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 !ميرويس عزيز

 آنچه را میچون  .ھايت  وافری دارم به خواندن نوشتهۀبرم اما عالق يضی  بدی رنج میکه شديداً از مر دیبا وجو

ھای استاد گرانمايه  با احترام زياد به خواندن نوشته. گيرد  و از اعماق قلبم سر چشمه میبوده حق هنويسی ب

ات را افتخار   شرافت انسانیواقعاً   وبودنانقالبی ،  رزمندگی. راستا خودتھمينداد پغمانی و در  خالق،موسوی

ام   و  دوست بودم و خودت را فقط چند بار ھم صحبت شده) موسیزنده ياد  (آشنايی دارم و با مامای بزرگوارت  

خوانم که ھنوز ھم شور و شعف انقالبی ات را جزر و مد روز گار خدشه دار نساخته است از  بينم و می میچون 

و .  گرانه و انقالبی ات ءھای افشا خودت دارم و ھمچو نوشتهه  افتخار ب؛باور کن. خوشحالی در لباس نمی گنجم

 »ثنا«که آدمی مثل  خود ت بايد افتخار به اين داشته باشی که فرزند برومند و مبارز توده ھا بوده و باالتر ازآن اين

 چون او خيلی پست تر از درجه و منزلتی است ؛ خودش در ذات خود باعث افتخارت می باشدکند صيف نمیترا تو

  .که به او اسم انسان را گذاشت

چند شب قبل به ديدنم آمده بود داشتم  با ذکر که با صحبتی که با يکی از دوستان . خمينی بوده استنماينده   او قبالً 

با تحويل اسناد به من  سياه تاريخ را که در خدمت رژيم خمينی  ھم بوده است ۀبع و سند اطمينان داد که اين اعجومنب

 اسناد و مدارک را به نشر خواھم  آنته بالبه زود ترين فرصت ممکنه ھم  من که ھمگان معرفی خواھد داشتبه 

 سپرد

) ی ھائ شعله(ھای بی ترس و انقالبی ات منحيث يک انسانی که ھنوز ھم به  خاطر نوشتهه فعالً عجالتاً از خودت  ب

 .نمايم دانی مینگرد اظھار سپاس و قدر  احترام میۀدييان و جنبش را به داحترام دارد و بزرگان اين جر

ی تجارت سياسی  ئنام شعلهه  گری اشخاص و افرادی که بءوليت و انقالبی ات در راستای افشاؤ با مسھای نوشتهاز 

 ند سپاسگذار مدار می

 .ممنونت      آزاد ل

 

  


