
هاشم خواستار :    

 

این عوعو سگان شما نیز بگذرد

نامه زندانی سیاس#ی هاشم خواستار در خصوص بازی شیخ و شاه

 زندانی سیاس%ی هاشم خواستار که در زندان وکیل آباد مشهد زندانی است، با نوشتن یک نامه مفصل

.خطاب به مردم ایران، آخرین تالش های خامنه ای برای ماندگاری در قدرت را شرح داد

 هاشم خواستار که با اتهام تبلیغ علیه نظام زندانی شده است، یکی از پیشکسوتان جامعه معلمان

.ایران است که به دلیل مخالفت هایش با والیت فقیه بارها زندانی شد

:متن کامل نامه زندانی سیاس%ی هاشم خواستار به این شرح است

هاشم خواستار؛ آخرین جنایتکاران، آخرین شهدای راه آزادی

  در خانه اش که آقای خامنه ای در همین خانه بارها نان و نمک اش۸۶ اسفند ۱۴طاهر احمدزاده در  

. ساعت زندگی سیاس%ی اش را برای من و همسرم تعریف کرد۴را خورده و نمکدان شکسته به مدت 

اما از قسمت های بسیار حساس و جذاب آن. قسمت هایی که به بحث ما مربوط است بیان می کنم  

.گرچه به بحث ما مربوط نباشد نیز نگذشته و خالصه آن را داخل پرانتز بیان خواهم کرد



  در خانه آقای شانه چی از بازاریان خوشنام۵۱شادروان طاهر احمدزاده و آقای خامنه ای در تابستان 

 ساکن تهران بودند که مسعود احمدزاده فرزند طاهر احمدزاده از چریک های فدایی خلق وارد خانه

.می شود

مسعود پایش را. چریک زندگی عادی و معمولی ندارد و ممکن است هفته ها پا از کفش بیرون نیاورد  

آقای خامنه ای. که روی مالفه سفید می گذارد بر اثر عرق رد پایش کامل بر روی مالفه سفید می افتد  

.به آقایان احمدزاده و شانه چی می گوید این رد پنجه یک شیر است

 سازمان چریکهای فدایی خلق تشکیالت کمونیستی است که با افکار آخوند و مال هیچگونه همخوانی

اما آقای خامنه ای چنان شیفته مبارزه بوده که به رد پای مسعود احمدزاده کمونیست می گوید. ندارد  

.این رد پنجه شیر است

 حاال تصورش را بکنید که آقای خامنه ای به سازمان مجاهدین خلق ایران که یک سازمان موحد و

.خداپرست می باشد چه ارادتی داشته است

.نفاق آقایان خمینی و خامنه ای و تمام آخوندها را در مباحث بعدی بی پرده و عریان خواهیم دید

  سال۱۵طاهر احمدزاده بعد از انقالب استاندار خراسان بزرگ شد و در مجموع در رژیم شاه و شیخ 

.زندان رفته و در جمهوری اسالمی بسیار شالق می خورد

  به زندان افتاده که خبر۵۱در نیمه دوم سال . او حتی در هشتاد سالگی نیز در مشهد به زندان می افتد

در زندان یک رادیوی کوچک توسط زندانیان خارجی. دستگیری فرزندانش مسعود و مجید را میشنود  

.در طبقه پایین به دست احمدزاده که در طبقه باال بوده می رسد

بعد از شام.  از رادیو بی بی س%ی می شنود که مسعود و مجید اعدام شدند۵۱ اسفند ۱۱احمدزاده در   

امروز شاه. زندانیان را جمع کرده و می گوید می خواهم خبری به شما بگویم که به من تبریک بگویید  

(سرها در گریبان و سالمت را نمیخواهند پاسخ گفت)فرزندانم مسعود و مجید را اعدام کرده  .

ماجرای طاهر احمد زاده از زبان هاشم خواستار

 چند روز بعد دکتر مستوره، دختر بزرگ احمدزاده، با دسته گل و جعبه شیرینی به دیدن پدر آمده و

.شهادت برادرانش را تبریک می گوید



 خبر به بی بی س%ی رسیده و اعالم می کند که دختر احمدزاده با دسته گل و جعبه شیرینی برای دیدن

.پدرش به زندان رفته و اعدام برادرانش را به پدر تبریک گفته

.رئیس شهربانی وقت برای شنیدن حقیقت برای دیدن احمد زاده به زندان میرود

رئیس شهربانی از احمدزاده می پرسد جدیدًا کس%ی به مالقات شما آمده؟

دخترتان به شما چی گفت؟ دخترم با جعبه شیرینی و دسته گل به دیدنم. بله دخترم: احمدزاده می گوید  

رئیس شهربانی سرش را پایین انداخته و می رود. آمد و اعدام برادرانش را به من تبریک گفت .

بعد از انقالب دکتر مستوره همراه با. جمهوری اسالمی نیز مجتبی فرزند دیگرش را اعدام می کند  

 همسرش میخواهند به فرانسه فرار کنند که همسرش گرفتار و اعدام و مستوره به فرانسه پناهنده

مقایسه کنید با سخنان آقای حسینی مامور وزارت کذابان که به فرزندم احمد می گوید. می شود  

!چون پدر شما زندان را دوست دارد روانی است

  به فرانسه پناهنده و جمهوری اسالمی دو فرزندش را اعدام و خانه اش را۶۰آقای شانه چی در سال  

در پیری با مشتقات بسیار به ایران آمده که در میهن بمیرد. مصادره میکند .

.خودش را به آقای خامنه ای رسانده که خانه اش را به او برگرداند تا در پیری سر پناهی داشته باشد  

 آقای خامنه ای از غذاهای لذیذی که در خانه ایشان می خورده تعریف کرده و میگوید به دادگستری

.مربوط است

وصیت می کند که از قاتالن.  در خانه ساملندان فوت می کند۸۷خانه اش را به او نمی دهند و در سال   

.دو فرزندش گذشته

قسمت دوم نامه هاشم خواستار

:ـ اعدام، زندان، تبعید، خانه نشینی برای لباس شخص#ی های شورای انقالب۱

با شش( آیت هللا طالقانی، مطهری، بهشتی، موسوی اردبیلی، خامنه ای و هاشمی رفسنجانی) روحانی ۶  

۱۲( بازرگان، یدهللا سحابی، عزت هللا سحابی، بنی صدر، ابراهیم یزدی و قطب زاده)لباس شخص%ی   

اعضای شورای انقالب به تایید و انتخاب آقای خمینی برای گذر. نفر از اعضای شورای انقالب بودند  

روحانیت از همان ابتدا بنای مخالفت و بدرفتاری با. از رژیم شاه به جمهوری اسالمی انتخاب شدند  



 لباس شخص%ی های شورای انقالب و آیت هللا طالقانی که هم آهنگ با لباس شخص%ی ها بود گذاشته و

چرا؟. همیشه چوب الی چرخ دولت موقت انقالب می گذاشتند

اما نفاق داشت. برای اینکه روحانیت از همان ابتدا صداقت نداشت .

 می خواست قبل از آنکه توده های مردم پی به خدعه و فریب و نفاق روحانیت ببرند یک نیروی نظامی

 مطیع و قدرتمند همچون سپاه و کمیته ها ایجاد و سپس تمامی احزاب و سازمان ها و گروه ها و

 افرادی که درانقالب نقش بنیادی داشتند را از میدان بیرون و سرکوب کنند و حکومت آخوندی مطلق

.به وجود آورند

 چطور آیت هللا طالقانی در همان عمر کوتاه است بارها به مردم هشدار داد که بیدار باشید که

آب و برق را مجانی میکنیم، هم دنیا) دیکتاتورها ابتدا برای فریب مردم وعده های نان و آب می دهند   

مارکسیست ها هم آزادند، حکومت ما)، وعده آزادی می دهند (و هم آخرت شما را آباد میکنیم   

(همچون همین حکومت فرانسه خواهد بود، روحانیت جایش مسجد است .

شمه هایی از فریبکاری خمینی از زبان هاشم خواستار

 اما به محض اینکه قدرت نظامی پیدا کردند همه مخالفان را قتل عام و زندان و فراری و خانه نشین 

.می کنند که آیت هللا خمینی با همکاری سایر روحانیون از جمله آقای خامنه ای چنین کرد

 آیت هللا طالقانی در مجلس خبرگان برای اعتراض به روند نوشتن قانون اساس%ی و مخالفت با آخوندها

آیت هللا طالقانی از نیت آخوندها و در رأس آن آقای خمینی آگاه بود که. روی صندلی نمی نشست  

.میخواهند حکومت دیکتاتوری به وجود آورند

. سال پیش هم بدتر شود که شد۷۰می گفت میترسم این قانون اساس%ی از قانون اساس%ی 

در شهر و روستا مردم به کوچه و.  آیت هللا طالقانی با مرگ مشکوک از دنیا رفت۵۸ شهریور ۱۹در   

.خیابان ریخته و عزاداری باشکوهی کردند

روزنامه.  با گرفتن سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام بازرگان استعفا کرد۵۸ آبان ۱۳در   

.میزان ارگان نهضت آزادی توقیف شد



 اولین حکمی که آقای خمینی بعد از انقالب داد به صادق قطب زاده بود و او را سرپرست رادیو

.تلویزیون کرد

.صادق قطب زاده را به بهانه اینکه همراه با آیت هللا شریعتمداری میخواسته کودتا کند اعدام کردند

 آخوند ری شهری، وزیر اطالعات، سیلی به گوش آیت هللا شریعتمداری زده و او را خانه نشین و اجازه

.نمی دهند که بیماری سرطانش را درمان کند

 می گوید  ازبدعهدی خمینی نسبت به وعده هایش هاشم خواستار 

.بنی صدر، وزیر دارایی دولت موقت و رئیس جمهور بعدی، از کشور فرار کرد

 در اولین مجلس شورای آخوندی باران تهمت ها و فحاش%ی ها را به بازرگان، یدهللا سحابی، هاشم

 صباغیان، معین فر، عزت هللا سحابی و ابراهیم یزدی که از سران نهضت آزادی در مجلس شورا بودند

بعدها ابراهیم یزدی و عزت هللا. وارد و دیگر اجازه ندادند که برای دوره های بعدی کاندید شوند  

.سحابی را به زندان انداختند

 در مرگ عزت هللا سحابی دخترش هاله سحابی از زندان آزاد و اطالعاتی ها هنگام تشییع جنازه مشتی

.به سینه هاله می زنند و او را می کشند و پدر و دختر را در لواسان دفن می کنند

 شادروان مهندس عباس امیر انتظام معاون نخست وزیر را به بهانه جاسوس%ی برای آمریکا به حبس ابد

.محکوم می کنند

.کریم سنجابی دبیر کل جبهه ملی و وزیر خارجه همان ابتدا استعفا و خانه نشین شد

 دکتر کاظم سامی وزیر بهداری و دبیرکل حزب جاما با مرگ فجیع در مطب و توسط احمدی نژاد و

داریوش فروهر وزیر کار و دبیر کل حزب ملت ایران همراه با همسرش پروانه. دوستانش به قتل رسید  

. ضربه کارد به قتل رسید۱۷اسکندری توسط اطالعاتی ها در خانه اش با 

  سالگی نیز به۸۰شادروان دکتر محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقالب بارها و در سن 

.زندان افتاد

 شادروان دکتر سیروس سهامی اولین رئیس دانشگاه فردوس%ی مشهد بعد از انقالب در همین زندان پنج

.سال زندان و اموالش مصادره شد



.میگفت دو نفر مرا شالق می زدند که هنوز شالق یکی فرود نیامده نفر بعدی شالق را می زد

. سال زندان و اخراج شد۴شادروان داوود پور رئیس آموزش و پرورش نیشابور بیش از 

 مهندس برازنده، معلم و اولین رئیس جهاد سازندگی خراسان، را در داخل اتومبیلش در نصف شب

…خفه کردند و

.سخن بسیار و آمار وحشتناک است

 چرا این همه قتل و زندان و تبعید و اخراج نخبگان سیاس%ی که در ابتدا مورد تایید آخوندها بودند

 برای این بود که آخوندها نفاق داشتند و می خواستند مخالفان سیاس%ی شان را از سر راه برداشته و

 دیکتاتوری مطلق ایجاد کنند که کردند، تا روزی که که آخوند ها یک روزی که آن روز االن است مثل

!خر تو گل فرو بروند که رفته اند

قسمت سوم نامه هاشم خواستار در مورد سیاست خارجی ولی فقیه

از دوستی با کشورهای گدا و گرسنه چین و! ملت قهرمان ایران. آخر و عاقبت دیکتاتورها همین است  

 روسیه و مستعمرات شان همچون کره شمالی و قزاقستان و ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان و

سوریه و … چی به ایران میرسد؟

.این کشورها فقط می خواهند ما را بچاپند که می چاپند

چه اشکال دارد که در آینده ایران نیز با حفظ منافع ملی و تداوم دموکراس%ی و در! ملت قهرمان ایران  

 یک شرایط برابری، همچون رابطه اتحادیه اروپا و کانادا و انگلیس و استرالیا با آمریکا، متحد و دوست

آمریکا باشد؟

:ـ از امیرکبیر تا خمینی و خامنه ای۲

 از زمان ناصرالدین شاه تاکنون حدود یکصد و هفتاد سال گذشته و دهها شاه و نخست وزیر و رئیس

.جمهور و امام و رهبر آمدند و رفتند

در رابطه با بازرگان و بنی صدر مردم می. اما مردم فقط از امیرکبیر و مصدق به نیکی یاد می کنند  

.گویند آزادیخواه بودند، اما نگذاشتند که بتوانند کاری انجام دهند

. سال و مصدق دو سال و چهار ماه حدودا نخست وزیر بودند که در تاریخ ما ماندگار شدند۳امیرکبیر 



 چرا امیرکبیر بدون هیچ گونه درآمد زیرزمینی همچون نفت و گاز و مس و آهن و … اقتصاد را سر و

 سامان داد و خزانه را پر و یاغیان را سرکوب و کشور را یکپارچه و خدمات عمرانی و علوم جدید وارد

 و برای درباریان و کارگزاران دولتی و شاه حقوق ماهیانه برقرار و هرگونه رشوه خواری را در سراسر

کشور از بین برد؟

خمینی و خامنه ای وطن فروش هستند: هاشم خواستار

 چرا مصدق بدون نفت ضمن این که به آزادی بیان و آزادی احزاب و افراد احترام بسیار می گذاشت

توانست که اقتصاد کشور را سر و سامان داده و تنها در آن دو سال ایران توانست گندم صادر کند؟

 بی تعارف بگویم برای اینکه امیر کبیر و مصدق وطن پرست و آقایان خمینی و خامنه ای وطن فروش

.هستند

.وطن پرستان جانشان را برای ملتشان کف دست می گذارند

 اما وطن فروشان، وطن پرستان را برای آرزو های شیطانی و واهی خود اعدام و زندان و تبعید و خانه

.نشین می کنند

 آقای خمینی به کشور عراق که اکثریت شیعه داشت به شکل طعمه نگاه می کرد و می خواست حکومت

.صدام را سرنگون و دومین دیکتاتوری مالها را به وجود آورد

 در زمان جنگ ایران و عراق بازرگان نامه ای به آقای خمینی نوشت که تو چوپان چرا گوسفندان را به

.گرگ می دهی؟ آقای خمینی همه کاره بود و بیش از ده سال حکومت کرد

به غیر از کشت و کشتار چه کار کرد؟ آقای خامنه ای به غیر از کشت و کشتار چکار کرد؟

آقای خامنه ای با سرمایه من و شما صدها میلیارد دالر خرج ده سال جنگ در سوریه !آهای ملت  

.کرده و می کند تا یک جنایتکار به اصطالح شیعه عربی به نام بشار اسد را در قدرت نگه دارد

آقای خامنه ای با سرمایه من و شما صدها میلیارد دالر هزینه هشت سال جنگ در یمن !آهای ملت  

.کرده و می کند تا بتواند شیعه های زیدی را به قدرت رساند



نیجریه و افغانستان و. در لبنان و عراق هم به غیر از این یعنی کشت و کشتار کاری انجام نداده اند  

 بحرین و عربستان و … را نیز آقای خامنه ای فراموش نکرده و مردمش را بی نصیب از کشت و کشتار

.نگذاشته است

مجازات اعدام باید لغو شود: هاشم خواستار

وطن. به کارنامه امیرکبیر و مصدق و ناصرالدین شاه و محمدرضا شاه و خمینی و خامنه ای نگاه کنید  

اما وطن فروشان تنها از ملتشان جان میگیرند. پرستان برای ملتشان و به ملتشان جان می دهند .

 آقای خامنه ای افتخار کند کشور را فاحشه خانه، دزد خانه، شیرکش خانه، گدا خانه و قصاب خانه

.کرده است

اگر این نوشته ها را روی سنگ بگذارند سنگ آب شده و به فریاد می آید و !آقایان وطن فروشان  

ولی قلب شماها از سنگ هم سنگ تر. گواهی می دهد که نوشته های من حق است و حق نام خداست  

.است که بر شما اثر نمی گذارد

  نامه نوشته که به اعدام ها و شرایط بد زندان۴. زندان بودم۹۰_۸۸سال  !ملت قهرمان ایران

.اعتراض کردم

. یعنی بند قاتالن و معتادان کردند۴ و ۵می دانید با من چه کار کردند؟ مرا تبعید به بند 

 در داخل کریدور مرا بین زندانیان عادی چنان کتابی می خوابانیدند که شانه ام به زمین نمی رسید و در

. اجرا شد۹۲آخر یک حکم حبس دیگری هم به من دادند که سال 

  هنگام خواب بخار دهان یک معتاد کریستالی مرتب به داخل دهانم می۴هنوز یادم نمیرود که در بند 

۵همبندیانم به قاض%ی ناظر زندان، انوری، اعتراض کرده بودند که چرا خواستار را به بند . آمد  

.فرستادید؟ گفته بود چون آقای هاشم خواستار می نویسد فرستادیم که از نزدیک ببیند

خمینی و خامنه ای و رییس#ی آخرین جنایتکاران: قسمت چهارم نامه هاشم خوستار !

آخرین جنایتکاران تاریخ. به جرأت می گویم امسال خمینی و خامنه ای و رئیس%ی و …! ملت قهرمان ایران  

 ایران خواهند بود و بعد از اینها کشور با تداوم دموکراس%ی در صلح و آرامش ساخته خواهد شد و

.هرگز استبداد و جنگ به خود نخواهد دید



اعالم می کنم که بین ایرانیان خارج با داخل هیچ. کبوتران خونین بال به وطن باز خواهند گشت  

.تفاوتی وجود ندارد

شهدای راه آزادی آخرین شهدا خواهند. آنها اگر بیشتر از ما زجر نکشیده اند کمتر از ما زجر نکشیدند  

.بود

 در شهر و روستا، خیابان و مدرسه و همه جا و همه چیز به نام آنها در جای جای ایران نصب و دیده

.خواهد شد

 جنگ طبقاتی به صورت کالسیک تمام شده و ایران و منطقه به پایان تاریخ خواهد رسید و تاریخ

.دیگری آغاز خواهد کرد

:ـ آقای جواد لعل محمدی در سلول انفرادی در تقابل با اصالح طلبان متعفن۳

  حدود هفت ماه در سلول انفرادی بوده و ده روز اعتصاب۱۴۰۰در حالی که آقای لعل از مهر ماه 

 غذای خشک داشته که ناخن های پایش می افتد و پاهایش تاول میزند که االن ناخن های پا دارد درمی

.آید شایعاتی بر سر زبان ها می افتد که در خانه اش است

.این شایعات از کجا آمده؟ آقای لعل وکالت تام داده که جریان را افشا کنم

  سال است که۱۷آقای جوادی حصار اصالح طلب که برادر زن آقای لعل است و به گفته آقای لعل 

 دو خانواده هیچگونه ارتباطی با هم ندارند در فضای مجازی اعالم می کند که ایشان در خانه اش

.است

چرا؟.  است اعالم می کنند که آقای لعل در خانه اش است۶/۱دوباره اخیرًا هم در حالی که در اتاق بند   

 به این چه می گویند؟ یعنی دروغ تا این اندازه در تک تک افراد وابسته به رژیم ریشه دوانده که برای

 بقای رژیم چنین انسانیت و شرافت و آبروی سیاس%ی خود را اگر ذره ای مانده باشد که نمانده است

زیر پا له کند؟

خمینی و خامنه ای فاشیزم مذهبی بنا کردند: هاشم خواستار

 شک نیست جمهوری اسالمی به رهبری آقای خمینی و خامنه ای یک حکومت فاشیستی با لعاب مذهبی

.همچون حکومت فاشیستی موسیلینی در ایتالیا و هیتلر در آملان می باشد



 آقای جوادی حصار تمام تخم مرغ هایش را در سبد جمهوری اسالمی گذاشته و دیکتاتوری به این

.بی رحمی را نمی بیند یا نمی خواهد ببیند

 کشوری که به این روز سیاه افتاده آقای خمینی و خامنه ای به تنهایی انجام ندادند بلکه یک مجموعه

.که در درون آن اصالح طلب و اصولگرا و اعتدال گرا وجود دارد کشور را به فالکت کشانده

گند و بو و طعم این رژیم از نیجریه تا! به حق که جوادی حصار ها پیرو همان امام شان هستند  

.افغانستان را فرا گرفته و به زودی توسط ملت قهرمان ایران در خواهد شد

 آن وقت جوادی حصار ها با مردم چه کار خواهند کرد و یا بالعکس؟ فکر آن روز را کرده اید که مردم

چگونه با شما رفتار خواهند کرد؟

اگر! تعجب می کنم که جوادی حصار ها خودشان مرده هستند و می خواهند مرده را زنده کنند  

 کشور گل و بلبل است چرا فرزندانتان با سرمایه های همین ملت در کانادا و انگلیس و اروپا و آمریکا

و… هستند؟

 به قول آخوند جوادی آملی اگر مردم روزی وابستگان به رژیم را به دریا بریزند دولتمردان جای پای در

.خارج داشته باشند که فرار کنند

هر روز صبح که از. آقای خامنه ای و پیروانش دنیا را به خودشان تنگ و تاریک و کوچک کرده اند  

 خواب بیدار می شوند و روشنایی را می بینند ناراحت شده یک روز به سرنگونی و سقوطشان نزدیک تر

.شده اند

 ما آزادیخواهان هر روز صبح که از خواب بیدار می شویم و چشممان به روشنایی می افتد خوشحال

.میشویم و خدا را شکر می کنیم که یک روز به آزادی و دموکراس%ی نزدیک تر شده ایم

ـ قاض#ی حسن حیدری، زندان یا آزاد؟۴

میثم، مامور اطالعات، به آقای لعل گفته قاض%ی حیدری. دو صدا از درون رژیم شنیده می شود  

.بازداشت است و پرونده اش سنگین است و مجوز اقامت در کشور دیگری نیز دارد



  که مرا به اطالعات بردند آقای حسینی و همینطور مامور اطالعات که۱۴۰۱ اسفند ۲۶اما به تاریخ 

 اخیرًا با آقای دکتر جعفری مالقات کرده اند سخت از قاض%ی حیدری دفاع کردند که آدم درستی است و

!بازداشت نیست

  زندانی به نام عبدالحکیم۶/۱در همین اتاق روبروی ما یعنی اتاق  !آهای شب پرستان دزد جنایتکار

.گرگیج است که قاض%ی حیدری در مقعدش اسپری فلفل پاشیده

 کارکنان زندان تعریف می کنند همیشه با زنجیر طال به گردن و پیراهن آستین کوتاه و صورت شش تیغه

.به زندان می آمده

  چنان سیلی زده بود که پرده گوشش پاره و از آن گوش۹۲ و ۹۰ ۸۸آقای محمد میرزایی در سالهای 

اگر قاض%ی حیدری را با آب زمزم بشویند پاک نمی شود. نمی شنید .

راستی و درستی: قسمت پنجم هاشم خواستار

:ـ راستی و درستی۵

 رژیم آنقدر از دین و مذهب سوء استفاده کرده که انسان به خاطر تنفر مردم از حاکمان دینی جرأت 

.نمی کند یک حرف دینی بزند

 از مردم عذر خواهم که باید با آخوند های خدعه گر و دروغگو و منافق با زبان خودشان حرف زد و

.آنها را محکوم کرد

.پیامبر می گوید الناس علی دین ملوکهم، یعنی مردم بر روش حاکمان خود هستند

  میلیارد دالر هر کشوری به اوکراین کمک می کند و این با۴۰در جنگ روسیه با اوکراین از یک دالر تا 

.تصویب مجلس آن کشور است که در نهایت مردمان کشور و جهان خبر دار میشوند

 آقای خامنه ای چه مبلغ به حزب هللا لبنان و بشار اسد جنایتکار و حشدالشعبی عراق و شیعه های

 زیدی یمن و آیت هللا زکزاکی نیجریه و عیس%ی قاسم بحرین و شیخ نمر عربستان وآخوندهای افغانستان

کمک کرده و کمک می کند؟. و …

مردم ایران نامحرم اند؟ نباید بدانند؟

اگر این وطن فروش%ی نیست پس چیست؟



 با پول مردم ایران برای صدور فاشیسم دینی به این کشورها هزاران انسان بی گناه کشته و بی خانمان

.شده اند

، رضا شاه، محمدرضا شاه، خمینی،(احمد شاه فاشیست و دیکتاتور نبود)همچون محمدعلی شاه   

.خامنه ای، صدام حسین، قذافی، فرانکو اسپانیا، موسیلینی ایتالیا، هیتلر در آملان آدم کشند

.اما دیکتاتور های دینی جنایتکارترند، چون به نام خدا و مردم یعنی هر دو می کشند

در یک. این فسادی که چنین رژیم آقای خامنه ای را فرا گرفته تصور می کنم در دنیا بی سابقه باشد  

 جمله یعنی کشور آتش گرفته و تا این رژیم در قدرت هست آتش نه تنها خاموش نمی شود بلکه روز به

 روز شعله های آتش گسترش پیدا می کند که خانه های بسیاری در طالق، اعتیاد ،فحشا، دزدی، قتل،

آقای خمینی زمانی که به. کالهبرداری، تجاوز، گرانی و بیکاری و تورم و… سوخته و خواهد سوخت  

!خبرنگار ایتالیایی گفت خدعه کردم و خبرنگار گفت صدای پای فاشیسم می آید

من. اکنون معلوم و آشکار شده که محصول حکومتی فاشیستی فقر و فالکت و نابودی مردم است  

.عقیده دارم که در آینده یکی از اصول قانون اساس%ی باید راستی و درستی باشد

هیچ. اگر شهروندی و به خصوص دولتمردی بر خالف آن عمل کند مجازات سنگینی داشته باشد  

 اشکال ندارد که مسئوالن و نمایندگان و رئیس جمهور آینده بتواند به راستی و درستی قسم بخورد تا با

 پیروی مردم از آنها هر چه زودتر فرهنگ دروغ و فریب و نفاق به ارث رسیده از حکومت آخوندی از

.بین برود

!هاشم خواستار؛ سالم فرمانده، سیدعلی درمانده

!ـ سالم فرمانده، سیدعلی درمانده۶

.تمام حکومت های دیکتاتوری از هر نوعی که باشند فریبکار و خدعه گر هستند

شاه در مصاحبه با مجله آمریکا و گزارش های. مقایسه دو رژیم شاه و شیخ گویای همه چیز هست  

به هرکجا که می روم تظاهرات و اجتماعات با شکوهی به طرفداری از من بر: ۱۹۷۸/ ۶/ ۲۶جهان در   

.پا می گردد



به مردم این آزادی ها داده. قدرت و نیروی مخالف به هیچ وجه نمی تواند با قدرت دولت مقابله کند  

 شده است که از دولت و حتی شخص من انتقاد کنند بدون اینکه به خاطر این انتقادات تعقیب یا

.توقیف شوند

  زندانی سیاس%ی وجود ندارد و۵۷ مرداد ۱۰از : داریوش همایون وزیر اطالعات شاه به خبرنگاران 

  شاه در تلویزیون۵۷ مرداد ۱۴. محکومین را تروریست ها، جاسوسان و آنارشیست ها تشکیل می دهند

یعنی هرکس رای خودش را بدهد آن رای خوانده شود. انتخابات باید صددرصد آزاد باشد: ملی .

ولی امر» که ۹۰سال . آقای خامنه ای تمام تبلیغات و کارهای نمایش%ی شاه را کور کورانه انجام می دهد  

به بجنورد رفته بود، بسیج و سپاه تمام اتوبوس های مشهد و روستاهای آن را پر از« مسلمین جهان  

.آدم کرده و برای استقبال به بجنورد فرستاده بودند که مردم مشهد برای تردد اتوبوس نداشتند

 هزاران میلیارد تومان در شهر های مختلف هزینه می شود تا کودکان معصوم با یک عده بسیجی و

!سپاهی سالم فرمانده سید علی درمانده را بخوانند

 ملت قهرمان ایران محبوبیت افراد و احزاب و سازمان ها در کشورهای آزاد و دموکراتیک از صندوق

.های رای بیرون می آید

اما. در انتخابات اخیر فرانسه آقای مکرون اکثریت آرا را کسب و برای دور دوم رئیس جمهور شد  

 حزبش در مجلس نمایندگان اکثریت آرا را به دست نیاورد که مجبور است برای تشکیل دولت با احزاب

.دیگر ائتالف کند

در ایران اصال آزادی احزاب وجود دارد؟؟

  دی و سالم فرمانده سیدعلی۹حزب اختالسگران، حزب بسیج، حزب سپاه، آزاد هستند که حماسه 

.درمانده و هزاران میلیارد اختالس و … را به وجود آورند

 در کشور های آزاد و دموکراتیک مردم در برگزاری مراسم دینی و ملی و استقبال از شخصیت های

اما نه این که دولت ها از بچه های معصوم و دانش آموز سوء استفاده کنند. سیاس%ی آزاد هستند .

کالس ما و کالس های دیگر از مدارس مختلف تعطیل و در.  در زاهدان کالس هفتم بودم۴۴سال   

.بلوار فرودگاه ردیف شدند که شهبانو از جلوی ما رد شد



  آبان تعطیل کردند و تمرین نمایش های خاص دادند که۴ در زاهدان کالس هشتم بودم که تا ۴۵سال 

.در چهارم آبان برای روز تولد شاه اجرا کردیم

تعداد زیادی عکس شاه و فرح و ولیعهد به ما دادند که عید.  آبان شروع شد۵عماًل سال تحصیلی از   

.نوروز که به روستا رفتم به دیوار خانه پدری چسباندم

  که دانشگاه قبول شدم عید نوروز برای زیارت پدر و مادر به روستا آمدم و تمام آن عکس ها۵۰سال 

فراموش نمی کنم مادرم گفت این عکسها را که خودت آورده و به دیوار. را پاره و بیرون ریختم  

گفتم آن زمان بچه بودم! چسبانده بودی .

ملت ایران دیگران ملت سابق نیست که با این نمایش ها فریب بخورد !آقای خامنه ای .

آهای ملت قهرمان ایران شما. ملت ایران حکومتی همچون حکومت فرانسه و هندوستان می خواهد  

رشوه و دزدی در حکومت یک میلیارد و دویست میلیونی هندوستان خوانده و یا شنیده یا دیده اید؟

وزیر کشور فرانسه فرزند خواهرش را. دموکراس%ی یعنی همین که حکومت پاک و در خدمت مردم باشد  

.استخدام وزارت خانه اش کرد، چنان احزاب و رسانه ها به او حمله کردند که مجبور به استعفا شد

 آن وقت آقای خامنه ای حکومت غارتگر و آدمکش و وطن فروش را می خواهد در قدرت نگه دارد که

.دیگر از ایران و ایرانی هیچ چیز نماند

  میلیارد دالر در بانکهای خارجی۱۵۰برابر گفته بهمنی، رئیس اسبق بانک مرکزی، آقازاده ها حدود 

آقای خامنه ای همین پول ها را به ایران بازگرداند تا چند ماهی به حکومت ننگینش. ذخیره ارزی دارند  

.ادامه دهد

اخطار هاشم خواستار به خامنه ای

به تو اخطار می کنم که در این تغییر و تحول هر هزینه ای که به مردم تحمیل کنی یک! آقای خامنه ای  

.میلیون برابر آن بر تو و هم دستانت تحمیل خواهد شد

.ـ من در زندان آخوندم و آخوند در زندان جهل و خرافات۷



 من آزادم، که اندیشه آزادانه در بین ملت می گردد و شما آخوندهای وطن فروش در زندان جهل و

.خرافات هستید که نامتان را نمی برند و اگر ببرند با لعن و نفرین می برند

 من جوانم چون اندیشه ام جوان است و شما پیر و فرتوت هستید چون اندیشه تان ارتجاعی و درخط

.نازیسم هیتلری و فاشیسم موسولینی است

به کوری چشم دشمنان، هاشم خواستار هنوز زنده و! آهای وطن فروشان شب پرست دزد جنایتکار   

.در زندان خامنه ای برای آزادی ملت قهرمان ایران مبارزه می کند

 تقدیم به شهید دکتر سید حسین فاطمی، وزیر خارجه وطن پرست دکتر محمد مصدق، بزرگ مرد

.تاریخ معاصر ایران و کسانی که راه او را ادامه میدهند

هاشم خواستار نماینده معلمان آزاده ایران زندان وکیل آباد مشهد
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