
 
 آشنا شویم  در فضای مجازی ی کارکرد دستگاه اطالعاتی و امنیتی با نحوه

 
...«  ی شصت صدای شهدای دهه کمپین»های  کاری نبود که علیه من و بچه ،های گذشته سالوزارت اطالعات طی 

 ،«رها»و « فراز»سازی قتل  در زمینه« ی رجوی فرقه»مشارکت ی  پس از انتشار مقالهدر روزهای اخیر . انجام ندهد
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ام   در مقالهها  ای از اسناد که به آن ی رجوی و از بین بردن پاره به منظور کاستن از بار فشار روی فرقه دستگاه امنیتی
را که در داخل « حامیان ایرج مصداقی -ی شصت صدای شهدای دهه»ی فیس بوک کمپین  هصفح کرده بودم،اشاره 

نیز در این میان از بین « کمپین»های هواداران این فرقه با اعضای  متأسفانه تعدادی از چت د.، از بین برکشور بود
بر اساس «  مرده فرقه صاحب»هواداران  قرار داشت،« کمپین»ی فیس بوک  که روی صفحه های مزبور رفت. در چت

ی دستگاه امنیتی بودند و هر ترین فشارها را که در داخل کشور زیر شدید« کمپین»شان، اعضای  رهنمود رهبران
چه الیق خودشان بود به این  به وابستگی به وزارت اطالعات و ... متهم کرده و آن رفت جانشان می  لحظه بیم

 دادند.   نسبت می های آگاه و مسئول انسان
 

که به اعتراف  ی رجوی است بیشتر از فرقه که یک نفر هستم با من دستگاه امنیتی در حال حاضر تضاد از قرار معلوم
 .است« بدنام»اعضای خودش در داخل کشور و به ویژه نزد جوانان 
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سمت  بهی رجوی دارم، دستگاه اطالعاتی و امنیتی  ای که علیه فرقه انهروشنگر به همین خاطر است که در کارزار

رساند. کما این که توضیح دادم تصاویر چت سه نفر از وابستگان فرقه به  ها مدد می و به آن ندک  این فرقه غش می
  را نیز پیش از آن که به دست من برسد مصادره کردند. « فراز»و « رها»
 

 «رها»و « فراز»ی  الزم است که بخش سایبری رژیم بعد از انتشار مطلب من در مورد قتل بیرحمانهذکر این نکته 
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ی رجوی  ام در مورد فشارهای فرقه روشنگرانه  ی فیس بوکی را از بین نبرده بود، بلکه پس از انتشار مقاله این صفحه
 برادر، مبادرت به حذف آن کرد. به این خواهر و 

 
ها  بوکی را که یکی از آن ی فیس اسم دو صفحه بالفاصله واکنش نشان داد و ،بخش سایبری وزارت اطالعات همچنین

adhossein tootoonchian mmoham به ،ها دیگری متعلق به شیطان پرستبود و  «کمپین»های  متعلق به بچه
masoud khodabandeh تا به زعم خودشان برای من پاپوش بدوزند. تبدیل کرد 

 
را تغییر دهند و به ها  اما نتوانسته بودند عکس پروفایل را عوض کرده بودند های مزبور ها تنها اسم صفحه البته آن

که من  بودند غافل از این کسانی که این کار را کرده بودند احتماالا . شدند بدون عکس ظاهر میها  همین دلیل چت
 را ضبط کرده و دارم. های مزبور  صفحهنام صاحب  قبل از تغییر های چت تصویر

ای  دانم به دنبال اجرای چه توطئه را تغییر دادند. نمی فوق ی فیس بوکی دیری نگذشت که دوباره اسامی دو صفحه
من تصویر  زدند ها حدس می آن احتماالا که از این کار پرهیز کنند.  ها توصیه کرده بودند شان به آن ظاهراا عقالیبودند. 

 ها یک افتضاح بزرگ برایشان رقم بزنم.  ها را داشته باشم و با انتشار آن اولیه چت
 کنند.  فروگذار نمی ،از انجام هیچ تالشی برای خاموشی صدای من ،«ارتجاع مغلوب»و  «ارتجاع غالب»در هر صورت 

 
 ی ماجرا نیست.  این همهاما 

 
ترین کارشناسان  با استخدام و اختصاص دادن کارآزموده دستگاه اطالعاتی و امنیتی کشور گذشتههای  سالدر طول 

و استفاده از تکنولوژی پیشرفته غربی ها و استفاده از سرورهای پیچیده روسی و چینی  ترین دستگاه هک و پیشرفته
شرح آن مثنوی  .پرداختندنیز هایم  ساعته فعالیت ۲۴به مقابله با من و رصد در فضای مجازی فعال بوده و در این میان 

این و « از دور خارج کردن»هایی مبنی بر دستور  ها همچنین با هک ایمیل من، ظاهراا پیام آند من کاغذ است. تاهف
ا تمیز نمودند که من متوجه افرادی ارسال کرده و سپس محل رفرد یا من برای  in boxآن و یا همکاری با این و آن از  

  ارسال شده، توجه کنید:« آزاد منزویان»نشوم. به این ایمیل که از طریق آدرس من برای فردی به نام 
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هایی برای کسی در داخل  چنین پیام ،کنم و از دور دستی بر آتش دارم جایی که در خارج از کشور زندگی می از آن
خواهم جانش را  هایم را بپردازم، مطلقاا از کسی نمی نه نباشم که بهای حرففرستم. وقتی خودم در صح کشور نمی

کنم اما خودم به کسی  ام، از هر تالشی علیه رژیم استقبال می به خطر بیاندازد. البته چنانچه بارها اعالم کرده
از من و علیه رژیم صورت  ای در حمایت های گسترده هنر و ... فعالیت  دانم در دانشگاه دهم چه کند. می رهنمود نمی

ام. برعکس همیشه خواستار این  گرفته است اما خودم مطلقاا در این امور پیشقدم نبوده و رهنمودی به افراد نداده
ی کمپین  در صفحه ۲۰۱۵ای که در دسامبر  ام که کسی به خاطر من جانش را به خطر نیاندازد. حتی در نوشته شده

 داخل کشور قرار دادم نیز به این موضوع تأکید کردم: در پاسخ به انتقاد دانشجویان 
 

چقدر خوب که شما نه مرید هستید و نه مرادی دارید. یکی از مشکالت جامعه ما همین  ،دوستان عزیزم سالم»
زنید. من کسی نیستم که مبرا از خطا و اشتباه  تان را راحت می چقدر خوب که حرف رابطه مرید و مرادی است.

کند. حرمتی که قرار باشد  هرچیز به من کمک می دانم قبل از کنم چرا می هم از انتقاد استقبال می . همیشهباشم
 با یک انتقاد از بین برود و یا با بیان یک نظر و دیدگاه زیر سوال برود حرمت نیست. 

پخش ه خاطر طرح نظراتم و یا مایل نیستم ب هرکس مسئول اعمال خویش است. من به لحاظ شخصی مطلقاا 
صدایم پژواک  ها را به رویم ببندند باالخره کنم حتی اگر همه راه مقاالتم کسی آسیبی ببیند. فکر میها و  کتاب

کنم حتی اگر همه منفذها را ببندند باز راهی باز خواهد ماند که به دورن خانه ها نفوذ پیدا کنم  خواهد یافت. فکر می
 تواند این صدا را خاموش کند.  مترین باکی. هیچ نیرویی نمینه ک از این بابت نه کمترین تردیدی دارم و

اند و در آینده  اما راه به جایی نبرده اند خارج از کشور بخت خود را آزموده در طول این مدت دشمنان این صدا در داخل و
 یل شده است. ها به ضد خود تبد نخواهند برد. انواع و اقسام کوششنیز 

ام. من فقط  ارم و نه برای این کار ساخته شدهای د ن نه رهبر سیاسی هستم و نه داعیهم کنم اما باز هم تاکید می
که خاموش شد پژواک را کوشم به سهم خودم صدایی  میکنم و  زهای تاریخ میهن مان را روایت میترین رو سیاه

 دهم . 
منیتی با دانم سرویس ا مطلقا امن نیست. می ،کنند کسانی که در داخل کشور زندگی می فضای مجازی برای

های بزرگ چند ملیتی و تکنولوژی وارداتی همه چیز را کنترل می کند. از آن جایی که قرار  استفاده از همکاری شرکت
 م. نیست جنبشی را هدایت کنم و یا حرکتی را سازماندهی کنم نیاز به هوادار و پیرو و ... ندار

 
عام  وی من پژواک هرچه بیشتر صدای قتلکنم که آرز ان نمیکنم اما کتم من احساسات پاک شما را درک می

 . شدگان است. بهای این امر به ویژه در داخل کشور سنگین است. بایستی نسبت به آن آگاه بود
کند این ظلم توسط خمینی و خامنه ای و ... هدایت شده باشد  کنم. برایم فرقی نمی من با ظلم و جنایت مبارزه می

 ه ام ایجاد کند. تواند خللی در اراد کنم. هیچ چیز نمی نم برای مقابله با آن استفاده میز همه توایا رجوی و ... ا
 

ین مایل نیستم کسی در ارتباط با من آسیب ببیند. اما کوچکتر کنم من به لحاظ قلبی مطلقاا  باز هم تاکید می
تان  کند. در صداقت دوستان تر می ام مصمم هی که انتخاب کردهمرا در را ،شناسم ای به دورترین کسی که می لطمه

 شک نکنید. 



توانم و نباید انتظار داشته باشم افرادی که در ایران هستند  نمی، ام اشته باشید من در ساحل امن نشستهتوجه د
کاری ین ها به عنوان سربازان یک بار مصرف استفاده کنم. من چن خواهم از انسان د را به مهلکه بیاندازند. من نمیخو

 دانم.  هایم می را مخالف فلسفه ی فعالیت
با این حال توصیه من به همه این است برای مبارزه با ظلم و جنایت از هیچ کوششی فروگذار نکنید. اما این مبارزه 

 «همیشه اشکال مختلف داشته است. نبایستی اسیر احساسات شد.
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هایشان به  در داخل کشور از من بود که مانع فعالیت« کمپین»ی باال در پاسخ به انتقاد دانشجویان و اعضای  نوشته
 نفع خودم شده بودم.  

 
tps://www.facebook.com/hamianemesdaghi/posts/824811900979945ht 

 
توسط رژیم در  ،بود« شهدای دهه شصت .... کمپین»ی فیس بوک  جایی که در صفحه متاسفانه هر دو مطلب از آن

 از بین رفتند.  ام در مورد فرقه رجوی  ی روشنگرانه  و پس از انتشار مقاله ی جاری هفته
 

 ام.  هایی داده کس دیگری چنین پیام شناسم و نه به او و نه به هیچ را شخصاا می  «آزاد منزویان»من نه 
 
کنم هرکس هر ایمیلی از من دریافت  دوستان و عزیزان در داخل و خارج از کشور تقاضا می از ،فرصت استفاده کرده از

و متخصصان « ارتش سایبری»ا خودم در میان بگذارد تا کند، چنانچه ریگی به کفش ندارد، جهت اطمینان آن را ب می
 های خود را پیش ببرند.  ی آن، نتواند توطئه ماهر و کارآزموده

 
خوشبختانه یا متأسفانه در آن واحد مجبور هستم تک و تنها و بدون داشتن امکانات الزم به مقابله با دستگاه مخوف 

هستند و از یک آبشخور « اسالم سیاسی»ی  که دو روی سکه زمی رجوی بپردا امنیتی و اطالعاتی رژیم و فرقه
در این راه گاه مجبورم بکوشم تا افراد را از پشت سنگرهایشان بیرون بیاورم یا از مقاصد احتمالی شوند.  تغذیه می

 ها مطلع شوم.  آن
از داشتن امکانات  ،نیروییهای مالی و تدارکاتی و  این واقعیت را بایستی در نظر داشت که من جدای از محدودیت

 ، محروم هستم. هستندی رجوی از آن برخوردار  های اطالعاتی و تا حدودی فرقه عجیب و غریب فنی که دستگاه
نباید از حل و فصل مسائل  ،ی دو سایت و فیس بوکم بپردازم جدای از آن که بصورت انفرادی بایستی به اداره

 اشی از بیماری و ... غافل باشم. دگی و رسیدگی به مشکالت نشخصی و خانوا
 

 ی رجوی برای خاموش کردن رقههای ف ی تالش متوجهی فضای مجازی  ساعته ۲۴با رصد  که رژیم دستگاه اطالعاتی
 ها امداد برساند.  شده بود، بیکار ننشست و تالش نمود به آن« ی شصت... کمپین صدای شهدای دهه»

 با مسعود خدابنده در ارتباط با ترور من نامهوبدل کردن  یل مهدی سامع به ردبا هک ایم ،در این دورهدستگاه امنیتی 
   پرداخت. 

 
دار و  از طرف مهدی سامع خطاب به مسعود خدابنده بصورت خنده ،دستگاه اطالعاتی و امنیتی در اولین ایمیل

  آمده است:مضحکی 
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واشنگتن در تابستان گذشته را رصد کرده و به خدابنده در ی رجوی، سفر من به  در ایمیل بعدی مثالا سامع و فرقه

  گویند.  و از سهیم شدن در منافع اقتصادی می دهند ی تماس با محسن رضایی و حذف دو نفر رهنمود می مورد نحوه



 
 

  های مهدی سامع مثالا پیام رمز فرستاده به یکی از ایمیلکسی که ایمیل مسعود خدابنده را هک کرده  سپس
 است. 



 
 

با  به جای وی د ونده پیچیدگی به خرج میمثالا  ،مسعود خدابنده عنصری اطالعاتی و امنیتی است جایی که از آن
 .دنگوی رمز پاسخ می

  
 «ن ن ي ا ز ن ي س ت ب م ي ر دا ي ر ج م ص د ا ق ي ف ع ل »را به هم وصل کنید باال    جملهاگر اول کلمات 

 «نیست بمیرد.  ایرج مصداقی فعلن نیاز»شود.  می
 

کرد. در  میباال ارسال های رمز خود را به شکل  دستگاه امنیتی اتحاد جماهیر شوروی پیام ،میالدی ۳۰ ی دههدر 
 اند. کرده سال یپش استفاده ۸۵ی  از شیوه ،«سربازان گمنام امام زمان»واقع 

  
  تماسکوشیدند  ها می آن. در این پیام، اند برای سامع ایمیل فرستادهدر پیام آخر باز هم از طریق مسعود خدابنده 

 را لوث کنند. به دست آوردن سند و مدرک علیه من و تالش وی برایتوتونچیان با این و آن 
  

البته کردند که کسی متوجه نشود.  چه بسا محل را پاک می ،ی الزم است که احتماالا بعد از ارسال پیام ذکر این نکته
القاعده ایمیل را  کردند. چرا که وی بایستی علی دریافت کننده را کنترل می inboxدانم چگونه  به لحاظ فنی نمی

 دریافت کند. 
و امکان  من رسیدند به دست ،ی دستگاه اطالعاتی و امنیتی قرار بگیرند قبل از این که مورد استفاده ،ها این ایمیل

 ها را پیدا نکردند.  استفاده از آن
اعضا و هواداران  فیسبوکی های ام کنار تصاویر چت ی قبلی مقالهدر  مسعود خدابنده و مهدی سامع رادو ایمیل دیگر 

ها هستند و  نیز از همین سری ایمیل . این دو ایمیلانتشار دادم« فراز»و « رها»مجاهدین و شورای ملی مقاومت با 
 نیست.  فوق مربوط به دو نفربه نظر من 
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هک ایمیل  بود. و این کار باارسال شده  دستگاه امنیتیاز طریق  ،«فراز»و « رها»به نظر من ایمیل مهدی سامع به 

کنند  ی جالب که جاعالن توجهی به آن نمی نکته همخوانی ندارد. ویمتن آن با فرهنگ  است.صورت گرفته  سامع
ایمیل خود  آخر در اول و و« درود»کند و در این یکی با  شروع می« سالم»های قبلی سامع با  این است که در ایمیل
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رئیس کمیسیون صنایع »رود عنوان پرطمطراق  و ظاهراا یادش می کند معرفی می« عضو شورای ملی مقاومت» را
   را به آن اضافه کند!« شورای ملی مقاومت
البته این نافی  لزومی به انجام این کار نبود. .اشتگذ پای آن به شکل زیر امضا نمی گرفت می سامع چنانچه تماس

در « بیت رهبری»و « ولی فقیه مغلوب» بگیر و حقوق خدمتکاراین شخصیتی مهدی سامع  بی پرنسیبی و بی
من را در کوشیده بود نگارش یک مقاله بیشرمی ضمن با  ی رجوی ی فرقه« به فرموده» پیشتر او اورسورواز نیست.

 و دستگاه امنیتی رژیم وصل کند.« ساواک»آن واحد به 
  

 
 

 با این حال جاعالن گاهکند.  برداری می کپی «رجوی   فرقه» های نیز از روی تالش رژیم دستگاه اطالعاتی و امنیتی
خود به  ی نگاه و از دریچه کنند نمیزنند،  به فرهنگ فرد یا گروهی که به جای آن دست به جعل سند می توجهی

 نگرند.  مسائل می
انتشار « جمعی از پزشکان هوادار مجاهدین»ی رجوی که تحت نام  فرقهی  و نوبرانه  تازه یجعل ی اطالعیه مثالا به

 یافته توجه کنید:



 
 
  اذنش برگی از درخت نیفتد به نام او که بی»

خدای را شکر که دشمن زبون ما از چاپ عکسی در ویژه نامة دانشگاهی چنان به تکاپو و ترس افتاده که گویی 
  پاشده دیگربهدوباره رستاخیز شده و فروغ جاویدانی 

  بافند و به خیال خود در خواب زمستانی اند که هر روز تار بر خانة سست خود می اینان چنان عنکبوت
 ... آری، این ماییم

  بی هیچ ادعا
کشد و خواب  ای ملعون انداخته که باز جام از پشت جام سر می تنها یک عکس چنین لرزه بر اندام افلیج خامنه

  حرامش شده
دارد باز در  مقاومت که شب و روز در راه آزادی گام بر می  جمهور برگزیده از پزشکان تهرانی با درود به رئیسما جمعی 

خونمان با آرمانهای واالی مجاهدت و مقاومت همراه خواهیم بود و با   گوییم و تا آخرین قطره محضرش حاضر می
 . وختگان دانشگاه شریف بوده و هستافتخار فریاد خواهیم زد که آری خواهرمان مریم از دانش آم

 «.95مهر  –تهران  –جمعی از پزشکان هوادار مجاهدین 
 

http://aftabkaran.com/akhbar.php?id=31790 
 
« ادعا بی»ضمن آن که خود را  ،رجوی«  فرقه»، بعد از سر دادن چند شعار «جمعی از پزشکان هوادار مجاهدین»

« اندام افلیج»به  ،«فروغ جاویدانی دیگر»و « رستاخیز» ی پرطمطراق همچون» ادعا»بعد از طرح چند  د،نخوان می
آیا کند.  را جلب نمی« اطبا»ای به جز دست فلج وی توجه این  چیز دیگری در خامنه کنند. ظاهراا هیچ ای بند می خامنه

در ردیف پزشکان و اطبایی که قبل از هرچیز به  آیا اگر دارای چنین نگاهی باشد ی دارد؟هیچ پزشکی، چنین نگاه
گذارند، نیست؟ تردیدی نیست یک جمع پزشکی چنین  کنند و سوگند بقراط را زیر پا می ی پزشکی خیانت می حرفه

شیر »اند یادی از  راموش کردهف« جمعی از پزشکان»ضمناا تولید شده است. « اورسورواز»د و اطالعیه در ننگاهی ندار
 کنند.  های وی «مجاهدت»و  «همیشه بیدار

هک شده باشد و از طریق آن برای  ،رسد خدابنده نیز بایستی بگویم که به نظر میمسعود در ارتباط با ایمیل 
 استفاده کرده باشند. « فراز»و « رها»ترساندن 
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 سنجش واکنش این دو نفر و برخوردشان با رژیم بود. اسناد،هدف من از انتشار این دو ایمیل در کنار دیگر 

ی حاکمان را  گیری علیه رژیم نکردند و نکوشیدند که توطئه موضع ،شد بینی می چنانچه پیش نفر، یک از این دو هیچ

 برمال کنند!

مدعی شد که  داری بصورت خنده ،خدابنده که ارتباطات وسیعی با دستگاه اطالعاتی و امنیتی رژیم داردمسعود 

شناسد و او را تاکنون ندیده است و صحبتی از این که ممکن است ایمیل او توسط دستگاه  را نمی« توتونچی»

 به میان نیاورد.  ،هک شده باشد« فراز»و « رها»امنیتی و قاتالن 

بنویسد و از سوی دیگر دیدار با وی را انکار « توتونچی»را « توتونچیان»از یک سو عمد داشت که نام  اش در توضیح او

 اند! ی من جایی آمده بود که این دو با هم دیدار داشته کند. گویا در مقاله

کرده  تأکیدشتر پی« رها»کرد.  اختیار سکوت «رها»به  مورد ارسال ایمیلدر ام  تا یک هفته پس از انتشار مقالهسامع 

هایش با  دانست چه تعداد از تماس نمیسامع جایی که  از آنکه چند ایمیل از مهدی سامع دریافت کرده است.  بود

  ی رژیم نیز بگذرد.  و خیر روشنگری در مورد توطئه داخل کشور لو رفته است، ترجیح داد سکوت کند
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