نویسنده

تاریخ

مقاله

تهدید مصداقی توسط ابریشمچی

1392-04-07

تهدید ایرج مصداقی به قتل وتأیید آن توسط مهدی ابریشمچی -در برنامه به سوی آزادی -سیمای آزادی

http://www.youtube.com/watch?v=BrfC0FD7faM
سیدالمحدثین

1392-04-16

ارتباط مستقیم-وضعیت رژيم واليت فقیه و موقعیت مجاهدين و مقاومت ايران-محمد محدثین 7ژوئیه2013

http://www.youtube.com/watch?v=CpZDLxklMpQ
محمدعلی توحیدی

1392-05-17

ارتباط مستقیم خیزش میهني در برنامه همیاري قسمت دوم محمد علي توحیدي 18اوت2013

http://www.youtube.com/watch?v=gUmnhuRFgqU
اطالعیه شورای ملی مقاومت-مصداقی

1392-02-16

توضیح-دبیرخانه شورای ملی مقاومت

http://iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9647:2013-05-06-16-21-52&catid=3:2010-12-28-06-02-26&Itemid=4
نامه ابوالقاسم رضایی -مصداقی

1392-02-20

پیش ابوالقاسم رضايي به ايرج مصداقي 9 -دي ( 1388مقاله از سایت همبستگی برداشته شده است)
پاسخ  4سال
ِ

http://hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=41646:9-1388-1&catid=258:2011-02-22-13-26-15&Itemid=367
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=2988
http://iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9679:-4-9-1388&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6
تمام  ۵سری امضای زندانیان جدید

1393-03-13

بیانیه جمعي از زندانیان سیاسي ازبند رسته زندانهاي خمیني در مورد ياوه گويیهاي ايرج مصداقي

http://www.aftabkaran.com/akhbar.php?id=9
سری امضای زندانیان ۶۷

1392-05-28

»اطالعیه تعدادي از زندانیان سیاسي ،بازماندگان قتل عام «1367

http://www.aftabkaran.com/akhbar.php?id=12249
اطالعیه شورای ملی مقاومت-استعفا

1392-03-20

اطالعیه جلسه میاندوره يي شوراي ملي مقاومت ايران

http://hambastegimeli.com/home/%DA%AF%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/42362-2013-06-10-18-44-59
ابوالفضل فوالدوند -قصیم-روحانی

1392-03-21

دربارة يك آدرس عوضي و دو نكته  -از ابوالفضل فوالدوند

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3067
اسماعیل محدث

1392-06-18

قتل عام در اشرف زیبا

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3344
اسماعیل هاشمزاده ثابت -مصداقی-یغمایی

1392-08-28

رکورد سرعت سقوط از وادادگی تا توبه وخیانت

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3520
اسماعیل هاشمزاده ثابت -مصداقی
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3056

1392-03-16

»دجال ودجالیت»! «بریده و واداده»!«جیره خوار و پاالنکش«

اسماعیل هاشم زاده ثابت-یغمایی-مصداقی

1392-06-06

موش مردگی وعدم تعادل نادمین خائن!

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3279
اسماعیل هاشمزاده ثابت -مصداقی

1392-08-14

موش مرده ی » خائن و«اشرف نشانهای» پرافتخار

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3484
اسماعیل هاشمزاده ثابت -مصداقی

1392-08-18

من «کی ام» آدرسی برای تواب خائن ایرج مصداقی

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3490
اسماعیل هاشم زاده ثابت-مصداقی-یغمایی

1392-08-25

سوته دالن خائن زیر ضرب افشا قرار دارند ،همسایه ها یاری کنید!

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3510
اسماعیل هاشم زاده ثابت

1392-09-03

عرض نکردم به کجا خواهد رسید؟!

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3534
اسماعیل هاشم زاده ثابت -یغمایی-مصداقی

1392-09-11

بعدالتحریرهای شاعرمفلوک ومحصور دیروز و رها وآزاد امروز

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3564
اسماعیل هاشم زاده ثابت -مصداقی-اقبال ها

1392-09-21

کپی های بی رنگ و رو از رذالت تواب خائن ایرج مصداقی

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3589
اسماعیل هاشمزاده ثابت -مصداقی

1392-09-22

رقابت درخیانت و هرزگي

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3593
اسماعیل هاشمزاده ثابت -مصداقی-یغمایی

1392-09-30

ازتعادل خارج شدن شاعر«ول» شده از«حصارها» وتواب خائن ایرج مصداقی

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3620
اسماعیل هاشم زاده ثابت-یغمایی-مصداقی

1392-10-03

من «محصور»«،یک جمله» ویک خاطره.
شاعر«ول»شدهِ ،

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3625
اسماعیل هاشم زاده ثابت-مصداقی

1392-12-26

دلداریِ اطالعات آخوندی وموش مرده خائن به «دوستان»!

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3832
اسماعیل هاشم زاده ثابت-یغمایی-مصداقی

1393-01-02

»من دشمن تونیستم» باباجان! «من انکار توام«!

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3844
اسماعیل هاشم زاده ثابت -یغمایی

1393-02-09

»این گول بین که روشنی آفتاب را ازما دلیل میطلبد«

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3920
اسماعیل هاشم زاده ثابت-مصداقی

1393-02-11

سالگردهفده ژوئن نزدیک است ،خائنین مایوسانه حاضر به يراق میشوند

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3927
اسماعیل هاشمزاده ثابت-مصداقی

1393-03-08

سالگردهفده ژوئن نزدیک است ،خائنین مایوسانه حاضر به يراق میشوند

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3980
اسماعیل هاشمزاده ثابت-عاطفه

1393-03-22

ستیغ قله حق و عمق چاه باطل

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4030
اسماعیل هاشمزاده ثابت-یغمایی

1393-03-29

فروتن شوکران» در مقابل «مزدوران،خائنین ونوکران«
!»کاشفانِ
ِ

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4049
اصغر ابزري-لیبرتي-منتقدین-مصداقی

1392-05-07

آدرس عوضي

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3196
اکرم حبیبخانی -یغمایی

1392-03-20

نامه خانم اكرم حبیبخاني به كمیسر عالي حقوق بشر

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42353:2013-06-10-10-43-04&catid=258&Itemid=367
اکرم حبیبخانی  -یغمایی

1392-03-21

شرافت به”يغما” رفته ( ۱۵تیر  ۹۲در فرمت پی دی اف در سایت مجاهدین ثبت شده است)

لینک در قسمت انتشارات سایت ایران افشاگر و سایت مجاهدین .قبل از انتشار کتاب این مطلب بصورت مقاله در سایت ایران افشاگر ثبت شده بود که لینک آن حذف شده است
دبیرخانه شورا

1392-03-17

اطالعیه جلسه میاندوره یی شورای ملی مقاومت ایران

http://www.iranncr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1911%3A2013-06-08-22-30-11&catid=36%3A1390
امیر آرام-اعتصاب -منتقدین

1392-09-02

مبارزان راه آزادي شهادت را بر زندگي در ذلت ترجیح میدهند

http://www.hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87%D8%A7/45821
امیر پرویزی -مصداقی

1392-04-18

مصداق آشکار جعل و دروغ علیه مجاهدين

http://hambastegimeli.com/images/storiesnew/pdffiles/mesdaghi.pdf
http://iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10367:2013-07-09-08-10-43&catid=7:2010-12-28-06-03-46&Itemid=9
امیر کارگر

1392-04-26

سال سرنگونی و کرکسهای منتظر

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3164
امیرکیانی

1392-05-10

نامه سرگشاده به ایرج مصداقی،

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3204
امین نامداری-قصیم

1392-06-21

جناب قصیم دروغ تا کجا ؟

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3360
آرش دانایی -مصداقی-منتقدین-اشرف

1392-06-11

دو کلمه حرف حساب

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3299
آرش دانایی-قصیم-روحانی

1392-03-23

استعفای کشکی

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3078
آسیو ارنستو -مینا اسدی

1392-04-17

یک پوزش و یک توضیح

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3143
ایران اقشاگر-رضا گوران

1393-03-07

رونمايي و«بازيافت»يك مزدور مستعمل ،وجه ديگري از درماندگي گشتاپوي آخوندي علي بخش آفريدنده

http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14540:-lr-&catid=6:2010-12-28-06-03-37&Itemid=8
ایران اقشاگر-سعید جمالی

1392-08-07

هادي افشارساوجبالغي» از شبكه لباس شخصي هاي برون مرزي رژيم را بشناسید«

http://iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11578:l-r-&catid=6:2010-12-28-06-03-37&Itemid=8
آفتابکاران

1392-03-25

يك بريده تواب خائن چگونه در خدمت وزارت اطالعات طرحهاي ترور رهبر مقاومت را پي گیري مي كند؟

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3080
بهروز رستگاری-یغمایی-منتقدین

1392-09-01

دالل الوزارة
باب الوالیة و ا

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3529
بهمن یزدانی -مصداقی

1392-02-23

پیوند توابین زندان و بریدگان وابسته به وزارت بدنام اطالعات در خارج از کشور

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=2998
بیانیه حزب سبزها -قصیم-روحانی

1392-03-16

بیانیه حزب سبزهاي ايران در مورد استعفاي آقايان قصیم و روحاني از شوراي ملي مقاومت

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3057
بیانیه تفصیلی شورا-قصیم و روحانی

1392-04-09

بیانیه تفصیلی شورا

http://www.hambastegimeli.com/images/stories/pdffiles/NCRI%20-STATEMENT.pdf
بیانیه خانواده ها...درکشورهای اسکاندیناوی

1392-07-21

بیانیه خانواده های مجاهدین محصوردر زندان لیبرتی درکشورهای اسکاندیناوی

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3434
پرویر تراکمه-مصداقی -منتقدین

1392-06-21

جفتک زدن های باب میل مصداقی – اطالعاتی

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3355
پرویر تراکمه-مصداقی -منتقدین

1392-06-16

تاریکترین زندان

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3330
پرویز تراکمه-قصیم-مصداقی
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3377

1392-06-26

نامه قصیم به خامنه ایی ،اما مخاطب پهلوان فیالبی!

تماس تلفنی با پهلوان فیالبی و یک خاطره

1392-06-30

مصداقی-پرویز تراکمه
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3382

تفاوتها و شباهتهای مال نصرالدین و مصداقی

1392-02-25

 مصداقی-پرویز تراکمه
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3000

) یک مخاطب (تاریخ،دو شهادت

1392-06-03

 مصداقی-پرویز تراکمه
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3268

شما را به زانو در خواهم آورد

1393-03-29

منتقدین-پرویز تراکمه
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4046

1  شماره.آرشیو هفتگی مطبخ تاریخ

1392-11-01

منتقدین-پرویز خزایی

http://www.hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/47340
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3703
2  شماره.آرشیو هفتگی مطبخ تاریخ

1392-11-24

منتقدین-پرویز خزایی

http://www.hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/47974
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3758
3  شماره- آرشیو هفتگی مطبخ تاریخ

1393-01-10

منتقدین-پرویز خزایی

http://www.hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/48954
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3863
 دیپلماسی آب طالبی-4 آرشیو هفتگی مطبخ تاریخ شماره

1393-02-04

منتقدین-پرویز خزایی

http://www.hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/49446
 گزارش چهارم به هموطنان-4 آرشیو هفتگی مطبخ تاریخ شماره

1393-02-16

منتقدین-پرویز خزایی

http://www.hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/49707
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3937
5 آرشیو هفتگی مطبخ تاریخ شماره

1393-02-30

منتقدین-پرویز خزایی

http://www.hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/49974
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3962
6 آرشیو هفتگی مطبخ تاریخ شماره

1393-03-13

منتقدین-پرویز خزایی

http://www.hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/50290

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4018
پرویز خزایی

1392-04-13

تبريک به تبريک

http://hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/42824-2013-07-04-21-38-28
پرویز خزایی

1392-04-16

تکمیل و توضیح تبريک بر تبريک

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42871:2013-07-07-15-29-29&catid=11:2009-09-22-08-59-59&Itemid=333
پرویز خزایی -استعفا

1392-03-30

پاسخ به پیامها و تماسها درباره استعفای دو عضو شورا

http://hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/42609-2013-06-20-10-10-09
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3093
پرویز خزایی -استعفا

1392-05-17

توضیح دوم به هموطنان

http://hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/43492-2013-08-08-19-05-12
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3228
پرویز خزایی -استعفا-مصداقی

1392-07-14

توضیح سوم به هموطنان (درسایت همبستگی یکبار در  ۳مهر و یکبار در  ۱۴مهر ثبت شده)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3421
http://www.mojahedin.org/news/126340
http://hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/44623-2013-10-06-11-53-20
پرویز خزایی-منتقدین-مصداقی

1392-08-21

بگم؟بگم؟ ها و مرضیه بانوی بزرگ ،سرفراز آغاز و پایان

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3501
پ-فراهانی رزمگاه لیبرتی

1393-03-17

پرستش حیات ( -قسمت چهارم  -بخش سوم)

http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14646:2014-06-07-19-09-25&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6
پیام آفرین -یغمایی

1392-06-03

مقایسه سخنرانی  29خرداد  1388ولی فقیه ارتجاع و نوشتار اسماعیل وفا یغمائی نویسنده (از سایت آفتابکاران برداشته شده )

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3267
اکبر پریزانی -مصداقی

1392-08-14

یاوه گوییهای مزدوروزارت اطالعات رژیم آخوندی ایرج مصداقی درمورد اشرف نشانها

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3485
پویزن باالگری-مصداقی

1392-02-15

گذری بر کتاب سرگشاده ایرج مصداقی به مسعود رجوی

http://balagari.wordpress.com/
جعفر صمدی-مصداقی-منتقدین
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3514

1392-08-26

استراتژی رژیم درمقابله با آلترناتیو انقالبی در مرحله سرنگونی (لینک از سایت آفتابکاران برداشته شده است)

جعفر صمدی-مصداقی-منتقدین

1392-06-17

»تأملی بر موضعگیری دژخیمان و جنایتکاران رژیم در رابطه با کانون استراتژیکی نبرد ـاشرف ـ«

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3337
جالل گنجه اي

1392-06-07

خوشرقصیهاي خائنان؟!

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3285
جمال از ایران-یغمایی-مصداقی

1392-05-04

چهل چراغی بر فراز مادیان کوه

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3190
جمال از ایران

1392-05-13

اعتماد بیکران و راز تولد دوقلوهای اسرار آمیز

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3207
جمال از ایران-یغمایی

1392-03-26

داستان بریدگی از حرکت و فاصله گرفتن ملکول ها و یک تجربه علمی

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3088
جمال از ایران -یغمایی

1392-04-03

ریزش و رویش – تراژدی رستم و سهراب

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3100
جمال از ایران -مصداقی

1392-03-16

فروریختگان فرومایه و ماشین کوکی

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3055
جمال بامداد -یغمایی

1392-03-12

هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3038
جمال بامداد -یغمایی

1392-03-18

اشارتی والسالم! (در سایت آفتابکاران در دیتابیس بصورت پی دی اف آمده است)

http://mehre-iran.blogspot.se/2013/06/blog-post_7691.html
http://www.aftabkaran.com/pdf/EsharatiVassalam.pdf
جمال بامداد-مصداقی-منتقدین

1392-08-27

مرگ بر مقاومت ،زنده باد تسلیم!

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3519
جمال وفا یغمایی -یغمایی

1392-04-19

کودک درون -خورشید و پرتاب سنگ به شهر آینه

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3153
جمالالدین اکرامی

1392-05-14

پاسخ گوئی دیکتاتورها

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3213
جمالالدین اکرامی-یغمایی-مصداقی
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3263

1392-06-01

ذوق باده ،لومن تاریخ و هضم رابعه

جمالالدین اکرامی-یغمایی-مصداقی

1392-06-04

گرم؟ و تکرار تراژدی رستم و سهراب 100

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3273
جمالالدین اکرامی-یغمایی-منتقدین

1392-06-12

یا حسین

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3305
جمالالدین اکرامی-یغمایی

1392-06-18

طرح یک خیال

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3339
جمالالدین اکرامی-مصداقی-منتقدین

1392-06-19

جنگ نرم ،بیماری زونا و ساقیان خیانت

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3348
جمالالدین اکرامی -یغمایی

1392-06-22

دیالوگی با برادر پرویز

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3362
جمالالدین اکرامی

1392-06-25

ادامه خواب و خیال

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3372
جمالالدین اکرامی-مصداقی-منتقدین

1392-06-29

خیال یا واقعیت؟

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3381
جمالدین اکرامی-مصداقی-منتقدین

1392-06-07

صبرو راز نجات از باتالق

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3282
جمالدین اکرامی-مهناز قزلو

1392-05-16

کعبه ،خار مغیالن و کافه مولن روژ

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3219
جمالدین اکرامی-قصیم و روحانی

1392-06-20

دور باد از فرزندان انسان "خدعه و نیرنگ"

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3354
جمشید پیمان

1392-04-10

با سایه های خویش شدی هم عنان به راه

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3126
جمشید پیمان-استعفا

1392-04-19

استعفاء  ،کنار ه گیری یـا معارضه ؟

http://hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/42921-2013-07-10-12-36-18
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3152
جمشید پیمان
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3174

1392-04-30

ای ختم نقش بازان،بر آب می زنی نقش

جمشید پیمان

1392-05-18

آن که فانوس کُشد خانه کُند ظلمانی

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3230
جمشید پیمان-همنشین

1392-05-29

گیرم چهره پنهان سازی  ،با کراهت درونت چه می کنی؟

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3254
جمشید پیمان

1392-06-11

در سوگ شهیدان کشتار پنجم اشرف

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3297
جمشید پیمان-یغمایی

1393-02-10

ای که پنهان گشته ای در پشت قابِ شاعری

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3922
جمشید پیمان -مهناز قزلو

1392-05-16

شرف هدیه خداوند است ،نگهداری آن وظیفه انسان

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3223
جمشید پیمان -خسروی-منتقدین-مصداقی

13930313

آنان که جان باختند و تن به مزبله ی آخوندی ندادند

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4000
جواد پوینده-مصداقی

1392-04-22

به دشمنان سازمان مجاهدین خلق و مقاومت

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3154
جواد پوینده-منتقدین

1392-05-11

همه بریده خائن ها

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3208
جواد پوینده-منتقدین

1393-03-18

زگیل

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4021
جواد پوینده-روحانی-منتقدین

1392-06-30

خفت در هفتادسالگی

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3383
جواد پوینده-مصداقی-قصیم

1393-02-11

پاسخی به مامور دون پایه وزارت اطالعات

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3926
جواد پوینده -مصداقی

1392-04-17

رونویسی اراجیف وزارت اطالعات توسط ایرج مصداقی و بازارگرمی های امثال همنشین بهار ،اسماعیل یغمائی و علی ناظر

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3144
جواد حبیبپور-قصیم و روحانی

1392-06-28

حضیض خیانت و ابتذال

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3380
جواد محسنیپور  -یغمایی-مصداقی

1392-09-12

دهان دريده چه كساني بايد بسته شود؟

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3574
جواد شفایی

1392-05-18

مشعلهاى مبارزه در زندانهاى رژيم همچنان فروزان است

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3231
جواد شفایی -مصداقی

1392-10-24

به بهانه باز پخش گزارش مستند ارتش آزاديبخش از سیماى آزادى

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3690
جواد شفایی

1393-03-12

آخوند روحانى هم مآنند ديگر قداره بندان در حاكمیت ،جنس ديگرى ندارد و از كوزه همان تراود كه در اوست!

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3991
حسن اقبالی -مصداقی-قصیم و روحانی

1392-06-24

اندر احواالت روحانی قصیم

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3367
حسن حبیبی-عاطفه اقبال

1392-09-19

پلیدکان الجوردی نشان...

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3584
حسن حبیبی-مصداقی-منتقدین

1392-08-26

صد هزاران خلق همچون کرم زرد...

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3515
حسن حبیبی -یغمایی-مصداقی

1392-03-10

یک سوال  ،یک خط،

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3037
حسن حبیبی -عاطفه اقبال

1392-02-30

عاطفه اقبال و انتشار لیست آلبانی

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3013
حسن حبیبی -قصیم -روحانی-منتقدین

1392-03-17

درپشت پرده چه میگذرد؟

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3058
حسن حبیبی -قصیم -روحانی

1392-04-21

قربان ،نگفتم شاه دانه است؟

http://farsi.fffi.se/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%8C%D9%86%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
حسن حبیبی-مصداقی

1392-05-24

فیس بوک (عکس)

حسن حبیبی -مصداقی

1392-02-21

ایرج مصداقی:سر راباید زد ،بدنه را ول کنید

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=2992
حسن حبیبی -مصداقی

1392-09-25

ب  -بریده باد دست و زبان تو ای پلید تر ازابی لهب( ...در فیسبوک حبیبی)
ت یَدا اَبی لَ َه ٍ
تَبَّ ْ
ب َو تَ ا

چه کسی پشت توپخانه دروغ است؟

1392-05-01

مصداقی-حسین اخوان توحیدی

http://hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/43172-2013-07-22-10-15-37
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3183
 شهریور6  هم به مجاهدين خلق» سایت همبستگی،هم به مابزن

1392-06-07

مصداقی-حسین اخوان توحیدی
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3284

) در سایت همبستگی ملی۹۲  شهریور۳۱( تروريسم دولتي مزدوران واليت

1392-07-02

مصداقی-حسین اخوان توحیدی
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3393

http://hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/44367-2013-09-22-16-32-55
دشمني ارتجاع با مجاهدين از قبل از انقالب آغازشد

1392-09-07

مصداقی-حسین اخوان توحیدی
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3552

چرا مسعود رجوی؟

1392-12-18

منتقدین-حسین پهلوان
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3808

دو کلمه حرف جدي با آقايان قصیم و روحاني

1392-07-02

-قصیم و روحانی-)حسین فرشید(حسین پويا

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44406:2013-09-24-18-49-58&catid=11:2009-09-22-08-59-59&Itemid=333
!آقای قصیم؛ به کجا چنین شتابان؟

1392-07-27

قصیم-حسین پویا

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44927:2013-10-19-07-52-27&catid=11:2009-09-22-08-59-59&Itemid=333
!شوخي! و جدي! با آقاي قصیم

1392-08-18

قصیم و روحانی-حسین پویا

http://www.hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/45460-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%BE%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AE%D9%8A-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%82%D8%B5%D9%8A%D9%85
حقیقتي كه نميتوان پوشاند

1392-09-06

سعید جمالی-حسین زندگی

http://www.iran-spring.com/op-ed/555-2013-11-29-01-46-28
) بازم که سوتي دادي! (از سایت ایران افشاگر برداشته شده،آقاي قصیم

1392-09-01

قصیم-حسین پویا

http://www.hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/45792-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%BE%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D9%85%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85-%DA%A9%D9%87%D8%B3%D9%88%D8%AA%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
يك پاسدار سیاسي و اعتصاب غذاي زندانیان قزلحصار

1392-09-20

حسین مهدوی
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3587

حسین یعقوبی-مصداقی

1392-06-16

"روشنفکر یا آلت دست جالد؟"

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3326
http://hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/44062-2013-09-07-06-07-11
حسین یعقوبی-مصداقی آمار زندان

1393-02-21

از قتل عام سال  ٦۷تا یورش به بند  ۳٥٠اوین

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3948
حسین یعقوبی-منتقدین

1392-08-11

با مجاهدین تا به آخر به پیش

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45296:2013-11-02-18-22-51&catid=11:2009-09-22-08-59-59&Itemid=333
حسین یعقوبی-منتقدین

1393-03-10

گردهمایی "ویلپنت پاریس" تجلی گاه اتحاد و نبرد برای آزادی

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3986
حسین یعقوبی-قصیم

1392-12-16

!رهرو بیقرار پیکار آزادی" یا بی عمل نابکار"

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3803
حشمت حیدریان

1393-02-24

صورت مسئله چیست؟

http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14393:2014-05-14-09-06-20&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6
حمید نصیری -قصیم-مصداقی

1392-05-16

چه حیف يا چه بهتر؟

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3220
حمید نصیری -مصداقی

1392-02-29

تیر خالص ,براي «مصداقي» پروفسور غني شده در البراتوآر دكتر فقیه اعظم

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3010
حمید نصیری  -قصیم-مصداقی

1392-27-30

عالئم بالیني يك پزشك محتضر

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3454
حمید نصیری -عاطفه اقبال-مصداقی

1392-03-04

حكايت زاغ دهن دريده

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3022
حمید نصیری -همنشین -مصداقی

1392-02-20

اين«همنشین» دژخیم« ،مصداقي» روانيست

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=2991
حمیدرضا طاهرزاده-یغمایی-منتقدین

1392-06-19

به آنانکه شرافت را چوب حراج زدند!

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3351
یکی از اعضای خانواده ی مجاهدین اشرفی از ایران
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=2995

1392-02-22

دم خروس واليت!

بیانیه خانواده های مجاهدین محصوردر زندان لیبرتی درکشورهای اسکاندیناوی

1392-07-21

خانواده های مجاهدین محصوردر زندان لیبرتی
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3434

 سلیمان و رحمان حیدري (از سایت ایران-نگراني درباره برادران يا بخش ديگري از كارزار گشتاپوي آخوندي علیه مجاهدين
)افشاگری حذف شده است

1392-11-09

حنیف حیدرنژاد-رحمان و سلمان حیدری

http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13355%3A2014-01-29-12-28-07&catid=5%3A2010-12-28-06-03-02&Itemid=6
خرمگس معركه

1393-03-15

 حیدر حنیف نژاد-رحمان حیدری

http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14631:2014-06-05-15-53-26&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6
 ش.هشت قَسم و يك نتیجه گیری – رحمان

1393-0304

عاطفه اقبال-رحمان ش

http://www.hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/50228-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D9%8E%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D9%8A%D9%83-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%87-%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://www.iran-efshagari.com
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3195
در باره دوقلوی سیاسی مستعفی از شورای ملی مقاومت

1392-05-28

مصداقی-استعفا-رحمان کریمی

http://hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=43662:2013-08-19-12-30-57&catid=11:2009-09-22-08-59-59&Itemid=333
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3253
)2( درباره دوقلوهای سیاسی مستعفی از شورای ملی مقاومت

1392-06-04

مصداقی-استعفا-رحمان کریمی

http://hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/43792-25-08-2013
! ه روزگار را ببینید
ٌ مضحک

1392-04-17

منتقدان- شعر-رحمان کریمی
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3142

عجز رژیم در برابر گسترش جهانی مقاومت ایران

1393-01-07

 مصداقی-رحمان کریمی
http://hambastegimeli.com

هشدار که تاریخ بارکش است اما ارزیابی روشنگرهم

1392-02-21

 مصداقی-رحمان کریمی

http://hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/41705-2013-05-11-07-08-31
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=2993
استعفاي دونفر وحمله به لیبرتي

1392-03-30

 استعفا-رضا اولیا

http://hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/42610-2013-06-20-14-59-07
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3095

رضا اولیا-مصداقی

1392-02-31

بحرانهاي مرگبار آخوندها و پادويي يك مأمور به وظیفه

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=41945:2013-05-21-07-32-07&catid=11:2009-09-22-08-59-59&Itemid=333
رضا بروجردی-ایرج شکری

1392-06-13

سنگر گرفتن پشت ماسك حقوق بشر براي توجیه تسلیم طلبي

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3306
رضا شمیرانی-حمید اشتری

1392-06-07

خاطره مجاهد شهید قهرمان محمد رضا طاهريان گرامي باد

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=43853:2013-08-29-22-52-44&catid=11&Itemid=333
رضا شمیرانی-مصداقی-حمید اشتری

1392-07-21

الحمد هلل الذي جعل أعداءنا من الحمقى (عکس رضا فالحی در مقاله آمده است)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3418
رضا شمیرانی-مرضیه-ایرج شکری

1392-08

مرضیه با نام ”اشرف“ چشم بر جهان گشود و به گفته خود با نام اشرف دوباره متولد شد و به عنوان يک اشرفی ديده از جهان
فروبست.

http://pasargadcity.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=421:2013-11-17-11-24-47&Itemid=505
رضا فالحی-مصداقی

1392-06-11

ارکستر سمفونی قتل عام مجاهدین – تنها سخن راستی که در زندان از زندانبان شنیدم

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3301
رضا فالحی-مصداقی

1392-06-15

رضا فالحی-مصداقی

1392-06-19

ارکستر سمفونی قتل عام مجاهدین قسمت دوام
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3322
ایرج مصداقی و شرکاء  -ای کاش حقیقت واقعیت نداشت و غیرممکن غیر ممکن بود

http://hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/44172-2013-09-13-06-59-57
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3347
رضا فالحی-مصداقی

1392-06-25

ایرج مصداقی و شرکاء  -یهودای اسخریوطی ....مسیح باز مصلوب......شام آخر در اشرف

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3373
رضا فالحی-مصداقی

1392-10-18

محمود رویایی...............رویایی که من دارم

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3673
رضا فالحی-مصداقی

1392-07-11

یهودای اسخریوطی ....مسیح باز مصلوب......شام آخر در اشرف (قسمت دوام)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3415
رضا فالحی-مصداقی

1392-08-03

یهودای اسخریوطی ....مسیح باز مصلوب......شام آخر در اشرف (قسمت سوام)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3457
رضا فالحی-مصداقی

1392-09-06

بلخ...شوشتر...ايرج مصداقي و شرکاء-

http://www.hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/45910

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3548
رضا فالحی-مصداقی

1392-10-14

سقوط به اعماق خیانت و وقاحت در  8روز ( قسمت اوال )

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3665
رضا فالحی-مصداقی

1392-11-02

سقوط به اعماق خیانت و وقاحت در  8روز ( قسمت دوام )

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3705
رضا فالحی-مصداقی

1392-09-22

از خاتمی .......تا روحانی ....تحولی شگرف ...ا ز ..دشنه درمانی.....تا ...دار درمانی

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3596
رضا فالحی-مصداقی

1393-01-02

گزارش ...92لبیک یا خمینی....از نادمان و تائبان هرزه ...تا...عاشقان و شاهدان شرزه

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3843
رضا فالحی-مصداقی

1393-02-12

دعی العموم و معل ام اخالق شد
گزارش ... 92مصداقی روان پریشی که در  8روز م ا

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3929
رضا فالحی-مصداقی-شهنام شرقی

1393-02-25

راهرو مرگ...داود لشگری ...ایرج مصداقی ...ایرج لشگری  . ...لگدآخر به سربداران67

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3953
رضا فالحی-مصداقی

1393-03-15

پژواکیان.. .شهادت غالمرضا خسروی ....اشک تمساح مصداقیان .....از جنایت تا مکافات

http://www.aftabkaran.com/akhbar.php?id=16791
رضا فالحی

1393-03-19

پژواک ایران ...دریچه زرد ...خانه کرکس ها  ...هویت به تاراج رفته یک زندانی نادم

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4025
رضا فالحی -منتقدین

1393-03-30

حماسۀ بزرگ ...گرد همایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت ...غیر ممکن  ،غیر ممکن است

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4051
رضا فالحی

1392-11-07

سر بریدن ستاره ها و تقدیس کرم شب تاب

http://iranianpoliticalprisoners.com/archives/1161
رضا قبرسی

1392-05-15

سربازان گمنام ودم ودمبالچه های جنایتکاران

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3218
رضا محمدی-قصیم و روحانی-مصداقی

1392-05-31

استعفای سیاسی یا افتضاح اخالقی

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3261
رضا محمدی-قصیم و روحانی-مصداقی
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3452

1392-07-29

استعفا ،توبه و دو قدم تا تهران

رضا محمدی-قصیم و روحانی-مصداقی

1392-07-07

بیچاره ماله کش ها

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3403
رضا محمدی-قصیم-مصداقی-منتقدین

1393-02-14

رنجنامه یک بیچاره محتاج به منتقد درد کشیده و ستمدیده سالیان

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3932
رضا محمدی-قصیم-مصداقی

1392-12-06

قصیم  :گور پدر اخالق و اصول و حرمت سابقه همکاری

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3787
رضا محمدی۱۷ -ژوئن-مصداقی

1393-03-11

"ژوئن "شرعظیم ،خیرکثیر ۱۷

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3992
رضا محمدی -مصداقی-منتقدین

1393-03-03

چندین سوال بی جواب بعد ا ز یکسال

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3967
رضا محمدی-یغمایی

1393-03-29

کلمات بی آبرو

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4045
رضا محمدی

1393-03-27

مؤسس «اشرف ـ »350
ِ

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4036
زری اصفهانی

1392-08-29

آری مسعود رجوی این است

http://farsi.fffi.se
زری اصفهانی-قصیم و روحانی

1392-07-24

برای کرکس ها و کالغ های پیر ی که هم وغم شان نابودی مجاهدین خلق شده است (در سایت همبستگی  ۲۵مهر ثبت شده)

http://zariyaddastha.blogspot.se/2013/10/blog-post_16.html
زری اصفهانی-منتقدین

1392-09-03

زشت ترین جانوران  ،تمساح است و زشت ترین اشک ها هم اشک تمساح

http://zariyaddastha.blogspot.se/2013/11/blog-post_9116.html
زری اصفهانی

1392-03-14

چرا با مسعود رجوی دشمن اند

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3048
زری اصفهانی-قصیم

1392-06-01

عضو مستعفی شورا به کجا دارد میرود ؟

http://zariyaddastha.blogspot.se/2013/08/blog-post_23.html
زری اصفهانی-قصیم

1392-05-16

آقای دکتر قصیم آیا شما انقالبی تر از مسعود رجوی هستید؟

http://zariyaddastha.blogspot.se/2013/08/blog-post_8601.html
زری اصفهانی-قصیم

1392-05-12

سخنی با کریم قصیم

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3210
زری اصفهانی-قصیم

1392-06-05

کولی گریهای مضحک فیس بوکی و دیگر قضایا

http://zariyaddastha.blogspot.se/2013/08/blog-post_27.html
زری اصفهانی-قصیم

1392-07-26

جناب دکتر قصیم ! مبارکتان باشد ! جایتان همین جاست

http://zariyaddastha.blogspot.se/2013/10/blog-post_18.html
زری اصفهانی -مصداقی

1392-02-20

وقتی میخواهید به همسایه تان یک جوال دوز بزنید به خودتان حداقل یک سوزن بزنید

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=2990
زری اصفهانی -مهناز قزلو

1392-08-03

وقتی که عین هللا باقرزاده از شهر برمیگردد

http://zariyaddastha.blogspot.se/2013/10/blog-post_25.html
زری اصفهانی -مهناز قزلو

1392-05-08

مجاهدین خلق و دشمنانشان

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3200
زری اصفهانی -همنشین بهار-مصداقی

1392-02-22

همنشین بهار یا مسیح هر بار مصلوب

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=2994
زری اصفهانی -همنشین بهار-مصداقی

1392-06-05

به کدامین مغاک روانه اید ؟

fffi
زری اصفهانی -وفا یغمایی

1392-03-17

پیامی به آقای اسماعیل وفا یغمایی

http://zariyaddastha.blogspot.ca/2013/06/blog-post_7.html
زری اصفهانی-مرضیه-منتقدین

1392-07-29

و چند کالم با آنها یی که برعلیه مجاهدین خلق این روزها روضه مرضیه را گرفته اند !

http://zariyaddastha.blogspot.se/2013/10/blog-post_21.html
زری اصفهانی-مرضیه-ایرج شکری

1392-08-15

اندرباب موجودات متا مرفوز شده

http://zariyaddastha.blogspot.se/2013/11/blog-post_6.html
زهره رستگار -مصداقی

1392-03-24

خط قرمزها و مرزبندی در زندان

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3079
زهره رستگار -مصداقی

1392-08-12

ماندگاري اشرف و اشرف نشانان

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45321:2013-11-03-19-05-17&catid=11:2009-09-22-08-59-59&Itemid=333
زهره رستگار-اعتصاب-منتقدین
http://www.hambastegimeli.com

1392-09-12

تبارک هللا احسن الخالقین

زهره محسنی پور-مهناز قزلو

1392-05-09

منم دیروز به کوچه و بازار قدم رنجه فرمودم

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3203
ساسان صمدی-منتقدین

1393-02-21

دريوزگي يك “خیر خواه“ نظام واليت

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3945
”داعش” يامقاومت مردمي

ساسان صمدی
http://www.aftabkaran.com/pdf/Daesh.pdf
سایت بالگری

1392-02-15

گذری بر کتاب سرگشاده ایرج مصداقی به مسعود رجوی

لینک در مقاله است
سپیده دم

1392-05-08

چرا كريم قصیم را از لیست دوستان فیس بوكي ام اخراج کردم؟

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3202
سعید جمالی (هادی افشار ساوجبالغی)

1392-08-07

در باره هادی افشار (مطلب در سایت ایران افشاگر ثبت شده بود لینک آن برداشته شده .در سایت مجاهدین به تاریخ  ۸آبان ثبت
شده)

http://iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11578:l-r-&catid=6:2010-12-28-06-03-37&Itemid=8
سعید داوری -عاطفه اقبال

1393-03-02

دلیلي براي زندگي

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3968
سعید قاسمینژاد-روحانی-منتقدین

1392-10-14

وكیلي كه «حرف مفت زياد ميزند ،اما مفت حرف نميزند!» ( در تاریخ  ۲٠اسفند هم تغییر کرده لینک یکی است)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3815
سعید مقصودی-همنشین-مصداقی

1392-06-03

همنشین بهارهمپالکی ایرج مصداقی را بهتربشناسیم!

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3266
سهیال دشتی-منتقدین-مصداقی

1392-10-04

دو کلمه خطاب به قصیم سانان

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3630
سیامک سعیدپور

1392-05-05

مرداد یادآور قهرمانان فروغ و قتل عام شدگان بی دفاع که در کالس مسعود درس وفا اموختند

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3191
سیاوش جعفری-مصداقی

تاریخ ندارد

ايرج مصداقي صداي بازجويان و زندانبانان ,يا صداي حقیقت؟

http://www.aftabkaran.com/pdf/SiavosheJafari.pdf
سیاوش جعفری-سعید جمالی-مصداقی

1392-08-05

پاسدار تازه سردوشي گرفته هادي افشار (سعید جمالي) كیست ؟

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3462
سیاوش جعفری-یغمایی-مصداقی-منتقدین

1392-09-24

شاعر مزبله نشین درباري؟

http://www.hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/46363-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B4%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A8%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%9F
سیاوش جعفری-یغمایی-مصداقی-منتقدین

1392-10-21

رسوايي يك شبیخون بزدالنه

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3680
سیاوش جعفری-منتقدین

1393-03-27

لحظه انقالب

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4037
سیاوش جعفری-منتقدین

1393-03-29

باز میآییم!!

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4047
سیروس مختاری -قصیم -روحانی-مصداقی

1392-03-22

سخنی با قصیم و روحانی

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3073
سینا دشتی-یغمایی-مصداقی

1392-03-11

درباره سؤال اسمعیل يغمايي

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3039
سینا دشتی -مصداقی

1392-04-15

سیامك طوبائى میلیشیاى مسعود

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3139
سینا دشتی -مصداقی

1393-03-07

اندر فوايد داشتن آرمان

http://www.hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/50143
سینا دشتی -مصداقی

1392-04-22

بررسى اجمالى جنگ روانى رژيم واليت فقیه بر علیه سازمان مجاهدين خلق ايران

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3156
سینا دشتی-مصداقی -یغمایی

1392-09-22

جغد بام جنايت ،

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3591
سینا دشتی

1393-03-30

داعش  ،واليت فقیه يك روح پلید در چند جسم

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4052
شاکری-مصداقی

1392-04-27

نامه زنداني سیاسي دهه شصت علیه اراجیف مصداقي

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3167
شیرین مرادی  -منتقدین

1392-11-21

سخنی با فرزندم

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3750
شیرین نریمان -عاطفه اقبال

1392-03-24

چگونه مجاهدين و مقاومت ايران مثل فوالد آبديده میشوند

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42450:2013-06-14-18-18-42&catid=11:2009-09-22-08-59-59&Itemid=333
صادق سیستانی

1392-05-30

خیانت به مقاومت و زندانیان سیاسي و كتمان حقايق توسط يك تواب همكار رژيم همراه با ياد واره يي از مجاهد شهید مهرداد
كالنی

http://www.hambastegimeli.com/images/stories/pdffiles/sistani.pdf
صدیقه شاهرخی-مصداقی

1392-05-17

انكار آفتاب

http://hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/43473-2013-08-07-16-05-33
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3226
صفا فرهادی-مصداقی

1392-04-25

ايرج مصداقي ،هفت رنگ و هفت خط ،در امتداد يك مأموريت(بخش اول)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3337
صفا فرهادی-مصداقی

1392-04-27

ايرج مصداقي ،هفت رنگ و هفت خط ،در امتداد يك مأموريت(بخش دوم)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3168
صمدی جعفر-منتقدین-مصداقی

1392-08-26

ا ستراتژی رژیم درمقابله با آلترناتیو انقالبی در مرحله سرنگونی (از سایت آفتابکاران حذف شده)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3514
طاهر اقبال -عاطفه اقبال

1393-03-04

من از مبارزهام لذت میبرم

http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14511:2014-05-25-19-49-47&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6
عارف شیرازی-محمدرضا روحانی-مصداقی-منتقدین

1392-11-15

ن ُمخباط در ترازوی «والیت» جهت سنجش «صداقت»
حقوقدا ِ

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3737
عارف شیرازی -نوریزاده-مصداقی-منتقدین

1393-03-08

امداد رسانی مزدور اجاره ای به گشتاپوی آخوندی یا تجدید بیعت با سفاک خون آشام

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3979
عارف شیرازی -مصداقی

1392-03-07

نگاهی به کیفر خواست ایرج مصداقی علیه آقای مسعود رجوی (قسمت اول)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3032
عارف شیرازی-مصداقی

1392-04-04

نگاهی به کیفر خواست ایرج مصداقی علیه آقای مسعود رجوی (قسمت دوم)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3107
عارف شیرازی-مصداقی

1392-04-10

نگاهی به کیفر خواست ایرج مصداقی علیه آقای مسعود رجوی (قسمت سوم)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3125
عارف شیرازی -مصداقی

1392-05-01

نگاهی به کیفر خواست ایرج مصداقی علیه آقای رجوی (قسمت چهارم)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3185
عارف شیرازی -مصداقی

1392-05-22

نگاهی به کیفرخواست ایرج مصداقی علیه آقای مسعود رجوی (قسمت پنجم)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3242
عارف شیرازی -مصداقی

1392-06-04

نگاهی به کیفرخواست ایرج مصداقی علیه آقای مسعود رجوی (قسمت ششم)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3271
عارف شیرازی-منتقدین -مصداقی

1392-07-19

دعیان و فوران رذالت از باصطالح «منتقدین مجاهدین»
قتل عام اشرف ،مواضع م ا

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3430
عارف شیرازی-شقایق-ع-مصداقی

1392-12-26

«زوزه های یک سرباز گمنام والیت از تمام سوز شدن باصطالح «منتقدین» و آتش بس پیشنهادی»

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3831
عارف شیرازی-شقایق-ع-مصداقی

1393-01-20

«زوزه های یک سرباز گمنام والیت از تمام سوز شدن باصطالح «منتقدین» و آتش بس پیشنهادی» (قسمت دوم)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3880
عارف شیرازی-شقایق-ع-مصداقی

1393-01-29

«زوزه های یک سرباز گمنام والیت از تمام سوز شدن باصطالح «منتقدین» و آتش بس پیشنهادی» (قسمت آخر)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3897
عارف شیرازی-مصداقی

1393-01-14

جدید ترین مأموریت تواب خائن

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3869
عارف شیرازی-قصیم و روحانی-مصداقی

1392-04-18

نگاهی به دو استعفا ،سئواالت و چند توضیح ضروری

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3149
عارف شیرازی-مصداقی

1392-08-10

آنها که در روسپی خانه مسجد میسازند !

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3474
عارف شیرازی-سعید جمالی-مصداقی

1392-08-24

خیانت و خود فروشی از سعید شاهسوندی تا سعید جمالی از فرمانده افشین ! تا فرمانده افشار !! (قسمت اول)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3509
عارف شیرازی-سعید جمالی-مصداقی

1392-09-06

خیانت و خودفروشی از سعید شاهسوندی تا سعید جمالی از فرمانده افشین تا فرمانده افشار !! (قسمت دوم)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3546
عارف شیرازی-سعید جمالی-مصداقی

1392-09-20

خیانت و خودفروشی از سعید شاهسوندی تا سعید جمالی از فرمانده افشین ! تا فرمانده افشار ! (قسمت آخر)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3588
عارف شیرازی-سعید جمالی-مصداقی

1392-11-05

سعید جمالی و فضاحت دفاع رذیالنه از ''راه بلد'' خائن قتل عام کنندگان مجاهدین در اشرف

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3712
عارف شیرازی-منتقدین -مصداقی
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4008

1393-03-15

اوج گیری مجدد تحرکات به ُم اال پیوسته ها و ضرورت هوشیاری یاران مقاومت

عارف شیرازی

1393-03-27

خوشرقصی مستمر کمپین ساز رسوا بمنظور کشتار مجاهدین لیبرتی و یا ''نجات '' آنها از دست رهبرانشان

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4035
عباس فیلی-قصیم

1392-07-02

قتل عام مجاهدين دراشرف ،تبلیغات و ترفندهاي رژيم و همريشان درخارجه و چند ياد آوري ( در همبستگی ملی ثبت به تاریخ ۳۱
شهریور است و برای چاپ  ۱۴مرداد  ۹۲است)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3394
عبدالعلی معصومی-مصداقی

1392-05-30

)در سایت همبستگی در  ۲۹مرداد چاپ شده(صدای قتل عام شدگان»!؟ «

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3258
عبدالعلی معصومی-مصداقی

1392-05-07

دوستان مورد اعتماد» ایرج مصداقی«

http://hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/43283-2013-07-28-20-13-45
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3198
عبدالعلی معصومی-مصداقی

1392-09-18

کودکان تسلیح شده» و يك ترفند آخوندي«

http://www.hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/46207
عبدالعلی معصومی-مصداقی

1392-8-09

»چرا این همه مزدور...؟«

http://hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87%D8%A7/45216-2013-10-31-07-20-56
عبدی هزارخانی

1393-04-01

تحوالت عراق و ارزش استراتژیک اشرف

http://www.iran-e-sabz.org/?p=2633
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4053
علی افشار-یغمایی-مصداقی

1392-03-30

به آقای یغمایی (علی افشار -پرتاب به منتهی الیه ارزش های ضد انسانی -در سایت اف اف اف ای به این نام آمده است)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3094
علی افشار-یغمایی-مصداقی

1393-02-17

دو بسیج در آستانه تظاهرات 27ژوئن

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3938
علی افشاری -قصیم و روحانی

1392-04-08

ویلپنت و جای خالی دو نفر

http://farsi.fffi.se/%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%BE%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B1/
علی افشاری -مصداقی

1392-06-26

دست نوشته های علی افشار – هیهات منا المصداقی

http://farsi.fffi.se/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5/
علی دزیانی-یغمایی

1392-04-03

اطالعیه!

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3104
علی دزیانی-یغمایی

1392-04-05

پاسخی کوتاه به یغمایی!

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3112
علی روشنگر

1392-06-23

علي روشنگر :تا سیه روي شود هر كه در او غش باشد

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44188:2013-09-14-07-55-52&catid=11:2009-09-22-08-59-59&Itemid=333
علی عباسپور شیرازی -منتقدین و شهنام

1393-02-08

کهکشان اشرف ،و مزدوران شقی تر از پاسدار تیغ به کف (در سایت آفتابکاران )10-02-1393

http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14316:2014-04-28-14-21-18&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3924
علی گلستانی-همنشین

1392-08-30

رو ضه خوانی برادر پاسدار« همنشین بهار» در گنداب دریچه

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3525
علی گلستانی-همنشین-یغمایی

1392-04-22

اتحاد برای شکست تیم مسعود رجوی

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3155
علی گلستانی-مصداقی-منتقدین

1392-04-24

اتحاد برای شکست تیم مسعود رجوی قسمت دوم

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3159
علی گلستانی-مصداقی-منتقدین

1392-04-29

اتحاد برای شکست تیم مسعود رجوی قسمت سوم

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3172
علیرضا تبریزی -یغمایی

1392-08-30

جنون گاوی و روانگاوی شاعر خادم!

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3526
علیرضا تبریزی-یغمایی

1392-09-19

ساختمان شماره دوازده (  ) 1این مقاله اسماعیل وفا یغمایی را برداشتهاند

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3585
علیرضا تبریزی-یغمایی-مصداقی

1392-10-05

یأس و سقوط شاعر نادم و مقاله«:درس شناخت» «،همبستگی ملی» و اهالی «آواتار»!

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3631
علیرضا تبریزی-مصداقی-منتقدین
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3256

1392-05-29

باغ روشنفکران! همنشین وفا و شرکاء

علیرضا تبریزی

1392-06-04

آقای قصیم من از کوچه و بازار هستم؛ اما جواب ایمیل مرا ندادید ( ) 2

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3274
علیرضا تبریزی-یغمایی

1392-03-13

ازدواج یا طالق بهانه است ،حرف حسابت چی هست؟

_http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3047
علیرضا تبریزی -کریم قصیم

1392-05-13

آقای کریم قصیم؛ من از کوچه و بازار هستم؛ آیا جواب ایمیل حقیر را دادید؟

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3212
علیرضا تبریزی-منتقدین

1392-11-11

چرا تسلیم نمیشوید؟

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3727
علیرضا تبریزی-مصداقی-منتقدین

1392-10-23

گردونه توقعات ضد و نقیض بر سر مجاهدین از کیسه تنخواه گردان ماندن رژیم!

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3686
علیرضا تبریزی-یغمایی

1392-10-18

از ترشحات عالیجناب زردپوش :پاشنه آهنین ،بیماران عقیدتی و کلکسیون روزبه!

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3671
علیرضا تبریزی-منتقدین

1392-08-15

حتی اگر این رژیم ،امسال هم سرنگون نشود!

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3486
علیرضا تبریزی-همنشین بهار-مصداقی

1392-03-05

جناب همنشین بهار ما پروردگان دمکراسی به شیوه غلط هستیم!

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3026
علیرضا خالو کاکایی (ع .طارق)-یغمایی

1390-09-28

اي گربة قرمدنگ! آخر حیاي تو كو؟

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3615
علیرضا خالو کاکایی (ع .طارق)-یغمایی

1393-01-25

استغاثه از جالد براي كشتار بیشتر

http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14151:2014-04-14-13-09-49&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6
علیرضا رشیدی

1392-04-12

استعفای دو عضو شورا

http://iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10255:2013-06-28-12-49-54&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6
علیرضا یعقوبی-مصداقی

1392-04-07

یک توضیح و یک درخواست از حامیان مقاومت ایران

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3117
علیرضا یعقوبی -عذرخواهی قصیم

1392-04-17

اندرباب عذرخواهی کریم قصیم از ایرج شکری

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3145
علیرضا یعقوبی -قصیم-روحانی

1392-03-21

نگاهی اجمالی بر دو بیانیه

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3070
اطالعیه

1392-02-19

 مصداقی-علیرضا یعقوبی
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=2987

ابتالئات دوران و ضرورت پاسخ به آن

1392-02-26

 مصداقی-علیرضا یعقوبی
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3003

در پاسخ به نورافکنی آقای مصداقی

1392-06-17

 مصداقی-علیرضا یعقوبی

http://farsi.fffi.se/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C/
)۱(  روانشناس می شود،وقتی همدست جالد

1392-09-12

 مصداقی-علیرضا یعقوبی

http://farsi.fffi.se/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86/
)۲(  روانشناس می شود،وقتی همدست جالد

1392-09-16

 مصداقی-علیرضا یعقوبی

http://farsi.fffi.se/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86-2/
) روانشناس می شود (قسمت آخر،وقتی همدست جالد

1392-09-25

 مصداقی-علیرضا یعقوبی

http://farsi.fffi.se/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86-3/
)۱ عده ای مأمورند و صد البته معذور! (قسمت

1392-11-02

مصداقی- روحانی-علیرضا یعقوبی

http://farsi.fffi.se/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%87/
)۲( !عده ای مأمورند و صد البته معذور

1392-11-07

 روحانی-علیرضا یعقوبی

http://farsi.fffi.se/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA-2/
)۳( !عده ای مأمورند و صد البته معذور

1392-11-17

مصداقی- روحانی-علیرضا یعقوبی

http://farsi.fffi.se/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA-3/
)عده ای مأمورند و صد البته معذور! (بخش پایانی

1392-11-22

روحانی-علیرضا یعقوبی

http://farsi.fffi.se/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D8%AF-%D8%A7/
)۱( »نقدی بر مقاله «درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران

1392-07-29

سعید جمالی-علیرضا یعقوبی

http://farsi.fffi.se/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B1-2/
)۲(»نقدی بر مقاله «درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران

1392-08-01

سعید جمالی-علیرضا یعقوبی

http://farsi.fffi.se/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B1-3/
)۳( »نقدی بر مقاله «درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران

1392-08-07

سعید جمالی-علیرضا یعقوبی

http://farsi.fffi.se/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B1-4/
)۴( »نقدی بر مقاله «جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران

1392-08-10

سعید جمالی-علیرضا یعقوبی

http://farsi.fffi.se/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%DA%A9/
)۵( »نقدی بر مقاله «جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران

1392-08-15

سعید جمالی-علیرضا یعقوبی

http://farsi.fffi.se/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%DA%A9-2/
)۶( »نقدی بر مقاله «جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران

1392-08-17

سعید جمالی-علیرضا یعقوبی

http://farsi.fffi.se/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%DA%A9-3/
)۷( »نقدی بر مقاله «جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران

1392-09-01

سعید جمالی-علیرضا یعقوبی

http://farsi.fffi.se/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%DA%A9-4/
!چوب یا چوب های هر دو سر نجس

1392-06-16

فرشا خاوران
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3331

 سال به رهبری مجاهدین خلق ایران۳۳ نگاه من بعد از

1392-02

فرهاد علیپور

http://atashkhavaran.blogspot.co.uk/2013/05/blog-post.html

فریبا هادیخانلو-مصداقی

1392-08-18

نوشته اي براي وجدان هاي بیدار

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3491
فریبرز ممتحن

1392-03-26

فریبرز ممتحن -سعه صدر شورای مقاومت در مقابل آقایان مستعفی

http://farsi.fffi.se/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1/
فربد رضانیا-یغمایی

1392-03-13

قافیه پرداز دروغگو (عکس مقاله عوض شده)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3045
فربد رضانیا-مصداقی

1392-09-29

اعتصاب غذا ،شكست خفت بار رژيم آخوندي و مزدورانش

http://www.hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/46499
فربد رضانیا

1393-03-16

ما از مرگ قوی تریم

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4015
کاظم مصطفوی (حمیداسدیان)

1392-10-21

خائنان! (شعر)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3684
کاظم مصطفوی (حمید اسدیان)

1392-07-04

خطابه اي براي خائنان

http://hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/44553-2013-10-02-09-35-28
کاظم مصطفوی (حمیداسدیان)

1392-04-30

صد باد صبا اينجا...

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3179
کمونیست ایرانی -وفا یغمایی

1392-06

به آقاي وفا يغمايي

http://komonistirani.blogspot.se/2008/06/blog-post.html
گلکو

1392-02-20

آقای مصداقی مرا از آینده نترسانید چون من به حال خود راضی نخواهم ماند

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=2989
م-سروش-سعید جمالی

1390-08-26

من تَرک خاکبوسی این در نمی کنم

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3516
م-سروش -مصداقی

1392-10-14

»دو کلمه حرف حساب«

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3661
م -سروش-مصداقی
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3206

1392-05-10

شترمرغهای معاصر شیر و پشه

م -سروش-مصداقی

1392-05-20

لکۀ ننگ ابدی ،وصل قبایتان شده

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3236
م-سروش

1392-04-04

اندر باب دو فقره استعفاء

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3108
م-سروش -مصداقی

1392-05-24

من از بیگانگان هرگز ننالم

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3248
م-سروش-منتقدین

1392-06-08

سالخی وجدان در مسلخ حب و بغض ( ماست مالی بند از بند )
ا

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3286
م-سروش

1392-06-11

ننگ و نفرین بر خامنه ای و شرکای منطقه یی و بین المللی اش

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3302
م-سروش

1392-08-13

این همان چشمۀ خورشید جهان افروز است (عکس مقاله عوض شده)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3482
م-سروش

1392-06-25

بعد از عاشورا

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3371
م-سروش -مصداقی

1392-03-15

بیچاره رهرویی که عمل بر مجاز کرد

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3053
مجتبی قطبی -قصیم -روحانی

1392-03-22

به کجا روید چنین شتابان!

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3074
مجتبی فتحی-منتقدین

1392-10-16

همنوازي هماهنگ وزارت اطالعات و انجمن نجاتش در داخل و خارج از کشور

http://www.hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/46920
http://farsi.fffi.se/%D9%87%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%86/
محسن معصومی -عاطفه اقبال

1393-03-02

زوز” ماماچه ،آنجا كه كركسها پر ريختند -محسن معصومي”
ِو ِ

http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14492:2014-05-23-19-41-10&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6
محمد اقبال -عاطفه و عفت اقبال

1393-03-09

حیوان لیبرتي (در سایت همبستگی ملی و آفتابکاران)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3984
محمد اقبال-منتقدین

1392-06-16

اين سند جنايت منافق (همبستگی ملی و  ۱۷شهریور در سایت آفتابکاران)

http://hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/44072-2013-09-07-14-49-10
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3336
تف و لعنت بر تو عاطفه پلید

1392-06-11

 عاطفه اقبال-محمد اقبال

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=43945:2013-09-02-06-53-31&catid=11&Itemid=333
زنده باد فرمانده كل

1392-09-07

منتقدین-محمد اقبال

http://www.hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87%D8%A7/45918
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3549
) آذر در آفتابکاران۲۳( بازنشخوار كنندگان فضوالت واليت

1392-09-24

منتقدین-محمد اقبال

http://www.hambastegimeli.com/home/%DA%AF%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/46351
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3600
قیاس مع الفارق

1392-06-11

مصداقی-محمد اقبال

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=43944:2013-09-02-06-49-20&catid=11:2009-09-22-08-59-59&Itemid=333
آخرين وسیله دفاع

1392-08-25

منتقدین-محمد اقبال

http://www.hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/45623-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3511
- تفاله هاي بشريت

1392-11-25

منتقدین-مصداقی-محمد راپوتام
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3759

توطئه سیاسي و خط نابودي مقاومت و رهبري آن

1392-07-05

محمد علي شیخي

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44444:2013-09-27-17-41-10&catid=11:2009-09-22-08-59-59&Itemid=333
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3399
!سقوط آزاد عبرت انگیز

1392-06-05

محمد قرایی
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3278

!روز گار غریبی است نازنین

1392-03-05

 مصداقی-محمد قرایی
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3029

! بگو شیرممد! درد دلی با محمد اشرفی، ممد...نگو

1392-08-29

منتقدین-محمد قرایی

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3521
محمد خدابنده لو-مصداقی

1392-11-23

آن که گفت  « :غلط کردم » و آن که گفت  « :نه »

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3754
محمد خدابنده لو-مصداقی-صیاحی

1392

بارکش غول بیابان

http://www.aftabkaran.com/pdf/Barkeshegholebiyaban.pdf
محمد محدث-منتقدین-مصداقی

1393-02-17

عاقبت پروژه  92وزارت اطالعات و سپاه قدس (در ایران افشاگر با نام « تأويل باطل مگس» در  ۱۶اردیبهشت ثبت شده)

http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14437:2014-05-18-18-04-20&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3940
محمد هادی

1392-10-14

از انتقاد تا انتقام از مجاهدین!

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3662
محمد هادی

1392

مصداقیُ ،مبصر کالس اپوزیسیون!

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-51625.html
محمد هادی

1392-04-09

مصداقی و یغمایی در آینۀ نامه ها!

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3123
محمدحسین توتونچیان-مصداقی

*1393-02-02

خوش رقصی های یک تواب تمام سوز,در آستانه حمله رژیم به زندان اوین ( با یک لینک در دو تاریخ  ۲و  ۵اردیبهشت )۹۳

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3909
محمدحسین توتونچیان -قصیم-روحانی-مصداقی

1392-03-30

نا گفته های استعفا ی  ۱۵خردادی

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3092
http://farsi.fffi.se/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7/
محمدحسین توتونچیان -مصداقی

1392-03-03

توابی که مدعی العموم شهدا و زندانیان سیاسی شده (اسم مقاله در زیر تغییر کرده)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3001
محمدحسین توتونچیان -مصداقی

1392-02-25

تواب شرمگینی که مدعی العموم شهدا و زندانیان سیاسی شده (  ۳خرداد و  ۲۴تیر و  ۲۵اردیبهشت  93با یک لینک ثبت شده)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3001
محمدحسین توتونچیان -مصداقی
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3132

1392-04-24

ایرج مصداقی تواب جنایتکاری که از نو باید شناخت (  ۱۲تیر و  ۲۴تیر  ۹۲و بعد در  ۱۲اردیبهشت  ۹۳با یک لینک ثبت شده)

محمدحسین توتونچیان -مصداقی

1392-07-19

نقش رذیالنه ایرج مصداقی در قتل عام مجاهدین قبل و بعد از آن ( قسمت اول)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3428
محمدحسین توتونچیان -مصداقی

1392-09-12

نقش رذیالنه ی مصداقی در کشتار مجاهدین قبل و بعد از آن ( قسمت ) ۲

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3566
محمدحسین توتونچیان -منتقدین

1392-06-31

تروريسم دولتي مزدوران واليت

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44367:2013-09-22-16-32-55&catid=11:2009-09-22-08-59-59&Itemid=333
محمدحسین توتونچیان

1393-04-04

معرفی یک کتاب

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4060
محمدرضا مؤدب-روحانی و قصیم-مصداقی

1392-04-14

استعفا از شورا ،سردادن غزل ”البته خمینی

http://iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10243:2013-06-27-16-16-41&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6
محمد وفادار-احسان بیدی

1393-03-27

نشخوار خیاالت خام خمیني پیركفتار جماران توسط مزدور احسان بیدي

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4039
محمود رویایی-مصداقی

1392-10-17

آنکه همگنج تو نیست (شعر)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3670
محمود توسلی-مصداقی-همنشین

1392-06-05

شكر خوري زيادي و توبه از روي نابكاري

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3275
محمود سرابی -قصیم-مرضیه

1392-08-30

زندگی زیباست بخوان به نام گل سرخ

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3523
محمود سرابی-مصداقی

1392-10-24

ایرج مصداقی در آفساید گیر کرده است

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3692
محمود سرابی-یغمایی-قصیم

1392-07-18

مجاهد شعر و ترانه تحریک کننده احساسات و عواطف اسماعیل خان یغمایی و دوستان

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3427
مرتضی نامور

1392-02-16

سال تعیین تکلیف رژيمً ،کرهماهنگ به سردمداري وزارت اطالعات

http://hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/41489-2013-05-05-14-51-23
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=2979
مرتضی نامور-همنشین-مصداقی
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3272

1392-06-04

واكنشهاي رسواي رژيم و اذنابش به يك مصاحبه

مرتضی نامور

1392-09-07

!»حرف» و«عمل» به همین «سادگی«

http://www.hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/45951
مرتضی نامور

1392-06-14

عرش و فرش» یا «اوج وحضیض» وپرواز بلند آفتاب ؟ کدامیک؟«

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3317
مرتضی نامور

1392-06-19

درامتداد اوج «اشرف» ،وحشت رژیم و قعرلجنزار مزدوران تواب!

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3350
http://hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/44228-2013-09-16-09-10-49
مرتضی نامور-اشرف

1392-09-15

اعتصاب غذاي مجاهدين ازلیبرتي تا اقصي نقاط جهان امتداد مبارزه تا سرنگوني!

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3573
مریم توانا -مصداقی

1392-03-04

در انتهاي صف…

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3024
مریم یعقوبی ( انتظاری)

1392-06-10

نامه مریم یعقوبی ( انتظاری) به ایرج مصداقی( ،لینک در فیسبوک یعقوبی و در ایران اقشاگر و آفتابکاران)

http://www.iran-efshagar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10973:2013-09-03-12-54-11&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3291
مسلم اسكندر فیالبي-استعفا

1392-05-31

سخني با هم میهنان

http://hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/43724-2013-08-22-14-00-21
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3262
مصطفی قره اغالنی -منتقدین

1392-06-18

«تأملی بر موضعگیری دژخیمان و جنایتکاران رژیم در رابطه با کانون استراتژیکی نبرد ـاشرف ـ» (درآفتابکاران با نام جعفر صمدی ۱۷
شهریور  ۹۲ثبت شده)

http://farsi.fffi.se/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DA%98/

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3337
مصطفی قرهاوغالنی -سعید جمالی

1392-07-10

زوزه های شاگرد جالدی دیگر بنام “سعید جمالی«

http://farsi.fffi.se/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A7-%D9%88%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AF/
مصطفی قره اوغالنی-مصداقی

1392-08-27

«استراتژی رژیم درمقابله با آلترناتیوانقالبی در مرحله سرنگونی» (همین مقاله در سایت آفتابکاران با نام جعفر صمدی آمده
است)

http://farsi.fffi.se/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84/

مصطفی قره اوغالنی -منتقدین

1392-04-09

نکاتی در مورد تنظیم رابطه با عناصر تواب خائن ،ورشکسته در رسانه های مجازی

http://farsi.fffi.se/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85/
مصطفی قره اوغالنی -منتقدین

1392-04-15

اعتراف ایرج مصداقی به همدستی و همکاری با دژخیمان رژیم ضد بشر

http://farsi.fffi.se/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82/
مصطفی قره اوغالنی-قصیم

1392-04-23

ندامت کریم قصیم از گذ شته و اراجیف و ترهات آخوند و استعمار پسند او

http://farsi.fffi.se/%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%B5%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7/
مصطفی خراقالن-قصیم-روحانی

1392-04-08

جواب شایسته به رژیم جهل وجنایت در بزرگترین گردهمایی سیاسی مقاومت وعکس العمل آقایان روحانی و قصیم

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3119
مصطفی نادری-مصداقی

1392-03-23

پروژه هاي انهدام يك جنبش و خط سرخ مقاومت (يك گواهي سرخ فام از يازده سال زندان در شكنجه گاههاي خمیني )

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3077
http://hambastegimeli.com/home/%DA%AF%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/42392-2013-06-12-22-11-03
مصطفی نادری-مصداقی

1392-03-25

يك بريده تواب خائن چگونه در خدمت وزارت اطالعات طرحهاي ترور رهبر مقاومت را پي گیري مي كند؟

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3080
معصومه محمدی-مصداقی

1392-05-18

علت حمله و هجوم هاي اخیر به مقاومت و رهبري آن چیست؟

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=43518:2013-08-09-23-25-01&catid=11:2009-09-22-08-59-59&Itemid=333
منصور قدرخواه-استعفا-مصداقی

1392-03-24

استعفا يا خودزني سیاسي

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42407:2013-06-14-04-53-38&catid=11:2009-09-22-08-59-59&Itemid=333
منوچهر مرعشی-مصداقی

1392-04-30

کدام نقد ؟کدام منتقد؟

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3175
مهدی خدایی صفت-استعفا

1392-07-29

برق حادثه

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3449
مهدی سامع -استعفا

1392-03-22

یک استعفا* و چند توضیح

http://hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/42393-2013-06-13-09-43-30
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3075

مهدی فیروزیان- -یغمایی

1392-03-22

نامه نصیحت گرانه مجاهد خلق مهدي فیروزيان به اسماعیل يغمايي

به تاريخ 25بهمن 1386توسط ايران افشاگر منتشر ميشود
http://hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/42422-25-1386
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3072
مهرداد امینی-منتقدین

1393-03-22

تکیهگاه

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4031
مهرداد امینی

1392-05-26

یک گام به پیش دو گام به عقب (نقدی بر نوشته ي فرخ حیدری)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3251
مهرداد کانادا -استعفا

1392-04-08

کبوتر با کبوتر  ،باز با باز ,,,,کند همجنس با همجنس پرواز

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3120
مهرداد هرسینی-مصداقی-منتقدین

1392-08-09

جاده صاف کن های ولی فقیه

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3473
میثم ناهید

1392-04-07

حس ششم!

http://wwwbahayazadi.blogspot.se/2013/06/blog-post_33.html
میثم ناهید

1392-09-19

آقاي كارگردان! فیلم شما واقعیست!

http://www.besoyepirozi.com/index.php/report-news/ketabkhaneh/maghalat/9087-2013-12-10-18-15-15.html
میثم ناهید

1392-10-16

از زيرزمین سرد كلیساي كیريل ،تا ديوارهاي بتوني لیبرتي! (لینک آن در سایت ایران افشاگر برداشته شده )

http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13103:2014-01-06-19-19-44&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6
میثم ناهید-یغمایی

1392-03-27

زم
ملكه كاترينا ،سیب

ی ني -وزارت اطالعات ،اسماعیل خان! (در سایت مهر ایران هم آمده است به تاریخ  ۳۱مارس )۹۲

http://iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10130:2013-06-17-07-32-51&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6
میثم ناهید

1393-03-15

آقاي «جاكوآ اسمیت» ،نگران نباشید!

http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14632:-l-r-&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6
ناصر آبادانی-یغمایی

1392-02-09

یکی منو بگیره !

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=2970
ناصر آبادانی -مصداقی

1392-02-18

سر بسته با آقای مصداقی! قسمت اول...

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=2986
ناصر آبادنی -مصداقی

1392-02-28

سر بسته با مصداقی...قسمت  ۲۶( ۲و  )۲۸تاریخ مقاله تغییر کرده

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3002
ناصر آبادانی -مصداقی

1392-03-08

سر بسته با مصداقی ،قسمت سوم....

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3034
ناصر آبادانی -مصداقی

1392-03-17

سربسته با مصداقی قسمت چهارم...

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3059
ناصر آبادانی -مصداقی

1392-04-03

سرـ باز ترین نوشته بر مصداقی و همپالکی های کوچه بن بست.
َ

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3102
ناصر آبادانی

1392-04-06

بمبها و لیچارها .....در سایت آفتابکاران در تاریخ  ۶و  ۷تیر

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3114
ناصر آبادانی-مصداقی-قصیم و روحانی

1392-07-22

تاریخ فربه! قسمت دوم...

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3439
ناصر آبادانی-قصیم و روحانی

1392-08-04

تاریخ فربه!! قسمت سوم

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3459
ناصر آبادانی-منتقدین

1392-09-13

آزادی

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3567
ناصر آبادانی-منتقدین

1392-10-14

یک تصویر!

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3663
ناصر آبادانی-منتقدین

1392-12-26

مسیر از پیش تعین شده.

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3830
ناصر آبادانی

1393-02-12

دندان خشم بر جگر زلیخا یا الف در وادی حیرانی

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3930
نادر امینیان -استعفا

1392-04-13

در اين مقوله ،شما بر خالف اصول علمي رفتار نموديد

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3135
نامهایی از ایران

1392-03-19

پاسخ به فرومايگان بي مايه و وقیح

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3063
ناهید همت آبادی
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3599

1392-09-23

مجاهدين و مجرمین سیاسي

نرگس شایسته

1392-07-04

کالشی سیاسی ،تزویر و دروغگویی عاطفه اقبال

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3397
نزهت ادب آواز-مصداقی

1392-09-27

گوهر مجاهدين» و چاله دهاني يك مزدور وزارت

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3608
نیوشا پاشا-قصیم

1392-05-16

توصیه فوری و فوتی به آقای قصیم

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3224
هرمز صفایی-منتقدین-مصداقی

1392-05-17

آقای کریم قصیم حواستان به تابلوی خروج از جاده ( منتقدین !! ) هست ؟ا

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3229
هرمز صفایی-منتقدین

1392-05-20

سرنشینان مینی بوس به اصطالح ً منتقدین ً چه کسانی هستند ؟ ( این مقاله یک بار در تاریخ  ۲٠مرداد و یکبار در  ۲۱مرداد ثبت
شده)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3237
هرمز صفایی-منتقدین

1392-12-07

آیا منتقدین همان جداشدگانند؟

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3789
هرمز صفایی-منتقدین

1392-12-12

آیا منتقدین همان جداشدگانند؟ (قسمت دوم)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3797
هرمز صفایی-منتقدین-مصداقی

1392-12-20

آیا منتقدین همان جدا شدگانند؟ «قسمت سوم» (در سایت ایرانیان هامبورگ به عنوان قسمت اول چاپ شده است)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3814
هرمز صفایی-منتقدین

1392-12-26

آیا منتقدین همان جداشدگانند؟ قسمت 4

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3829
هرمز صفایی-منتقدین

1393-01-22

آیا منتقدین همان جداشدگانند؟( قسمت )5

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3854
هرمز صفایی-منتقدین-مصداقی

1393-01-05

آیا منتقدین همان جداشدگانند؟(  6قسمت آخر)

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3883
هرمز صفایی-روحانی-مصداقی-منتقدین

1392-11-08

آقای محمد رضا روحانی امالکتان درشهر ساری آزاد شد ؟

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3719
هرمز صفایی-روحانی-مصداقی-منتقدین

1392-11-16

آقای محمد رضا روحانی امالکتان در شهر ساری آزاد شد ؟  ۲دائی جان ناپلئون

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3740
هرمز صفایی-روحانی-مصداقی-منتقدین

1392-11-22

آقای محمد رضا روحانی اموالتان در شهر ساری آزاد شد ؟ 3

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3752
» در تفکر و نگاه «ناسیونالیست راست،»در شعار «انترناسیونالیست

1393-03-19

هرمز صفایی نوایی
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4026

قتل عام مجاهدین خلق ایران

1392-06-11

 اشرف-هوشنگ اسدیان
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3295

 صحفه ای ایرج مصداقی – محمد جعفری معروف به همنشین بهار230 پیرامون اهداف کیفرخواست

1392-03-10

منتقدین-مصداقی-هوشنگ بهداد
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3036

!به حرمت این جنازههای تازه سکوت کنید

1392-06-13

منتقدین-اشرف-هژیر پالسچی
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=3307

!سرانجام خیانت

1393-03-16

هیردا عابدی
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4014

»350-مؤسس «اشرف

1393-03-27

یدهللا یزدی

http://www.iran-efshagari.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14690:-l-350r-&catid=5:2010-12-28-06-03-02&Itemid=6
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4036

حسن حبیبی
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4086

!دلسوزی "هابیلیانی "برای ساکنان لیبرتی

1393-04-22

چرا خیانت؟

1393-04-23

اصغر ابزری

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4087
درخشش ستارگان در دل سیاه شب

1393-04-24

باران امیری

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4089

*

