
وزارتاطالعاتدرفضایمجازیمأمورانهایجدیدشیوه

  
ای که در پایین به   ام. نمونه وزارت اطالعات در فضای مجازی، توضیح داده مأمورانهای  پیشتر بارها راجع به توطئه

 خت آخرین ترفند این جانیان است. تشریح آن خواهم پردا
مأموران وزارت اطالعات با سرقت عکس خانم سارا وخشوری یکی از ایرانیان مقیم آمریکا که چندین بار به دعوت 

به  جعلیپرداختند، آدی  در ارتباط با مسائل نفتی شان به بیان نظرات های فارسی زبان و دیگر رسانه «صدای آمریکا»

سارا وخشوری پرداختند. « وی تی میهن»گفتگوهای من با   ساخته و به نظردهی در زیر ویدئو« آیدین فامیلی»نام 
برای شرکت  ۲۰۰۸تا  ۲۰۰۰های  و بین سال  دهد های نفتی مشاوره می رئیس شرکتی است که در ارتباط با پروژه

 کرده است.  نفت ایران کار می
http://www.saravakhshouri.com  

 
مزدک بامدادن )چپ( (، ۱)( فرقه رجویهای مختلف مثل مازیار عقیلی ) جانیان وزارت اطالعات با عناوین و کارآکتر

رکسانا .... و  چندین داریوش میرابی، فرید نیکی، خط(، سوشی ادیبی )کنجکاو(، پری صانعی،  محمد رحمانی )بی

، پردازند می نویسند به نظر دهی  ها را می ترین فحش که رکیک فارسی و انگلیسی و ایتالیایی و روسی و ... نام
 حتی گاه به دفاع از من. 

پیدا در فضای مجازی حضور  ی کسی  با عکس به سرقت بردهتنها موردی نیست که جانیان « آیدین فامیلی»
ها برای من  ی آنی عملکرد این جانیان دارم، شناسای بی نسبت به نحوهجایی که شناخت نسبتاً خو . از آنکنند می

شان برای من رو  بعد از نوشتن یکی دو نظر و یا مطرح کردن یکی دو سؤال دستاست. پذیر  به سادگی امکان

 گذارند.  شود. چون به اندازه کافی رد پا از خودشان باقی می می
 

اش را به  مچ،  ام حیح یک اشتباه لپیگذاشتن چند کامنت ساده و حتی تص بعد از« ن فامیلییآید»مثالً در مورد 
  سادگی گرفتم:

 

http://www.saravakhshouri.com/
http://www.saravakhshouri.com/


 https://www.youtube.com/watch?v=iAxxZZ4L5sA 

 
هللا  ام را که به جای آیت و از اولین کامنت وقتی اشتباه لپی دانستم عکس متعلق به چه کسی است با آن که می

)برایم  و به رصد کردن او  پرداختم شیبر زنجانی گفته بودم شیبر خاقانی تصحیح کرد، روی او حساس شده بودم
اشاره ی اشتباهم و تفاوت این دو شود به ویژه که به تعهد احمد منتظری هم  پذیرفتنی نبود یک خانم ناآشنا متوجه

و  اما به روی خودم نیاوردم (و خبر از ریاست ابراهیم رئیسی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت داده بود کرده بود

 اش را بگیرم که نتواند فرار کند.  تا جای دیگری مچ تنها روی سرقتی بودن عکس تأکید کردم
 

://www.youtube.com/watch?v=aGcklxoacUshttps 
 

فیس ی  صفحهدادم چگونه متوجه شدم  هنگامی که توضیح می« وی تی میهن»در تلویزیون ام  در گفتگوی این هفته
آیدین »به عمد نام  ،علیرغم ظاهرش متعلق به وزارت اطالعات است« طلب جنبش دانشجویان حقیقت»بوک 

ای  مشاورهو او بالفاصله واکنش نشان داد. یعنی رئیس یک شرکت  را آوردم و منتظر واکنش وی شدم« فامیلی

   گویم: چه می« میهن تی وی»نفتی در واشنگتن منتظر بود ببینید من در 
 

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

  
 

شدم   زد که من متوجه بالهت به خرج داد و وارد دامی که برایش پهن کرده بودم شد. او حدس می« آیدین فامیلی»

صاحب عکسی که به سرقت برده کیست، به زعم خودش پیشدستی کرد و خودش گفت که عکس متعلق به خانم 
 او تمامی نداشت و دوباره ادامه داد.  پرروییا این حال بسارا وخشوری است. 
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چند تا متلک انداختم بلکه از رو برود. اما کسی که در جلد سارا وخشوری فرو رفته بود « خوشمزگی»در پاسخ به 
  ، برای همین ادامه داد:صحنه را خالی کندها  آبرو تر از آن است که به این زودی وزارت اطالعات بی أمورم

 

 



شده بودند این بار به او پرداختند. اما من یک ترفند دیگر به او  آیدین فامیلیی ماهیت  دوستان دیگری هم که متوجه

دانی. او   را نمی« هنوز تفاوت ساعت بین واشنگتن و تهران»زدم و اشتباه دیگری را مرتکب شد. به او گفتم 
  پاسخ داد: با لودگی پاچه شد و دست

 
ی قبل مدعی شده بود که در ایران  یادش نبود که هفتهکنم و  جه نبود که من مسیر بحث را تعیین میمتواین احمق 

 ،کند. این بار مدعی شد که در واشنگتن است جا زودتر از من دسترسی پیدا می است و به  همین خاطر به اخبار آن

 برای این که پروفایل خانم وخشوری را خوانده بود و من هم روی واشنگتن تأکید کردم. 

 



 
 

 
از رو نرفتند و  ظاهر شده بود« شاهد»و « دم روباه»که در نقش  Jack Kruackو رفیق دیگرش « آیدین فامیلی»

  مدعی شدند:
 

 
 

توان پیدا کرد.  کجای دنیا نمی ی آن را در هیچ شرمی جانیان وزارت اطالعات بی حد و حصر است. نمونه وقاحت و بی
 اش را تحلیل کرد . با معیارهای کالسیک نباید این رژیم و جانیان

 
 

 ۱۳۹۵اسفند  ۲۸ایرج مصداقی 
 

irajmesdaghi@gmail.com 

 
www.irajmesdaghi.com 

 
 پانویس: 
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الجوردی و » ی  اند. برای مثال مقاله رجوی و دستگاه اطالعاتی رژیم به همدیگر پاسکاری کرده  البته به کرات فرقه  -۱

های  ی کیمیا خاوری که در وزارت اطالعات تولید شده را یکی از سایت نوشته« ایرج مصداقی گوهر ارعاب و خشونت
 ی رجوی انتشار داد.     فرقه

 
.com/2017/02/10/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AF%DBhttp://www.aftabkaran

-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AC-%D9%88-%8C

-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%DB%8C
%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%A8/ 

 
است به نام مطلب دیگری هم نوشته  ،«روانشناس زندانیان سیاسیدکتر »وزارت اطالعات در پوشش  مأموراین 

که توسط یک اکثریتی سابق به نام کیانوش «ایرج مصداقی یک پدیده امنیتی یا یک معضل روانی ـ اجتماعی؟»
 انتشار یافت.  «ایران گلوبال»توکلی در سایت 

 
http://www.iranglobal.info/node/46261 

 

این فرد از طریق از این مأمور وزارت اطالعات تنها همین دو مطلب در فضای مجازی آن هم بر علیه من موجود است.  
 و کیانوش توکلی به فضای مجازی راه یافت. « ایران گلوبال»سایت 

 
 را علیه من مالحظه کنید. « ارتجاع مغلوب»و « ارتجاع غالب»توانید همراهی و هماهنگی  در این لینک هم می

 
http://pezhvakeiran.com/pfiles/rajavi-rejim.pdf 
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