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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
 مشاور صديق  شما با سالها تجربه در امور خريد و فروش امالک 

   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 

 ،يي همچون محسن رضاي سردارانيجلو : يفاطمه رجب
  ٢ص                                         د را بگيرييي باف و طاليقال

  
  ١٤ص                                  !است  کرکايآمر: يجانيالر

  
 راني نوجوانان ابالي والمي تي نژاد به اعضاياحمد

  ٤  ص                                                                 د کرهيخودرو هد
  

 
 ي بمب افکن هايرانيطراح ا» کابوس

«B-2» ١٢ص  
 

http://www.iran-khabar.com
http://www.brucelist.com
mailto:amehri@shaw.ca
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 نه به راني اگريتا دو سال د: زاده رمضان
 »ي اسالميشمال کره« بلکه »يژاپن اسالم«

  شود ي مليتبد
   

 جبهه مشاركت ركليمقام دب قائم» زاده  رمضانعبداهللا» 
 »يژاپن اسالم« را به راني اگفتند ي مانياصولگرا: گفت

 صورت باشد تا دو ني اما اگر روند به همم،يکن ي مليتبد
   . شودي ملي تبد»ي اسالميکره شمال« به راني اگريسال د

زاده عصر روز  ، رمضان»كرمان ما «ي محلتي گزارش سابه
 أتيکه توسط ه»  اتحادمينس «شي همانيجمعه دردوم

موسس انجمن روشنگران در محل خانه شهر كرمان 
:  در كشور گفتي گرانتيبرگزار شده بود، با اشاره به وضع

 اما تا دو سال ميكن ي درست مي ژاپن اسالمگفتند يآنها م
   .شود ي مجادي در كشور اي اسالمي كره شمالگريد
  

 همچون ي سردارانيجلو : يفاطمه رجب
   را بگيريديي باف و طالي قال،ييمحسن رضا

   
 از سرداران سابق ي تعدادي به تازگيفاطمه رجب : فردا 

طعمه دام قدرت " را شانيسپاه را مورد انتقاد قرار داده و ا
 با انقاد از حضور سرداران يو.خطاب کرده است"يطلب

 خواهان مسدود شدن راه تياسيسابق سپاه در عرصه س
 شده يي باف و طالي قال،يي همچون محسن رضايسرداران

 از سرداران ي تعدادي دولت به تازگي سخنگوهمسر.است
  .سابق سپاه را مورد انتقاد قرار داده است

 خود با ادداشتي نيدر آخرهمسر الهام " فردا" گزارش به
 از است؛يانقاد از حضور سرداران سابق سپاه در عرصه س

 اهللا االعظم خواهان مسدود شدن راه هيحضرت بق
 شده يي باف و طالي قال،يي همچون محسن رضايسرداران

خطاب کرده " يطعمه دام قدرت طلب" آنان را ،يو.است
  ازدي و تمجفي ضمن تعرادداشتي ني در ايرجب.است

 يي چهره هابي و سابق سپاه به تخريفرمانده هان فعل
 اند پرداخته و کردهيمعتدل که سابقا در سپاه خدمت م

  .آنان را استحاله شده خوانده است
 چهر بي سابقه تخرزي از نشي است همسر الهام پيگفن
 ،ي رفسنجاني مقبول و موجه نظام را همچون هاشميها

  .ه ثبت رسانده است را در کارنامه خود برهي و غيخاتم
 

   استهي پاي بييکاي آمري قاضيرأ: الهام
   
 راني دولت اي الهام سخنگونيغالمحس : ي سي بيب 

 و پرداخت راني اهي علييکاي دادگاه آمرکي ينسبت به را
 واکنش نشان داده ي دالرونيلي م٦٥٠ و ارديلي دو ممهيجر

  . کرده استفي توصهي پايو آن را ب
 با خبرنگاران گفته است که ي هفتگ الهام در نشستيآقا

 ي ها تاکنون اقدامات متعدد خالف اصول حقوقييکايآمر"
  ". استهي پاي بزي نيکاي آمري قاضري اخيداشته اند و را

 دولت کا،ي آمرتختي دادگاه فدرال در شهر واشنگتن، پاکي
 به بازماندگان حمله ي نقدمهي را به پرداخت جررانيا

 محکوم کرده است روتي در بيدالي م١٩٨٣ سال يانتحار
   . منجر شدکاي آمريياي تفنگدار در٢٤١که به مرگ 

 بدون ييکاي آمري دادگاه هاي الهام، برخي گفته آقابه
 و رموجهي ارتباطات غلي گزارش ها و به دلدنيشن

 ي و بدون توجه به اظهارات طرف مقابل، احکامرمعقوليغ
 احکام انري دولت ايسخنگو. کنندي صادر مراني اهيعل

 دانسته و گفته است که ياسي را سراني اهيصادر شده عل
 يريگي احکام را پني اي جمهوراستي الملل نهاد رنيدفتر ب

 هي موجود علي دعاوزي نراني اي کند و دادگاه هايم
 يدگي و مطابق قانون به آن رسرندي پذي ها را مييکايآمر

ده اما  بارها دخالت در آن حمله را رد کررانيا. کننديم
 ي عمده آن دولت جمهوري حزب اهللا و حامکا،يدولت آمر

  . داندي را مسوول آن حمله مياسالم
 ٢٠٠٣ در سال کا،ي فدرال در آمري المبرت، قاضسيرو
 را به اتهام دست راني حکومت اي با صدور حکميالديم

   .داشتن در آن حادثه محکوم شناخته بود
 بالغ بر ي نقدمهيجر را به پرداخت راني ا،ي قاضني ااکنون

 دالر به بازماندگان حمله ونيلي م٦٥٧ و ارديليحدود دو م
  . محکوم کرده استروتي بيانتحار

 اعالم ي در حکم جداگانه اشي چهار سال پي قاضنيهم
 وزارت اطالعات ژهي به وراني اي اسالميکرده بود جمهور

 کاي آمريياي تفنگدار در٢٤١آن کشور در رابطه با مرگ 
 آنرا به حزب اهللا لبنان ي اجراکاي که آمريه ادر حمل

 بارها دخالت در رانيا. داردي حقوقتينسبت داده مسئول
 تنها از گروه حزب اهللا دي گويآن کشتار را رد کرده و م

 المبرت ي وجود نظر قاضني ابا. کندي مي معنوتيحما
 ي است و اکنون او در حکم اجرائي نهائرانيدرباره ا

 در نظر گرفته راني اي برايني سنگي نقدمهي جردشيجد
 حدود هزار نفر يزي پرونده چني ااني شاکتعداد.است
 سال ٢٤ ي حمله انتحاراني در جراي افراد که نيا.است

 آن حادثه از اني را در جري بستگاناي شده اند ي زخمشيپ
 و ي مالي را مسئول خسارت هارانيدست داده اند، دولت ا

  . دانندي وارد شده به خود ميعاطف
 از شي بروتي کرده هرچند انفجار بدي المبرت تاکيقاض

 بازماندگان يروان- ي داده جراحات روحي روشيدو دهه پ
 نيي تعقاي در حکم خود دقاو. استدي شداري بسانيقربان

 ي به عنوان غرامت براي چه مبلغدي بايکرده هر شاک
  . کندافتي ادعا شده دري و روحي جسمي هاانيجبران ز

   ي از خانواده هاي فدرال برخي قاضني اساس حکم ابر

 

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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 از ي دالر و برخونيلي کشته شده پانزده مانينظام

  . کنندي مافتي هزار دالر در٢٥٠مجروحان آن 
  

 بالي والمي تي نژاد به اعضاياحمد
   کردهي خودرو هدرانينوجوانان ا

    
معاون " ي آباديمحمد عل :  "»ينووست «يخبرگزار 
 روز ي بدنتي در امور ورزش و تربراني جمهور اسيير

 يد احمدمحمو"جمعه به خبرنگاران اطالع داد  که 
 نوجوانان که ي ملمي تي جمهور به اعضاسيير" نژاد

:  گفتيو . کردهيقهرمان جهان شدند خودرو هد
 امروز به من اطالع داد که هر راني اي جمهورسيير"
 کي راني ابالي نوجوانان والي ملمي تي از اعضاکي

   ." خواهد کردافتيدر" سمند"دستگاه خودرو 
 ي براي خاصتي اهم جمهورسيي ري آبادي گفته علبه

 تي ورزش در کشور و موفقييتوسعه و شکوفا
   . قائل استي المللني بيورزشکاران در صحنه ها

 ي براکي در اواخر اوت در مکزراني نوجوانان اي ملميت
 در مسابقه ني چي ملمي با شکست تخي بار در تارنياول
   . قهرمان جهان شديينها

 هم نرخ  کار ويهم شمار زنان تحصيل کرده جويا

   زنان در ايران رو به افزايش استيبيکار
  

مطالعات انجام شده و آمارهاى موجود در ايران : ايسنا
بيانگر افزايش روزافزون تعداد دانشجويان زن شاغل به 
تحصيل در مراكز علمى و دانشگاهى داخل و خارج از 
كشور، افزايش ميزان تحصيلكردگان و متخصصين زن 

ه كاهش نسبت شاغلين زن به مرد جوياى كار و متأسفان
 در مقايسه با ديگر كشورها به ويژه ىدر بازارهاى اقتصاد

   .كشورهاى توسعه يافته است
 فروزنده، كارشناس ارشد مطالعات زنان در اين باره زهرا

تحقيقى انجام داده است كه در 
وضعيت : كند آن تصريح مي

بازار كار زنان در ايران در 
اتى داشته سالهاى مختلف نوسان

است و آمار و ارقام بيانگر آن 
است كه طى اين سالها بر 
ميزان مشاركت زنان در 

هاى اقتصادى افزوده  عرصه
 و به تبع آن نرخ بيكارى دهش

 وى .نيز در حال افزايش است
با استناد به آمار دبيرخانه 
شوراى عالى اشتغال در دى ماه 

نرخ : دهد  توضيح مي٨٠
 برابر ٤٥بيكارى زنان در سال 

درصد بوده و در سال ٢با 
 درصد و در ٣/١٣ ، ١٣٧٥
 درصد ٣/١٨ به ٨٠سال 

   .افزايش يافته است
 گفته وي، بديهى است كه به

يكى از داليل مهم افزايش نرخ 
افزايش ميزان  بيكارى زنان، 

مشاركت آنان در مقابل ناكافى 
بودن فرصت هاى شغلى براى 
زنان جوياى كار، بويژه در 

 به .اخير بوده استسالهاى 
عبارت ديگر، افزايش عرضه 

نيروى كار به خصوص زنان متخصص، منجر به فزونى 
وجوى كار شده كه نهايتا نرخ  تعداد زنان در جست

مشاركت آنان را تحت تاثير قرار داده است و چون زنان 
اند، نرخ  در كسب فرصت هاى شغلى توفيق چندانى نداشته

   .تى را طى كرده اسبيكارى آنان نيز روند صعود
 از مقايسه تغييرات در نسبت نرخ بيكارى مردان همچنين

و زنان به نسبت نرخ مشاركت نيروى كار مردان به زنان 
شود  در ايران و ساير كشورهاى جهان چنين استنتاج مي

كه هر قدر نرخ بيكارى مردان و زنان به يكديگر نزديكتر 
   .دشو شود، بر نرخ مشاركت زنان افزوده مي

 اعتقاد نگارنده، نحوه برخورد جامعه با پديده اشتغال به
زنان بر ميزان مشاركت آنها تاثيرگذار است؛ يعنى كاهش 
تبعيض در واگذارى فرصتهاى شغلى به زنان، انگيزه آنان 

   .دهد را براى مشاركت در بازار كار افزايش مي
م با بررسى آمار و ارقا: افزايد  در اين باره ميفروزنده

مربوط به وضعيت اشتغال زنان در ايران و 
مقايسه آن با تعدادى از كشورهاى توسعه 

شود كه سهم زنان  يافته در جهان مشاهده مي
 درصد ٩ تنها ٢٠٠٠در بازار كار در سال 

بوده، حال آن كه اين رقم در كشورهاى 
 به خود اختصاص را درصد ١/٤١صنعتى 

 جوامع با توجه به شرايط اجتماعى. داده است
هاى مناسب  صنعتى و فراهم بودن زمينه

جهت اشتغال زنان و فعاليت آنان در 
هاى اقتصادي، شواهد به دست آمده  عرصه

حاكى از تحقيق، بيانگر آن است كه با اين 
وجود، همچنان خألهاى فرهنگى ، اجتماعى و 

 اقتصادى زنان در اليتهاىقانونى فراروى فع
وجود . ردكشورهاى توسعه يافته وجود دا

تبعيض جنسيتى در مشاغل مختلف، تفاوت 
سطح دستمزد زن و مرد در شرايط يكسان 
كاري، لزوم ايفاى نقش جنسيتى خاص زنان 
در منزل و كمبود مشاغل نيمه وقت براى 

گيرى از كار تمام  ساز شدن كناره زنان و زمينه
 مردان، ارتقا نيافتن زنان به ابروقت در بر

 مديريتي، عدم توان مشاغل باال و سمتهاى
داري،  ايجاد هماهنگى بين كار خارج از منزل و وظايف خانه

ثباتى بازار كار زنان، تخصيص مشاغل پر مسووليت و  بي
ها   كارگرى مغازه، كارخانه كم مزد نظير پرستاري، معلمي،
، از عوامل مهم و ... و نانو مشاغل رده پايين ادارى به آ

 مشاركت زنان در مؤثر بر تضعيف نقش فعاالنه
   .هاى اقتصادى جوامع پيشرفته است عرصه

 اين وجود، تمايل زنان به داشتن استقالل مالي، عدم با
ثبات وضعيت خانواده در اين جوامع ، نياز به داشتن شغل 

.... براى رفع نيازهاى مالى ناشى از تنوع توليد، تكنولوژى و 
تن شغل و از عوامل مؤثر بر تمايل اين قشر بزرگ به داش

   .كسب درآمد در اين جوامع است
حمايت دولتها و فراهم : افزايد  گزارش ايسنا وى ميبه

آورى امكانات مناسب اجتماعى جهت تعديل وضعيت 
اجتماعى زنان و ايجاد فضاى مطلوب و كارآتر، در تقويت 

ها تاثير بسزايى داشته است و  اين انگيزه
 درصد ٥٠آنچه سبب مشاركت تقريبا 

هاى   جوامع صنعتى در عرصهزنان
 تنها كمك دولتها و ستاقتصادى شده ا

تخصيص امكانات الزم از لحاظ تامين 
 به لذا .اجتماعى و رفاهى به آنهاست

رسد با توجه به قشر عظيم  نظر مي
تحصيلكردگان و متخصصين تواناى زن 
در ايران و تمايل گسترده اين خيل 

هاى  عظيم براى مشاركت در عرصه
ى و با توجه به فراهم بودن اقتصاد

بسترهاى قانونى و حقوقى مناسب براى 
زن ايرانى كه در قوانين اساسي، قوانين 

 با تسهيالت بطهمدنى و قانون كار در را
مناسب جهت اشتغال زنان آمده است، 
تاثيردولت در ارتقاء و تسريع روند 
توسعه جهت توانمندسازى زنان و به 

وانمند اجتماع كارگيرى اين نيمه بالقوه ت
هاى  و افزايش سطح مشاركت در عرصه

اجتماعى و اقتصادي، امرى انكار ناپذير و 
   .قطعى است

  
  
  
  

  فريد مکانيک
  تعمير اتومبيل شما با مناسب ترين قيمت

ريکايی و تعمير انواع اتومبيل های ژاپنی، آم
  آلمانی 

   سال سابقه کار۱۶با 
   مشاور شما در خريد اتومبيل 

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

 ترجمه

  فارسی – انگليسی –فارسی 
فاهی در اسرع وقت ترجمه رسمی کتبی و ش  

 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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 به رياست ی در باره رایشريعتمدار
... درصد ٣٠بيش از : برخبرگانیرفسنجان

  شخص ديگرى را مناسب تر دانسته اند
  

    در کيهانييادداشت جديد شريعتمدار
   ناپاك پاك بر تحليل هاى آب
 از انتخاب آقاى هاشمى رفسنجانى به رياست مجلس بعد

خبرگان، مجموعه اى از محافل بيگانه و شمارى از روزنامه 
ها و سايت هاى داخلى نظير روزنامه هاى وابسته به 
احزاب كارگزاران، مشاركت و سايت هاى تحت مديريت 

.. .و, آفتاب,، ,بازتاب,، ,عصر نو,، ,روزنا,اين دو حزب نظير 
 اقدام هماهنگ كه از مديريت واحد بر اين كدر ي

مجموعه حكايت مى كرد، كوشيدند انتخاب آيت اهللا 
هاشمى رفسنجانى به رياست مجلس خبرگان را حركتى 

قلمداد كرده و آن را نقطه آغازى براى پايان ! غيرمنتظره
دوران اصولگرايى و بازگشت به بينش و منش احزاب دوم 

 مشترك خارجى و موعه اين مج!خردادى جلوه دهند
داخلى در تفسيرها و تحليل ها و حتى در گزارش هاى 
خود، اصرار داشتند از اختالف سليقه اعضاى مجلس 
خبرگان رهبرى كه بسيار طبيعى است با عنوان اختالف 
خبرگان در مبانى و اصول ياد كرده و آن را با درگيرى 

   .هاى سياسى احزاب و گروه ها مقايسه كنند
 آمريكايى آسوشيتدپرس، ساعتى بعد از انتخاب خبرگزارى

انتخاب ,: رئيس مجلس خبرگان، طى گزارشى ادعا كرد
راديو ! ,هاشمى رفسنجانى نظر غرب را تامين كرده است

آمريكا با اشاره به جايگاه مجلس خبرگان يادآور شد كه 
و راديو كلن , خبرگان مى تواند رهبرى ايران را عزل كند,

 معتقد است كه منشأ حكومت رأى مردم شمىها,گفت 
با ,و راديو فرانسه در تحليلى اعالم كرد ,...!!است نه خدا

انتخاب هاشمى و افزايش قدرت او، دولت راديكال احمدى 
روزنامه نيويورك تايمز ! ,نژاد به تدريج تضعيف مى شود

انتخاب هاشمى نشانه نارضايتى خبرگان از سياست ,نوشت 
   !, استرانتندروها در اي

 رويترز با استقبال از انتخاب آقاى هاشمى ابراز خبرگزارى
ترديد كرد كه انتخاب وى در سياست خارجى جمهورى 
اسالمى ايران تغييرى ايجاد كند ولى تالش كرد اين گزينه 
را به معناى اختالف نظر بنيادين در ميان خبرگان رهبرى 

معلوم  ,سخنگوى وزارت خارجه انگليس گفت. قلمداد كند
 كه اين اتفاق چه تاثيرى بر روى ارتباط ما با ايران تنيس

داشته باشد، اما به هر حال پيروزى آقاى هاشمى 
و ده ها تفسير ديگر با همين !... ,رفسنجانى مهم است

مضمون كه در فاصله اى كوتاه بر صفحه روزنامه ها و 
برخى از . خروجى خبرگزارى هاى آمريكايى و اروپايى رفت

رگزارى ها و محافل خارجى نيز تفسيرى متفاوت ارائه خب
نمونه اى از , دويچه وله,دادند كه تحليل راديو آلمانى 

اين راديو در تفسير سياسى خود به طور تلويحى . آنهاست
در ,ساير تحليل هاى محافل غربى را رد كرده و گفت 

زمان آيت اهللا مشكينى هم عمال آيت اهللا هاشمى كارها را 
 نمى توان با انتخاب آيت اهللا براين مى داد بناانجام

   .,هاشمي، انتظار ديگرى از مجلس خبرگان داشت
 صرف نظر از ارتباط - اما، دنباله داخلى اين مجموعهو

ارگانيك اين دنباله با محافل بيگانه و يا همخوانى اتفاقى با 
 همان خط بيرونى را با اندكى تفاوت در روزنامه -...!!آنها

   .سايت هاى وابسته به خود دنبال كردها و 
 حزب كارگزاران كه چند ماه قبل عمر مفيد آقاى ارگان

هاشمى را تمام شده اعالم كرده و خواستار نيمكت نشينى 
 را به - هر دو نيم تا-ايشان شده بود، تمامى صفحه اول

چاپ عكس آيت اهللا هاشمى رفسنجانى اختصاص داد و با 
و توضيح ! ,ى در رقابت نفس گيرپيروز,تيتر درشت نوشت 

حزب ! نداد كه نفس چه كسى در اين رقابت گرفته بود؟
كارگزاران كه سخنگوى آن با صراحت اعالم كرده بود 

يا آيت اهللا هاشمى و ساير ! ,اسالم نظامى سياسى ندارد,
اعضاى خبرگان كه نه فقط نظام سياسى اسالم را افتخار 

ر راه تحقق آن هزينه مى دانند بلكه همه عمر خود را د
 روزنامه به نقل از يك عضو افراطى همين !كرده اند؟

حزب مشاركت كه چند سال قبل براى چالش با نظام 
اسالمى از آمريكايى ها پول گرفته و اسناد آن در كيهان 
منتشر شده بود نوشت؛ با انتخاب آقاى هاشمى رفسنجانى 

كه اسناد و از آنجا ! ,يك خطر از بيخ گوش ايران گذشت,
 به محافل آمريكايى اركتوابستگى اين عضو حزب مش

قابل ترديد نيست به وضوح معلوم است منظور ايشان و 
كه با انتخاب آيت اهللا هاشمى , خطرى,حزب كارگزاران از 

   !چيست! گذشته است؟, بيخ گوش ايران,از 
 اعتماد ملى نيز تقريباً مانند حزب كارگزاران، روزنامه

 آمريكايى را دنبال كرد و در تيتر درشت ديدگاه محافل
خبر , رقابت جناحى درون مجلس خبرگان,صفحه اول از 

داد و طى يادداشتى ابراز خوشحالى كرد كه رقابت عرفى 
اعتماد ملى . به مجلس قدسى خبرگان نيز راه يافته است

 به هاشمى رفسنجانى توصيه كرد كه اگر يادداشتدر اين 
باشد و يا نمى خواهد اصالح نمى خواهد چپ يا راست 

اگر دوست دارد خود را معتدل ,طلب يا اصولگرا باشد و 
بداند، بايد اذعان كند كه در برابر اين خط اعتدال، خط 
افراط هم وجود دارد و اين خود يك جناح بندى سياسى 

 هاشمى خواست در اين راه مداومت و از آيت اهللا, است
سنده يادداشت اعتماد  درخور توجه اين كه نوينكته .كند

ملى همان كسى است كه دو ماه قبل در روزنامه تعطيل 
اعالم كرده بود عمر مفيد آيت اهللا هاشمى , هم ميهن,شده 

تمام شده است و بايد از سياست كناره گرفته و روى 
   ...فاعتبروا يا اولى االبصار!! نيمكت كنار زمين بنشيند

 رفسنجانى به  بازتاب نيز، انتخاب آقاى هاشمىسايت
رياست خبرگان را نتيجه يك رقابت سياسى و جناحى 

 رأى آيت اهللا ٤١دانست و در ادعايى عجيب با اشاره به 
هاشمى رفسنجانى كه در مقايسه با آراى ايشان براى نايب 
رئيسى همين مجلس در دوره گذشته كاهش چشمگيرى 

 ٧٠ رأي، حتى از حداكثر ٤١ اينارزش ,داشت، نوشت؛ 
مكن نيز به دليل صف آرايى كامل محافل قدرت و رأى م

مخالفان هاشمى و استفاده از همه ابزارهاى ممكن عليه 
   !,هاشمى رفسنجاني، باالتر بوده است

 سايت مانند ساير رسانه هاى مجموعه ياد شده، اين
توضيح نداد كه اوالً؛ چرا اختالف سليقه خبرگان رهبرى 

صف آرايى كامل ,در انتخاب رياست مجلس خبرگان را 
قلمداد كرده است؟ و مگر آيت اهللا هاشمى ! ,محافل قدرت

كه همه عمر خويش را در راه اسالم و انقالب هزينه كرده 
 عالمان دينى عضو مجلس خبرگان در مبانى يراست، با سا

نظام اسالمى اختالف دارد كه سايت بازتاب از يك 
عنوان انتخابات عادى براساس سليقه اعضاى خبرگان با 

ياد مى كند؟جالب اين , صف آرايى كامل محافل قدرت,

 

  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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كه آيت اهللا رفسنجانى در سخنان خود وجود جنگ قدرت 

   . كردندىدر مجلس خبرگان را به شدت نف
 رأى ٤١ برپايه كدام محاسبه منطقي، عقلى و رياضي، ثانياً؛

و حال آن !  رأى باالتر مى داند؟٧٠آيت اهللا هاشمى را از 
 كه ساير - نظر عجيب و غيرعلمى بازتابكه برخالف

 -رسانه هاى مجموعه ياد شده نيز به آن استناد كرده اند
 براى -كاهش رأى آيت اهللا هاشمى نسبت به آراء ايشان

 در دوره قبل حكايت از آن دارد - رئيسى خبرگانايبن
كه در انتخابات اخير نيز مانند گذشته، تفاوت سليقه ها به 

آنچه به طور منطقى از آراء . يده استتفاوت آراء انجام
كنونى آيت اهللا هاشمى برمى آيد اين است كه بيش از 

درصد كسانى كه در دوره قبل آقاى رفسنجانى را براى ٣٠
 مجلس خبرگان برگزيده بودند درباره رياست رئيسىنايب 

ايشان بر اين مجلس شخص ديگرى را مناسب تر دانسته 
محاسبه علمى و منطقى باشد، آراء بنابراين اگر قرار بر . اند

آيت اهللا هاشمى نسبت به گذشته كاهش يافته است و 
صد البته هيچكس نبايد از اين كاهش آراء به عنوان 

 جايگاه ايشان استفاده كند چه رسد تنزلدستاويزى براى 
به اين كه احزاب دوم خردادى و سايت ها و روزنامه هاى 

كم گرفته و اين واقعيت وابسته به آن، شعور مردم را دست
   !را به گونه اى ناشيانه و مضحك، وارونه جلوه دهند

 توجه اين كه، مجموعه مشترك محافل بيگانه و برخى قابل
رسانه ها و احزاب داخلى در حالى سعى مى كنند آيت اهللا 
هاشمى را در مقابل جبهه انقالب قرار داده و رياست 

جنگ ,ه يك ايشان بر مجلس خبرگان رهبرى را نتيج
 -قلمداد كنند كه آيت اهللا هاشمى در سخنان خود , قدرت

 آبى - بعد از انتخاب به رياست خبرگانهچه قبل و چ
پاك بر اين تحليل هاى ناپاك ريخت و نشان داد كه 
تفاوت سليقه ها به مفهوم شكاف در جبهه انقالب نيست و 
مردان انقالب هوشمندتر از آنند كه در چنبره فريب 

 هاى استكبارى و برخى از احزاب ورشكسته سياسى قدرت
 بعد از انتخاب آقاى نگارنده .داخل كشور گرفتار آيند

رفسنجانى به رياست خبرگان طى يادداشتى با عنوان 
 ضمن ارزيابى -٨٦,٦,١٤ كيهان -,پاسخ آن روز هاشمى,

در جبهه گسترده انقالب اسالمى ,اين رخداد، آورده بود 

بوده و هست، اما اين تفاوت سليقه ها تفاوت سليقه هايى 
مخصوصاً در ميان شخصيت هاى برجسته و پرسابقه 
انقالب هرگز به مرز اختالف در اصول و مبانى نرسيده 

كاش برخى از احزاب و گروه هاى ,و تاكيد كرده بود , است
سياسي، اندكى به خود زحمت مى دادند تا اين نكته 

ا درك كنند كه  ر- و بدون كمترين پيچيدگى-بديهى
اساساً بسيارى از مباحث رايج و مورد اختالف گروه هاى 

 بر درجات خدا ., در مجلس خبرگان جايى ندارداسىسي
مجلس ,بيفزايد كه مى فرمودند ) ره(امام راحلمان 

، چرا كه در آن؛ اوالً؛ عالمان ,خبرگان، تقويت رهبرى است
نت برجسته دينى حضور دارند كه سياست آنها عين ديا

آنهاست بنابراين، اگر با يكديگر اختالف سليقه اى داشته 
 اسالم بانىباشند، اين تفاوت سليقه ها در دايره اصول و م

مطرح است و هرگز به عرصه درگيرى هاى جناحى كه 
عمدتاً بر سر قدرت است، كشيده نمى شود و دقيقاً به 
همين علت، خبرگان رهبري، مطالبات رهبر انقالب از 

نظام را به عنوان يكى از اهداف و رسالت هاى خود اركان 
 به سمت - كه هرگز مباد-پى مى گيرند و در مورد خاص

 انتظار دارند و - عج- مى روند كه مراد غايب ماىو سوي
چه كسانى شايسته تر از عالمان وارسته دينى براى ارائه 

 پنج شنبه رهبر معظم انقالب در ديدار روز !اين نشاني؟
ا ايشان، از همسويى برخى رسانه ها با اهداف خبرگان ب

مجلس خبرگان اصوالً ,بيگانگان گاليه كرده و فرمودند؛ 
نمى تواند عرصه دعوا و جنگ قدرت باشد اما برخى 
رسانه هاى بد اخالق داخلى در يكى دو ماه اخير با 

 كردند كه به آنها اخطار هىتبليغات دروغ دشمنان همرا
برگان نزديك نشوند و اينگونه مى كنم به حريم مجلس خ

   .,بازى ها را در مباحث و مسائل ديگر دنبال كنند
 حكيمانه آقا و مخصوصاً تاكيد ايشان كه مجلس بيان

خبرگان اصوالً نمى تواند عرصه دعوا و جنگ قدرت باشد 
به وضوح حكايت از آن دارد كه ورود احزاب و گروه هاى 

 ناممكن است و - اگر هم بخواهند-سياسى به اين عرصه
 مانند آنچه طى چند روز اخير اتفاق -نيز, ورود,در صورت 

   .رسوا در انتظار آنان خواهد بود كه بود, خروجى ,-افتاد
   شريعتمدارىحسين

 منصور اسانلو نسبت به ي وکاليابراز نگران
   در نامه يوضعيت و

   تهرانيبه رييس دادگستر
  

ر اسانلو  منصوي و پرويز خورشيد وکالي موالييوسف
 به ي کارکنان اتوبوسراني، در نامه اي سنديکايرييس زندان

 ي تهران نسبت به وضعيت اين زندانيرييس کل دادگستر
   : کردنديابراز نگران

   ي آوايي آقاجناب
    استان تهراني دادگسترمديرمحترم

 شرکت ي منصور اسالو رييس هيات مديره سنديکايآقا
 تيرماه هشتاد و ١٩روز  تهران شامگاه يواحد اتوبوسران

شش به هنگام مراجعت به منزلشان پس از ضرب و شتم 
   .دستگير و روانه زندان ميشود

 از هر ي در خصوص اين دستگيري يا امنيتي قضايمقامات
پس از چهار روز از .  ميکنندي خودداريگونه اطالعرسان

 به خانواده ي اسالو ضمن تماس تلفني آقايتاريخ دستگير
 زندان اوين ميباشد ٢٠٩ در بند ي ميدهد که وخود اطالع

 تهران يبه رغم مراجعت فراوان به معاونت امنيت دادستان
 ي آقاي در دادگاه انقالب اتهام و علت دستگيرقرمست

 اسالو اعالم ي آقاي به خانواده و وکالياسالو به طور رسم
 اعالم ي اتهام او اقدام عليه امنيت مليبه طور کل. نميگردد

 ي تهران طي حداد معاونت محترم دادرسانيدد و آقاميگر
 ي توزيع اعالميه توسط متهم را علت دستگيريمصاحبها

 اسالو در مالقات خود با اينجانبان يآقا . ميکندماعال
 بر ي اعالميه سنديکا مبنياظهار مينمايد که هنگام دستگير

 افزايش حقوق کارکنان شرکت واحد را به همراه يتقاضا
ضمنا اينجانبان را در جريان ضرب و شتم خود داشته و 

   .قرار داده و آثار آن را به ما نشان ميدهد
 از اعضا سنديکا شرکت واحد که جهت ديدار با چندنفر

 اسالو عازم منزل ايشان بودند در تاريخ يخانواده آقا
 ي در شرايطي بدون ارتکاب کوچکترين جرم١٨/٠٥/٨٦
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 قصد ترک آن محل را يکه به درخواست ماموران انتظام

اتهام .  زندان اوين شدند٢٤٠داشتند دستگير و روانه بند 
 اعالم شده ي اقدام عليه امنيت ملياين افراد به طور کل

 يتاکنون دو نفر از اين افراد با تبديل قرار با معرف. است
 موارد نقض قوانين به شرح ذيل عليهذا .کفيل آزاد شدند

و بازداشت بدون رعايت  يدستگير .به اطالع ميرساند
 ١٣٤ و ١٣٢-١٢٨-١٢٤-١٢٠-١١٩-١١٨-٣٧-٣٢مواد 

 و ياصل بيست و دوم، اصل س ? ي کيفريآيين دادرس
 و مواد يکم ي و نهم قانون اساسي و هفتم، سي سيدوم، اصل

 مشروع و حفظ حقوق يو پنجم قانون احترام به آزاديها
 الميهچرا که توزيع اع.  صورت گرفته استيشهروند

زايش حقوق و يا مراجعه به منزل شهروندان نميتواند اف
 و بازداشت موکلين قلمداد ي دستگيري برايدليل قانون

 بازداشت عمدتا به صورت انفرادي، انجام تداوم .گردد
 در اين شرايط مغاير با قانون ي و بازجوييتحقيقات مقدمات

 به خاطر ي امنيتيميباشد بازداشت موکلين در بندها
ميه و يا مراجعه به منزل همکار، هيچ توجيه توزيع اعال

 نداشته و به نظر ميرسد که مقامات دادسرا با يقانون
 خود،در جايگاه دادگاه نشسته و بدون اراتعدول از اختي

 شدن آن تحميل مجازات و تنبيه يصدور حکم و قطع
موکلين را در دستور کار خود قرار دادند،از اين رو برخورد 

ل دوره بازداشت مغاير با اصل بيست و با موکلين در طو
 و ششم ي و هفتم، سي و هشتم، سيدوم، بيست و سوم، س

 و ي کيفري قانون آيين دادرسيس و نهم قانون اسايو س
 ي قانون احترام به آزاديها١٣،١١،١٠،٩،٨،٧،٦،٤،٣مواد 

   . ميباشديمشروع و حفظ حقوق شهروند
 با  موکليني و مالقات حضوري تلفني تماسهاعدم

 ميباشد، نظر به اين يخانوادههايشان نقض حقوق شهروند
که هيچ کس از موکلين به حکم دادگاه ممنوع اعالمات 

 نيست به چه دليل تاکنون امکان مشخص .نميباشد
آقايان . اسالو با خانوادهاش فراهم نشده استيمالقات آقا

 فقط در يک نوبت موفق به مالقات ي و رضويمدد
و از طرف ديگر وکال نيز فقط در . هاندخانوادههايشان شد

عليهذا .  اسالو شدهاندييک نوبت موفق به مالقات آقا

 و رعايت حقوق نين از استمرار نقض قوايجلوگير
   :شهروندان موارد زير را درخواست مينمايد

 الزم به ينسبت به موارد تخلف از قوانين، پيگير) الف
   .ر شودعمل آمده و با متخلفين برابر قانون رفتا

نسبت به فک قرار بازداشت و تبديل آن به قرار )ب
   .مناسب اقدام گردد

   .پرونده جهت مطالعه در اختيار وکال قرار داده شود) ت
 سريع موکلين ي صحيح قانون و امکان آزاديتا اجرا) ج

   .مالقات و تماس آنان با خانوادههايشان فراهم گردد
به صورت در خصوص علت بازداشت و تداوم آن ) چ

   . گردديشفاف اطالعرسان
    و پرويز خورشيدي احترام دکتر يوسف مواليبا

    اسالوي آقايوکال

 و ربودن معلمان و يورش به منازل يدستگير
  آنها در شهرضا

  
    اميرکبيرخبرنامه

 حميد رحمتي، عضو کانون صنفى معلمان ي دستگيري پدر
مد شهرضا و يورش ماموران به منزل وي، اعالم شد مح

خاکسار مدير مسئول هفته نامه توقيف شده قلم معلم نيز 
 خاکسار که براى ارائه گزارش محمد .ناپديد شده است

به ? کنگره جهانى معلمان در برلين?فعاليتهاى خود در 
 ۱۶جمع همکارانش در شهرضا پيوسته بود، از صبح امروز 

   . ناپديد شده و خبرى از او در دست نيست۸۶شهريور 
 ي رود محمد خاکسار نيز توسط ماموران حکومتي ماحتمال

   . منتقل شده باشديربوده شده و به محل نامعلوم
***   
   ۳تهران- معلمان ايراني صنفکانون
    معلم و دانش آموز حقوق ملت ايران استحقوق
   ۱۳۸۶ شهريور۱۶ جمعه

    شهرضاي هاتازه
 ي صبح ،گروه۸ ساعت ۱۳۸۶/شهريور/۱۶ امروزجمعه

 شهرضا با اسلحه کلت، دستبند، ي امنيتيز نيروها نفره ا۲۰
 حميد ي وارد منزل آقاي و لباس شخصييونيفرم نظام

 شدند، آنان با در داشتن حکم تفتيش پس از يرحمت
 از مهمانان آنان به نام خاتون بادپر را ي منزل ،يکيبازبين

 و کشف فيش حقوق اش او را ي شخصکيفپس از تفتيش 
خانم بادپر ساکن تهران .  بردنديمعلوم نايبا خود به نقطه 

   . معلمان ايران استي کانون صنفيو عضوعاد

برنامه : وزارت امور خارجه آمريکايسخنگو
 نکرده و تمام گزينه ها يآمريکا هيچ تغيير
  . ميز قرار دارنديهمچنان رو

  
 وزارت امور خارجه آمريکا با انتقاد از يسخنگو:مهر

اعالم کرد که آمريکا هيچ  يسخنان اخير محمد البرادع
 حمله به ايران ندارد و در انديشه انجام ي برايبرنامه ا

تام " گزارش روزنامه نيويورک تايمز،به .اين کار نيز نيست
: شب گذشته در جمع خبرنگاران اعالم کرد " يکيس

 حمله ي آمريکا براي بر آمادگي منتشر شده مبنيخبرها
 اين کار ي برايامه ابه ايران صحت نداشته و آمريکا برن

 وزارت امور خارجه يسخنگو .در دست اجرا ندارد
ما از ادامه اقدامات ديپلماتيک عليه ايران : آمريکا افزود

حمايت کرده و در حال حاضر مشغول مذاکره با همپيمانان 
 امنيت سازمان ملل متحد و آژانس بين يخود در شورا

 در برابر يسب هستيم تا به راهکار مناي اتمي انرژيالملل
 ي در ادامه ادعاها و اتهامات هميشگيکيس .ايران برسيم

 بر حمايت از تروريسم را تکرار يآمريکا عليه ايران مبن
در حال مذاکره با همپيمانان خود در ساير : کرده و گفت 

 مناسب به حمايت ايران از ينقاط جهان هستيم تا پاسخ
برنامه : افزود  در پايان يکيس . بدهيمي تروريستيگروه ها

 ي نکرده و تمام گزينه ها همچنان رويآمريکا هيچ تغيير
 وزارت امور خارجه آمريکا از يسخنگو .ميز قرار دارند

در دفاع از گزارش خود در " يمحمدالبرادع"سخنان 
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   .توافقات ايران و آژانس انتقاد کرد

 خواهند ي در سخنان خود گفته که بدخواهان نميالبرادع
 به ايران داده شود تا درباره سابقه ي تا فرصتاجازه دهند

   . کندي خود شفاف سازيبرنامه هسته ا

   به منتقدانيواکنش تند البرادع
   توافق تازه با ايران

  
 در ي اتمي انرژيمديرکل آژانس بين الملل: ي سي بيب

 که از توافق اخير اين آژانس با ايران يواکنش به انتقادهاي
 ي که برايخطر آشکار'د موجود شده، گفته بنا بر شواه

 ي باشد، نميمقابله با آن نياز به فرا رفتن از ديپلماس
شانزدهم ( روز جمعه هفتم سپتامبر ي البرادعمحمد '.بينيم

 به يبه خبرنگاران گفت موافقت ايران با پاسخگوي) شهريور
 ي است که شوراي مانده آژانس چيزي باقيپرسش ها

ال آن بوده و اگر در ماه امنيت سازمان ملل هم به دنب
 و ي آينده مشخص شود که اين کشور قصد همکاريها

 مورد توافق را ندارد، در يمانبندعمل به جزئيات جدول ز
   ". کامال متفاوت خواهد بوديوضعيت"آن صورت 

 ي دولت ايران و آژانس بين المللي ماه گذشته ميالداواخر
 خبر يد از توافق خود بر سر جدول زمانبني اتميانرژ

 مانده ي باقي آن ايران به پرسش هايدادند که بر مبنا
 توافق با استقبال مسئوالن اين .آژانس پاسخ خواهد داد

 داشت که ي را نيز در پيآژانس مواجه شد، اما انتقادهاي
خريدن  'ي ايران براي از سويتوافق تازه را اقدام ديگر

که آنچه  را محکوم کردند ي البرادعيناميدند و آقا' زمان
 اورانيوم در ايران بکند، ي سازي از غني جلوگيريبايد برا

 روز جمعه در واکنش به اين ي البرادعيآقا .نکرده است
صحبت ها به دفاع از توافق حاصل شده با ايران پرداخت 

اين روند، " در تالشند تا ي که به گفته ويو از کسان
   . کردو شخص مديرکل را زير سئوال ببرند انتقاد" آژانس

 که به گفته ي به آمريکا از کساني تلويحي در اشاره ايو
به راه انداخته اند انتقاد کرد و '  طبل جنگيصدا 'يو

 گويند راه حل کوتاه ي که در واقع مياين حرف هاي"گفت 
 اندازد، چرا که يادآور يبمباران ايران است، مرا به لرزه م

   ".وقايع پيش از جنگ عراق است
 منتقدين را به ي البرادعي رويتر، آقايرگزار گزارش خببه
تشبيه کرد و گفت بهتر '  عقب خودرويمسافران صندل'

 که کنترل اين خودرو را در ياست، اجازه دهند کسان
   .دست دارند به کار خود ادامه بدهند

 مديرکل آژانس بين المللي، به ويژه در آمريکا، منتقدان
د با ايران انجام  الزم در برخوري گويند که سختگيريم
 ي اسالمي به جمهوري شود و با چنين توافق هايينم

 ي سازي مرتبط با غني شود تا فعاليت هايفرصت داده م
 امنيت ي شوراي از قطعنامه هاياورانيوم را در سرپيچ

 نژاد، رئيس ي روز پيشتر، محمود احمدچند .ادامه دهد
فيوژ جمهور ايران، اعالم کرد که کشورش سه هزار سانتري
 را يرا با موفقيت نصب کرده و هر هفته نيز تعداد ديگر

 و به ويژه ي غربيکشورها . کنديبه اين مجموعه اضافه م
 ايران به ساخت يآمريکا نگرانند که برنامه هسته ا

 کنند ي شود و اين کشور را متهم مي منتهيتسليحات اتم
 ي دنبال ميکه پشت پرده اين فعاليت ها مقاصد نظام

 همواره اين اتهام ها را رد کرده و ي ايراني هامقام .کند
 کشورشان تأمين ي گويند تنها هدف برنامه هسته ايم

   . استيانرژ

   سال حبس١٥ پس از ي سياسيعفو دو زندان
  

    دمکراتسالم
   بوسيله ى دياکو, ٢٠٠٧ سپتامبر ٧ جمعه
 اروميه ي سالم دمکرات از زندان مرکزي خبرمنابع

 عضو حزب يه دو زندان سياس دهند کيگزارش م
 سال حبس ١٥دمکرات کردستان پس از تحمل بيش از 

 ابراهيم ي اين گزارشات آقاطبق .مورد عفو قرار گرفتند
 که به اتهام عضويت در حزب دمکرات کردستان يخورند

 سال ٢٣ برد و به ي در زندان به سر م١٣٦٩از سال 
ار  سال مورد عفو قر١٧حبس محکوم گشته بود پس از 

 در گذشته يک بار ياما از آنجائيکه اين زندان. گرفته است
 از بازداشت دوباره سموفق به فرار از زندان گشته بود و پ

 سال حبس محکوم گشته بود، ٣به اتهام فرار از زندان به 
 سال ٣ بايست پس از دريافت عفو از اتهام اصلي، يم

دري،  خالد استاد قاي آقاهمچنين .ديگر در زندان بماند
عضويت در حزب  (يفرزند شريف، که به اتهام مشابه

 بازداشت ١٢/٥/١٣٧٢در تاريخ ) دمکرات کردستان
 سال زندان محکوم شده بود نيز مشمول ٢٠گشته و به 

 ماه در ٢ سال و ١٥اين عفو قرار گرفته و پس از گذراندن 
 ي زندان مرکز١٤ از بند ١٤/٦/١٣٨٦روز چهارشنبه 

  .اروميه آزاد گشت

  ١٣٦٧ قتل عام سال ي خانواده هايستگيرد
  

 اخير مامورين وزارت ي گزارشات رسيده در روزهابنابه
 که فرزندان آنها در کشتار ياطالعات به منازل خانواده ها

 خانواده ٥ جان باختن يورش برده و تا به حال ١٣٦٧سال 
علت .  انتقال داده شده انديدستگير وبه نقاط نامعلوم

 سالگرد ١٩واده ها شرکت در مراسم  اين خانيدستگير
 ي ازدستگير شدگان آقاييک.  استيکشتار زندانيان سياس

 به قيد ٢٠٩ که چند ماه پيش از بند مخوف ي سارميعل
 ١٩ضمانت آزاد شده بود او به دليل شرکت در مراسم 

 ۀ مجددا دستگير کردند و به نقط١٣٦٧سالگرد قتل عام 
 رفتار با آنها وحشيانه يرهنگام دستگي.  برده شدهينامعلوم

 ي محل بازداشت و وضعيت آنها هيچگونه اطالعاز .بوده
 در ايران ي حقوق بشر و دمکراسفعالين .در دست نيست

 کند و از ي را محکوم م٦٧ کشتار ي خانواده هاي،دستگير
 ي خواستار اقدامات عملي حقوق بشري سازمانهايتمام
   . ايران است پايان دادن به اينگونه جنايات دريبرا

   در ايراني حقوق بشر و دمکراسفعالين

انتخاب , ي طرفدار رفسنجانيپايگاه خبر
 به عنوان رييس مجلس خبرگان را نشانه يو

خطر " بخش عمده روحانيت از ينگران
  خواند" حضور افراطيون

  
 و شايعه يعاقبت پس از يک ماه حدس، گمانه زن: آفتاب

 

 خداوند شبان من است،  "

 "محتاج هيچ چيزنخواهم بود

 سپتامبر مراسم دعا و ١٦هر يکشنبه از تاريخ کليساي فارسي زبانان کلگري 
ضمنا  .نيايش را برگزار مي کند و مقدم شما عزيزان را گرامي ميدارد

  .مراقبت از فرزندان دلبند شما نيز فراهم مي باشد
   (FAC )  کلیساي فرست آالینس:  مکان

  St SE 40  ,12345:  آدرس
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آيت  رياست مجلس خبرگان رهبري، يبرا

 رئيس مجلس ي رفسنجانياکبر هاشم... ا
   .خبرگان شد

 شهريور ماه ١٣ انتخابات روز سه شنبه در
 از ي را٤١ با ي رفسنجانيهاشم... آيت ا

 بعنوان ي نمايندگان خبرگان رهبريسو
 ي ويرقبا. رياست اين مجلس انتخاب شد

محمد يزدي، ... در اين انتخابات آيت ا
...  و آيت ايمحمود مصباح يزد... آيت ا

 ياما نهايتا دو کانديدا.  بودندياحمد جنت
 ي کناره گيريجنت... اول به نفع آيت ا

 ي بين هاشميکردند و رقابت جد
پايان اين .  شکل گرفتي و جنتيرفسنجان

 در برابر ي رفسنجاني هاشميرقابت پيروز
 آگاه معتقدند ناظران . بوديجنت... آيت ا

 يبات داخلاين رقابت اگر چه در يک انتخا
 صورت گرفته يمجلس خبرگان رهبر

 ي خاصياست، اما بسيار مهم بوده و معنا
 در اين ي رقيب ويزيرا جناح حام. دارد

 اخير خود را ي سالهاي بودند که طيانتخابات تندروهاي
نماينده اکثريت روحانيون و علما بلند پايه ايران و حافظان 

 با همچنين .د کردني مي معرفي و انقالبي اسالميارزشها
 غير معمول در مجلس ي هاي و جناح بنديصف آراي

 را ي رفسنجانيخبرگان تالش کرده بودند که جايگاه هاشم
به همين خاطر . در بين اعضا اين مجلس متزلزل کنند

 ي هاي معتقدند که رايزني از تحليل گران سياسيبرخ
 ي ائتالفيگسترده يک ماه اخير و طرح نمودن کانديداها

 ممانعت از ي خبرگان، در واقع تالش براستريا يبرا
 به . در اين انتخابات بوده استي رفسنجانيحضور هاشم

 تعيين ي يک ماه اخير براي که طيهرصورت تالش هاي
رياست مجلس خبرگان و نهايتا در اين انتخابات رخ داد را 

 با حاميان ي مذهبي تندروهايميتوان بزرگترين روياي
اکبر ...  دانست که نهايتا آيت اياسالم معتدل و مترق

 سنگين ي اين رويايالبته . را انتخاب کردي رفسنجانيهاشم
 رياست خبرگان ي جايگزينيبه يک ماه اخير و تالش برا

 اخير تقابل ي سالهايبلکه ط.  شودي محدود نميرهبر
 ي رفسنجانيهاشم... زيرا آيت ا.  وجود داشتي با ويجد

ده و ياد آور شده بود که من  اعتدال بويهمواره مشوق مش
 ي چون واينبنابر.  حمايت خواهم کردياز ميانه رو

 بود، تخريب يمخالف تندروها از هر طيف و جناح سياس
 و ي سياسي تندروهاي را از سويها و حمالت سنگين

 ي از ناظران سياسيبه اعتقاد برخ.  تحمل کرده بوديمذهب
 اخير در ي انتخابات رياست جمهوريشديدترين حمالت ط

 دو سال گذشته نيز يط . صورت گرفتي به و١٣٨٤بهار 
 ي مانند سايت هايتندرو ها از طريق وسائل ارتباط جمع

 در تخريب او داشته ي و هر وسيله ممکن ديگر سعياينترنت
 او در انتخابات اخير خبرگان نشان داد که ياما پيروز. اند

ه خاص  ايران جايگاي و مذهبياو هنوز در جامعه سياس
 از موقعيت او نکاسته ن افراطيويخود را دارد و تخريب ها

 در ي رفسنجاني هاشميبه عبارت ديگر پيروز. است
انتخابات اخير خبرگان ثابت کرد که جامعه خطر حضور 

 ي خود مشيافراطيون درک کرده، و قصد دارد با را
 ديگر انتخابات اخير يازسو . را حمايت کندياعتدال و ترق

 نه ي رفسنجاني کند که هاشمي خبرگان ثابت مدر مجلس
 جامعه را کسب کرده است، بلکه از حمايت يتنها قاطبه را

اکثريت روحانيون برجسته و نخبه کشور که اينک در 
.  حضور دارند نيز برخوردار استيمجلس خبرگان رهبر

 نشان يانتخاب او بعنوان رئيس مجلس خبرگان رهبر
 ي بر کرسييز با نشاندن وميدهد که اعضاء اين مجلس ن

 را داشته و از يرياست قصد حمايت از اعتدال و ترق
 اخير خشنود ي در سالهاي سياسيتحوالت و رخ دادها

 که پايه و اساس آن بر تخريب، افترا و يتحوالت. نيستند
   . کشور استوار بوده استي سياسي در فضايهتاک

وان  بعني رفسنجانيهاشم... هرصورت انتخاب آيت ابه
 که ي عرصه را بر افراطيونيرئيس مجلس خبرگان رهبر

 ي دو سال اخير شديدترين حمالت را بر ويبطور خاص ط
 بسيار ي هم اينک او در جايگاهزيرا .داشته اند تنگ ميکند

 ي حقوقي قرار داد که تعرض به آن نه تنها پيامدهايرفيع
 دارد، بلکه بعنوان منتخب اکثريت علما ي سختيو قانون

 ي موقعيت خاص مذهبي کشور نيز دارايراز اول دينط
 به او به سان گذشته نه تنها يبنابراين حلمه و هتاک. است

 را ي بسيار سنگيني بلکه پيامدهاد ميسر نخواهد بويبسادگ

 نهاد روحانيت شيعه کشور بدنبال ياز سو
   .خواهد داشت

 شاهد اين مدعا نيز واکنش نزديکان البته
 ينتخاب او بود که ساعاتمحافل تندرو به ا

پس از اعالم خبر رياست او بر مجلس 
 ي خبريخبرگان رهبري، در سايت ها

و " انتخاب اصلح"اکثر او را . منعکس شد
به همين خاطر . خواندند"  شايستهيفرد"

 کشور با ي سياسي معتقدند که فضايبرخ
 به رياست مجلس خبرگان يوانتخاب 

 ي ازسواما .منعطف و ماليم تر خواهد شد
ديگر تجارب گذشته نشان داده است که 

 يهاشم...  آيت اي و اصولينقش محور
 ي باعث تمرکز اکثريت فاکتورهايرفسنجان

با اين .  در اطراف او ميشوديموثر سياس
وجود هيچ گاه افراطيون دست از تخريب و 

و شايد علت .  برنداشته انديحمله به و
 ن اخير ايشان نيز در هميي هايپيروز

 که همواره در يتقابل. قابل بوده استت
 دار ي عميق و معنيادبيات و فرهنگ کهن ايران ريشه ا

   .داشته است

 رسانه ي هاي به ارزيابيواکنش خامنه ا
   در مورد انتخاب ي و داخلي غربيها

  
هيأت رييسه : به عنوان رييس مجلس خبرگانيرفسنجان

و مجلس خبرگان مراقب گفتار و عملکرد خود باشند 
  .تبليغات خصمانه دشمنان را هوشيارانه خنثى کنند

اعضاى مجلس : مقام معظم رهبرى تاكيد كردند: ايسنا
خبرگان مراقب گفتار و عملکرد خود باشند و تبليغات 

   .خصمانه دشمنان را هوشيارانه خنثى کنند
اي، رهبر معظم انقالب اسالمى  اهللا خامنه  آيتحضرت

نمايندگان منتخب ملت در شنبه در ديدار  صبح روز پنج
نظير،  مجلس خبرگان، جايگاه و مسووليت اين مجلس را بي

مجلس : پرعظمت و بسيار برجسته خواندند و تأکيد کردند
خبرگان، در افکار عمومي، مجلسِ مردان دين و علم و 

اى عمل کرد که اين اعتبار و   به گونهايدتقواست و ب
   . حفظ شودحرمت و وزانت، همچنان در عمق جان ملت

نظير   در آغاز سخنانشان با تجليل از شخصيت کمايشان
اهللا مشکيني، رييس فقيد مجلس خبرگان،  مرحوم آيت

رياست آن روحانى پارسا بر مجلس : خاطرنشان کردند
خبرگان، حقاً مايه اعتبار و وزانت اين مجلس بود و ضايعه 

   .شود فقدان ايشان، کامالً احساس مي
اهللا مشکينى را  اي، مرحوم آيت امنهاهللا خ  آيتحضرت

  مهندس عارف رضوانی 
  Realtor  عضو جامعه مهندسين آلبرتا

مشاور با تجربه در خريد و فروش ، سرمايه گذاری و ساخت و ساز 
 SW بخصوص در منطقهامالک مسکونی و استيجاری در شهر کلگری 
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مصداق فرمايشات امير مؤمنان درباره 
عالمان متقى و پرهيزگار دانستند و 

توجهى به دنيا، شجاعت،  بي: افزودند
شناسى و عمل به وظيفه از  صراحت، زمان

جمله خصوصيات آن عالم ربانى بود و 
آن فقيد سعيد از عمق روح و جان خود 

نقالب قرار داشت و  اسالم و اخدمتدر 
ها و خصوصيات  ما امروز به اين ويژگي

   .نياز مبرمى داريم
 انقالب اسالمى انتخاب يک رهبر
رييسه خوب را در اجالس اخير  هيأت

خبرگان، حرکتى انصافاً خوب و همراه با 
با اين : متانت و وزانت دانستند و افزودند

که دشمنان مايل نبودند موقعيت مجلس 
کار عمومى حفظ شود اما خبرگان در اف

اى از سابقون انقالب را  خبرگان مجموعه
 اين مجلس انتخاب مديريتبراى اداره و 

 ايشان .و وزانت خود را حفظ کرد
انتخاب، حفظ و استمرار رهبرى نظام را 

ترين علت جايگاه بسيار برجسته و  مهم
: واالى مجلس خبرگان دانستند و افزودند

اسالمى است رهبري، نقطه اساسى نظام 
و مجلس خبرگان در جايگاه و مسووليتى 

نظير، اين نقطه اساسى و  بسيار عظيم و بي
کند و هرگاه او  محور نظام را نصب مي

دچار کمبود و آسيب شرايط رهبرى 
کند که رهبرى  شود، به مردم اعالم مي

اهللا   آيتحضرت .بايد تغيير کند
بديل مجلس  اي، حفظ جايگاه بي خامنه

را در افکار عمومى به حفظ خبرگان 
اعتبار و حرمت و وزانت اين مجلس 

اين مجلس به : منوط دانستند و افزودند
اى عمل کند که تصميماتش درباره  گونه

رهبرى براى مردم حجت باشد و مردم 
از اعماق دل و نه فقط از سر تکليف 

 را بپذيرند که تحقق اين امر نقانوني، آ
و وزين بسيار مهم، به عملکرد متين 

خبرگان و استمرار اعتماد مردم به آنان 
اى  اهللا خامنه  آيتحضرت .بستگى دارد

هاى مستمر  با اشاره به حساسيت و تالش
دشمنان براى تضعيف مجلس خبرگان، 

در انتخابات دوره چهارم اين مجلس، دشمنان : افزودند
هاى  همه کار کردند تا مانع حضور مردم در پاى صندوق

 ملت با حضور گرم و پرشور خود، اين ترفند رأى شوند اما
 . دشمنان باز هم به توطئه مشغولندلبتهرا خنثى کرد که ا

هاى بيگانه را   انقالب اسالمى جنجال و غوغاى رسانهرهبر
درباره اجالس دو روز گذشته مجلس خبرگان نشانه 

هاى خصمانه دشمنان برشمردند  ديگرى از استمرار فعاليت
 سعى کردند اين مجلس را مانند آنها: و افزودند

بازى و درگير جنگ قدرت  هاى ديگر، اسير جناح مجموعه
سازى جعلى و يا تشديد برخى  معرفى کنند و با جريان

هاى طبيعي، جايگاه خبرگان را در چشم  اختالف سليقه
   .مردم از بين ببرند

: اى در همين زمينه تأکيد کردند اهللا خامنه  آيتحضرت
معنويت، , ميدان قدرت نيست بلکه ميدان مجلس خبرگان،

است و همه , کار براى خدا و حفظ اصول اساسى انقالب
اعضاى مجلس خبرگان از جمله هيأت رييسه محترم بايد 
با توجه به اين نکات مهم، مراقب گفتار و عملکرد خود 

 خصمانه دشمنان را هوشيارانه خنثى يغاتباشند و تبل
هاى  يد از همراهى برخى رسانه با انتقاد شدايشان، .کنند

بداخالق داخلى با تبليغات دشمنان درباره مجلس خبرگان، 

مجلس خبرگان مجلسى پاکيزه و عرصه اتحاد : افزودند
کلمه است و به علت وظايف بسيار سنگين خود در 

تواند عرصه دعوا و جنگ  موضوع رهبري، اصوالً نمي
ى دو ماه  داخلى در يکهاى انهقدرت باشد اما برخى رس

اخير، با تبليغات دروغ دشمنان همراهى کردند که به آنها 
کنم به حريم مجلس خبرگان نزديک نشوند و  اخطار مي

   .ها را در مسائل و مباحث ديگر دنبال کنند اين گونه بازي
 انقالب اسالمى در بخش ديگرى از سخنانشان، رهبر

کت هاى اسالمى را بر حر استمرار حاکميت اصول و ارزش
هاى نظام دانستند و با  کلى کشور، عامل اصلى موفقيت

اشاره به ضرورت حمايت از قواى سه گانه به ويژه قوه 
ترى بر دوش  قوه مجريه وظايف سنگين: مجريه افزودند

 با اعتماد به نفس و تالش داونددارد و به يارى خ
کند که  ناپذير، دوره درخشانى را سپرى مي خستگي

ها به تدريج نتايج خود را در پيشرفت  شاميدواريم اين تال
   .کشور نشان دهد

 به حمايت از روساى جمهور گذشته اشاره کردند و ايشان
جمهور کنوني، مردى مؤمن، شجاع،  رييس: افزودند
دست، معتقد به اصول، به شدت فعال و با پشتکار  پاک

است و همه وظيفه داريم از قواى سه گانه و به ويژه دولت 

 حضرت .جمهور حمايت کنيم و رييس
اى اختالف سليقه را امرى  اهللا خامنه آيت

انتقاد الزمه : طبيعى دانستند و افزودند
رشد و پيشرفت کشور است اما با عصبيت 
و عصبانيت متفاوت است و بايد همراه با 

اهللا   آيتحضرت .دوستى و دلسوزى باشد
ها و  اي، با اشاره به ادامه توطئه خامنه

ملت : منان خاطرنشان کردندتهديدات دش
هاى پس از پيروزى  ايران در همه سال

انقالب هميشه در معرض کينه استکبار 
ها ايستاده است؛  بوده اما در مقابل توطئه

بنابراين اگر قرار است در داخل کشور 
 شود امبندى و خط کشى انج نوعى صف

بايد حول محور حق و باطل و رويارويى 
گران  ران و سلطهمستکب,نظام اسالمى با 

   .باشد, جهانى
 آينده کشور را روشن و اميدبخش ايشان

خواندند و با اشاره به هوشيارى و اعتماد 
به نفس نظام اسالمى در مسائل مختلف 

ملت ايران همواره با عقل و تدبير : افزودند
و شجاعت عمل کرده است و امروز نيز با 

ها به حرکت رو به پيشرفت  همين ويژگي
   .دهد امه ميخود اد

 انقالب اسالمي، انسجام اسالمى را رهبر
نياز حقيقى امت اسالمى برشمردند و 

هاى مسلمان  همه ملت: خاطرنشان کردند
هاى اسالمى بايد با حفظ انسجام  و دولت

هاى  اسالمى مراقب باشند که توطئه
استکبار براى ايجاد تفرقه مذهبي، قومى و 

   .نرسداى  ملى در جهان اسالم به نتيجه
االسالم   آغاز اين ديدار حجتدر

والمسلمين هاشمى رفسنجانى رييس 
مجلس خبرگان در گزارشى از اجالس دو 

توجه خاص به : روز گذشته خبرگان گفت
اتحاد ملى و انسجام اسالمي، محور اصلى 

   .اين اجالس بود
 مجلس خبرگان با تأکيد بر تأثير رييس

:  افزوددر اتحاد ملى, واليت فقيه,بديل  بي
وجود رهبر معظم انقالب و رهنمودهاى 

الخطاب بوده است و  ايشان هميشه فصل
به همين علت در باب اتحاد ملى 

   .اى وجود ندارد دغدغه
هاى دشمنان براى ايجاد  ها و شرارت  با اشاره به توطئهوى

استکبار به ويژه : تفرقه در جهان اسالم خاطرنشان کرد
 تا در امت اسالمى تفرقه امريکا به شدت در تالش است

ايجاد کند و به اسم شيعه و سنى ميان جمهورى اسالمى 
ايران و ديگر کشورهاى اسالمى شکاف بيندازد که همه 

هاى اسالمى بايد در مقابل اين توطئه  ها و دولت ملت
رييس دوم مجلس   يزدى نايباهللا آيت .هوشيار باشند

 کار، نتايج و خبرگان نيز در اين ديدار گزارشى از دستور
موضوعات مطرح شده در دومين اجالس دوره چهارم 

   .مجلس خبرگان بيان کرد
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با درج آگهی در ايران خبر 
 به کار خود رونق دهيد 

Tel: 403- 978-4726 

http://www.samhorrian.com/


  ايران خبر                             www.iran-khabar.com                         ۱۱                                                           ۱۵۲   شماره  

  دليل بيكاري  بهيخودکش
  

دليل بيكاري خود   ساله شب گذشته به٢٧ فردي
اي با  آويز كرد و به اين ترتيب، پرونده را حلق

 هفتم بازپرسي  موضوع خودكشي در شعبه
 به . جريان افتاددادسراي جنايي تهران به

گزارش ايسنا، شب گذشته در ميدان هروي، 
 ساله به نام ٢٧زماني كه پدر و مادر يك جوان 

كنند با جسد  به منزل خود مراجعه مي" آرش"
آويز شده فرزندشان از حفاظ پنجره مواجه  حلق

شده و فورا ماموران كالنتري را در جريان اين 
 به قاضي  اطالع موضوعبا .دهند حادثه قرار مي

محمد شهرياري، بازپرس كشيك قتل دادسراي 
جنايي تهران، تحقيقات در اين زمينه آغاز و 

مسافركش بوده و " آرش"مشخص مي شود كه 
 خانوار از طريق مسافركشي ٢به امرار معاش 

پرداخته كه به دليل نداشتن بنزين و عدم  مي
توانايي كسب درآمد، شب گذشته خود را در منزل پدرش 

 اين به . آويز كرده و به زندگي خود پايان داده استحلق
ترتيب تحقيقات قضايي جهت كشف ابعاد مختلف اين 

 .حادثه در شعبه هفتم بازپرسي دادسراي جنايي آغاز شد

 ي از سوي فاطمه رجبي منع شرعيماجرا
   چه بود؟يخامنه ا

  
 ،همسر»يفاطمه رجب« حمالت دي تشديدر پ: نوروز

 ي هاشمهي علي مرتبط با ويها تي دولت و سايسخنگو
 مجلس خبرگان به سيي كه در آستانه انتخاب ريرفسنجان
 در شماره روز »ي اسالميجمهور« روزنامه د،ياوج رس

 ي انتخابات داخلجيچهارشنبه خود و پس از روشن شدن نتا
 و از جمله ي مخالفان هاشممواضعخبرگان، با اشاره به 

 را ي رجب،يا  خامنهاهللا تي خبر از آن داد که آ،يفاطمه رجب
   .اند  کرده»يمنع شرع« کار نياز ا

وگو با خبرنگار نوروز   منبع آگاه در گفتكي باره، ني ادر
 از ي فاطمه رجب»يمنع شرع «ي را از ماجراياطالعات

  . ارائه كردي رفسنجاني هاشمهي عليبيانتشار مقاالت تخر
 روزنامه يشده از سو  اعالمي ماجرانكهي با اشاره به ايو
 گردد، ي به حدود دوماه قبل باز م»ي اسالميجمهور«

 مقاله خود نيزتريآم ني توهيپس از آنكه فاطمه رجب: گفت
 و ي نوشت و در آن اتهامات مالي رفسنجاني هاشمهيرا عل

 ي و خانواده وي هاشمي را متوجه آقايدي شدي اخالقيحت
  را بهي از مقاله رجبيا  نسخهي هاشمكاني نزدت،ساخ

  .كنند ي ارائه مشانيا
 مقاله، تي پس از رؤي هاشميآقا:  منبع آگاه ادامه دادنيا

 كه با توجه به شدت اتهامات و ديگو يبه فرزندانش م
عفت ( كه مادر دي عمل كني مقاله، طورني ايها نيتوه

البته .از موضوع مطلع نشود) ي هاشمي همسر آقا،يمرعش
ضوع را به همسر  آن بود كه موي هاشمي آقايمنظور واقع

 قي طرني از اي تنديريگ  دهند تا موضعطالع اشانيا
 رديصورت گ

 مرگ كودكان در بجنورد

  يك معضل شده است
  

سرپرست مركز بهداشت بجنورد مقوله :ايرنا
مرگ كودكان در اين شهرستان را يك 

   .معضل خواند
روز چهارشنبه اظهار " كاظم فتوحى"دكتر 
ر اين با وجودى كه امسال د: داشت

شهرستان مرگ مادر باردارى گزارش نشده 
   .ولى مرگ نوزادان باال بوده است

در يافتن علل : وى بدون ذكر آمارى افزود
مرگ اطفال شهرستان بجنورد مشكل داريم 
و به اين منظور براى علت يابى مرگ 
كودكان در حال بررسى و يافتن راه 

پيشتر رييس دانشكده  .پيشگيرى هستيم
ى خراسان شمالى نخستين عامل علوم پزشك

مرگ و مير در كودكان اين استان را سوانح و حوادث 
فر در گفت و گو با ايرنا  دكتر جواد شاهين .اعالم كرده بود

اين حوادث را شامل سوانح رانندگي، سقوط از ارتفاع و 
   .ديگر حوادث محيطى عنوان كرده بود

   سالهاى به گفته وى ميزان مرگ و مير كودكان استان در
درصد در  ۳۱/۰۶  و  ۳۵/۱۶ ،۳۵/۴۳  به ترتيب  ۸۵  تا  ۸۳

 .هر يك هزار مورد تولد بوده است

اين :ايران, پيام روشن, و ياپرونده هسته
پرونده حساسترين دوران خود را تجربه 

  .کند مي
  

نژاد در مراسم افتتاح اجالس  محمود احمدي: آلمانصداى
بار ديگر اعالم کرد  جنبش عدم تعهد ي کشورهايوزار

 ايران بسته شده، اما سخنان ديگر مقامات يپرونده اتم

 

Eagle Eye  Photography 
  عکاسی 

  پوتره خانوادگی ، کودکان

  
  علی کرمانشاهی

 
  

Tel:403- 988-9279 
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دهد که اين پرونده حساسترين دوران  ارشد ايران نشان مي
نژاد   محمود احمديي گفتهبه .کند خود را تجربه مي

 يا ساير دوستان خود در پرونده هستهيايران به همراه,
ران پرونده حقوق خود را کسب کرده و از نظر ملت اي

 محمود يظاهرا اشاره, . مختومه شده استياهسته
 ي به شوراي به گزارش اخير محمد البرادعنژادياحمد

 در ان از ه است کي اتمي انرژيالمللحکام آژانس بين
 رفع ي اخير ايران و آژانس برايهاجمله به توافق

 يها باقيمانده در مورد ماهيت فعاليتيهاابهام
 رغم اين به . پرداخته شدهي اسالمير جمهوياهسته

 که در ارتباط مستقيم با ي ارشد ايرانيهاسخنان، مقام
 ي روزهاي طکنندي فعاليت ميا هستهيپرونده

 يگذشته برحساسيت موضوع تاکيد دارند و اظهار اميدوار
.  امينت به آژانس بازگرددي اين پرونده از شوراکننديم

 ست عليه ايران صادر کرده ااين شورا تا کنون دو قطعنامه
 عليه يا گستردهي سياسي، اقتصاديها تحريميکه مبنا

 امنيت ي عالي دبير شواري الريجانيعل .اندايران بوده
 در يا هستهي و رئيس تيم مذاکره کنندهيمل

در اين شرايط  ,کنديترين اظهارات خود تصريح متازه
 ي اتم حل و فصل مسالهيايران حسن نيت خود را برا

 ينشان داده است و محقق شدن تعهد طرف مقابل به معنا
   ,. استس پرونده در آژانيفراهم نمودن سير طبيع

 که در دومين نشست مجلس ي الريجانيالريجانيعل
پيام , تالش احير ايران را گفتيخبرگان سخن م

.  خواند که آمريکا مايل به شنيدن آن نيستي,روشن
 ياقدام ايران گام مثبت و مهم با بيان اين که يالريجان

پنج عضو  (۱ + ۵ موسوم به يبوده است از کشورها
 خواهديو آژانس م)  آلماني امنيت به اضافهيشورا

از اين فرصت و گام مثبت ايران استفاده نمايند و بر ,
 ي اسالميجمهور ,.اساس توافق گام مثبت متقابل بردارند

ا آژانس  انجام شده بيهااميدوار است با تفاهم
 امنيت ي به اين نهاد بازگردد و شورايا هستهيپرونده

 اصغر يعل.  سوم را عليه ايران صادر نکنديقطعنامه
 را ي دائم ايران در آژانس شرايط فعليسلطانيه نماينده

با دوران پايان جنگ ايران و عراق و پذيرش قطعنامه 
در , اکنون گويد،ي و مکندي امنيت مقايسه ميشورا

   از سرنوشت كشور بعد از قطعنامهي صحنه تاريخيك
 قرار داريم كه اين صحنه همان انتظارات دفاع ۵۹۸

 حكام ي معتقد است شوارسلطانيه , .طلبد مقدس را مي
 يخط مقدم جبهه دفاع از حق مسلم ايرانيان برا,آژانس 

يك سر اين  ,افزايدياو م,  استيي  هستهياستفاده از انرژ
 يبه گفته, . امنيت كشيده شده استيراخط امروز تا شو

 يها در شورا ثانيه, ايران در آژانس ي دائمينماينده
 له يا عليه ايران رقم بزند، از برتواند شرايط را  حكام مي

اين روست كه اشراف ديپلمات بر مسايل بسيار مهم 
 اخير ي در مورد توافقهاي رغم گزارش البرادعبه ,.است

 جديد يهاامکان اعمال تحريمايران و آژانس هنوز 
 مذاکرات ي ايرانيبه همين دليل طرفها.  نشدهيمنتف

اند، درصورت تصويب  بارها تاکيد کردهياهسته
 خود با آژانس تجديد نظر ي سوم در همکاريقطعنامه

 يپرونده اين که رفتن بهسلطانيه با اشاره . خواهند کرد
 اروپا ياديه امنيت اشتباه اتحي ايران به شورايهسته

 يي مساله هسته ,گويديبوده، نهم شهريور، به ايسنا م
, . با يك بن بست مواجه شده استيايران در مقطع كنون

 كه مساله را به بن بست يآنهاي ,کندياو تصريح م
   ,. حل آن تالش كننديكشيدند، بايد برا

 ي بمب افکن هايرانيطراح ا» کابوس
«B-2»  

  
 خبر تازه باشد ني ها ايراني اغلب اي براديشا:  فردا راديو
 بمب يماهاي از طراحان هواپي يکيراني مهندس اکيکه 

 يروياست که در ن « B-2 »  موسوم بهييکايافکن آمر
   . پردازدي مي پروازي هااتي کشور به عملني اييهوا

 از ۱۹۷۶ است که در سال ي مهندس،ي مشکاتني الدنجم
 به لس آنجلس لي ادامه تحصي خارج شد و برارانيا

 ي از دانشگاه صنعتي که در رشته مهندسيو .رفت
 ۱۹۸۳ شده بود، در سال لي فارغ التحص-في شر-امهريآر

 ي خود در رشته مهندسي مدرک دکتراافتيموفق به در
   . شدايفرني در کال»ي اس سوي« از دانشگاه يصنعت

 است سي دانشگاه مشغول تدرني در هميراني مهندس انيا
 مشاوره ييکاي و آمري المللني مختلف بي هاو به شرکت

 به دنبال شدت گرفتن تنش ها در روابط اما . دهديم
 ها از جمله يراني از اياري بسي اکنون براکاي و آمررانيا
 اني ماي به وجود آمده که آي نگرانني ايراني مهندس انيا

   ر؟ي خاي رخ خواهد داد ي نظاميريدو کشور جنگ و درگ
 راني و اکاي تصور جنگ آمريحت: دي گوي مي مشکاتيآقا
 ي طراحي کابوس است چرا که بمب افکن هاکي او يبرا

   . مورد استفاده قرار خواهد گرفتراني اهي عليشده و
 پست گفت و گو نگتني با واشراي که اخيراني دانشمند انيا

 کاي و آمرراني دو کشور اني بياگر جنگ: دي افزايکرده، م
  . شودي ملي تبدي تراژدکي به يو ي زندگفتدياتفاق ب

 B-2 »  بمب افکني که مدت ها به طراحي مشکاتيآقا
 ني مختلف اي کرد و در دفتر کارش مدل هايافتخار م «

«  کند که ي مدهي شود، اظهار عقي مدهيبمب افکن د
 يري از زمان گروگان گي حتکاي و آمرراني اني بتيوضع

   «. است ترمي انقالب وخلي در اواکايسفارت آمر
 جلد مجله يطرح رو: سدي نوي پست منگتنيواش

 را در مورد استفاده از بمب افکن ي وحشت وستياکونوم
   . کرده استشتري براني اهيعل « B-2 » يها

 ي از شماره هايکي جلد ي در روستي نامه اکونومهفته
 موشک کيرا در حال شل « B-2 » يخود بمب افکن ها

:  استني آن اتريهد و ت دي نشان مي نارنجيدر آسمان
« :دي گوي مي مشکاتيآقا « است؟راني اي هدف بعدايآ«

 و دهي را دستيآرمان، پسر دوازده ساله اش، عکس اکونوم
   « عکس را داشته باشم؟ني توانم ايبه پدرش گفته که م

 به ييکاي تبار بمب افکن آمريراني پاسخ، طراح ادر
 يترش برا از دفيگري ديفرزندش قول داده که عکس ها

 ي که براييماي پست، هواپنگتني نوشته واشبه .اوردي بيو
 »ينيفرانکشت« بود مبدل به ي مشکاتيمدت ها افتخار آقا

 که يادداشتي در ي مشکاتني الدنجم . او شده استيبرا
 ،ي پست نوشته است از جان اف کندنگتني مقاله واشيبرا
گفته  کند که ي نقل و قول مکا،ي سابق آمري جمهورسيير

 اتفاق ي و اگر جنگستي نري اجتناب ناپذي جنگچيه«:بود
   «. استي خرد بشري ناکاملي به دلفتديب

  

 
 

  مهندس رضا گلشنی
Reza Golshani B.Sc 

Realtor whom you can trust    
  عضو جامعه مهندسین آلبرتا

مشاور صدیق و مورد اعتماد در خرید،فروش امالك 
  مسکونی سرمایه گذاري و تهیه وام مسکن

 جهت ارزيابی ملک خود قبل از هر تصميمی با رضا گلشنی تماس حاصل فرمائيد

Tel: 403- 830-3088 
Email: reza.Golshani@telus.net  
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 را دوست کاي و آمررانيمن هر دو کشور ا« :دي افزاي ميو
 است که من از آنجا آمده ام و ي کشوررانيا. دارم
 توانم در مورد يچگونه م.  کشور فرزندان من استکايآمر

   «. نداشته باشميوطن پرست دو کشور حس نيا
  

  در استانيراني اسيهفت پل

   کرمانشاه کشته شدند
  
 از کشته شدن راني ااني دانشجويخبرگزار : ي سي بيب

 خبر داده ي با افراديري در درگراني اسيهفت مأمور پل
  . کرده استاديکه از آنان با عنوان اشرار 

 مي ني انتظاميروي مأموران ن،ي خبرگزارني گزارش ابه
 شب گذشته در جاده روانسر به مهيساعت پس از ن

 با افراد مسلح راني در استان کرمانشاه در غرب اارانيکام
 حادثه، عالوه بر هفت تن از ني اي شدند و طريدرگ

 از ي عبوري خودروهاناني از سرنشيکي ،يمأموران انتظام
  . را از دست داده استخود جان زيجاده ن

 يلومتري در پانصد کيريرگ گزارش، محل دني ابنابر
 دو تن از يري درگي اورژانس روانسر بوده و طگاهيپا

 شدند و در ي شده بودند، زخمري درگسي که با پليافراد
 گاهي پاني اي آمبوالنسهالهي بامداد به وسکيساعت 

  .دندي کرمانشاه منتقل گردي طالقانمارستانياورژانس به ب
ه که با وجود  اعالم کردراني ااني دانشجويخبرگزار

 اتي از اعالم جزئسي خبرنگارانش، مقامات پليهايريگيپ
  . کرده انديحادثه به آنان خوددار

 درجه دار و دو کي در شهر کرمانشاه زي نشي روز پسه
 به خاک سپرده شدند ي مراسمي طي انتظاميرويسرباز ن
 با اشرار مسلح در يري کشته شدن آنان، درگليکه دل

استان کردستان اعالم شد که  در وانيشهرستان مر
 هم مرز با عراق نيهمجوار با استان کرمانشاه و همچن

 کرمانشاه و کردستان که هم مرز با عراقند ياستانها.است
 و عراقند که در راني ااني قاچاق مي برايگذرگاه عمده ا

 . کنندي متي مسلح فعاليقالب گروهها

 ميليون زن روستايى متقاضى شغل هستند۱۱
  

 ميليون زن روستايى متقاضى ۱۱اس آمار موجود، براس
به گزارش مهر، زهره طبيب زاده نورى . شغل وجود دارد

مشاور رئيس جمهورى در امور زنان و رئيس مركز 
تعاونى ها قبل از اينكه : مطالعات زنان و خانواده گفت

نهادى اقتصادى باشند، سنبل فعاليت جمعى و روح جمعى 
تعاونى تمرينى براى كار : داشتطبيب زاده اظهار . است

گروهى در امور اقتصادى و تبديل منافع فردى به منابع 
وى . جمعى و همچنين پديد آورنده حركتى فرهنگى است

تعاونى ها ى زنان نيازبه حمايت ها ى مالى : تصريح كرد
دارند و دركشور بايد ازاين نوع تعاونى ها ى نوپا حمايت 

ات زنان و خانواده بيان رئيس مركز مطالع. صورت گيرد
زنان در بسيارى موارد به دليل نياز مالى بهفعاليت : داشت

هاى اقتصادى روى مى آورند كه با توجه به فرهنگ 
موجود، اين قشر در معرض مشكل بيشترى قرار مى 

بايد در جهت توسعه و رشد : طبيب زاده افزود. گيرند 
 اين تعاونى ها ى زنان فرهنگ سازى صورت گيرد و در

رابطه آموزش ها ى الزم به زنان درباره چگونگى تشكيل 
تعاونى، دريافت تجربه در امور بازاريابى و فروش 

وى نقش حمايتى بانك ها در . محصوالت داده شود
بازپرداخت ديوان مالى و مهلت بيشتر به زنان را بسيار 

دولت نهم با تالش در : حائز اهميت دانست و گفت
يش روى تعاونى ها ى زنان، سعى شناخت چالش ها ى پ

مشاور . در حمايت از اين گونه تعاونى ها نموده است 
رئيس جمهورى، تعاونى ها را آماده ترين بستر كارآفرينى 

با حمايت ها و تشويق هاى دولت نهم، : دانست و ادامه داد
حضور تعاونى ها ى زنان مدخل شايسته اى براى تحقق 

 و گسترش عدالت اجتماعى آرمان هاى دولت نهم و ايجاد
 در كشور است

 
 
 
 

 ديدار کميسر حقوق بشر با 

  فعاالن حقوق زن در تهران
  

لوئيز آربور کميسر حقوق بشر سازمان ملل : راديو فردا
متحد که به ايران سفر کرده است با فعاالن حقوق زن در 

   .محل دفتر اين سازمان در تهران ديدار و گفت و گو کرد
 ي زندانيان سياسي از خانواده هايشماردر همين حال، 

 ديدار و رساندن يعصر روز دوشنبه دوازدهم شهريور برا
 خود به کميسر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ينامه ها

مقابل دفتر اين سازمان تجمع کرده بودند که با واکنش 
 برنده جايزه صلح نوبل ي عبادشيرين .پليس مواجه شدند

ان که در محل حضور و با خانم و از مدافعان حقوق زن
به , : گويديآربور هم ديدار داشته است به راديو فردا م

 يدليل وقت محدود خانم آربور به خانواده زندانيان سياس
 يوقت مالقات با او داده نشده بود وخانواده ها فقط م

 ي خود را به دست او برسانند ولياخواستند پيام و نامه ه
ت آنها را متفرق کند، ظاهرا  داشيپليس با خشونت سع

   .,به اين دليل که خانم آربور آن تجمع اندک را نبيند
 ما که در طبقه باال در دفتر يول, : افزايدي مي عبادخانم

سازمان ملل بوديم متوجه سر وصدا شديم و از پنجره 
 از جوان هارا گرفته وبه داخل ماشين يديدم که پليس يک

   . ,شت کرده وببردبرده و قصد دارد اورا بازدا
 گويد که او و مسئوالن سازمان ي در ادامه مي عبادشيرين

 کند ي را که بازداشت کرده بود آزاد ميملل پليس فرد
 که لوئيز اربور کميسرحقوق بشر سازمان ملل به ياما وقت

 شود از آنچه که رويداده مطلع يساختمان دفتر وارد م
بور به خانواده  دليل وقت محدود خانم آربه . بوده است

 وقت مالقات با او داده نشده بود وخانواده يزندانيان سياس
 خود را به دست او ي خواستند پيام و نامه هايها فقط م

 داشت آنها را متفرق ي پليس با خشونت سعيبرسانند ول
کند، ظاهرا به اين دليل که خانم آربور آن تجمع اندک را 

 که ي افرادييد اسام افزاي در ادامه مي عبادخانم نبيند
مايل به مالقات با خانم آربور بودند و مشکالت اين 

  ی بهزاد کايدان
  مونتون ددر شهر ا مشاور رسمی امالک 

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

Cell: 780-709-7535 
com.sutton@bkaidani  

SSuuttttoonn  GGrroouupp  PPrreemmiieerree  

 ايران خبر هر جمعه منتشر می شود
  ۹۷۸۴۷۲۶: تلفن تماس
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 ي در ميان گذاشته و نامه هايخانواده ها را با و

آنهارا به دست کميسر حقوق بشر سازمان ملل 
   .رسانده است

 درباره ديدار فعاالن حقوق زنان با ي عبادخانم
 يلوئيز آربور کميسر حقوق بشر سازمان ملل م

 در کمپين يک ميليون امضا يعده کثير,گويد 
 ازآنها احکام شالق ي تعداديشرکت دارند و برا

وحبس صادر شده که شش، هفت نفر از اين زنان 
در مالقات با خانم آربور حضور داشتند و مفصال 

 که پيش آمده و وضعيت ي کمپين ومشکالتارهدرب
 برنده ي عبادشيرين .,خودشان صحبت کردند

 درباره تاثير سفر ي پاسخ به پرسشجايزه نوبل در
 حقوق بشر در ايران يخانم اربور بر وضعيت فعل

 يساختار سازمان ملل متحد اجازه نم,: گويد يم
 دستور بدهد که فال يدهد که مستقيما به حکومت

 را آزاد کنيد ويا فالن قانون را حتما ين زندان
همين امروز عوض کنيد بلکه به حکومت ها توصيه 

 رعايت يکه بهتر است که اين کارها رابرا کند يم
 ,حقوق بشر و بهبود وضعيت مردمتان انجام بدهيد

 اگر حکومت ها اين توصيه هارا ي گفته خانم عبادبه .
 اگر انجام ندهند بهر يانجام بدهند که خوب چه بهتر ول

 که به توصيه ي شود در پرونده هر حکومتي ميحال برگ
 است ي و اين هم برگ کندي سازمان ملل عمل نميها
   . اثبات نقض حقوق بشريبرا
  

  ! کر استکايآمر: يجانيالر
  

 بر اساس توافق انجام شده گام مثبت رانيا: يجانيالر
 لي چارچوب حل و فصل مساني برداشت و آن تدويمهم

 عمال يروز با آژانس ظرف دو ماه بود كه با تالش شبانه
ه در گزارش  شد كني چارچوب تدوني موعد انيزودتر از ا

   . حكام آمده استي به شوراي البرادعيآقا
 گري ديآزمون  مسئله را ني اي ملتي امنيعال ي شوراريدب
 فرصت و نيو آژانس دانست كه از ا) ٥+١( گروه يبرا

 و بر اساس توافق گام ندي استفاده نمارانيگام مثبت ا
 يا  در پرونده هستهي منطقريمثبت متقابل بردارند تا مس

 ي ضمن اعالم تاسف از رجزخوانيجانيالر .دي آبوجود
 يا  در مورد هولوكاست هستهكاي جمهور آمرسي رئديجد

 است يي مربوط به كشورهايغاتي تبليساز  واژهنيا: گفت
 كه بر راني اما در مورد اكاي امرريكه بمب اتم دارند نظ

 ني ندارد چني بمب اتمكاي امرياساس نظام جامع اطالعات
 فاصله نيدر ا:  اظهار داشتيو .ستي صادق نيامر

 ني با آژانس تدوليدوماهه هم چارچوب حل و فصل مسا
 هي طرح اوليي اروپاي از كشورهايكي و هم با ابتكار ديگرد
   .دي فراهم گرديا  در مذاكرات هستهياسي تفاهم سيبرا
 ي خود را براتي حسن نراني اطي شرانيدر ا:  گفتيو

اده است و محقق شدن  نشان ديحل و فصل مساله اتم
 يعي طبري فراهم نمودن سيتعهد طرف مقابل به معنا

 روشن، گوش امي پنيا:  گفتيو .پرونده در آژانس است
 كرها را دوست دارد،  الوگي دكاي اگر امرخواهند، يشنوا م

   . همه قابل حصول استي براييحالت ناشنوا
ق  درباره عراتي عراق و مذاكرات امنطي به شرايجانيالر

 بي نجيا  قدرت منطقهكي رانياشاره كرد و اعالم نمود ا
 صلح جادي دنبال اي انقالب اسالمياست و بر اساس مبان

 ي تصنعيساز  با نقد ائتالفيو .باشد ي در منطقه مداريپا
 آن را شگرد شكست خورده ران،يدر منطقه در مقابل ا

 را وبي تحركات معنيپاسخ ا:  برشمرد و گفتكايامر
 بر مذاكرات ي مبن ي عمر موسي در اعالم نظر آقاتوان يم

 ي مدعها ييكايامر:  گفتيجانيالر .افتي رانياعراب با ا
 است، آنها درك يا  منطقهي دنبال هژمونرانيهستند ا

 در يداري در منطقه ندارد، بي اسالمني از تفكر نويدرست
 هي بر پاشهي همراني اخي است، تاري امر واقعكيمنطقه 

 كي هژمونياسي سيكر بوده است و زد و بندهادانش و تف
 شهي همراني اعالم كرد ايو .ستي نراني اي عمليمبنا

 آرامش جادي اي خود براياسي ستي دارد از ظرفيآمادگ
   . كنديريگ در منطقه بهره

 در اعالم ها ييكاي آمرري مضحك اخي ادعايجانيالر
 سپاه پاسداران در عراق را ي نفر از اعضا٥٠ يريدستگ

اگر واقعا شما  :  فرار به جلو دانست و اعالم كردينوع
 نفر را اعالم ٥٠ ني پنج نفر از اي اسامدييگو يراست م

 ي برخاسته از سردرگمكاي رفتار امرنيمتاسفانه ا. ديكن
 ابتكار ي ملتي امنيعال ي شوراريدب .كاستيك امرياستراتژ

 سي رئي برهي نبي در حل مساله لبنان كه توسط آقاديجد
 جادي اي برايني عمل نوي را مبناديمجلس لبنان اعالم گرد

 ها ييكايچنانچه امر:  در لبنان برشمرد و گفتياسيتفاهم س
 تواند ي ابتكار مني در لبنان بردارند، اييدست از ماجراجو

 كه حل و فصل دهد ي امر نشان مني هم،كارآمد باشد
 ري مختلف امكان پذيها  طرفتيمساله لبنان با حسن ن

 به ي گزارشز،ي نني در مورد مساله فلسطيجانيالر .است
 ي انگاردهي نمود و هشدار داد نادهيمجلس خبرگان ارا

 را با ني در مورد فلسطيحماس، هر گونه كنفرانس تصنعت
   .كند ي مواجه ميخطر ورشكستگ

  راني با ايقطع ارتباط کامل دو بانک خارج
  
 هيحاشدر » دكتر محمدجعفر مجرد« گزارش آفتاب به

 خبر ني و صادرات ضمن اعالم اي خدمات بانكشيهما
 و راني اي بانكستمي اتخاذ شده، سريبا تداب«:  کردحيتصر

 اعمال يها تي لطمه را از محدودنيكل اقتصاد كشور كمتر
 حركات ني ايامدهاي و پدي دي غربي كشورهايشده از سو
 يآنچه مسلم است متضرر اصل.  استشده تيريكامال مد

 ي هستند و ضرري خارجيها  طرفها، تيحدود منيا
 با اشاره به ني همچنيو .«ستي نيراني ايها متوجه بانك

مبادالت «:  گفتراني ايا تحوالت مثبت در پرونده هسته
 يها استي در سرييها به صورت روزانه است و تغ بانك

 دي و بارديگ يآنها هم به صورت كوتاه مدت صورت م
 ني از ازي كه خود ني خارجيها ك بانمينيمنتظر بود تا بب

 شي پفرصت هستند از ي محدودكننده نارضايها استيس
   .«كنند يآمده به چه صورت استفاده م

مانده حساب «:  از سخنان خود گفتيگري در بخش ديو
 دالر است و ارديلي م٣/٦ در حال حاضر ي ارزرهيذخ

 سال پس از كسر تعهدات و اني در پاشود ي مينيب شيپ

 ٥/٩ مازاد درآمدها به حدود زيوار
 مجرد .« دالر برسدارديليم

 را راني بالفعل ايها ي بدهنيهمچن
 دالر اعالم كرد و ارديلي م٢٥حدود 
  درصد١٠ رقم حدود نيا«: گفت

GDP طي آن با شراسهياست و مقا 
 هي و تركي مانند مالزييكشورها
 تي كه ما در وضعدهد ينشان م

 ضمن يو .«مي قرار داريخوب
 يها يكل بده« مسئله که نيالم ااع

اظهار »  دالر استارديلي م٤٣كشور 
 يمجموع ارزش صادرات نفت«: كرد
 كشور در شش ماهه ي نفتريو غ

 ٣/١٦نخست سال گذشته به 
 بي ترتني و به ادي دالر رسارديليم

 از اهداف برنامه يعملكرد صادرات
 گرفته يشي پ٨٥چهارم در سال 

 يكز بانك مري ارزمعاون .«است
 سال يها  آماريبررس«: ادامه داد

 برنامه چهارم هم نشان ي سال اجراني به عنوان اول٨٤
 حركت شده است و ي كه فراتر از اهداف صادراتدهد يم
 ي باالدستي توجه فراوان سندهاجهي نتگمان ي بتي موفقنيا

در سند «:  افزوديو .« كالن كشور استيها استيو س
 يها يريگ ه چهارم توسعه جهت ساله و برنام٢٠انداز  چشم

 صادرات كردي روتي تقوي براي پرقدرتيها روشن و اهرم
ها هم در طول   و عملكرد دولتخورد ي به چشم مي نفتريغ
   هاست استي سنيها به ا  آنيبندي مدت نشان دهنده پانيا

 تي تقوي براي بانك مركزيها استي در مورد سمجرد .«
  ي اسالمي جمهوريركزبانك م«:  گفتي نفتريصادرات غ

 در جهت ي مختلفريها با اتخاذ تداب  سالني اي طرانيا
 حركت كرده است ي نفتري صادرات غيها كردي روتيتقو

 ي مستقل، برايا  ادارهسي اقدامات، تاسني از ايكيكه 
با آغاز به .  بود٧٨ صادركننده در سال ي امور بانكليتسه

 ي بانكيها تيال فعيساز  شد با رواني اداره سعنيكار ا
   .« شودتيصادر كننده، روند رو به رشد صادرات تقو

 بانك ني با اشاره به اقدامات اي بانك مركزي ارزمعاون
 رهي حساب ذخسي و هم زمان با تاس٧٩در سال «: گفت

 اري صندوق در اختني اماندهي درصد باق٥٠ مقرر شد يارز
 دري قرار بگي بخش خصوصدكنندگانيصادركنندگان و تول

 ني فراوان ايها بيو از آن زمان تاكنون با وجود فراز و نش
 يها بنا بر آمار«:  گفتيو .« ادامه داشته استانيجر

 ٩٠٠ جمعا مبلغ ٨٥ تا ٨٠ يها موجود در حد فاصل سال
 ي صندوق به بخش خصوصني دالر توسط اونيليم

 در  ي، رقم٨٦ و ٨٥ يها  ساليپرداخت شده است و ط
 از ي ارزرهي حساب ذخيدالر از موجود ارديليحدود سه م

 توسعه صادرات و صنعت و معدن يها  بانكيسو
 ماتي تصمگرياز د«:  افزودمجرد .« استشدهپرداخت 

 يها ماني صادرات، حذف پتي تقوي برايبانك مركز
 صادركنندگان ي براي ارزيها تي و كاهش محدوديارز
سال  كشور در ي اقتصادخي بار در تارني نخستيبرا. بود
، صادركنندگان از بازگرداندن درآمد حاصل از ٨٠

 قابل ري تاثري تدبنيصادرات خود معاف شدند و ا
   .« روند صادرات داشتتي در تقويا مالحظه

 نرخ ارز در يساز كساني استي سي با اشاره به اجرايو
 لطمه و نيشتري صادركنندگان بدي ترديب«:  گفت٨١سال 

. اند خ ارز متحمل شده بودن نري را از چند نرخبيآس
 يها  حذف نرخاستي با اتخاذ سي بانك مركزنيبنابرا
 ي قدرت رقابتتي در تقوي ارز سعي برايمواز

 با انتقال معامالت نكهي ضمن ا، داشتيرانيصادركنندگان ا
 از بورس و اوراق يا زنامهي واريها  و فروش ارزيارز

 ي بازار متشكل بانككي كشور ي بانكستميبهادار به س

 
 Realtor   ان فريورمژگ

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

   امالک مسکونی در شهر کلگری و حومه 
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 گرفت و با حضور اري را در اختي مبادله ارزانيجر

 ني رقابت در اشي و افزااني جرني در اي خصوصيها بانك
   .«شد به صادرات كمك ياديحوزه تا حدود ز

 نيدولت در تمام ا«:  گفتي بانك مركزي ارزمعاون
 بعضا نادرست و اتخاذ يها  روزحيمدت با تصح

 را ي نفتريرات غ صادتي تقو ي علمي اقتصاديها استيس
 زي صادركنندگان نيدر دستور كار خود قرار داده است ول

   .« انجام دهنديدي كليها  حركتنهي زمني در اديبا
ها و خدمات و   كااليفي سطح كشيافزا«:  گفتمجرد

 است كه ي مسائلني از مهمتري جهانيها كسب استاندارد
   .«ردي مورد توجه قرار گدي صادركنندگان باياز سو

 ميليارد توماني در ٣٣٠رونده قاچاق پ
  دستور كار دستگاه قضائي

  
 ميليارد توماني در دستور كار دستگاه ٣٣٠پرونده قاچاق 

 ميليارد ٣٣٠قضائيبا حكم رئيس قوه قضائيه پرونده قاچاق 
توماني براي رسيدگي به مجتمع قضائي امور اقتصادي 

 به گزارش روابط عمومي مجتمع قضائي امور.ارسال شد
اقتصادي پرونده متهمان به قاچاق كاال موسوم به باند 

كه از باندهاي فعال در امر قاچاق در كشور » ج«برادران 
بوده، حسب دستور رئيس قوه قضائيه، پس از صدور 
كيفرخواست از سوي دادستان عمومي و انقالب كرمانشاه 
از طريق احاله جهت رسيدگي به مجتمع قضائي امور 

بنا به اعالم اين مجتمع، پرونده بيش .داقتصادي ارسال ش
 ٣٣٠ متهم و حجم كاالي قاچاق شده افزون بر ٣٠از 

ميليارد تومان است كه هم اكنون در مجتمع قضائي امور 
  .اقتصادي تحت رسيدگي است

  

   کيلومتر لوله براي قاچاق گازوئيل٣احداث 
  

قاچاقچيان سوخت در اقدامي عجيب سه کيلومتر لوله پلي 
هاي ماهشهر و  ا در سواحل جنوبي بين شهرستاناتيلن ر

  .هنديجان احداث کردند
 به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق، وز،ي نفيبه گزارش شر

هاي ساحل مخفي شده  اين لوله سه کيلومتري که زير شن
بود در نزديکي شهرستان هنديجان واقع در استان 
خوزستان از سه کيلومتر قبل از ساحل يکي از خورهاي 
هنديجان شروع شده و به آب هاي خور شانشي بين 

  . است رسيده  ماهشهر ميوهاي هنديجان  شهرستان
 گزارش، تانکرهاي سوخت با اتصال به قسمت بنابراين

ابتدايي لوله، گازوئيل را در اين قسمت تخليه کرده و در 
هاي ساحلي براي خروج قاچاق  قسمت انتهايي آن در آب

مشاهده :  گزارش حاكيستناي.شده است بارگيري مي
خودرو حامل گازوئيل در سه کيلومتري ساحل تصور 

   .کرده است خودروهاي لجن کش را ايجاد مي
به : کند  گزارش درباره نحوه کشف اين لوله اضافه مياين

تازگي مامورين درياباني ناجا پس از کشف يکي از 
تانکرهاي پالستيکي قاچاق گازوئيل در نزديکي اين لوله، 

توجه بارگيري تانکرهاي پالستيکي از طريق اين لوله م
 هيچ خبري از هويت احداث کنندگان و هنوز .شدند

همچنين . سوءاستفاده كنندگان در دسترس نيست
تانکرهاي پالستيکي رها شده در آبهاي جنوبي به چنين 

 مصوبه شوراي تامين استان طبق .وضعيتي دچار هستند
اي شناسايي قاچاقچيان خوزستان، اقدامات انتظامي بر

گازوئيل از اين طريق همچنين تانکرهاي پالستيکي در حال 
عالوه به اين شرکت پااليش و پخش . انجام است

هاي نفتي مکلف به گشت هوايي بوسيله بالگرد  فرآورده
  .ها شده است براي جلوگيري از قاچاق سوخت اين روش

  قيمت گوشت مرغ و تخم مرغ باال رفت
   

   : ي بازتابسايت حكومت
 از مواد ي برخي خرده فروشمتي متوسط قيبانک مرکز

 ماه وري به نهم شهري در تهران در هفته منتهيخوراک
به گزارش مهر به نقل از بانک .  را اعالم کرديجار

 اقالم گروه هي کلي ، در هفته مورد گزارش بهايمرکز
 تخم متيق.  نداشت يريي نسبت به هفته قبل تغاتيلبن

 الي ر٢٧٠٠٠ ي ال١٩٨٠٠ ي اانه و شافتي شيامرغ افز
در گروه .  انواع برنج ثابت بود يبها.  رفت يفروش م
 قرمز اي لوبي آمد ، بهانيي لپه نخود پامتيحبوب ق

 نشان داد يي اقالم نوسان جزري سامتي نداشت و قيرييتغ
 ي نظر شهردارري زنيادي مستقر در مي هايخواربارفروش. 

 نيي پاالي ر٣٦٧٠ تا ٣٥٤٠ ييلويا کاقالم حبوب را حدود
 ي سطح شهر مي انواع مشابه در فروشگاه هايتر از بها
 ي نظر شهردارري زنيادي ميدر هفته مورد بررس. فروختند 

 داشت ي نسبتا مناسبتيفي تازه را که کي و سبزوهياقالم م
 ي و تره بار شهرداروهي منيادي سازمان ميبه نرخ ها

   .  فروختنديتهران م
 وهيم . دي گردي عرضه نمري مذکور انجنيادي در ممناض

 تازه را ي و سبزوهي سطح شهر اقالم مرغوب مي هايفروش
 بي سمتي تازه قي هاوهي نمودند که در گروه ميعرضه م

 ي بهاي ، خربزه و هندوانه کاهش ولي ، طالبيگالب ، گالب
 متي تازه قي هاي و در گروه سبزافتي شي اقالم افزاريسا
 ري ساي آمد اما بهانيي سبز پااي و لوبازي ، پينيزم بيس

 انواع گوشت قرمز متي هفته قنيدر ا. اقالم باال رفت 
در هفته  . افتي شي گوشت مرغ افزايثابت بود ، بها
 عي ماي و روغن نباتي خارجي قند ، چامتيمورد گزارش ق

 جامد نوسان ي شکر و روغن نباتي نداشت و بهايرييتغ
   . ادد نشان ياندک

    و تخم مرغاتيلبن
 اتي اقالم مختلف گروه لبنمتي قي هفته مورد بررسدر

   .  درصد باال رفت٢/٢ تخم مرغ يبها. ثابت بود 
    و حبوببرنج

در گروه .  نداشت يريي انواع برنج تغمتي هفته قني ادر
 ٤/٠ يتي چاي لوبمتي قرمز ثابت بود و قاي لوبيحبوب بها
 درصد ٢/١ ي ال٣/٠ اقالم ريا سي بهاي ولشيدرصد افزا

   . افتيکاهش 
    تازهي هاي ها و سبزوهيم

 درصد ، ٥/١ گالب بي سمتي تازه قي هاوهي گروه مدر
 درصد ٥/٣ درصد ، خربزه ٩/٠ ي درصد ، طالب٦/٢ يگالب

 ٦/٠ اقالم ري ساي آمد اما بهانيي درصد پا٦/٦و هندوانه 
 تازه يا هيدر گروه سبز.  درصد باال رفت ٩/٥درصد تا 
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 اي درصد و لوب٩/٢ ازي درصد ، پ٢/٠ يني زمبي سمتيق
 درصد ٥/٠ اقالم ري ساي بهاي کاهش ولرصد د١/٢سبز 

   . افتي شي درصد افزا٨/٢ يال
    قرمز و گوشت مرغگوشت

 يريي انواع گوشت قرمز تغمتي هفته مورد گزارش قدر
   .  درصد باال رفت٥/٣ گوشت مرغ يبها. نداشت 

   ي و روغن نباتيا ، شکر ، چقند
 و روغن ي خارجي قند ، چامتي قي هفته مورد بررسدر
 درصد کاهش اما ٢/٠ شکر ي ثابت بود و بهاعي ماينبات

  . نشان دادشي درصد افزا٢/٠ جامد ي روغن نباتمتيق
  

درگيري در ميدان شقايق خرم آباد بين 
  مردم و رانندگان

  
   انندگاندرگيري در ميدان شقايق خرم آباد بين مردم و ر

عصر شنبه دهم شهريورماه در :طبق خبرهاي دريافتي 
ميدان شقايق و خيابان علوي خرم آباد تعداد زيادي از 
مسافرين بدليل كمبود وسيله اي براي جابجايي عصباني و 

در خرم آباد وضعيت اباب و ذهاب فوق  .معترض شدند
جمعيت زياد است تاكسي ها در سطح . العاده خراب است

شخصي ها كه كرايه را دو برابر . لي كم هستندشهر خي
مردم . .اين است كه وضعيت خيلي سخت است. كرده اند

زيادي در ميدان شقايق و خيابان علوي براي رفتن به 
منازل و محل كار خود هيچگونه تاكسي و وسيله نقليه اي 
را پيدا نميكردند كه همين موضوع باعث اعتراض آنان 

نتطامي به مردم معترض يورش سرانجام نيروي ا. شد 
: يكي از شهروندان گفت  ..برده و مردم را پراكنده كردند

مشكل بنزين واقعا مردم را كالفه كرده است سرمايه 
حتي مردم با اينكه وام . گذاري و كار و اشتغال وجود ندارد

خوداشتغالي و سرمايه گذاري هست ولي هيچ كارآفريني 
جامعه اي زندگي ميكنيم مثل اينكه در . صورت نميگيرد

مردم از ايستادن در . كه همه چيز راكد و تعطيل است
صفهاي طوالني براي پرداخت پول آب و برق و بانك 

مخابرات و گاز ناراحت و عصبي هستند و از آن طرف ,
مردم االن در . مسائل خارجي مردم را نگران كرده است 
 ذهني و فضاي. وضعيت كامال نيمه بحراني قرار گرفته اند

رواني خاصي االن حاكم شده است يعني خودبخود مردم 
احساس ميكنند كه بايد يك چيزي بشود حاال بدست كي 

هرچي . هست به ضرر كي هست ديگه كاري ندارند 
استبداد . هست خدا كند به سر ظالم و ظالمين باشد 

انشااهللا آنها متضرر .هر چي هست , استكبار جهاني,داخلي 
   .شوند

  ٨٦,٠٦,١٣-اري هماخبرگز
  

   مجلسندهي نمايخوددار
   از پرداخت اقساط وام

  
 چک ٢ دستور پس از آن صادر شد که نيا:  نيوز جهان
 برگشت خورد و تي اقلوني عضو ارشد فراکسکي ينيتضم

 از حقوق خود يونيلي م٣٠ به کم کردن اقساط وام يو
 ي مجلس شوراسي دستور حداد عادل رئبااعتراض کرد

 که از مجلس وام گرفته اند موظف يندگانينما ، ياسالم
 وام هي ، اقدام به تسوي اسفند ماه سال جارانيشدند تا پا

 دستور نيا» جهان« گزارش خبرنگار به. خود کننديها
 از ي که برخدي مجلس بدنبال آن صادر گردسيرئ

 خود به يافتي دري از پرداخت اقساط وام هاندگانينما
 گزارش ، ني بر ابنا.کردند ي مجلس خودداريامور مال

 يني فقره چک تضم٢ پس از برگشت خوردن شي پيچند
 ي ، معاونت ادارتي اقلوني ارشد فراکسي از اعضاکي

 مبلغ وام و کم نمودن ي مجلس اقدام به قسط بنديمال
 اقدام با اعتراض ني کرد اما اي از حقوق ماهانه ويمبالغ
 اتي عضو هکي با ي وي و برخورد لفظندهي نماني اديشد
  . مجلس مواجه شدسهيرئ
 آغاز بکار ي در ابتداتي اقلوني عضو ارشد فراکسنيا

 تومان وام گرفته و پس از ونيلي م٣٠مجلس هفتم مبلغ 
  . کردي ميگذشت سه سال از بازپرداخت آن خوددار

 مسکن ي تعاونقي از طرندهي نماني شود اي گفته منيهمچن
 سعادت آباد  دري چند واحد مسکوندي خريمجلس برا

  .اقدام گرده است

   نفر٢١اعدام 
   ي سي بيب

در " محاربه با خدا"نفر به جرم قاچاق مواد مخدر و  ٢١
   .ايران به دار آويخته شدند

 ي جمهوري خبر صدا وسيماي گزارش واحد مرکزبه
 مواد مخدر ياسالمي، هفده نفر از اين افراد که قاچاقچ

اند صبح شناخته شده "  االرضيمفسد ف"بوده و 
 يدر استان خراسان رضو] ر. شهريور١٤چهارشنبه [امروز

 موادمخدر در مقادير باال و قاچاق .به دار آويخته شده اند
 االرض، بنابر يهمچنين شناخته شدن به عنوان مفسد ف

   . دارديقوانين ايران، مجازات اعدام را در پ
 ايران حمل، نگهداري، خريد، توزيع، احتکار، ترانزيت، در

مصرف و فروش مواد مخدر جرم محسوب و بر اساس 
   . شوديمقدار و نوع مواد با آن برخورد م

شرور " شهر شيراز نيز چهار نفر که از آنها به عنوان در
 و در حضور يياد شده، در محل دروازه سعد" دار سابقه 

   . از مردم به دار آويخته شده انديجمع كثير

 اسلحه، قاچاق ي و نگهدار افراد به اتهام شرارت، حملاين
" محارب با خدا"مواد مخدر و مقابله مسلحانه با مأموران 

   .شناخته شده و به اعدام محكوم شدند
 استان فارس ي دادگستري نجيبي، معاون قضائيعبدالنب

 ي حکم اعدام اين افراد به خبرگزاريروز قبل ازاجرا
عاقبت برهم زدن امنيت : "دانشجويان ايران گفته بود

   ." نيستي جز برخورد شديد قضائي چيزيعموم
 هر ي سال جاري محلي، از ابتداي گفته اين مقام قضائبه

هفته به طور متوسط يک يا دو قاتل يا شرور يا عوامل 
   .اند تهيه و توزيع مواد مخدر در استان فارس اعدام شده 

 ديده بان حقوق بشر سال گذشته با صدور اطالعيه سازمان
 مجازات اعدام در يآنچه افزايش ميزان اجرا نسبت به يا

   . کرده بوديايران عنوان کرد، ابراز نگران
 از ايران اعالم ي خبري سازمان با استناد به گزارشهااين

 نژاد رياست ي که محمود احمديکرده بود، از هنگام
 ايران را بر عهده گرفته، آمار اعدام در اين کشور يجمهور

ساس گزارش ساليانه سازمان عفو  ابر .افزايش يافته است
 مدافع حقوق بشر است، در سال يبين الملل که سازمان

 از جمله حد اقل - نفر ۹۴، در ايران دست کم ۲۰۰۵
هشت نفر که هنگام ارتکاب جرم کمتر از هيجده سال 

 هم ي همين گزارش، شمار زيادبنابر .داشتند اعدام شدند
ه دست کم در اين مدت محکوم به مرگ شدند، از جمل

يازده نفر که زمان ارتکاب جرم کمتر از هيجده سال 
 ديده بان حقوق بشردر جديدترين سازمان .داشتند

گزارش ساالنه خود آورده است، احترام به حقوق بشر و به 
 بيان و اجتماعات در ايران در سال يويژه رعايت آزاد

 همين گزارش در . رو به وخامت گذاشته است۲۰۰۶
ومت ايران در سال گذشته حداقل سيزده آمده است، حک

مجرم جوان را اعدام کرد که اين آمار بيش از هر کشور 
 ديده بان حقوق بشر در گزارش سازمان . استيديگر

 کند که يخود به اعدام دو نوجوان هفده ساله اشاره م
   .سال گذشته انجام شده است)  ارديبهشت٢١(يازدهم مه 

 از يبه حفظ امنيت اجتماع طرح موسوم ي آغاز اجراي پدر
 در ايران، هر چند وقت يک بار ي تابستان سال جاريابتدا

 تحت عنوان اراذل و اوباش يا بر هم ياخبار اعدام افراد
   . شودي از ايران گزارش ميزنندگان امنيت اجتماع

 
 

  
  
   
 
  
  
   
  
   

 
 

با درج آگهی در 
ايران خبر به کار 
 خود رونق دهيد 

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

 Cell: 403-852-5210   
ا  دالر تخفيف هديه برای بازرسی از منزل شم۵۰  - 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 
  )پرداختی سپتامبر( 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 ٤٠٠هزينه آموزش هر دانش آموز اين دوره ها : 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
  : با ماتماس

Email: plcc_calgary@yagoo.ca 
Tel: 403-274-81  

 مايل ٥٠٠: جهانی در خودروسازیانقالب
 !  دقيقه شارژ٥حرکت تنها با 

 
 را ارايه کرده اند ی نوينی در کانادا فناوریمتخصصان شرکت:مهر

 ٥٠٠قه شارژ شدن تا  دقي٥ تنها با ی برقی آن خودرویکه ط
  کهیاين سيستم نوين خودروي.  خواهد کردی طیمايل را به راحت

EES نام دارد، محصول شرکت ZENN Motor Co  در
 را به ثبت یاور کانادا است که امتياز اين ابداع اين فنیتورنتو

 مناسب ی نوين با هدف يافتن جايگزينی فناوراين .رسانده است
 آن ی ارايه شده و طی الکتروشيميايی های باتریو کارآمد برا

 تواند ی خود می خودروی دقيقه ا٥کاربر تنها با شارژ کردن 
 مايل فاصله ميان داالس و هوستون را بدون استفاده از ٥٠٠

 ی در حالیان، اين فناور.ان.ی اساس گزارش سبر ! کندیبنزين ط
 بايد) دوگانه سوز (ی هيبريدی خودروهایارايه شده است که برخ

 شب پيش از استفاده و صرف ساعت ها زمان، شارژ شوند و یط
اين .  مايل را نيز بدون استفاده از بنزين بپمايند٥٠تازه تنها 

 یبريد هيی است که هم اکنون بخش اعظم خودروهایدرحال
   . کنندی از بنزين حرکت میجهان بر پايه استفاده جد

ذخيره  جهان ی الکتريکی ضعف صنايع ساخت خودروهانقطه
 از سراسر جهان از ی که دانشمندانیدرحال . استی انرژیساز

 ی دهه زمان بر رو٢جمله دانشگاه تگزاس با بيان اينکه بيش از 
 از اين دست صرف کرده و هنوز در مراحل اوليه یتحقيقات

   ! اين شرکت را زير سوال برده اندیهستند، ادعا
  

که ميان هزاران  است ی راز اين شرکت ماده ساندويچ شده ااما
در اين فرآيند ذرات .  باريک قرار گرفته اندی ويفریورقه فلز

 چسبيده و با سرعت در ميان مواد ی فلزیباردار شده به ورقه ها
   . کنندی اين خودرر حرکت میباتر

 است که به ذخيره و ی ابر ظرفيتی اين فرآيند باترنتيجه
  . پردازدی می از انرژی حجم قابل توجهیآزادساز

 هي کاهش شهريعنيعدالت : همپتون
 ي عالالتيتحص

 
 ي سخنانيط) ي پيان د(هوارد همپتون رهبر حزب دمکرات نو 

 ٤٦٠ نيانگي را به طور مهي عالالتي تحصهياعالم کرد، او شهر
 بالغ بر ي خود بودجه انيدالر ساالنه کاهش خواهد داد که ا

   . طلبدي دالر در سال مونيليم٢٥٠
 از ،ي کس به خاطر ندارچي است که هنيدالت اع:  گفتهمپتون

   . در کالج و دانشگاه ها محروم نشودهي عالالتيتحص
 ٢٢٥٨٩ حدود نيانگي به طور موي انتارالنيفارغ التحص:  افزوديو

   . دارنديلي تحصيدالر بده
 دانشگاه ها و کالج ها را به سطح هي قرار است سطح شهرهمپتون

-٢٠٠٦ يليدر سال تحص. اند برگردينتي از دولت مک گشيپ
امسال . دالر بود٤٩٠٠ ي عالالتي تحصهي شهرنيانگي م٢٠٠٥

 يبرا.  کندداي پشيدالر افزا٥٣٦٠ شود که به ي زده منيتخم
 همپتون طرح که يي دانشگاه تورنتو، جاسانسي دوره لانيدانشجو

 ينتي از مک گشي به دوره پهيخود را عنوان کرد، برگشت شهر
 حقوق و انيدانشجو.  شودي پس انداز مدالر٣٨٩ يبه معن

 شش روز آينده شهر کلگری هواشناسي
 WED چهار شنبه

Sep 05 
 TUE سه شنبه

Sep 04 
 MON دوشنبه

Sep 03 
 SUN يکشنبه

Sep 09 

 SAT شنبه
Sep 08 

  FRI جمعه
Sep 07 

 
H 13 L 04 

 
H 17L 06 

 
H 17 L 04 

 
H 17 L 06 

 
H 14 L 07 

 
H 17  L 09 
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   .دالر پس انداز خواهند کرد١٥٠٠ راه حدود ني از ايپزشک
 شود، ي برگزار م٢٠٠٧ که دهم اکتبر ي آستانه انتخابات استاندر

 و دمکرات نو، برالي استان، محافظه کار، ليهر سه حزب اصل
که  دانند يآنها م.  مسئله آموزش گذاشته انديتمرکز خود را رو

  . مهم استاري ها بسييوي انتاريامر آموزش برا

 در حال تالش است تا يراني زن اکي
 برد،ي به سر مهيهمسرش را که در زندان ترک

  .به کانادا بازگرداند
 شهروند ان،ي مطلبرضاي رستم پور، همسرش علالي لي گفته به
 ياو که برا.  شهروند کاناداست١٩٩٠ از سال يي ـ کانادايرانيا

 به ي اعالم پناهندگلي رفته بود، به دلراني خانواده به اردايد
 راني اش توسط مقامات ايي و کانادايرانيکانادا، هر دو گذرنامه ا

 و با يني زمقي از طراني مطلبرضايپس از آن عل.  شدفيتوق
 ي مهي خود را به ترک،يرقانونيپشت سر گذاشتن خطرات راه غ
   . روديم هيرساند و به سفارت کانادا در ترک

 خود با مقامات ي هاي طور که خانم رستم پور در نامه نگارآن
 و کندي نمي همکارهي اظهار داشته، سفارت کانادا در ترکييکانادا

   . کندي استرداد افراد اشاره مي براراني و اهي ترکنيبه قانون ب
 هي در زندان ترکاني مطلبرضاي حدود دو ماه است که علاکنون

 يدگي و در اعتراض به عدم رسبردي به سر مراني اخراج به ايبرا
 خود به اعتصاب غذا متوسل شده است، ضمن آنکه تيبه وضع

 رستم پور به مقامات خانم . به دارو داردازي است و نماري بشانيا
 او ران،ي نوشته است، در صورت استرداد همسرش به اييکانادا

  . و شکنجه روبرو خواهد بوديريبا خطر دستگ
 تقاضا دارد که گراني خود و ديرانيستم پور از هموطنان ا رخانم

 تفاوت با يبا تماس با سفارت کانادا در آنکارا نسبت به برخورد ب
   . اعتراض کننديي شهروند کاناداکيهمسرش به عنوان 

  : تماس با سفارت کانادا در آنکاراي هاتلفن
 ٣١٢ ٩٠-٠١١ چوبان اوغلو از مسئوالن سفارت يآقا

٤٠٩٢٧٤١  
  ٤٠٩٢٧٤٠ ٣١٢ ٩٠ -٠١١ آندرهيآقا

  ٤٠٩٢٧٠٠ ٣١٢ ٩٠ -٠١١ ي مرکزتلفن
 ٣١٢ ٩٠ -٠١١ ي تماس با بازداشتگاه اتباع خارجشماره

٣٨٨٨٠٦١  
 اني مطلبرضايعل 
  

  کشف شديليسه بمب در اتوموب
 

 عامالن سه مورد نامه حامل مواد اي عامل ييبه دنبال شناسا
 ي نظر داشت که در پري را زي تورنتو فرد مشکوکسيمنفجره، پل

  . شخص مظنون کشف کردليآن سه بمب را در اتومب
 ي ندهي وار نماي بعدازظهر جمعه، توني کنفرانس مطبوعاتدر
 ٣٥ باي تورنتو گفت که طول هرکدام از بمب ها تقرسي پلسيرئ

ساله به اتهام سه  Adel Arnaout ،37 متهم،. متر بوديسانت

 مورد کي انفجار و يش برا قتل، سه مورد تاليفقره تالش برا
 بازداشت شده يرقانونيداشتن مواد منفجره با اهداف غ

 و ي بزرگراه دان ولي باند جنوبنکهي بعد از اسي پليروهاين.است
 يرمسکوني غي را بستند، توانستند بمب ها را به منطقه نريگارد

 انتقال داده و آنها را منفجر کنند
 

 ي فراري جنگتکارانيکانادا بهشت جنا
 

 در بالکان ري اخي برخوردهاي هايکانادا مقصد مورد عالقه فرار
 ي و وکاليو کارشناسان سابق ضدجاسوس. و روآندا شده است

 اتاوا منابع اطالعات ايآ:  پرسندي از دولت کانادا مي المللنيب
    افراد محکوم دارد؟ني ايي شناساي برايکاف
 يجاسوس کارشناس سابق اداره مهاجرت و ضدنيگي کوئتام

RCMP بودم، کانادا را ي جنگتکارانياگر من مشاور جنا: گفت 
 ي مشنهادي پي جنگيتهاي فرار از مجازات جناي مکان برانيبهتر

 تکاراني کرده اند که پنج تن از جناحي روآندا تصرمقامات .کردم
 يبرا.  برندي در رواندا در کانادا به سر ميمسئول نسل کش

Leon mageselaدولت روآندا . ادر شده استحکم اخراج ص
 را از دولت تکاراني جناني از اي و استرداد برخيريحکم دستگ

 لگري که به عنوان تحلنيگي کوئيآقا .کانادا تقاضا کردهاست
 سابق خدمت يوگسالوي ي المللني بي در دادگاههاياطالعات

 در کانادا به ري مظنون اخي جنگتکارانيتعداد جنا: کرده، گفت
 لي گزارش منتشره دولت در اواطبق . رسديمهزاران نفر 

 ٥٧ پرونده يدر حال بررس RCMP  وييامسال، مقامات قضا
 ي تا کنون م٢٠٠٦ مارچ کي و ي سخي از تاري جنگتکاريجنا

 آوردن ياداره مهاجرت کانادا برا:  اضافه کردنيگيکوئ .باشند
 چگونهي که هي کند در حالي صرف مرويافراد مختلف به کانادا ن

   . کرم زده وجود نداردي هابي کردن سروني بي برايريدبت
 تکارانيمتهم به اشتباه در مورد جنا RCMP ري اخي هفته هادر

 آگوست اداره مهاجرت بسته شدن ١٧.  شده استيمظنون جنگ
 بوده ي دولتلي ساله از رواندا که وک٣٤ پناهنده کيپرونده اخراج 
ده است متهم به  شخص که نامش افشا نشنيا. را اعالم کرد

 در ني شده و اندا روآ١٩٩٤ در مورد کشتار سال ييدروغ گو
 شخص به ني اخراج ايبرا RCMP يتهاي است که فعاليحال
 شده ي مقامات دولت فدرال به شکست منتهي عدم همکارليدل

   .است
Lorne Waldmanي شاهد١٥ ني بدازي گوي مدافع مليوک 

 نفر از ٣ ي فقط به گفته ها مورد با آنها مصاحبه کردهنيکه در ا
   . کرده استهي شخص گفته اند، تکنيآنها که بر ضد ا

 در مورد دي کرده است که بگوي اتاوا سع١٩٩٨ سال از
   . کندي عمل مي باشد و جدي نممي مالي جنگتکارانيجنا

 يو مشاور دادگاهها Mc Gill اخوان پروفسور حقوق دانشگاهاميپ
 ياقدامات: دي گوي مورد مني در ايوگسالوي روآندا و ي المللنيب

 به کانادا و امکان ي جنگتکاراني ممانعت از ورود جنايکه برا
  . استزي ناچاري افراد از کانادا شده، بسني کردن ارونيب

 دولت در ي از مشکالت وکاليکي: گفت RCMP ي سخنگوکي
 اطالعات در ي از کانادا جمع آوري جنگتکارانيمورد اخراج جنا

   . به دادگاه عرضه شودديکشور است که باخارج از 
 کانادا يي قضاستمي موارد شاهدان مطابق استاندارد سي بعضدر

 ستميس: دي گوي منيگي کوئي است که آقاي در حالني و استندين
استاندارد ما .  دارديي باالي استانداردهالي کانادا بدون دلييقضا

 . کندي را قبول نمگري ديشواهد دادگاهها
 

 ادمونتون در کنسرت جان ياز اهال يمرد
 که خود در يري درگکي ي قربان،يبون جو

  .آن شرکت نداشت، شد
  

 شولتز، پدر دو فرزند و نامزدش سي شروع شد دنيري درگيوقت
 کنسرت ي در سالن رکسال براي جوال١٢النا هارتمن در روز 

 السل، شاهدان زد و يووگن و تون.  حضور داشتنديجان بون جو
 مشروبش ي ادمونتون گفتند که زني وي تي سۀ شبکخورد به

 با آنها ي شد و سپس دوست پسرهاي عصبانگري دي زنخت،ير
 از مردها تعادلش را از دست يکي لحظه نيدر ا.  شدندريهم درگ

 بيگردن شولتز شکست و باعث آس.  شولتز افتاديداد و رو
 يجلو که مرد دي آيبه نظر م: "ووگن گفت.  به نخاع او شديميدا

 رد ي صندلي خواست از روي مگريما به قصد زدن مرد د
 ي به شولتز که از چهاردست و پا فلج است ولدکترها".بشود

 حس المسه دارد گفته اند او ي کمشيهنوز در دستها و پاها
شولتز .  برگرددتواندي راه نخواهد رفت و به سر کار هم نمچگاهيه

 حرکت تواندي او نمدر حال حاضر.  کار بودنيکارگر ماهر ماش
 زوج از نيا.  سرفه کندي حتاي بخورد و يدني نوشايکند، غذا و 

 وارد نشده است شوکه شده يي اتهام جناچي هاني مني در انکهيا
 ني و من ادهيچي است پي امرنيبه نظر من ا: "هارتمن گفت. اند

 وارد يي اتهام جناچي که هرمي بپذتوانمي اما نمکنم،يرا درک م
 که به سالن کنسرت رکسال ديگوي ادمونتون مسيپل".نشده است

  .شودي نمي تلقيي جنايفراخوانده نشده بود و حادثه امر
 ي گزارشسي که پلدهدي ادمونتون گزارش مي وي تي سۀشبک

 که در کشمکش حضور داشت از يي از مردهايکيارائه نکرده و 
 با شولتز و هارتمن گفتند که آنها.  نزاع فرار کرده استيصحنه 

 مالک سالن است مالقات ندهي تورتلند پارک که نمامهيشرکت ب
  . نزده استيام شرکت هنوز دست به اقدني ايکرده اند، ول

 .باشدي ادعاها مي اعالم داشت که در حال بررستورتلند
  
   
   

    
   
  
  
    

 

Hojye painting 
Interior and Exterior Home and Commercial Painting 

  رنگ آميزی داخل و خارج ساختمانهای مسکونی و تجاری

TEL:403-383-5452 
 

خبر های تازه همه روزه 
سايت ايران خبردر   

www.irankhabar.ca   

http://www.irankhabar.ca
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فروشگاه جديد مواد غذائی افغانی و 
ايرانی با ارائه بهترين محصوال ت در 

 فتتاح شد شهر کلگری ا
Now there is a new grocery store 

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

Iranian products for the 
community. 

    
 

   

  

 

 نانان بربری تازه همه روز در اين فروشگاه با دستگاه مجهز نان پزی پخته می شود 
فغانی و ايرانی با بهترين کيفيت انواع مواد غذائی ا  

. انواع خيارشور ، ترشی ، گالب ، مربا و ديگر محصوال شرکت يک و يک... انواع چای احمد، محمود، الکوزه 
   و پنير بلغارانواع برنج ، جان آهو بره ، سليم کاروان. 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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  نکايدختر ا' قص نيب 'يياي مومکري پشينما
    
 ي داده مشي محفظه سرد شده نماکي در نکاي ايياي مومدختر 

 يب" که باستان شناسان آن را نکاي دختر اکي يياي مومجسد شود
 ني نخستي شد براداي پ١٩٩٩ کنند و در سال ي مفيتوص" نقص

 ي نفر براصدها. گذاشته شده استشي به نمانيبار در آرژانت
 ي در شهر سالتا در شمال غربيبه موزه ا" زهيدوش "يياي مومدنيد

 ١٥ دختر، که در زمان مرگ ني ايايبقا. هجوم بردندنيآرژانت
 در کوه ي بر فراز آتشفشانيخي گودال کيسال داشته است، در 

  . شدداي دختر و پسر جوانتر پکي آند در کنار يها
 نکاي سال قبل توسط قوم ا٥٠٠ باورند که آنها ني بر امحققان

 بر کوه ي متر٦٧٠٠ در ارتفاع کري سه پنيا. شده انديقربان
 مرز يکي در نزدن،ي آرژانتي در شمال غربي آتشفشانالکو،يلوال

 باستان نهارد،ي روهاني آن زمان دکتر در. کشف شدنديليش
 ني که به ايي هايياي گفت تاکنون مومم،يشناس سرپرست ت

سه نفر،  ني شود که اي متصور. استدهي حفظ شده باشد نديخوب
 ي براي مراسماني لقب گرفته اند، در جرالکويکه کودکان لوال

 ي برداشت ساالنه ذرت قرباني برانکاي ااني از خدايشکرگزار
  .شده باشند

  'اشتباه بزرگ'
 يطي سرد مشابه شراي پر از هوايدر محفظه ا" زهيدوش "ييايموم
  . شودي داده مشي شده نماداي در آن پکريکه پ
 نسبت به يني آرژانتي در گفتگو با رسانه هادکنندگانيبازد

  . کرده اندرتي ابراز حيياي مومتيفيک
 هر دي کني نگاهش ميوقت.  شده امريمن متح: " زن گفتکي

  ". از جا بلند شود و زبان باز کندديلحظه انتظار دار
 از يري جلوگي که براي گروه بومني آن خشم چندشي نمااما
  . استختهيرانگ کردند را بي آن تالش مشينما
 سالتا به هي در ناحزي دره کالچاکلي سوارز از قباگليم

است و "  بزرگياشتباه "يياي مومشي گفت که نماتدپرسيآسوش
 به مرده احترام دکنندگاني کرد که بازديدوارياظهار ام

 از ي جنوبيکاي بخش اعظم آمري زماننکاهاي ايامپراتور.بگذارند
 از يي و بخش هايليرکز ش تا مي امروزيويجمله پرو و بول

 با ١٥٣٢ در سال ي امپراتورآن. گرفتي را در بر منيآرژانت
 .دي ها فروپاشييايتهاجم اسپان

 يکودکان با مواد افزودن' ي فعالشيب'
  مرتبط است

 ني هشدار داده است که احتماال بني به والدايتاني بردولت   
 ، در کودکان و(ADHD اي Hyperactivity) "ي فعالشيب"

 وجود مي ها ارتباط مستقي افزودني حاوي هايمصرف خوراک
   .دارد

 Food) ايتاني بريي مواد غذاتيفي نظارت کننده بر کآژانس
Standard Agency)ني خود در اقي تحقنيدتري، در جد 

 را دنبال ي که در انتخابشان قاعده خاص- کودک را صدي سنهيزم
   . مورد مطالعه قرار داده است-نکرده بود 

 متوجه شدند ي سازمان دولتني محققان اق،ي تحقني ااني جردر
 ي مواد افزودني حاوي نوشابه هادني کودکان پس از نوشنيکه ا

 يزي غرشتري کنند و رفتارشان بي تفکر رفتار نميعمدتا از رو
   . دارنديفي ضعي تمرکز فکرنياست؛ آنها همچن

 ايکه کم  اند دهي رسجهي نتني سازمان اکنون به اني امحققان
 ژهي کودکان به ويي غذامي از رژيحذف کردن مواد افزودن

   . خواهد بوددي آنها مفي فعال براشيکودکان ب
 و نه ي مصرفي در داروهاريي تغندي گوي مهي کارشناسان تغذاما
 در ي فعالشي ممکن است منجر به بهبود عالئم ب،يي غذاميرژ

   . فعالندشي بداي شود که شديکودکان
 تيفي محقق آژانس نظارت بر کني رتبه تري عالج،يرو و انددکتر
 کرده ي خود را بازنگري قبلي هاهيما توص: " گفتا،يتاني برييغذا

 ي که اگر کودکميي گوي ميي و به مصرف کنندگان مواد غذاميا
 يي غذاي ها مانند رنگ هاي دارد حذف افزودني فعالشيعالئم ب

  ". باشددي او ممکن است مفيي غذامياز رژ
 از جمله ژن ها، ي اضافه کرد که عوامل متفاوتي حال وني ابا

 شي و نحوه پرورش کودک موجب بستي زطيتولد زودرس، مح
 ي غذاجي تروي که براييايتاني بري هاگروه. شودي در او ميفعال

 سازمان ني ادي که هشدار جدندي گوي کنند مي متيسالم فعال
 دي تاکي مواد افزودنيا هاني بر زني از اشي بدي و باستي نيکاف

 The Soil) "انجمن خاک"، از "جياما هاکر". کرديم
Association)مواد تيفي بهبود کي که براي دولتري، سازمان غ 

 که دي گوي کند، مي متي فعالايتاني به طور گسترده در برييغذا
 از گسترش يري جلوگي براديبا" ياف اس ا "يآژانس دولت

 را اتخاذ کند و يان نقش موثرتر در کودکي فعالشي بيماريب
 در ي محدود کردن مواد افزودني را برايدي جدي هااستيس

  . کندي کشور معرفني شده در ادي تولي هايخوراک
 Food and Drink) "ايتاني در بريدني غذا و نوشونيفدراس"

Federation)ني در ايي مواد غذادکنندگاني تولي، که سخنگو 
 اما رفتهيرا پذ" ياف اس ا "ينس دولت تازه آژاهيکشور است، توص

 سازمان صورت گرفته ني که توسط ايي هاشي که آزمادي گويم
 مورد استفاده قرار يقي ها به چه طرينشان نداده است که افزودن

:  گفتوني فدراسني از مسئوالن ايکي هانت، نيجول.گرفته اند
 که  دانندي مي به خوبايتاني در بريي کنندگان مواد غذاديتول"

 و يي غذاي هاي در مورد افزودنيي هايمصرف کنندگان چه نگران
 مهم است که به مصرف کنندگان مواد يليخ.  دارنديدنيو نوش

 به ساتهمپتون دانشگاه دي جدقي تحقجهي گفته شود که نتييغذا
 سالمت افراد ي براي که هر نوع افزودنستي ني معننيا

  ". استنيخطرآفر
   رفتارکنترل

 غذاها ي مواد افزودنراتي در مورد تاثايتاني دولت بردي جدقيتحق
 ني در آنها، اولي فعالشي اختالل بجاديبر کودکان و احتمال ا

   . نبوده استقاتي دست تحقنينمونه از ا
 آن ي که دانشگاه ساتهمپتون مامور اجراد،ي جدقي تحقني در ااما

 مختلف استفاده شد که همه ي سنيشده بود، از گروه ها
  . نداشته اندي فعالشي بيماريلبان لزوما بداوط

 نه ساله اي سه ساله و هشت ي مطالعه به کودکان معمولني ادر
) مثال رنگ( ها ي متفاوت داده شد که مقدار افزودنيدنيسه نوش

 چگونهي اصال هاي بود ي تجاري هايدني برابر نوشاي شتريآنها ب
 ني اي فعالشي بزانيم . آن به کار نرفته بودهي در تهيافزودن

 ها اندازه گرفته شد و يدني و پس از مصرف نوششيکودکان پ
 ي حاويدني نوشدني به دست آمده نشان داد که نوشينمودارها

 از ي عاريدني با نوشسهي ها در مقاي از افزودنيي باالريمقاد
 يدر رفتار و تمرکز فکر" يري نامطلوب چشمگريتاث" ها، يافزودن

 دني بزرگسال تر پس از نوشنکودکا.ستکودکان داشته ا

) ي تجاري هايدني مشابه نوشي افزودنزانيبا م( دوم يدنينوش
 ني ازاني فعال نشان دادند، هرچند که مشي بي رفتارهايتاحدود

  .اختالالت در کودکان مختلف متفاوت بوده است
 را برعهده داشته، قي تحقني اتي که هداونسون،ي استمي جپرفسور

 مطالعه نشان ني النست آورده که ايعلم در مجله يدر گزارش
 در غذاها در کنار ي افزودني از رنگ هاي اختهي دهد که آميم

 ها يکه در تنقالت و بستن (ميماده نگهدارنده بنزوئات سد
  . در ارتباط استيش فعالي اختالل بشيبا افزا)  شودياستفاده م

نند که  کيري گجهي نتتدي نباني حال والدنيبا ا: " افزوده استيو
 ي فعالشي کودکانشان از ابتال به بيي غذامي مواد از رژنيحذف ا

 جادي در اگري عوامل ديلي که خمي دانيما م.  کندي ميريجلوگ
 از مي تواني ها را مي اختالل نقش دارند اما الاقل عامل افزودننيا

  ".مي حذف کننده عوامل کمک کنرهيدا
ان وجود ندارد که  امکني گفت که اني همچنونسوني استپرفسور

 جادي در اي ها عامل اصلي افزودنني کدام ماده در بمي بگوئقايدق
 در شتري بي فعالشي با،يتاني بردر. استي فعالشي بشي افزااي
 پنج تا ده درصد از کودکان در ني شود و بي مدهي پسرها دانيم

   . هستندي اختالل رفتارني دچار اي تا حدليسن تحص
 با ليموجب شود که کودکان در امر تحص تواند ي مي فعالشيب

 اخالل گرانه در مدرسه داشته يمشکل روبرو شوند و رفتارها
 .باشند

  
 
   

  
 
 

 

 

 نرخ مرجع نرخ فروش نرخ خريد نوع ارز

 9313 9326 9316 دالر آمريکا

 7700 7730 7684 دالر استراليا

 8829 8851 8801 دالر کانادا

 12718 12861 12801 يورو

 18853 18930 18870 پوند انگليس

 7736 7858 7810 فرانک سوئيس

 8073 8234 8187 يکصد ين ژاپن

 24703 24738 24688 دينار بحرين

 2536 2539 2534 درهم امارات

 2484 2486 2481 ريال عربستان

 33118 33198 33138 دينار کويت

 1360 1377 1364 کرون سوئد

 1611 1627 1617 کرون نروژ

 1708 1728 1716 کرون دانمارک

 

 نرخ ارز و طال 
 همه روزه در سايت

  ايران خبر 
www.iran-khabar.com  
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 مناسب ترين قيمت برای مسافرت به ايران و ديگر نقاط دنيا 
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. 

تينا خدايی: 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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  ها بهييکايآمر: بن الدن

  اورندي بي اسالم رو
      

    اسامه بن الدن در سه سال گذشته استدئوي وني اولنيا
 سه سال گذشته ي بار طنيل اوي بن الدن، رهبر القاعده برااسامه

  . نشان داده شده استدي جدييدئوي نوار وکيدر 
 را مورد ييدئوي نوار وني گفته اند که آنها اييکاي آمرلگرانيتحل

 پخش شده، ي مطمئن هستند که صداباي قرار داده و تقريبررس
  .متعلق به خود اسامه بن الدن است

 دادن اني پايرا پخش شده، رهبر القاعده دو راه حل بدئوي ودر
راه حل اول، گسترش دامنه .  کنديبه جنگ در عراق مطرح م

 در عراق است و راه کاي آمري به رهبريروهاي نهيشورش ها عل
 سي بوش، رئجورج. به اسالم استکاي آوردن آمريحل دوم، رو
 هيانوسياق-اي شرکت در نشست سران آسي که براکايجمهور آمر

 گفت که اظهارات دئوي وني به ايکنش سفر کرده، در واايبه استرال
 مدت يبن الدن در مورد جنگ عراق نشاندهنده اهداف طوالن

 ي مي است که در آن زندگيجهان خطرناک"القاعده در عراق و 
 يي افراط گراهي از جنگ عليعراق جزئ: " بوش افزوديآقا".ميکن

 خاطر است که ني کند، به اياست و اگر القاعده به آن اشاره م
  ".خواهد به هدف خود که خروج ما از آنجاست برسد يم

   سپتامبرازدهي سالگرد نيششم
 سالگرد حمالت ني اسامه بن الدن در آستانه ششمييدئوي ونوار
 ٢٠٠٤بن الدن از اکتبر .  منتشر شده است٢٠٠١ سپتامبر ١١

   . نشده بوددهي دييدئوي ويتاکنون در نوارها
 ندي گوي نوار هستند منيه ا که در حال مطالعييکاي آمري هامقام

 ي و احتماال در تابستان جارراي اخلمي است که فنيبرداشت آنها ا
 بعد از ي اقهي دق٣٠ نوار ني از اي کوتاهبخش.ضبط شده است

  . پخش شدرهيظهر روز جمعه از شبکه الجز
 نشسته باشد زي رسد بن الدن پشت مي به نظر مدئوي وني ادر

.  کرم رنگ به تن داردييو عبا دي سفراهني پکي که يدرحال
 ٢٠٠٤ است که در سال ييدئوي تر و کوتاه تر از ورهي او تشير

:  نوشته شده استيسي به زبان انگلري تصونيي پادر.منتشر شد
  ."کاي اسامه بن الدن به مردم آمرخي از شياميپ"

 به آن کاي رسانه در آمرني شده نوار که چندادهي متن پبراساس
 ماي کند و مستقي نمدي را علنا تهدکاي آمرندهيگو اند، افتهيدست 

  . شودي خواستار حمله به آن کشور نمزين
 ي آنها در تالش خود برادي گوي مکاي به مردم آمري عوض ودر

قانع کردن دولت بوش به توقف جنگ در عراق شکست خورده 
  .اند

  'نهيدو گز'
 يو افته،يبه آن دست " ي سي بيا" متن نوار که شبکه براساس

 ي اشتباهات شما بود که از کسانني از بزرگتريکي نيا: "دي گويم
 نه مجازاتشان دي جنگ را راه انداختند نه حساب خواستنيکه ا
را ) ي جمهوراستير( دور اول ديبه بوش اجازه داد"".ديکرد

 د،ي بار دوم انتخاب کردي او را برانکهي تر ابيکامل کند و عج
به قتل مردم ما در عراق  ... افتيکه آشکارا از طرف شما اجازه 

  ".و افغانستان ادامه دهد

 دادن به جنگ عراق دو اني پاي گفت که براکاي به مردم آمريو
 همچنان کشتار نکهي از طرف ماست و آن اياول: "راه وجود دارد

  ".مي کنديشما و نبرد با شما را تشد
 دني و گروکاي آمرکي راه دوم طرد نظام دمکراتدي گوي ميو

 شما و همه مردم جهان ي براگريحاال د.همه به اسالم است
 نظام چگونه ني انکهيا:  روشن شده استکي نظام دمکراتتياهم

 فدا کردن سربازان و توده ها، قيبا منافع مردم و خون آنها از طر
  ". کندي مي عمده بازي به منافع شرکت هايابي دستيبرا
نم اسالم را در  کياز شما دعوت م: " دهدي ادامه مندهيگو

 سي رئي سارکوزکوالي به نني متن نوار همچندر".ديريآغوش گ
 دهد پس از ماه مه يجمهور فرانسه اشاره شده است که نشان م

  .ضبط شده است
  ' تازهيتوطئه ها'

 عاتي تازه بن الدن به ابطال شايدئوي وندي گوي مخبرنگاران
  .درباره مرگ رهبر القاعده کمک خواهد کرد

 يفکر نم: " گفتکاي وزارت خارجه آمري معاون سخنگويسي کتام
 اي انجام دهد که از عزم ما اي دي باشد که او بتواند بگويزيکنم چ

 اما". بکاهديي مقابله با افراط گراي ما براي المللني بيعزم شرکا
 سازمان سي رئن،يدي هکلي فرانسه مايبه گزارش خبرگزار

 در روز جمعه در ي سخنرانکي در کا،ي آمرياطالعات مرکز
 اخطار داد که القاعده درحال ورکيوي در ني روابط خارجيشورا

:  گفتيو. استکاي حمالت تازه به آمري براينيتوطئه چ
 ي کنند که رهبري ميابي ارزادي زناني ما با اطملگرانيتحل"

 يري با تاثي توطئه اي برايزي القاعده درحال برنامه ريمرکز
 ي قبليدئوي وني الدن در آخربن".کاستي خاک آمرهي علديشد

 منتشر کاي آمر٢٠٠٤ ي جمهوراستيکه در آستانه انتخابات ر
  . هشدار داده بودکايشد، نسبت به حمالت تازه به آمر

 منتشر شد به ٢٠٠٦ هي که در ژانوي صوتي در نواريو
 اشاره کرد ي سومالتي از جمله وضعصي قابل تشخيدادهايرو

  . ضبط شده استيگ داد نوار به تازيکه نشان م
 اي يري دستگي را که براي ازهي جاهي در ماه ژوئکاي آمريسنا

 ونيلي م٥٠ دالر به ونيلي م٢٥ کرده بود از نييمرگ بن الدن تع
  . دادشيدالر افزا

  با فرستادگانهاييکايجلسات آمر

 'ميعزت ابراه
   
 افتني ي برازهي دالر جاونيلي ده منکهي با اهاييکايآمر  

 کرده اند هنوز موفق به کشف محل نيي تعميعزت ابراه
 عراق نيشي پري نخست وز،ي عالواديا او نشده اند ياختفا

 از يندگاني و نماييکاي مقامات آمراني ميگفته که جلسات
 رهبر حکومت ن،ي معاون صدام حسم،يجانب عزت ابراه

 . داده استبيساقط شده حزب بعث ترت
 نيومت صدام حس مقام حکني ترهي بلندپام،ي ابراهعزت

 ده نکهي با اهاييکاي است و آمرياست که همچنان فرار
 کرده اند هنوز نيي او تعافتني ي برازهي دالر جاونيليم

 در ي عالويآقا. او نشده انديموفق به کشف محل اختفا
 گفته که به درخواست هي العربيونيزيگفتگو با شبکه تلو

زب بعث و  حاني تفاهم مجادي و به منظور اکايدولت آمر
 ني از ايندگاني داده که نمابي ترتي جلساتهاييکايآمر

 در آن حضور کاي از جانب آمرهي بلندپايحزب و مقامات
 حاضر ت، جلساني از اي در برخزيداشته اند و خود او ن

 از يکي جلسات در ني از اي گفت که برخيو.بوده است
 در خاک عراق انجام شده گري دي و برخي عربيکشورها

 جلسات در آن ،ي که به گفته وي از کشور عربيناماما 
 جلسات ني اي زمان برگزارنيبرگزار شده است و همچن

 از زي نيندگاني جلسات، نماني در ا،ي عالوادي گفته ابه.نبرد
 حضور داشته اند، زي ني و عربي غربي دولتهايجانب برخ
 .دي ورزي دولتها خوددارني باز هم از ذکر نام ايهرچند و

 در عراق نيبعث پس از سقوط حکومت صدام حس حزب
 حزب را ني بازماندگان اکاي اعالم شد و آمريرقانونيغ

 هي داند که علي ميي و شورشهاهاي از نا آراميمسئول بخش
 و متحدانش در عراق به راه افتاده کاي آمريحضور ارتشها

 ي قانوني براي عراق در حال حاضر طرحمجلس.است
 يدر دستور کار دارد و از سوکردن دوباره حزب بعث 

 ،ي مالکي دولت نوراني که مي با توجه به اختالفاتگريد
 ادي وجود دارد، اهاييکاي عراق با آمري کنونرينخست وز

 شدن به کي بازگشت به قدرت و نزدي براي تالشيعالو
 .است آغاز کرده هاييکايآمر

 هاييکاي و آمرهاي بعثاني که مي گفته که در جلساتيو
 بازگشت مقامات تي داده، محور گفتگوها لغو ممنوعبيترت

 ي و نظامي به مشاغل اجرائنيدوران حکومت صدام حس
 دولت اني که ميبا توجه به اختالفات. در عراق بوده است

 وجود هاييکاي عراق با آمري کنونري نخست وز،ي مالکينور
 کي بازگشت به قدرت و نزدي براي تالشي عالواديدارد، ا

  آغاز کرده استهاييکايرشدن به آم
 يبعث" که در آغاز اشغال عراق روند مشهور به کايآمر  

 است که ي طرحيرا در عراق آغاز کرد اکنون حام" ييزدا
 ياسي به روند سهاي بازگرداندن بعثيدر مجلس عراق برا

 از ي بخش عمده ااما. کشور مطرح شده استنيدر ا
 را تيکثر که اانيعي مجلس عراق، بويژه شندگانينما

 . طرح ابراز مخالفت کرده اندني دهند با اي مليتشک
 ياسي به روند سهاي بازگرداندن بعثي که براي عالواديا

 عضو حزب بوده و به ي شده، خود از نوجوانشگاميعراق پ
 در نکهي تا اابدي ي حزب دست مني در ايي باالتيموقع

 به دنبال اختالف با احمد حسن البکر، رهبر ١٩٧١سال 
 به خروج از کشورش شد و چهار سال ريوقت عراق ناگز

 ي گروه١٩٩٠ در سال او. حزب بعث جدا شدازبعد رسماً 
 با عنوان ياز جداشدگان از حزب بعث را گردآورد و گروه

 از مخالفان حکومت حزب بعث يکي که به عنوان يدر زمان
 از جداشدگان از حزب ي جمعزي کرد ني مي زندگديدر تبع

 تحت عنوان جنبش ير خود گردآورد و گروهبعث را دو
 سقوط حکومت صدام با. گذاشتهي عراق پايوفاق مل

 کشور در ني به اکاي حمله آمرجهي در عراق در نتنيحس
 ي که در آن زمان در لندن مي عالوادي، ا٢٠٠٣سال 

 عراق ي حکومتي به کشورش بازگشت و عضو شوراستيز
 دولت را در ني نخستها،ييکايشد و سپس به انتخاب آمر

 انتخابات آزاد ني او نخستدولت. دادلينظام تازه عراق تشک
 ني اقداماتش و همچنيرا در عراق برگزار کرد اما برخ

 مردم اني او متي از محبوبهاييکاي اش به آمريکينزد
 در فلوجه و نجف، کاي آمري نظاماتي از عملتيحما.کاست

 دوران يتين و امي مأموران و افسران اطالعاتيريبه کارگ
 صدر، ي درافتادن او با مقتدني و همچننيصدام حس

 را مورد انتقادات ي وروانشي و پعهي تندرو شيروحان
 که ي، هنگام٢٠٠٤فراوان قرار داد تا آنجا که در دسامبر 

 در نجف رفته بود، انيعي امام اول شگاه آرامارتيبه ز
 . او پرتاب کردندي خود را بسويمردم لنگه کفشها

 انهي اسالمگراالتي مذهب است اما تماعهي شي عالواديا
 يندارد، او در انتخابات مجلس عراق با گروهها

 ستي حزب کمونني و همچني و سنعهي شيراسالمگرايغ
 را ي کرس٢٥ ائتالف تنها توانست نيعراق متحد شد، اما ا

 ي عالوادي اب،ي ترتني و بداورديدر مجلس به دست ب
 .قدرت شد از يريناچار به کناره گ

 ي تحت رهبري او، جنبش وفاق ملني جانش،ي مالکينور
 دولت خود شرکت داد اما بي در ترکزي را ني عالواديا
 . سپرده نشدي عالوي به آقاي وزارتخانه اچيه

 باالگرفتن ي در پزي ني عضو جنبش وفاق ملرانيوز
 از دولت او کناره گرفتند و ،ي مالکياختالفات با نور
 مي را تحري مالکيحضور در دولت آقا يجنبش وفاق مل

 .کرد

 اخبار جهان  
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 غاتي تبلي هلمند از برنامه هايانتقاد وال
   موادمخدرهيعل

    
  ي انورنيرام     

   کابلدر
 مواد مخدر تا حاال ي نابودي دولت افغانستان براي هابرنامه  

    نداشته استيادي زتيموفق
 و دولت ي المللني بيروهايرک ن هلمند خواستار مبارزه مشتيوال

   . شده استتي والني موادمخدر در اهيافغانستان عل
 گفت ي سي بي با بي اختصاصي هلمند در گفتگوي وفا، والاسداهللا

 با ي مستقر در افغانستان، در همکاري المللنيکه سربازان ب
 فراهم کنند ي دولتي گروههاي را برانهي زمدي افغان بايروهاين

 دهنده ي و آگاهيغاتي تبلي هلمند، برنامه هاتيسر والتا در سرا
 ي گفته والبه . کننديدر مورد مضرات موادمخدر راه انداز

 ي برنامه هاي که آنان را از راه اندازيلي دلنيهلمند، از عمده تر
 اني دارد، حضور جنگجوي باز متي والني در سراسر ايغاتيتبل

   .هلمند است) يستانهاشهر (يهاي ولسوالشتريمسلح طالبان در ب
 سازمان ملل متحد، امسال کشت ري اخي از گزارشهايکي بنابر

خشخاش در افغانستان هفده درصد نسبت به سال گذشته 
 نا آرام از جمله اتي در والشتري بشي افزاني و اافتهي شيافزا

  .هلمند محسوس است
 دي گزارش خود هشدار داد که امسال تولني ملل در اسازمان
 افتهي شيافزا" ي سابقه ايسطح ب"در در افغانستان به موادمخ

   .است
 دولت افغانستان دي گوي هلمند مي وفا، والاسداهللا'روش نادرست'

 تي هلمند که از وضعيسال گذشته توانست تنها در چهار ولسوال
 هي عليغاتي تبلي برخوردار بود، برنامه هايتينسبتاً بهتر امن

  .ندازديموادمخدر به راه ب
 دولت ي برنامه ها و تالشهاني اجهي وفا، در نتي گفته آقابه

 ي چهار ولسوالني در انيافغانستان، سال گذشته ده هزار هکتار زم
   . شدياز کشت خشخاش پاکساز

 دولت افغانستان ي هلمند است، ناتواني آنچه مورد انتقاد واليول
   .ت استي والني اي در همه دوازده ولسوالغاتي تبليبه راه انداز

   تازهينگران 
 از کشت خشخاش در هلمند، کمتر از دو يديبه آغاز فصل جد 

 موضوع مقامات افغان را نگران کرده که ني مانده و ايماه باق
 موادمخدر در افغانستان، امسال باز هم به ديمبادا سطح تول

  ابدي شي افزاشي پيتناسب سالها
 برنامه يلما سال گذشته در چهار ولسوا: "دي گوي وفا ميآقا
امسال باز هم فقط در ...  را نگرفت يي که جامي راه انداختيغاتيتبل
 ني که امي کني مي راه اندازيغاتي برنامه تبلي چهار ولسوالنيهم

   ". استيبه نظر من روش نادرست
 مواد هي هلمند علي در سراسر دوازده ولسوالديما با: "دي افزاي ماو

 و ي المللني بيروهاي که نمي کنغيمخدر و مضرات آن تبل
 ". فراهم کننديتي را از نگاه امننهي زمني ادي افغان بايروهاين

 ي المللني بيروهاي به نزي سال گذشته ندي گوي هلمند ميوال
 اتي عملي داده بود که با راه اندازشنهاديمستقر در افغانستان پ

 هلمند را از وجود طالبان يهاي طالبان، ولسوالهي عليگسترده نظام
 مواد مخدر را داشته هي کنند تا آنها فرصت مبارزه عليپاکساز
   .باشند
   و موادمخدرطالبان

 شي عمده افزالي از داليکي رسد ي اظهارات، به نظر مني ابا
 يهاي ولسوالشتريکشت خشخاش در هلمند، حضور طالبان در ب

 وفا، دولت ي حال حاضر، به گفته آقادر . استتي والنيا
 مارجه، ناوه و ،ي نادعليهاياست در ولسوالافغانستان قادر 

 ي موادمخدر راه اندازهي خود را عليغاتي تبلينهرسراج برنامه ها
 را هاي ولسوالني که امي خواسته اي المللني بيروهايما از ن  .کند

 نياز کنترل طالبان خارج کنند تا کشت خشخاش هم در ا
   برودني از باتيوال
   هليوال

 قلعه ي آشوب زده موسي هلمند که ولسوالي هشت ولسواليمتباق
 ي حضور طالبان از برنامه هالي شود، به دلي شامل مزيرا ن
 . بهره مانده استي خشخاش بي کشتزارهاي و نابودسازيغاتيتبل
 ني که امي خواسته اي المللني بيروهايما از ن: "دي گوي وفا ميآقا

شخاش هم  را از کنترل طالبان خارج کنند تا کشت خهايولسوال
   ". برودني از باتي والنيدر ا

  دي جدفصل
 طالبان تي از مراکز عمده فعالري اخي هلمند ظرف سالهاتيوال

 در آن ي که هزاران سرباز افغان و خارجييبوده است؛ جا
 آنان را مبارزه با طالبان و کمک به ي اصلفهيمستقرند و وظ
 .د دهي ملي مناطق تشکني در اي دولت مرکزتيگسترش حاکم

 مواد مخدر در دکنندگاني تولني برعالوه از مهمترتي والنيا
 ي منيافغانستان است که بخش اعظم مواد مخدر جهان را تأم

 را ي جمهور افغانستان جامعه جهانسي رئ،ي کرزحامد .کند
 بد هلمند دانسته و گفته است که عملکرد جامعه تيمسئول وضع

 آزادانه رفت و تيال وني سبب شد طالبان و القاعده در ايجهان
 از کشت خشخاش در هلمند يدي آغاز فصل جدبه .آمد کنند

 موضوع مقامات افغان را نگران ني مانده و ايکمتر از دو ماه باق
 موادمخدر در افغانستان، امسال باز هم ديکرده که مبادا سطح تول

   .ابدي شي افزاشي پيبه تناسب سالها
 رسد يقرار دارد اما به نظر م هاي نگرانني هلمند در محور اتيوال

هنوز دولت افغانستان، آن گونه که آگاهان امور باور دارند، در 
 ي مثبتريي موادمخدر، تغدي مهار کشت و تولي خود براياستراتژ

  . استاوردهيبه وجود ن

  ناتو به تعهد خود درياعضا'

  ' کنندي افغانستان عمل نم
 

نکردن به تعهدات  عضو ناتو را به عمل ي کشورهاهنولت    
   خود در افغانستان متهم کرده است

 سازمان به ني عضو اي مقام ارشد ناتو عمل نکردن کشورهاکي
 در جنگ يتعهدات آنها در قبال افغانستان را عامل بروز دشوار

 خود در هلمند را ي تلفات نظامايتاني طالبان دانسته و برهيعل
 تهي کمسيي و رييادا هنولت، افسر کاني رژنرال. کرده استدييتا

 گفته است که - ناتو - ي شمالکي اتالنتماني سازمان پينظام
 تي در افغانستان حماماني پني اي نظاماتي که از عملييکشورها

 ني به اي فرماندهان اعزاماري امکانات الزم را در اختديکرده اند با
 ي ناتو در آستانه برگزاري نظامتهي کمسيير.کشور قرار دهند

 عضو سازمان ي ستاد مشترک ارتش کشورهايوساجلسه ر
 ي از حضور نظامي ناشي گفت که که قرار است فشارهايسخن م

  . کندي ناتو را بررسمانيدر افغانستان بر پ
 هنولت گفت که کمبود نفرات در افغانستان مانع از ي رژنرال

 شود و الزم است ي طالبان مهي در جنگ علعتري سرشرفتيپ
 به تعهدات خود در مورد اعزام نفرات و  عضو ناتويکشورها

 ي گفت که کمبودهايو. الزم به افغانستان عمل کنندزاتيتجه

 ناتو در افغانستان با يروهاي آن است که ني به معنيکنون
 نفرات و شي شوند که در صورت افزاي مواجه ميمخاطرات

 ناتو تعهد کرده ماني کرد که پدي تاکيو. آمدي نمشي پزاتيتجه
 الزم يي افغانستان به تواناسي پليروي که ارتش و ني زماناست تا

  . بماندي در افغانستان باقابدي کشور دست ني اتي حفظ امنيبرا
 ي ستاد مشترک ارتش هاي ناتو از روساماني پي نظامتهيکم

 است که از افتهي لي سازمان تشکني و شش کشور عضو استيب
 ايکتوري در شهر و اجالس دو روزهکي سپتامبر، در ٧روز جمعه، 

  . کننديدر کانادا شرکت م
   در هلمندايتاني بري نظامتلفات

 کشته شدن دو سرباز ايتاني وزارت دفاع برگر،ي دي خبردر
 آنان را اعالم کرده ي و اسامديي در افغانستان را تاييايتانيبر

 هلمند جان خود تي در والي در انفجارتي راني دامسرباز.است
 آمده است که ايتاني وزارت دفاع برهيطالع ادر را از دست داد

 کشور به ني ارتش اي، از نفرات اعزام"بن فورد"و " تي رانيدام"
 هلمند کشته تي سپتامبر، در وال٥افغانستان، روز چهارشنبه، 

 روز چهارشنبه در ساعت نه و ه،ي اطالعني اساس ابر.شدند
 خودرو حامل چندتن از ،ي صبح به وقت محلقهيپانزده دق

 شمال يلومتري واقع در هفده کي در نقطه اييايتاني برانينظام
 دو نفر در ني قرار گرفت و اي انفجارلهي وسکيلشگرگاه هدف 

 گري سرباز دکي انفجار ني ادر.دم جان خود را از دست دادند
 شدند و ي واحد هم زخمني و مترجم افغان همراه اييايتانيبر
  .افتندي ناتو انتقال ياروهي ني مداوا به درمانگاه نظاميبرا
 زي آمده است که مترجم افغان نايتاني وزارت دفاع برهي اطالعدر

 سرباز ا،يتاني گفته وزارت دفاع بربه. درگذشتمارستانيبعدا در ب
 و سه سال داشت و در سال ستي هنگام مرگ بتي رانيدام

 تي و قبل از افغانستان، در چند ماموروستهي به ارتش پ٢٠٠٢
  . شرکت کرده بودايتاني در خارج از بريآموزش و ياتيعمل

 به ارتش ٢٠٠٥ بن فورد هجده سال داشت و در سال سرباز
 پس از ييايتاني بري دو نظامني اياسام. ملحق شده بودايتانيبر

 دفاع، ضمن ري آنان اعالم شد و دز براون، وزياطالع خانواده ها
بن فورد، از  و تي راني با خانواده و همکاران داميابراز همدرد

 . به عمل آوردري دو نفر تقدنيا

  بزرگداشت مسعودشيهما

  در دانشگاه مشهد

 

 

 

 

 

 

 
  ي غالمهيناج  

  مشهددر
 بزرگداشت احمدشاه مسعود در دانشگاه شي هماپوستر  

  مشهد يفردوس
 سالگرد ترور احمد شاه مسعود، فرمانده ني شدن ششمکي نزدبا
 کي شيان در افغانستان، هما و ائتالف ضد طالبني مجاهدديفق

 . برگزار شدراني شهر مشهد اي در دانشگاه فردوسيروزه ا
 احمدشاه ي هاشهي آراء و اندي که به منظور بررسشي هماني ادر

 از ي مهاجر افغان، شمارانيمسعود برگزار شد، افزون بر دانشجو
 ي ربانني و پارلمان افغانستان، از جمله برهان الديمقامات دولت
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 ي کشور، شمارني پارلمان اي و عضو کنوننيشي جمهور پسيرئ

 رهبر ي اهللا خامنه اتي آندهيا از جمله نم،يرانياز مقامات ا
 راني اي در امور افغانستان، چند استاد برجسته دانشگاههارانيا

 . حضور داشتندکستاني قطر و تاجي از کشورهايو مهمانان
گران احمدشاه  خاطرات از زبان همسنيي بازگولم،ي فشينما

 برنامه ني اي از مهمانان، از بخش هاي شماريمسعود سخنران
 ي استاد افغان در دانشگاههايي سرور موالدکتر. روزه بودکي
 نيما به ا: "  گفتيشي هماني چني برگزارتي در مورد اهمرانيا

 و اگر مي داراجي خود احتي امروز و فردايخي تاراتيسنت در ح
 احتماال م،ي سلسله را ادامه ندهني امي هستاتي حديما که در ق

 مردم يخي عناصر را از حافظه تارني در کار است که ايعوامل
 افغان در ي به حضور جوانان دانشجوني همچنيو." حذف کند

 و ي ملتي دارند هوازيآنها ن" مراسم اشاره کرد و گفت نيا
 ".  خود را احساس کنندي ماندگاريانهايبن
 'يسه مرحله اساس'

 باعث ،ي سه مقطع مبارزاتني باوند گفت اداسي هرمتردک
  شده است راني فرمانده مسعود در اتياهم

 باوند استاد دانشگاه تهران و از سخنرانان داسي هرمدکترداوود
 از ي در سخنانش، به سه مرحله اساسش،ي همانيحاضر در ا

 نخست جنبه مرحله. احمدشاه مسعود اشاره داشتيزندگ
 بود، ي زمان اشغال افغانستان توسط اتحاد شورو دري ويمبارزات

 برخورد احمد شاه نديمرحله دوم ظهور طالبان در افغانستان و فرا
 ي مي خارجي و فشارهاي دو جنبه مقاومت داخليمسعود که دارا

و در مرحله سوم در مورد .  قرار داديشد را مورد بررس
آن در  ي کردن نهادهاادهي و پي آزاداظ که از لحييارزشها

 .  احمد شاه مسعود مطرح شده بوديافغانستان از سو
 فرمانده تي سه مقطع باعث اهمني باوند گفت اداسي هرمدکتر

 . شده استرانيمسعود در ا
 'ياستقالل خواه' به عالقه
 ني سخنرانان اگري کالم استاد دانشگاه و از دباي صادق زدکتر
اسم را عالقه  مرني حضور خود در ازهي انگزي روزه نکي شيهما

 . احمد شاه مسعود عنوان کرديبه استقالل خواه
  استثناء

تحت نفوذ پاکستان هستند، )  افغانيافراد و گروهها (ي برخ
 و از راني تحت نفوذ اي تحت نفوذ عربستان هستند، برخيبرخ

 سپتامبر و سقوط طالبان هم که عمدتاً تحت ازدهيبعد از حادثه 
 کي بابت احمد شاه مسعود نياز ا.  قرار گرفتندکاينفوذ آمر

 چي در افغانستان، که هت قدرياستثناء بود به قاعده ساختار کل
  نداشتندي نفوذچي او هي روگاني و همساي خارجي از قدرتهاکي

  باکالمي زدکتر
 در افغانستان ياسي مختلف ساناتي به جرياگر نگاه: "  گفتاو
 که مي کني مداي را پياني و جرتي کمتر گروه، شخصم،يندازيب

.  دانستي مستقلانيبشود واقعا آن را صد در صد گروه و جر
 تحت نفوذ عربستان ي تحت نفوذ پاکستان هستند، برخيبرخ

 سپتامبر و ازدهي دثه و از بعد از حاراني تحت نفوذ ايهستند، برخ
 قرار گرفتند و از کايسقوط طالبان هم که عمدتا تحت نفوذ آمر

 ي استثناء بود به قائده ساختار کلکيعود  بابت احمد شاه مسنيا
 و ي خارجي از قدرتهاکي چيقدرت در افغانستان که ه

 ." نداشتندي نفوذچي او هي روگانيهمسا
 گفت احمدشاه مسعود را اغلب در مقابل ني کالم همچنباي زيآقا
 دهند ي قرار ماري حکمتني مانند طالبان و گلبديي تندرواناتيجر

 گروهها را پاکستان و ني کنند که اي ميري گجهيو بعد هم نت
 موضوع درست ني افزود ايو. کردندي مزي تجهيعربستان سعود

 است ني وجود داشته، اما اشتباه اتي حماني اياست و در مقطع
 کند که طالبان و القاعده کامال به ي توجه نميکه امروز کس

 ستادهي خودشان اي پاي شده اند و رولي تبدي مستقليانهايجر
 نکات ني دائم به انکهيا:"  استاد دانشگاه تهران افزود نيا.اند

اشاره کرد که القاعده و طالبان را پاکستان به وجود آورده، 
 را از يادي ززي کرده چتي هداکايعربستان پول داده و آمر

 را مطرح ي سوال اساسني ادي کند و بايمشکالت منطقه حل نم
 با توجه به حضور راق و عانهي افغانستان، خاورمندهيکرد که آ

 قدرتمند شده اند به کدام سمت اري طالبان و القاعده که بسيجد
 بزرگداشت احمدشاه مسعود در شي هماهي حاشدر". روديو سو م

 ي از عکسها و پوسترهايشگاهي مشهد، نمايدانشگاه فردوس
 برپا شده ني مجاهددي فرمانده فقنيدوران مبارزات مسلحانه ا

 ديته شدن احمدشاه مسعود در افغانستان روز شه کشسالروز.بود
  شده است دهينام

 شرکت شي هماني پارلمان افغانستان که در اندگاني نمانيهمچن
 اني از دانشجوي با برخييدارهاي دشي هماهيداشتند، در حاش

 .افغان داشتند و به مشکالتشان گوش دادند
 'يقهرمان مل'

 نيستان و فرمانده مجاهد افغاننيشي دفاع پري مسعود وزاحمدشاه
 طالبان، هي و مقاومت عليدر دوره اشغال افغانستان توسط شورو

 دو فرد ي با حمله انتحار،يالدي م٢٠٠١در نهم سپتامبر سال 
 . کرده بودند، کشته شديعرب که خود را خبرنگار معرف

 افغانستان که شش ماه پس از سقوط ي جرگه اضطرارهيلو
 .داد" يقهرمان مل"انده مسعود، لقب  شد، به فرمليطالبان تشک

 فرمانده نامدار ني افغانستان، سالروز کشته شدن ادولت
 روز در افغانستان نيا.  استدهينام" ديروز شه" را نيمجاهد

   استي عمومليتعط

  : کابلاتينشر
    

 است و دهينام" ديهفته شه" را ي افغانستان هفته جاردولت
 نيمطالبشان را به هم شتري کشور بني چاپ ايروزنامه ها

  .موضوع اختصاص داده اند
نوشته است که " ديهفته شه "ي چراغ با توجه به نامگذارروزنامه

 روزنامه ني اري که به تعبييآنها"  تعهدات و اجراتانيفاصله م"
  . شودي مشتري دانند هر روز بيم" رهروان راه شهدا"خود را 

 محض را بس ييرگو شعادييايب" روزنامه ادامه داده است که نيا
   ".ميکن

 فقط چند نفر رهبر و ايآ" است دهي هشت صبح پرسروزنامه
 اي شهدا هستند؟ ي وارثان انحصارني و فرمانده مسندنشسيرئ

 که برق، آب، نان و مسکن ندارند و در انتظار ي مردمتياکثر
 مجاهد که همه امي پروزنامه" کنند؟ي ميمرگ لحظه شمار

 سالروز کشته ني ششمداشتي و گرامديمطالبش را به هفته شه
شدن احمد شاه مسعود، فرمانده جبهه ضدطالبان اختصاص داده 

   ".مي ملت متهمشگاهيدر پ: "در سرمقاله خود نوشته است
 دارد که چرا مجاهدان افغانستان به عنوان هي روزنامه گالنيا
  . شوندينکوهش م" تفنگساالران"و " جنگساالران"
 در حق مجاهدان نکهي اليافزوده است به دل ني مجاهد همچناميپ
 شگاهي و در پمي مقصرمي نشده الي قاي و معنوي مادازاتيامت"

 عي راه نجات سرمقاله خود را به توزروزنامه ".مردم متهم

 يروهاي کودکان افغان توسط ني فوتبال برايتوپها
 ي در شرق افغانستان اختصاص داده که روييکايآمر

 از کشورها، از جمله پرچم ي شماريآنها پرچمها
 است، چاپ دي کلمه توحي که حاويعربستان سعود

 عمل چه ني روزنامه نوشته که انيا .شده است
 دي صورت گرفته باشد بايرعمدي و چه غيعمد

 وادي هروزنامه.رنديعامالن آن مورد بازخواست قرار گ
 چاپ کرده و يهم در سرمقاله خود مطلب مشابه

 توپها شده ني اعي عامالن توزخواستار بازخواست از
 .است

در ' خارجه اکو، رانينشست وز
  ' شوديهرات برگزار م

    
 افغانستان است تختي منطقه خارج از پاني اولهرات 

    شودي مي المللني نشست بکي زبانيکه م
 عضو سازمان ي خارجه کشورهاراني وزندهي آنشست

 ي برگزار م، در شهر هرات افغانستان)اکو (ي اقتصاديهايهمکار
  .شود

 دادفر ني وزارت خارجه افغانستان، رنگي گزارش دفتر مطبوعاتبه
 با منوچهر داري مطلب را در دني کشور، اني خارجه ارياسپنتا وز

 خارجه راني نشست وزهي خود در حاشيراني اي همتا،يمتک
  . جنبش عدم تعهد در تهران، اعالم کرديکشورها

 راني نشست وززبانيانستان، م بار خواهد بود که افغني دومنيا
 اکو، سال گذشته در کابل ينشست قبل.  شوديخارجه عضو اکو م

 افغان خود، ي با همتاداري در دزي نراني خارجه اريوز.برگزار شد
 نشست اکو در زي آمتي انجام موفقيقول داده است که برا

 در سال - اکو- ي اقتصاديهاي همکارسازمان.هرات، کمک کند
 جادي و پاکستان اهي ترکران،ي توسط سه کشور ا،يالدي م١٩٨٥

 سابق، افغانستان و ي شوروي و پس از فروپاش١٩٩٢ سال در.شد
 سازمان ني به ا،ي سابق شوروي هايشش کشور از جمهور

  .وستنديپ
  نينخست
 جنوب و شرق افغانستان، آرامتر و اتي نسبت به والهرات

 ني کنفرانس بکي  بار خواهد بود کهني نخستنيا باثبات تر است
  . شودي افغانستان برگزار متختي در خارج از پا،يالملل

 از وزارت خارجه يندگاني نما،ي منابع خبري گزارش برخبه
 هرات به منظور طي شراي بررسيافغانستان، ماه گذشته برا

  . شهر رفتندني خارجه اکو، به اراني وزي المللني اجالس بيزبانيم
 مناطق، از جمله رين، نسبت به سا هرات در غرب افغانستاشهر

 و آرامش تي کشور، از امننيجنوب و شرق عمدتا ناآرام ا
 شهر رونق ني در اي اقتصاديتهايفعال. برخوردار استيشتريب
 ي در شهرک صنعت،يدي و هم اکنون صدها کارخانه تولافتهي

  . دارندتي شد، فعالجادي خان اليهرات که در زمان اسماع
، سال گذشته در شمال شهر هرات افتتاح شد  هتل پنج ستارهکي

 مقامات زباني خارجه اکو، مراني وزندهي تواند در نشست آيکه م
  . نشست باشدني شرکت کننده در اي و خارجي رتبه داخليعال
 چندصد يي هايي کشور، گردهماتختي در کابل پانکهي وجود ابا

ه  جرگهي لومهي خري مناسب، در زي نبود فضالي به دل،ينفر
 تاالر ي شود، شهر هرات داراي افغانستان برگزار مياضطرا

  . دو هزار نفر استتي با ظرفيبزرگ و مجهز
 نام گرفته، در حال ي بلخني سالن که تاالر موالنا جالل الدنيا

 ،ي صنعتيشگاههاي بزرگ و نمايشهاي همايحاضر، محل برگزار
و  راني با دو کشور اني همچنهرات. استي و فرهنگياقتصاد

هم مرز است و با استفاده از ) دو کشور عضو اکو(ترکمنستان 
 بي دالر درآمد نصونهايليدرآمد دو گمرک فعال خود، هر ماه م

 عضو ي خارجه کشورهاراني وزنشست. کنديدولت افغانستان م
 . شودي در هرات برگزار ميالدي مندهياکو، ماه آ
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  فرهنگ و هنر
  جشن خانهينامزدها

  دند اعالم شنماي س
    
    آزمودهيعل

     از پاداش سکوتيي در نماي و جعفر واليي پرستوزيپرو
 ي که از سويري ماري مازيبه کارگردان' پاداش سکوت 'لميف

 ،يي مهرجووشيساخته دار' يسنتور' از رسانه ها همراه با يبرخ
 شده بود، دهي فجر ناملمي جشنواره فني و پنجمستيناکام بزرگ ب

 ني که مهم ترنماستي جشن خانه سشتازي پ،ي نامزدنيشتريبا ب
  . رودي ممار به شراني اينماي سي دولتري غزهيجا

 ي هم زمان با روزملنماي جشن خانه سنيازدهمي دگانيبرگز
 موزه سعد آباد – در کاخ ي مراسمي طندهي سه شنبه آنما،يس

 نماي جشن خانه سي نامزد هاي اعالم اسامبا. خواهند شديمعرف
 ي داور، داور۱۱۰ توسط راني اينماي از سلمي ف۵۴که با حضور 

 افتي رشته شانس اول در۱۴ در يبا نامزد' پاداش سکوت'شده، 
  . جشن استني اي هازهي جانيمهم تر
 روبه رو شده است که يتي موفقني با چني سکوت در حالپاداش

 ي رخشان بنيبه کارگردان' يخون باز' چون ي مهمي هالميف
 لمي و چند فيفي محمد حسن لطيه کارگردانب' روز سوم'اعتماد، 

 لمي دوره جشنواره فني و پنجمستي بزي جواني که مهم ترگريد
  .ن رقابت حضور داشتندي در ازيفجر را از آن خود کرده بودند، ن

 ينماي از سلمي ف۴۰ فراموش کرد که حدود دي همه نبانيبا ا
ن  جشني کنندگان در اهي تهاني به خاطر اختالفات مرانيا

سه  'لمي تنها دو فبي غاي هالميشرکت نکردند، اما در فهرست ف
 يبه کارگردان' يسنتور' حکمت و ژهي منيبه کارگردان' زن
 نستند تواي در صورت حضور در جشن ميي مهرجووشيدار
  . پاداش سکوت باشندبيرق

 به ي داستان کوتاه جنگکيکه بر اساس ' پاداش سکوت 'انتخاب
نوشته احمد دهقان ساخته شده و ' هستممن قاتل پسرتان 'نام 

 دهد تا ريي تغي را به نام کنونلمشي شده نام فريکارگردان ناگز
 فجر و لمي في تفاوت جشنواره دولتني کند، مهم ترافتيمجوز در
 دهي برگزي هالميگر فيد. نماستي خانه سي دولتريجشن غ

 ي مدهي دزي جشن ني فجر در فهرست نامزد هالميجشنواره ف
  .دشون

 با کيهر (' يخون باز'و ' پابرهنه دربهشت '، 'اتوبوس شب'
 با کيهر (' يقاعده باز'و ' روز سوم'، ) رشته ۱۱ در ينامزد
  ،(چهار رشته۴ در ينامزد

 درسه ي با نامزدکيهر ('  شهرخاموشينايم'، 'ي خاليها دست'
  ،(رشته

ره ستا'، 'تابد ي مکسانيآفتاب بر همه '، 'ديآ يروز برم'، 'سيرئ'
بازهم '، ) در دو رشتهي با نامزدکيهر (' ي ابديها بچه'و ' است

 نيآخر'، 'پرونده هاوانا'، ' استکيخدا نزد'، 'آن سه'، 'يدار بيس
 کي در ي با نامزدکيهر (' سي خيايرو'، 'مخمصه'، 'نيملکه زم

  . هستندنماي جشن خانه سي نامزدهاگريد) رشته
   ي از قاعده بازيينما
 و ي کارگرداننيدر دو رشته بهتر' روز سوم 'لم،ي فهرست فني ااز

 گرفته زهي فجر جالمي و پنجم فستي در جشنواره بلمي فنيبهتر
 مقررات جشنواره تيبه خاطر رعا' يخون باز' که يبود، در حال

 به عنوان ي نشده بود و باران کوثري دو بخش داورنيدر ا
   . گرفته بودزهي جالمي فنيا در ي زن به خاطر بازگري بازنيبهتر

 فجر در رشته لمي جشن با جشنواره فني اي تفاوت هاگري داز
 يبه کارگردان' سيير 'لمي است که در آن جشنواره فيلمبرداريف

 دست به ني زررضاي عليلمبرداري و با فييايميمسعود ک

 بيبازهم س' قرار نگرفته بود و ي مورد داورييايميدرخواست ک
 رغمي عليضل فرامي بايدارلمبري و فيبه کارگردان' يدار

 خوبش که نظر منتقدان را جلب کرده بود، نتوانسته يلمبرداريف
  .بود نظر مساعد داوران را جلب کند

 خورد، اما ي به چشم ميي نقش اول مرد هم تفاوت هايگري بازدر
در بخش نقش .  نقش اول زن پر رنگ تر استيگريتفاوت درباز

 ناصر به خاطر کتايو ' ه استستار' به خاطر يمي کريکياول زن، ن
جزو ' ي خاليدست ها' به خاطر ي زارعاليو مر' دي آيروز بر م'

 لمي جشنواره فيان نامزد هاي در مشانينامزد ها هستند که جا
 و پنجم ستيدر دوره ب' ستاره است 'لمي بود، البته فيفجر خال

 جشنواره فجر و جشن خانه گري دتفاوت .جشنواره حضور نداشت
 است که ي نعمتيساخته تق' آن سه 'لمي در نگاهشان به ف،نمايس

 کسب کرد، اما در يي هاتي موفقزي ني خارجيدر جشنواره ها
 اني توجه نشد، اما در مي بخشچي فجر به آن در هلميجشنواره ف

 زي نلمي فني نام انماي جشن خانه سي کارگردانني بهترينامزدها
 در لمي ف۴۰دگان حدود  کننهي اعالم تهبنابر . خورديبه چشم م

 مسعود ده يبه کارگردان'  هاياخراج'. جشن شرکت نداشتند
پارک  'ي هالمي جشنواره فجر و في پرفروش و جنجاللمي فينمک

 رجي ايبه کارگردان' محاکمه '،يراني جدوني فريبه کارگردان' يو
د ي وحيبه کارگردان' نصف مال من، نصف مال تو' و يقادر

  . هستندنماي جشن خانه سباني آزاد از غاکخواهين
  :ازدهمي جشن ينامزدها

  :لمي فنيبهتر
  ونفري هماي شب ـ مهداتوبوس

  ي ـ احمدرضا معتمدي بازقاعده
  ي اکبري سکوت ـ محسن علپاداش

   اعتمادي و رخشان بني کوثرري ـ جهانگي بازخون
  ي جاللي سوم ـ علروز
  :ي کارگرداننيبهتر

  يري ماري سکوت ـ مازپاداش
   پوراحمدومرثي شب ـ کاتوبوس

  ي نعمتي سه ـ نقآن
  ي در بهشت ـ بهرام توکلپابرهنه

   اعتماد و محسن عبدالوهابي ـ رخشان بني بازخون
  : نقش اول مردگري بازنيبهتر

  يدي در بهشت ـ هومن سپابرهنه
  ي شهر خاموش ـ عزت اهللا انتظامينايم

  ييباي ـ خسرو شکي خالي هادست
   سوم ـ حامد بهدادروز
  ييباي شب ـ خسرو شکبوساتو

  : نقش اول زنگري بازنيبهتر
  ي ـ باران کوثري بازخون
   ناصرکتاي ـ دي آي برمروز

  يمي کريکي است ـ نستاره
  ي زارعالي ـ مري خالي هادست

 ي سوم ـ باران کوثرروز

 نماي سي از اهالنماي خانه سريتقد
 ي جاللهيسا  

  نگارروزنامه
 به لمي در فتاني نقش کاپ،يي کسماي دوبله علني ترمعروف  
  اشکها و لبخندها است يادماندني
 ،يراني انماگراني سي نهاد صنفنما،ي سال است که خانه سازدهي

 فجر، که جشن لمي کند که در مقابل جشنواره في برگزار ميجشن
 به شمار نماي سي اهالي است، جشن خصوصراني اينماي سيدولت

 امسال جشن نمايانه س جشن خنيازدهمي ي برگزاراتيه. روديم
 کرده تا هر بخش به اندازه خود مهم باشد ميرا به سه بخش تقس

 قرار گري دي تحت الشعاع بخش ها،ي به ظاهر جنبيو بخش ها
 جداگانه و متناسب با ي مراسم در سالننيهر کدام از ا. رندينگ

 . شودي جشن برگزار مي و محتوازبانانيتعداد م

 ي به بزرگداشت اهالوريزدهم شهر روز جمعه شانبي ترتني ابه
 مراسم از چهار تن از نيقرار بود در ا. افتي اختصاص نمايخانه س

 پور، ي مالقلرسول.  شودلي تجلراني اينماي سي سابق و فعلياهال
 نسل بعد از يراني ايلمسازهاي فني چهار نفر،از مهمترني از ايکي

ف با  مراسم مصادني در گذشت و ايانقالب است که به تازگ
 از ،ي محمد بهشتدي بعد، سنفر.  سالگرد تولد او بودنيپنجاه و دوم

 ادي موسس بنيبهشت.  است۶۰ در دهه راني ايينماي سرانيمد
 يينماي سري مدکي بار است که ني اولني است و اي فارابيينمايس

 ي آن هم در جشن صنفرد،ي گي قرار منماي سليمورد تجل
 ي بزرگداشت علنيب همچن شجمعه. ي نه جشن دولت،يينمايس

 است و ي شمس۱۲۹۴ متولد سال ييکسما.  بودزي نييکسما
 عضو ني ها را با خود به همراه دارد، از جمله اولني از اولياريبس

 به عنوان دوبلور شتري را بيي کسمايعل. يينماي کرده سليتحص
 بوده زي و کارگردان نسندهي اما او روزنامه نگار، نوم،ي شناسيم
 است که در ي فردني چهارمزي آهنگساز نيني فخرالدهادفر. ستا

 يني فخرالدي حوزه کارنکهيبا ا.  شدلي از او تجلنمايجشن خانه س
 او ي اصلي کاري از حوزه هايکي است، اما از آن جا که يقيموس

 مراسم که مخصوص ني است، در ايينماي آثار سي برايآهنگساز
 . اده شد دبي او هم بزرگداشت ترتي برانماست،يس

 کارگردان مشهور ،يارستمي جشن امسال را عباس کپوستر
 ي هم دارد، طراحي و عکاسکي در گرافي که دستراني اينمايس

 ديبا: " استلمسازي از جمالت خود فيکي اثر مصداق نيکرده و ا
 مراسم هم متناسب ني دعوت شده به امهمانان". مطلقا مدرن بود

 تا نماي سشکسوتي پشتري بودند، ب شد،ري که از آنها تقديبا افراد
 ي از جشن هايلي مراسم مثل خني اياجرا.  جوانيسوپراستارها

 هي معلم، روزنامه نگار، تهي برعهده علري اخي سالهايينمايس
 . بودنماي خانه سيکننده و سخنگو

 نما،ي خانه سرهي مداتي هسي کارگردان و رئ،يمي کرري مرضا
 است که ني ايميرکري از ميعي طبانتظار. سخنران اول برنامه بود

اما او پس از حضور .  ارائه بدهدي کارالني برانيمثل همه مد
 . نداردي قصدني کند که چني اعالم مبونيپشت تر

  پور ي رسول مالقلهمسر
 آن نماي سي انجام شده باشد، اهالي اگر کاردي گوي ميميرکريم

در باهوش را حس کرده اند و اگر انجام نشده باشد، آنها آن ق
 در خالل يميرکريم. هستند که نتوان با عدد و رقم قانعشان کرد

 ي را به صداقت در آثارشان دعوت منماي سي اهالشيصحبت ها
 با اعتقادات مردم را ي بازه را کيلمسازانيکند و آن دسته از ف

 که يي دهند به اندازه آن هاي قرار مهي دستماشانيلمسازي فيبرا
 محور ي جهاني جلب توجه جشنواره هايرافقر مردم را صرفا ب

 .  داندي کنند، مقصر مي انتخاب ملمي فياصل
 يجا.  شودي آغاز ملهاي بخش تجليميرکري مي از صحبتهابعد

 از يبي شود که ترکي پخش ميپيکل.  استي پور خاليرسول مالقل
 يلمسازي متفاوت خودش در دوران في هاتيآثار او و موقع

 ندي گوي درباره او مي هر کدام سخننماي مختلف سي هاآدم.است
.  حرف ها مربوط به دوران پس از مرگ اوستنيو البته همه ا
 از آثار موفق او ياري که در بسلمسازي و فگري باز،يمسعود کرامت

 بوده ي نقش اصلفاگريمثل سفر به چزابه، مجنون و پناهنده ا
رسول : "دي گوي کند و مي مي باز معرفقي پور را رفيرسول مالقل

 ".  بود و آخر رفاقتژهي کاراکتر وکي
 کي پور ي نکته اتفاق نظر دارند که مالقلکي ي هم روگرانيد
 گاه به چي بود، در آثارش صداقت داشت و هيزي غرلمسازيف

 او که لمي فني آخرگري باز،ياري نيحس. گفتيمخاطبش دروغ نم
 به انمي خانه سسي اهدا تندي براده،ي پوشاهي پدرش سيدر عزا

 هم شياحمد رضا درو.  شودي پور انتخاب ميهمسر رسول مالقل
 بعد انقالب است که در لمسازاني پور از نسل فيکه مثل مالقل

 و عراق را محور قرار راني جنگ هشت ساله اشانيلمهاي فشتريب
: دي گوي مشيدرو. ردي گي قرار مياري نيدادند، در کنار حس

 ".  کنم که هستي فکر مست،ي کنم که رسول نيمن هنوز باور نم"
 نماگراني به سي مهري معلم در اعتراض به بي علي هاصحبت

 بزرگداشت مراسم ني بخش اولاني پااتشانيدر طول مدت ح
 از زبان شتري که بيپي با کلزي نيني فخرالدفرهاد. جمعه شب بود
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 ي اش مربوط است، معرفييايقيخود اوست و به خاطرات موس

 لمي فيقي را با ساختن موسلمي في براياو آهنگساز.  شوديم
 از آثار او ي برخيقيشوهر آهو خانم آغاز کرده است و تم موس

 خاطره هنوز پس از سال ها در ناي سيمانند سربداران و بوعل
 . ثبت استانيراني از ايلي خييايقيموس

  يني فخرالدفرهاد
ه بر  بوده، عالويقي موسي که سال ها استاد دانشگاه عالينيفخرالد

.  ساخته استزي نيگري دادي زي آهنگهالم،ي في برايآهنگساز
 ي اشاره مي به نکته جالبزهي جاافتي هنگام درينيفرهاد فخرالد

 تي فعالي براي عرصه مناسبيقي که موسيدر دوران: " کند
من از طرف . دي ها رسنيسي به داد ما موزيلي خنماينداشت، س

و البته .  کنمي ميپاسگزار سراني اينمايخودم و همکارانم از س
 لمي فيقيشما اگر موس.  ها هم سنگ تمام گذاشتنددانيقيموس

 که دي شوي متوجه مدي کنسهي قبل و بعد از انقالب را مقايها
 ." پاسخ داده شدنماگراني لطف سني به امانهيچقدر صم

او . ستي ني قبلپي شباهت به کلي بيي کسماي علي معرفپيکل
 رسد ي کند و به نظر مي ميرا معرف شي هاتيخودش و فعال

 تر ي ماندنادي دوبله به نهي در زمشي هاتي خود او هم فعاليبرا
 توسط لمهاي از دوبله فيي هابخش.  تر بوده استيو دوست داشتن

 در تاني آنها دوبله نقش کاپني شود که معروف ترياو پخش م
. است) يقي موسيآوا( اشکها و لبخندها يادماندني به لميف
 و با وجود دي آي سن مي روي معرفپي پس از اتمام کلييسماک

او متن .  رسدي ساله است، هنوز خالق به نظر م۹۲آن که 
 يينماي کرده تا ساختار سمي به پنج پرده تقسرا خود يسپاسگزار

 ي دوبلورها،يلي و منوچهر اسماعيابوالحسن تهام. داشته باشد
 ي شوند، برايم محسوب يي شاگردان کسماي که به نوعيميقد

 . ندي آي سن مي رونماي خانه سسياهدا تند
 پوراحمد، از ومرثي ساخته کپي کلکي با ي محمد بهشتديس

 .  شودي مي پس از انقالب، معرفلمسازانينسل ف
  ي بهشتمحمد

 يادآوري ي برازي از هر چشي بزرگداشت بني رسد اي نظر مبه
 ي شمس۶۰ دهه ي در روزهانماي سياي احي برايزحمات بهشت

 ي مي ضرورري را غنماي وجود سياري که بسيدهه ا. است
 زي وزارت ارشاد و نيينماي در نقش معاون سيدانستند و بهشت

 ي مش تالنماي حفظ سي سخت براي فارابيينماي سادي بنسيرئ
.  باشددهي جشن به هدف خود رسني رسد اي نظر مبه.کرد

 ينماي سي هاهي که از سرماي بزرگداشت کساني برايمراسم
حاال همه منتظر سه شنبه .  افرادني هستند و در خور شان ارانيا
 زهي هستند تا برندگان جانماي خانه سي و جشن اصلوري شهرستميب
 اسکار دگان،يز انتخاب برگوهي شلي ها آن را به دلي که بعضيا
 . شوندي نامند، معرفي ميرانيا

   برگزار شدي جنازه پاواروتعييمراسم تش
     
    بردي سرطان لوزالمعده رنج ميماري سال ها از بي پاواروتانويلوچ

 خواننده مشهور اپرا، در ،ي پاواروتانوي جنازه لوچعيي تشمراسم
   . برگزار شدايتاليمودنا، زادگاهش در شمال ا

 ي هاتي از شخصي شمارزي و نايتالي اري نخست وز،ي پرودرومانو
بزرگ شهر مودنا  يساي مراسم که در کلنيمشهور جهان، در ا

 نالي دعا توسط کاردمراسم.برگزار شده بود، حضور داشتند
  . برگزار شدکاني برتون، از مقامات ارشد واتويسيتارس
 نفر آن را بر ٩ که ي در حالي مراسم، تابوت پاواروتاني از پاپس

 از ،ي وي دفن در گورستان خانوادگي کردند برايدوش حمل م
 در ي همسر پاواروت،ي مانتوانلتاکوين.  آورده شدروني بسايکل

 که پنجشنبه گذشته ي پاواروتجسد. کرديپشت تابوت حرکت م
 در خارج مودنا، دفن ي درگذشت، در گورستاني سالگ٧١در 

 درخواست کرده بودند که مراسم ،ي پاواروتخانواده.خواهد شد
 که شمار ني با توجه به اي برگزار شود ولي خصوصي ونيتدف

 ي هاتي و شخصاستمداراني و سيندان و از عالقمياديز
 شتري مراسم بني کنند، اي مراسم شرکت منيسرشناس در ا

 ي براي که تابوت پاواروتيهنگام. کرده بودداي پيجنبه رسم

 يي هوايروي نيماهاي شد، هواپي آورده مروني بساي از کلنيتدف
 يي در پرواز بودند و دودهاساي احترام بر فراز کلي اداي براايتاليا

 در است،يتالي سبز و قرمز که رنگ پرچم اد،ي سفيبه رنگ ها
  . گذاشتندي مي پرواز خود در آسمان به جاريمس
 ي از شخصايتالي گفت اا،يتالي جمهور اسي رئتانو،ي ناپولويورجيج

 يپاواروت. کشور افتخار به ارمغان آوردي کند که براي مليتجل
 لوزالمعده تحت  سرطانيماريسال گذشته به خاطر ابتال به ب

 ي دوباره برازي نيدرمان قرار گرفت و در ماه اوت سال جار
 . بودي بسترمارستاني در بيمدت

  ارکسترکي سابقه  ي بياجرا

  راني در اي آلمان
  ي مهرميمر  
   مري و هرمان بوري درالييشايم

 ۷" مريهرمان بو "ي ازنابروک آلمان به رهبري شصت نفرارکستر
 آسمان به يتاالر وحدت و مجتمع فرهنگ ماه در وري شهر۸و 
 ي بار بعد از انقالب اسالمني نخستنيا .رود  ي صحنه ميرو

 وزارت فرهنگ و ي از سوي ارکستر بزرگ غربکياست که 
 . شودي دعوت مراني کنسرت به اي اجراي برايارشاد اسالم

 ي مي آن را همراهزي نراني ازنابروک که شش نوازنده از اارکستر
 شماره ي برامس، سمفون۴ شماره ي دو شب، سمفوننيدر ا،  کنند 

 يرا اجرا م" ادوارد الگار"اثر " نوري ميم" بتهوون و کنسرتو۴ و ۳
لند که در آلمان   جشنواره مورگن سيي رري درالييشايم .کند 

او .  استراني حضور ارکستر ازنابروک در اي بان شود، يبرگزار م
 داشتم، با راني که به اير در سفشيحدود دوسال پ: "ديگو يم

 از يي آشنا شدم و در همان سفر بود که اجراي سنتيقيموس
 و پس دمي را ديخي نادر مشاي تهران به رهبرکيارکستر سمفون

 تا مي تهران را به آلمان دعوت کردکياز آن ارکستر سمفون
 مشترک با هم يي را در ازنابروک برگزار کنند که اجرايکنسرت

  ".ميداشت
   کنسرتي اجرا اولشب

 شود، ي سپتامبر برگزار م۲ اوت تا ۱۹لند که از   مورگن جشنواره
 هم دارد، تنها آنسامبلِ باله جهان عرب، گروه يگري ديها برنامه 

.  روندي است که به ازنابروک ميي از گروه هايکياپرا باله قاهره، 
ه  جشنوارني بر اري ماني امور خارجه آلمان، فرانک والتر اشتاريوز

عنوان   بار بهني سومي که براري درالييشايم .د کنينظارت م
 و ک،ي کالس،ي سنتيقي خواهد موسي جشنواره حضور دارد، مريمد

  .ها در ازنابروک ببرد  را به صحنه کنسرت انهيمدرن خاورم
 و ها، شگاهي نما،يخوان  جمعيها  شامل برنامه ي جانبيها  برنامه
 و ي به فرهنگ فارسيا جره  است که پني آموزشي ها کارگاه

 يي است که سکوني جشنواره انيهدف ا.  خواهد گشوديعرب
 را ارائه انهي کامل و رسا از خاورميي کند و نماني گفتگو تأميبرا

 از جشنواره ي بخشزي نراني ارکستر ازنابروک در احضور.دهد
 حضور با انتقادات نيشود، هر چند ا  يلند محسوب م مورگن 

   .آلمان همراه بوده است در يفراوان
: ديگو  ي ازنابروک مکي رهبر ارکستر سمفونمر،ي بوهرمان

 ني که دائم در سفر باشد، به همستي نيارکستر ازنابروک، گروه"
 ي مختلفي با سواالت وانتقاد هاراني ما با اعالم سفر به اليدل

 انتقادها مساله حجاب نوازندگان زن ني از ايکي. ميروبرو شد
اما .  گذار باشدري آنها تاثيرا که ممکن بود در نحوه اجگروه بود

 تهران در آلمان برگزار کي برنامه مشابه با ارکستر سمفونکيما 
 نوازندگان مي بود و با تصمزي آمتي که خوشبختانه موفقميکرد

  ".مي سفر کنراني به ام،ي گرفتميگروه تصم
 يانتقادهاما با : "در ادامه سخنان خود افزود" ري درالييشايم"
 ي بازمياسي انتقاد به مسائل سني تري اصلم،ي مواجه شدياديز

 پارلمان آلمان درخواست داشتند ي از اعضاي عده ايگشت و حت
 ما رايز.  کنند، اما من قبول نکردمي سفر ما را همراهنيکه در ا

 ياسي که موضوع را سمي وقصد ندارمي کني مي کار فرهنگکي
 ي شد که ارکستر ازنابروک، سمفوني گفته مني از اشيپ".ميکن

کند   ي اجرا مي را به همراه آواز شهرام ناظريخيموالنا ساخته نادر مشا

 ي حذف بني اديها حذف شده است و شا  قطعه از برنامهني ايکه اجرا
 تهران کي ارکستر سمفوني از رهبريخيارتباط با کنار رفتن نادر مشا 

 کيگروه پس از : " دادحيتوض باره ني در اري درالييشايم .نباشد
 ي اعضانکهيضمن ا.  سفر کرده استراني به اي شش هفته االتيتعط

 ني اني تمري نداشتند و زمان ما برايي موالنا آشنايارکستر با سمفون
 برنامه لغو نشده است و ما سال ني ايالبته اجرا. قطعات محدود بود

ک آلمان برنامه  به جشنواره ازنابروي ناظري با دعوت از آقاندهيآ
 ي اجراي در حال حاضر براي ناظرشهرام".ميکن  ي اجرا ميمشترک

 يبرد و نم  ي به سر مکايآنجلس، در آمر  هال لسيزنيکنسرت خود در د
  .ابدي ارکستر حضور يها  نيتواند در تمر 

   يخي مشانادر
 بلند مدت التي تعطکي سوال که چرا گروه بعد از ني در پاسخ به اريدرا

 يمن برا: " الزم در تهران حاضر شده اند، گفتيون داشتن هماهنگو بد
 که شانس ي بار به تهران سفر کرده ام و زمانني اجرا چندني ايهماهنگ

البته به جز . مي به وجود آمد ما به سرعت استقبال کرديي اجرانيچن
 نشد جادي در برنامه ما ايگري دريي شد، تغريي موالنا که دچار تغيفونسم

 انجام داد، به يقي خوب را دفتر شعر وموسيزي برنامه رنيلبته اکه ا
 سال گذشته ما در آلمان يزي اجرا از برنامه رني ايزي که برنامه ريطور

 نوازنده در حال ۶۰ از شي ازنابروک آلمان با بارکستر". تر بودقيهم دق
 کي خود را تنها صرف ي است و تمام وقت و انرژي در سالن رودکنيتمر
 که اگر ي هنرمندان کرده است در حالي اجرا براکي عموم و يا برااجر

توانست   ي، م کرد  ي انتخاب مراني حضور در اي را برايگريزمان د
ران داشته باشد و به هدفش که تبادل فرهنگ ي در ايشتري بياجراها

 نهي زمني در اري درالييشايم.تر شود  کي شرق و غرب است، نزديها
 داشته راني اجرا در ا۱۰۰ ي حتاي ۲۰ که ميوست داشت ديليما خ: "گفت

 راني ارکستر را به حضور در االتي هفته از شش هفته تعطکي اما ميباش
 ندهي مجدد ما در آي حضور و اجراطي شرادوارميام. ميا اختصاص داده 

 ري مدري درالييشاي رهبر ارکستر به همراه ممر،ي بوهرمان". شودسريم
 يقي دفتر امور موسري مدي احمدنيو محمدحسجشنواره مورگن لند 

 در نشست وري شهر٥ روز دوشنبه، يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
 افتندي حضور ي و خارجي با حضور خبرنگاران داخليا  گسترده يمطبوعات

 رهبر سابق يخي که نادر مشاي درحالد،و به سواالت آنان پاسخ دادن
 ارکستر .اران نشسته بود خبرنگگاهي تهران در جاکيارکستر سمفون

 بعد ۴ صبح تا ۱۰ ساعت وري شهر۸ازنابروک قرار است روز پنج شنبه 
 يراني گروه و نوازندگان اني اي با حضور اعضاياز ظهر کارگاه آموزش

 دفتر ي برنامه با هماهنگنيبرگزار کند که ورود هنرمندان مختلف در ا
  . شودي انجام ميقيشعر وموس

  بروک ازناکي سمفونارکستر
 اني سال بعد از پاکيتنها  - ۱۹۱۹ ازنابروک در سال کي سمفونارکستر

 - بود ي و بحران اقتصاديکاري که دوران بي اول و در زمانيجنگ جهان
 بخش ازنابروک انجام سي رئمي تصمي آن بر مبناسيتأس . شدسيتأس
 بوده شروي پس از جنگ، قابل احترام و پيشک در سالها  ي بميتصم. شد

 لي بدل۱۹۴۴ توقف کار ارکستر که از مارس ٔساله  دوران سه بجز.است
 داد، ارکستر ي تاالر کنسرت و تئاتر بر اثر بمباران شهر روبيتخر

 خود را تا به امروز متوقف نکرده تي ازنابروک فعالکيسمفون
طور خاص توسط پنج رهبر ارشد   ازنابروک بهکي سمفونارکستر.است

 تا ۱۹۶۵ (نگري، هانز ف)۱۹۶۵ تا ۱۹۴۷(ن شکل گرفته است؛ برونو هگم
 تا ۱۹۹۹ (نگزي، لوتار کوئ)۱۹۹۹ تا ۱۹۸۸(، ژان فرانسوا مونارد )۱۹۸۸
 ي عمومريعنوان مد  به ۲۰۰۳ لي در آوري که ومري، و هرمان بو)۲۰۰۳

 آمده است، ايفلد به دن  لهي که در بمري بوهرمان . شددهي برگزيقيموس
 ي سل، ترمبون، و آهنگسازلني وانو،يختن پ به آموکيپزيدر دتمولد و ال

 ني برلکيالرموني، در ارکستر ف۲۰۰۳ تا ۱۹۹۲او از سال . پرداخت
 يها تيفعال. آن ارکستر بودي از آنسامبل برنجينوازنده ترومبون و عضو

 چهي چون دويي در گروهها و ارکسترهاري اخيها او در فصل 
 اسلو، جشنواره ييويد راکي در برمن، ارکستر سمفونيالرمونيکامرف
" وانهيدلقک د" او از ياجرا. بوده استدلبرگي و بهار هانگا،ي رايقيموس

 در ي شافر مطمئناً نقطه عطفنيستي سوپرانو، کرياثر شوئنبرگ با خوانندگ
 در ي ارکستر ازنابروک همگرانيمد.ديآ  يشمار م  او بهيا  حرفه يزندگ

 ي کنسرتاتي از ادبهي نکته مشترک هستند که عالوه بر تغذنيا
اند که بر ادغام قطعات معاصر در   گرفته مي تصمک،يرمانت- کيکالس

  . رشد آهنگسازان جوان تالش کنندي و برادي خود تأک برنامه
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  وقتى آب سرباال
  ... مى رود

  بخش دوم 
موضوع منحصر به قرن نوزدهم و روسيه و انگليس و فرانسه هم 

روسيه قرن نوزدهم نبوده است نيازى به ورود اين الگو از . نيست
   .زيرا ما خود در اين زمينه پيشينه هزاران ساله داريم

 سالگى زادبوم خود را ترک کرده باشد ١٥البته براى کسى که از 
طبيعى است چندان اطالعى از وجود اين سنت در تاريخ و 
فرهنگ ميهن خود نداشته باشد و نداند که بسيار پيش از قرن 

 فرانسه در وطن خود او بيهقى و ناصرخسرو و نوزدهم روسيه و
و صدها ... ابن سينا و حافظ و عين القضات و مالصدرا و 

انديشمند ديگر که روشنفکران زمانه خود بودند، درگير همين 
دغدغه بوده و از يکسو همه عمر از اين شهر به آن شهر آوارگى 

ل ميکشيدند و از سوى ديگر عمال دستگاه قدرت که فتواى قت
اين مولوى . آنان را در دست داشتند، در پى آنان روان بودند

   :است که از اعماق تاريخ وطن تو فرياد مى کشد
   هرکه او بيدارتر پر درد تر
   هرکه او آگاه تر رخ زردتر

   :و اين صداى گرم و دردمند ناصرخسرو است از خالل قرون که
   به علم و به گوهر کنى مدحت آن را

   رجهل و بد گوهرى را؟که مايه است م
   به نظم اندر آرى دروغ و طمع را؟

   دروغ است سرمايه مر کافرى را
   من آنم که در پاى خوکان نريزم

   مر اين قيمتى در لفظ درى را
   :و اين غزالى است که مى غرد

   ".مگس بر نجاست آدمى نکوتر که عالم بر درگاه سلطان"
دهه پيش غرب زده شما که مدعى هستيد روشنفکران ايران تا 

بوده اند و بايد فکرشان ايرانى شود، بيائيد اين تضاد، اين درد 
نکند در . کهنه تاريخ خود را بشکافيد و تجزيه و تحليل کنيد

مکتب دوستان امريکائي، فکر خود را ايرانى ميکنيد؟ شما که 
معتقديد هرکس جانب خلق و خواسته ها و منافع آنان را بگيرد، 

ز تلقى روسى از روشنفکرى است، بفرمائيد آيا زير تاثير طر
مزدک و مزدکيان، به آفريد و ماهانيان، المقنع و سپيدجامگان، 
بابک و خرمدينان، اسماعيليه و صدها چهره و جنبش تاريخى 
ديگر ايران با همين گرايش هم زير تاثير نگرش روسى 

   روشنفکرى بوده اند؟
لدين اسدآبادي، ميرزا در همين ديروز مشروطه آيا سيد جمال ا

آقاخان کرماني، شيخ احمد روحي، طالبوف، دهخدا، ميرزا زين 
العابدين مراغه اى و صور اسرافيل هم بلشويک بودند؟ شما چون 
در ايران و فرهنگ و تاريخ و اعتقادات آن ريشه جدى نداريد 
خواسته ايد مسئله روشنفکران را هم از الگوى روسى يا انگليسى و 

براى کسى که از پانزده سالگى ايران را  .آن حل کنيدفرانسوى 
ترک کرده و درست در آغاز آن دورانى که بايد تاريخ و فرهنگ 
خود را بشناسد و در آن ريشه بدواند، در آنسوى اقيانوس اطلس 
يعنى درجائى تحت آموزش قرار و شکل گرفته است که هيچ 

 هم چند ريشه و سنت تاريخى جدى ندارد و در سالهاى بعدى
صباحى که در ايران بوده، از پيروان خرده پاى جريانهائى بوده 
که نه دغدغه پرداختن به اين مسائل را داشتند و نه فرصت آنرا، 

اما اينکه چنين کسى امروز . اين غفلت و بيگانگى طبيعى است
بخواهد به ما درس ايرانشناسى و ايرانى کردن فکرمان را بدهد 

ف ديگر هم دنيا با انگليس و فرانسه از طر .جاى بحث دارد
شروع نشده و اين سرزمين و مردم آن هم در تمام تاريخ طوالنى 

شما مى خواهيد با . خود، خارج از تاريخ و جهان زندگى نکرده اند
يک برخورد عاميانه و سطحى با موضوع، محدوده زمانى و مکانى 

صر محدود مسئله را به يک دوره کوتاه چند دهه اى از تاريخ معا

کنيد تا آنچه را مورد نظر خودتان است از اين بحث استخراج 
ميخواهيد نتيجه گيرى کنيد که موضوع محدود به قرن . کنيد

نوزدهم روسيه مى شود و اين فقط روشنفکران چپ بوده اند که 
چنين سلوکى داشته اند و اکنون هم دوران آنها به سر رسيده 

يرينه به قدمت تاريخ و محصول اما نه، اين حکايتى است د .است
نه . ابداعى روسيه قرن نوزدهم يا مختص روشنفکران چپ نيست

رابطه مجيزگويان و توجيه تراشان با قدرت نامشروع جباران 
تاريخ پديده تازه اى است و نه تعارض روشنفکران و انديشمندان 
مستقل و آزاده با اين قدرت ها تازگى دارد، و اين هردو، در طول 

ريخ پر رنج و مصيبت بار همين سرزمين هم پيشينه اى دراز تا
زيرا بخش اعظم تاريخ اين کشور زير سيطره حکومتهاى . دارد

مستبد و مردم گز طى شده است و از اينرو براى اهل معرفت و 
تفکر هميشه اين مسئله مطرح بوده است که در کدام جانب 

م آن را در کشورى که بخش بزرگى از تاريخ مرد .بايستند
جنبش هاى مزدکي، شعوبيه، کودکيان، سياه جامگان، سربداران، 
سپيدجامگان، ماهانيان، خرمدينان، اسماعيليان، باطنيان، قرمطيان 

امثال آنها تشکيل ميدهد و در همين ديروز تاريخ آن در ... و 
جنبش مشروطه با خيل عظيمى از روشنفکران روبرو هستيد که 

ر بوده اند، نمى توان مفهومى را که شما همه با قدرت حاکم درگي
پس آنچه را که در تاريخ معاصر . از روشنفکر داريد جا انداخت

   .ايران از جنبش چپ ديده ايد، به اين يا آن کشور نسبت ندهيد
چندان تعجبى ندارد که شما ندانيد اين قضيه چه ريشه عميقى 

اما بدانيد در تاريخ و فرهنگ و اعتقادات مردم اين کشور دارد، 
آن تصورى که شما از روشنفکر داريد و ابداع نوع امريکائى 
نگرش نوليبرالى است، با بستر فرهنگى اين سرزمين بيگانه تر از 

عمله فکرى که در استخدام و . آن است که گمان مى کنيد
   .مجذوب نظام سرمايه دارى مالى هستند، روشنفکر نيستند

ين بيشتر قدرت است که وانگهى در اين تعارض دوجانبه، ا
زيرا قدرت، . مزاحم و معارض روشنفکران ميشود، نه بعکس

خواهان بقاء خويش است و در اين راستا عمل مى کند، و از اين 
قدرت، که در جامعه طبقاتى بر منافع . رو نقش فعال از او است

اقليت مبتنى و نامشروع است، ذاتا و بطور کلى با حقيقت و با 
در اين تعارض، که تا اين حد براى آقاى . اردآگاهى تعارض د

ميالنى نا آشنا و مايه تمسخر است، حتى اگر روشنفکران هم با 
قدرت معارضه اى نداشته باشند، قدرت با روشنفکران و با 
آگاهى سر ستيزه دارد، زيرا آگاهى ذاتا يک نيروى رهائى بخش 

   .و از اينرو براى قدرتهاى نامشروع خطر آفرين است
بگوئيد تا ما هم بدانيم اين روشنفکر . ز ايران و تاريخ آن بگذريما

اخته و بى خيال و لذت طلبى که شما او را به فرانسه نسبت 
ميدهيد را در کجاى تاريخ و فرهنگ فرانسه کشف کرده ايد؟ 
آيا نظريه پردازان انقالب فرانسه مانند روسو، ولتر، منتسکيو که 

 فئودالى و کليسا را به معارضه اساس سلطنت استبدادى و قدرت
خواندند و آنرا ويران کردند از معارضه با قدرت پرهيز داشتند 
يا دانتون و روبسپير و سن ژوست و مارا از جنسى بوده اند که 
شما توصيف ميکنيد؟ آيا اميل زوال و قضيه دريفوس نبود که 
 تمامى جامعه فرانسه و دنياى سياسى فرانسويان را به التهاب و
حرکت در آورد و آنرا دوپاره کرد؟ و در همين دوره ما آيا 
سارتر نماينده روشنفکرى فرانسه نبود که مى گفت اگر در افريقا 
کسى انگشت در بينى خود کند، همه بشريت در قبال آن 

او و " روشنفکران فرانسه مدرن"مسئولند؟ از امثال رژى دبره و 
هها و محافل روشنفکرى  و از امثال پير بورديو و گرو١٩٦٨نسل 

گفتگوئى نمى کنيم تا بحث به درازا " رزون داژير"کنونى آن مانند 
در روشنفکرى فرانسه و انگليس که مصداقى از آنچه  .نکشد

مى نامد " مفهوم انگليسى يا فرانسوى از روشنفکر"آقاى ميالنى 
به سراغ روشنفکران امريکائى برويم ، شايد او اين . نمى يابيم

نام چامسکى و ادوارد سعيد دو . را در آنجا يافته باشدتعبير 
اتفاقا سعيد کتابى . نمونه از روشنفکران معاصر امريکائى هستند

که به فارسى هم ترجمه و " نشانه هاى روشنفکران"دارد بنام 
او در اين کتاب مى گويد موکالن اصلى . منتشر شده است

يش از هميشه جهان امروز ب"روشنفکر توده مردم هستند اما 
انباشته از حرفه اى ها، کارشناسان، مشاوران و در يک کلمه عمله 

فکرى است که نقش اصلى شان خدمت به قدرت است و از اين 
اما بين اين عمله فکرى  ".راه سود زيادى هم عايدشان مى شود

 يعنى آنانکه سر سپرده شبکه بى نهايت نيرومند مراجع قدرت -
 شرکت ها و امثال آن -وهي، دولتاجتماعي، رسانه هاى گر

 با -هستند که راههاى رسيدن به هر نوع دگرگونى را بسته اند
ادوارد سعيد فشارهائى را که از سوى . روشنفکران تفاوت هست

مراجع قدرت به روشنفکران وارد مى شود، تشريح ميکند و 
به عقيده من وظيفه اصلى روشنفکر در اين شرايط دست :"ميگويد 
از اينرو، . ه استقالل نسبى براى رهائى از اين فشارهاستيافتن ب

توصيف من از روشنفکر موجودى است تبعيدي، حاشيه نشين، 
ذوق ورز و پديد آورنده زبانى که ميکوشد حقيقت را در برابر 

نه دوستان بلند پايه اى "اين روش بقول سعيد  ."قدرت بيان کند
 برايشان به ارمغان نصيب آنها خواهد کرد و نه افتخارات رسمى

اما هميشه و در همه حال بهتر از کنار آمدن دسته ... خواهد آورد
توصيفى را که اين متفکر امريکائى ". جمعى با وضع موجود است

در اينجا از روشنفکر بدست مى دهد، با توصيفى که آقاى ميالنى 
" روسى"در مقام تخطئه از روشنفکر چپ ايران ميکند و خود آنرا 

د مقايسه کنيد تا از اين طريق هم عيارى براى ارزيابى ميدان
آگاهي، صفت روشنفکر و شرط  .نظرات ايشان بدست آوريد

از اينرو هر فيلسوف، . الزم روشنفکرى است، اما کافى نيست
جامعه شناس، صاحب نظريه سياسى يا اقتصاددانى خود بخود 

رسالت و عملکرد روشنفکرى يک رسالت و . روشنفکر نيست
ملکرد اجتماعى است و مستلزم موضع اجتماعى هماهنگ با ع

آگاهى هاى مورد بحث و تالش در جهت اعمال آن نگرش 
آگاهانه تر و آزادانديشانه تر، در نظام مناسبات اجتماعى جارى 

روشنفکر منادى و تصوير گر دنياى آينده و بنابراين تحول . است
اين نقش و . خواه و به ناگزير، رو در روى قدرت مستقر است

عملکرد اجتماعى روشنفکر تنها در ارتباط با آن طبقات و 
   .نيروهاى اجتماعى معنى مى يابد که داراى رسالت تاريخى باشند

هيچ طبقه اى در تاريخ به سلطه اجتماعى نرسيده است، بدون "
آنکه در بطن خود سرکردگان فکرى و نمايندگان پيشاهنگى را 

 جنبش اجتماعى آن طبقه را يافته باشد که قادر باشند
و نفى اين تعهد و نقش اجتماعى " سازماندهى و آنرا رهبرى کنند

روشنفکران، دقيقا در جهت لوث و بيرنگ کردن همين رابطه 
تاريخى روشنفکران با توده مردم و انصراف آنان از نقش 

ويژگى بارز و متمايز کننده روشنفکران  .اجتماعى شان است
دم هم اين است که در آميختن با زندگى اين وابسته به توده مر

مردم و فعاليت براى سازماندهى به مبارزات آنان، بشکلى 
اجتناب ناپذير و جدا نشدنى آنان را با توده زحمتکشى که از 

در نتيجه اين . منافع آنان دفاع مى کنند، نزديک و يکى ميکند
رى از نزديکى و آنچه انسان در زندگى اين مردم مى بيند، بسيا

که امثال مدعى يک عمر در تقالى رسيدن به آنها " جاذبه هائى"
تاکسى عمال در . هستند، از جاذبه مى افتد و بى اعتبار مى شود

از . اين شرايط قرار نگرفته باشد، اين موضوع را درک نمى کند
طرفى آنان نيرو و توانائى هاى خود را هم از همين رابطه نزديک 

روشنفکرى که .  مردم بدست مى آورندو وحدت خويش با توده
صميمانه و به دور از فرصت طلبى به مردم و سرنوشت آنها سر 

زندگى اش در خدمت "سپرده باشد، از خود ميگذرد، بقول ميالنى 
خلق قرار ميگيرد، نيش فقر را مى پذيرد، لباس خاصى مى پوشد، 

ده، و باالتر از همه اينهائى که او برشمر..." سلوک خاصى دارد
مصداق هاى آنرا آقاى ميالنى . جان خود را در اين راه ميدهد

يکى عباس ميالنى ميشود يکى هم سعيد . فراوان به ياد دارد
   .سلطانپور و خسرو گلسرخى

   جام مى و خون دل هريک به کسى دادند
   در دايره قسمت اوضاع چنين باشد

   در کار گالب و گل، حکم ازلى اين بود
    وين پرده نشين باشدکان شاهد بازارى

اين، قصه اى است کهن؛ اما آقاى ميالنى در نقطه اى از زندگى 
غالبا آنچه را . قرار نگرفته است که قادر به درک اين قصه باشد

کامال طبيعى است کسانى که به . درک نميکنيم، تخطئه ميکنيم
در مى آيند، اعتقادى به توده مردم و " قدرت"خدمت و استخدام 
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اما در روشنفکرانى هم که به . اى آن نداشته باشندظرفيت ه

مردم و سرنوشت آنها سرسپرده اند، از اين رهگذر بصيرت 
نظرى عميق و سرسختى و شجاعت ويژه اى پديد مى آيد که 

   .امثال مدعى نه از آن بهره اى دارند و نه اصال آنرا مى شناسند
است که منطق نوليبرالى چنان عميق در ذهن مدعى خانه کرده 

او حتى مقوله اى بنام خدمت و خيانت روشنفکران در مفهوم 
خيانت را بايد : "سياسى و اجتماعى آنرا هم نمى شناسد و ميگويد

يعنى او فقط خيانتى را که در " ببرند در دادگاه قضاوت کنند
آنرا ) يعنى نظام حاکم(قوانين تعريف شده و مراجع قضائى 

 آن محاکمه شود، خيانت ميداند خيانت مى نامد و در دادگاههاى
از همان نوع خيانتهائى که سقراط، برونو، عين القضات، ( 

  .)مرتکب شده اند... سهروردى و 
اما جز آنچه در مجموعه قوانين و با معيارهاى نظام حاکم تعريف 

کسى صالحيت ) حاکميت(شده است، و جز همين مرجع 
 آن است که البد خدمت هم. تشخيص خدمت و خيانت را ندارد

در اين تفکر داروغه و ! ببرند در تلويزيون از آن تجليل کنند
   .عسس جاى متفکرين و خرد جمعى جامعه را ميگيرند

مدعى در قسمت ديگرى از مصاحبه خود، به همه نويسندگان، 
روشنفکران، و کوشندگان اجتماعى و سياسى پس از مشروطيت 

انى چپ نمره داده ايران و حتى بسيارى از چهره هاى غير اير
اگر "صادق هدايت را "ميگويد . همه آنها را مردود کرده است

روشنفکرى چپ هدايت نکرده بود، نصف داستانهاى کوتاهش را 
هيچ روزنامه اى چاپ نميکرد، اينقدر که زبانش سست است، 
اينقدر که بافتش ضعيف است، کافى است به مجموعه آثارش 

   "...مراجعه کنيد
 جهت چپ بزرگ کرده است، گو اينکه در بخش شاملو را بى

ديگرى از اين مصاحبه، آقاى مصاحبه کننده کشف ميکند که او 
يکى از زيرنويسهاى تاريخ "آريان پور . اصال چپ نبوده است
آل احمد کم فضل و پر مدعا است و ... روشنفکرى ايران است

غم صمد بهرنگي، به ر... يک سنت کم خوان و پر گو را رواج داده
بضاعت اندک کارهاى ادبى اش، و به رغم بضاعت اندک 

... کارهاى فکرى اش ، بى جهت روشنفکر طراز اول شناخته شده،
طبرى جريان نقدى را با آثارش که ترجمه دست چندم 

بزرگ علوى ... مارکسيسم مرده روسى بوده در ايران براه انداخته
طانپور هم سعيد سل... داستانهايش بد و کج و بى مايه هستند

کارهاى فکرى اش بضاعت بسيار اندکى دارند که از لحاظ ساده 
و در مقابل صديقى و فروزانفر و ..." انگارى شگفت انگيز است و

جعفر شهرى را روشنفکرانى ميداند که آنطور که بايد مورد 
اين درست است که آقاى ميالنى در  .استقبال قرار نگرفته اند

نى صالحيتى ندارد تا کسى اظهار نظر زمينه شعر و ادبيات داستا
او را جدى تلقى کند؛ اين نيز درست است که اينگونه فتواهاى 
چند کلمه اى بدون نقد و تحليل حتى اگر از ناحيه کسى هم 
صادر شود که اهل شعر و ادبيات باشد قابل اعتنا نيست، زيرا 
حاوى چيزى جز يک اظهار نظر شخصى نيست تا قابل بررسى و 

وئى باشد؛ اين نيز درست است که وقتى همه اين مالحظات جوابگ
را هم ناديده بگيريم نمى توان در يک فرصت کوتاه چند صفحه 
اى حتى راجع به يکى از اين چهره ها هم بحثى کرد که در آن 

اما با همه اين مالحظات، سکوت در . حق مطلب ادا شده باشد
ست، زيرا جوانان برابر اين گنده گوئى هاى تو خالى هم روا ني

ساده دل و خالى الذهنى وجود دارند که ممکن است مرعوب اين 
ژست هاى فاضل مآبانه شوند و فريب اينگونه افاضات را 

گفتيم بحث در مورد هيچ يک از اين چهره ها بحثى  .بخورند
. يکى دو صفحه اى نيست و مجالى بسيار گسترده تر ميخواهد

بعنوان بزرگترين داستان نويس بعنوان مثال بحث درباره هدايت 
دوره تجدد ادبى در ايران نزديک به پنجاه سال است ادامه دارد 

داورى در مورد کار چهره هاى . و باز هم دنبال خواهد شد
، حتى براى اهل اين وادي، ...اجتماعى مانند هدايت و شاملو و 

در طول . کارى فردى نيست، کارى لحظه اى و فورى هم نيست
اد بسيارى آثار چنين کسانى را از نظرگاههاى گوناگون زمان افر

بررسى و نقد و پيرامون آنها اظهار نظر هاى متفاوت مى کنند، تا 

سرانجام پس از يک دوره نسبتا طوالني، جامعه و مردم در کليت 
   .و تماميت خود، جايگاه معينى به اين چهره ها ميدهد

 اثر گذار و ماندگار به اين ترتيب به مرور کسانى جا مى افتند،
شکل . ميشوند و کسانى هم بتدريج محو و فراموش مى شوند

بروز داورى جامعه و تاريخ، داورى خردجمعى يک جامعه در 
فرد خاصى . مورد شخصيت هاى تاريخى و اجتماعى اينگونه است

. به داورى گمارده نشده است و داور نهائى جامعه و تاريخ است
دى هم که در بطن اين فرايند قابل طرح اما آن اظهار نظرهاى فر

و اعتنا است، اظهار نظرهائى است که بر نقد و تحليل و بحث 
اينگونه افاضات کوتاه و فتوا مانند، باد هوا . استداللى متکى باشد

است و جز تسکين لحظه اى و موقت گوينده آنها، اثر ديگرى 
 خالقيت مدعى هنوز اين را نمى داند که ادبيات و هنر، .ندارد

ادبى و هنرى و قريحه ويژه اين کار را ميخواهد و اين مقوله اى 
است غير از سستى و استحکام زبان و قوت و ضعف بافت و 

هدايت اگر هدايت شده است آن . ديگر نکات اکتسابى و فنى
يکى از ضرورى . قدرت خالقيت ادبى و هنرى را داشته است

روح و ذهن حساس ويژه ترين عناصر اين توانائى خلق هنري، آن 
اى است که جهان پيرامون خود و رويدادهاى آن را بگونه اى 
ببيند و به گونه اى از آن متاثر شود که ديگران نمى بينند و 

در دنياى روحى و ذهنى شاعر و هنرمند، بايد . متاثر نمى شوند
آن بى قرارى و دردى وجود داشته باشد که او را به فغان 

بي، روحى نازنين و جانى پاک از آن گونه اى براى خلق اد.آورد
آدم بى درد و ناپاک نمى تواند به .که هدايت داشت الزم است
   .اين کيفيت و اين توانائى برسد

ايکاش اين منتقد همه فن حريف که همزمان در ايدئولوژى و 
... سياست و ادبيات و هنر و جامعه شناسى و اقتصاد و فلسفه و 

اضالنه ميکند، به جاى اين همه توانسته بود اظهار نظرهاى شبه ف
يک قصه کوتاه، فقط يکى مانند هدايت بنويسد که در ترازوى 
داورى و استقبال جامعه ادبى همسنگ همان قصه هاى سست و 

   .ضعيف هدايت باشد و آنوقت درباره هدايت اظهار نظر ميکرد
را البته اينگونه فتواهاى دو خطى در انکار ارزش آثار هدايت 

کسى نقد ادبى نميداند، اما در مورد منتقدين ادبى هم ميگويند 
خواجگان حرمسرا، زن و . آنان شبيه خواجگان حرمسرا هستند

سرشت زنانه و حساسيت هاى جسمى و روحى او را خوب مى 
شناسند و ميتوانند در اين باره به تفصيل براى مردان توضيح 

   . عمل عاجزنددهند، اما با اين وصف خود از انجام اصل
چرا صديقى و فروزانفر کارهايشان اجر "مدعى معترض است که 

کافى پيدا نکرده، چرا فروغى را نمى خوانند، و چرا يک نفر يک 
سطر درباره جعفر شهرى ننوشته و در عوض فالن کسى که يک 
رساله در نشريه چپى دانشکده الهيجان چاپ کرده بود، بعنوان 

ر ميگرفت، به لحاظ اينکه مالک روشنفکر مورد تقدير قرا
   "...روشنفکرى اش شجاعت بود، مالکش تقابل با قدرت بود

از اين اظهارات چنين بر مى آيد که او معتقد است مالک 
روشنفکرى شجاعت و تقابل با قدرت نيست، ارزش فرهنگى و 
ادبى کار فرد است؛ اما در ادامه گفتار خود به هدايت ميتازد، در 

ترين مشخصه هدايت، ارزش او بعنوان نويسنده حالى که بارز
حرفه اى و خالقيت ادبى و هنرى اوست، نه تقابل عملى او با 

اين تضادهاى آشکار در گفتار مدعى نشان ميدهد که . قدرت
توجيهات او بهانه است و در پس اين بهانه ها اغراض ديگرى 
نهفته است؛ وانگهى مگر در فروزانفر و جعفر شهرى خالقيت 

دبى و هنرى وجود دارد که او اين همه آنها را باال و پائين ا
او به . اين برخورد مدعى منحصر به ايرانى ها نيست ميکند؟

سارتر و کامو و آرتورکستلر و رايت و مالرو و بتلهايم هم ايراد 
ميگيرد که چرا آنها مجذوب چپ شده اند و کسانى را 

دشان هم هرگز روشنفکران واقعى ايران معرفى ميکند که خو
بى آنکه کسى بخواهد منکر ارزش  .چنين ادعائى نداشته اند

در حد واقعى آنها شود، بايد پرسيد ... کارهاى صديقي، فروغى و 
چگونه در شرايطى که دکتر صديقى خدمتگزار فرهنگ معرفى و 
خواندن کارهاى او توصيه مى شود، بايد دکتر آريان پور را يکى 

روشنفکرى ايران به حساب آورد؟ دکتر از زيرنويسهاى تاريخ 
 مرداد ٢٨صديقى در سراسر عمر خو جز گزارش مربوط به روز 

اگر . که در مجله آينده ايرج افشار چاپ شد، کار ديگرى ندارد
مجموع تاليفات او غير از اين گزارش را جمع کنيد، به يک جزوه 

چگونه دکتر صديقى خدمتگزار فرهنگ . پنجاه صفحه اى نميرسد
است اما دکتر آريان پور که صاحب مکتب و تفکر و طى يک 
دوره طوالنى نوعى مرجع فکرى بوده و با حضور و آثار خود 
حداقل بر سه نسل از روشنفکران اين کشور تاثير گذار بوده 

يکى از زيرنويسهاى "است، با آنهمه آثار منتشر شده و نشده 
   به حساب مى آيد؟" تاريخ روشنفکرى ايران

 ميگويد اگر پنجاه سال ديگر بخواهند در مورد تاريخ مدعى
روشنفکرى ايران قضاوت کنند در مورد دکتر آريان پور چنين 

اگر پنج سال ديگر بخواهند در : سوال من اينست. خواهند گفت
مورد تاريخ روشنفکرى ايران قضاوت کنند، آقاى ميالنى کجاى 

   اين تاريخ قرار خواهد گرفت؟
آنرو به بيراهه مى افتد که معيارهايش از اساس آقاى ميالنى از 

او اصرار دارد که موضع اجتماعى . يکجانبه و معيوب است
روشنفکر و رابطه او با قدرت را از مفهوم روشنفکرى بزدايد، و 

او در خدمت .اين ، خالف مقتضاى ذاتى روشنفکرى است
 ايدئولوژى اى قرار دارد که ذاتا ضد روشنفکرى است، اما ضمنا

را هم حفظ کند و از اينرو به چنين " ويترين"ميخواهد ظاهر و 
جامعه و مردم، هم خالقيت و ارزشهاى  .در مى غلطد" تهافتى"

فرهنگى و ادبى هدايت و علوى و آريان پور و ساعدى و بهرنگى 
را ارج ميگذارند و هم آنها را بخاطر شرافت و شجاعتشان ، ... و 

اطر آنکه بر سر سفره اى ننشستند بخاطر آزادگى و مناعتشان، بخ
هدايت و علوى . که با خون مردم تدارک شده بود، دوست دارند

و ساعدى و بهرنگي، بر خالف فروزانفر و صديقى ، خالقيت و 
قريحه خلق ادبى و هنرى هم داشتند و کارشان فقط پرسه زدن 
در متون کهن نبود، مانند فروزانفر همه عمر در تقالى تقرب به 

 نبودند، کارهاى ديگران را به نام خود منتشر نمى کردند قدرت
فروزانفر تحقيقات (و به اين انگيزه ها و سوداها مى خنديدند

خواص . صادق گوهرين پيرامون مولوى را بنام خود منتشر کرد
کامال در جريان قضيه هستند و کسانى هم که خواهان اطالعات 

 به خاطرات مصطفى بيشترى در اين زمينه باشند ميتوانند مثال
 ١٤نشر مرکز بخش (فرزانه زير عنوان آشنائى با صادق هدايت 

  .)رجوع کنند) ٧٧ص
اما نکته مهم اين است که بين دو جنبه اى که در اينجا مورد 

بعبارت ديگر خالقيت و . بحث است هم، پيوند ذاتى وجود دارد
فوران چشمه ذهنى و درونى آنان ناشى از اين است که درد 

عه را داشته اند، نگران سرنوشت و آينده انسان بوده اند و با جام
مدعى مختار است اين خصوصيات را . غم انسان زندگى کرده اند

چپ گرائى بنامد يا هر نام ديگرى بر آن بگذارد، اما اين همان 
رابطه اى است که او و امثال او همواره تقال مى کنند آنرا کم 

لى مگر ميتوان رابطه ميان و .رنگ کنند و از آن بگريزند
خالقيت نويسنده، يعنى توانائى او در خلق ارزشهاى ادبى و هنرى 
را با هستى مادى او و نوع رابطه اش با جهان ناديده گرفت؟ مگر 
ذهن خالق نويسنده و هنرمند در خارج از تاريخ و جامعه قابل 
تصور است؟ مگر کار ادبى و هنرى در خالء، در خارج از جامعه 

 مناسبات اجتماعى و انسانى معنائى دارد؟ کارهاى هدايت و و
فروزانفر . بيان درد درون آنها بود... شاملو و ساعدى و بهرنگى و 

آقاى ميالنى در اين  .و صديقى و فروغى چنين دردى نداشتند
کتابهاى ذبيح اهللا . مصاحبه به کرات از تيراژ صحبت کرده است

ل زده است که فروش باال منصورى و مفاتيح الجنان را مثا
... داشتند، اما کارهاى روشنفکران چنين فروشى نداشته است و

گرچه سخافت اينگونه مقايسه هاى بى معني، با اندکى تامل در 
مورد استفاده متفاوت و عملکرد و جايگاه متفاوت مفاتيح الجنان با 

مانند آنکه کسى مثال تيراژ (ادبيات داستانى بر مال ميشود 
اما اگر مالک ) هاى درسى را با آثار شکسپير مقايسه کندکتاب

قضاوت فقط تيراژ باشد، جا دارد براى اطالع مدعى يادآورى 
در زمره ... کنيم که آثار هدايت، شاملو، آل احمد، بهرنگى و 

قصه هاى بهرنگى . پرفروش ترين آثار معاصر ايران بوده است
ت و زمانى هم که در باالترين تيراژهاى موجود در ايران را داش

سالهاى اخير پس از يک دوره بيست ساله فترت و فراموشي، 
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امکان چاپ مجدد آنها پديد آمد، بازهم چند ناشر مختلف از 

موضوع ديگرى که  .طريق تجديد چاپ آنها بار خود را بستند
.  مرداد است٢٨در اين مصاحبه مورد بحث قرار گرفته کودتاى 

ما : "حبه کننده در اين باره توجه کنيدابتدا به مضمون سوال مصا
 ٢٨در ايران در حوزه روشنفکرى مسئله اى داريم بنام کودتاى 

مرداد، که در دوران خود اهميت و بازتاب خودش را داشت ولى 
اثرات اين کودتا هنوز هم بر جريان فکرى روشنفکرى ايران باقى 

 دوران و نوستالژى دوران کودتا، مرثيه نويسى از آن. مانده است
خيلى چيزهاى ديگر باعث شده که اين سوال پيش بيايد که آيا 

 مرداد تا اين اندازه اهميت داشته که با وجودى ٢٨واقعا کودتاى 
که چند دهد از آن ميگذرد، هنوز روشنفکرى ايران به اين شکل 

سوال کننده نه از اهميت و دامنه تاثيرات  "دغدغه اش را دارد؟
و آثار بعدى آن در ايران و منطقه چيزى اين کودتا و عواقب 

ميداند، و نه جز فراموش کردن اين واقعه و دغدغه آن، براى 
روشنفکران ايران وظيفه ديگرى در قبال آن قائل است و 

آن دوران را کنار بگذارند و درباره آن ديگر " نوستالژى"ميخواهد 
 که يک کلمه بيگانه است" نوستالژى"کلمه  !مرثيه نويسى نکنند

در زبان فارسى براى آن حتى معادلى که در قالب يک کلمه 
انسان بوسيله . واحد، حامل معناى کامل آن باشد، وجود ندارد

زبان فکر ميکند و ذهنى که طرز تلقى و برخورد خود را با 
 مرداد و آثار آن به اين زبان بيان کرده، در اصل، ٢٨کودتاى 

   .فارسى فکر نمى کرده استذهن يک ايرانى نبوده و بوسيله زبان 
ذهن . بعبارت ديگر به زبان بيگانه درباره کودتا فکر کرده است

مردمى که خود قربانى اين کودتا بوده اند، تاثر خود را از اين 
رويداد يا احساس خود نسبت به آن را با کلمه اى بيان نمى 

بعبارت . کنند که هنوز در زبان آنها حتى معادل دقيق ندارد
اين گفته نتيجه برخورد و نگرش يک ذهن ايرانى به رويداد ديگر 

مورد بحث نيست و پيداست که مصاحبه کننده اين حرف را از 
دهان کسى گرفته است که افاضات طرف بيگانه را درباره 

اما فقط براى آنکه تلنگر  . مرداد بيان و تکرار ميکند٢٨کودتاى 
اشيم، نتيجه گيرى کوچکى به ذهن غافل اين مصاحبه کننده زده ب

استيفن کينزر، خبرنگار کهنه کار نيويورک تايمز و مولف يکى از 
آخرين کتابهائى را که بوسيله خود امريکائى ها در اين زمينه 
نوشته و ترجمه فارسى آن هم اخيرا در ايران منتشر شده، يعنى 

   :او مينويسد. را در اينجا نقل مى کنيم" همه مردان شاه"کتاب 
 ذهن نمى نمايد که بتوان خط ممتدى را از نقطه آغاز دور از"

تا رژيم سرکوبگر شاه و انقالب ) نام رمزى کودتا(عمليات آژاکس
اسالمى و تا گردونه هاى آتشينى که مرکز تجارت جهانى در 

آري، عمليات ". نيويورک را به کام خود کشيد، ترسيم کرد
اريخ جهان اثر آژاکس بر تاريخ ايران، منطقه و به معنائى بر ت

در تاريخ معاصر ما اين رويداد بعد از انقالب مشروطه . گذاشت
بزرگترين نقطه عطف و يکى از اولين حلقه هاى آن زنجيره 
جهنمى کودتاها و مداخالت تجاوزکارانه امريکا در دوره پس از 
جنگ است که پس از ايران در بسيارى از کشورهاى ديگر آسيا، 

اين کودتا نقطه ورود ايران  .ن هم تکرار شدافريقا و امريکاى التي
بعنوان يک کشور نفتى مهم خاورميانه به حوزه نفوذ امريکا و بر 
هم خوردن موازنه بين منافع بريتانيا و امريکا در ايران و آغاز 
حرکت کمپرادوريزه کردن نظام اقتصادى و اجتماعى کشور ما 

واکنشى ميدانند در را هم " انقالب اسالمى"تا آنجا که . بوده است
برابر تحوالت چند دهه پس از کودتا، و در دنباله آنچه هم امروز 

   .در ايران جريان دارد، به نوعى دنباله همان زنجيره علتهاست
بسيارى از مورخان و پژوهشگران امريکائى و انگليسى مانند 

گود، جيمز بيل، مارک .ريچارد کاتم، ويليام راجر لوئيس، جيمز ف
سکي، نيکى کدي، خود پس از پنجاه سال امروز بر اين گازيورو
منازعه نفتى اوائل دهد :"مثال مارى آن هيس مينويسد. نظرند
 با براندازى ناسيوناليسم ايراني، بذرهاى يک انقالب ١٣٣٠

 سال بعد روئيد و رشد کرد و رژيمى به ٢٥اسالمى را کاشت که 
بر سر مراتب ضد غربى تر از رژيم مصدق را در تهران، 

در نتيجه پيامدهاى آن کودتا، حتى امروز نيز سايه خود . کارآورد
همه مردان شاه "(را بر خليج فارس و ماوراى آن گسترانيده است

  )٣١٦ص 

 مرداد از زبان امريکائى ها و از ٢٨اين تازه بيان تاثيرات کودتاى 
چگونه يک روزنامه نگار ايراني، . ديدگاه منافع خود آنهاست

سر بى اطالعى و بى تفاوتى از روشنفکران کشورى که چنين از 
قربانى اين تجاوز بوده اند و آوار اصلى اين فاجعه بر سر آنان 
نازل شده و پس از اين کودتا ميدانهاى اعدام با خون بهترين 
فرزندان آن گلرنگ شده است، ميخواهد ديگر دغدغه آنچه را 

ره آن مرثيه نويسى که در آنزمان روى داده نداشته باشند و دربا
از يک روزنامه نگار، که در کار حرفه اى خود، به بحثى  !نکنند

 مرداد وارد ميشود، اين توقعى طبيعى است که ٢٨مانند کودتاى 
جالب است که حتى . اطالعاتى بسيار بيش از اين داشته باشد

مصاحبه کننده، که بيان کننده تمايل برخى از امريکائى ها راجع 
داد تاريخى است هم کودتا بودن آنرا پذيرفته و در به اين روي

 مرداد صحبت ميکند، اما ٢٨تمامى متن سوال خود از کودتاى 
آقاى ميالنى در جواب ،شايد بخاطر آنکه به دوستان سلطنت 
طلبشان بر نخورد، از اظهار نظر در مورد ماهيت اين رويداد 

ودتا بود، آنهائى که معتقدند کودتا ک: "طفره ميرود و ميگويد
کماکان بر اساس همان حرفهاى قديم بر کودتا بودن آن تاکيد 
دارند و آنهائى که معتقدند قيام ملى بود کماکان باور به همان 

اين که کسى بيايد و قضيه را تاريخى کند، هنوز . عقيده دارند
تا پيش از انتشار گزارش سيا از اين  !!"".صورت نگرفته است

 نسخه اى از ٢٠٠٠نه مانده بود و در سال کودتا که سالها محرما
آن بدست نيويورک تايمز رسيد و منتشر شد، دهها کتاب و اثر 
تحقيقى در اين زمينه نوشته و منتشر شده بود که بعدا با انتشار 
گزارش سيا معلوم شد بخش اعظم اطالعات آنها درست و موثق 

ويتس که ديويد هورو" از يالتا تا ويتنام"مثل کتاب .(بوده است
به اين " کودتاى امريکا در ايران"يک فصل کامل آن زير عنوان 

  .)رويداد اختصاص دارد
گو اينکه مردم ايران که قربانى اين رويداد بوده اند، خود به 
چشم خويش عوامل کودتا و نقش آشکار و پنهان بيگانه را در آن 

ود، ديده بودند و بهتر از هر کسى ماهيت آنچه را که روى داده ب
به هرکس بتوان درباره مردم و نقش آنها در . مى شناختند

رويدادهاى جارى دروغ گفت، به خود مردم نمى توان درباره 
آنچه که کرده يا نکرده اند دروغ گفت، زيرا خود فاعل و ناظر 

   .آن بوده اند و بر جزئيات آن بهتر از هرکسى آگاهند
 سيا درباره اين  گزارش خود سازمان٢٠٠٠اما سرانجام در سال 

کودتا بوسيله جيمز رايزن در نيويورک تايمز منتشر شد و از 
به رهبرى کرميت روزولت و همکارى " تى بى آژاکس"عمليات 

ژنرال نورمن شوارتسکف با نام و مشخصات دقيق عوامل اجرائى 
و مبالغى که سيا، چه به برادران رشيديان و شبکه آنها و چه به 

ن بازنشسته پرداخت و صرف زمينه سازى زاهدى و کانون افسرا
و باالخره از اين هم فراتر، . اين کودتا کرده بود، پرده برداشت

خانم مادلين آلبرايت، وزير خارجه امريکا، رسما به انجام کودتا 
بوسيله امريکا در ايران اقرار و از اين بابت عذرخواهى رسمى 

 بيايد و قضيه کسى"اما محقق وطنى ما هنوز منتظر است که . کرد
   !"را تاريخى کند

من، هم به مصاحبه کننده و هم به آقاى ميالنى توصيه ميکنم، 
عالوه بر همه منابعى که در اين زمينه وجود دارد و آخرين آنها 

است به خاطرات جان پرکينز تحت " همه مردان شاه"کتاب 
که به فارسى نيز ترجمه (عنوان اعترافات يک جنايتکار اقتصادى

تاريخ پنهان امپراتورى "و نيز به آخرين کتاب او زير عنوان ) شده
که به تازگى در امريکا منتشر شده هم نگاهى بيندازند؛ " امريکا

زيرا در شرايط حاضر ديگر انتشار خاطراتى که امثال اردشير 
خود دارند، اثرى ندارد و نام " پاپا جان و ماما جان"زاهدى از 

 ٢٨قيام ملى "ا در ايران بعنوان بردن از کودتاى امريکائى ه
هم چيزى بيش از يک شوخى بيمزه و مشمئز کننده " مرداد
سومين محور اين مصاحبه بحث در زمينه فرديت  .نيست

روشنفکر است که مدعى در لفافه آن، فلسفه فردگرائى را که 
اساس نگرش ليبرالى اوست مطلق کرده و ميخواهد بعنوان قانون 

   .انسان به خواننده القاء کندازلى و ابدى زندگى 
مسئله فرد و جمع و تضاد ميان آندو و اين که اين تضاد را با 
قبول اولويت براى کداميک از ايندو بايد حل کرد، به قدمت 

تاريخ جامعه انسانى است و در همه شکلبندى هاى پيش از 
...) کشور، مليت، دين و(سرمايه دارى هويت فرد بوسيله جمع

يف ميشده است و فقط در دوران سرمايه دارى است تعيين و تعر
که ليبراليسم جمع و هويت جمعى را فداى فرد و دنياى او ميکند؛ 
تفکرى که در ادامه، از بطن آن ماال انباشت رقابتى سرمايه و 
همين نظام امپرياليستى سر برآورده است که امروز بشريت را با 

   .بريت سوق ميدهدبن بست و بحران روبرو ساخته و به سمت بر
مدعى کوشيده است با فروکاستن فلسفه عمومى جمع گرائى به 

 که مد روز و شيوه تکرارى -و حمله به استالينيسم" اتاتيسم"
 هر نوع جمع گرائى را با اين دستاويز -تبليغات نوليبرالى است

اما اين بحثى است ريشه اى و مفصل که با اظهار . زير سوال برد
ظير آنچه در اين مصاحبه آمده است نمى توان نظرهاى دوخطى ن

درباره آن داورى کرد، و چون با طول و تفصيلى هم که اين 
جوابيه تا همين جا پيدا کرده است، مجال طرح اين بحث تازه در 
آن وجود ندارد، اين بحث ميماند تا در فرصتى ديگر، که جداگانه 

" دگانوادا"چپ ستيزي، بخصوص در ميان  .به آن بپردازيم
سياسى گذشته که پيشينه هوادارى از چپ داشته اند، اين روزها 

ريشه اين کينه کور نسبت به چپ را در . شدت گرفته است
در . عناصرى که چنين پيشينه اى دارند، من خوب مى شناسم

سالهاى دهه چهل و پنجاه با آن شرايط ويژه مبارزه مسلحانه و 
 حساسيت شديدى که در شکنجه ها و مقاومتهاى باور نکردنى و

مورد امنيت سازمانهاى مخفى مسلح وجود داشت، ننگى باالتر از 
   .همکارى يک فرد دستگير شده با رژيم وجود نداشت

من فضاى سياسى آن روزها، مخصوصا فضاى حاکم بر زندانهاى 
سياسى را بخاطر دارم و ميدانم کسى که با پليس همکارى 

گران و در مجموعه شرايط حاکم، ميکرد، چه خفتى را از ناحيه دي
چه در زندان و چه پس از آزادى در فضاى سياسى خارج از 

ريشه کينه عجيب و غريبى که در برخى از . زندان تحمل ميکرد
وادادگان قديمى نسبت به چپ وجود دارد ، در همان خفت و 
تحقيرى نهفته است که در آن ايام و در آن شرايط تحمل کرده 

تم که منشاء چپ ستيزى آقاى ميالنى از اين گونه معتقد نيس. اند
   .باشد

   ناصر زرافشان
  ١٣٨٦مرداد 

===========================================  
===========================================  

اشاره مقام وزارت 
  به انحصار توليد يبازرگان

 ۴شکر به سهامداران 
 و رانت يشرکت خصوص

   آنهايخوار
  

   ايسنا
وگويى تفصيلى با   بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى در گفتمعاون

تشريح وضعيت بازار كاالهاى اساسى از عملكرد دولت در كنترل 
ها دفاع كرد، گرانى بيش از حد را نپذيرفت و با انتقاد از  قيمت

كارخانجات صنعت قند و شكر عنوان كرد كه پرداخت 
 ميليون ۷۰ت از سوى هاى كم كارى در اين صنع هزينه

   .كننده ظلم به آنهاست مصرف
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وگو با خبرنگار بازرگانى ايسنا با اشاره   مفتح در گفتمحمدصادق

به وجود مشكل ساختارى در حوزه فعاليتى آرد، گندم و نان، 
يارانه آرد و نان بايد به آخرين حلقه توليد تعلق : عنوان كرد

اخت شود همانند بحث گيرد به اين معنا كه يارانه به نان پرد
   . روغن نباتىده،يارانه دارو و شير، پودر شوين

 اعتقاد معاون وزير بازرگانى پرداخت يارانه به توليد نان نتايج به
بهترى را در پى خواهد داشت و كشورمان بايد همانند بحث 
مربوط به يارانه پودر شوينده كه مواد اوليه را آزاد اعالم كرده و 

 تمام شده يارانه را به حلقه انتهايى توليد با محاسبه قيمت
كند، عمل كند چرا كه در اين روش مفاسد كمترى  پرداخت مي

در بحث نان مشكل اصلى اين :  خاطرنشان كردمفتح .وجود دارد
است كه محل پرداخت يارانه به جاى اينكه در محل توليد نان 

اچاق باشد در محل توليد آرد است كه ريشه مفاسد و نيز بحث ق
 وزير بازرگانى همچنين استفاده از معاون .شود آرد محسوب مي

سيستم امانى در تبديل گندم به آرد را يكى ديگر از مشكالت 
نظام تبديل گندم به آرد : موجود در اين عرصه برشمرد و افزود

با استفاده از سيستم گندم امانى منطقى نيست چرا كه دولت با 
 ايجادهاى آردسازى موجب  رخانهخريد گندم و تحويل آن به كا

كه دولت بايد به   با تاكيد بر اينوى .مشكل اساسى شده است
طرح اصلى در : طور كلى از اين چرخه خارج شود، عنوان كرد

بازرگانى دولتى اين بود كه دولت دخالتى در توليد آرد نداشته 
باشد بلكه كارخانجات آردسازى با تحويل آرد به نانوايان و ارائه 
حواله، مبلغ آن را از دولت دريافت كنند به اين معنا كه وزارت 
بازرگانى و معاونت غله تنها به عنوان پرداخت كننده يارانه و 

   .سياستگذار عمل كنند
وزارت بازرگانى روش حمايت از فعاليت :  تصريح كردمفتح

بخش خصوصى در احداث سيلو و ذخيره سازى گندم را درباره 
ه اجرا درآورده و با نهادينه كردن نظام امانى آرد و نان نيز ب

تبديل گندم به آرد، توليد سنتى نان را به سوى توليد صنعتى 
 نان صنعتى به دكنندههاى تولي كند تا كارخانه هدايت هدايت مي

   .محل اصلى دريافت يارانه تبديل شوند
 اعتقاد او اگر حداقل قيمت نان در اجراى طرح مذكور قيمت به

 شرايط حاضر باشد، قطعا حجم يارانه نان به كمتر از نان در
   .يابد نصف كاهش مي

   *نان*
    صنعتى نان حجيم نيستنان

نان صنعتى به هيچ :  وزير بازرگانى در ادامه توضيح دادمعاون
هاى  عنوان به معناى نان حجيم نيست چرا كه معتبرترين كارخانه

 و نان سنتى را  ده كردههايى استفا توليدكننده نان نيز از تكنولوژي
كنند لذا معتقدم كه  به شكل صنعتى با همان مشخصات توليد مي

   . تغيير زائقه مردم نيازى نيستبهبراى توليد نان صنعتى 
اندركاران اين حوزه   همچنين با اشاره به تاكيد برخى دستمفتح

شايد عنوان شود كه : به عادت مردم كشورمان به نان گرم افزود
دم به مصرف نان سرد عادت ندارد اما بايد توجه داشت ذائقه مر

 درصد مردم ۷۸دهد كه  كه نتايج مطالعات انجام شده نشان مي
 الگوى مصرف در شهرهاى وكنند  كشورمان نان سرد مصرف مي

اگر :  وزير بازرگانى تاكيد كردمعاون .بزرگ به اين نحوست
نان صنعتى بحث آزادسازى خريد گندم، توليد آرد و نيز توليد 

تواند حداقل دو ميليون تن  در كشور انجام شود كشورمان مي
گندم در سال صادرات داشته باشد چرا كه با كاهش ضايعات 

يابد و حتى امكان دستيابى به  نان توان صادراتى نيز افزايش مي
   . سه ميليون تنى نيز وجود خواهد داشتصادرات

   *لبنيات*
    مشخص است درصد آب شير توليدىاستاندارد

اى   همچنين با اشاره به هوشمندشدن طرح توزيع شير يارانهمفتح
 درصد تخلفاتى ۹۰اظهار اميدوارى كرد كه با اجراى اين طرح 

گرفت  اى به در مغازه انجام مي كه قبل از رسيدن شيرهاى يارانه
برطرف شوند چرا كه نگرانى اصلى اين بوده است كه شير توليد 

   . جاى ديگرى توزيع شوددربيايد و يا نشده اما در آمار 
هايى كه در حوزه كيفيت شير توليدى انجام   درباره تخلفوى
درصد آب شير توليدي، استاندارد مشخص : گيرد نيز گفت مي

دارد و قطعا وضعيت توليد لبنيات به لحاظ كيفى از سوى وزارت 
   .بهداشت و دريافت نمونه از سطح بازار در دست كنترل است

 بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى درباره تغيير مسير توليد ونمعا
اى نيز  لبنيات پس از افزايش قيمت شير و محصوالت لبنى يارانه

اينكه توليد به يك جهت خاصى ميل كند تخلف : عنوان كرد
نيست البته معتقديم در بحث توليد محصوالت لبنى اين تغيير 

 كاال مشترى خاص مسير توليد، كوتاه مدت است چرا كه هر
خود دارد و جابجايى مصرف دوام نخواهد داشت و قطعا اين بازار 

   .كند است كه الگوى مصرف را تعيين مي
 كارخانه توليد كننده محصوالت لبنى در ۲۷۰فعاليت :  افزودوى

گيرى بازارى كامال رقابتى در بحث لبنيات  كشور بيانگر شكل
حذف توليد برخى است لذا با وجود چنين بازارى امكان 

   .محصوالت وجود ندارد
   *چاى*

    تنظيم بازار چاى برعهده كيست؟مسووليت
 در ادامه درباره وضعيت بازار چاى و امكان بازگشت تنظيم مفتح

در شرايط فعلى چندان : بازار آن به وزارت بازرگانى اظهار كرد
   .اصرارى براى بازگشت تنظيم بازار چاى به وزارتخانه نداريم

 گفته وى تكنولوژى فرسوده و قديمى صنعت چاى شرايط آن به
را نامطلوب كرده است در حالى كه مسووليت تنظيم بازار آن 
همانند هر كاالى ديگرى مانند سابق بايد در اختيار وزارت 

   .بود بازرگانى مي
   *گرانى*

   كنند  را بار دار و درفش تنظيم نميبازار
 بسيارى از كاالها و خدمات هاى اخير گراني:  اظهار كردمفتح

ها  گسترده را قبول ندارم و معتقدم برآيند گرانى و افزايش قيمت
هاى قبل برابر با همان شاخص تورم است و  در مقايسه با سال

ها در اين زمينه انجام  اى بين عملكرد دولت اگر قرار باشد مقايسه
  كرد چرا كه كشور ما از زمانوجهشود بايد به شاخص تورم ت

هاى بسيار باالى را تجربه كرده است، البته  جنگ تا كنون تورم
هاى قبل   نسبت به سال۸۵تورم در اوايل دولت نهم و در سال 

 با دفاع از عملكرد دولت نهم در تنظيم وى .كمتر بوده است
هاى تنظيم  سياست: بازار كاالهاى مورد نياز مردم تاكيد كرد

ش اصلى در اين جهت بوده بازار دولت بسيار موفق بوده و تال
كه تنظيم بازار با مكانيزم بازار و عرضه و تقاضا انجام شود چرا 
كه معتقديم با توازن چهار عامل واردات، صادرات، توليد و 

   .يابيم مصرف به بازار با ثباتى دست مي
عوامل تشديد كننده بازار در دولت فعلى در :  ادامه دادمفتح

هاى  اند در حالى كه در سال كمترى داشتهتنظيم بازار بسيار تاثير 
شد لذا معتقدم با وجود همه اين عوامل  قبل توجهى به آنها نمي

در حال حاضر بازار روغن، شكر، فوالد، گوشت و مرغ، گوشت 
 آمده است و بر همين اساس نيز دقرمز شرايط كامال آرامى بوجو

   .دانم هاى تنظيم بازار دولت را كامال موفق مي سياست
 براى اولين بار در دولت تصميم  : وزير بازرگانى عنوان كردمعاون

، بازار را با مكانيزم "دار و درفش"گرفتيم كه به جاى تنظيم با 
عرضه و تقاضا تنظيم كنيم كه يكى از راهكارها تكيه بر 

   .سازى استراتژيك بوده است ذخيره
   *برنج*

    برنج وارداتى پايين استكيفيت
رباره وضعيت بازار برنج و ميزان واردات آن در  همچنين دمفتح

دولت : كيفيت تصريح كرد توجيه اقدام دولت در واردات برنج كم
اى و ريالى ناگزير به واردات برنج با  به دليل محدوديت يارانه

كيفيت متوسط است و طبيعتا اگر برنج مرغوب خريدارى كند، 
   .افتميزان يارانه آن افزايش خواهد ي

يان اينكه منابع خريد برنج مرغوب بسيار محدود بوده و  با باو
سهم : توان به ميزان نياز برنج مرغوب وارد كرد ادامه داد نمي

ايران در بازار جهانى برنج كمتر از يك درصد است و در بين 
   .شويم ها محسوب مي ترين خريداران برنج تايلند ما جزو عمده

د كننده برنج، روغن و دولت به عنوان وار:  خاطر نشان كردوى
هاى مطلوب  اى همواره در پى استانداردها و كيفيت شكر يارانه

بوده و هميشه از متوسط نرخى كه در بازار جهانى وجود داشته 
   .تر خريده است پايين

   *گوشت*
    گوشت يخ زده استفاده كنيمناچاريم
هاى يخ   وزير بازرگانى همچنين درباره كيفيت پايين گوشتمعاون

هميشه خريد : ده برزيلى و دليل نخريدن از داخل اظهار كردز
شود چرا كه در مقاطعى گوشت  گوشت از خارج انجام نمي

كنيم، البته در مورد توليد داخل  بندى را از داخل تامين مي سهميه
 به استفاده از گوشت يخ چارنيز بايد گفت كه در اكثر موارد نا

كنندگان   نياز مصرفزده هستيم چون تامين گوشت گرم مورد
   .كالن به شكل روزانه ميسر نيست

اى معموال به شكل  الگوى مصرف گوشت سهميه:  افزودوى
منجمد است لذا تغيير طعم آن نيز طبيعى بوده اما به ناچار همه 

گيرد و در ايران نيز همين گونه  نقاط دنيا مورد استفاده قرار مي
ز از برزيل توضيح  درباره دليل واردات گوشت قرممفتح .است
در حال . انتخاب برزيل به دليل وجود نقاط اعتماد بوده است: داد

ها قبل از ذبح از سوى پزشكان اعزامى كشورمان  حاضر نيز دام
كنترل مى شوند؛ البته برزيل از سوى ما انتخاب نشده و از سويى 

   . وارد نكرده استتىنيز دولت در دو سال گذشته هيچ گوش
گونه دخالت دولت در بازار گوشت و امر واردات  با رد هر وى

كند و  دولت از طريق مباشران در بازار عمل مي: آن عنوان كرد
ايم اگر گوشت با قيمت كمترى عرضه شود مشمول  تنها گفته

هاى  قبل از توزيع گوشت:  تصريح كردوى .يارانه خواهد شد
 مى وارداتي، ناظران سازمان دامپزشكى آنها را مجددا كنترل

شود از حداقل سالمت  كنند و قطعا گوشتى كه وارد شبكه مي
برخوردار است البته ممكن است تخلفاتى هم رخ دهد كه منكر 

   .آن نيستيم
   *فوالد*

    بازار فوالد مهار شده استبحران
هاى   از موفقيت۸۶ گفته مفتح مهار بحران بازار فوالد در سال به

ها  ود اينكه منحنى قيمتشود و با وج تنظيم بازار محسوب مي
بيانگر روند صعودى بازار فوالد در فروردين ماه بود اما با اتخاذ 
تصميماتى روند صعودى متوقف و حتى به روندى نزولى مبدل 

 با اشاره به تصميماتى كه در پى توافق وزارت صنايع، وى .شد
بازرگانى و كارخانجات و بورس به اجرا درآمد، عواملى چون 

 تن و ۲۲۰ز عرضه فوالد خارج از بورس، تعيين سطح جلوگيرى ا
 تن براى هر سبد، مكلف شدن بورس به ارائه ليست ۱۱۰

 براى  يخريداران به سازمان بازرسى و مكلف شدن سيستم بانك
كمك به تامين مواد اوليه كارخانجات را از مهمترين تصميمات 

اقدام چهار :  گفتوى .تاثيرگذار در مهار بازار فوالد برشمرد
مذكور بازار فوالد را كه گرفتار بحث دالل بازى شده بود نجات 
داد به طورى كه در حال حاضر بازار فوالد در اوج است اما بازار 

 وزير بازرگانى در پاسخ به اين سوال معاون .بسيار آرامى داريم
كه اگر بازار فوالد آرام است پس چه دليلى به تاكيد مصوبه اخير 

براى واردات فوالد از سوى دولت وجود دارد؟ شوراى اقتصاد 
معتقدم چهار عامل واردات، صادرات، توليد و مصرف تاثير : گفت

بسيارى در تنظيم بازار دارند در مورد فوالد نيز به ذخيره 
استراتژيك نياز داريم تا اگر توازن به هم خورد با استفاده از آن 

 ميزان دخالت دولت  تاكيد دارد كه ايناو .بازار را تنظيم كنيم
در بازار فوالد و واردات چند ميلياردى آن به كشور را كسى 

ها  داند و هيچ دولتى نيست كه با استفاده از اين روش مضموم نمي
 براى توجيه بيشتر اين مدعا عنوان مفتح .در بازارها دخالت نكند

حتى دولت آمريكا نيز به عنوان ليبرال ترين دولت گاهى : كرد
يابد نفت را به شكل آزاد عرضه مى   نفت كاهش ميكه قيمت

كند، بنابراين اين حد از دخالت دولت در بازار بد نيست و حتى 
 ۱۰ وزير بازرگانى با اشاره به مصرف معاون .ضرورى است

ميزان واردات پيش بينى : ميليون تنى فوالد در كشور عنوان كرد
هاى دولتى  گاهشده براى فوالد متعادل است و بر اساس نياز دست

گيرد چرا كه  كه عامل اصلى برهم خوردن بازار بودند، انجام مي
 مصرف نوانهاى بزرگ دولتى به ع بار پروژه هر سه ماه يك

كننده عمده فوالد وارد بازار مى شوند، بنابراين معتقدم اگر دولت 
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ذخيره استراتژيك نداشته باشد قادر به واكنش سريع نخواهد 
   .بود
   *شكر*

    ساله آن۷۰ قند و شكر و عرضه صارانح
 در ادامه در توضيح داليل واردات باالى شكر و وضعيت مفتح

فعلى بازار آن به تشريح تحوالت تاريخى بازار آن پرداخت و 
 ۷۰بحث شكر، دخانيات و ساير كاالها ريشه دولتى شدن : گفت

هاى مختلف به زمان نياز  ساله دارد لذا تغيير عقبه آن در اليه
اى وجود   غيركارشناسانهىها ارد چرا كه در بدنه دولت مقاومتد

دارد ولى عزم كلى براى حذف انحصارات شكل گرفته است به 
سازى ميوه با همكارى  طورى كه در وزارت بازرگانى حتى ذخيره

بخش خصوصى و اصناف انجام گرفت و در حال گسترش به 
رد كننده در بحث شكر سه دسته وا:  گفتوى .هاست ساير بخش

داريم كه آمار واردات آنها كامال روشن است؛ يك دسته 
اند، گروه ديگر باز هم  واردكننده شكر سفيدند كه بخش خصوصي

بخش خصوصى است كه شكر خام وارد مى كند و در گروه سوم 
نيز دولت قرار گرفته كه شكر خام وارد كرده است كه البته 

نها در چند مورد  ذخيره استراتژيك داشته و تنبهبيشتر ج
كاالبرگى اقدام به توزيع شكر خام كرده است، بنابراين ميزان 
واردات و توزيع شكر از سوى وزارت بازرگانى كامال روشن 

نفس وارادات شكر بازار :  وزير بازرگانى تاكيد كردمعاون .است
را تكان نمى دهد بلكه توزيع و تزريق شكر وارداتى است كه بازار 

دهد، بنابراين وقتى توزيعى انجام نشده  قرار ميرا تحت تاثير 
طرح مسائلى از قبيل دخالت دولت در بازار، منطقى نيست چرا 

 و قرار گرفتن در حاشيه يىكه دولت با هدف ايجاد امنيت غذا
   .امنيت اقدام به واردات شكر خام كرده است

    شكر به بازار ربطى نداردواردات
اى نظارتى كشور درباره شكر نيز ه  از كنترل و نظارت دستگاهوى

عملكرد وزارت بازرگانى درباره شكر آن : استقبال كرد و افزود
تواند قانونا  هاى نظارتى نيز مي چنان شفاف است كه حتى ارگان

ورود كرده و آن را مورد بررسى قرار دهند، بنابراين تاكيد داريم 
تزريقى  به بازار ربطى ندارد چون ولتكه واردات شكر از سوى د

 در ادامه با اشاره به واردات شكر خام مفتح .انجام نگرفته است
براى دولت جاى اين سوال مطرح : از سوى بخش خصوصى گفت

است كه بخش خصوصى اين ميزان شكر خام وارداتى را از كجا 
آورده و به شكر سفيد تبديل كرده است؟ بنابراين بهتر است در 

 ن چگونه و چطور وارد شده ايكنار پرسيدن اين سوال كه كااليى
   سوال نيز مطرح شود كه چرا وارد شده است؟

آيا تا به حال از خود پرسيده ايد كه چرا در روغن :  افزودوى
نباتى و پودر شوينده با ورادات بى رويه رو به رو نيستيم و آيا 

ايد كه چرا قيمت تمام شده شكر توليد داخل بيشتر از  سوال كرده
 در حالى كه سوخت، انرژى و نيروى انسانى خارج كشور است

پس چرا بايد قيمت !  استزانايران نسبت به ساير كشورها ار
 ما بيش از برزيل باشد؟ بنابراين معتقدم كه تا كى بايد  تمام شده

تاوان كار نكردن صنعت و كشاورزى را مردم پرداخت كنند و 
 ۶۰۰يى چرا بايد مصرف كننده مجبور به خريد شكر داخلى كيلو

تومان باشد وقتى شكر برزيلى با وجود هزينه حمل و نگهدارى 
 وضعيت فعلى كارخانجات توليد قند و مفتح  است؟ومان ت۴۰۰

جوانترين كارخانه قند و : شكر را به باد انتقاد گرفت و عنوان كرد
ام اين است كه  البته سوال عمده!  سال سن دارد۳۵شكر كشور 

در بحرانند؟ پاسخ اين سوال را با آيا واقعا كارخانجات شكر 
 واهيمبررسى شاخص بورس سهام كارخانجات قند و شكر در خ

يافت چرا كه شاخص بورس اين صنعت نشان مى دهد كه 
   .بحرانى در كار نيست

مقايسه نوسانات بورس شكر در مقايسه با صنعت :  افزودوى
خودرو و حتى صنايع كانى فلزى به مراتب بهتر است و افتى 

معتقدم صنعت قند و شكر در :  تصريح كردمفتح .داشته استن
اى كه در  اى داشته و در چند دهه مدت گذشته رشد گلخانه

انحصار دولت بوده هر چه توليد شده از سوى دولت خريدارى 
شده است، حال اين سوال مطرح است كه چرا هيچ تالشى  مي

    است؟براى سرمايه گذارى و بهبود شرايط توليد انجام نشده
 حتى به سهامداران كارخانجات قند و شكر نيز اشاره كرد و وى

عمده سهامداران اين صنعت چهار شركت بزرگند كه : گفت
ميلياردها تومان در صنايع روغن نباتى و پوشاك سرمايه گذارى 

اند، البته بايد بررسى كرد كه چرا در قند و شكر سرمايه  كرده
ته است؟ آرى كارخانجات قند اند، چون سود نداش گذارى نكرده

اند چون نيازى به سرمايه در گردش نداشته و  و شكر جذاب بوده
 درصد به آنها سود مى پرداخته است بنابراين ۴۰دولت نيز 

يافت و  اى بايد روزى خاتمه مي معتقديم كه اين رشد گلخانه
 وزير بازرگانى همچنين تصريح معاون .شد توليدها اقتصادى مي

هاى كم  كننده هزينه  ميليون مصرف۷۰ظلم نيست آيا : كرد
كارى صنعت قند و شكر را بپردازند و آيا نبايد در راندمان 

هاى توليد تجديد نظر شود؟ آيا نبايد بسته  هكتار و اصالح روش
   بندى و سيستم پخش براى توليدات خود پيش بينى كنند؟

ر توليد كنندگان شكر هنوز هم توليد خود را د:  افزودوى
كنند و اين مضحك است آنها   كيلويى عرضه مي۵۰هاى  كيسه

اند در حالى كه  حتى كوچكترين تالشى براى بسته بندى نداشته
ورود در بحث بسته بندى به سرمايه گذارى بااليى نيز نياز 

   .ندارد
   ستاره بختيارى:  از خبرنگار بازرگانى ايسناوگو گفت

==========================================  
شدن  ها نفر بر اثر غرق كشته شدن ده

   در جنوب ايراني مسافرياه كشتي
*  

 ي شبه نظاميرقابت شرکت ها,  بانک هايپاس کار, مرگ مردم
   ي درياييبر سر کسب قرارداد توليد اتوبوس ها

 براى خريد سال نو به جزيره قشم رفته ٨١ اسفند ٢٩: ايسنا
 عصر فقط ٦از صبح زود که به جزيره رسيديم تا ساعت . بوديم

تصور اين که تا چند ساعت ديگه همه دور سفره . راه رفتيم
ايم منتظر سال تحويل  هاى نويى که خريده نشينيم و با لباس مي
مادر بزرگ خسته . داد مانيم، احساس شيرينى را به دست مي مي

هاى اسکله در انتظار آمدن شناور خوابش  است و روى صندلي
اتوبوس . کنند مامان و عمه خريدهايشان را چک مي. برده است
رسد، تکاپوى تازه در مردمى که تا چند لحظه قبل  دريايى مي

گيرد،  ها ولو شده بودند صورت مي خسته و کسل روى صندلي
 بود همه عجله دارند و ساتوبوشايد آخرين حرکت براى 

وارد . دهند تا مطابق معمول زودتر برسند همديگر را هل مي
اتوبوس دريايى که شديم مقدارى آب کف اتوبوس بود پرس و 

شويم که صبح همان روز اتوبوس  کنيم متوجه مي جو که مي
دريايى صدمه ديده و در کف اتوبوس ترک جزئى به وجود آمده 

رفت با  وبوس دريايى باال و پايين مي اتيماست، باالخره نشست
آمدن يک موج بلند صدايى همچون شکستن شيشه شنيده شد 

همه مسافران روى . آب شناور را در بر گرفت و شناور غرق شد
هايم را نداشتم  آب پخش شده بودند جرات باز کردن چشم

دهم به هيچ  تصور اينکه جايى هستم که هر چه پاهايم را تکان مي
   .رسد بسيار وحشتناک بود و محکمى نميجاى سخت 
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هاى مريم بلوردى يکى از حادثه ديدگان آن روز   صحبتاين

اش را از دست   نفر از اعضاى خانواده٤است که در آن حادثه 
 مورد سانحه دريايى بود که در ٨٧اين حادثه تنها يکى از . داد

 به  مورد٥٠آن سال در استان هرمزگان رخ داد که از اين تعداد 
 از قبيل برخورد ردى مورد به دليل موا٣٢علت نقص فنى ، 

 مورد ٢شناور با شناور ديگر و پاره شدن بدنه، به گل نشستن و 
   .هم آتش سوزى بوده است

 نفر ٥ نفر مجروح و ٨ نفر جان باختند، ٢٤ آمار موجود براساس
   .مفقود شدند

   ! سال پيش تمام شده است  ساله يك٤ العجل ضرب
هاى انجام شده شرکت  نگاري  دنبال وقوع اين حوادث طى نامهبه

هاى حمل و نقل،  تعاونى قايقداران بندرعباس در قالب شرکت
اين تعاونى بايد طى . موظف به جايگزينى شناورهاى ايمن شد

 با يکى از ٨٥ ساله تعيين شده تا پايان دى ماه ٤ضرب العجل 
 خارجى با تاييد موسسه واحدهاى توليد شناور دريايى داخلى يا

بندى ايمنى طرف قرارداد با سازمان بنادر و کشتيرانى  رده
   .شناورهاى ايمن را جايگزين شناورهاى فرسوده كند

 فروند اتوبوس ٣٠ براى خريد ٨٤ بنادر و كشتيرانى سال سازمان
 اصالحي، اسحاق كند دريايى از شركت هلندى موافقت مي

ان بندرعباس در اين باره به خبرنگار مديرعامل تعاونى قايقدار
هاى مداومى که در تهران انجام  به دنبال پيگيري: گويد ايسنا مي

ها را تکميل و به سازمان  شد تعاونى قايقداران خيلى سريع پرونده
در تهران به ما اعالم کردند : افزايد  ميوى .بنادر ارسال کرديم

هاى  به سازندههاى دريايى  که اولويت جهت سفارش اتوبوس
. داخلى است البته به شرطى که توانايى ساخت را در آنها ديديد

هاى داخلى بازديد شد اما چون در داخل چيزى  از تمام شرکت
 ولينهاى مسافرى نبود با نظر مسؤ به عنوان صنعت توليد قايق

هاى ساخت شناورها  سازمان بنادر، هيأتى جهت بازديد از کارگاه
هاى انجام شده  شد که بعد از بازرسى و بررسيبه امارات اعزام 

توسط هيأت اعزامى ، با شرکتى هلندى در امارات براى عقد 
تعاونى قايقداران : گويد  ميوى .قرارداد به توافق رسيديم

بندرعباس با هزينه شخصى اعضا و بدون استفاده از تسهيالت 
 يک ها، به عنوان نمونه سازمان بنادر براى تسريع جايگزيني

 دريايى تحويل داده هاى اتوبوس .دهد فروند شناور را سفارش مي
شد و گروه کارشناسى جهت بازبينى و بازرسى دوباره اعزام شدند 

اند  چون گروه کارشناسى قبل از سفارش شناور بازنشسته شده
در بازبينى . گروه جديد بايد نظر کارشناسى جديد را اعالم کنند

 سوى کارشناسان مشاور موسسه  مورد ايراد از١٧جديد 
 .بندى و ايمنى سازمان بنادر و کشتيرانى اعالم شد رده

با : گويد  تعاونى قايقداران بندرعباس در اين باره ميمديرعامل
برطرف کردن نواقص و به تبع آن افزايش قيمت ساخت و با 

هاى اوليه بعد از اتفاقات  گذشت يک سال و نيم از نامه نگاري
ه، سازمان بنادر و کشتيرانى و کارشناسان موسسه صورت گرفت

 کامل خود را با افقترده بندى طرف قرارداد اين سازمان، مو
 فروند اتوبوس دريايى که بايد جايگزين ١٠٠ فروند از ٣٠خريد 

تعاونى قايقداران بندرعباس در : افزايد  ميوى .شود اعالم کردند
 فروند اتوبوس ٥ت  درصد از هزينه ساخ٢٠ادامه اين روند ، 

 ميليون تومان را به عنوان بيعانه پرداخت ٢٥٠دريايى معادل 
هاى دريايى منوط به پرداخت کامل  کردند و تحويل اتوبوس

 تعاونى قايقداران بندرعباس يادآور مديرعامل .ها شد هزينه
از آنجا که سازمان بنادر و کشتيرانى متعهد به پرداخت : شود مي
هاى تمام شده هر فروند اتوبوس دريايى به  ه درصد از هزين٨٠

 ميليارد ٧قايقداران شده بود براى دريافت اين مبلغ که معادل 
 بانک تجارت يزهاى ملت شعبه کندوان و ن شود بانک تومان مي

هاى عامل جهت اعطاى وام معرفى  شعبه گاندى به عنوان بانک
 به ما اعالم ٨٥با آغاز سال : گويد  در ادامه مياصالحى .شدند

 است با ٨٤ها مربوط به سال  شد که چون مدارک و معرفى نامه
آغاز سال جديد بايد مدارک مربوط به همين سال باشد که در 

پس از کش و .اين راستا مدارک را مجددا ارسال کرديم 
 ملت  بانکاهاى فراوان سرانجام اعالم شد که بانک عامل ر قوس

 ميليارد تومان به اين بانک ٨ايم و مبلغ  بندرعباس معرفى کرده

توانيد وامتان را دريافت کنيد که سرانجام پس از  واريز شده و مي
 ماه پرونده با نظر مثبت بانک در بندرعباس براى ٨گذشت 

 با ابراز وى .گرفتن تاييد نهايى هيأت عامل به تهران ارسال شد
: گويد هاى انجام شده در اين زمينه مي تأسف از سهل انگاري

زمانى که براى گرفتن امضاى نهايى به تهران رفتيم به ما گفتند 
در بندرعباس هر کارى انجام شده براى خودشان بوده و بايد در 
اينجا نيز کار کارشناسى صورت بگيرد در صورتى که اين 

   .ودخواست انجام ش ها براى چندمين مرتبه بود که مي کارشناسي
هاى اين دوره نيز دال بر استاندارد   گفته اصالحى نتيجه بررسيبه

هاى دريايى شرکت  ها و ايمنى در ساخت اتوبوس بودن سازه
هلندى رسما اعالم شد، پرونده به هيأت عامل جهت امضا 
مديران ارجاع داده شد، يک هفته از ارجاع پرونده به مديران 

تعاونى قايقداران، متوجه گذرد که پس از مراجعه مديران  مي
شوند که هيچ کدام از کارشناسانى که وظيفه بازرسى نهايى را  مي

 وى .برعهده داشتند حضور ندارند و از آن قسمت جابجا شدند
با پيگيرى از کميته اعتبارات اعالم شد که پرونده به : افزايد مي

 هيأت.دليل جابجايى کارشناسان سابق بايد دوباره پيگيرى شود 
مديره تعاونى از اين همه دوندگى بى نتيجه خسته شده بود 

) عبدالعلى صاحب محمدى (اى به استاندار کنونى استان  نامه
اى را به دکتر ديوان   زمينه نامهايناستاندار نيز در . نويسند مي
کند و علت اين همه  اي، مديرعامل بانک ملت ارسال مي دره

چه سريعتر اين پرونده را کند و رسيدگى هر  تعلل را سؤال مي
در پاسخ به نامه : كند  اظهار مياصالحى .شود خواستار مي

شود که  استاندار، از سوى سازمان بنادر به اين تعاونى اعالم مي
جهت اخذ وام به بانک ملت بندرعباس مراجعه کنيد که پس از 

اند و  مراجعه به اين بانک اعالم کردند که پرونده را از ما گرفته
 اول همه چيز زايد به بانک ملت تهران بروند يعنى جايى که اب

 سال بررسى مداوم و پيگير سازمان بنادر ٤ از بعد .شروع شد
گيرد که تمام تسهيالت مرتبط با سازمان بنادر را به  تصميم مي

هاى مناطق تهران  صورت متمرکز از طريق يکى از مديريت
   .پرداخت کند

   :عباس بانک ملت بندرسرپرست
اند که پرونده تسهيالت خريد شناور از خارج را   ما دستور دادهبه

 على شاهي، سرپرست بانک ملت سيف به تهران انتقال دهيم
اند که  به ما دستور داده: گويد بندرعباس نيز در اين باره مي

پرونده را به تهران انتقال دهيم و االن پرونده در مرکز در حال 
 سال کار ٤ درباره انتقال پرونده بعد از ىو .پيگيرى است

انتقال اين پرونده به : کارشناسى در بندرعباس به تهران گفت
اى که بين سازمان بنادر و بانک ملت تهران و  نامه علت تفاهم

روابط خيلى خوبى که بين اين دو وجود دارد و از سويى وجود 
 ىستخصص باالى همکاران در بخش اعتبارات در زمينه برر

 اسحاق اصالحي، اما .هاى مرتبط با شناورهاى دريايى است طرح
: گويد مدير عامل تعاونى قايقداران بندرعباس در اين زمينه مي

مسؤولين بنادر به ما اعالم کردند که موضع ما در اين زمينه 
 شرکت ٦ايم بايد با يکى از تغيير کرده و طى فراخوانى که داده

 گزارش ايسنا، به .داد امضا کنيدمتقاضى ساخت در کشور قرار
 اقدام به اعالم ٨٥ بهمن سال ١٧سازمان بنادر و کشتيرانى در 

کند بدون اينکه اطالعى به  فراخوان ساخت شناورهاى دريايى مي
تعاونى قايقداران داده شود و اين درحاليست که در اين مدت 

اين . اعضا تعاونى در تهران در حال انجام کارهاى بانکى بودند
هايى مثال   سال در پى اعتراض شرکت٤تغيير موضع با گذشت 

سازى داخلى بوده است که با حضور در دفتر رئيس  کشتي
جمهورى و ادعاى جلوگيرى از خروج ارز خواستار لغو قرارداد با 

هاى متقاضى براى ساخت   شرکتاين .شرکت خارجى شدند
سازمان بنادر اى که  هاى دريايى در داخل کشور طى نامه کشتي

به تعاونى قايقداران بندرعباس ارسال كرده است بيان داشتند كه 
ها هنوز فضا و امکانات الزم جهت ساخت  برخى از اين شرکت

اين قبيل شناورها را ندارند و ساخت فضا و خريد تاسيسات 
هاى متقاضى   عقد قرارداد شده است يکى از شرکتبهمنوط 

 سال است ١٠که حدود شرکت شناورسازى اروندان است 
مشغول ساخت شناورى براى سپاه است و سابقا سازمان بنادر 

طى نامه اى به تعاونى اعالم کرده بود به هيچ وجه با اين شرکت 
 سؤال طقرارداد نبنديد چون توانايى ساخت را ندارد با اين شراي

اينجاست سازمان بنادر چرا شرکت تعاونى قايقداران بندرعباس 
هاى   عقد قرارداد با يکى از اين به اصطالح شرکترا ملزم به

ها در  اندازي ها و سنگ  تعللاين .کشتى سازى داخلى کرده است
 فروند شناورى که بايد جايگزين ١٠٠حاليست که از مجموع 

 فروند از شرکت خارجى طرف قرارداد خريدارى ٣٠شود فقط 
 فروند ديگر در آينده و با تجهيز و توسعه ٧٠شود و  مي

اى که چند ماه   حادثهطى .کارگاههاى داخلى ساخته شوند
 فروند اتوبوس دريايى و لنج ١٥ى گذشته منجر به آتش سوز

شد بسيارى از صاحبان شناورها تنها منبع درآمدشان را از دست 
 ٢٠اند و برخى ديگر نيز اقدام به اخذ وام براى تامين سهميه  داده

درصدى خود كرده اند و ماهيانه نيز ملزم به پرداخت بهره 
ورهاى بايد باور کنيم که ساماندهى شنا.  بانک هستندهماهيانه ب

   .شود مسافرى با شعار محقق نمي

هاى  فكن حامل كالهكا بمب
يى به اشتباه در آسمان  هسته

  !آمريكا به پرواز درآمد
حامل  B52 پنتاگون سرگرم بررسى موضوع پرواز يك بمب افكن:ايسنا

ى  افكن طى هفته اين بمب. يى بر فراز آمريكا است شش كالهك هسته
ها شود، بر فراز  گذشته بدون اينكه كسى متوجه مفقود شدن اين بمب

  به گزارش خبرگزارى رويتر، فرمانده .آمريكا به پرواز درآمده بود
 برابر ١٠ها كه هر كدام قدرت تخريبى  ول اين كالهكاسكادران مسو

بمب اتمى پرتاب شده بر هيروشيما را دارند، از اين سمت بركنار شده و 
ى مسوول به دليل اين اشتباه از انجام فعاليت ممنوع  تمامى خدمه

هاى دفاعى آمريكا تاكيد دارند كه هرگز خطرى از  اگرچه مقام .اند شده
ا متوجه كسى نخواهد بود، با اين حال افشاى اين امر ه جانب اين كالهك

ى وسيع آمريكا را به شدت  اعتماد نسبت به سيستم امنيتى زرادخانه
واشنگتن بارها نگرانى خود را از كنترل نامناسب  .تضعيف كرده است

يى در اتحاد جماهير شورورى سابق اعالم داشته است، اما اين  مواد هسته
هاى آمريكايى رخ  خل كشور و در كنار گوش مقامحادثه اكنون در دا

ى پرواز تنها سه  پايگاه هوايى مينوت در داكوتاى شمالى و خدمه .داد
 ساعت پس از پرواز و قبل از فرود در پايگاه هوايى باركسديل

(Barksdale)  در لوييزيانا فهميدند كه حامل شش موشك كروز بسيار
 W80-1 هاى افكن مجهز به كالهك هاى بمب پيشرفته بسته شده به بال

: گويد گروهبان ادوارد توماس، سخنگوى پايگاه هوايى مي .هستند
استانداردها در خصوص مواد منفجره به دقت و با جديت رعايت 

تحقيقات در اين  .اين مساله تنها يك اشتباه صرف بوده است. شوند مي
اى هوايى و ه رابطه از سوى سرهنگ داگالس رابرگ، مدير عمليات

فضايى مراكز فرماندهى رزمى هوايى براى يافتن داليل وقوع اين حادثه 
هاى  شود تاكنون تنها به شكست و عدم ايمنى سيستم گفته مي. آغاز شد

ى كارشناسان نظامي،  به گفته .كنترلى در اين خصوص اشاره شده است
د چرا شد خطرى متوجه مردم نبو حتى اگر اين جنگنده دچار حادثه مي

با اين حال  .جمهور فعال خواهند شد ها تنها با تاييد رييس كه اين كالهك
ى نيروهاى مسلح مجلس نمايندگان آمريكا  اسكلتون، رييس كميته

كننده و نگران كننده  عملكرد ضعيف در برابر تسليحات را بسيار ناراحت
يى  تر از امنيت تسليحات هسته هيچ چيز مهمتر و جدي: خواند و گفت

مردم آمريكا، دوستان ما و همه بايد اين اطمينان را داشته باشند . نيست
هاى  كه استانداردها و معيارهاى باالى امنيتى در خصوص زرادخانه

بايد : گويد دونالد شپرد، ژنرال بازنشته نيز مي .شود يى اعمال مي هسته
اله بسيار اين مس. همه چيز فورا مورد بازنگري، تحقيق و اجرا قرار گيرد

جف مورل، سخنگوى پنتاگون نيز گفت كه بوش و رابرت  .جدى بود
ى گذشته در جريان اين مساله  گيتس، وزير دفاع آمريكا در روز جمعه

وى تاكيد كرد كه كامال روشن است وزير دفاع بايد از اين  .قرار گرفتند
صوص وى ژنرال موسلى را مامور تحقيقات در اين خ. شد مساله مطلع مي

مساله . كند كرده و هر روز گزارشى در اين خصوص از وى دريافت مي
 .جمهور نيز در جريان آن قرار گيرد آنقدر مهم بود كه رييس
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  گياهی دلمه 
  : چهار عدديمواد الزم برا

 مرغ مخلوط اي جاتي قرص عصاره سبزي که با تعداد کافآب
  (تري ليلي م٤٠٠(واني ل٢=شده باشد 

  مانهي پ٢/١= رنده شدهجيهو
  مانهي پ٤/١= خرد شدهازيپ

  مانهي پ٤/٣=بلغور
  مانهي پ٣/١=يي پلوکشمش

   عدد کوچک٤ اي عدد ٢= بزرگي دلمه افلفل
  مانهي پ٤/٣= موتزارال رنده شدهريپن

  مانهي پ٢/١=آب
  ي قاشق سوپخور٢= خرد شده برشتهي گردواي بادام خالل
  :هي تهطرز

 قابلمه بزرگ کي را در ازي و پجي مرغ، هواي جاتيعصاره سبز 
 تا به جوش آمده، سپس ميدهي حرارت قرار مي و روميزيريم

بلغور و کشمش .  بپزدقهي دق٥ تا به مدت ميکنيحرارت را کم م
درب آنرا . ميداري حرارت برميرا اضافه کرده و قابلمه را از رو

   .ميگذاري کنار مقهي دق٥بسته و به مدت 
 فاصله، فلفلها را از قسمت باال جدا کرده و داخل آنرا نيدر ا
   .ميکني ميخال
 و مخلوط را به ميکني رنده شده را به مخلوط بلغور اضافه مريپن

 قابلمه کيفلفلها را داخل . ميزيري داخل فلفلها ميطور مساو
 ميگذاري آب را اضافه کرده و ممانهيپ½ مناسب قرار داده، 

فلفلها را در قابلمه در . ميکنيرا کم مبجوشد و سپس حرارت 
 که فلفلها نسبتا نرم شده و يان تا زماي قهي دق١٠بسته به مدت 

 و در هنگام ميدهيحرارت به داخل دلمه ها نفوذ کند، حرارت م
   .ميکني منيي گردو تزايسرو با بادام 
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  يچهارلنگ: ياس ام اس ها
 
هيچ كس نمي تواند به عقب برگردد و از نو شروع    

كند، اما همه مي توانند از همين حاال شروع كنند و 
  پايان تازه اي بسازند

==================  
==========  

  

. بابات برات پول دربياره: سه راه براي پولدار شدن
بابات در بياد تا پول در .باباي مردم رو در بياري 

  يبيار
===============  

 ، قدر مي جاده است ، من و تو مسافراشهي مثل يزندگ
 مي ، ممکنه فردا نباشميلحظه ها رو بدون
===========  

ا  آنهني منتظر مراسم تدفگراني دادن گل به ديبرا
  نياشنب

===============  
 ي كه مهم باشنهي ،قشنگ اي قشنگ باشستيمهم ن
  ........ نفركي ي برايحت

===============  
... چي مي بيني؟ ... رفتي؟ ... برو سر ميکروسکوپ 

... آره؟؟؟ ... ميدوني چيه؟؟؟ ... يه ذره کوچيک؟ 
اون دل منه که برات يک ذره  ...يه کم فکر کن 

 .شده

 آگهی استخدام 
  به يک خانم جهت کار در

   Flavour me Pizza 

   ،نيازمنديم
  :لطفا با شماره تلفن 

Tel: 403-514-8090  
  تماس حاصل فرمائيد 

؟ کجا هستن ؟؟ي اجتماعتيموران طرح ارتقاء امنپس ما  
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 يآرايش و زيباي
   شانليسالن آرايش و زيباي

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  
   تعميرات ساعت و جواهرات

   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 
 يرضا گلشن

830-3088  
  بيرجنديان – ي يزدانيروح

612-7962 
 يعارف رضوان

585-8434 
 يعباس داود

560- 2030 
 ي مهريعل

803-0077 
 هاد بخت وهمکارانفر 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  

  يراکز تجاردکوراسيون منزل و م
   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 ايرانيشماره تلفن ها
 

mailto:psac@ucalgary.ca
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  سيروس حيدان 
   گذاریمشاور موفق امور بيمه و سرمايه

  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 کشيم، نقاش آشپزخانه و حمايساخت 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
   يشهر کلگراز 

 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 يت و اطمينان مضمان

 ساعته هفت روز هفته در وب سايت ۲۴خانه شما را 
COM.RPMHOMESINC تبليغ کند    

1% IN N.W AND S.W OFFICE. 


