
 

            

"تاریخ شفاهی چپ " برنامه تلویزیونی  آقای محمد خاکی مسئولبه   

"تاریخ شفاهی چپ"ضمن تشکر برای برنامه ومصاحبه هایت با افراد مختلف به اصطالح   

اما از روزی که متوجه این کار شما شده ام تا حال شناحتی بر بعضی از افرادی که اکثر با 

الت شما بعنوان عضو ساده تا بنیانگذارن گروه شما کومله یتشکشخص خود شما زمانی در   

بوده اند بنده بعنوان یکی از مخالفین گروه شما در حینی قبل از انقالب البته هوادار و یکی 

از فعالین سیاسی که مسلما بچه هایکه با فکر و اندیشه چپ خارج از توده و چریکها بودند 

و شاید بیش از را قایل بوده تم ی خودم می دانسرفقااحترام خاصی به دوستان و مسلما 

بودم باری من  57تا  50بعضی از عناصری که شما با آنها مصاحبه داشته اید فعال سالها 

شخصا همه انقالبیونی که با رژیم شاه در مبارزه بودند را تقدیر نموده و می نمایم و مسلما 

ری به وضوح و شفاف در لیدهللا بیگ یق آقامن کسی بیگانه با جمعی که محفل دوستانه و الح

، بله  مصاحبه شان فرمودند "محفل دوستانه" نه تشکیالت ! بود دقیقا درست ذکر کردند ،

در خارج از کردستان و در حال حاضر در میان شما  50بزار از اینجا از دوستی که بعد از 

نش تا دوستان و حتی مذهبیون ها نیست یاد کرده باشم دکتری که محبتهایش به همه از بیمارا

که ما همه چه چپ به معنی کمونیست و برادارن انقالبیمان مجاهد به معنای همه مذهبیون 

که در کردستان مکتبی ها و بعضی از هواداران مجاهدین خلق و دوستان عزیز حزب یعنی 

تقریبا هیچ ری بودیم کسانی خاصه بغیر آقای بیگل دمکرات و توده با هم مثل بردار و رفیقم

حداقل بعد  ندارند افکار غیر از گروه خود را  رچشم دیدن دیگ، گر شما یکدام از دوستان د

ب توده ، حزب دمکرات ، مکتب زباری ما همه شامل چریکها فدایی ، ح!  57بهمن  22از 

قرآن ، "محفل دوستانه" شما که امروز با نام کومله نامیده می شود ، مجاهدین خلق ، 



و چند تای دیگر ... با هم متحد و اتحاد ن مبارز ، نهضت آزادی ، جبهه ملی ، روحانیو

 22اما بحثمان بعد از مقدسی بین همه این عزیزان بود تا توانستیم بر رژیم شاه فایق آیم 

زادی و دمکرارسی را به محک آزمایش آ، است با پیروزی خلق های تحت ستم  57بهمن 

وهای باال تقریبا حضور داشتند و هر جریانی با داشتن حزب گذاشتیم در سنندج احزاب و گر

و سازمان ، نشریه ، فرسننده رادیو خود ، بیشتریشان دارای اسحله یا به اصطالح مسلح 

البته در شهر های کردستان خاصه جنوبی دوستان مکتبی ها آسایش شهر به دست آنان بودند 

احبه ه سوال و سوالهایکه جناب عالی از مصاما در اینجا می خواهم ب!  58بود تا اول مهر 

ان به شما بگم حتی فاتح شیخ اسالمی که پیرترین و باتجربه ینمشونده گان می کردید و با اط

ه است !دترین فرد مصاحبه شونده گان بود جواب صحیحی به شما ندا  

ه مردم در سوالی را که چندین بار از افراد مزکور پرسیده اید این بود ، چطور سریع این هم

اوال شما باید  یه به اصطالح شما ها توده ای شد ؟  سطح وسیعی به کومله متصل شدند ؟

واضح و شفاف توضح ، گروه و جریاناتی که اکثر پشت برده گروهک شما که در سایت 

که از  57بهمن  22داده ایم را مروری بفرمایید مختصر اینجا بگویم : محفل دوستانه تا 

بد و خائنانه در تاریخ  ر جریان آن بوده ام توسط جریانی که متاسفانه نام خود د 54حداقل 

انچه در اق " موسوم به جاللی ها ! که همچنخلقمان دارد و آنهم "اتحادیه میهنی کردستان عر

بلوریان و دوستان در غنی  نوشته رفقای عزیز ایراج فرزاد ، طیفور بطحایی ، شادروان

ی از کارشناسان سیاسی رد و خیلو دیگر دوستان ایرانی غیر ک   ردیچریکها و چند جریان ک  

د تا سال  د و غیر کر  با سیا و  هجری شمسی جریان فوق با بعثی ها و بعدا   1366از کر 

 54حتی باید اقرار کنم در ، موسادشم همکاری کردند ! خوب این پشتوانه بزرگ برای این 

زمان کودکیشم از شت پس باید عرض کنم دریالت وجود خارجی ندابا نام تشک نامی 57تا 

 چی ؟ گروهک به اصطالح " 57بهمن  22خوب بعد از !  کرد یه می عوامل بیگانه تغذ

بهمن شکل گرفت را با پول چه کسانی  22" که چندی بعد از  جمعیت دفاع از آزادی و انقالب

ماشین لندیور برای  25تشکیالت شد ؟ مگر صدیق خان کمانگر نگفته که عبدهللا خان بابان 

گروهک خریده ؟ مگر خوانینی مانند نبویها ، اردالنها ، صادق وزریری ها ، واز شیوخ و 

خانواده مالهای درباری مجتهدی ها که سه چها تاشان هم در راه گروهک تلف شدند کم پول 

!  هشتکامیون اسلحه به گروهک شما تقدیم دا –به اظهار ایرج فرزاد پیکار کامیون آوردند ؟ 

کامیون پر از اسحله  58در زمستان  شما ها گفته شود ، د همه چیز از افراد خودنمی خواه

که از گروهک های  58سال م ! نگاه کن به آغه پسر جوان ر داخل شهر سنندج دیدیرا د

سط کورش مدرسی یا آغه پسر خان زاده وبدنام در خارج کشور به یاری گروهک شما ت



ها خریده دالر برای شما 3000اسلحه به مبلغ  هر قبضه 58سیار که می فرماید در  محمد

یاد آوری برای سرکار که  مثال، ثابت کنیم ،  و صدها صدها موارد را می توانیم است ! 

اگر نگاهی به اسناد خود  چطور ماشین ترور و جنایت گروهگ شما بزرگ و بزرگتر شد ! 

یی که مال شیخ عزالدین حسینی ر می یابیم که آنجااضح دگروهک کومله کنیم امروز به و

ب له بگیرد که شاهد و نویسننده مطلاز قاسملو می خواهد که از صدام پول و اسحساواکی 

اهی سرکار حکمت در یاداشتهای که ایرج نه سپاه پاسداران ! بعد از چند گ غنی بلوریان بود

موستا عزالدین حسینی نشر داد گفته : ما یکیروی اینترنت با نام کتاب الکترونفرزاد به 

خود مستقیم از صدام می گرفت البته برای کومله ! کم بود و ما )کومله ( کمکهایی از 

عراقی ها کمکهای الزم را گرفتیم البته دالر نفتی + اسلحه عراقی ! رفیق طیفور بطحایی 

حال ومله یاد می کند ! به حزب و مسلما به ک عراقی ها  لیون دالریمها  100ها   100از 

دیگر دالیل آنچه سرکار حتمی معجره کومله در به اصطالح نیروی حتمی خدا دادی می 

د از خ!کنیم  نامید را مرور لقهای محروم در زیر سایه رژیم پهلوی و ، انقالب شده خلق کر 

غات شوم )پرو پاگنده ( اهی در همه شئون سیاسی وغیره و تبلیدر کل خلقهای ایران در نا آگ

وق کارمند ماه حق 30هزار تومان معادل  45غ برای مثال هر فرد ایرانی باید مبلشما ها که 

تقصیر به گردن نوپا نه پهلوی ها ، را باید دولت نوپا به مردمش بدهد ! کار نیست  57سال 

انقالبیون چپ و ! شعار دوستان شما " نه تاید داریم نه ریکا مرگ بر آمریکا " بجای شعار 

مذهبی و آنهم این بود "مرگ بر امپریالیست آمریکا " که شعار حتی حزب دمکرات 

تا شعار شما ! بود   ترکردستان به مراتب انقالبی تر و از ته دل  

لشگر می نامیم ، شعار و به عمل رساندن آزادی سکس و  یهدیگر از دالیل ما آنرا سیا ییک

معصوم و بی گناه خاصه طبقات متوسط به پایین جامعه  شراب ! دیدید که چطور دختران

کردستان را در بنکه ها و دیگر مراکز گروهیهای فرصت طلب چپ نمای خایین وطن 

فروش که تنها شما ها نبودید خاصه پیکار و دنبالچه هالیش اتحاد مبارزان ، اتحاد کمونیستها 

را به فحشا و فساد کشاندید ! ، وحدت کمونیستی سهند ، مبارزان و کوفت و ذهر مار     

دارای ر ما در میان خلقمان افشا گران از آسمان آمده ایم ؟ مگ گروهدر ما  ،مگر 

ما نیستند؟ آیا  هوادار جریانات مختلف و بریده های از شما در میان از نظر سیاسی شغل و

تا افرادی که  انقالبی مثل " امین رنجبر"هل سال که  از انقالب گذشته  عناصر چ ولدر ط

در حال حیاط هستند و حتی در خارج کشور با وجود حداقل حقوق ناچیزی بعنوان پناهندگی 

شرافت و  دسیاسی از کشورهای مختلف دریافت و زندگی بخور ونمیر و حاضر نیستن

ی زاسرمایه داری و خاصه تسلط بورژو –امپریالیستی کشورشان را به رژیم استعماری 



و با افشا گری و روشن گری جنایت و قتل عام کردن انسانهای بی  صهیونیستی بفروشند

گناه را محکوم و از گروهکی که با آن بودند امروز تنفر دارند ! مگر آقای ایرج فرزاد از 

جنایت و قتل عام گروهک شما در مورد افرادی مانند "وفا سهامی" و دیگرا ن ، حتی 

 اکتفا کرد  دید شدند آیا فقط به این حرفپعناصر مهم گروهک خود شما که به اصطالح نا

هزار نفر بود و چند  100جمعیت آن   58آسانی در شهر مثل سنندج که در سال  به اینکه 

تا خیابان،  این عزیزان چه از گروهک شما و هوادران مکتب  همچنین که بعضی از این 

مو جنایت  شهدا هرگز جسدشان هم پیدا نشد !  بله ایرج نمی تواند مثل من مخالف ، مو به

گروهک  شما را کلمه و کلمه بنویسد ! در همین جا الزم از از آقایان داوود شاه نشین و 

 بهروز شادی مقدم برای برخورد اعتدال گرایانشان و حتی

افشا گریاشان و دلسوزی عال الدین مفاخری و رزگار علی پناه و همه انقالبیون چپ که 

را تشکر کنم حاضر به ذلت نمی شوند   

ه بلکه ات در مقابل رژیم شومختصری به افراد از خانواده های نه تنها بی تفا گاهل نحا

همکاری را با رژیم داشتند ، خانواده بگ ها ،خوانین ، اشراف ، مالکها ، مالها و شیوخ 

درصد از افراد شما  50های که باالی یدرباری ، اکثر نظامیان ژاندرمری ، شهربانی و ارتش

شاه جان شایسته حمله به پادگانهایش ، مقرهای ، حضرتی بودند الهای آاز این خانواده 

پلیسش و دیگر بخشهای اطالعاتیش را نداشت ؟ چطور این اکثر آقایانی که در جنگ و بر پا 

ببریم  را مجبوریم نام چتد تای ،بهمن  22کردن آشوب از این خانواده بودند البته بعد از 

مجتهدی ها ، اردالنها ، بابان ها ، کمانگر ها ، فدایی ها ،فدوی ها ، گلچینی ها ، برازنده ها 

 انصاری ها ،، نبوی ها ، کریم خان ک ردها ،رئوف ها ، شیخ السالمها ، پاک سرشتها ،

شعبانی ها کهنه پوشی ها ، ستوده ها ،کعبی ها ، مازوجی ها ، همیلی ها ، قطبی ها ، 

خلیقی ناظری ها ، کیفی ها ،مدرسی ها ،، اختری ها ، اسکندری ها، فیروزی ها ارها بید،

و صدها صدها خانواده های دیگر ...مهتدی ها ،  رستمی بگها ، ها ،حسن زاده ها ،  

 اما از همجنس گرایان ، اهل شراب به اضافه الکلی ها ، قمار بازها ، مشروب فروشها ، 

چه دیگر اجناس ،  فت های باج گیر ، قاچاقچیان چه مخدر ،لمپنها ، الت ها ، گردن گل

یش شاه نعمت اللهی ، اقلیت های مذهبی و فرقه های مانند دراو ت پرستان ، بهاییان سلطن

همکاران مخفی ساواک که فقط در مسجد طوبی خان حسام الدین مجتهدی باند  یارسانی ها ، 

را جهت نفوذ در احزاب سیاسی قبل از  و صدها عنصر یساواکی مخفی با همکارش یدهللا 

 انقالب می فرستاد! اسامی همه آنها را داریم !



  

ثر آنها به درصد افراد شناسایی و اک 90باند کتاب فروشی ارجمندی ساواکی و بیش از 

ی علی گ  وکاک وریا شما مشهورترین الکلی ، لولط متجاوز به ده ها عنصر سرکردگ

شکنجه گر گروهتان ! کومله ای ، همکار ساواک و   

افسر اطالعاتی و عناصری که در اسراییل دوره های نظامی و اطالعاتی دیده بودند یکی را 

با نام احمد چ و عنصر موساد نادر ا  و خانواده خود و بردارانشان از عناصر مهم شما 

ند خانواده ستوده های سقزی از عوامل اصلی ساواک در سنندج از عناصر شما بود !بودند   

فراموش نشود که گروهکهای دیگری هم در زیر نام شما به اصطالح کومله ها فعالیت می 

تان و اولیای کمونیستان نمای پیکار به قول رهبر ایدولوژیکردند گروه جنایت کار کمونیست 

"منصور حکمت " در تمام سخرانیهایش و نوشته هایش از قدرت اول پیکار صحبت می 

شما عزیزان کومله ای وجود داشتند و بعضی مواقع شما ها کی ر میان دکرد که تا بن و بیغ 

و با سرمایه گذاری که رژیم شاه روی  57تا   54بودید ؟ آنها خاصه بعد از جنایت در سال 

شما را در ید قدرت خود  ،کرده و به اصطالح "مارکسیستهای اسالمی " نام نهاده شده بود

ادامه باید در پوشش گروهکی مانند شما به جنایت خود  57بهمن  22نها بعد از داشت اما ت

نمای به اصطالح این همه ومله ایت را مالک می دادند پس سرکار فقط اسم گروهک کو

، بحاسب قدرت گروهک می دانید  لشکر بود و بس ! یو در واقع سیاه قدرت و هوادار

 خود نگذار !

الحو یا یوسف خان اردالن که می فرماید : ما چپی ها گروهکی دیگری که به اظهار 

پاک کردیم !  ها آنرا از لیست گروهجدایی رزگاری را در ید قدرت خود داشتیم و روز   

حضرتی پالیزبان و اویسی هم باید  گفت بخشی از آالپس به این حساب گروهک ارتجاعی ، 

ن "سپاه رزگاری " خون ریخته اید ! عزیزان کومله ای بوده است که البته با نام جنایت کارا  

 پس سیاهی لشکر واقعا نامی مناسب گروهک شما بوده است !

حال نگاهی هم به به اصطالح گروهک  وحدت کمونیستی و به قول فاحشه سیاسی مسامالی 

در  الاجعلی که مفص ریکه گمنامی با نام "ابو شاهین" چیا حسن ماسالی که از پسر بچ

ه های خارجی را برایتان به ارمغان آوردند و حال در ورتا دالر و ی سایت آنر رو کردیم

وزرات خارجه یانگی ها حتمی منتظر لشکر کشی اربابان خود و مسلما همراهی شما 



از آنچه سرکار محمد خاکی می فرماید :  یعزیزان کمونیست نما می باشد ! این همه بخش

دنیا را فرا گرفته بودیم از کجا می آمد ؟  ماین همه هوا دار و سریعا نمی دان  

گروهکتان خبر دارید ؟ که در کنگره اولی که نمی دانم سرکار  54آیا سرکار از بودجه سال 

دومین بحث جنجالی گذشته ها گذشته ! حال مروری می کنیم!  ، چرا حضور نداشتید ؟ خوب
میلیون تومان  20بالغ بر  54له بودجه این گروه ده نفری سال ئمس)کومله ( این گروهک 

تومان یعنی  دو و نیم میلیون دالر آمریکا  7.50دالری  54که بر حسب دالر سال 

آمده است  "کنگره اول کومله "  56این موضوع بودجه در ص  000/000/2.5  
مثلی است که می گویند : من از روز ازل دیوانه بودم ! از ازل و اول گروهک االضرب  

 500که حقوق یک کارمند مثال  54در بود ؟ آورده ( نفری این همه پول از کجا 10ده)

تومان بوده چرا این گروه پول دار صدها و صدها از بچه محروم خلقمان مثل نوروز گنجی 

را فریب پول و هوادار این تباه کاران نکنند؟ ف تضعامین رنجبر واقعا مظلوم  و مسیا   

 

ی داده اید شخص شما نوشته اند و شما چه جوابحال نگاهی به نامه و پیامهای دوستان ما به 

نامه اول در فیس بوک به شما ارسال و جواب زیر را دادید .!   

یالیستی باور می بخشید چند سوالی از شما دارم صفحه شما نشان می دهد که به نظام سوش
دارید سوال اول در کشورهای بلوک شرق سابق مسافرت ، تحصیل یا زندگی کرده اید چه 

 مدت زمان ؟
 جواب محمد خاکی

سالم من بە ازادی و کرامت انسانی باور دارم و هیچگاە شوروی سابق و اقمارش را سوسیالیستی ندیدە ام 
                 سپاس

سوشیالیست در می یابد که سرکار نه ماتریالیست نه کمونیست و خوب از جواب شما به 

رت امسلما نباید به سوشیالیسم باور داشته باشد را نیستید ! تازه در زمان به اصطالح صد

حتی اکثر کادر های مرکزیت و رهبریت گروه ، نه تنها شما  60گروهک شما مثال سال 

لتی یعنی سوشیالیسم واقعی که در بلوک شما تحمل زندگی در تحت نظام البته اقتصاد دو

 شرق در جریان بود را نداشته و ندارید ! 

م یکی از ما از شما دعوت به باز کردن بحثی پیرامون گروهک شما که سرکار در وسوال د

 جواب گفتید : من نه کومله ای هستم و نه به هیچ گروهکی متصل نیستم ! 



ه نباشید اما چه لزومی دارد به اصطالح میالدی شما کومل 2019خلیی خوب ؛ امسال 

ساله ای مانند رزگار علی  20"تاریخ شفاهی چپ " را باز کرده اید و از مثال آقای جوان 

که اشتباهآ وارد جریانی با نام کومله می شود و مسلمآ امروز از آن پشیمان  58سال در پناه 

با چشم خود دیده  58از اویل  خودی که که چه جنایتهای هوالناکی توسط گروهو می دانند ک

که : تعدای بی گناه را گروهکش اعدام را می خواست این موضوع شما و در مصاحبه با 

کرد بگوید که سرکار کمک دنده شدید وقیچی سانسورت را بکار بردید و با گفتن اینکه در 

از نظر بنده  ی کهی! بله آقا یدبه روز محشر فرستادرا ادامه مصاحبه آنرا برسی خواهیم کرد 

به شما بگم شما فردی ساده و  ، ناخودی در گروه زبه عنوان مسئول تشخیص خودی ا

خلق نگفتید  به  اسطحی نگری در میان گروهکت بوده اید و هیچ وقت بیوگرافی خودت ر

دها تن بعضی مواقع بیوگرافی دها و ص، در صورتیکه در همین به اصطالح مصاحبه ها 

! اما خود شما کی یدروهکها خاصه کومله را به گوش و دید خلق رساندعناصر و سران گ

زنیم ، حداقل خرده مالک زاده بوده باشید و  ید بر اساس اطالعاتی که از شما وحدس میباش

در یکی از مصاحبه به طرفت گفتید که در رژیم سابق به زندان افتادید اما نگفتید برای چی 

کتابهای قانع وغیره در بخش ناسیونالیسم و در بخش  اگر چه برای خواندن و یا داشتن

 10 )مذهبی کتابهای خمینی ، مجاهدین و در بخش کمونیستیش کتاب مادر مارکسیم گورکی 

 اما  فرد دارنده کتاب یک کلمه اش متوجه شده یا نه، سال زندانی داشت می خواه(

یا خانواده شان را مهر  خود، درصد از گروهک شما  50دیکتاتوری آالحضرتی که باالی 

فرد دارنده کتاب را در زندان حبس می  ، نکبت شاهی بر پیشنانی عزیزشان نقش بسته بود

 کرد ! 

عال الدین مفاخری و دوستش که دوستش اشاره به "مشترک "یا در مصاحبه به اصطالح 

د که سرکار مپنها ، بچه بازها ، گردن گلفت ها باج گیر ، دزد و قمار بازها و غیره ...کرل

 22ات گروهکتان از اول پآنرا بلعیدید و نگذاشتید که او این نوع عناصر که دنباله رو یا سم

ون نبود و در سنندج مسلما گروهکی که یشراب و سکس در پیش مذهب ه تالببودند و بهمن 

 البجمعیت دفاع از آزادی و انق هنوز با نام کومله وجود خارجی نداشت و با نام به اصطالح  "

بود و مسلما جوانانیکه بعد از پایان پهلوی ها و مثال  عضو وفعال این گروه شده بودند ! "

ذشته هر وقت دوست داشته د و چند سالی از  سن بالغیش گساله بو 20جوانی که حداقل 

شهر نو شاهی )فاحشه خانه ( و شراب آالحضرتی در گروهک شما حداقل قابل پذیریش و 

بله شما  حتمی فراهم می شد ! را به عنوان حزب دلخواه خود انتخاب می کند و بس ! 

د ؟: من کومله ای و طوری یدر حینی که می فرمای مسامالی می کنید جنایت گروهک را و



انگار همه عمرت را حتی ضد ، به اصطالح ادا و اطوار در می آورید  اان می دهید یهم نش

رده باشیم در فیس بوک شما نشان و نشانهایی از اگر اشتباه نککمونیست و چپ بوده اید ! 

نه انگار سرکار چپ را به معنی  رتصوف خواهی دیده شده است و در کل مطالبت هم انگا

فراموش نشود راحت طلبی ، سازش کاری ، پذیرای نوع حداقل سازش ناپذیری قبول کنید 

کی هستید که در مقابل آنان قد تو  دیگر ،حکومت بختیاری ! از جانب سران گروهک شما 

باز در صفحه ات از گ ل ، عاطفه ، مهربانی ، پرنده ، حیوانات خاصه با هم علم کنید ؟ 

ال و باالها مون یا ماه را خلق کرده است کی در اون با سازکاری دارند و از شعر انگلیسی "

ن تفصیر سرکار چرا از این همه به اصطالح در گروهک کومله و اال آخر ...خوب با ای؟  "

 شجره نامه شان را در آرشیو قفصه بندی می کنید و برای کی و چه سازمانی ؟ 

نمی کنید ؟ چه در مورد "کتاب کنگره اول کومله " چرا از مخاطبینت سوال و یا سوال پیچ 

آالحضرتیش  54مرداد  28سوابق شیرینی ازشرکت سرکرده گروهک که در مراسم ننگین 

پنج عنصر خائئن که به نقل از کتاب از گروهک قبل از انقالب  ،تا معرفی به قول کتاب

تا چند ماه بعد از  57اخراج شده اند و تعدای دیگر منهای ایرج ، خلع عضویت از آذر 

 انقالب ! 

ردی صدای آمریکا هفته بعد از دریافت نامه به روی اینترنت یا به قول مسئول بخش ک  یک 

د عراقی اهل  " انترنت "! خواهد رفت یا به قول ، می گوید شکاک می باشدکه یک کر 

 افغانی ها " نشر " داده خواهد شد ! 

 شرط ما برای جواب دادن شما به این نامه 

 ،  مکریانیانزیاد یا کم کردن را در به اصطالح  کلمه ،  ناگر تمام نامه ما را بدون کمتری

یا تلویزیون اینترنتیتان خواندید و کپی از نامه ما را در سایتت بدون کم وکسر  "ندگویبل"

گذاشتید بعد از این دو شرط ما می توانید نامه ما را به نقد کشیده در غیر اینصورت 

.این را جدی بگیرید و  کرده ایم سال  به شما ارفراموش کن که ما نامه ای اصال    

 در پایان مواظب قلمت و زبانت باش ما گروه افشاگرانیم ! 

 با احترام  هژیر تیشک 

 گروه افشاگران 

www.afshagran.wordpress.com 



 بە دالیل مختلف این کاربر توسط سازمانهای جاسوسی – تروریستی بالک یا مسدود می 

 شود وتا حال 10 کاربر جدید را انتخاب کرده است لطفا با ایمیل تماس بگیرید

 اگر نامه ما را دریافت کردید ما را در جریان بگذارید. 

ما را در کامل کردن این افشا گری یاری دهید اطالعات در مورد فرد ،گروه و یا هر 

 تشکیالتی که با پیکار ،شفق سرخ )ساواک ( وابسطه گی داشته را به ما ارسال دهید.

afsha88000@gmail.com 
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