
مرتضی حدادی

میریزش خواص در انقالب اسال



(دهه اول انقالب)حسن يوسفي اشكوري 



حسن يوسفي اشكوري

 نماینده دوره اول ( در اشکور از توابع شهر رودسر ۱۳۲۸: زاده )حسن یوسفی اشکوری
ایران است که طی نگار و از روحانیان آزاداندیش مجلس، نویسنده، محقق، روزنامه

ی مرهوی در ز. استاش را داشته دلیل مواضعهای گذشته سابقه زندان و محاکمه بهسال
 .گیردمذهبی قرار مینیروهای ملی

وسط ساواک  های تبلیغی و سیاسی پرداخته و دوبار نیز توی پیش از انقالب به فعالیت
.بازداشت گردید

 ۱۳۷۹حضور در کنفرانس برلین در اردیبهشت
هحضور در جلسه آمریکا و نقد والیت و حکومت خدا و انبیاء و اولیاء و ولی فقی



اشکوری و همسرش قبل از انقالب



(آلمان)اشکوری و همسرش بعد از انقالب



در كنفرانس برلين بر عليه نظامحسن يوسفي اشكوري 



در انگليسحسن يوسفي اشكوري 



در انگليسحسن يوسفي اشكوري 



در انگليسحسن يوسفي اشكوري 



در انگليسحسن يوسفي اشكوري 



(دهه اول انقالب)اكبرگنجي 



اكبرگنجي

 و « نازي آباد»در تهران به دنيا آمد،او در محلههاي 1338بهمن 11اكبر گنجي در
و« سعيد حجاريان»دوران كودكي و نوجواني اش را با .بزرگ شد« ياخچي آباد»
نان در  گذراند،اين آشنايي منجر به فعاليت هاي سياسي مشترک آ« عباس عبدي»

.سالهاي بعد شد
ي سپاه مشغول به به آن پيوست و در دفتر سياسبا تشكيل سپاه پاسداران اكبر گنجي

ن دفتر  معاو« سعيد حجاريان»در همين زمان به علت ارتباط و رفاقتي كه با .كار شد
فت و اطالعات و تحقيقات نخست وزيري داشت به دفتر اطالعات نخست وزيري ر

.آمد داشت
فاقد در همين سالها اكبر گنجي پيش قراول برخورد با زنان و جوانان بد حجاب و

پوشش مناسب در تهران به شمار مي آمد، هرچند بعد ها همجنس گرايي را نيز  
!  مجاز دانست

 امااو ...باشدخميني رابه گونه اي تفسير كنيم كه مخالف دموكرراسي ن( امام)ما تالش ميكنيم
۲۴/1/۷۹/ مصاحبه بااشپيگل/ اكبرگنجي. به هرحال يک روزي در موزه خواهد رفت



اكبرگنجي

جي به ، وابستگي اكبر گندحمايت هاي باند مهدي هاشمي از او به خوبي مشهود بو
ي از قائم مقام« آيت اهلل منتظري»باند مهدي هاشمي به حدي بود كه در زمان خلع 

موهن  رهبري به فرمان امام كه او در تركيه بود به محض شنيدن اين خبر،در اقدامي
احزاب و گروه هاي سياسي ايران ، رضا  . )را بر زمين انداخت( ره )تصوير امام

(۹8عاصف، دانشكده و پژوهشكده اطالعات و امنيت، ص 
ي در قانون اساسي،پوشش اجبار»: اكبر گنجي هم چنين در خصوص بحث حجاب گفت

« .وجود ندارد، بلكه محافظه كاران با خشونت،اين موضوع را اعمال كرده اند
وي مدعي شد قرآن كالمي بشري و از س« قرآن محمدي»اكبر گنجي در مقاله اي تحت عنوان

نموده البته پيش از او نيز عبدالكريم سروش چنين ديدگاهي را مطرح.است( ص)پيامبر 
شد و ادعا كرد ( عج) همچنين وي در ادامه اظهارات هتاكانه خود منكر وجود امام عصر .بود

وجود خارجي ندارد، امام غائب برساخته نزاع ( حضرت مهدي )دوازدهمين امام شيعيان »: 
«.هاي خانوادگي بر سر ارث و ميراث است





اكبر گنجي



و voaدر اكبرگنجي 

در كنار خانم نيكي كدي محقق خاورميانه



اكبرگنجي همراه با گوگوش





(دهه اول انقالب)محسن مخملباف 



محسن مخملباف



محسن مخملباف

 در  هاي سياسيايران بيش از چهار سال به علت فعاليت13۵۷مخملباف قبل از انقالب
مخملباف بعد از  . او عضو سازمان مجاهدين انقالب اسالمي بود. استزندان بوده

شغول  انقالب با شروع فعاليت حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي در اين سازمان م
.استاولين فيلم او توبه نصوح . به كار شد

نري فاطمه مشكيني همسر اول محسن مخملباف كه مشوق اصلي او در فعاليتهاي ه
خود بود؛ در حادثه اتش سوزي فوت نمود و هم اكنون وي با همسر فعلي خود  

.مرضيه مشكيني زندگي ميكند
 اي  در نامه1388محسن مخملباف به دليل تظاهرات جنبش سبز در تاسوعا و عاشوراي

ندگي  رازهاي ز»مخملباف مطلبي با عنوان .اي را با يزيد مقايسه كردسرگشاده خامنه
.اتهاماتي را عليه وي مطرح كرد« ايخامنه

138۴سكس و فلسفه، ؛ 138۶ها، فرياد مورچه
 ،13۶1نصوح، ٔ  توبه؛ 13۶۲استعاذه



محسن مخملباف



محسن مخملباف



(دهه اول انقالب)حشمت اهلل طبرزدي 



حشمت اهلل طبرزدي

 شهويت خوي»،«نداي دانشجو»، « پيام دانشجو »وي مدير مسئول نشريات »
.بود« گزارش روز»و 
ره  هاي اسالمي فعاليت كرده و دوپس پيروزي انقالب با جديت در انجمن

ر به عضويت دفتر تحكيم و سپس شوراي مركزي آن د۶۲تا ۵8هاي سال
ساله ايران و عراق هم شركت فعال داشتم و هزينه 8من در جنگ . آمدم
 .دادم

 ار و عملكرد  يعني نسبت به رفت.  به صف منتقدين موجود پيوستم۷3در سال
من به صف ۷۵در سال ومجموعه مسئولين جمهوري اسالمي انتقاد داشتم 

به صراحت گفتيم كه رهبري  ۷۶منتقدين واليت فقيه نزديک شدم و سال 
.اي باشد بايد دوره



حشمت اهلل طبرزدي



حشمت اهلل طبرزدي در جبهه



حشمت اهلل طبرزدي



حشمت اهلل طبرزدي



حشمت اهلل طبرزدي



(دهه اول انقالب)بني صدر 



(دهه اول انقالب)بني صدر 



بني صدر در جمع منافقان



بني صدر



شيرين عبادي



 به دعوت نخست  -۲008مارس -8۷خانم شيرين عبادي كه در اسفند ماه سال
فته بود،  وزير اسپانيا براي شركت در نخستين اجالس ائتالف تمدن ها به مادريد ر

خارجه  وابسته به وزارت-شعبه مادريد-طي سخناني در مركز فرهنگي خانه آسيا
:  يداسپانيا، از مجرمانه بودن همجنس گرايي در ايران ابراز تأسف كرده و مي گو

«آن متاسفانه در ايران به لحاظ قانوني، همجنس گرايي جرم تلقي شده و براي
«.مجازات هاي سنگين در نظر گرفته اند

درصد مردم به اين حكومت رأي دادند  ۹0اگر زماني بيش از »: شيرين عبادي
م معنايش اين نيست كه اين اسالم اجرا شود، بلكه اسالم قرائت هاي ديگري ه

«]![دارد؛ مثل فتواهاي آقاي صانعي
حمايت از همجنس گرايي
حمايت از بهائيان
سياه نمايي درباره جمهوري اسالمي ايران

شيرين عبادي



شيرين عبادي



(نماينده مجلس ششم)فاطمه حقيقت جو 



نفاطمه حقيقت جو در جمع منافقان خارج نشي



فاطمه حقيقت جو



فاطمه حقيقت جو در غرب بر عليه نظام



فاطمه حقيقت جو
همراه با همفكرانش گنجي و يوسفي 



(دهه اول انقالب)غالمحسين كرباسچي 



(دهه اول انقالب)غالمحسين كرباسچي 



غالمحسين كرباسچي
در كنار كروبي و موسوي



غالمحسين كرباسچي



(حضور در منزل منتظري بعد از حصر)عبداهلل نوري 



(دهه اول انقالب)عبداهلل نوري 



(در ميان فتنه گران)عبداهلل نوري 



عبداهلل نوري در جمع دوستانش  
سروش و ابراهيم يزدي



(دهه اول انقالب)زهرا رهنورد



زهرا رهنورد روي پرچم آمريكا و انگليس



زهرا رهنورد در دوران فتنه



زهرا رهنورد



(دهه اول انقالب)مهدي كروبي در كنار رهبري 



کروبی در کنار مجتبی واحدی ضد انقالب



در حمايت از منافقانمهدي كروبي 



مهدي كروبي



(مشاور دولت خاتمي)فريبا داوودي مهاجر 



فريبا داوودي مهاجر

به نام  فريبا داوودي مهاجر، عضو شوراي سياستگذاري سازماني غيرقانوني
پس از آشنايي با علي افشاري،  1380تحكيم وحدت عالمه بود، وي در سال 

طور جدي وارد برخي از  رئيس ستاد دانشجويي سيد محمد خاتمي، به
.شودهاي سياسي ميجريان

الگو نيست( س)حضرت زهرا: مشاور دولت اصالحات!!!
 مي  'بدون كاركرد'من امروز الگو قرار دادن حضرت زهرا براي جامعه را

(جام نيوز)!!! بينم





فريبا داوودي مهاجر 
(مشاور دولت خاتمي)





ین داودی مهاجر در کنار سروش، گنجی و باطبی در کمپ
ضد انقالب



عطاء اهلل مهاجرانيسيد
(دهه اول انقالب)



عطاء اهلل مهاجرانيسيد

نماينده مجلس  و وزير ارشاد و دكتراي تاريخ اسالم
س در نخستين مجلس پس از انقالب اسالمي، نماينده مردم شيراز در مجل

وزير وزيري ميرحسين موسوي، معاون پارلماني نخستدر زمان نخست. بود
عنوان معاون  بود كه بعدا در زمان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، به 

.كردجمهور همكاري ميپارلماني رئيس
 له مقا)... به عقيده من هيچ دليل قاطعي بر واجب بودن حجاب وجود ندارد

(اي كه در الشرق االوسط 
نت، برخوردباتوهين كنندگان به مقدسات چون منجر به اشاعه توهين اس

۵/۷/۷8/اخباراقتصاد/ عطاهلل مهاجراني. خوداشاعه فحشاست
1/۶/۷8/ نشاط/ مهاجراني. رقص رانبايد همواره ناپسند دانست



در محفل شاه عربستانعطاء اهلل مهاجراني سيد



(پائولو كائيلو و آرش حجازي مترجم آثار)عطاء اهلل مهاجرانيسيد



عطاء اهلل مهاجرانيسيد



دكتر عبدالكريم سروش
(اول انقالب در مناظره با مخالفان نظام) 



(فرج اهلل دباغ)دكتر عبدالكريم سروش

 ۵0در اوايل دهه .در دانشگاه تهران به تحصيل در رشته داروسازي پرداختسروش
سفه غرب شمسي عازم لندن شد و همراه با ادامه تحصيل در رشته شيمي تجزيه، به مطالعه فل

لندن روي آورد و به نمايندگي از دكتر بهشتي به فعاليت در مراكز اسالمي شيعيان در
.  بپردازدپس از پيروزي انقالب اسالمي، سعي بسيار كرد كه به نقد ماركسيسم. پرداخت

 ني كه در ميان توده و بسياري از نخبگان ملت ايران جايگاه چندااو با مشاهده آن۷0در دهه
ج دانشگاه جور»ندارد، به آمريكا مهاجرت كرد و به تدريس اسالم و انديشه سياسي در 

.آمريكا مشغول شد« تاون
نكنندمردم ميتوانند برامام معصوم هم خرده بگيرند، انتقاد كنند ودرجائي فرمانش را اطاعت  .

۷۷آبان/ماهنامه كيان/عبدالكريم سروش
دالكريم عب. واليت منحصر به شخص نبي اكرم است و بعدازاو به كسي منتقل نشده است

۷۷بهمن/ ماهنامه كيان/ سروش
«شد،  گويد بر خالف گذشته كه زناي با محارم، امري اخالقا مذموم شمرده ميسروش مي

 April)فروردين۲8روز دوشنبه /سايت خودنويس«.شودامروزه اين رفتار يک حق شمرده مي
16)

1۲/3/۷8/ روزنامه نشاط/ عبدالكريم سروش. فرهنگ شهادت خشونت آفرين است



(فرج اهلل دباغ)دكتر عبدالكريم سروش

-"مي گفت، ) س(ارزش هاي ديني دائما در تغ ييرند، اگر روزي فاطمه
ند اين را  او را نبيند، امروز كسي نمي توابهترين زنان كسي است كه نامحرم

ند، ولي  نبيآن روز سعادت دختر اين بود كه در خانه پدر حيضاگر. بپذيرد
دادن دختر نه ساله خالف ارزش  امروز اين امر خالف سعادت است و شوهر

اي  مي زند كه اين كلمات مقطعي و مخصوص جامعهاست، اينها همه داد
، ش۷8ماهنامه زنان، دي ماه ”.خاص بوده است

-"ماهنامه  ".همگي برحق اندارتداد حق طبيعي هر انساني است و اديان
يكان، فروردين



سروش عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي
در نماز جمعه تهران  



دكتر عبدالكريم سروش



عبدالكريم سروش در جمع اتاق فكر لندن



مهاجرعبدالکریم سروش، باطبی و فریبا داودی



(ابوزید)سروش با همفکران عقیدتی



وعبدالكريم سروش در كنار جان هيک نظريه پرداز تجربه گرايي
اردشير امير ارجمند مشاور موسوي



دكتر عبدالكريم سروش
مصاحبه با ) voA)



محسن سازگارا



محسن سازگارا

محسن سازگارا
  سازگارا پیش از انقالب
 شمسی در تهران و در خانواده ای با بافت متوسط و در ۱۳۳4محسن سازگارا ، در سال

متوسطه به دنیا آمد و پس از گذراندن تحصیالت ابتدائی و(شهباز تهران)شهریور۱۷خیابان 
.در مدارس تهران در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد

به امریکا رفت و با  پیش از انقالب، با پذیرش گرفتن از دانشگاه انستیتوی تکنولوژیایلینوی
. دو در آنجا با ابراهیم یزدی آشنا شهمکاری میکردانجمنهای اسالمی دانشجویان مسلمان

با  وی .بخش خارج از کشور درآمدنیز به عضویت مرکزیت نهضت آزادیپس از مدتی
از در آن روزها یکی. و رفتتوصیه ابراهیم یزدی در روزهای اوج انقالب به نوفل لوشت

.را بر عهده داشتکسانی بود که ترجمه سخنان امام

،ابراهیم یزدی، صباغیان وسازگارا در روزهای نخست انقالب به همراه مرحوم الهوتی  ...
با  . پاه بودساو در این مقطع مسئول اطالعات و تحقیقات. تشکیل سپاه کردنددر پادگان حر

ر توجه به تشکیل چند سپاه دیگر در نهایت این سپاه ها در هم ادغام شد و اغلب عناص
ه خارج  لیبرال و همراه با این گروه ازسپاه کنار نهاده شدند، وی نیز بعداز گذشت چندین ما

ولید رادیو را ابتدا در بخش تفسیرهای سیاسی و سپس به عنوان معاون ت. رادیو پیوستو به
.و مدتی در وزارت صنایع بوداو در امور اجرایی منصوب د دار شعهده





محسن سازگارا



(در جمع ياران انقالب)صادق قطب زاده 



قطب زاده 
و الهوتي پدر دامادهاي رفسنجانيو بني صدر



صادق قطب زاده

قبل ( در تهران۱۳۶۱شهریور ۲4-در تهران۱۳۱۵بهمن )زاده ادق قطبص
از انقالب از جمله مشاوران امام خمینی در پاریس و پس از پیروزی 

ان انقالب وزیر امور خارجه و مدیر عامل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایر
 .اعدام شد۱۳۶۱و عضو شورای انقالب بود که در شهریور 



دادگاهی قطب زاده



(دهه اول انقالب)بهزاد نبوي 



بهزاد نبوي

 در خانواده اي كه سخنان زيادي در حواشي اعتقادات سياسي و ديني 13۲1تير ماه ۲1در
ارشد طلبان و مسؤول كميته سياسي و عضوآن وجود دارد  تئوريسين برجسته اصالح

. شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقالب اسالمي ايران  به دنيا آمد 
 شغلش؛ معلمي را رها كرد و به فعاليت حرفه اي چريكي 13۵0مصطفي شعاعيان در سال

ر گروهي مستقل تاسيس كرد كه بنا به مشي خود او صورتي جبهه اي و غي. پرداخت
.  ايدئولوژيک داشت و افرادي چون بهزاد نبوي هم عضو آن بودند

 با 13۴۹شايد همين اثر پذيري نبوي از شعاعيان بود كه او را مجبور ساخت در اواخر سال
و ايجاد نزديكي بين چريكهاي فدايي خلق و سازمان مجاهدين خلق به پلي ميان اين د

.تشكل  تبديل شود و در نهايت به سازمان مجاهدين خلق بپيوند 
 شددستگير۵1بهزاد نبوي در سوم مرداد سال



بهزاد نبوي

 ۷0و۶0مسئوليت هاي نبوي در دهه
  نبوي در كابينه شهيد باهنر وزير مشاور بود
عنوان  در كابينه  اول مير حسين موسوي به عنوان وزير مشاور و در كابينه دوم به

.وزير صنايع سنگين بر حيات سياسي خود ادامه داد
 است  بهزاد نبوي به فكر تجديد سازمان مجاهدين انقالب افتاد و خو13۷0در سال

ياسي متاثر  تا فعاليتهاي اين سازمان را البته در قالب فكري جديدي كه با فضاي س
.از انشعابات تشكيالت روحاني حاكميت ايجاد كرده بود  پي ريزي كند 

  در دولت هاشمي رفسنجاني  بهزاد نبوي به معاونت محمد خاتمي در وزارت
فرهنگ برگزيده شد

يران  ا-همچنين فعاليت خود را در برخي پروژه هاي اقتصادي از جمله پترو پارس
خودرو و مبنا ادامه ادا در حالي كه در همان سالها او به عنوان كارمند  رياست  

.جمهوري حكم خورده بود
نماينده مجلس ششم



بهزاد نبوي 
(دهه اول انقالب)در كنار رجايي و باهنر 



بهزاد نبوي 
(دهه اول انقالب)در كنار آيه اهلل منتظري 



(همراهي با جريان فتنه)بهزاد نبوي 



(دهه اول انقالب)ابراهيم يزدي 



(دهه اول انقالب)ابراهيم يزدي 



(دهه سوم انقالب)ابراهيم يزدي 



مسعود رجوي



(وي طالقاني را پدر معنوي خود مي داند)مسعود رجوي 



مسعود رجوي داماد بني صدر



مسعود رجوي
(بر عليه انقالب)



مسعود رجوي و مريم قجرعضدانلو



(دهه اول انقالب)آيه اهلل صانعي 



یوسف صانعی 
اولین فقیه شورای نگهبان در کنار جنتی



آيه اهلل صانعي
با كريستين امانپور و سران فتنه



(دهه اول انقالب)آيه اهلل منتظري 



آيه اهلل منتظري
(دهه اول انقالب)



از سياست گذاران بي بي سي درصادق صبا 
ديدار با آيت اله  منتظري



دكتر مصدق 



دكتر مصدق



(پابوسي شاه)دكتر مصدق



(كارگردان و روزنامه نگار)محمدنوري زاد 

در كنار شهيد آويني



(كارگردان و روزنامه نگار)محمدنوري زاد 
در كنار جنبش سبزي ها  



مهدي خزعلي و محمدنوري زاد
در كنار همفكران



 :مي گفتآويني مرتضي شهيد 
.امثال اين جور آدم ها را اگر ماها ول كنيم، اينها مي روند توي دامن ضد انقالب

 در روستايي در شهرستان شهريار متولد شد1331آذر 1۹محمد نوري زاد  .
 وي داراي مدرک مهندسي برق از دانشگاه علم و صنعت و مدرک درجه يک

با 13۵۹او فعاليت هنري خود را از سال . است ( معادل دكترا)هنري 
هيد آويني پيوستن به گروه فيلم سازي جهاد سازندگي و برنامه روايت فتح  ش

.آغاز كرد
 مجموعه هاي تلويزيونيوي:
«شب هاي »و(داستاني)« پروانه ها مي نويسند»، (مستند)« ما اهل مسجديم

.و چندين فيلم ديگر را تهيه كرد(مستند)« رمضان



محمدنوري زاد

 راي بعد از آشنايي از طريق ساخت برنامه تلويزيوني جهاد در بشاگرد، ب62نوري زادسال
د سيد مجري گري برنامه روايت فتح دعوت شد و با هفته اي يک جلسه دو ساعته با شهي

ال مرتضي آويني همكاريش را آغاز كرد و بعد از چند ماه همكاري، اصرار كرد برنامه سري
و را بسازد و ليكن شهيد آويني به شدت مخالفت كرد ولي وي"همه با همه"داستاني 

ير قابل برخي از دوستانش با بودجه جهاد كار خودشان راكردند و پس از توليد هم، برنامه غ
!پخش تشخيص داده شد و همه آن پول ها عمال به  دور ريخته شد

 بخوانيم« زيارت جامعه»بياييد!
سخني با رياست محترم جمهوري
سال و نيم محمد نوري زاد كه به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام و تخريب چهره نظام به سه

.حبس  محكوم شد

 سالگرد انقالب3۴به مناسبت
اي كاش انقالب نمي كرديم: محمد نوري زاد



مهدي خزعلي



مهدي خزعلي  
در كنار همفكران



مهدي خزعلي در كنار 
آرش بي خدا





سيدمحمدخاتمي



سيدمحمدخاتمي در پاريس



خاتمي و بهزاد نبوي در ديدار از جبهه



سيدمحمدخاتمي



سيدمحمدخاتمي



سيدمحمدخاتمي
1۶/8/۷۹/همبستگي. اگراين حجاب مانع حضور زن وبروز شخصيت وي شود قطعامضراست



یخانم الگا دیویدسون و شوهرش در دیدار با خاتم



مصطفي تاج زاده
فلق/گروه مجاهدين انقالب



مصطفي تاج زاده



فلق/گروه مجاهدين انقالب/ مصطفي تاج زاده



حضور خانواده فتنه گران در منزل تاجزاده



عارفه تاجزاده در مالزی



عارفه تاجزاده در کانادا



(دهه اول انقالب)ميرحسين موسوي 



(دهه اول انقالب)ميرحسين موسوي 



ميرحسين موسوي



ميرحسين موسوي



سعيد حجاريان  
(همراهي با روشنفكران خارج نشين كديور و گنجي، بهزاد نبوي و عبداهلل نوري)



سعيد حجاريان 



(در ديدار با تاج زاده)سعيدحجاريان 

شما از رجوي هم خطرناک تريدالجوردي به من گفت



(آموزش جوانان: اول انقالب)هادي غفاري 



(قبل از انقالب در فرانسه در كنار امام)هادي غفاري 



۶0هادی غفاری در مجلس سال



(حضور در جنبش سبز)هادي غفاري 



(حضور در جنبش سبز)هادي غفاري 



و حجاريانمحسن كديور 



محسن كديور در حمايت از جريان فتنه



محسن كديور
در حمايت از فتنه



محسن كديور

ابتدايي و از طي تحصيالتپس. در شهر فسا متولد شد1338كديور در سالمحسن
نيکو الكتروبرقمهندسيدر رشتهممتاز تحصيلبا رتبه13۵۶متوسطه در شيراز، در سال

از يکآورد و پسرويدينيعلومتحصيلبه13۵۹در سال. شيراز را آغاز كرددانشگاه
علميهدر حوزهسال1۷مدتكرد و بهمهاجرتقمشيراز بهعلميهدر حوزهتحصيلسال

گماشتو تفسير همت، عرفان، كالم، فلسفه، اصولفقهفراگيريبه
.اجتهاد از اخذ گواهيبه13۷۶در سالوي. استبودهنتظريماهلل آيتاستاد ويمهمترين

اسالميو كالمفلسفهخود را در رشتهدانشگاهيعالياو تحصيالت. آمداساتيد خود نائل
به13۷8در سالمدرستربيتدكترا از دانشگاهبا اخذ مدرک( متعاليهحكمتبا گرايش)

.برد پايان
ه مي كنند و ايشان در بخشي از افاضات خود واليت فقيه را با واليت بر سفهاء در فقه مقايس

.نتيجه مي گيرند واليت فقيه همان واليت بر سفهاء در فقه است
حكم اعدام ر حال حاضر بسياري از عالمان و محققان مسلمان مشروعيت ديني مجازاتد

.مرتد و ساب النبي را مورد نقد و انكار قرار داده اند
ه ماهنام/ محسن كديور.معصومين فقط دركليات واصول اسوه اند، نه درفروع و جزئيات

۷۷بهمن/ كيان



ابطحي مسؤل دفتر خاتمي



ابطحی در ژاپن



ابطحي مسؤل دفتر خاتمي



تشكر نوري زاده از ابطحي مسؤل دفتر خاتمي



(دهه اول انقالب)ابراهيم اصغرزاده



يطرفابراهيم اصغرزاده، محسن ميردامادي وحبيب اهلل ب



ابراهيم اصغرزاده



ابراهيم اصغرزاده

:ابراهيم اصغرزاده
ان  حتي عليه خدا هم ميتو

.تظاهرات كرد
۶/۲/۷۷/كيهان



سيدحسين خميني

اط برقرار بعضي از كساني كه از نظام فعلي جدا شده اند و ناراضي هستند، با من ارتب:رضا پهلوي
و مي كنند و راهكارهايي براي آزادي ملت ايران پيشنهاد مي دهند كه بايد دستشان را گرفت

ديدگاه  هم بيشتر مباحث شخصي مطرح شد و"سيدحسين خميني"در مالقات با . كمكشان كرد
 «.يمايشان اين بود كه حساب پدر و پدربزرگ ها از ما جداست و بايد به فكر آينده ايران باش



سيدحسين خميني
(در موسسه اي آمريكايي در حال سخنراني)



محمد جواد اكبرين از روحانيون جبهه اصالحات و جنبش سبز



محمد جواد اكبرين از روحانيون جبهه اصالحات و جنبش سبز



اکبرین در اجالس اتحاد علیه ایران



(روزنامه نگار)عمادالدين باقي 



(نقدي بر انجمن حجتيه)عمادالدين باقي 



عمادالدين باقي در زندان



علي مرادخاني تهراني

علی مرادخانی تهرانی
نماينده خبرگان قانون اساسي
خراسان:حوزه انتخابيه
نهضت آزادی:احزاب حامي



شيخ علي تهراني در عراق



علي مرادخاني تهراني

 از روحانيون  130۹علي مراد خاني ارنگه، معروف به شيخ علي تهراني، متولد
بود  اهلل ميالنيآيتد ووبمشهدي است كه سا لها شاگرد درس امام خميني 

ضد رژيم پهلوي فعاليت چشمگيريهاي سياسزمان در فعاليتم و ه
اهلل علوميحجتيه سكونت داشت و با آيتوي در قم در مدرسه. داشت

.  بودحجرهمقيم يزد  هم
يخ عليشدر نخستين روزهاي شروع مرجعيت: آقاي مسعودي م يگويد

هراني  ت. تهراني و شيخ يوسف صانعي را در بيت امام، حضور امام ديده است
همان زمان، در كنار آقايان خلخالي، ابطحي،كاشاني و توسلي در جمع  

خميني. رفتان هم به شمار ميدوستان نزديک مرحوم حاج آقا مصطفي
مت  وي بعدها به مشهد آمد و در آنجا اقامبحث ايشمبود؛ عالوه بر آ نكه ه

.گزيد



آيه اهلل شريعتمداري



آيه اهلل شريعتمداري
اعتراف به اطالع از اهداف صادق قطب زاده



آيه اهلل شريعتمداري
اعتراف به اطالع از اهداف صادق قطب زاده

امام در جواب شريعتمداري  :
ه عليه شما هيچ الزم نيست اسم مرا در اعالميه بياوريد، شما يک مرتب

.شاه، عليه رژيم اعالميه بدهيد، من ده مرتبه اسم شما را خواهم آورد
آیت اهلل شریعتمداری درباره اطالعش از کودتا می گوید
از اینکه فکر صحیح در این کار نکرده ام و این ها را راه داده ام و گزارش

اه اینها را شنیده ام و به مقامات، بموقع اطالع نداده ام، خودم را در پیشگ
دوی اینکه برای سید مهدی مه. خداوند مقصر م یدانم و بسیار پشیمانم

به ایشان داده شده است و این کار پول فرستادم هر چند به عنوان قرض
استغفار  را نوعی تأ یید عملی از فرد توطئه گر تلقی کرده اند، پشیمانم و

ر به درگاه  نم و استغفر اهلل ربی و اتوب الیه و از این قصور یاتقصیمیک
کنمخداوند متعال استغفار می



شجريان



(صادق صبا)شجريان با بي بي سي 



شجريان با گوگوش



شجريان در شبكه هاي ضد انقالب



شجریان، گوگوش و شهرام ناظری



مهرانگيز كار
(روزنامه نگار و طرفدار حقوق زنان)



مهرانگيز كار
(روزنامه نگار و طرفدار حقوق زنان)

۷/11/۷8/عصرآزادگان/ مهرانگيزكار. قوانين شرعي درمورد زنان ظالمانه اند



(مسؤل ستاد موسوي)اردشيرامير ارجمند 
تالش در جريان اجالس سبز عليه ايران



(مسؤل ستاد موسوي)اردشيرامير ارجمند 



محمد مجتهد شبستری

 آن دسته از جوانانی که به مساجد روی می آورند وکتب دینی رو مطالعه

روزنامه .ساختارفکری و روانی ضعیف هستندمیکنند، ازنظر

۱۵/۱۰/۷۸/فتح

۹۳۵بعثت./فتاوای فقیهان فقط برای خودشان حجیت دارد



(به نقل از کتاب نیمه پنهان)محمد مجتهد شبستری 



مهدي هاشمي



مهدي هاشمي  
بمتهم به قتل آيه اهلل شاه آبادي در اصفهان و همراهي با ضد انقال



مهندس بازرگان



(بازرگان از مرز بازرگان گذشت)مهندس بازرگان 



علي شريعتي در كنار شهيد مطهري



دكترعلي شريعتي



دكترعلي شريعتي



(تسخير النه جاسوسي)معصومه ابتكار 



معصومه ابتکار  
در کنار شیرین عبادی منافق و حضور در کلوب فراماسونی بیلدربرگ



؟قابل اثبات نيستسنگسار؛ مشروع يا مخدوش:محمد موسوي بجنوردي



محمد موسوي بجنوردي



محمد موسوي بجنوردي



نعیما اشراقی طاهری نوه امام در کانادا



همصدايي با سران فتنه



عزت اهلل سحابي



عزت اهلل سحابي

ض  معربه طور اصولي درحتي معصومين خود به خود، بدون نظارت مردم و
1۶/10/۷8/ روزنامه عصرآزادگان/ عزت اهلل سحابي.  انحرافند



سيدحسن تقي زاده



سيدحسن تقي زاده



فائزه هاشمي



فائزه هاشمي در ميان فتنه گران



حبيب اهلل پيمان

رزمندگان جبهه ها، گروهی ازروحانیون: عامل خشونت درایران سه دسته اند ،
۳4۱ش/ هفته نامه مبین. بعضی مسئولین مملکتی 

۲۳/۹/۷۸/ هفته نامه هاجر. قرآن قابل نقد عقلی و تجربی است



متفكران يا روشنفكران ديروز و امروز



حلقه كيان 

 حلقه كيان :
نظام را جرياني مطبوعاتي كه در دهه هفتاد همپاي جريان ايران فردا استحاله تفكر

پس از معرفي سيد محمد اصغري به عنوان  ۶8اكثر آنان در سال . دنبال مي كرد 
از  نماينده رهبري در روزنامه كيهان از اين روزنامه خارج شدند و ظرف يكسال امتي

واعظين  نشريه كيان را به مدير مسئولي رضا تهراني و سر دبيري ماشااهلل شمس ال
خ شمس الواعظين ، رضا تهراني ، ر: افراد حلقه كيان عبارت بودند از . گرفتند

ي صفت ، هادي خانيكي، اصغر زاده ، امين زاده ، عطريانفر، سازگارا و بعدا افراد
اج زاده و ديگري چون سعيد حجاريان با نام مستعار جهانگير صالح پور ، مصطفي ت

با همراهي نهضت آزادي شركت چاپ و انتشار جامعه ۷۶/۲/11اين گروه در ..... . 
ن جامعه،  اين طيف بعدها خطوط اصلي تفكر نشرياتي چو. روز را به ثبت رساندند 

ق  توس، عصر آزادگان، فتح ، خرداد ، نوروز، ياس نو و حتي همشهري ، ايران و شر
.  را تعيين كردند



متفكران يا روشنفكران ديروز و امروز

حمدي  محمدكاظم م. بلكه به خداهم ميتوان اعتراض كرد واورا فتنه گر ناميد
۲۴/۴/۷۹/ روزنامه ايران/ اصفهاني

تتفكرشيعه گري موجب انحطاط مملكت ماو مانعي براي دموكراسي اس .
۲3/8/۷8/روزنامه صبح امروز/ غالمرضاساالربهزادي

ي  محمدتق. براي پيروزي و تشكيل حكومت دست به جهاد زد( ع)حسين
۷8ارديبهشت/ روزنامه نشاط/ فاضل ميبدي

نوشين . مظاهرديني چون حجاب و حياي زنان، نمادعقب افتادگي است
۷۷تير/ ماهنامه جامعه سالم/ احمدي

ده آنهيئت هاي مذهبي ، منشا خشونت اند و بسيجي ها هسته تشكيل دهن .
۲0/1/۷۹/ عصرآزادگان/ محمدقوچاني



شیرین ستوده وکیل طبرزدی



شیرین ستوده همراه با جنبش سبز



هادی حیدری کاریکاتوریست



هادی حیدری کاریکاتوریست



هادی حیدری کاریکاتوریست با موسوی



هادی حیدری کاریکاتوریست در فتنه



هادی حیدری و خانواده فتنه گران



ارمیا



ارمیا با گوگوش



پگاه آهنگرانی



پگاه آهنگرانی


