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فاطمه رجبی: به كمك خداوند متعال از پاي نخواهم نشست

نصيب نگذارد. ن مزدوران را بي اي آنها كرد"، "ماه رمضان" نيز اي ل TUوه بر آن چه در ماه Yعبان "فضيXتهاي مورد اUتWاد مافياVران را نصيب UامTن ابزارهاي رSانه به هر Zا

 
فاطمه رجبی در و[ Sا\ت Yخصی خود نوYت: به دنبال تخريب بيامان اين جانب در S 2ال VذYته از Sوي مافياVران، ماههاي Yعبان و رمضان با وي]Vي

ن_ير، Yاهد اUمال مافيايي از "نو^ جديد" بود. ي بي و Vستره
مiبm اXlي كkاSتj به روiYي پاSخ در مركز، مg`h و كارVاه توfيد "نرeافزاري" مافياي dدرb و cروb نa`ته اSت. چرا فاطمه رجبي اين Vونه از Sوي 
ابزار داخXي و خارجي مافياييها مورد هkوd eرار ميVيردj پاSخ آن اSت كه او مستدل، ريشهاي، ريشهاي و مستiد به اUمال، رفتار و V`تار Sران مافيا 
پردازيهاي  پردازد. نWاطي كه فاطمه رجبي به آنها اYاره ميكiد، نه مبaم هستiد و نه دروp، نه ZاYيهاي هستiد و نه مخ`ي! اين نWاo هم تnوري مي

Yود، هم SياSيكاريهاي S 16اfه را بر مT ميكiد. مافياVران را در Uرlه دين و SياSت Yامg مي

به هر Zال TUوه بر آن چه در ماه Yعبان "فضيXتهاي مورد اUتWاد مافياVران را نصيب UامTن ابزارهاي رSانهاي آنها كرد"، "ماه رمضان" نيز اين 
نصيب نگذارد. مزدوران را بي

نامههاي Zامي مافيا مiتشر Vرديده  نrته مورد توجه اين نوYته، نسبت كذ[ به اين جانب اSت كه در چiد روز اخير توqS برخي Sايتها، روزنامهها و ه`ته
اSت."

Xه خوانده  fن]اد را آيت ا پردازي، بدون مبiا و اSتiاد به اين مساfه پرداخته كه: "فاطمه رجبي در Sايت Yخصياs دكتر اZمدي pمت، افترا و دروaاين ت
اSت."

،tت و چSنيت" در ابزارهاي راTWU" ايuوu ته، و اين همهYران "كورچشمي" را هم به آنان ارزاني داVي" مافياfبايد برد كه "كورد vاه به خداي بزرiپ
توانست با مراجعه به Sايت ايkiانب، بداند كه به هيw روي  "بيخردي مxh" را بر ايشان نتيkه داYته اSت. در uير اين lورb، يrي از جاTUن خبر" مي

اين مXyب در آن نيامده اSت.

دارe: فاطمه رجبي به كمك خداوند متعال از پاي نخواهد نشست. |من zZ {`Z اTUن جرXU eيه جاTUن و انتشاردهiدVان خبر، اTUن مي

ن_راb كاربران:
ن نه دروp اSت نه مبaم. ن چiد خq پر اSت از كXی Vو\ی و ناSزا. آنوdت می Vو\د Zر~ ها{ م ▪ در چiد ySر معدود Zداgd 10 بار تaمت زده اSت و هم�

ن kYاUت هستiد اVر  ن افشاVر{ م��ردازد كسانی كه �اهرا فاdد ا\ ▪ افشا{ باند ماف�ا در \� كشور اTSمی و��`ه هر مسXمان و \ا هر آزاده اSت.اVر خا� رجبی بعiوان \� زن به ا\
ن �Yرد�ن نشوند.م�دان�م كه افتادن با ماف�ا آنaم از جiس وطiی كه انسان را فدا{ د�ر ن`تی م�irد دل �Yر م�خواهد مردانگی ندارند Zداgd مانm ا\

eتراZباا
هدا\ت اYتر{ fركی
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