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اسالمی  رژیم که دلیل ۱۲
است در حال سقوط ایران

لترمن دیوید سبک به

دولتی  ضد در هر ساعت ۳۶۵ تظاهرات ۱۲ ـ
است. جریان در ایران در

نوشتن  خبرگزاریهایدولتیهمشروعبه ۱۱ـ 
کردهاند. واقعی و ساختگی غیر خبر چند

در  مالها نکردن جای سوار به روزها ـ این ۱۰
از بعد را آنها که کردهاند جرئت مردم خود تاکسی
بیاندازند. خود بیرون تاکسی لگد از با کردن سوار

برای  شده روشن شمعهای تعداد ـ  ۹
شمعهای تعداد  از بیشتر ملی شخصیتهای 

مذهبی درگذشته شخصیتهای برای شده روشن
شدهاند.

امامزمانکهمحموداحمدینژادقولظهور  ۸ـ 
جمهوریاش ریاست اول دوره سال چهار در را او
هم قرار و دارد غیبت هم هنوز بود داده مردم به

بیاید. زودی به که نیست
سرکوب  ابزار تکنولوژی خرید و واردات ۷ ـ
مردماز وارداتوخریدتکنولوژیکاالهایمصرفیو
کرده است. منفی ایجاد موازنه زده و باالتر رفاهی

روزنامه  سردبیر شریعتمداری، حسین ـ  ۶
«کیهان»تهران،برایگرفتنکارجدیدسوابقکاری
برایروزنامه«کریستین مانیتور» را وحرفهای خود

است. فرستاده آمریکا تایمز» «جوییش و
روی  پرواز آماده هلیکوپترهای تعداد ـ  ۵
دو رهبر دادن فراری برای جماران کاخ پشت بام

شدهاند. برابر
لباس  و بسیج و شورش ضد پلیس بودجه ۴ـ 
لبنان «حزب اهللا» به کمکی بودجه از شخصی ها

است. شده بیشتر
تعداد  از جمعهها امام محافظان تعداد ۳ ـ
شده بیشتر جماعت نماز در شرکت کنندگان

است.
نماز  خطبه رفسنجانی خواندن هاشمی ۲ ـ
با خواندن را جمعه اش روز و کرده را ترک جمعه
کانادا در ملکی معامالت تبلیغاتی بروشورهای 

سپریمی کند.
یک: شماره دلیل و

نظام مصلحت تشخیص انجمن اعضاء همه
آمریکا کارت گرین قرعهکشی فرم کردن پر حال در

شدهاند.

۲۰۱۰ سال آستانه در
همین انگار میگذرد؟ سریع چقدر زمان آقا
 «Y2k» فاجعه از وحشت  همه بود که دیروز
سال آستانه در میکردند پیشبینی و داشتند
خر  تو خر قاراشمیش و در دنیا چیز ۲۰۰۰ همه
پدیده این نمی کرد که هیچکس فکر میشود.

احمدی نژاد گذاشتند)  «Y2k» که(بعدا اسمشرا
بر اوضاع تاثیر خودشرا سال طولمیکشد تا ده

دنیا شروع کند.

عمیق مذهبی ادبیات
عاشورا در مراسم شروع از بعد چند ساعت
ویدیو به دستم اینترنتکلیعکسو ایران از طریق
اهل که این گرفتم. با قرار تحت تاثیر خیلی رسید.
و زدن قمه اهل آزاری و صورت خود به سینهزنی
خیلی نیستمخونریزیامسالعاشورا اینحرفها

بههمچسبید!

و مژدگانی گمشده
روزعاشورای چندبسیجیولباسشخصیاز
احتماال و محسنی میدان حوالی در جاری سال
تقاضا یابندگان از گردیدهاند. مفقود میرداماد
مرکز این به را آنها موتوسیکلتهای میشود
نمایند دریافت توجهی قابل مژدگانی و برگردانده

آورند. در نگرانی از را زیادی عده و
بسیج اسالمی سپاه و کمیته بازرسی بیتالمال

پاره را امام عکس اول
خواهرزاده هم حاال کردی

میکشی؟ مرا
تایید و ایران از واصله  اطالعات طبق
میرحسین خواهرزاده معتبر، خبرگزاری های
تهرانبهضرب عاشورا در تظاهرات روز موسویدر
جزییات مورد در تاکنون است. شده کشته گلوله
اطالعی کشته را او کسی چه که این و قتل این

منتشر نشده است.
فارس «گویا» خبرگزاری و روزنامه «کیهان»
چندینجلسهمشترکتشکیلدادهاندتاسناریوی

اینکهسیدعلی رابطه به جدیدومردمپسندی در
موسوی توسطآرشحجازیو«بیبی سی» کشته

نمایند. تهیه شده
جوان جنازه این اعالم شد که که آن از بعد
«کیهان» روزنامه شده، ناپدید مرموزی طرز به
به احتماال جنازه این که نوشت کوتاهی در خبر

است! انگلستان فراری شده

تبریک و تهنیت
به را  حسینی عاشورای روز رسیدن فرا 
شورشیان، فتنهجویان، اغتشاشگران، همه
موافقین،مخالفین، راهپیمایان، تظاهرکنندگان،
منافقین وهمچنین گروهکها، باندهای سیاسی،
همچنین و خارجی و داخلی اپوزیسیون نهادهای
«سیانان» و و «بیبیسی» به دستاندرکاران
«دویچه وله»و رادیو «زمانه»و رادیو «فردا» وهمه
ناشران به نیز و اروپا و آمریکا ماهوارهای رسانههای
نشریاتزیرزمینیونویسندگانشبنامهفارسیزبان
دیدهبان سازمان و سازمان ملل بشر حقوق دفتر و
و نوبل صلح جایزه داوران انجمن و بشر حقوق
هیاتمدیرهنویسندگاندرتبعیدوکلیهخوانندگان
مقیم ایرانی و تاجران محترم لوسآنجلس طاغوتی
پارک مقیم مادران همه همچنین و کویت و دوبی
وخیابانخوابهای تهران اللهو خانوادههایشهدا
خارج، فمنیست های ایرانو و همه وشهرستانها
همجنسگرایانهلندیوسوئدی،پناهندگانترکیه
و تبریک مخملباف محسن فیلمهای هواداران و

تهنیتعرضمی کنیم.
کشور از خارج اپوزیسیون مصلحت تشخیص انجمن

از هوا وضع پیش بینی
ایران سیما»ی و «صدا

ملتهب بسیار آینده روز چند در تهران هوای
پیچ شمیران حوالی در بود. منقلب خواهد و
اشکآور گاز  وجود علت  به  آزادی خیابان  و

و نیاوران بود. خواهد ابری و مهآلود بسیار هوا
تیراندازی دارای صدای و سر واسطه جماران به
میدان امام حوالی در میباشد. فراوان و برق رعد
پیشبینی خون شدید ریزش و بارندگی حسین

میشود.
گردباد ابریتوامبا ایاممحرمنیمه بقیه در هوا

بود. خواهد محروم و خشک مناطق در

ایران در دختر بن الدن
بن اسامه دختر که خبر این پخش دنبال به
تهرانپناهنده شده الدن بهسفارتعربستان در

توضیحاتی خارجه، امور وزیر متکی، منوچهر
خبر این درباره ایران رسانه های صاحبان به

ارایه داد.
ماه ده مدت دختر  این که مورد  این در
کرد. بیاطالعی اظهار است بوده ساکن ایران
پرسیده بود: چطور که در جواب خبرنگاری وی
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بگیرید! را حقوقتان چک بروید حاال شما متشکرم، احساسات ابراز از

را دانشجویان  مکالمات همه شما که است 
در آنها از کدام هر میدانید و میکنید کنترل
از وزارت اطالعات هستند اما در کجا هر لحظه
تروریست معروفترین و بزرگترین دختر وجود
من گفت: واهللا خبر نداشته است؟ در ایران دنیا
امور ساده وزیر فقط یک نیستم و وزیر اطالعات

خارجه هستم!
آیا این که و دختر این هویت گفت: هنوز او
نشده محرز برای ما است الدن بن دختر واقعا او
پدرش سبیلاو حدسمیزنیمکه ریشو از ولی

است. معروف الدن بن

خوب خبر یک
عوضعلی گویا از آن دنیا واصله اخبار طبق
کردان(دکتر کردانسابق)هنوزهم درحالموت
مدارکارایهشده توسط ومرگ بهسرمیبرد.گویا
مدارک که این در مورد بارگاه الهی به وکالی او
پزشکقانونیمسئولمعاینهجنازهاوجعلیبوده
است فعال قرار او و است نگرفته قرار مورد قبول

بر نگردد. کره زمین به

قدردانی و تشکر
حسینعلی عظما آیتاهللا  از وسیله بدین
منتظریبرای انداختنروزهفتمخود بهعاشورای
آرزوی رحمت و برای ایشان کرده حسینی تشکر

مغفرتمی نماییم. و
کمیته هماهنگی جنبشهای خیابانی ایران

از دیگر گزارشی
۸۸ عاشورای

زنگ تهران از رفقا از یکی پیش لحظه چند
صدای و شلوغه خیلی خیابان ها که گفت و زد
دارند که همه گفت نمیشه. تفنگ قطع و تیر
نیروی میدهند. شعار و میکنند راهپیمایی
مردم با شهر جای در همه هم پلیس و انتظامی
اوضاع که میگفت رفیقمان شده اند. درگیر

و  است تهران   ۱۳۵۷ پاییز سال مثل درست 
انقالب. شروع

فقط اضافه کرد: خداحافظی قبل از رفیقم
تعریف و ببیند که  است خالی  خمینی جای

کند.

اخبار ورزشی
و رفت مسابقات در می دانید که همانطور
مسابقه دو در طی دولت و تیمهای ملت برگشت
که در روزهای۱۳ آبانو ۱۶ آذر برگزارشد این  اخیر
مسابقه در نتایجمساویدستیافتند. به تیم دو
تعیین کننده مسابقهایبسیارحساسو سومکه
نتیجهیک برصفر بود تیمملتباالخره توانست با
غلبه دولت با تجربه و خشن قوی و بسیار تیم بر
و دقایقآخر گلمسابقه در گلنهاییو تنها کند.
رسید. ثمر به شام غریبان شروع ساعات طی در
آرایش با اینک باالتر دسته به صعود با ملت تیم

قدرت والیت می رود. با مصاف تیم به جدید

اطالعیه نیـروی
بزرگ تهران انتظامی

بهاطالعکلیهشهروندانمحترم بدینوسیله
گفتن محرم ماه طول  تمام در  که میرساند
بوده ممنوع «اهللا اکبر» همچنین و «یاحسین»
پشتبامها در «یاابوالفضل» فریاد های فقط و

جایز است.
قانونی خواهند اشد مجازات  به متخلفان 

رسید.
شورشها سرکوب و عمومی روابط دفتر

پسرانه، کتابهای
کتابهای دخترانه!

و آموزش وزیر  بابایی،  حاجی  رضا  حمید
کشور از تفکیک استانداران پرورش، در همایش
ابتدایی مدارس و درسی کتابهای جنسیتی

در سر پروژه آینده این سال که از گفت و خبر داد
او گفت: گردید. خواهد اجرا ایران سر مدارس تا
همه دخترها مونث درسی کتابهای بود در قرار
باشندچون طبیعتا چادر زنها بدونروسریو و
کرد خواهند رجوع کتابها این به دختران فقط
کرد: او اضافه کردیم. عوض را نظر خود بعد اما
به پسران و دختران ایران در چون کردیم حساب
احساسمحرومیت تفکیکجنسیبسیار خاطر
جنسیمیکنندممکناستکتابهاییکدیگررا

اول برگردیم. نقطه دوباره به ما بزنند و دید
اجازه نباید که داد هشدار استانداران به وی
مجله نوعی عنوان به دخترانه کتابهای دهند
قرار استفاده مورد پسران توسط «پلیبوی»

گیرد.

عمیق افکار
سال عمر همه این نوح حضرت که دلیل آن
درستکردنوساخت کردکامالمشخصاست.
ابزارهای الزم کارگر و خدا بدون کشتی سفارشی

داشت. الزم نوح عمر

افکار عمیق
روزی یک که میدانستند گوسفند و گاو اگر
به حضرت نوح باشند هیچوقت باید غذای بشر

نمیشدند. او کشتی سوار و نمیکردند اعتماد

سال آخر مطالب
پایان هرسال میالدی چندمطلب معموالدر
کاری هیچ که به میماند روی دستم کرده باد
در طنز موجود که نیستم مطمئن نمی خورند و

آنها برای کسی جالب باشد.
به اینجوری را نوشتههای سال معموال هر
 Clearance آنها به که آمریکایی حراجهای مانند
 End of The اصطالح شیکترش (و میگویند
سال  شماره آخرین در میباشد)  Year Sale
نمیآورم. همدر میدهم وصدایش را قرار روزنامه
متاسفانه برایآندسته از خوانندگانکه اهلاین

امسال هستند حراجی و ارزان نوشتههای نوع
ندارم. زیادی چیز

وقایعخنده داریاست علتآنهمحوادثو
لطفمحمود به لحظه به لحظه سالاخیر در که
مطلب این فعال خود اتفاق. ایران در احمدینژاد
ببینم تا کنید قبول سال آخر حراج عنوان به را
کوتاه احمدینژاد شد و آیا خواهد چه آینده سال

نه. میآید یا

هفته سیاسی تفسیـر
اربعین برای غذای نذری ایام محرم و مردم
رویشیکوجب که آشیبرایخامنهایپختهاند

روغن است!

اطالعیه
روز در افتاده  اتفاق حوادث به توجه  با
دادن از عاشورایسالجاریدر ایران بدینوسیله
از جایزه صلحنوبلبه باراکاوباما پوزشطلبیده و

بخشش داریم. تقاضای ایران مردم جوانان و
نوبل جایزه داوران کمیته

را که دم خود ماری
بلعید

داده گزارش انگلستان چاپ روزنامه یک
و بی سابقه یک یک رویداد عجیب در است که
است! بلعیده را خود دم گرسنگی شدت از مار
و فکر قلمداد نکنید سیاسی خبر را لطفا این
چون آقای نیست رویداد عجیب این نکنید که
میکند را کار در ایران همین دارد هم خامنهای

بله... هم بسیجیها و
اینماربعد ازبلعیدندمخود توسطصاحبش
بهیکدرمانگاه دامپزشکیبردهشدتا بتواننداورا

بود نجات دهند. افتاده به حالت خفگی که
گرسنه بود بسیار من مار گفت: صاحب مار
سوپر مارکتها غذایهمه حیوانیچون چوندر
داریم ولی موش قناری و طوطی و و و گربه سگ
 بقیه در صفحه ۳۳   

بیمهسالمتیوبهداشتیبیمهسالمتیوبهداشتی
گروهی و فردی

بیشتر اطالعات و بروشور دریافت برای
زیر تلفن شماره بصیری در الدین نجم با

بگیرید تماس

مخارج و دارو، ویزیت، شامل
بیمارستان آزمایشگاهی

مناسب قیمت بیمه دندان با همچنین و

301-424-4011
Insurance Brokers of America

www.InsuranceBrokersUSA.com

Tysons Corner
8212 Old Courthouse Road    

Vienna, VA 22182 

703-448-2349

طهماسبی ژیال دکتر
دندانپـزشک

Advanced General Dentistry from Columbia University

Late evening and weekend appointments available

سالتجربه تدریسو دندانپزشکی بیش از۲۰
تخفیفویژهبرایبیمارانیکهبیمهندارند * پذیرفتهمیشود اکثربیمه ها

Skyline Dental Group
5601 Seminary Road, Suite 3 

Falls Church, VA 22041

703-671-9311
www.skylinedentalgroup.com

Emergency: 240-731-3768

فرهنگ ایران کانون دوستداران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
یا سه     یک ساختمان شماره از ـ ورودی تریا در کافه

                  

برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
E-mail:Kanooneiranian@hotmail.com          www.kanooneiranian.org

درباره: گفتار
خودسانسوری و سانسور

ایران مطبوعات در

سازمانهای عملکرد و وظایف
فرهنگی: دموکراتیک

فرهنگی؟ است سازمانی کانون آیا

دی) ۱۴) ژانویه ۴ دوشنبه

عکاس خبرنگار سربخشیان، حسن سخنران:

دی) ۲۱) ژانویه ۱۱ دوشنبه

رفیعی فرامرز و ناظر مهدی سخنرانان:
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

خالی از شوخی

عمودی

 بقیه در صفحه ۳۸   

۱۱ صفحه از بقیه

۲۸ صفحه از بقیه

١ ٥  ١ ٤   ١ ٣  ١ ٢   ١ ١   ١ ٠   ٩    ٨    ٧    ٦     ٥    ٤    ٣    ٢    ١   
   ١
   ٢
   ٣
   ٤

    ٥
   ٦
   ٧
   ٨
  ٩

  ١ ٠
  ١ ١
 ١ ٢
  ١ ٣
 ١ ٤
١ ٥

١ ٥  ١ ٤   ١ ٣  ١ ٢   ١ ١   ١ ٠   ٩    ٨    ٧    ٦     ٥    ٤    ٣    ٢    ١   
   ١
   ٢
   ٣
   ٤

    ٥
   ٦
   ٧
   ٨
  ٩

  ١ ٠
  ١ ١
 ١ ٢
  ١ ٣
 ١ ٤
١ ٥

ا

ا

ا

ا

ا

ش

ت

ی

ا

ش
ن

ل

ا

رل

ط

ل

ش

ل

دد

ع

هو

ا
و

م

ن

ی

ا

د

ا ا

د

پ

ر

ا
ن

ی
د

ت
م

ی

ر

ا

ن

ا
ا

ن

ا

ی

و

س

ی

ل د

ی
ن

ع

چ

ی

ج

س
ل

س

س

ت

ی
ی

ل
ی

ر

ی

م

و

و

و

ق

ر

و

و

ر

و

ت

ن

و

ن

ک

ت

و

ن

ا

ن

ه

ا

ر

ن

ا

ه

ه

م

ا
ا

ا

ی

ا س
س

ی

م

ب

یل

ا

ر

ر

م

ز

ا

ا

ا

و

پ

ا

ب

ش
ش

ج

ش

ر

د
ر

ا

ا
ا

ا

ا

ا

ا
ج ج

ج

ج

س

س

س

س

د

ن

ن
ن

ن
ن

ن

ن

ن

ع

د

د

د

د
ی

ط

م

مم

م
م

ی

ی

ی

س

ی

ی

ی

گ

لگ

ل

و
ب

ا

ب

ب ک

ک
ک

ز

ز

ا

و

ر

ا

ور

ر
ش

ه

ه
ه

ل

ا

ر

ه

د

م
مم

محمود  ابوالقاسم تالیف کتابی عنوان ۱ ـ
پنهانی. زمخشریـ

ذات و  بد  ـ غذا آسیاب ـ است ۲ ـ فلزی
بدطینت.

واحد  فرویدـ  ـ کتاب محصل خانه دوم ۳ـ 
آلمان. قدیم پول

ستاره ایدرخرس  فوتبالـ اصطالحیدر ـ ۴
میوههای درختی. ـ از کوچک

باد  ـ نیاموخته کردنیها ـ سواد پا به از ۵ ـ
طوالنی. نقلیه وسیله ـ مالیم

مو  آن از گاهی ـ تربیت و تعلیم حاصل ۶ ـ
محبت. و ـ دوستی میکشند نیز

انگلیسی  طبیعیدان مشهور رفتهـ  باد بر ۷ـ 
قالی. رنگهای مهمترین از ـ

حدادی  فلز ـ بو خوش رنگ و زیبای گیاه ۸ـ 
بدگمانی. گناه ـ

برق ـ  مخزن قوه ـ ریخته به هم ۹ ـ فایل
چین.

هر  ـ کردن پیروی ـ است خرس همان ۱۰ ـ
وسیله خبری.

ـ فیزیکدانایتالیایی  شکلیهندسیاست ۱۱ـ 
است. زنده ـ حاکمنشین عمارت ـ

آشیانه  فلزات ـ ـ از سرزمین کاسترو ۱۲ ـ
مرغ.

آورنده ـ  به وجود نقلیه اسبی ـ ۱۳ ـ وسیله
قایفرانان. نهار تابلوی خالق و فرانسوی نقاش

ـ از وسایلنقلیهعمومی  آیینخداپرستی ۱۴ـ 
برکت. و خیر ـ

معروف فرانسوی  نویسنده ـ جامه وارو ۱۵ ـ
کتابکاپیتانفراکاس.

تواین  معروف مارک آثار از نفس ـ تنگی ۱ ـ
نویسندهآمریکایی.

خیاطیـ   در نوعی برش سپاهـ  ۲ـ  فرمانده
درخت. باردهی نوبت

قدیم  نام جالل ـ و شکوه ـ نامی نیک ـ ۳
بلوچستان.

دارد ـ  دنبال به آمد ـ پوشاننده ۴ ـ بسیار

انگور سیاه.
در  رودی ـ شده هدایت ـ بلند چوب ۵ ـ

ویتنامیها. عید ـ روسیه
در  معروف بیمارستانی ـ عربی نفی حرف ۶ـ 

از ادیان. ـ یکی تهران
حق  ـ خارا سنگ ـ پول کیسه ـ  ۷

مخالفت.
ـ بخشش  فارس ایران در خلیج از جزایر ۸ـ 

ـپیشینیان.
لوازم  ـ ـ گردهمایی فرنگی درنگ بدون ۹ ـ

مبادا. روز
نوعی بیماری  ـ پیکرنگار ـ خانه پرنده ۱۰ ـ

است.
ـ دست مالیدنبه  نفسیاز روی خستگی ۱۱ـ 

سنگریزه. ـ سبکشناسی خالق ـ چیزی
شکار  هم ابزاریست برای این بی سوادـ  ۱۲ـ 

ته. و سر ـ
آینده ـ  میشوند ـ سرخ ۱۳ ـ میکشند و

کشوری عربی.

راهزن  ـ ساختمان نمای ـ مرتجعین از ۱۴ـ 
عربی.

از  اثری ـ اروپا شمال در جزیرهای شبه ۱۵ ـ
بریان. شاتو

نمیفروشند! غذایمار
از را  دمش که این از بعد شده ذکر مار 
گفت: خبرنگاران به کشیدند بیرون حلقومش
دارم ایندمخودماستکه نبودمکه اصالمتوجه
زدم گاز را آن بار چند که این از بعد و میخورم
متوجه شدممزهاشبسیاربهدهنمآشناست ودم
بهکمکمترجمانزبان مار اوکه خودم میباشد.
باخبرنگارانسخنمی گفتاضافهکرد:دربعضی
شرایطتصمیمهایشکمیبرتصمیمهایعقالنی
گذاشته صاحبخود که قرار می کند. وی از غلبه
تا بهدممارخانگیخودیک روبانقرمزوصلکند
نخوردبسیارتشکرکرد وگفت: دیگردم خودشرا

مار سمی نیستم! یک من را شکر که خدا

۲۷ صفحه از بقیه

لحاظ بهرغمسرکوبهایخشنحکومتبه سبز
کمیوکیفیبهصورتبیسابقهایگسترشیافته
والیت نفی در مردم اصلی خواست ثانیا است؛
باقی در این مورد تردیدی فقیه خالصه شده و
سرکوبهای حاکمیت با و ثالثا است؛ نمانده
مسالمت آمیز حل راههای آشتی و خود پیاپی
خامنهای است. بسته را موجود سیاسی بحران
به اگر است. بنبست قرار گرفته یک در اکنون
افزایش جز نتیجهای دهد ادامه خشونت اعمال
ممکن که چیزی گرفت، نخواهد مردم نفرت
بساط و او برسد و انفجار حد نهایت به در است
مسالمت راه از دهد. اگر بر باد هم با حکومتشرا
خواهد رو به مردم رو افزایش مطالبات با درآید
از او نفی تنها با آن ها تحقق مطالباتی که شد، 
منتشر در تصویرهای تحققپذیر است. حکومت
یک نام  تابلوی عاشورا  روز تظاهرات  از شده 
تابلو است. بر شده کنده که دیده میشود کوچه

به تابلو این  خامنهای». میخوانیم «بن بست
بهترینصورتنمادینوضعیتفعلیخامنه ایرا

میگذارد. نمایش به
شدت  با تظاهرات، وسعت ۱۷ شهریور ۵۷ با
سرکوب خونین با و شاه، رژیم علیه شعارها 
در عطفی رژیم نقطه وسیله نیروهای به مردم
است  شده گفته ۵۷ بود. سال انقالبی تحوالت
که از بالگردهایی در یکی موقع، شاه آن در که
شدت نزدیک از میکردند پرواز تظاهرات فراز بر
شاید بود. دیده را خود شخص از مردم نفرت
از پس همین واقعیت او را واداشت که دیدن
البته که کاری مردم درآید، با آشتی در از آن

بود. شده دیر
بر بالگردهایی نیز هفته این یکشنبه روز در
میکردند. پرواز تهران در تظاهرکنندگان سر
این از یکی در خامنهای علی است ممکن آیا
خود از مردم موج عظیم نفرت شاهد بالگردها
در را چه سیاستی او صورت، در این باشد؟ بوده
حاکمیت در عمر خود از باقی مانده کوتاه مدت

کرد؟ خواهد اتخاذ

خامنهای بنبست
۱۰ صفحه از بقیه

نمیشناسد. حدودی و حد هیچ سرکوب
تجاوز مورد را سیاسی پهلوی فعاالن رژیم
مهدیکروبی«گمان جنسیقرارنمیداد.بهگفته 
از  قبل مبارزات دوران۱۵ ساله زندانيان نمىكنم
مسلح گروه هاى تا توده گرفته افراد از كه انقالب
موتلفه و آزادى نهضت اعضاى تا التقاطى مبارز
زندگى با هم زندان در كه اسالمى حزب ملل و
كردهاند[چنيناخبارى را] ديدهياشنيدهباشند.»

۱۸ مرداد ۱۳۸۸). «نوروز»، (سایت
نامهای در موجود گزارشهای به بنا کروبی
افراد از «عدهاى می گوید: خبرگان رییس به
افراد برخى كه نمودهاند مطرح شده بازداشت
نمودهاند تجاوز با شدتى بازداشتى دختران با
سيستم در پارگى و جراحات ايجاد به منجر كه
افرادى ديگر سوى از است. گرديده آنان تناسلى
وحشيانه حالتى با  زندانى جوان  پسرهاى به
افسردگى دچار كه برخى به طورى تجاوز كردهاند
در و جدى روحى و جسمى گرديده مشكالت و

كنجخانههاىخودخزيدهاند.»(سایت«نوروز»،
۱۸ مرداد ۱۳۸۸)

عمومی خواست برابر در مقاومت
به خیابانها نفر میلیونها پهلوی وقتی رژیم
و گیری کرد کناره صحنه از تدریج آمدند، به
جمهوری رژیم اما انتقالی بود. دولت دنبال به
اعتراضات برابر در  مقاومت از  ابایی اسالمی
باالترینمقامنظامیآنمیگوید: میلیونینداردو
شرایطی در کوتاه نمیآییم.» شعارها شعار با «ما
راه هایمخالفتباحکومتبستهباشند، کههمه 
جمهوری حاکمان و عمومیاند مخالفت بیانگر
میدانند نیازی خدا منصوب را خود اسالمی که
نیز نظام رهبری نمیبینند. عمومی رضایت به
راهپیمایی هایمیلیونی را نسخهبرداریازانقالب
اسالمی جمهوری رژیم کرد. معرفی اصیل غیر و
آشکار اصالحپذیری برای نشانه ای هیچ کنون تا
برای را فروپاشی دارد نظر در و است نساخته

سازد. هزینه پر بسیار ایران جامعه 
«رادیو فردا». اینترنتی پایگاه برگرفته از

سیاسی... رژیمهای رفتار

مضمون گزارشی  نقل زمینه، این ... در ـ  ۴
رسمی خبرگزاری وسیله ی به قبل) هفته (دو

نیست. سود از خالی اسالمی، جمهوری
فقیه، ولی فرمان بنابر پیش، سال دو از
نمایندگاناودرموسسات آموزش نظر مراکزی زیر
ظاهرا آنها، ماموریت که میآید وجود به عالی
میان نامشروع (روابط فساد بسط از جلوگیری
تشویق طریق از دانشگاهها در دختران) و پسران
واقعا صیغه و یا موقت شرعی» به «ازدواج آنها
راندن بچهداری و به دختران کردن دست بند
به گزارش متن در است. بوده تحصیل از آنها
نیز دبیرستان ها شده که برای اشاره نیز خبر این
رسیده است. ولی مرحلهی اجرا چنین طرحی به
این مراکز (البد مسئوالن متقابل گزارش گفتنی
آن طی که است والیت) استحضار مقام برای
مزبور «برنامهی است: شده اعالم «تاسف» با
به است، سهل این و نداشته موفقیتی کمترین
ازدواج (صیغه یا امر این قبح میرسد که نظر
قبح «روابط از مراتب به جوانان از منظر موقت)

است. مشروع» بیشتر بوده نا

جنبش در زنان واالی همت

و... سیاسی خبـرهای

تدریسدر هنرستان عالی و وزارت فرهنگو هنر
تدوین، ساختن و به ترک آن ها را موسیقی همه
آثار و تالیفات پرداخت. شاگردان تربیت و آثار
ارزش  با ۱۶ تالیف زیادی دارد که از میان حدود
آخرین آن بازنشستگیاستو فقط دوعددقبلاز
روایتعبداهللادوامی)  به (ردیفآواز درسال۱۳۷۵

او می باشد. قبل از سکته دو سال که است
اخالقی گفتهها،صفاتارزنده شرحخدمات،

عزیز توسط این ما موسیقی به فرهنگ خدمت و
بی شماری صفحات خودساخته رفته دست از

میطلبد. را
ایشان که اشیایی  مسئوالن که امیدواریم
چون مضرابها، برده کار به یا اختراع و لمس،
و... نوشته خود که با دست نت هایی سنتورها،
که برای موزهای چون موزه ای در را و همه همه
پیراهنی که از رومانیترتیبداده اند؛ در ژرژ انسکو
میبرده به کار تا تعداد آرشههایی که میپوشیده
معرض مکان در یک در و جمعآوری همه را و...

دهند. قرار عموم دید

نامداری... ابدی خاموشی
۳۷ صفحه از بقیه

میخواهندبهطرفدارانروحیهباختهخودروحیه
نیست.» کارگر این حربه دیگر البته و بدهند

جمهوری حکومت سیاسی، تشکل این
«توجیه» برای که است کرده متهم را اسالمی
طراحی را «سناریویی» روز هر خود اقدامات
با به رویارویی را مردم طریق از این تا میکند
و بحران دامنه بر روز به «روز و کشانده یکدیگر

سرکوب»بیفزاید.
نوشته بیانیه ادامه در مشارکت جبهه
لباس است که شده دیده روز «در همین است:
پاره قرآن بعدی معرکهگیری برای شخصیها
و کردند جسارت امام عکس  تابلو به کردند،
تبلیغات با تا میشکستند را عزاداری علمهای
و کنند مشوش هم بیخبران را باز اذهان بعدی
نداشتند را و... نگه اینکهسبزها حرمت عاشورا
نگهنداشتند را درحالیکهآنهاییحرمتعاشورا

کهمردمراموردحملهوهجومقراردادندوکشتند
کردند.» مضروب و

«محکوم ضمن اصالحطلب تشکل این
تصریح روز عاشورا در به معترضان حمله کردن»
از پس داده رخ حوادث «مجموعه است: کرده
وقایع ویژه به و جمهوری ریاست دهم انتخابات
و کودتاگران روزعاشورا نشانهشکستکاملکودتا

اقتدار حاکمیت.» نه نشانه و است
«جنبش که این به اشاره با مشارکت جبهه
هر گونه از عاری و مسالمتآمیز سبز»، جنبشی
تا است خواسته معترضان از است، خشونت
این مانع تحقق خویشتنداری» «آرامش و با

«توطئه»شوند.
مجلس اقلیت فراکسیون زمینه همین در
بیانیه ای بهمقاماتقضایی شورای اسالمینیز در
استکه داده امنیتیجمهوریاسالمیهشدار و
افراطی» جانبه و «یک گونه جهتگیری هر از
دولت و منتقدان و سیاسی رقبای با در برخورد
به انقالب و نظام «دلسوزان گسترده دستگیری

بهانههایمختلف»خودداریکند.
حمله با اشاره به فراکسیون اقلیت مجلس
«افرادسازمانیافته»بهسخنرانیمحمدخاتمی،
مراسم در اسالمی، جمهوری پیشین رییس
نوشته جماران، حسینیه در تاسوعا عزادارای
تلخی «حوادث زمینه ساز اقدامات این است:

التهابات سوء استفاده از با عده ای معدود که شد
حرکتهای به دست  عاشورا روز  در سیاسی
افراد و گروهها با مداخله و بزنند ساختارشکنانه
و هموطنانبیگناهکشته مسئولتعدادیاز غیر

مجروحگردیدند.»
از خود در بیانیه اقلیت مجلس فراکسیون
از «فضاسازییک «صداوسیما» خواستهاستتا
سویهومتناسبباخواست وارادهعناصرافراطی»
نظرات طرح برای را الزم و فضای کرده خودداری

کند. فراهم مختلف دیدگاههای و
دستگاههای از همچنین فراکسیون این
«گروههای با استتا اطالعاتیخواسته امنیتیو
رسمی غیر که بعضا مورد حمایت یافته سازمان
بودهودراقداماتغیرقانونیخودازمصونیتقابل

کند. برخورد هستند» توجهیبرخوردار
دانشگاههای اسالمی انجمنهای اتحادیه
به نیز وحدت»، تحکیم «دفتر کشور، سراسر
روز در خونریزی» و «جنایت که را آنچه شدت

است. کرده محکوم خوانده عاشورا
دوشنبه بیانیه روز تحکیم وحدت»در «دفتر
«سناریوسازیهای است: گفته خود هفته این
و شده آغاز عاشورا  شامگاه  از  که حکومت
جنایت هایصورتگرفته را بهزمینوزماننسبت
میدهدکوسرسوایی است کهمدت هاستنوای
قبال از شومشبهگوشهوشیاران رسیدهاستو

سودی برای افسانهسرایان وجود ندارد.» آن
«دفترتحکیم وحدت»همچنین ازمعترضان
چارچوبهای «اعتراضاتخودرا خواستهاستتا

دنبال»کنند. مسالمتآمیز مدنیو
دیگر از انقالب»، مجاهدین «سازمان 
به تسلیتی پیام در اصالحطلب، تشکلهای
شدن کشته مناسبت به موسوی میرحسین
است گفته تهران، روز عاشورا در خواهرزاده اشدر
امتحان حکومت در برای این سانحه عرصهای

است. شهروندانش جان از حفاظت قبال

است: آورده خود پیام در سیاسی تشکل این
«عاشورای حسینی امسال،صحنه ابتالوامتحان
مختلفملتدر بود. برای اقشار بزرگیبرایهمه
آن سیره و اقامه منطق و صحیح حق تشخیص

جامعه.» کژیهای با مواجهه در همام امام
کرده اضافه انقالب» مجاهدین «سازمان
سنجش در و کارگزاران، حاکمان «برای است:
و انتقادات با مواجهه  در ظرفیتشان  میزان
برای نخبگان و مردم؛ از وسیعی مطالبات اقشار
درآوردن نمایش به در جامعه برجستگان و
در نامالیمات، و پذیرش تحمل در خود صداقت
بدعت از و برائت حق از و حمایت حقگویی قبال

تحریف.» و کژی و

موسوی حبیبی علی پیکر
سپـرده شد به خاک

خاکسپاری مراسم اجرای از «کلمه» سایت
میرحسین خواهرزاده  موسوی، حبیبی علی
خبر انتخابات، معترض کاندیدای موسوی،

است. داده

روز «کلمه»، صبح اینترنتی نوشته پایگاه به
علی خانواده با مسئوالن این هفته چهارشنبه
اجازه گفتهاند که آنها به و تماس گرفته موسوی
این از شده است. بعد بهشت زهرا داده در دفن
تماسپیکرعلیحبیبیموسویدربهشتزهرای
حضور خانواده با و امنیتی شدید با تدابیر تهران

شد. سپرده خاک به موسوی
پس یکروز است: «کلمه»همچنیننوشته
وی جنازه علی حبیبی موسوی شدن کشته از
با و منتقل از بیمارستان خانواده بدون اطالع
او که جنازه شد صورت گرفته اعالم پیگیریهای

است. شده منتقل قانونی پزشک به
علیحبیبیموسوی ظهر روز عاشورا،یکشنبه
آن گذشته، به ضرب گلوله کشته شد. پس از
جریان سایت«پارلماننیوز»اعالم کردکهویدر
ماموران شلیک اثر بر عاشورا روز درگیریهای

کشته شده است.
اینترنتی پایگاه ازجمله وبسایتها، برخیاز
بشر حقوق فعاالن مجموعه «هرانا»، خبرگزاری
اعالم موسوی علی خانواده  از نقل به ایران، در
دستگاه یک سرنشینان توسط وی که کردند
است. کشته شده منزل از خروج پس از پاترول

۲۳ صفحه از بقیه


