
 ساعت دوازده و پنجاه و هفت دقیقه بعد از ظهر به وقت تهران با کمیسیون اصل امروز بیست و پنجم اردیبهشت یکهزار و سیصد و نود
 نود مجلس شورای اسلمی تماس تلفنی داشتم، پاسخگو محترمانه از من خواست بین ساعت دو و یا سه و نیم بعد از ظهر تماس بگیرم، در

 مورخه نهم  اشتباهی به شماره تلفن من اضافه تایپ شده و در نامه پست سفارشی را که "8" ساعت دو و ده دقیقه مجدد تماس گرفتم تا عدد
 اردیبهشت سال جاری به اصل نود ارسال شده را تصحیح نمایم، این بار مخاطب آشکارا با مطرح نمودن سوالت نا مربوط قصد لوث
 نمودن مکاتبات و گمراه نمودن مرا داشت، این روش ناپسند که نمایانگر تفکر غلت کارمندان از ملت بوده و توهین به شعور رجوع کننده

 پست و یا ارسال پست الکترونیکی که عدم قبول آن خود مدرک مستند دیگری  میباشد، متداول و حتی در موردی چون مستند به قبض
 میباشد را از مدیران پنهان نموده و با اقدام به تزویر مانع تدبیر شده و غافل از عواقب نقض قوانین و گناه در مکر و دروغ راه را ادامه
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هرمعبودی جزخدا ,هرچیزکه باطل آنراپرستش کنند ,صنم ,بت ,شیطان ,سرکش ,متعدی :طاغوت
 در ادوار تاریخ عدم پیشگیری از معضلت این چنین رشد آن را افزون شده و قدرت افزوده آن مسیر انقلبهای مردمی را منحرف و ریشه

 ، هشتار دهنده پدیده مضاعف باج گیری است که معلول در وجود این پرونده ها بوده و به معنیطاغوت دوباره را بارور نموده است
کلمه کلیه جرائم را در برگرفته وام ال فساد میباشد

این نامه توسط پست سفارشی فرستاده شده و قانون جواب آنرا تکلیف نموده است
ریاست محترم اصل نود مجلس شورای اسلمی
07 تاریخ ثبت 59297 شماره پرونده /85/02

جناب آقای حجت السلم محمد ابراهیم نکو نام
با سلم و کمال احترام

چون اقامت دائم ما در خارج از ایران مستلزم ارائه مستندات است و مستندات مبنی بر
نقض قوانین در بیش از سی پرونده و تهدید به نابودی ما مسبوق به سابقه در مکاتبات پنج



ساله با آن نهاد محترم میباشد خواهشمندیم با ارجاع پرونده ها به رئیس قوه قضائیه و نقض
احکام جعلی وتعقیب قانونی مجرمین و ابلغ آن از طریق سفارت ایران در تفلیس ما را از

اقدام به معرفی خود به سازمان ملل که تنها راه در ادامه زندگی است باز دارید
      Hotel Orange TamarMaphe Beach Kobuleti Georgia

0099592313949: تلفن
کابولتی گرجستان 1390 نهم ارد یبهشت ماه

سید محسن علی میرصادقی

کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلمی ایران
جناب آقای حجت السلم محمدابراهیم نکونام

با سلم و کمال احترام
85/02/07: تاریخ ثبت 59297: شماره پرونده

تزویر یا تدبیر و تغییر در تقدیر
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا

در کوی نیك نامی ما را گذر ندادند گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را
هم جبر است و هم اختیار لذا تقدیر تغییر پذیر است

تزویر چاره موقت در وقوع است و تدبیر ابتکار در مصلحت واقعه
 ممانعت از اجرای قانون چه در قوه قضائیه و چه در کمیسیون اصل نود تزویر است و چاره ای موقت که بی تردید زمان افشا گر آن خواهد

بود
 شهریور با آن نهاد محترم گفته شد پرونده تحت بررسی و نزدکارشناس است، چون تعطیلت مجلس 23 در تماس تلفنی من بتاریخ سه شنبه

 مهر پرونده را بایگانی اعلم نمودند آین نامه توسط پست الکترونیکی نیز 10 است دو هفته بعد تماس بگیرم و در تماس بعدی بتاریخ شنبه
فرستاده شده است لذا خواهشمندم دستور فرمائید جواب به آدرس موقت من در گرجستان ارسال گردد

 ,   , , Hotel Orange TamarMaphe Beach Kobuleti Georgia

Email: 0099 592313949 :تلفن  .alanmirs@hotmail com سید محسن علی میرصادقی
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 اسم« است، و به »طاغوتی« هایش اسلمی نباشد، این حکومت هایش اسلمی نباشد، وزارتخانه شد که جمهوری اسلمی، دادگاه بنا اگر«
.»خواهیم محتوا درست بشود خواهیم اسم عوض شود، ما می ، همان طاغوت است، منتها اسمش را عوض کردیم، ما نمی»اسلم

 را ما عوض کردیم، ما »اسم« همان رژیم است و همان مسائل طاغوتی، منتها ...بنا باشد در دولت که می رویم تحول نشده باشد اگر«
.»رژیم طاغوتی به همه محتوا، به رژیم انسانی اسلمی به همه محتوا :عوض بشود، تغییر داده بشود »مسمی« خواهیم انشاءال می

 ای است که با اسلم های شرعی، و اگر یك نفر آدم به او ظلم بشود، بر خلف معاهده اگر یك و}ج}ب زمین مصادره بشود بدون میزان«
 نباید اسم اسلم رویش بگذاریم و در واقع طاغوت باشد، یك وقتی ما توجه به این نکنیم که ما از طاغوت سردرآوردیم با .ایم کرده

».گوئیم اسلم، لکن یك وقت سر از طاغوت درآوردیم اسم اسلم، خوب آنها طاغوت بودند، و اسم اسلم هم تو کار نبود، ما می
 برای« اگر اعمال ما هم یك اعمال طاغوتی باشد، .بود »برای اعمالش« طاغوت، برای خاطر اینکه پسر کی بود و نوه کی بود که نبود،« 

 طاغوت هم مراتب .باشد نه برای ملت، این همان طاغوت است، منتها به یك صورت دیگری درآمده، اما طاغوت است »خود
.»یك طاغوت مثل رضاخان و محمدرضاخان، و یك طاغوت هم مثل کارتر، یك طاغوت هم مثل ماهاست .دارد

 حیطه شعاع عملیات مختلف است، یك کسی طاغوت است در خانواده .کند که محمدرضا باشد، یا من و شما طاغوت فرقی نمی«
 اگر دستش .اش، یك کسی در شهر، یك کسی هم در یك استان، یك کسی هم در سطح کشور خودش، یك کسی طاغوت است در محله

 برسد، در محله طاغوت است، اگر دستش برسد، در سطح کشور طاغوت است، برای اینکه خودش وقتی طاغوت هست دیگر شعاع
 کرد، این آدم هم همان کارها را رسد، دستش برسد، همان کارهایی که محمدرضا می دستش نمی .عمل، کم و زیادش پیش او فرقی ندارد

 پنج میلیون جمعیت هم باشند ظلمش به اندازه و اش باشند، ظلمش به اندازه ده نفر است، اگر سی ظالم اگر ده نفر تحت سیطره .کند می
.»پنج میلیون نفر است، آدم همان آدم است، یك موجود طاغوتی شیطانی است و سی


