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  ايران-پورتاليک ھوادار
٠٢.٠١.١٠  

  

 فرار خامنه ای و باندشپالن افشای 

  به استناد يک سند از شورای امنيت ملی رژيم
  

ده، در صورت سندی را که در ذيل مشاھده می نمائيد و از طر ا ارسال گردي رای م ف يک تن از ھواداران پورتال ب

  .درست بودن می تواند از اھميت بسزائی برخوردار باشد

شتری  ه ھر روزه از حدت و شدت بي م واليت فقي ردم و رژي ين م ری ب ه درگي واقعی ک ين م مگر از آنجائيکه در چن

ه دولت چنين سضعف برخوردار می گردد ، امکان اينکه براساس  در محتمل است ک د ھمانق رون درز نماي ندی به بي

  .جعل آن از جانب نيروھای مخالف می باشد

ًبناء بايد نوشت که پورتال در اين زمينه امکان تصديق و يا رد سند را نداشته محض به خاطر اطالع خوانندگان اقدام 

  .می نمايدبه نشر آن 

د آنچه  رار چن مشوق ما در نشر اين سند می تواند باشد وضعيت خراب و آشفتگی نيروھای درونی رژيم است که با ف

يلۀ تن از مسؤولين امور امنيتی شخص خامنه ای اف" و افشاء گری ھای آنھا که به وس شاءگری " محسن مخملب آن اف

ه خصوص شخص خا م ب ات دست اول رژي يد و رسوائی ھای مقام شر رس ه ن رده ھا ب دانش را از پ ه ای و فرزن من

  .بيرون انداخت

ه  ه جھت معين يه(در رابطه با متن سند و در صورت صحت داشتن آن، نبايد اين نکته را از نظردور داشت ک ) روس

ائی  ه ضد امريک تفاده از روحي ردم و سوءاس ب م اطر فري ه خ وده صرف ب دگی نم ضيه را نماين د عکس ق ی توان م

ن امکان را .  باشدھواداران شان انتخاب شده در حاليکه خيانت ھا و جنايت ھای اين باند سياه در حق مردم ايران ، اي

ا اسرائيل(که آنھا سرانجام خود را به دامن ساير دشمنان مردم ايران  يس و ي د؛ )امريکا، انگل ز  بيندازن ی نمی ني منتف

   .سازد

  AA-AAاداره پورتال
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