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فراماسونها آه  روزنامه مكزيكو هرالد فاش آرد آه در آنگره بين المللي

از   در مكزيك برگزار شد، دونفر نماينده1982بطور محرمانه در اآتبر سال 
، شرآت سيد محمود دعايي و رازيسيد محمد شيطرف خميني ، بنامهاي 

هرالد، چاپ مكزيكو  مكزيكو,  mx.mexicohrelad.www( داشته اند
 )1982اآتبر - مكزيك.سيتي

   
فراماسونري بين المللي، پيشتر ها آشكار  ارتباط خميني و دارو دسته اش با

اردبيلي،رباني املشي، سيد  ، عبدالكريم موسويمحمد بهشتي  .گرديد
بوده و هستند  و عده اي ديگر عضو لژ اسالم فراماسونري عبداهللا شيرازي

 ، اينسيد جمال الدين اسد آبادي ازآه پس از آنكه خميني جنايتكار 
سرسپرده انگليس، صهيونيسم و فراماسونري جهاني بعنوان نخستين رهبر 

ه نام برد، لژ اسالم به لژ سيد جمال الدين خاورميان انقالب اسالمي
 رييس مادام العمر اين لژ است آه آني مهدوياسدآبادي تغيير نام يافت و 

 .است همواره يك پايش در تهران و پاي ديگرش در لندن

http://www.mexicohrelad.mx/


 
 معدوم در آلمان و در بهشتي هنگامي آه دوشادوش سيد محمد خاتمي

خود . آه عضو فراماسونري بودآار مي آرد، ديگر مدتها بود  شهر هامبورگ
ترومن در دفاتر اصل چهار آار مي آرد و از آن   در زمان اصل چهاربهشتي

 .آمد هنگام به عضويت فراماسونري در
 

-در اينكه بيشتر رهبران و دست اندرآاران رژيم جمهوري اسالمي يهودي 
 :هستند بر هيچكس پوشيده نيست ماسون

  
 مكارم شيرازي  برادران الريجاني، ناصرعطااهللا مهاجراني، شيخ خزعلي،

 ، نوربخش، هاشمي عراقي)يهودي نيز دارد-آه زني انگليسي(
وي هنگامي آه در سياتل (آمال خرازي  ،)يهوديان عراق شاهرودي، از(

دوره اي هاي خود گفته بود آه يهودي  آمريكا درس مي خواند به همه هم
وي تازه مسلمان  از آنجا( حبيب اهللا عسكر اوالدي تازه مسلمان، )است

 است آه پس از مهاجرت خانواده اش از عراق به ايران، از دين يهوديت به
گرويدن به اسالم مليت يهودي عسكر اوالدي را تغيير نمي . اسالم گرويدند

  ).دهد
 

آه امام يازدهم شيعيان فرزندي نداشت و بدين خاطر افسانه مهدي  از آنجا
ماسون هاي -از جمله يهودي(  عسكر اوالديخانواده .  موعود پيش آمد

 نيز خود را اوالد عسكر خواندند و بدينگونه به ريش )حاآم بر ايران مي باشند
 .اينگونه خنديده اند مسلمانان

 
 سخن نمي گويم آه اين مسئله مانند هاشمي رفسنجانيخانواده -باند از

-انند باندخانواده رفسنجاني م-باند . روشن است روز براي هر ايراني
 وزير يهودي اشغالگران مغول همداني خواجه رشيداالدين فضل اهللاخانواده 

ماسون -باند يهودي.  سياسي را در دست دارند-تمامي اهرم هاي اقتصادي
. دهند  تمامي آارهاي خود را انجام ميخامنه ايرفسنجاني بي اعتنا به 

تلويزيون ( و برون مرزياين باند با در دست داشتن راديو و تلويزيونهاي درون 
با آنها آار مي  عليرضا نوري زادهو ديگر راديو و تلويزيونهايي آه مزدور  تپش
رادیو اسرایيل، ، رادیو فرداچندين سايت اينترنتي از جمله سايت  (...آند

ايرانيان  تالش مي آنند .......... وروزي دات آام و گويارادیو بی بی سی ،
 .)ايرانيان درون مرز آنترل آنندبرون مرز را نيز همانند 

 
سعدوالدوله پس از خواجه رشيدالدين فضل اهللا همداني،  بايد افزود آه

پس از پيروزي بر مغوالن، سعد الدوله را   وزير مغول ها شد آه مردميهودي
هم روزي مي رسد آه مردم   در ايران .تكه تكه آرده و جلوي سگ انداختند

 .سگ بياندازند زمين ما را تكه تكه آرده و جلويما ماسونهاي فرمانروا بر سر
 

  !آن روز پشت دروازه است

   
  سازمان دانشجویان مبارز      -        آامران بهروزي


