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 !بيانيه خونريزي
  حقوقدان -اميرفيض

المی جمھوری اسنراھم حزب هللا آبيانيه خونريزی نديده بوديم که  لیوھمه جوربيانيه واطالعيه ديده بوديم 
   .منتشرساخت انمالي

 > تھديد به حضوربانوان تماشاچی درمنتظر حضورخونين حزب هللا ھستيمبيانيه حزب هللا تحت عنوان <
  .خرداد مسابقات واليبال انجام گيرد ٢٩ھزارنفری است که قراراست در ١٢ورزشگاه 

يک تھديد مستقيم امينت  نآ و ؛روزقبل ازتاريخ مسابقه واليبال منتشرشده است ١٠بيانيه مزبور 
   .) ميشناسدترساندن مردمنرا ازمصاديق محاربه (آتماشاگران مسابقه والبيال است که حقوق اسالمی 

واقعيت مبارزه جناح اصولگرايان ولی  ؛ديد به خونريزی را ازباب نھی ازمنکرگرفته استعمل تھ،بيانيه
 –خمينی  ممانعت ازسخنرانی حسن ،يندگی ميکندنرا نماآخوند شيخ حسن آکه  ،با اصالح طلبان است

 –استيضاح دوتن ازوزيران روحانی  –ن آتظاھرات درمحل دفن خمينی ومخالفت ھا برای تزئين کاری 
خرين خبر افتتاح کنسرت سه سال آ و درگيری مجلسيان با ظريف -تھای بحق با موافقتنامه ژنومخالف

ھمه وھمه مسائلی است که با کودتای طراحی  دخترظريف درتھران و ن باحضورھمسرآتعطيل واجرای 
مريکائی جمھوری اسالمی درشرف وقوع آمريکا برای انتقال قدرت جمھوری اسالمی به جناح آشده 
  .رتباط داردا ،است

  حقوق اسالمي وشركت بانوان درمراسم

حقوق اسالمی برای بانوان محدوديت ھای حجابی مقررداشته نه برای مردھا واين بدان معناست که بانوان 
   .نکه با نيت سوء وحرام شرعی نباشدآزادند مشروط برآھا  درديدن ديدنی

 ی شرکتدولتی وغيردولتی بعنوان تماشاچی تعزيه ھا ) زنان دراسالم شيعیتاريخ اسالم درايران ( در
دخترفتحعلشاه ازگردانندگان تعزيه بود وشھرت تاريخی  ؛ھم شريک ميشدند ميکردند وحتی دربازی تعزيه

   ١. تنھا بين قسمت مردانه وزنانه يک طناب ميکشيدند ،ھم يافته است

 ن صفويه يعنی درولی فراموش نکيم که دردوراتعزيه محسوب نميشود درست است که صحنه واليبال 
 که عالم مشھور ومعروف تشيع بوده وخمينی ھم مقلد او »مجلسیمحمد باقر «زمان صدارت مذھبی 

                                               
در جشن ھای زادمان  در قرن بيست و يکم حفل ھای يھودی به ويژه يھودی ھای ارتودوکس بنام ھسيدی يا ھسيديک، ھنوزدر م - ١

، زنان ھسيدی يھودی ھمواره يک کاله گيس  می شودپرده کشيده  و در کنيسا ھا و گردھم آيی ھايشان و عروسی بين زنان و مردان
 ک-. حبه شوھر به کس ديگری ديده نشودبر سر دارند تا موی سرشان جز 
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 با مراسم وجشنھای غيرمذھبی وجودداشته که درحضورشاه سلطان حسين وخانواده سلطنتی وبوده 
   .حضوربانوان شھراصفھان جريان مييافته

ورده آازصحنه ای ياد کرده که به اينجا رستم الحکما در رستم التواريخ  صف معروف بهآمحمد ھاشم 
   .ميشود

 از فرن ۵٠٠٠، درباغھای دلگشای باصفای پادشاھی بابموسم علف تازه به دوابھرساله درفصل بھار<
اھل حرم خود ازخاتون وبانو وبی بی وخدمتکاروکنيزوگيسو باصد خواجه سفيد وصد خواجه سياه  يعنی 

وردند آمي نرخرھا وماده خرھای بسيار ؛. ميفرمودنديفرمودندغايان محرم حرم پادشاھی نزول اجالل مآ
لذت  ن نرخرھا ھمه محظوظ ومتلذذ ميشدند وازفرط حظ وآوبرھمديگرميانداختند وازتماشای مجامعت 

، الله رخساردردل غمناک واندوھگين ميشدند ، گلندامن زنان سمتبرين تنآ. ھمه بيخود وبيھوش ميشدند
  >نوری رابرميخواندند وغش ميکردندبدارحکيم اآ يکشيدند واين شعره سرد ازدل پردرد برمآ و

  س ما ميرينند اين شوھران                                           ُ گرجماع اين است که اين خرميکند          برک                 

  )به بعد رستم التواريخ ١٠٧ازصفحات ...................... (                                                  

 ٢٩تا   ،بداند حزب الھی نميتواند حرام ومنکر ؛حرام نکرده »مجلسی«خوند آبنابراين موضوعی را که 
چند روزی بيشتر نمانده بزودی معلوم خواھد شد که  .خرداد که قراراست حزب اللھی ھا خونريزی کنند

   .سنبل شيخ حاين بلوف برای باج گيری ازدولت است ويا نمايشی ازاقتداروايستادگی اصولگرايان درمقا

   

 


