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Thursday, December 16, 2010 12:54 PM
ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮﯼ از ﻧﻘﺶ اﻋﻀﺎﯼ ﺣﺰب اﷲ ﻟﺒﻨﺎن در ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم اﻳﺮان FW:

From:
Sent:
Subject:

ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ از ﻧﻘﺶ اﻋﻀﺎﯼ ﺣﺰب اﷲ ﻟﺒﻨﺎن در ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم اﯾﺮان

وﺑﻼگ ارﺗﺶ ﺳﺒﺰ  -در ﻋﮑﺲ ﻓﻮق ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ »ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻨﻴﻒ اﺷﻤﺮ«» ،اﺑﻮﻧﺎﺻﺮ« و »ﻧﻮاف ﻧﺼﺎر« ﺳﻪ ﻋﻀﻮ از ﺣﺰب اﷲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ
»ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻮﻏﺎﻧﯽ« ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻀﻮ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران را ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﯽ ﺳﻴﻢ و اﺳﻠﺤﻪ )ﮐﻪ در زﯾﺮ
ﭘﻴﺮاهﻦ اﺑﻮﻧﺎﺻﺮ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان و ﮐﻮدﺗﺎﭼﻴﺎن ﺳﭙﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﮑﺲ در ﭘﺎﯾﺎن روز راﯼ ﮔﻴﺮﯼ در  22ﺧﺮداد  1388در ﺣﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ
ﻣﻮﺳﻮﯼ در ﻗﻴﻄﺮﯾﻪ ﺗﻬﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺷﻌﺎر »ﯾﮏ ﯾﺎ ﺣﺴﻴﻦ ،ﺗﺎ ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ«
ﺑﺮ روﯼ ﺁن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ(
ﺷﮑﺎرﭼﻴﺎن ﺳﺒﺰ ﺗﺼﺎوﯾﺮ هﺮ  4ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاد در ﻋﮑﺲ ﺑﺎﻻ را در روزهﺎﯼ دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻴﻬﻨﻤﺎن ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ
ﺗﺎ ﺁﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻃﻦ ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﯽ وﻃﻦ ،ﻣﻴﻬﻨﻤﺎن را در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺎ در روز روﺷﻦ
ﺑﺎ ﭘﻮل ﺧﻮدﻣﺎن ،ﮔﻠﻮﻟﻪ و ﺑﺎﺗﻮن ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺻﻮرﺗﻤﺎن ﺑﺰﻧﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ هﻢ ﻣﺮور ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺧﻮاهﻴﺪ رﺳﻴﺪ:
)ﺑﺎ ﮐﻠﻴﮏ ﺑﺮ روﯼ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﺁﻧﻬﺎ را در ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻴﺪ(
»ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻨﻴﻒ اﺷﻤﺮ« هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪ اﯼ در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ٢٢اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ١٢) 1388ﻣﻪ  (2009ﯾﮏ ﻣﺎﻩ
ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج:
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»ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻨﻴﻒ اﺷﻤﺮ«» ،ﻧﻮاف ﻧﺼﺎر«» ،ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻮﻏﺎﻧﯽ« و »اﺑﻮﻧﺎﺻﺮ« در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﯼ در
ﻗﻴﻄﺮﯾﻪ ﺗﻬﺮان هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن راﯼ ﮔﻴﺮﯼ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  22ﺧﺮداد :1388
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»ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻨﻴﻒ اﺷﻤﺮ« ﺑﺮادر دو ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺘﺸﻬﺎدﯼ ﺣﺰب اﷲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﯽ ﻣﻨﻴﻒ اﺷﻤﺮ و ﻣﺤﻤﺪ اﺷﻤﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وﯼ از
ﺳﺎل  1374در اﯾﺮان ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺿﻤﻦ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران از اﻋﻀﺎﯼ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﺰب اﷲ ﻟﺒﻨﺎن در اﯾﺮان ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
»ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻨﻴﻒ اﺷﻤﺮ« و »اﺑﻮﻧﺎﺻﺮ« و »ﻧﻮاف ﻧﺼﺎر« ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﯼ ﺑﺎهﻢ در ﺣﺎل ﮐﺘﮏ زدن ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮن در
درﮔﻴﺮﯼ هﺎﯼ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از  22ﺧﺮداد :1388

»ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻮﻏﺎﻧﯽ« در ﺣﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮدارﯼ از ﺗﻈﺎهﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در  16ﺁذر  1388در داﻧﺸﮕﺎﻩ
هﻨﺮ ﺗﻬﺮان:
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ﻓﺮد ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﮔﺮوﻩ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﺎﻣﺶ »ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻮﻏﺎﻧﯽ« اﺳﺖ اهﻞ ﺁﻣﻞ و ﺑﺰرگ ﺷﺪﻩ روﺳﺘﺎﯼ دﯾﻨﺎن
اﺳﺖ وﯼ ﻋﻀﻮ ﻧﻴﺮوﯼ ﻗﺪس ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ و در ﯾﮕﺎن  9000ﻧﻴﺮوﯼ ﻗﺪس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﮑﺲ هﺎﯼ
دﯾﮕﺮ وﯼ ﻧﻴﺰ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ وﯼ هﻤﻮارﻩ ﯾﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺳﻪ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺿﺒﻂ ﻓﻴﻠﻢ و ﻋﮑﺲ ا ﺳﺖ .ﻣﺤـﻞ
ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮕﺎن ﻧﻪ هﺰار ﻧﻴﺮوﯼ ﻗﺪس ﭘﻴﺸﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ هﺸﺖ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ وﻇﻴﻔﻪ اش ﭼـﻴﺰ دﯾﮕـﺮﯼ ﺑـﻮد و
:اﮐﻨﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ و ﺿﺪ ﺧﺮاﺑﮑﺎرﯼ در اﻣﻨﻴﺖ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .ﺳﺘﺎد اﯾﻦ ﯾﮕﺎن در ﻣﺤﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ
.ﺗﻬﺮان –ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ– ﻧﺒﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﺮﻧﺎ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺷﻤﺎرﻩ  ،8ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ هﻤﺖ
اﮐﻨﻮن واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮﯼ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ اﯾﻦ ﯾﮕﺎن و ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎ ﺳﺪاران اﺳـﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻋﮑﺴﻬﺎﯼ ﺗﺴﺨﻴﺮ و ﭘﻠﻤﭗ ﺳﺘﺎد ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮﯼ در ﻗﻴﻄﺮﯾﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ.
در راهﭙﻴﻤﺎﯾﯽ روز ﻗﺪس :1388
در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺗﺠﻤﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮﯼ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ را ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﮑﺲ زﯾﺮ در
راهﭙﻴﻤﺎﯾﯽ روز ﻗﺪس :1388
»ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻨﻴﻒ اﺷﻤﺮ« و »اﺑﻮﻧﺎﺻﺮ«

»ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻨﻴﻒ اﺷﻤﺮ« ﻇﻬﺮ ﻋﺎﺷﻮرا  6دﯼ  1388روﯼ ﭘﻞ ﺣﺎﻓﻆ در ﺣﺎل ﺷﻠﻴﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان:
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اﺑﻮﻧﺎﺻﺮ« در روﺑﺮوﯼ ﻣﻨﺰل دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪﯼ در ﻗﻴﻄﺮﯾﻪ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭘﺲ از ﺗﺮور دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪﯼ اﺳﺘﺎد«
:ﻓﻴﺰﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان 22 ،دﯼ 1388
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در ﺑﻴﻦ ﻋﮑﺴﻬﺎﯼ ﺧﺒﺮﮔﺰارﯼ ﻓﺎرس ﮐﻪ از واﻗﻌﻪ ﺗﺮورﻣﺴﻌﻮد ﻋﻠﻴﻤﺤﻤﺪﯼ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎﻩ در ﻗﻴﻄﺮﯾﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ،ﻋﮑﺴﯽ از
اﺑﻮﻧﺎﺻﺮ" دﺳﺘﻴﺎر "ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻨﻴﻒ اﺷﻤﺮ" دﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ دو ﺗﻦ از اﻋﻀﺎﯼ ارﺷﺪ "ﺣﺰب اﷲ ﻟﺒﻨﺎن" در ﺗﻬﺮان هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در"
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﮐﻮب ﺑﺎرهﺎ و ﺑﺎرهﺎ دﯾﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺪﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻴﺮاﻧﺪازﯼ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺻﺤﻨﻪ
.هﺎﯼ اﯾﻦ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﻧﻔﺠﺎرهﺎﯼ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ
:ﭘﺮﺳﺶ اول
ﭼﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺴﻴﺞ و ﺳﭙﺎﻩ و اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻘﻮل ﺣﻀﺮات ﺁﺣﺎد ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎن و ﺟﺎن ﺑﺮﮐﻔﺎن وﻻﯾﺖ واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ و ﺳﺮﮐﻮب
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ ﺧﺎرﺟﯽ واﮔﺬار ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﺳﺮﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ هﺎ ﻣﺤﺮم ﺗﺮ و ﺧﻮدﯼ ﺗﺮ از ﻧﻴﺮوهﺎﯼ
.ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ داﺧﻠﯽ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ؟ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
:ﭘﺮﺳﺶ دوم
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻣﻨﻪ اﯼ و اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺣﺰب اﻟﻬﯽ از ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﻮﺳﻮﯼ وﺟﻮد دارد؟
!ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ دو ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺷﻤﺎ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﻠﻬﺎﯼ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﺁﯾﻨﺪﻩ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت در هﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد ﺷﺨﺺ ﻧﺨﺴﺖ ﯾﺎ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺁن ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﺎﮎ ﺳﻴﺎﻩ ﻣﯽ
ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا از اﻋﻀﺎﯼ ﯾﮏ ﻧﻴﺮوﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻠﺘﺶ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺧﺐ از ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ
!اﯾﺮان اﺷﻐﺎﻟﯽ ﺳﺎل  ،1388ﺁزاد ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮاﻧﺶ اﺳﺖ ﺁب از ﺁب هﻢ ﺗﮑﺎن ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد
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ﺧﺮد ﺑﻬﺘﺮ از هﺮﭼﻪ اﯾﺰد ﺑﺪاد
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ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺮد را ﺑﻪ از راﻩ داد

