توطئهوزارتاطالعاتوبخشسایبریآنتحتپوششدفاعاز«چپ 
»


بعد از انتشار مقالهی « با چهرهی «حاج آقا حسینی» و شبکهی اطالعاتی رژیم آشنا شویم »
http://pezhvakeiran.com/maghaleh-82335.html
میدانستم مأموران وزارت اطالعات بیکار نمینشینند و در فضای «فیس بوک» همچنان به توطئهچینی خود ادامه
میدهند و میکوشند عالوه بر «فرقه رجوی» از میان عناصر «چپ» نیز علیه من یارگیری کنند .البته هستند در این
میان تعدادی که نزده میرقصند و نیاز به محرک ندارند.
در همین رابطه یکی از مأموران وزارت اطالعات که با سرقت عکس جعفر عظیمزاده کارگر زندانی ،یک صفحهی فیس
بوک به نام «رامین روشن» راهاندازی کرده است ،وارد میدان شد.
او که برای فریب کاربران ،دوستان فیسبوکیاش را از میان چهرههای چپ برگزیده ،به عنوان یک فعال «چپ» دلسوز
اپوزیسیون ،در حالی که مرا «عزیز» میخواند ،به کامنت گذاری زیر مطلبم مشغول شد .این مأمور اطالعات که به
شدت از برمالشدن توطئههای دستگاه امنیتی توسط من به خشم آمده بود ،یاد وظایف «اخالقی» و نه «حتی
انقالبی و مبارزاتی»اش افتاده و نوشت:

مأمور دستگاه امنیتی «ارتجاع غالب» با «چند نکته و توصیه دوستانه (ونه رفیقانه)»اش که بر اساس «وظیفه
اخالقی» خطاب به من نوشته شده ،در واقع مأموران تبلیغاتی «ارتجاع مغلوب» را تغذیه میکند و به گونهای جلوه
میدهد که گویا مواضع من علیه «فرقه صاحبمردهی رجوی» و «بخش عظیمی از اپوزیسیون «واقعاً موجود» ،در اثر
القائات دستگاه امنیتی نکبت اسالمی حاصل شده است.
مأمور امنیتی همچنین خشم خود را نسبت به کپی کردن تماسهایشان از سوی من و انتشار شفاف و علنی آنها
بیان میکند و از من میخواهد کاری به کار «اپوزیسیون واقعاً موجود» که «فرقه رجوی» باشد ،نداشته باشم.
با آن که او را شناخته بودم ،به روی خودم نیاورم و پاسخ او را در لفافه دادم:

بعضی از دوستان از من میپرسیدند چرا او را بالک نمیکنم .پاسخ دادم میخواهم مسیر حرکت او را دنبال کنم .به
همین دلیل اجازه میدهم بیشتر وارد ماجرا شود تا خط و ربطاش بهتر مشخص شود.
«رامین روشن» ،ابتدا واکنشی نشان نداد .میدانستم کلیه نظرات را رصد میکنند؛ به همین دلیل به جای بالک
کردن وی ،با گذاشتن پست زیر ،ضمن روشنگری در مورد ماهیت وی ،دستگاه امنیتی را تحریک به پاسخگویی کردم:

«رامین روشن» نتوانست دندان سر جگر بگذارد و حماقت کرد .او پس از  ۱۲ساعت مشاوره در «اتاق فکر» بخش
سایبری وزارت اطالعات و سپاه پاسداران ،پاسخ زیر را داد و دستش هرچه بیشتر رو شد.
تعمق در نوشتهی او بیانگر خط امنیتی و تبلیغی رژیم است .در این نوشته مأمور وزارت اطالعات میکوشد در آن
واحد از فرهنگ «فرقه رجوی» و «چپ» استفاده کند .اگر نام «رامین روشن» را بردارید و به جای آن نام یکی از
وابستگان «فرقه رجوی» را بگذارید ،بعید میدانم خودشان هم تشخیص دهند که دست پخت وزارت اطالعات را مرور
میکنند .تردیدی ندارم اگر همین مطلب را به سایتهای «ارتجاع مغلوب» میدادند ،آن را حلوا حلوا میکردند .مأمور
وزارت اطالعات که پیشتر در نقش خیرخواه و دلسوز من وارد شده و مرا «عزیز» میخواند ،این بار زنجیر پاره کرده و
میکوشد به زعم خودش از لغات قلمبه ،سلمبه مثل «صورتبندی اجتماعی و صفبندی سیاسی» استفاده کند،
بدون آن که معنای آنها را بفهمد و بداند کجا و در چه موردی از این کلمات استفاده میکنند:

آیا آنچه مأمور وزارت اطالعات ادعا میکند همان خزعبالتی نیست که در دستگاه پلید «فرقه رجوی» ساخته و
پرداخته میشود؟ بیچاره مجبور میشود به «رژیم پلید عمامهداران» نیز اشاره کند.
مأمور امنیتی رژیم در بیانیهی سیاسی خود به اعالم انزجار از «بریده»ها پرداخته و مینویسد:
«آت_آشغال های بریده از مبارزه ی ِ تمامی احزاب سیاسی ِ آلوده و لمیده به بورژوازی خارج از کشور را دور خود
جمع کرده و به مغازله و معانقه با اتاق های امنیتی بر علیه هر چه که بویی از جنگ با رژیم را می دهد  ،پرداخته
است».
همانطور که میبینید این مأمور امنیتی رژیم دل خونی از «آت_آشغال های بریده از مبارزه ی ِ تمامی احزاب
سیاسی ِ آلوده و لمیده به بورژوازی خارج از کشور» دارد و تا دلتان بخواهد سنگ « هر چه که بویی از جنگ با رژیم را
می دهد» به سینه میزند.
منظور این مأمور وزارت اطالعات از «اسطورههای انقالبی» که از «عرش به فرش» کشیدهام ،شخصیتهای
«بزرگی» همچون مسعود رجوی ،فرخ نگهدار ،هوشنگ اسدی ،حسین زهری ،کتایون آذرلی ،محسن درزی،
امیرحسین فطانت ،امیرعباس فخرآور ،امیرفرشاد ابراهیمی ،مازیار بهاری ،اکبر گنجی ،سیدابراهیم نبوی ،مارینا
نمت ،فریبرز رئیس دانا ،عرفان قانعی فرد ،علیرضا نوریزاده ،اشرف دهقانی ،مهدی سامع و «سه تفنگدارش» و
حقوقبگیران وابسته به شورای ملی مقاومت و نمایندگان ولیفقیه مغلوب  ،مسئوالن البی رژیم نایاک و  ...هستند.
ظاهراً «درهم شکستن اسطورههای انقالب دموکراتیک در تاریخ معاصر ایران» به ذائقهی حضرات خوش نیامده است.
مأمور امنیتی نظام سپس دلش به حال «آرمان و هویت شهدای دههی شصت و قتلعام شدگان  ۶۷سوخته،
«دوستان و رفقا» را مخاطب قرار داده و مینویسد:
« دوستان و رفقا ؛
در این سالیان چه کسی در خارج از کشور ؛ آرمان و هویت ِ شهدای دهه ی شصت و قتل عام شده گان  67را زیر پا
گذاشته و از "درد و رنج" " ،خون و شکنج"ِ آنها دکان "حقوق بشری" باز کرده است؟
یقین دارم که مصداقی از "هویت" ِ آنها نفرت دارد و از" آرمان" ِ آن "جان های شیفته"  ،حالت تهوع می گیرد  .او هزار
بار آنها را در ذهن و ضمیرش  ،زجر کش کرده است  .چون مصداقی ؛ دیگر با هر آنچه که بویی از مقاومت بدهد ،
نفرت دارد ....
به نظر شما ؛ چرا مصداقی بیانیه ها و نامه های زندانیان مقاوم و محبوس در زندان های رژیم را قبول ندارد و
ساختگی میداند ؟ »
مأمور امنیتی ،در این نوشته ،اتهاماتی همچون «بیمار روانی» و «خود شیفته» و «روان پریش» و  ...را از «فرقه
رجوی» وام میگیرد .رهبر «فراری» و فعالُ «مرحوم» این فرقه ،از آنجایی که در برابر صدها سؤالی که در «گزارش
 »۹۲و «گزارش  »۹۳مطرح کردم ،پاسخی نداشت ،به این گونه تشثبات متوسل شد تا مفری برای خود بیابد.
این همهی ماجرا نیست .دستگاه امنیتی رژیم پیشتر اتهامات ساخته و پرداخته شده توسط فرقهی رجوی را
دستمایهی مقالهی «روانشناسانه»ای با عنوان «ایرج مصداقی یک پدیده امنیتی یا یک معضل روانی ـ اجتماعی؟»
کرده و نام بامسمای «کیمیا خاوری» را پای آن گذارد و در سایت «ایران گلوبال» انتشار داد .همانطور که گفتم
«ارتجاع غالب» و «ارتجاع مغلوب» به پاسکاری با هم مشغول هستند .دست پخت «کیمیا» خانم سایت وزین «ایران
گلوبال» را در آدرس زیر میتوانید ببینید:
http://www.iranglobal.info/node/46261

«کیمیا» خانم ،مقالهنویس سایت «ایران گلوبال» ،در نقش یک «روانشناس» با تجربه! که در خارج از کشور مشغول
مداوای «تعداد بیشماری از زندانیان سیاسی سابق» است ،ظاهر شد و به کینهجویی علیه من پرداخت .البته قبال ً
داریوش برادری یک فرد معلومالحال که خود را «روان درمانگر ارشد» معرفی میکند نیز در سایتهای «ایران گلوبال»
و «عصر نو» ،همین مضامین را علیه من کوک کرده بود.
کیمیا خاوری« ،روانشناس» مورد وثوق سایت «ایران گلوبال» ،خود را اینگونه معرفی میکند:
« آن چه باعث نگارش این سطور شد مراجعه تعداد بیشماری از زندانیان سابق سیاسی به من ،جهت شکنجه های
روانی و جسمی که به آنها در زندان و بعد از زندان اعمال شده است ،و در طول دوران روان درمانی از آن سخن به
میان آوردهاند .از آن جا که وظیفهام حکم میکند ،از به زبان آوردن نام اشخاص و افراد مراجعه کننده به خود ،اجتناب
ورزیدهام و فقط در یک جا نام فردی را میآورم (محسن درزی که جزو مراجعهکنندگان به من نبوده) و خود ،در همین
سایت و در زیر کامنتهای نوشته شده نام خود را و هم چنین مورد و یا موارد رنج خویش را از ترورشخصیت و
شکنجههایروانی توسط ایرجمصداقی ،بیان نموده است .الزم به تذکر است که همسر و برادرم یکی از

اعمال
قربانیان رژیم جمهوری اسالمیاند و از این رو گرایش شخصیام به سوی مسائل و موضوعات سیاسی نیز هست.
لذا ،الزم و ملزوم دانستم تا مطالبی را در این مورد و معضل اجتماعی جامعه (در تبعید) بنویسم( ».عبارات برجسته
از خود نویسنده است)
http://www.iranglobal.info/node/46261
«محسن درزی» یکی از تیرخالصزنها و توابان فعال زندان قزلحصار است که زندانیان سیاسی با گرایشهای
متفاوت سیاسی در مورد او بسیار نوشتهاند .وی پس از روشنگری من در مورد سوابقاش اعتراف کرد که
جنازهکشی کرده است .این فرد از دوستان و نزدیکان کیانوش توکلی گردانندهی این سایت است.
این «روان شناس» همسر «شهید» و خواهر «شهید»! در ادامه مینویسد:

«در این جا به هیچ وجه قصد نقد کتاب او را ندارم ،چه این که به قدر الزم و ملزوم نویسنده کتاب سرشت و ماهیت
اثر خود را با تهمتها و انگ زدنها بر چهرههای سرشناس و نام آشنای سیاسی ـ فرهنگی ،و به قصد ترور
شخصیت آنها در عرصههای بینالمللی ،پرده از ماهیت اثرش و قلمی که به دست گرفته برداشته و ماهیت هدف
و یا اهدافش را آشکار نموده است .اما به راستی هدف او از آن چه به عنوان یک زندانی تواب ـ مجاهد در زندان
جمهوری اسالمی و در لوای حامی حقوق بشر در زمان فعلی انجام میدهد چیست؟»
http://www.iranglobal.info/node/46261
«کیمیا»ی وزارت اطالعات ،سپس خشم خود را از متوقف شدن انتشار خاطرات جعلی حاج آقا رضایی،
«صاحبمنصب قضایی» که در اتاق فکر وزارت اطالعات تولید و توسط مسعود نقره کار منتشر میشد به شکل زیر
نشان داد:
«در این جا قصد این نیز نمیرود که هم چون او به طومار نامهای از اعمال و منشاش پرداخته شود و برای خواننده
تکرار مکررات نموده و به عنوان نمونه ،دلیلی را قید کرده باشم ،چه این که ،نحوه عملکرد او و نشر مقالهها و یا
حتی اظهار نظرهای سیاسی او نشانهای از مشت در برابر خروار دارد! به عنوان نمونه ،به روند مصاحبههای آقای
نقرهکارباحاجآقا رضایی یکی از دستاندرکاران زندانهای جمهوری اسالمی اشاره میشود .این مصاحبات که
از سوی آقای نقره کار در جراید اینترنتی پخش میشد با اعتراض و هوچیگریهای او و با تهدید و ترور شخصیت
نقره کار ،قطع شد و باز این سؤال را مطرح کرد که آیا او به عنوان یک" مهره امنیتی "نظارت بر کلیه امور
فعالیتهای سیاسی و فرهنگی افراد سرناشناس و نامدار را به عهده ندارد و مانع از فعالیت هایشان نشده و
نمیشود؟»
http://www.iranglobal.info/node/46261
برچیدن دام و تلهای که دستگاه امنیتی برای مسعود نقره کار پهن کرده بود موجب خشم و کینهی «روانشناس»
سایت «ایران گلوبال» شد.
http://pezhvakeiran.com/maghaleh-43934.html
سپس «روانشناس» مزبور در نقش یک متخصص امر زندانهای جمهوری اسالمی فرو رفته و در مورد من
مینویسد:
ت دور از چشم عموم مردم است .شکی که در این میان مطرح میشود این است که:
«در واقع رفتار او نشانه ماهی ِ
ایرجمصداقیدرزندانبودهاست،امااینکهزندانیبودهباشدشکبسیاراست.به بیانی دیگر این که
او در زندان و در میان زندانیان بوده اما به ظاهر به نام زندانی و در عمل به عنوان مهرهای از رژیم جمهوری اسالمی
ایران به ادامه زیست ِ خویش پرداخته است و هم چنان نیز میپردازد و کسی نیست تا به او فرمان ایستی
بدهد( »!...تمام برجستهسازیها ازخود متن است)
http://www.iranglobal.info/node/46261
این بخش از دستپخت روانشناس برجسته و مرجع رسیدگی و مداوای «تعداد بیشماری از زندانیان سابق
سیاسی» ،توسط کیانوش توکلی مسئول سایت «دمکرات و مدافع آزادی بیان» ،ایران گلوبال با رنگ آبی ،برجسته
شده و در پیشانی مقاله آمده است:
«خشم و خشونتی که در رفتار و کالم و قلم او به چشم میخورد ،بی گمان ناشی از فرایندهای روانی دوران زندان
و سرسپردهگی او در برابر سیستم زندان است ،او که خود در کتاب خاطرات زندانش به سرسپردگیاش در زندان و
بدل شدنش به نیروی تّواب اعتراف نموده است ،فاقد درک روانی از خویشتن است که عمال ً تفکر سیستماتیک
شکنجههای روانی را آموخته است .او نه بر اساس تجربههای خویش بل که بر اساس آموزشهای داده شده
آموخته که چگونه و از چه راهکارهایی میتواند به ترور شخصیت و در مواردی بسیار چشمگیر به ترور روانی و»...

http://www.iranglobal.info/node/46261
کیانوش توکلی که از هیچ کوششی برای پردهپوشی بر تیرخالص زدن رفیق همراهش ،محسن درزی کوتاهی
نمیکند ،با انتشار این مقاله و حلوا حلوا کردن آن ،پز دمکرات منشی داده و دم از لزوم جریان آزاد اخبار و اطالعات
هم میزد.
«کیمیا خاوری» در نوشتهی مزبور حتی به دفاع از امیرعباس فخرآور یکی از «اسطورههای انقالبی تاریخ معاصر»
پرداخت و برای خریدن آبرو برای این جرثومهی فساد ،نام او و کتایون آذرلی را در کنار زندانیان خوشنامی چون منیره
برادران آورد.
«روانشناس برجسته» سایت ایران گلوبال ،همچنین به تحلیل روانشناسی گفتگوهای تلویزیونی دوساعتهی
هفتگی من پیرامون مسائل روز پرداخته و مینویسد:
«او در مصاحبه در همین کلیپ یاد شده در خصوص فخرآور با ادبیات سخیف و غیر اخالقی که دارد زبان به سخن
واگویهگرییکمکانیزمروانیاست تا به

میگشاید و صفاتی را که در خود یافته به دیگری واگویه میکند .این
طور غیرمستقیم به شنوندگانش بگوید که او عاری از چنین خصوصیات سخیف و آن ادبیات کوچه بازاریست .در حالی
که اگر به تمام مصاحبات تلویزیونی او دقت کنید خواهید دید او رویدادها را به طور دکماتیزم از حفظ کرده ،کلمات
نوشته شده را به دقت در ذهن سپرده و تمام تمرکزش نه پاسخ صادقانه و دوستانه به مخاطب یا
مصاحبهگر بل که پاسخ به روی کاغذ آمده و حفظ شده توسط اوست .در چهره او هیچ نشانه عاطفی ـ

انسانی که اصطالحاً در زبان روانشناسی به آن «می میک» میگویند ،مشهود نیست و لحن گویشش اساساً به
طوریست که شکی نمیماند که او مطالب را از حفظ کرده است .در مصاحبهای که با برنامه« صفحهآخر »دارد،
مصاحبهگر اعالم میکند وقت به پایان رسیده ،اما ایرج مصداقی هنوز اصرار به گفتن دارد .دوربین قطع میشود!»...
http://www.iranglobal.info/node/46261
به کیانوش توکلی که بی مزد و اجرت ،به بلندگوی دستگاه امنیتی رژیم تبدیل میشود ،چه باید گفت که
شایستهاش باشد؟
به سادگی میتوان جوالن مأموران وزارت اطالعات از جمله «شهید زنده» و  ...را به همراه «امیر حسین فطانت»
منبع ساواک و عنصر پلیدی که دانشیان و  ...را لو داد در بخش نظرات این سایت دید که زیر همین مقاله نظر
میدهند .نکتهی حیرتانگیز آن که مسئول نظرات و فنی سایت هم مدعی هستند که هیچ توهینی نه در نوشتهی
مزبور و نه در نظرات زیر مقاله ،به من نشده است! تازه از این مینالند که من بدون مدرک و سند و دلیل و برهان
اتهام میزنم .آیا این افراد نمیفهمند یا خود را به آن راه زدهاند.
یک مأمور دیگر دستگاه امنیتی به نام «گلناز دریادل» نیز درکامنتی که زیر اظهار نظر «رامین روشن» گذاشته،
مضمون «جنون» و «پارانویا» و «عذاب وجدان» و «خیانت به همرزمان» را همچون باند پلید رجوی مطرح کرد تا نشان
دهد که «ارتجاع غالب» و «ارتجاع مغلوب» از روی دست هم کپی میکنند:

مأمور وزارت اطالعات به همین بسنده نکرد .به محتوای آن چه در پاسخ به کامنت خانم لیال سعادتی نوشته توجه
کنید که چگونه در دفاع از «اشرف دهقانی» و حواریونش به میدان آمده و تالش من برای رفع اتهام از حمید اشرف را
همچون «چریک» وارفتهای که نقش «امام زمان غایب» را بازی میکند ،وارونه جلوه میدهد.

حضراتی که خود را سینهچاک حمید اشرف جلوه میدادند ،میتوانند مالحظه کنند که مأمور وزارت اطالعات چگونه
از تالش من برای رفع اتهام از حمید اشرف مبنی بر زدن تیر خالص دو کودک به خشم آمده است .او بهتر از هرکس
میداند که گفتگوی من با آقای پرویز معتمد مسئول تیمهای تعقیب و مراقبت ساواک و شهادت وی مبنی بر این که
امکان ندارد حمید اشرف تیرخالص به آن دو کودک زده باشد ،چگونه زیرآب پروژهی دستگاه امنیتی و تبلیغاتی رژیم در
"ویژهنامههای شرق" "،شهروند امروز"" ،شهروند" و "مهرنامه" و "اندیشه پویا" را زده و رشتههاشان را در رابطه با
حمید اشرف و «چپ» پنبه کرده است:

ابلهی که در پوست «چپ» رفته ،آنقدر شعور ندارد که بداند یک فعال «چپ» از کلماتی مانند «وهللا» و «خلقهللا» و
«فیسبیلهللا» در یک متن کوتاه استفاده نمیکند .طرف یک چیزهایی شنیده است اما نمیداند کی و کجا و چگونه
به کار میبرند .داستان کنیز است و خانم و کدو و خر در مثنوی مولوی.
نکتهی حائز اهمیت آن که این مأمور اطالعات برای قابل قبول کردن متاعاش ،مجبور است ،سازمان متبوع خود را
«گشتاپوی پلید فاشیسم اسالمی» بخواند.
توجه داشته باشید بعد از اشرف دهقانی و حواریوناش ،مهدی سامع و حسین زهری و بهروز جلیلیان و  ،...فقط کم
مانده بود که مأمور امنیتی رژیم از سر دلسوزی و احساس مسئولیت ،متوجهی «چپ ستیزی» من و تالشم برای
منحرف کردن «تاریخ مبارزاتی جنبش چپ ایران» شود! ظاهراً مأمور امنیتی والیت فقیه احساس کرده بود بدون
حضور وی این ارکستر تکمیل نیست.

توجه کنید مأمور امنیتی با چه هیجانی از «سیلی محکم جریانات چپ» به من میگوید و با چه حرارتی از «پروژه
ساخته و پرداختهی اتاق فکرهای امنیتی» دم میزند.
 ۵سال پیش مأموران امنیتی وزارت اطالعات از طریق فریبرز رئیس دانا و  ...بیانیهی «کرکس ها متحد می شوند … نه،
متشکریم – دخالت «بشر دوستانه» نمیخواهیم … بیانیه بیش از  ۱۵٠٠نفر از دوستداران جنبش فدائی» را به خورد عدهای که
گرایشات «ضد امپریالیستی» و «ضدآمریکایی» چشمو گوششان را بسته ،دادند و آنها را پشت اطالعیهای که در اتاق فکر وزارت
اطالعات تهیه شده بود ،آوردند.
https://azadi2011b.wordpress.com/2012/01/17/%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%8C%D9%85%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85/%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA
همان موقع نسبت به این سیاهکاری و حقهبازی وزارت اطالعات واکنش نشان داده و مقالهی «چه کسانی پشت
بیانیهی «کرکسها متحد میشوند» هستند (بیانیه بیش از  ۱۵٠٠فدایی ولی فقیه)» را انتشار دادم و نسبت به
توطئهی دستگاه امنیتی هشدار دادم.
http://www.irajmesdaghi.com/maghaleh-431.html
علی ستاری که داعیهی «چپ» و مبارزه با امپریالیسم و  ...داشت حاضر نبود بپذیرد که فریب دستگاه امنیتی را
خورده و کارگزار این بیانیه شده مقالهی «ایرج مصداقی ،قسم حضرت عب ّاس و ُدم کرکس» را علیه من انتشار داد:
http://www.k-en.com/safhe%20azad/aghaliat/mesdaghi.pdf
اما انتشار این مقاله هم باعث نشد که خشم این عنصر «ضد امپریالیست» و «ضد سرمایه» که در سنگر
«لسآنجلس» با «آمریکای جهانخوار» میجنگند فروکش کند .چندی بعد مطلب دیگری نوشت تحت عنوان «من
اعتراف می کنم! چپ آن است که مصداقی بگوید ،نه آن که خود ببوید» و سایت «اخبار روز» که مطالب من را
منتشر نکرده بود ،در عوض نوشتهی علی ستاری علیه من را انتشار داد .ستاری هرآنچه را که شایستهی خود بود
به من نسبت داد و سایت وزین «اخبار روز» که از انتشار مقاالت حاوی «تهمت و افترا» به اشخاص ،اجتناب میکند،
سرمست از آن که «جنبش فدایی»  ۱۵٠٠سرباز جان برکف در داخل ایران دارد و یک «اجنبی» نسبت به آن
حسودی میکند ،با طیب خاطر آن را انتشار داد.
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=49331
یک بار دیگر کامنت عنصر معلومالحالی چون فریبرز رئیس دانا ،علیه من و در دفاع از «اشرف دهقانی» و «ارزشهای
چپ» را مرور کنید:

تا متوجه خط و خطوط دستگاه جهنمی اطالعات ولیفقیه شوید .عبارت «پنهان کاره آژان دوبل» رئیسدانا را بگذارید
کنار «امنیتیکار» مأمور وزارت اطالعات ،تا به آبشخور یکسان این اتهامات پیببرید« .دز ضد کمونیستی باالی» من
تالش برای دفاع از حق «بیژن جزنی» و زدودن غبار از چهرهی «حمید اشرف» است که باعث باال رفتن فشار خون
«نماد چپ» و «پرچمدار» آن در ایران شده است.
ایرج مصداقی  ۸نوامبر ۲٠۱۶
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