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                                          1388دي   7                                              

 : كديور

 رژيم در حال فرو پاشي است

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

 اين ماه ماه خون است،  يزيد سرنگون است  

 تعطيل عمومي براي تشييع جنازه شهداي عاشورا: امروز

  بچه ها را از خانه بيرون نبريد، خطرناك است

 !يزيديان راه فرار نداريد :بابك داد 

 اوضاع بدتر از ماههاي آخر حكومت شاه است : داريوش همايون 

 فروپاشي، دوران پهلوي و واليت فقيه  :مجيد محمدي

 برادرزاده موسوي شهيد شد

 نبرد مردم بااشغالگران ايران: شاهدعيني 

 اعالم حكومت نظامي در نجف آباد

 تلويزيون دولتي كشته شدن تظاهركنندگان تهران را تأئيد كرد

 محمد معين و مهدي عربشاهي بازدداشت شدند
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 راههاي سبز                                                                                                                           

 همراه مهندس موسوي براي دفن شهدا: امروز
  

� -ا��وز�1� 0/( از . %� "!اه� زاد� �%��س �!�!# ا�� ,� "�+ �*�د� �( �! � �1388%�ا# $��!ار# "! ��  -دو��. 
�� �%��ان "!د را ,� "�+ �( �*�رد. ا��وز $�ا# $!�( و �3�45 ا��� ���7. 

8� ه� را از "� � ,��ون   ��ور �, )��� "� !اد� ه� �!>�� �( �!د ,�ا# 7;!:��# از ه�:! � "�4 ا9	� ه,. 
 

 خواهر زاده موسوي شهيد شد
 

�( "!اه� زاد� ��� �!�!# در ���ان >�د?�� �%�ان ,��� 1!د��<�� ن ,� �%�دت ر��� 9 #!�!� );$ ���38���. 
� ���$;( �!�!# �;�@ �1د ���� ��ر�	�ن ��	3C �1د � ، ا�� در را� ,��ر�	�ن در :��A. 1!د��<�� ن ,� 1;� ,�, �, �;<�D E, دم او را��. 

!G9 ن�	ر�� .اردر د�J7 "!اه�زاد� �%��س �!�!# 1� I%� ا��وز �1	� �� در ,��ر�	� %�# �%�ان  H%�ار# ���!د و ه� ا0�@  �� �%��س �!�!# در ,�
 

 مجروح شدن برادر عبداله نوري
 

� و# و وارد �1دن ,��!م ,� �� ا�5D �0ل ����( او . ,�ادر $�� اO  !ر# ، در ��J9 .,�د ا>
%�ن ,� �Nب ,��!م 1!د��<��ن ,� ��ت ��Lوح �� , �;���!ران ,� 9
� اش را ��1ن ��1ن ,�د �	J/� د ره� �/�� R*� وح �1د � و�L� ت�� � .را,

�� ه�# ,�5#  ��ن داد� ا�� 1� ز �� ا��" � �	S� .ا,	�ا ��!ر �( �� او ,� �%�دت ر���� ، "!�
 

 ! يزيديان راه فرار نداريد

 
0��ن در را� ا�� �T ر���� و ��م � ��� ��U ... روز ,;V W9 در ��ن در ا�0 وا��Z[� ��Jت روز ,�رگ $��!را :!اهU� U ده� و $��U آ��I 3$ Uا�0 را ���ه

���� � $��U آ� �� در .T!ش آ���ن ا�%� .زادي و W9، ,��ي ,�ز اJ0	�دن  �ارد . در دل و �7ن ه
� �a;J ,�د� ��� �� ��رZ� a0;!��� 0` �;�، �[�ار �!د و 0�D_ و ز�	U و دروغ ,� �[�� ,� �Eح و �, W9 �H0ا��وز در روز $��!را، ,�ر د��� "!ن 

� �, U?�, 9[!��  ����وع "!د �, U9��<��> �H� �� ن را ,��0د��!;Z� . U���  _C$ ي��ن و $�م 0` �;�، ,�ا�� ا�0 ,�ر W9 �!ار ,� ا�_ ?�ر��� اراد� و ا0

U ��� و ���Dن ."��0 و�H��9ي ه� را >�در آ�د� . ه!ا���ي �Dار ��ان 7%!ري ا�U�E در �9ل �!"� :��ي و .��د� ��واز ا��.  �اردS� U>آ!د�� ��ره

� ��دم �� ,�ز زد� ا �, ��C	J� `�;� از U��Z	 ري از  ��وه�ي ا��J, !ار . ا��	ا��  US0 �!ا �� ر�0ش ا�0 آ!� U� �� دا�H, ��> آ��3 ا�� و Uو����D م در �9ل�Z 
����� .,��0 <�� :�!د و �Dو���U ."��0 ا�	��اد ا�0ان را د�0. و ��J را ,

. �% �,��" �� "!د ,	Dرت ر�T �, U:� ز �	D�: R� ، ,�اي�	از � �	J" �7ن .��� و �, ،���. �!	� �, U	;� �H0ز�0 �� ا��وز در روز $��!را ,�ر د �, �� �J, �%$ و
�  �ود �" �, ،���ن ��رa0 را ����c داد� ا � و اJ0	�د� ا � �� ."��0 . آ���ن �0�0�0ن ز�� ;V W9 ا�� ��	�0�0�0ن رذا�� "!د را $��0ن ��" ،�����  � ��� �$��!را ,

� �ه�ي �	� را از آ�!ر ,��ون ,��0 �J� .اه� آ���!" �� �_، در اI �0%� $��!را ر?� "!رد� و �*��� .زادي ,� زودي از دل .��ن �5;Z[� �0�� ���� . �� �:ه�
�!د� ا��  U��$ ا�0 ا �از�، ���وزي ,� �_،  �د0` و �,. 

� را ,��ون آ���� و "!ن �U ر�0د. ا��وز ا�0ان $��!را��	". ����;� ا�� . �*�� ���هU ?�� �7ن ��دم �Z;!م را آ�د� و ,�  �0�% ����5 و وU�9 :�ي، �
�� �, U?�, رت�? ��J� �, �0�0�0ن ا�7ز� ده� ���ن ��!�	� ا � و �*�� آ!د��<U در " �9ّ" ��وه�ي .زاد� و . د�H0 از �9آ�ن  U ه�ا�� و ,��  �ارد ,;V W9 g< �,

 .�9ل راهU ,�اي �Dاري دادن �0�0�0ن از آ�!ر ا��
U �!ا � از ا�0 ��� � آ��ر� ,��Hد و و�7ان "!د را ?� h آ�� آ� در . W9 در 0` �! و ,�3V در �!ي د�H0 ا��. ا��وز ا�0ان $��!را��  R]8ه� �H0ا��وز د

����� �C�C9 را ��i�S ده� و 3V�, �0 را  	J ا!	  ،W9 ��;$ �, 3V�, �� �7 ���د ه  . �,�3V در �9ل �DواD	�دن، ��د� از رخ ,�آ���� و ذات "! ��0 "!د را ,
�A: �0ا�	� ا��  ���U و ,� ه�اس از ?�رت �;� ,�. 

� . ا��وز ا�0ان $��!را�� و "���� اي و 9[!�� �0�0ي او ,�  %��0  �7!ا �دي ,� $;�� ��دم ��k آ���� و 7!ا �ن �� را �U� U"E آ���ا�� د�L9 �H0 ,� ه
�J�  �	D�0A� R]8�5ل از �!ي ه�
� � آ� ا�0 9[!��  ����وع و "! ��0، در >g . .زادS0!اه�ن ��م ��� و �[!ت و ا   U?�, د�0ي�� R]8ا��وز ,�اي ه�

�0!: U  �S� k�� و � .,�3V و �N ��دم اJ0	�د� و �7 ,� :;!�
. %� آ� در ��� � ���ان  ��د اJ0	�د� ا �، �J9 �0�U ا � و �� �D�: R	� ز �:U "!د و C9!ق 0` �;� از ��ي  U  ����� و �0 در ���H . ا��وز ا�0ان $��!را��
 �;D�? و از ��	Jن ه���ن ��!��" �9 �0�0 رU9�0"�9آ;V W9 g< �U �0�0�0 آ� � �0	� �U آ��� و "!ن �U?�, . U ا�� �0�0ي ا �. آ� ��I �H;� را ره� آ�د و ,

���0�: U��, را U���  �ا�� �� �;	J�  U	�� آ� ,AHار�0 اS !" �0!اران ,� �� 9[!�� آ��� و ا��وز، �0�0�0ن را ,� ز�0 . ر�0 � و �0 ,� ا�0 �	� �[!ت �U آ��� و "� 
 .�� �C!ط ,�ر:	��0 ا�	��اد د0�U ��رa0 را ر?� �U ز �� و ,� �Dار �0�0�0ن �%�دت "!اه�� داد. "!اه�� آ���

0��ن در را� ا���T ر���� و ��م � ��� ���U� 30 آ��� و آ�,!س ��ان ا�	��اد د0�U را ,� وا?��5 ���30 . روز ,� Uوزي ,� ���ه��� _� �ا�0 ��م ��رUS0 را ,
� V;!ع  �د0` ��� و ���H ره�U0 از  
R ه� ,� ��  �د0` �� ا��. "!اه�� آ�دZ[� �, ����ن در ا�0 وا���J . "!ر��� .زادي ,��	� از ه��I 3$ Uا�0 را ���ه

���� ��U در دل و �7ن ه;V W9 در �$��U آ� �� در .T!ش آ���ن ا�%� .زادي و W9، ,��ي ,�ز اJ0	�دن . �]�Zت روز ,�رگ $��!را :!اهU� U ده� و $��U آ
 . �ارد

 ���6 داد

 اوضاع بدتر از ماههاي آخر حكومت شاه است : داريوش همايون
 

��� ��A: �, اض�	ز ا$�T. ه� در ا�0ان و ��1!,( ه� از �	
� و 9 ه�# اول، ا$	�اض ه�# ه	D�: o�, �H0ر د�, �� ��ت ,� "�! � ه�  � ��%� �Dو�1  /�د�، ,;/, )	

�. ����1 ��� ا����S� �5!o  ��( از ه�اس ,��	� از ادا�� )$�� �];�;�Hان ����( و ا7		
: �, � .ه��� "�! 	( 1

� از �!# د�H0 ا$	�اض	
� "��,�ن ه�0( 1� در ه, !L� از روز دا R� �p0و �%�ه�# 1!چ و ه�# � ه�#  �JS ��%� �]�ود ,� �%�ان و <�� �%� ,�رگ د�H0 ,!د ,
 .,�رگ ا�0ان ����1 ��� ا��

� و �%��0 در:��#	D�: o�, ا�� ه� از �!# ار:�ن ه� ��� �	( ,��	��( و  ��وه�# ا�	ه�# دو�. 
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ه� �%�ه�# ا�0ان >]�� زد و "!رده�# ��5�  ��� �0	��Nن ه�ا� و ,�ز ه� "��,�ن »�1	�«ه� از روز $��!را 1�9( ا�� 1� رو � ��1!ب ,�ر د�H0 ,�  :�ارش
 .ا��

 .ه� و . 8� �Dا رو�� ,�ز��ب ده� ه�# �S	g; را در �!رد ا$	�اض ه� و ا ��0� 1�� �� در ه�� ز����، �];�3 راد�D !0دا �Eش �(
�
 . ����� و:! دار0!ش ه�0!ن �( ا�0 ,�ر ��# :

� و از o�5Dن ����( "�رج از ا�0ان ا��V�9ب ���و ����0!ن ,���1�و# در ز��ن 9/!�� �]� ر�N ���، وز�0 اEV$�ت و �H �%7د# و از 0@ . دار0!ش ه
 .��ل ��� از و?!ع ا ECب �S�H!# دو�� ,!د

0�� از ه�ن .�Tز، "!ا�	�ر ����Z  30م 9/!�	( �� � در .ن ز��ن ه� :�و� :دار"
ش ه��"
ن�C� و ��	�!�� ),EC �0�7ن ا �, u0ر�� �در .�Tز . ه�# ,��Jر,�ر:( ,
� "!ا�� ���30 رژ�0 �� -در�� �3w ا�0 ,�ر -ه� ا>!o در <%�ر<!ب رژ�0 ,!د "!ا��, 30��� �$�� � .و�( ,

u در ه� ��Zه�ا�( "!اه�� و�( �1 �1 و ,� ��ر0 .�0 و ��دم را��0ن را �( ,���� 1� اول �!N!ع ا 	�S,�ت و �C;_ ا 	�S,��( ��� �( ا��وز ه� در $�ض �� ��� �(
1� ا �Lم �( )� ��o�, (، ��5ره�	9/!� ��H	ه� ا?�ام د� ��!د ا 	�Zر دا�� 1� ا�0 رو � 1�! ( ادا�� ���ا 1�� و 31  �(. �!د رود و �����0 �( �!د و در وا1�� ,

 .رژ�0 ,� >�ا�9 از �!# ��دم  
( �!د
� �� ا� 0ب 	�ل /2�� ��& A١٣D٧@�� ه��"
ن، �� ا(2 �د ��� <� و,� ��5"= و 5>�و5� ��� رو��� ;� �F �; �2 در ا"�ان ,�"�ن دا��2  �� و رو����G$ ه��

 ا	-، و,
د دارد؟
���5 د�H0# دارد. ,��Jر ا�� -ه� ,�"Eف ���ه�–ه�  �
�وتV ��� 1;( ا7 �0�, )�50 .�!��  #�H0اد د�D1;( ا �ه�# د�H0# دارد و ا�Dاد# 1� در .ن ���1 دار � ,
��	Jه. 

 �y( ��;�!ن ٣١در �9د	و �0 9 �
�(   ��ل ���، �0�7ن ا EC,( ,� ���1 >�ه� ه�ار  ;V �<�D م 7! و ��ا���C	 ا، "�! � :�ا، ا�: R0@ �0�7ن وا� ،�
ه�  
�!د ,�ا# ا0�/� ,��	� :�و�. ,!د  �% . R�7 و از ��	ا��  ��!�? �	C�C9 �1 ��	�!�� #��� ه�� . و�( ��i�S داد � 1� او .راء .0��� را در د�� دارد. ه� ,� 0@ ره,

 .د��3 ه� ,� او ��!�	��
1� ه�ن �!د� ا�� ا�0 ,�ر �� �( ����,  )��Z	 ا:� "�! � و و�9( :�#  ��وه�# ا �� "��,�ن ه�  �!د، ه� ,�ر ��; رژ�0 و ,� وL�J, �p0( ه�# ,�رگ، 1, ) !�

)� ��	S0ر . �
��(  –ه�ن V!ر 1� د�0�0 در �0�7ن ����� h�	�Z#  �� ��;�!ن  S� ر!V �� �%� ?� ه� ��D�I ��5اد ,��	�# از ا�0 ا�Dاد را . در ?� :�د .�� � –,	�ا�
 . �ا��

� واز "!د ,( ا�0 �!د�,A7 ���9 ن. �� �D�Vار "�! � هJ	�� و    � .�!د د��0 �(ه� در . %�  "!د# و g1 ,� ده�ن .وردن و رگ :�دن ورم �1دن ه� ,� ه�{ و7
7g��S� ��5 رژ�0، <�� ��ل ��� �( ٣١ ��Iان ا�
�?�ت . �! � ه�# "��( د��0  ( .ن <�� ��	
0@ . ز � ه���0ن ,�ق �( ا�� ��دم ا��وز <��. ه���0ن "��( ا�� :

1� ا ECب ��ل  �Jه ��� 1;( از .ن ,( ٧~ا �J �	( در ا�Z� �0ه�ات و 7�, ��	Jرو ه � .,%�� ,!د و �� ,� 1;( ,� دو د ��# �	
�وت رو ,
I�* ��

ان "6 وز"� و 	��	��2ار @�"�� و ;/�� ;�ر ا"�ان، %5
Kت ,�ر� ا"�ان را <+�) �� ��� �� �����؟ ��; 

)  hNا�0 و ��ا 1��� �� ��ت $3 و ا$�ل "�! � و رD	�ره�# ��T ا �J ( ,�ور  /�د ( 1� در ه�{ رژ�0 د�H0#. �!ا � ادا���H  -50�( رژ�0 ,� و7!د ه
( –ه�3w� )0 ���ا��!ن 1 �0�H!  دررژ�0  ) . 1�� ا# ,�وز �( �!ا � ا�0 7��� را ��1!ب 1�� و ا�0 ا$	�ا�Nت ,� ه� ,%� � �!ان ��ه� .ن ,!د،  

� ا0�/� ا�0 7��� ، �� �� ��  �Zم 9/!�	( را u;D �1د� ا�� �%�� ه� �9ل ا�Z  �0م �(. �� از ه, ���دم . ه�# "!د را ا$�ل 1�� �!ا �J ����� 50�( و?	( ,!د 1
� 9/!�	( وا?�5 و7!د دارد و  � 0@ ?!� ا�7ا0( ا��وز ا�� �(. �1د � ����ن را ����0 ا �ا"	� ,!د � و �1ر "!د��ن را �(  �1 ����,. 

(. ادار� �1!ر روز را ,� �_ ر�� �ن ا��. �g0�5 9/!�� ا�0 ا�� 1� دارا# 0@ ,� ��� راه��د# ,�ا# ادار� �1!ر ,���  )	9 )�Eن 9/!�� ا�oا �  ا�� ا!�
� ���, _� ���رز� و ا"	Eف ا��. دا�� ,]�ان و7!د دارد. روز را ,� � .دا�

�D�0 ا�0 "!اه��D3 ا��J� �0ا �	�7� ��دم  ��J :��# ه� و ��S ,�ا# ا0�/� ��ت $3. ا�!	� �CD ه� .�S, �7!	� �ه�0( از د�	��H 9/!�	( ه� ه�J و ا�0  ,;/

� :J	�د� ��دم در ��4 $�م و ��/�3 ا7	�$�ت ه� روز ا�Dا�0 �(. د��( ���0، �1ر ا�0 رژ�0 را ,� �7ه�# ,���# "!اه� ��1 ���S� ه�ات ��دم و�Z� �,�0. 

)  �/D �� � ! ( دوام ,��ور�1 hN"�;( در و ��!ا 	%� ,�ا0 ��از ا�0 ه� "!اه� ��. 1 ���, �� او�Nع "�اب ا?	��د# 1, �7!� �,. 
� ا�0 �/3 ,!د و  � وhN ا?	��د# ,� ا�0 "�ا,( ,!د. ��� و7!د دا�� ا�� ,� ا�0 ��ت  �!د ٣١ا�0 $!ا�3 از , �  )	�!/9 ��H	ت دا";( د��DE	"ا. 

ه� از 7%��( ,��� از 9/!�� ��د��ه( در  ,� ا$	�Cد �� وhN ا�0. �!د ا:�<� د�	��H 9/!�	( ���_ ���9 از ه� ������ دا�� ا�� اoن دارد ,� 1;( از ه� ������ �(
 . ه�# ."� ا�� ���

  L�� راد"
 ��دا: �

 دوران پهلوي و واليت فقيه : فروپاشي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
����(  �� در ه�#  1��� رژ�0 # ,�"!رد "!د ,� �3��J را .�/�ر �( ه�ن V!ر 1� ا�Dاد در ��ا��T �0 $�د# و $��� �� ,��Jر# از ا���J9ت و ,�وره� و  ]!�

� . ده�� �( ه�# ��"	�ر# و ,�وره�# $�W ا��0!�!ژ0@ "!د را ,�وز ,���� �0 در �9ل �Dو���( هJ	����J, ،ر# از وp0:( ��ا40( 1� ,�C# "!د را در "�4 �(,
�، رژ�0 �%;!# $;( ر�T ا��0!�!ژ# $�D( "!د در روز $��!را#  !د�	!ر �1	�ر ��دم را >�در  /�د ا�� 9/!�� د0�( در روز $��!را#  ١٣٩٩$�!ان  

١�� �1	�ر �5	��Nن ��دا"� ٣١, .�J0�C� ر رژ�0 �%;!# در ��ل  ,��0 �]�ظ�	D٧~١٣# ر  ��� در ,�ا,� 7��CD �0oر 9/!�� و�	Dب و رEC ا �, �;,�C� در
� D%� ,��	� ��ه�� ا�0 دو رژ�0 1@ �( ١٣٨٨ا$	�اN( ��دم در ��ل , ��1.  
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� ا(�2ا)�ت�Mا��� 
 


� :J	�د���S� �0ه� دو رژ ��V!� �!�( را ,� ر���  ���"	�� و .ن را ,$ # ��� داد � # "�ر7( و ر�� J  � �H�, #ان ه� دو رژ�0 .ن ?�ر "!د را $��0 . ه���
)� �( دردا   �1 ��	J ه� �( دا�Z� ر!V �0�0 �9ا?3 ا ���را ,�ور 1 ) �H
� ه��S� ��	J �1د � �!ا . �� رo�, ��� �N"�� >�ا# ��دم را ���� ا�� ,��Jر د�0 و ,[�

)� �Z  ���� م "!اه��H�ا�0 >�ا را د�0 ه ��  ��CD �0o9/!�� و �ه�# ��دم، رژ�0 �%;!# را ,� ,� ,�J ر�� � و 7%!ر#  $�م ا �45ف در ,�ا,� "!ا��. .1 �0
 . ا��E( را  �� در ��ا40( "�4 �+ ?�ار داد� ا��

 
�%N�O� �" �2�	�	 

 
�� �R از ا$	�ا�Nت . # ,�"( از ���0ان �o�, �4# �1!ر د�� زد رژ�0 �%;!# ,�ا# "��!ش �1دن ��3 ا$	�ا�Nت ,� 0�L,�7( و �]�1�CD �0oا�� رژ�0 و

���ن ا 	�S,�ت  ا# ,� ا�	��� و "�4# د�� ا �ر�1ران ا��ر� ���0�0 �!7!د را �]/�� �1د و در ه�{ ز���%H  #را!� #!H�S� �1 �L . �� ��  #ده� را از ���� ���0 ا
�	�A: ت در دوران�,�S	 ت د �� ) ���١٣٨٨  ��1%�ن، (# رژ�0  ا�,�S	 اد .ن را .زاد ���0 اp  #�� ��%� . �D�5( �1د �) ���١٣٨٨  �1١٧%�ن، (و ا9�CD �0oرژ�0 و

� ,� ا��س "!ا��. �7م زه� را  !���� و $C_  ���( �1د� ا��) >�ام ��J9(در ,�ا,� زور 0@ ار�� "�ر7( [���� �ه�# ��دم در ?��!س ا�0 رژ�0  ه� :! 
)� )C;� g5N �0� .�!د  

)0��!ا7� ��، ��وع �1د ,� .زاد# ز �ا ��ن ����( ,�ا# . /� �GD را  ٧~١٣ه� ,�i"o را� ����4D ��$ )0 ��ل  رژ�0 �%;!# و?	( ,� ��3 7��5 در راه*�
�. ,�ز�� �1د� و از ا$	�ا�Nت ,/�ه�	
7�Z� ) !�;�� ��5ه� 1���:�ن در ه �, �� در �!ا%7�CD �0oت  ا�� رژ�0 و�,�S	 از ا R� #زدا��  ١٣٨٨"�داد  ٢٢�, �,

��� را ?h4 1�� # ���ن ره��ان و ,� � :�وه( ,��	� ��دا"� �� را,4�7 #. 
R/$ 0( رژ�0 �%;!# در�� راه*�, 3� و .رام �� � ا�5�;S� �5��7 W0�V �0ا�� �� از اA: ( را ا �1( ,�ز��	ت دو��$!�ا�� رو�9 �� . !ده� و اT	����ت د�� �4

�� �J, ن را�
��S� ت�V��� ,� اوج :��# ��Zه�ات ��م ��Lر# اEVع ر�� ( و ار�	�A: �09( رژE<رده�# ا!"�, u0�	  �1�9 ,� درس :��# از �7 ���  	!ا � ادا�
 .ه� ��ا�0 ���ا 1�� �0,� �0 ,� �%��	�ن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�M5ا �P � 
 

)  ��5�� )�S�� �$و از ?!ا ��	Jه )��Z  ��1�  ��وه�0( � )�S� س��� ,� ,u�J و  ��وه�# ��CD �0oا�/�# رژ�0 و  ���ار از (1�D ��  �% . ��5�و د��3 $�م �
. �!7_ ��� ا�� 1� ا�0  ��وه� ,� ه� �1ر# 1� "!ا�	�� د�� ,� �� و 9/!�� ,� . %� از ا�0 �%7 <@ �
�� ا��G داد� ا��) ����H# ?� ! ( و ا�L0د ار$�ب ا��

ر���   %� ,� :!ش �(ز .در روزه�# �R از ا 	�S,�ت "!دروه�0( 1� ر � ��� را ,�  ]!# ا�	
�د� �1د� ,!د � �0 در 7;!# ���ز�( ?�ار دا�	�� 1� >�ا# اO ا1�� ا
� �� �� .�!رد �%��7 وا?h ��� و "�د و "

��ا�� رژ�D� . �0# �!لِ  :;!�� ,�ا# �]!�J7 30، ه�ن ���J رژ�0 �%;!# را در �]��C و ا 	�Cم :��# از ���رزان و ��دم �( : رژ�0 7%!ر# ا��E( در ���4
� ا��	Dا�� از رژ�0 �%;!# ر�D ر��J, )�Eر# ا�!%��D	� �� 7!ا �ن �5	�ض را �/�ر 1���  ه�# ��7�J �( ا�0 رژ�0 �@ ���ا �ازان "!د را ,� رو# ,�م. 7

1�  # $u�J, !G را ,� ��1!ب ��Zه�ات �( ه�# ���د� �� �� �د� ���� ؛ ا�0 رژ�0 ,8�)���ا �از#  ��وه�# ا���	( و ,L�J( از ,�o!� �LJ� #o:� �%�ان( �	��D
/� ,!د� ��T #!;%� در دوران o!<ا. 

 
� 	�ز����ه

 
� ��;V ����� ,� 9/!�� �%;!# از ��/�Eت �	
�و�( ,�ا# ��1!ب ,�"!ردار ا� ��T از ا��0!�!ژ# �J0�C� ا�0 رژ�0 در ،)�Eر# ا�!%رژ�0 . �# رژ7 �0

7%!ر# ا��E( ,� ��ز��ن دادن ,� ,�S( از ��/� ,�/�ران و ه��� )�S� س��/!��  ��Z( ه� در ��ا�0 ,]�ا (  ��ز# ,� ا$Eم 9 ه�# ���� ز ( �]� $�!ان �
ا��5د� ,!دن ��ا�0، و�5N	( ?� ! ( ا�� و ��iS ا�� 1� ار�� ,� ���س ��HS��� iS!# ا$�ل رژ�0 ا��، ا�� ���س   ��Z  ��!/9( $;( رD �T!ق.  �ارد

)�S� )� و �( ه� ��0_ �( ز �S� و ��و �( �1 ���1 )� ��J  � �H�, ل�$ �. %� اI%�ر ده� و �o!�Jن رژ�0 از ��ه��  رو � و 9/!��  �� ا$�ل D!ق را ,
), )� )$EVا ���1. 
 


ط @��=P� 
 

1� در .ن ��ل. رژ�0 �%;!# در ,�"!رد ,� ��Zه� 1���:�ن دارا# "� ?���ه�0( ,!د )J1 ان!�$ �, )0�ه�# ا$	�اN( ���1 دا�	� و  ه� در $!م ��Zه�ات و :�ده
�  ]! ���دD( و ,�ا# ا 	C ه�# 1!<@ ,� ا$	�ا�Nت "��,� ( �( در �!ارد# در :�و�, )�!�م :��# .��_ ��دا"	��، ه�:�  ��0م 1� ���!ران دو�	( ,� ا�!ال $

3[� �, �0 �� ���, �� و ا�!ال و "� 	S0ر ) !/J� #ه� ���� �0 ���1 _0�S� ه�# ��دم را �اه( ,�/!S� .��# ا�!���3 ��دم را ,�  ]! ���دD( و د�
داد 1� ,�ا# 9
�  �Zم، ا9/�م �J;� ا�Eم و ?� !ن را ,�  ,� رژ�0 �%;!# ا�0 ا�7ز� را  () # "�ا �;�4ن ��0�(�CDان �L9 ��$( $;( ر�T اد$�# ��D ا�0د# 

1� "!د را ���!ب "�ا �(. �!�7%�ت د0�( زAH, �� �0ارد )
� ,� "!د را  ا�� رژ0��S� �ا$Eم �1د� و  »�]�ر,� ,� "�ا«دا � ه�{ "� ?���#  �ارد و ه� :! 
� ,� .ن ,�"!رد �( ,( �5�. (1�� ر9(، ا��م 7��" �ه���0ن در 0!��!ب ?�,3  .�� زدن �!# ��Zه� 1���:�ن �0 �!زا �ن ,�ن . %� 1� �D;�) ���١٣٨٨  ~# �%�ان،  ا9

 .?�,3 ��!ر  �!د ٧~١٣ه�# ا ECب  ���ه�� ا�� در ��ل
� $A: ��Eار# ��"	�ن ٧~١٣رژ�0 �%;!# در اوج ��Zه�ات $;�� .ن در ��ل , �
�ن د��  �د  ه� و "� ��S� #م ��� �!�� ا�0 رژ�0 ,� . ه�E$ا )��Z  ��!/9

(  ه�ف ���0ن ,���Sن ,� ��Zه�ات ��د�(  ��� �L . �� ار�1� ��ا�0 را ,�ز:��  ���0A 1�� و ��اوم ا�	 �Dر .)  ���0. �, )�Eر# ا�!%ا ���0 و در  ا�� رژ7 �0
) .����� ��1!ب ه�{ �9 و �9ود#  
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)�. داد رژo�5D #!;%� �0ن ����( را �!رد ��Lوز 7�J( ?�ار  	
: ���رزات ?�3 از ا ECب آ� از ا�Dاد  ~١آ�� ز �ا ��ن دوران  :�ن  �«# �%�# �1و,(  ,� ����
� �� :�و�	D�: در ز �ان ,� ه� ز �:� آ�د�  �!د� �� و �9ب �;3 ا���E آ
��رز ا�	�V�C �� ا$�Gى  %�G .زادى و �!�;� �;J� رى را(ا �،  ه�ى��د��0 �0 ) <��� ا"

��:�ن �( ه�# �!7!د در  ��� �1و,( ,�� ,� :�ارش) ��١٣٨٨داد  �0��١٨  !روز، ( ».����� ,����" Rر�� ���� ��4ح   اى از ا�Dاد ,�زدا�� $�� «: :!�0 ا# ,
� ا�L0د �7ا�9ت و ��ر:� در ��J	� ����;� . �ن :�د��0  ا � آ� ,�"� ا�Dاد ,� د"	�ان ,�زدا�	� ,� ���� ��Lوز  !د�  !د� , �L�� �از �!ى د�H0 . ا�� ا � آ

� :�د��0 و در  ا � ,� V!رى  ا�Dادى ,� ��Jه�ى 7!ان ز �ا � ,� ��9	� و���9 � ��Lوز آ�د�J7 ت �7ى رو�9 وE]�� د:� و�JDد<�ر ا �"�, ��آ �" u�ه�ى  آ
 )��١٣٨٨داد  �0��١٨  !روز، ( ».ا �  "!د "���0

 
��
 � �و�- در ��ا�� �
ا	- (�

 
� "��,�ن رژ�0 �%;!# و?	( ��;�!ن, �
ا�� رژ�0 7%!ر# ا��E( ا,�0( از ��Cو�� در . ه� .�� �، ,� ��رu0 از >]�� 1��ر� :��# �1د و ,� د ��ل دو�� ا 	��C( ,!د ه�  

� »..��0 �� ,� ��5ر 1!���  («: :!�0 ,�ا,� ا$	�ا�Nت ��;�! (  �ارد و ,��C� �0��oم  ��Z( .ن �(�  # را� ��5ره� در ��ا40( 1� ه	J, ��!/9 �, �
��S� #ه�
)�!$ �
��S� �H ��, ،����, )� !ب "�ا��د را �!" �1 )�Eر# ا�!%( ا � و 1�9�ن 7  )�!$ �0�Nر �ه�#  ره��#  �Zم  �� راه*��0(. ,���� دا ��  ��ز# ,

� ,�دار# از ا ECب و ��T ا>�D�5� 3( �1دSJ  را ) !�;�� .�� ا�� و در  �Z دارد  رژ�0 7%!ر# ا��E( �� 1�!ن ه�{  �� 	"�J  �0# .�/�رA� حE<ا# ,�ا# ا
� . # ا�0ان ,��Jر �� ه�0�� ��زد �Dو���( را ,�ا# 5��7

���%� ��R� 
 

 پيام تسليت خانواده شهيد بهشتي به ميرحسين موسوي
 

��	
: ��;J� را را!��$ �%I در ��ا�� #!�!� ��J9��� س��دت ر���ن "!اه�زاد� �%�%� �  "� !اد� �%�� ,%�	( در ����( ,
� �	� ا�0 ���م ,� ��ح ز�0 ا��� :�ارش 1;,، 

 #!�!� ��J9 ��� س��ب .?�# �%��م 7�	ر �]!G9 
� و ,�ز�� �:�ن ���0@ و �J;�� $�ض  !د� و از "�او � �	�5ل � �� را ,���" #!�!� )��� �%�دت "!اه�زاد� �G9ت $��( ��دروان ��� $;( 9

 .$;! در�7ت و ,�ا# "� !اد� >�� و ,�د,�ر# ��J;� دار�0  ,�ا# ا��0ن 
  "� !اد� �%�� .�0 اO د1	� ,%�	( 

 فرانسه سركوب مردم ايران را محكوم كرد
 

� ��1!ب ��Zه�ات ا��وز ��دم ا�0ان را �]/!م �1دJ ا�D وزارت ا�!ر "�ر7ۀ. 
�� ,� ا 	��ر ,�� �J ا�D وزارت ا�!ر "�ر7ۀ   �, ،)�Eر# ا�!%7 )��Z	 و ا )��Z  #ن �!��  ��وه���Nه�ات  �را�Z� �� !" م �1دن ��1!ب!/[� �N #ا

 .د�	��H# "!د��ا ۀ ��دم ��Zه�1����  �� ا$	�اض �1د� ا��
#��H	ا�0 �1!ر د� �� در ,�� �ۀ "!د ����1 �1د� ا�� 1J ا�D ع از  وزارت ا�!ر "�ر7ۀ�Dا# د�, �%�� �ه�# "!د��ا � و  C9 �C!ق ا,	�ا�Z� )0ه�1���:�ن را 1

 .1�� ا �، �]/!م �( ه� .��� ��ن و  �� د�!�1ا�( ,� "��,�ن C9!ق و .زاد# ,��ن
 .ا � ا � و ��ر ,�0o( از ��Zه�1���:�ن  �� ز"( و د�	��H ��� ه�# ا��وز ا�0ان �1	� ��� �1 ه�� �� در  �.را�( ه� د�� ,� ا��س ."��0 :�ارش

 

 تلويزيون دولتي كشته شدن تظاهركنندگان تهران را تأئيد كرد
 

7%!ر# ا��E( ا�0ان �1	� و ز"( ��ن <��  
� را در  �.را�( ه�# ا��وز �%�ان ����� �1د #���5ون  ��و# ا 	��Z( �%�ان ,� ����� �1	� ��ن . >�ا و ��
 . <%�ر �� در ��Zه�ات ا��وز �%�ان ا�Dود� ا�� 1� ���� �� از ��Zه�1���:�ن  �� د�	��H ��� ا �

 

 پشتيباني ايرانيان در آلمان  از مردم شجاع كشورمان 
 

� 7%� ��ن  ��ن داد � 1�  ٢٠٠٩د�����  ٢٧در 9��0 از ��دم ��Lع ا�0ان 1� ,� G9!ر ,� �/!� "!د در "��,� %�# �%�ان و �%��	� %� در روز , �H0ر د�,
در د�Dع از ��دم ا�0ان .ه�8!?� �� ,� ذ��  ]!اه�� داد و ,� دو�� 1!د��:� "���� ا# ا$Eن  !د � 1� "�! �، ,��اد:�#، 7���L�، �0وز و ا$�ام د�H0 ا�y  �ارد

� ��1!ب ه�# "��,� ( و �1	�ره�# ا"��ا$	�اض �1د � ١٧ا��وز ��$� , )0� . در �%� 1;�  ��دم ,� G9!ر "!د در 0@ :�ده
 ,� و ,!"!م -ا�� -."� -دو�;�ورف -1;� -��	��� �ن 7��� د�/�ا��@ و ��� ا�0ان 

 
�� ( از ه!V��ن دا"3 �1!ر زد � 13:30در ه���!رگ ا�0ا ��ن در ��$� :  ه���
رگ�	�� �� در ��LJ� 3,�C ا�0ا ��ن د�� ,� د��Zه�ا�( ,� .روز 0/��

 

 جنبش تواناي مردم ايران خاموش شدني نيست
 

  .در 9��0 از ��دم ��%��ن �Dدا در ,���� ,� "��,�ن �( .���. ,�ر د�H0 �!��  ��وه�# ��1!ب رژ�0 ,� "!ن �Z�  �� ����1ه�ات .زاد# "!اه� � ��دم ا�0ان
 hL� 3[�:  

� �Vف,    Adenauerplatz 
Kurfürstendamm Ecke Joachimstaler Straße 

 hL� ز��ن: 
 �� 17: ��30$� 2009  د�����28دو��

� 7!ا �ن ا�0ا (/��- ����, 
�� ( از7��� د�/�ا�( "!اه( ��دم ا�0ان ــ ,���� �	��5 ��7 
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 خبرهاي كوتاه فوري
  �%�� ���T ��زدا�- ��

��7�� را� � �/� �7)س( �
 �Dز � ��4
( �R� ،��5 از �Nب و �	� ، ,� �/�ن  ��� )�!;5�	3C ��� ا��

 ��U در ��Zه�ات ا��وز �R از �Nب ): �7س(7��� را� ���" �� ��D ،��5ز � ��4
U ���5 �1 �ا�0ا# دور� ��� ر���0 7%!ر# و وز�0$;!م ��� �][�
�� 3C	�� U�!;5� �  3[� � .و �	� ���0 ,�زدا�� و ,

�� ار��ل "!اه� ��?�5	� );� .ا"��ر �/
 

 �/�� (���1ه� ��زدا�- ��
 

 .�%�# $�,��ه(، د,�� ��[�Eت دD	� �][�� و�9ت، I%� ا��وز ,�زدا�� ��
��0( ا��وز ه���ن ,� در:��# V��V ��E$ ��H� �0�0 د�� #!L� ه( دا��,�$ #�%� ���� ا���1�� ��ن در ه�# روز $��!را# �J9�( در �%�ا ,� :�ارش "

� �!��  ��وه�# ا���	( ,�زدا�� ���o +ر��. 
 .,��,� :�ارش دا �L!�0ن،  ��وه�# ا���	( ا,	�ا و# را �����0( و �*R در ��ر+ ,�زدا�� �1د� ا � 
 .��� از ا�0 و V( دو ��� ا"�� $��س 9/�� زاد� و ��Eد ا��# د�H0 ا$�G# �!را# ���1# دD	� �]/�� و�9ت ,�زدا�� ��� ,!د � 
� �� �( ,�د , R�� .زاد ��� و ��Eد ا��# ه8��ن در ز �ان او�0 در 9	�A: �	
� ه��� ���س 9/�� زاد� روز �$. 
 

� در ���A URد��V� -�
MW ا(0م 

��7�� را� � �/� �7)س( �
( ��	R�;� #�Z ا$Eم ��Z  ��!/9( �1د Z5ا� Oد زاد:�� .�0 ا�,. gL  �%� در:��# ه� در �D�: در �( ��ت 

  ا��_ �;�R ,� ,;��:! در ��4 �%� ا$Eم ��Z  ��!/9( �1د و از ��دم "!ا�� �� از "� � ه�# "!د "�رج  �! � 21 "�� �Hر �7س، در  gL .,�د در ��$� 
 

� 	�� � *��Z در �%
�F ا�Fاف �Yا و	���� -�
1�  
 

 ��7�� را� � �/�� >�او���، �;�R ,� ���ان "�!ت ه�# "!د ا�Dود� ا��): �7س(�V![� ض در "��,�ن و�( $�� و�	ر ��دم �5!G9 �D�: در �( ��ت. 
��� )C0�?از د R�;� ،ر �7س�H ��� ��ا1��� �1دن . ,� �L9 �;�@ :�ز ا�@ .ور و "�! � ه�# "!د ا�Dود� ا��  ,� :�ارش ", WD!� R�;� !ز�ا�0 و7!د ه �,

 .�5	���N  ��� ا�� و ��دم ,� �� دادن ��5ر و رو�� �1دن .�� ادا�� �( ده��
�� ار��ل "!اه� ��?�5	� );� .ا"��ر �/

 
-��" I"ا�=ا I"�R5 ان���در$��� ه� در   

 

د� �
ر ��دم و *��Z ه� �V%N $��2د& �5 �[W 

 ���� را� ��7 �/�� ,� ���ان G9!ر �5	���N در ���ان ��0�L ا�Dود� ��� ا��): �7س(�	�A: W0�?در د. 
� ,� ���ان G9!ر ��دم �5	�ض در ���ان ��0�L ا�Dود� ��� و ,� �!ازات .ن �;�R  ��  ��وه�# ,��	�	�A: W0�?ر �7س، در د�H ��ا ,� ا�0 # ر,� :�ارش "

 .���ان ��	3C �1د� ا��
� و �;�R از :�ز ا�@ .ور ,�ا# �	
�ق �1دن ��دم ا�	
�د� �( 1��	D�0 �0ا�Dا �C4�� �0در ا ���در:��0%�# ��ا1. 

 
 


رد 2*�وژ& ;�ر��وال (��
را� � ���; 
 

 ���� در ��ا�� روز $��!را و ,��7# �� �ن  �� ر�!ا�N )0ب و �	� و �1	�ر 75( از ��دم ): �7س(7��� را� �� ��در �( G9!ر :J	�د� �D�Vاران 7�
 .در ا�0 روز ,�ا# $��Eن .ن، ���# ��T�N( و "��:�ار# �Dرس، ��وژ� �1ر �وال $��!را را 1;�� زد �

� ���1 1���:�ن در ��ا�� $��!را 1� در, �C,�� ), �7�%� �� ا��ر� , !H8، از $�� روز $��!را، ,�ون ه���ه�� �1 ا�0 دو ر�� �، در ا?�ا�( هC,�� ), ر��ن!
� $�اداران و , �;� �Dار ,� 7;!0( ...,!د� ا��، ,� "����ز# ه�# دروغ و ,( ���� � ا# ه8!ن، اه� � ,� ?�.ن، �!ت و g1 زدن، 9N � ش �1دE� ،

�;V )5N!� در روز $��!را، از �;� ��� و ���!ش :Aاردن ,� ا?�ا��ت ,( ���� � ا �Lم ��� $;�� ��� <�� �!�( از G9!ر ���/!� 7�N ،@[Gر��/ ،�ا 
� ��H, )� را �;� ���7 �, �y ), دم، ��وژ� ,�"!رد�� )� .,� �]�0@ $!اA� gVه

3 �!7� در :�ارش ��� در ,� ��� ا"��ر ��$� ,�? �� روز $��!را#  4، ا��ر� ,� ��/!+ ,!دن �1	� ��ن 0/( از  21,�ا��س :�ارش ���0 ا��وز،  /		�1
��#، رادان، ���D ��� �7 ��  ��و# ا 	��Z(، ,� ا$Eم ا0�/� . �%�ان ا��" �� د��C� 3!ط از  2در ا�0 ,� ��, �H0د �

� از �1	� ��:�ن در ا�y ���دف و 0@   

�� ا �، ,�ون ا��ر� ,� ����Sت <%�ر��� �1		�A:س �!�!#(�3 در��اه�زاد� �%!"( ��J  �H0ا�3 د!$ �, �� )� د��3 ��5وف ,!دن،  , �,o �، ��گ و# را 1
�اد �1د;? +!/�� Eً��1 و �,�� �0�, _���� �0�	�Z ,!د �� در ��ا39 ,�5# ��وژ� �1A!ر، ,� ��� ا# را ه8!ن ���ر0!# ����_ داد� ��� . داد، ,� ا�y ا>�,� :;!�

 .,�ا# ��9!م  �ا .?��;�4ن،  �Zر� �1د
� ر�0# $�� ا# ,�ا# ,� را� ا �ا"	� ,� ��� ا# ه8!ن �1ر �وال $��!را در ��ل �� �, �, ��J  �� ��� � .، ه��ار داد� ,!دo76زم ,� ذ�1 ا�� ��1 �0;
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 خواهر زاده موسوي شهيد شد
� �!�!# در ���ان �]J�( �%�ان ,��� 1!د��<�� ن ,� �%�دت ر��� ���20 $;( �!�!# زاد� "!اه� زاد� ���. 

G9!ر  	�ن�J7 "!اه�زاد� �%��س �!�!# 1� I%� ا��وز �1	� �� در 0/( از ,��ر�	� %�# �%�ان  H%�ار# ���!د و ه� ا0�@  �� �%��س �!�!# در ,��ر�
 .دارد

 

 شايعه شهادت برادر عبداله نوري
� و# . ,�ادر $�� اO  !ر# ,� ا��س ����50( 1� ه�!ز �/Aب  ��� ، در ��J9 .,�د ا>
%�ن ,� �Nب ,��!م 1!د��<��ن ,� �%�دت ر��� , �;���!ران "���� ا# ,� 9

 .رو�9 ��د راه� �� ره�و. و وارد �1دن ,��!م ,� �� او ا�5D �0ل ����( را ,� �%�دت ر�� � � 
 

 وليعصر تبريز در اختيار مردم
� ا �	D�: ر��	�0 را د را"�� ��دم .��د� �( �! � ا��_ >�ا و ��� را ,��H �. ��دم �];� ,�رگ و����5 �

 

 تشديد درگيري ها در شيراز و محاصره خانه آيت اهللا دستغيب
 

� .��� ا$	�اN( زد �، ا��  ��وه�# �;�R و ���س �iS ا0                              ��J� )0��ا�� را ,�   � � ده%� ه�ار  
� از ��دم $�ادار و �5	�ض ���از ا��وز د�� ,� 0@ راه*�
� ���1 � !�". 

 

ق �/�و���، ا��"�1 و ���ن -���$=ار� ه�ا��  W :ن ,� ���0 �%�ه�# �1!ر��ن����   ه;ده%� ه�ار  
� از ��دم ���از در "��,� %�# ���1# ا�0 �%� از 7

7%!ر# ا��E( �� �( ده�� ��h �1د� ا � و ��5ره�0( را $;�� رهL� � !�5# �� ��را�� ���� �V![�. 
#��" ��H0�� ارش�: �� .�0 اO د�	�5_ ,� . �5( در �	�WD �1دن ��دم �5	�ض را دارد  �7س، �;�R  �� ,� �;�@ ���ه!ا0( و :�ز ا�@ .ور  , �" ���8ه

 .�]�>��  ��وه�# ا���	( در .��� و ���Jه�# ��	%( ,� ��ه�8اغ ,� ��ت 1�	�ل �( �!د
 

 درگيري شديد شبه نظاميان با عزاداران در بابل

� A	���2 ا���=اد& @�	� ���3 Nا
W را در
 .�� ��` و �1
�- ;��1& ��) ��;= �/�(��ا	� (��

ق �/�و���، ا��"�1 و ���ن -ه�ا��   ���$=ار� W : ب�N از R� �1د � و �;9 �% . �, )��J9 !ر از �!# $�اداران��	ن ��5ر ��گ ,� د0/���ن ,� �����Z  ���

 .و �	� $�اداران ,� ,��!م، ��5اد# را ,�زدا�� �1د �
��#  ,� ا��س :�ارش" ��H0��  دارد ��J	H( ��دم $C_  ���( �1د � و ��ا�� $�ادار# ادا�� 1���:�ن، �R از ���ه�� ��Cو�� و ه; .�7س، 9

�� ا$Eم "!اه� ��?�5	� );� .E5D از �� !�� ,�زدا�� ��:�ن اEV$( در د��  ��J و ا"��ر �/
 

� از د	2
رات ������ه�نb�*�	 �� 

 كنند هاي ويژه و نظامي از شليك به مردم خود داري مي ماموران يگان
  

� ,� ��ت در:��# ه� در ���S� WV	g; �%�ان ا�Dود� �( �!د و 1�	�ل ,��Jر# از ���WV �%� از د�� �;�R "�رج ��� Z[� �, �Z[� �، ا��در 1 )��9
و�( ,��Jر# از ���  ��وه�# . ���D �ه�ن  ��Z( از  ��وه�# "!د در ���WV ���1# �%� "!ا�	� ا�� �� ,�ا# �	
�ق �1دن ��دم از �;�@ ��� �J	��C ا�	
�د� 1���

� ���ه�ات $��( �����7 ه�# ز�0د# ,��  ��ه�# و�p0 :�رد ��1!ب و ���D �� . :�رد ,� ����8( ���ه�# ه!ا0( �;�@ �( 1��� �0 ,� V!ر 1;( ا�	��ع �( 1���, ��,
او از  ا�����D �� ا�0 :�و� ,� �� . %� �0�Dد �( زد 1� داد:��  ��Z( ,�ا# . %� ��/�3 "!اه� داد و ,� . %� ,�"!رد "!اه� �1د ا��  ��وه�# �]� . . %� د��0 ���


� �� ه�:� ��دم �1!ر "!دم را  S!اه� ��1، ,�  . د�	!رات او ����8( �1د �: �در �( ا���D ��7��� �0 �� ا�0  ��وه� در ,�ا,� 0/( از ا$�G# :�رد 1

	�( ا�� :J	�د:( G9!ر ��دم و ��Cو�� . %� ,�$¸  
R :�� ��ن  ��وه�#  ��Z(، $�م 1�	�ل . >!رت او ��;( زد و ا را ��0�% ,� ��/�3 داد:��  ��Z( �1د:

 .. %� ,� و��5N �%� ��� ا�� ,�ا# ه�� ���D �ه�ن  ��Z( ,�ا# ���� �ن ��دم و "��( �1دن "��,� %� د�	!ر �;�@ ��� �J	��C داد� ا �
� :!ش �( ر��, �%J o!� . در �9ل �N�9 از :!�� و 1��ر �%� >�ا# ���ا �از# و .ژ�0 .�

 

 آزادي گرانبهاتر از جان امام حسين است : خاتمي 
 

�, ��، �_ $��!را، در S� @0��ا ( 1�7%!ر ����� ا�0ان روز �� Rر�� ،)��" ���س �]� �;9 )�S� ران�7 ����J9 ��م �� �، �S��ن "!د را ,�  ه� ,�� 
� $��!را و  
( ا�	��اد ا"	��ص داد و 
J;D«ن�J از  «.زاد# و ره�0( ا ���%�� او ا��م ��J9 "!د را �Dا# .ن �1د «�7ن ا,�$��اO»را :�ا 	
: �, �1 �J دا. 

 �
: )��" �دا �� و از ����� �7 ��1!ب،   "�د 1� دارا# �Tور و �!ه� هJ	�� ?�رت "!د را در �]�و��� و �]��C ا �Jن �( �� روز# 1� زور���ان �1»: �]
)  #��> h���� را ,� ��"�� ا �ا"�، ا�� �1�9 "�ا��ن و �/!� د"���، �]���C[� ،3 و �4� �, �� �!# .زاد# ��� ��رa0 , دا ��، ,��0 ��7 ���وز# 1;, #��

 «.و .زاد:( ا��
� ����0 ه�ا� �� ��  �, ���( در ا0��G9 ��0�� �, �Lر و �� دادن �/��" � . �S��ن �]

( ��رa0 ?�ن ,�J	� را ��ه�# ,�ا# �1�9 ا �Jن ��" ���رزات �Nا�	5�ر# �;� «,� �!# .زاد#»�]� �
� دا �J و ,� ا��ر� ,: �	J�, در�� »: ه� در ?�ن
�;� ���رزات ,� ?�رت ا�� 1� �� .ر��ن ه�# �;4� ه�# �Z;!م 1ره�0( از �;4� ه�# "!د  ���� �، ا�� .�0 �1�9 ,� �!# .زاد#،  V;_ و ا�	5�:� دا�	�� ,� ه

� �!# �/!0�D( و7!د و ,� �!# .زاد#  ��J؟, �D!/� �1�9 @0 ر��ر و ا�	5w	ا� hDو د )
� و   �H�,» ود�Dا )��" �ه�0( 1� :��A،  ه� و ده� در ��ل»: �]
 �1 �J�  �0ا �� )�Eب ا�EC ر ا�S	Dا �H� ا:�� ,!د و�D �1�9 @0 ن�J !ره� ,� ز �:( ا��	د0/ �ز,�ن ره�� او از ا�0 ا�
�ق $!�( در  
( ا�	��اد و �;4

 «.50�( ا �Jن .زاد# 1� ,� �� !�� "!د �1�9 ا��. 7%!ر# ا��E( را ��4ح �1د
�
7%!ر# ����� ا�0ان : Rا:�� و د�0 ( ,!د»: ر���D �1�9 @0 اد��� د �� ا�	 «.در ه
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( د�	��,( ,�� ,� ��دم��" �� او در 7%� �/��3 ��رS0( و و7!د ا �Jن ا�� �]	
: �, �1 �J ورده�# ,��# دا�	ر# را 0/( از د�o��.�, )��" �[�   �J0�C�
� در ��ق و �Tب $��� ,�  �م د��T �0 �0 د�0 	�A: در �1 �
�»,!د و ,��� از  «:��  ه�#  
R ا�	��اد»,��� ,�� در دوران ?��0 و �0�7 : �H�, �ا �Jن در  «�;4

 �� ,!د 1	J, �C  �0ا ��9/!��»ذه � .«ه�# ?;�ر و زور:! ا�� �� !�� �]	!م او �� دادن ,
( ����0 �1د��" �� �C!ط  �Zم»: �] �	S�� ?�ن I%!ر و "!�	�A: ن�? ����� �!# .زاد#  ه�# �!����	� و �, a0ر�� ��� �� ا�0 ا�� 1 ��  �"!ا� ,!د، ا0�%� ه
�ر و ا�	5�ر و ا�	��اد و ا�	5��د، و  �� ره� ��� از �;4� �Tاg�4;� �0  ��� �9!ا (، <!ن "�! � و .و ره�0( ا �Jن ا�� w	ا� �ا �Jن ره� ��� از �;4

� ,�,S	( و ا ]�اف، W9 _ �7 ��C0 را "!اه� :��D در ���W ,��� ا��E(، ?%���ن ا>;( >]�� ��رa0 "!د ا �Jن ."!0(، ا �Jن ره� ��� و .زاد ��� از ا�0 هV
� ا �Jن .:�ه( ,�ه�� و اراد� او را �C!�0 1��� �� در ��0� .:�ه( و اراد� را� .زاد# و را� .زاد ا��، ������ان "�ا ه� .���, �CD �� � �0ا� «.:( را ,*�

��ان  �����»: و# ا�Dود���� ���/, )V ا�� و .زاد# را�$ ��J� ��!ر 1��� 1L� ا � ��دم را .��	J3 ?��م "!د ��دم ه$�D.» 
7%!ر ����� ا�0ان ����0 �1د Rن ,�رگ .:�ه(»: ر�����%? Oا��� ��# "!د ,� �!# $�ا�� و .زاد#  ,�S( و اراد� �G9ت ا,�$, �5��7� ا�� 1 �, )�S,

��/, �1�9.» 
.زاد#، .زاد# از ?�� و ,��ه�# ا"E?( و �J;�� ��ن در ,�ا,� ه!ا و ه!س . �!د در �/	_ ا,�$��اO .زاد# وا?5( در ���!# ,��:( "�ا �9>3 �(»: و# ا�Dود

�J� .» 
�
: )��" � «.ه�# زور:! ,�د:( ه!ا و ه!س، و ,�د:( ?�رت: 1�� ا�� 1� ا �Jن را از دو ,�د:( .زاد �(  ,��:( <��� "�ا0(»: �]

� �!# ا�0 .زاد# در �/	_ ا��م ��J9 �1�9 از �!hN د�0 ا��، و ,�»: ر��R ,���د ,�ران ����1 �1د, �1�9 )� �	� �1��� و  "�!ص و?	( ,�  �م د5��7�, �0
 «.ا ]�اف در د�0 ا�L0د ��� ا��

7%!ر# ����� ا�0ان ����0 �1د Rر�� :«)� �( ?��م ا��م ��J9 ,�ا# ا�0 ا�� 1  3$ W9 �1��� و �� ,�  �م د�0 $;��  �!د، ,�  �م ا�Eم ,�3V را �0!: )� �1�9 ,
 «.1�� ا�0 ا ]�اف ?��م �(

)� ����»��D	�� و ��ر# از ه!اداران 9/!��  در ا0��G9 �Lر ,� >�ا# ,;�� �/�CD �0oو �N �, گ��» )� ��  �
�»ده�� 1� در ��C,3 >�ه�  �Aو  «ه�%�ت �� ا�
 .�1�� �0�Dد �( «��گ ,� د0/	��!ر»

( در ���ن ا�0 ��5ره� ادا�� داد��" �[� :«��0�� �0���%�و ا,�$��اO . ا# ا�� 1� و7!د دارد 9	( از �7ن ��+ ا,�$��اO :�ا �%��� ا�� .زاد# و ره�0( ا �Jن :�ا 
 «.1�� �7 � را �Dا# ا�0 :!ه� �(

 
� روز���� 	�=Y�O2ا� 

 نبرد مردم بااشغالگران ايران: شاهدعيني 
 

��	D�	� ن�,��" ���( ,� G9!ر ��دم در ���J ���ان ا��م ��J9 �� .زاد# ,� ��� �� �hV�C "��,�ن دا�*��/( و .زاد#  ��12:30$� . ,�5 از "!ا �ن "�� روز ��,
 ��وه�# ا 	��Z( در �]J� 3	�C ,!د � و . ا�� از .ن ,� ,�5 ��ا�D@ در�� �3w روزه�# $�د# ,!د. �� ?�3 از ر���ن ,� . �L، در "��,�ن ه� �� �� ��  ( زد. ر����0

���0�� @�D( �� �( �� و ��ا	��ا� �GD ��	Dر 7;!�� �( ر�C> 3 ه���0ن . ه���ا�!���3 ه� ,� ه� :�� "!رد� ,!د � و ��دم �� دا � 9!اس ��ن ,� ,��ون از ا�!�
�� ا��" �> ���ه� ه� در ���د� رو ه� را� �( . ه� <� ��� �( رD	��، ��5اد َون ه� و �!�!ر��/;� ه� و  ��وه�# ا 	��Z( و �N �!رش ,��	� �( ��. ,!د 1�

��	D. ر�� ���0د ��دم ,;�D و k�7 ��5 را � ودر ���ان ا ECب 7! ,�# . 1( 7;!�� در 9!ا�( ���ان ا ECب �;��N R �!رش �!�!ر�!ار ,� ���د� رو و ,� ���ن 7
� ه� داد �( زد 1� .  ��وه�# �N �!رش از ا�V �0ف ,� .ن �Vف �( دو�0 � و �5( در ��ا1��� �1دن ���ه� دا�	��. ,!دD��? ا�� ��	ا��  )<�" ��E$ ه����

� ��� .R�;� �0 ه��� )� �5� $�� ز�0د#  ��و# �N �!رش �!�!ر �!ار ,� د ��ل 0@ �!�!ر اD	�د � 1� ��J . ا�0 را ه� �� �	!7Dدر�� در و�� ���ان 0@ د
� ,!د �	J�  7!ا ( ,� ��+ .ن �	و د" �� �, �/��1 .�0���� )  �� �1 �
: )� #��> �J� �0/( از  ��وه� �!ار �!�!ر# ,!د و . . %� ,� >�ا# �]/� .��� ,

� ا�0 دو 7!ان ا�7ز� ��+ �]3 را داد � ا�� در�� ?�3 از ا�0 1� از . �L دور �! �، 0/( از �;�R ه� ,� ,��!م �]/� رو# . دور,�� ,� د�� دا��, � �	S��!"
��,!1 +�J� �/��1 .و��9 زد� ��م �� �7ا0(  ��و# ا 	��Z( و ��دم، �� را ,� �L1 "!اه� ,�د؟ . ��دم .ن ?�ر ,� �]��C و 
�ت �;�R را  ��H �( �1د � 1ا�0 ه

� ( �� ا0�ن دارم  ��H ه�# ��دم، از 7�R ه�ن  �Hه( ا�� 1� �4J;D�( ه� ه� روز ,�  ��وه�# ا��H��c ا��ا��;( �( 1��� �0 در 7�� 7%� ( دوم،�. �دم ارو�� ,
� د�� ���@ ,� <%�� زد� ,!د �. ه�#  �	�Lوز �( �1د �, ��J�, ه�ن� ���D ��� "��,�ن �1ر:� 7�!,( "� ( دا�� از 0@ ا�J� �JD .  ��7_ ا�� ,�ا �� ه 

� او :
�. .درس �( �����, �SJ� ,�#:" ا�JD ,� >�ا# ,;�� و ,� �	
1� ��ه!ار� ,%� : )D�V ن!در ه�� ه��Hم k�7 د"	�# ,;�� �� 1� !"  ,�و، ,�و، ,�و ه
� ,L�J( ه� �5( . دا�� ه�<� از ده�� در �( .�� ,�ر L�J, @0( �( �1د�C, داد و )� �[D )L�J, �( دا � <� ��� ,!د ا�� د"	�+ 7!ان ,� �%��� ,��Jر , 

 )L�J, در �7ا �1دن"_V�S� "��	دا� �	ن ����9د� . ,� .ن د"�$�L_ .ن 1� ا�0 ا�
�ق در�� در و�� ���ان در �hV�C "� ,( .ر �( و ���ان و در 7;!# <�
� د"	� ,� �Vف :�رد ر30 ه�# "�     ,( .ر �( از ���J ا�!���3 ه� ر�D و دو,�ر� ,�:�� و دو,�ر� ��وع ,� D]� دادن ,� . >�ه�  
� ا�
�ق اD	�د/ . _��7

� �1د�L�J, .�Dرا� "!د ر �� ���ا �1د و د"	�+ ,;��D ��G? � �	S�( دا � <� ا>�ار# ,� �	��u �1دن . "!�  �7;!# ,�زار<� 1	�ب، �� از ��وه�# �;�R ,!د 1
.  �د0@ <%�ررا� و����5 اراذل دو,�ر� ��وع ,� و�9( :�# �1د �.  ��وه�# �N �!رش از ���ن "4!ط ,( .ر�( ,� �Vف ���ان ا ECب �( را � �. �GD دا�	��

� 0@ ����ول 1!,�� ��0. �از ���ان 1� دور ���0 و ,� .در ���ن ا�!���3 ه� �1�9 �( �1د � و ,�%!د� ��و>�ا �( �1د �. 0@ ���� ا�!���3 را "!رد �1د � و ,
1� ���ا �( �1د �، ��وع ,� زدن ,!ق ه�# ا$	�اN( �( �1د �. �Vف <%�ر را� و����5 را ��0، 7! را 1��1ن �	��u د�0�0 )	<�D ف ���ان . ��دم ه��V �,


� �;�R اJ0	�د� ,!د �. �Dدو�( را ��0  ��> ،u��1 3� #ر� :� . رو�Z  � د� ,!د�	J0رو# �3 ا �1 )J�;� ��> د <!ن �� و!�  R�;� ر!G9 از #��.ن ��0!: ��0( "
�ن ر�� �� ,!د ��. ��0 1� >�ا# ,!ق ه�# ا$	�اN( ��ن را ,�� );����5	� از ����ن ,!ق ه� . >�ه� ا�!�V �,( ا �از� !) 1� ,��Jر ه� :!ش  !از ,!د �(�� 1


�وت از �� دار �. ��د��ن ���0	� )��J9ا �% . �� <%�� �;�R ه� ا�J9س  /�دم 1, ��H  �, . و َون )��Z	 از  ��وه�# ا !;از �3 1� رد ���0، ���ان �Dدو�( را �
� ا ECب  ( داد �. ه���ن د�0�0� �� ,!د � و ا�7ز� �1�9 ا�!���3 ه� را ,	J, ان را��� ),�T ل�� h;N . �1� از ��ق ,� ���ان وارد �( ��، , );��ه� ا�!�

�� )� )0�. ���ان ا��م ��J9 ه� �;! از  ��و ,!د. ��م ���J،  ��و �J	�C �1د� ,!د �. �� ,� �1�9 "!د ,� �Vف ���ان ا��م ��J9 ادا�� داد�V.�0ف ��ل راه�
�� از در:��# در �]��Z( ��� �( داد <�ا 1� .?��0ن �5!o در ��+ �1دن " �� ه�# "!رد ��� ا�!���3 ه� را �( د1 �0�0��� �L . و �L�0ر "��ا�y. �,�ن و ه� :! 

3 <���H# دار ���ه� .ن ?�ر در ���د� روه� ز�0د  �!د �، �;�R را E��1 . در:��# ��$� $� �/ . �, ��:�, ��J� دور زد�0، در ����ان ا��م ��J9 را 1

	� �;!T( و ��ا�D@ "��,�ن در�� �3w روزه�# $�د# ,!د. �]�0@ ���   �( د�0�0: o�, در �.  AHا�	�� از ���ان �Dدو�( رد �!�0، ,� �Vف ��ل رD	��. <��ن 1

� ,!د �	J, ب را ه��T �� �, )$�D #ن ه��,��" �� ه� "!د��ن را ,� "��,�ن ��4J;D ر�� ��0. ه>!1 R� �در �D ��4J;D>	( ��� . ,� ز�H0اگ زدن و از 1!<
در ���ان ا ECب  ��وه�# ���س ��S( ه� ,� . 7! ه�ن V!ر ,!د 1� 0@ ��$� ��� از .ن :Aر �1د� ,!د�0. .�� 1� دو,�ر� د�� ��ن را رو# ,!ق ,AHار�0

� ��� ,!د �D�Nا R�;� #ادار# ه�  ��0�0.  ��وه��$ �� ز ( 1!<@ رو,�و ���0، 9	( 0@ د�	��� ���  !اب 1� ,� 0@ د�	  �7 ��J� م�,��5 �( دا �، . در �
 .  �� ���ان .زاد# را ��0 و �� دا �g0�� ��H "��,�ن .زاد# را �;! از  ��وه�# ا���	( د�0�0.ا�7ز� �1�9 ه��� ه� را از ���J داد� ,����
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 است  تهران از كنترل نيروهاي امنيتي خارج شده: الجزيره
 .ه�اران ��Zه� 1���� ,� ��5ره�# �!/9 �N	R�;� �, ) در ���S� WV	g; در :�� ��� ا �: .�!��	���س

� ا���0�L د?�C0( ��� ا$Eم �1د 1� 1�	�ل �%�ان از د��  ��وه�# ا���	( "�رج ��� ا��/�� . 
( �!د  h4? �	�!1 );ا# >�ا# ه �Z[� ,!د� و �	ن �%�ان �� از ه;( 1!���� ار���( ,� :�ارش ��ه�ان $��( از �%�ان، .�" �0�". W�V. 

 

 كم چهار كشته در تهران، تنها تا ظهر عاشورا  دست
 


�ن دو�� �]!د ا9�# در ادا�� ا$	�ا�Nت ��دم در �%�ان و در:��#��S� ��, س ه�����ه�   pاد و  ��وه�# ا���	( و �" ،)�Eر# ا�!%7 )�S� �1�9( از �1	
 . $��، ا�� ��ن <%�ر �� از �5	��Nن در �%�ان، در 9!ا�( <%�ررا� و�(

�� را� ���، �R از .ن 1� وب�7 #��
� در ا�0 ا$	�ا�Nت "�� داد، ا1�!ن "��:�ار# رو0	�ز ,�  3C از ا�0 وب  ���0 "  �:!�0  ���0 �( �7س، از �1	� ��ن �
7h ا�0 �1	� ��:�ن ا�Dود� ��� ا�� �, ��  �H0د �
 . ده� ه� "�� �( �7س ه8��� از ز"( ��ن دو  
� در ا�0 در:��#. 0@  

)� )�Eر# ا�!%�!ان  �� �  ,�ر را �( ا�0 ,�"!رد "�! �. :Aرد ا�0 در ��9( ا�� 1� ��%� ��$��( از .�Tز $�ادار# روز $��!را و ا$	�ا�Nت ��دم ,� دو�� 7
�J ض دا�	را �ن ��دم �5 _C$ #( ,�ا	م  ��وه�# دو��$.  

� و ,� �� ه� را از >]�� "�رج 1���، ��دم �5	�ض "!د د�� ,� �1ر �� ��S( ز"( ا � 1�  ��وه�# ���س :!R� �0 از ا�0 1� ��دم �� h از .ن ��� �7س �(
7%!ر# ا��E( "!د . %� را از >]�� "�رج �1د� ��   . ا � دادن ��5ر $;�� ره

�، روز $��!را، "��,�ن ه�# او��� از �%�ان 1�9( از .ن ,!د 1� از  JS	�� ��$�ت روز 0@ :�ارش�� G9!ر � ���[< �, �H0ن و ه�# ���1# �%� ,�ر د�N�	5

�ن دو�� ,�ل ��� و  ��وه�# ا���	( ,� �;�@ :�ز ا�@��S� � . ا � .ور �5( در �	
�ق �1دن �5	��Nن دا�	

�4C  ��> (، در���5( ا  ,� ا��س :�ارش ��ه�ان $�L� )دو��D ران، و ���ان�H	ر� hV�C� ،),!> 3� ،بEC ن ا�,��" ��J� ز �7 _ ���1# �%� �%�ان در
� ا��	D�: 3/� ن دو���
��S�. 

�5ت ��5ره�0( <!ن L� �0ن در ا�N�	5�»!ر��	گ ,�د0/��« ،»��J9��� ،��J9�0« ،»���J9��� )��9 ،���J9 �/�� �0و  »ا»��A( »ه�%�ت �� ا�� �� ��ده. 
1� ��ا�D@ ز�0د# در "��,�ن �
در �9ل �1�9 ,� "!رد و $�,�ان ���د�  ه�# ��	%( ,� "��,�ن ا ECب ,� <�� �( 0@ ��ه� $��( در ه�� ار���ط ,� راد�D!0دا :

hV�C� #!� ��	Jب هEC ه�# ا>;( "��,�ن ا. 
	Jب در �9ل �1�9 هEC ان ا��� �� �1� ��دم در دو �Vف "��,�ن , �
و ه� �7 1� �� ا�0 ��ه� $��( 1� در 9!ا�( �3 ,%�ر در "��,�ن ا ECب G9!ر دا�� :

 .��داز � 1��، ,� �� دادن ��5ر �( 7��5 ��ا�1 ���ا �(
� ���ان ا ECب در �9ل �1�9 هJ	�� و ��دم ,� >!رت .�/�را� �, ��J� �0از ��دم در ا ��
1� <���0 :�و� <�� ه�ار   �
 ا�0 ��ه� $��( :  �, ���ده�# �

 .ه�ا� دار �
1� :�و� �
#�1 �%� ����ر �!>�g �1د و در $�� �9ل :�� WV��� را در )��Z	 ر  ��وه�# ا!G9 ���8�ان ه� در  �د0/( �� ه�0( از ���س ��S( و# ه

� �1د�; .ا � �Dدو�( ,� ��دم 9
1� ا�0  ��وه� ���1�( از  ��وه�# :�رد و�p0،  ��وه�# �*�� ����اران و ���س �
��س  ��S( ا�0 ��ه� $��( در �!رد  ��وه�# ا 	��Z( و ا���	( :� �1 ��	Jه� ه

)�S� ), �, �ً�� .��� و ,��!ن �L%� هJ	�� ه� $
 .دا ���H �%�ان، ,��Jر ����H :�ارش ��� ا��  G9!ر  ��وه�# ا���	( ه8��� در ���J "��,�ن ا ECب، ���ان �Dدو�( و �]�ود�

��ن ه8��� از ا>
%�ن "�� داد� ه�#  �د0@ ,� ا>Eح ���0 وب;V ��J9 �Z$ا �LJ� در �ا�V Oه�#  .�0 .,�د، ����H0 ا � 1� ��ا�� ��	( �_ $��!را 1� ه� ���
� ,� د"���  ��وه�# ا���	( و ���س ��S( ا>
%� (، ,�:�ار �(	�A: _� ،�� ا�� ��� !c� ه�. 

��س ��S(ه�  ��وه�# دو�	( ,� ,J	� در ��LJ ا$�Z ,� رو# ��دم، �� h از ا7	�ع . %� در �R;L و ,�:�ار# ا�0 ��ا�� �� � و ه8��� � ,� ا��س :�ارش  �ه� ,
 .�Nب و �	� �N�9ان ��دا"	��

��, ��  ��وه�# دو�	( ,;(  .�0  ا�0 رو�0اد ��Cرن ,� 9��" ��م �� �ن �S��ا ( ��� �]��  �, �� ا�� 1	D�: در �%�ان >!رت )��" Oران ا�7 ����J9 در
����L ا. 

�  ��وه�# 9/!�	( ,� ا�	
�د� از :�ز ا�@	�A: _� ،ور، ,��!م.  �;7�ران 9 ����J9 3[� ان در�N�9 �, ��L 0/( و ز�	!+ ا�/�  �	ب و ��N �ور �� � و ,
 . .ور �� . %� ��دا"	�� و �R از .ن �;�R ,�ا# �	
�ق �1دن ��دم �	!�3 ,� :�ز ا�@

 

 دست مردم عصر تهران به فتح ميدان ولي:جرس 
>�ا# ,!ق .�� ,� :�ارش ��ه�ان $��( از �%�ان ،���ان و�( $�� �%�ان ��Cرن I%� ا��وز از 1�	�ل  ��وه�# ا���	( E��1 "�رج ��� ا�� و در د�� ��دم ا

.�	� ا�!���3 ه�# ��دم در ا�0 ���ان و "���0ن ا�Vاف ه�# �1 1���� ا��  ��0!: )� �H0�H0 �31 �%�ان را  �� �� �_ D	� .���ان و�( $�� را D	� �1د�0 : ��دم ,
���1 )� 

� <���0 ون 1� در ا�0 ���ان �J	�C ,!د ,� .�� ����1 ��� ا��; .ا�!���3 ه�# �;�R از 7
 " ا��J9 �H�� �0 ا�� ��J9��� )��9 ا��"، "ا�0 ��� ��� "!ن ا�� H �� �0�0!ن ا��: "��دم ��5ر �( ده��

 

 هاي شديد در شهرهاي بزرگ ايران درگيري: گويا نيوز 
 

�5ت و در:��# "��,�نL� ا��وز ��ه� ����ه�# ��	�����، از .�Tز ا��وز ,� �/3 ,(. ه�# �	�5د ا�� ه�# �%�ان از >" �, ��, �C,��  �N و )��Z  #ا#  ��وه�
� ,( ,�"( :�ارش. ,!د � ه�# �%�ان �J	�C ��� �!رش در "��,�ن	�A: ��� �� ر را در!G9 �0ه� ا �	J دا �C,�� � د�. ا�	J: hL� ران ,�ا# 7;!:��# از!���  #

� �5 ,� ا�0 �9ل ��دم �5	�ض $;(. ه� را ��Jود �1د � ��دم ,�"( "��,�ن� �T�1د� و ��5ره�0( ��داد � ر hL� g;	S� ط�C  د�، در�	J: #ط . ه��C  )"�, در 
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� و ,� �5	���N  ��دم �5	�ض ��  ��وه�# �;�R را در ���ان و�(. ا�� و ��دم 9	( �!�!ره�# ���!ران را ,� .�� ���1 � ه� ���0 ��� در:��# 	J/� ��$
��	�!�� �H0ارش ���. د�: ��H$�� و �� �� د�H0 در  ��ن 0/( از ��Zه�1���:�ن در <%�ررا� و�( ه� 1�9( از �1	� :�ارش. ا�� 75� ��5	���J, ��Nر <�
 .ا# در �9ل ا �Lم ا�� ده� 1� ا>
%�ن و ���از  �� ��Zه�ات :J	�د� ه�# ���0 در �%�ان :�ارش �( "��:�ار# ا�E$ ��0�Lو� ,� در:��#. �u��1 3 ا��

 

 آباد درگيري شديد در اصفهان و نجف
 

 ���� را� ��7 �/�در �( ��ا";� و G9!ر �H0ن ه�# و�p0 در �%�ه�# ا>
%�ن و  gL .,�د ه�اران �� از ��دم $�ادار ا�0 دو �%� از ��$	( ��� ,� ): �7س(�
 . ��وه�#  ��Z( در:��ه�# :J	�د� و ���0# را .�Tز �1د� ا �

� ��J9 .,�د ا>
%�ن و ه8���� "��,�ن �*� �%� ا>
%�ن در:��# ه� :J	�د� :�ارش ��� ا��C4�� ب وEC ارش �7س، در ���ان ا�: �,. 
 . �!>�g �1د� ا��" ,��Jر ���0""�� �Hر �7س در  gL .,�د  �� ��4 در:��# ه�0( ا�0 �%� 

 

 شعار مرگ بر ديكتاتور تهران را در برگرفت
 

 ���� را� ��7 �/�
� "!د را ,� ): �7س(���S� )0�1د� ا � ,� �� دادن ��5ره� hL� ان�%� g;	S� �0در "��,� %� و ���د �ده%� ه�ار �� از :�وه%�# ��دم 1
ا�L9 �0" ، " ��� ��� �0 ,� ا�]�J ر�0� I;� رو ,/�" "��گ ,� د0/	��!ر",� :�ارش "�� �Hر �7س، ��5ره�0( <!ن . دو�� �]!د ا9�#  pاد ا$Eم �( 1���

� !H �� );$ ��� �ا�0 ��5ره� ,� "��V ه��� ( ,� روز .ه8��� از ���ان ا ECب "�� �( ر�� 1� >�ا# �;�@ ��� ,� :!ش �( ر��.�� �( ده��.. و" "! 
 .$��!را ,��	� ر � و ,!# �Aه�( دارد

 

 هاي شديد در اصفهان و شيراز درگيري: الجزيره
 

��0�Lدر:��# :�ارش: ا� �!� .ر�� ه� در ا>
%�ن و ���از �( ه�# ����0 ��� از ا 
 .ا# در �9ل ا �Lم ا�� ده� 1� ا>
%�ن و ���از  �� ��Zه�ات :J	�د� ه�# ���0 در �%�ان :�ارش �( "��:�ار# ا�E$ ��0�Lو� ,� در:��#

 

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

� از �1!ره�# �T,( "!ا�	� ا��، ,� 9/!�� 1�! ( ا�0ان ,� $�!ان دو�	( ���وع رD	�ر  /���، �]�J 0�1!ر، رو�9 ( د:�/ . �N ،) ا,�از  ا ��0 ا�0ا
���ن �1د� ا�� 1� رژ�0 �1�9 ,� ا�0ان د�0 �0 زود �� H!ن "!اه� ��Vا. 

 )� �� ��  ,�د، در :
� �]�J 0�1!ر، رو�9 ( د:�ا ��0 ا�0ا ( 1� ه� ا1�!ن در اo�0ت �	]�� .��0/� ,	
� (  و:!0( ,� ه�. ��� »3H�*ا�«  )���� �, a��� در
� ا�� در,�ر� <��	
�� در ا�0ان :� ��
�ن ه� روز 1� �(«: ا �از 7���S� رد، اه�اف "!د را رو��A: �,� ا�0 �9ل �� ,��0 >�!ر . 1��� �� ����0 �( �� و J7!را 

����, .)���ن دارم 1� رژ�0 از ه� �Dو "!اه� ����� ��  Vز�� (، ا�� ا �> �ًC�?دا �، د«. 
�0اده�# �R از رو .?�# 0�1!ر 1� ه� ا1�!ن ,� $�!ان ا�	�د �%�ن در ر�	� ا�%��ت در دا ���H دو+ .��c�� �/0!ل ,� �1ر ا��، در $�� �9ل ����1 �1د� ا��،

) .�!ان 0@ ا ECب  ���� ا 	�S,�ت ر���0 7%!ر "�داد ��� در ا�0ان را  
)� � !H> ب�T �� ����( در ا�0 ,�ر� 1, a��� در ���8و  »ه� ����0 �]��0« ه�0( �� �� �!ا �، از 7��� ��دم ا�0ان 9��0 1��، ,� رد :�0�� اp� �0وه��H د0�( ه

»)��Z  �;� ا�� »9	
� ا�0ان :, :»#��، .  pاد ,� $�!ان دو�� ���وع ا�0ان "!ددار# 1��� ���0 ,%	� ,��� �1!ره�# �T,( از ��0Aش 9/!�� ا9	�A: �0از ا
� ا$	�Cد �� ا>�9Eت ,��0 ه8��ن در درون ا�0ان ,� ��� ,�د� �!د,«. 

� ا�� .?�# 0�1!ر ه8��� در,�ر� ا9	�ل ����0 ��1!ب ا$	�اض	
ه� <�� ه�{ ا9	��( را «: ه� در ا�0ان و ,�زدا�� �����J9 �!�!# و �%�# �1و,(  �� :
)/� ا�� ا�0 ا�� ,� �!رش $!�( ���L �!د  �� از ,�D�: o	� ���) ا�0ان(�!ان  �د�D�: ��0، ا�� 1�9�ن   � �ا�� ه�!ز او�Nع ,� ا�0 . ه� ه�اس دار �، <�ا 1

���J� 3/� � .».��� و7!د دارد ��9;�  ����� ا�� و ه8��ن �D>� ا>Eح 9/!�� ,
� ا��، ,�  3C از .�0	D�: 3/� مEص از ا��" #��J
اO  ����� .�0 ا� O�	�C� �0�? ،#�Zم و# ه8��� ,� ,��ن ا0�/� A� ��!/9ه�( �1�9 ,� ا�0ان ,�ا��س �

�وت ا��	� );1 �� ا��، ��ا�0 �1�9 ,� ا�0ان ,� . 8� ?�ار ,!د در <�ر<!ب ا ECب ا��E( �9>3 �!د، ,	
: ،)��". 

� در ا�0ان ز �ا ( ,!د، در ,�S د�H0# از :
� »��!�0 اذه�ن $!�(«�]�J 0�1!ر 1� ���	� 0@ ��ل ,� �7م 	
� ا�*�3H در ,�ر�  �C .�0 و:!# "!د ,� ه��   Oا
� ا��	
��30 �� ا� O�	�Z# <�اT( رو��( .� :»�0�	�Z# در ا�0ان :� ��� ���7 #!�5� �� .»,�S ,�ا# ا�0ان ,!د و در ���0ن ه� ,� ره

� ا�� 1� در:��A .�0 ه� در ��ا�� "�J1*�ر# .�0 و# ه8��� ,� ا��ر� ,� در:��#	
� ��%� ,�$¸ �g�5G ا� O�	�Z#   ا� O�	�Z# در ?� و ���0 �%�ه�# ا�0ان :
�� ا$	�اض .��� ��دم ا�0ان �7ن ��ز��7 �, R/$�, ���  ��� ا��، ,;/� �� .ا# ,����S ا�� 7�

ا� O�	�Z#  1�0���:�ن در ��ا�� "�J1*�ر# . ا� O�	D�5� #�Z( �1د� ا��، ه8���  ��وه�# ,u�J را ,� �]��J[� �1�� @0 0�1!ر 1� "!د را از ��:�دان .�0
 .در ?� ,� $�!ان رو�0اد# ��]�� ,� �Dد در اA� �%� �0ه�( �0د �1د� ا�� »��گ ,� د0/	��!ر«در ?� �	%� �1د� و از دادن ��5ره�0( �� �� 

�0. ��A:روز در ��	
� .?�# 0�1!ر ه��� ( روز $��!را ,� ه	
: �, )� ��  #�Z	�� O�0 �1�9 ا��� � .�0ان ���L �!د.��� در ا ه�# .رام ا$	�اض �!ا �، ,
 

 اوضاع پايتخت ايران به شدت ملتهب است: العربيه
 

1� ر�� � ه�# ا�0ا ( و,�� ا�;;( ��� ,��( �1د� ,!د � ��ا�� ���!$� و$��!ر ا��Jل  � !H ��5ت �	�5د  2009هL� ( و	��1�9( از در:��# ���ن  ��وه�# ا�
 .�5	��Nن در "��,�ن ه�# �%�ان و�%�ه�# �S	g; ا�0 �1!ر ��

� ه8��ن �;	%_ �!>�g �( 1��� ،,4!ر0/�  ��وه�# ا 	��Z( ،�*�� و���س ��S( ه�	�A: را از روز )��J9 ا����، )	D�0ارش ه�# در�: ��	JS  0@ �!#  در
 .و$�ادارا ( 1� ��5ره�0( را $;�� دو�� ���( ده�� در �!# د�H0 "��,�ن ه�# �]3 ,�:�ار# ��ا�� $��!را >g .را0( �1د� ا �

�� �( :!0�� "��,�ن ه�# ��0	S_ ا�0ان از >�� ا��وز � ���7 ��5ت و در:��# 2009-12-27ر�� � ه�#  �د0@ ,L� �, ز �1د� ا��  $��!را را�T. �5د	ه�# �
� �!>�g �1د �C,�� ), ( را	ار:�ن ه�# دو� �, �	J,ه�# وا )�S� س�� .وG9!ر  ��وه�# �N �!رش و�
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  ���� را� ��7 �/�7��5 ا �!� ��دم �R از در:��# ,� �;�R در <%�ر را� و�( $�� و��C,3 ��ر+ دا �WD!� !L �� � ) �7س(,� :�ارش � ��� )��Z[�
� در ���1 �%�ان از ��Jود �1دن "��,�ن �D�9 و در:��# ���0 در "��,�ن/� .ر+ "�� �( ده�"� ، ��وه�# ا 	��Z( را وادار ,� $C_  ���( 1��� و"�� �Hر ا�0 �

�� )� و دو �� ز"	�1 �� �� u��1 3� در �	D�: م دا�� در در:��# ه�# >!رتE$ر دارد ا!G9 ��  3C از :�ار��H "!د 1� در >]�, �/� . �ا�0 �
� �!# ��Zه� 1���:�ن �;�@ �1د � ، ه8��� دو �� د�H0 از ��دم �!�� ���س �, ��C	J� #��: در ا�0 در )��Z  #ا��س ا�0 :�ارش  ��وه� �,)�S  ت�� �ه� ,

 .ز"( ��� ا �
در ه�� را�	� در:��# ه� در ,�"(  �Cط �%�ان ,� ��ت ادا�� دارد و  ��وه�# �N �!رش و�!�!ر�!اران .  �� 1�!ن ���J� h	3C ا�0 :�ارش را ����0  /�د� ا �

� ��� ا�� 1� ��Zه� 1���:�ن ��  ��وه�# �;�R را در ���ان و�(	
� �( 1��� و:;� و ,� �5	���N  دو�	( ,� ��دم �5	�ض و $�ادار 9	J/� ��$��	�!�� �H0د .
 .ا�� 75� ��5	���J, ��Nر <���H :�ارش ���

 

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

)� ��" �0��� از ��/� _;T( در:��# در ا	�ت $�ادار# ��L	ا��وز ,� "�وج د� �%I از � .ا�� ه�# ����0 ��وع ��� ر�� 1
�: ده�� ، ��5ر �(1��� 1� <!ب د�	( 93 �( $�� در ��9( ه�# ���ان ����ن، �/�� ,�زار، ,�زار ا���، را�� 1!<�، ز$
�ا �� و و�( ��د م ,�5 از "�وج از �/�

 ".ه�:3 1� �! ����1�(، �� ,/�ر�0 و >� <��ان 1���"

� دارد ���ن �9ا?3  # ز�0د# و �1	� ��S( ,� ��دم و ��Lوح ��ن $�� "��ه�# �����  ��� �0�/9 از در:��#  ��وه�# ا���	( و ���س . 

 

 شخصي با چاقو و قمه حمله بسيج و نيروهاي لباس
 

 ���� را� ��7 �/�� ور ��� ا �): �7س(�;� ��دم �5	�ض 9, � . ��وه�# ���س ��S( و ,u�J ,� <�?! و ?
L و� ,� <!ب و زE$ و ���1 )� �;,�C� ��N�	5� �, �/� �� ���0���0 و7, u�J, و )�S� س��� :�ارش "�� �Hران �7س در �%�ان،  ��وه�# �, �� �ا0�@ ,

� ور ��� ا �;� و <�?!  �� ,� ��م 9? � .و��;
� و "��,�ن �C��V ( �0�/9 دارد�o +3 ��ر,�C� �0�� #ارش ه� از ,�وز در:��# ه��:. 

 . از "��,�ن ا ECب "�� �( ر�� 1� ��دم ,�S ه�# ز�0د# از ا�0 "��,�ن ,� ِوز� در <%�ر را� و����5 را در 1�	�ل "!د دار �
 

 آزاد سازي محالت
 

� ا��. ��دم �]Eت �S	g; �%�ان ��ار+ .زاد ��ز# �]Eت راد ��0 ا �	D�: ت ��ا�� �%� را�Nا�	ان ، ا$�%� �?!, �%I س ا$� <%�ر ,�5 از��. 
 

 -�T�, داد �21��25از�� 
 ."�داد ا�� 25ا"��ر �	�5د ر���� از �%�ان 1�9( ا�� 7�N�9 ��5 د ر"��,� %� ,��	�از  

 ���3 و 	�ر�
 .,�,3 و ��ر# ه� ,� �%� ه�# �5	�ض ��!�	��

 

 شايعه دستگيري موسوي
 

50� د�	��H# �!�!# ده�ن ,� ده�ن �( �!د�� �� .ا�0 ��50� ه�!ز ����� 0A/� �0_  ��� ا��. در �%�ان "
 

�� ا���� � ���� �%�� ������ف �� 	��(�

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

 
1� در $��!را .دم ��1، �! از او ,�د#! "���� ا# �J�  اول �
  �0�0 �H0!ن د�از �0�0 �! ,� �� ��#، ا1 �� �J� #در . ا ����H(  o�9١٧ از "!دم  �راN( ام 1

� از ا�0ان ,�و �. او و?	( د�0 ��دم او را  ( "!اه��، �1!ر را :Aا�� و ر7 ��� �, .�D���Hم . ا�� �! اJ0	�د� ا# �� ه
�( "!اه( "!دت را . �( "!ا�	( ا9�#  pاد را  �Lت ,�ه(، "!دت از د�� رD	��, .)	� ��Lوز �1. ,��	� .دم ,/�. ا# ��J �� از �C� �0�0و�� �1! "���� ا#

� را از ,�� ,�د#�CD �0oت ,�ه(، ا>3 و�L  .د�� .ور�0. د�� ���0اد �4
� ,�ز ه� ��Cو�� �1 �� �� ,�ز ه� ,��	� ,� . 
� ا#���" !�J دا )� )J1 �	� �( دا J	��، ا�� �J9د�� را 1�! ��	�Z# را �1	( و "!دت ,� ��/� �%�� او ,� ,;��ا# . ا# ��J �� از �T �0�0ور و  S!ت ��ا ه

 . د�	�ن ��دم J9!د# �1د#
� ا#���" !�Dب ��دم �� و ر!�
� �� ا �Jن ,� � و �]: �� ?�رت  , �1 )	J�  #�Z	�� !� �1� ��� را ,��ون �1د و ,�ا# <�� . ا# ��J �� از � )	J�  )��" !�

�Dب ��دم �� و ر!�� �1د#. ��ل �];9 )��" � �" �1� و?	( دا �J ��دم . �! 9	( ,�ا#  �Lت "!دت در روز ���!$� ,� ��دوران "!دت , )	J�  ��� )	9 !�
 . <!ن ��%� �! در $��!را .دم �( �CD !� .)�1 �0�0#. او را  ( "!اه�� �;4�� و �1!ر را :Aا�� و ر�D �� ��دم ,�ا �� روزه�# ,���# در ا 	�Zر .ن ه���

� ات! "���� ا#�CD �0oز�0 �( ���1، ,� ا>3 و ���7� .�!د� ا# ا�� 1� 9	( ا:�  5!ذ,�O "�ا ,� �� 1��، هJ	( �1 . ا# ��J �� از "!�( �� �! را , ��CD �0oو
 . �D/!ن �( �!د

�، �� ��ا ,�o �( ���1 از <�� >�ا�( ات و  !ر ,� >!ر�� �( ا �از�0 ا��  � ,� <�اغ ?!� ا# 1� در د�� . "���� ا# �� ��ا ,� ز�0 �( ���1 از ��S 9/!�� ات 
1� ��ا از $W <�� ��س ات ,��ون ����1. 0@ ��,�ز .��0�/0( ا�� ��!L� ��1. ا�0  !ر از ��35 0@ دا )او ��ا در $��!را# ,�5# در . .ن دا �L! ا�� ��ا  

 .,�� د�	� $�اداران �J9�( ره� �( 1�� �� ��دم ,� <��ن ��9ت زد� "!د ,����� ��%�0( �0�0 را
 . در ه
	� و <%;� �%�ا# $��!را# ا��Jل ��ا از ��S ات ,� ز�0 �( ���1! ا# �0�0! "���� ا#
� ا#���" !)	J� از �� �J� #ا ... 
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 گزارش لحظه به لحظه از تجمعات مخالفين در روز عاشورا
 

5� h	��Nن در �%�ان آ� از <��ي ��� �Dا"!ان .ن ,�اي روز $��!را از �!ي :�و�  ,�� ,� ا"��ر ر����،: C9!ق �%�و �ان، ا ��0� و ,��ن -"��:�ار# ه�ا � L�
 . ه�ي �S	g; ��	�� ��� ,!د .�Tز ��� ا��

� o�5Dن C9!ق ,�� در ا�0ان، ��دم �5	�ض از ��$� $!L� و ,��ن �� :�ارش وا�9 ا ��0,10  �N R�;� ،��	Jب در �1�9 هEC ان ا��� �� ��� ا��وز ,<
 .�!رش و :�رد و�p0 در ا�C  �w1ط �%�ان ,� وN!ح ��%!د ا��، "�! � ه�# �;�R و ��دم در ا�C  �w1ط �%�ان :�ارش ��� ا��

� از  �Cط �S	g; �%�انZ[� �, �Z[� ارش�: : 
h را ,� �5	���N  �اد �، �Nب و �	� ��دم �!�� �;� –10:37L� رش ا�7ز�!� �N #ر ���0 :�ارش ��� ا�� ،  ��وه���J, ��J9 در:��# در ���ان ا��م  R

 .,�$¸ ��ا1��:( ��دم در "��,�ن ه�# ا�Vاف ��� ا��
� ��دم ,� �Eح ��د ا?�ام ,� �Nب و �	� ��دم �1د � -10:53� � . ��وه�# ���رو ,u�J و �9ب اO ,� 0!رش ,
� ��� ا�� – 11:05	J, بEC ان ا��� � .زu��1 3� �0 در:��# ,��  ��وه�# �;��N R �!رش و ��دم ���0 :�ارش ��� ا��، 1;�� ���Jه�# ��	%( ,
 .رد<%�ر را� و����5 در:��# ���0 ,�� ��دم و  ��وه�# و�p0 رخ داد� ا�� ، �;�R ,� ا�	
�د� از :�ز ا�@ .ور �5( در ��ا1��� �1دن 7��5 دا – 11:12
!د� 
�د"��,�ن �1ر:� 7�!,( در:��# ه�# ��ا1��� ,��  ��وه�# �;�R و7!د دارد، در اR�;� ��  3[� �0 از :�ز ا�@ .ور ,�ا# �	
�ق �1دن ��دم ا�	 – 11:21  �

 .ا��، ��5اد 7��5 در ا�Vاف ���ان ا ECب ده%� ه�ار  
� :�ارش ��� ا��
11:24 – ,�C� �� "��,�ن 7%!ر# ,� �;�@ :�ز ا�@ .ور �5	���N ��ا1��� ��� ا �، . %� ,� ����ب ��� و �� دادن ��5ر ,� �� از <%�ر را� و����5 ,; �,

 . ��وه�# �;�R ,� "!ا�	��
� ���ان �Dدو��L� Uوح ��� ا � و ��5ادي  �� �!��  ��وه�ي ا���	U ,�زدا�� �� �  - 11:30, U%	�� ن در "��,�ن ه�ي�N�	5� �5ادي از�. 
� ور ��� و . %� را �!رد �Nب – 12:00;1� در ا$�ل "�! � ,� $;�� ز �ن د�� دا�	� ا � 9 u�J, #وه���  �� �و  ��دم �5	�ض ,� در ���ان �Dدو�( ,

�� ����1 ��. �, �% . �w1ار داد �، در ا�0 ,�� �!�!ر ��/;� ا�? �	�. 
� � 0"��,�ن ا ECب 0@ د�	��H "!درو  ��وه�# ا 	��Z( و �!�!ر ��/;� در 9!ا�( ���ان ا ECب ,� .�� ����1 ��� و "�! � ه�# ��دم  �� ا�Dا0 - 12:00	D�

 .ا��
� ��ت �!رد �Nب و �	� ?�ار �( :�� � – 12:00, )��Z	 و "�رج �( �! � �!��  ��وه�# ا�	از � � .���ان .زاد# ، ا�Dاد# 1
12:30 – �C  �w1ان در ا�	ت �7ا�9ت ز �ن و د"�� �;$ �ط ���ان و����5 ، در:��# ���0 :�ارش ��� ,��Jر# از ���!ران و ��دم �5	�ض ز"( ��� ا �، ,

� ا �	J/� �	� ب و�N �, را ��N�	5� ر# از�J, #�� !ن د�� و�1 �� �p0ان ز��� :�� ��� ا �،  ��وه�# :�رد و�%� . 
�� ���ه��، ,�� ,� ,�"( :�ار��ت �����  ��� د�� �1  – 1:00" g;	S� ط�C  در ���اف ���ان  4,�"( ��ه��0 از ��� ا �از# ه�# ��ا1�Vدر ا ��N�	5� از ��

� ا �	D�: ار�? ��!;: �,�yود�( �!رد ا�D. 
h 1���:�ن 0!رش ,�د� ا �، در ا�0 ,�� د�� �1 دو �� از ه!V��ن از  ��9� �� د<�ر – 1:30L� �J	H( �/  ��وه�# :�رد �N �!رش و ,u�J ,� ز ��L و ��� ,

 .�� ��� ا �
� �9ا?3 "!د ر���� ا�� – 1:30, ��< � .در ا�C  �w1ط �%�ان �;
� ه�ا� ?h4 ��� ا��، ��$� ا0�	� �  �� از ��$�ت او��
1:30 –   ��!� ��� .�� ����1 �� ، ه8��� 0@ د�	��H .��  �� ( در "��,�ن �, �D�9 3� )9!ا� ��N�	5� ��!� رش!� �N 3 :�رد��0@ د�	��H ا�!�

�� ����1 ��. �, ��N�	5�. 
 

� ره�� .��� ، ��Lوز �!# ز �ان ا�0 ه� ه�J �!# ?�ان ،  : ��5ر ه� �;$ ���. �/�� �� دار، ا�0 هH  ار �1و,( رو�;$ 3G
�� اO   ����گ ,� "���� ا#، ا,!ا�
�0�9 �0�9 )��Z	 و# ا��  ،��J9 ��� ��J9 �0 ،��� ، اO ا1;V�, �	0oو �� ا# ?��;���" ،_0�D 0_ ، ��گ ,� ا�0 دو�� ��دم�? �	D و 

Zر�
��: روز���� �; �� ��d	 د را
� ��A - و روزه��	ط ا
 رژ"� ا"�ان در �Wل 	 
1� 0/( از �%	��0 ���0# ا?	��د# R,ر!D در ���C�-ت روزه�# :�];�;( 7%�ن ا���?�
رژ�0 ا�0ان روزه�# ."� "!د را �*�# �( 1�� و $�D �0Eو���( در ��م ا�

 . ا"�� ه!�0ا ا��
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