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 ”هيچ مومني مرا ياد نمي كند مگر اينكه گريان مي شود. من كشته گريه ام  ”:امام حسين عليه السالم

اما نهي از منكر    .  پاسخ بدهيم و تمام   

با رد مظالم، جبران همهي               

. بيعدالتيهايي كه ميشود و شده است

و نه صرفا گفتن اينكه عدالت خوب        

يعني در برابر   .  است و ظلم بد است     

ظلم و ستمهايي كه شده، ايستادن و 

آنها را عقب زدن و جبران بي              

. عدالتي ها، وظيفه عملي شماست      

بايد درگير شويد و با ستمگران،           

چشم در چشم بايستيد و                

بايد انتقاد و اعتراض        ”!نه”:بگوييد

تقسيم .كنيد و يقه شان را بگيريد        

عادالنه بيت المال و اموال عمومي و        

. توزيع عادالنه ثروت حكم خداست      

گرفتن ماليات از ثروتمندان و هزينه      

كردن آن به نفع فقرا ادامه همان          

شما گروهي كه به       .  تكليف است  

آدمهاي خوب مشهوريد و عالمان        

دين خوانده ميشويد، به خاطر           

خداست كه در نزد مردم هيبت           

داريد و هم بزرگان و هم ضعفا از            

 .شما حساب مي برند

شما به نام دين از شما حساب مي  *

برند و و احترام مي گذلرند و شما را         

در .  بر خودشان ترجيح مي دهند       

. حالي كه هيچ فضيلتي بر آنها نداريد

و هيچ خدمتي به اين مردم نكرده         

و مردم مجاني براي شما احترام      .  ايد

شما به نام دين است كه       .  و شفاعت شما را مي پذيرند      .  قائل اند 

و .  در خيابان ها مثل شاهان نام مي بريد       . اعتبار و نفوذ كلمه داريد

به راستي چگونه به اين احترام و     . با هيبت و كبكبه رفتار مي كنيد

فقط به اين علت كه مردم از شما توقع      . اعتبار اجتماعي رسيده ايد

اما شما در اغلب موارد از انجام        .  دارند كه به حق خدا قيام كنيد       

وظيفه و احقاق حق الهي كوتاهي كرده ايد و حق رهبران الهي را              

 .كوچك شمرده ايد

شما . حق مستضعفان و طبقات محروم جامعه را تضييع كرده ايد *

اين حقوق را ناديده . نسبت به حق ضعفا و محرومين كوتاه آمده ايد

گرفته ايد و سكوت كرده ايد اما هر چيز كه فكر ميكرديد حق                  

شما هر جا حق ضعفا و مستضعفين        .  خودتان است مطالبه كرديد   

بود كوتاه امديد و گفتيد ان شاءاهللا 

خدا در آخرت جبران ميكند اما هر 

جا منافع خودتان بود ان را به           

شدت مطالبه كرديد و محكم          

شما نه مالي در راه خدا      .  ايستاديد

 بذل كرديد

و نه جانتان را در راه ارزشها و            

عدالت به خطر انداختيد و نه           

حاضر شديد با قوم و خويش ها و         

دوستانتان به خاطر خدا و اجراي       

با .  عدالت و اسالم درگير بشويد      

همه ي اين كوتاهي ها از خدا           

بهشت را هم ميخواهيد؟ پس از         

همه ي اين عافيت طلبي ها و دنيا 

پرستي ها منتظريد كه در بهشت       

در !  همسايه ي پيامبران او باشيد     

حالي كه من ميترسم خداوند در        

. همين روزها از شما انتقام بگيرد       

خداوند از شما انتقام خواهد           

مقام شما از كرامات         .  گرفت

. دستاورد خودتان نيست  .  خداست

شما مردان الهي و مجاهدان و          

عدالت خواهان را اكرام و احترام        

نميكنيد و تكليف شناسان را قدر       

حال آنكه به نام خدا در      .  نميدهيد

ميبينيد كه  .  ميان مردم محترميد  

پيمانهاي خدا در اين جامعه نقض      

ميشود و آرام نشسته ايد و فرياد         

نميزنيد اما همين كه به يكي از ميثاقهاي پدرانتان بي حرمتي شود 

ميثاق خدا و پيامبر خدا زير پا گذاشته  .داد و بيداد به راه مياندازيد

حال ميثاق  .  شده، شما آراميد، سكوت كرده و آن را توجيه ميكنيد      

پيامبر در اين جامعه تحقير شده است؛ اللها، زمينگيران، كوران،            

فقرا وبيچارهها در سرزمينهاي اسالمي بر روي زمين رها شده اند و 

شما به اين وظيفه ي ديني   . بيپناهند و كسي به اينها رحم نميكند

و الهي تان عمل نميكنيد و كسي مثل من هم كه ميخواهد عمل               

ميثاق خدا اين است كه بيچارهها و             .كند، كمكش نميكنيد   

. زمينگيرها نبايد در شهرها گرسنه بمانند و كسي به دادشان نرسد      

شما مدام به دنبال     .  اين ميثاق خداست و شما خيانت كردهايد         

ماستمالي و مسامحه؛ يعني سازش با حاكميت هستيد تا خودتان           
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 قد قامت العزا غم عالم شروع شد/ قد قامت الحسين كه تشنه شهيد شد

خطبه مناي امام حسين عليه         

 السالم با ترجمه حسن رحيم پور

: حسين پسر علي، مكان :سخنران

 60ذي حجه سال       :  منا زمان  

  (هجري يك ماه قبل از عاشورا       

 500صحابي پيامبر     200:  حظار

نفر از تابعين و صدها تن از              

 آگاهان امت

شايد ما  (همه ي تاريخ     :  مخاطب

به شرط اينكه به قيامت       !  باشيم

 )! ايمان داشته باشيم

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

اي مردم، بزرگان عبرت بگيريد از موعظهاي كه خداوند به دوستان 

خود در قرآن ميفرمايداگر شما خود را اولياي خدا ميدانيد، و اگر             

دينداريد و مخاطب قرآن هستيد پس بيتفاوت نمانيد و احساس            

آيا نديده ايد كه خداوند چند بار در قرآن به                 !  تكليف كنيد 

روحانيون مسيحي و يهودي به شدت حمله فرموده و آنها را توبيخ     

كرده است كه چرا مردان خدا در جامعه و حكومت بيعدالتي و                

فساد ديدند و سكوت كردند؟ چرا اعتراض و انتقاد نكردند؟ و فرياد 

نفرين بر كساني از بنياسرائيل كه كافر          ”:نكشيند؟ و نيز فرمود    

آنها كه امر به معروف و نهي از منكر نكردند، و چه بد عمل              . شدند

  .كردند

* 

خداوند علماي مسيحي، يهودي و روحانيون و آگاهان اديان قبل            

را نكوهش كرد زيرا ستمگراني جلوي چشم آنها فساد ميكردند و             

خداوند چنين  .  اينان ميديدند و سكوت ميكردند و دم برنميĤوردند       

كساني را كافر خوانده و توبيخ كرده كه چرا در برابر بيعدالتي و                

تبعيض و فساد در حكومت و جامعهي اسالمي ساكت هستيد و              

همه چيز را توجيه و ماستمالي ميكنيد و رد ميشويد؟ چرا سكوت         

كردهايد؟ علت آن اين است كه عدهاي از شما ميخواهيد كه                

سبيلتان را چرب كنند و و عدهاي از شما هم ميترسيد كه                   

عدهاي طمع سفره داريد و سفرهي چرب       .  سبيلتان را دود بدهند   

ميخواهيد تا بخوريد و ميگوييد كه چرا خودمان را به زحمت                 

بيندازيم و با نهي از منكر و انتقاد و اعتراض ريسك كنيم؟ فعال كه 

اما مگر در . بساط مان رو به راه است و دعهاي از شما نيز ميترسيد

قرآن نميخوانيد كه فرمود از مردم نترسيد ازحاكمان و صاحبان             

آيا شمنا ايا آيه را       !  قدرت و ثروت نيز نترسيد از من بترسيد           

نديدهايد؟ آيا سورهي توبه را نخوانده ايد كه ميگويد زنان و مردان     

مومن نسبت به يكديگر واليت اجتماعي دارند و حق دارند در كار             

به اين اندازه كه يكديگر را امر به معروف و           .  يكديگر دخالت بكنند  

خداوند اين حق و اجازه را داده است كه شما            .نهي از منكر كنند   

اگر همين  .  نسبت به يكديگر بيتفاوت نباشيد بلكه حساس باشيد        

يك اصل امر به معروف و نهي از منكر يعني نظارت دائمي و انتقاد    

و اعتراض و تشويق به خيرات و عدالت و مبارزه در برابر ظلم و                  

تكاليف الهي نيز اجرا . بيعدالتي و تبعيض اجرا بشود بقيهي فرائض 

دنبال دنيا  !  نترسيد!  مي شودو همين يك حكم را شما عمل بكنيد     

اما هيهات كه شما اهل همين يك          !  سورچران نباشيد !  نباشيد

امر به معروف و نهي از منكر        .  ولي من هستم  .  تكليف هم نيستيد  

دعوت به اسالم و دين است منتها دعوت زباني تنها نه كه اي مردم 

اسالم خوب است و به بعضي شبهاتتان         !  بياييد و مسلمان شويد    

امنيت داشته باشيد، ولي امنيت     

و حقوق مردم برايتان مهم           

فقط امنيت و منافع        .  نيست

همه .خودتان برايتان مهم است     

ي اينها محرّمات الهي بود كه         

ميبايست ترك ميكرديد و           

 .نكرديد

شما ميبايست اين ستمگران و  *

فاسدان را نهي از منكر ميكرديد      

و نكرديد، و مصيبتتان از همه         

چون عالم به دين و      .  باالتر است 

اصحاب پيامبر بوديد و چشم مردم به شما بود و شما را نماينده ي               

مجراي حكومت و مديريت و رهبري جامعه بايد         .  اسالم ميدانستند 

به دست علماي الهي باشد كه امين بر حالل و حرام خداوند                    

هستند، اما شما كاري كرديد كه اين مقام را از آنها گرفتند و موفق         

شدند حكومت را منحرف كنند، زيرا شما زير پرچم حق متحد                

نشديد و پراكنده و متفرق شديد و در سنت الهي اختالف كرديد با              

اگر حاضر بوديد زير بار شكنجه و          .  اين كه همه چيز روشن بود       

توهين، مخالفت كنيد و در راه خدا رنج ببريد، حكومت در دست               

صالحان بود، اما شما در برابر بي عدالتي و ستمگران، تمكين و امور       

الهي و حكومت را به اينان تسليم كرديد، حال آنكه آنان به شبهات          

عمل ميكنند و طبق شهوات خود حكومت ميكنند و دين را از                 

فرار شما از مرگ، اينان را بر جامعه مسلط         .  حكومت تفكيك كردند  

كردند، شما به زندگي دنيايي چسبيدهايد و حاضر نيستيد از آن              

اما بدانيد كه هر كس در راه خدا كشته نشود، عاقبت              .جدا شويد 

آيا گمان ميكنيد اگر شهيد نشويد تا ابد زنده ميمانيد؟ اما             .ميميرد

شما از دنيا دست بر     .  اگر شهيد نشويد، مدتي بعد با ذلت ميميريد        

پس اي علماي الهي، تا      .  نميداريد، اما دنيا از شما دست برميدارد       

دير نشده جانتان را در خطر بياندازيد و از حيثيتتان در راه دين و               

شما اين ضعفا و مستضعفين و . ارزشها مايه بگذاريد و فداكاري كنيد

. فقرا و محرومين را دست بسته تحويل دستگاه ظالم داده ايد                

گروههايي از مردم برده ي اينان شده اند و مثل برده هاي مقهور و               

عدهاي نان  .  شكست خورده، زير دست و پاي آنان له ميشوند             

در هر شهري عده اي را گماشته اند . شبشان را نميتوانند تهيه كنند

مردم نميتوانند  .  كه افكار عمومي را بسازند و به مردم دروغ بگويند          

دستي را كه به سمتشان ميĤيد تا به آنها زور بگويد، عقب بزنند و از     

شما همه ي اين صحنه ها را ميديديد و كاري             .  خود دفاع كنند  

اينان عده اي ستمگر و صاحبان قدرت اند كه عليه ضعفا  . نميكرديد

و محرومين بسيار خشن عمل ميكنند و به روش غير اسالمي                 

در .  حكومت ميكنند و متاسفانه بي چون و چرا هم اطاعت ميشوند           

تعجب .  حالي كه نه خدا را ميشناسند و نه آخرت را قبول دارند               

ميكنم از شما كه اين زمين زير پاي ظالمان صاف و پهن است، عده  

اي باج بگير حكم ميرانند، و كارگزاران حكومت هم بويي از عاطفه و 

 .انسانيت و مهرباني نبرده اند و شما هم باز ساكتيد

 

خدايا تو ميداني كه قيام ما له له زدن براي سلطنت، تنافس در                 

قدرت و گدايي دنيا و شهرت نيست، بلكه تنها براي برپاكردن نشانه  

اين عالمتهاي راهنمايي و تابلوهاي راه را       .  هاي دين تو قيام كرديم    

قيام براي  .  انداخته اند و من ميخواهم دوباره اين تابلوها را برپاكنم          

اين است كه مردم گيج و گمراه شده اند و بايد آگاه شوند و بايد                   

 خونمان را به صورت اين خواب زده ها بپاشيم تا بيدار شوند

چون حر كنيد سوي حسين 

 ...زمانه رو
 اسالم ناب راه شهيدان كربالست
 راه حسين راه علي راه انبياست

 
 هر روز روز جنگ حسين است با يزيد

 هر لحظه از گذشت زمان امتحان ماست
 

 هر روز گوشه اي صف صفين مي شود
 تا امتحان شود چه كسي يار مرتضاست

 
 يكدسته خون، ز خوان معاويه مي خورند

 يك قوم را علي ولي اهللا مقتداست
 

 ما از علي جدا نشديم و نمي شويم
 ميزان حق علي است علي نفس مصطفاست

 
 اي لشكر معاويه هاي زمان به دور

 خط شما هميشه خطا بوده و خطاست
 

 اي نهروانيان ز چه با هم يكي شديد
 فردا به ذوالفقار علي فرقتان دوتاست

 
 اين رشته هاي سبز كه بر خويش بسته ايد

 قرآن دشمنان علي روي نيزه هاست
 

 نامردي معاويه با خونتان عجين
 تكرار عمروعاص همين فتنه شماست

 
 ايمانتان درهم و دينار اجنبي است
 دين شما دالر اروپا و آمريكاست

 
 گيرم كه با علي زمان داشتيد جنگ

 آتش زدن به هستي مردم كجا رواست؟
 

 بيهوده مثل موج نكوبيد سر به سنگ
 كاين امت مقاوم چو كوه پا بجاست

 
 اين ملت بزرگ شما را نخواستند

 رايي كه دادند به غير شما گواست
 

 نامردها براي فرار از وطن همه
 گر زن شويد مثل بني صدر ها رواست

 
 آتش زدن به بيت خدا با شعار سبز

 شرم از خدا كنيد خدا را حيا كجاست
 

 ما لب به ناسزا نگشوديم هيچ گاه
 هرچند تا ابد به شما ناسزا سزاست

 
 با اين همه به دامن ملت شويد باز

 كاين ملت بزرگ كريم است و پارساست
 

 چون حر كنيد سوي حسين زمانه رو
 تا بين خلق يكسره قامت كنيد راست

 
 پا جاي پاي حر بگذاريد و حر شويد

 پي هدايتتان بر لبش دعاست ”ميثم“
 

 اين واليت كه امانت ز ولي است* 
 خط سبز علوي خاص علي است

سخنراني تكان دهنده امام حسين 
 يك ماه قبل از عاشورا

 



 : سعيد حداديان در جمع مداحان

فتنه گر از يزيد هم 
 بدتر است

 

حاج سعيد حداديان از مداحين بزرگ و مشهور كشور با بيان اينكه 

 ”نـار “فتنه در قرآن گاهي با معاني مختلف در جاهاي مختلف با 

اما آن فتنه اي كه گناه اعظم است هميـن فـتـنـه         :مي آيد گفت

 .ايست كه امروز با آن مواجه ايم

وي با اشاره به كتب شهيد دستغيب در خصوص گناهان كـبـيـره      

ما مشكلي كه داريم اين است كه گناهان كبيره را مـي    :  ادامه داد

در مورد گناهان .  شناسيم اما گناهان اكبر يا اعظم را نمي شناسيم

. بابي داريم به نام باب گناهان اكبر و كسي به آن توجه نمي كـنـد  

شهيد دستغيب نزديك ربع قرن پيش شهيد شد و ما در جبهه هـا  

تبليغ مي كرديم كه كتب شهيد دستغيب را بخوانيد چرا كه به درد 

شهيد دستغيب در كتاب خود تمامي گناهان را بـر  . همه مي خورد

آنچه كه از هر كبيره اي مهم : انتهاي جلد دوم مي گويد. مي شمرد

تر است بخش كوچيكي از گناهان است كه اينها اعظم است و ايـن  

حداديان با برشمردن گناهان اكبر .  دسته از گناهان را برمي شمرد

قبل از اينكه گناه اول را بگويم به گناه دوم اشاره مي كنم تا :  افزود

اهميت آن روشن شود و آن فروش اسلحه به كفار اسـت يـعـنـي       

امـا  .  كمك به كافر حربي تازه در رده ي دوم گناهان اكـبـر اسـت     

 .شهيد دستغيب اولين و مهم ترين گناه اعظم را فتنه مي داند

 

وي با اشاره با يكسان دانستن فتنه امروز با فتنه صفين خاطر نشان 

 ” اين عمـار “بعد از خطبه مقام معظم رهبري كه به خطبه ي : شد

مشهور شد، من هيچ وقت بعد از انقالب و حتي در زمـان جـنـگ      

آرزوي مرگ نكرده بودم، ببينيد اميرالمومنين كه همه كس عـالـم   

است، چاره ساز عالم است، كار به جايي مي رسد كه به صورت خود 

مي زند و چاره ساز همه ي عالم براي چاره جويي سراغ عمار را مي 

گفت و رهبـري  ”  اين عمار“ گيريد ببينيد اميرالمومنين چه موقعي 

.  چه زماني؟ لذا من بعد از آن خطبه از خدا آرزوي مـرگ كـردم        

حداديان با اشاره به هتك حرمت به ساحت رهبر كبـيـر انـقـالب       

اگـر  “ در مناظره هاي خود در رسانه هاي بيگانه مي گوينـد    : گفت

شما به عباي آن آقا نمي گفتيد عباي شكالتي؛ امروز كسي عكـس  

؛ برادر من دوره ي آن آقا به انبيا به اوليا بـه    ”امام را پاره نمي كرد

خدا به ائمه به همه چيز و همه كس توهين شد ولي ما صبر انقالب 

كرديم، اين چه استداللي است كه مي آوريد؟ اگر اين توهين ها در 

 !زمان طاغوت بود مردم چه مي كردند؟

حداديان با بيان اينكه نبايد فتنه گر را با يزيد مقايسه كرد چرا كه 

در احـاديـث     :  بنا به نقل معصوم فتنه گر از يزيد بدتر است گفـت 

حكم جهاد براي فتنه آمده است، اما سكوت و صبر انقالبي جريـان  

مذهبي در برابر اكبر گناهان يعني فتنه مايه تعجب است كما اينكه 

در برابر كساني كه در مقابل ايشان بـه  )  ع( صبر امام حسن مجتبي

 .پدر بزرگوارشان بي احترامي مي كردند، مايه تعجب

و ماجراي جام زهـر     67وي با اشاره به مفاد نامه موسوي در سال 

ايشان از همان ابتدا نشان داد كه رهبر، مجلس و رئـيـس       :  افزود

وقتي موسوي در زمان رياست جمـهـوري   .  جمهور را قبول نداشت

من با شما به توافـق  “مقام معظم رهبري صراحتا اعالم مي كند كه 

. آيا االن با رهبري به توافق مي رسد؟ مسلم است كه نه”  نمي رسم

سال است كـه     20من “وقتي موسوي خطاب به هاشمي مي گويد 

نماز جمعه نرفتم، اگر انتخابات را ابطال مي كني به نماز جمعه مي 

سال احدي را به امامت نمـاز جـمـعـه        20؛ يعني من ”آيم، واال نه

: اين فعال عرصه مذهبي با انتقاد از آقاي هاشمي گفت.  قبول ندارم

من از موضع خود “ سخنان ايشان با دانشجويان در مشهد كه گفت 

عقب نكشيدم و من همچنان انتخابات را باطل مي دانـم و بـايـد        

رسانه ملي در اختيار دو طرف قرار گرفته و مجدد انتخابات برگـزار  

در پايان وي با انتقاد از نيروي انتظـامـي   .  قابل توجيه نيست”  شود

كه چرا در ايام فاطميه كه طرفداران همين آقا با ظاهر عريان بـه    

خيابان ها آمدند و به رقص و آواز مشغول شدند، برخوردي صـورت  

همان طوري كه عبدالمطلب به سپاه ابابيـل گـفـت      :  نگرفت افزود

من مي گويم ”  صاحب اين خانه از خانه خويش محافظت مي كند“ 

پاسبان محرم همان علمدار كربالست و حضرت عباس هنوز پرچم 

دار است و ما نگراني نداريم كه در واقع هركه با آل علي در افتـاد،  

 .ور افتاد

يكي از كانديدا هاي انتخابات رياست جمهوري از انتخاب رنگ سبز 

به عنوان نماد هواداران خود خبر داد و گفت كه اين رنگ كه                   

است براي خود انتخاب كرده است تا بگويد        )  ع(متعلق به اهل بيت 

 .است) ره(پيرو ولي فقيه و امام خميني

آن زمان وقتي رنگ آل اهللا به يك گروه سياسي تعلق گرفت خيلي       

ها نگران شدند كه اقدامات اين       

گروه كه سنخيت كمتري با مرام      

خاندان نبوت دارد موجب خدشه  

دار شدن دين و دستگاه اهل          

شود اين اتفاق البته با       )  ع(بيت

بستن رنگ سبز به سگ هاي         

هوادران ميرحسين موسوي افتاد  

تا آن نگراني ها رنگ واقعيت          

 .پيدا كند

انتخابات كه تمام شد، كار اصلي      

برخي افراد در حمله به اموال         

عمومي به بهانه نتايج انتخابات       

و رهبر ) ره(شروع شد و كم كم روبند اسالمي و دفاع از امام خميني

انقالب از روي صورت هاي اين گروه برداشته شد و جايش را به                

 .شعار ها و كارهايي ضد آرمان هاي مردم ايران داد

برخي افراد اعتقاد دارند ترتيب دادن مراسم رقص و آواز در شب              

از سوي حاميان موسوي در روزهاي قبل ) س(شهادت حضرت زهرا

از انتخابات تنها يك روي سكه انحراف از جريان اصيل انقالب بود             

دشمن درجه يك   (بلكه روز خواري در روز قدس، دفاع از امريكا            

روي ديگر  )  ره(و باالخره توهين به عكس امام خميني      )  مردم ايران 

 .سكه ي زرين تبليغات انتخاباتي بود

دقت بيشتر در اتفاقات اخير موجب مي شود كه انتخاب راه صحيح 

در هجمه زياد تبليغات هر ساعته رسانه هاي خارجي راحت تر               

 : شود

 

 اسرائيل روي اغتشاشات ايران حساب كرده بود
رئيس سازمان اطالعات نظامي ارتش رژيم صهيونيستي اذعان كرد    

اسرائيل روي اغتشاشات پس از انتخابات رياست جمهوري در ايران 

عاموس يادلين به گمان خود يكي از         .  به شدت حساب كرده بود     

نتايج اغتشاشات پس از انتخابات رياست جمهوري را از بين رفتن            

 .پاكي انقالب و الگو بودن نظام دانست

يادلين كه از   :  پايگاه اينترنتي نهرين نت با اعالم اين خبر افزود           

مقامات با نفوذ اسرائيلي است، در سخناني با اشاره به اينكه                  

خبرهاي بد نشان مي دهد نظام ايران تا اين لحظه موفق شده است 

اسرائيل ديگر مانند گذشته    : ها را متوقف كند، گفت جنبش ناآرامي

 .روي اعتراضات زياد حساب نمي كند

هاي   اظهارات يادلين تاييد كننده صحت گزارش     :  نهرين نت نوشت  

اين پايگاه اينترنتي است كه قبال گزارش داده بود اسرائيل از قدرت 

موسوم به قدرت اينترنتي براي تشويق به اعتراضات و تظاهرات در           

اين پايگاه خبري اضافه    .  تهران و شهرهاي ايران استفاده مي كند       

يك هفته پس از اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوري در             :  كرد

هاي اينترنتي اسرائيلي     پيام از پايگاه    500هزار و   13ايران بيش از 

ها از    در اين پيام  .  كه براي اين منظور تاسيس شده است، صادر شد 

شد در تظاهرات شركت كنند و اخبار              ايراني ها خواسته مي     

 .ساختگي از كشته ها و زخمي هاي اعتراضات بدهند

 

 نماد صهيونيستي روي تبليغ حاميان موسوي

جريان سبز اموي كه كار خود با سوء استفاده از نماد سبز شروع                

كرد امروز به سمتي مي رود كه نمادهاي فراماسونري و                      

سايت هاي  .  صهيونيستي  را در طرح هاي  خود پوشش مي دهد           

حامي مهندس موسوي       

جديدا نماد هاي ضد          

اسالمي و ضد شيعي كه       

نشان دهنده آرمان هاي      

صهيونيست هستند، را به     

صورت گسترده در طرح      

هاي خود پوشش مي         

سايت جرس متعلق .  دهند

به عطا اهللا مهاجراني اين       

طرح ها را منتشر كرده        

بنابر اين گزارش در     .  است

حال حاضر وجه مشترك      

تمامي اين طرح ها را مي       

توان چشم داخل مثلث       

الزم به ذكر است     .  دانست

اين طر ح نماد فراماسونري 

است كه در تمامي طرح هاي صهيونيستي كه به آخر الزمان اشاره         

در پول    -چشم داخل مثلث  -جالب آنكه اين طرح     .  دارد آمده است

كه طراحش ايدئولوژيست هاي صهيونيست        ”  دالر“ملي آمريكا    

پيش از اين نيز متفكران جنبش سبز . هستند، نيز به كار رفته است

كه در  ”  دين سبز “اموي نمونه هاي انحراف خود با به كار بردن نام      

آن همجنس گرايان و بهاييان نيز مقبول هستند را نشان داده                

نمايش اين نماد در طرح ها و پوستر هاي جنبش سبز اموي . بودند

نشان مي دهد اين جنبش مسير رسيدن به آرمان هاي صهيونيست 

قابل توجه آنكه نماد     .  را سريعتر از حد ممكن پيش گرفته است         

ظهور دجال يك چشم . چشم داخل مثلث نشان دجال نيز مي باشد

يكي از نشانه هاي مدنظر و            

دلخواه صهيونيست ها براي به راه 

انداختن جنگ جهاني              

دلخواهشان به نام آرماگدون         

الزم به يادآوري است كه       .  است

حاميان آقاي موسوي در روز          

را “  نه غزه نه لبنان     “قدس شعار   

سر دادند تا به اين وسيله              

مخالفت خود با آرمان فلسطين        

 .نشان دهند

توهين به ساحت امام 

، آخرين )ره(خميني

 حربه براي مخالفت با اسالم

 

جريان برانداز و شكست خورده انتخابات دهم رياست جمهوري كه       

كرد  تاكيد مي) ره(در تبليغات انتخاباتي خود بر مواضع امام خميني

هاي خود    هاي آن حضرت را در صدر برنامه          و بارها تحقق شعار    

آذر نه تنها مغاير با اصول كلي           16كردند، در مراسم       معرفي مي 

نه “حركت كرد و شعارهايي همچون       )  ره(هاي حضرت امام    آرمان

نه غزه، نه لبنان، جانم فداي     “و “ شرقي، نه غربي، جمهوري ايراني 

حرمتي به بنيانگذار كبير      سر دادند كه حتي كار را در بي        “  ايران  

جمهوري اسالمي به جايي رساندند كه در حركتي زننده تصاوير             

 .را پاره كرده و به آتش كشيدند) ره(امام راحل

ها از سوي حاميان موسوي در چند دانشگاه            متأسفانه اين صحنه  

ديگر نيز ديده شد و عالوه بر دانشگاه تهران كه حاميان موسوي در 

را پاره كردند، در       )  ره(هاي مبارك حضرت امام         آن تمثال  

كبير و صنعتي شريف نيز تكرار شد و افراطيون در  هاي امير دانشگاه

دانشگاه شريف نيز تصاوير آن حضرت را به آتش كشيدند كه                 

 .سيما منعكس شد 20:30اي از آن نيز در خبر  گوشه

در پي اين اقدام موهن طرفدران موسوي، دانشجويان سراسر كشور   

هايي و با       هاي بزرگ دانشجويي با صدور بيانيه       و همچنين اتحاديه  

را محكوم  )  ره(برگزاري تجمعاتي اهانت به ساحت خميني كبير         

 .  كردند

 

توسط همه ي گروه ها ) ره(محكوميت توهين به امام

 !به جز سيد حسن خميني

همه ي گروه ها با يك نامه يا حداقل چند كالم حرف ساده، اهانت     

) ره(عده اي از خدا بي خبر به تصوير گل بي خار قرن، امام روح اهللا

را محكوم كردند و به اندازه خودشان لب خودشان را گاز گرفته اند      

حتي چند روز پيش در جايي      ...  به آقاي ما توهين شد    !  كه اي واي  

ساله را ديدم كه ضمن پاك كردن آب دماغش از      4يك دختر بچه 

بد و بيراه مي    )  ره(نزديكي هاي لبانش به توهين كنندگان به امام        

جمعي !  عكسش در سايت ها هست، بگرديد پيدا مي كنيد         ...  گفت

از دانش آموزان مدارس ايران در اعتراض به اين عمل وقيحانه                

.  را به سينه زدند و به مدرسه مي روند              )  ره(عكس هاي امام   

دانشجويان را نگو كه ديگر فكر نكنم به اين زودي ها بتوان اين                 

تقريبا .  در دل دانشگاه در يك مكان گير آورد        )  ره(همه محب امام  

را باال نگرفته باشند و       )  ره(هيچ دانشگاهي نبود كه عكس امام        

دانشجويان به نشانه ي بيعت     

مجدد با آقاي خوبي ها           

مشتي به سوي برخي            

گره نكرده  !  سياسيون رنگي 

فقط يك نمونه بگويم    .  باشند

مي گويند تا حاال اين همه         

در پلي    )  ره(عكس امام   

تكنيك تهران بر روي دست      

از .  دانشجويان باال نرفته بود    

آن طرف دنيا هم با هر وسيله 

اي كه فكرش را بكني به امام 

 .عرض ارادتي شده است) ره(

) ره(اما چرا خانواده امام          

ككشان به خاطر توهين به        

چرا !  نمي گزد؟   )  ره(امام

اهانت به مقدس ترين مرد        

 قرن را محكوم نمي كنند؟

مگر نه اينكه امام را دوست دارند؟ حاال از بد حادثه كساني كه اين        

را بر تن   )  نه علوي (كار زشت را انجام دادند رنگ سبز موسوي            

احترام ) ره(داشتند، چرا نبايد ميان حزب بازي و اعتقادشان، به امام

 !بگذارند؟

 

اظهار نظر هاي عجيب خانم 

 ؟ رهنورد!فول پرفسور
زهرا رهنورد همسر ميرحسين موسوي كه :  خبرنامه دانشجويان ايران

به دليل آنچه اين نشريه اعتراض و    ” فارين پاليسي“ جديدا در نشريه 

در واقع دامن زدن به اغتشاشات بوده است، عنوان سومين مـتـفـكـر     

جهان را كسب كرده است، اخيرا در يك مصاحبه به مسائل مختلفـي  

 .وي دارد اشاره كرده است  كه نشان از توهم

، زهرا رهنورد در اين ”خبرنامه دانشجويان ايران“به گزارش خبرنگار 

صحـبـت      و تكرار   مصاحبه ضمن اعالم نظرش در خصوص انتخابات

هاي قبلي اش درباره موسوي به تعريف و تمجيد و بزرگنمايي وجهه 

 .خود پرداخته است

رهنورد در ابتداي اين گفتگو به صورت رسمي اعالم كرده است كـه    

تـعـلـق       به صورت كامال بي مورد بـه وي   ”  متفكربرجسته دنيا“لقب 

گرفته است و وي حتي پاسخ اين نشريه انگليسي را كه اين لقب را به 

وي داده اند نداده 

 .است

ــم     ــبــتــه خــان ال

رهنورد بـه ايـن     

مورد اشاره نكرده 

است كه بر خالف 

تصور ايشان كـه    

ايــن عــنــوان را     

مديون دموكراسي 

خواهي و احـقـاق   

ــان      ــوق زن ــق ح

دانسته انـد، بـه     

گفته سـر دبـيـر      

نشريـه مـذكـور      

علت دريافت اين عنوان به دليل اعتراضات پس از انتخاباتي وي بوده 

 .است

البته خانم دكتر كه همچون همسرش موسوي دچار توهم شده انـد    

يك اظهار نظر غير تخصصي سعي كرده است ابتدا دمـوكـراسـي       در

غربي را در قالب حكومت اسالمي نشان دهد ولي اعالم كـرده اسـت     

به دموكراسي دلخواهش در قالب جمهوري اسالمي دست نيافته   وي

 .است

اين اظهار نظرات رهنورد نشان مي دهد وي حاضر است براي رسيدن 

 .به آمال خود از چارچوب جمهوري اسالمي پا را فراتر نهد

رهنورد در اظهار نظري عجيب، حضورش در صحنه انتخابات را بـه      

علتي مشابه حضور موسوي در انتخابات يعني خطرناك تصور كـردن  

وضعيت موجود و جذابيتش كه مي توانسته براي موسوي راي جذب 

 .كند، اعالم كرده است

اما اوج توهم فانتزي همسر موسوي را در نسبت دادن كلماتي چـون  

متفكر و بانوي اول و فول پرفسور از جانب رهنورد به خودش مي توان 

گرچه پس از نابودي خاندان ستم شاهي شخصيتي عنوان بانوي . است

اول ايران نبوده است اما اين اظهار نظر رهنورد نشان مي دهد وي در 

 .يك فضاي متوهمانه لقب ميشل اوباماي خود را باور كرده بود

الزم به ذكر است در زمان انتخابات رسانه هايي چون بي بي سي لقب 

ميشل اوباما همسر اوباما را به رهنورد به دليل حضور در صـحـنـه        

 .به وي نسبت دادند  انتخاباتي

قابل ياد آوري است رهنورد در مصاحبه اي پس از انتخابات با شبكه 

فارسي بي بي سي اعالم كرده بود موسوي در لرستان پيروز انتخابات 

است چون من فرزند لرهستم و موسوي داماد لرستان پس اين دليلي 

 .قانع كننده براي پيروزي و برتري موسوي در لرستان است

اين انگاره هاي رهنورد نشان مي دهد كه وي نيز همچون همسـرش  

)توهم انگاري(مير حسين نمي خواهد از فضاي بسته و شيزوفرنيكال 

 . دوران انتخابات بيرون بيايد

 

دانشجويان خواستار بازگرداندن مهدي 

 هاشمي به كشور و محاكمه وي شدند
ــي        ــالم ــه اس ــع ــام ج

هـاي   دانشجويان دانشگاه

اصفهان، صنعتي و علـوم  

پزشكي اصفهان در نامـه  

اي خـواسـتـار     سرگشاده

بــازگــردانــدن مــهــدي    

 .هاشمي به كشور شدند

ــا          ــطــه م ــن راب در اي

دانشجويان بـه عـنـوان      

مطالبه از قوه قضـايـيـه    

چــنــد ســوال مــطــرح     

 :كنيم مي

چرا فردي كه متهمين حوادث اخير به نقش وي در ايـجـاد فـتـنـه        

اند آزادانه و به راحتي كشور را به بهانه سركشي از  صريحاً اقرار نموده

 كند؟ هاي آزاد ترك مي دانشگاه

هـا     ها و تهـمـت   مهدي خيالش از پرونده“چرا به تعبير آقاي هاشمي 

گـذارنـد      اگر معتقدند كه اينها تهمت است چرا نـمـي    . “ راحت است 

هاي ايجاد شود تا پس از بررسي، تكليف آقازاده معلوم گـردد؟   پرونده

اين راحتي خيال از كجا ناشي شده است؟ و چرا تا به حـال هـيـچ        

اي داده نشده است؟ آيا رابطه خانوادگي باعث ايـجـاد ايـن       احضاريه

 حاشيه امن براي وي نشده است؟

اعتراض  )ره(همه به هتك حرمت امام خميني

 كردند به غير از سيد حسن خميني


