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 به یاد خویش بسپار

ایران  توله سایتیعنی مسعود رجوی بر روی" خمینی بچه"از دیدن کشف بزرگ ساواک پس

 :افشاگر راجع به اینجانب تحت عنوان 

اکتفا " راه رفته"تحت عنوان به پاسخ کوتاهی فقط، (ت اخالقی.م)سابقه مزدور دمحم تقی اخالقی

 :آدرس زیر مشاهده کرد که می توان این پاسخ کوتاه را در شد
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 " توله سایت"دیگر در داخل در ارتباط هستم،از صفحۀ اّما از آنجائیکه با بّچه های دوران زندان و دوستان 

هیچ مقدمه و توضیحی برای تک تک آنها این صفحه را ارسال کردم، یکی از عکسبرداری کرده و بدون 

حرومزادۀ خمینی نیست،این  اطالعات بّچه های زندانی در جا پاسخ داد هیچ انتظاری از دم ودستگاه

 ؟!سال است ما را مزدور میخواند  ۰۴دم و دستگاه 

 ت ؟متن و نام سای باالی من به او پاسخ دادم خوب نگاه کردی به

متن را گفتم برو خوب . یز تازه ای استت پرت های رژیم را نگاه کنم ونه چخ داد نه بیکارم که چرپاس

بعد از مّدت کوتاهی زنگ زد و گفت مطمئنی که این سایت مربوط به وزارت اطالعات رژیم . بخوان

 ؟ دو بهم زنی وخود را از زیر تیغ در بردن نیست نیست و بخاطر

خمینی یعنی مسعود رجوی است،در جا گفت ای  مربوط به بچه" توله سایت" پاسخ دادم نه،این

: سال سن دارد و کارمندی باز نشسته است، از ته فریاد زد  ۴٦یا  ٧٦مرگ بر اینها،برادرش که حدود 

ممد تقی نوش جانت،یادت هست زمان شاه بهت می گفتم این خمینی مادر قحبه چه بالئی سرتون 

 این مسعود رجویتان را هم خواهیم دید ؟ آخرکرد یادت هست بهت گفتم  خواهد آورد،و اضافه

،شما این ملّت را به این بدبختی کشوندید،یادت هست  شما خمینی  را آوردید: وبا عصابیت گفت 

 بهت گفتم که این رجوی با همین امریکائیها بند وبست خواهد کرد و شما را قربانی ؟

این جنگ تموم میشه و این بّچه هائی که رجوی به عراق می  دیدی بهت گفتم یه روزی باالخره

 ن ؟یکشونه همه دربدر وسرگردون میش

حاال برو .،یکی ریش داره و عمامه،دیگری کراوات و سبیل هستند از یک تخمو اضافه کرد اینها همشون 

می گفتم آخوندها همشون یک مشت  ،همانطور که زمان شاه هیونت و گفت باز هم میخوای نوش ج

 و آخوندا می گفتی االن نباید چیزی راجع به خمینی مفتخور و همش در حال غسلند و تو هی

 گفت،شاه سودشو می بره ؟

و نوش جونت،تا کون همتون بسوزه و یاد بگیرید دنبال هر سگ و سوتکی هم گفت بر آخرش

 بیشرف بود ؟نیفتید،شاه کجا اینقدر به اندازۀ خمینی و رجوی 

باور کن اگر اینها را افشاء نکنی بازهم عین زمان شاه مورد لعن که با هم زندان بودیم گفت ممدبرادرش 

 .نیاز نیست،یه جواب کوتاهی بشون دادم و طعن قرار خواهیم گرفت،گفتم 

اینهمه  معتاد وتن وقتی تماس قطع شد،به فکر فرو رفتم وچهرۀ بچه هائی که تک تک تیرباران شدند و 

برادر این دوست که گفت شما خمینی مادر قحبه را آوردید و مردم  یبه اضافۀ حرفهافروش و سرکوب 

بلکه بحث یک خطّ خیانت و بیشرفی است ،بحث دفاع از خود نیست فقط را بدبخت کردید،گفتم دیگه

 :زیر ( تیتر)اختم به سرنوشتهابتدا باز نگاهی اند.که نباید بی پاسخ بماند،لذا شروع کردم به نوشتن
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 "ت اخالقی.م)سابقه مزدور دمحم تقی اخالقی" 

از آنجائی که خوشبختانه دست شما همانند رژیم جنایتکار باید خدمت شما بی پرنسیپ ها بگویم  

ان یعنی شخص مسعود رجوی تاریخا رو شده وانده مکتبی و واقعی رهبر عقیدتیتخمینی این پدر خ

شارات رسمی خودتان در رابطه با نتسند از ا چنداست و این چرندیات شما دیگر خریداری ندارد،فقط به 

گونه شما بیشتر از آنچه  "خمینی سوپر"اینجانب به اضافه توضیحات کوتاهی اشاره می کنم تا هویت

که هست برای خوانندگان وبرخی از هوادارانتان اگر ذرّه ای از وجدان وانصاف در آنها باقی مانده باشد، 

 .روشن شود

 "شهدای جاودان آزادی،پرچمداران انقالب نوین خلق قهرمان"تحت عنوان  لیست شهدا-1

 

 تیرباران.  ۴۴۰۰۴( :لیست فارسی)شماره شهید

 

 
 



 

 

 تیرباران ۴۴٦( : لیست انگلیسی)شماره شهید

 



 

 

 

به قول شما در لیست شهدا به چه مناسبت و دلیلی حک شده نام و مشخصات این مزدور: سئوال 

 است،هم لیست فارسی و هم لیست انگلیسی ؟ 

 

در زندگینامه  ۴۰٧کتاب دوّم صفحۀ " یادنامه شهیدان فروغ جاویدان"در کتاب  . از زندان فرار -1

طی یک طرح اما .در بیدادگاه رژیم به اعدام محکوم شد: نادر قلی سامانی آورده اید که 

در .)یمان فرار کرددرست شب قبل از اعدام،از زندان مسجد سل همرزمانشبه کمک  پیچیده

مومنی و اواّل اینجانب،نادر قلی سامانی،محمّد نانوائی، فریدون (.امه آورده شدهزیر اصل زندگین

کل )تعدادی دیگر که اصال در جریان طرح فرار نبودند، مدتها در اطاق اعدام منتظر حکم بودیم

 (.داستان فرار و نقش نادر بماند تا وقتی دیگر

طرّاح اصلی فرار از .اّما حتما نادر به شما گزارش داده بوده که طرّاحان فرار چه کسی بودند

به زیر شدیدترین  حّمد نانوائی و اینجانب،که هر سه،مزندان کسی نبود بجز فریدون مومنی

 .هفته بیهوش بودم  ٣شکنجه ها رفتیم ومن به مّدت حدود 



 
 

 قمپز می کنید و به نقش آفرینانش مارک مزدور می زنید ؟ حماسه هاحال با همین 

 .جیبت مسعود خود نان و ای لعنت بر پدر خوانده ات خمینی

 .سویس  مسلمان عضویت در انجمن دانشجویان -۲

 

 به قول شما بریده و مزدور بودم در انجمن شما به چه کاری مشغول بودم ؟ ۴٧٣٦اگردر سال 

 ؟ شرم می کنید



 تن همۀ ارزشها از دست تو بریدم آری بخاطر آلوده شدن تو وبانو به خمینی وبورژوازی و زیر پا گذاش

روابط شما  و ابدال اسدی که هم اکنون در آلبانی اینجانب با عبدالرضای ارشادی که احتماال هنوز در 

است از آغاز هواداری تا عضویت و به قول شما تا اخراج از سازمان رجوی هم در داخل کشور و هم در 

با  1ست داشتن حکم اعدامدر د ارتش به اصطالح آزادیبخش در رابطه تنگاتنگ بوده و بهمراه ابدال با

جان باخته افسانه بابائی به دنبال اینجانب فرستاده بود از مرز خارج پیکی که خود سازمان رجوی یعنی 

  .سابقه مرا این دو بخوبی می شناسند.شده و به ارتش به اصطالح  آزادیبخش پیوستم 

بار بنا به اسناد خودتان شهید شدم ،یکی در  ۲من یکی از همان اعضای سازمان مجاهدین هستم که 

و دیگری بعد از عملیات فروغ که تا مّدتی مفقود بودم ومرا شهید سرفراز فروغ اعالم  ۴٧٣٧سال 

به اصطالح سندی که شما بر علیه اینجانب آورده اید،باید بگویم که خود بهتر چند ورق پاره  ضمنا.کردید

 .چیستهااز من می دانید که داستان این  

دچار یبوست  دردبیماری  بی قرار از شدت  شیاف می مانند که چنددر یک کالم بیشتر شبیه   

نوبت  چندسیاسی شده است و نمیداند چگونه آنها را استعمال کند،لذا سفارش می شود آنها را طی 

قبل از صرف شام و ناهار جمعی همراه با مّدعوین خارجی امثال جان بولتون و غیره جهت رفع گیر 

 .سیاسی غالف فرمائید 

کرده ام ،به آدرس  اشاره شما به اصطالح افشاگرانه سندچند به این " اسخنامه ای بی پ" در مطلب 

 :زیر
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سند که چیزی نیست مگر رسوائی خود بچه خمینی یعنی مسعود  ٣فقط بطور کوتاه راجع به این 

 :رجوی توضیحات کوتاهی می دهم 

 

که به قول خودتان به جرم زاویه داشتن  ۴۰این نوشته کوتاه درست بعد از خروج از زندان بنگال در لشکر

آن اعتراض به آن محکوم شده بودم،توّسط پری بد دهن یعنی مهین مشفق گرفته شد،که ابتدا من به 

کرده و گفتم مگر تا حاال من در این روابط ردۀ تشکیالتیم چه بوده که حاال بعد از سالها عضو بودن باید 

با آن لبخند چندش آورش گفت برادردمحم تقی این یک ریل  بد دهن  بدهم،پریعضویت دوباره درخواست 

ند می نویسد و امضاء می سازمانی است و همیشه در سازمان وقتی یکی انقالبش را تکمیل می ک

 .یعنی مسعود رجوی داشتم آنرا امضاء کردم " بچه خمینی"کند،من هم به اعتمادی که به 

 

                                                           
تومانی ،به اضافه به گروگذاشتن  ٧۴۴۴۴۴پس از سالها تحمل زندان و شکنج و پس از سپردن سند خانه و چک  1

جواز کاریک فرد شاغل در بازار،در انتها رژیم از من درخواست یک انزجار نامه بر علیه سازمان را کرد،که من طبق 

 :معمول از آن سرباز زده و خود را به بی خبری از همه چیز زدم،سرانجام گفتند بنویس و امضاء کن
ن فعالیتی بر علیه رژیم جمهوری اسالمی مشاهده شد،محکوم به اعدام چنانکه پس از آزادی از زندان از م

 .  من با کمال میل آنرا امضاء کردم .هستم
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است در اردن توّسط فضلی یکی از  ٦۴( ناخوانا) ۲۰به اصطالح سند دیگری که  تاریخ آن  باالمدرک 

فرماندهان  بسیجی رجوی در اردن به من دیکته شد وگفت هرچه می گویم بنویس که من نوشتم 

فضلی فرمانده بسیج اشاره هم کرد که خواهر فرشته یعنی فرشته یگانه از )،اعالم شده بود

بودم من به ماموریت نمی  که گفته( فرماندهان زن بسیجی رجوی گفته این متن را باید امضاء کنی

و می خواهم به اشرف برگردم،و وقتی که متن را خواندم و مشاهده کردم که نوشته شده هر  2روم

ضلی بسیجی فلو جدر باره ام بگیرند با طیب خاطر می پذ یرم ،آنرا پاره کرده و" رزمندگان"تصمیمی که

شده از  کپید می روم ،امضاء کامال انداختم و به او گفتم به هر جهنمی وهر ماموریتی که بفرستی

 . امضای خودم است

متنی که در اردن به اینجانب دیکته شده بود و  در  الزم به ذکر است: مدرک باال  اه در بارۀ توضیحی کوت
بگیرند،که حاال آنرا  3رزمندگانمن از امضاء آن خود داری کرده بودم،نوشته شده بود هر تصمیمی که 

امضاء پای آن  آخوندی،ضمنا با کمال حرامزادگی و پدر سوختگی سازماندستکاری کرده نوشته اند 
در این رابطه می توان به مطلبی که  تحت عنوان .دجعل سند ید طوالئی دارنکه در  ،دهم گذاشته ان

پیش قبل از اینکه به همت دستگاه  ماه ۰یعنی حدود   ٧٣٣٧تیرماه  ۲٣که در تاریخ  نامه ای بی پاسخ"
نوشته و در آن به این به پرسنلی ساواک رجوی به مزدوری پدر خواندۀ رجوی یعنی خمینی در آیم 

 :مراجعه کردمی توان  به این سند در آدرس زیر ام،اصطالح سند اشاره کرده 
 

 ۰۴پاراگراف سوّم،سطر 
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2
الزم به ذکر است که من تحت هیچ شرایطی حاضر به ترک اشرف نبودم،فقط برای انجام ماموریت،لذا آنها مرا  

 .تحت عنوان ماموریت به اردن کشانده بودند
3
روی دو اسم سازمان و رزمندگان تیز شده وبه قول معروف زوم کرده ام اینست که فرمانده بسیج علّت اینکه  - 

حد شده اند فضلی می گفت االن تمامی برادران وخواهران انقالب کرده و به خواهر و برادر وصل شده و پیکری وا
ن وصل را،وزمان گذشت و گفتم خواهیم دید سرنوشت ای.میم رهبری استمیم آنها تصو از جنس رهبری،لذا تص

 .دیدیم و داریم می بینیم 
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را به خون تمامی رفقای اعدامیم سوگند هرگزبه  ٧٣٦۴دی   ۲٧سند باال تحت عنوان حکم اخراج 

گمنام امام زمانی عین که چه سربازان " بچه خمینی"چشم ندیده ام،آفرین بر مسعود رجوی این

 . اطالعات رژیم از جنس سعید امامی خلق کرده که اینچنین سند سازی می کنند

 

 ،سند باال و کمک مالی

داشتیم که پولی ن، من وامثال من در عراق یا اردن از خود اختیاری صفتان "رجوی-خمینی" آخر ای

  !داشته باشیم 

خمینی صفت کمی )صفتان رجویم شما کرده بودم ،آنوقت شما همه چیز خود را در طبق اخالص تقدی

دالری را بعنوان افشاگری بر علیه  ۲۴۴کمک ( دربرابر صفات پست شما خدا وکیلی رنگ باخته است

 من علم می کنید ؟

عازم گدائی تحت  انیخبند یگرفت ودر سرما به پایگاه هشما نرسید را مسئولتازه همین مبلغ 

و شخصا  ،بدون هیچ زبان و اجازه نامه ایکرد غرب غربتآواره خیابان های یخ زده " کارمالی"عنوان

( سوسیال)حتّی پول اندکی را هم که مددکارحدود هزاران دالر برای شماها بیشرمان جمع آوری کردم،

نوبت به شما دادم  ۲شخصا در  جدای از پولهائی کهبه شما می دادم،  ،تمامی مبلغ راهر ماه میداد 

در انتهای این مبحث اضافه کنم که آقای رجوی .می کنم که در بخش پایانی این نوشته به آن اشاره 

فرمان  ،به تو سپرده بودیم ،لذا هر کاری که می گفتی  111در  111 اعتماد سوز،من و امثال من خودرا

ر،حتّی اگر می گفتی بنویسید من عضو مافیا هستم خمی دادیم،از نوشتن گرفته تا الی آ برده و انجام 

( خودکار)یا جزء فالن باند سرقت در نا کجا آباد،یا مثال فرمان میدادی بروید و دستگاه فروش بلیط اتومات

یا  ،در فالن خیابان هامبورگ آلمان ا زجا بکنید و آنرا با بلیط و پولهای حاوی آن به فالن پایگاه بیاورید



خالی کنید و به فالن  حاج سید جوادی را درفالن خیابان پاریس آقای ه نامهبروید جعبدستور میدادی 

 !حاال از چندتا امضاء دم می زنی ؟.نه نمی گفتیمپایگاه بیاورید،

 .یا عملرا یا امضاء می کردیم ماد کرده و بدون چون و  چدر یک کالم در همه زمینه ها به تو اعت

 

 :اّما

 

مرا بویژه بر سر ایمان و استواری  یعنی خمینی و باقیماندگانش انتاریخی عقیدتیتپدر هم شما و هم 

 .بر عقایدم خوب می شناسید 

باید بگویم که با همان ایمان و " بچه خمینی"لذا به شما یعنی شخص مسعود رجوی

با تمام ،پیر مردم فریباستواری که به دنبال خمینی افتادم و پس از خیانت و بیشرفی آن 

هستی و داروندارم رو در روی او ایستادم و ایستاده ام ،باید بگویم که با تمام هستی و 

گذشتم،با همان ایمان به ایمان به دنبال شخص تو مسعود رجوی افتادم واز همه چیز خود 

م خواهم ایستاد وشما را افشاء ماد ها که واقعا از همه چیز گذشتاعت سوزانندۀ افشای تو

 .رد خواهم ک

 : فریاد می زدم در اوج صداقت وجان برکف اّما نادان زمانی

 ،بت شکنی خمینی-روح منی خمینی

 :،با تمام وجود فریاد زدم و وقتی که خمینی ماهیت پلیدش را بیرون ریخت

وجود و با گذشتن از با تمام  ،شدم،و پس از آزادی از بند او بردهو به شکنجه گاهایش  مرگ بر خمینی

 :را بر سر دست گرفته و به تو پیوستم وبا شعار ،جانهمه چیز 

جان را به آب و آتش در چندین عملیات  سالح بر دوش گرفته خلق جهان بداند مسعود معلّم ماست

 .وهستیم را به تو دادم  زده و تمامی اعتماد

به عراق فراخواندی وسپس فقط به جرم به  که من وصدها امثال مرا این تو بودی،ای کوفی واقعی

آواره ( با توّجه به تجربۀ عبور از پدر بزرگوارت خمینی مطیع و بسیجی نبودن)قول خودتان زاویه داشتن

از  دریائی و اکرمه با با خدمهسرخاب ماتیک زده  ، بانو راغرب کردی وخود به سوراخ امن خزیده غربت

ت خون چکیده از پیکر ما و درد و رنجی که پدران و مادران پیر ما کشیدند و با چشمانی باز در حسر

هم کاسۀ  عرضه در بازار آزاد و د ودر امن و امان پست سفارشی کردیدیدن فرزندانشان به خاک رفتند،

سالهاست پرده از و تو که (.بورژوازی کثیف بنا به آموزشهای خودت)جناحهای بورژوازی راست ترین

رژیم سوء استفاده می )به بهانۀ اینکه تعزیه بهم می خورد من و صدها امثال منچهره ات فرو افتاده،

که امثال من به  ،خار و خون خوردیم و استخوان در پهلو سعی در حفظ حرمتهای انسانی و انقالبی(کند

یر پا گذاشتی وشاه و ارزشها را به ز که همۀنمودیم،اّما این تو بودی  سکوتآن پایبند بودیم وهستیم،

مثال من باز سکوت من و اکه را در خود زنده کردی،پس روا نبود ونیست که سکوت کنیم،چرا  شیخ

 :امروز فریاد می زنم لذا .و ظهور خمینیی دیگر اّما شسته رفته جر کشیدهخیانتی به این ملّت ز

 . ای ننگ بر تو بّچه خمینی

اگر لیست حقوق ماهیانه با همکاری و توّسط "بودم وباز هم می گویم که  قبال در نوشته ای  گفته

یعنی سربازان گمنام امام زمان  برای من جعل کنید، به خون تمامی " عقیدتیتان -مرامی"برادرران

شما خواهم پرداخت  ، هر جا که تشخیص دهم ونیاز باشد به افشای ماهیتسوگند زندان رفقای دوران

 .آمدو کوتاه نخواهم 



 ،آری

هم با همان " بچه خمینی"با همان ایمان که با خمینی جنگیدم و می جنگم،با توی رجوی

 . بچه خمینی آماده ام"من برای اعدام بدست توی.(جنگی سیاسی)ایمان خواهم جنگید

 

لغ بم ٣۴٧٣از کمک مالی به اینجانب دم می زنید ای تاجران بازار مکّاره سیاست، یک قلم در سال 

 ٧٣٧٧از یک کارگر شرکت نورد اهواز قرض گرفته و در سال  که آن زمان پولی قابل بود تومان ۰۴۴۴٧

مبلغ  پیوستم رجوی به تو،جان را کف دست گرفته  آزادیبخش ارتش به اصطالح پس از اعالم تشکیل

 .به شما دادم  خانه و دارو ندارم را فروختهتومان یعنی همه وسائل  ۰۴۴۴۴

عنی بازجوها وشکنجه گران کنید،هنوز آثار و زخم شکنجه های برادران عقیدتیتان یبروید کمی شرم 

بار پایم مورد عمل  ۲روی پای راست و دست چپم بروشنی قابل دیدن است و تا کنون  خمینی"

جراحی قرار گرفته است و هنوز از درد آنها رنج می برم، درد روزمره این دست وپا حّداقل هیچگاه مرا از 

غافل نمی کند،پس این آرزو را همه از باال تا " عقیدتیتان -تاریخی"و بی شرفی و بیرحمی برادراننکبت 

 پا پدرخوانده تان یعنی رژیم خمینی میلیمتری شما و پائین به گور خواهید برد که اینجانب به سمت

گور خواهید برد که این آرزو را به  ینی و همه دم ودستگاه اپورتونیستتانهردو شما هم رژیم خم.بردارم 

برای دست همکاری دادن  به قول هموطنی به اسم شهاب شباهنگ،.مرا به خود وخمینی آلوده کنید

شما ه انصافا فروخته باشد،ک ، آدمی باید پیشاپیش روح و وجدان و شرف خود را«نظام مقدس»به این 

 ،از من بدور باد کهموازی با او در حال مسابقه دادن و سبقت گرفتن از او هستید فروخته اید که اینچنین

 .را بفروشم  مبه شما و شیخ روح و وجدان و شرف

شما شخص مسعود مثل بانوئی بودید زیبا با ارزشهای انسانی مثل فدا،صداقت،راستی و پاکی،که .

تو را به  و بر تو افزوده شد فداکار صادقی کههمه این زیبائیها ناشی از سابقۀ گذشته بویژه انسانهای 

ضّد  صفاتکه دیدی خمینی با آن چهرۀ کریه و همه  در این داستان وقتیاین زیبائیها آراسته بودند،

بر ( رسالۀ عملیه اش فی الواقع یک کتاب پورنوگرافی یعنی سکسی است)انسانی و ضّد اخالقی

کشوری مثل ایران با آنهمه ثروت و زیبائی و استعداد سوار شد،عقدۀ قدرت که در آن بانوی زیبا پنهان 

 ومن نه ؟،بود شعله زد که این از آن من است، این دیو بد سرشت آری 

همبستر و ،به سراغ هر ناکسی رفته آنۀ قدرت باعث شد که برای رسیدن به لذا همین عقد 

این همبستری او را سرانجام .واین شروع کریه شدن آن چهرۀ زیبا و ریختن ارزشها از آن بانوشدشود،

 وهم پاکی وعفّت خود را بیند که هم زیبائیدچار کرده است،ودر انتها می  (سیاسی)به بیماری سیدا

ر وسیله ای که شده آن ارزشهائی را ه ه قدرتی نرسیده،لذا حال که دارد میمیرد میخواهد بهاز داده و ب

وسخن دیگر .آلوده کرده و با خود به قبر تاریخ ببرد وپدر تاریخیش خمینی که از او فاصله گرفته اند بخود

به هر  نسالۀ تو را برسی کند،با این همه مامور و مزدور خواند ۰۴پروسۀ ،هرکس که خارج از این دایره 

که این آقای رجوی وحواریون خود بخشی از وزارت اطالعات رژیم  به این نتیجه میرسد،یمنتقد و مخالف

  .هستند

در زیرمی توان  این به اصطالح شیوه افشاگری کپی برداری شده از وزارت بدنام اطالعات پدرخواندۀ 

 ( رونوشت عین اصل است)راجع به اینجانب مشاهده کردرجوی را 

http://www.iran-efshagari.com/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1-

%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85-

%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C/ 

نی ایرانی براه انداخته و رجوی  از پدر و این هم اصل روش سندسازی که رژیم اسالمی بر علیه هموط

 :برداری کرده است ( رونوشت)خواندۀ خویش کپی

https://www.youtube.com/watch?v=w2oQo57phPk 

http://www.iran-efshagari.com/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85-%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C/
http://www.iran-efshagari.com/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85-%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C/
http://www.iran-efshagari.com/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85-%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C/
https://www.youtube.com/watch?v=w2oQo57phPk


که اگر حاکم بودید یا قدرتی داشتید،حتما به اعتراف تلویزیونی هم کشانده و به اعدام  شک نباید کرد

با عرض معذرت از خر )خدا خر را دیده که به او شاخ نداده"محکوم می کردید،اّما به قول معروف

 (.زحمتکش

رد لعن قرار نگیرم این نوشته را نه فقط به دفاع از خویش،که برای تاریخ نوشته ام ،تا فردا مو: کالم آخر

 .که چرا سکوت کردم،حتّی به عنوان فردی ناشناخته

 :آقای رجوی قضاوت را به زمان می سپارم و می گویم 

 تاریخ 

 بیاد خویش بسپار

 

 

 ٧٣٣٧ماه  نکبت ٧۴ت اخالقی -م

 ۲۴٧۰ژانویه  ٣۴

 

 

 


