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 يبهروز لطف
   تجربه  با سالهاي 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 

 موشک ٦٠٠ راني که امي کنيباور نم : يمقام اسرائيل
  ٤ ص                                                داشته باشد٣شهاب 

  
 قليان يمصرف باال,جوانان محروم از تفريح ايران و 

  ٨ ص                                                        ,درحد انفجار
  

  کاي امور خارجه آمرري با وزداري پاپ از ديخوددار
 ٢٥ص

 

  جنگنده يپرواز آزمايش

  ۱۳ص   صاعقه در تهران

http://www.brucelist.com
mailto:amehri@shaw.ca
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هشدار ايران به آرژانتين درباره مطرح 
  «آميا« کردن پرونده 

    
ايران نسبت به مطرح کردن پرونده انفجار در مرکز : راديو فردا 

 ي در بوئنوس، در مجمع عموم۱۹۹۴يهوديان  آميا در ژوييه 
 به آرژانتين ي برگزار مندهيسازمان ملل متحد ، که هفته آ

 ها  قرار است، نستور يگزار به گزارش خبربنا.هشدار داده است
 سازمان ملل ي آرژانتين در مجمع عموميکرچنر، رييس جمهور

 به مرکز يحمله ترروريست« درباره آنچه که نقش ايران در
 ي گزارش خبرگزاربه. خوانده شده ،  صبحت کند»اييهوديان، آم
 سازمان ي  خود در مجمع عمومي کوچنردر سخنرانيفرانسه، آقا

قيقات اين کشور درزمينه نقش ايران  در پرونده ملل، درباره تح
 يگزارش خبرگزار. را عنوان خواهد کرديمطالب» آميا«انفجار 

فرانسه، محسن بهاروند، کاردار سفارت ايران در آرژانتين در 
 کرچنر در ي گفته است اگر آقايمصاحبه با يک روزنامه محل

 ي زياديا کند، کشورهي خود ايران را متهم به خالفکاريسخنران
   .متوجه خواهند شد که آرژانتين مدافع جنگ است

 سازمان ملل مشخص خواهد شد که ي افزود در مجمع عموميو
  . عليه ايراني با ايران است و چه کشوريچه کشور

 ي منبع مطلع که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاريک
 ي کرچمر مصمم است درباره بمبگذاريفرانسه گفته است  آقا

  . سازمان ملل سخن بگويدي در مجمع عموم۱۹۹۴سال 

 يلي اسراي در  ساختمان هفت طبقه انجمن همياري اتومبيلانفجار
 اش، آميا شهرت دارد، در ژوئيه يو آرژانتين که به نام اختصار

 صدي شدن بيش از سي نفر و زخم٨٥، منجر به مرگ ۱۹۹۴سال 
 را يران آرژانتين هشت تن از مقامات ايي قضايدستگاه.نفر شد

 در ساختمان آميا از ي بمب گذاري برايمتهم به طرح ريز
 ،ي رفسنجاني هاشماکبر. حزب اهللا لبنان کرده استيطريق اعضا

 اطالعات و امورخارجه  ي وزرا،ي اکبر واليتي فالحيان و عليعل
 فرمانده پيشين سپاه ،ي محسن رضاي،ي رفسنجانيدر دولت هاشم

 قدس سپاه يه پيشين نيرو فرماند،يپاسداران، احمد وحيد
 پيشين سفارت ايران در ي رايزن فرهنگ،يپاسداران، محسن ربان

 دبير سوم پيشين سفارت ايران در ،ي اصغرضاآرژانتين، احمدر
 سليمانپور، سفير سابق ايران در آرژانتين  يآرژانتين و هاد

   .متهمان  اپن پرونده هستند

 و فرانسه بر موضع واحد در کاي آمرديتأک
  رانيرابر اب

   
 و فرانسه در واشنگتن کاي امور خارجه آمريوزرا : ي سي بيب 
 بر ادامه روند ،ي کنفرانس خبرکي در کا،ي آمرتختي پا،ي سيد
موضع ' و راني اي دادن به برنامه هسته ااني پاي براکيپلماتيد

 -سي رازايکاندول. کردنددي تأکرانيدو کشور در برابر ا' واحد
 امور خارجه ري وز- و برنار کوشنر-کاي آمر امور خارجهريوز

 بر در نظر گرفتن نيهمچن)  سپتامبر٢١( روز جمعه -فرانسه
 سي راخانم. کردنددي تأکراني اهي علدي جدي المللني بي هاميتحر
 دگاهي دني کنم، در واقع، بيفکر م: " کنفرانس خبر گفتنيدر ا
 دي باي المللني و آنچه که جامعه براني و فرانسه درباره اکايآمر

 امور خارجه ريوز". وجود نداشته باشدي تفاوتچيانجام دهد، ه
 نگفت که خواستار اعمال چه نوع مجازات قي به طور دقکايآمر

 ي هايي با اشاره به مسدود شدن دارااو. استراني اهي علييها
 صدور تي ممنوعزي و نيراني اي و حقوقيقي حقي از اعضايبرخ

 گسترش ي برايي گفت، راه هايراني ايم ها از مقاي به تعدادزايو
 پنج ندگاني نماني جمعه همچنروز.آن مجازات ها وجود دارد

 کا،ي آمريعني سازمان ملل متحد، تي امنيکشور عضو دائم شورا
 داري در کنار آلمان، در واشنگتن دن،ي و چهي روسا،يتانيفرانسه، بر

  . مذاکره کنندراني اهي علدي قطعنامه جداتيکردند تا درباره جزئ
 مي تحري دو قطعنامه حاويالدي از سال گذشته متي امنيشورا

   . کرده استبي تصوراني اهي را علي المللني بيها
 مشترک روز جمعه ي امور خارجه فرانسه در کنفرانس خبرريوز
 نيشي دو قطعنامه پد،ي است که قطعنامه جددواري کرد، امديتاک

  . کندتيا تقو موثر نبوده ريلي خيکه به گفته و
 خواند و ي جهانتي امني برايدي را تهدراني اراي کوشنر اخبرنار

 احتمال درگرفتن جنگ بر سر برنامه ي براديهشدار داد، جهان با
 را به تالش راني و فرانسه اکايآمر. آماده باشدراني ايهسته ا

 ني با رد ارانيا. متهم کرده اندي به سالح هسته ايابي دستيبرا
   . استزي کشور صلح آمني اي برنامه اتمديگو ياتهام م

  

مخالفت سوالنا با فرانسه در مورد اعمال 
هاي ايران تحريم  

   
   رييس سياست خارجي اتحاديهء اروپا با درخواست -اكونيوز 

هاي تجاري جديد بر ضدايران مخالفت  فرانسه براي اعمال تحريم
اه اينترنتي به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، پايگ   .كرد

: فوربس ضمن اعالم اين خبر به نقل از خاوير سوالنا افزود
تر بر ضد  هاي تجاري بيش پيشنهاد فرانسه براي اعمال تحريم«

من با اين پيشنهاد . ايران خارج از روال و عرف معمولي است
هاي تجاري  فرانسه خواستار اعمال تحريم»    .مخالف هستم

خارج از ساز و كار شوراي امنيت اتحاديهء اروپا بر ضدايران 
اي  پروندهء هسته«: وي تصريح كرد. سازمان ملل شده است

ايران يك پروندهء حساس است و بايد به فكر راهكاري براي 
شوراي امنيت پيش از اين »    .پيشرفت مذاكرات با ايران باشيم

سازي اورانيوم را متوقف كند و  از ايران خواسته است تا غني
   .يد به اين درخواست پاسخ مثبت دهدايران با

  
  
  
  
  

 

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 

 

 

دی با صفحاتايران خبر بزو  
  تمام رنگی 

mailto:pinnacletravelmary@unitybuilders.com
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 بر شتريفشار ب : ستيهفته نامه اکونوم
 فرانسه در مقابل يري موضعگ- رانيا

  رانيا
   
 شماره  درايتاني چاپ برستيهفته نامه اکونوم : ي سي بيب 

 فرانسه نسبت به کيپلماتي دکردي را به روي سپتامبر مطلب٢٢
 ديبگذار" مقاله که با عنوان ني ادر. اختصاص داده استرانيا

 آمده که افته،يانتشار " مي تحت فشار قرار دهشتريآنان را ب
 را يدي جدکيپلماتي دکي فرانسه تاکتدي جمهور جدسيير

 شود ي مادآوري ستيوماکون. اتخاذ کرده استرانينسبت به ا
 ني نخستي براانييکاي که آمريکه ماه مه سال گذشته، هنگام

 در مورد راني با امي مذاکره مستقي خود را برايبار آمادگ
 فرانسه ي هاپلماتي کشور ابراز داشتند، دني ايبرنامه هسته ا

 سرانجام به انييکاي آمررا،ي خود را نشان دادند زيخوشنود
 ي نظامنهي که گزدي رسيندند و به نظر منظر آنان گردن نها

  . استينيدر حال عقب نش
 سابقه، منظور برنار ني پرسد، با توجه به اي مهي نشرنيا

 گذاران سازمان هي خارجه فرانسه که از پاريکوشنر، وز
 نظر چه بوده نياست، از اعالم ا" پزشکان بدون مرز"بشردوستانه 

 ي آمادگتي وضعنير بدتي برادي بارانيدر مورد ا: است که
 دارد ي اظهارمستياکونوم. جنگ استت،ي وضعنيداشت و بدتر

 با سهي فرانسه، در مقادي جمهور جدسيي ر،ي سارکوزکواليکه ن
 تر رانهي سختگي همواره از اتخاذ موضعراک،يسلف خود، ژاک ش

 کرده تي حماکاي آمردگاهي به دشتري بيکي و نزدرانيدر برابر ا
  .است

 ي ماه زمامدارني در آخرراکيهفته نامه، ژاک ش ني نوشته ابه
 در مجموع دي نظر را مطرح کرد که شاني اشيخود کماب

 چندان هم خطرناک نباشد در ي به بمب اتمراني ايابيدست
 در سفر سال قبل خود به واشنگتن ي سارکوزي آقاکهيحال

 فيتوص" هراس آور" وقت فرانسه را ي جمهورسيياظهارات ر
 يس کردن موضع جورج بوش، گفت که برا و با منعککرد
 ها را نهي گزي تمامدي باي به اسلحه اتمراني ايابي از دستيريجلوگ

 ادآوري ستياکونوم.در نظر داشت
 ي شود که در ماه اوت، آقايم

 ي با صراحت گفت ميسارکوز
 تيخواهد از قرار گرفتن در وضع

 بمباران اي يرانيبمب ا "نيانتخاب ب
 دي افزايد و ماجتناب ورز" رانيا

 کوشنر در صدد يکه ظاهرا آقا
 بوده راني فشار بر اديتشد
 هفته نامه با اشاره به نيا.است

 خارجه فرانسه در رياظهارات وز
 ي مران،يمورد احتمال جنگ با ا

 کوشنر گفت که ي که آقاسدينو
را " يينقشه ها "ي فرانسوانينظام
 ي مهي تهراني اهي علاتي عمليبرا

 هي کرد که تهديککنند هرچند تا
 استفاده از ي نقشه ها به معننيا

  .ستين"  فردانيهم"آنها در 
   از بوشزتري و تتند

 که سخنان سدي نوي مستياکونوم
 از اظهارات يبرنار کوشنر حت

 بود و زتري تند و تزيجورج بوش ن
 در مورد راني اي دولتيخبرگزار

مستاجران "آن اظهار نظر کرد که 
 ييواهند بنا خي مزهي کاخ الديجد

  ". بنا کننددي کاخ سفيبا معمار
 پرسد ي هفته نامه در ادامه منيا

 ي و مستي خارجه چري وزانهي جوزهي ستيري موضعگيکه معن
 از آنان ظاهرا از ي که بعض،ي فرانسوي هاپلماتي که دديافزا

 کوشنر تکان خورده بودند، اصرار کردند که ياظهارات آقا
 درست آن در نظر گرفته نشده و  خارجه در قالبريسخنان وز
 و ستي نراني فرانسه نسبت به ااستي سدر يريينشانه تغ

 از ي عادي صرفا بخشي اضطراري نظاميافزودند که طرح ها
  . استياسي سيزيبرنامه ر

 کوشنر هم که به منظور جلب ي که آقادي افزاي مستياکونوم
سکو  به مراني اهي عليدي از صدور قطعنامه جدهي روستيحما

 دي کرد و گفت که بامتريسفر کرده بود لحن سخنان خود را مال
 و دي نورزي از جنگ خودداريري جلوگي براي اقدامچياز ه

 مي مذاکره و وضع تحرقي از طري راه حليفرانسه همچنان برا
 که سدي نوي هفته نامه منيا. استلي قاتي اولوي المللني بيها

 جمهور پر سيي رکي ي است که فرانسه، به رهبرني اتيواقع
 در ي بطئشرفتي خود را از پييباي شکجيجنب و جوش، به تدر

 سازمان ملل تي امني شورايجلب نظر اعضا
 ي از دست مراني اهي عليديمتحد از قطعنامه جد

 نشان ي از خود شتابهي و روسني چکهيدهد درحال
 در انتظار دي کنند که باي دهند و استدالل مينم

 ي انرژي المللنياالت آژانس ب به سئورانيپاسخ ا
  .ماند

 است که لي دلني که به همدي افزاي مستياکونوم
 در چارچوب تي همزمان با فعالان،يفرانسو

 يي هامي وضع تحرياقدامات سازمان ملل، برا
 بر ران،ي اهي سازمان ملل علي هاميفراتر از تحر

 هدف که ني کنند با اي اروپا فشار وارد مهياتحاد
 کا،ي اروپا هم مانند آمرهيو اتحاد عضيکشورها

 را از يي اروپاي خود، از جمله بانک هاي هارکتش
  . منع کنندرانيمعامله با ا

 ي نقل مي فرانسوي هاپلماتي از قول دستياکونوم
 ي فرانسوي کشور از شرکت هانيکند که دولت ا

 خارج شوند اما به آنها رانينخواسته است که از ا
 يدي جديعقد قراردادها کرده که در صدد هيتوص
  .ندياي کشور بر ننيبا ا

 ي هامي تحري که برقرارسدي نوي هفته نامه منيا
 هست، زي نايتاني برتي که مورد حما،يي اروپايتجار

 را در انييکاي آمرنکهياول ا:  واقع شوددي تواند از دو نظر مفيم
 هنوز امکان کيپلماتي مورد قانع خواهد کرد که اقدامات دنيا
 که اد نشان خواهد دانيراني به انکهي دارد و دوم ارفتشيپ

 کشور ني ااني شود که جهاني آنان باعث نميري تاخي هاکيتاکت
  .را به حال خود بگذارند

 نهي خواستار انتخاب گزاني که فرانسوردي گي مجهي نتستياکونوم
 خواهند ي مرحله مني آنچه که در استند؛ي نراني اهي علينظام

 راني اي اتماستي بودن خطر سي به جديار عمومجلب توجه افک
 درک کنند که فرانسه انيراني از آن است که اافتني نانيو اطم

 را همچنان تحت آنان مصمم است ي سارکوزي آقايبه رهبر
  .فشار قرار دهد

 و وزير امور خارجه ي الريجاني تلفنيگفتگو
 امور خارجه وزير فرانسه

 ها سخنانم را به رسانه: فرانسه
  غلط منعكس كردند

   
 الريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي علي 

ايران پنجشنبه شب به درخواست برنار 
كوشنه، وزير امور خارجه فرانسه با وي تلفني 

   .گو كرده است و گفت
يي   گزارش خبرنگار انرژي هستهبه

، وزير )ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران 
گو نسبت  و امورخارجه فرانسه در اين گفت

ها به غلط  كه اظهاراتش در رسانه به اين
 كوشنه .منعكس شده ابراز تاسف كرده است

ادامه داد كه هدفش جلوگيري از اقدامات 
 امور خارجه وزير .طلبانه بوده است جنگ

فرانسه ضمن حمايت از اقدامات سازنده 
دكتر الريجاني و محمد البرادعي مديرکل 

 در رسيدن به المللي انرژي اتمي آژانس بين
معتقدم البرادعي بايد به « :توافق، اعالم کرد

تهران بيايد و در يك همکاري نزديک اين 
 براساس «.اقدام اساسي را پشتيباني کند

گزارش واحد مركزي خبر کوشنه درپاسخ به 
گاليه دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران از 

اي كه از سوي وي  برخي اظهارات رسانه

  فريد مکانيک
  تعمير اتومبيل شما با مناسب ترين قيمت

تعمير انواع اتومبيل های ژاپنی، آمريکايی و 
  آلمانی 

   سال سابقه کار۱۶با 
   مشاور شما در خريد اتومبيل 

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

 ترجمه

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

 گواهينامه رانندگی، شناسنامه، اسناد بازرگانی و حقوقی 
 WCB بيمه 

 0114-875-403    شروين
  می عضو کانون مترجمين آلبرتامترجم حقوقی و رس

Associate Member A.T.I.A 
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معتقدم مطلقا نبايد « : انتشار يافته است، اظهارداشت ايران درباره
   «.برداري ديگران شود سوءتفاهمي به وجود آيد که باعث بهره

 همچنين ابراز عالقمندي كرد كه به زودي به تهران سفر وي
گو  و  فرانسه گفت كه پاريس همواره گفت  امور خارجهوزير .کند

اي نيست كه با  رد هفته است و تاكيد ك ها را حفظ كرده با ايراني
برنار كوشنه همچنين اظهار كرد كه . الريجاني تماس نداشته باشد

   .با منوچهر متكي در نيويورك ديدار خواهد كرد
  

   ساعته استاندار کرمانشاه٢٤اولتيماتوم 
  براي آزادي مقام ايراني

   
   ايراني  تبعه  يک  در مورد دستگيري  عراق  دولت تهران به 

   شدت  به  در عراق  ايران  مامور مخفي  عنوان  به  فعاليت ه ب مظنون
 در   شنبه  را روز پنج  ايراني  تبعه  امريکا اين ارتش.  کرد اعتراض

   از اعضاي  کرد وي  دستگير و اعالم  عراق  در شمال شهر سليمانيه
  .   است   پاسداران  سپاه  مخفي  عملياتي  بازوي  قدس نيروي

   با فارس  در مصاحبه  کرمانشاه  استاندار استان غفوريعبدالمجيد 
   ازاد نشود به  فرهادي  آقاي  نام  فرد به  اين  که در صورتي: گفت

  .  وارد خواهد کرد  لطمه  شدت  به  عراق روابط با کردستان
 و   است  کرمانشاه  مشاور استاندار استان  فرهادي آقاي:  گفت وي

  .  آزاد شود ندهي آ ار ساعت و چه  بيست بايد ظرف
 آزاد   زودي  به  فرهادي  که در صورتي:  گفت  همچنين غفوري

   تعليق  حال  به  عراق  و کردستان  کرمانشاه  استان نشود روابط بين
  .درخواهد آمد

نژاد براي  نامه حداد عادل به احمدي
 قانوني بازگشت ساعت كار به روال

  
اي خواستار بازگشت ساعت  ال نامهحداد عادل با ارس: همبستگي 

 قانون ١٣٨براساس اصل . روال قانوني شد كار در ماه رمضان به
بايستي ضمن ابالغ،  هاي دولت نامه ها و آيين اساسي، تصويب نامه

به اطالع رئيس مجلس شوراي اسالمي رسانده شود تا در 
را برخالف قوانين بيابد، براي تجديدنظر به  صورتي كه آنها

  .بفرستد  وزيرانهيات

 
از محل : منزل قابل در تماس تلفني با

 بازداشت من نپرسيد
  

 ين هادياالسالم والمسلم فرزند ارشد حجه» اهللا قابل روح«: نوروز
 روز چهارشنبه پدرش با منزل خبر داد و يتلفن قابل از تماس

محل بازداشت خود   ازي، اطالعي در اين تماس تلفنيگفت كه و
 فرزند قابل كه در ديدار محسن كديور، .ده استو اتهاماتش ندا

 مركزي جبهه ي شوراياحمدشيرزاد و عباس كوشا اعضا
توضيح داد که صبح روز  گفت، يمشاركت با خانواده قابل سخن م

  قابل با منزل تماس گرفت و احوال خانواده رايچهارشنبه آقا
ره  از او دربايحال پدرم خوب بود اما وقت:  افزوديو .ا شديجو

 نداد و گفت كه يم، پاسخيديبازداشت پرس اتهام و محل
 است که ين باريدوم ني، اي هفتهجاريط .باره نپرسيد اين در
   .ردي گي قابل با منزل خود تماس ميآقا
  

 در مسکو ممکن يراني ايعلت قتل دانشجو
   باشدياست نژادپرست

   
 بخش سيرئ"  شرشاکوفيتريدم :  "»ينووست «يخبرگزار  
 اطالع »ينووست« منطقه جنوب غرب مسکو به ي دادستاندگريپ

 افراد مظنون در پرونده قتل فرزند هي روسيداد که دادستان
 کرده نيي در مسکو را تعراني اي اسالميکارمند سفارت جمهور

 سال اول و فرزند ي ساله، دانشجو٢١" ياحمدرضا خرم .است
 يکيزد سپتامبر در ن١٦ کشنبهي روز ران،يکارمند سفارت ا

 تحت حفاظت در اثر ضربات چاقو و کيپلماتي ديساختمان ها
افراد مظنون وجود : " گفتشرشاکوف . کشته شددي شديزيخونر

در حال حاضر .  بازداشت نشده استچکسيدارند، اما هنوز ه
 ،ي گفته وبه ." شودي مقي تحقتي جنانيدرباره عوامل ا

 يل را نژادپرست ارتکاب به قتي ممکن برانهي گزني اوليدادستان
   . دانديم
  

 راني که امي کنيباور نم : يمقام اسرائيل
   داشته باشد٣ موشک شهاب ٦٠٠

   
 ي گفته هامي رژني  روز گذشته ادعا کرد که اي مقام اسرائيلکي 
 سه هزار ني و همچن٣ موشک شهاب ٦٠٠ را درباره داشتن رانيا

  . کندي باور نمراني فعال در اوژيفيسانتر
 مقام در نيمهر به نقل از روزنامه جروزالم پست، ا گزارش به

 راني ايما همه شعارها: "  شدي مدعلي اسرائيريدفتر نخست وز
 و با دقت در حال نظارت مي زنيما حرف نم. مي کنيرا باور نم

 ي که هر آنچه را که آنها مستي آن ني به معناني اما ام،يهست
 يتنها تعداد کم: د درادامه  ادعا کريو".مي کني باور مند،يگو

 درباره سه ي در ماه جارشتري را که پراني ايدرجهان، ادعاها
  . مطرح کرده بود، باور کردندراني فعال در اوژيرفيهزار سانت

 يآنها تنها از جهان م:"  شدي مدعني  همچني مقام اسرائيلنيا
خواهند تا باور کنند که آنها از نقطه بدون بازگشت عبور کرده 

  ". اثر شوديب] بر آنها[شتري که هرگونه فشار بينه ااند، به گو
 ي ها ميرانيا:  افزود٣ شهاب ي در ادامه در باره  موشکهايو

 ممکن يخواهند تالش کنند و جهان را بترسانند تا به اقدام نظام
 هم روز لي اسرائمي رژرينخست وز"  اولمرتهوديا.فکر نکنند

 زبان ي روسياگذشته در جمع خبرنگاران ارشد از رسانه ه
 ي جمهورسي مشابه اعالم کرد که رئيي ادعاهااني با بلياسرائ

 تصور که وادار کردن ني کند تا جهان را با اي تالش مرانيا
 ده، شري ديلي خشاني توقف برنامه هسته اي ها برايرانيا

 خود را از ي اما خونسردم،يما نگران هست:"  ادعا کرديو.بترساند
  ".مي دهيدست نم

  

 جامعه ي براي فوريدي تهدرانيا: يادعالبر
 ستي نيجهان

  
 ي انرژي رييس آژانس بين الملل،يمحمد البرادع:  فردا زاديو 

 روز پنج شنبه گفت که از نظر او، ايران در حال حاضر، ،يهسته ا
 . نيستي فوريتهديد

 

  چنگيز مهاجری
CHANGIZ MOHAJERI 

Realtor 
  مور امالکمشاور با تجربه و مطمئن شما در ا

    N.Wشهر کلگری ، بخصوص در منطقه 
  

 Tel:403- 863-3550 
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 با ي در مصاحبه ا،ي البرادعي فرانسه، آقاي گزارش خبرگزاربه

 ي و قطعي فوريايران تهديد«: ، گفتRAI يتلويزيون ايتالياي
هيچ « آژانس ضمن بيان اينکه رييس». نيستي جامعه جهانيبرا

 کشف نشده ،ي مخفيگونه مواد راديواکتيو يا تاسيسات زيرزمين
»  به صلحيفرصت« جهان خواست که ي، از رهبران کشورها»است

 ايران هنوز همه ابعاد برنامه«:  افزودي عين حال ودر.بدهند
 گفت که ي البرادعيآقا». خود را فاش نکرده استيهسته ا

 شناخت مقاصد برنامه ي براي ها بر اساس زمان بنديبازرس
 ايران انجام خواهند شد و خواستار ادامه يافتن گفت و يهسته ا

اگر ما نتوانيم در دو يا سه ماه «:  گفتيو.گوها در اين زمينه شد
 ي توانيم پيامدهاييآن گاه م دست يابيم، يبه نتايج قابل استناد

 ». را ترسيم کنيميمنف
 بر سر ي دوباره تنش ميان ايران و جامعه جهاني اوج گيربا

 ي در دو هفته اخير، دبير کل آژانس نيز با برخ،يبرنامه هسته ا
 . را آغاز کرده استي لفظي مجادله ا،ي آمريکاييمقام ها

اکنش به  رايس، وزير امور خارجه آمريکا در وکاندوليزا
 در هفته اخير گفت که ي البرادعي آقاي در پي پيانتقادها

 چون نظارت، يکه وظايف»  استييک تشکيالت فن«آژانس 
 و تهيه گزارش از عملکرد دولت ها بر عهده دارد و يبازرس

  ». مداخله کندينبايد در ديپلماس«

ماه  دادگاه معصومه ضياء آبان: فريده غيرت 
  شود برگزار مي

  
زاده،  مدافع معصومه ضياء، شادي صدر، محبوبه عباسقليوكيل  

علي پورسليمان و عليرضا هاشمي، آخرين وضعيت پرونده 
وگو با خبرنگار  فريده غيرت در گفت .موكالنش را بيان كرد

ي پرونده  درباره) ايسنا(حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران 
ابل معصومه ضياء، متهم پرونده تجمع جمعي از زنان در مق

ي موكلم براي رسيدگي به  پرونده: دادگاه انقالب اظهار داشت
اتهام اخالل در نظم عمومي از دادگاه انقالب به دادگاه كيفري 
ارسال شده بود كه دادگاه كيفري نيز پرونده را براي رسيدگي به 

اين پرونده براي رسيدگي : وي افزود .دادگاه انقالب عودت داد
ماه به اين  قالب مطرح است و آبان دادگاه ان٢٨ي  در شعبه

ي  ي پرونده غيرت همچنين درباره .شود پرونده رسيدگي مي
زاده، ديگر متهمان پرونده تجمع  شادي صدر و محبوبه عباسقلي

مقابل دادگاه انقالب با بيان اين كه پرونده موكالنش هنوز در 
دادسراست، گفت كه در اين دو پرونده منتظر تصميم دادسرا 

ي رسيدگي به اتهام علي  وي همچنين خبر داد كه جلسه .هستيم
 ١٨پورسليمان، متهم به شركت در تجمع غيرقانوني كه قرار بود 

 دادگاه انقالب برگزار شود، به وقت ١٥ي  شهريور ماه در شعبه
غيرت با بيان اين كه دادگاه هفتم مهرماه را  .ديگري موكول شد

ي  ده است، دربارهبراي رسيدگي به اين پرونده تعيين كر
ي عليرضا هاشمي، متهم به شركت در تجمع غيرقانوني  پرونده

   .نيز گفت كه پرونده وي در دادگاه تجديدنظر است

 ي هسته ارانيا:  امور خارجه فرانسه ريوز
گفتگو بدون / ستي نيرفتني ما پذيبرا

   نشانه ضعف استميتحر
    
 شد ي مدعگريد در واشنگتن بار شبي امور خارجه فرانسه دريوز

 داشته باشد و همزمان راه تي قاطعراني در برابر ادي باايکه دن
 قابل ري غي هسته اراني اراي کند، زيريگي را پکيپلماتيحل د

 ي مهر به نقل از خبرگزاري گزارش خبرگزاربه .قبول است
 رفته کاي دو روزه به آمري سفريکه برا" برنارد کوشنر "ترز،يرو

 ما ي براي هسته اي مجهز به توانمنديانريا:  گفتشبياست، د
 ها بدون مذاکره به مواجهه منجر مياگر تحر.  قبول استرقابليغ

  . استضعف متاسفانه معادل زي نمي بدون تحريشوند، گفتگو
 ي محور مذاکراتش را با مقامهاني مهمترراني که موضوع اکوشنر

ش  در سالن هتل محل اقامتي دهد، در حالي ملي تشکييکايآمر
 کرد که مرتباً حضار در ي ماني سخنان را بنيدر واشنگتن ا

 با شعار ران،ي اهي غرب علي نظامييمخالفت با هرگونه ماجراجو
کوشنر در .  کردنديم را قطع يسخنان و"  نهرانيجنگ با ا"

 جنگ با ند،ي گويآنها راست م:  شعارها گفت نيواکنش به ا
 را ي مجهز به سالح اتمانري فرانسه، انکهي ااني با بيو. نهرانيا

 که ي داند، خطاب به کساني مي جهانتي امني برايديتهد
 ييبه ماجراجو:  شدي هستند،مدعراني در قبال امتيخواستار مال

 از چتر ي که اگر تهران روزدي و تصور کندي نگاه کنراني ايکنون
  . شودي برخوردار شود، چه مي اتميتيحما

، "تسيرابرت گ "زي و نکاي آمر کنگرهندگاني با نماروزيکوشنرد
 گفتگو کرد و قرار است امروز راني کشورا درباره اني دفاع اريوز
، "ياستفن هادل" خود و  ييکاي آمريهمتا" سي رازايکاندول"با 

  . داشته باشدداري دزي بوش ني ملتيمشاور امن
 است که يحي لوابي گفت فرانسه مخالف تصوني همچنکوشنر

 و بر اساس آن کاستي در کنگره آمريسهم اکنون در حال برر
 کنند از جمله شرکت ي تجارت مراني که با ايي شرکت هاهيعل
  . اقدام خواهد شديي اروپاي انرژيها
  

با : جي.ان.مقام توتال در بخش ال قائم
وجود فشار دولت فرانسه، پروژه ايران را 

  كنيم پيگيري مي
  
رهاي دولت شركت توتال فرانسه اعالم كرد كه با وجود فشا 

   .كند هاي خود در ايران را دنبال مي فرانسه، پروژه
، قائم مقام شركت )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 

با وجود فشارهاي دولت : جي تاكيد كرد.ان.توتال در بخش ال
فرانسه براي توقف فعاليت در ايران، توتال همچنان درحال 

يادر دالري گازي خود در اين بررسي اجرايي بودن پروژه چند ميل
حال عنوان كرد كه  ژان مارك هوسانسكي با اين .كشور است

جي ايران با فشار بسيار زيادي از ناحيه .ان.پروژه پارس ال
ها مواجه شده كه آينده آن را در ابهام قرار  افزايش هزينه

جي آسيا در پكن به .ان.وي در حاشيه دومين نشست ال .دهد مي
تمركز اصلي براي اجرايي كردن اين پروژه است : تخبرنگاران گف

ها، خريداران و سهامداران اين پروژه ادامه  و مذاكرات با مقام
البته كه ما تحت فشار مسايل "  كه  اين وي با بيان .دارد

، از اظهار نظر مستقيم "ژئوپليتيك و شرايط سياسي قرار داريم
   . امتناع كرددرخصوص اظهارات اخير وزير امورخارجه فرانسه

  ي برابر آمار کشور١٠طالق در تهران؛ 

 

 

 

 
MEAT & DELI 

  قصابی و مواد غذائی غندور
   مراد: به مديريت

 اجناس ايرانی و افغانی 
  در خدمت شما عزيزان می باشدS.W در منطقه 

#3- 1619- 37 St. SW 
Tel:403-240-2331  
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متأسفانه آمارهاي رو به تزايد طالق در استان تهران  : برنا  

  .نتوانسته سبب ايجاد حساسيت هاي اجتماعي شوند
 دفتر امور بانوان استانداري تهران خواستار تشكيل مديركل

ي شورايي ويژه يا مشخص شدن اضطراري نهادي پاسخگو و متول
   .خاص براي رسيدگي فوري به بحران طالق در استان تهران شد

 گزارش برنا، فرحناز قندفروش مديركل دفتر امور بانوان به
با وجود آنكه همگان به وجود بحران :استانداري تهران گفت

طالق در استان اذعان دارند ولي هنوز متولي اصلي و پاسخگو در 
  .ز صورت نگرفته استاين زمينه مشخص نشده و اقدام جدي ني

 با نگران كننده خواندن آمارهاي طالق در استان تهران ياد وي
 برابر آمار كشوري ١٠آمار طالق در استان تهران : آور شد

 استاندار تهران در امور بانوان خواستار ورود مشاور.است
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بخصوص كميسيونهاي 

 به اين مسئله شد و اجتماعي ، فرهنگي و حقوقي مجلس
متأسفانه آمارهاي رو به تزايد طالق در استان : خاطرنشان كرد

  .تهران نتوانسته سبب ايجاد حساسيت هاي اجتماعي شوند
 طالق را علت اصلي بسياري از آسيب هاي اجتماعي قندفروش

ذکر کرد وساماندهي بحران طالق را بسيار ضروري تر از اليحه 
لس شوراي اسالمي و دولت دانست و حمايت از خانواده در مج

حتي در ميان خانواده هاي مذهبي نيز قبح طالق : اظهار داشت
هاي جوان به راحتي خود را در مقابل فاجعه  شكسته شده و زوج
  .طالق قرار مي دهند

  

اغفال دختران زنداني براي قاچاق به 
  كشورهاي عربي

اني آنها را يك زن كه با فريب دختران زند:  ماني قرباني-قدس  
در اختيار باندهاي قاچاق انسان قرار مي داد، در زندان رجايي 

   .شهر شناسايي شد
به گزارش خبرنگار ما، راز فعاليتهاي مجرمانه اين زن با شكايت 

   .يك دختر جوان نزد مسؤوالن زندان رجايي شهر كرج فاش شد
 ماه قبل به ٣حدود : دختر جوان در شكايت خود اظهار داشت

ام نگهداري مواد مخدر دستگير و با حكم دادگاه به حبس اته
پس از انتقال به زندان خيلي احساس تنهايي مي . محكوم شدم

محيط برايم غريب بود و از ارتباط برقرار كردن با ديگر . كردم
پس از چند هفته با زني به نام فريبا . زندانيان خيلي مي ترسيدم

واد مخدر به اعدام محكوم فريبا به خاطر نگهداري م. آشنا شدم
شده بود، اما با درخواست عفو حكم مجازاتش با يك درجه 

فريبا خيلي به من . تخفيف به حبس ابد تغيير پيدا كرده بود
كمك مي كرد و هر وقت مي ديد تنها نشسته ام نزد من مي 

   .آمد و از تجربياتش در زندان و زندگي مي گفت
طه خوبي برقرار كرده بود و همه فريبا با دختران جوان زنداني راب

پس از مدتي به رفتارهاي فريبا مشكوك . او را دوست داشتند
او با دختراني كه قرار بود آزاد شوند به صورت مخفيانه . شدم

   .صحبت مي كرد و به آنها آدرس محلي مي داد
چند روز قبل متوجه شدم با درخواست : دختر زنداني ادامه داد
خيلي از . و به زودي از زندان آزاد مي شومعفو من موافقت شده 

. سريع موضوع را به فريبا گفتم. شنيدن اين خبر خوشحال شدم
زن زنداني وقتي فهميد قرار است آزاد شوم، خواست با او جلسه 

من با : حوالي عصر فريبا پيش من آمد و گفت .اي داشته باشم
يك شبكه انتقال دختران به كشورهاي حاشيه خليج فارس 

پس از آزادي از زندان تو را به آنها معرفي  .همكاري مي كنم
پس از انتقال به آن سوي آب، آنها براي تو كاري با . مي كنم

   . ميليون ريال فراهم مي كنند٨٠درآمد ماهيانه 
وقتي فهميدم فريبا با يك شبكه قاچاق دختران همكاري دارد، 

دهم تا گرفتار تصميم گرفتم موضوع را به مسؤوالن زندان اطالع 
با مطرح شدن اين شكايت، مسؤوالن .دام اعضاي شبكه او نشوم

حفاظت زندان تحقيقات گسترده اي را آغاز كرده و متوجه شدند 
فريبا با دختران در زندان رابطه برقرار كرده و با دادن وعده هاي 
وسوسه كننده به طعمه هايش، آنها را در اختيار شبكه هاي فساد 

با اطالع موضوع به سرپرست دادسراي جنايي  .قرار مي دهد
كرج، پرونده اي در اين رابطه تشكيل و براي تحقيقات در اختيار 

  . دادسرا قرار گرفت٢١بازپرس شعبه 

 يا نشانه,:وضع معلمان در آستانه اول مهر
  ,...شود از کاهش فشارها ديده نمي

    آلمانراديو
 اليحه خدمات  که دولت نهم از مجلس خواست تا۱۳۸۵ سال از

 را به دولت پس بفرستد، اعتراضات معلمان نسبت به يکشور
 با شيرزاد عبداللهي، يوگوي گفت. اين تصميم دولت آغاز شد

 ي درباره صدور احکام سنگين برايکارشناس مسائل آموزش
نظام پرداخت " که از آن با نام ي خدمات کشوري اليحه .معلمان

 از يتواند بسيار ت تصويب ميشود، در صور نيز ياد مي" هماهنگ
 که تجمع ۸۵ اسفند ۲۳از .  معلمان را حل کنديمشکالت مال

آميز معلمان در برابر مجلس به خشونت کشيده شد و  مسالمت
 به امروز، ا معلم دستگير و روانه زندان شدند تيتعداد زياد

 نيز در يالتدريس معلمان حق.  معلمان ادامه داردياعتراضات صنف
 به وضعيت ياضات شرکت کرده و خواهان رسيدگاين اعتر
   . خود هستندياستخدام

 روز يالتدريس  قرار بود معلمان حقي عبداللهيآقا:  ولهدويچه
آيا اين تجمع .  تجمع کنندييکشنبه برابر دفتر رياست جمهور

   برگزار شد؟
 در يالتدريس  نفر از معلمان حق۴۰۰بله، حدود : ي عبداللهشيرزاد

ها  قبل از آن هم اين.  تجمع کردنديرياست جمهوربرابر دفتر 
 تجمع معلمان يطور کل در برابر مجلس تجمع کرده بودند و به

 ي دولتيـ شش سال اخير در برابر نهادها  در پنجيالتدريس حق
اما من .  شده استي عادي ديدهايران و يا مجلس تبديل به يک پ

 ايجاد يريسالتد  در کار معلمان حقيکنم که گشايش فکر نمي
   .بشود

    آنها دقيقا چه هست؟مطالبات
 دارند از نظر شرايط ي وضعيت بسيار بديالتدريس  حقمعلمان

 ياينها بيمه ندارند، بازنشستگ.  و رفت و آمديکار، شرايط زندگ
شود، دستمزدها و   کارشان برايشان محاسبه نمي ندارند، سوابق

 يدر مناطق روستاي که يطور هايشان بسيار اندک است، به حقوق
گيرند صرفا صرف   که ميي دورافتاده واقعا حقوقيها و بخش

 هستند که واقعا ي در وضعيطور کل به. شود ها مي وآمد اين رفت
اينها .  کرديعنوان يک شغل تلق  را بهيالتدريس شود کار حق نمي

 يخواستار اين هستند که اين وضعيت تغيير پيدا بکند و از مزايا
 دولت برخوردار بشوند، صاحب بيمه بشوند، يسمکارمندان ر

و بهرحال از يک ثبات و امنيت .  به آنها تعلق بگيرديستگبازنش
   . برخوردار بشونديشغل
 که در مجلس مورد بحث است و ي خدمات کشور  اليحهآيا

 بخشيدن به تصويب اين اليحه دليل اعتراض معلمان  سرعت
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   شود؟ هم مي يالتدريس بوده است، شامل معلمان حق

 آموزش و پرورش يآن فقط شامل معلمان شاغل رسم!  اصالنه،
اش دچار ابهامات  شود که آن هم سرنوشت و بازنشستگان مي

 نگهبان، مجلس، مجمع تشخيص ي هست و بين شورايزياد
اش هم  مصلحت و دولت سرگردان است و مهمترين مانع

تامين  يگويد من منابع الزم برا مخالفت دولت است که مي
   . اين اليحه را ندارماتاعتبار

 ي به معلماني جديد، حکم جديدي سال تحصيلي  در آستانهآيا
که قبال به آنها حکم داده بودند يا منفصل از خدمت شده بودند 

 ي به آنها ابالغ وتغييريو يا منتظر خدمت بودند، آيا حکم جديد
    يا خير؟ در برخورد با معلمان داده شده استي قبليها در رويه
 يروند قضاي.  به سود معلمان صورت نگرفته استي تحولراستش
ها از  پرونده.  معلمان هچنان ادامه داردي  به پروندهيرسيدگ

 از معلمان در يتعداد زياد. دادسرا فرستاده شده است دادگاه
مرداد و شهريور به دادگاه مراجعه کردند و جلسات دادگاهشان 

 صدور حکم شده است و هورد منجر بـ دو م برگزار شده و يکي
ها ادامه دارد و  و اين دادگاه. بقيه هم منتظر صدور حکم هستند

از طرف ديگر، . در مهرماه و آبان ماه هم تداوم خواهد داشت
 همچنان در کار صدور ي به تخلفات اداري رسيدگيها هيئت

حال احکام بسيار  تا به.  عليه معلمان هستندياحکام سنگين تنبيه
اين احکام .  از معلمان صادر شده استي عليه تعداد زياديشديد

 پيش از مورد، کسر حقوق از طريق يشامل اخراج، بازنشستگ
 که حکم بسيار سنگين و يکسر گروه پايه، تغيير محل جغرافياي

   ...ست شديدي
توانيم از آن   از تغيير محل جغرافيايي، تبعيد است، ميمنظورتان

    ببريم؟عنوان تبعيد نام به
اسم برده " يتغيير محل جغرافياي"عنوان  در قانون از آن به! بله

 از معلمان يمثال بخش.  در واقع همان تبعيد استيشده است، ول
هاشان به استان خراسان  اند، بعضي همدان به ايالم تبعيد شده

اند،   به اراک يا به مازنداران تبعيد شدهي و معلمان اصفهانيشمال
 اطراف تهران فرستاده ي به شهرهاانعلمان تهر از ميو بخش

 که يها را از محل  اينييعن. در واقع همان تبعيد است. اند شده
کنند که شايد به اين طريق بتوانند  کردند دور مي آنجا فعاليت مي

   .شان بشوند مانع فعاليت
 معلمان آيا خبر ي صنفيها  ممنوعيت فعاليت کانوندرمورد

 هست که مجوزش لغو ي جديدي صنف داريد؟ کانونيجديد

  هايش گرفته شده باشد و يا برعکس،  فعاليتيشده باشد و جلو
    داشته باشيد؟ي کانون صنفيها  از فعاليتيشايد خبر خوش

ها رسما ابالغ شده  ها در شهرستان  از اين کانوني کنون به خيلتا
است که شما ديگر حق فعاليت نداريد و يا مجوز شما لغو شده 

در .  کرمانشاه و کانون همدانياز جمله مثال کانون صنف. تاس
 به يطور غيررسم  معلمان هم بهيها ها و تشکل مورد بقيه کانون

آنها اطالع داده شده است که شما حق تشکيل جلسه، فعاليت و 
 يشان هم يکسر صدور اطالعيه را نداريد و معموال توجيه

است، انتخابات  هست که مدارک شما ناقص ي اداريها بهانه
تان بايد دوباره  شما اين ايرادات را داشته يا مثال هيات مديره

انتخاباتش برگزار بشود يا اينکه مثال اين تعداد از افراد هيات 
 دولت در ي کليبه نظر من سياستها.  شما صالحيت ندارندهمدير

   . فرهنگيان استي مستقل صنفيها جهت انحالل کامل تشکل
 جديد اين فشارها بيشتر بشود يآغاز سال تحصيلکنيد با   ميفکر

   يا ممکن است احيانا کمتر بشود؟
 يها معلمان رايزني. شود  از کاهش فشارها ديده نمييا نشانه
اند، با   داشتهيهاي  موثر مالقاتيها اند و با شخصيت  کردهيمختلف

 کروبي، با حزب مؤتلفه و با رئيس يدادستان انقالب، با آقا
 داشتند و مسائلشان را در ميان يهاي  مالقاتيلت ادارديوان عدا

 هست و ي معلمان صنفيها واستههرحال خ اند که به گذاشته
 بهبود شرايط ي شرافتمندانه است و براي  معلمان انگيزهي انگيزه

 پشت کار يشان است و هيچگونه جريان سياس کار و معيشت
به . اده استها در عمل نتيجه ند منتها خب اين. معلمان نيست

نظر من بهترين کار اين است که تعقيب معلمان هم در دستگاه 
 متوقف بشود، احکام صادره لغو ي و هم در سطوح اداريقضاي

 و محبت به وجود بيايد و مشکالت ي دوستيبشود و يک فضا
 هستند و بايد در جهت حل يمعلمان هم بهرحال مشکالت واقع

اش  ارد که مهمترين بردي موثرياين مشکالت دولت گامها
   . استي خدمات مديريت کشوري تصويب همان اليحه

   يميترا شجاع: گر مصاحبه
  

   معالجهی از زندان اوين برایآزاد
  

 خليل یبنا بر گزارشات رسيده آقا:  حقوق بشر در ايرانفعاالن
 زندان اوين صبح امروز از ٣٥٠ بند ی از زندانيان سياسیشالچ

 که به اتهام ارتباط با سازمان یل شالچ خليیآقا .زندان آزاد شد
 ی مبنی قانونی تائيد پزشکی برد در پیمجاهدين در زندان بسر م

 صبح امروز جهت ی اين زندانیبر عدم تحمل شرايط زندان برا
 مدت ها یو .  خود از زندان اوين آزاد شدی هایدرمان بيمار

رد و  بیرنج م...  و درد مفاصل و ی مختلف پوستی هایاز بيمار
 ی بر آزادی مبنی قانونی رغم تائيد پزشکیمسئولين زندان عل

 حقوق بشر فعاالن . کرده بودندیايشان ، او را در زندان نگهدار
 ی از جمله آقایدر ايران نسبت به سالمت ساير زندانيان سياس

 کند و خواهان درمان اين ی می نيز اعالم نگرانیعبدالرضا رجب
  .اشد بی در بيمارستان میزندان

  

مصرف ,جوانان محروم از تفريح ايران و 
  , قليان درحد انفجاريباال

  
   مهر

 به مرز فاجعه نزديک ي قليان در بين جوانان ايراني باالمصرف
   شود مي

 کنترل دخانيات وزارت بهداشت، نسبت به ي کميته کشورعضو
   . مصرف قليان در بين جوانان هشدار داديشيوع باال

 با اشاره به اينکه مصرف سيگار در بين  پوري حسن آذردکتر
:  تواند خطرناک باشد، به خبرنگار مهر گفتينسل جوان کشور م

در حال حاضر آنچه در اين زمينه ضرورت دارد بيشتر مورد 
   .توجه قرار گيرد، مصرف کنندگان قليان هستند

 ضمن هشدار در خصوص شيوع مصرف قليان در بين نسل يو
 يدر صورت ادامه اين روند، بزود: جوان کشور، تصريح کرد

   . در اين زمينه خواهيم بوديشاهد بروز فاجعه ا
 کنترل دخانيات وزارت بهداشت، چالش ي کميته کشورعضو
 را مربوط به ي در زمينه مقابله با استعمال مواد دخانياصل

 خانواده ها، از يمتاسفانه برخ:  قليان دانست و گفتيمصرف باال
 که قليان، يدر صورت.  کننديک تفريح ياد مقليان به عنوان ي

   . کندي مراهمزمينه اعتياد به نيکوتين را در افراد ف
 از والدين در خصوص استفاده ي غلط برخي پور به رفتارهايآذر

 که ي از پدر و مادرها، هنگاميبرخ: از قليان اشاره کرد و افزود
رزند خود  روند، قليان را به في تفريح به سفره خانه ها ميبرا

 
 ي زبانان کلگري فارسيسايکل

 خداوند شبان من است،  "

  "محتاج هيچ چيزنخواهم بود
 

. داردي مي را گرامزاني کند و مقدم شما عزي را برگزار مشياي صبح  مراسم دعا و ن١١ از ساعت کشنبهي هر ي زبانان کلگري فارسيسايکل  
  . باشدي فراهم مزي امکانات مراقبت از فرزندان دلبند شما نضمناً

  (First Alliance Church)کليساي فرست آالينس: مکان

  0023-975 (403) :تلفن               St.,  SE 40  ,12345 :آدرس

  "The Lord is my shepherd, I shall not want" 
Calgary Farsi speaking church will start its service in Farsi from Sunday Sept 16 at 

11am.Everyone is welcome.Child care is provided. 
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اين قبيل :  ادامه داديو . کننديتعارف م

 يوالدين از اين رفتار خود، احساس تفريح م
 که خود زمينه اعتياد يدر صورت. کنند

   . سازندي را فراهم ميفرزندشان به مواد دخان
 کنترل دخانيات وزارت ي کميته کشورعضو

 رسد، بيش از يبه نظر م: بهداشت تاکيد کرد
د نگران استعمال قليان در مصرف سيگار، باي

   .بين نوجوانان و جوانان جامعه بود
  

اظهارات آقازاده در مورد 
توافقات اخير و فشار سنگين 

  برآژانس
  

   ايسنا
رييس سازمان انرژى اتمى كشورمان با اشاره 
به اين كه در سخنرانى خود در وين و در 

ديگر ما براى يك بار , مالقات با البرادعى تصريح كرده است كه
اين , :خاطرنشان ساخت,  گرفتيم با آژانس همكارى كنيم تصميم

   ,.ظرفيت بسيار مهمى است كه در اختيار آژانس و غرب است
يى خبرگزارى دانشجويان ايران  به گزارش خبرنگار انرژى هسته

شنبه پس از  كه بامداد روز پنج, غالمرضا آقازاده,، )ايسنا(
مجمع عمومى آژانس و يكمين نشست  بازگشت از پنجاه 

گفت،  المللى انرژى اتمى در وين، در جمع خبرنگاران سخن مي بين
كه مورد توافق ايران و آژانس قرار , طرح اقدام,با اشاره به 

گرفته است، در پاسخ به اين پرسش كه جمهورى اسالمى ايران 
در سخنرانى خود , :چه انتظارى در قبال اين همكارى دارد؟ گفت

 هر چند -قات با البرادعى اشاره كردم ما در ايران در وين و مال
 گرفتيم با   ولى براى يك بار ديگر تصميم-كه تصميم سختى بود 

آژانس همكارى كنيم و اين ظرفيت بسيار مهمى است كه در 
اختيار آژانس و غرب است كه اگر نيت همكارى و حل مسائل 

   ,. شده استوجود داشته باشد، اين آمادگى از جانب ايران فراهم
در مالقات با البرادعى همچنين اعالم كرديم توقع ما , :وى افزود

اين است كه آژانس كار فنى خود را انجام دهد؛ هر چند كه هم 
   ,.اكنون فشار بر روى آژانس زياد است

چنين اظهار اميدوارى كرد مسووالن آژانس بدون  آقازاده هم
   . انجام دهندهاى غرب كار فنى خود را توجه به فضاسازي

 پديد آمده  به گفته رييس سازمان انرژى اتمى كشورمان فرصت
   .بسيار استثنايى است و معلوم نيست يك بار ديگر فراهم شود

ام كه  با توجه به اين موضوع در سخنراني, :آقازاده تاكيد كرد
خطاب به غرب بود اعالم كردم ما اين تعامل و همكارى را براى 

 سياسى  ايم و به عنوان تصميم ا برگزيدهتست و آزمايش آنه
كشورمان نيت و اراده ايران بر اين است كه اين مسائل را حل 

آقازاده در ادامه در پاسخ به پرسش  ,.كند و حل هم خواهد كرد
خبرنگار ايسنا درباره اظهارات اخير وزير امور خارجه كشورمان 

بازرسى مبنى بر اين كه سوخت نيروگاه بوشهر آماده و مورد 
بازرسان آژانس قرار گرفته، در حالى كه اين اظهارات از طرف 

نظر آقاى متكى اين بود كه , :شود، گفت مقامات روسى رد مي
ها و مهر و موم آژانس  سوخت آماده است، اما هنوز بازرسي

جمهور در بخش ديگرى از  معاون رييس ,.تحقق نيافته است
روگاه بوشهر و اتمام آن، وگوى خود با خبرنگاران به بحث ني گفت

, :چنين مذاكرات انجام گرفته پيرامون آن اشاره كرد و افزود هم
اندازى  بندى راه امروز كارشناسان دو طرف در رابطه با زمان

نيروگاه بوشهر، حمل سوخت و نيز مساعدت و كمك مالى براى 
   ,.كنند ا براى تكميل اين نيروگاه مذاكره مي.س.شركت آ

رييس آژانس فدرال , كرينكو,در مذاكره با , :دوى يادآور ش
انرژى اتمى روسيه در وين موضوع مربوط به نيروگاه بوشهر را 

بينى ما اين است كه قبل از سفر پوتين،  دنبال كرديم و پيش
جمهور روسيه به تهران، مسايل مربوط به حمل سوخت و  رييس

د و طى اندازى نيروگاه نهايى شو مسائل مالى و نيز زمان راه
رييس سازمان انرژى اتمى در  ,.سندى به امضاى طرفين برسد

, ادامه در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا مبنى بر اين كه 
برخى اخبار حكايت از آن دارد كه برخى قطعات نيروگاه بوشهر 

شده كه هم اكنون متوقف  از سوى كشورهاى ثالث ساخته مي
در روند تكميل نيروگاه شده، شده است و اين مسئله باعث تاخير 

برخى , :تصريح كرد, آيا اين خبر مورد تاييد شماست يا خير؟
تجهيزات حساس نيروگاه بوشهر در كشورهاى خاص و با توجه 

شود و اين مضيقه براى روسها وجود  به تكنولوژى روز تهيه مي
داشت؛ ولى اين امروز تقريبا تمام مسائل مربوط به اين تجهيزات 

وگوى  آقازاده در ادامه درباره مذاكره و گفت ,.استحل شده 

هم , :نيز اظهار داشت, نم,خود با تروئيكاى 
تروئيكاى نم و هم برخى ديگر از اعضا از جمله 
رييس كنفرانس، اقدام ايران براى حل مسائل و 
توافقى را كه با آژانس كرده، يك قدم بلند و 

 براى دانستند؛ چرا كه اقدام ايران ساز مي تاريخ
شده  بندى تعريف حل اين مسائل در يك زمان

صورت گرفته و آنها نيز آن را بسيار تحسين 
ى وى تروئيكاى نم تاكيد  به گفته ,.كردند مي

المللى را  داشتند كه اين اقدام ايران فضاى بين
تحت تاثير قرار داده و اعضاى جنبش عدم 

اند اين حركت ايران بتواند به  تعهد اميدوار بوده
   .المللى كمك كند آرامش فضاى بين

آقازاده با اشاره به ارزيابى خود از اين موضوع 
ارزيابى من هم اين است كه اين همكارى , :گفت

تواند حالل بسيارى از مشكالت باشد و  مي
فرصت بسيار مغتنمى براى غرب است تا 
مسائل ايران، در صورتى كه نيت آنها حل 

   ,.مسائل باشد، حل شود
سازمان انرژى اتمى كشورمان در پايان رييس 

در پاسخ به سوالى درباره اظهارات اخير على الريجانى دبير 
شوراى عالى امنيت ملى كشورمان مبنى بر اين كه اگر قطعنامه 

. پى.سوم صادر شود، اقدام ايران در واكنش به آن، خروج از ان
به اين كنم كه  بينى نمي اكنون پيش از هم, :تى نخواهد بود، گفت

   ,.اى در كار باشد ها قطعنامه زودي
  

  محمدعلى دادخواه در دادسراى اصفهان
  

   ايسنا
ى عبور قطار شهرى از خيابان چهارباغ  وكيل شاكيان پرونده

 دادسراى عمومى و انقالب اصفهان حاضر ٥ى  اصفهان در شعبه
وگو با خبرنگار حقوقى  محمدعلى دادخواه در گفت .شد

، با بيان اين خبر اظهار )ايسنا(ان ايران خبرگزارى دانشجوي
 دادسراى عمومى و انقالب ٥ى   پيرو احضار بازپرس شعبه :داشت

   .ى مذكور حاضر شدم اصفهان روز پنجشنبه در شعبه
بازپرس بر اين نظر بود كه چون شوراى ترافيك اعالم : وى افزود

ى كند و مدير كل ميراث فرهنگ كرده مترو از چهارباغ عبور نمي
استان نيز در شعبه حاضر شده و صراحتا اظهار كرده بنا بر قولى 

اند، مترو از خيابان چهارباغ عبور نخواهد  كه مسووالن استان داده
   .ى شكايت مناسبتى ندارد كرد بنابراين ادامه

 در بازپرسى بيان كردم كه شكايت از  :دادخواه خاطر نشان كرد
معاون رييس جمهور، شهردار هزار نفر شاكى پرونده از ٢ى  ناحيه

اصفهان و مسوول قطار شهرى است كه من به وكالت از آنها 
ام بنابراين امكان استرداد شكايت را  شكايت را مطرح كرده

 همچنين در جلسه بازپرسى بيان كردم كه اگر  :وى گفت .ندارم

  مهندس عارف رضوانی 
  Realtor  و جامعه مهندسين آلبرتاعض

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

  

 Prudential  
Prudential Toole Peet Real Estate  

arefrezvani@shaw.ca   Bus (403) 240-4000 
Cell (403) 585-8434  

 

 

mailto:arefrezvani@shaw.ca
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آباد عبور كند چرا ماشين  قرار است قطار شهرى از خيابان شمس

آباد منتقل و كار را در آن ناحيه  ا به خيابان شمسآالت حفارى ر
 قرار شد مسوول  :دادخواه در پايان اظهار داشت .آغاز نكردند

قطار شهرى به بازپرسى احضار شده و چنانچه رسما اعالم شده 
را از  TBM هاى كه قطار از چهار باغ عبور نخواهد كرد و ماشين

ل دهند، با موافقت آباد انتقا مسير فعلى به سمت خيابان شمس
شهردار  جمهور،  موكالن، به استرداد شكايت از معاون رييس
   .اصفهان و مسوول قطار شهرى اقدام خواهم كرد

  

   ميليون١٢تعداد کاربران اينترنت در ايران 
  

   ايسنا
 ميليون كاربر ١٢تعداد كاربران اينترنت در سطح كشور بيش از 

 تعداد كاربران ٨٨ شود در پايان سال بينى مي است و پيش
به گزارش گروه  . ميليون كاربر فراتر رود٣٠اينترنت از مرز 

ى  ، شبكه)ايسنا(دريافت خبر خبرگزارى دانشجويان ايران 
 مركز ديتا و ٤٢٤آورى اطالعات در حال حاضر داراى هزارو  فن

طبق گزارش  . پورت قابل دسترسى ديتا است٥٧٥ هزار و ٢١
ت ايران در حال حاضر پهناى باند روابط عمومى شركت مخابرا

 مگابايت بر ثانيه افزايش يافته و تعداد ٨٣٨٦المللى به ميزان  بين
   . شعبه رسيده است١٠٨٧٥دارى الكترونيكى به  شعبات بانك

 دانشگاه از طريق فيبر نورى به ٢٨٩بنا بر اعالم هم اكنون 
ى ملى اينترانت   مدرسه در كشور به شبكه١١٣٨اينترنت و 

  .صل هستندمت

عليرغم مخالفت چين و روسيه، :خليلزاد
 امنيت در چند هفته آينده تحريم يشورا

 عليه ايران را اعمال خواهد ي جديديها
  .کرد

  
   ايسنا

با وجود , : رويتر به نقل از زلماى خليل زاد گزارش دادخبرگزارى
هاى روسيه و چين آمريكا انتظار دارد كه شوراى امنيت  مخالفت

هاى جديدى را عليه ايران اعمال  ته آينده تحريمدر چند هف
   ,.كند
، به نقل از )ايسنا( گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران به

زاد، نماينده آمريكا در سازمان ملل  خبرگزارى رويتر، زلماى خليل
شنبه گفت كه آمريكا اميدوار است در نشستى كه روز  روز پنج

ندگان آمريكا، روسيه، شود و نماي جمعه در واشنگتن تشكيل مي
 شركت خواهند داشت، آنچين، فرانسه، انگليس و آلمان در 

   .ى جديد تحريم عليه ايران آماده شود مقدمات قطعنامه
شوراى امنيت سازمان ملل تاكنون دو :  گزارش حاكى استاين

   .قطعنامه تحريم را عليه ايران اعمال كرده است
 نيز كه شامل  در تالش است قطعنامه سوم راواشنگتن

هاى شديدتر است تصويب كند كه چين و روسيه مخالف  تحريم
درحالى كه فرانسه و انگليس كامال از موضع . اين امر هستند

كنند ساير كشورهاى اروپايى در زمينه اعمال  آمريكا حمايت مي
 در حالى است كه نيكال اين .هاى بيشتر ترديد دارند تحريم

ه پيشنهاد داده است در صورتى ساركوزي، رييس جمهور فرانس
 ٢٧كه روسيه و چين جلوى اقدامات تنبيهاتى را در شورا بگيرند 

. كشور عضو اتحاديه اروپا خود به اقدام عليه ايران دست بزنند
هاى اعتباري، مالى و  توانند بخش طبق پيشنهاد وى كشورها مي

 اين گزارش، براساس . ايران را مورد هدف قرار دهندىا بيمه
هاى بيشتر  وسيه بر اين عقيده است كه قبل از اعمال تحريمر

عليه ايران آژانس بين المللى انرژى اتمى بايد زمان بيشترى 
   .يى ايران داشته باشد ى هسته براى بررسى برنامه

 چوركين، نماينده روسيه در سازمان ملل هشدار داده است ويتالى
ها دامن  واند به تنشت كه اقدامات تنبيهاتى بيشتر عليه ايران مي

 سياسى پنج نمايندگان .زده و نتايج معكوس به دنبال داشته باشد
عضو داراى حق وتو در شوراى امنيت يعنى چين، فرانسه، روسيه، 
انگليس و آمريكا به همراه آلمان قرار است روز جمعه در 
واشنگتن گردهم آيند تا درباره قطعنامه سوم تحريم ايران 

هاى جديدى كه مورد  ها تحريم  گفته ديپلماتهب .وگو كنند گفت
هاى مالى بيشتر و نيز بازرسى  بررسى قرار دارند شامل تحريم

   .شود كاالهايى كه از ايران خارج يا به اين كشور وارد مي
 همچنين مدعى شد كه با توجه به سابقه ايران زاد خليل
   .سازى در سطح صنعتى توسط تهران خطرناك است غني
يى ايران را يكى از مهم ترين مسايلى كه  ى هسته مه برناوى

هاى جديد ممكن  جهان با آن روبروست خواند و گفت كه تحريم
   .اش كند يي ى هسته است ايران را متقاعد به تعليق برنامه

 لغو ي براي آمريکاييدرخواست مقام ها
   نژاد در دانشگاه کلمبيايجلسه احمد

  
   ي سي بيب

 نژاد به ي سفر محمود احمدي جانبينامه ها ها پيرامون برجنجال
 سازمان ي در مجمع عمومي سخنرانينيويورک در هفته آينده برا

 پليس نيويورک ي روز پس از آنکه مقام هايک .ملل ادامه دارد
 با بازديد رئيس جمهور ي و عمليات عمرانيبا ذکر داليل امنيت

لفت  سپتامبر در ناحيه منهتن مخا١١ايران از محل حمالت 
 اين شهر خواهان لغو برنامه ي مقام هايکردند اکنون برخ

   . او در دانشگاه کلمبيا هستنديسخنران
 نژاد قرار است روز دوشنبه در يک جلسه پرسش و ي احمديآقا

 رئيس اما .پاسخ با اعضا و دانشجويان دانشگاه کلمبيا شرکت کند
لغو  شهر نيويورک از دانشگاه کلمبيا خواسته است با يشورا

   . شوديو" ينفرت پراکن"دعوتنامه رئيس جمهور ايران مانع 
 نژاد به عنوان يايده حضور احمد: " کريستين کوئين گفتخانم
 ها ي همه نيويورکي اين شهر براي در هر کجاي افتخاريمهمان

 نژاد منکر هولوکاست ياحمد: " افزوديو ".توهين آميز است
است، و فقط به يک ) ها يواقعه قتل عام يهوديان به دست ناز(

 ي زننده خود در صحنه جهاني تا به نفرت پراکن-دليل اينجاست 
 ي آسوشيتدپرس يک سخنگوي گزارش خبرگزاربه ".بپردازد

 لغو حضور ي برايدانشگاه کلمبيا روز پنجشنبه گفت که برنامه ا
   . نژاد وجود ندارديمحمود احمد

 اعالم برنامه حضور  بالينگر، رئيس دانشگاه کلمبيا، در جريانيل
 موافقت يرئيس جمهور ايران در اين دانشگاه گفته بود که و

   .کرده است به سواالت درباره اسرائيل و هولوکاست پاسخ گويد
 نقش يسنت ديرينه کلمبيا در ايفا" از ي اين رويداد را بخشيو

 به خصوص ي جدي بحث هايبه عنوان يک مجمع عمده برا
   .توصيف کرد" يمسائل جهان

 نکرده ي شهر نيويورک را راضي اين توضيح، رئيس شورااما
 تواند هر يم)  نژادياحمد(او : " کوئين گفتکريستين .است
 خواهد در گوشه هر خيابان بگويد، اما نبايد ي دلش ميچيز

 نيويورک را در ي از معتبرترين مراکز آموزش عاليتريبون يک
   ".اختيارش نهاد

    عميقيبدبين

 

 فرید ثابتی : به مدیریت 

Mini Super Pars  
  قابل توجه هموطنان عزيز ساکن ادمونتون 

ن فروشگاه مواد غذائی ايرانی با ارائه اولي
بهترين محصوالت در شهر ادمونتون بزودی 

  .افتتاح می گردد
16686-109 Ave  

Mayfield inn Hotel جنب:  
Tel: 780-487-7317  
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 آن هم در - تند و نيشدار يها واکنش اين

 ي که مقامات به شنيدن صداهايکشور
 ي از جا در نميمخالف عادت دارند و به راحت

 نژاد ي احمدي دهد که آقاي نشان م-روند 
 خود تا چه حد ي دو سال رياست جمهوريط

 از جامعه يموفق به جلب خشم بخش هاي
 نمونه مقام يبرا . آمريکا شده استيسياس

آمريکا سال گذشته به اظهارات  دولت يها
هوگو چاوز، رئيس جمهور ونزوئال، که از 

 سازمان ملل جورج يتريبون مجموع عموم
 . نشان ندادنديخواند واکنش" ابليس"بوش را 

 تند ي رسد ريشه اين واکنش هاي نظر مبه
 نژاد بيش از هر يبه حضور محمود احمد

 ي آقايچيز در انکار هولوکاست از سو
" محو "يد و درخواست او برا نژاياحمد

   .اسرائيل از نقشه جهان نهفته باشد
 مکرر دولت بوش داير بر ي عالوه اتهام هابه

 و ي به سالح اتمي دستيابيتالش ايران برا
 ايران به شورشيان يهمچنين کمک رسان

 عميق در آمريکا نسبت به ي به بدبينيعراق
ايران اين . رئيس جمهور ايران دامن زده است

   . کنديهامات را رد مات
 ي در آمريکا گاه لحن بي جاراعتراضات
 مثال يبرا.  به خود گرفته استيسابقه تند

 خواه، و يجان مکين، سناتور برجسته جمهور
:  گفته استينامزد انتخابات رياست جمهور

 که هدايت قطع عضو و کشتار يمرد"
 يسربازان آمريکا را به عهده دارد نبايد برا

 عوتنامه دييک دانشگاه آمريکاي در يسخنران
 ي آمريکايي مقام هاهرچند ".دريافت کند

بارها ايران را متهم به ارسال مواد منفجره 
 که به گفته - شورشيان عراق يپيشرفته برا

 قتل سربازان آمريکا به کار گرفته يآنها برا
 مستقيما ي کرده اند، اما تاکنون کس- شود يم

 نژاد وارد يد احمي را به آقايچنين اتهام
   .نکرده بود

    تا افزايش تنشي تنش زداياز
 که در جريان سفر ي از کساني بسياريبرا

 به نيويورک در آغاز دوران يمحمد خاتم
 ي اش به عنوان شخصيتيرياست جمهور

نوگرا و اصالح طلب شاهد ذوب يخ روابط 
   . آسان نبودي چنين روزيميان دو کشور بودند پيش بين

 از يرئيس جمهور سابق ايران، برخالف بسيار خاتمي، يآقا
 اسالمي، ي خود در دوران جمهور- و اکنون جانشين -پيشينيان 

   . با غرب بودي تفاهم و آشتي تالش برايدر پ
 ٢٠٠٥ نژاد که پس از به قدرت رسيدن در سال ي احمديآقا

 را کنار گذاشت، با استفاده از يمسير مصالحه بر سر برنامه اتم
 ساالنه سازمان ملل ي خود در مجمع عمومي قبليندو سخنرا

   .عمدتا آمريکا را هدف تند انتقادات قرار داد
 کند مردم آمريکا ي رئيس جمهور ايران نشان داده تصور نماما

 او، يا اتهامات شديد دولت بوش، ي هايبه خاطر موضع گير
نسبت به او بدبين شده باشند و ظاهرا به همين دليل است که 

 چند روز اخير در آمريکا او را غافلگير ييد واکنش ها گويم
 نسبت به مردم آمريکا ابراز ي او در مواردهرچند .کرده است

 او رنگ ي کرده اما اينها در برابر حجم سخنان ضدآمريکاييدوست
که قرار است "  دقيقه٦٠ "ي در گفتگو با برنامه خبراو . بازديم

آمريکا پخش شود "  اسي بيس "ييکشنبه شب از شبکه تلويزيون
 بازديد از محل ينسبت به واکنش ها پيرامون قصد خود برا

 در پاسخ به اين سوال يو . کردي سپتامبر ابراز شگفت١١حمالت 
 خواهد کرد گفت که اگر مقام يکه آيا بر درخواست خود پافشار

اصرار " توانند ترتيبات الزم را فراهم کنند، او ي نمي محليها

 نژاد قرار است يکشنبه در مجمع ي احمديآقا ".نخواهد کرد
   . کندي سازمان ملل سخنرانيعموم
 آن اجازه ي است که مقام هاي از معدود کشورهايي يکايران

 مقر سازمان ملل در نيويورک ي کيلومتر٤٠ندارند از شعاع 
   .اين محدوديت را دولت آمريکا اعمال کرده است. فاصله بگيرند

 ايران ي دولتي اينهمه، خبرگزاربا 'آمريکا احترام به مردم يادا'
 ي نژاد از برنامه وي احمدي از نزديکان آقاي از قول يک- ايرنا -

   . دوقلو در نيويورک خبر داده استي بازديد از برج هايبرا
 اکبر جوانفکر، مشاور ي گزارش ايرنا، شامگاه پنجشنبه علبه

در جريان  " رييس جمهور ايران، به خبرنگاران گفتيمطبوعات
 دوقلو يسفر رييس جمهور به نيويورک، بازديد از سايت برج ها

 گناه حادثه يازدهم ي احترام به مردم آمريکا و قربانيان بيو ادا
 جوانفکر گفه است که يآقا ". شده استيسپتامبر پيش بين

 مقدمات اين بازديد را به عمل ي رود مقامات آمريکاييانتظار م
عوامل " آنان را ي که وي عين حال کسانورند و افزوده که در

 ي کوشند مانع از عمليم" وابسته به صهيونيسم و امپرياليسم
 ي بازديد آقايو .شدن اين تصميم رييس جمهور ايران شوند

به منزله تکريم " دوقلو نيويورک را ي نژاد از محل برج هاياحمد
  از جمله حادثه يازدهمي گناه اقدامات تروريستيقربانيان ب

توصيف کرده و عمليات اسرائيل عليه " سپتامبر
فلسطينيان را نيز از اينگونه اقدامات دانسته 

   .است
 شود ي ايرنا در اين گزارش يادآور ميخبرگزار

، ٢٠٠١که پس از حمله يازدهم سپتامبر سال 
 بود که آن را محکوم يايران از اولين کشورهاي

 خود را با مردم آمريکا و يکرد و همدرد
   .انيان اين حمله ابراز داشتقرب
  

 يآمريکا از صدور رواديد برا
 ي اسالمينمانيده دايم جمهور

  در سازمان
   کردي ملل خوددار

  
   ي سي بيب

 آمريکا از صدور رواديد ورود به اين مقامات
   سفير و نمايندهي عليرضا معيريکشور، برا

 ايران در دفتر سازمان   اسالمييدائم جمهور
   . کرده اندينو خوددارملل متحد در ژ

 ي آسوشيتدپرس به نقل از برخيخبرگزار
مقامات سازمان ملل که نخواستند نامشان فاش 

 ي آقايشود علت عدم صدور رواديد برا
 را نقش او در اشغال سفارت آمريکا در يمعير
   . عنوان کرده است۱۹۷۹سال 

 شرکت در ي قصد داشت براي معيريآقا
 سازمان ملل ينشست وزيران در مجمع عموم

به نيويورک سفر کند که ظاهراً با درخواستش 
 مسئوالن دفتر هرچند .موافقت نشده است

 ايران حاضر نشدند در اين مورد با ينمايندگ
 گفتگو کنند، ي سي بي بيبخش فارس

 ي آسوشيتدپرس از قول آنان ادعايخبرگزار
 سفارت ي در گروگانگيري معيريمشارکت آقا

 اساس و يب" را يو اين دعاوآمريکا را رد کرده 
   .خوانده است" نادرست

 از اشغال ي يکي همين حال، عباس عبددر
کنندگان سفارت آمريکا در تهران به بخش 

 هيچ ي گفته که عليرضا معيري سي بي بيفارس
   . در آن واقعه نداشته استينقش
 ايران ي دولت فعلي اضافه کرده که هيچ يک از اعضاي عبديآقا

 از ي گرنل، يکريچارد . نداشته انديفارت آمريکا نقشدر اشغال س
 آمريکا در سازمان ملل امروز به يسخنگويان دفتر نمايندگ

 مربوط به رواديد يهرچند در مورد پرونده ها: "خبرنگاران گفت
 توانيم اجازه ي کنيم اما قطعاً نميبه طور خاص اظهار نظر نم

فته وارد آمريکا  ها را به گروگان گري که آمريکاييدهيم شخص
 مقامات آمريکا در اين مورد ي نيست منبع ادعامشخص ".شود

 در ي چه نقشي معيريچيست و در اين مشارکت فرضي، آقا
 پيش از اين نيز اياالت ظاهرا .اشغال سفارت آمريکا داشته است
 به دليل مشابه ي معيري آقايمتحده آمريکا از صدور رواديد برا

 ۱۹۸۱ ساله است، از ۵۱ که ي معيرضاعلير . کرده بوديخوددار
در وزارت امور خارجه ايران مشغول به کار شده و پيش از اين 

 ايران در ي اسالمي، سفير جمهور۲۰۰۲ تا ۱۹۹۸ يبين سال ها
   .فرانسه بوده است

 را به ي گزارش آسوشيتدپرس، مقامات ايران قصد ندارند فردبه
 از تهران يا هيئت به نيويورک اعزام کنند امي معيري آقايجا

 سازمان ملل، حاضر يهمچنان در نشست وزيران در مجمع عموم
 محمود ي پس از پيروزي نيز، اندک۲۰۰۵ سال .خواهد شد
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 ي ايران، دعاوي نژاد به مقام رياست جمهورياحمد
 ي سابق آمريکايي گروگان هاي برخي از سويمشابه

   .متوجه او شد
 سفارت ي شرکت کننده در گروگانگيردانشجويان

 نژاد را در ي احمديآمريکا، آن زمان نيز نقش آقا
   .اشغال سفارت تکذيب کردند

  

اعتراض به نقض حقوق دانشجويان 
  دربند

  
 يکميته حقوق بشر انجمن اسالم: خبرنامه اميرکبير

دانشجويان دانشگاه اميرکبير در خصوص نقض 
گسترده حقوق مجيد توکلي، احمد قصابان و احسان 

 شکنجه شده عضو اين انجمن يدانشجومنصوري، سه 
و همچنين دکتر کيوان انصاري، پويا جهاندار و سعيد 

 صادر ي ايهدرخشندي، سه فعال سابق دانشجويي، بيان
   :متن اين بيانيه به شرح زير است. کرد
 ي شود که از بازداشت سه دانشجوي مي سپري روزها در حالاين

 و احمد ي، مجيد توکلاحسان منصوري( اميرکبير يدانشگاه صنعت
عالوه بر آنکه بازداشت اين .  گذردي روز م١٤٠بيش از ) قصابان

 از ي شده است، موارد متعدديسه دانشجو بيش از حد طوالن
 در ي قضاييسيدگ حقوق بشر در سير رينقض اعالميه جهان

 که به عنوان ميثاق ياعالميه ا.  شوديپرونده آنها مشاهده م
 ي جمهوري نظام سياسييک نهادها و قواحفظ حقوق ملت ها، يکا

.  قيد و شرط آن کرده استي ايران را موظف به انجام بياسالم
در اين ميان تعهد به تحقق و تضمين حقوق بشر به عنوان ميثاق 

 افراد و انسان ها بى ترديد مهمترين و وقجهانشمول رعايت حق
آن عمده ترين مالک ارزيابى عملکرد هر حکومت و نوع برخورد 

 از ي کار آمدن دولت نهم برخي زمان رواز .با مردم خود است
 حاکم نمودن فضاى اختناق و ي به شدت در پي دولتينهادها

فشار در داخل دانشگاه از طريق تهديد و احضار، تا اخراج و جلب 
يا بازداشت بوده اند تا دگرانديشان، فعاالن سياسى و دانشجويان 

 شاهد تداوم يزهم اکنون ن. وا بکشندمنتقد را هر چه بيشتر به انز
 مشروع در ي هاينقض گسترده حقوق شهروندان و نقض آزاد

 توان به ي کشور هستيم که به عنوان نمونه ميکليه دانشگاه ها
 در دانشگاه ي انضباطيده ها حکم محروميت از تحصيل کميته ها

 نژاد، ي سعيد قاسمي، صدور حکم حبس برا...اميرکبير، عالمه و
 و يشت يک سال از بازداشت موقت انصاري، درخشندگذ

 مدت و شکنجه دانشجويان دانشگاه يجهاندار، بازداشت طوالن
 قصابان مدير مسئول نشريه سحر احمد .اشاره نمود... اميرکبير و

و منتخب اول دانشجويان دانشگاه پلى تکنيک تهران در انتخابات 
 در حاليکه  ارديبهشت۱۳شوراى مرکزى انجمن اسالمي، روز 

متن شکايت مديران مسئول نشريات را از رئيس دانشگاه، مدير 
کل امور فرهنگي، روزنامه کيهان و سايت رجانيوز به دادگاه مى 

 ارديبهشت ماه مجيد ۱۹روز چهارشنبه .  بازداشت شدبرد،
توکلى منتخب دوم دانشجويان پلى تکنيک تهران به همراه مجيد 

مديران مسئول نشريات ريوار و شيخ پور و پويان محموديان 
 حاضر شده و پس ۲۶سرخط با احضاريه دادگاه انقالب در شعبه 

 روز اول نهمچني. از ساعت ها بازجوئى بازداشت مى شوند
خرداد ماه نيروهاى امنيتى بدون ارائه کارت شناسائى و هيچ گونه 
مدرکى با يورش به منزل دو تن از اقوام احسان منصورى اقدام 

 و شتم اعضاى خانواده و ضبط اموال منزل مى نمايند و به ضرب

 و يپس از تعقيب و گريز، با شليک تير هواي
 .ند کنيضرب و شتم شديد او را بازداشت م

 ي دستگيري رسيده از ابتداي گزارش هاطبق
 اقدام به ي تکنيک، تيم بازجوييدانشجويان پل

ضرب و شتم و شکنجه شديد آنان نموده است و 
 يز دانشجويان و از جمله سه دانشجوي ايبسيار

که هم اکنون نيز در بند هستند در وضعيت 
نامساعد جسمانى و عدم دسترسى به معالجات 

 ۲۹۱در حال که در اصل . اندپزشکى قرار داشته 
قانون آيين دادرسى آشکارا بر حق دسترسى 
متهم به معالجات پزشکى خارج از زندان تاکيد 

 ۵نون اساسى و ماده  قا۳۸طبق اصل . شده است
اعالميه جهانى حقوق بشر نيز هرگونه شکنجه 
. براى گرفتن اقرار يا کسب اطالعات ممنوع است

 روحي، روانى ارهاىاما اخبار رسيده حاکى از فش
   .و جسمى بر دانشجويان ياد شده است

 به اين نکته ضرورى است که دانشجويان توجه
ها دست مذکور و ديگر اعضاى انجمن اسالمى بار

داشتن در انتشار نشريات موهن را تکذيب کرده و بر خالف 
 استان تهران و وزير ي مسئولين دادگاه انقالب، دادستانيادعا

اطالعات، دانشجويان بازداشت شده در مالقات با خانواده شان، 
 که از درون زندان منتشر کرده اند و در نهايت در يهايدر نامه 

حال .  نشريات را تکذيب کرده اندجلسه بازپرسي، انتشار اين
 قانون اساسى اصل بر برائت متهم بوده ۳۷آنکه به موجب اصل 

و هيچ کس در نظر قانون مجرم شناخته نمى شود، مگر آنکه 
 اعالميه ١١ ماده ١بند . جرمش در دادگاه صالحه اثبات گردد

 کند که هر کس که به اتهام ي حقوق بشر نيز تاکيد ميجهان
شود، حق دارد بيگناه فرض شود، مگر آنکه طبق  متهم يجرم

 ي الزم براي علني، که در آن کليه ضمانت هايقانون در دادگاه
 در يسه دانشجو. دفاع او در اختيارش باشد، مجرم شناخته شود

 ي بازداشت تا به امروز که برايتدابند دانشگاه اميرکبير از اب
جازه ديدار با  شوند، اي اولين جلسه دادگاه آماده ميبرگزار

 خود را نيافته اند که اين مورد نيز مصداق بارز نقض يوکال
اصول قانون اساسي، قوانين موضوعه کشور و همچنين اعالميه 

 طبق يهمچنين پس از اتمام بازپرس.  حقوق بشر استيجهان
 بازداشت موقت اين دانشجويان فاقد موضوعيت يگرقانون د

 

Eagle Eye  Photography 
  عکاسی 

   خانوادگی ، کودکانپرتره

  
  علی کرمانشاهی                                   

 
  

Tel:403- 988-9279 
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 ايشان تعيين نشده يت آزاد جهياما نه تنها قرار مناسب. است

 ي و با هم نگهداري متر٦اکنون اين سه دانشجو در يک سلول 
 کنار اين مسئله دکتر کيوان انصاري، پويا جهاندار در . شونديم

 از شهريور ماه سال ي از فعاالن سابق دانشجوييو سعيد درخشند
ماه ها , حذف منتقدين به نام بر انداز,گذشته در راستاى پروژه 

قابل توجه .  به سر مى بردند٢٠٩ بند ي شرايط طاقت فرسادر
 بازجويان خود ي از سويزآن که در مرحله بازجويي، اين سه نفر ن

تحت فشار بودند تا عليه خود اقدام به اعترافات دروغين بنمايند 
 از ٢٠٩ در بند يو در نهايت پس از ماه ها تحمل سلول انفراد

 که بازجوها يوات و فيلم هاي جزي شود از رويايشان خواسته م
پس . در اختيار ايشان قرار داده اند، به سواالت ايشان پاسخ دهند

 و صدور کيفرخواست، اتهامات اين سه تن ي اعالم پايان بازپرساز
 يداشتن ايميل محرمانه، توهين به مقامات از طريق مطالب رو

 جهت تسخير راديووتلويزيون، روابط يکامپيوتر، برنامه ريز
 با ي دسته جمعينامشروع از طريق داشتن عکس يادگار

 اساس همين بر پرونده نيز يعنوان شد، قاض... دانشجويان و
 ايشان ي براياتهامات احکام سنگين چندين سال حبس تعزير

در حالى که روند دادرسى در مورد پرونده اين افراد . صادر نمود
 يسابق دانشجويتکميل گرديده و ماه ها از اعتراض اين سه فعال 

 اين ي براي گذرد، تاکنون حکم قطعي صادره ميبه احکام بدو
 اين سه نفر همچنان در وضعيت وافراد صادر نشده است 

 که ي توجه اين دکتر کيوان انصارقابل . برنديبالتکليف به سر م
 در بند ي برد، در طول مدت نگه داري کبد رنج مياز ناراحت

همچنين پويا جهاندار . گذارده است او رو به وخامت ي بيمار٢٠٩
 شديد در ناحيه کمر و يدر طول مدت بازداشت دچار دردها

 ستون ي شروع ناراحتيجهاندار از ابتدا. ستون فقرات شده است
 هر بار ي مراجعه کرده ول٢٠٩ چندين بار به پزشک بند راتفق

 و درمان ي مسکن از پيگيريپزشک بند صرفا با تجويز داروها
 ورزيده و به ي خودداري اين فعال سابق دانشجوييار بيميقطع

 گفته است که مسئولين زندان قادر به تامين يصراحت به و
 جهاندار به تقالانپس از .  متهمين نيستنديهزينه درمان بيمار

 بيشتر به امکانات پزشکي، ي زندان اوين و دسترس٣٥٠بند 
چار  د٢٠٩ در طول مدت بازداشت در بند ي شود ويمشخص م

 قرار ي تحت فيزيوتراپي مهره ها شده است و بايستيساييدگ
 يگيرد که پس از گذشت يک ماه هنوز اين امکان در اختيار و

 پرونده اين سه فعال يجوجالب آن که باز. قرار نگرفته است

 به پويا جهاندار هشدار داده است در صورت يسابق دانشجوي
 ي زندان بار ديگر برا بر بيماريش در خارج ازي مبنيانتشار خبر

 يهمچنين سعيد درخشند.  جديد خواهد ساختي پرونده ايو
مورد حمله ) شوکر(ي با باتوم برق٨٥نيز که در اسفندماه سال 

 قرار گرفت و دستش از کار افتاد، پس از ٢٠٩ بند ينگهبان ها
 حس است و امکانات يگذشت ماه ها همچنان انگشتان دستش ب

 حقوق بشر کميته . گيردي قرار نميو الزم در اختيار يپزشک
انجمن اسالمى دانشگاه پلى تکنيک تهران الزم مى داند که بار 
ديگر تعهد حاکميت و دولت جمهورى اسالمى ايران را نسبت به 

 حقوق بشر، قانون اساسى و قوانين مربوط ي جهانيميثاق نامه ها
قوق اين کميته زير پا گذاردن ح. به حقوق شهروندى يادآور شود

 ي قضايي کشور در پرونده هاي قانون اساسعايت و عدم ريانسان
 يدانشجويان به خصوص دانشجويان در بند را مصداق بارز ب

 داند که ي مي در برخورد با آن دسته از فعالين دانشجوييعدالت
 و حقوق بشر، تمام آن چه در توان يدر راه نيل به دموکراس

 قضائى و نين راستا به مسئوليدر ا. داشته اند، مبذول داشته اند
امنيتى نسبت به بازداشت طوالنى مدت احسان منصوري، مجيد 

 دکتر کيوان انصاري، سعيد ي و احمد قصابان و بالتکليفيتوکل
 و پويا جهاندار و تداوم احضارهاى قضائى هشدار داده يدرخشند

 کميته .و خواهان رسيدگى عادالنه و قانونى به موضوع هستيم
 دانشجويان دانشگاه اميرکبير همچنين ير انجمن اسالمحقوق بش

نگرانى فزاينده خود را نسبت به تداوم فشارها و تهديدات عليه 
 شکنجه ي دادگاه سه دانشجوي غير علنيفعالين دانشجو و برگزار

شده اين دانشگاه، بدون حضور وکيل و صدور احکام از پيش 
 نمايد که ياعالم م نموده و ظهار اين سه نفر ايتعيين شده برا

 به موضوع، اين کميته حق شکايت به يدر صورت عدم رسيدگ
در پايان .  داندي خود محفوظ مي ذيربط را برايمراجع بين الملل

کميته حقوق بشر ضمن تاکيد مجدد بر خواسته خود جهت 
آزادى همه دانشجويان دربند، نهادهاى حامى و بانى حقوق بشر 

 موثرتر در جلوگيرى از نقض حقوق  و تالش هاىاترا به اقدام
   .انسانى دانشجويان فرا مى خواند

    حقوق بشر انجمن اسالمى دانشجويانکميته
   )پلى تکنيک تهران( صنعتى اميرکبير دانشگاه

   ١٣٨٦شهريور ٢٨
  

  يپرواز آزمايش:بى بى سى
   جنگنده صاعقه در تهران

  
 جنگنده يارتش ايران اعالم کرد که دو فروند هواپيما: بى سىبى

   . آزمايش کرده استي مراسميساخت ايران را با موفقيت ط
 شده که آن گونه که ي جنگنده صاعقه نامگذاري هواپيمااين

 جنگنده ي از هواپيمايسازندگان آن اعالم کرده اند، نسل جديد
 يآذرخش است که حدود دو سال پيش نخستين پرواز آزمايش

 ي پروازياعقه که ط صي هواپيماآزمايش .خود را انجام داد
 تبليغات فراوان و در آستانه ي انجام گرفت، در پيپانزده دقيقه ا

فرارسيدن بيست و هفتمين سالگرد آغاز جنگ ايران و عراق 
 يانجام شد که در ايران از آن با عنوان روز دفاع مقدس ياد م

 صاعقه که در فرودگاه ي مراسم آزمايش هواپيمادر .شود
م گرفت، وزيردفاع و فرماندهان بلندپايه مهرآباد تهران انجا

 و ي کميسيون امنيت ملي از اعضاي ايران همراه با برخينظام
 ديگر از ي و شماري اسالمي مجلس شورايسياست خارج

 محمدنجار، وزير دفاع ي مصطفسرتيپ .مقامات شرکت داشتند
  در صورت حمله: "ايران در اين مراسم به خبرنگاران گفت

 اين جنگنده در ميدان دفاع از کشور همچون  دشمن،ياحتمال
 خود به آتش يصاعقه، اردوگاه دشمن را با موشکها و بمبها

 صاعقه اعالم ي گونه که سازندگان هواپيماآن ."خواهد کشيد
 ي کاربرد پشتيبانيکرده اند، اين جنگنده از نوع دوسکانه و دارا

ت حمل تن است، قابلي  ده  ي جنگنده باالي و مشخصات فنيرزم
 ي و راداريراکت بمب و موشک دارد، مجهز به سيستم موشک

 يپيشرفته و بروز است عالوه بر قدرت مانور بسيارباال، تواناي
   . از خطوط جبهه را داراستيبمباران اهداف نزديک و پشتيبان

 اين هواپيما سالها پيش آغاز شده اما ي گفته سازندگان، طراحبه
   . هفت ماه انجام گرفته استيساخت آن به صورت فشرده و ط

 ي آمريکايي ايران در آغاز با هواپيماهاي جنگنده هوايناوگان
 ي در جهان بود که جنگنده هايتجهيز شد و ايران تنها کشور

 کارآمدن ي کرد اما از زمان روي از آمريکا خريدار١٤اف 
 روابط ايران و ي در ايران و به دنبال تيرگي اسالميجمهور

 از ي بيشتريا هواپيماهيکشور امکان خريدارآمريکا، اين 
 که ١٩٩١ زمان جنگ خليج فارس در سال در .آمريکا نيافت

  

 
 

  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

 ی تماس حاصل فرمائيدجهت ارزيابی ملک خود قبل از هر تصميمی با رضا گلشن

Tel: 403- 830-3088 
Email: reza.Golshani@telus.net  
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 ي خود در پي همراه با جنگنده هايدهها خلبان عراق

حمله آمريکا به کشورشان به ايران گريختند، ايران اين 
 ساخت روسيه بودند به ناوگان يجنگنده ها را که همگ

 يمچنين خود نيز به خريدار خود افزود و هيهواي
   .داخت از روسيه و چين پريجنگنده هاي
 ي خريد تجهيزات نظامي که براي بين الملليمحدوديتها

به ايران تحميل شد سبب گرديد که اين کشور به دنبال 
 جنگنده آذرخش و يساخت هواپيما برود و هواپيماها

 حاصل اين ١٤٠ ي مسافربريصاعقه و همچنين هواپيما
   .استتالش 

 ي جنگنده هاي رسد اين هواپيماها از روي نظر مبه
 آنها در ي شده باشند و هنوز توانايي الگوبرداريخارج

   . مشخص نشده استيرزم هواي

 مقابله با بحران چه يايران برا
 وضع يهمه ناظران سياس: کند؟ مي

  کنند  مييموجود را وخيم ارزياب
  

 ي را وخيم ارزياب وضع موجوديهمه ناظران سياس: آلمانصداى
 يجمهور. گويند که توپ در زمين ايران است همه مي. کنند مي

 وخامت اوضاع را دريابد و توجه کند که با ي بايستياسالم
هايش را   در سياستي اساسي مواجه است که تجديد نظريمسائل

   .کنند ايجاب مي
   ي اتمي انرژيالملل  و آژانس بينايران

در شماره  (NZZ) ورشر تسايتونگتس  نويهي سوئيسي روزنامه
 ي که ايران در روزهاي سپتامبر خود نوشته است که تهديدات۱۹

شنود، باعث نشده است که اين کشور از   فرانسه ميياخير از سو
 ي جمهورياستراتژ.  که برگزيده دور شوديا  اصلييخط مش

 ي از راه همکارکهاسالمي، بنابر تحليل اين روزنامه آن است 
 ي   مانع صدور قطعنامهي اتمي انرژيالملل  آژانس بينبهتر با
   . امنيت عليه خود شودي در شورايا آور تازه مجازات

 ي اسالميتا آن حد پيش رفته، که جمهور"  بهتريهمکار "اين
بر .  را که آژانس تعيين کرده، پذيرفته استيا جدول زماني

 گام به گام به ي بايستي اسالمياساس اين جدول جمهور
 مبهم و يها  بازرسان آژانس تن دهد و جنبهي از سويهاي کنترل

محمد البرادعي، . د خود را آشکار سازيا   هستهيها تاريک فعاليت
 اتمي، در اين مورد در آخر ماه ي انرژيالملل دبير کل آژانس بين

: چنين گفت" اشپيگل "ي آلماني نامه  با هفتهيا اوت در مصاحبه
 بايد منتظر بمانيم و ببينيم که آيا مقامات حداکثر تا ماه دسامبر,

او در عين حال , . خود عمل خواهند يا خيري تهران به وعده
 است که تهران نبايد آن را از دست ياين آخرين شانس,: ودافز

زا دل بسته   ابهامي به جدول زماني اسالمي جمهورهم , .بدهد
 را يا ته اميد دارد از طريق آن، کشمکش هسياست و هم البرادع

محمد .  آن بکاهديحل و فصل کند، يا دست کم از خطرزاي
آميز اخير برنار کوشنر  البرادعي، در واکنش به سخنان پرخاش

 ي تهيه شده از سوي با اتکا به جدول زماني اسالميعليه جمهور
 مواظب اظهاراتشان باشند و صبر يآژانس گفت که همگان بايست

 ايران ي اتميها  کنترل فعاليتي که آژانس برايکنند تا کارهاي
 نوامبر و دسامبر يها در ماه: او افزود. دارد، به سرانجام برسد

   .ها اظهار نظر کنيم توانيم در مورد اين فعاليت بهتر مي
    به چين و روسيهي اسالمي جمهوراميد

 خود اکنون مدام ي و بيروني در تبليغات دروني اسالميجمهور
کنان  کند و پرخاش  استناد ميي اتميرژ انيالملل به آژانس بين

 ديگر به چه حق يها  که آژانس وجود دارد، قدرتيگويد جاي مي
 را يگير  موضوعي آخرين نمونه از اين شيوه. کنند دخالت مي

 ۱۹/  شهريور ۲۸ بهچهارشن(توان در اظهارات امروز  مي
:  گفته استيو. حداد عادل، رئيس مجلس ديد) سپتامبر

 صورت گرفته و خواهد گرفت، ي که با مقامات اروپاييبامذاکرات,
 آنچه تعجب آور است ي ايران روشن است وليا افق مساله هسته

 ايران و ي از طريق همکاريا ها باحل مسئله هسته  مخالفتيبرخ
 که ي کشورهاييبرخ,:  افزوده استمهو در ادا, .آژانس است

از طريق مذاکره کنند خود در ابتدا، حل مسئله  امروز مخالفت مي
 از شگرد اخير ي ديگريا جنبه ,.با آژانس را مطرح کرده بودند

 اتکا به چين و روسيه در ي در کشمکش اتمي اسالميجمهور
 حکومت در ايران در يها رسانه. مقابل آمريکا و اروپاست

 از اين که يکنند حاک  را منتشر ميي اخير مدام خبرهاييروزها
 شديدتر عليه ايران از طريق يها زاتچين و روسيه با اعمال مجا

 امنيت مخالفت خواهند ي در شورايا  تازهي مهتصويب قطعنا
   .کرد

    به چه علت؟– فرانسه ي از سوي جنگتهديد
 که شد، به ي اسالمي، بدان توصيفي که جمهوري وضعيتدر

 رو آورده، و در ي اتمي انرژيالملل با آژانس بين"  بهتريهمکار"
 آژانس در حال برگزار شدن است و يس عموم که اجاليآن حال

تهران با "  بهتريهمکار" به نتايج يدبيرکل آژانس با اميدوار
 برنارد کوشنر، وزير هسازمان خود اميدوار است، از چه روست ک

 پرخاش ي به حکومت اسالمي رزمي فرانسه، با لحني خارجه
   کند؟ مي

 با عنوان يا قالهدر م (Die Zeit)  تسايتي دي آلماني نامه هفته
نامه   اين هفتهي، که در پايگاه اينترنت,شود؟ آيا به جنگ تهديد مي,

 کوشنر ي پرخاشگريمنتشر شده، اين سه علت ممکن را برا
   :شمرد برمي

 يگردد، مصرف داخل  فرانسه برمييموضوع به سياست داخل .۱
   .شود  مربور نميي به سياست خارجي جديدارد و به نحو

 ي انرژيالملل  آژانس بيني آنچنان که در کريدورهافرانسه، .۲
 اروپا را ترغيب به يخواهد کشورها  در وين شايع است، ميياتم

اعمال مجازات عليه ايران کند، تا در اين ميدان همه چيز در 
   .دست تندروان واشينگتن نيفتد

 برده است که اوضاع خود به خود وخيم است و ي پيسارکوز .۳
   . کنديسوار طلبانه موج صتخواسته است فر

ـُن راندوبه گر  ، تحليل(Gero von Randow)  نظر گرو ف
.  تسايت، بعيد است که حالت اول صحت داشته باشديد

   . دوم و سوم هستنديمحتمل، حالتها
    اوضاعوخامت

 ميان اين دو حالت اين است که هر دو از وخامت مشترک
 اخير يدر روزها. است وخيم يگويند، و اوضاع به راست اوضاع مي

رود و در واشنگتن نيز بسيار کسان  مدام از جنگ سخن مي
فن راندو در اين رابطه به . هستند که به جنگ گرايش دارند

 ي رمانده، ف(Wesley K Clark)  کالرکي ژنرال وسلي مقاله
کند که آشکارا   واشنگتن پست اشاره ميي سابق ناتو در روزنامه

هشدار " ر چيني، معاون رئيس جمهور دفتيعقابها"در مورد 
نويسد که اکنون توپ   راندو در پايان تحليل خود ميفن .دهد مي

 ي اسالميجمهور. در زمين ايران است
 وخامت اوضاع را دريابد و توجه يبايست

 مواجه است که يکند که با مسايل
 در سياستهايش را ي اساسيتجديد نظر

   .طلبد مي
  

  کيان تاجبخش آزاد شد
  
شب با  بخش چهارشنبه كيان تاج: سنااي

تامين وثيقه صادره از سوى معاونت 
امنيت دادسراى عمومى و انقالب تهران 

پيش از اين، معاونت امنيت . آزاد شد
دادسراى عمومى و انقالب تهران از 

بخش به وثيقه  تبديل قرار بازداشت تاج
شب، وى با  خبر داده بود كه چهارشنبه

   . آزاد شدى صادره توديع وثيقه
" هاله اسفنديارى"بخش به همراه  تاج

چندى پيش در ارتباط با پرونده موسوم 
اسفنديارى نيز چند  .دستگر شده بودند" هاى مخملين انقالب"به 

  .هفته قبل آزاد شد
  

فيلترينگ گسترده روز يکشنبه در ايران 
واکنش گسترده کاربران اينترنتى را به 

  دنبال داشت
  

هارات ضد و نقيض مقامات رسمى درباره پس از اظ:اعتماد
فيلترينگ گوگل، رجانيوز، سايت نزديک به دولت وجود مسائل 
امنيتى يا تشويق به استفاده از پورتال ملى را دليل اتخاذ اين 

پرتال ملى يک اينترنت داخلى و محدود شده . تصميم اعالم کرد
جو و بدون اتصال به جريان آزاد اطالعات است و منابع جست و

رجانيوز که به اطالع  .و محتواى آن کامالً کنترل شده است
رسانى ناقص و خوددارى از اعالم شفاف داليل واقعى اين اقدام 
غيرمنتظره اعتراض داشت، احتمال بروز اشتباه از سوى مخابرات 
در فيلتر کردن اين پايگاه هاى اينترنتى را رد کرده و دليل آن را 

ير شوراى اطالع رسانى کشور دانسته تاييد اين خبر از سوى دب
برخى از کارشناسان نيز دليل فيلترينگ گسترده يکشنبه  .است

. را راه اندازى سيستم هاى هوشمندتر فيلترينگ اعالم کرده اند
اين در حالى است که مسووالن مخابرات همچنان از پاسخگويى 
طفره رفته و به صدور اطالعيه يى مبنى بر رفع مشکل گوگل 

اين اطالعيه که از سوى روابط عمومى و امور بين  .فا کرده انداکت
الملل شرکت فناورى اطالعات صادر شده است با اعالم اينکه در 
حال حاضر هيچ مشکلى براى دسترسى به موتورهاى جست 

مشکل عدم ,وجويى نظير گوگل وجود ندارد، اضافه کرده است؛ 
موتور جست دسترسى چندساعته در برخى از نقاط کشور به 

وجوى گوگل مرتفع شده و کاربران اينترنت مى توانند همچون 
گذشته از خدمات چنين موتورهاى جست و جويى بهره مند 

ارتباط فيلتر گوگل با بحث اينترنت ملى تنها يکى از  ,.شوند
گمانه زنى ها درباره دليل اين رخداد بى سابقه است و برخى از 

ه فناورى اطالعات و ارتباطات، سايت هاى اينترنتى فعال در حوز
امکانات گوگل براى دور زدن فيلترينگ را نيز بى ارتباط با اين 

, گوگل ريدر,گوگل عالوه بر امکاناتى همچون  .مساله نمى دانند
که به راحتى امکان گذشتن از سد فيلتر را فراهم مى کند، با قرار 

ر دادن نسخه ذخيره شده سايت ها، دسترسى به صفحات فيلت
   .شده را فراهم مى کند

دامنه فيلترها اما، محدود به گوگل نبوده و عالوه بر زيرمجموعه 
   هاى گوگل همچون

http://www.google.com   

 
 Realtor   مژگان فريور

  و قابل اعتماد در امور خريد ، فروش  و ساختمشاور با تجربه 
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   . چندين ساعت در سراسر کشور فيلتر بودندنيز براى

فيلترينگ گسترده روز يکشنبه واکنش گسترده کاربران اينترنتى 
عالوه بر اعتراضات کاربران گوگل و اعضاى . را به دنبال داشت

سايت هاى بالگفا و وبگذر روز گذشته بيانيه يى نيز در اعتراض 
 سايت باشگاه در اين بيانيه که. به اين وضعيت منتشر شده است

بعد از گذشت ,هواداران پرشين بالگ منتشر کرده، آمده است؛ 
چندين سال فعاليت در حوزه فيلترينگ سايت هاى مبتذل باز هم 
اشتباه نابخشودنى از سوى مسووالن مربوط رخ داده است اين بار 

 فيلتر شدن چندين سايت مهم براى ايرانيان مانند
blogfa.com و webgozar.com google.com  مى

تواند اتفاقى فراموش نشدنى باشد، چه اشتباه باشد چه اشتباه 
نباشد باشگاه هواداران پرشين بالگ اين اتفاق را محکوم کرده و 

از کسانى که با . از مسووالن مربوط خواستار تجديدنظر است
باشگاه هواداران پرشين بالگ هم عقيده هستند تقاضا مى کنيم تا 

فيلتر جست وجوگر اينترنتى گوگل در , . کنندامضاى خود را ثبت
شرايطى صورت مى گيرد که اين جست وجوگر در ميان پايگاه 
اينترنتى در ايران، رتبه دوم از حيث بازديدکننده را دارد و 
بسيارى از پژوهش هاى داخلى با استفاده از اين جست وجوگر 

   .انجام مى گيرد
  

 ي زنداني سه دانشجويصدور احکام نهاي
  بعد از مدت ها تعويق

  
    اميرکبيرخبرنامه

 در دادگاه تجديد نظر ي سال حبس دکتر کيوان انصار۳,۵ حکم
   .شکسته شد

 ي که در مرداد ماه سال گذشته از سوي کيوان انصاردکتر
 زندان ۲۰۹ ماه در بند ۱۲وزارت اطالعات بازداشت و به مدت 

م دادگاه  شعبه ششياوين به سر برده است، پيش از اين از سو
 جهت ياجتماع و تبان?و? ياقدام عليه امنيت مل?انقالب به اتهام 

   . شده بودم حبس محکو۳,۵به ? يبرهم زدن نظم عموم

 در دادگاه تجديدنظر از اتهامات وارده تبرئه شده و يو
 ي سال حبس تعزير۱ و ي سال حبس تعليق۳ به يمحکوميت و
 يار و سعيد درخشند احکام ابوالفضل جهاندهمچنين .تقليل يافت

   .در دادگاه تجديد نظر مورد تأييد قرار گرفت
 ماه ۱۱ کردن حدود ي پس از سپري دو فعال سابق دانشجوياين

 زندان اوين ۳۵۰ پيش به بند ي، چند۲۰۹حبس در بازداشتگاه 
 ۲,۵ به ي دادگاه بدوي از سوي و درخشندجهاندار .منتقل شدند

   .بودند محکوم شده ي سال حبس تعزير۳,۵و 
 ماه ي رغم اينکه پرونده افراد نامبرده در دي است، عليگفتن

گذشته به دادگاه تجديد نظر ارسال شده بود، اين دادگاه به 
 اين سه فعال ي به پرونده هاي نامعلوم زمان رسيدگيداليل

   . را به تعويق انداختيدانشجوي
ن  شدي دادگاه تجديد نظر و سپري توجه به حکم صادره از سوبا

 يبيش از يکسال از مدت محکوميت کيوان انصاري، احتمال م
  . آينده از زندان آزاد شودي ظرف روزهايرود، و

  

   بديع در سانسوريشيوه ها
  

    آلمانراديو
   !شود  سانسور تيزتر مييقيچ

   ميرند  که مييمطبوعات
 جديد وزير کشور گفته است ي عليرضا افشار معاون سياسسردار

 هستند يبوعات تنها مجاز به انتشار اخبار احزابکه از اين پس مط
 يحت. که از کميسيون ماده ده احزاب مجوز دريافت کرده باشند

   . فاقد مجوز ممنوع استيها ذکر عنوان تشکل
    افتادن کار به دست نظاميانسرانجام
 از ي جديد وزير کشور را يکي سردار افشار معاون سياسسخنان

 از ي ناشي باقري علي احزاب يعن۱۰ سابق کميسيون ماده ياعضا
اگر : گويد داند و مي  از سياست مييعدم شناخت يک نظام

کدام از  سخنان سردار افشار مبنا قرار گيرد، از اين پس هيچ
، " روحانيت مبارزمعهجا" کشور حق استفاده از نام يروزنامه ها

و " حزب آبادگران"و يا مثال " جامعه مدرسين حوزه علميه قم"
 از تکيه زدن مقامات ياو اين را ناش.  ديگر را ندارديه هاگرو
   .داند  سياست ميي به صندلينظام

 مطبوعات در ايران اين دستورالعمل ها را نقض ي آزادمدافعان
 يدانند که برا  مييا  از عدم تحمل حداقل روزنهيقانون و ناش

   . مانده استيانتشار اخبار و اطالعات باق
   نسور بديع در سايشيوها

 روزنامه نگاران در ي انجمن صنفي سخنگوي مفيدبدرالسادات
   :اين زمينه به دويچه وله گفت

اگرچه تعداد مطبوعات مستقل بسيار محدود است اما ظاهرا از "
 وحشت وجود دارد که اينگونه يهمين تعداد محدود هم نوع

 شايد بشود گفت در ييک چنين چيز. گيرد برخورد صورت مي
کنم   بديع و تازه است، زيرا فکر مييا  شيوهيرسان ع اطاليدنيا

 به امنيت مربوط يکه مطبوعات مجازند با حفظ و رعايت يکسر
 يرسان توانند دست به اطالع  به هرگونه که ميي هر کشوريمل

 يطور شفاف و دقيق به افکار عموم  بهيبزنند و راجع به هرچيز
   ". اطالعات را بدهندييکسر

 از اينکه منظور سردار ياطالع  ضمن اظهار بيي مفيدبدرالسادات
 کدامها ي جديد وزيرکشور از گروهها و احزابيافشار معاون سياس

   :بوده، گفت که
 ي يکسريها توان حدس زد که اظهارات و صبحت از حاال مي "

شود گفت   را، که در واقع مييا  سياسييها گروهها و چهره
 ديگر نتوانيم بشنويم و  احزاب وزارت کشور ندارند،۱۰ ي ماده

 يبعضا بسيار. توانيم بدانيم که آنها حرفشان چه هست دگر نمي
 کشور مجوز وزارت احزاب ۱۰ که از ماده ياز اين گروههاي

 هستند و ي اسالمي جمهوريفعاليت ندارند، پايبند به قانون اساس
 را در رابطه با حکومت پيش يا  مصلحانه و منتقدانهيروشها
   ".اند گرفته
   ي فاقد پشتوانه قانونياظهارات
 سردار افشار در اين مورد که از اين پس مطبوعات تنها سخنان

 مجوز از کميسيون ماده ده يمجاز به پوشش اخبار احزاب دارا
 ندارد، اما او حرفهايش را به نام قانون يهستند، پشتوانه قانون

 در توضيح اين موضوع يبدرالسادات مفيد. برد پيش مي
   :ويدگ مي
 اخير شاهد عدم توجه ي سالهاي که متاسفانه ما طياز آنجاي"

 کشور از جمله ي و قوانين جاريمقامات نسبت به قانون اساس
قانون مطبوعات بوديم، بنابراين اين يک رويه شده است که از 

 ي قضايي اين دست اظهارنظرها صورت بگيرد و متاسفانه ضابطه
 که کامال ياظهارنظرهاينان و  هم استناد به چنين سخيو انتظام

 بزنند که يخالف قانون است بکند و دست به يک اقدامات
   ".دنبال داشته باشد  مطبوعات بهيمحدوديت بيشتر را برا

   نگاران  روزنامهي انجمن صنفبيانيه

  بهزاد کايدانی 
  مونتون ددر شهر ا مشاور رسمی امالک 

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

Cell: 780-709-7535 
com.sutton@bkaidani  
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 روزنامه نگاران روز ي اعتراض به اين محدوديتها انجمن صنفدر

 ۲۶۸و ۲۴ و ۹ن اصول  منتشر کرده و در آيدوشنبه بيانيه ا
 بيان و امنيت ي در مورد رعايت و تضمين آزاديقانون اساس

.  گوشزد کردهي روزنامه نگاران را به مقامات دولتيا حرفه
   :يدگو  اين انجمن ميي سخنگويبدرالسادات مفيد

 ي اين قانون صراحت بر اين دارد که هيچ مقام دولت۴ماده  "
 اخبار توسط مطبوعات را يا  کند از انتشاريتواند جلوگير نمي

   ".مطبوعات را وادار به سانسور کند
   : اين قانون نيز تاکيد شده که۵ در ماده و
 که به منظور افزايش ي و خارجيکسب و انتشار اخبار داخل"

 و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون ي عموميآگاه
   ".حق مطبوعات است

 ييانيه خود نوشته است که برخ روزنامه نگاران در بي صنفانجمن
 مديران ي و کتبيمقامات در قوه قضاييه و مجريه به طور شفاه

 اخبار منع کرده و ي برخيمسئول مطبوعات را از چاپ و پيگير
   .شوند  روزنامه نگاران در حوزه کاريشان مييخواستار تغيير برخ

   نگاران  از روزنامهي سرگشاده جمعنامه
 سرگشاده به مديران يا ان نيز در نامه از روزنامه نگاريجمع

 ضمن اذعان به موقعيت دشوار ي غيردولتيمسئول روزنامه ها
اند که سکوت مديران مسئول  اين مديران اما از آنها انتقاد کرده

کار "روزنامه ها و صاحبان رسانه ها در برابر فشارها و محدوديتها 
 ي شفاهي ها و توصيه هاسفارش ي رسانده که حتيرا به جاي

 اصحاب رسانه از ي و خارج از قاعده نيز موجب فراموشيفراقانون
   ". شدهيرسالت اطالع رسان

 شاعر و نويسنده کودکان و از امضا يآباد  اصغر سيديعل
   :کنندگان نامه سرگشاده به مديران مسئول معقتد است

 يها به هرحال در وضعيت متناقض اين مديران رسانه"
 که از يکنند که در فقر طرف تالش مي  از يکييعن. اند گيرافتاده

 مستقل وجود دارد، اين چندتا رسانه را حفظ يها نظر رسانه
آيد که حفظ چنين  از آنطرف اين پرسش پيش مي. بکنند
 نيستيم يدوار اميخيل.  بايد صورت بگيردي به چه قيمتيهاي رسانه

نتايجش مدت   برسد و ما در کوتاهيا که اين تالشها زود به نتيجه
 بهرحال بايد تالش و کوشش کرد که حداقل از آن يول. را ببينيم

   ".نگار داده شده است بهرمند شد  که در قانون به روزنامهيحقوق
    مديران مسئوليکوتاه

 يا  مطبوعات چيز تازهيگويد ايجاد محدوديت برا  مييسيدآباد
 اخير مديران مسئول يرسد در ماهها نيست، اما به نظر مي

 ي که در قانون مطبوعات جمهوريانکه بايد و شايد از حقوقچن
کنند و   ايران ذکر شده و تصريح شده است استفاده نميياسالم

 هست کوتاه مطبوعات که در ي پيدا و پنهانيدر مقابل فشارها
   : است کهياين کوتاه آمدن تا جاي. آيند مي
اده  خبري، راه ديها  از مطبوعات، حوزهيخبرنگاران به بخش"

 منتقد را يها  رسانهي از خبرنگاران را، خبرنگارهايبرخ. شوند نمي
عنوان  کنند و خب ما به شان اخراج مي  خبرييها از حوزه
 مديران مسئول از حق ينگار انتظار داريم در چنين مواقع روزنامه

 دفاع کنند و ي خبريها خبرنگار، از حق حضور خبرنگار در حوزه
ها  ه بايد و شايد مديران مسئول روزنامهکنم که آنجور ک فکر مي

   ".کنند در واقع از اين حق دفاع نمي
    بودن تاکتيک سکوتاثر بي
 نظرش را در مورد تاکتيک سکوت که ي اصغر سيد آبادي علاز

 از روزنامه نگاران منتقد به عنوان حربه در مقابل ي برخياز سو
 را نه ي روشاو چنين. کنيم شود سؤال مي فشار و سانسور طرح مي

   :گويد داند نه ممکن، و مي  موثر مييمبارزه ا
 اول ي نکته.  هستي تخيليکنم اينها در واقع خيل من فکر مي"

 بشود يشود عمل  ميي موقعيا  هر ايدهيبرا.  هستي تخيليخيل
 نيست که ياين سکوت اينجور.  آن توافق حاصل شود که روي

 ي گان به اين ايدهکنند اش توافق حاصل شود، حتا مطرح روي
 و من فکر نکنند، چه رسد به ديگرا خودشان هم عمل نمي

 سکوت کردن ي دارد؟ يعنيا سکوت چه فايده: کنم از آنطرف مي
 عجيب و ي من يک کميبرا.  دارديا چه فايده و چه نتيجه

فرض اينکه منتقدان دولت سکوت بکنند،  بازنشده است که به
شود؟ آيا در رفتار   حل مييافتد، چه چيز  مييبعد چه اتفاق
دانم  گذارد؟ من بعيد مي  مييشود، تاثير  ايجاد مييدولت تغيير

 ياش توافق  بشود و روييدانم اين عمل که تاثير بگذارد و بعيد مي
   ".حاصل بشود

  )راديو دويچه وله (ي انصارمريم
  

اتوبوس در پايان برگزاري مسابقه ٢٥٠

رت ديشب ميان پرسپوليس و راه آهن خسا
  ديدند

  
هاي فوتبال پرسپوليس و راه آهن كه شب  پايان بازي تيم: ايرنا 

هزار تماشاگر همراه  ۹۰  گذشته با تساوي دوتيم درمقابل بيش از 
هاي  بود، فرشي از شيشه و زهوارهاي الستيكي قاب شيشه

   .هاي شركت واحد را در اتوبان تهران كرج پهن كرد اتوبوس
اي از تماشاگرنماها  ايرنا، عده ۱۶ " ي خبرها"به گزارش خبرنگار 

هاي اتوبوس، كندن  در پايان بازي ديشب اقدام به شكستن شيشه
ها  ها و حتي شكستن سقف تعدادي از اتوبوس برخي صندلي

 كرج تا -هاي شيشه در اتوبان تهران  كردند كه وجود خورده
   .ميدان انقالب مشكالتي را در تردد خودروها به وجود آورد

وران راهنمايي و رانندگي و ناجا نيز به دليل حجم زياد خورده مام
هايي از بزرگراه، از تردد خودروها جلوگيري  شيشه ها در قسمت

كردند كه اين امرترافيك سنگين در ورودي ميدان آزادي را به 
ماموران خدمات شهري شهرداري تهران تا پاسي  .همراه داشت

دند و بنابر اعالم مسووالن از شب اقدام به رفت و روب مسير كر
دستگاه اتوبوس شركت واحد در  ۲۵۰  شركت واحد نيز، حدود 

  .پايان برگزاري مسابقه ديشب خسارت ديدند
  

 درباره کاي آمرعاتيشا : يکارشناس روس
   جهت نرم رانيحمله به ا

  تر کردن تهران است
  

 ييکايکارشناس روس معتقد است که آمر : »ينووست «يخبرگزار
 خود درباره برنامه حمله به ي گروهي را در رسانه هايبارها اخ

   . کنند که تهران را نرم تر کنندي منتشر مرانيا
 »ينووست« به هي روسي نظامي در ساختارهارتبهي مقام عالکي

 به ي حمله نظامي که در مورد آمادگيري اخعاتيشا: "اطالع داد
 غاتيبل جز تيزي رسند، چي پنتاگون به گوش مي از سورانيا
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 که هدف آنها ترساندن تهران و مجبور ستي شده نيطراح

   ."ت کشور به کوتاه آمدن در اختالفات اسنيساختن ا
 در ي اطالعات منابعني که مولفان استي نلي دلي بي گفته وبه

   . هستندکاي آمرياي سازمان سايدولت، وزارت دفاع و 
 را يطالعات اکاي آمري گروهي از رسانه هاي برخري اخي روزهايط

 آماده راني حمله به ايبرا" جرج بوش"منتشر نمودند که دولت 
 ممکن است راني در اي شود و حمله گسترده مذکور به اهدافيم

   .ردي صورت گندهي تابستان سال آاي و زييکه پا
 راني به اکاي روس معتقد است که تهاجم آمرهي مقام بلند پانيا
 بدنبال کا،ي آمريکيتراتژ متفق اسل،يي اسراي برايادي زسکير

 بي را به رقراني ا،يوجود سالح هسته ا: "دي گوي ميو. دارد
 ي نمکاي آمرطي شراني سازد و در اي مبدل مي خطرناکاريبس

   ."کند ني را تضمليي کامل اسراتيتواند امن
 راني مسلح ايروهاي ن،ي در صورت مناقشه نظامني از اري غبه

 باي آن تقرقي دارند که از طرتوان مسدود کردن تنگه هرمز را
 منتقل ي جهاني فارس به بازارهاجي حوزه خليهمه نفت کشورها

   . شوديم
 نفت در غرب خواهد دي سبب کمبود شددادي رونيا: " گفتيو

 اقتصاد به دنبال خواهد ي براينيشبي قابل پري غيامدهايشد و پ
 موضع ييوي سنارني چني ودهي حال به عقني عدر ."داشت

 که در دهي بخشمي جهان را به مراتب تحکي در بازار انرژهيروس
   .ستندي خواهان آن ني غربي حکام کشورهايطي شراچيه
 ي معتقد است که به احتمال قوي کارشناس روسنيا

 در خصوص امکان تهاجم راني به ترساندن اکاي آمراستمدارانيس
   . ادامه خواهند دادينظام

  

 که دو کودکش را به دار يمرد
 ي از مشکالت مالي ناشيخت،فشارروحآوي

  را علت ذکر کرد
  

   اعتماد
 که در يک جنايت تلخ دو کودک خود را حلق آويز کرده مردى

بود پس از دستگيرى علت ارتکاب اين اقدام جنون آميزش را 
   .فشارهاى روحى ناشى از مشکالت مالى اعالم کرد

ى که  شهريورماه زمان١٨ روز ١٤ گزارش خبرنگار ما ساعت به
زنى جوان به خانه خود واقع در هشتگرد کرج بازگشت در راه 

 ساله اش به نام هاى ٥/١ و ٨پله ها پيکر نيمه جان دو دختر 
فاطمه و ستايش را مشاهده کرد که با روسرى از نرده ها آويزان 

 شوکه شده بود صحنهزن جوان که با ديدن اين . شده بودند
ره کرد و با کمک همسايه ها بالفاصله با چاقو روسرى ها را پا

فاطمه و ستايش را به يک کلينيک منتقل کردند، اما ساعاتى بعد 
دختر بزرگ تر جان خود را از دست داد و ستايش نيز در حالى 
که همچنان با مرگ دست و پنجه نرم مى کرد براى ادامه مداوا 

 ساعت پس از وقوع يک .به بيمارستان البرز کرج انتقال يافت

دثه زمانى که کارآگاهان جنايى در جريان ماجرا قرار اين حا
ساله ٣٧گرفتند تحقيقات خود را آغاز کردند و متوجه شدند پدر 

دو کودک به نام عبداهللا فرارى شده است به همين خاطر او را به 
   .عنوان مظنون اصلى پرونده تحت تعقيب قرار دادند

ه شده بود،  اين ميان مادر دو کودک که از اين حادثه شوکدر
گفت؛ روز حادثه در حالى که شوهر و دو فرزندم در خانه بودند 

 دقيقه بعد زمانى ١٥براى گرفتن نذرى از منزل خارج شدم و 
که به منزل بازگشتم مشاهده کردم ستايش و فاطمه حلق آويز 

 زن افزود؛ با ديدن اين صحنه ناگهان نفسم بند آمد اين .شده اند
 روسرى را پاره کردم و آنقدر جيغ و نفهميدم چطور شد که

کشيدم تا همسايه ها وارد خانه مان شدند و با کمک آنها دو 
فاطمه و ستايش هر دو بيهوش . دخترم را به کلينيک رساندم

 که اميد ودبودند و از رفتار و حرکات پزشکان کامالً مشخص ب
در نهايت نيز فاطمه جان خود . چندانى به زنده ماندن آنها نيست

ا از دست داد، اما دکترها توانستند با انجام عمليات احيا، قلب ر
 ساله ام را بار ديگر به کار بيندازند و اميدوارم او زنده ٥/١دختر 
در حالى که تحقيقات براى دستگيرى عبداهللا همچنان ادامه .بماند

 روز جمعه ستايش پس از گذشت شش روز در آى سى شتدا
ساعاتى پس از فوت . يم مرگ شديو بيمارستان البرز کرج تسل

ساله ماموران نيروى انتظامى ساوجبالغ که جست ٥/١اين دختر 
وجوهاى وسيعى را براى يافتن پدر جنايتکار آغاز کرده بودند اين 

 بود، کمرد را در حالى که مشغول پرسه زدن در يک پار
 پس از انتقال به پليس عبداهللا .شناسايى و بازداشت کردند

عترافات تکان دهنده خود به قتل دو دخترش اقرار آگاهى در ا
ساله که تا کالس پنجم ابتدايى درس خوانده ٣٧اين مرد . کرد

است در اعترافاتش گفت؛ من بيکار بودم و مشکالت مالى داشتم 
و همين مساله باعث ايجاد اختالفات شديدى بين من و همسرم 

ن خاطر دچار شده بود و او مرا تحت فشار قرار مى داد و به همي
 افزود؛ روز حادثه هنگامى که وى .حالت هاى عصبى شده بودم

همسرم از خانه بيرون رفت دختر بزرگم فاطمه به سراغم آمد و 
کنارم نشست و از من خواست او را به پارک ببرم، من در آن 

با شنيدن حرف هاى . لحظات در شرايط بد روحى قرار داشتم
دم و دستانم را دور گلويش دخترم ناگهان از خود بى خود ش

پس از بيهوش شدن فاطمه .  تا او از حال رفتدادمآنقدر فشار 
او را به راه پله ها کشاندم و با يک روسرى حلق آويزش 

 ساله اش گفت؛ تا پيش ٥/١اين مرد در مورد قتل دختر .کردم
از قتل فاطمه، ستايش خواب بود، اما در همان لحظات بيدار شد 

ه او به سراغش رفتم و وى را نيز با يک روسرى و من با مشاهد
پس از اين کار مى خواستم خودم را نيز با همين . به دار آويختم

شيوه بکشم که ناگهان همسرم از راه رسيد و من پا به فرار 
سردار زارعى فرمانده پليس استان تهران روز گذشته با .گذاشتم

رد وى بازداشت اعالم اين خبر گفت؛ پس از اعترافات تلخ اين م
   . قتل دو کودک ادامه دارددرخصوصشد و هم اکنون تحقيقات 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  
  
   
   
  
   
   
  
   
   
  
   
   
 
  
  
   
  
   
   
  
   
   
  
   
   
  
   
  
  
   

 
 

  ساختمان  صاحب و بازرس فنی  نصيری،منصور 
    يا فروش  منزل  خود با  من تماس حاصل فرمائيدقبل از خريد 
 Cell: 403-852-5210   

  دالر تخفيف هديه برای بازرسی از منزل شما ۵۰  - منازل و محلهای تجاری با تضمين  کامل فنیبازرسی

 ايران خبر بزودی با صفحات تمام رنگی منتشر خواهد شد 

 9320 9334 9324 دالر آمريکا

 7942 8038 7992 ر استراليادال

 9186 9215 9165 دالر کانادا

 13006 13065 13005 يورو

 18647 18674 18614 پوند انگليس

 7883 7905 7857 فرانک سوئيس

 8047 8072 8025 يکصد ين ژاپن

 24723 24760 24710 دينار بحرين

 2539 2542 2537 درهم امارات

 2486 2490 2485 ريال عربستان

 33110 33182 33122 ينار کويتد

 1405 1420 1407 کرون سوئد

 1671 1681 1671 کرون نروژ

 1746 1754 1742 کرون دانمارک

  

  نرخ ارز و طال 
همه روزه در سايت 

 ايران خبر 
www.iran-khabar.com  

http://www.iran-khabar.com
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  خبار کلگری و کانادا 
 را از مدارس تي خاصي بيکبک غذاها

   کنديجمع م
  

شابه و  کبک، ژان شره، اعالم کرد، مدارس کبک نورينخست وز
 خود ي ، از بوفه هاهي چاق کننده و چرب را از ماه ژانويغذاها

 روز ي کنفرانس مطبوعاتکي شره در ژان . کنندي ميجمع آور
 ي مناسب غذامتي قکي ندارد تا با ي انهي هزاديجمعه گفت، ز

 از مدارس خواست ني همچناو.مي را به بچه ها عرضه کنيبهتر
 يستيگفت، نه تنها مدارس با شره. مبارزه کننديبا مشکل چاق

 هم ني بچه ها فراهم کنند، بلکه والدي سالمتر و ورزش برايغذا
 فرزندانشان دست به انتخاب ي دارند تا براازي نيبه اطالعات

 کبک براليدولت ل:  کبک گفتري وزنخست.درست بزنند
 برنامه ني اي دالر بودجه فعلونيلي م٥ ي دالر بر روونيليم١١

 سالم را ي ورزش و غذاي تا آنها برنامه هاگذارديمدارس م
  .گسترش دهند

  

 از وبي معي فک مصنوعاني قربانتيشکا
 اداره بهداشت کانادا

  
  

 اداره هي گسترده علي با ابعاديتي بار است که شکاني اوليبرا
 .ابدي ي مي روند قانونيبهداشت کانادا طرح و اجازه ط

 ٢٠ آنها حدود  ازي که بعضي شود به افرادي مربوط متيشکا
 ي ناچار به گذاشتن فک مصنوعي مشکالتلي به دلشيسال پ
 داشته که باعث شده بافت يراداتي اي مصنوعلهي وسنيا. شدند

 و مشکالت دي با درد شدماراني برود و بني صورت از بيها
 فک ني سازنده اي آنجا که کمپاناز. روبرو شوندياري بسي دهيعد
 ني اانيسته و بسته شد، قربان ورشک١٩٩٠ در سال ي مصنوعيها

 تن برسند، ٢٠٠٠ از شي که ممکن است به بياشتباه پزشک
 که راي کنند زتي گرفتند که از اداره بهداشت کانادا شکاميتصم

 از يکي.  دانندي مقصر مماراني از بتي سازمان را در عدم حمانيا
 ني که به اي زمانکا،ي آمري اداره غذا و دارود،ي گوي آنها ميکالو

 برد، اعالم کرد تا آن را برگردانند و ي پي مصنوعلهينقص وس
 که کانادا يدر حال.  اقدام به خارج کردن آن کردندزي نمارانيب

   ست که مرتکب شدندي غفلت بزرگني نکرد و اي کارنيچن
  

  ادي سال با ٢٧ ها ييکانادا
   دوندي فاکس مي تر

  
 کرد يرانه ا اقدام متهوشي و هفت سال پستي ساله ،ب٢٢ يجوان

 ادي همه سال، مردم سراسر کانادا با نيکه امروز پس از گذشت ا
 کمک به ي تا برادندي اش بود، دوي که او بانيادي بنياو و برا

 . کنندي جمع آوري سرطان کمک مالقاتيتحق
 دالر در سراسر ونيليم٤٠٠ از شي فاکس بي ترادي بنتاکنون

 قاتيول صرف تحق پني کرده که بخش اعظم ايجهان جمع آور
 در سال نهي زمني در اي همگاني دونياول. شده استيپزشک

 يهزار تن در آن در مسابقه ا٣٠٠ برگزار شد که ١٩٨١
 شي با دوچرخه رکاب زدند و باي راه رفتند و دند،ي دويررقابتيغ

 فاکس اعتقاد يتر.  کردندي دالر جمع آورونيلي ممياز سه و ن
 دي نام در مسابقه گرفته شود و نبا ثبتي براي پولديداشت که نبا

 قاتي تحقي دالر براکي يي هم در کار باشد فقط هر کانادايرقابت
 ي که به دوي، نام"ديماراتن ام" فاکس، يتر.سرطان کمک کند
او که .  از سنت جان آغاز کرد١٩٨٠ لي اپر١٢خود داده بود، را 

 ١٨ بود، در اي کلمبشيتي بري پگ و بزرگ شده ينيمتولد و
 از آن که شي به سرطان استخوان مبتال شد و سه سال پيسالگ

. ردند زانو قطع کي راستش را تا باالي خود را آغاز کند پايدو
 کي آتالنتي نواحي در استانهالومتري ک٤٢ تي وضعنياو با هم

 مجبور به توقف وي انتاري روز او را در تاندرب١٤٣ و بعد از ديدو
 فاکس در جون يتر.  بوددهيس او رهي سرطان به ررايکردند ز

 که آغاز کرد ي راهي درگذشت ولي سالگ٢٢ در سن ١٩٨١
 و کمک افتهي ها ادامه يي سال توسط کانادا٢٧امروز بعد از 

 مسابقه در. کشور کرده استني سرطان در اقاتي به تحقيبزرگ
  .   شدي نام فاکس جمع آورري دالر زونيليم١٣ سال گذشته يدو
 
  
  
   
  

 شش روز آينده شهر کلگری هواشناسي
 WED چهار شنبه

Sep 26 
 TUE سه شنبه

Sep 25 
 MON دوشنبه

Sep 24 
 SUN يکشنبه

Sep 23 

 SAT شنبه
Sep 22 

  FRI جمعه
Sep 21 
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 سال ٣٠ حد خود در نيادا به باالتردالر کان
  دي رسرياخ

  
 سنت بسته ٨٣/٩٦ يروز پنجشنبه بعد از آن که دالر کانادا رو

 ٩٤/٩٦ و بعد به افتي شي سنت افزا٢٣/٩٧شد، اواسط صبح به 
 ني به ايي دالر کاناداچگاهي تاکنون ه١٩٧٧از سال . ديسنت رس

 . بوددهي نرسکاي با دالر آمريبرابر
 نفت و گاز، و يبازار قو:  گفتنهي زمنيناسان در ا از کارشيکي

 . ارزش دالر کانادا کمک کرده اندشيبخش منابع به افزا
     

 در سقوط يي زن کاناداينجات معجزه آسا
  يلندي تايمايهواپ

  
 ١٢٣ با لندي تاي مسافربريماي هواپکي سپتامبر ١٦ کشنبهيروز  

 کرده بود، به  پوکت حرکترهيمسافر که از بانکوک به مقصد جز
 باران و مه لي پوکت به دلي المللنيهنگام فرود در فرودگاه ب

 حادثه نيدر ا.  خورد و دچار سانحه شد و آتش گرفتزي لديشد
 قرار ي خارجستي تور٥٥ آنها اني تن کشته شدند که در م٩١

 آنها که توانستند انياما در م.  شدندي زخمزي تن ن٤٢. داشتند
 پرنس ي ساله از اهال٢٣ زن کي زنديرمعجزه آسا از مرگ بگ

 آن فرلونگ، به لدرديم.  قرار داردزي ناي کلمبشيتيجرج بر
 يکي که توسط ي گفت که توانسته از پنجره اي وي تيخبرنگار س

 ياز مسافران با لگد شکسته شد، فرار کند و فقط چند زخم سطح
 اني در مزي نيگري ديي شود زن کاناداي مگفته.برداشته است

 . گزارش نشده استيافران بوده که هنوز از سرنوشت او خبرمس
 و اي انگلستان، آلمان، فرانسه، استرالي ها از کشورهاستيتور

  . بودندلياسرائ
  

 در روزي پي پيمحافظه کاران و ان د
   کبکي دوره اانيانتخابات م

  
 از سه ي کانادا روز دوشنبه دو کرسياسيجناح راست و چپ س

 . مجلس فدرال را ازآن خود کردند درماندهي باقيکرس
-Roberval در حوزه ي کرسکي محافظه کار تي اقلدولت

Lac-Saint-Jeanخود را ندگاني به دست آورد و تعداد نما 
 بالک ندهي حوزه آنياز دست دادن ا.  رساندندهي نما١٢٦به 

 داشت، به اري حوزه را در اختني سال ا١٤ يکبکوا را که برا
 ١٩٣٥ از سال ي که به صورت سنتبرالي لبحز. مخاطره انداخت

 بار، در دست کي را بجز Outremont حوزهيهمواره کرس
 کبک، توماس مالکر ستي زطي محبوب محريداشته، آن را به وز

 حوزه را به خود ني ايدرصد آرا٤٨مالکر .  باختي پياز ان د

 اني کولون که توسط دني که جوسلياختصاص داد در حال
 .درصد آرا را به دست آورد٢٩ تنها ،ودانتخاب شده ب

 سقوط ي انتخاباتني کمپياني پاي ها در روزهابرالي لي انتخاباتميت
 را به گردن ضعف ري تقصاني استفان دانيحام. آزاد داشتند

.  اندازندي مفيگانتي اکلي هواداران ماي از سويسازمانده
 در  انتخاباتجي نتادني شني براانشي از حامي و تعدادفيگانتيا

 با لب و جي پس از اعالم نتاو کردند دايحوزه اوترمونت حضور پ
 .  محل را ترک کردندزانيلوچه آو

-Saint خودش را در حوزه ي بالک کبکوا توانست جاحزب
Hyacintheلک حفظ کندي تيي تايومري با ا . 

 که محافظه کاران و بالک کبکوا برنده شدند، ي دو حوزه ادر
 .درصد آرا را توانستند به دست آورند١٠ ها کمتر از براليل

 به دست آمده از انتخابات دوشنبه در کبک، جي نتابراساس
 بالک ،ي کرس٩٦ ها برالي ل،ي کرس١٢٦اکنون محافظه کاران 

 اري در مجلس در اختي کرس٣٠ ي پي و ان دي کرس٤٩کبکوا 
 که سه نده،ي بدون نماي مستقل و چهار کرسندهيدارند و سه نما

 انتخابات در هست که زي نشود،ي موي مربوط به انتار آنيکرس
 . خواهد شدنيي تعندهي آي ماه هاي دوره اانيم
 زنان با ي نبودن راي از انتخابات استفان هارپر از قانونشيپ

 ستاد انتخابات کانادا گفت سي رئرند،ي ممارکيروبنده گفت، ول
 يکه طبق قانون موجود هر کس حق دارد با پوشش کامل را

 ي مخالفتي با روبنده و اگر کسي حتندازديود را به صندوق بخ
 . قانون اصالح شودني اديدارد با

 که ي دهندگان کبکي از راي بحث ها تعدادني اعتراض به ادر
 با نقاب بر سر صندوق شدي مدهي مرد هم دکي آنان انيدر م

  . حاضر شدنديري گي رايها
  

   در تورنتوي دهلونيبزرگداشت استاد حس
   
 سپتامبر به همت مرکز ١٤جمعه : ي ـ فرح طاهرشهروند 

 از سالن يکي دانشگاه تورنتو، در انيراني شارک و کانون ايقيموس
 ي دهلوني دانشگاه مراسم بزرگداشت استاد حسني ايها

  . برگزار شدشاني با حضور اراني بزرگ ادانيقيموس
 شارک ضمن خوشامد به يقي فتوت از مرکز موسي آغاز آقادر
 ياستاد دهلو.  را خواندي استاد دهلوي نامه ياضران زندگح

 نزد پدر ي سالگ١١ را از يقي در تهران، موس١٣٠٦متولد سال 
 ني چون ابوالحسن صبا و حسيآغاز کرد و در مکتب استادان

 ي عالنرستان هلياو فارغ التحص.  آموختنهي زمني در ايناصح
  . ادامه دادشي را در آلمان و اتري است و آهنگسازيقيموس

 هم ي و زماني مليقي هنرستان موسسي رئي مدتي دهلواستاد
.  کشور را عهده دار بوديباي زي هنرهاکي ارکستر شماره يرهبر

است که به خاطر "  و مانايمان "ي از آثار قابل توجه او اپرايکي
  . اجرا مانده استرقابلي زن در آن غياستفاده از صدا

 شعر و ونديپ" به نام ياب ارزشمند کار او انتشار کتني ترتازه
 ني خود اي مراسم استاد دهلونياست که در ا" ي آوازيقيموس

  . کردي معرفليکتاب را به تفص
  

 شارک يقي موسسان مرکز موسگري منش از دي افتخاراليناز
 سال در ٣٠ يخانم اصالن.  کردي را معرفيخانم سوسن اصالن

 درس ياري استادان بس سنتور کار کرده و نزدي نوازندگي نهيزم
 مراسم ني هستند و در اي همسر استاد دهلوشانيا. گرفته است

 مدرسان مرکز از يي پاشابيبزرگداشت همراه با تنبک آراز نا
 را با سنتور نواختند که مورد استقبال حاضران يشارک قطعات
 ني ضمن تشکر از برگزارکنندگان اي دهلواستاد.قرار گرفت

 و استاد روح اهللا يري وزاديزنده : خود گفتمراسم، درباره کتاب 
 ني در اي گذاشته بودند وليقي شعر و موسوندي درس پيخالق

  . وجود نداشتي کتابشيخصوص تا چند سال پ
 کتاب ني اهي تهي سال برا٤٤ اشاره کرد که ي دهلواستاد

 ني خود در اي و آهنگسازسي تدراتيجستجو کرده و از تجرب
 استفاده ي را برااتي تجربني ادهيبهتر د استفاده کرده و نهيزم

 خچهي گذرا به تارني همچني دهلواستاد. مکتوب کندندهينسل آ
 در شانيا.  اشاره کرديري وزادي توسط زنده رانيورود نت به ا

 در گذشته يقي موستي از وضعي سخنانشان با ذکر خاطره اانيم
مقامات  از ي گفتند، روزنهي زمني آوردند و در ايو حال مثال م

 ليتما ي پاپ غربيقي به من گفتند که چرا جوانها به موسيدولت
 کي به عنوان يقي خاطر که به موسني کرده اند، گفتم به ادايپ

 از مارستاني بسي رئشوديمگر م. شوديحرفه و تخصص نگاه نم
 جادي ها مشکل اتيريواقعا مد.  سررشته نداشته باشديپزشک

ز چاپ کتاب انتقاد کردند که پس ا:  افزودي دهلواستاد.کنديم
 مورد کتاب چاپ ني مالح که قبل از من در اني حسيچرا از آقا

 مالح جزوه ها و کتاب مرا ي که آقايدر حال. کرده نام نبرده ام
 آنها کتاب خود را چاپ يقبل از چاپ از من گرفته بود و از رو

  . استي فرهنگقت سرنيکرده بود به نام خودش که اسم ا
عوامل :  گفتيقي شعر و موسوندي سخنانش استاد در پ ادامهدر

 هست و در تميدر شعر ر. مي کنداي پدي دو هنر را بانيمشترک ا
 را از خود ي ملوددي خاطر باني هست، به همتمي هم ريقيموس

 در کتاب نهي زمني که در اييمثال ها:  افزوداو .شعر گرفت
 اگر راي زکندي سخت مگري دي آن را به زبانهايآورده ام ترجمه 

 تمي آن رگريرا ترجمه کنند د" توانا بود هر که دانا بود"بخواهند 
 سخنان استاد اني پادر. دارد، نخواهد داشتيرا که در فارس

 پخش شد که قطعه گمشده با شاني دو قطعه از آثار ايدهلو
  . بوددي هنرمند فقني از ايادي سرشار ني حسادي زنده يصدا

 مرکز ي لوح از سومي با تقدي دهلو بزرگداشت استادمراسم
 و ي باراني هوارغميعل.دي رساني به پاشاني شارک به ايقيموس

 مراسم استقبال کرده بودند و ني از اي خوبتيسرد تورنتو جمع
 ي براياري بسدانانيقي حاضران هنرمندان و موسانيدر م

.  حضور داشتندراني ايقي موسشکسوتي پکيبزرگداشت 
 ،ي کمال طراوتان،يوسفي روزياش برجسته، پ نقي نامنيغالمحس

 که ياريبس... ا، رضا مقدس، و ي رضاني مهد،يابي افراسوشيدار
   خوردندي جمع به چشم ماني به اسم آنها را نشناسم، در مديشا
 
    
  
  
  

 

Hojye painting 
Interior and Exterior Home and Commercial Painting 

  خل و خارج ساختمانهای مسکونی و تجاریرنگ آميزی دا

TEL:403-383-5452 
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فروشگاه جديد مواد غذائی افغانی و 
ايرانی با ارائه بهترين محصوال ت در 

 شهر کلگری افتتاح شد 
Now there is a new grocery store 

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

Iranian products for the 
community. 

    
 

   

  

 

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

. انواع خيارشور ، ترشی ، گالب ، مربا و ديگر محصوال شرکت يک و يک... احمد، محمود، الکوزه انواع چای 
   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  



  ايران خبر                             www.iran-khabar.com                         ۲۱                                                           ۱۵۴   شماره  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درصد زنان از ارتباط٦٠
 ' خبرندي سن و سرطان ب

   
  باالتر بود نهي زمنيساله در ا ٢٤ تا ١٨ زنان ي آگاهسطح  
 ني از اييايتاني است که اکثر زنان بري تازه حاکي نظرسنجکي

 با باال رفتن نهي که خطر ابتال به سرطان سستنديموضوع آگاه ن
 هيري از هزار نفر توسط موسسه خينظرخواه.ابدي ي مشيسن افزا

 نفر ١٠ از هر باي که تقرافتيدر" نهي سرطان سيمراقبت ها"
 خطر دي سن از عوامل مهم تشدشي دانستند که افزاي تا نمشش

 ايتاني هزار نفر ساالنه در بر٤٤ از شيب. سرطان استنيابتال به ا
 موارد در هي درصد کل٨٠ شوند و ي مبتال منهيبه سرطان س

 ياري گفتند بسکارشناسان. دهدي مي روي سالگ٥٠ ي باالنيسن
 که زنان يباشند درحال نگران لي دلي توانند بياز زنان جوان م

 .مسن تر که در معرض خطر هستند از آن خبر ندارند
 دانستند که هرچه ي درصد نم٥٨ که افتي دري نظرسنجنيا
 ي مشي سرطان در آنها افزاني شوند، خطر ابتال به اي مرتريپ
 . باالتر بودنهي زمني ساله در ا٢٤ تا ١٨ زنان ي آگاهسطح.ابدي

 ي قوي دانستند که ارتباطي ساله م٥٤ تا ٤٥ درصد زنان ٦٥ اما
 هيري موسسه خنيا. سن و خطر ابتال وجود داردشي افزاانيم

 سال ٧٠ ي باالي به خصوص در گروه سنيگفت فقدان آگاه
 سوم آنها باور نداشتند که الزم است کي راينگران کننده بود ز

 ي هرچند اکثر آنها مو. خود را در آن سن چک کنندنهيس
 را نهي سنهياساس مقررات حق درخواست معادانستند که بر
  . فرصت استفاده کرده اندني چهارم آنها از اکيدارند، اما تنها 

  

  تکلم به دو زبان مختلفراتيمحک زدن تاث
   
 است که ي از اختراعات پر قدرت بشر بوده و مهارتيکي زبان  

 ي موجودات زنده مگري مجزا از ديستي گونه زکيما را به عنوان 
 در قاتي در اسکاتلند تحقنبورگي در شهر ادکارشناسانند  ک

مورد اثرات تکلم به دو زبان مختلف بر نحوه استفاده از زبان 
 ي شمارنبورگي دانشگاه ادمحققان. را آغاز کرده انديسيانگل

 قرار داده اند که قادرند هم به زبان شيداوطلب را مورد آزما
 خود قاتيند و در تحق صحبت کنگري دي و هم به زبانيسيانگل

 را چگونه درک و يسي مغز آنها زبان انگلننديتالش دارند بب
 ي کشف چگونگقي تحقني انجام ازهيانگ. کندي ملي و تحلهيتجز

 يسي است که انگلي در کسانيسي و حفظ کلمات انگليجمع آور
 از محققان دانشگاه يکي وود،ي هسارا.ستي آنها نيزبان مادر

 ي اگر فردي است که حتني ما اهينظر ":دي گوي منبورگ،ياد

 تسلط کامل داشته باشد، حافظه او يسي به زبان انگليربوميغ
 ي به خاطر مي متفاوت از افراد بومي را با روشيسيکلمات انگل

 است ي از اختراعات پر قدرت بشر بوده و مهارتيکي زبان.سپارد
  موجودات زندهگري از ديستي گونه زکيکه ما را به عنوان 

 ارتباطات محدود ياي اختراع به دنني اطهي کند و حيمنفک م
 به گفته دانشمندان ممکن است قادر باشد ي شود و حتينم

 مثل ي جسماني عارضه هاي از برخييايمي شي داروکيهمچون 
 در کانادا يقي تحقشي پيچند. کنديري جلوگمري و آلزايفراموش

مل با دو زبان  توانند با تسلط کاي که مينشان داد که افراد
 ني احتماال هوشمندتر هستند و اسند،يمختلف صحبت کنند و بنو

 .  کنندي حفظ مزي ني تري مدت طوالني را برايهوشمند
 ورکي دانشگاه قي سال در تحق٨٨ تا ٣٠ ي نفر در گروه سن١٠٤

 ني ااني دانشگاه در جرني امحققان. کانادا شرکت کرده بودند
 که به دو زبان مختلف تسلط يمطالعه متوجه شدند که افراد

 دانسته ي زبان مکي که فقط ي با گروهسهيکامل داشتند در مقا
 خود را قي تحقجهي نتيي کانادامحققان. تر بوده اندزهوشياست، ت

 Psychology and" ( و سالمندانيروانشناس "يدر مجله علم
Ageing(مقاله آورده شده بود که تسلط نيدر ا. ، منتشر کردند 

 از کهولت ي ناشي زبان مختلف احتماال از کند ذهنبه دو

 در نيا. کندي ميريجلوگ
 قاتي است که تحقيحال

 نشان داده زيقبل از آن ن
بود که فعال نگه داشتن 
مغز ممکن است مانع از 

 ي فراموشيماريابتال به ب
)Dementia(ني، در سن 
 . شوديريپ

 نشان داده است قاتيتحق
 آلت کي که يکه افراد

 ي نوازند، مي ميقيموس
 به طور منظم ايرقصند 

 کنند احتماال يمطالعه م
کمتر در معرض خطر ابتال 

 ي قرار ميبه فراموش
 .رنديگ

 مثل گري دي هايسرگرم
حل کردن جدول متقاطع 

 زي تخته نرد ني بازاي
 ياحتماال به حفظ هوشمند

 . کنديافراد کمک م
 ي زباني هامهارت

 که در دانشگاه يقيتحق
ادا صورت  کانورکي

 ثابت کرد گريگرفت بار د
 ري تاثي زبانيکه مهارت ها

 مغز تي بر فعاليمثبت
 لني ادکتر.انسان دارد

 و همکارانش ستوکياليب
 با ورکيدر دانشگاه 

 ياستفاده از آزمون ها
 ادراک زاني شده مديتائ

 ،ي حسميداوطلبان از مفاه
 را مورد ي و ذهنيتجرب
 . قرار دادندشيآزما
اژگان  دانش وآنها

داوطلبان، مهارتشان در 
 و مدت ياني برياستدالل غ

 ي آنها برايزمان الزم برا
 و تيواکنش به موقع

 را در نظر گرفته يموضوع
 از داوطلبان يمين.اند

 گري ديمين.  تسلط داشتنديسي بودند و فقط به زبان انگلييکانادا
ن  و هم به زبايسي االصل بودند و هم به زبان انگلياز آنها هند

 . تسلط داشتندليتام
 ي که همگني نکته در همه داوطلبان مشترک بود و آن اکي اما

 برده اني به پاي خود را تا مقطع کارشناسي دانشگاهالتيتحص
 .بودند و به طبقه متوسط جامعه تعلق داشتند

 ني مطالعات خود همچناني کانادا در جرورکي دانشگاه محققان
 از ي ناشي فراموشيماريدن به بمتوجه شدند که احتمال مبتال بو

 .کمتر بوده است" دو زبانه" داوطلبان انيکهولت سن در م
 يافراد دو زبانه در هر سن و سال: " در مقاله خود آورده اندآنها

 آنها سرعت اني داشتند و در مي باالتريکه بودند راندمان ذهن
به .  شدي مدهي کمتر داري بسيري مغز به خاطر پتيکاهش فعال

 عي از ضايري رسد که تسلط به دو زبان مختلف به جلوگير منظ
 ." کنديشدن مغز کمک م

 . استقبال کردقي تحقني اي هاافتهي از ايتانيبر" مريانجمن آلزا"
 نيا: " انجمن، گفتني ايقاتي تحقري باالرد، مدوي کالپرفسور

 ،ي کودکلي در اواگري زبان دکي يريادگياحتمال وجود دارد که 
.  قرار دهدري را به طور مثبت تحت تاثيشد مدار عصب رنديفرآ

 ري خاص را تفسقي تحقني اجي نتااطي با احتديدر هر حال، ما با
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 مختلف بوده اند و در نظام ي هاتي چون داوطلبان از ملميکن
 ." کرده اندلي تحصي مختلفي آموزشيها

 دانند که يهمه محققان م" گفت که اني باالرد در پاپرفسور
 ممکن است به حفظ قدرت ادراک افراد در يبه طور کل ليتحص

  ." کمک کنديدوران سالمند
  

   در پرو بهميعظ' يشهاب سنگ'
  برخورد کردني زم

   
  شود ي بدبو از محل برخورد متصاعد ماري بسيگاز  
 در ني به زمي آسمانيئي پرو پس از برخورد شي گفته مقام هابه

 داي پازيفر به معالجه ن ن٦٠٠ کشور ني دور دست در اينقطه ا
 . شهاب سنگ بوده استءي شني شود ايتصور م. کرده اند

 برخورد ني هفته گذشته به زماني که پاءي شني اندي گوي مآنها
 آند ي شهر کارانکاس در کوه هايکي در نزدقي عميکرد حفره ا

 کرده اند از داري که از محل برخورد ديمردم.به جا گذاشته است
 از استشمام گاز ي نالند که ناشي مجهيسرگسردرد، تهوع و 

 به متي از دانشمندان در حال عزيميت. استنيبرخاسته از زم
 مساله است که ني اديي و تاي نمونه برداريمحل برخورد برا

 . شهاب سنگ بوده استکي ءيش
 ي آسمانءي برخورد شمحل
 در دل ءيش: " گفتي سي بي از ساکنان محل به بي مامانهبر
 لي است که درخواست تحلني هميبرا.""ون شده است مدفنيزم

.  انددهيآنها ترس. مي چون نگران مردم خود هستميآن را کرده ا
 ." شده اندضي هم مرگري دواني گاو مرده و چند حکي

 يکي در نزدي آغاز شد که مردم محلي شنبه شب زمانحادثه
 جنوب يلومتري ک١٣٠٠کارانکاس در منطقه پونو واقع در 

 در آسمان که به ني گلوله آتشکي از مشاهده ما،ي ل،تختيپا
 برخورد کرد و ني به زمءيش. آمد خبر دادنديطرف آنها م

 . متر و عمق شش متر به جا گذاشت٣٠ به قطر يگودال
 گودال ني بدبو و متعفن از ااري گاز بسکي که ندي گوي ها ممقام
 ي پرو به خبرگزاري اتمي مهندس موسسه انرژکي.زدي خيبرم

 در گودال وجود ي از تشعشعات اتمي اثرچيفرانسه گفت که ه
 کي ساقط شده ممکن است ءي احتمال را که شنيندارد و ا

 شهاب کي نيا: " گفترزي رامرنان.ماهواره بوده باشد رد کرد
 مواد آن با يسنگ متعارف است که پس از برخورد و همجوش

 ."ت گاز شده اسديعناصر موجود در خاک منطقه باعث تول
 نفر از مردم که از محل تصادم ٦٠٠ گازها ظاهرا بر سالمت نيا

 از سردرد، تهوع اني قربانشتريب. کرده اند اثر گذاشته استدنيد
 ني کامپوبالنکو، از زمويهونور. کرده اندتي شکاجهيو سرگ

 شدن مردم کيشناسان ممتاز پرو، از مقام ها خواست مانع نزد
  .به محل حادثه شوند

 

   شروع شدي ده موش روسييفضا تيمأمور
    
 ،ي خانگواني موش است به عنوان حي را که نوعلي جربکودکان  

    دارنديدر قفس نگاه م
 انسان به ي سفر احتمالراتي تاثشي آزماي براهي روسدانشمندان

 به فضا فرستاده نهي را با سفلي ده موش از نوع جربخ،يکره مر
 از مرکز وزيل سو با کمک موشک مديي فضانهي سفنيا .اند

 ي برنامه به بررسنيا. نور در قزاقستان پرتاب شدکي بييفضا
 دراز ي در پروازهاي وزني بيکيولوژي و بيکيولوژيزي فراتيتاث

 و ستندي موش ها در طول سفر تنها ننيا.مدت، کمک خواهد کرد
 مارمولک، حلزون، سوسک و سه نوع پروانه آنها را در يشمار

 که موش ها در ي مسافتنيدورتر.نند کي مي سفر همراهنيا
 کي کنند، مساحت ي ميصورت آزاد شدن از قفس معموال ط

 آغاز کرده اند که دوازده روز ي اکنون آنها سفرياتاق است ول
  .ديطول خواهد کش

 خواهد شد و اطالعات يلمبرداري طول پرواز از موش ها فدر
 هي تهي هالمي في مخابره خواهد شد ولنيمربوطه مرتبا به زم

  . شودي مي بررسنيشده تنها پس از بازگشت موش ها به زم
 استقبال ي به گرمني موش ها پس از بازگشت به کره زمني ااز

 و مورد حي از آنها تشرينخواهد شد چون قرار است بعض
 ي جانور پستاندار کوچکل،يجرب.رندي قرار گي علمي هاشيآزما

 غالباً کودکان  است ويياست که از خانواده موش و موش صحرا
  . دارندي آن را در قفس نگاه مي خانگوانيبه عنوان ح

  

 ني در کهن ترکي ماده تاريسرنخ ها
  ستارگان عالم

    
  واردي سزيل

  ورکي ،ي علمگزارشگر
 لي تواند باعث تشکي گرم مکيماده تار: ي سازهيشب  

 از جهان در يوتري مدل کامپکي  شودي رشته ايساختارها
 ني نخستلياز انفجار بزرگ به احتمال تشک پس هيمراحل اول

  . بلند اشاره دارداري بسي ارهي زنجيستارگان در رشته ها
 توانسته هزاران ي ساختارها که قطر آنها مني ايري شکل گنحوه

  .بوده است" کيماده تار" از حضور ي باشد، ناشيسال نور
 دهنده بخش اعظم ماده موجود لي تشککي ظاهرا ماده تارهرچند

  . دانندي درباره اش نميادي ززي جهان است اما دانشمندان چدر
 که توسط انجمن ي جشنواره علمکي به شي هفته پدانشمندان

 شد گفتند که لي تشکورکي علوم در دانشگاه شبردي پييايتانيبر
  . را آشکار سازدکي ماده تاري واقعتي تواند ماهيمطالعه آنها م

 افتهي ني همچنايتاني دورهام بر از دانشگاهونزي گائو و تام تانگيل
  .گزارش کردند" نسيسا "هي خود را در نشريها

 از سه چهارم ماده جهان ممکن است شي معتقدند که بمنجمان
 منعکس اي از خود ساطع تي ماده نور قابل رؤنيا. باشد" کيتار"

 ياما ماده عاد. ستي قابل مشاهده نماي مستقني کند و بنابراينم
را ) ميني بي که در فضا مياراتير، ستارگان و سشامل گاز و غبا(

 کنش و واکنش است که به دانشمندان نيهم. کنديجذب م
 توانند ي نمي وقتي حت- دهد وجود آن را استنباط کنند ياجازه م

 تازه ممکن است سرنخ قاتي حال تحقني ابا .ستي که چنديبگو
 يمدل ها.  به دست دهدکي درباره خواص ماده تارييها

 رهي زنجي آن رشته هااني مي از وجود ارتباطي حاکيوتريپکام
  . آنها استاني مکي ماده تاري جهان و دماهي ستارگان اوليا

 ي رشته هالي سرد ممکن است به تشککيماده تار: ي سازهيشب
 ي شناسهانيموسسه ک" از ونزي تتام توده توده منجر شود

 ينچه براآ: " گفتورکي يدورهام به جشنواره علم" يمحاسبات
 تي ماهي براکي ماده تارتي است که ماهني اميافتي بار نياول

  ". داردياتي حتي ستارگان اهمنينخست
 کنند؛ در ماده ي کند حرکت ميلي سرد ذرات خکيدر ماده تار"

  ". کنندي حرکت معي سريلي گرم ذرات خکيتار
 باشد، در عي ذرات سرني اي حاوکي که اگر ماده تارميافتيما در"

 بلند يلي و خکي باري ستارگان در رشته هانيصورت نخستآن 
 کي در حدود ي طولي رشته ها دارانيا"". گرفته انديشکل م

هستند و ) ي هزار سال نور٥٠ حدود يعني (يريچهارم راه ش
 برابر جرم ونيلي م١٠ ماده و گاز موجود در آنها حدود زانيم

اره فراهم  ستيري تعداد کثي برايادي است، که سوخت زديخورش
  ". کنديم

  بي غرمجموعه
 جرم نسبتا ي رشته ها داراني شده در الي ستارگان تشکيبرخ
 دانشمندان جالب است چرا که عمر آنها ي بوده اند که برايکم

  . توانند تا امروز دوام آورده باشندي کند و ميرا بلند م
ماده )  باي سازهيشب(در مقابل آنچه در : " افزودونزي تدکتر

  ". متفاوت استيلي خيلي دهد خي مي سرد روکيتار

 شکل کي کوچک ماده تاري ستارگان در توده هاني نخستنجايا"
 ستاره به کي فقط کي در هر توده ماده تارکهيگرفتند، به طور

  ". هستندمي عظيلي خني ستارگان احتماال همچننيو ا. وجود آمد
 ي معي سريلي هستند، خمي عظيلي ستارگان خنيچون ا: " گفتيو
 ي نمداي پيري را امروز در راه شي ستارگانني چنني بنابرارند؛يم

 ي نشانگر خوبکي ماده تاري معتقدند که دمادانشمندان".ديکن
 است دواري محققان امميت. دهنده آن استلي مواد تشکيبرا

 يلي ستارگان خي نشانه هاافتني ي که آسمان را برايمنجمان
  .ابنديرا ب سواالت ي کاوند جواب برخيکهن م

 هي ستارگان اولني از اي گرم باشد، آنوقت برخکي ماده تاراگر
  . شوندافتي هم يريممکن است در راه ش

 شکل گرفته مي ستارگان عظيابي حال ردني افزود با اونزي تدکتر
 است که ي قويلي خي تلسکوپ هاازمندي سرد نکيدر ماده تار

  ". را رصد کنندهاني نقاط کنيبتوانند دورتر"
 ني نخستمي داني ما نمست،ي چکي ماده تارمي دانيما نم"

 م،ي دو مساله را کنار هم قرار دهنياگر ا. ستارگان چه هستند
 يگري درباره دمي تواني آنوقت مم،ي بدانشتري بيکي راجع به يوقت

  ".مينظر ده
  

   شدديي تاکروسافتي مايحکم انحصارگر
      

 کند که در آن ديول تندوزي ودي نسخه جدکي دي باکروسافتيما
   . وجود نداشته باشدري پلايمد

در ' يانحصارگر' حکم صادر شده درباره يي اروپاي بدودادگاه
 ٦٩٠ شرکت را به پرداخت ني کرد و اديي را تاکروسافتيما
  . دالر محکوم نمودونيليم

 غالب تي از موقعکروسافتي آمده بود که ماي حکم مقدماتدر
  .ء استفاده کرده استخود در بازار نرم افزار سو

 در کروسافتي اعالم شد که ما٢٠٠٤ در سال يقاتي تحقجي نتادر
 شرکت به ني اي عمل کرده که رقبايبازار نرم افزار به گونه ا

  سروريوترهاي وجه امکان ورود به بازار نرم افزار کامپچيه
(Server) ي هالي فاي همچون پخش کننده هايو محصوالت 

 دو ماه فرصت کروسافتي مااکنون.ند را نداريريتصو-يصوت
 ني اروپا نسبت به اهي وابسته به اتحادييدارد تا در دادگاه اروپا

  . نظر کندديحکم درخواست تجد
   از بروکسلي فراستدي امگزارش

 ني شرکت از قوانني اتي تبعتي بر اهمکروسافتي ارشد ماليوک
د اقدام  کرد اما گفت هنوز در موردي اروپا تاکهيرقابت در اتحاد

  . نشده استيري گمي شرکت تصمني اي بعديحقوق
  کروسافتي اروپا و ماهي مدت اتحادي طوالنمجادله

 اروپا هي و اتحادکروسافتي از مجادله ماي تنها به بخشري اخحکم
 ٢٠٠٤ مجادله به حکم سال گري دبخش. شوديمربوط م

 را موظف ساخت کروسافتي گردد که ماي اروپا بازمونيسيکم
 اري خود را در اختيت مربوط به نحوه کار نرم افزارهااطالعا

 چند ي سال جارهي در ماه فوراما. قرار دهدزي شرکتها نگريد
 و اي از جمله اوراکل، سان، نوککروسافت،ي مابيشرکت مهم رق

 کروسافتي کردند که ماتي اروپا شکاونيسي ام، به کمي بيآ
  .ستي ني کارنيحاضر به انجام چن

 نحوه ساخت و برنامه اتي هستند که اگر جزئيع شرکتها مدنيا
 ستي آنها ممکن ني برارد،ي آنها قرار نگاري در اختندوزي ويسينو

  . رقابت کنندکروسافتي با ماشانيکه با نرم افزارها
  کروسافتي ماپاسخ

 ونيسي کمي شرکت به شدت اتهامات عنوان شده از سونيا
  . کندياروپا را رد م

 کروسافتي مجادله ماي از نکات اصليکي وزندي وري پلاي مدبرنامه
    اروپا استهيو اتحاد

 کي که لي دلني تنها به اندي گوي مکروسافتي مامسئوالن
 آن را مجبور کرد که تمام ديشرکت بزرگ و موفق است نبا

  . قرار دهدگراني داري را در اختشي ها و رازهاينوآور
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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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   فيدل کاسترو در تلويزيون
   کوبا ظاهر شديدولت

    
    

    بر کوبا حکومت کرده است١٩٥٩ از سال کاسترو
 بار نخست ي کاسترو، رهبر کوبا، پس از حدود سه ماه برافيدل

 ها درباره ي کشورش ظاهر شد و به گمانه زنيدر تلويزيون دولت
 کوبا آخرين بار در ماه تلويزيون. خود خاتمه داديسالمت جسم

 از فيدل کاسترو را پخش ي تصاويريار جيژوئن سال ميالد
 جديد فيدل کاسترو که از ي مصاحبه تلويزيونفيلم .کرده بود

 الغر شده اما سالم ي قدري دهد ويپيش ضبط شده، نشان م
 کوبا، مصاحبه يک ساعته ي تلويزيون دولتي گفته مجربه.است

  . سپتامبر، انجام شده است۲۱فيدل کاسترو روز جمعه، 
 ي راه راه به رنگ هاي، کاسترو که لباس ورزش اين مصاحبهدر

 از ي متنوعي و سفيد بر تن دارد، درباره مسائل جهانيقرمز، آب
  . کنديجمله نرخ يورو، واحد پول اتحاديه اروپا، صحبت م

 در هاوانا، پايتخت کوبا، نفس ظاهر ي سي بي گفته خبرنگار ببه
از اظهارات شدن فيدل کاسترو در تلويزيون کوبا بسيار مهم تر 

 به ويژه عدم ي رهبر کوبا از انظار عمومي طوالنغيبت. استيو
 اوت امسال باعث شد ۱۳حضور او در مراسم جشن تولدش در 

 مريض است که ي فکر کنند که او فوت کرده يا به حديبسيار
  . صحبت و حرکت را ندارديديگر تواناي

و به  فيدل کاسترو ري وضعيت جسماني کوبايي گفته مقام هابه
 يک عمل ي سال دارد، در پ۸۱ کاسترو که فيدل.بهبود است

، قدرت را به برادر جوان تر خود، ۲۰۰۶ در ماه ژوئيه يجراح
 ي در شش ماه گذشته با متحدانيو.رائول کاسترو، تفويض کرد

   .از جمله هوگو چاوز، رئيس جمهور ونزوئال، ديدار داشته است
 ي دولتيرا در روزنامه ها ي زيادي در اين مدت مقاله هاکاسترو

 قدرت را در ۱۹۵۹ کاسترو از سال فيدل.کوبا منتشر کرده است
   .کوبا در دست گرفت و از آن زمان بر کوبا حکومت کرده است

  

   ساختومي پلوتونايتانيبر
 ' را داردي بمب اتم١٧٠٠٠ 

  
 ي ميالد۲۰۲۳ بريتانيا تا سال ي هسته اي نيروگاه هابيشتر  

 ري علوم بريتانيا ذخاي مليآکادمشوند قرار است تعطيل 
) صد تن( کشور را در حدود صد هزار کيلوگرم نيپلوتونيوم ا

 هزار ۱۷ ساخت حدود ي پلوتونيوم برازانياين م.  زدنيتخم
 علوم بريتانيا که به ي ملي گفته آکادمبه. استي کافيبمب اتم
 نام دارد، ي انجمن سلطنتيعني) Roayal Society(اختصار 

 بازيافت نديانيا بيشتر ذخيره پلوتونيوم خود را از طريق فرابريت
 کشور ني اي هسته ايسوخت مصرف شده اورانيوم در راکتورها

 کي با اشاره به خطر توليد يقاتي موسسه تحقنيا. کنديتوليد م
 پلوتونيوم، خواستار ي از مقدار کمي ابتدايي خيليبمب هسته ا
ر پلوتونيوم خود شده  دولت بريتانيا از ذخاييمحافظت جد

 ي ملي بار است که آکادمني سال اخير، اين نخست۹ در.است
علوم بريتانيا نسبت به وضعيت ذخاير پلوتونيوم اين کشور 

 مواد ري بريتانيا بارها تاکيد کرده که از ذخادولت. دهديهشدار م
 . کندي مي مراقبت و نگهداري خود به خوبيهسته ا

 ري ذخاتي که وضعيروه تحقيقات بولتون، سرپرست گي جفراما
 کرده، به ويژه نگران خطر تروريسم و يپلوتونيوم بريتانيا را بررس
 . در جهان استي هسته هايگسترش مواد و سالح ها

  حلراه
 سال گذشته ۹ پلوتونيوم بريتانيا در ري بولتون، ذخاي گفته آقابه

 يرا بيدو برابر شده، اما به گفته او دولت بريتانيا اقدام جد
 . و مراقب بلند مدت از از آن ها نکرده استينگهدا
 از پودر پلوتونيوم ي گويد بهترين راه نگهداري بولتون ميجفر

 ،يبه عقيده و.  بزرگ تر منجمد استيتبديل آن به قرص ها
 ي مي اين ماده راديو اکتيو به هوا جلوگيرافتنياين اقدام از راه 

 باالبردن ميزان يريتانياي دوم مورد نظر اين دانشمند براه.کند
 ي ميغلظت عنصر راديواکتيو در پلوتونيوم است که به گفته و

 ي گفته جفربه.افتيتوان با سوزاندن پلوتونيوم به آن دست 
 پلوتونيوم به عنوان سوخت ي تواند از قرص هايبولتون، دولت م

 که امکان ي خود يا در راکتورهايي کنوني هسته ايدر راکتورها
 ي نيروگاه هابيشتر. رود، استفاده کنديها در آينده مساخت آن 

 بايد تعطيل شوند و ي ميالد۲۰۲۳ بريتانيا تا سال يهسته ا
اش اين است که " ينظر مقدمات" گويد، يدولت اين کشور م

 . را تاسيس کندي جديدي هسته اينيروگاه ها
 علوم بريتاينا همچنين آمده، بهترين راه ي ملي گزارش آکادمدر
 ي از پلوتونيوم مدفون کردن آن در مخازن زير زمينيدارنگه

  .  استيويژه، پس از سوزاندن به عنوان سوخت راکتور هسته ا
  

   شدديي تايلي از شيموريحکم استرداد فوج
    
 قصد داشت ي صورت گرفت که وي زمانيموري فوجيريدستگ  

   ردي اش را از سر گياسي سي هاتيفعال
 جمهور سي رئ،يموريترداد آلبرتو فوج حکم اسيلي شي عالدادگاه

 که به نقض يي قرار است به پرو، جااو. کرددييسابق پرو را تا
 يموري فوجيآقا. حقوق بشر و فساد متهم شده، بازگردانده شود

  . کندي مبي اتهامات را تکذنيا
 که در سال ي سال سن دارد، از زمان۶۹ که يموري فوجآلبرتو
ر برابر حکم استردادش مقاومت  آمد ديلي از ژاپن به ش۲۰۰۵

 از ژاپن او. قرار دارديکرده و در حال حاضر تحت بازداشت خانگ
 استي سفر کرد تا به پرو بازگردد و در انتخابات ريليبه ش

 کشور شرکت کند، اما موفق به ني در ا۲۰۰۶ سال يجمهور
 ديي روز جمعه تايلي شي دادگاه عالي قاضکي. کار نشدنيانجام ا

 مي افزود که تصميو. داد او را به خبرنگاران اطالع دادحکم استر
 ي دو مورد نقض حقوق بشر و پنج مورد فساد مالهيدادگاه بر پا

 فرجام از ي است و امکان تقاضاي حکم قطعنيا.اتخاذ شده است
 ي را رد مي قاضکي نيشي تازه، حکم پميتصم. آن وجود ندارد

 اتهامات اعالم شده را  در مورديکند که گفته بود پرو شواهد کاف
  .ارائه نکرده است

  'قتل عام'
 خشونت ها در پرو از خبر استرداد ابراز اني از قرباني برخخانوداه
 يموري فوجي استرداد آقاي براي زماندادگاه،  کردنديخرسند

 است او بالفاصله دي بعندي گويخبرنگاران م.  نکرده استنييتع
 تا تدپرس،ي آسوشيگزار گزارش خبربه.به پرو بازگردانده شود

 از ي نگهداري براي زندان اختصاصکي دي دادگاه، باليزمان تشک
 ي آقاهي مرتبط با نقض حقوق بشر علاتهامات.او آماده شود

 گردد که دولت او ي باز م۱۹۹۰ دهه ي به سال هايموريفوج
 انيرنظامي غست،ي گروه مائوئکي هي نبرد علانيمتهم شد در جر

 از يکي، در ۱۹۹۱ شود در سال ي مگفته.استرا به قتل رسانده 
  . کشته شده اندماي لنيرنشي منطقه فقکي نفر در ۱۵ موارد، نيا

 ۱۹۹۰ است، از سال ي مهاجر ژاپنکي که فرزند يموري فوجيآقا
 در ۲۰۰۰ در سال او. پرو را در دست داشتي رهبر۲۰۰۰تا 

 ي کشورخت،ي گرفتار شد و به ژاپن گري ماليي رسواکيطوفان 
-۱۹۹۶ يري به بحران گروگانگيدگيکه در آن به خاطر نحوه رس

  . قرار داشتشي مورد ستاماي در سفارت ژاپن در ل۱۹۹۷
 خطر ،يي پرو- ي دوگانه ژاپنتي داشتن تابعلي ژاپن به دلدر

  . کردي نمدي را تهديمورياسترداد آلبرتو فوج
 ياسي سزهي او انگهي گفته است که اتهامات عليموري فوجيآقا

  .دارد
  

 جامعه يقطع برق و سوخت نوار غزه؛ ناتوان
  يالملل نيب

    
  يدآبادي زاحمد

  انهي خاورملي مسالگريتحل
 نوار هيعل" اعالن جنگ" را لي اسرائيتي امننهي کابمي تصمحماس  

 کي با اعالم نوار غزه به عنوان لي اسرائيتي امننهيکاب  غزه خواند
 منطقه را نيخت به اقطع ارسال برق و سو"  متخاصمتيموجود"

 گروه کي حماس ل،يي اسرايتي امننهي کابمي تصمدر. کردبيتصو
 و مردم لياسرائ" دشمن "نيکه نوار غزه را به سرزم" يستيترور"

 گروه حماس را لياسرائ. شده استي کرده، معرفليآن تبد
 قسام به خاک خود دانسته و قطع برق يها  موشککيمسئول شل

 اقدام اعالم کرده ني از ايريشگي پياو سوخت نوار غزه را بر
 به نوار لي تازه اسرائمي دارو و غذا به نوار غزه از تحرارسال.است

 درباره احتمال ني از اشي شده و قطع منابع آب که پيغزه مستثن
  . خارج شده استها ميشد، از فهرست تحر  يآن بحث م

ع  اما منابست،ي قطع برق و سوخت نوار غزه هنوز مشخص نزمان
 به اجرا يا  موارد به طور مرحله نياند که ا  گفته يلياسرائ

 خود خوانده حماس که نوار غزه را در دولت.گذاشته خواهد شد
" اعالن جنگ" را لي اسرائيتي امننهي کابميکنترل خود دارد، تصم

 ي تحت رهبريني نوار غزه خواند و دولت خود گردان فلسطهيعل
ساکنان نوار غزه " ي دسته جمعمجازات" آن را زيمحمود عباس ن

 عباس اعالم کرده است که موضوع قطع ي آقادولت.دانست
 کاي خارجه آمرري وزسي رازايبرق و سوخت نوار غزه را با کاندول

 اني است، در ميني و مناطق فلسطلي از اسرائداريکه در حال د
 ي اند که و  گفتهزي نسيخواهد گذاشت و همراهان خانم را

 ي بررسمورد خود يلي اسرائي همتايوني ليپي با زموضوع فوق را
 بر دي با تاکزي نانهي سازمان ملل در خاورمندهينما.قرار خواهد داد

 لي آن توسط اسرائي کنترل کامل مرزهالي نوار غزه به دلنکهيا
 نهي کابميشود، تصم  ي محسوب مي اشغالني سرزمکيهنوز 

 ني و سوخت ا و قطع برقدهي را به چالش کشلي اسرائيتيامن
 دانسته يلل المني بني قوانري و مغايمنطقه را مجازات دسته جمع

 را لي اسرائيسازمان ملل قطع برق و سوخت غزه از سو  .است
 ي المللني بني قوانري منطقه و مغاني مردم ايمجازات دسته جمع

 است موارد بشر دوستانه را ي مدعلي چند که اسرائهردانسته است
 ي نظر داشته و همچنان به ارسال سوخت برا خود درميدر تصم

 ي آب، دارو و غذاها، مارستاني برق بدي توليروگاههايادامه کار ن
 است دي بعاري ساکنان نوار غزه ادامه خواهد داد، اما بسازيمورد ن

 سوخت و برق به نوار غزه ع در مقابل قطيالملل نيکه جامعه ب
 خواهد شد که ي مدعلي اسرائاني مني در االبته.سکوت کند

 قادر به ني مردم فلسطي زندگي ضرورحتاجيبدون قطع ما
 موشک از نوار غزه به خاک خود نخواهد بود، کي از شليريجلوگ

 گسترده به نوار غزه ي حمله نظام،ي اقدامني چننيگزيچرا که جا
 ري غني در بيعي وسي و جاني تلفات مالزيخواهد بود که آن ن

 ي جهت، به نظر مني ااز.اهد گذاشت بر جا خويني فلسطانينظام
 هر چند که در مقابل قطع برق و يالملل  نيرسد که جامعه ب 

 ساکن در نوار غزه يني و چهار صد هزار فلسطونيلي مکيسوخت 
 هي خود را علي فشارهانکهيسکوت نخواهد کرد، اما احتمال ا

 زي نلي به خاک اسرائيحماس به منظور قطع حمالت موشک
 بودن حماس در يبا توجه به منزو   .ستي ندي بع دهد،شيافزا

 موشک به شهرک کي قطع شلي براينوار غزه، از جامعه جهان

 اخبار جهان  

 



  ايران خبر                             www.iran-khabar.com                         ۲۵                                                           ۱۵۴   شماره  
 به نوار غزه چه لي اسرائمي و به تبع آن قطع تحريليي اسرايها 

 جهان و ي از کشورهاياري نگاه بساز ساخته است؟يکار
 همانگونه که قطع ارسال منابع مورد ،ي غربيبخصوص کشورها

 موشک به کي شلست،ي نهي قابل توجي ها اقدام يني فلسطازين
  .رود  ي موجه به شمار نمي حرکتزي نيليي اسرايها شهرک 

 بودن حماس در ي است که با توجه به منزوني اما اي اصلمساله
 موشک به شهرک کي قطع شلي براينوار غزه، از جامعه جهان

 به نوار غزه چه لي اسرائمي و به تبع آن قطع تحريليي اسرايها 
 تحت يا  به اندازهي کنونطي در شراحماس ساخته است؟يکار

 ي برايگريرسد اهرم فشار د  يانزوا قرار گرفته که به نظر نم
 چنان زي نلي اسرائياز طرف.  آن وجود داشته باشدهياعمال عل

 دادن به مساله اني پاي براي داخليتحت فشار افکار عموم
توان آن را از دست   ي ميه سخت قسام است که بيموشک ها

  . باره منع کردني در ايا زدن به اقدام بازدارنده
 ي کشورهاي لفظيها يري سلسله موضع گکي پس از ن،يبنابرا

 روبرو يجهان، آنها خود را در صحنه عمل با مساله دشوار
  . ندارديا  که راه حل سادهديخواهند د

 نوار ي اقتصادمي حماس و تحرياسي سي انزوالي واقع به دلدر
 جامعه ي آنها از سوهي علي و اقتصادکيپلماتيغزه، اعمال فشار د

 و يا  صاحب نفوذ منطقهي است، اما اگر کشورهاي معني بيجهان
 تماس با حماس آن را يري ازسرگقي بخواهند از طري المللنيب

 ني متقاعد کنند، الي از پرتاب موشک به خاک اسرائيريبه جلوگ
 کردن حماس ي منزوي ناکام ماندن استراتژيمساله به معنا
  .شود  ي دنبال مي و عربي غربيها  دولتياست که از سو

 تحت انزوا قرار گرفته که يا  به اندازهي کنونطيحماس در شرا  
 آن وجود هي اعمال علي برايگريرسد اهرم فشار د  يبه نظر نم

 ممکن است اعتراض يکالي پارادوکستي وضعنيچنداشته باشد
 مردم نوار غزه را در حد ازي به قطع منابع مورد نيمعه جهانجا

 مي مرحله به مرحله تصمي محدود کند و اجراينکوهش لفظ
  . داشته باشدي را در پلياسرائ

 اني ها و متحدان آنها در م يليي آن صورت، احتماال اسرادر
 منتظر خواهند ماند تا قطع منابع ،ي جامعه جهانيحي تلوتيرضا

 در نوار غزه يني خود را بر جامعه فلسطريت، تاثبرق و سوخ
ها که احتماال دولت   يليي مورد انتظار اسراريتاث.بگذارد

 تي است، شورش جمعمي در آن سهزي نينيخودگردان فلسط
 دولت خود خوانده حماس در نوار غزه است، هي علينيفلسط
 آن به وجود آمده يها نهي زمزي نشي که از چند هفته پيشورش
 نظر حماس در دي اگر به تجدي حتها يني فلسطشورش.است

 ارسال سوخت و برق به نوار يري خود به منظورازسرگياستراتژ
 خواهد انهي در خاورمي ساز تحوالت مهمنهيغزه منجر شود، زم

 حدود شود، ي منازعه دو طرف مي قرباناني مني اما در اآنچه.شد
وار غزه است  ني شهرها و اردوگاههاتي جمعونيلي ممي و نکي

 را ي دهها سال اشغال نظامزي و ني قرن آوارگمي از نشيکه زخم ب
  .کنند  يبر جسم و جان خود تحمل م

  

  ري با وزداري پاپ از ديخوددار
  کاي امور خارجه آمر

    
 ي پاپ به نشانه نکوهش دولت جورج بوش از سوکردي رونيا  

    شودي جهان قلمداد مي هاکيرهبر کاتول
 کتي از آن است که پاپ بندي حاککاني وات ها ازگزارش

 س،ي رازاي با کاندولداري جهان، دي هاکيشانزدهم، رهبر کاتول
 گفتگو درباره اوضاع عراق و ي براکاي امور خارجه آمرريوز

 ندي گوي مکاني در واتي خبرمنابع. را رد کرده استانهيخاورم
رائه  با پاپ را اداري درخواست دکاي امور خارجه آمرريکه وز

 ارشد ي هامقام. را رد کردسي با خانم راداريکرده بود اما پاپ د
 گفتند که پاپ به طور معمول، ي سي بي به بکانيوات
 اما ردي پذي به حضور نمالتي تعطامي اني را در حاستمدارانيس
 پاپ به کردي روني گفته است که اييايتالي اراژي روزنامه پرتکي

 ي هاکي رهبر کاتولي سونشانه نکوهش دولت جورج بوش از
 مخالفت پاپ با ي برالي دو دلحداقل. شوديجهان قلمداد م

 است که در ني اول اليدل. وجود داردسي خانم راي خصوصداريد
 سي رازاي، کاندول٢٠٠٣گرماگرم آغاز جنگ عراق در مارس 

 پاپ به واشنگتن گفت ژهي فرستاده و،ي لوي پناليآشکارا به کارد
 پاپ ژان پل دوم، دگاهي به ديعالقه اکه دولت جورج بوش 

 بودن حمله ي اخالقري جهان در مورد غي هاکي کاتولديرهبر فق
 به ي قابل قبولري پاسخ غکاي آمرنکهي دوم اليدل.به عراق ندارد
 عراق در قانون انيحي محافظت از مسي براکانيدرخواست وات

 گفته کاني به واتکاي آمردولت. عراق داده استدي جدياساس
 را تي نتوانسته اند امني المللني اتئالف بيروهاياست که چون ن

 ري خاطر قادر به دفاع از غني کنند، به همنيدر کل عراق تام
 کتي دنبال امتناع پاپ بندبه.مسلمانان در عراق نشده اند

 کاي امور خارجه آمرري وزس،ي رازايشانزدهم از مالقات با کاندول
 امور ري برتونه، وزويسي تارسناليد با کاريمجبور به مکالمه تلفن

 کاي به آمري شخصلي شد که در آن زمان به دالکانيخارجه وات
  .سفر کرده بود

  

 ني بر صدر فهرست ثروتمندترتسي گليب
   هاييکايآمر

    
 کروسافتي اش را از ماي دالرارديلي م۵۹ ثروت تسي گليب  

 يز شرکت نرم افزارساانگذاري بنتس،ي گليب بدست آورده است
 ني به عنوان پولدارتري سال متوالني چهاردهمي براکروسافت،يما

 ارديلي م۵۹ را با تسي گليب" فوربز "مجله. شدي معرفکايفرد آمر
.  داده استي ها جاييکاي آمرنيدالر در صدر فهرست پولدارتر

 يي دالر داراارديلي م۵۲ با ييکاي گذار آمرهيوارن بافت، سرما
  .ت را اشغال کرده است فهرسنيخالص، مقام دوم ا

 سون،ي الي و هتلدار معروف و الرنوداري آدلسون، کازشلدون
 سوم ي جهان رتبه هاي شرکت بزرگ نرم افزارسازني دومريمد

 را به خود اختصاص ييکاي ثروتمند آمر۴۰۰و چهارم فهرست 
 ارديلي مکي معادل ي حداقل، ثروت خالصدي باثروتمندان.داده اند

  .رندي گي فهرست جاني داشته باشند تا در ا دالرونيلي م۳۰۰و 
   گوگلانگذارانيبن
  کايپنج ثروتمند اول آمر 
   دالرارديلي م۵۶ -) کروسافتيما (تسي گليب

   دالرارديلي م۵۲ -)  گذارهيسرما( بافت وارن
   دالرارديلي م۲۸ -)  هتل- نويکاز( آدلسون شلدون
   دالرارديلي م۲۶ -) اوراکل (سوني اللورانس

   دالرارديلي م۱۸,۵ -) گوگل( پگ ي و الرنيبر يسرگئ
 ي از اعضاکيچي، ه۱۹۸۹ بار از سال ني نخستيبرا فوربز

 والمارت در ي ارهي زنجيخانواده والتون صاحب فروشگاه ها
  . نگرفته اندي جاکايفهرست ده ثروتمند اول آمر

 کي گوگل هر انگذاراني پگ، بني و الرني بري آنها، سرگئي جابه
 پنجم في دالر مشترکا در ردارديلي م۱۸,۵معادل  يبا ثروت

 گري گذار دهي سرماان،ي گرگورگورک.فهرست نشسته اند
ثروت او در سال .  فهرست استني برنده اني بزرگترييکايآمر

 ارديلي م۱۸ و به افتهي شي دالر افزاارديلي م۹ از شيگذشته ب
  . داده استي هفتم جافي که او را در رددهيدالر رس

 ارديلي م۸,۹با  (eBay) ي بي اتي ساانگذاري بنار،يديام ري يپ
 ،ي کردستانديام.  جدول قرار گرفته است۳۲ فيدالر در رد

 يراني که ازي شرکت گوگل نيمسئول فروش و توسعه تجار
 ني ا۲۰۴ في دالر در ردارديلي م۲,۲ معادل ياالصل است با ثروت

 فهرست هي مسئول تهلر،ي موي گفته ماتبه. دارديفهرست جا
 در ي نقش عمده اتيفوربز، امسال بازار بورس وال استر

 داند يفقط خدا م: " فهرست داشته استني افراد در ايريگيجا
 نيا.  نهاي رندي بگي فهرست جاني در اندهياگر آنها دوباره سال آ

 ثروت خالص جمع". دارديمسئله واقعا به تحوالت بازار بستگ

 از شي بيعني دالر، ارديلي م۵۴ و وني ترل۱ اردر،يلي م۴۰۰ نيا
  . کانادا استي ناخالص داخلديتول
  

  ي از دولت انتقالستهايمائوئ' 
   نپال خارج شدند

  
 نپال اعالم ي هاستي سپتامبر، مائوئ١٨روز سه شنبه، : ي سي بيب

 ي خارج شده اند و تظاهرات گسترده ايکردند که از دولت انتقال
 .  خود برگزار خواهند کردياسي سي به خواست هادني رسيرا برا

 هم ستي نپال، که به حزب مائوئستي حزب کمونيسخنگو
 حزب با نيشهرت دارد، گفته است که از آنجا که مذاکرات ا

 نظام ي الغاي براي در دولت انتقالکي شرياسي احزاب سريسا
 عضو ري است، چهار وزدهي نرسجهي کشور به نتني در ايسلطنت

 گروه ني حال، اني عدر. کنندي ميري حزب از دولت کناره گنيا
 ي دولت مرکزهيگفته است که در نظر ندارد جنگ مسلحانه عل

 خود را فورا آغاز خواهد ي اما تظاهرات اعتراضرد،يرا از سر بگ
 بحران کي کشور را با ني نپال انهي ها از کابستي مائوئخروج.کرد

ال  نپال که از سي هاستيمائوئ. مواجه کرده استدي جدياسيس
 دولت نپال را آغاز کرده بودند در هي شورش مسلحانه عل١٩٩٦

 و در ماه افتندي کشور راه ني به پارلمان اي سال جارهيماه ژانو
 ني ااني شورش،ي سال جارلياوا. شدندي وارد دولت انتقاللياپر

 ارتش از يگروه با خلع سالح خود همزمان با خروج واحدها
 برنامه خلع سالح و استقرار  نقاط نپال موافقت کردند ويبرخ

 . نظر سازمان ملل به اجرا گذاشته شدري زيآنان در قرارگاه ها
 نپال خاتمه داد که ي با خلع سالح به ده سال جنگ داخلموافقت
 . گذاشته استي برجاي هزار قربانزدهي از سشي شود بيگفته م
 سال گذشته زي خشونت آمي اعتراض هاي در پي انتقالدولت

 آن، ي شد و در پلي کشور تشکني پادشاه ايت به رهبر دولهيعل
 پادشاه به اراتي از اختيپارلمان نپال با انتقال بخش عمده ا

 . کشور مبدل کرديفاتي تشرسيي پادشاه را به رر،ينخست وز
    

 
 
 

  
   
     

  
 

  

ان 
اير

در 
ی 

آگه
رج 

ا د
ب

نق 
 رو

ود
ر خ

 کا
 به

خبر
 

Te
l: 

40
3-

97
8-

 4
72

6 



  ايران خبر                            www.iran-khabar.com                        ۲۶                                                           ۱۵۴  شماره  



  ايران خبر                             www.iran-khabar.com                         ۲۷                                                           ۱۵۴   شماره  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

'  
  در هلمند کشته شدند' يچهل شورش

    
  ي انورنيرام
   کابلدر

    ائتالف در افغانستانيروهاين
 اتي عملکي در ندي گوي مکاي ائتالف تحت فرمان آمريروهاين

 اني در جنوب افغانستان، دست کم چهل نفر از شورشينظام
   .وابسته به طالبان کشته شده اند

 هلمند، از مناطق نا آرام تي والري گرمسي در ولسوالاتي عملنيا
ن بوده، صورت گرفته  گسترده طالباتيافغانستان که شاهد فعال

 گفته اند که در هي اعالمکي ائتالف با انتشار انينظام .است
 به دست آمده زي اسلحه و مهمات نيادي مقدار زات،ي عملانيجر

 جستجو در محل منجر اتيعمل: " آمده استهي اعالمدر .است
 از شي اسلحه به شمول بيادي ائتالف به مقدار زيروهايشد که ن

 ي هاني مهمات و مي مقدار قابل مالحظه ا هاوان،ي مرمستيب
 ي گاه هارهي ذخني از بزرگتريکي نيا... افتندي دست ينيزم

 از مردم محل يشمار ".اسلحه بود که تا حاال کشف شده است
 کشته يرنظامي غستي از بشي باتي عملنيادعا کرده اند که در ا

 دي ائتالف تاکيروهاي شده اند اما ني زخمگريو شانزده نفر د
   . استدهي ندبي آساتي عملني در ايرنظامي غچيدارند که ه

  ي در زمبلتلفات
 هلمند تي گرشک والي در ولسواليني شاهدان عن،ي با اهمزمان

 از شي ب،ي زمبلي ناتو در روستايروهايخبر داده اند که بمباران ن
 اجساد ندي گوي افراد منيا . را کشته استيرنظاميده غ

 ناتو محل را محاصره اني مانده و نظاميباق آوار ري زانيرنظاميغ
 آوار ري حمله را از زني ااني دهند قربانيکرده و به آنان اجازه نم

 ي مورد ابراز نظرني افغان و ناتو تا حاال در امقامات . کنندرونيب
 ناتو بوده، ري اخاتي که هدف عملي زمبليروستا .نکرده اند

 گروه ني ااين بوده و  از محالت تمرکز طالباري اخيظرف سالها
 گذشته اعالم شد که روز .عمال بر آن تسلط داشته اند

 ي ائتالف به حمالتيروهاي متشکل از چند صد تن از نييواحدها
 ني هلمند دست زده اند که بزرگترتي مواضع طالبان در والهيعل

 شده في توصيسال جار) جون( نوع از ماه ژوئن ني از ااتيعمل
 ي و نواحي زمبلي روستاي پاکسازاتي عملني از اهدف.است

   . عنوان شده استانياطراف آن از وجود شورش
  

 در ي مواد خوراکمتي سابقه قي بشيافزا
  افغانستان

    
  ي ناجداوود

   کابلاز
 زي دولت ني بازار آزاد سبب شده است که حتي اقتصادنظام 

    ها نداشته باشدمتي کاهش قي براي چنداني هانهيگز

 ،ي مواد خوراکمتي سابقه قي بشيافغانستان از افزا دولت مقامات
   . قابل تحمل خوانده اندري کرده و آن را غياظهار نگران

 کنفرانس کي، در ) سپتامبر١٩( تجارت افغانستان امروز ريوز
 کند و بازار ي متي حماي گفت، دولت از بخش خصوصيخبر

 مانهي پني ا بههي مواد اولي هامتي قشيآزاد را قبول دارد، اما افزا
 در ي مواد خوراکمتي قشي تاجران افزااما .ستيقابل تحمل ن

   . دانندي ها ممتي باال رفتن قليسطح جهان را دل
 يروهاي ها و ني هستند که شهرداري تاجران شاکني بر اافزون

 متي قشي مساله سبب افزاني و همرندي گي از آنها باج ميتيامن
 از ،ي روغن نباتلوگرمي ککي ري چند هفته اخظرف .ها شده است

 ۱۹۰ برنج که لوگرمي و هفت کدهي رسي افغان۶۶ به ي افغان۴۵
   . باالرفته استي افغان۳۸۵ حاال به دي رسي به فروش ميافغان
 فورا ي موردني گذشته مردم در افغانستان در چني نظام هادر

 بازار آزاد، که ي کردند اما نظام اقتصاديبه دولت اعتراض م
نستان به آن چندان عادت ندارند، سبب شده است که مردم افغا

 ها نداشته متي کاهش قي براي چنداني هانهي گززي دولت نيحت
 شي افزاي کنفرانس خبرکي تجارت افغانستان در ريوز .باشد

 يتي وضعني را سرسام آور خواند و گفت چني مواد خوراکمتيق
 سيي ري زاده، سخنگودي حمونيهما . قابل تحمل استريغ

 ي مواد خوراکمتي کاهش قي راه حل براافتني دي گويجمهور، م
 يدرحال . قرار گرفته استنهي در دستور کار کابيبه صورت جد

 سرسام شي و عوامل افزالي دالمي مستقريکه دولت به صورت غ
 ي دهد، تاجران مي نسبت مي ها را به بخش خصوصمتيآور ق

 ،ي اهللا فاروقديحم.ستي نري تقصي امر بني در ازي دولت ننديگو
 در دي گوي تجارت در افغانستان مي المللني بي اتاقهارعامليمد

 اتي نداشت اما درحال حاضر مالاتي ماليگذشته مواد خوراک
  . ها شده استمتي قشي دولت سبب افزاي قانونري و غيقانون

 است ني از اي حاکي المللني بي هايابي ارزي فاروقي باور آقابه
 باالرفته است زي در کل در سطح جهان نيراک مواد خومتيکه ق

  .ستي ني قاعده مستثنني از ازيو مسلما افغانستان ن
 راي که اخدي گوي مني تجارت همچني المللني بي اتاقهارعامليمد

 به افغانستان را کاهش داده و يدولت پاکستان صدور مواد خوراک
   . هاستمتي قشي از عوامل عمده افزايکي امر نيا

 خود را، از هي اوليازهاي است که حداکثر ني کشورانافغانست
 رو ني کند از اي مني تامگري دي از کشورها،يجمله مواد خوراک

 ،ياسي سلي عوامل از جمله مسايلي به خي بستگزي آن نمتيق
 ني بر اي اقتصادکارشناسان . دارديترانسپورت، و تجارت جهان

 در يخوراک مواد ي هامتيباورند که تنها راه حفظ ثبات ق
 با ي و خوب تجاريافغانستان ثابت نگه داشتن روابط قو

   . استگري ديکشورها
 ها بتواند ي زودني رود دولت به اي انتظار نمتي وضعني با اپس

  . را تا حد قابل انتظار مردم کاهش دهدي مواد خوراکمتيق
 يي مواد غذامتي قشي افزانهي خود را در زمي و تجربه هانظرات

  .ديفرست ما بيبرا
  

   سنبله۲۹پنجشنبه :  کابلاتينشر
   
 مواد متي صلح و بلند رفتن قي افغانستان از روز جهانليتجل 

 در افتهي بازتاب ي افغانستان از مطالب اصلي در بازارهايخوراک
   .  چاپ امروز کابل استاتينشر

 صلح در ي از روز جهانلي هشت صبح نوشته است تجلروزنامه
کابوس " مردمان آن از سنده،ي نوري به تعب کهيافغانستان، کشور

 در اثر ترکش و انفجار شاني خانه هاواري آوار سقف و دزشير
   . استيبيموضوع عج"  لحظه آرام ندارندکي...  بمبکي

 موضوع اختصاص ني چراغ هم سرمقاله خود را به همروزنامه
   ".روز صلح افغانستان، شام جنگ دارد: "داده و نوشته است

 شود صلح را ي راه نجات نوشته است که تنها با شعار نمروزنامه
 برخورد با وهي عملکردها و شدي باسنده،ي کرد بلکه به باور نونيتام

 و ستي نجات نوشته است که در روز براه . اصالح شودليمسا
 بار کي ي جامعه جهانندگاني رود نماي سپتامبر، انتظار مکمي

 از جمله در افغانستان و ي صلح سراسردي تکرار کنند که باگريد
 که به نوشته روزنامه، طالبان در ي شود در حالنيعراق تام

 صلح سنده،ي نوري شوند به تعبي تر مرومنديافغانستان هر روز ن
   . دهدي افغانها از دست ميآرام آرام مفهوم خود را برا

 که در افغانستان حضور يي ادعا کرده است کشورهاسندهينو
 گونه برخورد به باور نيفکر منافع خود هستند و ادارند، تنها به 

   . حل نخواهد کردچگاهي مشکل افغانستان را هسنده،ينو
 ي در بازارهاي بلند رفتن نرخ مواد خوراکي در پسي انروزنامه

 دولت افغانستان مجبور به وارد اي است که آدهيافغانستان، پرس
    کشور است؟ي اقتصادستميکردن اصالحات تازه در س

 يباني اقتصاد بازار آزاد در افغانستان پشتستمي از سسي انسندهينو
 عوامل و ن،ي منتقديکرده و نوشته که برخالف ابراز نظر برخ

 دي افغانستان را باي مواد در بازارهامتي بلند رفتن قي هازهيانگ
   . جستجو کرديگري دليدر مسا

  در فکر بدست آوردن،ي افزوده که صاحبان بخش خصوصسيان
 ي را در بازار بلند ممتي منظور، قني هستند و به اشتريسود ب

 مردم ي اقتصاد بازار آزاد، براسنده،يبرند، وگرنه به باور نو
  . سودمند بوده استيلي جهات خگريافغانستان از د

  

  ي طالبان در غزني جوزهي ست۱۲مرگ 
    
  ني آرووبيآ

   کابلدر
 توسط ييآدمربا اواخر، شاهد چند مورد ني در اي غزنتيوال 

 حمله کي ي که در پندي گوي افغان ممقامات طالبان بوده است
 طالبان، از جمله ي جوزهي ست۱۲ دست کم ي غزنتي در والييهوا

 فرمانده ي شاه احمدزيعل. فرمانده ارشد آن کشته شدندکي
 حمله مال عبداهللا جان ني گفت که در اي سي بي به بي غزنسيپل

  . کشته شدگان بوده انداني در مزيلبان ن طاگريو چهار فرمانده د
 در دي مجي حمله که در روستاني گفت در اي احمدزيآقا

 يبي آسي نظامري داد، به افراد غي روي غزنيروي گيولسوال
 کي طالبان در اني جوزهي ستني گفت که ااو. استدهينرس

 مهمانخانه دورتر از خانه ني حضور داشتند و ايمهمانخانه شخص
 ي به بيني حال شاهدان عني همدر. داشتتي موقعي مسکونيها
 فرود آمده و دي مجي کوپتر در روستاي هلکي گفتند که ي سيب

  . مهمانخانه را با خود برده استنيچهار مرد صاحب ا
 ي طالبان کشته شدن چهار جنگجوي سخنگوي احمدوسفي يقار

  . کرده استديي حادثه تانيگروه خود را در ا
 گفت که مال عبداهللا جان که به گفته او در ي غزنسي پلفرمانده

) يايکور( شهروند کره ۲۳ حمله کشته شده است، ربودن نيا
  . کرده بودي گذشته سازماندهي را در جواليجنوب
 هي پس از ربوده شدن کشته و بقيياي شهروندان کورني ازادوتن

 ي زن بودند پس از شش هفته اسارت، در پشتريآن ها که ب
  . رها شدندي جنوبياين با دولت کور طالبايگفتگو

 ۱۵ دست کم دي گوي حال وزارت دفاع افغانستان مني همدر
 نا آرام تي جدا گانه در واليري طالبان در دو درگي جوزهيست

 ي المللني ائتالف بيروهاي نگري دي سواز.هلمند کشته شده اند
 کي گفته اند که بر اثر انفجار ي نامه خبرکي ناتو در يبه رهبر

 سرباز کي سرباز آنها کشته و کيبمب در جنوب افغانستان 
  . شده استي زخمگريد

 از نا ي موجانيافغانستان، در م' روز صلح
 يآرام

 ي انورنيرام  
  کابلدر

 از شهروندان ي کشته و شماري سرباز فرانسوکي حمله ني ادر 
 صلح ي روز جهاني با برگزارمزمان  شدندي افغان زخميرنظاميغ

 ها و يسازمان ملل متحد در افغانستان، در نا آرام ياز سو
 نفر کشته ني آشوب زده هلمند چندتي کابل و واليخشونت ها
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 که دهها کودک افغان، در مراسم ي زماندرست.  شدنديو زخم

 ي از روز صلح در کابل، با به دست گرفتن پرچم هالي تجليرسم
ر  جنگ داني صلح، خواستار پاي رنگ و دادن شعارهايآب

) خودرو( موتر ،ي بمبگذار انتحارکي شدند، يافغانستان م
 .  شده خود را در غرب شهر کابل منفجر کرديبمبگذار

 کشته و ي سرباز فرانسوکي حمله ني کابل گفت که در اسيپل
 .  شده اندي افغان زخميرنظامي از شهروندان غيشمار

از  در جنوب افغانستان ي گسترده نظاماتي هم، عملني از اشيپ
 آغاز شد که به گفته کاي ائتالف تحت فرمان آمريروهاي نيسو

 به مرگ دست کم چهل نفر از طالبان ،ييکاي آمرانينظام
 ي که سازمان ملل متحد از همه جناحهاستي درحالنيا. ديانجام
 کمي و ستي در افغانستان مصرانه تقاضا کرده بود که بريدرگ

 روز بدون کيه عنوان  صلح، بيسپتامبر را به احترام روز جهان
 ني تازه در افغانستان، عمال اي خشونت هااما. جنگ قبول کنند

 .  روبرو کرديطرح سازمان ملل متحد را با ناکام
 گفته بودند که به اقدام سازمان ملل ني از اشي ناتو پانينظام

 روز آتش بس احترام خواهند گذاشت اما اگر کي يمتحد برا
 . ز خود دفاع خواهند کردمورد حمله قرار گرفتند، ا

  با فلج کودکان؟مبارزه
 آتش بس در افغانستان، ي از اهداف سازمان ملل متحد برايکي

 واکسن فلج اطفال در مناطق قي تطبي برانهيفراهم شدن زم
 سازمان، نيآشوب زده جنوب افغانستان بود که به گفته مقامات ا

 واکسن را ني اافتي فرصت درشي مناطق از مدتها پنيکودکان ا
 دست کم پنج کودک افغان در ر،ي اخي هفته هاظرف.  اندافتهين

  در اثر ابتال به فلج اطفال، فلج شده اند ،يمناطق نا آرام جنوب
 دست کم پنج کودک ر،ي اخي گزارشها، ظرف هفته هابراساس

 فلج اطفال، يماري در اثر ابتال به ب،يافغان در مناطق نا آرام جنوب
 ي نظاميماهاي که از دو روز گذشته، هواپي حالرد. فلج شده اند

 هلمند در پرواز بوده و به گفته ي هاي ولسواليناتو بر فراز برخ
 از مناطق مشکوک را بمباران يکي هر از چند بار ،ينيشاهدان ع
 افغان يرنظامي غازدهي حداقل ،يني گفته شاهدان عبه. کرده اند

 هلمند کشته شده اند تي گرشک واليدر اثر حمله ناتو به ولسوال
 ي آوار باقري حمله هنوز در زني اانيکه به گفته آنان، اجساد قربان

 . مانده است
 نشان نداده ي ادعا واکنشني افغان و ناتو تا حاال در مورد امقامات

 بود دواري که سازمان ملل متحد امي روزب،ي ترتني ابه. اند
 از نا ي موجاني کند، در مي بدون جنگ سپريافغانستان در فضا

 و اخبار مربوط به افغانستان را کماکان افتي اني ها پايآرام
  . دهدي ملي انفجار و تلفات تشک،يري درگيگزارشها

  

  مذاکره با طالبان،: افغانستان
   شرطشي بدون پ

  يداوودناج  
  درکابل

 ت،ي امنني که به جز تامدي گوي دولت افغانستان ميسخنگو 
 ي انجام مذاکره با طالبان، نمي را براي شرطشي نوع پچيه

 مذاکره با دولت ي سو که طالبان براني هفته به اکي از.رديپذ
 بار است که دولت افغانستان ني دومني کرده اند، اياعالم آمادگ

  . دهدي طالبان نشان مکردي روني به ايواکنش نسبتاً مثبت
 را  دولت افغانستان گفته بود، اصل مذاکره با مخالفانني از اشيپ
 طرح مذاکره اي کند که آي مي مساله را بررسني اما اردي پذيم

   . نهاي طالبان مطرح شده است ي افراد موثرو رهبرياز سو
 مذاکره کننده گان طالبان، تي امنني تامي دولت براي آمادگايآ
 شدن طالبان و دولت به کي در نزدگري گام دکي تواند يم

 شدن موضوع مذاکره ي هفته بعد از رسانه اکي د؟يحساب آ
 گام کي رسد جانب دولت يطالبان و دولت افغانستان، به نظر م

 شدن طرح مذاکره با طالبان برداشته است و ي عملي را براگريد
 اعالم ي جمهور کرزسيي ري زاده سخنگودي حموني همانکهيآن ا

  . خواهد کردني جانب طالبان را تاماتي هتيکرد، دولت امن
 مهم طالبان ي از خواست ها يکيه کنندگان  مذاکرتي امننيتام

 دولت بال ياما وقت.  شده استرفتهي دولت پذيبود که از سو
 کند که ي مدي خواست طالبان تاکني ارشيفاصله بعد از اعالم پذ

 معنا ني به اردي پذي مذاکرات نمي را براي شرطشي نوع پچيه
لت  دارند و دوزي نيگري ديني معياست که طالبان خواست ها

 جمهور سيي ري زاده سخنگودي حمونيهما. داندي آنها را مزين
  :دي گويافغانستان م

 يتي تواند قابل قبول باشد ضمانت امني که مي شرطشي پگانهي"
به .  مذاکرهي براندياي شوند بي که حاضر مي کسانياست برا

 مردم و دولت افغانستا ي براي شرطشي پچي هگري آن دياستثنا
 و شرط با دي دولت بر مذاکرات بدون قديتاک".ستيقابل قبول ن
 خود ي خواهد برموضع قبلي است که دولت مني از ايطالبان حاک

 و از جنگ دست رفتهي را پذدي روند جددي طالبان بانکهي برايمبن
 دي قچي رسد طالبان مذاکرات بدون هي به نظر نماما .بکشند
   .رندي بدانند وآنرا بپذيدي خود کار مفي را برايوشرط

 به طالبان رساند، و زي را نيگري دامي دولت افغانستان پيسخنگو
 ي که دولت به طور مشخص با کدام طالبان مذاکره منيآن ا
   : زاده گفتدي حميآقا. کند

 بلند کرده به عنوان آن شهي که دولت افغانستان همييصدا"
 خاک ني است که فرزندان افغانستان اند؛ آن ها از هميطالبان
 نيبا وجود ا.  افغانستان را دارندي و آرامي آزاديد و آرزوهستن

دولت راه .  آزرده هستندي مختلف از دولت به شکلليکه به دال
 که ي نه به جانب کسانورا به طرف آن ها باز گذاشته است 

 ي و تباهي برباديآرزو.  ها هستندگانهي و نوکران برانياج
 که باز است راه مقابله ياه رگانهي آنها يبرا. افغانستان را دارند

 آنها اي آرند؟ي پذي ها را مي بندمي تقسني طالبان چنايآ" .است
 ي هستند؟ وطالبان مگانهي براني از آنها اجيقبول دارند که عده ا

 بخش آن ها گفتگو کند و با کي که دولت افغانستان با رنديپذ
چه  از طالبان تا ي صورت مذاکره با بخشني نه؟ در اگري ديبخش
    بخشد؟بهبود را يتي امنتي تواند وضعي ميحد

 دي هنوز وجود دارد که روند جدگري سواالت ودهها سوال دنيا
  . سازدي مواجه مي جديمذاکره دولت و طالبان را با چالشها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 SW مطب جديد در منطقه

  از اول ماه اکتبر 
Westspring medical center 
Tel: 242-4411 

   بعدازظهر۶ تا ۸دوشنبه از ساعت 
   ظهر۱۱ تا ۸ سه شنبه از ساعت

   بعدازظهر۳ تا ۸چهارشنبه از ساعت 
   بعدازظهر۳ تا ۸پنج شنبه از ساعت 

   بعدازظهر۳ تا ۸جمعه از ساعت 
  صبح۹شنبه ها از ساعت ) دکتر فضل اهللا( 

   بعدازظهر۱ تا 
  

   دکتر کياوی
  پزشک خانواده 
  ) تزريق بوتاکس برای زيبائي صورت  (

  Ave NE 8 - 409: آدرس مطب 
   شب ۱۱ بعدازظهر تا ۶نبه ، چهارشنبه و جمعه  سه ش

   شب ۱۰ بعدازظهر تا ۳شنبه 
  بعدازظهر ۲ صبح تا ۹يکشنبه از ساعت 

Tel: 403-276-8711  
 

با درج آگهی در 
ايران خبر به کار 
 خود رونق دهيد 
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گزارشي از اعطاي مدال حقوق 
 بشر به دکتر ناصر زرافشان

  

  
 را در ۲٠٠۷ق بشرسال مجمع قضات آلمان فدرال ، مدال حقو

اين مدال .  سپتامبر امسال به دکترناصر زرافشان اهدا نمود١۸
هر دو سال يکبار به رسم سپاس و تقدير به وکال، قضات و يا 

 ي هاي که در دفاع از حقوق بشر و آزادي حقوقيتشکل ها
 ي گذرند ، تقديم مي و جان خود در اين راه ميبنيادين از آزاد

 کنفرانس قضات مشخص نبود يبل از بازگشائتا چند روزق. شود
که آيا به دکتر زرافشان اجازه خروج داده خواهد شد و آيا ايشان 

 است که يگفتن. شخصا قادر به دريافت مدال خواهند بود يا نه
  .  خروج از کشور استفاده نموده بودنديايشان از بليط دوم برا

لمان به  کريستف فرانک، دبير کل مجمع قضات آيابتدا آقا
 يخانم ديبلر گملين ،دکتر ناصر زرافشان ،ميهمانان و اعضا

 مدال ي تاريخچه اعطايشرکت کننده خير مقدم گفته و به معرف
ايشان ضمن اشاره به . حقوق بشر از طرف اين مجمع پرداخت

 ي حقوق بشر و اهميت مبارزه براي دکتر زرافشان برايفعاليتها
 از يين مجمع حمايت دائمحقوق بشر اظهار داشت که وظيفه ا

دبير کل مجمع قضات آلمان ابراز .  باشديبرندگان اين مدال م
 هورست ي نمود که رئيس جمهور آلمان فدرال ، آقايخوشنود

  .  سپتامبر با دکتر زرافشان مالقات خواهند نمود١۹کهلر در روز 
 از دکتر زرافشان توسط خانم هرتا ديبلر گملين، يخطابه قدردان

 آلمان فدرال و نماينده پارلمان آلمان و يبق دادگستروزير سا
مجلس " ي انسانيکميسيون حقوق بشر و کمک ها"دبير کل 

ايشان در سخنان خويش اشاره نمودند که دکتر .آلمان قرائت شد
 بسيار ي آيد که بناها و باغ هاي ميزرافشان از سرزمين زيبائ

شرايط تيره و  دارد که يزيبا ومردمان مهربان و تحصيل کرده ا
 در وضعيت يمتاسفانه هيچگونه تغيير. " "  گذراندي را ميسخت

همين چند هفته پيش عکس .حقوق بشردر ايران ايجاد نشده است
ماموران اعدام با نقاب سياه .  انتشار يافتي جمعي اعدام هايها
 انسان ها را با جرثقيل به ي ترساندن مردم در معابر عموميبرا

ق و عدالت در اينجا هدف نيست و اين اعدام  آويختند حيدار م
 عامه پسندانه ي بيشتر از ايجاد جو وحشت و ژست هايها چيز
 دين از دولت يجدائ" خانم هرتا ديبلر گملين افزودند که." نيست

 دين از دولت ي بوده و تحقق حقوق بشر تنها با جدائي الزاميامر
قوق بشر  حي ها بايد در شورايما اروپائ."  گيرديصورت م

. سازمان مللل متحد بر جهانشمول بودن حقوق بشر تاکيد کنيم
 سازد ي حقوق بشر دولتها را موظف مي بين الملليامضا پيمان ها

تا قوانين خود را با اين پيمان ها مطابقت دهند و آنها را موظف 
  ".  سازد که قوانين حقوق بشر را رعايت و تضمين نماينديم

 مسئله شکنجه در رابطه با زندانيان ايشان سپس در رابطه با
 ي و يا پروازهايگوانتنامو، مورد مورات کورناتس و المصر

اين نشان ميدهد که ما بايد حتما " مخفيانه سازمان سيا گفتند که 
در اينجا ، در کشور خودمان نيز سياست حقوق بشر خود را بطور 

خانم هرتا ديبلر گملين به وضعيت بد .  دنبال کنيم يجد
 ميکنند اشاره کرد و ي در آلمان زندکي که غيرقانونيخارجيان

 يکشنبه و يا در يگفت اجازه ندهيم که حقوق بشر در حد دعا
" ايشان همچنين گفتند که ." بماندي يک مدال باقيحد فقط اعطا

 که جهانشمول است بايد از همه مدافعين ي حقوق بشريبرا
توانيم بايد حمايت  ي که ميحقوق بشر در همه جا و تا آن جائ

 ياما بايد برا: "  زرافشان گفتنديايشان خطاب به آقا.کنيم
 که در تهران ي خانواده ها و کساني شما، برايدوستان ايران

تحصن کردند و در مقابل زندان اوين جمع شدند و گفتند که 
 زيرا اين کار -  انجام شود و ريسک کردنديبايد در اينجا تغييرات

از .  تقدير کرد و به آنان احترام گذاشت -تبا خطر همراه اس
 کنم که هر وقت برگشتيد سالم و احترام ما را به يشما تقاضا م

حاميان خود برسانيد و بگوئيد که ما با احترام فراوان به آنها فکر 
سپس مدال حقوق بشر به دکتر زرافشان توسط دبير  ." کنيميم

ابتدا دکتر . ا شد فرانک اهديکل محمع قضات آلمان فدرال، آفا
زرافشان ازمجمع قضات آلمان فدرال و سازمان عقو بين الملل 
تشکر نمود که او را در دوران زندان حمايت کردند و دراهميت 

 حقوق بشر در دفاع از فعالين حقوق ي جنبش جهانيهمبستگ
 سخن گفته و اظهار داشتند که با توجه به شواهد امر يبشر

. همراه با صلح در ايران امکان پذير است آزاد ، برابر و يجامعه ا
ايشان در سخنان خود به تناقض دفاع آمريکا و اروپا در دفاع از 

 يحقوق بشر اشاره کردند و گفتند که اين تناقض خود باعث م
 حقوق بشر نتوانند از حقوق بشردر ي مدعيشود که اين کشور ها

 قتل ايشان سپس به تشريح پرونده. ساير کشور ها دفاع کنند
 در امر ي پرداختند که به خاطر پيگيري موسوم به رنجيره ايها

اين پرونده و مشخص شدن نام مسئولين قتل ها 
 اين يخود ايشان به زندان افتادند و از پيگير

. عمل آمد به يپرونده به اين طريق جلوگير
 خود گفتند يدکتر زرافشان در ادامه صحبت ها

 بشر تنها از که تغيير به حکومت قانون و حقوق
 شود ي و از پائين انجام ميطريق يک جنبش قو

در .  تواند صورت گيردي نميو از باال تغيير
 و ي زنان با خواست برابريايران يک جنبش قو

 ي حقوق زنان وجود دارد، جنبش دانشجوئيبرا
 جديد ي و اتحاديه هاي و دمکراسي آزاديبرا
 از يبسيار.  کنندي حقوق کارگران مبارزه ميبرا

 ياين فعالين دستگير ويا در خطر دستگير
ايشان ." ي تالش خود را بپردازندبها" هستند تا 

 کنم يآرزو م" در ادامه سخن خويش گفتند که

 کامل در خارج ي از حمايت و همبستگياين فعالين سياس
 مدال حقوق بشر از طرف مجمع قضات ياعطا. برخوردار شوند

فاع از حقوق بشر در ايران نبش دآلمان نه تنها به من بلکه به ج
سخنان دکتر زرافشان با استقبال شديد حاضرين در مراسم " است

 ممتد ي اخترام با کف زدن هاي ادايقرار گرفت و جمعيت برا
  . به پا خاستند

 برگزار شد ي انتظامي مدال در کنترل کامل نيروهايمراسم اعطا
فرانس در کن. در محل حضور داشتنديکه به طور گسترده ا

 جائزه صورت گرفت، دکتر زرافشان ي که پس از اعطايمطبوعات
 يسئواالت پيرامون قتل ها. به سواالت خبرنگاران پاسخ گفت

 اخير فشار بر فعالين جنبش زنان، ي و اعدام هايزنجيره ا
 ي از خبرنگاران از آقاييک.  زديدانشجويان و کارگران دور م

هنگام اعدام لبخند بر لب  پرسيد که به يزرافشان در مورد مرد
  . داشت

   آلمان فدرال ي دفتر رياست جمهوريمتن بيانيه مطبوعات
   ۲٠٠۷ سپتامبر ١۹ - برلن 

 هرست کهلر امروز با برنده يرئيس جمهور آلمان فدرال، آقا
 دکتر ناصر يمدال حقوق بشر امسال اتحاديه قضات آلمان، آقا

 مدال حقوق بشر را  امساليوکيل ايران. زرافشان مالقات نمودند
  .  دفاع از حقوق بشر دريافت نمودي شدن برايبه خاطر زندان

ايشان از دهه هفتاد ، از زمان رژيم گذشته از حقوق زندانيان و 
بعد از انقالب معروف به انقالب .  مبارزه کرده اندي حقوقيعليه ب
 و ي ، اجتماعي ايشان به ويژه عليه تحقيرات مذهب١۹۷۹ ياسالم
 بيان يدر اين اواخر از آزاد.  کردندي مي فعاليت حقوقيجنسيت

 يبعد از قتل چند نويسنده و فعال سياس . نموده انديدفاع م
. ايشان در حمايت از حقوق بازماندگان اين پرونده برآمدند

 پرونده را به يسپس خود مورد اتهام قرار گرفتند که موارد جزئ
 سال زندان ۵ن به  ايشا۲٠٠۲در سال . مطبوعات خبر داده اند

محکوم شدند و در دوران محکوميتشان با اقدام به يک اعتصاب 
غذا توجه همگان را به اين مسئله جلب نمودند که از معالجات 

 ، ۲٠٠۷در بهار .  آيدي ايشان ممانعت به عمل مي پزشکيضرور
 محکوميت خود از دکتر زرافشان قبل از به پايان رسيدن دوران

ال حقوق بشر مجمع قضات آلمان فدرال هر مد. زندان آزاد شد
 شود ي اعطاء ميدو سال يکبار به يک قاضي، دادستان و يا وکيل

  .  تحقق حقوق بشر تالش نموده باشندي برايکه به گونه ويژه ا
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  فرهنگ و هنر
  سي در پاري از مهتاب کرامتريتقد

    
    ي کرامتمهتاب  

 لهستان که هم اينيدي گيينماي جشنواره سهي که در حاشي حالدر
 به بزرگداشت خسرو ي است، بخشياکنون در حال برگزار

 ي است، مهتاب کرامتافتهي اختصاص يراني انماگري س،يينايس
 زي نراني در اسفيوني تي حسن نري و سفنماي خوشنام سگريباز

 وني فدراسي اه هفتکي شود تا در برنامه ي مسي پاريجمعه راه
  . شودريقد از او تسي پاريخانه فرهنگ ها

 ران،ي اينماي سفر کارگردان جوان سني را در اي کرامتمهتاب
 ني در اولي کند که مهتاب کرامتي مي همراهيعبدالرضا کاهان

 ري کرد و قرار است در مراسم تقديباز" آدم" بلند او با نام لميف
 مهتاب لمي فني ادر.دي در آشي به نمازي نلمي فني ايکرامت
 يياو وارد روستا.  کرده استيرگ باز در نقش فرشته ميکرامت

 ي در جشن هاي شود که شغل مردم آن روستا مطربيم
 ي اطراف آن روستا مي روستاهامردم. اطراف استيروستاها

 در آن روستا نمرده است و ي سال است کس۲۰ از شي بنديگو
 مهتاب. داننديم" آدم" به نام ي را به خاطر حضور مردنيا

او باالخره آدم .  آدم استي جست و جو درلمي فني در ايکرامت
 يکي جاست که مخاطب از زبان ني و اردي مي و آدم مابدي يرا م

 ماني فقط مرده هام،يري مي شنود که ما هم مي روستا مياز اهال
 ما قرار ي عزادارري تحت تاثانماني تا مشترمي کنيرا شبانه دفن م

 و عبدالرضا ي که مهتاب کرامتي هفته اکي است در قرار.رندينگ
 در آمده و شي به نمالمي فني برند، اي به سر مسي در پاريکاهان

 امسال ي هفته اکي برنامه.ردي قرار گيمورد نقد و بررس
 نماي به نقش زن در سسي پاري خانه فرهنگ هاونيفدراس

 ني خود را به اينماي از زنان سيکياختصاص دارد و هر کشور 
 مهتاب راني شود و از ايردان کند تا از او قديبرنامه دعوت م

 برنامه دعوت ني به اراني اينماي از زنان سيندگي به نمايکرامت
.  دارندتي کشور عضو۶۰ از شي بوني فدراسني ادر.شده است

   . شدري تقدي برنامه از عزت اهللا انتظامني در ازيسال گذشته ن
   ييناي سخسرو

ر جشنواره د"  گمشده هيمرث "لمي ها به خاطر في اما لهستانو
 در شهر پوزنان لهستان وري شهر۲۵ که از روز اينيدي گيينمايس

 که ني کردند ، ضمن اري تقديينايآغاز شده است، از خسرو س
 شي دانشگاه ورشو به نمازدري نييناي سگري دي هالميقرار است ف

 نهي مستند و هم در زمنهي که هم در زمييناي سخسرو.ديدر آ
 زالي به نام گي لهستانيکند و همسر ي متي فعاليينماي سلميف

 ساخت شنهادي پ۱۳۵۴دارد که از نقاشان برجسته است، سال 
 دهد ي مونيزي به تلوراني در اي را درباره مهاجران لهستانيلميف

 ي مانيلم را به پاي فني ا۱۳۶۲ کند و در سال يو کار را شروع م
  .ردي گينام م"  گمشده هيمرث"  که يلميرساند، ف

 ي است که در زمان جنگ جهاني هزار لهستان۳۰۰باره  درلميف
 آورده شدند ي خزر به بندرانزلياي درقي و از طريبريدوم از س
 از يبعض.  پخش شدنداي ماندند و بعد در دنراني در ايو چند سال

 يلي ازدواج کردند و ماندگار شدند که االن خرانيآنها هم در ا
، " درونيواليه"، "زنده باد " توان بهي مييناي آثار ساز. هستندريپ
، "عروس آتش"، "زيکوچه پائ"، " عشقيدر کوچه ها"، " در خانهاري"
" (  قصهکيمثل "، ) تي درباره صادق هدايلميف" ( هيگفتگو با سا"

  .اشاره کرد)  و عراق استراني او که درباره جنگ المي فنيآخر

   تازه اشعار حافظيترجمه ها
  ي به زبان سوئد

   پناهني زردهيسپ  
   نگار در سوئدروزنامه

 حافظ، به ي از شعرهادهيبار است که دو گز  ني نخستيبرا   
    ترجمه شده استي به زبان سوئدي از زبان فارسميطور مستق 

 قرن ي، شاعر و غزلسرا"حافظ "ي دو مجموعه از شعرهايتازگ  به
  . منتشر شده استي به زبان سوئدران،يهشتم ا

 و سينو ، داستان "فاطمه بهروز"ه توسط  دو مجموعني از ايکي
 "نفس باد صبا"مترجم ساکن سوئد ترجمه شده که 

Östanvindens ande  غزل حافظ را در بر ١١١نام دارد و 
 Hafiz " حافظيشعرها" با عنوان گريمجموعه د. ردي گيم

dikter  يرانيا-ي، پژوهشگر و مترجم سوئد"اشک دالن"را 
  .ل است غز۵۵ترجمه کرده که شامل 

 قي در سوئد، از طرنيزم  مشرق اتيمندان ادب  عالقهن،ي از اشيپ
 و ي دانمارک،يسي انگليها  نسخهي حافظ، از رويترجمه شعرها

بار است که دو   ني نخستي داشتند و حال، برايي با او آشنايآلمان
 به زبان ي از زبان فارسميطور مستق  حافظ، به ي از شعرهادهيگز

" اميعمرخ"و " موالنا "ي سوئد شعرهادر. است ترجمه شدهيسوئد
در " فاطمه بهروز. "اند  از حافظ مورد توجه مترجمان بودهشيب

 هامي پراده،يچي پاري حافظ بسيشعرها: "ديگو ي نکته مني احيتوض
 ديگو ي ميزيچ. زند يحافظ دو پهلو حرف م. و پراستعاره هستند

 قرآن، از شيهااو در کار. کند ي را دنبال ميگري دياما معنا
 مربوط به آن الهام يها  و قصهلي انجي و حت،ي اسالمثياحاد

 پنهان شي شعرهايال  در البهيريگ  وام ني ايها گرفته و نشانه
 ي حافظ را براي نه تنها فهم شعرهايژگي ونيا. شده است

 بدون درک زي بلکه ترجمه آنها نکند، ي مشکل مييمخاطب اروپا
  ." دشوار استاريسنظر ب مورد ي ها و فهم نشانه

 حافظ را ي و اصطالحات شعرهاي از اسامي بهروز، برخخانم
 استفاده ي در متن سوئديترجمه نکرده و به همان صورت فارس

  .اند جمله  از آن" مغان"و " يساق"دو واژه . کرده است
 به زبان راني اي ادبکي با اشاره به مشکالت ترجمه آثار کالسيو
 رو بودم به   که من با آن روبهيمشکل: "ديوگ ي م،يي اروپايها 

 او در زبان ريضم.  گشت ي برمي سوم شخص در زبان فارسريضم
 تي جنسي و سوئديسي چون انگلييها ن   برخالف زبايفارس

 مترجم ي برا،يک فارسي در ترجمه متون کالسشهيندارد و هم
  ي حافظ نمي از شعرهايمن در ترجمه برخ. کند ي مجادياشکال ا

مثالً پس از .  سوم شخص استفاده کنمريدانستم از کدام ضم
 يآشفته و خو زلف: شود ي آغاز متي بني که با ايترجمه غزل

 ي و غزلخوان و صراحچاک رهنيپ/ کرده و خندان لب و مست
.  مذکراي او بگذارم ي مونث براريم دانستم ض يدر دست، نم

امعه  من سخت بود که در جي نکته براني ارشيچراکه پذ
 نهمهيشب با ا  مهي ني ها، زن يري گ  با آن سخت،ي اسالم-يرانيا

 ري اگرچه از همان ضمتيدر نها.  برودي مردداريجسارت به د
.  ماندي پرسش همچنان در من باقنيمونث استفاده کردم اما ا

 يگري شعر برداشت دني تواند از ا ي مگري دي که کساستروشن 
  ." خصلت استنيهم شعر حافظ هم در ينيريش. کند

 را انتخاب کنم که ييتالش کردم تا آنجا که ممکن است شعرها
چرا که فهم .  در آن نباشدني و دراني اخي مربوط به تاري ها نام

  کرد ي دشوار مي مخاطب سوئديآنها را برا
 مجموعه را بر اساس ني ترجمه شده در اي بهروز شعرهاخانم 

 مخاطب يآنها برا قابل درک يها يژگي و و،يعالقه شخص
تالش کردم تا آنجا که ممکن است : " انتخاب کرده استيخارج

 و راني اخي مربوط به تاري ها  را انتخاب کنم که نامييشعرها
 ي سوئداطب مخيچرا که فهم آنها را برا.  در آن نباشدنيد

  ."کرد يدشوار م
منتشر  ellerströms توسط انتشارات" نفس باد صبا "کتاب

  .شده است
  ي عرفانافظح
 و زبان اولش کند ي مي در سوئد زندگياز کودک" اشک دالن"

 يها  در رشته زباني مدرک دکتري دارايو.  استيسوئد
 به گري چهار کتاب دني از اشي از دانشگاه اپساال است و پيرانيا

 درباره ي منتشر کرده که از آن جمله است، کتابيزبان سوئد
و " ي نينوا" عنوان با ي بلخي رومنيالد  و آثار موالنا جالليزندگ

 ييروشنا" نصر با عنوان نيدحسيترجمه مجموعه مقاالت دکترس
   ."صبح

 ميبرا: "ديگو يم"  حافظيشعرها" ترجمه ليدرباره دل" اشک دالن"
 ترجمه ي مندان سوئد  عالقهي را برايجالب بود که آثار شاعر

 يرس و شهرت را در جهان زبان فاتي محبوبنيشتريکنم که ب
   ."دارد

 تي از حافظ را ترجمه کرده که از محبوبييشعرها" اشک دالن"
 ي نسخه فارسيمن از رو: " مردم برخوردار هستندني بيشتريب

 مراجعه کردم، و هم يسي انگليها ترجمه کردم، اما هم به نسخه
 نيهمچن.  حافظ ساخته شدهي کارهاي که از رويي ها به ترانه

   او عالقهي از شعرهاکيم کدام  کردم تا بفهمييجست و جو
 دارد، تا بتوانم تا آنجا ها ي و خارجها يراني اني در بيشتريمندان ب

  ي را ترجمه کنم که مخاطب سوئدييکه در توانم هست شعرها
 يادي حال باز هم تعداد زنياما با ا. زبان هم بتواند آنها را بفهمد

 حافظ يرها کتاب موجود است تا فهم شعني در اسيشرح و پانو
  ."تر کند  دارند ساده يگري ها که فرهنگ د ي سوئديرا برا

 يها  کلمهافتني" حافظ را ي ترجمه شعرهاي دشوارني مهمتريو
عنوان "  حافظي فراوان شعرهاي ها  مترادفي برايمناسب سوئد

 مندان   عالقهي را براي جالب بود که آثار شاعرميبرا.کرد
 و شهرت را در جهان تيحبوب منيشتري ترجمه کنم که بيسوئد

 دو کتاب حافظ در مطبوعات سوئد مورد هر  دارديزبان فارس
 و بر اساس گزارش ها با استقبال   قرار گرفتهينقد و بررس

 يا   سوئد در برنامهويراد.  اند رو شده  زبان روبه  يمخاطب سوئد
 دو ترجمه و ني اقي از طري کرد که مخاطب سوئدديتاک
 درباره اشعار حافظ دست ياديها به اطالعات ز آنيها سيرنويز
  .کند ي مدايپ
با اشاره به " سونسکا داگبالدت"، در روزنامه " اولوفسونيتوم"

 يا  هر دو ترجمه حافظ، نوشت که اشک دالن، چهرهيبايزبان ز
 که فاطمه بهروز ي از حافظ ارائه کرده در صورتي اسالم- يعرفان

  . است کردهمي ترسيني زميرياز او تصو
حافظ به نظر من، هم : "ديگو ي منهي زمنيدر ا" اشک دالن"

 دو بعد نيا. ي است و هم آسمانيني زميها  با احساس يشاعر
 که ي در زمانياو حت.  حافظ وجود دارديدر تمام شعرها

 و گاه با کبارهي به دهد، ي از معشوق خود ميني زماري بسفاتيتوص
 ،يژگي وني بخشد و هم ي مزي مرموز ني کلمه به آن ابعادکي

 دهيچي پنديآ  ي به نظر ساده منکهي حافظ را با اي شعرهاريتفس
 حافظ ي را در کارهاباي زيدگيچي پنياگر قرار باشد ا. کرده است

  ." ماند ي نمي از شعر او باقيادي ززي چميانکار کن
  توسط انتشارات و مرکز مطالعات روسن"  حافظيشعرها "کتاب

  . استگوردنس منتشر شده
 ي کار،يبه زبان سوئد" حافظ "ي ترجمه از شعرهانيتر يميقد

 و مورخ سندهي، شاعر، نو)۱۹۶۵-۱۸۹۴"(ي بر  بلومکيار"است از 
 ي شعرهاي نسخه آلماني از رو۱۹۲۱ هنر که در سال خيتار

 ورگنيهانس  "،يمترجم نسخه آلمان. حافظ ترجمه و منتشر شد
، عالوه بر ترجمه "يبر بلوم کيار. "است) ۱۹۴۶ -۱۸۶۷" (بتگه

 شاعر ني در وصف آرامگاه ا،يبه زبان سوئد" حافظ "يشعرها
  . سروده استزيآم  شي ستاي شعرزي نيرانيبزرگ ا

 ي از شعرهايبخش) ۱۹۸۰-۱۹۴۰" ( استرگرناني" از او پس
 برگرداند ي به سوئدي و دانمارکيسي نسخه انگليحافظ را از رو

 يگري و پژوهشگران ددگانسنينو.  منتشر شد۱۹۹۱که در سال 
متولد " (بواوتاس"و ) ۱۹۴۴-۱۸۶۰" (ني ل  هرمهکيار"از جمله 

 يا ، پاره) اپساالشگاه در داني فارساتي، پروفسور زبان و ادب۱۹۳۸
اند که البته به   برگردانده ي حافظ را به زبان سوئدياز شعرها

  .صورت کتاب مستقل منتشر نشده است
  

ايران خبر هر جمعه 
 منتشر می شود 
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هاليوود در :گاردين
  ت جنگ عراقخدم

  
  

فيلمسازان هاليوودى همچون : ناهيد پيشور-ترجمه :يهمشهر
اند كه جنگ با عراق  دولتمردان آمريكايى عزمشان را جزم كرده

تواند شهرت و اعتبار اين  ها مي اما آيا سيل اين فيلم. را رها نكنند
   صنعت هنرى را حفظ كند؟

 سرمايه هاى آمريكايي، زمان، انرژى و  است كه كمپانيچندى
شان را صرف پرداختن به مسئله جنگ عراق و بحران اين  ارزنده

سال و نيم است كه از هجوم نيروهاى ٤بيش از . اند كشور كرده
تر  گذرد؛ يعنى زمانى بسيار طوالني بيگانه به عراق و اشغال آن مي

 نكته جالب اما . دومىاز درگيرى آمريكا در جنگ جهان
هاى سينماى   مدت كارگرداناينجاست كه بعد از اين همه

اند به يك موضوع واحد  هاليوود همه با هم به فكر افتاده
البته مستندسازان كه هميشه بر همه هنرمندان، .بپردازند

هاى ويدئويى پيشى  ها و طراحان بازي نويسان، موزيسين رمان
 نيز دست به كار شدند و اقاند، از همان ابتداى جنگ عر گرفته
   .باره ساختند  زيادى در اينهاى مستند درام

رسد كه بحران عراق همه اين هنرمندان و   هر حال به نظر ميبه
هاى سينمايى را از نفس انداخته و اين  خصوصا سازندگان فيلم

هاى  ها و توانمندي تشنگان خون و خشونت را با تمام مهارت
 ماه مارس تاكنون سينماهاى از .شان فلج كرده است هنري

اند كه به نوعى با  فيلم را اكران كرده٢ماه حداقل آمريكا هر 
خاورميانه و افغانستان، جنگ بر سر تروريسم و بازگشت  عراق،

   .اند كهنه سربازان جنگ، در ارتباط بوده
هاى  توانستند از پيرنگ  در حالى است كه فيلمسازان آنها مياين

  دوه،ترى نسبت به كارهاى ديگر چون غم و ان تر و شايد تازه جدي
دهنده،  تنهايي، قتل، تعرض، اختالالت روانى دلخراش و تكان

نابسامانى اجتماعى و اقتصادى و مداخالت پنهانى ديگر كشورها 
 فيلم براى ملتى كه قربانى جنگ و ساختن .استفاده كنند

هاى  هاست درون مايه طلبانه ابرقدرت هاى توسعه سياست
ترى صورت گيرد  ر عميقطلبد و قطعا بايد با تفك ترى را مي قوي

دوستانه و همدردى عواملش را به اين زخم  تا حس انسان
اى كه جوى سياسى   انتظار، در زمانهبرخالف .خوردگان القا كند

هاى پرهزينه  بر همه كشورهاى جهان حاكم است بيشتر فيلم
كدام به عمق مسائل و عوامل مؤثر و  غيرسياسى هستند و هيچ

پردازند و وظيفه خطير نقد، نكوهش   نميكننده اين بحران تشديد
 هاى افتد كه فيلم هاى سياسى به گردن فيلمسازانى مي و تحليل

هايى از   مشاهده كرديم كه كارگردانبعضا .سازند هزينه مي كم
هايى پرمحتوا  كشند و فيلم بار را به دوش مي ديگر نقاط جهان اين

د ديگر سازند، درست مانن و خوش ساخت با اين مضامين مي
ها از انجام آن شانه خالى  هايى كه معموال آمريكايي مسئوليت

متحده در برهه   طوالنى و آرامش نسبى كه اياالتصلح .كنند مي
سپتامبر تجربه كرد هيچگاه از ١١ميان سقوط سايگون و ماجراى 

هاى  اش براى ساخت فيلم شورو اشتياق استوديوهاى فيلمسازي
 هاليوود در روزهاى قبل از شروع در حقيقت. جنگى نكاسته است

 هاى يلمساله ف٥ دستخوش نوسانات موج ٢٠٠٣جنگ در سال 
   .گراى و نوستالژيك جنگ جهانى دوم بود بازبين
, نجات سرجوخه رايان,  است كه آغازگر اين موج گروهگفتنى

جنگ جهنم ,هايى چون   كه پيام١٩٥٠بودند؛ پرچمداران دهه 
را با ساخت , !نمانسوز استجنگ خا! جنگ مخرب است! است
طلب جهان به  هاى گوناگون براى مردم آزاديخواه و صلح فيلم

اپيزودى از باند برادران , روز دى, موج با فيلم اين .همراه داشتند
شب قبل از شروع جنگ ٢بار  به اوج رسيد؛ فيلمى كه براى اولين

ه اما اين حركت بعد از روز دى به يكبار. داد عراق را نشان مي

اى  اما چرا هاليوودى ها از سال گذشته رويكرد تازه. متوقف شد
   اند؟ ه را اتخاذ كرد

هايى روانه   عاملى سبب شده كه همه فيلمسازان به يكباره فيلمچه
پرده سينماها كنند كه به عناوين مختلف با دنيايى كه در آن 

كنيم سر و كار دارند؟ چرا بازهم جنگ، مخرب و  زندگى مي
گناهان عراق  هايى كه بي شود اما در سال سوز توصيف مي خانمان

    و شعارها نبود؟ها شدند خبرى از اين فيلم كشته مي
 است كه نتايج انتخابات كنگره اياالت متحده در سال بديهى
بوش در منطقه خاورميانه صحه گذاشته و   بر شكست جرج٢٠٠٦

ان به خوبى نشان داده كه ايمان راسخ و غرورآميز سركردگ
آمريكايى براى پيروزى در جنگ عراق از هم پاشيده شده و 

   .اند  شدهاقعالمللى مورد تمسخر و اظهارات آنها در مجامع بين
اثر است كه در انتخابات  جمهور بي بوش يك رئيس  جرجاكنون

. گرى او هنوز تمام نشده است خورده ولى دوره تصدي شكست
لمى كه به زودى اكران يكى از فيلمسازان جسور آمريكايى در في

دهد و پاسخگوى  خواهد شد روز بعد از اين انتخابات را نشان مي
 هم به اين فكر بااين سؤال ماست كه چرا همه استوديوها 

با فروپاشى كاخ : هايى درباره عراق بسازند اند كه چنين فيلم افتاده
   !...آرزوهاى بوش ديگر دليلى براى ترس وجود ندارد

هايى كه روياى  ندگان، هنرمندان و كارگردان از نويسگروهى
پرورانند و براى طرح  هاى آينده را در سر مي ساخت فيلم

صبرانه منتظر هستند تا  كشند بي موضوعات جديد نقشه مي
مقامات هاليوودى به آنها مجوز كار روى سوژه عراق و 

گذاران جدى   گرين گرس كه از سرمايهپل .سپتامبر را بدهند١١
ما نيازمند آنيم كه , :گويد ه است در اين خصوص مياين عرص

مسئله عراق تنها . هايمان بياوريم اين مسائل روز را در فيلم
مشكل ملت عراق نيست؛ بلكه يك معضل جهانى است كه در 

خوريم،  ها، اينترنت به آن برمي همه جا، تلويزيون، مجالت، كتاب
   . تا امروز جاى آن در سينما خالى بوده استاما

ترين و مهمترين راه براى بيان هنرمندانه   و سينما و عمدهفيلم
رو هنر  از اين. اين بحران و روايت داستان قهرمانان آن است

هفتم نيز به اين فاجعه اسفناك كه بازتاب آن در زندگى 
 داخلى و خارجى همه كشورها  اجتماعى و عرصه سياست

 آن در عتبهويداست پرداخته و جو رعب و وحشت را كه به 
اى از زمان   انرژيچنين ,.كشد جهان ايجاد شده به تصوير مي

سپتامبر، جو سياسى كشورها حاكم بود، اما فيلمسازان ١١عمليات 
. به تازگى مجال و مجوز توضيح و تفسير آن را در هاليوود يافتند

ها به   سال گرس به واسطه ارزش و اعتبارى كه در اين گرين
يزش و طغيان اكنون به يك زندگى ورده در اين خ دست آ

دست يافته؛ درام ) امرال سيتى( زمردين شهرامپراطورى در 
مستندى كه به اشغال عراق و اوضاع نابسامانى كه براى ساكنين 

   .پردازد آن در پى داشته است مي
يكى ديگر از .  مايه حسرت و رشك ديگر فيلمسازان استاو

ق قرار گرفته و كسانى كه به شدت تحت تأثير سوژه عرا
سازد جيمزسى استروست، نويسنده و  هايى با آن مضمون مي فيلم

به جشنواره , فصل رفته,كارگردانى است كه بهار امسال با 
سال در بين ٢ سناريوى اين فيلم را نزديك به او . آمد ساندنس

كارهايش داشت، قبل از اينكه جان كيوزاك آن را در اوايل سال 
مايه دشوار  دان معناست كه پيرنگ و درون بخواند؛ اين ب٢٠٠٦

 اينكه چقدر براى يك مرد سخت است كه به فرزندانش -او
 ذهن در از اولين سال جنگ -بگويد مادرتان در عراق كشته شده

روايت ,:گويد باره مي  در ايناو .كارگردان وجود داشته است
قصد من . اش سخت است داستان به همان اندازه پروراندن قصه

  ساز را از اين جنگ به مخاطب  نبوده كه منظرى سرنوشتاين
كنم در چنين موقعيت و جايگاهى اصال  نشان دهم، چون فكر نمي

موضوع محورى فيلم من پريشانى . پذير باشد چنين چيزى امكان
نگرى عميقى  ما به زمان و ژرف. و تشويش ناشى از جنگ است

را صادقانه و آنطور كه نسبت به داستان نياز داريم، تا بتوانيم آن 
كند كه نگاه   فكر مياستروست ,.بايد و شايد روايت كنيم

هاى  غيرمستقيم و تلويحى به جنگ آن هم در قالب داستان
اى كه  ه در دور. احساسى و بعضا خانوادگى تأثيرگذارتر خواهد بود

ميان سياست و مسائل اجتماعى فاصله ايجاد شده، اين كارگردان 
 پيشى بگيرد و مفاهيم آرمان  تا بر سياستدرصدد برآمده 

   .گرايش را با نگاهى گذرا اما فراسوى آن بيايد
زمانى كه نگارش فيلمنامه را آغاز كردم با خودم فكر كردم  ,

بايد راهى وجود داشته باشد كه بتوانم از طريق آن با مردم 
رسيد  ارتباط حسى برقرار كنم و براى مسائلى كه به نظر مي

هاى مختلف كشور شده  ق و تفرقه افكنى در ميان گروهسبب نفا
رسد زمينه معمولى وجود   نظر ميبه .است راه حلى پيدا كنم

داشت كه همه بتوانند از طريق آن به قصه من پا بگذارند و با 
اين جنگ خانمانسوز تراژدى : من در اين پيام هم صدا شوند كه

   ,.مان تر از عقايد سياسي است و خيلى پيچيده
هاى   كيوزاك چندى پيش با اشاره به برخى از سياستجان

شان  پنتاگون درباره تابوت سربازان و انتقال اجساد آنها به خانواده
ها عكس  وقتى آمريكايي,: اظهار تأسف كرده و اظهار داشته است

هايشان  گرفتن از اجساد سربازانى را كه قرار بود به خانواده
 خداى من آنها فكر  ود گفتم آهتحويل دهند قدغن كردند با خ

به نظر من ! ها را دارند اند كه اختيار مرگ و زندگى انسان كرده
خواهى در زمانه خود هنرمند باشى بايد حرفى تازه براى  اگر مي

هايت بياورى كه  گفتن داشته باشى و موضوعاتى را در فيلم
تاكنون كسى به آن نپرداخته باشد؛ موضوعى نو، مثل تابوت 

اش را از كنسرسيوم   سرمايهگريس ,. سربازان آمريكايىنهباغري
گذاران پيشتاز وام گرفته اما وقتى طرح در حال اجرا و  سرمايه

هايى هم از سوى مراجع هاليوودى كه تحت تأثير  توليد بود كمك
   .كار او قرار گرفته بودند به حساب او واريز شد

فصل رفته را نزد , نسبعد از ساندا,:گويد باره مي  در ايناستروست
. كلينت ايستوود برديم و قرار شدكه او آن را كارشناسى كند

ايستوود اخيرا در . روشن است كه چرا او وارد اين ماجرا شد
هايى ساخته كه حكايت از وقفه در گرايشات  حوزه استوديو فيلم

. كرد  كه از آن حمايت ميردمتداول در حزب جمهوريخواهى دا
 در آيوجيما ساخته است، جنگ را يك دروغ هايى كه او فيلم

مان به ما نگاه  كند يا از دريچه چشم دشمنان بزرگ تصوير مي
   .ها كند؛ دو توهين نابخشودنى به حقوق آمريكايي مي
 هاگيس دست پرورده ايستوود، نويسنده و كارگردانى است پل

هايى از آيوجيما با او همكارى كرده است  كه در نگارش فيلمنامه
را تقريبا آماده اكران دارد؛ فيلمى كه , در دره االه, اكنون و

جونز و سوزان ساراندون به دنبال پسرشان هستند كه  لي تامي
   . استگشتهسرباز فرارى بوده و از عراق باز

 آيوجيما گرايشاتى را كه مدتهاست هاليوود آنها را دوگانه
يد، حال را جايگزين گذشته كن: دهد پذيرفته است نشان مي

واقعيات را جايگزين استعارات و به جاى حواشى به حقايق 
 مجال ١٩٧٨ كه سينماى آمريكا تا سال هرچند .بپردازيد

 اما بعد از آن جنگ جزء  پرداختن مستقيم به ويتنام را نيافت،
 تا اواسط دهه ١٩٦٥هايى شد كه تقريبا از سال  الينفك تمام فيلم

ان آغاز عمليات نظامى در از زم.  روى پرده سينماها رفت١٩٨٠
 از آن ساخته ىهاى زيادى درباره جنگ و عواقب ناش عراق فيلم

... و, ما همه سرباز بوديم,، , تفنگدار,هاى ايستوود،  اند؛ فيلم شده
هاى جنگى ويتنام به طور غيرمستقيم به جنگ  همه به نام فيلم

گاه سازندگان آن اين جسارت را  اند اما هيچ عراق پرداخته
   .داشتند كه واقعيت آن را برمال سازندن

هاى صليبى و  گرايى جنگ فيلم ژرف, حالى كه قلمرو بهشت، در
اثر ريدلى اسكات در پى نشان دادن جنگى جديد در خالل 

در , چهارپر,هاى باستانى است، بازسازى فيلم امپرياليستى  جنگ
سپتامبر خواهد ١١ترين پاسخ كمپانى به   قطعا عجيب٢٠٠٣سال 

   . مشابه استتقريبا هم به مسئله عراق ٣٠٠نگاه تروا و . ودب
, بهشت گمشده,هاى ژانر وحشت، مثل   آنها فيلمبرخالف

كنند كه  نگرى منحصر به فردشان اظهار مي با ژرف ,Hostel,و
چرا ,:سپتامبر اين است كه١١ها بعد از  مويه هميشگى آمريكايي

دهايى هستند كه با  تنها نهااستوديوها ,آنها از ما متنفرند؟
توانند عدالت سينمايى واقعى را در مورد مباحث  سرمايه كافى مي

و شناعت جنگ اعمال كنند و عمق مخرب بودن آن را به تصوير 
چارلى ويلسون، داستان بيست و پنج ساله نماينده , جنگ, .بكشند
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كند  داستان او روايت مي. پايين رتبه تگزاسى كنگره آمريكاست
هاى مختلف مسلح كرده  اهدين افغان را با سالحكه چطور مج

اين فيلم . بود؛ كسانى كه بعدها از ارتش آمريكا سردرآوردند
حماسه فساد، تباهي، احجاف در حقوق مردم و سوءاستفاده از 

فاكس تريلرى پرهزينه درباره   با حضور جيميقلمرو .مقام است
عوامل افسران پليس آمريكاست كه در حال تحقيق و شناسايى 

گذارى يكى از تأسيسات آمريكايى در عربستان سعودى  بمب
   .هستند البته با محتواى رقيق شده سياسى

ها نيز عنوان فيلم تازه رابرت ردفورد و درباره دو   براى برهشيرها
گرا در افغانستان و استاد آنها است كه اخيراً به  سرباز آرمان

ن فيلم متيو ميشل نويسنده سناريوى اي. آمريكا بازگشته است
   .نويس قلمرو است همان فيلمنامه

كروز و مريل استريپ همچون ردفورد با   اين فيلم تامستارگان
هاى خطرناك را  افتند و اساساً ريسك مسائل سياسى در نمي

ها تأثيرى بر  كدام از اين فيلم با اين همه ساخت هيچ. پذيرند نمي
كايى و غيراستوديويى را او چند فيلم غيرآمري. اندروايتون نداشت
 ساخته اما باز هم به سبك و سياق بر سپتام١١درباره جو بعد از 

   .اش راهى به سوى گوانتانامو و يك قلب قوى آثار قديم
نظران سياسى   به سوى گوانتانامو كه كامالً از نظر صاحبراهى

اما . ها مواجه شد ارزيابى شده با انتقادهاى منفى و نكوهش رسانه
بارى از شكنجه  هاى خشونت ب قوى به رغم داشتن صحنهيك قل

و عذاب و حتى حضور افسران آمريكايى در آن جلسات به هيچ 
   .رو نشد وجه با چنين مخالفتى روبه

عراق هم مثل ويتنام به گورستان ,: گويد باره مي  در ايناتيون
مردم مظلوم تبديل شده، آرى به همان سرنوشت شوم گرفتار 

اند و تازه به اين فكر  ها به خودشان آمده ل خيليحا. شده است
   .ساختم اند كه من بايد در اين مورد فيلم مي افتاده

 تا به حال به ذهنم نرسيده بود؟ آنها شايد بتوانند قصه چرا
شان بسيار جذاب شود و منظرى  جالبى را پيدا كنند، فيلمنامه

 كه آنها جديد را از جنگ نشان دهند، اما تقريباً هم مطمئنم
كنند و  خودشان هم در آمريكا درباره سياست كنجكاوى نمي

 پرمحتوا و هاى شود كه نتوانند فيلم همين امر سبب مي
البته . ايم  دو فيلم درباره عراق ساختهما .اى بسازند بينانه واقع

سناريوهاى زيادى درباره اين كشور نوشته شده كه به دست ما 
اما . كنيم خوانيم و بررسى مي ت ميما نيز همه را به دق. رسد مي

اند بعضى مثل  بايد اعتراف كنم كه بيشتر آنها خيلى وحشتناك

 نظر اتيون در به ,.من بدل صدام حسين بودم,
او در . هاى اروپايى اختالف عقيده وجود دارد گذاري سرمايه

هاليوود مهم نيست كه چند  در,: كند توضيح اين مطلب اضافه مي
حرف آخر آن اين . كنى  زيرك را مالقات مينفر آدم عاقل و

كسب موفقيت . است كه بايد هر طور شده پول در بياورى
 به سوى گوانتانامو و يك قلب قوى ىهايى چون راه تجارى با فيلم

دانم شايد اين  نمي. در بريتانيا به مراتب آسانتر خواهد بود
كه ما  بايد بگويم اما .موضوع هم در جاى خود حائز اهميت باشد

ايم، بديهى است كه نه تنها  به دنياى تلويزيون خيلى نزديك شده
تر خواهد بود بلكه كار روى موضوعات  از لحاظ مالى به صرفه

گيرد و امكان فعاليتشان بيشتر خواهد بود  محدودتر انجام مي
هاى سياسى  هاليوود از داستان  معتقد است كه دراتيون ,...و

: در ميان مديران رده باالى استوديوشود حتى  صرف استقبال نمي
كرده  رتبگان فاكس كه از مديران برجسته و تحصيل يكى از عالي,

گويد من  اين شركت است درباره راهى به سوى گوانتانامو مي
طور رفتار كرده   اينكايىكنم كه سربازان آمري گاه باور نمي هيچ

ردى كه باشند، حتى در طول تاريخ به نظر من روبه رو شدن با ف
شان وجود دارد  حتى آمادگى ندارد رويدادهايى كه احتمال وقوع

را در نظر بگيرد خيلى وحشتناك است، حتى زمانى كه اين 
كند باز هم  شخص چراغ سبز سر چهارراه را كنترل مي

   ,...ماجراهراسناك است
   گاردين
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در روز دوم ! از آسمان خاورميانه سالح هاي آمريکايي مي بارد
اوت، کوندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا خاطر نشان 
ساخت که صادرات اسلحه اش در ده سال آينده به دوستان 

ني عربستان سعودي، مصر، آقاي جرج دبليو بوش در منطقه يع
 ميليارد دالر ٤٦کويت، بحرين، قطر، عمان و امارات عربي به 

آيا فروختن چنين تجهيزات پيشرفته و مهمي به . خواهد رسيد
 ١٥عربستان سعودي باعث نگراني اسرائيل نخواهد شد ؟ روز 

اوت، واشنگتن کمک هاي نظامي خود را به تل آويو به ميزان 
داد و بدين ترتيب ميزان اين کمک ها در ده يک چهارم افزايش 

 . ميليارد دالر بالغ خواهد شد٣٠سال آينده به 
، جلسه عمومي سازمان ملل طي ٢٠٠٦در روز هفتم دسامبر 
 کشور به تصويب رسيد، دستور داد ١٥٣قطعنامه اي که توسط 

که عهدنامه اي براي کنترل کردن خريد و فروش سالح هاي 
ن خارج از موازين قراردادهاي بين المللي غير اتمي که تا کنو

بيست و چهار کشور از دادن راي . انجام مي پذيرفت تهيه گردد
خودداري کردند که از بين آنها مي توان چين، روسيه، هند، 

تنها يک کشور راي مخالف . ايران، اسرائيل و پاکستان را نام برد
ارا از اين شوراي اتحاديه اروپا آشک. داد و آن هم آمريکا بود

 .قطعنامه حمايت کرد
تقريبا همزمان با اين وقايع، پاريس قراردادهاي مهمي با طرابلس 

 ميليون يورويي با ١٦٨امضا نمود که عبارتند از يک قرارداد 
 کشور جهان را تجهيز ٤١که ارتش هاي ) ١ (MBDAشرکت 
و در فروش سالح هاي کنترل از راه دور رده اول را در [مي کند 

براي خريد موشک هاي ضد تانک .]  م- کسب کرده جهان
شرکت  (EADS ميليون يورويي با ١٢٨ميالن، يک قرارداد 

براي خريد يک سيستم ارتباطاتي ) فضانوردي و دفاع اروپايي
رئيس جمهور نيکال سارکوزي با تعجب مي . Tetraراديويي 

اين بار ديگر چه ايرادي از من گرفته خواهد شد؟ « : پرسد
). ٢(»  قرارداد؟ کارکردن به نفع شرکت هاي فرانسوي ؟امضاي

اما ايراد کار اين است که اين تجارت مرگ بار بدون ! نه الزاما
... شفافيت و خارج از کنترل نمايندگان مردم انجام پذيرفته است

در روز . و ايراد بزرگ ديگرتشويق يک روند جنگجويانه مي باشد
نمايندگي صنايع  يک سخنگوي هيئت ٢٠٠٦ سپتامبر ١٨

، شش ٢٠٠٧تسليحاتي اعالم کرد که فرانسه مي بايست در سال 
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ميليارد يورو اسلحه به خارج بفروشد درحالي اين رقم در سال 

 . ميليارد يورو بالغ مي شد٣٨/٣ به ٢٠٠٤
قاعدتا اعضاي جامعه اروپا موظفند از آيين نامه اي تبعيت کنند 

 و يا کمک به کشمکش که آنها را به خصوص از هرگونه تشويق
ليکن به خاطر صرفه جويي در . هاي موجود برحذر مي دارد

هزينه توليد، ديگر سالح هاي مدرن در يک مرکز توليد نمي 
بدين ترتيب شاهد آنيم که شرکت هاي اروپايي مانند . شوند

EADS ،و يا آمريکايي، براي ساخت هليکوپتر جنگي جديد چيني 
Z10اتي چين برايشان مسئله باشد به ، بدون آنکه سياست صادر

ناگفته نماند . چين فن آوري و نيز قطعات يدکي ارائه مي کنند
 )٣. (که چين تاکنون به سودان ماشين هاي جنگي فروخته است

داد وستد آتش افروزانه آمريکا در خاورميانه، به تحريک سوريه 
 و ايران مي انجامد که هر لحظه قادرند به سوي چين و يا روسيه

نيجريه .  شده اند روي آورنديکه با قدرت تمام وارد بازار جهان
فرانسه به ليبي نگران است چرا که ليبي ماه » هداياي « از 

 مربع از خاک نيجريه که سرشار ر هزار کيلو مت٣٠هاست که به 
. از منابع نفتي و اورانيوم مي باشد چشم طمع دوخته است

 سفيد به شمار مي رود اسرائيل که به خصوص عزيردردانه کاخ
ديگر به واردات اسلحه اکتفا نکرده و خود به اولين صادر کننده 

ونزوئال به نوبه خود از . اسلحه به کشور کلمبيا تبديل شده است
 امر يعني از قدرت جنگي کلمبيا و نيز از خصومت آمريکا با ناي

کشورش نگران شده و براي مدرنيزه کردن سالح هاي خود به 
تعداد فروشنده هاي سالح در جهان رو . ي آورده استمسکو رو

هيچگاه . هند، کره جنوبي، آفريقاي جنوبي وغيره: به افزايش است
مخارج .  نبوده استوفاتا کنون صنايع تسليحاتي تا اين حد شک

 مي بايست به رقم بي سابقه ٢٠٠٦تسليحاتي جهان در سال 
 ).٤( ميليارد دالر بالغ شده باشد ٩/١٠٥٨
اين قضيه چيست؟ واضح است که اخالقياتي » يجه اخالقي  نت«

 هزار ١١٠البته چرا، ناگفته نماند که پنتاگون رد . در کار نيست
 ٢٠٠٤ هزار هفت تير را که در سالهاي ٨٠مسلسل کالشنيکف و 

ديگر ( به دولت کنوني عراق داده بود، گم کرده است ٢٠٠٥و 
). ٥) (يان نياورده ايم مبه هزار جليقه ضد گلوله را ١٣٥گم شدن 

هيچ بعيد نيست که اين سالح ها به دست شورشيان افتاده باشد 
 .و براي حمله به نظاميان آمريکايي مورد استفاده قرار گيرند

  هاپاورقي
 درصد آن توسط ٢٥، EADS درصد آن توسط شرکت٥/٣٧) ١

 درصد آن توسط ٥/٣٧ و Finmeccanicaشرکت ايتاليايي 
 .کنترل مي شودBAE Systemsشرکت انگليسي 

 .٢٠٠٧ اوت ٥ پرس، -آژانس فرانس ) ٢
، به پيشنهاد مشترک »سالح هاي را کنترل کنيم « کارزار ) ٣

سازمان عفو بين الملل، آکسفام اينترناشنال و شبکه جنبش بين 
. المللي درمقابل سالح هاي سبک

http://fra.controlarms.org/pages/index-fra 
 .همان مرجع) ٤
 ٢٠٠٧ اوت ٦ واشنگتن پست، )٥
   

درصد دانشجويان ٧٧
متقاضي،ازخوابگاه 

  محروم هستند
  
   

باوجود تأكيد و الزام آيين نامه هاي وزارت علوم بر ارائه خوابگاه 
.  درصد آن ها از خوابگاه محروم هستند٦٠به دانشجويان روزانه، 

 هزار دانشجوي متقاضي ٩٠٠عالوه بر اين كه در حال حاضر از 
بگاه در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي اعم از شبانه، خوا

 هزار دانشجو امكان دسترسي به ٧٠٠غيرانتفاعي و موارد ديگر 
 درصد دانشجويان متقاضي را ٧٧خوابگاه ندارند كه به عبارتي 

  .شامل مي شود
مهندس مهرداد فوالدي نژاد رئيس صندوق رفاه دانشجويان 

 هزار دانشجوي ١٣٠ر حال حاضر وزارت علوم با بيان اين كه د
روزانه متقاضي، از داشتن خوابگاه محروم هستند به خراسان 

 خوابگاه دانشجويي در دانشگاه ها و ٦٩٠براساس آمار : گفت
 ١٤مراكز آموزش عالي وجود دارد كه در سال تحصيلي جديد 

  .خوابگاه به آن ها افزوده مي شود
 هزار دانشجو در دانشگاه ٥٠٠ ميليون و ٢بنا به آمار : وي افزود

 هزار نفر ٩٠٠ها و موسسات آموزش عالي تحصيل مي كنند كه 
  .متقاضي بهره مندي از خوابگاه هستند

براساس مقررات، دانشجويان دوره روزانه براي استفاده از خوابگاه 
 هزار دانشجوي ١٥٤به همين دليل حدود . در اولويت قرار دارند

: وي افزود. از خوابگاه را دارنددوره روزانه امكان استفاده 
متأسفانه به دليل كمبود فضاهاي خوابگاهي امكان ارائه خوابگاه به 
تمامي دانشجويان روزانه وجود ندارد چه برسد به اين كه بتوانيم 

  .به تمامي متقاضيان، خوابگاه ارائه دهيم
 درصد از دانشجويان متقاضي دوره روزانه ٤٠: فوالدي نژاد گفت

 درصد ديگر اين دانشجويان از ٦٠ابگاه هستند و ساكن خو
 هزار نفر از ١٣٠به گفته وي . خوابگاه محروم مي باشند

دانشجويان روزانه متقاضي خوابگاه هستند كه به دليل محدوديت 
و كمبود فضاي خوابگاهي، امكان ارائه خوابگاه به آن ها وجود 

  .ندارد
ن حاكي از آن گفته هاي اين مسئول در ماه هاي اخير همچني

 هزار نفراز دانشجويان از خوابگاه محروم هستند كه ٧٠٠است 
 هزار نفر دانشجوي روزانه هستند و باوجود ١٣٠ازاين تعداد 

الزام وزارت علوم به ارائه خوابگاه به اين دانشجويان، آن ها 
  .امكان دسترسي به خوابگاه را ندارند

  
 با اشاره به اين كه در همين زمينه معاون دانشجويي وزارت علوم

امسال نيمي از دانشجويان دوره هاي روزانه بدون خوابگاه مي 
باتوجه به افزايش ظرفيت دانشگاه ها تنها : مانند به مهر گفت

 درصد جمعيت دانشجويي ١٠امكان اضافه كردن خوابگاه براي 
  .وجود دارد
 هزار دانشجو داراي خوابگاه هستند كه ١٥٤هم اكنون : وي افزود

ر نيم سال اول سال تحصيلي جاري اين تعداد باتوجه به افزايش د
بنابراين از .  هزار دانشجو مي رسد١٧٠تعداد خوابگاه ها، به 

مجموع گفته هاي مسئوالن امر در وزارت علوم به اين مسئله پي 
مي بريم كه تمامي دانشجويان شانس استفاده از خوابگاه را ندارند 

ه اجاره منزل تن بدهند كه اين امر به و بسياري از آن ها بايد ب
ويژه براي دانشجويان دختر با مخاطرات و مشكالتي همراه است 
. و حتي كمبود خوابگاه دامن گير دانشجويان روزانه نيز شده است

به عبارت بهتر وزارت علوم حتي نتوانسته است به تعهدات خود 
 بخواهد در قبال دانشجويان روزانه عمل كند چه رسد به اين كه

. براي تمامي دانشجويان متقاضي امكانات خوابگاهي فراهم كند
البته از اين واقعيت نبايد به سادگي بگذريم كه هرسال نسبت به 
سال قبل مشكل كمبود خوابگاه باتوجه به افزايش ظرفيت 

اما چه بايد كرد . پذيرش دانشجو در دانشگاه ها، حادتر مي شود
   براي حل اين مشكل داردو وزارت علوم چه برنامه اي

: رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم در اين باره گفت
صندوق رفاه دانشجويان براي كمك به توسعه فضاي خوابگاهي و 
رفع كمبود خوابگاه و دسترسي تمامي دانشجويان متقاضي به 
خوابگاه به ويژه دوره هاي روزانه، طرحي را تهيه و به رئيس 

ه است كه با موافقت رئيس جمهور اعتبارات جمهور ارائه داد
 ميليارد ريالي براي احداث، تكميل و خريد خوابگاه هاي ٥٠٠

  .دانشجويي اختصاص يافت
 ميليارد ريال آن در اختيار ٣٥٠براين اساس قرار شد مبلغ 

وزارت علوم قرار گيرد كه به تازگي از سوي معاونت برنامه 

ك مركزي براي پرداخت ريزي و راهبردي رئيس جمهور به بان
  .به وزارت علوم ابالغ شده است

در همين راستا اليحه جديدي از سوي وزارت : وي همچنين افزود
علوم تدوين و به مجلس ارائه شده است مبني بر اينكه اعتباراتي 
به صورت وام هاي ريالي و ارزي براي تجهيز و توسعه فضاهاي 

رد كه در صورت خوابگاهي در اختيار صندوق رفاه قرار گي
تصويب، بخش اعظمي از كمبود خوابگاه دانشجويي برطرف مي 

  .اين اليحه در مجلس در حال بررسي است. شود
به گفته فوالدي نژاد نگراني بيشتر براي كمبود فضاهاي 
خوابگاهي براي دانشجويان روزانه است چرا كه براساس مفاد 

يان روزانه براي آيين نامه اداره خوابگاه هاي دانشجويي، دانشجو
سكونت در خوابگاه در اولويت هستند و وزارت علوم ملزم به 

تهيه امكانات خوابگاهي براي اين افراد مي باشد در حالي كه هم  
 ١٣٠اكنون وزارت علوم نتوانسته است به تعهدات خود در قبال 

  .هزار دانشجوي روزانه عمل كند
ان شبانه در پس از دانشجويان روزانه، دانشجوي: وي افزود

اولويت استفاده از خوابگاه هستند كه در حال حاضر اين امكان 
رئيس صندوق رفاه خاطرنشان .براي اين دانشجويان فراهم نيست

تأمين خوابگاه موسسه هاي غيرانتفاعي به عهده خود : كرد
موسسه . موسسه است و وزارت علوم تعهدي در اين مورد ندارد

قاد قرارداد با بخش خصوصي نسبت هاي غيرانتفاعي از طريق انع
از : وي افزود.به رفع مشكالت خود در اين زمينه اقدام كرده اند

 باب نيز استيجاري و ١٤٦ باب ملكي و ٥٤٤ خوابگاه، ٦٩٠
 ٢٣١به گفته مهندس فوالدي نژاد همچنين .خودگردان است

 درصد خوابگاه هاي موجود داراي عمر بيشتر از ٣٠خوابگاه يعني 
  . فرسوده هستند كه نياز به تعمير و مرمت دارند سال و٢٠

در همين زمينه چندي قبل رستمي عضو كميسيون آموزش گفته 
 درصد خوابگاه هاي كشور غيراستاندارد و فرسوده ٨٥بود كه 

بنا به ادعاي وي خوابگاه هايي كه دانشجويان در آن . هستند
آنها را ساكن مي شوند، منازل و اداراتي هستند كه دانشگاه ها 

خريداري كرده يا به صورت استيجاري در اختيار وزارت علوم 
قرار داده اند و دانشجويان اين خوابگاه ها در شرايط بسيار 

  .نامساعدي ازنظر بهداشت و امكانات رفاهي به سر مي برند
اين مطلب را وزارت علوم در سال گذشته تاييد كرد و اين كه 

 شدت فرسوده و جان برخي از برخي ازخوابگاه هاي دانشجويي به
  .دانشجويان در برابر وقوع زلزله هاي احتمالي در خطر است

وي همچنين اذعان كرده بود كه تعداد دانشجويان پس ازانقالب 
 برابر شده است در حالي كه امكانات خوابگاهي ١٤تاكنون 

در حالي كه مسئوالن بر .نتوانسته همپاي اين افزايش توسعه يابد
بگاه و فرسوده بودن تعدادي از آنها تاكيد دارند اين كمبود خوا

سوال جاي تامل دارد كه چرا عزم راسخي براي رفع مشكالت 
در اين زمينه وجود ندارد و چرا بايد با وجود اذعان نمايندگان و 

 ١٠خوابگاه به تعداد خوابگاه ها و تنها ١٤مسئوالن امسال تنها 
  !ضافه شوددرصد به جمعيت دانشجويان خوابگاهي ا

با درج آگهی در 
ايران خبر به کار 
  خود رونق دهيد

Tel: 978-4726 

http://fra.controlarms.org/pages/index-fra
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 نان خامه ای 
  :مواد الزم
   عدد۵=تخم مرغ

   گرم۱۵۰=شکر
   استکان۲/۱=آبجوش
   استکان۴/۱=شربت

   گرم۱۵۰=آرد
  بمقدار الزم=خامه فرم گرفته

  بمقدار الزم=ني تزئيشکالت برا
  :هي تهطرز
  .دي تخم مرغ را از هم جدا کندهي و سفزرده
آبجوش را . دي بزنيهمزن برق ها را شکر مخلوط کرده و با زرده

 ظي و غلدي سفهي تا مادي و به هم زدن ادامه دهديبه آن اضافه کن
  .شود

  .دييفزاي مواد بني را به اشربت
 را دهيبعد زرده و سف. ردي تا فرم بگدي جداگانه بزنزي ها را ندهيسف

  .ديبا هم مخلوط کن
واد را  و همه مدييفزاي تخم مرغ بدهي را به مخلوط زرده و سفآرد

  .دي با هم مخلوط کنيبه آرام
  .ديندازي را کاغذ بيمتري سانت۶۰ در ۴۰ يني سکي کف

 و در دي آن را صاف کني و با پالت روديزي کاغذ بري را روهيما
 قرار قهي دق۱۰ مدت د،بهي درجه گرم کرده اني که با آخريفر
 يد،روي نان رولت را از فر خارج کردنکهيبعد از ا.  تا بپزدديده
 ي کاغذ روغنکي يرولت را رو.  تا خنک شوددين را بپوشانآ

 ساعت کنار ۱ و به مدت ديسپس آن را لوله کن. ديبرگردان
 و سطح آن را با دي ساعت، نان را باز کنکيبعد از . ديبگذار

 و در ظرف دي و دوباره آن را لوله کنديخامه فرم گرفته بپوشان
 خامه به ايشکالت  رولت را با يرو. ديمورد نظرتان قرار ده

  .دي کننيدلخواه تزئ
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  يچهارلنگ: يهااس ام اس 
 

چشمهاي درشت و زيبايت را که به من ميدوزي وبا 
لبهاي زيبا آواز ميخواني، احساس ميکنم که بيش از 
هميشه عاشقت هستم ، تو زيباترين قورباغه ي اين برکه 

  اي
===========  

دستت لرزيد، قلبت لرزيد،  اگه كسي دستت رو گرفت،
، شايد همه وجودت لرزيد، براي عاشق شدن عجله نكن

 !باشه بابا برقي

 عشق من از وقتي رفتي خونه تاريکه 

 چراغ خونه خاموشه 

  ي رو چرا با خودت بردوزي فآخه
===========  

موج اگر ميدونست که ساحل هيچ وقت دستشو 
  نميگيره هرگز نفس نفس نميزد که بهش برسه

===============  
  !! دلهشه،ي که اگه بلرزه محکم تر مييتنها بنا

=============  
 کن شي خدمت شما، خالمي ارادت داريلي ترهي

  !! تو راههي بعديليتر
===========  

مادامي که . زندگي مثل دوچرخه سواري است 
  رکاب بزني زمين نمي خوري

=========  

دستت لرزيد، قلبت  اگه كسي دستت رو گرفت،
لرزيد، همه وجودت لرزيد، براي عاشق شدن عجله 

 !باشه نكن، شايد بابا برقي

 

 ايران خبر بزودی با صفحات 
  تمام رنگی

  

 بزودی ايران خبر 
 با چاپ رنگی 

 

 

!بدون شرح  
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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
 يکياودکتر 

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 

  پيمان وليم 
969-3471 

   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 
 فرهاد بخت وهمکاران يعل

829-1938 
 يماندانا کيسم

477-7701 
 مسعود فروزان

542- 7885 
  مژگان فريور

815-2004 
  يحسابدار

   ناهيد 
280-6391  

   ي و گلدوزيخياط
   بيژن

270- 2144  

  يدکوارسيون مراسم عقد و عروس
   مهرناز اسکندر

232- 8535  
  ي جيديسکو ، د

   سامي جيد
473-4233  

  يدکوراسيون منزل و مراکز تجار
   Art In Ironهنر فرفورژه 

660-5365  
  رستوران 

Flavour me Pizza  
514- 8090  
M.J Catering  
870- 5300  

   ي اجتماعيسازمانها و انجمنها
CCIS Services  

262- 2006 
   ايرانيانيانجمن فرهنگ

313-4726 
 يانجمن دانشجويان  دانشگاه کلگر

psac@ucalgary.ca  
  ي و فيلمبرداريعکاس

FM Photo Lab   
230- 3653  

  يفروشگاه مواد غذاي
Hage’s   

235- 5269  
   نان شمسين

272-8495  
   Somarفروشگاه سومر 
252-2700  

  فروشگاه شاهين 
293-0909  

  فرش
  خانه فرش ايران
262-5323  

  فرش نفيس
276-7847  

 تمان ساخينقاش
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
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  سيروس حيدان 
  رمايه گذاریمشاور موفق امور بيمه و س

  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 کشيو حمام، نقاش آشپزخانه يساخت و باز ساز  هاي قديمي شما و تبديل به نوساز خانهيساخت و بازساز  

 Tel: 403-473-5790 

 
 لطفا با من تماس بگيريديقبل از انجام هر کار

  ي و تجاري  مشاور امالک مسکونيآلن مهر
  مطمئن ، معتقد، متخصص  و با تجربه 

 يمسلط به پنج زبان زنده دنيا، فارغ التحصيل در رشته ابزار آالت صنعت
   ياز شهر کلگر

 MLSعضو کالب ميليون دالر 
  رايگان و استفاده از حمل و نقل رايگانيارزياب

  کنيم بنابراين شما آن را باي فروشيم ، سرويس مي که ما ميهر چيز
 تواند ي و تيم مجرب ميتنها آلن مهر. خريد يضمانت و اطمينان م

 ساعته هفت روز هفته در وب سايت ۲۴خانه شما را 
COM.RPMHOMESINC تبليغ کند    

1% IN N.W AND S.W OFFICE. 


