
چهل پرسش بدون 
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دولت همان دولت؛ وزارت کشور 

همان وزارت کشور؛ شورای نگهبان 

همان شورای نگهبان؛ نظام همان 

گفتند تقلب  88نظام! چرا در سال 

 نگفتند؟ 29شده اما در سال 



یازده  88آیا نظامی که در سال 

میلیون رای را جا به جا کرد، 

هزار رای را به  922نمی توانست 

 نفع اصول گرایان نادیده بگیرد؟



چرا کسانی که به نظام تهمت تقلب 

می زدند و سالمت انتخابات را 

مخدوش می دانستند در انتخابات 

 چنین ادعایی نکردند؟ 29



چرا کسانی که مدعی تقلب در سال 

حضور  29بودند، در انتخابات  88

فعال داشتند؟ مگر همین ها نبودند 

 که سالمت انتخابات را قبول نداشتند؟



، محمد 88چرا رأس الرئوس فتنه 

خاتمی که نظام را متهم به تقلب کرده 

شرکت کرد و به  29بود، در انتخابات 

حسن روحانی رای داد و نتیجه 

 انتخابات را پذیرفت؟



چرا ساکت فتنه، هاشمی رفسنجانی 

هنگامی انتخابات را سالم دانست 

که کاندیدای مورد حمایت وی، 

 حسن روحانی پیروز انتخابات شد؟



 –یا حسین ”چرا کسانی که شعار 

 88میدادند در عاشورای “ میرحسین

سوت و کف زدند و نماد های 

را به آتش )ع( عزاداری اباعبد اهلل

 کشیدند؟



چرا داعیه داران اصالح طلبی و 

روشنفکری به جای پیگیری مطالبات 

خود از مجرای قانونی، قانون را زیر پا 

گذاشتند و دست به شورش خیابانی 

 زدند؟



چرا وقتی نهاد های مجری و ناظر انتخابات بر 

خالف معمول صندوق ها را باز شماری و 

آمارها را به تفکیک صندوق منتشر نمودند، 

معترضان به نتیجه انتخابات، قانع نشدند؟ اگر 

این نهاد ها را قبول نداشتند که اصال نباید در 

 انتخابات شرکت می کردند!



چرا فتنه گران در جلسات خصوصی 

خود اذعان به عدم تقلب دارند اما 

حاضر به اعتراف در مجامع عمومی 

 و عذر خواهی نیستند؟



چرا کسانی که مدعی دلسوزی 

برای ایران و به اصطالح ملی گرا 

بودند، آن همه خسارت مادی و 

 معنوی به کشور تحمیل کردند؟



چرا فتنه گران که مدعی دلسوزی 

برای انقالب بودند از شعار 

جمهوری  –آزادی  –استقالل ”

 اظهار برائت ننمودند؟“ ایرانی



چرا فتنه گران که ادعای ظلم ستیزی 

نه  –نه غزه ”داشتند در مقابل شعار 

که نشانگر “ جانم فدای ایران –لبنان 

نهایت خودخواهی و ظلم ستایی است، 

 موضعی نگرفتند؟



چرا فتنه گران ساده لوح به جای 

محکوم نمودن پاره کردن تصویر 

مبارک بنیان گذار کبیر انقالب 

اسالمی، صدا و سیما را محکوم 

 کردند؟



چه کسی پاسخ گوی خون 

و داغ  88شهدای مظلوم فتنه 

 خانواده های ایشان است؟



چرا فتنه گران مورد حمایت 

دشمنان قسم خورده انقالب 

قرار گرفتند و هرگز از این لکه 

 ننگین اظهار برائت نکردند؟



چرا برخی خواستار رفع حصر از 

سران فتنه اند در حالی شرع و 

عقل و قانون حکم میکند که 

 حداقل مجازات آنها اعدام است؟



چرا سران فتنه که ادعای اصالح 

مسائل کشور را داشتند به 

آمریکا پیشنهاد تحریم ایران را 

 )+سند وطن فروشی(دادند؟ 



چرا سران فتنه از حمایت منافقین 

برائت نجستند؟ چه پیوندیست میان 

فتنه گران با جریانی که دستش تا 

هزار  29آرنج آغشته به خون بیش از 

 نفر از هموطنانمان است؟



طبق اسناد ویکی لیکس شخصیتی که 

زمانی به او عالیجناب سرخپوش می گفتند 

به خبر نگار آتالنتیک گفته است: برای این 

که به نتیجه برسیم بایستی شما در شیپور 

 تقلب بدمید! آیا این اسناد حقیقت دارد؟



چرا جان کین، کارشناس ارشد 

MI6  دو بار به ایران می آید و

با مدعیان اصالحات جلسه می 

 گذارد؟



چرا تمامی دستگاه های رسانه ای 

غربی و وابسته به دشمنان انقالب 

اسالمی دائما از فتنه حمایت می 

کردند و هنوز هم نقش تریبون 

 را دارند؟ 88اغتشاشگران 



تکلیف جریانی که 

 VOAو  BBCرسانه اش 

 است چیست؟



ساله و شهیده فاطمه  88شهیده سرور برومند 

در مهد کودک  88ساله در سال  88رجب پور 

آوای باران در تهران به ضرب گلوله آشوب 

گران به شهادت رسیدند. آیا خون این مادر و 

دختر بر گردن جالدان خائنی که مدعی تقلب 

 در انتخابات بودند نیست؟



آیا بی گناهانی چون شهیده 

فاطمه رجب پور  قربانی خود 

خواهی و دیکتاتور منشی 

 سران  فتنه نیستند؟



آیا قانون شکنی سران فتنه نبود 

که باعث شد شهیده فاطمه رجب 

پور در مهدکودک به همراه 

 مادرش در خون خود بغلتند؟



چرا موسوی و کروبی حاضر نشدند 

منازعات خیابانی را خاتمه دهند و 

طبق همان قانونی که قبال با علم و 

 اختیار پذیرفته بودند عمل کنند؟



آیا طرفداران بازنده انتخابات با 

کشیدن چادر از سر زنان محجبه 

می خواستند اعتراض خود را به 

 نتیجه انتخابات نشان دهند؟



چرا نخست وزیر اسرائیل می 

گوید: اصالح طلبان بزرگ 

ترین سرمایه اسرائیل در ایران 

 هستند؟



چرا شیمون پرز رییس رژیم 

صهیونیستی در اوج فتنه می 

گوید: اصالح طلبان به نمایندگی 

 از ما در ایران می جنگند؟



چرا سران فتنه علی رغم 

درخواست مکرر شورای نگهبان 

تاکنون هیچ سندی که تقلب را 

 اثبات کند ارائه نداده اند؟



آیا خنده دار نیست که همسر یکی از 

سران فتنه در مصاحبه با شبکه 

داماد ”،  BBCبهایی -انگلیسی

بودن همسرش را دلیل بر “ لرستان

 پیروزی او در انتخابات می داند؟



آیا ناآرامی داخلی در سال 

موجب نشد که دشمنان  88

نظام روحیه گرفته و نسبت به 

 غلبه بر ایران امیدوار شوند؟



چرا برخی از مسئولین ساده اندیش، 

فتنه گران را با جناب حرّ مقایسه 

میکنند حال آنکه حرّ توبه نمود و فتنه 

گران هرگز عذر خواهی نکرده اند و 

 خطای خود را جبران ننموده اند؟



 98:82چرا حسین موسوی در ساعت 

خرداد، قبل از اتمام رای  99روز 

گیری و شمارش آرا، خود را پیروز 

 قاطع انتخابات معرفی می کند؟ چرا؟



چرا سران فتنه بیش از یک ماه 

 7مانده به انتخابات، در 

کمیته صیانت از  88اردیبهشت 

 آراء تشکیل دادند؟



خرداد  99چرا عصر روز 

محسن امین زاده از برنامه 

ریزی برای تجمع های مختلف 

 خبر میدهد؟



چرا عفت مرعشی، همسر 

هاشمی رفسنجانی خطاب به 

هواداران میگوید: اگر تقلب 

 کردند، بریزند به خیابان ها؟



چرا محمدخاتمی قبل از اتمام 

شمارش آراء به حسین موسوی 

پیغام تبریک میفرستد؟ علت 

 این جو سازی ها چه بود؟



چرا یکی از اصحاب فتنه نامه بدون 

سالم و توهین آمیز به امام خامنه ای 
می فرستد و در آن نامه سه روحی فداه 

بار ایشان را به آشوب و وقوع حوادث 

 ناگوار تهدید می کند؟


