
 فیس بوک من توسط دستگاه اطالعاتی رژیم ی صفحه  شبیه سازی

 

 ی صفحه سازی متوجه شدم که دستگاه امنیتی رژیم با شبیه ،بر اساس اطالعی که یکی از دوستان به من داد

ی  به احتمال قریب به یقین این صفحهبوکی به نام من کرده است.  فیس  مبادرت به تهیه یک صفحه ،فیس بوک من

 در تابستان سال جاری درست شده است. جعلی 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1305528531 

 

 

است. این، تاریخ تولد من در  ۱۹۶۰سپتامبر  ۱۵تاریخ تولد ذکر شده برای ایرج مصداقی  ،فیس بوک   صفحه در این

اند که  ام شهریورماه ذکر کرده ام است. پدر و مادرم تاریخ تولدم را در شناسنامه و کارت شناسایی سوئدی  شناسنامه

ها تاریخ تولد فرزندشان را قبل از  نوادهیک سال زودتر به مدرسه بروم. در گذشته چنین کاری رسم بود و بسیاری از خا

 کردند.   مهرماه ذکر می

اند مثالً به من پیام دهند که اطالعات الزم را در ارتباط با من دارند. زهی خیال  جنایتکاران به این وسیله خواسته

 باطل! که با چنین ترفندهایی پا پس بگذارم و یا هراسی به دل راه دهم. 

ارتجاع »و « ارتجاع غالب»ند کسی که راهروهای مرگ را پشت سر گذاشته و چنگ در چنگ فهم جانیان هنوز نمی

 ترسد.  ای نمی گانه بچهزنگ زده و های  انداخته، از چنین حربه« مغلوب

   همچنین در پیامی که نصف شب نوشته شده بود از من پرسید: رژیم یکی از مأموران امنیتی

https://www.facebook.com/profile.php?id=1305528531


 
 

ایرانی هستم که بعد از انقالب اسالمی متولد شده یکی از عالقمندی های من آقای مصداقی عزیز من یک جوان »

صبح بیدار بشم و برنامه شما با آقای بهبهانی را دانلود کنم و در سکوت آن را ببینم  ۴این است که هر جمعه ساعت 

یرهای شما را . به شخصه به عنوان کسیکه به مسایل اجتماعی و سیاسی کشورم عالقمند هستم تحلیلها و تفس

در جهت روشنگری سودمند و قابل توجه میدانم اما پرسشی در ذهن من در ارتباط با صحبت های شما ایجاد شده 

که از مدت ها قبل میخواستم آن را با شما در میان بگذازم و آن این است که شما همواره تاکید بر تفکیک مجاهدین 

اهدین اول انقالب مانند موسی خیابانی دارید. آیا اگر همان افراد امروز به عنوان یک نیروی شکست خورده و آن مج

می بودند و به قدرت میرسیدند اوضاع بهتر از این میبود؟ آیا فکر نمیکنید تفکر صلب ایدئولوژیک مخرب حاکم بر مغز 

از ریشه غلط  این افراد باز کشور ما را به سمت همین وضعیت موجود میرساند. آیا فکر نمیکنید این سیستم فکری

بود فارغ از کیفیت شخصیتی این افراد؟ صحبت من در مورد ویژگیهای اخالقی این افراد نیست صحبت من در مورد 

من در شهر اراک   .تنفر و نفرت و توهم حاکم بر دهن این افراد است وانتقال آن به جامعه درمانده و نا آگاه است

وزمره این جامعه روبه مرگ را می بینم. باور کنید زندگی در چنین زندگی می کنم و عمق پوچی و ابتذال زندگی ر

جامعه ای بسیار سخت است. من به شخصه فکر می کنم این ابتذال نتیجه همان آرمانگرایی دیوانه وار متوهمانه در 

شما به صورت اسالمی و غیر دینی و خوارداشت کرامت وآزادی انسان به عنوان فرد می باشد. در انتها باز هم از

 «خاطر تالشهایتان و مقابله با پوجی زندگی و معنا بخشیدن به آن ازشما تشکر میکنم.



 
 

دانم در نگاه اول متوجه شوید که با یک مأمور  ی ورود و برخورد این مأمور اطالعاتی توجه کنید، بعید می به زاویه

مقابله با پوچی زندگی و »امنیتی مواجه هستید. ظاهراً جز تعریف و تمجید از من هم چیزی در آن نیست و برای 

شود که گفتگوی من با میهن تی وی را  صبح بیدار می ۴از من تشکر هم شده است. بیچاره « معنا بخشیدن به آن

کنند و مقاالتم را  ام را تماشا کرده و جز به جز روی آن بحث می در سکوت ببیند. البته که تمامی گفتارهای تلویزیونی

ورده جا مطرح کرده از آخرین گفتگویی که با میهن تی وی داشتم درآ خوانند. سؤالی را هم که این نیز مو به مو می

های مختلف در زیر  مأموران اطالعاتی و امنیتی رژیم تحت ناماند.  به خیال خود پیچیدگی به خرج دادهاست. 

مرده  صاحب  فرقه»و « ارتجاع مغلوب»گذارند و به پاسکاری با  کامنت می« میهن تی وی»های تلویزیونی من در  برنامه

های این فرقه را بازنشر  شان بوده است که رذالت ترین فعال های گذشته می پردازند. مازیار عقیلی در ماه« رجوی

  دهد: می



 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W9hZsd2uPM4 

 

 دهند.  عه میهای کثیف فرقه رجوی نگاه کنید دقیقاً همین تبلیغات را با فرهنگی کثیف و پلید اشا به سایت

شیرو خورشید دارد و از کوروش ی فیس بوک یک مأمور اطالعاتی و امنیتی است که  صفحه ،به این یکی نگاه کنید

 : کند یاد می

https://www.youtube.com/watch?v=W9hZsd2uPM4
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 ی فیس بوکم توضیح دادم که او مأمور وزارت اطالعات است، واکنش او چنین بود: وقتی در صفحه

 

 
 

 

 



 

 ۶۷است که در کشتار « آریا پورمیرزا»را روی خود گذاشته و مدعی است برادر « آریان پورمیرزا»یا این یکی که اسم 

 هم هست. « سربازان آیین پادشاهی». این فرد جزو شناختم میبه خاک افتاد و من از نزدیک او را 

 

 

 



 
 

حواسش هم نیست که ساعت هفت صبح استکهلم، یک . برای من فرستاد یک ساعت بعد این ایمیل را نیز ،این ابله

 . ستا بعد از نیمه شب فلوریدا

  جناب مصداقی عزیز»

ظاهراً برادر من آریا با شما ۱۳۵۰من آرین پورمیرزا ف اسماعیل متولد  سپاس از روشنگری های شما با سالم و

میکردید استفاده میکردم اما ظاهرا شما فیس بوک پست  مطالبی که در زمان زندان داشته بنده هم از دوستی در

چند تن از دوستان من از کامنت شما مطلع شده و مرا  سو برداشت کرده اید و بنده را مامور اطالعات خوانده اید 

 .مورد حمله قرار دادند

ای دالیل شما بر .که مزاحمت یا تهدیدی برای شما ایجاد کند سرور گرامی من رابطه خاصی با شما نداشته ام

  شما عکس برادرمن را خواستید به اشتراک بگذارم. خودتان محترم اما آبروی دیگران هم برای خودشان قیمتی دارد

 تفلیس  میشود چون محل اقامت من مسکو و حتماً اطاعت امر عرض کردم درمسافرت امریکا هستم برگردم مسکو

 



به خود وا میگذارم چون هیچ محکمه ایی  شما را ،اگر این مالک مامور بودن و بی آبرویست .گرجستان میباشد همین

 عادل تر و سخت گیر تر از وجدان بیدار نیست

 ایزد منان روشنگر راهتان باد

 

 آرین پورمیرزا                                         

 امریکا-فلوریدا                                          

۰۰۱۴۰۷۸۱۰۰۵۰۷ 

ariyan1209@gmail.com» 

 
 

  توضیح دادم چپ است و مدعی:  و این یکی چنانچه قبالً 

82468.html-http://pezhvakeiran.com/maghaleh 
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 است.   «گلناز دریادل»این یکی  

 
 

  نویسد: میهای من پرداخته و  است که به تحلیل عکس« شناسی روان»او 

 

 
 

برای مقابله با این رژیم و دستگاه ی کارکرد عوامل اطالعاتی رژیم آشنا شوید.  گذارم که با نحوه ها را می این پست

 امنیتی آن، ابتدا باید آن را شناخت. 

 

 ۲۰۱۶نوامبر  ۱۱، ایرج مصداقی

 

www.irajmesdaghi.com 

irajmesdaghi@gmail.com 
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