
 

 

 سقوط پرشتاب

 

 :معانی زیر را به دنبال دارد  خویش در ادامهنامی است که خمینی 

 حقه باز

 دروغگو

 جانی

 بی رحم

 ضعیف کش

 وطن فروش

 وطن برباد ده

 ووووووو

،این نامی است که اگر اشتباه نکرده باشم،اوّلین بار شخص مسعود رجوی به "دّجال"وسرانجام 

 .اضافه کرد وبه آن محتوائی تاریخی بخشید خمینی

واژه ،بلکه وتاریخ توّلدی مشخّصشماره  یک فرد ایرانی با شناسنامه و یگر نهخمینی دبه زبانی دیگر،

 . ونفاق ای است مملو از فوش وتوهین ونفرت

سقوط ،در سالهای قبل از که تجسم عینی روح پلید شیطان است "روح هللا "امّا همین خمینی یعنی 

 .غیر قابل توهین بود کلّیی همراه با احترام و انقالب وبطورمحمّد رضا شاه پهلوی،نام

وروشنفکران زندانی سیاسی زمان شاه اعم  (از جمله مجاهدین)تقریبا می شود گفت همه انقالبیون

اره ای به او اش از چپ چپ،تا راست راست در دادگاهای شاه از او به نیکی یاد می کردند ویا حدّاقلش

نها ی پس از به اامّا همین نام مقدّس پس از افتان وخیز.از او نامی به میان می آوردند مثبت کرده و

بود،به ( کردستان،ترکمن صحرا)حاکمیت رسیدن،علی رغم اینکه مشغول سرکوب بخشهائی از ملّت

 .درجه یک نفرت ملّی نرسید

،حقوق  دانشگاهیان زدن وتوهین کردن بهشروع به مارک (امام)"روح هللا"ظه ای که امّا از لح

اقدام کرد،بویژه زدن  اهل قلم وادب وبه طور کلّی به طبقه،روزنامه نگاران،روشنفکران دانان

ذلّت  سقوط معکوس وشمارشرفت هویتش به زیر سئوال (اعم از مزدور شرق یا غرب ")مزدور"مارک

دیگر  سر کبیر وصغیر ملّت ایران،وحتّی سرعت بیشتری به خود گرفت،که در پس آن دیدیم چه بر بارش

 .ملّتها آورد 

این سقوط آنچنان شتابی به خود گرفت که جانشین او که هنوز وجدان وشرف در او غروب نکرده 

 .بود،یعنی مرحوم آیت هللا منتظری،پس از نصایحی به او، از او فاصله گرفته واز او تبری جست

  .چگونه قضاوت کرد ودر کجا نشاندسالها او را دیدیم که زمان پس از 

 

 اّما

یعنی روز دوّم سال  ۱۱۱۲ژانویه سال  ۱شمسی برابر  ۱۹۳۱دی ماه  ۱۱شنبه  ۵امروز یعنی 

 :دریچه زرد به متن زیر برخورد کردم نومیالدی،بر روی سایت

 

از رشخات قلم این آقایان .ترانه کلکسیون با صدای روزبه. حتما بشنوید و شناخت خود از آلترناتیو! را 

 افزایش دهید

همفکران وهوادران آقای رجوی را نشر رغم اینکه همیشه آقای یغمائی نوشته هائی از علی 
.بود میدهد،این بار کلیپی را به نمایش گذاشته  

پیامی از طرف مسعود رجوی یا همسر ایشان باشد،بر روی  به خاطر سال نو میالدی، به خیال اینکه
تاریخ "ک فشار ساده وارد کردم،کلمات زیر مثل اینکه درب کنسرو ازی" موشی"به کمک  کلیپ

http://darichehzard.blogspot.de/2014/01/blog-post_5822.html
http://darichehzard.blogspot.de/2014/01/blog-post_5822.html


یک + روز خواننده مجاهد "به "اسم به یای را باز کرده باشی همراه با پیانو وصدای هنرمند"گذشته
:،سرازیر شد واطوارسری ادا   

 هم آغوشی با لجن

 روی سیاه خو گرفته با لوش

؟!چریک تیزبال آسمون  

 جماعت در عافیت لمیده

 تیغ شیخ تیز کرده،خون ما مکیده

 لمپن سیاسی فیس بوکی

 عروسکهای رژیم کوکی

 گند مال مالها سرتا پاشون

اپوزیسیون حاال می گیرن فیگور  

 میمون هرچی زشت تر،اداش بیشتر

رقص هرچی بهتر،شباش بیشتربه   

....آب گنده،شه،شیخ،بریده  

 برّه عزیز الجوردی

..نامردی  

.پلشت  

..لو دادن نامزد  

... 

 نرینه شاعر رسوب کرده در معابر فرنگ

 مسیر روده،رذالت،ندامت

: می توانید این تراوش هنر انقالبی را در زیر مشاهده کنید  ابتدا فکر می کردم 

http://www.youtube.com/watch?v=GGSA9FGki7k 

http://www.youtube.com/watch?v=GGSA9FGki7k


 

آورده شده به صفحه سیاه باال برخورد می کنید،یعنی روسیاهی به بار حتما شما هم مثل اینجانبامّا 
که رژیم به  مقاومتاشکالی ندارد،هموطنی تیز هوش یعنی یکی از اعضای سابق شورای ملّی .

؟!وعضو کنونی وزارت اطاّلعات خونش تشنه است  

:آنرا در سایت خود به آدرس زیر ذخیره کرده است   

http://iradj-shokri.blogspot.fr/2014/01/blog-post.html 

 دیگر حرمتی مانده است ؟مانده ام که چه بگویم،آیا 

( حق یا نا حق)از هواداران دور ونزدیک آقای رجوی بر علیه منتقدینتا کنون نوشته هائی جسته گریخته 
دست به ( مسعود رجوی)دیده می شد،ومی شد خودرا قانع کرد که اینها سرخود یا بدون اجازه رهبر

 .انتشار چنین نوشته هائی می زنند

زائیده از مریم رهائی ومهر ی از عناصر ناب رهبری و گوهری بی بدیل وامّا این یکی دیگر عنصر
 .بودتابان،یعنی خود رهبری 

م های عضو شورای ملّی مقاومت که هنوزبا خمینی وفرهنگ او سرناسازگاری دارند،بویژه آقایان وخان
حدّاقل نباید حدّاقل نقش منتظری را بازی کنند،تا ثمره اینهمه خون و رنج وشکنج اعضای غیر مجاهد، 

 ؟ در تاریخ حک نشود" زشتی خمینی" برای جنبشهای آینده ذخیره شده ونام مسعود رجوی به

 .کش شسرنگونی وحاکمیت پی

 :شیده استمرگبار چنین اندیشه ای را به نمایش ک آقای یغمائی خود در مطلبی گویا وروشن نتیجه

post.html-yaddashtha.blogspot.co.uk/2014/01/blog-http://esmailvafa 

را به یاد نمی آورد و در  همان شیوه پلید خمینی ،بویژه اهل قلم آیا این توهین ومارک زدن به منتقدو
 :اصل 

 نیست ؟ در پیش سقوطی پر شتاب

 ت اخالقی -م
 

 ۱۹۳۱دی ماه  ۱۱
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