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ك ر آوچ ان يت وزاد جه ن ن

ا وزن  س ٦/٨ب  اون

ادل ( رم٢٦٠مع ه ) گ ، ب

   .ا آمديدن

 یك گوش ی از   ین نوزاد حت  یا

تلفــن همــراه هــم کــوچکتر    

ــت؛رم ــه ياســــ زا از هرگونــــ

ــتن ر  ــت، داش ــعفون ــا هی  یه

ــ الر  ذاتیمــار يخــراب، ب  ه و ی

د یگـر انـواع مـشكالت شــد   ید

العـاده،    ج در نوزادان خـارق    یرا

 یسـت آـه امـر      بـوده ا   یعار

 .رسد یب به نظر ميعج

ن نوزاد جهان با وزن     یتر  آوچك

ــادل ( اونـــــس ٦/٨  ٢٦٠معـــ

ش از  يتا پـ  . ا آمد ي، به دن  )گرم

، نــوزاد »زا رحمــانيــرم«تولــد 

 ١٩ آــــــه در ی اونــــــس٦/٨

چ يا آمــد، هــيــســپتامبر بــه دن

ــوزاد ــه اینـ ــ بـ ــوچكیـ  ین آـ

ــنتوانــسته مــدت ز  دوام یادی

ن یـ تـوان گفـت آـه ا     یم. آورد

ــ  ــوزاد حت ــ از ین ــی  یك گوش

ست، يـ تلفن همـراه بزرگتـر ن     

 خـاص   یهـا   یژگی و یاما دارا 

ــز . خــود اســت پزشــكان مرآ

، »والیـ لو« دانـشگاه    یپزشك

ن موجــود یــشــنبه، ا روز ســه

 یها معرف   آوچك را به رسانه   

 هفتـه را    ٢٦،  »زايرم«. آردند

در رحم مادر خود و همراه بـا        

ــو ــواهر دوقلـ ــده یخـ ش گذرانـ

ــه ا  ــاســت آ ــدت، ســه  ی ن م

شتر از حـداقل زمـان      يهفته ب 

 زنــده مانــدن یاز بــرايــمــورد ن

بـه گفتـه دآتـر      . ن اسـت  يجن

ــكاس« ــان موراســـ ، »جاناتـــ

ــارس،   ــان نـ ــصص آودآـ متخـ

 ینكه شما چـه مـدت زمـان       یا

ــان   ــادر خودتــ ــم مــ را در رحــ

د، مهـم اسـت، امـا       یا  گذرانده

ا بــزرگ بــودن یــار آوچــك يــمع

ــه ــ ن جثـ ــا.ستيـ ــر، یـ ن دختـ

افتـه  ی ن نـوزاد نجـات    یتر  آوچك

بـــــه گفتـــــه . تاســـــيدر دن

گونــه  نیــ، در ا»موراســكاس«

مـــوارد دختـــران نـــسبت بـــه 

 یپسران شانس ادامه زنـدگ    

» زايـــرم«.  دارنـــدیشتريـــب

ه به خانه خود    یهفته اول ژانو  

گـردد    یبرم» هانوفر«در پارك   

» بــايه« او یو خــواهر دوقلــو

ــه آ  ــا هفت ــاال ت ــه  یاحتم ــده ب ن

  .دیآ یخانه م

ر ع ت اح مرتف ل يافتت ن پ

انياتومب            ل رو جه

  در فرانسه

راك يژاك شـ  : نیـ جام جم آنال  

س جمهــور فرانــسه روز  یــير

ــامبر ١٤ســــه شــــنبه   دســ

ــر ــل اتومبیمرتفــع ت ل رو يــن پ

ــارن در     ــراز دره ت ــر ف ــان ب جه

ف ي مــسیمنطقـه آوهـستان  

ســانترال فرانــسه را افتتــاح   

  . آرد

  

 یونیـ زیبه گزارش شـبكه تلو    

TV5   م ين پل عظ  ی فرانسه ، ا

ن بخــش آن یآــه مرتفــع تــر  

 متــر ارتفــاع دارد و طــول ٣٤٣

 ی متر اسـت بخـش     ٢٤٦٠آن  

 ی محسوب م  A75از بزرگراه   

شود آه شهر آلرمـون فـران       

ــدر بز  ــه بن ــرا ب ــاحل ی ه در س

ــصل مــ  یمد ــه مت ــدیتران   . آن

ل معـــضل ن پـــیـــبـــا افتتـــاح ا

ــتراف ــه يـ ك وحـــشتناك منطقـ

 یالت تابــستانيلــو در تعطــيم

  . رودیان مياز م

  

م نــورمن ين پـل عظـ  یـ طـراح ا 

تكت معـــروف يفوســـتر آرشـــ

 اســـت و توســـط یسيـــانگل

ــاختمان  ــرآت ســــــ  یشــــــ

اژ سـاخته شـده      اف یفرانسو

 فقـط   ین پل فرعـون   یا. است

 ســال احــداث ٣ظــرف مــدت 

  .شد

  

 از پل آـه     یخودروها از بخش  

ــراز  ٢٧٠ ــر ارتفــاع دارد از ف  مت

 یرودخانه و دره تارن عبور مـ   

ن بخـش   یتـر آنند امـا مرتفـع      

 متـــر ارتفـــاع دارد و ٣٤٣پـــل 

ــ ــرج ایحت فــل در شــهر ی از ب

  .ز مرتفـع تـر اسـت      يـ س ن یپار

 هــزار ٣٦ن پــل یبخــش پــوالد

زه فــوالد و يــتــن و آــل وزن آم

  . هزار تن است٢٩٠بتن آن 

  

 بـا  یین پـل در برابـر بادهـا   یـ ا

لـومتر مقـاوم    ي آ ٢٥٠سرعت  

پــل .بــوده و ضــد زلزلــه اســت

 دســامبر بــه  ١٧لــو از روز يم

 ی خودروهــا گــشوده مــ یرو

 ینه عبور از پل برا    یهز .شود

ورو اسـت و    ی ٤٫٩٠هر خودرو   

ن مبلــغ یــدر زمــان تابــستان ا

ورو ی ٦٫٥٠ هر خودرو به     یبرا

  .ابدی یش میافزا

ی  ای جراح ل ه        عم

   ايران  در تي جنس رييتغ

مز، روز یورك تــایــويوزنامــه نر

دوشـــنبه دوم اوت در مقالـــه 

ــوع تغ  ــه موضـــ ــاى، بـــ ر ييـــ

ران پرداختـه و  یـ ا ت دريجنس

نوشــته اســت بــا آــم شــدن 

شترى از يــســرآوب، تعــداد ب

مى  تير جنسييرانى ها تغیا

ن مقاله که بـه قلـم   یا .دهند

ال فتحی نوشته شده، بـا     یناز

ز شـده کـه     ف فردی آغا  يتوص

  :ت داده اسـت ير جنـس ييـ تغ
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نه پهـن، بـازوان     يد؛ سـ  یمى آ 

ره پرپـشت   يش ت یعضالنى، ر 

امـا در واقـع     . و صداى آلفـت   

ك یـ ش آـه    يتا چهـار سـال پـ      

ست يعمل جراحى در سن ب    

ت او را   يو پنج سالگى جنـس    

  .ك زن بـود یـ ر يـ ر داد، امييـ تغ

ست يـ از آن زمان تا به حال ب      

مل جراحى مختلف بر روى     ع

ر انجام شده و چهار عمل      يام

او آـه    .گر در شرف اسـت ید

ــار    ــه اش دو ب ــدگى زنان در زن

ازدواج آرده و شوهر دومـش      

ــك او در ا ــآمــ ــاجرا و یــ ن مــ

كش باقى مانده، یدوست نزد 

امروز نامزد زنى دارد آه قـرار       

ر يـ ام  .است با او ازدواج آنـد 

آـــه خواســـته اســـت اســـم 

ود مــى آــاملش منتــشر نــش

مــــن زنــــدگی ام را : "دیــــگو

دوســــت دارم و خوشــــبخت 

ــا آـــسى نبا  ــهـــستم امـ د یـ

ت گذشـته مـن   یـ زى از هو يچ

ــد ــ. بدان ــدازه  يه ــه ان چكس ب

ك روحـانى بـود و      یقاضى آه   

اجازه عمل مرا صادر آـرد بـه        

ــرده اســت     ".مــن آمــك نك

حكومت اسالمى، بعد از ده      

ــا ســال ســرآوب پذ  ــه یه رفت

است آـه بعـضى افـراد مـى         

ــد ج ــسخواهنـ ــود را ينـ ت خـ

ر دهنــد و بـه آنهــا اجــازه  ييـ تغ

ــرفتن   ــى و گــ ــل جراحــ عمــ

. د داده است  یشناسنامه جد 

ش از انقــالب اســالمى در يپــ

است خاصى  ي س ١٩٧٩سال  

ت وجـود   ير جنس ييدر قبال تغ  

ان يـ رانیآن دسته از ا .نداشت

آه خواست شخصى، امكان    

ــاط هــاى الزم را   ــالى و ارتب م

ــستند از   ــى توانـ ــتند مـ داشـ

ــات پز ــكى و معالجــــــ شــــــ

د بـر خـوردار     یـ شناسنامه جد 

اما حكومـت مـذهبى     . شوند

ــجد ــتاران تغیــ ــد خواســ ر ييــ

ت و آنها آـه بـه ظـاهر      يجنس

ف یند را همردیگر درآ یجنس د 

ان مى داند آه    یهمجنس گرا 

در اســالم محكــوم انــد و در   

ــانون آ ــرى ايقــــ ــفــــ ران یــــ

ــوردن    ــشان شــالق خ مجازات

ــت ــا  .اسـ ــا یـ ــا امـ ن روزهـ

ران آـه   یـ ان مـسلمان ا   يروحان

ستم قـضائى حاآمنـد     ير س ب

ــاره يــاز اطالعــات ب شترى درب

ــتغ ــسيي ــدير جن . ت برخوردارن

ــی تغ  ــان حت ــضى از آن ــبع ر يي

ت را به عنوان راه حـل       يجنس

ــورد    ــه در مـ ــسانى آـ ــه آـ بـ

ت خـود دچـار مـشكل       يجنس

  .ه مـى آننـد  يهـستند توصـ  

ن مــسئله در آنفرانــسى یــا 

ت در  ير جنـس  ييـ آه دربـاره تغ   

ماه ژوئن در تهران برگزار شد      

ر آشور  یو بعضى مقامات سا   

ز در آن   يـ ج فـارس ن   يهاى خلـ  

شـــــرآت داشـــــتند مـــــورد 

در حوزه   .بررسى قرار گرفت

ك روحانى به نام    یه قم   يعلم

ا در  يـ مـى ن  یمحمد مهـدى آر   

حــــال نوشــــتن رســــاله اى 

ــاره تغ ــدربـــ ت ير جنـــــسييـــ

ك یـ ن روحـانى در  یـ ا  .اسـت 

همــه "مـصاحبه گفتــه اســت  

ن حوزه مرا   يان و محقق  يروحان

ن یردند آه بر روى ا    ق آ یتشو

آنهـا گفتنـد    . موضوع آار آـنم   

ق من مى توانـد ننگـى        يتحق

ن افـراد   یـ را آه در جامعه به ا     

ر دهـد   يينسبت داده شده تغ   

ن بـاب  یـ و حكم مذهب را در ا     

كــــى از ی ".روشــــن آنــــد

ــدافع ه حــــــق يــــــن اوليمــــ

م ملـك آرا    یت، مر يرجنسييتغ

است آـه در گذشـته مـردى        

  .دون بــوده اســتیــبــه نــام فر

  

  

  

  

  

  

ش از انقـــالب، در يم پـــی مـــر

ــاه، آرزو داشــت زن   دوران ش

بشود اما امكان مـالى عمـل       

. جراحى براى او فراهم نبـود     

ن مـورد بـه     یـ به عـالوه او در ا     

ــال رهنمــود مــذهبى ن  ــدنب ز ي

 ١٩٧٨در ســال . مــى گــشت

تش را در نامـه     يدون وضـع  یفر

نـى ،   يت اهللا خم  یـ اى آه به آ   

انگزار جمهوری اسـالمی،    يبن

د بــــود يــــتبعآــــه هنــــوز در 

نـی در  يت اهللا خمیآ  .نوشت

پاسخ نوشت آـه مـورد او بـا         

ك هــم جــنس گــرا   یــمــورد 

ن خـاطر   يتفاوت دارد و به هم    

اما پـس از    .ت آردیاز او حما

دون یانقالب مردهائى مثل فر  

ت داده ير جنسييا آنها آه تغ ی

بودند مورد آزار قرار گرفتنـد و       

حتـــی بـــه زنـــدان افتادنـــد و 

ملك آرا خانم . شكنجه شدند

اجازه نمـى دادنـد     "د  یمى گو 

گر لباس زنانـه بپوشـم      یمن د 

ده بـودم   يآه سالها بود پوشـ    

ــراى مــن . و عــادت داشــتم ب

ــت  ــكنجه را داشـ ــم شـ . حكـ

حتی مجبورم آردند هورمـون     

 ".ه مردها بشوميبزنم تا شب

 

، ١٩٨٦بـــــاالخره در ســـــال  

هشت سـال بعـد از انقـالب،        

دون موفــق مــى شــود از یــفر

 جراحــى دولــت اجــازه عمــل 

رد امــا او آــه تــوان مــالى يــبگ

ن آه  یالزم را نداشت، براى ا    

ن عمـل   یـ نه ا یران هز یدولت ا 

را آــه در بــانكوك انجــام مــی 

 ١٩٩٧شد بپـردازد، تـا سـال        

ش يچهـار سـال پـ     .صبر آرد

خانم ملك آرا سازمانى براى     

آمك به آسانى آه مـشكل      

س يت جنسى دارند تاس   یهو

نــى، از مقــام یعلــى راز. آــرد

ه و زهـــرا يوه قـــضائهـــای قـــ

ــ   س يشـــجاعى، معـــاون رئـ

ان يـ جمهور در امور زنان، از بن     

ن ســازمان یــگــر ایگــذاران د

ــستند ــبن. ه ــام  ي ــداد ام اد ام

ه یــريك انجمــن خیــ(نــى يخم

رفتـه اسـت    یز پذ ين) اسالمى

ــزار و      ــا ه ــر ب ــى براب ــه وام آ

ست دالر به عنـوان آمـك       یدو

نـــه هـــر عمـــل   ین هزيتـــام

ت ير جنـس  ييجراحى براى تغ  

ان اجـــازه يقاضـــمت  .بدهـــد

ر ييـــقـــانونى بـــراى عمـــل تغ

ت و صدور شناسـنامه     يجنس

د گـواهى پزشـكى     ید، با یجد

ــدر تائ ــد پريـ ــشانى هویـ ت یـ

ــد    ــه دهن ــود ارائ ــسى خ . جن

ن اجــازه مــى یــالبتــه صــدور ا

  .تواند سالها به طول انجامد

ار گران يمخارج عمل هم بس   

ــران . اســت ــدر ته ــل ی ك عم
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ــران . اســت ــدر ته ــل ی ك عم

ل مـرد بـه     یجراحى براى تبـد   

ــزار دالر زن برابــــر چهــــ ار هــ

ر تـا بـه حـال       يـ ام. نه دارد یهز

ل يـ دوازده هزار دالر براى تکم    

مراحــل پزشــكى خــرج آــرده 

   .است

  

 

 

 

 

ن یافراد متفاوتى دست به ا     

دآتـر بهـرام    . عمل مـى زننـد    

كـــى از معـــدود یرجاللـــى يم

ت در ير جنــسييــجراحــان تغ

ــه اســت   ــران گفت كــى از یته

مـــــارانش عـــــضو ســـــپاه يب

ال در  پاسداران بوده و پنج س    

. جنگ با عراق خـدمت آـرده      

ك روحـانى   ینه عمل او را     یهز

ــت  ــوان دسـ ــه عنـ ــه او بـ ار يآـ

ش آار مى آرده پرداخته     یبرا

ن مـرد   یـ بعد از عمل، ا   . است

کـــه زن شـــده از همـــسرش 

ــان   ــا همـ ــه و بـ ــالق گرفتـ طـ

  .روحانى ازدواج کـرده اسـت  

ــر م   ــزوده  يدآتـ ــى افـ رجاللـ

ن فـرد   یـ چند سال بعـد آـه ا      "

ادر به سر   دن من آمد چ   یبه د 

ــادرش را . داشـــت وقتـــى چـ

چ نشانى از مرد    يبرداشت ه 

شوئى آه من عمـل آـرده       یر

ــود  ــودم در او نبــــ   ".بــــ

ارى افراد آـه قـدرت      ياما بس  

ن يعبور از موانع قانونى و تام     

ــالى ا ــمـ ــد، یـ ــار را ندارنـ ن آـ

ناچارنـــد در زنـــدگى روزمـــره 

ــتحق ــد يـ ــل آننـ   .ر را تحمـ

د یـ  ساله اى مـى گو     ٢٧مرد   

ــه در چهــارده ســال گى از خان

را جــرات نمــى یــفــرار آــرده ز

آرده به خانواده اش اعتـراف      

. ل دارد زن باشـد    يـ آند آـه م   

ــى    ــود را سوســن معرف او خ

مى آند در خانه لباس زنانـه       

مى پوشد اما تنها شـب هـا        

ــا ا  ــد ب ــمــى توان ــاس از ی ن لب

د یاو مى گو  . رون برود يخانه ب 

ــا اج دائــم بــه پنهــان  يــن احتی

مـــــارى يآـــــارى او را بـــــه ب

د دچار آـرده    یسردگى شد اف

ــه    ــرده بـ ــعى آـ ــا سـ و بارهـ

  .زنــدآى خــود خاتمــه دهــد

من تمام عمـر  : "دیاو مى گو  

در حـالى    ".ده اميرنـج آـش  

ــا     ــعى دارد بـ ــم سـ ــه دائـ آـ

ــگ ــدش يـ ــد و مجعـ سوان بلنـ

موهــاى دو طــرف صــورتش را 

بپوشـــاند اضـــافه مـــى آنـــد 

مردم با من چنان رفتار مـى       "

خ مـى   یآنند انگـار از آـره مـر       

ــا مـــوزن . میـــآ م را مـــى یهـ

ــه مــن  يآــشند و در خ ــان ب اب

شتر مردهائى  يب. دیمى خند 

ل دارم مرا   یآه من به آنها تما    

در جامعـه اى    ".رد مى آنند

ت برتـرى   يـ آه مـردان از موقع    

نـسبت بـه زنـان برخوردارنـد،     

دردســرهای زن شــدن بــراى 

  .ادتر اسـت یـ ار زيمردان بـس 

آـه پـدرش او را بـه        " عسل" 

 خــاطر عمــل جراحــى اى آــه

ر ييــت او را بــه زن تغيجنــس

اگر "د  یداده طرد آرده مى گو    

ــار    ــسرها رفت ــل پ ــرى مث دخت

آند و لبـاس بپوشـد او را بـه          

ــاطر شخـــــص ت قـــــوى يخـــ

ن مى آنند، امـا از مـا        يتحس

رمــــان مــــى يزارنــــد و تحقيب

رجاللـى مـی   يدآتـر م  ".آنند

د در طــى دوازده ســالى یــگو

ق اعمـال جراحـى،     یآه از طر  

 ر مــىييــت افــراد را تغيجنــس

ش از  يداده، براى آمـك بـه بـ       

ــدو ــور  يست بی ــار خــود مجب م

بوده در جبهه هاى متفـاوتى      

   .بجنگد

ان مــسلمان يــهرچنــد روحان 

ران امروز از درک بهتـری در       یا

ازهـاى افـراد خواهـان      يمورد ن 

ت برخوردارند اما   ير جنس ييتغ

ن مـورد   یگران همچنان در ا   ید

او اضــافه   ".عقــب هــستند

ــد   ــى آن ــراى   "م ــی ب ــا حت م

ــاب بانت ــراى  يخـ ــتان بـ مارسـ

ــار مــشكل     ــام عمــل دچ انج

ن افراد  یرا جامعه ا  یم ز يهست

ــه حــساب مــى    را منحــرف ب

مارســتان ين بيآورد و مــسئول

ها برخورد منفى دارند و مى      

ــا یگو ــد س ــى  ير بین ــاران نم م

 .ننديماران من را ببيخواهند ب

كـى  یپدر : "او ادامه می دهد 

ماران در مطب براى مـن      ياز ب 

د آـرد آـه     ید و تهد  يچاقو آش 

اگر دسـت بـه پـسرش بـزنم         

دآتــر   ".مــرا خواهــد آــشت

آنچـه  : "دیر جاللى مى گو   يم

ن افـراد   یـ ما بـراى آمـك بـه ا       

ــالزم دار ــم یـــ ــارزه یـــ ك مبـــ

  ".فرهنگى جدى است

  جن گيری شهره آغداشلو

شــــهره آغداشــــلو، کمبــــل 

ــارپنتر در   ــر ک اســکات و جنيف

یک پـروژه جـن گيـری کـه بـر           

واقعی است،  اساس حوادث

بـه نقـل از       . مـی کننـد    بازی

پایگاه اینترنتی رویترز از لـس      

ــر از    ــن تریلـــ ــس، ایـــ آنجلـــ

داستانی واقعـی الهـام مـی       

 کیــ کــه بــر اســاس آن رديــگ

ــر  ــه ی ســاله آلمــان١٨دخت  ب

نيروهای شيطانی در  ريتسخ

مـــی آیـــد و جـــان خـــود را از 

ــد   .دســـــــت مـــــــی دهـــــ

ــل    ــه پــ نویــــسنده فيلمنامــ

ــکات    ــردمن و اسـ ــریس بـ هـ

  . دریکسون هستند

  

  

  

  

  

دریکسون کارگردان فيلم نيـز     

خواهد بود و سونی اسکرین     

گمز تهيه کنندگی ایـن اثـر را        

 .بـــر عهـــده خواهـــد داشـــت

ــدگی اســرارآميز  (اســکات  زن

ــکان ــش ) دندانپزشـــ در نقـــ

دادستان منطقـه ظـاهر مـی       

ــالی کــــــه    ــود در حــــ شــــ

خانــه ای از شــن  (آغداشــلو

ــه پزشـــــک اســـــت و ) ومـــ

نقش  (White Chicks)کارپنتر
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ــشجو ر  ــر دان ــی  دخت ــا م ا ایف

فيلمبــرداری ایــن اثــر از  .کنــد

 نــوامبر در ونکــوور کانــادا   ١٦

  .آغاز می شود

اق     یصاحبخانه ا   که در ات

ستاجرش    ه م واب خان خ

ردارين فيدورب ار یلمب  ک

  ر شديگذاشته بود ، دستگ

ــا  یمــرد ــام حامــد س ب ــه ن  ب

 ١٨ یمراجعــــه بــــه کالنتــــر

ــنجان در  ــتان ســــ شهرســــ

 بـــا ارائـــه  یاســـتان مرکـــز 

 ی از مـــدت گفـــت ،یتیشـــکا

ــ ــيپ ــه   یش پ ــرده اســت ک  ب

 کـه   یصاحبخانه اش در زمـان    

ــه   یو ــانواده اش ب ــراه خ  هم

ن يمــــسافرت رفتــــه ، دوربــــ

 در منـزل    یلمبـردار ي ف یمخف

ــت  ــته اسـ ــار گذاشـ  .او کـ

  

دن اظهـارات   يماموران بـا شـن    

قات خـود را در     ين مرد، تحق  یا

ــا ــد و در  ين زمی ــاز کردن ــه آغ ن

ــست ــرد ينخـــ ــه مـــ ن مرحلـــ

 ییوصــاحبخانه را تحــت بــازج

 ییمتهم در بازجو  . قرار دادند 

ه ضـــمن انکـــار  يـــ اولیهـــا

ــیجاســاز ن گفــت کــه ي دورب

مستاجرش دچار توهم شده    

ــا     ــا بـ ــصد دارد تـ ــت و قـ اسـ

ــخ ــرای هــایالپردازي  او یش ب

امــا بــا  .دردســر درســت کنــد

ــه ضــدونق  ــويتوجــه ب  ییض گ

 را  ی مـتهم ، مـاموران و      یها

 و  ی فنـ  ی هـا  ییتحت بـازجو  

 قـــرار دادنـــد کـــه   یسيـــپل

 ضــمن اعتــراف یام وســرانج

ن ، مکـان    ي دوربـ  یبه جاسـاز  

ــواب    ــاق خـ ــولر اتـ آن را در کـ

مــــستاجرش بــــه مــــاموران 

ن یـــبـــا کـــشف ا. نـــشان داد

ار کوچـک   ي بس ین مخف يدورب

 ی هـا  ی بررسـ  ی، پرونده برا  

 ییل مراجع قـضا   یشتر تحو يب

   .شد

راى    سرجوان ب شه پ نق

ذف رق شقىيح   ب ع

پسر جوانى براى ادب آـردن      

ــرق ب عــشقى اش، نقــشه ي

ــرد   ــى آـ ــودن او را طراحـ  .ربـ

ن حادثه به دنبال اعالم     یراز ا  

ــكا ــسر  یشــ ــوى پــ ت از ســ

نكه پـس   یساله مبنى بر ا   ١۶

از ربوده شدن توسط دو پسر     

سـاعت حـبس    ٢جوان مـدت    

ــد   ــاش شـ ــت فـ ــده اسـ  .شـ

ن دانش آموز جـوان دربـاره       یا 

: چگونگى وقوع حادثـه گفـت     

 مهرمــاه ســال  ٢٩عــصر روز 

رفتن به  جارى وقتى به قصد

رون يــآبــاد از خانــه ام بدولــت 

ــوار پ  ــدم، ســــ ــان يآمــــ كــــ

ن يدرنگى شــدم و در بــيســف

د آـارد مرابـه     یـ راه آنان با تهد   

ــاد   ــت آبــ ــانى در دولــ آپارتمــ

 .آشانده و داخل اتاقى بردند    

م، یآنها پس از آندن لباسها     

مــرا لخــت آــرده و تعــدادى    

كـى  یسـپس   . عكس گرفتنـد  

ب عـشقى ام    يـ از آنها آـه رق    

گـر  ید آرد اگر بار د    یاست تهد 

سر راه دختر مورد عالقه اش   

رم، عكسها را چاپ و     يقرار بگ 

ن اهـــالى منطقـــه محـــل يبـــ

زنـــدگى ام پخـــش خواهـــد   

ن ادعاهـا،   یـ با توجه بـه ا    .آرد

ــعبه     ــازپرس ش ــتور ب ــه دس ب

ســـوم دادســـراى شـــهررى، 

ــهررى   ــاهى شـ ــأموران آگـ مـ

ــتحق ــق در اي ــاز  ی ــاره را آغ ن ب

ــد  .آردنـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ــشانى      ــه ن ــه ب ــا توج ــان ب آن

نـدگان پـسر    یى آـه از ربا    یها

ارشـــان يدانـــش آمـــوز در اخت

ــود، متهمــان را   قــرار گرفتــه ب

ــرد ــد ی . ابى و بازداشــت آردن

ــت  ی ــان بازداشـ ــى از جوانـ كـ

  : ى گفتیشده در بازجو

  

  

  

  

ساله از مـدتها قبـل      ١۶جوان  

ــرا ــى   یم ایب ــت م ــاد مزاحم ج

ى آــه مغــازه  یاز آنجــا. آــرد

ــه   ــوالى خانـــ ــدرم در حـــ پـــ

دم آـه   یآنهاست روزى او را د    

رد عالقـه ام حـرف      با دختر مو  

  . مى زند

ــه همــ ــا او جــر و يــن دليب ل ب

ــردم چــون در محــل  . بحــث آ

د آرد بـا    یشان بود، تهد  يزندگ

دوســتانش مــرا آتــك خواهــد 

ــا مـــشاهده ا  .زد ــمـــن بـ ن یـ

ت، از دختر مورد عالقـه      يوضع

ام خواستم به بهانه اى او را       

  .به خانه ما بكشاند

 روز حادثه او طبق قرار پـسر       

.  آنجا آشاند  دانش آموز را به   

آنهــا وقتــى وارد اتــاق خــواب  

خانه ما شدند ، من در داخل       

ــودم  در . آمــد پنهــان شــده ب

رون يــن لحظــه از آمــد بيهمــ

آمدم و با آمك دوستانم از او       

گــــر یم تــــا ديعكــــس گــــرفت

 .جاد نكندیمان ایمزاحمتى برا

به دستور بازپرس پرونـده دو       

مـــتهم بازداشـــت شـــده بـــا 

م صــدور قــرار قــانونى تــا انجــا

 لى آزاد شدنديقات تكميتحق

 

 

 

 

 

 اخبار ، مقاالت ، اطالعيه ها و نشريات برای مشاهده آخرين
  .سازمان از وب سايتهای ما ديدن نمائيد 

www.ufin.org 
www.ufin.de 
www.iranufin.org 
www.cyprus.ufin.org 
www.scotland.ufin.org 
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٣٣۴اطالعيه شماره   

٢٠٠۴/١٢/٢۴:  تاریخ  
 

 رفراندوم با وجود جمهوری اسالمی نه
 

ده است                    رون آم ا  . مدت زمانی است که دست رژيم جمهوری اسالمی  از آستين اپوزوسيون دروغين بي ردم     ت ه بدست م انی ک زم

دارد            ی ن دوم معن ه رفران اريخ نريخت ه دان ت ه زبال انی   .مبارز و قهرمان ايران بت چوبی رژيم مالهای ديکتاتور را سرنگون و ب  زم

ارزان راه        خواهيم  آن وقت تصميم    کردند،    خود رژيم را سرنگون     که مردم قهرمان ايران بدست توانای        گرفته و بدست جوانان و مب

ان پيش ساخته          . آزادی طرح هرگونه رفراندوم را به مرحله اجرا خواهد گذاشت     سيون دروغی و قهرمان ه اپوزي از ب ران ني ملت اي

د خورد   جمهوری اسالمی ندارد و هرگز گول اين بازيهای گروهی در خارج و داخل            ران     . کشور را نخواهن ردم اي ا راه نجات م تنه

ه  رای رسيدگی ب ی ب اه مل شکيل يک دادگ ل آن و ت د و شرط جمهوری اسالمی و دستگيری سران فاسد و قات دون قي سرنگونی ب

روه و د      . خيانتهای آنها و برگرداندن ثروتهای ملی که بدست مالها و وابسته های آنها غارت شده است                ی حق   هيچ سازمان و گ ولت

د               ری کن ران تصميم گي زرگ اي رای ملت ب شانندگان  جمهوری                       . ندارد ب ه ديگران و دست ن د ک ر از آنن ران بزرگت د اي ملت پيروزمن

ا          ئمس. تصميم بگيرند برای آنها   اسالمی و واسطه های آنها يا دولتهای بيگانه          ول تلويزيونها و راديوهای خارج از کشور در آمريک

ه                         هرگز حق ندارد طرح رفر     م در داخل و خارج از کشور تهي ه توسط عده ای از واسطه های رژي اندوم يا طرحهای ضد مردمی ک

ه شود                     . شده به مردم ارائه دهند     اريخ ريخت ه دان ت ه زبال جبهه  . رفراندوم زمانی برای ملت ايران نياز است که جمهوری اسالمی ب

م هستند     اتحاد ملی و ميهنی ايران از تمام رسانه های ايرانی در خار     سته رژي ج از کشور ميخواهد که گول افرادی که بازيچه و واب

م جمهوری               دازی رژي ه سوی بران شتر ب ارزه خود را هر چه بي د و مب نخورند و اختالفات خود را با رسانه های ديگر کنار بگذارن

  .اسالمی و استقرار دولت مستقل و ملی که حافظ منافع ملت و کشور باشد

  سرنگون باد جمهوری اسالمی،  ايران زنده باد ملت بزرگ

  رفراندوم پس از سقوط جمهوری اسالمی هدف ملت ماست

                                                                                        دبير کل جبهه اتحاد ملی و ميهنی ايران

              مهندس علی بفروئی                                                 
 

 اطالعيه
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ه   ازمان ب ل س ر ک ام دبي پي

ان و  ردم قهرم م

  دانشجويان و دانشگاهيان

  

  

  

  

  

  

  

  

با درود فرزندان قهرمان ایـران      

آنـانی کـه سـالهای ســال در    

ــياهچالهای رژ ــر  ســ ــم زیــ یــ

بـــــدترین شـــــکنجه هـــــای 

مزدوران خامنه ای و خـاتمی      

جان خود را برای آزادی ایـران     

  .گذاشتند

 سـال تـسلط و      ٢۶نزدیک به   

ــانی    اســتيالی گروهــی روح

ــر کــشور کهنــسال مــا    نمــا ب

گذشت در این مدت عالوه بر      

منــایع طبيعــی و ثــروت ملــی 

فرهنــگ اصــيل ایرانــی مــورد  

جوانان مـا   . تهاجم قرار گرفت  

ایه هــای گرانبهــای کــه ســرم

ودنــد یــا در ميــدانهای بملــی 

ــه   ــر جوخـ ــا در برابـ ــين و یـ مـ

ــدند  ــرار داده شــ . اعــــدام قــ

ســـجایای اخالقـــی ایرانيـــان 

. مـــورد تهـــاجم واقـــع گردیـــد

نادرستی، دروغ، چاپلوسی،   

ــرمایه   ــارت ســ ــاول و غــ چپــ

کــردار . کــشور تــشویق شــد 

نيک، پندار نيک و گفتـار نيـک        

که روش باستانی و جزئی از 

ــه  فرهنــگ  ــود ب هــر ایرانــی ب

تمــسخر گرفتــه شــد و کيــان 

اســالم لطمــه شــدیدی وارد  

ــد ــه و  . گردی بطــور کلــی حمل

تجاوز بـه اخالقيـات ایرانـی از      

  .هر سوی بعمل آمد

در چنين حـال و احـوالی ایـن        

رای هر انسان آگـاه     بپرسش  

ــن     ــه ای ــی شــود ک ــرح م مط

کارها بمدت طـوالنی چگونـه      

جــواب . توانــسته ادامــه یابــد 

سيار بـ گونـاگون و    این سوال   

گـــسترده اســـت و بـــا ژرف   

نگــری بایــستی داده شــود و 

خروج از مهلکه دیـوان بربـاده       

درایت و دورنگری بـا اندیـشه       

ســـازنده و همـــاهنگی بـــين 

نيروهای ملی اعـم از چـپ و        

راســــت و   ایرانيــــان وطــــن 

چنـين  . دوست را مـی طلبـد     

بنظــر مــی رســد کــه خــوش  

مـردم  قلبی و عاطفی بـودن      

آوردن به بازیهـای    و باور   ایران  

مکارانه حکام فعلـی ایـران از       

طرف ایرانيـان یکـی از دالیـل        

نمایـــــان طـــــوالنی شـــــدن 

داران دیــن در باســتيالی ســر

ــال  . کــشور ماســت  بطــور مث

روزی دل بـــه آقـــای حـــاجی  

ــسنجانی    ــر رفــ ــی اکبــ علــ

ــد و   ــانی خـــوش ميکننـ بهرمـ

روزی دیگر بـه آقـای خـاتمی        

اميد می بندند بدون توجه به   

رداننـدگان همـان    اینکه آنها گ  

حکومتی بوده و هـستند کـه       

ــه   ماشــين ــاوز ب ــدام و تج  اع

ــاول    ــسانی و چپـ ــوق انـ حقـ

ــومی را همچنــان    ــوال عم ام

ــاه داشــته   ــال نگ پابرجــا و فع

باید توجه داشت که این     . اند

طبقه استيالگر از ایـن ترفنـد        

باید . ها بسيار در چنته دارند    

آگاه بـود کـه یگانـه راه نجـات          

ی بـدون   کشور ایران سرنگون  

قيــد و شــرط ایــن بــازیگران     

نتيجه موقعی بدست   . است

خواهــد آمــد کــه طرفـــداران    

ــرفراز دســــت در   ــران ســ ایــ

دســت هــم خــارج از گــرایش 

ــن   ــه ایـ ــای گروهـــی عليـ هـ

. بيــدادگران وارد عمــل شــوند

ــيش درآمــد   ــرای شــروع و پ ب

ــی     ــدس ميهن ــار مق ــن پيک ای

تقاضا داریم که روز اول بهمن      

ــاه  ــا روز شــوم  م  بهمــن ٢٢ت

دانشجویان،دانشگاهيان  ماه

و کليه مـدارس و محـصلين و        

معلمين کارگران کارمندان در     

یک صـف واحـد قـرار گرفتـه و       

اتحاد ملی و ميهنـی خـود       با  

را بــه جهانيــان نــشان داده و 

ــه   ــان را ب ــم پوســيده مالی رژی

  .زباله دان تاریخ بياندازند

زنــده بــاد ایــران پاینــده مــردم 

دبيـر کـل جبهـه اتحـاد         .ایران

         . و ميهنـــــــــــیملـــــــــــی

  مهندس علی بفروئی

٢٠٠۴/١٢/٢۴  
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 سرنگون باد 
ی اسالمیجمهور  

 پيام دبير کل
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را ا       رانيچ
!؟  ستين    ايفرنيکال  

 
ــين ســالگرد  ــم در اول ــه ب زلزل

مـردم داغ   بـه   ضمن تـسليت    

ــدگان     ــه خوانن ــم توج ــده ب دی

تفــسير بامــداد ایــران را بــه   

 کـه نگـاه     روزنامه دی سـایت   

جلب به زلزله بم دارد     دیگری  

  :می نمائيم 

  تفــسير روزنامــه دی ســایت 

را مــی خوانيــد ) هیــاول ژانو( 

کــه در آن حــوادث طبيعــی را  

ــار مــسائلی چــون    ــز در کن ني

ــسليحات هـــــسته ای و   تـــ

ــزو   ــاری جـــ ــش اجبـــ پوشـــ

ــی     ــران م ــم ای ــشکالت رژی م

شمارد زیرا این رژیم به دليل      

ــی« ــت  » دین ــی کفای ــودن ب ب

اســـت و از پـــس مـــشکالت  

آیـت اهللا   :انسانها بر نمی آیـد    

ســيد علــی خامنــه ای رهبــر 

مــذهبی جمهــوری اســالمی 

بـــه هنگـــام بازدیـــد از شـــهر 

زلزله زده بـم در روز دوشـنبه        

مـا بـم را   «:  دسامبر گفت ٢٩

ــواهيم    ــر از ســابق خ محکمت

ایــــن کلمــــات را ! »ســــاخت

دست کم بایـد دو بـار خوانـد         

محکمتـر از   «: تا آن را فهميـد    

تو گویی خانه هـای     ! »سابق

 آنقـــدر  خـــشتی بـــم قـــبال  

ــد در  » محکــم« ــود کــه بتوان ب

ــه   ــر زلزلــ ــامبر ٢٦برابــ  دســ

ــد  ــی  ! مقاومــت کن از نظــر فن

مطمئنا چنين امکـانی وجـود      

شـدت زلزلـه ای کـه       . داشت

چندی پيش در کاليفرنيا روی     

در . داد، مشابه زلزله بم بـود     

کاليفرنيا اما تنها دو نفـر و در        

تـا  [بم طبق آخرین اطالعـات      

بيش از بيـست    ]  دسامبر ٢٩

البتـه  ! زار نفر کشته شدند   ه

جنـــوب شـــرقی ایـــران بـــا    

ــسه   ــل مقایــ ــا قابــ کاليفرنيــ

ــست ــه   . نيــ ــن همــ ــا ایــ بــ

مطبوعــات ایــران از انتقــاد بــه 

ــاهی   ــت و مــسئوالن کوت دول

ــد ــسی  . نکردن ــه انگلي روزنام

  : نوشـت » ایـران دیلـی   «زبان  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هزاران مرد و زن و کودک به «

خاطر عدم آمادگی ارگانهـای     

ر کام مـرگ فـرو      دولتی باید د  

همين به تنهـایی    . می رفتند 

ــه    ــسان دیوان ــا ان ــست ت کافي

روزنامه اصـالح طلـب     . »شود

خـشمگنيانه ادامـه    » شرق«

ــه  «: مــی دهــد ــا کــسی ب آی

افرادی که ساختمان سـازی     

مــــی کننــــد و یــــا مجــــوز    

ــد    ســاختمان صــادر مــی کنن

یادآوری می کنـد کـه ممکـن        

اســت روزی فرزندانــشان در  

ــر آوار مــدفون شــوند؟  ــه، زی  ن

آنها تنها به این می اندیشند      

کــه چگونــه مــی تواننــد  یــک 

ــه دو دالر تبـــــدیل   دالر را بـــ

و بـرای اینکـه دامنـه       »  !کنند

بی لياقتی حکومت بـه تمـام      

ــود،   ــشان داده شــ ــا نــ معنــ

ســــایت ایــــران نيــــوز مــــی 

بيمارستانها و دیگر   «: نویسد

مراکزی که به هنگام حـوادث      

باید به مـردم یـاری رسـانند،        

ــا ــه هنگـ ــر از بـ ــه زودتـ م زلزلـ

ــرو    ــم فـ ــر در هـ ــاکن دیگـ امـ

ــد ــر  . ریختنـ ــا کـ ــسئوالن یـ مـ

هــستند و یــا انــسانها و رنــج 

ایشان بـرای آنـان کـامال بـی         

  » !اهميت است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــه پرســش    ــب ب ــن ترتي ــه ای ب

بـــه : اصـــلی مـــی رســـيم  

راستی، چـرا ایـران کاليفرنيـا       

: و یا دقيقتر بگـویيم    ! نيست؟

ــد    ــم نمــی توانن ــردم ب چــرا م

مان هم عـصر خـود      مانند مرد 

در آمریکـــا یـــا ژاپـــن در برابـــر 

حوادث طبيعی ایمن باشند؟    

این یک پرسش تازه نيـست،      

ــه از   ــشوری کـ ــم در کـ آن هـ

 به بعد در    ١٩٧٩انقالب سال   

انــزوای سياســی بــسر مــی 

بــــرد و اکثریــــت جامعــــه آن 

همچنان به مواهـب مدرنيتـه      

ــشان مــی دهــد   : اشــتياق ن

. دموکراســی، رفــاه و امنيــت

ش بـسيار مهـم     این یک پرس  

سياسی است که راه آینـده      

. ایــران را تعيــين خواهــد کــرد 

حــدود هــشت ســال پــيش    

ریيس جمهـور اصـالح طلـب،       

محمد خاتمی با اکثریت خرد     

ــرا   کننــده ای انتخــاب شــد زی

موفق شـده بـود یـک رؤیـا را          

ــشد ــای در . تجـــسم بخـ رؤیـ

پـــــيش گـــــرفتن راه آزادی و 

پيشرفت بدون ضربات روحی    

 از بزرگتــــر و بــــدون هــــراس

  .انقالبات و جنگهای داخلی

فاجعه بم درسـت بـه همـين        

دليــل چــون خنجــر در قلــب    

نمی شـد   . ایران فرو می رود   

از فاجعــه بــم جلــوگيری کــرد 

زیرا مرکز زمـين لـرزه درسـت        

ولی . در زیر شهر قرار داشت 

ــدا و      ــای خ ــه ج ــام ب ــر نظ اگ

اصولی که ظاهرا برای ایـران      

مقرر داشته است، بيشتر بر     

ــسان و امک ــه  ان ــات وی تکي ان

مـــی داشـــت، مـــی شـــد از 

  . دامنه آن کاست

یک خبرنگار گزارش می دهد     

ــای    ــان ارگانهــ ــه داوطلبــ کــ

نظـــامی مختلـــف جمهـــوری 

اسالمی و افراد هـالل احمـر       

بــه » افــراد کنجکــاو «ماننــد 

ویرانه ها خيره شده بودنـد و       

ــن در حاليــست کــه زمــين   ای

زیر پای ایران بطور مرتب می      

در  [١٩٩١پس از زلزلـه     . لرزد

که طی آن چهل هزار     ] رودبار

ــک     ــدند، یـ ــشته شـ ــر کـ نفـ

» ستاد حوادث غيـر مترقبـه     «

تشکيل شد که در زلزلـه بـم        

! هيچ کمکی نتوانـست بکنـد     

آخر چگونـه مـی تـوان کمـک         

ــشه    ــه اندی ــامی ک ــرد هنگ ک

ــر   ــا بـ ــادین حکومـــت تنهـ بنيـ

 گزارش ويژه
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خداوند استوار اسـت؟ ایـران      

ــانون اساســی   ــر اســاس ق ب

ــی   ــت دینـ ــک حکومـ دارای یـ

لـيکن حـرف    ! مانی است پارل

آخــر را در هــر زمينــه همــواره 

نماینده اهللا بـر زمـين، یعنـی        

آیت اهللا علی خامنه ای مـی     

روزنامــه محافظــه کــار   . زنــد

کـه بـه    » جمهوری اسالمی «

خامنه ای نزدیک اسـت مـی       

نویسد که زمين لرزه بم یـک       

ــرای مــردم     ــان الهــی ب امتح

ــران اســت و مــردم در ایــن   ای

ــشا    ــد ن ــی توانن ــان م ن امتح

دهنــد کــه شایــسته رحمــت  

چه درباره این    .الهی هستند 

ــده     ــورد آین ــه در م ــه و چ زلزل

جمهوری اسـالمی در ایـران،      

موضـــوع بـــر ســـر تقـــدیر یـــا 

آزادی، بر سر خدا یـا انـسان        

  . است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

انتقاد از حکومـت در مـضمون       

و آهنگ خویش به این شکل      

چــه انــدازه : بيــان مــی شــود

ان برای ایر» دخالت پروردگار«

چه اندازه از آن    ! خوب است؟ 

بــر ســر ایــن ! زیانبــار اســت؟

موضـــوع مدتهاســـت کـــه در 

همه عرصـه هـای ممکـن، از        

تسليحات هـسته ای گرفتـه      

تا پوشش اجباری، بحث می     

از زمـــان زلزلـــه بـــم، . شـــود

ــن    ــز در ای حــوادث طبيعــی ني

ــد    ــی آین ــه شــمار م ــره ب !  زم

بهرام عکاشه یکـی از زمـين       

ــر دانـــشگاه  شناســـان معتبـ

ران تقدیرگرایی بسياری از    ته

ــرار   ــاد ق ــورد انتق ــان را م ایراني

ــد بــــسياری از « :مــــی دهــ

ایرانيان معتقدند کـه هـر چـه        

ــان مـــی   ــد همـ ــدا بخواهـ خـ

ولــی ایــن کــامال غلــط ! شــود

او برای اینکه نـشان     . »است

دهــد کــه انــسان چــه کارهــا  

بــرای حفــظ خــود مــی توانــد  

ــشنهاد مــی   انجــام دهــد، پي

کند شهر تهران جابجـا شـود       

زیرا پایتخت ده ميليونی ایران  

شدیدا در معرض خطـر زلزلـه    

  .قرار دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

زمين لرزه و بيش از هر چيـز         

ــزار انـــسان   ــا هـ مـــرگ دههـ

پيامــدهای سياســی خواهــد 

ــرا بنيادهـــــای  داشـــــت زیـــ

ــه    ــالمی را بـ ــوری اسـ جمهـ

احتمـاال  . پرسش مـی کـشد    

ریيس جمهور محمد خـاتمی     

نيز این امر را احساس کـرده       

ه از مــصيبت بــم بــه اســت کــ

ــه  ــی «مثاب ــراژدی مل ــام » ت ن

بــرده و یــادآور شــده کــه ایــن 

مصيبت بـه انـدازه ای عظـيم        

اســـت کـــه نمـــی تـــوان بـــه 

انتظـــــارات مـــــردم پاســـــخ 

اعــالم آمــادگی . مناســب داد

بـــــرای دریافـــــت کمـــــک از 

بجـــــز  (سراســـــر جهـــــان  

ــرایيل ــا از ) اس ــيطان «حت ش

معنایی بـسيار بـيش     » بزرگ

ــایتی     ــی کف ــه ب ــراف ب از اعت

سخنان خـاتمی   .ویش دارد خ

او از : را بایــد بــه دقــت خوانــد

انتظارات عظيم مردم سـخن     

گفت و هيچ کس بهتر از وی        

با این انتظارات آشـنا نيـست        

ــر از    ــيچ کــس بهت و شــاید ه

خودش نداند که هنگامی که     

مردم دو بـار بـا اکثریـت خـرد          

کننــده وی را انتخــاب کردنــد، 

چگونـــــه آنـــــان را مـــــأیوس 

ميـد آینـده    مردم به ا  ! ساخت

بهتر خاتمی را ریيس جمهـور   

کردند زیرا بر این گمان بودنـد       

کــه او بــسياری از موضــوعات 

ــارج    ــی خ ــدرت اله ــد ق را از ی

کرده و به دسـت شـهروندان       

ایــران خواهــد ســپرد تــا آنهــا  

بتوانند مسائل خود را با نظـر       

خویش و بدون مداخله الهی     

ولی چنين نـشد و     . حل کنند 

ــسياری   ــرای ب ــم ب ــه ب  از زلزل

ایرانيان دليلی بـر رد مداخلـه       

  .آسمان در کار زمين است

حـــدود شـــش هفتـــه دیگـــر  

انتخابات مجلس برگـزار مـی      

تا آن زمان ساکنان بـم      . شود

ــشت ســر   ــدترین دوران را پ ب

نهاده انـد ولـی هـيچ چيـز در          

ــی    ــود ب ــادر نخواهــد ب ــا ق دني

کفــایتی حکومــت را از یادهــا 

ــد  ــاک کن ــه  . پ ــال دارد ک احتم

ان بـه گونـه ای      انتخاب کنندگ 

رفتار کنند که می تـوان آن را        

ــز    ــه و ني ــان تقدیرگرایان همزم

اکثریت بـزرگ   . عقالنی ناميد 

مـــردم در انتخابـــات شـــرکت 

نخواهنــد کــرد زیــرا خــاتمی و 

ــر     ــر سـ ــانش بـ ــالح طلبـ اصـ

ــد  ــود نماندن ــای خ ــن . قوله ای

موضــوع قابــل درک و انجــام   

ــذیر اســت ــيکن مــردم در . پ ل

حاليکــه بــه پــای صــندوقهای  

ــان  رأی ــد، در همـ  نمـــی رونـ

حــال خویــشتن را بــه دســت 

کــسانی مــی ســپارند کــه    

ــا   ــرای آنهــ آزادی انــــسان بــ

محلــی از اعــراب نــدارد و بــه  

ــار   ایــن ترتيــب همچنــان گرفت

همانهایی خواهنـد مانـد کـه       

زلزله بم را امتحان الهی می      

  .   شمارند
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  هنگ ياسائی جناب سر، استاد بزرگوار خانواده محترم 

پيام تسليت کليه اعضاء سازمان جبهه اتحاد ملی و ميهنی 

  ايران در سالگرد در گذشت اين عزيز را پذيرا باشيد
 

 

 
 در پی دروغ پردازی  13/12/04  در تاريخ  US News نشريهطرحی از 

 .....آخوندها به چاپ رسيده است که خود گويای حقيقت وجودی حکومت ايران است 
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ضور  ی در ٤ح  زن ايران

 CNNمهمترين بخشهای 

  

شاید برایتان جالب باشد آه     

بدانيد چهار زن ایرانى بخـش      

بزرگى از گزارش هاى خبرى     

 را بــــر عهــــده CNNشــــبكه 

  .دارند

ــسروى  ــسا خـ ــشاور : پریـ مـ

ــردبير    ــدیریت و سـ ــد مـ ارشـ

  ســــــــــــــــــــــــــــى ان ان 

 سـال   ١٧پریسا خسروى، با    

ــى ان ان   ــابقه در ســــ ســــ

ى از بــزرگ تــرین مــدیریت یكــ

ــن    ــرى در ای ــاى خب بخــش ه

ــده دارد   ــه عه او . شــبكه را ب

مــــشاور ارشــــد مــــدیریت و 

سردبير سى ان ان و یكى از       

گردانندگان اصـلى آن شـبكه      

ــت  ــونى اسـ ــه از .تلویزیـ او آـ

دوران دبيرســتان عالقــه منــد 

به آار خبرنگـارى بـود، آمـى        

قبـــــل از پيـــــروزى انقـــــالب 

اسالمى، ایران را ترك آـرد و       

ــه ســى ان ١٩٨٧ در ســال  ب

ــاله ٧او دوره .ان پيوســت  س

آــالج آلمبيــا را در شــيكاگو   

ــسانس   ــدرك ليـ ــد و مـ گذرانـ

در ایـن   . روزنامه نگارى گرفت  

ایــام بــود آــه در ســى ان ان  

ــگرى   ــا گزارشــ ــارش را بــ آــ

ــدیویى   Video Journalistوی

ــاق    ــدتى در ات ــرد و م ــاز آ آغ

ــه    ــاى تل ــا دســتگاه ه ــر ب خب

 TELE PROMTERپرومتــــر 

خبــــر دوربــــين  زیرنــــویس (

و تجهيــزات دیگــر ) تلویزیــونى

او . خبـــرى ســـروآار داشـــت

مى گوید به تجربه آارى اش      

بيـــشتر از دســـتمزدى آـــه   

دریافـــت مـــى آنـــد نيازمنـــد 

است چرا آـه خبـر جزیـى از         

گـزارش هـاى    .زندگى اوست 

ماندگارى از او به جاى مانده      

آه جوایز متعـددى را بـرایش       

از جملـــه . بـــه ارمغـــان آورد 

ارس، آودتـاى   جنگ خلـيج فـ    

اتحـــاد جمـــاهير شـــوروى در 

آستانه فروپاشى آمونيسم،   

. جنگ سومالى، زئير و رواندا    

ــال  ــصاحبه ١٣۶۵او در سـ  مـ

ــت     ــور وق ــيس جمه ــا رئ اى ب

ایـــــران، آقـــــاى هاشـــــمى 

ــام داد ــسنجانى انجــــ . رفــــ

همچنـــين انتخابـــات ســـال   

ــور  ١٣٧۶ ــه طـ ــران را بـ  در ایـ

مــــستقيم از تهــــران بــــراى 

ــزارش   شــبكه ســى ان ان گ

دنبال آردن  : و مى گوید  ا.آرد

حرفــــه روزنامــــه نگــــارى در 

آمریكا مشكالت خاص خود را     

برخـى از   . در شروع آـار دارد    

اساتيد روزنامه نگارى به من      

بــراى تــو آــه   : مــى گفتنــد 

انگليسى زبان دوم تو اسـت      

روزنامه نگـارى ماننـد مزرعـه       

ــاهموارى    ــين ن ــا زم ســفت ی

است آـه آـار آـردن روى آن         

ســخت اســت ولــى اگــر مــن 

مــى خواســتم حــرف آنهــا را  

گـــوش بـــدهم اآنـــون اینجـــا 

او در حال حاضر بـراى      . نبودم

ــون و ســایت اینترنتــى   تلویزی

سى ان ان مطلب و گـزارش       

او داراى یـك    . تهيه مـى آنـد    

ــت   ــر اســــ ــد دختــــ   .فرزنــــ

  

ــدار• ــيه نامـ پژوهـــشگر : آسـ

ــى ان ان  ــدار ســـــــ   نامـــــــ

آسيه نامدار پژوهشگر، تهيه    

آننده و خبرنگـار سـى ان ان        

ــده    ــه پربينن ــون برنام هــم اآن

)The Global Minute ( یـــا

ــه در    ــان را آ ــدادهاى جه روی

ســـطح جهـــان ميليـــون هـــا  

و اجرا مى  مخاطب دارد تهيه    

ــد ــصيل .آنـــ ــارغ التحـــ او فـــ

دانشگاه برآلـى آاليفرنيـا در      

رشته ارتباطـات اسـت و آـار        

ــوان گزارشــگر    ــا عن ــود را ب خ

ویدیویى در سـى ان ان و در        

 در آتالنتــا آغــاز   ١٩٨٩ســال 

ــرد ــژوهش و  . آ ــار پ ــدار آ نام

ــزارش   ــل از گـ ــتن تحليـ نوشـ

هاى مهم بين المللى را نيـز       

ــى    ــام مــــ ــصًا انجــــ شخــــ

تلویزیـونى  برنامـه هـاى     .دهد

ــدادهاى  او در زمينــــــه رویــــ

خاورميانه، پناهندگان افغـان،    

برخوردهــــــــاى اعــــــــراب و 

اســــرائيل، رابطــــه ایــــران و 

آمریكـا جــوایزى را بــرایش بــه  

مـصاحبه  . ارمغان آورده است  

او بـــا جيمـــى آـــارتر رئـــيس 

جمهــور وقــت آمریكــا و خــانم 

نخـست وزیـر    (بى نظير بوتـو     

 زنان و مردان موفق
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از توانـــایى او در ) پاآـــستان

او بـا   .ه خبر مى دهد   این زمين 

همسر و دو دختر خود لـيال و        

ــزرگ    ــا، شــهر ب ــا در آتالنت روی

ــا و مرآــز ســى ان ان   جورجي

  .زندگى مى آند

  

گران ترین خبرنگار   : امان پور •

  نگـــار خطرهـــا جهـــان و خبر

آریستين امان پور بـه عنـوان       

گران تـرین خبرنگـار جهـان از        

پــــدرى ایرانــــى و مــــادرى   

. انگليسى در لندن زاده شـد     

پدرش از مـدیران هواپيمـایى      

ــود  ــران ب ــى ای ــستين . مل آری

ــد ســال از دوران آــودآى   چن

ــد و   ــران گذرانـ ــود را در تهـ خـ

تهيه چندین گزارش خبرى او     

از ایران در سال هـاى پـيش،        

يلى بر دلبستگى هـاى او      دل

ــدرى اش    ــرزمين پــ ــر ســ بــ

خـواهرم  : او مى گویـد   .است

ــارى در   در رشــته روزنامــه نگ

ــشگاه   Rhode Islandدانــ

پذیرفته شـده بـود ولـى مـن         

جـــاى او نـــام نوشـــتم و بـــه 

ــتم  ــشگاه رف ــار  . دان ــه آ نتيج

اینكه وى با عنوان دانشجوى    

ممتاز در مقطـع آارشناسـى     

ــصيل شــد   ــارغ التح ــار .ف او آ

ود را ابتدا بـا سـمت       خبرى خ 

طراح گرافيك الكترونيـك آغـاز      

 بـــه ١٩٨٣آـــرد و در ســـال  

ســــــــــــــــــــــــــــى ان ان 

نخــستين ســمت او .پيوســت

ــتيارى   ــبكه، دسـ ــن شـ در ایـ

ميزهاى خبرهاى جهـان بـود       

ولى در مدتى آوتاه توانست     

پلـــــــه هـــــــاى ترقـــــــى را 

آریستين امان پـور را     .بپيماید

خبرنگــار خطرهــا خوانــده انــد 

ى چرا آه در بيشتر جنگ هـا      

آوچك و بزرگ در جهان حاضر 

فلــــسطين . بــــوده اســــت 

اشغالى، افغانستان، عـراق،    

ــایر    ــدا و سـ ــومالى، روانـ سـ

پوشش هـاى خبـرى مفـصل       

ــان ــه  . او در بالكـ ــون بـ او اآنـ

عنوان دليرترین و نام آورتـرین      

خبرنگــار زن در جهــان مطــرح  

او موفـق شـده اسـت       .است

در طول مدت خدمت خـود در       

ســى ان ان جــوایز بزرگــى را 

در زمينــــه روزنامــــه نگــــارى 

ــد  ــسب آن ــا  . آ ــصاحبه او ب م

آقاى خاتمى در اولـين سـال       

ریاست جمهورى اش، آه به     

طور مـستقيم از سـى ان ان        

و تلویزیون ایـران پخـش مـى        

شد از گفت وگوهـاى بـه یـاد     

ــور    ــراى امــان پ ــه ب ــدنى ن مان

بلكه براى آقاى خاتمى بـوده      

مصاحبه اى آه مـردم     . است

ح یكى از   ایران را در اوایل صب    

 ١٩٩٧روزهاى زمستان سال    

از خواب بيدار آـرد و بـه پـاى          

او دیگــر .تلویزیــون هــا آــشاند

  .در سى ان ان آار نمى آنـد   

  

گوینـــده مهمتـــرین : يـــاربخت•

  خبرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــه(رودى  ــار، ) رودابــــ بختيــــ

خبرنگــار دیگــر ایرانــى اســت  

آه در شبكه خبرى سـى ان       

ــه و   ــار تهي ــه آ ــا ب ان در آتالنت

. گزارشگرى خبر فعاليت دارد   

ــرتيتر    ــرى سـ ــده خبـ او گوینـ

ــار ســــــــــى ان ان  اخبــــــــ

آمریكــایى هــا و ســایر .اســت

بينندگان شـبكه سـى ان ان       

در سراسر جهـان، چنـد خبـر        

م بــه یــاد مانــدنى را از او مهــ

اولــى آــه یــك خبــر . شــنيدند

حادثـه  : فوق العـاده تلـخ بـود      

 ٢٠٠١یـــــازدهم ســـــپتامبر  

آمریكا آه به طور مستقيم از      

این شبكه پخش مى شـد و       

خـانم بختيــار وظيفـه گــزارش   

ــر    ــول روز ب ــرى آن را در ط خب

عهــده داشــت و دیگــرى نيــز  

پوشــــش خبــــرى عمليــــات 

آزادســـازى عـــراق و ســـقوط 

 ٢٠٠٣در بهـــار ســـال صـــدام 

  .ميالدى بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عی    ران س داد اي بام

ت در   د داش خواه

ده   ای آين ماره ه ش

شريه  ن ن ز اي از ني

ردان   ان و م زن

ی در  ق ايران موف

اد   ان ي ر جه سراس

وده ار نم  و اخب

ن  ه اي وط ب مرب

زان را  عزي

  .اعالم نمايد



Bamdad e Iran                                                                                                           بامداد ايران

 

Page  28    ٢٨صفحه  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تکليف انگليس در برابر ما

 

  رابطه مرد و زن و طرز تفکر زنانتحليلی بر     !!!!!زنان مخلوقات پيچيده ای هستند 
  

خالصه اینکه چيزهای سـاده مـی توانـد پيچيـده           
هــم باشــند ، چيزهــای ضــعيف هــم مــی تواننــد  

  .قدرتمند باشند 
  
  
  
  
  
  

  

  
   اگر او را ببوسيد ، شما یک آقا نيستيد -١
   اگر او را نبو سيد ، اصال مرد نيستيد-٢
  می گوئيد  اگر از او تعریف کنيد، او فکر ميکند دروغ -٣
  ! اگر از او ستایش نکنيد ، شما برای چی خوبيد-۴
   اگر شما هميشه با او موافق باشيد، شما یک زن ذليل هستيد-۵
  . اگر شما مخالف باشيد ، شما او را درک نمی کنيد-۶
  . اگر شما زیاد او را مالقات کنيد ، شما عجول هستيد-٧
  .را به خيانت متهم می کند اگر شما زیاد او را مالقات نکنيد او شما -٨
   .  اگر زیاد تيپ بزنيد، شما بچه سوسول هستيد-٩
  . اگرتيپ نزنيد ، شما یک آدم شلخته هستيد-١٠
  . اگر حسود باشيد ، او خواهد گفت این بسيار بد است -١١
  . اگر حسود نباشيد ، او خواهد گفت شما او را دوست ندارید-١٢
 . د او غر خواهد زد اگر شما یک دقيقه تاخير کني-١٣
  . اگر او تاخير کند او خواهد گفت این روش زنانه است -١۴
حتمـا ایـن دوسـت بایـد مـرد          ( اگر شما با دوست خود به بيرون برویـد           -١۵

، شما وقت خود را هدر داده ایـد و اگـر ایـن دوسـت زن باشـد خـدا             ) باشد
  .رحمتتان کند 

و دارید دریغ می کنيد و سرد   اگر او را کم ببوسيد شما از محبتتان به ا          -١۶
م خواهيـد شـد کـه از او سـوء           هستيد و اگـر زیـاد او را ببوسـيد مـت           مزاج هـ  

  . هست ٩٩٩استفاده می کنيد و سرو کارتان با 
 اگر شما برای عبور از خيابان به او کمک نکنيد شـما رفتـار مودبانـه بـا               -١٧

ه تربيـت   یک خانم را بلد نيستيد یا ممکن است مـادر شـما بلـد نبـوده بچـ                 
  . کند
 اگر شما برای عبور از خيابان به او کمک کنيد او خواهد گفت ایـن یـک      -١٨

  .حيله مردانه برای فریب دادن اوست 
هستيد و اگر او بـه  ....  اگر به یک زن خيره شوید شما چشم حيض و            -١٩

او فقط خوش تيپ است و من فقط تو         : یک مرد خيره شود او خواهد گفت        
  .را دوست دارم 

   و جدیشوخی 
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وان آماده يکاوشگر قمر ک
  پرش است

به گزارش بخش علمـی بـی       

  بی سی

گنز که سوار بر یکاوشگر هو 

نی به مدار   يمای کاس يفضاپ

 اسـت،   وان منتقـل شـده    يک

ــا  ــه نهـ ــه زودی مرحلـ ی یبـ

تـان،  یسفر خود به سوی تا    

وان را آغاز   يز ک يقمر اسرارآم 

ن کاوشــگر یــا .خواهــد کــرد

 ٢۵ی روز یاروپـــا-ییکـــایآمر

، "نه مـادر  يسـف "دسامبر از   

ش ينی، جدا شده و پ يکاس

ــه تاياز رســ ــان ســه یدن ب ت

  .هفته در راه خواهد بود

ــو ــ ژانو١۴گنز در روز یهـ ه، یـ

 کـرده و    چترهای خود را بـاز    

در خالل دو سـاعتی کـه از        

تان می گـذرد بـه      یاتمسر تا 

جمـــــــع آوری اطالعـــــــات 

ــاره آن  ــمندی دربــــ ارزشــــ

ــا  .خواهـــــد پرداخـــــت امـــ

دانــشمندان هنــوز مطمــئن 

گنز در چگونــه یستند هــويــن

  .طی فرود خواهد آمديمح

گنز هفت سال گذشته     یهو

نی در حال   يرا سوار بر کاس   

وان بـوده   يـ سفر به سوی ک   

ــت ــ. اسـ ــاه نی ديکاسـ ر مـ

م ياره عظـ  ين سـ  یه به ا  يژوئ

تان تنهـا  یتا .ديحلقه دار رس 

ارات يان اقمـار سـ    يقمر در م  

ــسی اســت    ــه شم منظوم

که از اتمسفری قابل اعتنـا      

  .برخوردار است

به علت تراکم ملکول هـای      

ر یتــــروژن، متــــان و ســــاين

) کربنـی (ملکول هـای آلـی    

ــان، یدر اتمــــــــسفر تا تــــــ

دانشمندان تصور می کننـد     

ن قمـر بـه     یـ  ا ت امـروز  يوضع

ــلي م۵/۴ط یشــرا ارد ســال ي

ن شـباهت داشـته     يقبل زم 

   .باشد

  

  

  

  

ــاز ا ــا امیـ ــد ين رو آنهـ دوارنـ

اری از آن دسته  يبتوانند بس 

ی را،  یايميندهای شـ  یاز فرآ 

ط مساعد  یجاد شرا یکه به ا  

ات در کـره    يش ح یدايبرای پ 

تـان  ین منجـر شـد، در تا      يزم

ن حـال   یـ با ا . مشاهده کنند 

هــای بــا توجــه بــه دمــای من

گراد، ي درجـــــه ســـــانت١٧٩

ــان ســردتر از آن اســت  یتا ت

زبـان موجـودات    يکه بتواند م  

گنز ســفر یهــو .زنــده باشــد

ــوی   ٢١ ــه سـ ــود بـ  روزه خـ

سمس آغاز  یتان را روز کر   یتا

  .خواهد کرد

  سفر دلهره آور

ــان، تحلیما ــر ايکــل ک ــلگ ن ی

ات يــت در مرکــز عملیــمامور

ی اروپــــا در یآژانــــس فــــضا

ــان، مـــی   دارمـــستات، آلمـ

از زمــان جــدا شــدن : "دیـ گو

ــو ــیه نی در روز يگنز از کاس

ــکر ــه ی ــا ورود آن ب سمس، ت

 روز طـول    ٢١تـان کـه     یجو تا 

ــاخن   مــی کــشد، کــار مــا ن

اگــر  ."دن خواهــد بــود یــجو

ش يز طبق برنامه پ   يهمه چ 

گنز هنگام ورود بـه     یرود، هو 

ه یـ  ژانو ١۴تـان در روز     یجو تا 

ــبا ــع آوری   ی ــا جم ــد ب د بتوان

ــجزئ ــاتی نظيـ بـــات ير ترکيـ

ر، بافت، دما، فشار،    اتمسف

ــق در   بادهــا و گازهــای معل

آن، گــــــزارش کــــــاملی از 

" ییت آب و هـــــوايوضــــع "

ن یـ تمامی ا .ه کند يتان ته یتا

ــه کاســ  ــه يداده هــا ب نی رل

ــا از آنجــا بــه   خواهــد شــد ت

ــ ــابره يزمــــــــــ ن مخــــــــــ

رغم يــدانــشمندان عل.شــود

نی يعبورهــای متعــدد کاســ

تان هنوز نمی   یاز مجاورت تا  

گنز بـــر چگونـــه یداننـــد هـــو

ــد ســــط ــرود خواهــ حی فــ

تــر شــالنور از دســت يپ.آمــد

انــدرکاران ابزارهــای علمــی 

تاکنون هربار  : "گنز گفت یهو

تــان نگــاهی انداختــه یبــه تا

ر کـــرده يم مـــا را غـــافلگیـــا

ن به گمان من    یاست، بنابرا 

نده هم همچنـان مـا را       یدر آ 

دسـت  ."ر خواهد کرد  يغافلگ

انــــدرکاران ســــه حالــــت   

ش يمختلف هنگام فرود را پ    

برخـورد بـه    :  کنند نی می يب

-ک سطح سخت سـنگی    ی

ک یـــخـــی؛ افتـــادن روی  ی

رجه يا ش یر مانند؛   يسطح ق 

ای یــک دریــای بــه داخــل  

  داده های راداری.روغنی

نی، بــــه يه از کاســــيــــ اول

احتمال وجود محدوده های    

ــاوی ما  ــر  یکوچــک ح ــات ب ع

ــان اشــاره دارد یســطح تا . ت

امـــا دانـــشمندان تـــاکنون   

ــشانی از اق ــن ــای ي انوس ه

د يـ ی که به آن ام  دروکربنيه

دکتـر  .افته اند يبسته بودند ن  

شــالنور بــه بــی بــی ســی 

دوارم يـ مـن هنـوز ام    : "گفت

ــزرگ  یدر ــه ای بـــ ــاچـــ ا یـــ

انوســـــی کوچـــــک بـــــا ياق

ی در آن یخــــــشکی هــــــا

م، همه  یم، اما رک بگو   يابيب

ن يافتن چنـ یه  ياحتماالت عل 

ی کــرده یــزی صــف آرايــچ

  ."اند

كلیروسيو ه ش      ب

   سمسيآارت آر

  

ــ ارایهــا شــرآت ــدهی  ی ه آنن

ت اطالعــات بــه يــخــدمات امن

ستم عامــــل يــــآــــاربران س

 آه  یروسی و ی ندوز، درباره یو

ك یــــبــــه شــــكل آــــارت تبر

سمس یــــــ آریكــــــيالكترون

ــشر مــ شــود، هــشدار  یمنت

 Zafi-Dروس یـــو .دهنـــد یمـــ

سمس را یــك آریــجمــالت تبر

افـت آننـده    یبه زبان آـاربر در    

 Subjectل، در خــط يــمین ایــا

بــه . آنــد یل ترجمــه مــيــمیا

 اخبار علمی
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 یلـ يمیگـر، آـاربر ا   ی د یخنس

دارد آــــــه  یافــــــت مــــــیدر

سمس را به زبـان آـشور       یآر

ك یاو در خط موضوع نامه، تبر     

ــه اســت  ــا شــرآت .گفت  یه

ــتول ــدويــ ــده ضــ روس ید آننــ

 یین توانـــایـــمعتقدنـــد آـــه ا

ن ین زبان به ا   یترجمه به چند  

آنـد آـه بـه     یروس آمك م یو

 و به سرعت منتـشر       یآسان

هـا    ن شـرآت  یـ  از ا  یكی.شود

: دیــگو یمــ Sophosبــا نــام  

 آـه  ییها ليمی درصد از ا ١٠«

 یهـــا اآنـــون در شـــبكه هـــم

ــیا ــدل  ینترنت ــف رد و ب  مختل

روس یــن ویــشــوند، بــه ا یمــ

ن مـسئله،   یاند و ا    آلوده شده 

 به شمار   یالملل  ني ب یدیتهد

ــ ــآ یمـ ــد د ».دیـ گـــر یهماننـ

 سـستم عامــل  یهــا روسیـ و

 بــه Zafi-Dروس یــنــدوز، ویو

 موجــود در یهــا ليــمیآدرس ا

Microsoft Outlook حملـــه 

ن یـــق ایـــبـــرد و از طر یمـــ

 ی تمـام  یافزار خود را بـرا      نرم

اد شـده ارسـال     یـ  یها  آدرس

ن یــوســت ايل پیــفا.آنــد یمــ

ــمیا ــارت     لي ــكل آ ــه ش ــا ب ه

ــتبر ــك آریـ ــسمس نمایـ ان یـ

 آــه یشــود، امــا هنگــام یمـ 

ر یآند، تصو   یآاربر آن را باز م    

 خنـــــــدان را  ی دو چهـــــــره

ــ  خـــط .آنـــد یمـــشاهده مـ

Subject یها، حاو   ليمین ا ی ا 

سمس اسـت   یـ ك آر یام تبر يپ

و بـــسته بـــه پـــسوند آدرس 

 زبان  ١۵ موجود به    یها  ليمیا

ــرا   ــه و بــ ــف ترجمــ  یمختلــ

ــقربان ــال  یان ديـــ ــر ارســـ گـــ

روس بـا وارد    یـ ن و یا.شود  یم

وتر آــاربران، يشــدن بــه آــامپ

روس و  یآند تا ضدو    یتالش م 

انـدازد  يروال آنان را از آـار ب      یفا

 ی را بـــرایر پنهـــانيو مـــس

ــ وانتــــــشار   روس بـــــــه یــــ

  .جاد آندیگر ای دیوترهايآامپ

رسد آه تـا آنـون        یبه نظر م  

شتر در يـــــروس بیـــــن ویـــــا

ــایآمر ــوبیكـ ــتالی، ای جنـ ا، يـ

ا، بلغارســـــــتان و ياســـــــپان

ــشار   ــتان انتـ افتـــه یمجارسـ

 است آه اصل    یگفتن. است

ل یـ   در ماه آور    Zafi-Dروس  یو

ــار  ــ پدیســال ج ــشته ی دار گ

، Mikko Hypponen.بـــــود

د يـــــــم توليس تـــــــیـــــــير

ــا روسیضــــدو ــی یهــ  از یكــ

ن یـ د آننده ا  ي تول یها  شرآت

ما هم  «: دیگو  یافزارها م     نرم

م آـه   ياآنون شاهد آن هست   

ــا ــارت آریـــ ــن آـــ سمس یـــ

 از آـاربران    یارين، بـس  يدروغ

ــا را فر ــتیمـ ــه اسـ ــن . فتـ مـ

 ارسال  یروش سنت " شخصا

 استفاده از   یعنیك  یآارت تبر 

ــرج  ــم را تـــ ــذ و قلـــ ح يآاغـــ

 ی دهــــم و بــــه همــــه یمــــ

آـنم      یه م يصز تو يان ن یمشتر

 ارســال ین روش بــراياز همــ

  ».آارت استفاده آنند

ه   راه ب ن هم  DNAتلف

   رساند  یب م يها آس    سلول

، یی محققان اروپـا   ی گفته به

 متنــــاوب ییویــــامــــواج راد

توانـد   ی همـراه، مـ   یهـا   تلفن

ــه  ــلولDNAب ــا آســ   س ب يه

 یقـ يبر اسـاس تحق   . برساند

 چهار  ی ط REFLEXآه با نام    

 بـالغ   یا  نـه یسال و انجـام هز    

ون دالر و بـــــه يـــــلي م۴بـــــر 

ــفارش اتحاد ــسـ  اروپـــا ی هیـ

جــه بــه ين نتیــانجــام شــده، ا

  .دست آمده است

 

Franz Adlkoferر ی ، مـــــد

ــیاجرا ــی ی  از موســسات یك

ــون ــه در ایخيم ــ آ ــروژه ی ن پ

آنـــد، گفتـــه  ی مـــیهمكـــار

م آه  یما ثابت آرده ا   « :است

س در يدان الكترومغنـــاطيـــم

ن بـه   یي باال و پـا    یها  فرآانس

ــلو ــا لســـ ــ هـــ ب وارد ي آســـ

ج بــه ین نتــایــامــا ا. آنــد یمــ

م بـــه ي قابـــل تعمـــیســـادگ

ــسان ن ــانـ ــس. ستيـ ستم يـ

 شـده در    ی جداسـاز  یسلول

 متفـاوت   یشگاه، به آلـ   یآزما

. از بدن موجودات زنده اسـت     

 ی مـشابه  یهـا   افتهیاگر چه   

هـــــا و   خرگـــــوشی دربـــــاره

ن یها به دست آمده و ا       موش

آـــــــــــــار را مـــــــــــــشكل 

ــ ــازد یمـ ــلول».سـ ــا سـ  یهـ

ــاز ــدهیجداســـــــ  ی  شـــــــ

ــآزما ــد ی ــشان داده ان شگاه، ن

آه بـا قـرار گـرفتن در معـرض      

س ماننـد   يدان الكترومغناط يم

 همراه  یها  آنچه توسط تلفن  

گر قادر بـه    یشود، د   یجاد م یا

 DNA.ستنديـ  خـود ن   یبازساز

ــاو   ــا آـــه حـ  اطالعـــات یهـ

ــيژنت ــ یكـ ك موجـــود زنـــده یـ

 یهـا   است آـه در آرومـوزوم     

 ســلول قــرار دارد و ی هــسته

دان يـ تن در برابـر م    با قرار گرف  

ــاط ــار يالكترومغنــــ س، دچــــ

 از  Adlkofer.شـود   یاختالل م 

ن نكته خبـرداده اسـت آـه        یا

ــد يتحق ــات بعــ ــ بیقــ شتر يــ

دان يــــر ميمتمرآـــز بـــر تـــاث   

ها و    س بر موش  يالكترومغناط

ــوش ــد   خرگــــ ــا خواهــــ هــــ

ــود ــ.بـ ــا  یگفتنـ ــت ادعـ  یسـ

 بــه ی فراوانــیهــا خــسارت

خاطر ابـتال بـه سـرطان مغـز         

 یهــــــا ه شــــــرآتيــــــعل

 تلفن همـراه در     ی دهدآننيتول

كا مطـرح   ی آمر ی االت متحده یا

 آنـان   ی شده است آه عمده   

، یبه خاطر نبود شواهد علم
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