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 : كديور

 رژيم در حال فرو پاشي است

 ...تجمع ودر گيري گسترده  در تهران، اصفهان، شيراز، ساري، نجف آباد، اردبيل و 

 نامه محسن مخملباف به سيدعلي خامنه اي

 ! كشيم ات به زير مي تو را از تخت! اي يزيد

 اوضاع پايتخت ايران به شدت ملتهب است: العربيه

 شخصي با چاقو و قمه حمله بسيج و نيروهاي لباس

 آزاد سازي محالت

 خرداد 25جمعيت بيشتراز 

 شايعه دستگيري موسوي

 !شدن حداقل چهار نفر در گيري در تبريز؛ احتمال كشته

 
 

 2فوق العاده 

 اين ماه ماه خون است، يزيد سرنگون است

  اين لشگر حسين است، حامي مير حسين است
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 راههاي سبز                                                                                                                           

 است  تهران از كنترل نيروهاي امنيتي خارج شده: الجزيره
���	���س�� .ه�اران ��1ه� 0''�� (� �/�ره�. -� ,+��	* (� �#�) در �'�&% �$	#" در !�� ��� ا �: 

 . �A+9 ا�@�<�� د?�<=* ��� ا>;م �0د 90 0'	�ل ��7ان از د��  ��وه�. ا�'�	* �5رج ��� ا��
�د� *  BC? �	���د� و �91E ا. �Dا. ه#* 0) �	���ن ��7ان �� از ه#* 0����A5 �>�5 ار���* (9 !�ارش ��ه�ان >�'* از ��7ان،  %A&. 

 

 كم چهار كشته در تهران، تنها تا ظهر عاشورا  دست
 

�د ا,�. در ادا�9 ا>	�ا-�ت ��دم در ��7ان و در!��.E� ن دو���
7�ر. ا�;�*، �A5ه�   Iاد و  ��وه�. ا�'�	* و ��Aس ه� (�� �$��J *�$� 9	�0 0* از�,
 . >��، ا�� ��ن �7Kر �� از �/	�-�ن در ��7ان، در ,�ا�* �7Kررا� و�*

�<�  ��<� �* �Jس، از �0	9 ��ن �9  
� در ا<� ا>	�ا-�ت �A5 داد، ا0'�ن �A5!�ار. رو<	�ز (M=  9 از ا<� وب  ��<� �A'J .�A5 را� ��A، �) از �ن 90 وب!
B ا<� �0	9 ��!�ن ا�Nود� ��� ا��J 9) ��  �O>د �
  P> ..��!در ا<� در �
 . ده� ه� �J *� �A5س هQ'�� از ز5* ��ن دو  

7�ر. ا�;�* �*J ا-�ت ��دم (9 دو���	را و ا>��ان  �� 9  (�ر را �* ا<� (�5�رد �5� �. !Sرد ا<� در ,��* ا�� 90 �'�7 ��>��* از ��Rز >�ادار. روز >���
�T ض دا�	را �ن ��دم �/ V=< .* (�ا	م  ��وه�. دو��<.  

� و (� �� ه� را از ED'9 �5رج 0''�، ��دم �/	�ض 5�د د�� (9 �0ر �� �$�* ز5* ا � 90  ��وه�. ��Aس !�<� �) از ا<� 90 ��دم �� B از �ن ��� �Jس �*
7�ر. ا�;�* 5�د � �7 را از ED'9 �5رج �0د�J �Aا � دادن �/�ر >#�9 ره .   

�ر � �'9A، روز >���را، ��5(�ن ه�. او��9 از ��7ان ,�0* از �ن (�د 90 از  $T	�� ��>�ت روز <P !�ارشW, 9'ED 9) �O>ن و ه�. ���0. ��7 (�ر د�-�	/
Pز ا��! P�#� �) *	�'ن دو�� (�ل ��� و  ��وه�. ا��
 . ا � �ور �/* در �	
�ق �0دن �/	�-�ن دا�	9 �$��

9C=  �'K ا  (� ا��س !�ارش ��ه�ان >�'*، در *��/�(*، �=�&B ر�	�Oران، و ���ان �Nدو�* �@K M� ،��5(�ن ا =;ب ��T� �0. ��7 ��7ان در�� V �J ز

�ن دو�� �+N�! M	9 ا����$�. 

�ن K *>ت �/�ره��/ .ده'� �� �* »ه��7ت �� ا�9�S«و  »ا<� ��+� ,��T,��� ،��T,�>« ،»9'�T,��� *��, ،9'�T«، »��گ (�د<+	���ر«�/	�-�ن در ا<� �@
در ,�ل ,��0 (9 5�رد و >�(�ان ���د�  ه�. �'	7* (9 ��5(�ن ا =;ب (P> *� ��K 9 ��ه� >�'* در ه�� ار��Aط (9 راد<��Nدا !
� 90 ��اP�N ز<�د. در ��5(�ن

B&�=� .�� �'	T��5(�ن ا =;ب ه *#Dه�. ا. 
	Tان ا =;ب در ,�ل ,��0 ه��� ��ر دا�� !
� 90 ��دم در دو &�ف ��5(�ن (9 �W, �7ر در ��5(�ن ا =;ب) M� *ا��و ه� �J 90 '� ا<� ��ه� >�'* 90 در ,

/�� ��ا�0 ���ا �*J *� داز � 0'�، (9 �� دادن �/�ر��. 
�رت ��+�راD 9) و ��دم �'	Tان ا =;ب در ,�ل ,��0 ه��� �� 9) ��T� �>از ��دم در ا ��
 ا<� ��ه� >�'* !
� K 90'�<� !�و� K'� ه�ار    9) �A� .ده��

 .ه�ا� دار �
�ر  ��وه�. ا 	��1* را در �'�&% ���0. ��7 ����ر ���D" �0د و در >�� ,�ل !
� 90 !�و�W, ��'Q�ان ه� در  �د<+* �� ه�<* از ��Aس �$�* و. ه

 .ا � �Nدو�* (9 ��دم ,#9 �0د�
ه� هT	�A� 90 �'س  �$�* ا<� ��ه� >�'* در ��رد  ��وه�. ا 	��1* و ا�'�	* !
� 90 ا<�  ��وه� ��A�0* از  ��وه�. !�رد و<�I،  ��وه�. �^�� ����اران و ��Aس

*�$� *) 9) �ً�� .��� و (���ن �@�7 هT	'� ه� >
�ر  ��وه�. ا�'�	* هQ'�� در ���T ��5(�ن ا =;ب، ���ان �Nدو�* و ��Eود�W,  ارش ��� ا���! ��O'� ر��T) ،�7ان� ��O� دا. 


�7ن �A5 داد� ه�.  �د<P (9 اD;ح ��<� وبDاز ا ��'Q�را 90 ه� ���9 در �T@� ا>�A#& ��T, �1ن ه��< V� *	'� ا � 90 ��ا�� ��O>�� ،د�)� �>�اa &�ه�.  

�7 *، (�!�ار �*Dس �$�* ا�A� * و	9 (� د���5  ��وه�. ا�'�	�S! V� ،�� ا�� ��� �b� ه�. 

�ع � �7 در �@#) و (�!�ار. ا<� ��ا�� �� � و هQ'�� � (� ا��س !�ارش	Jاز ا B �� ،ا>�1 (� رو. ��دم �@T� در �	T) �) *	س �$�*ه�  ��وه�. دو��A  9) ه�
 .-�ب و �	� ,�-�ان ��دا5	'�

�<�  ا<� رو<�اد �=�رن (� ,#9  ��وه�. دو�	* (9 (��  *��5 �E� ��� * م �� �ن �$'�ا��رت !�N	9 ا�� 9) 90  ��D در ��7ان *'�5 aران ا�J 9�'�T, در
 .ا @����

Pد� از !�ز ا��
�ور، (���م، ��S! V	9  ��وه�. ,+��	* (� ا�	  9#�ران ,J 9�'�T, ME� <+* و ز @�� (9 ,�-�ان در�	ا�+ d�ور �� � و (9 -�ب و �	�  �
P9 !�ز ا�) M���ور �� � �7 ��دا5	'� و �) از �ن �#�) (�ا. �	
�ق �0دن ��دم �	 . 

 

 دست مردم عصر تهران به فتح ميدان ولي:جرس 
�Dا. (�ق .�� (9 !�ارش ��ه�ان >�'* از ��7ان ،���ان و�* >�� ��7ان �=�رن �7e ا��وز از 0'	�ل  ��وه�. ا�'�	* ��0; �5رج ��� ا�� و در د�� ��دم ا

	� ا���M�A ه�. ��دم در ا<� ���ان و ��5<�ن ا&�اف ه�. �0 0''�� ا�� �. �'>�! *� �O>�O> 9) �0د<� : ��دم f	N ان و�* >�� را���. f	N V� �� ��  �7ان را� M0
��'0 *� 

�د (9 ��� ����0 ��� ا��) �=	T� ون 90 در ا<� ���ان �>�'K 9#J ه�. �#�) از M�A�� .ا�
�ن ا��: "��دم �/�ر �* ده'�O �� �>�> ن ا��� " ا<� ����T, �O ا�� ,��* ���,��T ا��"، "ا<� ��� ��� 5

 

 هاي شديد در شهرهاي بزرگ ايران درگيري: گويا نيوز 
 

ا.  ��وه�.  ��1* و -�  ��(=�A5 �) �') 9ه�. �'	�����، از ��Rز ا��وز (M+� 9 (*. ه�. �	/�د ا�� ه�. ��7ان از fAD ا��وز ��ه� �@/�ت و در!��. ��5(�ن
�رش در ��5(�ن� ��� �=	T� د � ه�. ��7ان��ر را در �� ��� !�S	9 (* (�5* !�ارش. (W, �>9 ه� ا	T د�. ا � ��(=9 دا�	T! B�!��. از �@#J .ران (�ا����  .

� /� (� ا<� ,�ل ��دم �/	�ض >#*. ه� را ��Tود �0د � ��دم (�5* ��5(�ن� �R�0د� و �/�ره�<* ��داد � ر B در (�5*  =�ط . ه�. !T	�د�، در  =�ط �$	#" �@
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 راههاي سبز                                                                                                                                     

�ره�. ����ران را (9 ��� ���0 � ه� ��<� ��� در!��. ��>�� �+T	9 و (9 �/	�-��  ��دم �/	�ض ��  ��وه�. �#�) را در ���ان و�*. ا�� و ��دم ,	* �
�'	���� �O>ارش ���. د�! ��O�K ر��T) ��-�	/� ��/J 9 !�ارش. ا��	�7ررا� و�* ه� ,�0* از �0K در  ��ن <+* از ��1ه�0''�!�ن در �O>و �9 �� د ��<

�7ن و ���از  �� ��1ه�ات !T	�د� ه�. ��<� در ��7ان !�ارش �* �A5!�ار. ا�@�<�� >;و� (� در!��.. �h��0 M ا��Dا. در ,�ل ا @�م ا�� ده� 90 ا. 

 

 آباد درگيري شديد در اصفهان و نجف

 
 �A� را� �A'J 9+A�)س�J :( �) ��� *	<�� د ه�اران �� از ��دم >�ادار ا<� دو ��7 از�)�
�7ن و  @" Dدر ��7ه�. ا �I>ن ه�. و�O> ر�W, در �* ��ا5#9 و

 . ��وه�.  ��1* در!��ه�. !T	�د� و ��<�. را ��Rز �0د� ا �

�7ن در!��. ه� !T	�د� !�ارش ��� ا��D��5(�ن �^9 ��7 ا ��''Q
�7ن و هDد ا�)� ��T, 9=C'� س، در ���ان ا =;ب و�J 9 !�ارش). 

��D" �0د� ا��" (��Tر ��<�"�O �A5ر �Jس در  @" �(�د  �� �fC در!��. ه�<* ا<� ��7 � . 
 

 شعار مرگ بر ديكتاتور تهران را در برگرفت
 

 �A� را� �A'J 9+A�)س�J :( �) د را�5 �
ده�7 ه�ار �� از !�وه�7. ��دم 90 در ��5(� �7 و ���د<� �$	#" ��7ان �@B �0د� ا � (� �� دادن �/�ره�<* �$��
�د ا,�.  Iاد ا>;م �* 0''�E� ن . دو���K *>س، �/�ره��J ر�O �A5 ر"(9 !�ارش�ا<� ��� ��� " ، "<� ,@� (� ا��TE ر<�e 9#� رو (+�" "��گ (� د<+	��

9 �O �� *#< ��� 9 ��ش �* ر��.�� �* ده'�.. و" 5! 9) ��� P�#� .ا�D 90 ر�� *� �A5 از ���ان ا =;ب ��'Qا<� �/�ره� (9 �5&� ه��� * (� روز .ه
�را (��	� ر k و (�. �SهA* دارد��<. 

 

 هاي شديد در اصفهان و شيراز درگيري: الجزيره
 

�� در!��. !�ارش: ا�@�<��A �7ن و ���از �* ه�. ��<�� ��� از ا
Dر�� ه� در ا. 

�7ن و ���از  �� ��1ه�ات !T	�د� ه�. ��<� در ��7ان !�ارش �* �A5!�ار. ا�@�<�� >;و� (� در!��.Dا. در ,�ل ا @�م ا�� ده� 90 ا. 

 

 پاشي است  رژيم حاكم بر ايران در حال فرو: محسن كديور
 

�ر، رو,� * د!�>�0 �TE� ،�''+  ر�	N* ���وع ر	ان دو��� * ا<�ان (9 >''0 ���5�ا�	9 ا��، (� ,+ *)�R .ره��� +9 از �0 �ا(�از  ا �<� ا<�ا *، -
�ن 5�اه� ��O �� ن �0د� ا�� 90 رژ<� ,��0 (� ا<�ان د<� <� زود�'� .ا&

 *� �� 9) �+>��� ��E	� تm�>ن در ا��ر، رو,� * د!�ا �<� ا<�ا * 90 ه� ا0'>�0 �TE� �
� *  و!�<* (� ه
	9  (�د، در !�� 9�� »MO�^9 ����*  »ا�) n��� در
��K 9 ا�� در(�ر�	
�را S! 9رد، اه�اف 5�د را رو�� �$��
�ن ه� روز 90 �*«: ا �از �A� �A'J در ا<�ان !TJ و �� *� f>��� �� �''0 . ر�AD �>�) �� ا<� ,�ل �)

����) .* .»دا �، د?�=ً� 9K ز�� *، ا�� ا&�'�ن دارم 90 رژ<� از ه� �Nو 5�اه� ����� ��  
�ل (9 �0ر ا��، در >�� ,�ل ���0o �0د� ا��،b�� �+>��� dدو ��O� 9 ا���7ت در دا	ن در ر���ر 90 ه� ا0'�ن (9 >'�ان ا�	�د �7>�0 .�?�<�اده�. �) از رو 

*7�ر �5داد ��� در ا<�ان را  J ���>$�(�ت ر	ا =;ب  ���� ا  P> ان��. 
*� 9 �OK ب�R 90 9 ����* در ا<� (�ر�) n��� در ��'Qو  »ه� ���<� ��E<�« ه�<* �� '� ��ا �، از �A'J ��دم ا<�ان ,�<� 0'�، (� رد !�<'9 ا<� �Iوه��O د<'* ه

»*��1  9#از ا<� !�S	I  . ،9اد (9 >'�ان دو�� ���وع ا<�ان 5�ددار. 0''� ��<� (7	� (��� �0�ره�. �R(* از �S<�ش ,+��� ا,�.«: (9 ا<�ان !
	9 ا�� »,
 .»(9 ا>	=�د �� اD;,�ت (�<� هQ'�ن در درون ا<�ان (9 ��� (�د� ��د

�ر هQ'�� در(�ر� ا,	�ل ���<� ��0�ب ا>	�اض>�0 .�?��. و ��7. �0و(*  �� !
	9 ا�� ��� ��T,��� را «: ه� در ا<�ان و (�زدا�� *��ه� K'� ه�p ا,	
*�د  �� از (�N�! m	� �'�) ا<�ان(��ان  �د<�� !��N، ا�� ,�0�ن   � �@'� *��ا�� ه'�ز او-�ع (9 ا<� . ه� ه�اس دار �، �Kا 90 �+� ا�� ا<� ا�� (9 ��رش >

���T� M+� 9) ����د دارد ��,#9  ����� ا�� و هQ'�ن �D�N اD;ح ,+Jو ����«. 
�>��<� اa �'	�1.، ?�<� �=�م و. هQ'�� (� (��ن ا<'+9 ,+��� �SهA* ,��0 (� ا<�ان (�ا��س �
��T. �5ص از ا�;م �+N�! M	9 ا��، (M=  9 از  �����  aا
�د، (9 #0* �	
�وت ا��� MD�, *�;ب ا =;ب ا��Kر�K د در�
	9 ا��، ��ا<r ,��0 (� ا<�ان (� � 9Q ?�ار (! ،*'�5. 

�ر ��� 90	� P> ��ل (�J 9م >�0 �TE�»*���<� اذه�ن >��« �
5�د (� ه
	9 در ا<�ان ز �ا * (�د، در ($� د<�O. از ! .�اa   ��9 ا�^�MO در (�ر�  =� �<� و!
�. M>�A� �A� �A'J �� ا'� a	�K .�1اR* رو�'* �<�«: �'	�1. در ا<�ان !
	9 ا��'/� �Aد و در ��<�ن ه� (9 ره� .»($� (�ا. ا<�ان (

�<� ه� در ��ا�� T0�5^�ر. �<� و. هQ'�� (� ا��ر� (9 در!��. ��S!9 ا�� 90 در	
W� t<�) �7'� 9/�" اa �'	�1.   اa �'	�1. در ?� و ��<� ��7ه�. ا<�ان !
 .ا. ($���� ا�� �A� �A'J  ��� ا��، (#+�A'J 9) (+<�) 9 ا>	�اض ���� ��دم ا<�ان �Jن ��ز�

�>��ر 90 5�د را از ��!�دان >�0 �TE� �0�� P>�E� 9) را h�T) .وه���  ��'Qاa �'	�1.  <�0''�!�ن در ��ا�� T0�5^�ر. � ا'� a	N�/� .�1* �0د� ا��، ه
 .در ?� (9 >'�ان رو<�اد. �'�N 9) ��Eد در ا<� �S� �7هA* <�د �0د� ا�� »��گ (� د<+	���ر«در ?� �	�7 �0د� و از دادن �/�ره�<* �� '� 

�>� ��S!روز در ��	
�ر ه��� * روز >���را (� ه>�0 .�?� 9	
! 9) *� ��  .�1	'� aا �، (9 ���<� ,��0 ا� .<�ان �'@� ��د���� در ا ه�. �رام ا>	�اض �
 

 اوضاع پايتخت ايران به شدت ملتهب است: العربيه
 

� 9 90 ر�� 9 ه�. ا<�ا * و(�� ا�##* ��� (�'* �0د� (�د � ��ا�� ����>� و>���ر ا��Tل O �,�0* از در!��. ���ن  ��وه�. ا�'�	* و �@/�ت �	/�د  2009ه
 .�/	�-�ن در ��5(�ن ه�. ��7ان و��7ه�. �$	#" ا<� �0�ر ��

�ر<+9  ��وه�. ا 	��1* ،�^�� و��Aس �$�* ه�C)، �''0 *� "�D�� V7	#� ن�'Q�.  در  $T	�� !�ارش ه�. در<�N	* ،��ا�� ,�T'* را از روز !�S	9 ه� P>
�را<* �0د� ا � "D را� .و>�ادارا * 90 �/�ره�<* را >#�9 دو�� ���* ده'� در ��. د<�O ��5(�ن ه�. �ME (�!�ار. ��ا�� >��

�<'� ��5(�ن ه�. ��<	$V ا<�ان از fAD ا��وز ! *� �A� �A'J 9) P>ت و در!��. 2009-12-27ر�� 9 ه�.  �د�/ه�. �	/�د ��Rز �0د� ا��  >���را را (� �@
�ر  ��وه�. -� ��رش و��Aس �$�* ه�. وا(T	9 (9 ار!�ن ه�. دو�	* را (* ��(=9 ���D" �0د �W,و. 

 



4 

 

 راههاي سبز                                                                                                                           

  �A� را� �A'J 9+A� س((9 !�ارش�J ( � �� %N�� ��� ��دم �) از در!��. (� �#�) در �7Kر را� و�* >�� و�=�(M ��رd دا �@A ا ��/J ��� *��1E�
 .ر�A5 d �* ده��5 ، ��وه�. ا 	��1* را وادار (V=< 9  ��'* 0''� و�O �A5ر ا<� �A+9 در ���0 ��7ان از ��Tود �0دن ��5(�ن ,�zN و در!��. ��<� در ��5(�ن

�� *�رت !�N	9 در �h��0 M �9 �� �0	9 و دو �� ز5D .ر دارد ا>;م دا�� در در!��. ه��W, 9'ED د 90 در�5 �Oاز !�ار� M=  9) 9+A� �>ا� . 
9 ��. ��1ه� 0''�!�ن �#�P �0د � ، هQ'�� دو �� د<�O از ��دم ����A� rس �) ��=	T� .��! ه� (9 ��ت  $�*(� ا��س ا<� !�ارش  ��وه�.  ��1* در ا<� در

 .ز5* ��� ا �
�ر��اران .  �� 0'�ن �'T� BA	M= ا<� !�ارش را ��<��  +�د� ا ���در ه�� را�	� در!��. ه� در (�5*  =�ط ��7ان (9 ��ت ادا�9 دارد و  ��وه�. -� ��رش و�

��	'�>�� �+T	9 و (9 �/	�-��  دو�	* (9 ��دم �/	�ض و >�ادار ,#9 �* 0''� و!
	9 ��� ا�� 90 ��1ه� 0''�!�ن ��  ��وه�. �#�) را در ���ان و�*�� �O>د .
��O !�ارش ����K ر��T) ��-�	/� ��/J ا��. 

 

 !شدن حداقل چهار نفر در گيري در تبريز؛ احتمال كشته

 
*� �A5 �>�A� 9 از�+� V#R* در!��. در ا	@�ت >�ادار. �'	�7 ا��وز (� �5وج د�e وع ��� ر�� 90 از�� �>�A� .ا�� ه�. 

�ب د�	* ,M �* >�� در ,��* ه�. ���ان ����ن، �+�9 (�زار، (�زار ا���، را�� 0�9K، ز>
�ا �9 و و�* ��د م (/� از �5وج از �+�9K 90 �''0*� ده'� ، �/�ر :
90 �� ����0'*، �� (+�ر<� و K �D'�ان 0'��" M!ه�." 


� دارد |��ن ,�ا?M  . ز<�د. و �0	9 �$�* (� ��دم و �@�وح ��ن >�� �A5ه�. ��}��  ��� ,+�<� از در!��.  ��وه�. ا�'�	* و ��Aس . 
 

 شخصي با چاقو و قمه حمله بسيج و نيروهاي لباس

 
 �A� را� �A'J 9+A�)س�J :(� 9 ور ��� ا#� و ?9 (9 ��دم �/	�ض ,?�K �) h�T) س �$�* و�A� .وه��� . 

�ب و ز @K �) 9 �* 0''� و >;و�#)�=� ��-�	/� �) �+� 9J9 ��<���<� و) h�T) س �$�* و�A� .س در ��7ان،  ��وه��J ران�O �A5 9 �� (9 !�ارش) P'>ا
�  �� (9 ��م ,#9 ور ��� ا �?�K 9 و .و��9# ?

 .!�ارش ه� از (�وز در!��. ه�. ��<� �=�(M ��ر9�m d و ��5(�ن &��=� * ,+�<� دارد
 . از ��5(�ن ا =;ب �A5 �* ر�� 90 ��دم ($� ه�. ز<�د. از ا<� ��5(�ن (9 ِوز� در �7Kر را� و��/�� را در 0'	�ل 5�د دار �

 

 آزاد سازي محالت
 

�زاد ��ز. �E;ت راد <�� ا � d#" ��7ان ��ار	ت �$;E� 9 ا��. ��دم	N�! ا-�ت ��ا�� ��7 را�	�7ان ، ا>� �?�) �7e �7ر (/� ازK �<س ا��. 
 

 ��داد �21��25از ,��6- 
/�� ,�-� د ر��5(� �7 (��	�از  J /�د ر���� از ��7ان ,�0* ا��	ر ��A5�5داد ا�� 25ا. 

 ���3 و 	�ر�
�'	�� .(�(M و ��ر. ه� (9 ��7 ه�. �/	�ض ��

 

 شايعه دستگيري موسوي
 

�. ده�ن (9 ده�ن �* ��د��� .��O	9 د�/>�� �A5 ا��. در ��7ان ���  V>S+� �> ��{�� ز� .ا<� ��</9 ه'
 

�� ا���� � ���� �%�� ������ف �� 	��(�

 ! كشيم ات به زير مي تو را از تخت! اي يزيد

 

� اول  ��T 90 در >���را �دم ��0، �� از او (�د.! ��5'9 ا.  �>�> �O>ن د����O*  ١٧,�m از 5�دم  �را-* ام 90 در . ا. ��T �� از <�<� �� (� �� ��.، ا0'

5�اه'�، �0�ر را !Sا�� و ر��O'J ��� �) .�Nم * . ا�� �� ا<T	�د� ا. �� ه9 از ا<�ان (�و �. او و?	* د<� ��دم او را  
5�اه* 5�دت را . �* 5�ا�	* ا,�.  Iاد را  @�ت (�ه*، 5�دت از د�� رN	*. (��	� �@�وز �0. (��	� �دم (+�. ا. ��T �� از <�<� �=�و�� �0! ��5'9 ا. *�


� (�ز ه� �=�و�� �0 �� �� (�ز ه� (��	� (9 د�� �ور<�. د�� ��<�اد.  @�ت (�ه*، اMD وN �>m=�9 را از (�� (�د.C� . 
� �'	�1. را �0	* و 5�دت (� ��+� ���7 او (� (#'�ا. . ا. ��T �� از <�<� �Rور و  $�ت ��ا ه9 �* دا T	'�، ا�� ,�Tد�� را 0	� T0* �* دا �T! ��5'9 ا.�

�د. �0د.T, ن ��دم�	د� . 
�ب ��دم �� و ر�N! ��5'9 ا.AE� و � �� �'	T�  .�1	* 90 (9 ?�رت  9 !
� �� ا �Tن (� �5�'*  �T	* 90 ��� را (��ون �0د و (�ا. K'� . ا. ��T �� از � ��

�Nب ��دم �� و ر�AE� 9 �0د.. ��ل#, *'�� ,	* ���  �T	* 90 و?	* دا �T ��دم . �� ,	* (�ا.  @�ت 5�دت در روز ����>� (� ��دوران 5�دت (5 9 �5 9�
5�اه'� �#C'� و �0�ر را !Sا�� و ر�N �� ��دم (�ا '� روزه�. (���. در ا 	�1ر �ن ه��� *�ن �'�7 �� در >���را �دم �* �0*. �� r=N <�<�.. او را  K . 

� را (9 ز<� �* ���0، (� اMD وN �>m=�9 ات! ��5'9 ا.� �� *���د� ا. ا�� 90 ,	* ا!�  /�ذ(�a �5ا (9 �� 0'�، هT	* �0 . ا. ��T �� از 5�� 9��J 9�=N �>mو
�ن �* ��د+�N . 

�ر�� �* ا �از<� ا��  �K �) 9اغ ?�� ا. 90 در د�� . ��5'9 ا. �� ��ا (9 ز<� �* ���0 از �$� ,+��� اتD 9) ر� 9، �� ��ا (�m �* ���0 از �D ��Kا�* ات و  
او ��ا در >���را. (/�. در . �ن دا �@� ا�� ��ا  * ��0. ا<�  �ر از ��/P> M دا �@��� 90 ��ا از >% ��K ��س ات (��ون P> .����0 ��(�ز ���<+�<* ا��

�ن ,��ت زد� 5�د (�A''� �'�7<* <�<� را�K �) ره� �* 0'� �� ��دم *'�T, 9 >�اداران	د� ��). 
 . در ه
	� و 7K#� ��7ا. >���را. ا��Tل ��ا از �$� ات (9 ز<� �* ���0! ا. <�<�! ��5'9 ا.
 ... ا. ��T �� از �T	*! ��5'9 ا.
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 گزارش لحظه به لحظه از تجمعات مخالفين در روز عاشورا
 

B �/	�-�ن در ��7ان آ9 از K'�ي ��� �Nا5�ان �ن (�اي روز >���را از ��ي !�و�  ('� (� ا�A5ر ر����،: ,=�ق ��7و �ان، ا �<�9 و (��ن -�A5!�ار. ه�ا � @�
 . ه�ي �$	#" �'	�� ��� (�د ��Rز ��� ا��

�>m�/N 9ن ,=�ق (�� در ا<�ان، ��دم �/	�ض از ��>� fAD ا��وز (9 �� ���ان ا =;ب در ,��0 هT	'�، �#�) -�  10(9 !�ارش وا,� ا �<�9 و (��ن �@
�رش و !�رد و<�I در ا0��  =�ط ��7ان (9 و-�ح ��7�د ا��، �5� � ه�. �#�) و ��دم در ا0��  =�ط ��7ان !�ارش ��� ا���. 

 : !�ارش �91E� 9) 91E از  =�ط �$	#" ��7ان
10:37– �#� r��)  در!��. در ���ان ا��م ,��T) ��Tر ��<� !�ارش ��� ا�� ،  ��وه�. -� ��رش ا�Jز� �@B را (9 �/	�-��  �اد �، -�ب و �	� ��دم �

 .(�>t ��ا0'�!* ��دم در ��5(�ن ه�. ا&�اف ��� ا��
�رش (9 �� ��دم (� �;ح ��د ا?�ام (9 -�ب و �	� ��دم �0د � -10:53> �) aو ,�ب ا h�T) وه�. �'�رو�� . 
 .ز<� �h��0 M در!��. (��  ��وه�. �#�) -� ��رش و ��دم ��<� !�ارش ��� ا��، ��T� 9�#0ه�. �'	7* (9 ���ان ا =;ب (T	9 ��� ا�� – 11:05
/�� دا – 11:12J ور �/* در ��ا0'�� �0دن� Pد� از !�ز ا��
 .رد�7Kر را� و��/�� در!��. ��<� ��) ��دم و  ��وه�. و<�I رخ داد� ا�� ، �#�( (� ا�	
�ور (�ا. �	
�ق �0دن ��دم ا�	 – 11:21 Pاز !�ز ا� (�#� ��  ME� �>د دارد، در ا�Jدر!��. ه�. ��ا0'�� (��  ��وه�. �#�) و *)�'J �!د��5(�ن �0ر�
�د�   �

/�� در ا&�اف ���ان ا =;ب ده�7 ه�ار  
� !�ارش ��� ا��J ا��، �/�اد. 
�ور �/	�-�� ��ا0'�� ��� ا �، � �7 (� ����ب �'k و �� دادن �/�ر (9 �=�( – 11:24 Pز ا��! P�#� �) .ر�7J ��5(�ن �(� #9 از �7Kر را� و��/�� (9 �

 . ��وه�. �#�) (� 5�ا�	'�
 .�/�ادي از �/	�-�ن در ��5(�ن ه�ي �'	�7 (9 ���ان �Nدو�� �@�وح ��� ا � و �/�ادي  �� ���r  ��وه�ي ا�'�	� (�زدا�� �� �  - 11:30
و  ��دم �/	�ض (9 در ���ان �Nدو�* (9 ��  ��وه�. (h�T 90 در ا>�ل �5� � (� >#�9 ز �ن د�� دا�	9 ا � ,#9 ور ��� و � �7 را ��رد -�ب – 12:00

�� ����0 ��� 9) �7 � ���ر ��+#� ا0�� .�	� ?�ار داد �، در ا<� (�� �
�ر ��+#� در ,�ا�* ���ان ا =;ب (9 ��� ����0 ��� و �5� � ه�. ��دم  �� ا�Nا< - 12:00��5�درو  ��وه�. ا 	��1* و � ��O	د� P> 9 � <��5(�ن ا =;ب	N�

 .ا��
��r  ��وه�. ا 	��1* (9 ��ت ��رد -�ب و �	� ?�ار �* !�� � – 12:00� � � .���ان �زاد. ، ا�Nاد. 90 از �	�و �5رج �* �
12:30 – �=  ��ط ���ان و��/�� ، در!��. ��<� !�ارش ��� (��Tر. از ����ران و ��دم �/	�ض ز5* ��� ا �، (9 >#� ��ت �Jا,�ت ز �ن و د5	�ان در ا0

�ن د�� و ��. (�Tر. از �/	�-�� را (� -�ب و �	� �+T	9 ا �'0 �� �I>�7ان ز��� !�� ��� ا �،  ��وه�. !�رد و� . 
�� از �/	�-�� در ا&�اف ���ان  4(�5* ��ه�<� از ��� ا �از. ه�. ��ا0'�� در  =�ط �$	#" �A5 ���ه'�، ('� (9 (�5* !�ار��ت ��}��  ��� د�� �0  – 1:00

 .�Nود�* ��رد ا��(� !#��9 ?�ار !�N	9 ا �
�&'�ن از  �,�9 �� د�Kر – 1:30B 0''�!�ن <�رش (�د� ا �، در ا<� (�� د�� �0 دو �� از ه@� 9) k'� ز @�� و �) h�T) رش و�T	O* �+  ��وه�. !�رد -� �

 .�� ��� ا �
5�د ر���� ا�� – 1:30 M?9 ,�ا) fAD 9از ��>�ت او�� ��  � �	ا��، ��>� ا<' ��� BC? ا�� .در ا0��  =�ط ��7ان �#
� ه
1:30 –   r��� 9����  �� * در ��5(�ن � ��O	د� P> ��'Q��� ����0 �� ، ه 9) zN�, M� *ا��, ��-�	/� r��<P د�	��O ا���M�A !�رد -� ��رش �

�� ����0 ��� 9) ��-�	/�. 
 

�. ?�ان ،  : �/�ر ه� � �Tز �ان ا<� ه� ه .����� ، �@�وز � �A9 ره�#< ���� �+�� 9�ار �0و(* رو  9O دار، ا<� ه#< MW
�� اa   ����گ (� ��5'9 ا.، ا(�ا�
�>�, �>� و N	V>�? f ، ��گ (� ا<� دو�� ��دم V>�N، ��5'9 ا. ?��#9 وm<	� (�&#9 ، اa ا��T, ��� ��T, �> ،�A0،  ��و. ا 	��1* ,

��: روز���� �
ر�9: � رژ"� ا"�ان در ?�ل 	 
ط ا	- و روزه�� >�� �
د را 	;�� �
�ر() 90 <+* از �7	�<� ��<�. ا?	��د.N �7ن ا��-�=��9 درJ *#�#E�: .ت روزه��?�
�5 5�د را �^�. �* 0'� و >;<� �Nو���* در ��م ا��رژ<� ا<�ان روزه�. 

 . ا��5 ه�<�ا ا��
 

M�9 �0د � (�ا. �� (9 �درس ا<J�� �0د � و "C� ن�	90 ا!� دو� *T�#O ا<� �=��9 (9 ز(�ن ا M��0 �	� 
 www.saitak.com@GMail.com 
 :ار��ل 0''�  
 
 
 


