
 

  

  

  

  



 

 
 

 ٢ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
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  ای سید و رسور ما سالم و درود خداوند بر ش� باد

من أراد الله بدأ بكـم و مـن  موالنا بأبی أنتم و أمی و نفسی و أهلی و مالی
  وحده قبل عنكم

نویسیم و از شـ�  ما تعداد زیادی از انصار ایران این نامه را خدمت ش� می
و با رسیدگی به وضع انصار خـود در ایـران  بر ما رحم آوریده کخواهیم  می

 ما را مورد شفقت خود قرار دهید. 

قنـا لطـاعتكم تكم و دينكم و وفّ واالتكم و محبّ عىل م يناما حيّ  ه أبداَ تنا اللّ فثبّ 
 ابعJ ملا دعوتم إليه و جعلنـاالتّ  من خيار مواليكم و رزقنا شفاعتكم و جعلنا

هتدي بهـداكم و يحرشـ يف زمـرتكم و آثاركم و يسلك سبيلكم و ي ممن يقتّص 
امكم و يكر يف رجعتكم و Sلك يف دولتكم و يرشف يف عافيتكم و Sكـن يف أيّـ

  .برؤيتكم عينه غداً  تقرّ 

  



 

 
 

 ٣ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
در ایران مشکالتی وجـود  )ع(ی دعوت مبارک، انصار امام مهدی هبرای توسع

جز با دست ش�  وکه بعد از مراجعات به مکتب رشیف الینحل مانده دارد 
مشکالتی که باعت شده پیرشفت دعوت دچـار  های آن باز نخواهد شد. گره

ی مشـکالت در ایـن یـک  همهاند،  مشکل شده و انصار دچار رسدرگمی شده
  جمله خالصه شده است:

 وجود ندارد. امور دعوت در ایرانهیچ برنامه و مدیریت صحیحی برای 

  عضی از این مشکالت در حالت کلی از قرار زیر هستند:ب

از ممثالن، انصار فعال در دعوت را به عنوان دشمنان خـود فـرض  یبعض -۱
با رسعت آنان حرکـت کننـد، آنـان را از  توانند یکه n یلدل ینو به ا کنند یم

ــاز م ــه انصــار فعــال تهمتدارنــد یحرکــت ب  یــنو ا زننــد یم ییهــا . مــثال ب
  .کنند یم یغانصار تبل یرسا یانکذب را در م یها تهمت

 یـرانکه موجب گسرتش دعوت حق در ا ییها از ممثالن، با حرکت یبعض -۲
و مـانع  کننـد یمخالفـت م یحـاً تلو یـا یحاً به هر نحـو ممکـن، ترصـ شود یم

  حرکت دهد. یدعوت را به نحو مؤثر  تواند یکه م شوند یم ییها حرکت

نظــام و  ینیممکــن، موجــب بــدب یهــا از ممــثالن بــا انــواع روش یبعضــ -۳
 یو مخف یرزمینیز یها انصار را به حرکت شوند، ینصار مبه ا یرانحکومت ا

و از طـرف  کننـد یم یقتشـو شـود، یم یـرانکه موجب سوء ظن حکومـت ا
. و کننـد یم ینمختلف نسبت بـه حکومـت بـدب یها مقابل انصار را با روش

انصـار  ینوجود خصومت ب یآتش برا یکمتقابل را به صورت  ظنسوء  ینا
از  هایی یـه. الزم به ذکر است کـه الدارند یه مروشن نگا یشهو حکومت هم

در گـرو  یـزهسـتند کـه منـافع آنهـا ن یزدر وزارت اطالعات ن یرانحکومت ا



 

 
 

 ٤ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
وزارت  یداخلـ های یهال ینما ا یلآتش است و به تحل ینروشن نگاه داش� ا

امللل هستند و بعض بـرادران ممثـل کـه  ینب یونیزمتحت نفوذ صه اتاطالع
  .رسانند یخدمت م یونیزمصه های یعمال به نفوذ دمند یم آتش یندا�اً بر ا

فکـر را منترشـ  یـنا یـرانو خادمان در ا یفاز ممثالن مکتب رش یگروه -۴
باشـد و نقـش شـورا  یانتصـاب یـدبا یـزهمه چ یلاز صدر تا ذ«کنند که:  یم

در را بدون اطالع انصـار  یافراد معدود ین،حد هست که منّصب ینفقط در ا
قـدرت  یچو هـ دهنـد یو آنهـا هـم فقـط مشـورت م کنند یم شورا منصوب

 یـکاگر بـه  یحت یااعرتاض کند و  طرز تفکر ینهرکس به ا.» ارندند یمؤثر 
داشـته باشـد از او  یتی. اگـر مسـئولشـود یاعرتاض کند، طرد م یجزئ یمتصم

 یراه داده nـ یمـوثر  ی جلسـه یچشخص در هـ ینو کم کم ا شود یگرفته م
مـا  یسـتالزم ن ی؟: حرفـت را زدگوینـد یبدهد به او م یحشود و... اگر طر 

بـه  یبـاش کـه تـو دار  یمکـن و تسـل یـت. تبعیمرا اجـرا کنـ تـوحت� حـرف 
داد  یدسـتور  یه�ن طور که اگر امـام بـه کسـ شوی یما امتحان م ی یلهوس

کند و هـ�ن طـور کـه اگـر امـام  یتتبع یداست، با یرمعقولکه در نزدش غ
  عمل کند مختار است!!!  گرانینخواست به مشورت د

کنند و منتقدان از خـود  یم یسهبرادران خودشان را با ش� مقا ینما! ا آقای
  .دانند یالله م یترا معرتضان به حاکم

در ارتباط هسـتند و مسـائل را واژگونـه  یفافراد با مکتب رش ینا همچنین
  .کنند یم یممکتب ترس یبرا

  آوریم: ت�ن را میهایی از موارد شکای در ادامه nونه



 

 
 

 ٥ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............

  ایجاد مانع بر رس راه گسرتش دعوت:الف) 

 عت از گسرتش دعوت مبارک در تهرانقصه مؤ. و اسف انگیز م*ن - ۱

مثـل  یهمـراه برادرانـ ،هشت سال پیش که برادر موسـوی بـه ایـران آمدنـد
زجـاجی و دیگـر بـرادران مشـغول  علیرضـامهندس احمد کهندل و مهنـدس 

ر ایـران شـدند و فـتح و ظفـر حاصـل شـد و دعـوت انتشار دعوت مبارک د
 مبارک در تهران و دیگر شهرها منترش شد، 

برادر محمد زمانی آشکارا از این فتح و ظفـر ناراحـت شـدند و بـدون هـیچ 
 !دلیل موجهی به مقابله با این برادران پرداختند

در حالی که برادر محمد زمانی نتوانسـته بـود در شـهر بزرگـی مثـل تهـران 
یک نفر را وارد دعوت کند و در طی شش سال فقط شش نفـر بودنـد  حتی

اش، امـا بـا رشوع فعالیـت ایـن بـرادران  خـانوادهیعنی خودش و پنج نفر از 
نها آ تعداد انصار در تهران به پانصد نفر رسید، ولی برادر زمانی به مقابله با 

مجبـور به شیخ عـالء السـا� گـزارش داد بـه نحـوی کـه نها آ پرداخت و علیه 
شدند فعالیتهای خود را در تهران متوقف کنند و اگر متوقف نکـرده بودنـد 

 هزاران نفر در تهران وارد دعوت شده بودند.ن اآل 

ریزی برای سـاماندهی و تنظـیم  برنامهبرادر زمانی حتی پیشنهاد کمک برای 
و تعلیم این پانصد نفر را نیز رد کردند و همه به حال خـود رهـا شـدند بـه 

 که امروز با تعداد بسیار کمی از این افراد در ارتباط هستند. نحوی



 

 
 

 ٦ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
شد به گسرتش دعـوت مبـارک  تر از این می سید و رسور ما آیا بدتر و سنگین

 نـددر دیگر شهرها نیز همین روش را پـیش گرفت در تهران رضبه زد؟؟؟ بعداً 
  و عملی کردند.

 فبار سایت رسمی فارسی دعوت مبارکقصه اس - ۲

دیگـری از کارشـکنی  ی انگیـز آن nونـه اسفایت فارسی و وضعیت برنامه س
این افراد و ایجاد سد و مانع بـرای فعالیـت انصـار و ایجـاد سـد و مـانع در 

 باشد! مقابل پیرشفت دعوت مبارک در ایران می

به دلیل نقصان زیادی که در سایت دعـوت بـه زبـان فارسـی  ٢٠١٢در سال 
ر کهندل که در آن زمان در ترکیه بودند با وجود داشت، برادر زجاجی و براد

ی دعـوت در  کمک هم سایتی برای دعوت راه انداختنـد کـه باعـث توسـعه
گرفـت. ایـن  ایران شد و روزانه تعداد زیادی بازدید از این سایت صورت می

های بـرادر زمـانی نـزد  فعال بود و در این سال بـدگویی ٢٠١٣سایت تا سال 
سا� دستور دهـد کـه ایـن سـایت الکه شیخ عالء  سا� باعث شدالشیخ عالء 

ای در ایـن سـایت  ی برادر زمانی برای این بدگویی مقالـه تعطیل گردد. بهانه
در مورد خراسانی بود که برادر زجاجی به شیخ عالء عرض کرد که اگر اجازه 
دهید همین مقالـه را اصـالح کنـیم یـا آن را از سـایت بـرداریم ولـی ایشـان 

یلی سایت دادند، در حـالی کـه سـایت رسـمی دعـوت در آن دستور به تعط
 زمان به زبان فارسی بسیار فشل و از هم گسیخته بود.

برادر زجاجی پس از تعطیلی سایت بسیار شکایت به برادر زمانی بردنـد تـا 
ترتیبی دهد که الاقل اجازه دهند سایت رسمی دعوت را اصالح کننـد چـون 

ابل استفاده بـود. بعـد از چنـد سـال بـرادر خیلی سطح پائین و تقریبا غیر ق



 

 
 

 ٧ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
زمانی به ایشان گفـت کـه پیشـنهادت بـرای سـایت را مکتـوب کـن. ایشـان 

صفحه نوشـت و بـه بـرادر زمـانی داد. ایشـان  ۵۰پیشنهاد خود را در حدود 
ای از این به عربی بنـویس تـا بـرای مکتـب ارسـال شـود.  فرمود حاال خالصه

صفحه نوشـت و بـه بـرادر  سهیشنهاد را در ای از این پ برادر زجاجی خالصه
 زمانی داد تا به مکتب بدهد. ولی مدتی گدشت و هیچ خربی نشد.

زجاجی در ایام اربعین به مکتب و نـزد  برادر ٢٠١٦سال پس از چند ماه در 
 رفت.فظه الله حشیخ ناظم العقیلی 

فـت: زجاجی م� پیشنهاد را به شیخ ناظم (حفظه اللـه) داد. ایشـان گ دربرا
 بعد از اربعین این پیشنهاد را به ایمیل من بفرست، و ایشان این کار را کرد. 

خالصه بعد از مدتی که این گزارش را فرستاد برادر زمـانی از جانـب مکتـب 
مأمور شد که با برادر عیسی مزرعاوی ه�هنگ کند و اختیار تغییـر سـایت 

 موجود به برادر زجاجی داده شود. 

تحویل سـایت بـه بـرادر زجـاجی رسور مربـوط بـه سـایت اما مدتی بعد از 
رسمی دعوت به زبان فارسی را تعطیل کردند تا برادر زجاجی نتوانـد کـاری 

سـایت رسـمی بـه  هیچ تغییری نداشت بلکه اصـالً امکانکند و نه تنها ایشان
ماه بسـته شـده و تعطیـل بـود و کسـی حتـی امکـان  ۶مدت زیادی حدود 

 ا هم نداشت. دسرتسی به ه�ن سایت ر 

پس از شش ماه به این بهانه که برادر زجاجی نتوانسـت هـیچ کـاری بکنـد، 
دسرتسـی و  ی راه انداختند ولی دیگر به ایشان اجازه اختیار سایت را مجدداً 

وضوح نشـان دادنـد کـه اگـر اختیـار ه تغییر و اصالح سایت را ندادند!!! و ب
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دعوت نیـز در دسـت ایشـان امور ر یسا امور سایت دعوت مبارک و احت�الً

 کنند!!!. نباشد، آنها آن را تعطیل می

سید و رسور مـا آیـا حتـی اگـر دشـمن میخواسـت مـانع ایجـاد یـک سـایت 
  آبرومند و با کیفیت برای دعوت بشود میتوانست بدتر از این عمل کند؟

 فارسی کانال املنقذ ی انگیز برنامه قصه غم - ۳

سـت بخـش فارسـی کانـال املنقـذ راه ا از پنج شش سال پیش شنیدیم که بنا
 اندازی شود و خیلی خوشحال شدیم، 

در حالی که در استکهلم و در بین انصار افـراد توانـائی بـرای تولیـد برنامـه 
های بـا کیفیـت و جـذابی بـرای  توانستند برنامه تلویزیونی وجود دارد و می

 معرفی دعوت مبارک به مردم ایران تهیه کنند.

تـرین انصـار کـه بـا اینهـا  به ضعیف را نها مسئولیت استکهلمایسفانه أ متاما 
دوست اسـت سـپردند و حتـی علیـرغم سـفارش سـید واثـق حفظـه اللـه از 

برای تولید برنامه با کیفیت فارسی م�نعت بـه عمـل  دیگر مشارکت  انصار
کیفیـت و  بـیای  سـت کـه برنامـها ها آوردند و در نتیجه در حال حارض سال

̈انی بـرای  یآور پخش م لمال شود و فقط آن دوست ضعیفشان کـه از سـخ
کند که کسی رغبـت  چند نفر هم عاجز است تک نفره در کانال صحبت می

بــا کیفیــت  ی دیــدن آن را نــدارد و در نتیجــه از تولیــد و پخــش یــک برنامــه
ای  ها به مکتب رشیـف هـم هـیچ نتیجـه م�نعت به عمل آوردند و شکایت

 نداشته است.



 

 
 

 ٩ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
بـا کیفیـت و  ی آیا م�نعـت از تولیـد و پخـش یـک برنامـه ،ماسید و رسور 

متناسب با فرهنگ مردم ایران، در حال که انصار توانا برای ایـن کـار وجـود 
 شود؟؟؟ د، رضبه به دعوت مبارک محسوب nیندار 

ن شنیدن دعوت اآوری شده از مشتاق های جمع قصه اسفبار ش*ره تلفن - ۴

 ی اربعینیپی* در راه

ی اربعین پنج سال پیش در موکب مکتب رشیف، ایرانیان رشکت یپی� در راه
کننده در اربعین تبلیغ شدند و هزار ش�ره تلفن از مشتاقان شنیدن دعـوت 

آوری شد و سال بعـد بـرادر ابومهـدی املنصـوری کـه در موکـب  مبارک جمع
گفتنـد  ،فعال بود و فارسی بلد بود به برادر موسوی که میه�ن ایشـان بـود

ه آن هزار ش�ره تلفن را انصار ایـران گـم کردنـد!!! و ابومهـدی بـه بـرادر ک
موسوی گفت که امسال دوهزار ش�ره ش�ره تلفن جمع کـردیم ببـین اینهـا 

 را هم گم نکنند!!! 

 Uایـران هرچـه ایـن موضـوع را پیگیـری کـردبـه گشت از بدر برادر موسوی 
 ا جواب عجیبی روبرو شد، کسی جوابگو نبود تا نهایتا از طرف برادر زمانی ب

   !»ر جواب ندادند!!هیچیک از دوهزار نف ،به همه زنگ زدیم« :ایشان گفتند

گفتنـد در موکـب  با افرادی روبرو شـدیم کـه ناراحـت بودتـد و می اما بعداً 
ظر شدیم کسـی بـا مـا ش�ره تلفن دادیم تا با ما »اس بگیرند اما هرچه منت

 »اس نگرفت!!!

های بیشرتی جمع شد و بـه همـین  سال ش�ره تلفن هر های بعد هم و سال
 رسنوشت دچار شد!!! 



 

 
 

 ١٠ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
همه ش�ره تلفن که از مشتاقان شنیدن دعوت جمع آوری شـده بـود   با این

  .کردپر دعوت خرب شد ایران را از  می

آیـد؟؟؟؟  ایم که هر سال چه بر رس این ش�ره تلفنها می اما ما مشکوک شده
� هزاران ش�ره تلفن بـا ارزش و مهـم را صـادر و چه کسی دستور دور ریخ

 کند؟؟؟ می

هـا از ایـن رفتارهـای عجیـب و مشـکوک بـه طـور  سید و رسور ما، این سال
ایم و این امور عجیب و غیـر قابـل  مشخص از برادر محمد زمانی زیاد دیده

 ،دهـد بـه هـیچ سـوالی پاسـخ nینه تنها باشد و برادر محمد زمانی  فهم می
  کند، زند و طرد می کنار میرسیعاً کننده را  الؤ سبلکه 

یـک محکمـه در مکتـب رشیـف هسـتیم تـا در آن برپـایی لذا مـا خواهـان 
 عجیب و مشکوک رسیدگی شود. محکمه به این موارد شدیداً 

کالت امنیتی دعوت مبارک در م*نعت از فتح و گشایش، در مورد مش - ۵

 ایران

د و در »ام مدت سعی داشـت کـه موسوی زندانی بودن برادر ٢٠١٦سال در 
های طـوالنی بـه نیروهـای امنیتـی بفه�نـد کـه دعـوت مبـارک  در بازجوئی

دشمن جمهوری اسالمی نبوده و به دنبال رسنگونی نظام در ایران نیسـت و 
ای هم بـا حکومـت ایـران نـدارد، و در ایـن رابطـه بـیش از دویسـت  مبارزه

تا حدود زیادی موفـق شـد  صفحه در حد یک کتاب دلیل و برهان نوشت و
هـای سـخت و سـنگین آنهـا را متقاعـد کنـد کـه  در طول پنج مـاه بـازجوئی

 .دعوت مبارک دشمن نظام نیست



 

 
 

 ١١ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
پــس چــرا ایــن همــه  ،گفتنــد اگــر علیــه نظــام ســوء نیــت نداریــد آنهــا می

 کنید؟ کاری می مخفی

ترسـند، ایـن  انصـار می ،کنیـد چـون شـ� دسـتگیر می :برادر موسوی گفتنـد
ت نه برای انصار خوب است و نه برای نظام، و پیشنهاد کرد که انصار وضعی

علیه نظام حرف نزنند و آنها هم انصار زندانی را آزاد کنند و دیگـر دسـتگیر 
نکنند و به انصار اجازه دهند تا حسینه داشته باشند تا بـدون مخفـی کـاری 

 فعالیت کنند.

را آزاد کردند تا تحقق این امور را پذیرفتند و برادر موسوی  دآنها این پیشنها
ی کمک دادند به رشط این که با مکتب صحبت شود  را پیگیری کند و وعده

محـدود  ،کنـد انصاری را که علیه حکومت ایران صحبت میرشیف و مکتب 
 کند.

ایشان پس از آزادی از زندان به برادر زمانی مراجعه کرد و در حضور بـرادر 
خرب این فتح را به مکتب گزارش کند و ایـن  زجاجی از او درخواست کرد که

مسایل را برای مکتب بنویسد، اما برادر زمانی با شـنیدن خـرب ایـن فـتح نـه 
اش درهم ریخت و نشان داد که ناراحت شده  تنها خوشحال نشد بلکه چهره
 اهمیت جلوه دهد!!! بیو سعی کرد آن را بی ارزش و 

و مسـایل را توضـیح داد. امـا  تا زمانی که خود آقای موسوی به مکتب رفت
متوجه شدند که برادر زمانی این فتح را به صورت سلبی و منفی بـه مکتـب 

ی مکتــب  گــزارش داده و چنــین نوشــته کــه آقــای موســوی خــود را nاینــده
خوانــده و بــه nاینــدگی از طــرف مکتــب بــا حکومــت ایــران مــذاکره کــرده 

̈انی یـک آمیـز شـیخ عبـاس هـای تحر است!!!!. و در عمل نیز با پخـش سـخ



 

 
 

 ١٢ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
̈انی فتحی از کانال ها از کل�تی  های زیر نظر وارثین ملکوت، که در آن سخ

شد عمال ایـن  یمای، استفاده  یزید یعنی خامنه جهان مثل ولی امر مسلمین
 نتیجه کردند!!! بیطرح و این فتح را خنثی و 

لیـه نظـام های ممکن، انصار را بـر ع در ادامه بعضی از ممثالن با انواع روش
کنند و با دشمن و باطل و طاغوت خوانـدن آن  جمهوری اسالمی تحریک می

شوند، انصار را به مخفـی  موجب بدبینی نظام و حکومت ایران به انصار می
کنند که این رفتار موجـب  های زیرزمینی و مخفی تشویق می کاری و حرکت

هـای  روششـود، و از طـرف مقابـل انصـار را بـا  سوء ظن حکومت ایران می
کننـد. و ایـن سـوء ظـن متقابـل را بـه  مختلف نسبت به حکومت بدبین می

صورت یک آتش برای وجود خصومت بین انصار و حکومت همیشـه روشـن 
 شوند. دارند و مانع حل مشکالت امنیتی می نگاه می

هایی از حکومـت ایـران در وزارت اطالعـات نیـز  الزم به ذکر است کـه الیـه
ا نیز در گرو روشن نگـاه داشـ� ایـن آتـش اسـت و بـه هستند که منافع آنه

های داخلی وزارت اطالعـات تحـت نفـوذ صـهیونیزم بـین  تحلیل ما این الیه
دمنـد عمـال  برادران ممثل که دا�اً بر این آتـش می ی ازامللل هستند و بعض

ها تاکنون مـانع از  و با این روش رسانند های صهیونیزم خدمت می به نفوذی
های مختلفی بـرای  است که راه اند و این در حالی امنیتی شده حل مشکالت

 .حل این مشکالت وجود دارد



 

 
 

 ١٣ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
شورت انصار با لیف قلوب و جمع شدن و شور و مأ تم*نعت از  - ۶

 تخریب و بسV شورا

برادر موسوی و براد کهنـدل بـرای گـزارش و حـل ایـن مشـکالت بـه مکتـب 
لسات رسمی این گزارشـات رشیف رفتند، و شیوخ محرتم مکتب رشیف در ج

را شنیدند و به برادر موسوی و برادر کهندل گفتند ش� حق داریـد، و بـرای 
حل این معضالت و کنار گذاش� تصمی�ت منفی و اقـدامات فـردی گـزارش 

انصار فعال ایران در یک گروه مشاوره جمع شوند و  د کهشده تصمیم گرفتن
بــرای حــل و فصــل تحــت نظــر مکتــب رشیــف و بــا حضــور شــیوخ مکتــب 

 مشکالت و پیشربد دعوت مبارک در ایران با هم همفکری و مشاوره کنند.

در آن جا بـود کـه مکتـب رشیـف از ممثلـین مکتـب خواسـتند کـه شـورای 
 اندازی کنند.  منتخب انصار ایران را راه

مکتب رشیف به این دو برادر مأموریـت داد کـه در بازگشـت بـه ایـران بـا 
ای انصـار ایـران را راه انـدازی کننـد. ایشـان هـم در شـور  ،همکاری ممثلـین

بازگشت شورای منتخب انصار ایران را بـه عنـوان یـک گـروه در تلگـرام راه 
انـدازی کردنـد و از خادمـان و ممـثالن نیــز دعـوت کردنـد کـه در آن شــورا 

 حضور یابند. 

ی مکتـب در شـورا  شیخ حبیب السعیدی (حفظه الله) نیز به عنوان nاینـده
ی نتایج شورا را بـرای شـیخ  ین شد و برادر موسوی به طور مرتب خالصهتعی

کرد و بـه صـورت فایـل صـوتی در شـورا  حبیب سعیدی به عربی ترجمه می
 داد. قرار می



 

 
 

 ١٤ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
قرار بر این بود که شورا مشکالت دعوت در ایران را بررسـی کنـد و راهکـار 

اجـرا بـه ارائه دهد و این راهکارها در صورت تأییـد مکتـب رشیـف جهـت 
 ممثالن و خادمان ابالغ شود.

اما وقتی برادر امیر زجاجی از برادر محمد زمانی خواست کـه انصـار تهـران 
را هم وارد شورا کند ایشان مخالفت کرد و گفت این شورا را جـدی نگیـر!!! 

 شورا فقط برای مشغول کردن اینها درست شده است!!!

ل در یـک گـروه جمـع شـده و متأسفانه پس از مدتی که بیشـرت انصـار فعـا
کردنــد، شــورا بــا  بودنــد و بــا شــور و مشــورت بــرای حــل مشــکالت کــار می

کارشــکنی ممــثالن مواجــه شــد و آنــان در مــذاکرات شــورا رشکــت نکــرده و 
سکوت مطلق کردند و نهایتا با اقدامی کودتا ماننـد، بـدون اطـالع اعضـاء و 

  ا تعطیل کردند.شورا را اخراج و شورا ر  یبدون هیچ دلیل موجهی اعضا

سید و رسور ما اینها چنـد nونـه بـود از کارشـکنی و ایجـاد سـد و مـانع در 
کـه در ن ممـثال ن و مسیر نرش و پیرشفت دعوت از طـرف برخـی از مسـئوال 

 آنها برادر محمد زمانی قرار دارد.س أ ر 

هـایی کـه  برند بلکه بـا حرکت اینها با ک�ل تاسف نه تنها دعوت را پیش nی
شود به هر نحو ممکن، ترصـیحاً یـا  ش دعوت حق در ایران میموجب گسرت 

تواند دعوت را  شوند که می هایی می کنند و مانع حرکت تلویحاً مخالفت می
 .به نحو مؤثری حرکت دهد

ایـد،  اینها با کار جمعی و مشورت و همفکری که شـ� آن را توصـیه فرموده
از «کننـد کـه:  مـی مشکل دارند و مخالف آن هسـتند و ایـن فکـر را منترشـ

صدر تا ذیل همه چیز باید انتصابی باشد و مفهوم شورا برای آنهـا فقـط در 



 

 
 

 ١٥ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
این حد هست که منّصبین، افراد معدودی از دوسـتان خـود را حتـی بـدون 

دهنـد و هـیچ  کننـد و آنهـا هـم فقـط مشـورت می اطالع انصار گـزینش می
کنـد و یـا حتـی  و هرکس هم به این سیستم اعـرتاض» قدرت مؤثری ندارند.

شـود. اگـر  اگر به یک تصمیم جزئـی اعـرتاض کنـد، طـرد و کنـار گزاشـته می
شـود و کـم کـم ایـن شـخص در هـیچ  مسئولیتی داشته باشد از او گرفته می

گوینـد:  شـود و... اگـر طرحـی بدهـد بـه او می nیی موثری راه داده  جلسه
تبعیـت کـن و حرفت را زدی؟ الزم نیست ما حت� حـرف تـو را اجـرا کنـیم. 

شوی ه�ن طور که اگر  ی ما امتحان می تسلیم باش!!! که تو داری به وسیله
امام به کسی دستوری داد که در نزدش غیرمعقول است، باید تبعیت کنـد و 
ه�ن طور کـه اگـر امـام نخواسـت بـه مشـورت دیگـران عمـل کنـد مختـار 

زمـانی  است!!! و به این شکل عمال خادم و به طـور مشـخص بـرادر محمـد
 تبدیل به سلطان شده اند!!!

آقای ما! این برادران خودشان را با ش� مقایسه می کنند و منتقدان از خـود 
  دانند. را معرتضان به حاکمیت الله می

  مشکالت زیاد در مؤسسه وارثین ملکوت - ٧

کننـد از فضـای بسـته و کـار مـی ملکـوت نیوارثـ سسهؤ ماک¯ انصاری که با 
انـد، عـالوه بـر اند و تعدادی نیز کنار کشیدهخسته شده دیکتاورمنش در آن

خواهند با فضای بسته مؤسسه کار کنند این که فعالیت »ام انصار را که nی
هـا و پیشـنهادات  اند و در درون مؤسسه نیز اک¯ طرحغیر رسمی اعالم کرده
-میر زده اطور افراد مدیر و توانا نیز کن شود و همینمؤثر کنار گذشته می



 

 
 

 ١٦ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
ملکوت اینچنین از مشـکالت گـزارش وارثین ن مؤسسه یکی از مسئوال شوند، 

  دهد: می

ه بـ ،اسـت قـدرت انحصـار ملکـوت، نیوارثـ سسـهؤ م در مشکل نیتر یاساس
 فراتـر دسـت کیـ انگشـتان تعـداد از موسسه گ°ان میتصم تعداد که ینحو 

nـ و نـدا�تیتصـم نیـا یمجر  رصفاً  گرید مسئول ها ده و رود یnتواننـد ی 
 .باشند داشته یرا استقالل

 را افـراد بودن میتسل و تیتبع زانیم ادیز دقت با معدود رانیگ میتصم نیا
 بـه را تـر مسـتقل افراد و برند یم باالتر را تر تابع افراد مدام و کنند یم رصد

 تخصـص، ییگـو و نـدارد وجـود یگـر ید مالک چیه ییگو. فرستند یم نییپا
 .ستندین یبرتر  مالک حرکت و هوش رت،یغ ت،یریمد

 را صـفت فرمانـده و ، صاحب نظرمدیر ،توانا افراد بزرگواران نیا یعبارت به
مـا گوینـد  می و حتی علناً  کنند یم جذب را رسبازصفت افراد و کنند یم طرد

 .خواهیم!!!خواهیم ما رسباز میمدیر nی

 شـده عثبا یدتیعق خفقان رایز دارد یادیز تیاهم ايران در یمجاز  یفضا
 بـه فیـرش مکتـب متاسفانه اما باشد یمجاز  یفضا در انصار تیفعال عمده

 توانـد یمـرشیـف  مکتـب...دهـد یnـ تیاهم دیبا که طور آن یمجاز  یفضا
 یقـیطر از را فعـال انصار یانتقادها و باشد داشته انتقادات ارسال فراخوان

 .نشوند خربدار شود یم انتقاد آنها از که ینمسئوال  که کند یآور  جمع

 شـود ممنوع فرد کی توسط تیمسئول دو اشغال که است شايسته نیهمچن
 اشـغال را یمجـاز  بـزرگ یهـا سمت یبعض یدانیم نممثال  یبعض که چنان
 و تختیپا تیمسوول بر عالوه یزمان محمد یآقا میکن یم گ�ن مثال اند کرده
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 نیتـر یاصـل از یکـی کـه باشـد هـم موسسه ییاجرا مسئول ديگر شهر چند

 (پایان گزارش مزبور).است یمجاز  یها تیمسئول

³ر  بیهای موجود نیز  به این شکل عمال فضای مجازی راکد مانده و فعالیت
و عمالبرادر محمد زمانی توانسته هر دو فضای میـدانی باشد نتیجه می بیو 

  و مجازی را راکد کرده و از نفس بیاندازد.

ی  ی علمیه با مرکز مدویت حوزه اکرب دوستعلی داستان تعامل شیخ علی - ٨

  مق

 ی ویـژه دادگـاه طرف از قم روحانی انصار از دوستعلی برادر ٢٠١٩ سال در
 و مشـاوره به قم مهدویت مرکز در ماه شش که شد محکوم ایران روحانیت

 پیشـنهاد اسـاس بـر مرکـز، این نمسئوال  با مذاکره در ایشان. بپردازد تحقیق
 :بود دعوت برای مطلوبی موارد دارای که nود ئهاار  را طرحی آنها

 . اعتقادی و علمی به امنیتی از دعوت امور کردن خارج :اول

 آنهـا بازداشـت سبب اعتقادیبحث  رصفا که انصار زندانیان سازی آزاد :دوم
 .استشده  زندان در

 .نظام و دعوت میان تقریب برای تیأ هی دادن قرار :سوم

 را ایران نظام با مقدس دعوت همواجه نتبیی در مکتب ی نامه ایشان البته و
 .کرد پیوست عیناً 

 مسـئولین بعـض لکـن nودنـد اسـتقبال و قبـول را طرح این  تخصصی مرکز
 بـا کامال ایشان و بودند nوده مساعدت ایشان با ابتدا در که قم در منصوب

 رسانجـام بـه کـار وقتـی ، بودنـد شـده مـذاکرت ایـن وارد عزیزان این اطالع



 

 
 

 ١٨ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
 مگر مخالفند کار این با که گفتند ایشان به ای جلسه در علنا شد می نزدیک

 کننـده مـذاکره افـراد حالیکه در شود امر این متکفل دیگری خاص فرد آنکه
 دوستعلی برادر ارصار رغم علی و پذیرفتند nی امر این برای را خاص فرد آن
 یـا و خیـر یـا شـده ارسـال مطالب نیست معلوم مکتب به مطالب ارسال به

 .است شده ارسال چگونه

 های طرف و نشود زده دامن اختالف فضای این آنکه برای علی دوست برادر
 .nود سکوت کالً نشوند اختالف متوجه هکنند مذاکره

 نـاقص شود، بزرگ حرکت یک رسآغاز توانست می که مهم امر این انجام رس
  .اند برده پی فاختال  این به کننده مذاکره های طرف حت� البته و شد ابرت و

  ها در گروه مهدویت داستان سخaانی - ٩

̈انی اخیراَ  آذر و موسـوی و هـایی از طـرف بـرادران پـور هـا و کنفـرانسسـخ
از روشـنفکران مـذهبی کهندل و دوستعلی در گروه مهدویت دکـرت خزعلـی 

شـود خود فتحی برای تبلیغ علنی محسوب می ی رشوع شد که به نوبهایران 
بــرادر پــورآذر ه شــدت بــا منــع مســئولین روبــرو شــد کــه ولــی ایــن امــر بــ

یگر برادران گفتند دستور ش� برخالف نـص رد ولی دهایش را قطع ک صحبت
ــد هــیچ ســید ع مــی ــدارد و  باشــد کــه فرمودن ــرای تبلیــغ وجــود ن ــدی ب قی

̈انی ها را ادامه دادند که با استقبال پنج هزار نفر عضو این گروه روبرو  سخ
شـود کـه ایـن باشد که خود فتحی محسـوب مـیطرح میشده و در ایران م

  .ن قصد م�نعت از آن را داشتندمسئوال 



 

 
 

 ١٩ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
  تصمیم به افتتاح دفرت رسمی دعوت در قم -١٠

لین امنیتـی موافقـت تلـویحی آنهـا را مسئو با  دیداریاخیرا برادر کهندل در 
بـا مخالفـت  که قطعاً  است کسب کرده در شهر قم برای گشودن دفرت علنی

، چـرا کـه آنـان بـا هـر فـتح بزرگـی در لین روبرو خواهـد شـداز ممث بعضی
  دعوت مخالفند.

هـا  کتاب ی کـه در ترجمـه یگفتار ما از مشکالت یندر اای سید و موالی ما، 
کردنـد و بـا کمـک  یجـادکتاب وهم اإللحاد بر رس راه ا ی به خصوص ترجمه

  .گذریم یش� حل شد، م

  انصار و رشیف به مکتب ی آشکاریگو دروغب) 
 بارهـا دیـدیم کـهبا مکتب رشیف در ارتباط هسـتند که همچنین این افراد 

انصـار بـه طـور  و همین کنند گزارش می واژگونهبه مکتب رشیف  رامسائل 
ــد آشــکارا دروغ مــی ــه را  .گوین ــد nون ــال چن ــوان مث ــه عن ــالًب ــه عــرض  ذی ب

 رسانیم: می

هـای  پنج ماه بـازجوئی در باال ذکر شد که برادر موسوی در زندان و طی -۱
های انفرادی، نیروهای امنیتی را قانع کـرد کـه انصـار بـرای  سنگین در سلول

نظام خطر نیستند و قرار شد انصار علیه نظام حرف نزنند و آنها هم انصـار 
زندانی را آزاد کنند و انصار علنی فعالیت کنند، اما بـرادر زمـانی بـه مکتـب 

خودرسانه از طرف مکتب با نظام مذاکره  گزارش دروغ داد که برادر موسوی
  کند، و به این شکل این فتح را عقیم گذاشت!می



 

 
 

 ٢٠ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
برادر موسـوی و بـرادر کهنـدل از طـرف شـیخ عـالء سـا�  ٢٠١٣ در سال -٢

ی دعوت در شهر قـم تأسـیس کننـد و  مأمور شدند که دفرتی را برای توسعه
 ی ز بگیرند. برادر کهندل اظهار داشت که من برای یک مؤسسهبرای آن مجو 

توانیم از ه�ن مجوز برای تأسیس دفرت اسـتفاده  انتشاراتی مجوز دارم و می
کنیم و شیخ عالء آن را تأیید کرد. و به دنبال آن بـرادران موسـوی و کهنـدل 

کتـب ولی برادر زمانی به عنوان ممثل م ،دفرتی را در شهر قم تأسیس کردند
کرد کـه آنـان بـدون  ار علیه آنها حرف زد و چنین القادر تهران در میان انص

 اند. اذن اقدام به تأسیس مکتب nوده

با دستور ش� توسـط شـیخ عـالء سـا� بـرادران موسـوی و  ٢٠١٣ در سال -٣
از ایشـان  ،ای نوشتند و ضمن اعالم دعوت ای به سید علی خامنه کهندل نامه

گان آموزشی در اختیار انصار قرار دهند. آنان حتی مـ� خواستند که یک پاد 
نامه را توسط شیخ عالء سا� به تأیید ش� رسـاندند و سـپس نامـه را ارسـال 
nودند. اما برادران ممثل از جمله بـرادر زمـانی در میـان انصـار چنـین القـا 

 سـعی درانـد و کـال  کردند که آنان رس خود این نامه را نوشته و ارسال کرده
ت مبـارک دارد، بـه طـوری کـه نها از دعو آ اش� ذتخریب شدید آنها و کنار گ

ه به انصار هشدار دادند که از موسوی و کهندل فاصله بگیرید چون بـبارها 
ارتداد آنها را صادر خواهد کرد و به انصـار سـوئد  رشیف حکم زودی مکتب

 گیری کنید. موسوی شیطان است و از او کناره :گفتند

ادر کهندل به امر برادر محمد زمانی برای تبلیغ به شـهر بر  ٢٠١٤ در سال -٤
شیراز رفت و هیچ محدودیتی بـرای ایشـان در تبلیـغ مشـخص نشـده بـود. 

ی علمیه رفت و در حوزه تبلیغ nود و فـردای  ایشان در شهر شیراز به حوزه
آن روز توسط حکومت ایران دستگیر شد. اما متأسفانه برادر زمانی در میان 



 

 
 

 ٢١ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
ی شـیراز  ی علمیـه انصار چنین القا nود که برادر کهندل از حضور در حـوزه

است کـه این حقش و منع شده بود و او با این کار تخلف و خودرسی کرده 
 زندانی شود.

زمــانی مطــالبی  محمــد بـرادران انصــار تهــران دفعــات مختلـف از بــرادر -٥
انـد!!!  دروغ گفتهشنیدند که به مرور زمان برای آنان مسجل شد کـه ایشـان 

 آن هم در امور مهم!!!!. 

در هنگامی کـه بـرادر موسـوی دسـتگیر و زنـدانی شـدند، طبعـا ارتبـاط  -٦
 .ایشان با شیخ عالء السا� که به ایشان مأموریت داده بودند قطع شد

برادر موسوی پس از آزادی مشاهده کرد که شیخ عالء السـا� از ایـران رفتـه 
زمانی رفت و از ایشان خواست کـه ارتبـاطش را د محماست. پس نزد برادر 

با شیخ عالء یا یکی از اعضای مکتب برقرار کنـد، امـا ایشـان گفـت کـه مـن 
رض بـه کمـک و برقـراری ارتبـاط ارتباطی با شیخ عالء یا مکتب نـدارم و حـا

 !!!.  نشد

مدتی گذشت تا برادر موسوی مشکل ممنـوع الخروجـی خـود را رفـع کنـد. 
 رفت و با شیخ عالء السا� مالقات کرد.ایشان به مکتب 

یم سـید ع از آزادی یگشـتیم تـا بگـو ما به دنبال ش� میشیخ عالء گفته بود 
شـیخ  کـردیم!!!. (طبعـاً  ش� خیلی خوشحال شده است ولی ش� را پیـدا nی
 )گرفته عالء السا� از برادر زمانی رساغ برادر موسوی را می

خ حـازم را بـرای پیـدا کـردن شـ� بـه ایـران حتی شی :شیخ عالء السا� گفتند
یـدا نکردنـد!!!! فرستادم و او با برادر زمانی به دنبال ش� گشتند و شـ� را پ

 !!!.در حالی که برادر موسوی با برادر زمانی در ارتباط دائم بودند



 

 
 

 ٢٢ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
دهنـد کـه شـیخ حـازم را در آن زمـان  در این جـا انصـار تهـران شـهادت می

کنـد و  های انصـار مراجعـه می در زمانی به مجموعهدیدند که همراه برا می
دانستند که ایشان به دنبال پیـدا کـردن بـرادر  کند ولی انصار nی صحبت می

موسوی بوده و اگر شیخ حازم این را بـه آنهـا گفتـه بـود بسـیاری از آنهـا بـا 
ط بودند و خود آقای زمـانی هـم بـا آقـای موسـوی در اآقای موسوی در ارتب

  گفت. ولی به شیخ حازم nیارتباط بود 

بـه انصـار  ،برادر محمد زمـانی و بعضـی دیگـر از دوسـتانش ازمسـئولین -٧
گفتند که برادر موسوی و برادر کهندل منـافق هسـتند و مکتـب رشیـف  می

لـذا از  و به زودی اطالعیه صـادر کـرده و ارتـداد آنهـا را اعـالم خواهـد کـرد
بـه  و با آنها ارتباط نداشته باشـند!خواستند که از آنها دوری کرده انصار می

دادند که موسوی به جـای ی�نی،خراسـانی را مکتب هم به دروغ گزارش می
به مکتب رشیف رفتنـد بـا  اما وقتی برادران موسوی و کهندل کند!تبلیغ می

اشکاالت موجـود استقبال گرم مکتب شیوخ روبرو شدند و وقتی انتقادات و 
ح کردند، شیوخ محرتم مکتب فرمودند انتقادات ن را مطر در رابطه با مسئوال 

  ش� صحیح و وارد است!

 یـدابـر رس راه دعـوت ادامـه پ ها یکارشکن یناگر فقط موارد باال بود و ا -٨
nکــرد ی n اســت کــه  یــن. امــا مشــکل اشــدیم یاصــال مصــدع اوقــات شــ�

 کـرده اسـت. یدابرادران در راه دعوت همچنان ادامه پ ینا های یانداز  سنگ
 دع دعـوت شـ یاز انصار امام مهد طرف یگروه ب یکدر  قبلحدود دو ماه 

که به مناظره با مخالفان بپردازند. برادر احمد کهندل با اجازه از خادم شـهر 
 یقیحق یتکار شد و از ابتدا رشط کرد که به عنوان شخص ینقم عهده دار ا

ــه nا ــه ب ــدگیو ن ــ ین ــا یچاز ه ــاظ ییج ــه من ــد. او در س ــاظره کن ــا من ره ب



 

 
 

 ٢٣ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
در  آذربـرادر پـور  ینمختلف طرف مقابل را مبهوت کرد. همچن یها موضوع

ه�ن گروه با هـ�ن رشط طـرف مقابـل را ناچـار بـه اعـرتاف nـود. پـس از 
کـذب بـه محرضـ مکتـب  یاز ممثالن در گزارشـ یمناظرات بعض ینرشوع ا

خـاص از مکتـب  ی شدند که برادر کهندل ادعا کرده کـه اذن منـاظره یمدع
بـود  ینچنـ یـناز طرف مکتب در حال مناظره اسـت و ا یندگیرد و به nادا
مکتب در پاسخ نوشت که برادر کهنـدل اذن منـاظره از طـرف مکتـب را  که

از طـرف  ینـدگیبـدون اذن مکتـب حـق منـاظره بـه nا یاحد یچندارد و ه
گروه ناچار به تـرک منـاظرات  ینبود که انصار در ا ینچنیندعوت را ندارد. ا

 یـفرا بـه مکتـب رش یـتواقع یا شدند. اما بـرادر کهنـدل در نامـه یشخص
بـه  یازن یدر پاسخ متذکر شد که مناظرات شخص یفشد و مکتب رش رمتذک

کرد و هـر شـب  یداآن گروه بدون مناظره ادامه پ یتاذن ندارد. البته در نها
 یمـیو منجـر بـه فـتح عظ یافتادامه  یتدر مورد مهدو یبحث علم یکبا 

روش زحمـت  یـن. بـرادران ممثـل کـه بـا ایدگرد یرانا یروشنفکر  یدر فضا
مهـم دعـوت در آن گـروه  ی یـهپا یـکبه انصـار کـه  یدندد نتیجه یخود را ب

بودند سفارش کردند که از گـروه فـوق الـذکر خـارج شـوند و دعـوت در آن 
بـه اطاعـت از ممـثالن  یـدگروه را رها کنند و از آن جا که انصار خـود را مق

در مـورد  یاغلب انصار از گروه خارج شـدتد. البتـه مباحـث علمـ نددید یم
فـتح  یـناست و ا یاناز طرف انصار و مخالفان در آن گروه در جر یتمهدو

  است. یرشویبحمدالله در حال پ

آنـان همچنـین بـه دروغ بـه مکتـب گفتـه بودنـد کـه ایـن گـروه در دســت 
اح اصالح طلبان ایران باشد در حالی که دکرت خزعلی از جن مخالفان نظام می

 و از روشنفکران مذهبی ایران است.



 

 
 

 ٢٤ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
هـای دروغ، از مکتـب حکمـی گرفتـه و بـه دروغ اعـالم کردنـد  با گزارش -٩

! و دو تـن از انصـار را کـه از باشـدشخصی هم ممنوع می ی هرگونه مناظره
باشـند بـه نامهـای سـید پـورآذر و شـیخ اکـرب دوسـتعلی از اساتید حوزه مـی
 ربــراد ه مزبــور و منــاظره بــه شــدت منــع کردنــد، و حتــیحضــور در گــرو 
̈انی  دوستعلی را از و بـه خـاطر  و کنفرانس نیز به شـدت منـع کردنـد!سخ

̈انی وی در مورد قـرائن  حضور شیخ دوستعلی در ه�ن گروه مناظره و سخ
صحت حدیث وصـیت، ایشـان را کـه از سـوی مکتـب رشیـف بـه مـدیریت 

  ب شده بود، از این سمت عزل کردند.ی مهدویه در ایران منصو  حوزه

اما وقتی از مکتب رشیف با نامه سؤال کـردیم جـواب دادنـد کـه هـیچکس 
 شخصی منع کند!!  ی از مناظرهکسی را ندارد  حق

̈انی منـع وقتی از این مسئوال  -١٠ ن سؤال کردیم که چرا از کنفرانس و سـخ
̈انی منع کرده، ولی با :کنید؟ گفتندمی ک�ل تعجـب وقتـی  اطالعات از سخ

  گفتند از نظر ما منعی ندارد!!! آنها ،از اطالعات پرسیدیم

داستان مأموریت یاف� برادران موسوی و کهندل از سوی مکتب رشیف  -۱۱
اکنون فشار برادران ممثل به برای تشکیل شورا در ایران را متذکر شدیم. اما 

انـد  نـص گرفته اند و از مکتـب جایی رسیده که به مکتب رشیف نامه نوشته
که هیچ زمانی مکتب به برادران کهندل و موسوی دسـتور راه انـدازی شـورا 

دیدند که شیخ حبیـب سـعیدی (حفظـه  نداده است و حال آن که انصار می
ی  ی مکتب در آن شورا حضـور دارد و اکنـون در نامـه الله) به عنوان nاینده

  شورا نبوده اند. مکتب آمده است که ایشان اصال مأمور به راه اندازی
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ی صـالحیت دارنـد کـه یگـو آیا این افراد بـا ایـن همـه دروغسید و رسور ما 

لیتی در دعوت پاک و مقدس قائم آل محمد (ص) بـه عهـده گرفتـه و و مسئ
انصار را طـرد و خسـته کـرده و مـانع پیرشـفت دعـوت مبـارک در رسزمـین 

  ایران شوند؟موعود یعنی 

  ج) دشمنی شخصی با انصار
کننـد. بـه  ممثـل آتـش عـداوت را در میـان انصـار روشـن می درانبعضی برا

  شود: عنوان nونه این موارد ذکر می

در هنگامی که برادر کهنـدل در مـدت دو سـال و انـدی در زنـدان بـود،  -۱
 ٥٠٠ ی ی وی در عرست بودند. شیخ عالء السا� مبلغ کمی به اندازه خانواده

ی  خادم شهر قم به دست خـانواده هزار تومان را تعیین کرده بود که توسط
ی ایشـان نرسـید بلکـه بـرادر  ایشان برساند. اما نه تنها این مبلغ به خـانواده

ی ایشان کمک کننـد  خواستند به خانواده زمانی بعضی انصار دیگر را که می
ی  از کمک باز داشت و حتی یکی از انصار سـوئد کـه سـه مـاه بـه خـانواده

ی  ی کمـک بـه خـانواده محمد زمانی از ادامه ایشان کمک کرد، توسط برادر
برادر کهندل منع شد. و همینطور وقتـی کـه بـرادر موسـوی در زنـدان بـود 

اش نتوانسـتند هزینـه خانـه را  رشکتش در سـوئد ورشکسـت شـد و خـانواده
دوسـتان  ی شدند و در خانه و آواره بدردازند و از خانه اخراج شدند و در بپر 

کـه  ، ممثل سوئدیچ کمکی از طرف سید رضا حسینیو آشنایان ماندند اما ه
دریافـت نکردنـد بلکـه برخوردهـای  ،با برادر محمـد زمـانی در ارتبـاط بـود

  ناشایستی نیز از طرف ایشان با خانواده برادر موسوی شد.
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بـه انصـار هشـدار دادنـد کـه از موسـوی و بارهـا قبال گفتیم که ممثالن  -۲

ارتداد آنها را صـادر  رشیف حکم مکتبزودی ه کهندل فاصله بگیرید چون ب
گیری  موسوی شیطان است و از او کناره :خواهد کرد و به انصار سوئد گفتند

 کنید.

  با ممثلین تبرای حل مشکال  نتیجهسعی و کوشش بید) 
در این سالها تـالش فـراوان کـردیم تـا بلکـه بتـوانیم بـا ایـن  سید و رسور ما

ل کنیم، اما این برادران اساسا مثل یک برادران صحبت کرده و مشکالت را ح
کردن با انصار نیسـتند! مـثال  سلطان رفتار کرده و حارض با نشس� و صحبت

خواسـت و حتـی  دو سال »ام برادر موسوی از بـرادر عیسـی مزرعـاوی مـی
شینند مشکالت را حـل کننـد نند ببیایبا برادر محمد زمانی کرد تا الت�س می

  وقت نیامد!  این هفته و هفته آینده اما هیچداد  اما مرتب وعده می

بـه بـرادر محمـد های زیـادی دپیشنهابرای حل مشکالت و بهرت کردن کارها 
به مکتـب شکایت بردن ای nاند جز چاره ، اما نپذیرفت و نهایتاً زمانی دادیم

  رشیف.

  مراجعات مکرر به مکتب رشیف برای حل مشکل)  ه

  نامه نگاری با مکتب رشیف - ١

نتیجه برای حل مشکل از طریق برادر عیسـی مزرعـاوی  های بی شاز تال  بعد
رشوع کرد به نوش� مشکالت مزکور بـه  و برادر محمد زمانی، برادر موسوی



 

 
 

 ٢٧ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
مکتب رشیف، و طی چندین نامـه در طـول دوسـال ایـن مشـکالت را بـرای 

نوشت و توضیح داد، امـا متأسـفانه از طـرف مکتـب رشیـف مکتب رشیف 
هـایش داده  ملی دیده نشد و حتی یک جـواب هـم بـه نامـههیچ عکس الع

  نشد!

هـای منفـی  اش نوشت که شاید در اثر گـزارشبرادر موسوی در آخرین نامه
شود اجازه دهید بیایم حضوری بنـده های بنده جواب داده nیزیاد به نامه

را محاکمه کنید و حرفهایم را بشنوید بعد قضاوت کنید، اما باز هـم جـوابی 
̈انی بـر دری افت نکرد تا اینکه یک سال بعد شیخ عباس فتحیه در یـک سـخ

علیه برادر موسوی گفت که سید واثق حفظـه اللـه بـه او گفتـه کـه دسـتور 
  داده نامه های برادر موسوی را نخوانده پاک کنند!

در گروه شبه محکمه القسم االجت*عی با حضور شیوخ مشکالت  طرح - ٢

  مکتب رشیف

برادر موسوی جوابی از مکتب رشیـف دریافـت نکـرد حـدود بعد از این که 
اینکـه  ی یک سال سکوت کرد و در خانه نشست، امـا در ادامـه بـا مالحظـه

باشـد و مـوالی�ن از قلـة النـارص امکان گسرتش دعوت در ایران موجود مـی
کند، با مشورت و همفکری با دیگر برادران از جمله بـرادر علـی شکایت می

 رادر مهندس احمد کهندل تصمیم گرفتند مشکالت را با دیگـذوالفقاری و بر 
رشیف رسـانده  انصار در میان بگذارند تا به کمک آنها مشکالت را به مکتب

و راه حل پیدا کنند، پس از طرح مشکالت با انصار در فضای مجازی، مکتب 
 »القسـم االجت�عـی«رشیف عکس العمل نشان داده و در گروهی به اسـم 

ئول و برادر موسوی و برادر کهندل را جمع کردند تا به مشکالت برادران مس
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ی و شـیخ صـادق نند، در این گروه شیخ حبیب السعیدطرح شده رسیدگی ک

حضور داشتند و هفده نفر از املحمدی و یکی دیگر از شیوخ مکتب رشیف 
ن از جمله برادر محمد زمانی حضور داشتند که حدود دو مـاه طـول مسئوال 

ین گروه بیست و یک اتهام نسبتا سنگین از جمله اتهامات طـرح کشید، در ا
ن عیـرغم دسـتور مکـرر ین نامه متوجه ممثللین شد ولـی مسـئوال شده در ا

شیوخ هیچ جوابی نداشتند که بدهند و سکوت کردند و نهایتا اعـالم کـردیم 
که اگر به این اتهامات پاسخ ندهید به معنی صحت اتهامات و اثبـات عـدم 

عـدم صـالحیت شـ� خواهـد بـود، ولـی بـاز جـوابی جـز سـکوت  کفایت و
  نداشتند! و به این شکل اتهامات ثابت شد.

  حضور در مکتب رشیف و بررسی حضوری مشکالت - ٣

سید و موالی مـا بعـد از ایـن محکمـه در فضـای مجـازی مکتـب رشیـف از 
برادران موسوی و کهندل دعوت کرد تا به نجف ارشف مسافرت کـرده و راه 

بــرای مشــکالت پیــدا کننــد، ایــن بــرادران در مکتــب رشیــف در چنــد  حلــی
شـیخ نـاظم  ،رسمی مکتب رشیف با حضور سید ح�می حفظه الله ی جلسه

بـه العقیلی حفظه الله و شـیخ حبیـب السـعیدی حفظـه اللـه، مشـکالت را 
حضوری مطرح کردند و مکتب رشیف حق را به ایـن بـرادران داد و صورت 

ای راه حل این مشـکالت خواسـت. ایـن بـرادران پیشـنهاد از آنها پیشنهاد بر 
ی تحت نظر مکتب رشیف ایجـاد شـود شورای کردند کسی برکنار نشود بلکه

ا خـرد جمعـی بـاهم و ار فعـال در آن حضـور پیـدا کننـد و بـانصـ ی و همه
برادرانه کارها راپیش بربنـد، امـا شـیخ حبیـب حفظـه اللـه بـا تشـکیل شـورا 

رگردیدید بروید از ممثلین اطاعت کنیـد! و وقتـی از مخالفت کرد و فرمود ب
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هـای مـا را در شـورا کـه بـه عربـی هـم ترجمـه  ایشان پرسیده شد آیا حرف

م از طرف مکتب در گروه محکمـه کَ شد نشنیدید؟ ایشان که به عنوان حَ  می
� را شـهـای  حضور داشت در ک�ل تعجب فرمودنـد نـه هیچیـک از حـرف

که آیا دیدید که به اتهامات ما که طـی رسیده شد !!! و وقتی پام گوش نکرده
آن عدم کفایتشان ثابـت شـد علیـرغم دسـتور شـ� هـیچ جـوابی ندادنـد و 
 سکوت کردند؟ فرمودند بله هیچ جوابی نداشتند!، و نهایتا در جلسه رسـمی

  تشکیل شورا تصویب شد مکتب،

  عاقبت شورا - ٤

 ٢٠٠د با حضور حدو  پس از تشکیل شورا با حضور سه تن از شیوخ مکتب و
از انصار فعال ایران در حالی که شـورا قـوانین الزم را بـرای سـاماندهی  نفر

ن در حرکتـی کودتاگونـه کرد ناگهان این مسـئوال کارها بررسی و تصویب می
همه را از گروه اخراج کرده و شورا را تعطیل کردند، و بـرادر موسـوی بـرای 

یوخ صـحبت کـرد و شـیوخ قـول پیگیری و حل مشکل به مکتب رفته و با ش
شـورا را برگرداننـد بـه گـروه و بـرادر  یدادند مشـکل را حـل کننـد و اعضـا

موسوی برگشت به ایران اما هیچ اتفـاقی نیافتـاد و تـاکنون همـین بـرادران 
در یعنی برادر محمد زمانی و دوستانش که عدم صالحیت و عدم کفایتشان 

انـد و وضـع دعـوت ردهمشـان را حفـظ کـاهمچنـان مق ،ثابـت شـدمحکمه 
  رشیف به این حالت اسفبار رسیده است.
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  برگزاری انتخابات در ایران - ٥

بـه انصـار ایـران بـوک  تـان در فـیسکسید و موالی ما وقتـی در صـفحه مبار 
انتخـاب مسـتقی�ً خـود شـ� ثلین را در شهرهای ایـران بشارت دادید که مم

و شـهر خواهـد بـود و حتی االمکان ممثـل هـر شـهر از هـ�ن خواهید کرد 
، موجی از شادی عموم انصار را در بر دستور دادید که انتخابات برگزار شود

  گرفت.

بعد از چند ماه انتخاباتی در ایران برگزار شد اما به نحـوی زمینـه را فـراهم 
کردند که هیچ کس جز ه�ن افـراد قبلـی انتخـاب نشـوند و از ایـن جهـت 

نسبت به کـل انصـار رقـم پـایینی بـود. تعداد رأی دهندگان در آن انتخابات 
خواهـد کاندیـد شـود.  مثال اصال به عموم انصار اعالم نکردند که هـرکس می

مثال در تهران کاندیداها برادر زمانی بود(کـه اصـال اهـل تهـران نبـود) و دو 
کااندیدای دیگر برادر خرسو و برادر امیر در واقع دسـت راسـت و چـپ او 

اعالم کرد که من بـه بـرادر زمـانی رأی خـواهم بودند و برادر خرسو خودش 
یحیی را هم به عنوان کاندیدا اعالم کردند و هر کس  داد. در روز آخر برادر

خـواهم کاندیـد شـوم  دیگر از برادران که در ادامه اعالم کـرد مـن هـم مـی
م�نعت کردند. به این ترتیب صـحنه را طـوری چیدنـد کـه فقـط خودشـان 

دشـان بـا تعـداد آرای نـاجیزی ر هـم شـد و خو انتخاب شـوند و همـین طـو 
ه کل انصار انتخاب شـدند. بـه ایـن ترتیـب در تهـران بـرادر زمـانی بنسبت 

انتخاب شد که اصال اهل تهران نیست و بـا ایـن برنامـه ریـزی مـانع تحقـق 
  ی ش� به انصار ایران شدند. وعده

 .رشیـف مراجعـه کردنـدبرای حل مشکل به مکتـب  برادر موسوی و کهندل
کننـدگان فهمیـدیم  شیخ نـاظم العقیلـی فرمودنـد کـه از تعـداد کـم رشکـت
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انتخابات درست برگزار نشده است. از ایشان پرسـیدیم کـه آیـا ایـن تخلـف 

!!! و »ال واللـه خجلنـا: «گزارش کردید؟ ایشان فرمودند (ع) مهم را برای سید
بوطه ما خیلی تعجب کردیم چرا که گویا کشتی سوراخ شده و از مسئول مر 

کشتی گـزارش کـردی؟ و او  نپرسیم که آیا این عیب خطرناک را به کاپیتامی
خجالــت کشــیدم!. و تـا امــروز بعــد از گذشــت چهــار ســال  ،نــه :مـی گویــد

  اند.انتخابات سا� برگزار نشده است و انصار منتظر مانده

  اوضاع شهر شادگان - ٦

مشکالت را مطرح  مجددا به مکتب رفتند و همه این برادر علی ذوالفقاری 
کردند و مکتب رشیف ایشان را به عنوان خادم و ممثل شهرشان تعیین کـرد 
و ایشان در شادگان مشکالت را حل کرد و انصار در حسینیه علنی جمع کرد 
که ش� هم موالی ما یک بار فیلم تجمع آنهـا را در صـفحه مبارکتـان پخـش 

اری را اذیـت کردنـد کـه قـدری بـرادر ذوالفقـه ن بـا ه�ن مسئوال کردید، ام
  مجبورش کردند استعفا دهد و وضع به شکل اسفبار قبلی برگردد!

  

  در خواست ما از سید و رسور وموالی*ن
مشـکالت از  کـه در ایـن هشـت سـال بعد از ایـن ،رسور و موالی ما وسید 

ن حل نشد ما به مکتب رشیـف مراجعـه طریق مراجعه به مسئوالن و ممثال 
م، اما یا و مراجعات متعدد حضوری مشکالت را مطرح کرده کردیم و با نامه

بعد از هشت سال مشکالت هر سال بدتر و بیشـرت شـده اسـت و همچنـان 



 

 
 

 ٣٢ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
امور دعوت مبارک در ایـران در دسـتان نـاتوان و بـی کفایـت بـرادر محمـد 

  زمانی قرار دارد که راه را برای هر اصالحی بسته است.

ور فرمودید که اگر مشکلی از طریـق سید و موالی ما چنانچه خود ش� دست
بـرادر  مکتب رشیف حل نشد، برای خود من بنویسید و یک بـار هـم اخیـراً 

موسوی در رؤیای صادقه ش� را دیدند کـه امـر فرمودیـد مشـکالت را بـرای 
من بنویس، و لذا ما تصمیم گرفتیم مصدع اوقات شـ� شـده و ایـن نامـه و 

  این مشکالت را برای ش� بنویسیم.

شـ�  ی سید و موالی ما، ما از این که بعـد از بـیش از بیسـت سـال »کـینا
به شدت ناراحت و محزون هسـتیم و  حاصل نشده دملان خون است و همه

کنیم که بایـد عجلـه کنـیم و هـر چـه زودتـر راهـی بـرای حـل ایـن  فکر می
  مشکالت پیدا کنیم.

ف امـور ایـران را ایم که مکتب رشیسید و موالی ما، ما به این نتیجه رسیده
، و ایــن اســت ســید واثــق و شــیخ حبیــب حفظهــ� اللــه ســپردهدســت بــه 

رس� اعـالم کردنـد کـه مـا از کشـور شـ�  و بزرگواران در گروه شورا به حق
بعـد از  دانیم ش� خودتان باید امور را حل و فصل کنیـد، و طبعـاً  چیزی nی

زمانی با برادر محمد بس� شورا، سید واثق حفظه الله که سالیان دراز است 
، امور دعوت در ایران را استمورد اعت�د ایشان  برادر زمانی وآشنا هستند 

از نظر ما برادر زمانی فاقد هرگونـه قـدرت  .اندسپردهبه دست برادر زمانی 
کافی اسـت گیر کردن دعوت  باشد و در حالت عادی برای زمینمدیریت می

ی قرار گیرد، باید اضـافه ین شخصکه مدیریت دعوت در ایران در دستان چن
 دیگری نیز فکر ما ی ایشان دغدغه و عدم تخصص کنیم که عالوه بر ناتوانی

کـه  هـای امنیتـی بـا وجـود ایـن را مشغول کرده است، و آن این که دستگاه



 

 
 

 ٣٣ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
کامال خرب دارند مسئولیت اصـلی دعـوت در ایـران در دسـت ایشـان اسـت، 

ده و هر بار فقط دوماه زندان بودند!!! ایـن ایشان را فقط دوبار دستگیر کر 
در حالی است که براراnان موسوی و کهندل و ذوالفقـاری و دیگـر بـرادران 

هـا زنـدانی  در حالی که هیچ مسئولیت رسمی نداشتند بارها دستگیر و سال
خواهنـد  های اطالعاتی از انصـار مـی اند!!! و باید اضافه کرد که دستگاهشده

ی با آنها در ارتباط و ه�هنگ باشند و مکتب مبارک هـم بـا که بعد از آزاد
  این ه�هنگی مخالفتی ندارد.

انی بـا تأییـد مکتـب فکری ما این است کـه بـرادر محمـد زمـ ی حال دغدغه
ن امنیتی در ه�هنگی باشد و در صورت مخالفـت آنهـا بـا رشیف با مسئوال 

هـای  لی از طرحطرحی آن را اجرا نکند و شاید همین امر باعث رد شدن خی
ن تبلیغـی از طـرف ایشـان باشـد (هـ�ن طـور کـه بعضـی از مسـئوال خوب 

 هـردلیل از بین رفـ�  طور شاید همینگویند) و مؤسسه وارثین ملکوت می
پی�ئـی اربعـین از مشـتاقان  راههزاران ش�ره تلفـن گرفتـه شـده در  ی ساله

  ایرانی و عدم »اس با آنها همین امر باشد!

اگر این احت�ل صحیح باشد به این معنی خواهـد بـود کـه  ،اسید و رسور م
باشـد و ایـن مدیریت دعوت در ایران در کنرتل کامـل نیروهـای امنیتـی مـی

  باشد.دلیل این همه نابسامانی و رکود و مشکالت در امر دعوت مبارک می

ل و ایـن وضـعیت بـا اطـالع شـ� و بـه دالیـاگـر اسـتمرار  ،سید و موالی ما
باشد که فعال اینچنین باشد، االمر کله الیکم و علینا السمع زم میمصالحی ال 

تـرین  و الطاعه! مـا تسـلیم صـد در صـد اوامـر شـ� هسـتیم بـدون کوچـک
  کنیم.اعرتاضی و روح و جسم و جان و مال و خاnان را فدای ش� می



 

 
 

 ٣٤ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
، و و مسـلم فيـه معكـم ،كلـه إلـيكم امرنـامفوض فنحن موالنا مطیع لکم و 

لكم معدة حتى يحيـي اللـه تعـاىل  م مؤمن و رأينا لكم تبع و نرصتناقلبنا لك
   لعدله و Sكنكم يف أرضه  يف أيامه و يظهركم  دينه بكم و يردكم

اگر ش� از این وضع دعوت مبـارک در ایـران ناراضـی ای سید و رسور ما اما 
امروز همه چیز در ایران، ایـن رسزمـین  رسانیم کههستید، به عرض ش� می

وعود برای یاری ش� آماده است و اگر یک مدیریت قوی و تواnند دعـوت م
مبارک را در ایران مدیریت کند همه این مشکالت به رسعت و سهولت قابل 

  باشد. حل می

مشـکل اصـلی امــروز دعـوت مبـارک در ایـران ضــعف  ،ای سـید و رسور مـا
 هباشـد، و هـ�ن طـور کـمدیریت و بلکـه عـدم وجـود مـدیریت کـالن مـی

، اگـر خودتان فرمودید کـار را بـه کـاردان و پخـ� نـان را بـه نـانوا بسـپارید
مدیریت دعوت مبارک در ایران به کاردان سپرده شود مشـکالت بـه رسعـت 

  حل شده و رس و سامان خواهد گرفت.

هـای  نـدیامروز در بین انصار در ایران افـرادی بـا تواn ،ای سید و موالی ما
  اند. کارها زیاد است اما همه آنها کنار زده شدهباال در مدیریت و دیگر 

پیشنهاد ما این اسـت کـه ایـن انصـار تواnنـد از رسارس  ،ای سید و موالی ما
ی در فضـای یریت مستقیم ش� در یک گروه شـورایایران تحت ارشاف و مد

مجازی جمع شوند و نقش مکتب ش� در ایران را داشته باشند و تحت امـر 
دعوت مبارک  ی و مبارش ش� به رسعت مشکالت عدیده و ارشادات مستقیم

  را حل و فصل کرده و کارها را پیش بربند.



 

 
 

 ٣٥ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
ایـن ترین مشکالت دعوت مهدوی در ایـران  ای سید و ساالر ما، یکی از مهم

است که ه�ن ممثالنی که روال اجرای تصمی�ت را بر عهده دارند، گـزارش 
کنند. به عبارت  ز خودشان تهیه میکار خود به مسئوالن باالتر و مکتب را نی

ی عملکرد خـود را  باشند و اغلب افراد نتیجه دیگر مجریان ه�ن ناظران می
بـا کننـد.  بیننـد و اشـکاالت موجـود در کـار خـود را مشـاهده nی خوب می

تواند به شورا واگذار شود و شورا بـر  اندازی شورا در واقع امر نظارت می راه
    ند.اجرای تصمی�ت نظارت ک

طـور کـه  ه�ندر ایران همه چیز برای یاری ش� امروز  ،ای سید و رسور ما
  :صاد آماده استحدر انجیل در مکاشفات یوحنا آمده 

َحابَةِ ٱ  َوَعَىل  بَيَْضاُء، َسَحابَةٌ  َوإَِذا نَظَرْتُ  ثُمَّ   َعـَىل  لَـهُ  ، إِنَْسانٍ  بْنِ ٱ  ِشبْهُ  َجالٌِس  لسَّ
 ، لَْهيَْكـلِ ٱ  ِمـنَ  آَخرُ  َمَالٌك  َوَخَرجَ . َحادٌّ  ِمنَْجٌل  يَِدهِ  َوِيف  ، ٍب َذهَ  ِمنْ  إِكْلِيٌل  َرأِْسهِ 

خُ  َحابَةِ ٱ  َعَىل  لَْجالِِس ٱ  إَِىل  َعِظيمٍ  ِبَصْوٍت  يَْرصُ هُ  ، ْحُصـدْ ٱ وَ  ِمنَْجلََك  أَرِْسْل : «لسَّ  ِألَنـَّ
اَعةُ ٱ  َجاَءِت  قَدْ    ». ْألَرِْض ٱ  َحِصيدُ  يَِبَس  قَدْ  إِذْ  لِلَْحَصاِد، لسَّ

 یكسـ ابر آن بر و شد ظاهر یدیسف ابر ستم،ینگر یم من كه همچنان آنگاه
 دسـت در زیـت یداسـ و رس بـر نیزرّ  یتاج که بود نشسته انسان پرس مانند

 بـه خطـاب بلنـد ییصـدا با و آمد رونیب معبد از یگر ید ی هفرشت و. داشت
 رایـز كـن؛ درو و بـردار را خـود داس: «گفت بود نشسته ابر یرو  كه کس آن

  .»است آماده کامالً نیزم محصول و دهیرس درو موسم

های ناچیز خـود  ایم تا جانآمادهدر ایران ما امروز  ،بله ای سید و موالی ما 
تحت ارشـادات فقط دستور فرمائید تا  را فدای ش� و دعوت مبارکتان کنیم،

دور هم جمع شده و مشکالت را بـه رسعـت حـل  مستقیم ش� انصار ایران 



 

 
 

 ٣٦ نامه به رسور و موالی�ن سید احمد الحسن صلوات ربنا علیه.............
نفـر انصـار خـالص و فـداکار شـ� در خراسـان بـا  هزار ١٢ زودیه بند تا کن

مشکالت  ی جمع آیند و تحت ارشادات مستقیم ش� همهشعار احمد احمد 
  جهاد شوند. ی کرده و آمادهرا حل 

نسأل الله أن يحفظكم ويفرج عـنكم ويـدفع عـنكم كـل رش ويشـغل عـنكم 
   اعداءكم بشغل شاغل ال ينقطع أبداً.

  سید حسین موسوی

  احمد کهندل

  اکرب دوستعلی علی

  علیرضا زجاجی

  علی ذوالفقاری

 علیرضا صالحی


