بسم اهلل الرحمن الرحیم

*اسناد مربوط به بنر اول -عاشقان ابلیس = یهودیت صهیونیسم :
 -1سند ویران کردن قبر مبارک امام حسین -علیه السالم -در کتاب ؛
مقاتل الطالبین؛ ص  395و  396ابوالفرج اصفهان؛
ریحانه االدب ج /5ص 365و ج /3ص 288و ج /1ص 161؛
بحار االنوار ج /45ص  395؛
تاریخ طبری ج /14ص 36؛
بحار االنوار ج /45ص  382تا  385؛
لسان العرب ج  /12ص  203؛
تاج العروس من جواهر القاموس ج  /16ص .243
 -2سند شهادت امام کاظم -علیه السالم -به دست سندی ابن شاهک یهودی در کتاب ؛
منتهی اآلمال؛
تتمه المنتهی؛
اصول کافی ج  /5ص277؛
من الیحضره الفقیه ج 16/1؛
کمال الدین ترجمه پهلوان ج/1ص  72و  75و 76؛
االرشاد للمفید ترجمه رسول محالتی ج /2ص  207و  233تا 235؛
دفاع از تشیع ترجمه الفصول المختار للمفید ص  344؛
اصول کافی ترجمه مصطفوی ج  / 1ص  383و ج  /2ص  385و ج  /2ص  387؛
تحفه االولیاء ترجمه اصول کافی ج  /1ص  891و  821و ج  /2ص 632؛
االمالی شیخ صدوق ترجمه کمره ای ص 149؛
عیون اخبار الرضا -علیه السالم-ترجمه آقا نجفی ج  /1ص  55و ج  /1ص  62و  63تا 67

 -3سند طراحی جنگ عاشورا و ...در کتاب؛
وقعه الطف ص  70تا 103؛
االرشاد للمفید ترجمه رسولی محالتی ج/2ص40؛
روضه الواعظین و بصیره المتعظین ج /1ص  173و 174؛
الدر المزین فی مناقب ائمه اهلل امین ص  542و  543؛
تسلیه المجالس و زینه المجالس ج /2ص  178؛
اعالم ورا الهدی ج /1ص  437و ج /2ص  396؛
االرشاد فی معرفه الحجج اهلل ج /2ص  42و  468؛
االرشاد للمفید ترجمه ساعدی ص .384
 -4سند شهادت امام علی – علیه السالم -و یهودی زاده بودن ابن ملجم در کتاب ؛
منتهی اآلمال ج 1؛
بحار االنوار ج /38ص 198سطر  19تا صفحه  206سطر 18

*اسناد مربوط به بنر دوم دروغ بزرگ = حقوق بشر :
 -1سند فرمان ابلیس برای خون ریختن و کشتار در کتاب؛
شریعت -لیبر ال -آلیستر کرولی فصل /3فرمان شماره .24
 -2سند کشتار بیش از  100میلیون سرخپوست در کتاب
تاریخ سرخپوستان
 -3نام بمب ها پسر کوچک و مرد چاق بوده است.
 -4فرمان ابلیس برای جنگ افروزی در کتاب؛
شریعت – لیبر ال -آلیستر کرولی فصل /3فرمان شماره 71

*اسناد مربوط به بنر سوم حجاب = دشمن ابلیس :
 -1سند فرمان ابلیس برای از بین بردن حجاب و رواج گناه در کتاب
شریعت -لیبر ال -آلیستر کرولی فصل  /2فرمان شماره .52

 -2فرمان ابلیس برای از بین بردن حیا در زنان و حقیر کردن زنان عفیف در کتاب
شریعت -لیبر ال -آلیستر کرولی فصل /3فرمان شماره .55

 -3سند حدیث امام حسین -علیه السالم -درباره لباس تنگ در کتاب
نفس المهموم؛ محدث قمی (ره) ؛ ص  224و 225

