشوب، اخالل در نظم دانشگاه، ) احتساب سنوات

فهيمه شجاع  -۵ يرچماندانا چت -۴انشگاه عدم رعايت مقررات د
ميثم قهوه چيان  -۸سعيد فيض اهللا زاده  -۷ يعليرضا موسو -۶
   ي اصالحچيمرتض -۹

   :ي علوم اجتماعدانشکده
ايجاد بلوا و ) يک ترم با احتساب سنوات(عسل اخوان  -۱۰

آشوب، اخالل در نظم دانشگاه، عدم رعايت مقررات دانشگاه 
سرقت اموال ) يک ترم با احتساب سنوات (يصادق شجاع -۱۱

 خارج از دانشگاه، ايجاد يغير متعلق به دانشگاه، جعل اسناد دولت
سليمان  -۱۲ يبلوا و آشوب و ايجاد وقفه در نظام آموزش

ايجاد ) يک ترم با احتساب سنوات (ياميريعقوبعل -۱۳ يمحمد
بلوا و آشوب، اخالل در نظم دانشگاه و عدم رعايت مقررات 

) يک ترم با احتساب سنوات(شيما فرزادمنش  -۱۴نشگاه دا
ايجاد بلوا وآشوب، اخالل در نظم دانشگاه، عدم رعايت مقررات (

هانيه  -۱۵) دانشگاه نشر اکاذيب و توهين و افترا به مسئولين
 و درج در يتوبيخ کتب) ايجاد بلوا و آشوب اخالل در نظم(بردبار 

يک ترم با  (يد برقععما -۱۷عليرضا اردالن  -۱۶پرونده 
ايجاد بلوا و آشوب، اخالل در نظم دانشگاه، ) احتساب سنوات

يک ترم با  (يمحمد بيان-۱۸عدم رعايت مقررات دانشگاه 
ايجاد بلوا و آشوب، اخالل در نظم دانشگاه، ) تاحتساب سنوا

يک ترم  (يايوب احمد همدان -۱۹عدم رعايت مقررات دانشگاه 
بلوا وآشوب، اخالل در نظم دانشگاه، ايجاد ) با احتساب سنوات

يک ترم با (ياليق يعقوب -۲۰عدم رعايت مقررات دانشگاه 
 ييممريم سيد کر -۲۱اخالل در نظم دانشگاه ) احتساب سنوات

يک ترم با  (ي محمديعل -۲۲ و درج در پرونده يتوبيخ کتب
ايجاد بلوا و آشوب، اخالل در نظم دانشگاه و ) احتساب سنوات

يک ترم با  (يسمانه خادم -۲۳ مقررات دانشگاه عدم رعايت
ايجاد بلوا و آشوب، اخالل در نظم دانشگاه، ) احتساب سنوات

   عدم رعايت مقررات دانشگاه
   : اقتصاددانشکده

) يک ترم تعليق معلق (يمازيار سميع -۲۵مهديه گلرو  -۲۴
   اخالل در نظم دانشگاه و توهين وافترا

   : حقوقدانشکده
ايجاد بلوا و )  ترم به احتساب سنوات۲ (يماعيلرشيد اس -۲۶

آشوب، عدم رعايت مقررات دانشگاه، برهم زدن نظم دانشگاه، 
امير  -۲۷) ي گروه هاو مکاتب الحاديفعاليت وتبليغ به نف

ايجاد بلوا و آشوب، عدم )  ترم به احتساب سنوات۲(رئيسيان 
ت و تبليغ  فعاليشگاه،رعايت مقررات دانشگاه، بر هم زدن نظم دان

 و يمحمد آوخ توبيخ کتب -۲۸ ي گروه ها و مکاتب الحاديبه نف
بر هم زدن نظم دانشگاه فعاليت در جهت بهره (درج در پرونده 

 خارج از کشور، ايجاد بلوا و آشوب، فعاليت در ي گروه هايبردار
 معاند و معارض، عدم رعايت ي گروه هايجهت بهره بردار

ايجاد بلوا و ) يک ترم معلق ( قهوه چياندحمي -۲۹مقررات 
آشوب، اخالل در نظم، افترا و نشر اکاذيب، فعاليت و تبليغ به 

يک ترم با  (يايرج طباطباي -۳۰ ينفع گروه ها و مکاتب الحاد
 ياخالل در نظم دانشگاه، فعاليت در جهت بهره بردار) احتساب
 و لوا خارج از کشور، عدم رعايت مقررات، ايجاد بيگروهها
   آشوب

   خبرنگار هم ميهنيآزاد
  

   ايسنا
كه , ميهن هم,ى توقيف شده  پور، خبرنگار روزنامه  قربانفرشاد

چندى پيش بازداشت شده بود، روز يكشنبه از زندان اوين آزاد 
وگو با خبرنگار حقوقى خبرگزارى   در گفتپور قربان.شد

 ٢٠٠ى  ابتدا قرار وثيقه: اظهار داشت) ايسنا(دانشجويان ايران
يون تومانى براى من تعيين شده بود اما پس از مدتى و با ميل

 ميليون تومان تقليل پيدا كرد و ٥٠پيگيرى خانواده، اين مبلغ به 

علت :  افزودوى .دممن روز يكشنبه از زندان اوين آزاد ش
بازداشتم اقدام عليه امنيت ملى و تبليغ عليه نظام عنوان شده 

   است

  يک دانشجو در دادگاه
  

   ايسنا
وكيل مدافع يك دانشجو كه با قرار وثيقه آزاد شده است، از 

محمدعلى دادخواه، وكيل  .برگزارى دادگاه موكلش خبر داد
وگو با خبرنگار حقوقى خبرگزارى  مدافع اعتمادى در گفت

روز شنبه دهم شهريورماه : تصريح كرد) ايسنا(دانشجويان ايران 
ى موكلم  پرونده دادگاه انقالب به ١٥ى  سال جارى در شعبه
وى درباره اتهامات موكلش خاطرنشان  .رسيدگى خواهد شد

موكلم به اتهام نشر اكاذيب و اقدام عليه امنيت كشور در : كرد
  .شود دادگاه محاكمه مي

  

تحقيقات آمريكا : فايننشيال تايمز آلمان
هاى اروپايى كه با ايران رابطه  درباره بانك

  دارند افزايش يافت
  

ايكس به نقل از روزنامه فاييننشيال تايمز .اف.ارى اىخبرگز:ايسنا
هاى  مقامات وزارت دادگسترى و آژانس: آلمان گزارش داد

هاى اروپايى كه  نظارتى مالى آمريكا تحقيقات خود را درباره بانك
متهم به نقض تحريم هاى آمريكا عليه ايران، ليبي، كوبا و سودان 

ايكس به نقل از . اف. خبرگزارى اى .اند هستند افزايش داده
گزارشى كه در روزنامه فاييننشيال تايمز آلمان به چاپ رسيد 

وگو درباره راه حلى احتمالى براى حل  ها گفت بانك: گزارش داد
آنها تمايل خود را براى پرداخت . اند اين مساله را آغاز كرده

   .اند جريمه به عنوان راه حل اين مساله نشان داده
هايى كه تحت بازرسى قرار دارند عنوان  م بانكدر اين گزارش نا

مطابق اين گزارش دولت آمريكا زمانى اين تحقيقات را  .نشد
آمرو هلند دو سال پيش توافق . ان. بى. آغاز كرد كه بانك اى

   .هاى ايرانى جريمه پرداخت كند كرد به خاطر رابطه با بانك
 اروپايى را هاى به گفته اين گزارش آمريكا اخيرا فشار به بانك

  .افزايش داده است تا از داشتن روابط با ايران خوددارى كنند
  

 با تماشاگران ی ماموران انتظامیدرگير
  فوتبال در همدان

  
به دليل كمبود بليت براى حضور هواداران :  فارسخبرگزارى

پاس همدان به داخل ورزشگاه قدس، بين تماشاگران درگيرى به 
هاى پاس همدان و سايپا  بقه تيمبراى تماشاى مسا. وجود آمد

كرج، ازدحام زيادى از هواداران پشت درهاى ورزشگاه قدس به 
وجود آمده چرا كه عالقمندان همدانى براى حضور به داخل 

   .ورزشگاه قادر به تهيه بليط نيستند
 ٥٠٠٠ صبح آغاز شده و اكنون بليط ٦ فروشى از ساعت  بليط *

   .رسد  به فروش مي ريال٥٠٠٠٠هزار ريالى تا مبلغ 
پس از هجوم شمارى از هواداران به باجه بليط فروشى و  *

هاى باجه، مامورين نيروى انتظامى اقدام به  شكسته شدن ميله
   .پراكنده كردن هواداران خشمگين شدند

هاى پاس و سايپا  درحاليكه چند ساعتى به شروع مسابقه تيم *
ور دارند و ظرفيت  هزار نفر در ورزشگاه حض٧مانده، تاكنون 

  .ورزشگاه قدس همدان تكميل شده است
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كاهش نرخ بيكارى مستلزم ايجاد : وزير كار
   ميليون نفر در سال است٦اشتغال براى 

  
 درصد بايد ساالنه براى ٩/٨براى رسيدن به نرخ بيكارى :ايسنا

   .شش ميليون نفر اشتغال ايجاد شود
كارآفرينان : فتمحمد جهرمى ـ وزير كار و امور اجتماعى ـ گ

سربازان جبهه اقتصادى كشور هستند كه با ايجاد اشتغال و 
   .توانند بيش از بيش باعث حفظ انسجام ملى شوند كارآفرينى مي

 ٩/١٥در برنامه اصل توسعه نرخ بيكارى : وى تصريح كرد
درصد بود كه علت آن سرمايه گذارى دولت در تجهيز 

 نرخ ٧٦ـ٧٥سال در: وى افزود .زيرساخت هاى كشور بود
 درصد رسيد كه بيانگر تالش ٩بيكارى در كل كشور به مرز 

مسووالن در دوران سازندگى بود اما در حال حاضر نرخ بيكارى 
وزير كار و امور اجتماعى ادامه  . درصد رسيده است٨/١٤به 
تالش دولت نهم فراهم كردن محيطى مناسب براى : داد

اى جوانان است، لذا براى گذارى و ايجاد كسب و كار بر سرمايه
 برابر ٥/٢، ٨٤ نسبت به سال ٨٥اين منظور دولت نهم در سال 

منابع بانكى كشور را در اختيار بخش غيردولتى و خصوصى قرار 
هاى  داد و با تخصيص ارز از حساب ذخيره ارزى به پروژه

غيردولتى و خصوصى توانست گام بلندى در زمينه اشتغال 
 طرح از ١٣٠٠ در سال جارى روزانه :وى بيان كرد .بردارد
هاى ارائه شده از سوى مردم به شوراى اشتغال و  طرح

   .شوند گذاري، موفق به دريافت تايديه مي سرمايه
در مقايسه پنج ماهه امسال نسبت به سال گذشته : جهرمى گفت

 كاهش يافته كه ٠٢٩/٠ميزان شكايت كارگران از كارفرمايان 
   . بين كارگروه كارفرماستاين بيانگر تعامل مناسب

هاى ارائه شده در قالب بنگاههاى  وى درباره وضعيت طرح
ها به   درصد طرح٥/٩٥خوشبختانه : اقتصادى زودبازده گفت
 ٥/٨٣گذارى شده است كه در مجموع  درستى و مناسب سرمايه

 ١٢بردارى رسيده و  درصد از قراردادهايى منعقد شده به بهره
هايى هم   درصد طرح٥/٤ت و وضعيت درصد نيزدر حال اجراس

كه به نتيجه نرسيده است از سوى وزارت كار و امور اجتماعى در 

   .ها در دست بررسى است تمام مراكز استان
به ازاى : هاى بانكى اظهار كرد جهرمى در مورد بازپرداخت وام

هر روز ديركرد غيرموجه شش درصد جريمه به دريافت 
وزير كار و امور اجتماعى در پايان  .گيرد كنندگان وام تعلق مي

براى توسعه نيازمند بازار سرمايه هستيم و براى اين : تصريح كرد
هاى اقتصادى  ها در اختيار بنگاه منظور الزم است تا پول بانك

زودبازده قرار گيرد تا با افزايش افزوده سرمايه قادر به كاهش 
   .نرخ تورم باشيم

گاه آزاد  ديگر دانشيمحکوميت دو دانشجو
  گرگان به يک ترم تعليق از تحصيل

  
 رفت برخورد همه ي که گمان ميدر حال: تهران جنوبروزانه

 دانشگاه آزاد گرگان ۸۶جانبه دانشگاه با متحصنين ارديبهشت 
 در برخورد شديد خود با يپايان يافته باشد و کميته انضباط

 يطمعترضين به تعليق سه تن از دانشجويان بسنده کرده باشد 
 آزاد گرگان با انشگاهچند روز اخير دو تن ديگر از دانشجويان د

 اين دانشگاه به يک ترم محروميت از يحکم کميته انظباط
   . محکوم شدنديتحصيل به صورت تعليق

   : اين دانشجويان به شرح زير استياسام
 دوره ي رشته ادبيات فارسي دانشجويمحسن کريم -۱

   يکارشناس
 عمران دوره ي رشته مهندسينشجواحسان مهاجر دا -۲

   يکارشناس
 ي در حاليست که تاريخ صدور حکم همچون سه دانشجواين

 بوده و اين دانشجويان نيز از ۱۰/۵/۸۶ ديگر اين دانشگاه يتعليق
 از وجود ي زمانيده روز فرصت تجديد نظر برخوردار بودند، ول

ونت  به معاي خبرگيري برايحکم باخبر شدند که به صورت اتفاق
 نظر به اتمام جديد مراجعه کرده بودند و فرصت تيدانشجوي

 به ذکر است در پى تحصن دانشجويان دانشگاه الزم .رسيده بود
آزاد اسالمى واحد گرگان در اعتراض به طرح الگوى پوشش در 

 نفر به كميته انضباطى فرا ۱۵ارديبهشت ماه امسال بيش از 
تى همچون برهم زدن خوانده شدند و از سوى مسئولين اتهاما

 با تنظم دانشگاه به كمك جريانات خارج از دانشگاه ، مخالف
   .احكام اسالم و بر هم زدن امنيت ملى به آنها نسبت داده شد

 گزارش وبالگ فعالين اين دانشگاه تمامى اين دانشجويان به به
محروميت از شركت در امتحانات خرداد ماه و حداقل سه ترم 

    تهديد شده بودندمحروميت از تحصيل
 انجمن ادبى شعر كوچه وابسته به كانون هالل احمر كه تعطيلى

تعدادى از معترضين عضو آن بودند و همچنين حذف نفر اول 
خليل نژاد از اين تيم جهت .تيم شطرنج بانوان دانشگاه خانم ف

اعزام به مسابقات كشورى دانشگاه آزاد از جمله اقدامات 
   . استودهورد با دانشجويان بدانشگاه به منظور بر خ

  

 اخير جرج يحمله کالم: تحليل ايندپندنت
مناسابت دو طرف را وارد , بوش به ايران

  ترى كرده است مرحله جديد و خطرناك
  

روزنامه اينديپندنت در گزارشى تحليلى با اشاره به روابط : ايسنا
ايران و آمريكا و اتهامات واشنگتن عليه كشورمان نوشت كه دو 
كشور بايد به تعامالت سازنده مشغول شوند و انرژى خود را 

   .وگو پيرامون امنيت عراق كنند صرف اقداماتى نظير گفت
ظرافت در :  اينديپندنت در اين گزارش تحليلى نوشتروزنامه

هاى مهم جورج بوش، رييس جمهور  لفاظى هرگز يكى از شاخصه
 ايران شاخ و شانه  اخير او به آمريكا نبوده است اما حمله كالمي

ها و ارعابات موجود پس از جنگ عراق را وارد مرحله  كشيدن
درست :  روزنامه در ادامه نوشتاين .ترى كرد جديد و خطرناك

هاى آمريكا در عراق با شكست مواجه  است كه هر بار كه تالش
كند و ميزان شرارت ايران  شود بوش ايران را سرزنش مي مي

شود، اما  هاى آمريكا بزرگنمايى مي ميبسته به اندازه نافرجا
سخنانى كه بوش در سخنرانى اخير خود درباره ايران به كار برد 

 با سرزنش كردن ايران به خاطر وى . تحريك كننده بودديداش
هاى آمريكا و شهروندان عراقى ظاهرا ايران را به  حمله به نيرو

ن من به فرماندها: جويى مستقيم تهديد كرد و گفت تالقي
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هاى  فعاليت"ام با  نيروهايمان در عراق اجازه داده

 عالوه بر آن وى .مقابله كنند" بى رحمانه ايران
اى ايران اشاره كرده و ادعا كرد  به اهداف هسته

كه تالش ايران براى دستيابى به تسليحات 
اى  تواند سايه يك هولوكاست هسته اى مي هسته

 گفت كه وى .را روى خاورميانه بيفكند
هاى جهان را به  هاى ايران امنيت كشور عاليتف

ما قبل از اين كه دير : اندازد و افزود خطر مي
 ادامه در .شود با اين خطر مقابله خواهيم كرد

سخنان بوش : اين گزارش تحليلى آمده است
كمتر از دو هفته پس از انتشار گزارشاتى مبنى 
بر اين كه كاخ سفيد قصد دارد سپاه پاسداران 

هاى   ايران را در فهرست گروه ب اسالميانقال
اگر اين اتفاق . تروريست قرار دهد، بيان شد

تواند توسط  بيفتد هر عمل ناخواسته ايران مي
تعريف شود " تروريسم دولتى" به عنوان آمريكا

   . را موجب شود و احتماال يك واكنش نظامي
درسى كه از عراق :  روزنامه در ادامه نوشتاين

ين است كه وقتى دو رهبر لجباز و ايم ا گرفته
تواند به  زنند، كلمات خيلى سريع مي قاطع به يكديگر اتهام مي

توان انكار كرد كه ايران يك  عمل تبديل شوند، عالوه بر آن نمي
عالقه قانونى به آينده عراق دارد، حال آن كه توجيه حمله 

   .توان زير سوال برد  به عراق را به راحتى ميآمريكا
اعضاى پارلمان انگليس : خوانيم ايان اين گزارش تحليلى مي پدر

كه خواستار اين هستند كه انگليس خود را از اين مناقشات كنار 
اگر انگليس بخواهد نقشى نيز در اين بين . گويند بكشد درست مي

. داشته باشد بايد در برگشت به تعامالت سازنده پيش قدم شود
نمايندگان ايران و آمريكا  قاتهنوز مدت زمان زيادى از مال

بايد براى چنين . گذرد وگو پيرامون امنيت عراق نمي براى گفت
ها  اقداماتى انرژى مصرف كرد، چراكه شاخ و شانه كشيدن

   .ريسك بسيارى در بر دارد
  

  واکنش وزارت خارجه به
  :حمله شديد بوش به ايران

  
 گيري، خال  بوش بيانگر فقدان تصميمياتهامات اقا: يمتک*

منوچهر متكى در : ايسنا عقالنيت و استيصال سياسى است
اظهارات : واكنش به اظهارات اخير رييس جمهور آمريكا گفت

بوش فاقد نكات جديد و مستندى است و بيانگر فقدان 
باشد و  گيري، خال، عقالنيت و استيصال سياسى مي تصميم

يندگان گونه اظهارات نزد افكار عمومى جهان، نما اعتبارى اين بي
   . هم روشن و مبرهن استشورآمريكا و حتى مردم اين ك

 متكي، وزير امور خارجه كشورمان با تشريح اهداف بوش منوچهر
رويكرد : پايه خاطرنشان ساخت از طرح سناريوهاى تكرارى و بي

گرايى و امنيتى كردن  انتخاباتى آقاى بوش مبتنى بر خشونت
ات سال گذشته به آن جهان است كه مردم آن كشور در انتخاب

ر آمريكا براى ايجاد  رييس جمهو:  افزودوى .اند رأى منفى داده
فضاى تبليغاتى در انتخابات آتى آمريكا با مشكل جدى روبرو 

هاى  پردازي ها و واژه كند با لفاظي است و در اين راستا تصور مي
تواند راهى براى برون رفت از اين مشكالت دست و  اساس مي بي

 ميليارد دالر براى تأمين ٥٠ با اشاره به طرح متكى .پا كند
افروزى و تشديد خشونت در عراق و منطقه  هاى جنگ بودجه

دهندگان   ميليارد دالر از جيب ماليات٥٠اختصاص : تصريح كرد
گرايى در عراق و افزايش مسابقه  آمريكايى براى تشديد خشونت

 دليل بهه اى ك تسليحاتى در منطقه موجب نخواهد شد منطقه
ثباتى و خشونت و  ها و رويكردهاى غلط آقاى بوش در بي سياست

   .تنفر ناشى از آن گرفتار شده است، نجات يابد
هاى  گذاري  امور خارجه كشورمان با ارزيابى سياستوزير

اطالعات و : دولتمردان فعلى آمريكا، خاطرنشان ساخت
 و ناشى از هاى عجوالنه گذاري هاى غلط و نهايت سياست برداشت

طلب در اداره مركزى آمريكا همانطور كه در  افكار اقليت جنگ
 آنان توسط تباهرخداد روز گذشته كارگزاران آمريكا در بغداد اش

هايى از رويكردهاى غلط  مقامات آمريكايى ثبت شد همگى نمونه
زا و پرهزينه براى مردم آمريكا بوده كه در نهايت  و تشنج

رفت از مشكالت  ات را براى منطقه و برونتواند امنيت و ثب نمي
شده آمريكا از جنگ  فزاينده مقامات آمريكا، براى مردم خسته

راه خروج از تسلسل :  خاطرنشان ساختمتكى .به ارمغان آورد
اشتباهات دولتمردان آمريكا پايان دادن به رويكردهاى امنيتى و 

رميانه هاى بحران عراق و خاو گرى محض و توجه به ريشه نظامي

و پيروى از خرد جمعى و واگذارى منطقه به 
صاحبان اصلى و احترام به آراء مردم و 

   .باشد  ميساالر محور و مردم فرآيندهاى عدالت

دولت عراق نسبت به حمالت 
ايران به مناطق کردنشين اين 

  . نشان داديکشور واکنش علن
  
دولت عراق سرانجام نسبت به :  بى سىبى

مناطق کردنشين اين کشور حمالت ايران به 
   . نشان داديواکنش علن

 ي گروه کرد پژاک طي در تعقيب اعضاايران
 همجوار با خاک ي اخير بارها بخشهاييماهها

خود در کردستان عراق را هدف حمله قرار 
داده، تازه ترين حمالت سپاه پاسداران ايران به 

 است که ادامه ي متمادياين مناطق روزها
 ي از روستاهاي به شماريدارد، آسيب جد

 وارد آورده و ساکنان اين يران مرز ايکردنشين در نزديک
   .روستاها را آواره کرده است

 و دولت خودگردان ي دولت مرکزي از مدتها سکوت رسمپس
کرد شمال عراق به اين حمالت، سرانجام هشيار زيباري، 
وزيرخارجه اين کشور آشکارا در جمع خبرنگاران به حمالت 

ما آن قدر هم ضعيف : "ان واکنش نشان داده و گفته استاير
 ما بتواند در کشورمان مداخله کند و خاک ينيستيم که هر کس

 گفته که ي زيباريآقا ." نکنيميرا هدف قرار دهد و ما هيچ کار
دولت عراق اعتراض خود را به حمالت ايران ابراز کرده و ادامه 

 روابط ي براي تهديداين حمالت با وجود اعتراض دولت عراق،
 که خود کرد است و ي زيبارهشيار .اين دو کشور همسايه است

به حزب دموکرات کردستان عراق تعلق دارد به خبرنگاران گفته 
که دو روز پيش سفير ايران در بغداد به وزارت خارجه عراق 

 به وي، اعالم شده ياحضار و با تسليم يادداشت اعتراض آميز
ران در کردستان عراق به روابط دو کشور  اييکه عمليات نظام

   . کند و بايد فوراً متوقف شودي ماردصدمه و
 به دولت ايران، ي زيباري، با وجود هشدار رسمي گفته آقابه

 از استان اربيل يحمالت نظاميان اين کشور امروز هم در بخش
   .که در جوار مرز ايران قرار دارد همچنان ادامه دارد

 گروه پژاک که در خاک يعان کرده که اعضا در عين حال اذيو
 ي در پي زنند پي عليه دولت اين کشور ميايران دست به حمالت

 شوند اما تأکيد کرده که دولت عراق اجازه يوارد خاک عراق م
 عمليات در ي از خاک اين کشور براينخواهد داد هيچ گروه

 گروه وضوعخاک همسايگانش استفاده کند و حاضر است م
   .ا از طريق مذاکره با دولت ايران حل کندپژاک ر

 پژاک در خاک عراق حمالت ايران ي گفته وي، حضور اعضابه

  مهندس عارف رضوانی 
  Realtor  عضو جامعه مهندسين آلبرتا

مشاور با تجربه در خريد و فروش ، سرمايه گذاری و ساخت و ساز 
 SW مالک مسکونی و استيجاری در شهر کلگری بخصوص در منطقها

  

 Prudential  
Prudential Toole Peet Real Estate  

arefrezvani@shaw.ca   Bus (403) 240-4000 
Cell (403) 585-8434  
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   . کنديبه اين کشور را توجيه نم

 گروه پژاک در خاک عراق، ي اصلپناهگاه
 ايران و يکوهستان قنديل است که نوار مرز

 دهد اما حمالت ايران به يعراق را تشکيل م
 ينشده و بخش عمده ااين کوهستان محدود 

از مناطق کردنشين همجوار با ايران را در 
 . سليمانيه و اربيل دربر گرفته استياستانها
 بر ايران، ارتش ترکيه نيز در تعقيب عالوه

 ي بخشهاي در پيپ" پ ک ک "يچريکها
کردنشين همجوار با مرز خود را در خاک 

 دهد که اعتراض يعراق هدف حمله قرار م
   . انگيزدي بر مدولت عراق را

 و دولت خودگردان کرد عراق ي مرکزدولت
 تر ي جديمعموالً به حمالت ترکيه اعتراضها

 نسبت به حمالت ايران يو شديداللحنتر
 گسترده سپاه عمليات .نشان داده اند

پاسداران ايران عليه پژاک از زمستان گذشته 
در مناطق کردنشين ايران آغاز شده و بارها 

ش کردنشين عراق تداوم  در بخيبه نقاط
   .يافته است

 اين عمليات يک فروند ي هفته پيش طدو
 از کوهستان ي ايران در بخشيهليکوپتر نظام

قنديل که در خاک اين کشور قرار دارد 
 آن عالوه بر خلبان و کمک يسقوط کرد و ط

خلبان هليکوپتر، پنج تن از نفرات بسيج و 
 سپاه که سرنشين هليکوپتر بودند کشته و

 سپاه . شدنديچهار تن ديگر از آنان زخم
پاسداران علت سقوط هليکوپتر را شرايط 

 هنگام فرودآمدن اعالم ينامساعد آب و هواي
 شد که اين هليکوپتر به يکرد اما پژاک مدع

 ي که چريکهايدليل فرود آمدن در نقطه ا
 کرده بودند منهدم شده ياين گروه مين گذار

کوپتر حامل  گذشته نيز هليزمستان .است
 سپاه که ي زمينيفرمانده لشکر سوم نيرو

 عمليات عليه پژاک را به عهده دارد ياجرا
سقوط کرد که اين سقوط به مرگ او و هفت 

 پاسداران سقوط سپاه .افسر همراهش انجاميد
 نسبت يآن هليکوپتر را هم به مشکالت فن

داد اما پژاک اعالم کرد که افرادش اين 
له قرار داده و ساقط هليکوپتر را هدف حم

   .کرده اند

 ي انرژي در آژانس بين الملل ايراننماينده
در صورت تصويب قطعنامه سوم : ياتم

   کنيمي با آژانس را قطع ميهمکار
  

 ي ايران در آژانس بين المللي اسالمينماينده دائم جمهور:مهر
 به آمريکا و متحدانش هشدار داد که اگر قطعنامه ي اتميانرژ

 امنيت به تصويب برسانند، ي عليه ايران در شورا رايجديد
   . خود را با بازرسان آژانس قطع خواهد کردي هايتهران همکار

 اصغر يعل" مهر به نقل از آسوشيتدپرس، ي گزارش خبرگزاربه
 در وين به خبرنگاران گفت که يديشب در سخنان" سلطانيه

ژانس بين ، مديرکل آ"يمحمد البرادع"انتظار دارد گزارش امروز 
 درباره عملکرد سه ماه گذشته ايران در برنامه ي اتمي انرژيالملل

 که ايران در يمثبت يمنعکس کننده گام ها" اش يهسته ا
   .، باشد" با بازرسان آژانس در چند هفته اخير برداشتهيهمکار

 هفته گذشته ي همچنين به طور غيرمستقيم ازموضع گيريو
 دانسته و آن را مانع ينس را ناکافآمريکا که توافق ايران با آژا

 امنيت سازمان ملل يتصويب قطعنامه سوم عليه ايران در شورا

هرگونه :  هشدار دادسلطانيه .متحد ندانسته بود، انتقاد کرد
 امنيت سازمان ملل متحد وضعيت را ي شوراي از سوياقدام

 رود که اين تحول يبنابراين بسيار انتظار م. بدتر خواهد کرد
   . به مخاطره نيفتدي با هرگونه اقدامات نسنجيده و غيرمنطقمثبت
 روز سه شنبه متن توافق اخير خود ي اتمي انرژي بين المللآژانس

 پرسش ها و ابهامات يبا ايران را درباره حل و فصل نهاي
 پايگاه ي ايران رويباقيمانده آژانس درباره برنامه هسته ا

 آمريکا، انگليس، يات ها خود منتشر کرد، اما ديپلمياينترنت
 ي توافق را کافاينفرانسه و آلمان در آژانس روز گذشته 

 در ي البرادعي از سوي انتقاديندانستند و خواستار اتخاذ ادبيات
 شدند ايران بايد ياين ديپلمات ها مدع. گزارش امروزش شدند

 امنيت، ي بيشتر در شوراي ممانعت از تصويب تحريم هايبرا
 ي انرژي آژانس بين المللمديرکل . انجام دهدياقدامات بيشتر

 ايران تاييد ي امروز در گزارش خود درباره برنامه هسته اياتم
 اخير درباره رفع ابهامات باقيمانده يکرد که تهيه طرح کار

است، اما ايران در عين حال از "  رو به جلويگام مهم"آژانس 
 يانيوم تخط اوري سازي امنيت در توقف غني شورايقطعنامه ها

   . استدهکر

متن كامل گزارش جديد 
البرادعى درباره برنامه 

  اى ايران هسته
  

محمد البرادعي، مدير كل : خبرگزارى فارس
المللى انرژى اتمى گزارش تازه خود  آژانس بين

اى ايران را به شوراى حكام  درباره برنامه هسته
   .آژانس ارائه كرد

رش به به گزارش فارس، متن كامل اين گزا
   :شرح زير است

تى در جمهورى  پي اجراى توافق پادمانى ان
   اسالمى ايران

   گزارش مدير كل
 به شوراى ٢٠٠٧ مه ٢٣مدير كل روز -١

تى در  پي حكام درباره اجراى توافق پادمانى ان
 جمهورى اسالمى ايران گزارش داد

(GOV/2007/22).  اين گزارش به طور
و ) ٢٠٠٦ (١٦٩٦هاى  موازى پس از قطعنامه

به شوراى ) ٢٠٠٧ (١٧٤٧و ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧
   .امنيت نيز ارائه شد

اين گزارش شامل تحوالت درباره اجراى توافق 
 ٢٠٠٧تى در ايران از ماه مه  پي پادمانى ان

   .است
، مدير كل با دبير ٢٠٠٧ ژوئن ٢٤روز -٢

شوراى عالى امنيت ملى ايران ديدار كرد و در 
 ٦٠كه در عرض جريان آن ديدار توافق شد 

روز طرحى درباره چگونگى حل مسائل اجراى 
پادمانى باقيمانده اجرا شود كه شامل مسائل 

 شد باقيمانده در درازمدت مي
(GOV/2007/22  ٩پاراگراف).   

هايى كه به  ها در اين نشست درباره مداليته
ها و  رياست معاون مدير كل در امور پادمان

ران برگزار معاون دبير شوراى امنيت ملى اي
-١١اين ديدارها در تاريخ . شد، بحث گرديد

 ٢٠٠٧ آگوست ٢١-٢٠ و ٢٠٠٧ جوالى ١٢
 در وين برگزار ٢٠٠٧ جوالى ٢٤در تهران و 

كه پس از آن ( آگوست طرحى ٢١در  .شد
شامل ) شود طرح كارى ناميده مي

ها، روندها و  هايى بين دبيرخانه و ايران درباره موداليته نامه تفاهم
اى  نسخه. شد، نهايى گرديد زمانى براى حل اين مسائل ميجدول 

   .از اين طرح كارى نيز پيوست شده است
   سازى هاى مربوط به غني فعاليت. الف

هاى سانتريفوژ تكي،  ، ايران به آزمايش دستگاه٢٠٠٧از ماه مه -٣
 تايى در نيروگاه ١٦٤ تايى و يك آبشار ٢٠ و ١٠آبشارهاى 

 مارس و ١٧بين . ى ادامه داده استسازى سوخت آزمايش غني
 به دستگاههاى ٦اف  كيلوگرم گاز يو١٤، ايران ٢٠٠٧ جوالى ٢٢

   .اى به آبشارها تزريق نشد تكى تزريق كرد؛ هيچ ماده هسته
 به ٦اف  كيلوگرم يو٦٩٠، ايران حدود ٢٠٠٧از فوريه  -٤

سازى سوخت تزريق كرد كه بسيار كمتر  آبشارها در نيروگاه غني
   .زان مجاز براى تاسيساتى با اين طراحى استاز مي

 درصد ٨/٤سازى تا  در حالى كه ايران اعالم كرد به سطح غني
سازى از   رسيده است، باالتر ين سطح غني٢٣٥اورانيوم 

هاى محيطى گرفته شده تاكنون از سوى آژانس از  نمونه
   . درصد است٧/٣محتويات آبشارها و تجهيزات مربوطه 

اى كه براى تاييد سطح واقعى  تر مواد هسته محاسبه جزئي
شود كه محصول از  سازى الزم است هنگامى انجام مي غني

 تايى ١٦٤ آبشار ١٢، ٢٠٠٧ آگوست ١٩تا  .آبشارها خارج شود
 به آنها تزريق ٦اف كردند و گاز يو به طور همزمان كار مي
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كرد؛   كار مي٦اف شد؛ يك آبشار ديگر نيز بدون يو مي

شد؛ و دو  ديگر نيز در خالء آزمايش مييك آبشار 
   .آبشار ديگر در دست احداث بود

هايى را در  ، آژانس پادمان٢٠٠٧ مارس ٢٢از  -٥
هاى  سازى سوخت از طريق بازرسي نيروگاه غني

زمايى اطالعات مربوط به طرح،  آ موقت، راستي
نشده و استفاده از اقدامات نظارتى و  هاى اعالم بازرسي

 جرا كرده استبازدارنده ا
(GOV/INF/2007/10).  تا آن زمان چهار

   .بازرسى سرزده در اين نيروگاه انجام شده است
 به ايران ٢٠٠٧ جوالى ٢٦ و ٢٤آژانس در  -٦

نويس سندى را داد كه در آن جزئيات رويكرد  پيش
نويس  سازى سوخت و پيش پادمانى براى نيروگاه غني

   .پيوست تاسيسات آمده بود
 در جريان نشست فنى در تهران در ششم اين سندها

هاى ديگر  بحث.  بحث شد٢٠٠٧تا هشتم آگوست 
نيز به هدف نهايى كردن پيوست تاسيسات تا پايان 

   .شود  انجام مي٢٠٠٧سپتامبر 
   هاى بازفرآورى فعاليت. ب
هاى داغ در رآكتور  آژانس بر استفاده و ساخت سلول -٧

هاى موليبدنوم،  يوايزوتوپتحقيقاتى تهران، تاسيسات توليد راد
اى ايران از طريق  و رآكتور تحقيقات هسته, ايودين و زنون

آزمايى اطالعات مربوط به طرح آن نظارت  ها و راستي بازرسي
هاى مربوط به بازفرآورى در اين  اى از فعاليت هيچ نشانه. كرد

   .تاسيسات وجود ندارد
   هاى مربوط به آب سنگين پروژه. ج
 از سوى ايران موافقت شد، ٢٠٠٧ جوالى ١٢ه روز همانطور ك-٨

آزمايى اطالعات مربوط به طراحى در رآكتور  آژانس راستي
 انجام داد و به اين نكته رسيد ٢٠٠٧ جوالى ٣٠ را در ٤٠-آر آي

اى  تصاوير ماهواره. كه ساخت اين تاسيسات در حال انجام است
نوز در حال دهد عمليات در نيروگاه توليد آب سنگين ه نشان مي

   .انجام است
   مسائل باقيمانده. د
 توافق شد، ٢٠٠٧ جوالى ١٢ تا ١١همانطور كه در نشست . ١.د

 مسائل باقيمانده درباره آزمايشات ٢٠٠٧آژانس در اول آگوست 
انجام شده بود، به اطالع  TRR جداسازى پلوتونيم را كه در

روز هفتم ). ٢١-٢٠پاراگراف GOV/2007/8)ايران رساند
، در جريان نشست فنى در تهران، ايران اطالعات ٢٠٠٧گوست آ

 رآكتور و نقاط  بيشتر درباره توزيع گردش نوترون براى هسته
هاى گردش  كننده، جزئيات درباره فعاليت تعديل/ بازتابنده

. نوترون و اطالعات درباره پرتوتابى را به اطالع آژانس رساند
اى از  فه، ارزيابى دوبارهآژانس با استفاده از اين اطالعات اضا

توان از پرتوتابى هدفها   را انجام داد كه مي٢٤٠- يو فراوانى پي
اين ارزيابى دوباره از اين اطالعات جديد با . انتظار داشت

هاى قبلى آژانس از نمونه هاى گرفته شده در جريان  يافته
آژانس با در نظر گرفتن همه . ها مغايرت نداشت بازرسي

ترس، به اين نتيجه رسيد كه اظهارات ايران اطالعات در دس
هاى آژانس درباره تاريخ، ميزان و  درباره اين آزمايشات با يافته

 نوع مواد استفاده شده در اين آزمايشات تطابق دارد
(GOV/2006/53  بنابراين اين مسئله حل ). ١٦-١٥پاراگراف

   .شده تلقى شد
 آلودگى ، وجود و منبع٢٠٠٧در نشست هفتم آگوست  -١٠

هاى گرفته شده از  شده اورانيوم در نمونه ذرات بسيار غني
كانتينرهاى سوخت مصرف شده در تاسيسات ذخيره سوخت 

 شده در كرج مورد بحث قرار گرفت مصرف
(GOV/2006/53  ايران اعالم ). ١٧پاراگراف

كرد دليل اين آلودگى نشست از قطعات مربوط 
ته در اين آرآر بوده كه در گذش به سوخت در تي

دراين ديدار، ايران . شد كانتينرها انبار مي
اى از يك گزارش را ارائه كرد كه در آن  نسخه

تحقيقاتش درباره مشكل نشت سوخت در 
آر ارائه شده بود كه حمايت فنى آژانس در  آر تي

 فراهم شده ١٩٩٠ارتباط با آن در اوايل دهه 
ه بر اساس اين اطالعات، آژانس به اين نتيج. بود

رسيد كه منبع اصلى پرتوتابى اورانيوم بسيار 
كننده احتماال شامل  شده در سيستم خنك غني

نشست از خود سوخت و آلودگى اورانيوم بسيار 
شده از سطح روكش فلزى  شده پرتوتابي غني

توان ارزيابى كرد كه  عالوه بر اين مي. است
آى براى  آر سرد كن تي اورانيوم طبيعى در آب

سازى ذرات اورانيوم با  سطح غنيرقيق كردن 
 باال كه در نمونه هاى گرفته شده از  غناي

ايران همچنين . كانتينرها در كرج گرفته شد، كافى بوده است
اطالعاتى را درباره سوخت و تجمع اورانيوم براى همه تاسيسات 

اين اطالعات . سوختى در زمان تخليه متوسط و نهايى ارائه كرد
قع چندين دستگاه كنترل سوخت نشت كرده دهد در وا نشان مي

و سوخت اعالم شده با آنچه براى اكثر ذرات اورانيوم با غناى 
آژانس به اين نتيجه رسيد . باال تخمين زده شده بود، تطابق دارد

كه اظهارات ايران با يافته هاى آژانس مغايرت ندارد و اكنون 
   .اين مسئله حل شده است

   ٢- و پى١-انتريفوژ پى دستيابى به فناورى س٢.د
آژانس به منظور تكميل تحقيقاتش درباره ميزان و ماهيت  -١١

سازى سانتريفوژ ايران نياز به دسترسى به اطالعات  برنامه غني
اين ). ١٣-١٠، پاراگراف GOV/2006/27) بيشترى دارد

 در سال ١-شامل اطالعات مربوط به دستيابى به فناورى پى
 و اسناد ١٩٩٠ر اواسط دهه  د٢- و پى١-، و پى١٩٨٧
كننده كافى و روشن كردن آن از سوى اشخاص مربوطه  حمايت

نويس اين شبكه د   دست نسخه:آژانس هنوز در انتظار . مى شود
 و محتواى نقل و   به ايران؛ روشن كردن تاريخ١٩٨٧سال 

، و اطالعات مربوط به خريد ١٩٩٠انتقاالت در اواسط دهه 

 

Eagle Eye  Photography 
  عکاسی 

  پوتره خانوادگی ، کودکان

  
  علی کرمانشاهی

 
  

Tel:403- 988-9279 
 



  ايران خبر                            www.iran-khabar.com                        ۱۲                                                           ۱۵۱  شماره  

ايران در .  است٢-هاى پى سانتريفوژهاى مناسب براى  مگنت
بخشى از طرح كارى متعهد به فراهم كردن پاسخ هايى به 
سواالت مكتوب آژانس تا دو ماه آينده و روشن كردن و 

 ٢٠٠٧كننده تا نوامبر  دسترسى به اطالعاتى مانند اسناد حمايت
   .براى حل اين مسئله شد

   آلودگى.٣.د
 اى حكام گفته شدهمانطور كه پيش از اين به شور-١٢

(GOV/2006/53  هاى محيطى  ، تحليل نمونه)٢٤پاراگراف
 از تجهيزات خريدارى شده توسط يكى از ٢٠٠٦كه در ژانويه 

روساى سابق مركز تحقيقات فيزيك واقع در دانشگاه فنى در 
تهران گرفته شد، تعداد كمى از ذرات اورانيوم طبيعى و بسيار 

رخواست توضيح و اجازه براى آژانس د. شده را نشان داد غني
گيرى از ديگر تجهيزات و مواد مورد استفاده در مركز  نمونه

تحقيقات فيزيك و دسترسى به يكى ديگر از روساى سابق اين 
اين ). ٢٥پاراگراف  GOV/2006/53) مركز را داد

اگرچه . ها هنوز از سوى ايران پاسخ داده نشده است درخواست
رائه شده، ايران با بحث بيشتر درباره همانطور كه در طرح كارى ا

اين مسئله بر اساس سواالت كتبى آژانس و پس از حل مسائل 
   . موافقت كرده است٢- و پى١-مربوط به پى

   سند فلز اورانيوم. ٤.د
انداز كامل پيشنهادات دالالنى كه  به منظور درك چشم -١٣

ژانس سازى سانتريفوژ را به ايران ارائه كردند، آ فناورى غني
اى شد كه روند تبديل   صفحه١٥اى از سند  خواستار نسخه

 به فلز اورانيوم و فشرده كردن و تراش فلز اورانيوم ٦ يواف
 هاى كره اى شد شده و تبديل آن به شكل شده و مصرف غني

(GOV/2005/87  همانطور كه در اين طرح ). ٦پاراگراف
زمينه موافقت كارى ارائه شده، ايران اكنون با همكارى در اين 

   .كرده است
   ٢١٠-پولونيم. ٥.د

همانطور كه در طرح كارى اشاره شده، ايران دو هفته پس  -١٤
از آنكه مسئله ارائه نسخه سند فلز اورانيوم حل شد، با فراهم 

هاى  كردن توضيحاتى درباره سواالت باقيمانده درباره فعاليت
 GOV/2004/83) مربوط به استخراج پولونيم موافقت كرد

  )٨٤ تا ٧٩پاراگراف 
   معدن گچين. ٦.د

همانطور كه در طرح كارى اشاره شد، ايران دو هفته پس از  .15
 حل شد، با فراهم كردن توضيحات ٢١٠آنكه مسئله پلونيوم 

هاى تراكم در  مورد درخواست دباره معدن اورانيوم و فعاليت
تا ٢٦پاراگراف  GOV/2005/67) معدن گچين موافقت كرد

٣١(  
   مطالعات. ه

آژانس به منظور روشن شدن جنبه هاى خاص ماهيت و  .-١٦
اى ايران درخواست ارائه توضيحات درباره  ميزان برنامه هسته

، آزمايش ٤اف اكسيد اورانيوم به يو مطالعات مربوط به تبديل دي
 انفجارى قوى و طراحى وسيه پرتاب موشك را مطرح كرد

(GOV/2006/15  تا اين مرحله آژانس ).٤٠ تا ٣٨پاراگراف 
به ايران پيشنهاد فراهم كردن دسترسى به اسناد مورد اختيار 

همانطور كه در طرح . مرتبط با اين مطالعات را ارائه كرده است
اساس و با  بي,اتهامات را ,كارى اشاره شده، در حالى كه ايران 

كند، قرار است اسناد را مطالعه كرده و  عنوان مي, انگيزه سياسى
   .يابى خود را به آژانس اطالع دهدارز

   ديگر مسائل عملياتى. و
   تبديل اورانيوم. ١.و

آزمايى فهرست اموال  آژانس ارزيابى خود از نتايج راستي -١٧
اى در تاسيسات تبديل اورانيوم را كه در ماه مارس  مواد هسته

 انجام شد، نهايى كرد و به اين نتيجه رسيد كه فهرست ٢٠٠٧
   .وى تطابق دارد آي  سوى ايران ارائه شده با نتايج پياموالى كه از

وگوهاى اخير در تاسيسات تبديل اورانيوم  در جريان گفت .18
 ٦٣وى انجام شد، حدود  آي  پس از پي٢٠٠٧ مارس ٣١كه روز 

 توليد شد ٢٠٠٧ آگوست ١٤ تا ٦اف تن اورانيوم به صورت يو
   .كه همگى تحت نظارت آژانس قرار دارد

   طالعات مربوط به طراحىا. ٢.و
 مارس ٢٩همانطور كه در گزارش پيشين مدير كل در -١٩

، )١٤ تا ١٢پاراگراف  GOV/2007/22)  اشاره شده٢٠٠٧
ايران به آژانس اطالع داد كه اجراى متن بخش كلى ترتيبات 

 درباره فراهم كردن فورى اطالعات ١. ٣شده كد  متمم تعديل
اى به  در نامه. است, درآوردهبه حال تعليق ,مربوط به طراحى 

، آژانس از ايران درخواست كرد در اين ٢٠٠٧ مارس ٣٠تاريخ 
درباره  .(GOV/INF/2007/8) تصميم خود تجديدنظر كند

   .اين مسئله پيشرفتى حاصل نشده است
   انتصاب بازرسان و ويزاها. ٣.و

 با انتصاب پنج بازرس جديد ٢٠٠٧ جوالى ١٢ايران روز -٢٠
كه اين ) ٢٣پاراگراف  GOV/2007/8) قت كردآژانس مواف

ايران . رساند  تن مي٢١٩مسئله تعداد بازرسان در ايران را به 
 بازرس آژانس ١٣همچنين با فراهم كردن ويزاى يك ساله براى 

   .موافقت كرد
   ديگر مسائل. ٤.و

وى  آي  جوالى در نيروگاه توليد سوخت پي٢٥آژانس روز -٢١
ان مقدار كمى از پودر اكسيد اورانيوم انجام داد كه در آن زم

طبيعى كه قرار بود براى آزمايش روند مقدماتى ماده سوختى 
نصب تجهيزات اين روند در مرحله . استفاده شود، پيدا شد

   .پيشرفته قرار دارد اما اين تاسيسات هنوز عملياتى نشده است
   خالصه. ز

شده در  ماى اعال تواند عدم انحراف مواد هسته آژانس مي-٢٢
ايران به آژانس اجازه دسترسى به مواد . ايران را اعالم كند

اى  اى اعالم شده را داده و گزارشات محاسبات مواد هسته هسته
شده را ارائه كرده   اى اعالم در ارتباط با مواد و تاسيسات هسته

هاى خاص مربوط به  تواند جنبه اگرچه آژانس هنوز نمي .است
الزم به ذكر . اى ايران را تاييد كند ه هستهميزان و ماهيت برنام

 تاكنون آژانس آن نوع اطالعاتى كه ايران ٢٠٠٦است از اوايل 
كرد را دريافت نكرده كه اين امر شامل  پيش از آن فراهم مي

متعاقب پروتكل الحاقى و به طور مثال اطالعات مربوط به 
   .شود تحقيقات پيشرفته سانتريفوژى در حال انجام مي

اگر ايران در نهايت . طرح كارى گامى مهم به جلو است-٢٣
مدت توضيح دهد، آژانس در  درباره مسائل باقيمانده در طوالني

اى ايران را بازسازى  موضعى خواهد بود كه تاريخچه برنامه هسته
آميز طرح كارى همكارى  طبيعى است كليد اجراى موفقيت. كند

م كردن همه اطالعات و كامل و فعاالنه ايران با آژانس و فراه
دسترسى به همه اسناد و اشخاص مربوطه براى آژانس به منظور 

بدين منظور آژانس . ايجاد توانايى حل همه مسائل باقيمانده است
داند ايران به جدول زمانى كه در آن طرح آمده و  الزم مي

سازى از جمله اقداماتى كه  ها و اقدامات شفاف اجراى همه پادمان
   .ل الحاقى آمده پايبند باشددر پروتك

اى گذشته ايران مشخص شد، ايران  زمانى كه برنامه هسته-٢٤
نياز به ادامه اقدامات اعتمادساز درباره ماهيت و ميزان برنامه 

اعتماد به ماهيت كامال . اش خواهد داشت اى كنونى و آينده هسته
ه تنها آميز ايران نياز به توانايى آژانس در ارائه اطمينان ن صلح

  بهزاد کايدانی 
  مونتون ددر شهر ا مشاور رسمی امالک 

 کنيد قبل از ادمونتون مهاجرت می اگر به شهر
 بگيريد هر چيز با بهزاد کايدانی تماس

Cell: 780-709-7535 
com.sutton@bkaidani  
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شده بلكه به همين ميزان  اى اعالم درباره مواد هسته
نشده  اى اعالم هاى هسته اى و فعاليت فقدان مواد هسته

بنابراين . در ايران از طريق اجراى پروتكل الحاقى دارد
خواهد پروتكل الحاقى را  مديل كل بار ديگر از ايران مي

 در سريعترين زمان ممكن همانطور كه از سوى شوراى
   .حكام و شوراى امنيت خواسته شده، تصويب و اجرا كند

هاى  ايران مغاير با تصميمات شوراى امنيت فعاليت-٢٥
سازى را به حال تعليق درنياورده و به  مربوط به غني

سازى سوخت و  انجام عمليات در نيروگاه آزمايشى غني
. دهد ساخت و ساز و عمليات در اين سايت ادامه مي

 و عمليات ٤٠-آر به ساخت رآكتور آيايران همچنين 
   .دهد نيروگاه توليد آب سنگين ادامه مي

   .مدير كل به گزارش مقتضى ادامه خواهد داد-٢٦
المللى  البرادعى در ادامه متن تفاهم ايران و آژانس بين

انرژى اتمى درباره حل مسائل باقيمانده را به گزارش 
رگزارى خود پيوست كرده كه پيش از اين در سايت خب

   .فارس ارائه شده است

   رواني، دومينيها اختالل
   رايج در ايراني بيمار

  
    آلمانراديو
ها، روند پيشرفت جوامع   ارزشيچندگانگ,: يباغ  فرامرز قرهدکتر

کند، اما منجر به متوقف شدن فرآينده پيشرفت  را آهسته مي
 شدن دوران منع، مردم و جامعه به يبا سپر. نخواهد شد

   ,.گردند  خود بازميي معمول و عرفيهاهنجار
 رايج در ايران پس از ي آماري، دومين بيماريها  دادهطبق

دبير انجمن .  هستندي روانيها   قلب و عروق، اختالليها بيماري
روانپزشکان ايران در همايش ساالنه اين انجمن تاکيد کرد که 

 يان رويها  افراد، در بروز بيماريي و اجتماعيوضعيت اقتصاد
به نظر بيشتر جامعه شناسان در اغلب موارد رواج . بسيار موثرند

جويي،   و ستيزهي يا پرخاشگريعمل اضطراب، افسردگي، انزوا و بي
   . هستندي اجتماعيها ها و نابساماني  از ناروايييناش

    جنگ و سوءمديريتانقالب،
 باغي، جامعه شناس و استاد دانشگاه، با تاييد  فرامرز قرهدکتر

 شايع در ايران ي موجود، به عنوان دومين بيماري روانيها اختالل
 به يعلت اين است که وضعيت متعادل و متناسب, :گويد مي

 ي ناشي اجتماعيها آسيب.  در ايران وجود ندارديلحاظ اجتماع
اند تا  از انقالب و جنگ و سوءمديريت کالن، موجب شده

 ي و اقتصاديتماع افراد، احساس عدم امنيت فردي، اجيبسيار
 يآرام چون افسردگي، نايهاي اين در نهايت منجر به اختالل. کنند
   .,شود  در فرد مييثبات و بي

   ي اجتماعمشکالت
 در ي بيماران رواني گروه کارشناسان ستاد ساماندهسرپرست

ها   درصد علل افسردگي۶۵گويد که   ايسنا مييگفتگو با خبرگزار
 و ي ـ رواني و نه جسم تماعي از مسائل اجيدر ايران ناش

 يافزايد، بر اين اساس برا  مييفريد برات.  هستنديشناخت زيست
.  رفتي اجتماعمشکالتسنجش و توجيه اين عامل بايد به سراغ 

 ي شهروندان ايراني بسياري در مورد افسردگيباغ دکتر قره
   :گويد مي

رايج  در جامعه يا  از کم تا شديد، در سطح گستردهياين بيمار,
 موجب کاهش کارکرد و اختالل در رفتار يافسردگ. است

موجب کاهلي، سستي، اضطراب و عدم . شود شهروندان مي
خود اين امر از نظر . شود  در سطح اجتماع ميي فرديبازده

سو تنظيم روابط  از يک. زند  به جامعه ميياقتصادي، آسيب کل
م و جنحه کند و موجب افزايش جر افراد در جامعه را مختل مي

 و ياز ديگر سو، هزينه تنظيم روابط اجتماع. شود در جامعه مي
. دهد  را افزايش ميي فردي و ايمني امنيت اجتماعيبرقرار

 يتوان گفت در حال حاضر جامعه ايران، با بحران و نابسامان مي
   .,روبروست

    ايدئولوژيکي و فشارهاالگوها
 ي يا اجتماعي فرد حريمي براي و مذهبي حکومتي الگوهاتعيين

 هستند که فرد خود را زير فشار حس يافراد، از مهمترين داليل
 ي خاص از سوي و زيستي رفتاريتبليغ هنجارها. کند مي

 به انتخاب يمسئوالن اداره کشور، شهروندان را از همان کودک
 ي اجتماعيها  اجبارغي،با دکتر قره. دارد  چند چهره و کنش وا مي

 ايدئولوژيک و از يرار دادن افراد در چارچوب قي برايو اقتصاد
هم خوردن تعادل  ترين داليل به  از مهميشده را يک پيش تعيين

   : داندي فرد ميروح
ها در قالب ايدئولوژيگ مورد نظر نظام   همه ايرانييطور طبيع به,

 ي پذيرند، اما براي حاکم را نميگنجند و اعتقادها و الگوها نمي
 کنند و معيشت خود را ادامه ي جامعه زندگکه بتوانند در اين

 ياز رو.  و کنارآمدن ندارندي جز همزيستيا دهند، چاره
 حاکم دست به ي با ايدئولوژنمصلحت در بيرون از خانه خودشا

 ترين يمثال رعايت حجاب، عموم. کنند سازش زده و تظاهر مي
کنند، در   است همه از آن تبعيت ميينمونه است که چون اجبار

   ., قبول آن نيستيکه اصال اين تبعيت به معنا اليح
    چندگانهيرفتارها

 مصلحت در يها از رو  و عوض کردن نقشي آيا دوگانگاما
 اين خطر را ندارد که نقش ي يا تحصيلي خصوصي، کاريها پهنه

    فرد شود؟ياوليه به تدريج تبديل به طبيعت ثانو
 جهات ممکن ير بسيار دياين دوگانگ, : گويد  مييباغ    قرهدکتر

. خصوص نزد جوانان را القاء کند  بودن، بهي دوشخصيتياست نوع
زيرا بافت .  جوانان بيشتر استيشدن برا خطر دوشخصيتي

ممکن است تاثيرات عميق اين . ها کامل نشده است  آنيشخصيت
 چون تزلزل ي جوانان، سوءرفتارهاييشدن رو دوشخصيتي

آينده جامعه ما، از اين بابت در .  باشديطلب شخصيت يا فرصت
   ., خواهد شدي فراوانيها دچار آسيب

   ي جوامع انساني طاليقانون
تواند به   شرايط موجود، ميي و رواني اجتماعيها  آسيبآيا

 منجر شود؟ دکتر قره ي عرفيها و رفتارها گسست در ارزش
 اشاره ي و تکامل اجتماعي جوامع انساني به قانون طالئيباغ
: گردد  هرگز به قهقرا بازنمييا به اين که هيچ جامعه. کند مي
کند، اما   آهسته مياها، روند پيشرفت جوامع ر  ارزشيچندگانگ,

جامعه ايران . منجر به متوقف شدن فرآينده پيشرفت نخواهد شد
هرگز در هيچ . در حال حاضر با اين مشکل مواجه است

شدن از  ه به طريق ديکتياي، سابقه نداشته که هنجار جامعه
 سابق، ي سوسياليستيدر نظام شورو.  جا بيفتدي نظام سياسيسو
 ي حزب کمونيسم، چنين اتفاقانه هفتاد سال حکومت جباريط

 يجوامع از جمله جامعه ايران، در برخورد با هنجارها. نيفتاد
 يها از جمله همين اختالل.  خواهند ديديهاي شده، آسيب ديکته

 شدن ياما بدون ترديد، با سپر. ي يا روانيرفتاري، شخصيت

دوران منع، مردم و جامعه به 
 خود ي معمول و عرفيهنجارها

   ,.ردندگ بازمي

 ي مسابقه بين المللنياول
   در خزر شهريجت اسك

    
 روز ،ي جت اسكي بين المللمسابقه  

 ماه از ساعت سه بعد از وريهشتم شهر
 به صورت راني بار در اني اوليظهر برا
حل خزرشهر در بابلسر  در سايخصوص

   .برگزار شد
 مسابقه از کنار ساحل ني اريمس

 به لومتري ک۵خزرشهر به مسافت 
 مشخص ري در مس، کنارايسمت در

شده به همراه بازگشت و گردش به 
 شده در داخل آب هي تعبيدور توپها

 اکثرا از يشرکت کنندگان خارج. بود
مقام اول را کسب  ها توانستند ي بودند و اماراتهيامارات و ترک

  .کنند

 زندان ۲۰۹ از بند ي انصاروانيانتقال ک
   خطرناکني به بند مجرمنياو

  
 دکترا دانشگاه ي دانشجوي انصاروانيک:  اميرکبير خبرنامه

 ٨ به بند ٢٠٩ از بند وري شهر٦ از روز سه شنبه ريرکبي اميصنعت
 که در ي انصاروانيدکتر ک.  منتقل شده استنيزندان او
 شهي شي هانيبه اجبار به مالقات خانواده خود در کاباعتراض 

 بود، از روز سه کرده ي مالقات خوددارگاهي از حضور در جا،يا
 زندان ٨ به اندرزگاه شتري بي اعمال فشارهايشنبه گذشته برا

 ني زندان او٨ شود در بند يگفته م.  منتقل شده استنياو
 به همراه ير انصاوانيک.  شوندي مي خطرناک نگه دارنيمجرم

 لي سال گذشته به اتهام تشکي درخشنددي جهاندار و سعايپو
 داشتن ما،ي صدا و سري تسخي براوزش آم،يرقانوني غيگروهها

 وتر،ي کامپي مطالب روقي به مقامات از طرني محرمانه، توهليميا
 با ي دسته جمعيادگاري داشتن عکس قيارتباط نامشروع از طر

در حال حاضر پس از . داشت شدندباز…  دانشگاه وانيدانشجو
 سه فعال ني سال از بازداشت موقت اکي به کيگذشت نزد

 ماه از اعتراض دکتر ٤ از شي و پس از آن که بييشجوسابق دان
 گذرد، ي شان مي و جهاندار به احکام بدوي درخشند،يانصار

 سه نفر امتناع ني ايي همچنان از اعالم حکم نهادنظريدادگاه تجد
   . کنديم
  

  
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 Realtor   مژگان فريور

  و قابل اعتماد در امور خريد ، فروش  و ساختمشاور با تجربه 

   امالک مسکونی در شهر کلگری و حومه 

 
For sale  

  
For sale 

Tel:403-815-2004 
Email: m_farivar@hotmail.com 

 

با درج آگهی در 
ايران خبر به کار 
 خود رونق دهيد 

mailto:m_farivar@hotmail.com
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 مقابل رازي موقت شيتجمع رانندگان تاکس
   فارسياستاندار

  
 مقابل روزي نفر از رانندگان تاكسي موقت صبح د١٠٠ به نزديك

  .استانداري فارس تجمع كردند
منطقه فارس ) ايسنا( گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران به

 براي ورود كنندگان در حالي كه با مأموران نيروي انتظامي تجمع
به استانداري درگيري لفظي داشتند خواهان ديدار با استاندار و 
افزايش سهميه بنزين، گازسوز كردن خودروي خود و رسيدگي 

افزايد در حالي   خبرنگار ايسنا ميگزارش.به مشكالتشان بودند
كه وزير اطالعات، استاندار فارس و مديران استان به مناسبت 

اي اداري استان و در محل استانداري هفته دولت در جلسه شور
كنندگان از اين كه مسؤولين به  حضور داشتند تجمع

 تعداد با اين.كنند معترض بودند هايشان رسيدگي نمي خواسته
 ليتر بنزين دريافت ٢١٠ ماه گذشته فقط ٢بيان اين كه در 

ها  كردند چرا بايد بين تاكسي موقت و تاكسي اند اظهار مي داشته
ها  تفاوت باشد آيا مصرف خودروي ما كمتر از تاكسياين همه 

 ماه گذشته عالوه بر سهميه گاز ٢ها در  است آيا در حالي كه آن
اند ما بدون داشتن مزيت گاز   كردهدريافت ليتر بنزين ١٦٠٠
جا شده   ليتر بنزين داشته باشيم و آيا تعداد مسافر جابه٢١٠فقط 

هاي  داد مسافريني كه تاكسيبا توجه به حجم بنزين دريافتي با تع
 همچنين اظهار كنندگان تجمعاند برابر است؟ موقت دريافت كرده

هاي موقت روزي  طبق مصوبه دولت قرار بوده تاكسي: داشتند 
 ساعت در صف ٧ يا ٦ ليتر دريافت كنند اما در حالي كه ١٥

باشيم به دليل كمبود جايگاه و محدود بودن تاريخ  حواله مي
كند و  ها را باطل مي راني حواله ن خود تاكسيدريافت بنزي

كنندگان نيز به  تعدادي از تجمع. شود  ميهمشكالتمان اضاف
راني هستيم   سال است كه عضو تاكسي٨: خبرنگار ايسنا گفتند 

بندي بنزين نداريم و در حال حاضر بنزين را با ليتري  اما سهميه
  .كنيم ها خريداري مي  تومان از تاكسي٤٠٠
جويي  كجاي صرفه: كنندگان به خبرنگار ايسنا گفت  از تجمع يكي

 بار ٣بنزين به اشتغال رسيده در حالي كه پسر من از زور بيكاري 
خودكشي كرده و خودم نيز بايد براي گذران زندگي با بنزين 

  .جا كنم  تومان مسافر جابه٤٠٠ليتري 
 گزارش ايسنا سردار علي مؤيدي فرمانده نيروي انتظامي به

استان پس از پايان جلسه شوراي اداري استان در اين ارتباط به 
خواهند تابع قانون و  هاي موقت نمي تاكسي: خبرنگاران گفت 

مقررات باشند، تعدادي دنبال اخذ امتيازات هستند و مسؤولين 
  .دها برخورد كنن بايد با قاطعيت با آن

م  در پاسخ به اين سؤال كه رانندگان تاكسي موقت اعالوي
در موعد مقرر براي دريافت سهميه بنزين مراجعه : كنند  مي
: شنويم كه بنزين تمام شده گفت  كنيم اما جواب مي مي

  .گو باشند هاي مربوط بايد پاسخ دستگاه
 گزارش ابراهيم عزيزي فرماندار شيراز نيز در اين بنابراين

رانندگان تاكسي موقت : خصوص به خبرنگار ايسنا گفت 
كشي هستند كه بايد مورد حمايت قرار  ر زحمتاشخاص بسيا

باشيم اما براي  ها مي بگيرند و ما نيز موظف به حمايت از آن
  . كنندلدريافت سهميه سوخت خود بايد در چارچوب قانون عم

  

 در کاي آمرانيهودي انياختالف نظر در م
  راني اهي علي نظامنهيباره گز

  
 تند يو در آن با لحن جرج بوش که اي سخنرانيدر پ:  وله چهيدو

 راني را توسط حکومت اانهي در خاورمي هولوکاست اتمکيخطر 
 ي مثبت و منفيها  بحث بر سر جنبهگريبرجسته کرد، بار د

 کاي در آمريهودي ي رهبران نهادهااني مي حمله نظامنهيگز
   .شدت گرفته است

 و مردم انيي در چشم اروپاخواهند ي رهبران نمني سو اکي از
 فشار که مدام بر طبل جنگ يقاط جهان به عنوان گروهها نريسا
 يدي به خاطر تهدگري دي شناخته شوند؛ و از سوکوبند ي ميطلب

 بوش نهي اصرار دارند که کابنند،يب ي ملييکه متوجه کشور اسرا
 را همواره در مد نظر داشته باشد و از آن به عنوان ي نظامنهيگز

  .ردي سود بگيپلماسي در دي واقعيديتهد
 ني اي افکار عمومسدينو ي مکاي در آمر»کي وشييجو« نامه هفته

 ي خارجاستيکشور، که به طور روزافزون اعتمادش را به س
 مدافع ي باعث شده که سازمانهادهد، يدولت بوش از دست م

 اظهار نظر ي نظامنهي بتوانند درمورد گزي به دشوارليياسرا
 يتويانست« در ژهي وياه  پروژهري مدن،ي شوشانا براخانم .کنند

، اعتقاد دارد (JINSA  سا ـنيج (»ي ملتي امور امني برايهودي
 آن، ي عملجي بدون در نظرگرفتن نتاي نظامنهيمطرح کردن گز

 يوندهايکه پ JINSA  مؤسسهريمد .است»  با آتشيباز«مثل 
 دارد، به خبرنگار ليي و اسراکاي در آمري با رهبران نظاميمحکم

 باعث راني برضد ايفت، هر حرکت نظام گ»کي وشييجو«
.  خواهد شدليي اسراهي عليا  گستردهاري بسانهي جويواکنش تالف

 ي نظامنهي اصرار دارند گزيهوديرهبران  «د،يگو ي منيخانم برا
 را نهي گزني ادي چگونه باميپرس ي از آنها مي اما وقتباشدمطرح 

  «! ندارنديدر عمل به کار گرفت، پاسخ
 ) «انجمن ضد تهمت «يهودي سازمان ريکسمن، مد فاآبراهام

(Anti-Defamation League – ADL  به خبرنگاران
 کنار ي نظامنهي برسد که گزجهي نتني به ارانياگر ا«گفت، 

به نظر . دي نخواهد بخشي اثرکيپلماتي فشار دگريگذاشته شده، د
 ي برارانيا که ي از خطري به اندازه کافکاي آمريمن، افکار عموم

 در بردارد آگاه ليي متحده و تمام منطقه از جمله اسرااالتيا
 کايبه کنگره آمر ADL  بود که سازمانلي دلني همبه«.ستين

 ي را از لحاظ قانونکاي جمهور آمرسي نکند رئيفشار آورد تا سع
 کنگره را ي اجازه رسم،ي نظامنهيموظف سازد قبل از انتخاب گز

 يشورا« سازمان يياجرا رافائل، معاون نيمارت .کسب کند
 Jewish Council for Public)«ي امور اجتماعي برايهودي

Affairs - JCPA) حق دارد در کايدولت آمر «د،يگو يم 
 را کنار نهي گزني استفاده کند؛ اگر اي نظامنهيصورت لزوم از گز

 اذعان لاما رافائ» . اثر خواهند شدي هم بها نهي گزري سام،يبگذار
 ي به افکار عمومتوان ي مي را به دشواري استداللني که چنکند يم

  .قبوالند
  ليي اسراي البنفوذ
 پژوهشگر سرشناس که سال گذشته رساله معروف و بحث دو
 منتشر »ليي اسرايالب« از اندازه شي در مورد نفوذ بيزيانگ

 امروز در عراق کايآمر« که، ورزند ي مدي تأکگريکردند، بار د
 تالش خود را در جهت جنگ به کار ليي اسراي اگر الببود ينم
جان « و » والتفنيست« دو پژوهشگر، نيا» .انداخت ينم
 در ليي نفوذ طرفدار اسراي گروههاسند،ينو ي م،»مريرشايم

 سکي با تهران، رمي از مذاکره مستقيري با تالش در جلوگکا،يآمر
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  .اند  دادهشي را افزارانيجنگ با حکومت ا

 خواه، از ي حزب جمهوريهودي يعضا از اي گذشته، گروههفته
 «يهودي خواهانيائتالف جمهور «التيجمله رهبران تشک

(Republican Jewish Council - RJC) يبه همراه آر 
 را يا  سازمان تازهد،ي سابق کاخ سفي مطبوعاتي سخنگوشر،يفال

 Freedom's) «ي بان آزاددهيد«به وجود آوردند به نام 
Watch)  گسترده در دفاع از يوعات کارزار مطبکيتا 

  . جورج بوش در عراق به راه اندازنديها استيس
 افکار ،ي کنونطي در شراليي طرفدار اسراي سازمانهامشکل
 ويست« کنگره به نام ندگاني از نمايکي. کاستي آمريعموم
 نهي که مخالف کنارگذاشتن گزک،ي از حزب دموکرات»ليياسرا
 حوزه من مدام نامه  دهندگانيرأ «د،يگو ي است، مينظام

 م،ي ندارقبول شده را ي غنومي ما خطر اوراننديگو ي و مسندينو يم
 را تدارک ي بهانه، راه حل نظامني شما به اميخواه يما نم

 يزي چرانيا] خطر[ «کند، ي اضافه م»ليي اسراويست «.دينيبب
 کار اري من بسي اما براکند ياست که خواب شب مرا مختل م

 و ستمي بالندي شهر النگ آي شوراانيدر م است که يدشوار
 نهي به فکر گزدي بادي نرسجهي به نتيپلماسياستدالل کنم که اگر د

 CBS ي که توسط شبکه خبري نظرسنجکي در«.مي باشينظام
 درصد از پاسخدهندگان ۶۵در ماه مارس گذشته انجام شد، 

ما  اکند، ي مي عراق کمک نظاماني به شبه نظامراني که ارفتنديپذ
  . بودندي نظامنهي پاسخدهندگان مدافع گزني درصد از ا۱۸فقط 
 «لييپروژه اسرا« سازمان سيي ريزراهي الزلوـ مفري جنخانم

(The Israel Project) مردم ي اعتماديمعتقد است، ب 
 کي خواه و دموکراتي نسبت به رهبران دو حزب جمهورکايآمر

دولت شان در  مداخالت هي علانييکاي آمرشتريباعث شده که ب
. رندي بگع به طور اخص، موضراني و در اي به طور کلانهيخاورم

 را مورد ي که مدام افکار عموم»لييپروژه اسرا«سازمان 
 ماتي بر تحري تالش دارد در لحظه کنوندهد، ي قرار مينظرسنج
 از ييکاي سهامداران آمريها هي سرمادني کشروني و بياقتصاد
   . بگذارددي تأکران،ي طرف معامله با ايها شرکت

  ورکيوي وله در نچهي گزارشگر دو،ي کالنتريعبد
  

دستاوردهاي مخابراتي ايران :  نژاد ياحمد
  !الگويي براي جهان خواهد بود

  
 ايران در فراهم كردن زمينه و شرايط ظهور امام زمان ملت

   ماموريت سنگين دارد
ران در جمهور با اشاره به دستاوردهاي اي رئيس:  فارسخبرگزاري

هاي ايران در زمينه مخابرات  پيشرفت: بخش مخابرات گفت
بر (تواند الگوي موفقي براي كشورهاي منطقه و جهان باشد  مي
 آخرين آمارها ايران در زمينه مخابرات جزو عقب مانده قيط

 مانده ترين در دنيا ب جهان و از نظر اينترنت عقيترين کشورها
نژاد،  سي فارس، محمود احمدي گزارش خبرنگار سيابه . )ميباشد
 ٥٣٩هزارو ٤برداري از  جمهور شب گذشته در مراسم بهره رئيس

طرح مخابراتي كه به طور همزمان در سراسر كشور از طريق 
خوشبختانه حركت همكاران و : ويدئو كنفرانس افتتاح شد، گفت

 بودهآميز  مسئوالن بخش مخابرات بسيار پرشتاب و موفقيت
ين سرعت چند سالي حركت كنيم ايران است و اگر با هم

تواند براي كشورهاي منطقه و همچنين در مراحل بعدي براي  مي
 با تاكيد بر اينكه امروز بايد وي .ها الگوي موفقي باشد ساير ملت

هاي مخابراتي خود را به طور كامل برقرار كنيم، اظهار  شبكه
د، ايمان، و هاي مخابراتي عشق، امي بايد از درون اين شبكه :داشت

توصيه و تقوا جاري شود و پيام انقالب اسالمي از طريق آن 
منتقل شود و بعد كه ارتباطات با سراسر جهان به طور درست 

   .برقرار شد، همين اتفاق در سراسر جهان به وقوع خواهد پيوست
 در بخش ديگري از سخنان خود با تبريك نيمه جمهور رئيس

ملت ايران و : خاطر نشان كرد ر شعبان، سالروز والدت امام عص
جمهوري اسالمي ايران در فراهم كردن زمينه و شرايط ظهور 

   .امام زمان ماموريت سنگين دارد
  

   انيراني اينوبت انگشت نگار
  ديبه عربستان رس

  
در اقدامي ) دوشنبه(پليس عربستان سعودي، ديشب  : فارس
ي كه براي آميز، براي نخستين بار از تمامي دانشجويان توهين

انجام اعمال عمره مفرده، در قالب دو كاروان زيارتي، وارد 
نگاري و عكسبرداري  المللي جده شده بودند، انگشت فرودگاه بين

پليس «:  منبع آگاه با اعالم اين خبر تصريح كرديك .كردند
آميز، براي  در اقدامي توهين) دوشنبه(عربستان سعودي، ديشب 
شجوياني كه براي انجام اعمال عمره نخستين بار از تمامي دان

المللي جده  مفرده، در قالب دو كاروان زيارتي، وارد فرودگاه بين
   «.ردندنگاري و عكسبرداري ك شده بودند، انگشت

چنين در سال جديد، در اقدام  مأموران سعودي هم«:  افزودوي
سابقه ديگري، گذرنامه و مدارك تمامي زئران ايراني را اسكن  بي

كنند كه اين كار نيز تا پيش از اين،  العات آن را ذخيره ميو اط
نگاري و  المللي، انگشت  قوانين بينطبق «.سابقه نداشته است

ها  عكسبرداري از مسافران، تنها در مورد مجرمان و تروريست
شود و برخورد ناشايست شب گذشته مأموران سعودي  انجام مي

:  منبع آگاه ادامه داداين .اردبا زائران ايراني، پيام خوبي در بر ند
دهد كه آقاي خاكسار قهرودي، روز  اين حادثه در حالي رخ مي«

قبل از اين حادثه با همتاي سعودي خود ديداري داشتند كه در 
 مسائل عمره و برخورد برخي افراد افراطي با  اين ديدار، درباره

اي زائران ايراني بحث و تبادل نظر شد و وزير حج اين كشور بر
 قول مساعد   اين موضوع و كمتر شدن برخوردها،رسيبر

  «.بود داده

   بودجه شدیدولت دوباره دچار کسر
 ايران اعالم ی وزير اقتصاد و دارايیداود دانش جعفر: ی سی بیب

 مواجه شده و دولت تصميم ی با کسریکرده که بودجه سال جار

ارائه  بودجه به مجلس ی تامين اين کسری برایدارد اليحه ا
 درصد ١٦ بودجه را ی ميزان کسری دانش جعفریآقا .کند

 بودجه نداده ی در باره مقدار اين کسریعنوان کرده اما توضيح
 در ی گفته وزير اقتصاد ايران، بخش عمده اين کسربه .است

 به عنوان متمم بودجه در ی است و دولت اليحه ایبودجه جار
 نيست چه بخش صمشخ .آبان ماه به مجلس ارائه خواهد کرد

 گذشته ی دارد اما در سال های از بودجه ساالنه کسریهاي
 یهمواره بخش يارانه ها و پرداخت حقوق کارکنان دولت با کسر

 آيد که هزينه ی پيش می بودجه وقتیکسر .مواجه بوده است
)  هايشیدريافت(دولت از درآمدهايش ) یپرداخت ها (یها

 که در سياست یلت تا زمان گفته کارشناسان، دوبه .بيشتر شود
 خود تجديد نظر نکند و نتواند در زمان تدوين بودجه ی مالیها

 ی از درآمدها و هزينه ها برسد، مشکل کسری دقيقیبه ارزياب
   .بودجه همچنان ادامه خواهد يافت

    مقابلهی هاراه
 بودجه ساالنه و جبران آن چند راه ی غلبه بر کسری برادولت

 در هزينه ها، انتشار اوراق مشارکت، ی جويصرفه: پيش رو دارد
 که ی و استقراض از بانک مرکزیبرداشت از حساب ذخيره ارز

 و تورم متوقف شده یاز هشت سال پيش به دليل افزايش نقدينگ
 ی در هزينه های عقيده کارشناسان، امکان صرفه جويبه .است
 ی از آن حقوق و مزايای وجود ندارد چون بخش عمده ایجار
رکنان دولت است بنابر اين دولت ناگزير است همانند سال کا
 اوراق انتشار . کسر کندی عمرانی گذشته از هزينه هایها

 بودجه است ی جبران کسری از راه هایمشارکت نيز اگرچه يک
 امسال اجازه ی کنترل نقدينگی برایاما از آنجا که بانک مرکز

ت را دريافت کرده، انتشار چهار هزار ميليارد تومان اوراق مشارک
 ی تامين کسری رسد بخواهد از اين روش برایبعيد به نظر م

 گويند که روش تامين ی مکارشناسان .بودجه استفاده کند
 بودجه از طريق فروش اوراق مشارکت، به نفع دولت یکسر

 ی از نقدينگی تواند بخشیاست و با اين روش دولت همزمان م
 اوراق مشارکت هم یزيادموجود را جمع کند اما فروش حجم 

 ی بودجه کار آسانی و هم تامين کسری کنترل نقدينگیبرا
 و ی دولتی دو سال گذشته، به دليل افزايش هزينه هادر .نيست

 در ايران ی نفتي، رشد نقدينگیمصرف بيش از اندازه درآمدها
 درصد رشد داشته و به رقم کم ٤٠ یسرعت گرفته و نقدينگ

 برابر شدن حجم دو . تومان رسيده استهزار ميليارد١٣٤سابقه 
 نژاد به قدرت ی که دولت محمود احمدی در دو سالینقدينگ

 برانگيخته است و ی اقتصادی را در بخش های هايیرسيده نگران
 ی را که می از اين نقدينگی درصدد است تا بخشیبانک مرکز

 اساس بر . کندیتواند به افزايش تورم منجر شود، جمع آور
 درصد ١٤,٨ نرخ تورم در پايان تير ماه امسال به ی رسمیآمارها

 وجود دارد که به بيشتر از اين رقم نيز یرسيده و اين نگران
 بودجه استفاده از منابع حساب ی ديگر تامين کسرراه .برسد

 مجوز ی تواند با ارايه اليحه ای است و دولت میذخيره ارز
 که به ی راه حلبرداشت از اين حساب را از مجلس دريافت کند،

 به دنبال دارد و آتش تورم را یعقيده کارشناسان عواقب سخت
   .شعله ورتر خواهد کرد

 
 

  ساختمان  صاحب و بازرس فنی  نصيری،منصور 
   قبل از خريد  يا فروش  منزل  خود با  من تماس حاصل فرمائيد

 Cell: 403-852-5210   
  منزل شما  دالر تخفيف هديه برای بازرسی از۵۰  - منازل و محلهای تجاری با تضمين  کامل فنیبازرسی
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  خبار کلگری و کانادا
  )کلگری ( مرکز زبان فارسی 

  ۲۰۰۸-۲۰۰۷کالسهای فارسی 
  
  فرهنگ فارسی را با يادگيری زبان فارسی زنده نگهداريم 

  شهريه و ثبت نام 
  )رداختی سپتامبرپ( دالر حق تدريس اول ٢٠٠
  ) پرداختی ژانويه (  دالر حق تدريس دوم ٢٠٠

   ٢٠٠٨ می ٣١ الی ٢٠٠٧ سپتامبر ٨: زمان 
شهريه و هزينه کتب درسی در اولين جلسه کالس قابل پرداخت 

  .می باشد
 درصد تخفيف در ١٠به فرزند دوم و سوم خانواده : قابل توجه 

  .شهريه تعلق می گيرد
 دال ٤٠٠ دانش آموز اين دوره ها هزينه آموزش هر: نکته 

اين مرکز با بکار گيری آموزگارانی با سال ها . برآورد شده است 
سابقه آموزشی و برترين برنامه های آموزشی در خدمت شما می 

  .با شد
  :تماس با ما

Email: plcc_calgary@yagoo.ca 
Tel: 403-274-8103  

  سال٤٨تبرئه پس از 
 تراسکات وني و تبرئه شدن استي گناهي بياي سال رو٤٨پس از 
 که ي زمان١٩٥٩ تراسکات در سال ونياست.وستي پتيبه واقع

 هارپر ني اش لي نداشت به جرم قتل همکالسشتري سال ب١٤
 في درجه تخفکياو سپس با .  و به اعدام محکوم شدريدستگ

 شد و پس از في سال مشمول تخف١٠حبس ابد گرفت و پس از 
 ي داد وللي تشکي خود زندگي در گوئلف ساکن شد و برايآزاد

 زدودن ي خود برايگناهياز همان زمان هم ضمن مصر بودن بر ب
 ي او را بوي دادگاه انتارحال. اتهام از سابقه خود تالش کردنيا

 انگشت ي شواهد تازه اي رويقاض. گناه اعالم و تبرئه کرده است
 تراسکات به قتل متهم شد، وني که استيزمان. ذاشته استگ

 ٧: ٤٥ متهم شد که زمان قتل را ساعت يبراساس شهادت پزشک
 با وني بود که استي زماننيبعدازظهر اعالم کرده بود و ا

 او همواره اصرار داشت که پس از ي بوده، وللش مقتويهمکالس
شهر رسانده او  را به کنار جاده خارج ني با دوچرخه اش لنکهيا

 دهي او را ندگري دوني شده است و استي عبورلي اتوموبکيسوار 
 گفته شده ساعت مرگ روز بعد و دي با شواهد جدحال .است
 گرچه. در مدرسه حضور داشته استوني بوده که استيزمان
 کرده ي تراسکات عذرخواهوني دولت از استي دادگاه از سويقاض

 ي داند و مي را صادقانه نمي عذرخواهني اوني استياست، ول
 چهار سال و ي کنند براي را که ادعا مي شواهد تازه انهاي اديگو

 همواره با من که به دنبال پاک ي داشته اند ولاري در اختمين
 ني من الي دلنيبه هم. دندي جنگودم، از نامم بياهي سنيکردن ا

  .نمي بي نممانهيپوزش را صم
   

 به يد شهروني سالگرد اعطانيشصتم
 مهاجران در کانادا

  
 ي اعطاي براي قانونشيشصت سال پ: ي مجتهدالي لشهروندـ
 ي به مهاجران در کانادا وجود نداشت و مهاجران نميشهروند

 قانون از شصت سال نيا.  کسب کننديي کاناداتيتوانستند مل
 امکان داده شد که با کسب ني شد و به مهاجران ابي تصوشيپ

 آگوست ٢٣ شنبه پنج. را خانه خود بدانند کانادا آنيشهروند
 تي تن از مل٦٠ ژه،ي مراسم وکي مناسبت در ني ، به هم٢٠٠٧

با حضور )CNE( کانادا ي ملشگاهي مختلف در محل نمايها
 ندگاني و چند تن از مقامات مسئول و نمالي گندهي راميقاض

 و توماس ي پي حزب ان دندهي نمانيپارلمان کانادا و همچن
 کانادا و با ي قومي هاسانه مطبوعات و ري شوراسيسارس رئ

 . برگزار شدي شهرونديداهايحضور دوستان و افراد خانواده کاند
 ي سوگند، اجراي زنده، مراسم ادايقي برنامه همراه با موسنيا

 . به صرف ناهار بودييراي کانادا و پذيسرود مل
 ،ييکاير آم،يي مختلف اروپاي هاتي کانادا از ملدي جدشهروندان

 مراسم انتخاب شده بودند که در ني اي براييقاي و آفرييايآس
 افتي هم موفق به دريراني اي نفره ٤ خانواده کي آنها نيب

 به دو لي گي قاضي سوگند از سومتن. کانادا شدنديشهروند
 آن را تکرار زي نداهاي و فرانسه ادا شد و کانديسيزبان انگل

 بود گفت، من هم ييکانادا ـ ي هندکي که خود يقاض. کردند
 کانادا را نکهياو ضمن ا.  شهروند کانادا شدمشي و پنج سال پيس

ن ي کرد که در ادي فراوان خواند تأکازاتي مطلوب با امتيکشور

 هر کلگریشش روز آينده ش هواشناسي
 WED چهار شنبه

Sep 05 
 TUE سه شنبه

Sep 04 
 MON دوشنبه

Sep 03 
 SUN يکشنبه

Sep 02 

 SAT شنبه
Sep 01 

  FRI جمعه
Aug  31 

 
H 16 L 10 

 
H 20 L 11 

 
H 22 L 07 

 
H 20 L 09 

 
H 20 L 07 

 
H 17  L 09 
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 برخوردارند و شهروند يکشور همه شهروندان از حقوق مساو

 .درجه دو وجود ندارد
 برنامه از جمله ني ااني حامياري گرداننده مراسم از هماني پادر

 . کانادا تشکر کردي قومي مطبوعات و رسانه هايشورا
 

  در افغانستانيي کاناداگريمرگ دو سرباز د
  

 و مترجم آنان در اثر انفجار بمب ييهفته گذشته دو سرباز کانادا
 کي ني انفجار همچننيدر ا. در جنوب افغانستان کشته شدند

 پس از اتمام سربازان .د شدني و دو خبرنگار زخمييسرباز کانادا
 مخالف دولت به هنگام بازگشت اني شورشهي علي نظاماتيعمل

  . سانحه شدندنيبه مقر خود در شهر قندهار دچار ا
 وزارت دفاع افغانستان اعالم کرده که در اثر گري دي سواز

 کشور، دوازده نفر از ني جداگانه در جنوب اي هايريدرگ
   . شده اندي پنج نفر زخم مخالف دولت کشته شده وانيشورش
 در آن مناطق يي سربازان کاناداشتري افغانستان که بجنوب

 کنند همواره هدف حمالت گسترده طالبان و منطقه يخدمت م
  . بوده استي افغان و خارجي نظاميروهاي ني نظاماتيعمل
 

 خروج خي تارديمحافظه کاران با:ونيد
 د کانادا از افغانستان را اعالم کننانينظام

 
از  CTV  با کانالي در مصاحبه اوني استفان دبراليرهبر حزب ل

 و کاي به ناتو، به دولت آمرياستفان هارپر خواست که بدون معطل
 ي به دولت افغانستان اعالم کند کانادا به حضور نظامنيهمچن

او گفت به .  خواهد داداني پا٢٠٠٩ هيخود در افغانستان در فور
 کامال اشتباه است و از هارپر ر خبني انداختن اعالم اقيتعو

 خبر را به ناتو و دولت افغانستان نيخواست تا در اسرع وقت ا
 يروهاي نينيگزي جاي براروياعالم کند تا آنها از حاال به فکر ن

 اظهار داشت، هارپر ني همچنونيد .کانادا در افغانستان باشند
  بهالت،ي مجلس پس از تعطشي گشاي رسمي در سخنرانديبا
 از صحنه نبرد در افغانستان ي نظاميروهاي ندني کشرونيب

 دولت محافظه ي صورت من خواهان برکنارنيمتعهد شود در ا
 خود درست في خواهم که به وظاي بلکه از دولت مستم،يکار ن

 شمار کشته شدگان سربازان شي توجه به افزابا .عمل کند
 هفته نيانستان ا کانادا در افغتي مامورر،ي اخي در ماههاييکانادا

   . قرار گرفته استيقي عميبخصوص در استان کبک تحت بررس
 رابطه استفان هارپر گفته است که او قصد ندارد ني همدر

 هيفور( موعد مقرر اني کانادا را در افغانستان بعد از پاتيمامور
 اتفاق آرا صورت گري با احزاب دنکهي کند مگر اديتمد) ٢٠٠٩

 سرباز و ٢٣٠٠ از شيلت کانادا ب حال حاضر دودر .رديگ
 کبک در افغانستان الي از جنگ روروي ن١١٠٠ از شي بنيهمچن

 و تي امني کمک به برقراري همواره برا٢٠٠٢دارد که از سال 
 ي برد بازسازشي پي براني طالبان همچنانيمبارزه با شورش

  . در کنار مردم افغانستان بوده استي مدنيساختارها

 

  در کاناداي شماليکايرنشست رهبران آم
 

 جمهور سي بوش رئوي کانادا، جرج دبلرياستفن هارپر نخست وز
 آگوست ستمي بک،ي جمهور مکزسي کالدرون رئپيلي و فکايآمر

 در مونته بلو استان کبک در کانادا آغاز ينشست دو روزه ا
 بسته انجام گرفت، ي مذاکرات در پشت درهانيگرچه ا. کردند

 ،ي خبرفرانس کني نشست، طني اانير پااما روز سه شنبه د
 از مذاکرات انجام شده، در پاسخ به پرسش خبرنگاران يبرخ

 کانادا ي نظامگاهي پاجادي بوش ضمن استقبال از اجرج.مطرح شد
 دگاهي که دستي بدان مفهوم ننيدر قلمرو قطب شمال، گفت ا

 ني بي آبراه،ي شمال غربي آبراه قطبنکهي بر اي مبنکاي آمريسنت
   . و متعلق به همه  است، را قبول نداشته باشميالملل

 کانادا تي حق حاکمکاي افزود، آمرعاي گفته، سرني پس از ابوش
 برد و به طرح نخست ي سئوال نمريبر قلمرو قطب شمال را ز

 در يماتي و مرکز تعلي نظامگاهي ساخت پاي استفان هارپر براريوز
 تي حاکمتيد، کانادا تقو کردي تاکهارپر. گذارديآنجا احترام م
کانادا و [ را ادامه خواهد داد و دو کشوري قطبيخود بر نواح

قادر خواهند بود اختالفات خود بر سر گذرگاه شمال ] کايآمر
 يکاي آمري سه رهبر کشورهاهر . را حل و فصل کننديغرب

 ژهي کاال و بو،يي واردات مواد غذاي کردند که جلودي تائيشمال
 خطر بودن در آنها ي و بي که موارد بهداشتيي هاياسباب باز

 محصوالت با نام نيآنها از ا.  نشده باشد، خواهند گرفتتيرعا
 نياز جمله ا. دارد، نام بردند" نيساخت چ"هر آنچه که برچسب

 ي هاي و اسباب بازي خوراکي مواد افزودنردندان،ي خموالتمحص
 توجه  در مرکزري اخي است که در ماه هانيخطرناک ساخت چ

  . قرار گرفته استي المللنيب
 از تي حماي را در راستامي تصمني سه کشور افزودند، ارهبران

  .حقوق مصرف کننده گرفته اند
 تا رندي در نظر بگيداتي کردند تمهدي تاکني سه رهبر همچننيا

 سپتامبر، عبور و مرور در ١١ چون ييدر صورت بروز بحران ها
 ي مشکل ارائه پاسپورت برااما . سه کشور فلج نشوديمرزها

 ي ها همچنان به جاييکاي ها و آمري کانادائي براييمسافرت هوا
 به ازي نينيگرچه عبور و مرور از مرز زم.  مانديخود باق

 ها در وني کامي کانادا همچنان از معطليپاسپورت ندارد، ول
 از يشتري بالتي دارد و خواهان تسهتي شکايني زميمرزها

    . تر کاالهاستعي حمل و نقل سري براييکايمر آن مرزبانايسو
 در ي در حالي شماليکاي آمري دو روزه سران کشورهانشست

مونته بلو انجام شد که قبل از شروع آن صدها تن از فعاالن 
 محل نشست قرار يلومتري ک٧٠ از اتاوا که در ي و اجتماعياسيس

به . د اعتراض روان شدني آن محل برايدارد، با دوچرخه به سو
 آمد و شي برخورد پسي تظاهرکنندگان و پلنيهنگام تظاهرات ب

 اشک آور اقدام به پراکنده کردن ي گازهاکي با شلسيپل
 ي مدندي کشي مادي که فريتظاهرکنندگان در حال.  کردتيجمع

 سيماد بارلو رئ. مي هستيي ما کاناداست،ي نکاي آمرنجايگفتند، ا
 برگزارکننده ي اصليها از گروه يکي ها، يي کانادايشورا

 يکي ها و مکزييکاي ها، آمريي کاناداميخواهيما م: تظاهرات گفت

 آنها ي است برااني بزرگ در جرزنسي بکي نجايها بدانند که ا
 ي که در دو سوي و مقرراتني آنها، تا از تمام قواني لهيو به وس

 يمني اي بهداشت، استانداردهاست،ي زطيمرزها درباره مح
  . کنندييرقرار است، قانون زداکارگران ب

 ني معترضان، دولت فدرال گفت چني گفته ني پاسخ به ادر
    . نداردقتي حقيزيچ
  

     
    
   
  
    
   
   
   
  
    
     
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

       
   
  
   
   

     
   
   
  
   
   

 

Hojye painting 
Interior and Exterior Home and Commercial Painting 

  رنگ آميزی داخل و خارج ساختمانهای مسکونی و تجاری

TEL:403-383-5452 
 

 9310 9322 9312 دالر آمريکا

 7574 7649 7603 دالر استراليا

 8801 8840 8790 دالر کانادا

 12692 12719 12659 يورو

 18780 18819 18759 پوند انگليس

 7706 7725 7677 فرانک سوئيس

 8032 8070 8023 يکصد ين ژاپن

 24696 24728 24678 دينار بحرين

 2535 2539 2534 درهم امارات

 2483 2485 2480 ريال عربستان

 33055 33125 33065 دينار کويت

 1352 1357 1344 کرون سوئد

 1600 1604 1594 کرون نروژ

 1704 1709 1697 کرون دانمارک

 

 نرخ ارز و طال 
 همه روزه در سايت

  ايران خبر 
www.iran-khabar.com  

http://www.iran-khabar.com
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فروشگاه جديد مواد غذائی افغانی و 
ايرانی با ارائه بهترين محصوال ت در 

 شهر کلگری افتتاح شد 
Now there is a new grocery store 

in town, that is dedicated to 
bring good quality Afghani and 

Iranian products for the 
community. 

    
 

   

  

 

انان بربری تازه همه روز در اين فروشگاه با دستگاه مجهز نان پزی پخته می شود ن  
 انواع مواد غذائی افغانی و ايرانی با بهترين کيفيت 

. انواع خيارشور ، ترشی ، گالب ، مربا و ديگر محصوال شرکت يک و يک... انواع چای احمد، محمود، الکوزه 
   و پنير بلغاررنج ، جان آهو بره ، سليم کاروانانواع ب. انواع حبوبات ، کشمش تازه 

  انواع ظروف خانگی و قالی های دست باف و ماشينی
Hours of store. 
Wed to Mon   10:00a.m to 9:00p.m 
    Closed on Tuesdays  

 

Bay 105- 4655 54Ave N.E Calgary 
Tel:403- 293-0909  
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   ستاره سوختهکي يايکشف بقا
   ما در جهانيگي در همسا

    
    

 شکل مي پس از تمام شدن سوخت ستارگان عظي نوترونستارگان
 در يي از نوادر فضايکي موفق به کشف منجمان رندي گيم

 ستاره مرده با کي ياي بقا- ما در جهان شده اند يگيهمسا
 با ،يترون موسوم به ستاره نوء،ي شنيا.يرعادي غيمشخصه ها

 کشف يني زمي و رصدخانه هايي فضاياستفاده از تلسکوپ ها
 دب اصغر ي که در صورت فلک،يکي ني رسد اي به نظر ماما.شد

 شده در افتي يدي کلي از مشخصه هايواقع است، فاقد برخ
 مطالعه ني ااتي است جزئقرار. باشدي ستارگان نوترونريسا

 هي در نشر،ييا و کانادييکاي از محققان آمريميتوسط ت
 ني شود، تنها هشتمديي تاافتهي ني ااگر.چاپ شود" کاليزياستروف"
 کي يعني -شناخته شده خواهد بود " ي منزويستاره نوترون"

 اي ستاره جفت، کي اي ،ي ابرنواخترياي که فاقد بقايستاره نوترون
 لمي شرور فتي شخصادي به ءي شنيا. استييوي راديتپش ها

 شده ي ، کالوِرا نامگذار١٩٦٠ه دهه ، ساخت"هفت دالور"
 ني زنند که اي مني تخمکاليزي مقاله استروفسندگانينو.است

.  از ما فاصله داشته باشدي تا هزار سال نوري سال نور٢٥٠ ءيش
 به ي ستارگان نوترونني ترکي از نزديکي کالورا بي ترتنيبه ا
 ي عمر ستاره ايوقت. باشدني ترکي هم نزددي است و شانيزم

 ي آن به ستاره نوترونلي از احتماالت، تبديکي شود يتمام م
 که جرم آنها چهار تا هشت برابر ي سوخت ستارگانيوقت. است
 موسوم به ابرنواختر ي شود، در انفجاري است تمام مديخورش

 ماند ي مي باقآنچه. دهندي خود را از دست ميروني بي هاهيال
 وزن خود ريتاره ز سيسپس بخش مرکز.  ابرنواختر استيايبقا

 دي پروتون ها و الکترون ها و تولبي کند و باعث ترکيسقوط م
  . استي نوترونلي دلنينام ستاره به هم.  شودينوترون ها م

   داده هايجستجو
 ني در شهر مونترِئال کانادا اوللي راتلج از دانشگاه مکگرابرت

  . شدءي شني بود که متوجه ايکس
    انجام شدفتي ستاره با سوئني اي از مطالعات به رويبخش

 که کسي اشعه اي هزار منبع آسمان١٨ از ي کاتالوگسهي به مقايو
 شده، با کاتالوگ هيته" روست "ييکايآمر-يتوسط ماهواره آلمان

 ييوي مادون سرخ، و امواج رادت،ي که در نور قابل رؤيياياش
  .ظاهر شدند پرداخت

 (Rosat) روست از منابع يکي داد که صي راتلج تشخپروفسور
 از طول کي چيدر ه ١RXS J141256.0+792204به نام 
  . ندارديي همتاگري ديموج ها

ناسا را در اوت " فتيسوئ "يي گروه منجمان تلسکوپ فضاسپس
 کسيتلسکوپ اشعه ا.  نشانه رفتءي شني اي به سو٢٠٠٦
 همچنان وجود کسي نشان داد آن منبع صدور اشعه افتيسوئ

 يروست در سال ها.  کندي ساطع مينقدر انرژ همابايدارد و تقر
 کسي اشعه اي منابع آسماني به گردآور١٩٩٩ تا ١٩٩٠

 ءي شني اتي به گروه امکان داد موقعفتي سوئيرصدها.پرداخت
 ءي شچي به هني محاسبه کنند و معلوم شد که اشتريرا با دقت ب

 سپس با تلسکوپ محققان. ارتباط ندارديي فضاگريشناخته شده د
 اشعه يي و رصدخانه فضايدر هاوائ" ي شماليجمنا "ي متر١/٨
  . چاندار به مطالعات خود ادامه دادندکسيا

  يرعادي غخواص
 کي است همچنان ي چه نوع ستاره نوترونقاي کالوِرا دقنکهيا

 ي شده عمومرفتهي پذي تئورچيبه گفته دکتر راتلج، ه. معماست
 اشعه فيه در ط مانند کالوِرا کيياي اشحي توضي برايگريد
 محو، هستند وجود ت،ي درخشان، اما در نور قابل رؤکس،يا

 نوع کي از يرعادي نمونه غکي کالورا اي: " گفتيو.ندارد
 ي از ستاره نوترونيدي نوع جداي است، يشناخته شد ستاره نوترون

  ". نمونه در نوع خودني نخستيعنياست، 
 يريشان راه ش آن از سطح کهکادي فاصله زيعني کالورا تيموقع

 ءي شني باورند که انيپژوهشگران بر ا.  معما استکي زين
 ي در سطح پرستاره کهکشان ما مي است که زماني ستاره ايايبقا
 ي براکالورا. ابرنواختر منفجر شده استکي و بعدا در ستهيز

 راه خود را به خارج از سطح دي باي فعلتي به موقعدنيرس
  .کهکشان باز کرده باشد

  

 را هي خطر سرطان رگار،ي سترک'
  ' بردي نمنيکامال از ب

  
 ژن ها تي تواند فعالي وجود دارد مگاري که در دود سيسموم  

   . دهدرييرا تغ
 را ترک گاري که سي کسانلي اند که به چه دلافتهي درپژوهشگران

 نيچن.رندي پذبي آسهيکرده اند هنوز در برابر ابتال به سرطان ر
 ي مهم را براي ژن هاتي فعالگاري سدني رسد که کشيبه نظر م

 از ي ناشي هابي آسشتري بنکهي دهد ولو اي مريي تغشهيهم
 يي کاناداپژوهشگران. در طول زمان رفع شده باشدگاري سدنيکش
   . کردندشي نفر را آزما٢٤ هي نسوج ر،يري گجهي نتني ايبرا

 وجود گاري که در دود سي داد که سمومي ها نشان مشي آزمانيا
  . دهدريي ژن ها را تغتي تواند فعاليرد مدا

 شتري باي سال کي کوتاه مدت بودند و تا راتيي تغني از ايبعض
 گروه ي بودند ولافتهي مي ژن ها مجددا ترمگار،يبعد از ترک س

 از ي بود که بعضافتهي ادامه يشتري تا مدت برات،يي از تغيکوچک
 يم مربوط هي در برابر سرطان ريري پذبيآنها به آس

 به خصوص سه تي داد که سطح فعالي ها نشان مشيآزما.شدند
 افتهيمربوطند، کاهش  DNA مي ترمي بدن براييژن که به توانا

 بود که خطرمبتال شدن ني ها اشي آزماني از ايري گجهينت.بود
 کنند، در حد ي را ترک مگاري که سي در کسانهيبه سرطان ر

 سابق به ني معتادي احتمال ابتالي ولابدي ي کاهش مياديز
 اند، دهي نکشگاري که هرگز سي با کسانسهي در مقاه،يسرطان ر

  . استشتري بيکم
ASH ي متي فعالگاري ترک سي است که برايکه گروه فشار 
 ژن ها ي به برخدني کشگاري که سي که لطمه اني ادي گويکند م
 سبب شود که معتادان به دي است، نباري کند جبران ناپذيوارد م

 گروه گفت ني اي سخنگوکي. از ترک آن منصرف شوندر،گايس
 را هي نه تنها خطر ابتال به سرطان رگاري که ترک سمي دانيما م

 و ي قلبي هايماري دهد، بلکه خطر بي کاهش مياديدر حد ز
 ي به طور قابل مالحظه ازي را نگري دي جدي هايماري از بيبرخ

 ي مدينکته تاک ني هنوز بر اييايتاني برنيمتخصص. کنديکم م
 سالمت شخص ي برايادي منافع زي داراگاريورزند که ترک س

  .است

  ي مجازياي در دني عفونيماري بيمدل ساز
   
 را درباره يي تجربه به پژوهشگران کمک کرد، سرنخ هانيا 

 به ي واقعي در زندگيي هاتي موقعني رفتار مردم در چنيچگونگ
 مرگبار يماري بکي وعي گفته دانشمندان، شبه اورنديدست ب

 در باره اتي به کسب شواهد و کشفي مجازياي در دنيعفون
  . کندي کمک مي واقعياي در دنرداري واگي هايماريب

 تالش ينترنتي اشي آزماکي در ،ييکاي دو دانشگاه آمردانشمندان
خون " موسوم به ي مجازيماري بکي روسيکردند با انتشار و

 و آلوده کردن هزاران يوتري کامپي جنگي هايدر باز" آلوده
 نيا. کنندي را بررسشي آزماني اجي ها، نتاي بازني ايجنگجو

 قابل ري غيرا به گونه ا" خون آلوده"ي مجازيماريدانشمندان ب
 که ي افرادنندي دادند و منتظر شدند تا ببوعي شهايکنترل در باز

 آلوده به ي هاتي کنترل رفتار شخصوتر،يبه عنوان کاربران کامپ
 بروز يي ها را در دست دارند، چه رفتارهاي بازني در ايرمايب
 گرفتند ي را جديماري بدي تهدي مجازياي دنکنانيباز. دهنديم

 يي باره از خود بروز دادند؛ واکنشهاني در اي مختلفيو واکنشها
  . افتدي اتفاق مي آنچه در جهان واقعهيشب

 آلوده يتهاي شخصري به کمک ساي با از خود گذشتگيبرخ
  .دندي را به جان خريماري بنيشتافتند و خطر ابتال به ا

 آلوده فرار کردند تا خودشان را نجات ي هم از شهرهايبرخ
 شده بودند، به عمد تالش ماري هم که خود بگري ديبرخ. بدهند

 تجربه به پژوهشگران کمک نيا . را مبتال کنندگرانيکردند د
 تي موقعنيم در چن رفتار مردي را درباره چگونگييکرد سرنخ ها

 ففرمن، ناي نپروفسور.اورندي به دست بي واقعي در زندگييها
 ري گفت از آنجا که رفتار مردم تاثکا،يمحقق دانشگاه تافتز آمر

 ياي ها دارد، دنيماري گسترش بزاني و مي بر چگونگيمهم
 اري باره در اختني در اي و بررسقي تحقي براي فرصت خوبيمجاز

 ي برا،ي عفوني هايماري کردن بعيشا.د دهيمحققان قرار م
 ري و غي انسانري غي کار،يقي حقي آن در زندگجيمطالعه نتا

 دهد ي به محققان فرصت ميوتري کامپي است اما مدلهاياخالق
 ت،ي اسميگر . بپردازندقاتي به تحقينينچني ايتهايبدون محدود

 يهايماري بي مدل سازنهي که در زمايلوانياستاد دانشگاه پنس
 تا چه ي مورد که مدل مجازني کار کرده، در اي عفونرداريواگ

 انسانها باشد يقي و رفتار حقي تواند نشان دهنده زندگيحد م
 نگونهي ادي گوي متي حال پروفسور اسمني ابا. استديدچار ترد

 ي مطالعات رفتاري منحصر به فرد براييطرح ها فرصت ها
  . دهنديانسانها بدست م

  

 ني چنترنتي در اياز مجسي پليگشت زن
   

 ي قانونري غي هاتي خواهد شد از سايادآوري کاربران به   
 ني مقامات ان،ي چي دولتي گزارش رسانه هابه نکنند ديبازد

 در ي گشت زني براي مجازسيکشور قصد دارند از دو پل
 .استفاده کنند" ي قانونري غي هاتيفعال" و مبارزه با نترنتيا
 مي به شکل مرد و زن هستند و هر ن،يتون کارسي پليروي دو ننيا

 يتي امنني ها ظاهر خواهند شد و قوانانهي راشگري نمايساعت رو
 . کنندي را به کاربران گوشزد منترنتيدر ا
 ي، ابتدا رو) سپتامبرکمي( دو آدمک از روز شنبه ني است اقرار
 ها و تي همه ساي و سپس تا آخر سال روي خبري هاتيسا

 . گفتگو در پکن ظاهر شوندي مجازيتاالرها
 را تحت کنترل دارد نترنتي رسانه ها و اي همه محتواني چدولت

 را که يي هاتي ساني دولت چهرچند. کنديو سانسور م
 شود، مسدود ي مي خطر تلقي اخالقاي ياسي از نظر سشانيمحتوا

 را نگيلتري دور زدن في از کاربران راه هاي کنند، اما برخيم
 . اندافتهي
  "اظت از کاربرانحف"
 و کلتي سوار بر موتورساده،ي در سه حالت پي ماموران مجازنيا
 ظاهر خواهند شگري صفحه نماي خودرو، روي در حال رانندگاي
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 ي شهرداري عمومتي از قول دفتر امنيلي دناي چاروزنامه.شد

 ي هاتيمراقب سا" ماموران نيپکن نوشته است که ا
 کاله اي خرافات، قمار ،يلب طيي خواهند بود تا جداينترنتيا

 دفتر اعالم کرده نيا." نکنندجي ترونترنتي را در ايبردار
 عموم ي است که براي ما، محو کامل اطالعاتفهيوظ"است 

 دي داز". کندي را خدشه دار ميمضر است و نظم اجتماع
 بي را از آسنترنتي کاربران ا،ي مجازي هاسي پلن،يدولت چ

 . کنندي حفظ مدنيد
 ها، سي پلني اري تصوي کردن روکي توانند با کلي مانکاربر

 ري غي هاتي متصل شده و فعالنترنتيبه مرکز نظارت بر ا
 در نترنتي رشد اري اخي سال هادر. را گزارش دهنديقانون

 از شي شود هم اکنون بيتصور م.  بوده استادي زاري بسنيچ
 کشور وجود ني در انترنتي کاربر اونيلي مستيصد و ب

 ي قرار مکاي بعد از آمراي کشور را در دننيته باشد که اداش
 را به نظارت ي واقعيتي ده ها هزار مامور امنني چدولت .دهد
 که انتقاداتشان از حکومت ي گمارده و مرتبا فعاالننترنتيبر ا

  . کندي مري کنند، دستگي منتشر منترنتي ايرا رو
  

 با مري از آلزايريجلوگ

 ' کاهش فشار خونيداروها
  
 خون اني از اشکال در جري ممکن است ناشمري آلزايماريب  

 ممکن است به ني رگ ها در مغز باشد و استاتراتييو تغ
 .  امر کمک کندني از ايريجلوگ

 به دست آورده اند که ي شواهدکاي در آمرپژوهشگران
 که يمتي ارزان قي داروهايعني ها ني دهد استاتينشان م

 يماري شوند، خطر بيم کاهش کلسترول مصرف يبرا
 . درصد کاهش دهند٨٠ توانند تا ي مزي را نمريآلزا
 ٢٠٠٢ شده، از سال يري گجهي نتني که منجر به ايقاتيتحق

 . در دانشگاه بوستون شروع شدني از متخصصيميتوسط ت
 ساله، پس از ٧٩ تا ٦٥ ييکاي آمر١١٠ مغز قات،ي تحقني ادر

 . مختلف قرار گرفتشاتيمرگ مورد آزما
 ني اجهي که درباره نتي سرپرست گزارش،ي للي گدکتر
 منتشر Neurology ،ي در مجله عصب شناسقاتيتحق

 که ي بود که مغز کساني بارني اولني ادي گويشده، م
 دارو را ني که اي مصرف کرده بودند با مغز کساننياستات

 . شدي مسهيمصرف نکرده بودند مقا
 ممکن مري آلزايماري داد که بي نشان مي قبلشاتيآزما

 رگ ها در مغز راتيي خون و تغاني از اشکال در جرياست ناش
 امر کمک ني از ايري ممکن است به جلوگنيباشد و استات

 مصرف کرده بودند ني که استاتي عوارض در مغز کساننيا.کند
 و وضع تي سن، جنسيري گجهي نتني در االبته. شدي نمدهيد

 ي مغزشان صورت ميو بر رشاتي آزماني که ايسالمت کسان
 که در ي از کسانگري ديکي الرسون، کيار.گرفت منظور شده بود

 جالب اري ها بسافتهي نيا " دي گوي گزارش شرکت داشته مهيته
 از يري جلوگي راه هاافتني از نظر ي مهمي آمد هاياست و پ

 نهي زمني در ايشتري مطالعات بدي باي دارد، ولمري آلزايماريب
 ها ني از استاتييايتاني برونيليال حاضر سه م حدر.رديصورت گ
 از يري داروها در جلوگني اري که تاثيدر صورت.  کنندياستفاده م

 داروها به شش ني مسلم شود، شمار استفاده کنندگان از امريآلزا
 ها ني فراموش کرد که استاتدي نباالبته.دي نفر خواهد رسونيليم

 باره صورت نيدر ا که يقاتيتحق.  هستندي عوارضيهم دارا
 ي داروهاري توانند تاثي داروها مني دهد که ايگرفته، نشان م

 کند، مختل ي مصرف مني همزمان با استاتماري را که بيگريد
  . موجب شکم درد، اسهال و تهوع شوندنيکنند و همچن

  

  
  ' کندي مديخطر آسم را تشد' هوا يآلودگ

    
 آسم يماريو ب دود اگزوز اني در مورد رابطه مدانشمندان

 ي کودکان حامل ژندي گوي مطالعه تازه مکي اختالف نظر دارند
 کند، اگر در معرض دود ي مري پذبيکه آنها را مقابل آسم آس

  . مواجه هستنديشتري با خطر برندي قرار گکيتراف
 يرکوردها) ي اس سوي (ايفرني محققان دانشگاه جنوب کالميت

  .ا مطالعه کرد سه هزار کودک ريکي و شرح ژنتيپزشک
 يمنتشر شده م" تورکس "هي آن در نشرجي مطالعه که نتانيا

 خاص يکي تفاوت ژنتکي ي از کودکان که داراي دسته اديگو
 يماري کودکان با خطر ابتال به بري از ساشي بيهستند، تنها کم

 کي يکي گروه اگر در نزدني شوند، اما همي آسم روبرو ميتنفس
  .ابدي ي مشير در آنها افزا خطني کنند ايجاده زندگ

 وجود ندي گوي مايتاني متخصصان آسم در بري حال برخني ابا
  .ستي ني هنوز کامال قطعي ارتباطنيچن

 که در مورد يدانشمندان
 ي هايماري توسعه بيچگونگ

 ي مقي از جمله آسم تحقيتنفس
 يي ژن هاتيکنند همواره بر اهم

 ييايميکه کار آنها کنترل مواد ش
 در ارتباط با - بدن  دريديکل
 مواد از نيا" يپاکساز "فهيوظ

  . کرده انددي است تاک-بدن 
و  "EPHX1"  موسوم بهميآنز
ظاهرا تا  "GSTP1"  به ناميژن

 بدن از ي مسئول خالصيحدود
 هستند يانباري زييايميمواد ش

 محققان.مي کنيکه تنفس م
 احتمال ابتال به آسم در افتنديدر

در  EPHX1 زاني که ميکسان
 برابر مي و نکيبدن آنها باال بود 

 احتمال در ني که ايبود، درحال
 ي حامل نوعني که همچنيکسان

بودند چهار برابر  GSTP1 از
 حال به ني ابا.افتي ي مشيافزا

 در ي که زندگدي رسينظر م
 جاده پر رفت و کي يکينزد

  . کردي مدي اثر را تشدنيآمد ا
  آسم در کودکان حاملخطر

EPHX1 فعال که در يليخ 
 جاده کي ي متر٧٥فاصله 

 کردند دو برابر ي ميزندگ
 مي آنزني ازاني بود که ميکسان

  . بودنييدر بدن آنها پا
 ي خطر ابتال در کودکان دارااما

EPHX1  فعال، که حامل آن
بودند و  GSTP1 نوع ژن

 ي جاده زندگيکيهمزمان در نزد
 ي مشي برابر افزا٩ کردند يم
 نيطالعه ا ميري گجهينت.افتي

 که کودکان يبود که درحال
 فعال با مي ژن و آنزنيحامل ا

 آسم روبرو دتريخطر شد
 يکي در نزديهستند، اما زندگ

 ي مشيجاده ظاهرا خطر را افزا
 راموني مدت ها قبل پاز.دهد

 آسم و دود اگزوز انيارتباط م
 اري دستل،ي ماني لان. ها اختالف نظر وجود داشته استلياتومب
 ازي نيشتري بقاتيگفت به تحق" ايتانيآسم بر "ادي بنقاتيحق تريمد

 يکي است چرا که دبخشي نويلي مطالعه خنيا: " گفتيو.است
 موضوع به طور خاص است ني اي بررسي مطالعات برانياز اول

 و دود ي تنفسيماري مقابل بيکي ژنتيري پذبيکه چگونه آس
ک  تواند باعث آسم در کودي مستي زطي در محکيتراف
 آسم کي که دود ترافندي گويافراد مبتال به آسم به ما م".شود

 کي با ي تنها افرادقاتي تحقني کند و هرچند ايآنها را بدتر م
 قاتي کند، ما منتظر تحقي مي را بررسيکي خاص ژنتبيترک

 راه افتني کمک به ي براجي و مهدي جدنهي زمنيقاطعانه تر در ا
  ".مي بهتر درمان آسم هستيها
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  قيمت برای مسافرت به ايران و ديگر نقاط دنيا مناسب ترين
Best prices from anywhere in Canada or USA to Tehran. 

 
Best prices from Canada to Europe 

 
Best prices from Tehran to Canada and USA. 

 
Also services are cruses packages rail and travel insurance. 

  خدايیتينا: با مديريت 
OFFICE MANAGER: TINA KHODAEI 

 

Tel :( 604)904-4422 
Fax :( 604)904-4472 

Toll free 1-877-904-4422 
Email: advancedtravel@gmail.com 

 

Address: 1837 Lonsdale Ave North Vancouver BC 

mailto:advancedtravel@gmail.com
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  اردوگاه نهرالبارد به دست ارتش لبنان افتاد
    
  شده استراني نهرالبارد کامال وينياردوگاه پناهندگان فلسط  

 اسالمگرا، انيکارجوي با پيري درگي در پدي گوي لبنان مارتش
 نهرالبارد، را به دست ينيکنترل کامل اردوگاه پناهندگان فلسط

  .تگرفته اس
 دست به ي پس از سقوط اردوگاه، به نشانه شادماني لبنانسربازان

 ٢٨ مقامات ارتش لبنان گفته بودند شتريپ. زدنديي هوايراندازيت
 تحت محاصره ينياسالمگرا که قصد فرار از اردوگاه فلسط

 کشته دي شدي زد و خوردهاانينهرالبارد را داشتند، در جر
 عضو گروه فتح االسالم، انيوکارجي مقامات، پني گفته ابه.شدند

 دم امروز، از داخل و دهيکه با القاعده ارتباط دارند، قبل از سپ
 يراندازي ارتش شروع به تي پست بازرسکيخارج اردوگاه به 

 و کارجوي پ٢٨ آمد، شي که متعاقبا پيري درگي پدر.کرده بودند
  .دو سرباز ارتش لبنان کشته شدند

  سالم و ارتش لبنان فتح االاني تازه مي هايدرگير
 ارتش لبنان با ي هايري درگني از پرتلفات تريکي نيا
 از هنگام شروع زد و خوردها در ماه مه گذشته انيکارجويپ

 ري دستگزي نکارجوي پ١٠ ندي گوي ارتش لبنان ممقامات.است
 تبادل آتش و پرواز ي زد و خوردها صدااني جردر.شده اند

 ي زرهي شد و خودروهاي مدهي در آسمان منطقه، شنکوپترهايهل
  .به مقصد اردوگاه در حال حرکت بودند

 حال حاضر ارتش، اردوگاه نهرالبارد را محاصره کرده و جاده در
 را مسدود کرده است تا از فرار هي به سوري منتهياصل

 ي محل زندگي نهرالبارد، زماناردوگاه. کنديري جلوگانيکارجويپ
 شتري ب،يري پس از شروع درگي بود وليني هزار پناهنده فلسط٣٠

 چاردير.ختندي جان خود از اردوگاه گرمي اردوگاه از بنيساکن
 از هنگام آغاز دي گوي مروتي در بي سي بيکولبورن، خبرنگار ب

 ٤٢ و کارجوي پ١٢٠ سرباز، ١٥٥خشونت ها، در ماه مه گذشته، 
 سي لبنان، فتح االسالم را با سرودولت. کشته شده انديرنظاميغ
  . داندي مرتبط مزي نهي سورياطالعات يها

  . کنندي ارتباط را رد مني و فتح االسالم، اهي سورمقامات

   ازايتانيانتقادات تازه بر
   در عراقکاي آمراستي س

     
 پس از جنگ ي هااستي سايتاني ارتش برهي مقام بلندپانيدوم
  . در عراق را مورد حمله قرار دادکايآمر

 در ايتاني بري مقام ارتشنيرتبه تر ي کراس، که عالمي تژنرال
 هي عراق بود، در گفتگو با نشري پس از جنگ برايزيبرنامه ر

 کشور را به شدت ني در اکاي آمري هااستي سروري ميساند
 کي اظهارات ژنرال سر ماي او در پي هاگفته.غلط خواند

 در زمان ارتش عراق، منتشر شده ايتانيجکسون، فرمانده ارتش بر
 را کاي آمري ها استي تلگراف سيليگو با روزنامه دکه در گفت

 جکسون با انتقاد از کي ماسر. دانسته بوديفاقد پشتوانه فکر
 و اداره عراق بعد از جنگ به پنتاگون، يزيمحول شدن برنامه ر

 عراق پس از سقوط يتي امنيروهايگفته بود انحالل ارتش و ن
  . بوده استيني کوته بي از رونيصدام حس

 در سازمان ملل کاي سابق آمرندهي حال جان بولتون، نماني همدر
 محدود لي جکسون به دلي گفته اظهارات آقاي سي بيمتحد به ب
 در عراق داشته ساده انگارانه و نامربوط ي که ويبودن نقش

 گفته حضور کاي وزارت دفاع آمري حال سخنگوني همدر.است
 است کيوکرات جوامع باز و دمي اصلاري متفاوت معي هادگاهيد

 ژنرال جکسون نشده ياما حاضر به اظهار نظر درباره گفته ها
 جکسون ي آقانکهي با اشاره به ازي نايتاني دفاع بروزارت.است

 در يآزاد است در خصوص شغل سابق خود اظهارنظر کند، سع
  . جلوه دادن انتقادات او داشته استتي اهميب

 متفاوت ياسي سيها شي با گراي متعدداستمداراني حال سني ابا
  . جکسون دفاع کرده اندي از اظهارات آقاايتانيدر بر

 يروهاي انحالل نايتاني جکسون، فرمانده سابق ارتش برکي ماسر
   . بزرگ دانسته استي عراق را اشتباهيتيامن

 ي با دانلد رامسفلد نگرانشي گفته در گفتگوهازي کراس نژنرال
 ي هااستي س اش را در خصوص مشکالت بالقوهي جديها

 اي ها ي نگرانني در عراق پس از جنگ مطرح کرده اما اکايآمر
  . رد شده استاي گرفته شده و دهي نادکاي دفاع آمرريتوسط وز

 برنامه اتيياز همان ابتدا ما از نبود جز: "  کراس افزوديآقا
 که ستي ني و شکمي عراق پس از جنگ نگران بودي برايزير

  ".ماجرا قرار داشت ني رامسفلد در قلب ايآقا
 از شيپ: " گفتهييايتاني برهي نشرني کراس در گفتگو با اسرهنگ

 رامسفلد در ي با آقاهي، در ماه فور٢٠٠٣اشغال عراق در سال 
 ني را درخصوص لزوم بمي هاي خوردم و نگرانيواشنگتن ناهار م

 با سازمان کي نزدي همکارزي عراق و ني کردن بازسازيالملل
 ساله، که معاون دفتر ٥٩ کراس، يآقا".کردمملل متحد مطرح 

 ائتالف در عراق بوده، يروهاي ني انساني و کمک هايبازساز
 ني تامي الزم برايروهاي حال درباره تعداد ننيگفته او در ع

 ينم" رامسفلد ي کرده اما آقاي در عراق ابراز نگرانتيامن
 جکسون در کي ژنرال مامصاحبه". را بشنودامي پنيخواست ا

 يلي نامه او که قرار است در ديزندگ- خوديآستانه چاپ پاورق
   .تلگراف چاپ شود منتشرشده است

  يرعادي غميتصم
 ي به با،يتاني سابق امور خارجه و دفاع برري وزند،يفکي مالکوم رسر

  .است" تي کفايب " ي رامسفلد فردي گفت آقاي سيب
 کاي آمري جمهورسيي جورج بوش رمي گفت تصمنديفکي ريآقا

 عراق، ياسي سيدر گماردن دانلد رامسفلد بر راس بازساز
  . و شگفت آور استيرعادي غيميتصم

 را ايتاني دانست که ارتش برني را مشابه اکاي اقدام آمرني ااو
  . کنندي شمالرلندي در اياسي راه حل سافتنيمسئول 
 حال گزارش داده در کتاب ژنرال ني تلگراف در عروزنامه

 نامناسب سمي ترورهي در جنگش علکاي آمرکرديجکسون آمده رو
 ي بر قدرت نظام،يپلماسي تمرکز بر ديبوده چرا که به جا

 از ي رشته انتقاداتي جکسون در پي آقااظهارات.متمرکز است
 به مسائل ايتاني برکردي درخصوص روييکاي مقامات آمريسو

 ي سي بي بي وود، خبرنگار امور دفاعپل.عراق منتشر شده است
 بر يشتري فشار با،يتاني مقام سابق ارتش برني اظهارات اديگو يم

  . در عراق خواهد آوردايتاني و برکاي مشترک آمراتيعمل
 از ايتاني مجلس عوام بري امور خارجونيسي کمسي رئتز،ي گکيما

 خود ٢٠٠٤ در گزارش سال ونيسي کمني گفته ازيحزب کارگر ن
  . بوددهي جکسون رسي آقاي مشابه گفته هايجيبه نتا

 گفته صراحت لهجه زي دموکرات نبرالي کمپبل، رهبر حزب لسر
 ها مشهور ييکاي او ازسرو کله زدن با آمري جکسون و نترسيآقا

 دي جکسون تاکي کمپبل اظهارات آقاي گفته سر منزبه .است
 در حد امکان هر دي باييايتاني بريروهاي امر است که ننيدوباره ا

  .ندچه زودتر عراق را ترک کن
  

  زي ونلميجنگ عراق سوژه داغ جشنواره ف
      
   "در دره خدا "لمي کارگردان فس،ي ترون و پل هگزيچارل

 شد، به سوژه داغ ي ميني بشي عراق، همانگونه که پجنگ
 شده لي تبدزي ونلمي دوره جشنواره فنيشصت و چهارم

  .است
 از ي پالما درباره واحدي دانيساخته برا" يپنهان کار"

 را مورد شکنجه، ي خانواده عراقکي است که کايمرارتش آ
 نحوه پوشش لميف.  دهدي قرار متيتجاوز و آزار و اذ

  . دهدي قرار مي مورد بررسزي جنگ عراق را نيرسانه ا
 لمي خواهد جنگ را با في که مدي گوي پالما مي دانيبرا

 دهد، ي منندهي که به بي وحشتناکري تصاوقيخود و از طر
 زي جونز، چارلي لي تاميبا باز" ر دره خداد".متوقف کند

 درباره قتل س،يترون و سوزان ساراندون ساخته پل هگ
  . بازگشته استکاي است که از عراق به آمريسرباز جوان

 کنند تا درباره آنچه که در ي ها تالش ملمي فني اي دوهر
  . منتقل کنندي اطالعاتنندگان،ي گذرد به بيعراق م

 زي در مورد جنگ، چکايمردم آمر: "دي گوي مسي هگپل
 ي روزنامه نگارانتنام،ي دانند، در دوران جنگ وي نمياديز

 دادند اما ما امروز، ي انجام ميبودند که کار خود را به خوب
  ".ميني بي مونيزي را نه در روزنامه و نه در تلوقتيحق
 جونز و سوزان ساراندون، ي ليتام" در دره خدا "لمي فدر

 کنند که به فاصله ي مي را بازير سربازنقش پدر و ماد
  . شودي پس از بازگشت از عراق، گم ميکوتاه
 کاراگاه که نقش کي پسر به کمک افتني ي پدر براتالش

 ي مي بازي جنوبيقاي اهل آفرشهي ترون، هنرپزياو را چارل
 را يقي شود که حقاي مي قتليکند، منجر به کشف معما
 اني بييکاي سربازان آمر آن برريدرباره جنگ عراق و تاث

است که برنده " تصادف "لمي سازنده فسي هگپل. کنديم
 ني جشنواره امسال همچندر. شده استلمي فنياسکار بهتر

 يايدن" به نام ييايتاني کن لوچ، کارگردان برلمي فنيدتريجد
 ي دختر جوان،ي درباره انجلميف.  در آمدشيبه نما" آزاد

 يابي شرکت کارکيود که  ازمحل کار خياست که به تازگ
 که به همراه ردي گي ممياو تصم. است، اخراج شده است

 درباره لميف.  باز کنديابي شرکت کارکي خود، يهمخانه ا
 ي خود ملمي فني لوچ، درباره اکن. استيدياراده و نوم

 که هم مي کنتي را رواي داستانمي کرديما سع: "ديگو
درباره جامعه  و به ما ي روان- ي است و هم روحيشخص

 جورج".مي آن هستجادي که خودمان در حال ادي گوي ميا
 رفته زي خود به وندي جدلمي فشي به مناسبت نمايکلون

 شاهد حضور ه،ي از شب افتتاحزي ونلمي فجشنواره است
 بوده گري دي فرانسه و کشورهاکا،ي آمرينمايستارگان س

 شنبهکي روز زي ني جولناي و آنجلتيقرار است برد پ. است
 در تي برد پدي جدلمي في عمومشي حضور در نمايبرا
 راي ژاکوب، کارنهي جود ال، ا،يجورج کلون. ابندي حضور زيون
 زحضوري در ونري چند روز اخي طي مورلي و بيتلينا

" ي فوضيه" چون يي هالمي جشنواره امسال فدر.داشتند
 درباره ي کارگردان مصرني شاهوسفياز ) آشوب(

 ياز آندرا پرپرات" نيريتلخ و ش" مصر، سي پليخشونت ها
 که ي جورج کلونيبا باز" توني کلکليما" و ايدرباره ماف
 شرکت کي في خالف و کثي است که کارهايدرباره مرد

  .ندي آي در مشي دهد، به نمايبزرگ را اتجام م
در .  سپتامبر ادامه خواهد داشت٨ تا زي ونلمي فجشنواره

بت با هم خواهند پرداخت و  به رقالمي ف٢٠بخش مسابقه 
 در خواهند شي به نماي رقابتري در بخش غزي نلمي ف١٣
 برتون کارگردان مي است در جشنواره امسال، از تقرار.آمد

ادوارد دست " چون ي و سازنده آثارييکايسرشناس آمر
 تي عمر فعالکي ي، برا"سمسيکابوس قبل از کر"و " يچيق

 سالگرد نيو پنجم هفتاد امسال. شودري تقد،ي هنريها
 که تنها شصت و چهار ي است، در حالزي ونلميجشنواره ف

 از يدوره برگزار شده، وعلت برگزار نشدن آن در بعض
  . بوده استگري مشکالت ديسال ها، وقوع جنگ و برخ
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   دري کره ايگروگانها
  ميمتاسف:  بازگشت به خانه

    
 ير به افغانستان در کشورشان با انتقادها به خاطر سفگروگانها  
    روبرو هستندياديز

 که به مدت شش هفته در ي آزاد شده اهل کره جنوبيگروگانها
 تختي وارد سئول پاکشنبهياسارت گروه طالبان بودند، روز 

  .کشورشان شدند
 به ي دولت کره جنوبي هاهي افراد که گفته شده برخالف توصنيا

ودند، در سئول گفتند که هموطنان شان، افغانستان سفر کرده ب
 آزاد ي نوزده نفره گروگانهاگروه. بر گردن آنها دارندي بزرگنيد

 ستيدو نفر از گروه ب.  به کشورشان بازگشتندکشنبهيشده، روز 
 گروه گريو سه نفره آنها، توسط طالبان کشته شدند و دو عضو د

 يفراد را روزها اني طالبان، ارانيگروگانگ. آزاد شده بودندشتريپ
پس از مذاکره ) وريشهر/  سنبله ٨ و ٧(چهارشنبه و پنجشنبه 

   . آزاد کردندي دولت کره جنوبندگاني با نماميمستق
 مذاکره با طالبان دفاع ي خود برامي از تصميجنوب) يايکور (کره

 ي بابت آزادي پولچگونهي کرده است که هدي تاکگريکرده و بار د
 طالبان ندگاني از نمايکي اما .ده نشده استگروگانها به طالبان دا

 ي گفت کره جنوبي سي بي مذاکرات بوده، به بنيکه ناظر ا
  . دالر به آنها پرداخت کرده استونيلي مستيب

    پرداخت پول به طالبان را رد کرده است،ي کره جنوبدولت
 در سئول، نوزده ي سي بي گزارش جان ساورث خبرنگار ببه

 از دو همکارشان را که توسط طالبان ييکسهاگروگان آزاد شده ع
 خسته و رنگ يکشته شده بودند در دست داشتند و با چهره ا

 در سالن فرودگاه يونيزي تلوينهاي از دوربي در مقابل انبوهدهيپر
 نوع دي گوي مي سي بي بخبرنگار. قرار گرفتندنچني اي المللنيب

 از ي حاک کهشاني کردنهامي تعظيحرکات آنها در سالن ورود
 ي شده بود، نشان مهي که به دقت تهي اهياني بزي بود و نيمانيپش

 روبرو يي دانند که در کشورشان با انتقادهايداد که آنها کامال م
 لرزان گفت که آنها از يي گروه با صداني ايسخنگوخواهند بود

 دولت ي گروه هشدارهانيا. مردم کره هستندوني قلب مدميصم
 گرفته دهيره سفر نکردن به افغانستان ناد را دربايکره جنوب

 مجبور شد که با ي گذشته کره جنوبيبودند و در ماه جوال
 ي آزاد شده برايگروگانها. شودميطالبان وارد مذاکره مستق

  . در سئول منتقل شده انديمارستاني به بي پزشکناتيمعا

  کابلي در زندان پلچرخيياعتصاب غذا
 ي کوچمحمود  

  کابلدر
 زندان يتي و محافظان امناني زندانني ااني مي گذشته تنشوز   

 بازداشتگاه پلچرخى در اني تن از زندانصدها بوجود آمد يپلچرخ
 به يدگيشکنجه و عدم رس"شرق کابل، در اعتراض به آنچه 

.  زده اندىي خوانند، دست به اعتصاب غذايم"  خوديپرونده ها
 زندان يتيفظان امن و محااني زندانني ااني مي گذشته تنشروز

 افغانستان ندگاني اعزامى مجلس نمااتيه.  بوجود آمديپلچرخ
 ديي بازداشتگاه را تاني در ايي خبر اعتصاب غذازيبه زندان ن

 در حال حاضر آرام تي وضعندي گويکرده اما مسئوالن زندان م
 در زندان پلچرخى ني خشمگاني از زندانادىي زشمار. است

 مقامات بارها ۀالبان هستند که به گفت وابسته به طانيجنگجو
 .  خود شده اندي به پرونده هادگىيخواستار رس

 تىي و محافظان امناني زندانني ااني بار مني چندزي گذشته ندر
 آمده است که سال گذشته منجر به کشته انيزندان تنش به م

 . و محافظان زندان شد انيشدن شمارى از زندان
 ')و شتمضرب (شکنجه و لت و کوب '

 گفتند که ي سي بي در تماس تلفنى با باني از زندانشمارى
 آنها از بخش سوم به بخش چهارم زندان ىياعتصاب غذا

 ند،ي گوي ماني زنداننيا.  کرده استداي گسترش پزي نيپلچرخ
 از تىي خواهند داد که مقامات امناني پايي به اعتصاب غذايزمان

 . ا را روشن کنند و سرنوشت آنهدهيشکنجه آنان دست کش
 ي ملتي امنۀ کنند که از سوى مسئوالن اداري افراد ادعا منيا

 ي شوند و مورد شکنجه قرار ميم) ضرب و شتم(لت و کوب 
 اني پايي به اعتصاب غذاي زمانند،ي گوي ماني زنداننيا.  رنديگ

 و دهي از شکنجه آنان دست کشتىيخواهند داد که مقامات امن
 تا دي گوي ماني زندانني از اکىي. کنندسرنوشت شان را روشن 

حاال به آن عده از همقطاران او که در اثر پخش گاز روز گذشته 
 .  استدهي هوش شده بودند، دارو نرسي بتىي امنروهاىياز سوى ن

 در زندان پلچرخى متشنج تي کنند که وضعي ادعا مانيزندان
 ديتهدآنها .  استشياست و تعداد اعتصاب کنندگان رو به افزا

 ىي به اعتصاب غذاشانيکردند تا زمان برآورده شدن خواسته ها
 بسم اهللا، سرپرست زندان پلچرخى با رد اما. ادامه خواهند داد

 .  وضعيت در زندان آرام استدي گوي ادعاها منيا
 افغانستان که ندگاني اعزامى مجلس نمااتي هکي حال، ني ابا

 تشنج هنوز دي گويم را در زندان پلچرخى بررسى کرده تيوضع
 ات،ي هني اسيي رن،يدر زندان ادامه دارد و به گفته عطااهللا لود

  . مشکل در دست بررسى استنيراه هاى حل ا

   ائتالف با طالبان در کنريروهاي نيريدرگ
    
 تا حاال حدود سه هزار نفر در يالدي مي آغاز سال جاراز  

 ي کنر مي شرقتي افغان در والمقامات  افغانستان کشته شده اند
 ائتالف تحت فرمان يروهاي ناني ميري درگکي جهي در نتند،يگو

   . طالبان، دست کم ده نفر کشته شده انداني جوزهي و ستکايآمر
 ي زماني مانوگي در ولسواليري درگندي گوي مييکاي آمرانينظام

 حمله روهاي نني اگاهي پاکي از افراد مسلح بر يآغاز شد که گروه
 و رفتهي کشته شدن سه تن از افراد خود را پذانطالب .کردند

 هفت ييکاي آمريروهاي نيراندازي تجهيادعا کرده اند که در نت
 سال گذشته افغانستان . انددهي افغان به قتل رسيرنظاميغ
 خشونت ها در سال نيا.  خشونت ها را تجربه کردنيشتريب

 ي جنوب وي شرقاتي والژهي و به وافتهي کماکان ادامه زي نيجار
 که از ستي ها حاکگزارش . کشور را هدف قرار داده استنيا

 تا حاال حدود سه هزار نفر در افغانستان يالدي ميآغاز سال جار
 در زي ني از سربازان خارجيشتري شمار بامسال .کشته شده اند

 مسلحانه با طالبان کشته شده ي هايري درگاياثر انفجار بمبها و 
   .اند

  نايرنظامي غتلفات
) کشنبهي( امروز يري درگندي گوي و منابع طالبان ميني عشاهدان

 کار زي نيي هوايروي کنر که در آن از نتي والي مانوگيدر ولسوال
 منجر انيرنظامي غي شدن شماريگرفته شده، به کشته و زخم

   .شده است
   . ادعا را رد کرده اندني اييکاي آمرانينظام

 ائتالف در کنر يروهاي ن در بمبارانندي گوي ميني عشاهدان
    شده اندي کشته و زخميرنظامي غيشمار

 حداقل دو نفر از دي گوي در کنر مي سي بي حال، خبرنگار بني ابا
 در اسعد آباد، مرکز کنر مارستاني بکي را در يرنظاميزنان غ

 زخم ييکاي آمريروهاي بمباران نجهي که به گفته آنان، در نتدهيد

 زنان که حدود پنجاه سال دارد به ني از ايکي .برداشته اند
 بمباران، چهار عضو ني گفته است که در اي سي بيخبرنگار ب

   . شده اندي زخمزي نگريخانواده خود را از دست داده و پنج نفر د
 کنند ي ادعا مزي نورستان نتي در واليني شاهدان عن،ي کنار ادر

 ني اشي کامدي در ولسوالييکاي آمريروهاي نريکه بمباران اخ
 زي نيرنظامي غي به کشته شدن شماران،ي برعالوه جنگجوت،يوال

 روز جمعه صورت گرفت و يري درگنيا .منجر شده است
 اني نفر از شورشستي آن بجهي در نتندي گوي مييکاي آمرانينظام

 گفته اند که در ي سي بي به بيني شاهدان عيول .را کشته اند
ه زن و شش کودک افغان  د،ي در کنار هجده شورشات،ي عملنيا
 تا حاال کاي آمري ائتالف به رهبرمقامات . انددهي به قتل رسزين

   نکرده اندي ادعا ابراز نظرنيدر مورد ا

  مرگ دست کم چهل نفر در
   افغانستانري اخيهايري درگ

      
 نبردها بوده نيدتري قلعه در هلمند، صحنه شدي موسيولسوال
 ندي گوي در افغانستان ماکي آمري تحت فرماندهيروهاين است

 وابسته اني دست کم چهل نفر از جنگجوهايري درگني تازه تريط
 و ي المللني بيتي امنيروهاي زد و خورد با نانيبه طالبان، در جر

 آمده است که ييکاي آمريروهاي نهياني بدر.افغان کشته شدند
 افغانستان کشته شدند تي در سه والاتي عملني حان،ي شورشنيا

 وابسته به طالبان در اني نفر از آنان جنگجوستي از بشيو ب
 گري ديکارجوي پستي به،ياني بنيبنابرا . هلمند، بوده اندتيوال

 نورستان در شمال شرق افغانستان به قتل تيطالبان هم در وال
 افغانستان و ني طالبان بي محل تردد اعضاتي والني اند، ادهيرس

ر مورد کشته شدن چند  ديي گزارش هانيهمچن.پاکستان است
 مقابل، نفرات طالبان در. شده استافتي دري غزنتينفر در وال

 يرنظامي نورستان، چهل غتي در والاتي عملاني در جرندي گويم
 کاي آمريجان خود را از دست داده اند اما ائتالف تحت فرمانده

 در هلمند، ائتالف هايري مورد درگدر. کندي موضوع را رد منيا
 آغاز شد که ي زمانيري درگدي گوي مکاي آمريدهتحت فرمان

 ي افغان و سربازان ائتالف در ولسوالسيگروه مشترک پل
 ني ادر . قلعه، مورد حمله طالبان قرار گرفتيموس) شهرستان(

 به منظور سرکوب نفرات طالبان زي نيي هواينبرد از جنگنده ها
محل  ر،ي اخي قلعه که ظرف سالهاي موسيولسوال .استفاده شد

 نبردها نيدتري گروه طالبان بوده، صحنه شدتي فعالي برايمناسب
 ي شدت جنگ، خانه هالي منطقه، بارها به دلنيبوده و ساکنان ا

   . پناه برده انديگريخود را ترک کرده و به مناطق د
  

 در ي متهم به فساد ادار؛يجامعه جهان
 افغانستان

 ي نوراوغلکارگر  
  کابلدر
 مبارزه با فساد ي مقامات افغان براي برخديو گي مي واصفيآقا  

 مبارزه با ارتشا و ي اداره عمومسيرئ کنند ي نمي همکاريادار
 ي و جامعه جهاني از ادارات دولتي در افغانستان برخيفساد ادار

 شتري کرده و گفته است که بي فساد ادارجيرا متهم به ترو
 .  کنندي نميکار کشور در مبارزه با فساد همني در ايادارات دولت

 اداره در کابل گفت که دستگاه ني اسي رئ،ي اهللا واصفعزت
 نيدر کنترل دارد و ا" ي فساد اداريايماف" افغانستان را يدولت

 . فساد شده استهي مبارزه عليمسئله به گفته او، باعث کند
 شود که مجلس ي مطرح مي در حالي واصفي آقااظهارات

 گري با دي آنچه تداخل کارليه دل گذشته بيافغانستان در روزها
 .  اداره دادني به حذف اي مرتبط خوانده شد، رأينهادها

 ' دالرونهايليغارت م'
 افغانستان ي دولتي در دستگاههاي روز افزون فساد ادارشيافزا

 موارد، شتري و در بختهي برانگيادي زيهاياز مدتها قبل نگران
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 ي براي جددي مقامات افغان به فساد، تهدي برخيآلودگ
 . کشور خوانده شده استني اتي و امني ملتيحاکم

 جي را متهم به تروي از مقامات افغان جامعه جهاني حاال برخاما
 . کنندي کشور مني در ايفساد ادار

 دي گوي افغانستان مي اداره مبارزه با ارتشا و فساد ادارسيرئ
الر  دونهايلي است و مي خود آغشته به فساد اداريجامعه جهان

 . کمک شده به افغانستان را به غارت برده است
  بدون دستاورد؟

 مبارزه با فساد در نهي دالر در زمونهايلي که مي در حال
 ني مبارزه با اي برايافغانستان مصرف شده و اداره مشخص

 در افغانستان ي است، چرا هنوز فساد ادارتي سرگرم فعالدهيپد
 مورد ني در ايومت مرکز است و چرا تاکنون حکشيرو به افزا
  نداشته است؟يدستاورد

 گونه ني اي موارد پرونده هاي افزود در برخي واصفيآقا
 دالر در ونهايلي که مي حالدر. قرار داردياختالسها مورد بررس

 مبارزه با فساد در افغانستان مصرف شده و اداره نهيزم
 است، چرا تي سرگرم فعالدهي پدني مبارزه با اي برايمشخص

 است و چرا شي در افغانستان رو به افزايهنوز فساد ادار
  نداشته است؟ ي مورد دستاوردني در ايتاکنون حکومت مرکز

 افغانستان ي موارد مسئوالن دولتشتري در بدي گوي مي واصفيآقا
 فساد شي مسئله خود افزاني نداشته اند و اي اداره همکارنيبا ا

  . کشور را به دنبال داشته استنيدر ا
 .  نام نبردي مورد از اداره مشخصني او در ايول
 شود که پارلمان افغانستان بنابر ي مطرح مي اظهارات در حالنيا

 مشابه ي اداره مبارزه با فساد و ارتشا، کارهانکهي بر اي مبنيليدال
 به ي آرا راتي دهد، با اکثري مرتبط را انجام مي نهادهاگريبا د

 .  دولت داديار ادالتيحذف آن از چوکات تشک
 يي در دستگاه دولت از آن دسته انتقادهاي فساد ادارتيموجود

 پس از سقوط حکومت ي حامد کرزياست که حکومت به رهبر
 از ي کرزي که آقايزيطالبان همواره با آن مواجه بوده؛ چ

 حکومتش، متعهد به مبارزه با آن شده لي تشکي روزهانينخست
  .است

   در شش ماهي خودسوز۴۶:  از آتشيبرقع
  
   سروشواسع 

   هراتدر
    زنده ماندن دارندي براي بخت کم،ي خودسوزانيقربان 

 سال ي از ابتداندي گوي شهر هرات مي مرکزمارستاني بمسئوالن
 به ثبت مارستاني بني در اي واقعه خودسوز۴۶ ،يدي خورشيجار
 ي مسئول بخش سوختگي محمد عارف جاللدکتر. استدهيرس

 ني را که به اي خودسوزاني قربانشتريت ب گفمارستاني بنيا
 دهند که به خاطر ي ملي تشکيبخش مراجعه کرده اند، زنان

 اقدام به ي اجباري فقر، و فرار از ازدواجها،يمشکالت خانوادگ
 ني اشتري گفت بي سي بي به بي جاللدکتر. کرده انديخودسوز

 يگ به سوخت،ي در خودسوزيافراد به خاطر استفاده از مواد نفت
 نه دي شدي نوع سوختگني شوند و اي درصد مبتال م۹۰ يباال

 بلکه در ست،يتنها در داخل افغانستان قابل درمان ن
 امکان درمان آن کمتر وجود ز،ي ني مجهز خارجيمارستانهايب

 که ي کساني از خانواده هاياري بسدي گوي مي جالليآقا.دارد
 گرديزخواست و پ کنند به خاطر فرار از باي مياقدام به خودسوز

 کرده ي شان اقدام به خودسوزضي مرنکهي ااني از ب،يقانون
 نه فقط در افغانستان، بلکه ،ي نوع سوختگنيا'. کنندي ميخوددار

   ' کمتر قابل درمان استزي ني مجهز خارجيمارستانهايدر ب
 ي را متي ذهنني هم اضيبستگان مصدومان به مر: "دي گوي ماو

 ي از خودسوزمارستانيالن و پزشکان ب اگر مسئوايدهند که گو
 ني خواهند کرد، به ايآنها باخبر شوند، از درمان شان خوددار

   ." کندي موضوع را کتمان مني هم اضي خود مري حتبيترت
   کم زنده ماندنبخت
) ژانس  اور( مسئول بخش عاجل ي برکت اهللا محمددکتر

 انيقربان چهارم کي که کمتر از دي گوي مزي هرات نمارستانيب

 مراجعه کرده اند، شانس زنده مارستاني بني که به ايخودسوز
 کند که ي ميادآوري حال ني درعي محمديآقا.ماندن داشته اند

 بلکه ست،ي هرات نتي مربوط به وال،ي تعداد سوختگنيا
 هم، مروزي غور، فراه و نس،ي بادغاتي از واليمصدومان سوختگ

 مراجعه مارستاني بني، به ا هراتمارستاني مجهز بودن بليبه دل
 در ي از آمار بلند خودسوزيي گزارش هازي گذشته ندر. کننديم
 اي تي منتشر شده بود که اکثراً زنان به دنبال آزار و اذتي والنيا

  . کرده بودندي شوهران خود اقدام به خودسوزيشکنجه از سو
 به زي غرب افغانستان نگري دتي از چهار والي سوختگانيقربان

    کنندي هرات مراجعه مي مرکزمارستانيب
 مشوره ي نهادهاي با گذشت چند سال با توجه به تالش هااما
 آمار بلند ني زنان و ادارات دفاع از حقوق زنان، هنوز اي برايده

 بودن نيي زنان را پاني در بي خودسوزلي دلي محمديآقا.است
 يم عنوان ي و مشکالت خانوادگي مردم، فقر اقتصاديسطح آگاه

 دادن به ي را آگاهي کاهش خودسوزي راه براني موثرتراو.کند
 زنان، اداره حج و يشورا: "دي گوي داند و مي مورد منيمردم در ا

 اداره صحت عامه ي و رسانه ها با همکاري مذهبياوقاف، علما
 جهي پردازند که در نتي مردم مي دادن برايبه آگاه) بهداشت(

 هنوز ي ولافتهي کاهششهر ها  در يآن تعداد واقعات خودسوز
 برخوردارند ي و سواد کمتريدر مناطق دور افتاده که از آگاه

  ." خوردي زنان همانند گذشته به چشم ماني در ميخودسوز
 مردم اني و سواد در ميسطح آگاه: "دي افزاي مي محمديآقا

 از ياري است که بسنيي پاي به حدييمناطق دور افتاده و روستا
 مارستاني کرده را به بي که اقدام به خودسوزيص شخيآنان وقت
 کرده ي اقدام به خودسوزي ونکهي ااني کنند از بيمنتقل م
 بلکه ،ي او را نه خودسوزي کنند و علت سوختگي ميخوددار
 ي مرکزمارستاني بمسئوالن." کنندي عنوان مي اتفاقيسوختگ

 کنند تا از ي شهر تالش منيهرات و اداره صحت عامه در ا
 درک اشتباه را از فکر مردم دور کنند و به ني رسانه ها اقيطر

  . بدهندي مورد آگاهنيآنان در ا
   راه؟نيآخر
 ي روانشناس، در مورد علت خودسوز،ي صبور منصوردي سدکتر

 زنان اني در مي علت خودسوزنيمهم تر: "دي گويزنان م
 خود ي خانواده هاي زنان از سوشتريب.  استيمشکالت خانوادگ

 که در مقابل ي شوهران خود تحت فشار قرار دارند و زمانژهيوبه 
ضرب ( کوب و به شدت لت اي کنند ي ميستادگيشوهران خود ا

 ي و وقترندي گي قرار ميشتري تحت فشار باي شوند يم) و شتم
 که در آن ي تنها راهابند،ي ي خود نمي براي کننده اتي حماچيه

  ." استي رسد خودسوزيلحظه به فکرشان م
 زنان افغان را اني مي خودسوزگري علت دي منصوريآقا

  . داندي موضوع مني از رسانه ها به ايپرداخت نادرست برخ
 از رسانه ها بدون مشورت با روانشناسان، يبرخ: "دي گوي ماو

.  کنندي زنان مي از خودسوزيي اخبار و گزارش هاهياقدام به ته
 را به عنوان يز عمل رسانه ها به صورت ناخواسته، خودسونيا

 که ي از مشکالت در ذهن زنانيي رهاي براگري ديراه
  ." گذاردي مي دارند باقيسواد کمتر

   هارسانه
 به زي نگري دتي از چند والي خودسوزمصدومان

    کنندي هرات مراجعه مي مرکزمارستانيب
 و يريشگي پي روانشناس براني که ايي از راه هايکي

موزش  کند، آي مطرح ميکاهش خودسوز
 يروانشناسانه مسئوالن رسانه ها در مورد چگونگ

تا مخاطب برداشت " موضوع است نيپرداخت به ا
  ." شده نداشته باشدهي تهي از برنامه هايمنف
 ي کاهش خودسوزي براي منصوري که آقايگري دراه

 در ي کند، آموزش و آگاهي مشنهادي زنان پانيدر م
 مردم يرا بيمورد حل مناقشات و مشکالت خانوادگ

 دي آموزش نباني کند اي مدي تاکي منصوريآقا .است
 به راي زنان باشد زي از خودسوزيريدر مورد جلوگ

 را ي گونه آموزشها نه تنها آمار خودسوزني او ادهيعق
 خواهد داد و شي دهد بلکه آن را افزايکاهش نم
 که تاکنون به فکر ي از زنانياري بسي را برايخودسوز

 مطرح خواهد گري دي راهن اند به عنوادهافتاي نيخودسوز
 گردي از ترس پ،ي خودسوزاني از وابستگان قربانياريبس.شد

 به عنوان يخودسوز  کنندي اعالم مي اتفاقي آن را سوختگ،يقانون
 در ژهي در جامعه افغانستان به وي حاد اجتماعي از معضل هايکي

شده  داشته هنوز حل ني کشور که تاکنون آمار بلندنيغرب ا
 که او را به زور مجبور به ي مانده است و هر روز دختريباق

 از مشکالت يي رهاي براي را که پناهگاهي زنايازدواج کرده اند 
 از جمله افغانستان. کشاندي به کام مرگ مدارد خود نيخانوادگ
 ي زنان به حد گسترده اهي است که درآن خشونت علييکشورها

 دفاع از ي و سازمان هاي مدني نهادهايرواج دارد و تالش ها
 کشور ني قشر که در اني اهي کاهش خشونت عليحقوق بشر برا

 مطلوب جهي شود کمتر نتي عاجزه خوانده ماي سر اهيبه نام س
   .داده است

 : کابلاتينشر
 بر حذف ي مبنندگاني هفته گذشته مجلس نمامي به تصمواکنش

 يوضوعات اصل از مي و مسئله فساد اداري از ادارات دولتيبرخ
 .  چاپ امروز کابل استاتي در نشرافتهيبازتاب 
 توجه کرده و در ي به موضوع حذف ادارات دولتسا،ي وروزنامه

 . ستي کار نني اي برايسرمقاله خود نوشته که حاال زمان مناسب
 هي موضوع از زاوني دارد که ادي افغانستان، تاکيردولتي غروزنامه

" ياحساسات و تند" با دي شود و نبايبررس" ي و قانونيحقوق "يها
 اصل دي که نخست بادي افزاي مروزنامه. گرفتميبر سر آن تصم

 و سپس ردي مورد توجه قوه مقننه قرار گي نهاد کارکي تيقانون
 چند روز در.  منصفانه قرار داه شوديابيکارکرد آن مورد ارز

 از جمله ي از ادارات دولتيگذشته بحث بر سر حذف برخ
 و حقوق بشر افغانستان ي مبارزه با ارتشا و فساد ادارنويسيکم

 .ختي را برانگيادي زي واکنش هاندگانيدر مجلس نما
 اني مي را به عنوان پل ارتباطاني نقش وال،ي روزنامه دولتاصالح،

 ي کنونطيدر شرا"دولت و مردم برجسته کرده و نوشته که 
 ". نه ها است از وزارت خاي برخفي ها مهمتر از وظاي والفيوظا

 ها هستند که تمام اهداف ي والنيدر واقع ا: " نوشته استروزنامه
 توانند در مناطق تحت اداره خود ي دولت را ميو برنامه ها

 ."  کننديعمل
افغانستان دروازه : " در سرمقاله خود نوشته استسي انروزنامه

 دي مفري و غدي مفي کاالهاي گمرکات خود را بر رويها
 کي چي هسندهي نودهياما به عق"  باز کرده استهيسا هميکشورها
 تي نکردند و اولوي کشور، افغانستان را همراهني اي هاهياز همسا

 . خود را حفظ کردندي مليها
 ي که افغانستان با باز کردن دروازه هاسدي نوي روزنامه منيا

 ها ونيليم" خود را فراهم کرد و ي اقتصاد سنتي فروپاشنهيخود زم
 را روانه شهرها کرد تا در کنار جاده ها، محصوالت ييروستا

 ."  را بفروشندي و پاکستانيني چ،يرانيا
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  فرهنگ و هنر
 ي مليقي ارکستر موسيکنسرتها

 در شهرستانها
   
  شد  لي تشک۱۳۷۷ در سال ي مليقي موسارکستر  

 ي و اجراينينش  تختيها پا  پس از سال ي مليقي موسارکستر
شود تا تور   ي مزي تبري کنسرت راهي اجرايرابرنامه در تهران ب

 .  شهر آغاز کندني را از ا يگرد رانيا
 در ورماهي شهر۱۵ و ۱۴ ي روزهاي مليقي ارکستر موسکنسرت
 .  شودي برگزار مزي تبري المللني بشگاهيمحل نما

 وطن دي و رشي قربانرضاي که علي مليقي ارکستر موسي اجرادر
 ي قطعه در دو بخش اجرا م۱۴، دوست خوانندگان آن هستند 
با " کبوتر"، )يجانيآهنگ آذربا(در بخش اول رنگ راک . شود 

 ،ينيبا شعر واعظ قزو" گلگشت"شعر ملک الشعرا بهار قطعه 
 چهارگاه رمضرابچها "،ي قربانرضاي عليبا صدا"  گذرديعجب م"

 دي رشيبا صدا" قيليريآ"و " ميوطن "ي، قطعه آذر"ولوني ويبرا
 رنگ کي کنسرت ني بخش دوم ادر. شوديت اجرا موطن دوس

 دونيآهنگ از فر"(سويگ"و " موج"، "نو"قطعات " ي کوراوغلياپرا"از 
با " ليقرنف" قطعه ني و همچني قربانرضاي عليبا صدا) يحافظ
 وطن دوست به دي رشيبا صدا"  بانو ناتوان ديخورش" از يشعر

 در زيرا در تبر پس از اجي مليقي موسارکستر. ديآ  ياجرا درم
 کرج و سپس در گرگان ،بوشهر و ي نفر۷۰۰سالن هزار و 

 ي ها  از مشکالت گروهيکي. رود  ي صحنه ميخوزستان بر رو
   ها،  در شهرستانيقي زنده موسي عدم اجراي برارانيبزرگ در ا

   مختص کنسرتي اجرا و نبود سالنيها استاندارد نبودن سالن 
 ديقطعا نبا: " ديگو  ي مينيفخرالد فرهاد. در آنها استيقيموس

 امکانات در شهرستان ها داشت، چراکه زي تجهي براياديتوقع ز
 زاتي و تجهکي موجود در شهرستان ها از نظر تکنيسالن ها
 را با جان و سکي رني ما اي هستند، ولفي ضعاري بسيصحنه ا
د راه ي چون در قدم اول بام،ي راه باشني که آغازگر اميرفتيدل پذ
 نوع حرکت ها آماده کرد و بعد حرکت کرد، در ني ايرا برا

 در سال ي مليقي موسارکستر."مي ما هنوز اول راه هستجهينت
 را در ي کنسرتت،ي سال فعالني شد و در نخستلي تشک۱۳۷۷

 ارکستر ني اي ها پس از آن کنسرت. شهر اصفهان برگزار کرد
ستان امسال  تابنکهيمحدود به تهران و تاالر وحدت بود تا ا

 يشگي آمدن از خانه همرونيطلسم شکسته شد و ارکستر با ب
.  برنامه پرداختي به اجرااوراني باز کاخ نيخود در فضا

 در آن و ي نبود نوآوري مليقي انتقاد به ارکستر موسنيشتريب
 .  استدي و عدم خلق قطعات جدي تکراري کارهاياجرا
 يارکستر مل: "ديگو  ي در پاسخ به منتقدان ميني فخرالديآقا

در حال .  کندي مني وقت است و دو روز در هفته تمرمهي نرانيا
 ني اجرا دارد و اي قطعه آماده برا۲۰۰ يحاضر ارکستر مل

 هي ارايمندان شهرستان  به عالقه ميتوان  ي است که ميا  هيسرما
 خراسان ي از نواحيا  ،قطعه ه قطع۲۰۰ ني اانيالبته از م. ميده

 م،يرو  ي اجرا مي که براي که مطابق با شهرستانميرواصفهان دا
 دو سال گذشته تا کنون گروه از. " کردمي قطعات را اجرا خواهنيا
 با يي ها  کنسرتي اجرايها برا  در شهرستان يقي موسيها 

 ي تمام مشخصات برنامه و اعضادي نفر، با۵۰۰ از شيمخاطب ب
 وزارت يرک از سو مداديخود را به تهران بفرستند و پس از تائ

شود، در   ي مجوز اجرا از تهران صادر م،يفرهنگ و ارشاد اسالم
 در استان ي ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمني از اشي پکه يحال

  .کردند  يها را صادر م  برنامهيها مجوز اجرا 
  
  

   که پشتيي هالميف

   مانندي هفت خوان م
  
   آزمودهيعل 

    ي پناهجعفر
 و از هفت دي پوشني کفش آهندي بارانير ا دلمي فشي نمايبرا

 توان نام برد که پشت ي را ميادي زي هالميف. خوان عبور کرد
 دي کننده آن ناامهي افتاده و کارگردان و تهري از خوان ها گيکي

 دي هفت خوان، باني اضافه بر اراني اينماي سدي جدنسل.شده اند
 شود، ري ناگززي بگذرد و در آخر کار نزي نيگري دياز خوان ها

 در چند جشنواره معتبر و شي به نمالم،ي في عمومشي نمايبه جا
 ي هالميجشنواره ف" قرار بود امسال . معتبر بسنده کندريغ

 که ي فرهنگي هالمي فشيبه منظور آسان تر کردن نما" يفرهنگ
 زي ني المللني بي سازند و اغلب در جشنواره هايجوانان م

  .شود شوند، برگزار ي مرفتهيپذ
 نماي از چند سيي ها در سانس هالمي طرح قرار بود فني اساس ابر

 ي از روزنامه هاي که برخني اما پس از اد،ي در آشيبه نما
 و ي به نقد اخالقيي در سلسله مقاله هاانيوابسته به اصولگرا

 در شي جشنواره به نماني که قرار است در ايي هالمي فيارزش
  . شدف متوق جشنوارهني پرداختند، اد،يآ

و " ياباحه گر "جي ها به ترولمي نقد ها کارگردانان اغلب فني ادر
 ي از آن تنشيالبته پ. متهم شده بودند"  و نظامنيمخالفت با د"

 مخالفت خود را با شرکت در زي ها نلمي فنيچند از کارگردانان ا
 مستقل و ينماي جشنواره اعالم کرده و آن را به نفع سنيا

 دي کارگردانان نسل جدي برايلمسازيف .ه بودند ندانستيفرهنگ
 لمي که چند فنيآنان پس از ا.  استي حرفه دشواررانيدر ا

 يينماي بلند سلمي ساخت في توانند برايکوتاه کار کردند، م
 بي تصوي برادي شدند بارفتهيدرخواست بدهند و اگر پذ

  . کنندي آن دوندگشي و اجازه نمالمي و اجازه ساخت فلمنامهيف
 است و اگر آنها توانستند از ي هم بحث مهمهي بحث سرماالبته

 ني مراحل بگذرند، تازه نوبت به اکران که سخت ترنيهمه ا
  . رسدي جوانان است، مي براراني اينمايخوان س

 کرد که هي تهدي نسل جدلمسازاني از في توان فهرست بلنديم
خوان  در يينماي از شهرت سي برخورداررغمي از آنان عليبرخ

 يبرا. ابندي ي خود نملمي فشي نماي براي افتاده اند و راهريآخر گ
 وزارت فرهنگ و ارشاد يزي ممراني در المي في عمومشينما

 ني سخت تريينماي سيا و سپس امکان اکران در گروه هياسالم
  .کار است

    حکمتژهيمن
 ي افتاده اند، نام هاري گيزي که پشت خوان ممي افراداني مدر

 ،يي مهرجووشي دار،ي جعفر پناه،يارستمي چون عباس کيبزرگ
  ،يمحسن مخملباف، بهمن قباد

 رغمي که علي اما فهرست جواناند،ي توان دي حکمت را مژهي منو
 داي خود پلمي في عمومشي نماي براي امکانش،ي مجوز نماافتيدر

 را کمبود سالن ي مشکل اصلکارشناسان.نکرده اند، بلندتر است
 دهنده شي نمايند و معتقدند که نسبت سالن ها داني منمايس
 است و نيي پااري بسراني در المي فدي تولزاني نسبت به ملميف

 است، اما همه ي جدي مشکلنيا.  فرسوده استزي ننماهاياغلب س
 حضور يي هالمي و پنجم فجر فستي جشنواره بدر.ستيمشکل ن

ما اکنون در داشتند که اگر چه مورد توجه منتقدان قرار گرفتند، ا
 زي کنندگان آن نهي ندارند و کارگردانان و تهيينوبت اکران جا

  . خود ندارندلمي في عمومشي به نمايديام
 هاست لمي فني از ايکي ي فضلراميساخته با" ي داربيبازهم س"

 آن در ي عمومشي نماي را برادشيکه اگر چه کارگردان ام
درباره اکرانش به  ي خوشي از دست نداده است ، اما خبرهارانيا

 که امسال در ي نعمتيساخته تق" آن سه "لميف. رسديگوش نم
 را از آن خود ي اهي حاشزي از جوايکيجشنواره لوکارنو توانست 

 و پنجم ستي بود که در جشنواره بيي هالمي از فيکي زيکند، ن
  .فجر حضور داشت، اما مورد توجه داوران قرار نگرفت

 ني اعالم کرده است که اکران ايبه تازگ زي نلمي فني کننده اهيته
 ندارد و فقط به اکران خارج از کشور ي بازدهراني در داخل الميف
 گري دلمي فيساخته عبدالرضا کاهان" آدم "لميف.شدي انديم

 ي ندارد و تالش هاييجشنواره فجر بود که در نوبت اکران جا
 ييه جا آن بي عمومشي نماي کننده تا کنون براهيکارگردان و ته

 از يکي اما نام ستند،ي دست کم نني از ايي هالميف. استدهينرس
 دهي دي کارگرداناناني در مزي نراني اينماي معروف سگرانيباز
  . وجود نداردشي هالمي في عمومشي شود که امکان نمايم
چند " با نام يلمي و پنجم فجر با فستي در جشنواره بيمي کريکين

 که در چند زين"  شب کي" او يقبل لميف. حضور داشت" روز بعد
  . نداردشي مورد توجه قرار گرفت، امکان نمايجشنواره خارج

.  افتاده استري پشت خوان هفتم گيمي کريکي نلمي هر دو فاکنون
 کي" سرگشاده به عدم صدور مجوز يياو چند ماه قبل در نامه ها

 لمي اعتراض قول صدور مجوز فنياعتراض کرد، پس از ا" شب
 او امکان اکران ندارند، ي بعدلمي و فلمي فني شد، اما هنوز اداده

 در شي فجر به نمالمي جشنواره فه در دو دورلميهر چند هر دو ف
   .آمده اند

   يمي کريکين
 که تمام آثارش در پشت ستي ني تنها کارگردانيمي کريکين

 پشت هفت لمي با دو فزيهفت خوان مانده است، سامان سالور ن
 ي خرما برالويچند ک"و "  سکوتنيساکنان سرزم"خوان است، 

 حضور ي مختلفي در جشنواره هالمي دو فني با ااو."نيمراسم تدف
 را از آن خود کند اما ي معتبرزيداشته و توانسته است جوا

 داي پراني خود در اي هالمي فشي نماي براينتوانسته است، راه
 کرده اند، او ادي پي سرنوشتني چنزي نيقي حقي ماني هالميف.کند

که با نظر مثبت " آبادان "لمي في که نتوانست برانيپس از ا
 افتي اجازه ني حترد،يمنتقدان روبه رو شد، اجازه اکران بگ

کارگران  "لمي بفرستد، سراغ في خارجي را به جشنواره هالمشيف
 ي منماي برجسته سگري چند بازلمي فني ادر.رفت" مشغول کارند

انگار که استعاره . ا از وسط جاده بر دارند بزرگ ريخواهند سنگ
 کارگردانان نسل گري خود او و دي هالمي فتي باشد از وضعيا

 را که بر سر ي او هنوز نتوانسته سنگايگو. راني اينماي سديجد
 لمي رسول اف با فمحمد . قرار دارد، برداردشي هالميراه ف

 لمي با فيزندو مونا " ناف "لمي با فيرواني، محمد ش"ي آهنرهيجز"
و " يپرنده آب" چون يي هالمي پناه با فکتايو حسن " عصر جمعه"
 آثارشان شي تعلق دارند که امکان نماي، به نسل"داستان ناتمام"

  . وجود نداردراني در اع،يهر چند موفق و بد
 لمي برد که با فادي را از يوسفي ري محسن امدي نبااني مني ادر

 راني در المشيواره کن گرفت، اما ف از جشني ازهيجا" خواب تلخ"
 شي گرفتن مجوز نماي براشي رفت و کوشش هافيبه محاق توق

  . استدهي نرسييبه جا
   يوسفي ري اممحسن  

 سوء تفاهم در کي ها به خاطر لمي فني از اي مواقع، بعضيبرخ
 را از يزي هم که دولت، ممي کنند و گاهي مري گيزيخوان مم

 از عهده ي به خوبراني اينمايبازار س ي برد، سازکارهاي مادي
  .دي آيمتوقف کردن آنان بر م

 مستند و کوتاه دارند لمي در کار فزي ني کارگردانان دستني ااغلب
 از آنان مستند و کوتاه باشد، اما ي کار برخيو چه بسا بخش اصل

 ييهاي با دشوارراني در ازي مستند و کوتاه نلمي روزها ساختن فنيا
 ينماي نسل تازه کارگردانان سيکه راه تنفس را براروبه رو است 

 . کندي تنگ تر مرانيا
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  وقتى آب سرباال
  ... مى رود

   دکتر ناصر زرافشان
نکند در مکتب دوستان امريکائي، فکر خود را ايرانى *

   ...ميکنيد؟
 مرداد و ٢٨ذهنى که طرز تلقى و برخورد خود را با کودتاى *

ن بيان کرده، در اصل، ذهن يک ايرانى نبوده و آثار آن به اين زبا
   .بوسيله زبان فارسى فکر نمى کرده است

   .بعبارت ديگر به زبان بيگانه درباره کودتا فکر کرده است
 روزنامه هم ميهن مصاحبه اى با آقاى عباس ١٦در شماره 

منتشر " روزگار سپرى شده روشنفکران چپ"ميالنى زير عنوان 
 بنا به توضيح مصاحبه کننده قرار بوده است شده است که در آن

روشنفکران چپ ادبى و دالئل تفوق طوالنى آنها بر فضاى "درباره 
بحث شود؛ اما اگر از چند فتواى کوتاه و بدون " فکرى جامعه 

دليل راجع به چند چهره ادبى بگذريم، آنچه در اين مصاحبه 
چپ بطور مورد بحث قرار گرفته، بجاى چپ ادبى ايران، جنبش 

کلى و در همه جهان و بخصوص جنبه هاى سياسى و ايدئولوژيک 
آن است؛ واز کائوتسکى و لنين و گرامشى و مائو تسه تونگ و 
لين پيائو گرفته تا کامبخش و خليل ملکى و آريان پور، از طبرى 

سير "و ترويج مارکسيسم و فروغى و تجدد فکرى در ايران و 
 مرداد و ماهيت ٢٨ق و کودتاى گرفته تا مصد" حکمت در اروپا

اين کودتا و جريان تشکيل حزب رستاخيز و ايدئولوژى آن و نو 
تاريخى گرى و بى حافظگى تاريخى ايرانيان سخن رفته است که 
بديهى است هيچ يک از اين مباحث، بحث ادبى نيست، و هيچ 

   .يک از اين چهره ها نيز چهره هاى ادبى و هنرى نيستند
 که آقاى ميالنى نويسنده و هنرمند باشد، يعنى من ترديد دارم

قريحه و خالقيت ادبى و هنرى داشته باشد؛ نيز ترديد دارم که 
او صالحيت نقد ادبى داشته باشد، اما يقين دارم کسى که در 
زمان واحد، خود را هم نظريه پرداز سياسى و ايدئولوگ، و هم 

ياسى و فلسفى و منتقدادبى و هنرى بداند، و هم در زمينه تفکر س
هم در زمينة خلق ادبى و هنرى اظهار لحيه کند، از هيچ يک از 
اين دو چيزى نمى داند و شايد به همين دليل هم وقتى مصاحبه 

" روشنفکران ادبى يا نويسندگان روشنفکر"کننده از او در مورد 
سؤال ميکند، جواب اين سؤال را نمى دهد و بجاى آن، چون چنته 

نه خالى است، وارد عرصه سياسى و ايدئولوژيک اش در اين زمي
زيرا تحليل ادبى و هنرى، عرصه اى است خاص خود و . مى شود

جوالن در اين عرصه نيازمند آگاهى هاى تخصصى از موضوع و 
نقد و تحليل بر اساس نظريه هاى ادبى و روشهاى خاص اين 

ايه رشته است، و بدون نقد و تحليل با چهار کلمه کلى گويى بى پ
نصف داستان هاى کوتاه هدايت را "و فتوا مانند از اين قبيل که 

هيچ روزنامه اى چاپ نمى کرد ، اينقدر که زبانش سست است، 
نمى توان پرونده کسى مثل ..." اينقدر که بافتش ضعيف است 

   .هدايت يا علوى يا صمد بهرنگى را بست
نى کارى آقاى ميال, ادبى,اما من در اينجا به اظهار نظر هاى 

ندارم و پاسخگويى در اين زمينه را به کسانى وا ميگذارم که 
بحث من در مقاله . حوزه تخصصى کار آنها مباحث ادبى است

و , اجتماعى-سياسى,حاضر، از يک طرف بر سر اظهار نظر هاى 
ايشان، و از طرف ديگر بر سر معرفى نامه آقاى , فلسفى,گاه 

   .ميالنى بقلم مصاحبه کننده است
مصاحبه، با معرفى آقاى ميالنى بوسيله مصاحبه کننده شروع مى 

هدف از معرفى، در اين موارد اين است که از مصاحبه . شود
 ساله که ٥٩اما يک زندگى . شونده شناختى به خواننده بدهند

بستر شکل گيرى ميالنى فعلى است و تنها از خالل همين زندگى 
او پى برد، از سوى آقاى ميتوان به منشاء و علل مواضع کنونى 

مصاحبه کننده در سه سطر، يعنى با ذکر سه تاريخ خالصه مى 
 سالگى به ١٥ متولد شده، در ١٣٢٧عباس ميالنى در : "شود

 ٢٥امريکا رفته، پس از اقامتى ده ساله در آن کشور در سن 

 خورشيدى دوباره ٦٠سالگى به ايران بازگشته و در اواسط دهه 
   .همين..." اکنون مقيم امريکاست به امريکا رفته و 

ابتدا بر روى زندگى . اين شيوه چهره سازى هاى کاذب است
شود، , چهره,گذشته و واقعيت زندگى کنونى فردى که قرار است 

سرپوش مى گذارند و بعد با عناوين دهن پرکنى از قبيل 
در مورد او، و تعارفاتى از , انديشمند و تئوريسين شناخته شده,

در مورد , ...ر مخاطب، جريان ساز، سترگ، بسيار مهم و پ,قبيل 
ترجمه هاى او، مخاطب جوان و خالى الذهن از راه رسيده را 
مرعوب مى سازند، و به اين ترتيب از فرد مورد نظر يک 

فکرى ، يک مرجع مى سازند تا بعدا بتوانند با اين شيوه، , اتوريته,
که فرصت سبک و افاضات او را نسنجيده و بدون نقد، بى آن

سنگين کردنى وجود داشته باشد، به خواننده خالى الذهن حقنه 
تئورى "کدام " تئوريسين شناخته شده"ما اطالع نداريم اين  .کنند

را و در کدام زمينه اى ارائه کرده است، اما در سطور آتى " ها
 که بسيار هم در -بعنوان يک مترجم، يکى از ترجمه هاى او را 

 مورد بررسى قرار -از آن ستايش شده است اين مصاحبه 
اما پيش از پرداختن به ترجمه هاى آقاى ميالنى و  .خواهيم داد

نظرات ايشان، گمان ميکنم داشتن اطالعات مختصرى پيرامون 
 که در معرفى آقاى مصاحبه کننده مسکوت -زندگى گذشته او 

 را  ضرورى باشد تا بتوان از خالل آن سير نامبرده-مانده است 
   .تا رسيدن به مواضع فعلى اش بهتر شناخت

کادرهاى سازمان ( گروه پرويز واعظ زاده ١٣٥٥در تابستان سال 
بوسيله فرد خود فروخته اى بنام سيروس ) انقالبى حزب توده

خسرو صفائي، گرسيوز (نهاوندى لو رفت و واعظ زاده و ياران او 
يا در جريان ... ) برومند، معصومه طوافچيان، مهوش جاسمى و 

يورش ساواک به خانه هاى آنها و ضمن درگيري، يا پس از 
   .دستگيرى در شکنجه گاههاى ساواک به شهادت رسيدند

 برخى از کادرهاى خود را به ١٣٤٨سازمان انقالبى در سال 
رهبرى پرويز واعظ زاده براى مبارزه عليه رژيم پهلوى به داخل 

مين سازمان سيروى نهاوندى اما پيش از او ه. ايران فرستاده بود
 بعلت تفاوت - به ادعاى خودش -را روانه ايران کرده بود که او 

ديدگاه با سازمان انقالبى، با اين سازمان قطع رابطه کرده و 
بوجود آورده " سازمان رهائى بخش خلقهاى ايران"گروهى را بنام 

سازمان "اين که سيروس نهاوندى از ابتدا اين باصطالح . بود
را زير نظر ساواک براه انداخته بود يا دستگيرى ..." ائى بخشره

 صحت داشته و او پس از اين دستگيرى ٥٤ادعائى او در سال 
   .تن به همکارى با ساواک داده بود کامال روشن نيست

 گروه واعظ زاده که سيروس نهاوندى ٥٥اما بهرحال در تابستان 
رب قرار گرفت و در آن نفوذ کرده و آنرا لو داده بود زير ض

پس از آن، ساواک تعداد زيادى از . اعضاى آن کشته شدند
..." سازمان رهائى بخش"جوانانى را هم که طى آن سالها در دام 

نهاوندى افتاده يا بهرحال با او رابطه اى داشته يا بوسيله او 
   .شناسائى شده بودند، دستگير کرد

پس از آنکه . ودعباس ميالنى هم در ميان اين دستگير شدگان ب
معلوم شد سيروس نهاوندى خود عامل ساواک بوده و ساواک در 
جريان همه چيز گروه او بوده است، برخى از اين دستگير شدگان 

عباس . در زندان بريدند و به همکارى با رژيم تن در دادند
او با ابراز ندامت و نوشتن تنفرنامه اى . ميالنى از آن جمله بود

 نيز درج شد، همانسال از زندان آزاد ٥٦ال که در مطبوعات س
دوست چهل ساله ام ناصر رحمانى نژاد، که هر کجا هست . شد

اميدوارم سالمت باشد، در آن ايام با عباس ميالنى هم سلول بود 
و نقل ميکرد که ميالنى خود مى گفت تصميم دارد با ساواک 

خته همکارى کند و استدالل ميکرد که گروه سيروس نهاوندى سا
ساواک بوده و آنها همه چيز را مى دانند و به اين ترتيب هيچ 

   .دليلى براى خوددارى از همکارى با آنان وجود ندارد
 پيش بينى سرنگونى رژيم ٥٦ و ٥٥البته ميالنى چون در سالهاى 

پهلوى را در آينده نزديک نميکرد، در اين معامله مغبون شد و 
ديگران از زندان آزاد مى اگر ميدانست چند صباحى ديگر مثل 

سربازجوى ساواک معروف به (شود، اين باج را به رضا عطارپور 
دوسال پس از آنکه او به اين ترتيب از . نميداد) حسين زاده

زندان بيرون آمد، رژيمى که او به آن سرسپرده و قول همکارى 

او همين دوسال پيش با تحمل . به آن داده بود، سرنگون شد
هم جهت " باد"غيير جهت داده بود تا خود را با خفتى سنگين ت

   !دوباره تغيير جهت داده بود" باد"سازد، اما اکنون 
در همان سالهاى آخر رژيم پهلوى هنگامى که به آذين فراخوان 

خود را منتشر کرد، ميالنى جزوه اى را با نام " جبهه دموکراتيک"
بهه  پخش کرد که در آن به به آذين و ج-------مستعار 

" دکان جديد حزب توده"دموکراتيک پيشنهادى او زير عنوان 
با نجف دريابندرى " نقد آگاه"مناظره اى هم در . حمله کرده بود

سپس با سرنگونى رژيم پهلوى در آن روزهاى آشفته . داشت
اوليه به دانشگاه رفت و در دانشکده حقوق سرگرم کار شد که 

   .، عذر او را خواستندپس از مدتى از آنجا هم بدليل سوابقش
به اين ترتيب او که همه شانسهاى خود را در داخل کشور تباه 

در آنجا ابتدا در يک مدرسه . شده ميديد، دوباره به امريکا رفت
درجه سه در کاليفرنياى شمالى بنام کالج نوتردام به ايرانيان 

او از اين کالسها براى تخريب . جامعه شناسى درس ميداد
اده مى کرد چون ميدانست مستمعين او در آن مارکس استف

او تصميم گرفته بود خيانت . کالسها چيزى از مارکس نمى دانند
به آرمانهاى سوسياليستى و ضديت با مارکسيسم را به پول نقد 

ضد " روشنفکر"تبديل کند و به اين ترتيب خود را به عنوان يک 
 قرب مارکسيست و ضد چپ، در معرض فروش قرار داد و براى

آمريکائى ها او را مناسب تشخيص  .به قدرت تالش بسيار کرد
" پروژه دموکراسى ايران"دادند و به عنوان يکى از مديران 

منصوب و به گروهى از عوامل ايرانى و امريکائى ملحق شد که 
مستقيما در اين زمينه کار مى کنند و پايگاه نئوکانها در انستيتوى 

اين انستيتوى هوور . ختيار او قرار دادندهوور در استانفورد را در ا
يکى از بازمانده هاى دوره تبليغات هيستريک ضد کمونيستى 
است که در دوران جنگ سرد براى مبارزه با کمونيسم بوجود 

   .کار مى کند" دفاع از دموکراسى"آمده و اکنون براى 
در همان روزهائى که در ماه پيش مصاحبه مورد بحث در 

يهن منتشر شد، آقاى عباس ميالنى به اتفاق راب روزنامه هم م
سبحانى و الدن ارچين در باهاماس با نئوکانهاى امريکائى و 

آقاى اميد . اسرائيلى در زمينه تغيير رژيم در ايران جلسه داشتند
  در سايت ايرانيان٢٠٠٧ ژوئن ٦کاشانى در تاريخ 

www.iranian.com گزارشى در اين زمينه داشت.   
وجود نکوهشى که آقاى ميالنى در متن مصاحبه خود از ضمنا با 

ميکند، از همين " آل احمد و اطرافيان او"رابطه مراد و مريدى 
معرفى و مقدمه اى که مصاحبه کننده نوشته است کامال 

اين تئوريسين " مريد"پيداست که اين مصاحبه کننده خود 
ميک، ذهن آکاد"...مصاحبه کننده در اين گفتگو . نوظهور است

و ميگويد ..." نظام مند و دقيق عباس ميالنى را درک کرده است 
توانائى ميالنى در ارائه مولفه هاى تاريخ نگر، اشاره هاى مداوم و "

اين باور را در ,پرشمارش به مصاديق بحران روشنفکرى در ايران 
او بوجود آورده است که او همواره به مسائل روشنفکران ايرانى 

و در ادامه ,  دغدغه اصلى اش همين استپرداخته و اصال
از ديگر آثار مهم اين مترجم و منتقد ايرانى بايد به ,:مينويسد

ترجمه مشهور و تاثير گذارش از رمان بى بديل ميخائيل 
   ,.بولگاکف يعنى مرشد و مارگريتا اشاره کرد

در حاشيه اين مصاحبه هم آقاى بهروز افخمى زير عنوان مهمان 
د سراسر تمجيد از همين ترجمه که طى آن از اين يادداشتى دار

مترجم با ذوق و خيلى وسواسى و کمال طلبى مثل عباس "که 
ببينيم . ابراز مسرت ميکند" ميالنى آنرا به فارسى در آورده

قضاوتهاى اين صاحب نظران روزنامه اى تا چه حد مستند و 
 متکى به بررسى هاى جدى و واقعى است و خواننده تا چه حد

آقاى عطااهللا مهاجرانى در ويژه نامه  .ميتواند به آنها اتکا کند
 ٨٦ فروردين ٢٣ روزنامه اعتماد مورخ ١٣٦٥تحليل خبر شماره 

عيار ترجمه مرشد و " مقاله اى دارد زير عنوان ٢٧صفحه
   :او مينويسد. که خواندنى است" مارگريتا

 سالها پيش دکتر شرف الدين خراسانى به من گفت هنگام "
هرجا را "خواندن کتابهائى که از زبان ديگرى ترجمه شده است 

شايد نويسنده . که نفهميدي، با مداد کنار صفحه عالمت بگذار
   ..."!شايد هم مترجم، شايد هم خودت! نفهميده باشد

http://www.iranian.com


  ايران خبر                            www.iran-khabar.com                        ۲۸                                                           ۱۵۱  شماره  

در اين مقاله مى خواهم نقدى و نگاهى داشته باشم به ترجمه 
تى کتاب مرشد و وق" ... مرشد و مارگريتا"رمان شگفت انگيز 

مارگريتا را ميخواندم اين داورى را داشتم که مترجم به 
اما جابجا در متن . شايستگى از پس معنى و لفظ برآمده است
کنار هر عبارت يا . فارسى با ابهام و عالمت سوال روبرو ميشدم

واژه اى که برايم مبهم و ترديد آميز بود، با مداد خط کشيدم، 
در تعطيالت نوروزى امسال متن  .ذاشتمعالمت سوال و تعجب گ

البته نسخه انتشارات . انگليسى مرشد و مارگريتا را خواندم
... مثل توده مه محو شد! همه آن ابهام ها زدوده شد. پنگوئن

همان وقت که ترجمه فارسى کتاب را ميخواندم، در مواردى که 
با ابهام مواجه ميشدم، احساس ميکردم که بايستى مطلب به 

با خودم ميگفتم يعنى بولگاکف اشتباه کرده . ل ديگرى باشدشک
است؟ چطور ممکن است نويسنده اى که رمانش را بارها 
بازنويسى ميکند، و براى هر واژه آن مى انديشد، اشتباه کرده 

   باشد؟ آيا مترجم شتابزده ترجمه کرده است؟
متن انگليسى که ترجمه براساس آن صورت گرفته در اختيارم 

اما کنار برخى صفحات به توصيه دکتر شرف عالمت زده . دنبو
وقتى کلمات را ادا ميکرد زبانش به ندرت تکان "مثال ... بودم

پيالطس با يکى از لب . "برايم کامال نامفهوم بود) ١٧ص"(ميخورد
هر کارى کردم مثل پيالطس با يک لب ). ٢١ص"(هايش خنديد

). ٣١ص"( آويخته بودپوزبند براق شيرى به زره اش! "بخندم نشد
پوزبند شير آويخته بود؟ نمى توانستم تصوير روشنى از اين 

   ...عبارت درک کنم
تازگى که متن انگليسى مرشد و مارگريتا را ميخواندم تمام آن 
. نکته ها که در متن فارسى با آنها مواجه شده بودم برطرف شد

رمانى . مدريغ خورد. متن ترجمه را با نسخه انگليسى مقابله کردم
که مثل مينياتور دقيق و مثل قالى ابريشم ريزبافت است و به 
تعبير صادق هدايت يک معمارى با شکوه موسيقائى است که يک 
نت اشتباه ميتواند انسجام آنرا به هم بزند، بدليل شتابزدگى 

   ...مترجم چه آسيب هاى جدى خورده است
 دست ويراستار اميدوارم اين نقد موجب شود تا ناشر کتاب را به

شايسته اى بسپارد تا در چاپ هاى آينده اين کاستى هاى 
مواردى که ميخواهم اشاره کنم هيچ يک ... ويرانگر برطرف شود

سخن برسر . در ساحت بحث اصالت معنى يا لفظ نمى گنجد
. شتابزدگى است که مثل مصيبت بر سر کتاب نازل شده است

 موارد متعددى روى آن مينياتور درخشانى را تصور کنيد که در
   "...لکه هاى جوهر افتاده و نشت کرده است

آنگاه دکتر مهاجرانى به ذکر مورد به مورد لغزش هاى ابتدائى 
لب هايش به ندرت "مثال آنجا که . در ترجمه کتاب ميپردازد

زبانش به ندرت تکان مى "ترجمه شده است " تکان مى خورد
نه اش خنديد و دندانهاى پيالطس با يک گو"يا آنجا که " خورد

پيالطس با يکى از لب "ترجمه شده است " زردش را نشان داد
هايش خنديد، در حاليکه دندانهاى زرد خود را بيرون مى 

به  Mountain به معناى فواره با Fountain يا" انداخت
معناى کوهستان اشتباه گرفته شده و در ترجمه به جاى فواره، 

 طالئى يا نقره اى شير که به عنوان کوهستان آمده است، يا سر
نشان افتخار به لباس جوانى آويخته بوده است، پوزبند شير 
. ترجمه شده است و بسيارى موارد ديگر در همين سطح

به گمانم مرشد و :" مهاجرانى در پايان اينطور نتيجه گيرى ميکند
مارگريتا اين ظرفيت را دارد که مترجم شکيبا و دقيقى آنرا از 

ن روسى ترجمه کند، تا اين رمان اينگونه غبارآلود بدست زبا
خواننده مشتاق ايرانى نرسد، يا دست کم نشر نو کتاب را براى 

   ".چاپ مجدد، به دست ويراستار اهلى بسپارد
و اين تازه در شرايطى است که هوشنگ گلشيرى بنا به اظهار 
، خود او در زمان حياتش، براى اصالح متن فارسى اين ترجمه

معادل وقتى را که براى ترجمه کامل يک کتاب الزم است، 
منتها چون گلشيرى . صرف و اين ترجمه را ويرايش کرده است

امکان مقابله متن فارسى با متن انگليسى را نداشته است، ترجمه 
فارسى در نهايت بصورتى در آمده است که دکتر مهاجرانى 

   .توضيح ميدهد
را زبان  Lipدر امريکا هنوزکسى که پس از ده سال زندگى 

را کوهستان، ميخواهد پنبه صادق  Fountain ترجمه ميکند و
هدايت و علوى و شاملو و آل احمد و طبرى و گرامشى و لنين و 
مائوتسه تونگ را يکجا و طى يک مصاحبه روزنامه اى بزند، و 
مصاحبه کننده و حاشيه نويس اين مصاحبه هم اصرار دارند از 

آب که . بتراشند" نديشمند و تئوريسين جريان سازا"چنين کسى 
جا دارد هم آقاى مصاحبه کننده و هم آقاى  ...سرباال برود

بهروز افخمى که در حاشيه اين مصاحبه درباره ترجمه مرشد و 
مترجم با ذوق و خيلى وسواسى و کمال "مارگريتا سرقلم رفته و از 
م به متن اصلى سخن ميگويند، نگاهى ه" طلبى مثل عباس ميالنى

   .کتاب يا دست کم به مقاله آقاى مهاجرانى بيندازند

   اما نظرات آقاى ميالنى در اين مصاحبه
اولين محور گفتگوى آقاى ميالنى بحث روشنفکرى و روشنفکران 

او از يک نوع روشنفکرى بى خيال و من درآوردى صحبت . است
مضحکى ميکند که هيچگونه تعارضى با قدرت ندارد و به شکل 

هم آنرا مفهوم انگليسى و فرانسوى روشنفکرى معرفى ميکند و 
در برابر مفهوم ديگرى از روشنفکرى قرارش ميدهد که به نظر 
او روسى است و به لحاظ نفوذ روسيه قرن نوزدهم در ايران جا 
افتاده است و در مقام تخطئه اين مفهوم روسى روشنفکرى 

 روشنفکر کسى است که بنا به اين مفهوم،"توضيح ميدهد که 
سلوک خاصى دارد، با قدرت همواره در تعارض است، تمام 
زندگيش در خدمت باصطالح خلق است، نيش فقر را ميپذيرد، 
مى طلبد، از صحبت ميهمان گريزان است، از خنده و لذت پرهيز 

   "... ميکند، لباس خاصى مى پوشد، سلوک خاصى دارد و
ميالنى کسى است که از اين و البد روشنفکر مورد نظر آقاى 

آيا واقعا برخورد مدعى با مسئله روشنفکرى و . معايب مبرا باشد
روشنفکران همين اظهارات آبکى و عاميانه و حدود اطالعات و 
آگاهى او از موضوع همين هاست؟ آيا اين مسئله در تاريخ بشر 
فقط از قرن نوزدهم و از روسيه و انگليس و فرانسه آغاز شده 

آيا سلوک افراد در زندگي، تعارض يا عدم تعارض آنها با است؟ 
قدرت حاکم و چگونگى خوردن و پوشيدن و مصرف کردن آنها 
به انتخاب و پسند خود آنهاست؟ يعنى مثال کسى که اکنون بد 
ميخورد و بد ميپوشد، اتوبوس سوار ميشود و در نازى آباد 

، ميتواند بجاى زندگى ميکند، اگر خود تغيير عقيده و ذائقه بدهد
آن در زعفرانيه زندگى کند، شيک بپوشد و بجاى اتوبوس، 
اتومبيل هاى چند ده ميليونى سوار شود؟ درست است که در 
پايتخت جهانى سرمايه مالى و در تفکر نوليبرالى مفاهيم جامعه 

   شناسى مسخ و تحريف ميشوند، اما يعنى تا اين حد؟
هى در طول تاريخ هميشه خير آقاى ميالني، اهل انديشه و آگا

ناگزير بوده اند يا خدمتگزار حقيقت باشند يا خدمتگزار قدرت، 
جمع بين اين دو ممکن نبوده است و چون آگاهى که خصلت 
روشنفکر است با حقيقت ارتباط ذاتى دارد، روشنفکر به حکم 

در سرتاسر تاريخ جوامع . سرشت خود با قدرت معارضه دارد
و ثروت، با زور و با خون از ثروت و طبقاتي، صاحبان قدرت 

 قدرت خود در برابر هواداران حق و عدالت محافظت کرده اند و 
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 مذاکرات ي براکاي و آمرراني ايآمادگ
  درباره عراقديجد

  
 ايران و آمريکا روز يکشنبه ابراز تمايل کردند:  فردا راديو 

 ي خود درباره مسائل امنيتي از گفت وگوهايتا دور جديد
 . عراق را از سر گيرند

 کروکر، سفير اياالت متحده آمريکا در بغداد در رايان
 العراقيه پخش شد، گفته ي که از تلويزيون دولتيسخنان
واشينگتن آماده است تا مذاکرات خود با ايران « : است

 » . کند عراق را دنباليدرباره امور امنيت
»  حاصليب«  را ي کروکر در عين حال مذاکرات قبليآقا

 آمريکا درباره کاهش يدانسته و گفته است که خواسته ها
 ايران در اين زمينه يخشونت ها در عراق و همکار

 قدس وابسته ي واشينگتن، نيروسفير. برآورده نشده است
 را يک بازيگر عمده در يبه سپاه پاسداران انقالب اسالم

اين «  عراق عنوان کرده و گفته است که يشونت هاخ
 ها سالح ي سني شبه نظاميان شيعه و هم براينيرو هم برا

 خواست تا ي اسالمي از جمهوريو» . کنديارسال م
 . حمايت خود را از شبه نظاميان متوقف کند

 آلمان، به رغم پيشرفت محدود در ي گزارش خبرگزاربه
 گفت يروکر امکان برگزارمذاکرات ميان طرفين، رايان ک

 بيشتر با ايران را مطرح کرد چرا که به گفته او، يوگوها
 ي در عراق ضروري بهبود اوضاع امنيتيتالش تهران برا

 وزارت امور خارجه ايران ي ديگر، سخنگوي سواز. است
 ادامه اين ي براينيز به درخواست و اصرار مقامات عراق

ت و گوها را مهم مذاکرات اشاره کرد و ادامه اين گف
آنچه باعث شد :  اظهار داشتي حسيني علمحمد. دانست

ما در اين گفت وگوها حضور يابيم درخواست دولت عراق 
و دولت آمريکا و به خاطر ملت عراق و همچنين 

 تواند در جهت منافع ي بود که مي مناسباتي برخيسامانده
 بر اساس نقل و ني همچنيو.  کشورمان باشديو امنيت مل

 داري خبر از ديحي به صورت تلو،يقول از مقامات عراق
 امور ي وزارس،ي رازاي و کاندولي منوچهر متکاني مياحتمال

 وزارت امور خارجه يسخنگو.   دادکاي و آمررانيخارجه ا
 مرتبط با مذاکرات ي اجالس کارشناسيبا اشاره به برگزار

 دولت عراق اعالم:  شهريور گفت۱۸ و ۱۷بغداد در تاريخ 
 در اين روزها در بغداد يکرده است که اجالس کارشناس

 اجالس در ي براي شود که اين اجالس مقدمه ايبرگزار م
 عراق در دولت. د امور خارجه خواهد بويسطح وزرا

 آورد تا ي فشار مي و آمريکاييحاضر به دو طرف ايران
 داشته باشند يدرباره امور عراق با يکديگر تعامل بيشتر

 از اين مذاکرات حاصل يون نتيجه ملموسهرچند تاکن
 کروکر در نشست ماه گذشته خود با رايان. نشده است

 سفير ايران در بغداد موضوعات ،ي قميحسن کاظم
 و ي شورشيان عراقي از جمله ارسال سالح برايمختلف

.  آنها توسط سپاه پاسداران را مطرح کرديآموزش نظام
 . مات را رد کرده استاما در نقطه مقابل، ايران تمام اتها

 و از زمان ي خورشيد۱۳۵۸ و واشينگتن از سال تهران
پيرو «اشغال سفارت آمريکا توسط دانشجويان موسوم به 

رابطه ديپلماتيک با يکديگر ندارند و سه دور » خط امام
 دو کشور در بغداد نيز نتوانسته ي ميان سفرايگفت وگوها

  . است تنش در اين روابط را کاهش دهد
  

 شود هشتم مهرماه برگزار مي» ايلنا«دادگاه 
  

مديرعامل سابق » مسعود حيدري«ي رسيدگي به اتهامات  جلسه
 ١٠٨٣ي  هشتم مهرماه در شعبه) ايلنا) خبرگزاري كار ايران

  .شود برگزار مي دادگاه عمومي تهران به رياست قاضي حسينيان
 ،(يسناا(به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 

ي حقوقي   نماينده شاكيان ايلنا در اين پرونده، وزارت علوم،
اسبق انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه  دانشگاه اميركبير و دبير

از سوي دادسراي  پس از ارسال اين پرونده .اميركبير هستند
 دادگاه عمومي، قاضي ١٠٨٣ي  كاركنان دولت و رسانه به شعبه

براي رسيدگي به اين پرونده تعيين هشتم مهرماه را  حسينيان
، با دستور )ايلنا(كار ايران  اكنون خبرگزاري هم .كرده است

   .مرجع قضايي فيلتر شده است

  بنزين جريمه  ليتر٢تا١
     دير خارج كردن كارت

 
محمدرضا رئيس سنديكاي  نقل از بيژن حاج كارگزاران به 

روها كارت در صورتي كه مالكان خود«: بنزين داران نوشت پمپ
خوان دير خارج كنند يك تا دو  خود را از سيستم كارت سوخت

  «.ليتر بنزين جريمه خواهند شد

از اقدام نظامي عليه : نخست وزير ايتاليا 
  ايران جلوگيري شود

    
  رومانو پرودي نسبت به توسل به اقدام نظامي عليه برنامه

   .يي ايران هشدار داد هسته
ري فرانسه به نقل از رومانو پرودي، به گزارش ايسنا، خبرگزا

نخست وزير ايتاليا كه روز شنبه در كنفرانسي خبري در امان 
صبحت مي كرد، نسبت به راه حل نظامي براي رفع مشكل 

   .يي با ايران هشدار داد هسته
كنيم ايران بايد از شروط  روشن است كه ما فكر مي: پرودي گفت
   . كندالمللي انرژي اتمي پيروي آژانس بين

يي  كنيم گسترش احتمالي قدرت هسته ما فكر مي: وي ادامه داد
در اين منطقه بسيار خطرناك است و بنابراين بايد براي 

   .هايي به عمل آوريم جلوگيري از راه حل نظامي تالش
 ماه اوت درباره جدول زماني پاسخ ٢١ايران و آژانس در تاريخ 

 توافق كردند  ي هسته مهها نسبت به برنا گويي تهران به نگراني
اما واشنگتن هم چنان بر اصرارش مبني بر تعليق غني سازي 
اورانيوم تاكيد دارد و اعالم پيشرفت از سوي آژانس را كم 

  .داند اهميت مي

هر هفته يك مجموعه جديد : نژاد  احمدي
  شود سانتريفيوژ نصب مي

ن اي شدن ايران را شكست نژاد هسته احمدي: خبرگزاري فارس  
هم اكنون بيش از :سيطره نظام سلطه در جهان دانست و گفت

كند و هر هفته هم يك مجموعه  هزار سانتريفيوژ فعاليت مي٣
به گزارش خبرنگار حوزه دولت   .شود جديد نصب مي

نژاد پيش از ظهر امروز يكشنبه  خبرگزاري فارس محمود احمدي

مي در افتتاحيه دهمين كنگره سراسري اتحاديه جامعه اسال
جمهوري برگزار شد  باتاكيد بر  دانشجويان كه در نهاد رياست

امروز آرمان و : آرمانخواهي ملت ايران و جوانان گفت
عدالتملتايران ميلياردها پيرو پيدا كرده و مخالفان عدالت در 

   .كشند انزواي كامل هستند و به همين خاطر مدام فرياد مي
هاي ملت ايران  توانمندياي شدن ايران و  وي با اشاره به هسته

مي بينيد بدون اينكه هيچ امتيازي بدهيم در طول چند : افزود
اي پروتكل الحاقي را  ايم و عليرغم اينكه عده اي شده سال هسته

   .برخالف قوانين امضا كرده بودند آن نيز كنار گذاشته شد
كردند با هر قطعنامه ملت ايران  آنها تصور مي: وي ادامه داد

ني خواهد كرد، اما پس از هر قطعنامه ملت ايران نشي عقب
   .اي ديگري را از خود نشان داد پيشرفت هسته

اي ايران  نژاد در توضيح مفصلي در باره فعاليت هسته احمدي
اي شدن ايران به معناي شكستن سيطره نظام  هسته: اظهار داشت

سلطه در جهان بود و اين مكر الهي بود كه بر ضد خودشان به 
هزار سانتريفيوژ در حال فعاليت است و ٣ آمد و حاال بيش از كار

نژاد با  احمدي .شود هر هفته هم يك مجموعه جديد نصب مي
المللي انرژي اتمي درباره  اشاره به گزارش اخير آژانس بين

ازنظر ما قضيه تمام شده است و : اي ايران گفت فنآوري هسته
اما مطمئن باشند به كنند  خود سروصدا مي فقط يكي دو كشور بي

ايم كه به اين فناوري دست  رسند ما هم اعالم كرده جايي نمي
ايم و آمادگي داريم زير نظر آژانس به بقيه اعضا كمك  پيدا كرده

وي با اشاره  .كنيم و حتي مامورينشان در ايران آموزش ببينند
برخي افراد از : اي گفت ها در موضع هسته به خيانت برخي داخلي

توانند كشور را  كنند فقط خودشان مي اي مدعي كه فكر ميه گروه
هايشان هر روز فقط فحاشي است ما  اداره كنند و كار روزنامه

كردند تا عليه ايران  سند داريم كه تالش و سازماندهي مي
قطعنامه صادر شود و حتي آخرين اخبار و اطالعات را نيز انتقال 

 چه بيشتر فشار بياوريد گفتند كه هر ها مي دادند و به غربي مي
 نفر بودند ١٠ تا ٨اين افراد يك يا دو نفر نبودند بلكه حداقل 

االن چنين افرادي هستند كه به كشورهاي حاشيه خليج فارس 
   .دهند كه با دولت ايران همكاري نكنيد روند و پيام مي مي

 يروزه آمريکا برا۳حمله : تايمز يساند
 ! ايراني توان نظامينابود

   
 كه به انتشار شايعات مشهور مزي تايهفته نامه ساند : زتاببا

 در شماره امروز خود يتي کارشناس امنکياشت، به نقل از 
 هي را علي سهمناکيي هواي حمله هايپنتاگون نقشه ها: نوشت
 است که هدف از آن نابود دهي تدارک دراني هدف در ا١٢٠٠

 هي نشرنيوشته ا نبه. روز است٣ در راني اي نظامييساختن توانا
 کسون،ي در مرکز ني ملتي و امنسمي ترورري دبات، مدسيالکس

 ي متحده برااالتي ارتش ايهفته گذشته گفت طراحان نظام
 آماده نشده اند راني اي هسته اساتي تاسهيعل" ييذاي ايحمله ها"

 يساند." هستندراني ايروهاي کامل نيآنها در تدارک نابود"بلکه 
 هي که نشري سخنان را در جلسه انيات ا دبسدي نوي ممزيتا

 افزون. کردرادي داده بود، ابيترت" نترستينشنال ا"محافظه کار 
 االتي گفت که ارتش امزي تاي دبات به ساندسي الکسنيبر ا

 ييذاي اي حمله هايخواه شما برا: " گرفته استجهيمتحده نت
 کساني ها يراني واکنش اد،ي بکناري تمام عي حمله نظاماي ديبرو

محاسبه " را کاي ارتش آمرکردي روني دبات اسيالکس." است
 گذشته جورج بوش هفته. کردفيتوص" ي منطقاري بسيراهبرد

 کم سابقه نسبت به ي در سخنانکاي آمري جمهورسيير
 هشدار داد و اظهار انهي در خاورمراني اياز سو" يهولوکاست اتم"

 ري ديلي خنکهي از اشيپ "مانانشي متحده و هم پاالتيداشت ا
 با آنکه آژانس گري دي سواز. مقابله خواهند کردرانيبا ا" بشود

 ي براراني امي روز پنجشنبه اعالم کرد تصمي اتمي انرژيالملل نيب
 يگام مهم " اش يا  هسته  برنامهيدي کليها  به پرسشييپاسخگو

 حال واشنگتن گفت که گزارش آژانس نياست با ا" شيبه پ
  .واهد داد نخريي را تغيزيچ
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   با کاراملتيدسر بسکو
  

  :مواد الزم
   پاکت١=کرم کارامل

   پاکت٢=پي وميدر
   پاکت١=خامه

   عدد٢=ي خامه اريپن
  واني ل١= سردريش

   بسته١= سادهتيبسکو
  :هي تهطرز

 شود و در ظرف سي تا خمي زني مري ها را در شتيبسکو
 هم ي سه طبقه روکهي تا وقتميني چيمرتب کنار هم م

کرم . ميزي ري آن مي را روري از شيسپس کم. ميديچ
 را خوب عي ماري شواني ل١ و خامه و پي وميکارامل و در

 را به آن اضافه کرده و مواد ريپن. مي کنيبا هم مخلوط م
سپس مواد .مي کنيرا در مخلوط کن خوب با هم مخلوط م

 آن را ي و روميزي ري ها متي بسکويبدست آمده را رو
 ١ را به مدت ينيريظرف ش. مي کنيق صاف مبا قاش

سپس از .  تا منجمد شودمي گذاري مزريساعت در فر
 ي مخچالي ساعت در مي خارج کرده و به مدت نزريفر

  نوش جان.مي کني و بعد صرف مميگذار
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  يچهارلنگ: ياس ام اس ها
 

 !رح جريمه لباس برا خانوم ها را تصويب کردمجلس ط
 !روسري کوتا بيست هزار تومن

 ! هزار تومن١٥مانتوي کوتاه 
 ! هزار تومن٢٥شلوار کوتاه 
 ! هزار تومن١٠کفش رنگي 

از آقايوني که تصميم به ازدواج دارن خواهشمند است 
      دقبل از ازدواج  عدم خالفي همسر خود را بگيرن

کتاب زندگي چاپ دوم داشت هيچ وقت اگه 
 ………شهبنمي ذاشتم با غلط چاپ 

======= 
ه نوشتن چون ساده زيستن زيباست پس ساد

 .ويم تا ابد دوستت دارمساده ميگ
=-=== 

 :  با عصبانيت به شوهرش گفتخانم 

تو ديگه شورش را در مي آوري چون دائم مي 
، )) تلويزيون من (( ، )) خانه ي من (( گويي 

 )) !  پسر من(( 

! حق با توست ديگر نمي گويم : شوهر گفت 
)) شلوار ما (( ولي حاال ممکن است بگويي 

 تکجاس
======== 

گلها :  شهي بارون قشنگ تر مري ززي همه چگنيم
 سر هي تو هم گميم... ... ... ... ... ، درختها و 

  د شي فرجهي دي بارون شاريبرو ز
======  

پا گزاشتي رو عشقه من ؛ اي که در را اي که 
بستي به روي من ؛ درو باز کن دستم مونده الي 

  رد
=========  

خيلي دوست دارم يه روزميام دنبالت ومي 
... برمت جايي كه دست هيچكس بهت نرسه

  !..!!عزراييل..قربانت
=========  

لحظه . دلم بدجور هواي دستها ت رو كرده
شماري مي كنم براي اون لحظه كه حقت رو 

  مكف دستت بذار
===============  

  تا دوست مثل تو داشتم، حتما يه گاوداري٥اگه 
 مميزد

 
  

استخدام آگهی   
  يک خانم جهت کار دربه 

   Flavour me Pizza 
  ، ازمنديمين
  :با شماره تلفن لطفا 

Tel: 403-514-8090  
 حاصل فرمائيد تماس 

 نصفه ٢آقا اين همسايه مون ساعت : یی بنده خداهی
! شب هي با مشت ميكوبيد به ديوار خونمون

حتماً .دم آزاري پيدا ميشنعجب آدم هاي مر:دوستش
خوشبختانه ,نه:گهینذاشتن بخوابي؟ همون بنده خدا م

  مداشتم شيپور تمرين مي كرد,خواب نبودم
========  

   !!! ي من هستنيتو بنز - جمله عاشقانه نيتريجد
========  

وارده مغزت " ويروس"ن اس ام اس رو بخوني، اگر اي
 ميشود

.:.loading.:. 

  !!مغز پيدا نشد
======  

ارادت مند شما ( به اندازه دو تا چشمام دوست دارم 
 ) موش كور

 

درج آگهی در ايران با 
خبر به کار خود رونق 

 دهيد 
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 يآرايش و زيباي
   شانليايسالن آرايش و زيب
264- 4966  

          ي فريسالن آريش و زيبا
313-2080  

 يآژانس مسافرت
   اشرفيمهر

255-7228  
Advanced Travel 

1-877-904-442 
 آموزش شطرنج

 اسماعيل صفرزاده
202-3664 

  تعميرات-اتومبيل 
    EDDI’S Auto احمد  

243- 9812  
  HD Motor  -استيو

263- 3412  
  فريد

270- 0446  
Good Fellow AUTO  

813-5355 
   ساختمانيبازرس فن
 يمنصور نصير

852- 5210 
 يپارچه و پرده ا

FABRIC DEPOT 
250-9173 

 پزشک
 يدکتر کياو

276-8711 
  يتابلو ساز

Frame for less  
230- 4100 

  يترجمه رسم
  شروين اشرف

875-0114  
 ي  الکترونيک- يتعميرات لوازم خانگ

 جعفر آذر  

 922-7069  
   ت و جواهراتتعميرات ساع

   Tick- Tock)منصور( 
202- 4676 

 تعميرات ساختمان
     تعميرات ساختمان  حسن

473-5790 
 ELCO CONTRACTING يشرکت ساختمان
818-9151 

   يجول 0146-667پارس ستاليت  

  يماساژ تراپ
  ويژه بانوانSPA و يماساژ تراپ

202-7224  
 ي  و چمن کاريمحوطه ساز

  Amco Green)   حسين( امکو گرين 

461- 9239  
  مشاور امالک 

   يآلن مهر
923- 2008  

   يبهروز لطف
891- 2345 

   ادمونتون – يبهزاد کايدان
780-709-7535  

   يبهناز نداي
618- 1554  

   يپرويز سيچان
607- 3714 

  يچنگيز مهاجر
863- 3550 

  حسين حريان
829- 0433  

   ي نصيريجول
852-1147   

 يزينا تقواي

850- 6957 
 يلشنرضا گ

830-3088  
  بيرجنديان – ي يزدانيروح

612-7962 
 يعارف رضوان

585-8434 
 يعباس داود

560- 2030 
 ي مهريعل

803-0077 
 فرهاد بخت وهمکاران يعل

829-1938 
 يماندانا کيسم

477-7701 
 مسعود فروزان

542- 7885 
  مژگان فريور

815-2004 
  يحسابدار

   ناهيد 
280-6391  

   ي و گلدوزيخياط
   بيژن

270- 2144  
  يدکوارسيون مراسم عقد و عروس

   مهرناز اسکندر

232- 8535  
  ي جيديسکو ، د

   سامي جيد
473-4233  

  يدکوراسيون منزل و مراکز تجار
   Art In Ironهنر فرفورژه 

660-5365  
  رستوران 

Flavour me Pizza  
514- 8090  
M.J Catering  
870- 5300  

   ي اجتماعيسازمانها و انجمنها
CCIS Services  

262- 2006 
   ايرانيانيانجمن فرهنگ

313-4726 
 يانجمن دانشجويان  دانشگاه کلگر

psac@ucalgary.ca  
  ي و فيلمبرداريعکاس

FM Photo Lab   
230- 3653  

  يفروشگاه مواد غذاي
Hage’s   

235- 5269  
   نان شمسين

272-8495  
   Somarفروشگاه سومر 
252-2700  

  فروشگاه شاهين 
293-0909  

  فرش
  خانه فرش ايران
262-5323  

  فرش نفيس
276-7847  

  ساختمانينقاش
  ي دزفوليعل

680- 2897  
HOJYE 

383-5452 
  يمهاجرت و پناهندگ

  شيرزاد احمد

265- 0027 
  وام مسکن

  يضياء روشن

862- 7424 
 فرهاد بخت وهمکاران يعل

829-1938 
   يهنر

  5300-870   گروه رقص مجنون

   کانادا –آلبرتا  در ي مشاغل و موسسات ايرانيفن هاشماره تل
 

mailto:psac@ucalgary.ca
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  سيروس حيدان 
  مشاور موفق امور بيمه و سرمايه گذاری

  بيمه دارو و درمان ، تازه واردين ،مسافرت ، ازکار افتادگی ، بيماريهای حاد
   و بيمه عمر همراه با سرمايه گذاری  

Investors seminar on:  
 August 23, 2007 at 6:30 PM at Best Western Coquitlam Inn Convention 
Center   319 North Road, Coquitlam, BC 
August 24, 2007 at 6:30 PM at Four Points Hotel Vancouver Airport 8368 
Alexandra Road, Richmond,BC   
Reservation required by calling 403.471.9765 
We are offering convertible debenture paying 15% return per year for three 
years   , 1.Minimum investment $5000, 2.Three years at 15%-45% return guranteed! 
 

 Hassan Renovation     حسنيخدمات ساختمان

يتبديل زيرزمين شما به مسکون   
ي، برق، کاشيکاري، لوله کشي آشپزخانه و حمام، نقاشيساخت و باز ساز  هاي قديمي شما و تبديل به نوساز خانهيساخت و بازساز  

 Tel: 403-473-5790 

 
 لطفا با من تماس بگيريديقبل از انجام هر کار

  ي و تجاري  مشاور امالک مسکونيآلن مهر
  مطمئن ، معتقد، متخصص  و با تجربه 

 يمسلط به پنج زبان زنده دنيا، فارغ التحصيل در رشته ابزار آالت صنعت
   ياز شهر کلگر

 MLSعضو کالب ميليون دالر 
  رايگان و استفاده از حمل و نقل رايگانيارزياب

 کنيم بنابراين شما آن را با ي فروشيم ، سرويس مي که ما ميهر چيز
 تواند ي و تيم مجرب ميتنها آلن مهر. خريد يضمانت و اطمينان م

 ساعته هفت روز هفته در وب سايت ۲۴خانه شما را 
COM.RPMHOMESINC تبليغ کند    

1% IN N.W AND S.W OFFICE. 


