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 فوري  خبر های عاجل  #
    gefällt mir hat Seite.hinzugefügt 2 neue Fotos     

2. Juli 2017 ·  

 جي رمضانقاتل اصلي حا [به دالیل ذیل]حاجي محمد محقق 
 قرار معلومات كه تازه پیدا شده است آقاي محقق حاجي رمضان را به شهادت رسانده است.

حمله در مسجد الزهرا انتحاري نبوده چون اثر از انتحار كننده تا هنوز پیدا نشده و جسد را كه میگفت انتحاري  -١
  است مربوط فراش مسجد است

  بین رفته استحاجي رمضان با دو مرمي در سر خود از  -٢
 تازه مشخص شده بخاطر انحراف اذهان عامه مردم در مسجد الزهرا نارنجك یا بم چسپكي انفجار داده شده است -٣
كسیكه به حاجي رمضان زنگ زده كه حاجي خود را به مسجد برسان كه بینظمي وجود دارد یكي از محافظین  -٤

 آقاي محقق است
قدر( آقاي محقق مسجد الزهرا میامده ولي اینبار به گفته شخصي كه همه ساله در شب بیست و یكم )شب  -٥

نخواست نامش گرفته شود آقاي محقق جاي مهمان میشود وقتي حاجي زنگ میزند كه در مسجد تشریف بیاورد، 
 آقاي محقق بهانه مهماني را پیش میاورد

 . گفته به احتمال زیاد محقق استپسر حاجي رمضان هم گفته قتل پدرم مرموز است و با یكي از نزدیكانش -٦
جنجال آقاي محقق و حاجي رمضان باالي یازده میلیون دالر و دو كار شریكي هم باال گرفته بوده و به احتمال  -٧

 زیاد هم قتل حاجي رمضان هم ناشي ازهمین جنجال باشد.
اد آور شده خودش سْوال برانگیز اینكه آقاي محقق در اعالمیه انقره از میان تمام حوادث از موضوع الزهراء ی -٨

  است میخواهد نشان دهد كه پیگیري این قتل برایش خیلي مهم است و یكنوع منحرف ساختن اذهان عامه است
 قتل حاجي رمضان مثل قتل جواد ضحاك و اشرف رمضان است كه بدست آقاي محقق انجام شده است -٩

 مريم زيبا
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