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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  مھرداد آھنگر 

  ٢٠١۶ اکتوبر ١٧
  

  ...يا  " ء پژواک شھداۀشھيد زند"ايرج مصداقی؛ تنھا 

٢  

  :به ادامۀ گذشته

  !باری

ی که ما خوانده ايم و اطالع داريم و ديگران نيز گفته اند، ئتا جا: ًمثال. نکات کوچک و بزرگ در اين نوشته زياد ھستند

و جز اين ھا يک " برادر"؛ و "سيد"؛ و "حاجی"افراد امنيتی ايران خود را به اسم معرفی نمی کنند و ھميشه با اسم 

آيا اين کار به اين خاطر نبوده که . ولی، اين ھا از در وارد نشده خود را با اسم معرفی کرده اند. ديگر را خطاب می کنند

  ! بيشتری داد؟ۀوزن" اسناد"به 

له به نظر أمس. عنوان سند آمده اند، ھيچ کدام به عقل من يکی جور در نمی آيندی که به ئپيست ھا/ از طرف ديگر، کپی 

: کنند قرار دھيدچت می " رھا" خود را برای چند دقيقه جای يکی از اين افرادی که با ًلطفا: من خيلی واضح است

ی؛ مسلم فيالبی؛ ئ خدابنده؛ پرويز خزاافرادی از وزارت اطالعات؛ محمد حسين توتونچيان؛ مسعود و ابراھيم/فرد

  . شيرين نريمان؛ فريدون ژورک؛ حسن حبيبی؛ مھدی سامع؛ محمد اقبال؛ مينا انتظاری؛ و محمد راپوتام

وزارت /  مجاھدين ۀه شما وظيفه داده شده است که از طرف فرقحال فرض کنيد که شما جای يکی از اين ھا بوديد و ب

 درست کرده اند و در ضمن از ۶٠عده ای که در فيس بوک يک کمپين در مورد کشتارھای سال / اطالعات، با يک نفر 

ات می کنند، قول پول و امکانحمايت می باشد " تواب تشنه به خون مجاھدين"ايرج مصداقی، که به نظر اين سازمان 

  افراد وارد مباحثه و مذاکره می شويد؟  /شما چگونه با اين فرد. ايشان را عليه اين شخص کنيد/بدھيد و او

اون آدم . بيا به جای مصداقی با ما کار کن: خط اول. ی که جلوی ما گذاشته شده است را با ھم نگاه کنيمئسناريو

تھديد به شکنجه، تجاوز : خط سوم. کردن فحش و بد و بيراهنثار : خط دوم. به تو کلی ھم پول می دھيم. خطرناکی ھست

  .و اذيت و آزار

آخر اگر يکی دو نفر از آنان چنين رفتاری داشتند، می شد گفت که ! به عقل شما جور در می آيد؟ به عقل من يکی که نه

مور وزارت أاز م: ولی، وقتی که ھمگی. کتر شخصی اين فرد و ھيچ چيزی نمی فھمد بر می گردد به کرلهأاين مس
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مجاھدين و جز اين ھا، ديگر قضيه به ۀ اطالعات گرفته، تا برادران خدابنده، تا ھواداران مجاھدين، تا اعضای بلندپاي

  . عقل جور در نمی آيد

  قابل درکًجناب محمد اقبال، يک مجاھد واقعی و تمام عيار، کامالاز جانب  اين گونه رفتار،  در صورت سر زدنالبته،

قرار گرفته است " منتقدين" جزو ًھا عضو مجاھدين بوده است و اخيرا ايشان به خواھر خود، که سال.  استذيرشو پ

  ! کسی که با مادر خود زنا کند، با ديگران چه ھا کند: از قديم ھم گفته اند". حيوان ليبرتی"و " ماماچه پليدک: "گويد می

اگر ولی، .  دارم نرم کردن ديگران از طريق تطميع مالی و جز اين ھابنده نه ادعای بلد بودن دارم و نه مھارتی برای

کلی ھندوانه زير . مي راه بيا ویم، اول سعی می کردم که طرف را طی يک مدت نرم کنم و بامن بودم، با تمام ناشی بودن

بيا .  داشته استھم اشتباھاتی" سازمان"ی، حق با  تو است و ئ بگويم که تو راست می گو ویھی به. بغلش بگذارم

؛ مسعود رجوی، معلم ارشد ھمگی شان، می زدم" موش مردگی"خالصه خودم را به . وضعيت را ببين چطوری است

و تازه، اگر ھم قبول نکرد، ھمان خط اول، . يواش يواش سر حرف پول را به ميان بياورمتا . که خدای اين کارھاست

  . تھديد و فحاشی را شروع نمی کردم

  !   خط؟٣تطميع؛ فحاشی؛ و تھديد در : اری می کرديد؟ رفتارشما چه رفت

 مينا انتظاری يکی از ھواداران مجاھدين در آريزونای از مفاد" :جناب مصداقی می گويد" مينا انتظاری"در مورد 

 صورت گرفته" کمپين شھدای دھه ی شصت"اما می دانم اين گفتگو با ھدف خاموشی . اطالع ندارم" رھا"آمريکا با 

  ]- پورتال-نقل ھای قول ويراستاری نشده  [- " .است

بايستی " رھا"از محتوای گفتگوی محمد راپوتام يکی از اعضای مجاھدين با : " نيز می گويد" محمد راپوتام"در مورد 

فته ن فرقه با عکس و آيدی وی ً صورت گرالاز عراق و قرارگاه ليبرتی که ظاھرا به اين پستی تن داده يا يکی از مسئو

موارد مطرح شده، آنقدر سست و ابلھانه اند که گاه تصور . شده بود" رھا"نميدانم او شخصا وارد گفتگو با . باشد، آگاھم

در مورد  .می کنم کسی که اين موضوعات را عنوان کرده از عقل و شعور درست و حسابی برخوردار نبوده است

  " . بماند تا فرصتی ديگر... راپوتام گفتنی بسيار است 

 دررا دوباره " بگم؟ بگم؟" که اين دمرده شور اين احمدی نژاد را ببر: در مورد اين آخری فقط می توانم يک چيز بگويم

بگم؟ "در ھمين نوشته ھم باز از اين . می گويد" بگم؟ بگم؟"اين اولين باری نيست که جناب مصداقی . ايران مد کرد

ھا استفاده می کنند که طرفين از ھم ديگر آتو دارند "بگم؟ بگم؟"ۀ راد از اين واژ مواقعی افًاتفاقا. ھا می توان يافت"بگم؟

يا اين که ! اگر تو بگو بودی، تا حاال گفته بودی! وگرنه، اگر چيزی داشتی، می گفتی. و طرف مقابل را تھديد می کنند

به اين ترتيب از گفتن طرف مقابل تا ! ، که اگر او گفت، تو ھم پاتک بزنی"روز مبادا"خواھی نگھش داری برای  می

  . جلوگيری کنی

چندان کم، که به قصد فريفتن فردی برای نۀ آيا ما بايد قبول کنيم که يک عد. سازمان مجاھدين ھر چه باشد، احمق نيست

ر تغيير موضع کمپينی در فيسبوک و يا بستن آن وارد بحث و گفت و گو می شوند، در خط اول پيشنھاد پول می کنند و د

انگار دارند . با عقل من يکی که جور در نمی آيد! خط دوم فحش خواھر و مادر و در خط سه شروع به تھديد می کنند؟

  .مخالف شيرجه برودۀ توقع دارند با پيشنھاد پول، بالفاصله به جبھ" رھا"وسطی بازی می کنند که از 

نه فقط اظھارات آقای محمد راپوتام، که جناب : رجهم، فقط با يک ف موافقً جناب مصداقی کامالاتبا بخشی از نظر من

تصور می کنم "پيست ھا را / مصداقی خوانندگان را قابل ندانسته و متن آن آورده نشده است،  بل که تمامی اين کپی 

  ."کسی که اين موضوعات را عنوان کرده از عقل و شعور درست و حسابی برخوردار نبوده است
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" احمق" ھر کسی که فکر کند که مجاھدين ، و من نيز شک ندارم که، خوبی می داندجناب مصداقی خودش نيز به

 ايشان فکر می کنند  که اين ھمه ًآيا واقعا. است" احمق"ھستند، در اشتباه بزرگی به سر می برد؛ و در حقيقت خودش 

ندارم که در اين مورد ويژه  ياد شده به دست آورده اند؟ شک ٣- ٢-١مواجب بگير و مزدور را مجاھدين  با  تاکتيک 

، برای سال ھا، در روابط و تشکيالت ًھر چی نباشه، ايشان قبال! ما بلد استۀ را جناب مصداقی بھتر از ھم" جواب"

  !مجاھدين بوده است

ديگر؛ ھمين افشاگری عليه عمله و اکره و مواجب بگيران مجاھدين ۀ نگفتم اين شمشير دو لبه است؟ اين ھم يک نمون

 اگر اين ھا اين قدر انسان ھای کثيفی ھستند که ايشان می گويند، و من ھم. ال می بردؤمصداقی را نيز زير سقای آخود 

خودتان در ھمين نوشته و در جاھای ديگر، شما را روی ۀ  می پذيرم که ھستند، پس چرا تا ديروز، به گفتمثل ايشان

آنان شما چه ۀ  خانً می کردند، و اصوالءادند و سی دی امضاسخنرانی تشکيل می دۀ سرشان می گذاشتند، برای تان جلس

 شما به حساب می آمدند؟ آن موقع آنان خوب  سياسی و خانوادگی کرديد؟ چرا اين درندگان سياسی از نزديکان کار می

وبی و مجاھدين، خۀ صاحب مردۀ  پيش بد شده اند؟ برای شما نيز، درست مثل مسعود رجوی و فرقۀبودند، االن از ھفت

  .بدی افراد، بستگی تام و تمام به نزديکی و دوری از شخص خودتان را دارد

که در پادگان اشرف بودند و سپس به ليبرتی انتقال پيدا کردند ، به جز يک نفر، آن ھم برادرش را فقط، را من افرادی 

ھمين مورد، اما، می توان به اين نکته در .  نمی دانم که در گذشته چه کاره بوده اند و چه کرده اندًشناسم و اصال نمی

ايشان را می گيرد، ۀ نيز اشاره کرد که طبق برخی نوشته ھای جناب مصداقی، آن ھم تنھا ھنگامی که يکی از آنان پاچ

جناب آقای مصداقی که . ما ناگھان متوجه می شويم که طرف در زندان تواب بوده است يا تير خالص زن بوده يا ھر دو

شھيد زنده ی "ايشان را ملقب و مفتخر به " فراز" می باشد، و ۶٠ۀ يد می کند که يگانه صدای زندانيان دھکأاين ھمه ت

 را ۶٠ۀھا و توابين زندان ھای دھ کرده است،  چرا تنھا ھنگامی که به نفع اوست، اين تيرخالص بزن" پژواک شھدا

  . می کند" بگم؟ بگم؟" ليبرتی باز ھم می کنند؟ در ھمين نوشته ھم در رابطه با يکی از افراد" پژواک"

می کند و دست به " رو"اين جانيان را ۀ مھم نيست که طرف چه کاره است، جناب مصداقی تنھا زمانی پروند

ی بنويسند و يا ئ به ساکن در جاءوگرنه، من تا به حال نديده ام که ايشان ابتدا. او را بگيرندۀ می زند که پاچ" افشاگری"

 و جز اين ھا را ۶٠ۀ توابين و تيرخالص بزن ھای زندان ھای دھۀ می خواھم يکی، يا چند نفر، يا ھمبگويند که من 

بله؛، وگرنه، نه؛ آن ھم تنھا موردی، : ن ايشان را خاموش کندااگر نفعی به ايشان برسد و بتواند صدای مخالف.  کنمءافشا

  .    مورد به نفع ايشان باشدکه  تنھا ھنگامی ًو اتفاقا

 *  *  *  *  

 -كمپين صداي شھداي دھه شصت «ديگری که فکر من را به خود مشغول کرده است، اين دو نفری ھستند که از ۀ نکت

  .  به ما معرفی شده اند»حاميان ايرج مصداقي

به گواھی خودشان و جناب مصداقی، تعدادشان به صدھا نفر در ده ھا شھر و در بسياری از دانشگاه ھای ايران می 

ھای اخير جناب مصداقی "افشاگری"و حدس می توان زد که برخی . ايم در حال رشد و بزرگ تر شدن ھستندرسد و د

  . و جز اين ھا از طريق اين گروه بوده است" غالمرضا خلف رضايی"، "عليرضا آوايی"، "کامران دانشجو"در مورد 

دی از نوع يکترھا متعلق به يک تراژکر:  اند غيرتصادفی انتخاب شدهًاما، به نظر می رسد که اين دو پرسوناژ کامال

  . باشند شکسپيری می

يکی در سال انقالب به دنيا آمده . يک خواھر و برادر يتيم که با کوشش و ھمت خود به دانشگاه ھنر تھران راه يافته اند

خرمشھر اعدام ۀ جمعبوده که به اتھام ترور امام " گروه فرقان"پدرشان يکی از تروريست ھای . و ديگری در سال بعد
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برای اثبات اين . تر نداشته اند، معتقدند که اين چنين نيست سه سال بيششده، ولی آنان، با اين که در آن زمان تنھا دو و

مادرشان نيز، ھنگامی " .در ارتباط با فرقان اعدام شده بود"ی ايشان نيز، ايرج صنوبريان، ئ گفته شده است که داامر،

آنان با .  مغزی دار فانی را وداع می گويدۀيازده ساله و دوازده ساله بوده اند، در اثر سکتکه خواھر و برادر، 

  . و از اين بدتر، آنان نيز درگذشته اند. پدربزرگ و مادر بزرگ خود زندگی می کردند

از ايرج مصداقی کشيده و ديگری ليسانس ] تصوير صورت[يکی ليسانس نقاشی دارد، که بيش از شصت پرتره 

ای که انتشار يافته است، اما، يکی از عکس ھای ايرج مصداقی است که به شکل خيلی " پرتره"تنھا . عکاسی دارد

 بعيد می دانم که اين امر به دليل کمبود سوژه بوده باشد، تعداد ًکامال. آماتوری با يک نرم افزار کمی تغيير داده شده است

علی رغم . شيفته است جناب مصداقی ست و می داند که او يک خودۀ فتشي" فراز"پرتره ھا به خوبی نشان می دھد که 

ھا خيره می  به عکس. ين می باشندئداشتن ليسانس عکاسی، تنھا دو عکسی که از آنان انتشار يافته، با کيفيت بسيار پا

چادر و چارقد و ش با مجاھدين، تنھا عکسۀ چنين ضد فرق رژيم جمھوری اسالمی ست و ھم  زنی که ضدًآيا واقعا: شوم

پس چرا برادرش . ی نشودئا عينک را ھم زده که شناسًحتما. سياه است؟ از ژست جيمز باندی اش می گذرمۀ مقنع

  . ھنوز گيج ھستم! خودش را استتار نکرده؟

ل رنج می برد، که به طور معجزه آسا از ده سا" بيماری نادر"برای اين که داستان دراماتيک تر شود، يکی شان از يک 

علی رغم تالش جناب مصداقی، معلوم می شود که . کور می شود" مواقع حساس"پيش ظھور کرده است، و درست سر 

چندان ن ۀ جنوب ايران ھستند و آن جا زندگی می کنند و مترقی و انقالبی ھستند، يک رگۀھر دوی آنان با اين که بچ

  . نازک، ضدعرب  و شوونيست نيز تشريف دارند

  .مادامه می دھي

در اثر ضربه ای که به تحريک دستگاه امنيتی توسط يکی از اعراب خوزستان با چماق به سر او زده شد، ""چندی بعد، 

در بازداشت و زندان، در اثر پرتوافشانی با ليزر " رھا"پس از مدتی . دوباره بطور موقت بينايی اش را از دست داد

به خاطر آنان فقط و فقط "" .ين تخصصی نداشت، نابينا شدروی چشم ھايش توسط يک پزشکيار ناشی که کوچک تر

  .دفاع از ايرج مصداقی و نوشته ھايش از دانشگاه اخراج می شوند

 فقط طرح ٨٨از سال "شب و روز، : ، بنا به اظھارات خود و خواھرش، شيفته و عاشق جناب مصداقی است"فراز"

 مصداقی را دوست اين قدر آقای" رھا"از طرف ديگر، . "را می کشيد، ھيچی ديگه نمی کشيد] جناب مصداقی[شما 

ش نمی آيد به جناب مصداقی بگويد به او در وزارت اطالعات يا جای ديگر به شدت تجاوز شده است، دارد که حتی دل

  ! نکنه آقای مصداقی ناراحت شود

 بند ١٢نان، اھداف آن را در اي.  خروار استۀ و مشت نمونمعرفی شده اند" کمپين" نفر از اعضای اين ٢فعال فقط 

، آدم را بی اختيار به ٢بند . می باشد" با صدای بلند" نه زيستن، نه مرگ"کتاب " آن خواندن ١بند . توضيح می دھند

   "".نه زيستن نه مرگ"نقد و بررسی كتاب " دھليزھای پر خون"نشست ھايی موسوم به : "فکر وا می دارد

 ھای جلسهآدم ياد . ، به حق چيزھای نشنيده"نشست ھای دھليزھای پر خون ".خوانمچند بار اين بند را برای خود می 

 جديد باشد و تازه به بازار آمده ًاين يکی بايد حتما! دديگ و قابلمه و غسل ھفتگی و شبانه و اين چيزھای مجاھدين می افت

ش می  گوگل؟!است" دراکوال"ر ھمان صحبت می شود، منظو" رژيم خون آشام"نکنه فکر کرده بودند که وقتی از . باشد

به ھر رو ليست ادامه پيدا می کند و ھمين طور جلو می . ھيچ چيزی جز چند لينک به ھمين نوشته بيرون نمی آيد: کنم

معرفی اين کتاب؛ فيش برداری اين کتاب؛ پخش اين کتاب و ديگر کتاب ھای جناب مصداقی؛ يافتن مزارھا و : رود

 وبالگ نويسی، نمايش نامه نويسی، سرودن شعر، آھنگ سازی، کشيدن عکس و طرح و جز عکس برداری از آن ھا؛
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آخر ايرج مصداقی ۀ برای تمامی موارد به مقال[ و تعريف و تمجيد از جناب مصداقی ۶٠ۀ اين ھا برای کشتارھای دھ

  ]. رجوع کنيد

ببين در مورد من ھرچی می خواھيد  ":می گويد" رھا"تعريف و تمجيد از جناب مصداقی تا حدی است که ايشان به 

، که "يک موقع دور برم می داره فکر می کنم کسی ھستم... فقط تعريف و تمجيد ازم نکنيد . ھيچ اشکالی نداره... بگيد 

يا ايشان به لحاظ روحی خجالتی ست، که فرض غيرممکنی ست، يا اين که می .  يک شوخی ی بی مزه استًواقعا

. نشان دھد، اين ھم طبق رفتاری که ما تا کنون از ايشان ديده ايم يک فرض غيرممکن است" متواضع"خواھد خود را 

  .   برشان داشته است" دور"ايشان خيلی وقت است که 

ۀ فکر نکنم که حتی مسلمانان نيز اين چنين شيفت!  مثل افرادی که در فرقه ھا ھستند تشبيه شده اند؟ًآيا اين دو به عمد دقيقا

  .د باشندقرآن و محم

ری و بعد  الو ناگھان سيل پيشنھادھای بيست ھزار د. باز می کنند" کمپين"فيس بوکی برای اين ۀ اين دو نفر يک صفح

خوب گفته بود که بابا بيست " دريچه ی زرد"يک نفر در کامنت ھای سايت . ری از زمين و زمان می رسدالپنج ھزار د

ر می الی بھت بيست ھزار دئاول به يکی بگو.  جور در نمی آيداين که به عقل. ھزار که چھار برابر پنج ھزار است

ر الد بھت پنج ھزار دنفر بعدی، از طرف ھمان گروه، بيايد بگوي. دھيم، بيا و صفحه را ببند، طرف بگويد نه، نمی بندم

  . ينئ که بايد رقم باال می رفته نه پاعقل سليم می گويد. می دھيم، ببند

فيس ۀ به جان خودم اگر می دانستم برای باز کردن و بستن يک صفح. م گروی نه استبی خود نيست که من ھميشه ھشت

.  ده تا از اين ھا تا به حال باز کرده بودم ديگه ھيچی ھيچی نه، ھفت، ھشت،ًبوکی اين ھمه به آدم پول می دھند، حتما

يکی برای : کردمحامی درست می ۀ می گشتم، می ديدم مجاھدين با کی مشکل دارند و برای اون طرف يک صفح

ھم از . ی؛ يکی برای محمدرضا روحانی؛ يکی برای کريم قصيم؛ چندتا ھم برای ايرج مصداقیئاسماعيل وفا يغما

بعد ۀ صفحه را می بستم و ھفت.  ھم از برادران خدابنده، ھم از اعوان و انصار مجاھدينوزارت اطالعات می گرفتم،

نه، ! ولی، اسماعيل و روحانی و قصيم که تو ايران کشته، مرده ندارند! روز از نو، روزی از نو: دوباره باز می کردم

  .ی درست کردحامۀ وقت تلف کنی است، ھمان فقط بايد رفت برای حمايت از جناب مصداقی صفح

 شنيدم که جناب مصداقی مدعی شده است که وزارت اطالعات به ايشان پيشنھاد مقدار ءچندی پيش از يکی از رفقا

ۀ حاال مانده ام که نقل قول آن دوست و گفت. ھنگفتی پول کرده است برای ھمکاری عليه مجاھدين و ايشان رد کرده است

  .   ه وزارت اطالعات خواھان بسته شدن دکان جناب مصداقی استجناب مصداقی را بايد باور کنم و يا اين ک

بيا با ما کار کن، ھر چقدر مصداقی بھت پول بده، ما بھت بيش تر : به ھر رو، چت ھا از چپ و راست شروع می شوند

  .  و بعد فحش ھا و تھديد ھا. دھيم می

ھم زمان با ايرج مصداقی نيز در " رھا"ی کند که به آنان به گونه ای است که آدم بی اختيار فکر م" رھا"پاسخ ھای 

اين نوشته تقاضا می کنم يک بار ديگر، ۀ من از خوانند. پيست می کند/ تماس است و جواب ھای او را برای آنان کپی 

  .  اين مطلب بپردازدۀبکند و بعد به ادام" رھا"ھرچند به طور اجمالی، يک نگاھی به پاسخ ھای 

ن کمپين را در ا دندان شکن به ھمه داده، مخالف ھایتا آن جاست که جواب" رھا"قالبی گری  درايت، ھوشياری و ان

از طرف راوی داستان، . کند و خبر آن در سايت جناب مصداقی نيز پژواک پيدا می کند فيس بوکی اش بالک میۀ صفح

دند، و ر مالی شديدی به سر می بردر فق" فراز"و " رھا"خدا ۀ جناب مصداقی، به ما بارھا يادآوری می شود که بند

تمامی اين ھا می زند ۀ ش به شدت به پول احتياج داشت، ولی با اين ھمه دست رد به سينبرای عمل چشم" رھا"طفلک 
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به اين می گويند استقامت . ر پول ھم بدھيد، باز ھم کم است و قبول نمی کنمالو تازه می گويد اگر به من ميلياردھا د

  .   ر ھم بدھند، ھمه چيز را می بوسم و کنار می گذارمال اگر نيم ميليارد دًيکی شخصابه من . انقالبی

در سراسر اين سناريو، اين طور وانمود شده است که تنھا کسی که رژيم جمھوری اسالمی، وزارت اطالعات و 

قی است و نه ھيچ کس ترسند و خواھان سرکوب کردن او به ھر قيمتی ھستند، ايرج مصدا سازمان مجاھدين از او می

  . ديگر و نه ھيچ چيز ديگر

است که اين تنھا اوست " حقانيت"ھر چی فحش و بد و بيراه ھم که به جناب مصداقی می دھند، در حقيقت در اثبات اين 

  . که رژيم  و مجاھدين را به ھراس انداخته است

  ! آيا اين سناريو برای شما کمی آشنا نيست؟

 پيش می رود که سازمان مجاھدين با وزارت اطالعات، و وزارت اطالعات با سازمان اين سناريو تا به آن جا

عليه " شورای ملی مقاومت" می کنند، با ورود برادران خدابنده و حسين توتونچی يک ءامضا" ميثاق"مجاھدين، يک 

طرف وارد ميدان می ی از شر مصداقی نيز از ھمه ئی رھابرا" ارتش آزادی بخش"ايرج مصداقی نيز برپا می شود، 

  . مذکور می شوند" کمپين" خواھان پايان کار  و شايد مقدس،شود و ھمگان دسته جمعی، در يک اتحاد نامقدس،

تھديد می کنند، . فحاشی می کنند، که کارگر نمی شود. سعی می کنند آنان را تطميع مالی بکنند، که کارگر نمی شود

سرآخر، به . ی آنانئ و جناب مصداقی به دنبال رھا"فراز"و " رھا"ه دنبال رژيم و مجاھدين ب. شود بازھم کارگر نمی

  . بسته می شود" کمپين"ۀ صفح. کنند و آنان را به شکل فجيعی به قتل می رسانند تجاوز می" فراز"و " رھا"

تصوير شده کترھا، بايد گفته می شد، و در واقع از جانب جناب مصداقی اين طور شک ندارم که برای تکميل اين کر

  .ايرج مصداقی: ، تنھا يک کلمه از گلوی آنان خارج شده است"فراز"و " رھا"است، که ھنگام مرگ 

 *  *  *  *  

  

  :می گويد" رھا"، در صحبت با جناب مصداقی، ٢٠١۵مبر  نو٢٢در تاريخ 

  سالم   :رھا نفير"
  آقا ايرج ما به خاک سياه نشستيم

  تايپ کنه] من[ برای االن من چشمام نمی بينه از دوستم خواستم
  فراز بيمارستانه

امروز يه مرد عربی آمد با چوب محکم زد توی سرم و فرار کرد و بر اثر ضربه به 
  چشمام آسيب

  وارد شد
  من و فراز سالھاست با احزاب عرب مبارزه می کنيم مثل خلق عرب و تضامن و تحريريه

ر به سکته اش شده و به من امروز رفتن سراغ فراز و اکسيژن را ازش کنده اند که منج
  ضربه زدن

بعد امروز موبايلم زنگ خورد که دوستم ديده بود شماره از اردن بوده و يکی پشت خط به 
  فارسی

  گفت به زودی می کشيمت کثافت ھرزه
البته قبال ھم چندبار از سوی اعراب خلق عرب مورد ھجوم قرار گرفته بوديم و به ما 

  ضربه زده
  تير زده بودنبودن و فراز را با 

  االنم می خوان از بينمون ببرند
  ما ده ساله با خلق عرب می جنگيم و گروه داريم

  قراره بچه ھا بيان کمکمون باھاشون بريم تھران يک مدت
  "ديديد باز کور شدم
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! خدا را صدھزار مرتبه شکر. ، بعد از آزاد شدن از زندان کجا بود، کشف می شود"فراز"از يک طرف، اين راز که 

رفته اند سراغ فراز و اکسيژن را ازش کنده اند که منجر به سکته : "اين قدر بد بوده که" فراز"اگر حال ! ولی صبر کن

 خانه بوده، و برای جناب مصداقی تعريف می کرده که چقدر  در، پس چه جوری چند روز بدون اکسيژن"اش شده

و را بدون اين که دچار رعشه شوند و دھان شان کف کند، نمی وزارت اطالعاتی ھا از ايشان بدشان می آيد و حتی اسم ا

  . ربطی نداردً و ابداً به ما يکی اصالآنتوانند ببرند؟ فکر کنم اين بخش 

شکسته و يک استخوان سالم در بدن ندارد و تازه عالوه بر تمامی اين ھا سکته " فراز" اين بخش ھم که ھمه جای ًحتما

 به ًاھند از دست وزارت اطالعات و خلق عرب فرار بدھند، و به تھران ببرند ھم حتماھم کرده است را چگونه می خو

  . ش نمی دھيمول ط اينپس بيش از. ما ربطی ندارد

با " کمپين حامی ايرج مصداقی"و " رھا"و " فراز"ۀ ضديت بيمارگون: ولی، باز يک مشکل ديگر پيش می آيد و آن

من يکی که ھنگ کردم و احتياج به : به قول جوانان امروزی.  نوبرش استًعااين يکی ديگه واق. باشد می" خلق عرب"

  !بوت دارم يک ری

 می کنند، ببخشيد اشتباه تايپی است، چنين توضيح می هاز تکاپو نمی اندازد و چنين توجياما، جناب مصداقی خود را 

ه تمايالت تجزيه طلبانه در خوزستان ھای زيادی علي فعاليت" رھا"و " فراز"ذکر اين نکه ضروری است که : "دھند

ايشان، " .يک بار ھدف شليک گلوله ی آن ھا قرار گرفته و از ناحيه ی پا زخمی شده بود" فراز"داشتند و به ھمين دليل 

رفتار ايشان با ھر کس ديگری که از زندان ھای جمھوری اسالمی روايت .  اين قدر دست و دل باز نيستندًمعموال

  . است، گواه اين امر استخودش را نوشته 

ش را خوب بلد است و می داند که مخاطب اصلی و حاميان ايشان چه س نکته ھم ضروری است که ايشان درذکر اين

را نيز در ، چه ھار و چه رام، يکی از ويژگی ھای شان، که حاال اتفاقی يا غيراتفاقی سلطنت طلبان: نوع افرادی ھستند

  . باکی نيست: پس، به قول مسلمانان عزيز. ھا و خلق ھای ساکن ايران می باشد امی مليتگيرد، ضديت آنان با تم بر می

 سال، ١٠با اين حساب، اگر من درست شيرفھم شده باشم، افراد کمپين حامی ايرج مصداقی، برای حداقل . دست مريزاد

جناب يعنی آن است که اين گوھر يکتا، و تازه بعد از . خود را سازمان داده اند و گروه دارند و با خلق عرب می جنگند

بی خود نيست وزارت اطالعات تا اين حد . [well done]ول دان . مرحبا. آفرين. براوو. کنند مصداقی، را کشف می

  .  دروغ چرا، من ھم دارم يواش يواش شروع می کنم به ترسيدن از شما و حاميان تان. از شما ھراس دارد

  ادامه دارد

 

 
 


