«ارتجاع غالب» و «ارتجاع مغلوب» ،دو تیغه یک قیچی
در طول سالهای گذشته به خاطر روشنگریهای گستردهام علیه رژیم جمهوری اسالمی (ارتجاع غالب) ،هدف
کثیفترین توطئههای وزارت اطالعات رژیم بودهام.
از سوی دیگر طی سه سال و نیم گذشته به خاطر روشنگریام علیه «فرقه رجوی» ،مورد حمالت رذیالنه و
شریرانهی این فرقه (ارتجاع مغلوب) بودهام( .از آنجایی که بهترین فرزندان میهنمان با نام «مجاهد» به جوخهی
اعدام سپرده شدند و بر تخت های شکنجه تشریح شدند ،مایل به استفاده از این نام برای کسانی که به راه و آرمان
آنها خیانت کردند ،نیستم .یکی از اهداف مبارزه من با «ارتجاع مغلوب» ،پاسداری از نام و میراث آنان است )
در واقع طی این مدت« ،ارتجاع غالب» و «ارتجاع مغلوب» به عنوان دو تیغهی یک قیچی عمل کرده و به یاری یکدیگر
شتافتهاند.
پس از انتشار «گزارش  »۹۲که نامهی سرگشادهای به مسعود رجوی بود،
http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/gozaresh92_m.pdf
در طول یک سال ،در حدود  ۴۵۰مقاله توسط اعضا و هواداران «فرقه رجوی» علیه من و منتقدان این فرقه منتشر
شد ،که لینک آنها را میتوانید در سند زیر مشاهده کنید.
http://pezhvakeiran.com/pfiles/g92_list_Maghalat_Siteha.pdf
طی دو سال و نیم گذشته ،و پس از انتشار «گزارش »۹۳
http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/goazersh_be_mardom_vakonesh92_2014n.pdf
حجم این مقاالت بالغ بر هزار مقاله شد و این فرقه بزرگترین دغدغهاش برخورد با من و دیگر منتقدانش شد.
در این مقاالت به جای آن که مسئوالن این فرقه ،به صدها سؤال مشخص مطرح شده در «گزارش  »۹۳پاسخ دهند،
http://pezhvakeiran.com/maghaleh-63395.html
به فحش و ناسزا و طرح شریرانهترین اتهامات بسنده کردند تا به زعم خود مانع توجه افراد به موضوع اصلی شوند.
این جدا از صدها نشست جمعی و فردی در سراسر اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا مسئوالن فرقه رجوی علیه من و
هزاران کامنت و اظهارنظر و یا پستهای شریرانه و رذیالنه در زیر مقاالت و مصاحبههایم و در فیس بوکها و
وبالگهای این فرقه است .در طول حیات سیاسی در تاری خ معاصر ایران ،این حجم از حمله و هجوم و نشر اکاذیب
علیه یک فرد بی سابقه بوده است .این حجم از تبلیغات ،از یک طرف نشانگر اهمیت و کارسازبودن روشنگریهای
من و دیگر منتقدان فرقه است و از سوی دیگر ابعاد فاجعه بار سقوط یک سازمان سیاسی را میرساند.
اگرچه ولی فقیه این فرقه ،سرنوشتی اسفانگیز و عبرت آموز یافت و در دامان شیوخ مرتجع عرب مرد و خبر مرگش
را مسئول سابق سرویس امنیتی و سیاسی عربستان در مراسم رسمی ساالنه این فرقه اعالم کرد اما روح پلید او
همچنان بر این فرقه و مناسباتش حاکم است  .رهبران فرقه ،از ترس فروپاشی آن حاضر به اعالم رسمی مرگ وی
نیستند و میکوشند با سیاست «از این ستون به آن ستون فرج است» ،به «حیات خفیف خائنانه»ی خود ادامه
دهند.
خشم و کینهی این «فرقه» تاریک اندیش از من ،بعد از نمایش مستند «آنها که گفتند نه» ،دو چندان شد .چرا که
به وضوح میدیدند قادر به انجام کارهایی که میکنم نیستند و عمال ً دستشان خالی است.
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/09/217130.php
این فرقه برای پیشبرد کارزار کثیف خود ،عالوه بر سایتهای متعدد ،وبالگهای جعلی گوناگونی تولید کرده و از
طریق آن ها علیه من و دیگر منتقدان این فرقه تبلیغاتش را پیش میبرد ،تا در صورت برخورد با مشکلی ضمن فرار از
زیر بار مسئولیت« ،وبالگ»های مزبور را حذف و آثار جرمهایش را پاک کند.
وبالگ جعلی «پژواک ایران زمین» ،به منظور شبیهسازی سایت «پژواک ایران» که توسط من اداره میشود،
راهاندازی شده است.

در مطلب زیر رهبران «فرقه صاحبمرده رجوی» ،می کوشند به هواداران ابله خود بقبوالنند که گفتگوی من با
غالمحسین بلندیان معاون پورمحمدی جنایتکار و دعوت تلفنی من از مجید قدوسی مسئول کشتار  ۶۷در اوین ،برای
شرکت در دادگاه ایران تریبونال و پاسخ به اتهامات مربوطه و نمایش آنها در فیلم مستند «آنها که گفتند نه» که
جوایز بسیاری در فستیوال های بینالمللی کسب کرد و در تلویزیونهای اروپایی و  ...بارها به نمایش در آمد ،اعتراف
به داشتن «رابطه با جالدان و قاتالن قتلعامهای دهه  »۶۰است.

http://pezhvake-iranzamin.blogspot.se/2014/12/blog-post_70.html
http://pezhvake-iranzamin.blogspot.se
«همنشین بهار آزادی»؛ این وبالگ جعلی ،شبیه سازی سایت شخصی «همنشین بهار» یکی از منتقدان این فرقه
است .در این وبالگ این فرقهی پلید من را به عنوان یکی از «دستاندرکاران جنایت علیه بشریت» و عوامل قتلعام
اعضای این فرقه در  ۱۰شهریور  ۱۳۹۲در «اشرف» معرفی کرده است .در حالی که من در «گزارش  »۹۲نسبت به
حملهی نیروهای رژیم به داخل اشرف و «قتلعام» همچون صبرا و شتیال هشدار داده بودم و بر عکس مسعود رجوی
رهبر سابقاً فراری و در حال حاضر «مرحوم» این فرقه به دنبال قربانی کردن آن ها و سوءاستفاده از خونشان بود.

http://mosnikar.blogspot.se/2016/09/10_2.html
mosnikar.blogspot.se

«افشای یاران شیطان» دیگر وبالگ این فرقه است .چنانچه مالحظه میکنید عکس من را وسط عکس خامنهای و
خمینی و  ...گذاشته اند .و در باالی آن هم عکس روحانی و رفسنجانی و علوی وزیر اطالعات دیده میشود.

http://efshayaranshitan.blogspot.se/2016/10/blog-post_13.html
http://efshayaranshitan.blogspot.se
این فرقهی پلید ،من را به انجام «هزار جنایت» متهم می کنند اما از بیان یک مورد آن عاجز هستند .در این میان
تعدادی از زندانیان سیاسی سابق مجاهد که از نزدیک من را می شناسند و تعدادیشان زندگیشان را به من
مدیون هستند با بیشرمی و وقاحتی مثال زدنی که در تاریخ معاصر کشورمان کمتر نمونه دارد ،مهر تأیید به آن
میزنند.
در این وبالگ برای فریب خوانندگان چنان از سخنان «حماسی و شجاعانه» نرگس محمدی دم میزنند که کسی
پی به ماهیت پلیدشان نبرد:
http://mosnikar.blogspot.se/2016/10/blog-post_77.html
این در حالی است که رهبران این فرقهی خطرناک ،نفرت عجیبی از «نرگس محمدی» و «شیرین عبادی» و هر زن
مطرحی خارج از دایرهی فرقه دارند و آنها را تهدیدی برای «مریم رجوی» که او را «سیدهالنساء العالمین» یا «سرور
زنان عالم» میخوانند ،میدانند .این فرقه در روابط درونی مطرح میکند که این زنان حق «خواهر مریم» را خوردهاند
و بایستی آن را از حلقومشان بیرون آورد.
در حالی دم از «تغییر دوران» و سرنگونگی قریبالوقوع رژیم آنهم به دست «مجاهدان از حصار ارتجاع و مزدورانش
رسته» و «مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش» از آلبانی و و «ارتش بیکاران» و «ارتش گرسنگان» میزنند که تمامی
تحلیلهای این فرقه غلط از آب در آمده و «اشرف» «کانون استراتژیک نبرد» و «دژ تسخیرناپذیر» برچیده شده و
مجبور به ترک «لیبرتی» شدهاند و اثری از آثار «ارتش آزادیبخش ملی ایران» باقی نمانده و «رزمندگان» آن به صورت
عدهای آوارهی مسن ،درمانده و بیمار ،در «آلبانی» عقبمانده ترین کشور اروپایی اسکان داده شدهاند.
وبالگ دیگر این «فرقه صاحبمرده»« ،انجمن نجات ایران» است که از روی یکی از سایت های وابسته به رژیم به نام
«انجمن نجات» ،کپیبرداری و جعل شده است.
در این وبالگ من را به همکاری با الجوردی و  ...متهم میکنند در حالی که تا آخرین روزی که زندان بودم ،با پذیرش
خطرات بسیار مسئولیت های مختلف را به نمایندگی از سوی زندانیان سیاسی (چه کسانی که قتلعام شدند و چه
کسانی که زنده ماندند) به عهده داشتم .و در بیرون از زندان و خارج از کشور ،مرجع حل و فصل مسائل مربوط به

امور مالی ،حقوقی ،انتقال و اقامت در اروپا و  ...تعداد زیادی از زندانیان سیاسی بودم و سالها در مراجع و مجامع
بینالمللی به عنوان «زندانی از بند رسته» و «مقاوم» شرکت کردهام.

http://nejatngoiran.blogspot.se/2016/03/blog-post_98.html
در این وبالگ نیز بیشرمان «فرقه رجوی» فیلمبرداری مخفیانهی من از گفتگو با غالمحسین بلندیان ،معاون
پورمحمدی را برای اعضا و هواداران نادان و خشک مغز خود ،اعتراف به رابطه با جالدان و قاتالن قتلعامهای دهه ۶۰
جا میزنند .آیا میتوان کسانی را که چنین تبلیغاتی میکنند و آنهایی که به بازتولید و بازنشر آنها میپردازند،
عناصر مسئول که در تالش برای آزادی ایران هستند ،دانست؟ آیا میتوان برای آنها اندکی «صداقت» قائل شد؟ آیا
انجام هر جنایت و خیانتی از آنها ساخته نیست؟

http://nejatngoiran.blogspot.se/2016/10/60_30.html
رهبران این فرقه ،وبالگ «هابیلیان عصرما» را از روی یکی از سایتهای وزارت اطالعات به نام «هابیلیان» جعل
کردهاند.

http://habilianasrema.blogspot.se/search?updated-max=2015-05-04T10:28:00-07:00&maxresults=7&start=23&by-date=false
این وبالگها جدا از سایتهای رسمی این فرقه هستند که همین سیاست را دنبال میکنند.
مأموران امنیتی بخش سایبری وزارت اطالعات که متوجه ی سیاهکاری فرقه رجوی مبنی بر معرفی من به عنوان
یکی از عامالن کشتار  ۶۷شده بودند ،پیام تمسخرآمیز زیر را از طریق فیس بوک برای من ارسال کردند.

مأموران امنیتی در این پیام تأکید می کنند با توجه به مسیری که فرقه رجوی در پیش گرفته ،فردا میگویند «فتوا»ی
کشتار زندانیان سیاسی را نیز «مصداقی صادر کرده و اعضای هیأت مرگ را هم مصداقی انتخاب کرده است».
آیا «فرقه رجوی» که امروز برای پوشاندن شکست استراتژیک و فروپاشی «ارتش آزادیبخش» ادعاییاش و ماست
مالی کردن مرگ رهبر و ولی فقیهاش ،عوامفریبانه دم از «دادخواهی» خونهای به ناحق ریخته و به ویژه جنایت ۶۷
میزند ،خود نقش بزرگی در انحراف افکار عمومی ندارد؟
آیا چنین بیشرمانی میتوانند «دادخواه» خون قتلعام شدگان  ۶۷باشند؟
آیا این فرقه نقش بزرگی در مخدوش کردن مرزها نداشته است؟

آیا ننگی از این بزرگتر هم هست که جانیان به تمسخر ادعاهایشان بپردازند؟
آیا میتوان برای هواداران این فرقه که شاهد این سیاهکاریها هستند و به تأیید آنها میپردازند و یا در مقابل
خیرهسریهای رهبرانشان سکوت میکنند  ،صداقت قائل شد؟
پس از نمایش موفقیت آمیز فیلم مستند «آنها که گفتند نه» ،اثر مستندساز مشهور کشورمان نیما سروستانی،
مأموران امنیتی ،در کسوت یک زندانی سیاسی مقاوم «مجاهد» ،ایمیل زیر را برای نیما فرستادند و به زعم خود در
مورد گذشتهی من روشنگری کردند.

وقتی شبکهی تلویزیونی «العربیه» و سایت آن تبلیغ نمایش مستند «آنها که گفتند نه» را کرد ،سربازان گمنام و با
نام «ولی فقیه غالب» و «ولیفقیه مغلوب» که خامنهای و رجوی باشند به صفحهی این شبکه هجوم آورده و
کامنتهای زیر را علیه من و فیلم مستند «آنها که گفتند نه» نوشتند .آنقدر «ارتجاع غالب» و «ارتجاع مغلوب» در
هم تنیدهاند که به سختی میتوان تشخیص داد که کدام یک مأمور امنیتی و کدام یک گماشته ولی فقیه قبال فراری

و در حال حاضر «مرحوم» هستند .به نظر من اولین نظر که تحت نام «خاوران و خانواده جانباختگان دهه  »۶۰داده
شده قطعاً مربوط به وزارت اطالعات است .اگر به ایمیل ارسالی به نیما سروستانی توجه کنید مضمون هر دو پول
درآوردن نیما از فیلم «آنها که گفتند نه» است .نویسنده هر دو یکی است .یک جا زندانی سیاسی مجاهد سابق
است و یک جا خانواده جانباختگان دهه  .۶۰سکان این پروژهی فضاحت بار در دست مأمور وزارت اطالعات است و
وابستگان «فرقه رجوی» با هدایت او به جست و خیز مشغولند .در واقع «ارتجاع غالب» و «ارتجاع مغلوب» از یک
آبشخور ارتزاق میکنند و هرکجا که بتوانند به پاسکاری و همراهی با هم میپردازند.

https://farsi.alarabiya.net/fa/iran/2015/03/24/%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%DA%A9%D9%87 -%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-.html

وقتی شبکهی تلویزیونی «العربیه» فیلم را نمایش داد ،دوباره داغ دل «ارتجاع غالب» و «ارتجاع مغلوب» تازه شد .به
ویژه که این شبکه لینک آن را در سایت اش گذاشت .به هجوم بخش سایبری وزارت اطالعات و «سربازان گمنام امام
زمان» و گماشتگان «مرحوم رجوی» توجه کنید .به نظر من اولین نظر «آنانی که به مالیان نه گفتند» ،مأمور وزارت
اطالعات است .در اینجا نیز دوباره سکان هدایت نظرها به دست مأمور بخش سایبری وزارت اطالعات است و
گماشتگان «ولی فقیه مغلوب» از روی دست او مشق مینویسند.

https://farsi.alarabiya.net/fa/iran/2015/03/30/%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-.html
از جمله مشتریان پروپاقرص برنامههای من در «میهن تی وی» ،بخش سایبری «امنیتخانه» رژیم و گماشتگان
«مرجوم رجوی» هستند .آنها با گذاشتن پستهای مختلف در بخش نظرات یوتیوب ضمن پاسکاری با یکدیگر،
خشم و کینهی خود را نسبت به روشنگریهای من نشان میدهند .تصاویر زیر مربوط به روز  ۱۱نوامبر  ۲۰۱۶از
بعضی از کامنتهای آنان است.
الزم به ذکر است که در این نوشته ،تنها به ردیابی دو چهرهی اصلی «ارتجاع غالب» و «ارتجاع مغلوب» و چند
چهرهی فرعی آنها میپردازم .با ردیابی بیشتر از این نمونهها بیشتر و بیشتر می توان دید.
در بخش نظرات فیلم «گفتگوی ایرج مصداقی با غالمحسین بلندیان معاون مصطفی پورمحمدی» ،مأمور وزارت
اطالعات ،مازیار عقیلی کامنتهای زیر را گذاشته و سپس به نامهای فرید نیکی ،حضرت عشق و طال  ۱۲۱۲در
تکمیل آن کوشیده است .وی در این کامنتها از منطق و ادعاهای «فرقه رجوی» استفاده میکند.

https://www.youtube.com/watch?v=cBJgJyxILqc
در پایین گفتگوی تلویزیونی من با «میهن تی وی» ،تحت عنوان «از آمار کشتار  ۶۷تا پشت پرده مصاحبه با بلندیان
معاون پور محمدی در پرسشهائی از ایرج مصداقی» ،دوباره مأمور وزارت اطالعات ،مازیار عقیلی خشماش را به
خاطر گفتگوی مزبور به صورت زیر نشان داد.

در زیر همان گفتگو ،مأمور امنیتی ،با نام دیگری هم کامنتگذاری کرد:

https://www.youtube.com/watch?v=czSOQbCle0c
بعد از گذشت نزدیک به دو ماه ،فریبرز ممتحن یکی از وابستگان فرقه رجوی به میدان آمد و همان مضامین را کوک
کرد .آنچه فریبرز ممتحن کپی کرده ،قبال ً عیناً توسط مأمور رژیم مازیار عقیلی در جای دیگری آمده بود.

https://www.youtube.com/watch?v=czSOQbCle0c
البته مازیار عقیلی برای رد گم کردن کامنتهایی از جنس زیر هم مینویسد:

https://www.youtube.com/watch?v=TChJ7m9fBcY
مالحظه کنید فریبرز ممتحن چگونه در نوامبر سال جاری فعال شده است؟

https://www.youtube.com/watch?v=TChJ7m9fBcY
فریبرز ممتحن گماشتهی فرقه رجوی ،عیناً کامنت وزارت اطالعات را کپی میکند که قبال ً مازیار عقیلی گذاشته بود.

https://www.youtube.com/watch?v=HF-RjX0KZqs

به کامنت دیگر مازیار عقیلی توجه کنید به خوبی میتوانید همراهی و همگامی «ارتجاع غالب» و «ارتجاع مغلوب» را
ببینید .این دو جریان ارتجاعی تیغههای یک قیچی هستند:

https://www.youtube.com/watch?v=h-YrTpvUKOg
به تالش مشترک «فرقه رجوی» و بخش سایبری وزارت اطالعات که در نامهای مازیار عقیلی و فریبرز ممتحن خالصه
شده توجه کنید:

https://www.youtube.com/watch?v=9kgbqdVbJvs
بعد از گذشت یک سال از گفتگوی من در این برنامه ،فریبرز ممتحن تازه به فکر افتاده و کامنت باال را کپی کرده به
نام خودش در بخش نظرات یوتیوب گذاشته است.

https://www.youtube.com/watch?v=tZIG_-IXRtQ
به لغز پراکنی مشترک مازیار عقیلی و فریبرز ممتحن توجه کنید:

https://www.youtube.com/watch?v=7B_Sg5kxhxU
دفاع مازیار عقیلی از فرقه رجوی در اینجا میتوانید ببینید

https://www.youtube.com/watch?v=ZKNHF-gG3CA
یقهدرانی او برای فرقهی رجوی را مالحظه کنید .مأمور وزارت اطالعات ادعا میکند که بخش مجازی وزارت اطالعات
میکوشد مجاهدین را خراب کند و سپس مدعی میشود تعداد کلیکهای باالی ویدئوهای مربوط به من ،به خاطر
آن است که وزارت اطالعات نشسته و تعداد کلیپها را باال میبرد.

https://www.youtube.com/watch?v=ZKNHF-gG3CA
به گفتگوی من و مهدی اصالنی با پرویز کاردان در تلویزیون اندیشه توجه کنید .این گفتگو در ارتباط با کشتار ۶۷
است .حضور مأموران وزارت اطالعات در آنجا مشهود است.
https://www.youtube.com/watch?v=3wu5t7lkJmo

در همان جا به نظر «نیما پهلوینیا» توجه کنید چگونه سنگ مجاهدین و مبارزان کمونیست را به سینه میزند؟ نام
بهتری هم از پهلوی برای خودش پیدا نکرده است.

حضور دوباره مازیار عقیلی را در آنجا هم میتوانید ببینید
https://www.youtube.com/watch?v=3wu5t7lkJmo
به کامنتهای مأموران وزارت اطالعات علی کنار و دایی موجی نگاه کنید.

رد آنها را هنگامی که در رابطه با «فروش زندان اوین» و تالش برای پاک کردن آثار جنایات ،روشنگری کردم میتوانید
ببینید:

https://www.youtube.com/watch?v=gVIU1Gf-cGM
مازیار عقیلی را میتوانید در بخش نظرات بسیاری از ویدئوهای مربوط به گفتگوهای من در یوتیوب ببینید .او تنها یک
نام از میان صده ا نامی است که بخش سایبری وزارت اطالعات و فرقه ی منحوس رجوی از طریق آن خشم و کینهی
خود را نسبت به روشنگریهای من ابراز میکنند .تردیدی ندارم در این مصاف نابرابر  ،پیروز نهایی من خواهم بود.
بخت خویش آزمودهاند باز هم این گوی و این میدان.
اما نباید فراموش کرد ،مأموران وزارت اطالعات تنها در فضای آلوده و بساط متعفنی که «فرقه صاحبمردهی رجوی»
فراهم کرده ،میتوانند به حیات انگلی خود ادامه دهند .روشنگری توأمان در ارتباط با «ارتجاع غالب» و «ارتجاع
مغلوب» الزم و ضروری است.
ایرج مصداقی  ۱۴نوامبر ۲۰۱۶
www.irajmesdaghi.com
irajmesdaghi@gmial.com

