
 فقره نعل وارونه! کیاحمقانه تواب تشنه به خون و  یشدستیپ

 
-یبهانبه دیمزدور سع یاطالعات آخوندها )به کارگردان ینترنتیشبکه ا کیدر  یمصداق رجیتشنه به خون ا تواب

بدرقه مادرش به فرودگاه آرالندا در استکهلم رفته بود  یبرا کهیادعا کرده است در حال( ۹۸چهارشنبه اول آبان 

 !.ردیاز او عکس بگ کیتالش کرده است از نزد «یاسالم یجمهور میو رژ یاز عناصر مشترک فرقه رجو یکی»

من »ه: ک دهدیم حیتوض ییجنا-یسیپل لمنامهیف کیبا آب و تاب مضحک در  یتشنه به خون در صحنه بعد تواب

م او را در تله انداخت یگوشه ا کیو او را دنبال کردم و در  نمیدور بشود و بعد حرکات او را بب یمقدار کیگذاشتم 

د فرار کن کردیم یسع قهیرا گرفتم و اجازه ندادم و او حدود شش هفت دق شیجلو یچرخ کیخواست فرار کند با 

کند...عاقبت را ب یکار نیمن اجازه به او ندادم که بتواند همچ کنیکه گرفته بود را پاک کند از تلفنش و ل ییو عکسها

قرار دادند و تلفنش را گرفتند وتلفنش را چک کردند و متوجه شدند  ییمورد بازجو ییو او را سرپا دیسر رس سیپل

ر واقع دبگذارم که  انیرا با هموطنان درم نیانداخته و نتوانسته بود حذف کند ... گفتم ا کیاز نزد ییسهاکه عک

 مستین یدیمن هم که ب برندینم ییکه ره بجا نهایو اونجا. اما ا نجایحضور دارند چه بسا ا یدیپل یچه چهره ها

 «.بادها بلرزم! نیکه به ا

ا دور ر ریا رانیدر برابر ا یفقره نعل وارونه عمد دارد موضوع اصل کیاحمقانه و  یشدستیتشنه به خون با پ تواب

 .زدیبگر دهد،یانجام م یآخوند یگشتاپو یکه برا ییتهایدر مورد ارتباطات و مأمور یقدر بعدبزند تا از سؤاالت م



ا ر یمصداق یدر سوئد که در فرودگاه بطور اتفاق نیهوادار شناخته شده مجاهد یعبد نیحس یاظهارات آقا طبق

 .ستیگرید زیچ تیشده، واقع یو با گرفتن عکس موجب تب و لرز و دهید ریا رانیمقابل ا

اره افسار پ کیستریعکس گرفتم، به طرز ه ریا رانیا یکه من از او در جلو دید یمصداق یوقت: »دیگویم یعبد

زمان  نیداشت....در ا یکرد و قصد کتک کار یشروع به فحاش کیشد و با الفاظ رک ریکرد، به سمت من آمد و درگ

پاک  شیعکسها خواستیم سیاز پل واشت التماس و درخواست گذ یهم آمد. او بنا سیمردم جمع شدند و پل

 تیشکا یتوانی. تو مستیگفت عکس گرفتن در سوئد جرم ن سیکند. پل تیاز من شکا خواهدیم گفتیشود و م

 «.و هول شدن او از ترس انتشار عکس مربوطه است اهویکه ه دندیبرود...همه فهم تواندیآقا هم م نیو ا یکن

 سمیو ضد ترور تیامن ونیسیکم - مقاومت یمل یشورا

 (۲۰۱۹اکتبر  ۲۷) ۱۳۹۸آبان  ۵

 


