
ف��رار بیش از ۴۰۰ نفر در ط��ول مدت کوتاهی از 
ورود س��ازمان منافقین به آلبانی نش��ان می دهد 
ط��رح ات��اق کامپیوتر و تش��کیل یگان س��ایبری 
بیش از آنکه برای منافقین دس��تاورد داشته باشد، 

ضربه ای بر پیکره این فرقه تروریستی است.
اتاق اینترنت یا همان یگان س��ایبری منافقین در 
آلبانی آخرین امکان این گروهک برای تأثیرگذاری 
ب��ر ع��ده ای ج��وان و نوج��وان کاربر ش��بکه های 
اجتماعی اس��ت ک��ه بر خالف س��اختار فرقه ای و 
بس��ته منافقین در آلبانی اجرا شده است. در واقع 
این نوع فعالیت از سوی منافقین آخرین عملیاتی 
است که می توان با عده ای پیرمرد و پیرزن در مقر 

منافقین در تیرانای آلبانی به اجرا گذاشت.
پیش از این اعضای این گروهک در پادگان اش��رف 
ی��ا در کمپ لیبرتی در عراق با کنترل های ش��دید 
سرکردگان در فضایی ایزوله و دور از رسانه و بدون 
هیچگون��ه ارتباطی با بیرون زندگی می کردند. این 
نوع زندگی که ۲۵ سال در عراق به طول انجامید، 
باعث ش��ده بود ک��ه اعضای منافقی��ن در آخرین 
تصوی��ر ذهنی خ��ود از دنیای بی��رون در دهه ۶۰ 
متوقف ش��وند. این تصویر ذهن��ی به عالوه القائات 
س��رکردگان در مورد فضای جامعه ایران باعث شد 
ک��ه اولین واکنش جداش��دگان از این گروهک در 
ده��ه ۸۰ و ۹۰ ش��گفتی از وضعی��ت جامعه ایران 

باشد.
اعض��ای جداش��ده  در دهه ۸۰ یا ابت��دای ۹۰ در 
مصاحبه ه��ا یا نقل خاطرات خ��ود در مورد اولین 
تجربه لم��س تلفن همراه، اولین تجربه مش��اهده 
بس��یاری از لوازم تفریحی عادی بچه ها در ایران یا 
حتی اولین تجربه استفاده از صابون مایع صحبت 

کرده اند!
در خاطرات بس��یاری از این اعض��ا این گونه نقل 
شده که تصویر یک بیابان بزرگ، خانه های ساخته 
ش��ده از حل��ب و ِگل، م��ردم آواره و بدبخت را از 
ایران در ذهن داش��ته اند و تصور می کردند که در 
خیابان های ایران فقط ماشین های نظامی و ارتشی 

برای کنترل مردم تردد می کنند!

اوهام منافقین در ایزوله 
اشرف

محم��ود دشتس��تانی یک��ی از 
اعضای جداش��ده س��ازمان در 
توصی��ف وضعی��ت زندگ��ی در 
پادگان اش��رف در همین رابطه 
می گوی��د: »مث��اًل م��ا بع��د از 
ظهرهای هر دوشنبه یک برنامه 
اجب��اری داش��تیم. ای��ن برنامه 
ش��امل پخش یک فیلم بود که 
معتادین،  فقیرنشین،  مناطق  از 
دادگاه ها و طالق ها، خودکشی، 
دختران  فحش��ایی،  مناس��بات 
ولگ��رد، کارتن  خواب ها و امثال 
آن فیلمب��رداری ش��ده ب��ود و 
تحت این عنوان برای ما پخش 
می ش��د که این همه آن چیزی 

اس��ت که در ایران وج��ود دارد و به عنوان زندگی 
روزمره مردم می گذرد! اینها برای ما پخش می شد 
و اینگونه تبلیغ می شد که االن همه ایران چشم به 
راه اردوگاه اشرف هستند و منتظر این هستند که 

ارتش آزادی بخش بیاید و آنها را نجات بدهد!«
اعضای منافقین در آلبانی بعد از آنکه بنا به دستور 
تشکیالتی س��ران وارد حوزه فعالیت های سایبری 
ش��دند، ابتدا بر اس��اس میزان پایبندی و تعهد به 
سازمان و شخص رجوی گزینش شده و بعد از آن 
در صورت تأیید به محلی برای آموزش کار با رایانه 
و اینترنت منتقل می شدند. این آموزش ها به عالوه 
آموزش شیوه های ارتباط گیری در نهایت افراد را 
به مرحله ای می رس��اند که تقریباً آماده می شوند 
پش��ت سیس��تم های رایانه ای واقعی و متصل به 

اینترن��ت قرار بگیرند و در ش��بکه های اجتماعی، 
البته به شکلی محدود و کاماًل مانیتورینگ شده، با 
استفاده از آموزش ها برای کابران جوان شبکه های 

اجتماعی تور پهن کرده و آنها را فریب دهند.

وقتی که تیر منافقین به سمت خودشان بر 
می گردد!

در این پروس��ه یک اتفاق جالب و البته ناخواسته 
نی��ز می افت��اد ک��ه دور از اراده و کنت��رل س��ران 
منافقین اس��ت و آن اتفاق شامل مشاهده واقعیت 
وضعیت جامعه ایران در فضای اینترنت، کلیپ ها، 
فیلم ها، عکس ها و به ط��ور کلی صفحات مختلف 

شبکه های اجتماعی است.
درواقع اعضای س��ازمان به یکب��اره می دیدند که 

ایران نه تنها هیچ ش��باهتی 
آنه��ا  ذهن��ی  تص��ورات  ب��ا 
ن��دارد، بلکه پیش��رفته، آزاد  
و بس��یار مقتدرتر از بسیاری 
از کش��ورهای منطقه و حتی 
دنیاس��ت. ای��ن تناقض از دو 
جنبه برای اعضای س��ازمان 
ُخرد کننده و بس��یار درآورد 
اینکه به ش��کل  اس��ت. اول 
با  ب��ه یکب��اره  ش��وک آوری 
فری��ب و دروغ س��رکردگان 
خ��ود روب��ه رو می ش��وند که 
اعضا  ذه��ن  کنت��رل  ب��رای 
چق��در راح��ت دروغ گفته و 
تصویری وارونه از ایران ارائه 
داده ان��د. ای��ن مس��ئله خود 
می تواند بیانگر سلس��له ای از 
افش��ای دیگر دروغ پردازی ها و 
فریبکاری های س��ران سازمان باشد که معموالً در 
ذهن اعضا به عنوان رهبرانی ایدئولوژیک و مقدس 

شناخته می شده اند.
بر باد رفته؛ عمری که در راه نفاق هدر رفت

دومی��ن جنب��ه رویا رویی ب��ا واقعیت نی��ز به عمر 
از دس��ت رفت��ه ای ب��از می گ��ردد ک��ه در محیط 
زندان گونه سازمان، به دور از ابتدایی ترین امکانات 
و سخت ترین شرایط زندگی ایجاد شده است و این 
در حالی اس��ت که تص��ور می کرده اند عمر خود را 

برای آزادی و نجات ایران صرف می کنند!
در ش��رایطی که اعضای سازمان در محیط پادگانی 
ن��ه ح��ق ازدواج، فرزن��د آوری، هرگون��ه تفری��ح، 
برنامه ری��زی برای زندگ��ی، آزادی، تحصیل و ... را 

نداشتند، هم نسالن آنها و نسل های بعدی در ایران 
در آرام��ش و امنیت برای پیش��رفت آینده خود و 
ایران تالش کرده اند و نتیجه نیز تبدیل شدن ایران 
به قدرت مندترین کشور منطقه و یکی از کشورهای 
تأثیرگذار دنیا بوده اس��ت. مشاهده واقعیت جامعه 
ای��ران در ابت��دا برای اعضای س��ازمان ش��وک آور 
اس��ت، اما در طوالنی مدت به زاویه دار شدن آنها با 
سرکردگان سازمان منجر می گردد. حسن حیرانی از 
اعضای جداشده از گروهک منافقین در سال ۱۳۹۷ 
که آخرین اتفاق��ات مربوط به تناقضات پیش آمده 
از یگان س��ایبری را از نزدیک مشاهده کرده است، 
می گوید: »حتی نفرات ایدئولوژیکی وجود داشتند 
که وقتی شبها در نشست های عملیات جاری )برای 
بی��ان تناقضات ذهنی( که گفته می ش��ده اس��ت، 
تناقضاتتان را بگویید، می گفتند وقتی وارد س��ایت 
شدم و چند تا فیلم از جشن در شهرم در ایران و از 
همش��هریانم دیدم، دختر و پسرهای جوان و لباس 
پوشیدن آنها را دیدم، احساس عقب ماندگی به من 
دست داد. زیرا س��ران سازمان اعضا را به روز نکرده 
بودند، برای همین آدم ها در درون خودش��ان دچار 
یک عقب ماندگی می شدند. زیرا سران سازمان یک 
نگاه مربوط به دهه شصت را برای سه دهه در درون 

اعضای سازمان نگه داشته بودند.«

 فرار ۴۰۰ نفر از کمپ تیرانا؛
دستاورد یگان سایبری منافقین

حاصل این تناقضات بوجود آمده در پروسه فعالیت 
در یگان سایبری مسئله دار شدن اعضا با سرکردگان 
است. وقتی آمار مربوط به فرارهای اعضای سازمان 
از مقرهای منافقین را نگاه می کنیم، متوجه رش��د 
قابل توجه آن در طول مدت حضور اعضای سازمان 
در آلبانی می شویم. فرار بیش از ۴۰۰ نفر در طول 
م��دت کوتاهی از ورود س��ازمان به آلبانی نش��ان 
می دهد که ط��رح اتاق کامپیوتر و تش��کیل یگان 
سایبری بیش از آنکه برای منافقین دستاورد داشته 
باش��د، ضربه ای بر پیکره این فرقه تروریستی بوده 
است که مسیر جدایی اعضا و فروپاشی آن را فراهم 

آورده است.  فارس
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کسانی که معیارهای قانونی را ندارند، شورای نگهبان را امتحان نکنند
سخنگوی شورای نگهبان، گفت: اگر کسی خیالش راحت است که شرایط قانونی 
را دارد م��ا به او اطمینان می دهیم که ف��ارغ از اصالح طلب یا اصول گرا بودن در 
ش��ورای نگهبان هم مشکلی نخواهد داشت. اما کس��انی که معیارهای قانونی را 
ندارند، شورای نگهبان را امتحان نکنند. ما فقط بدنبال اجرای ُمِرّ قانون هستیم.

عباسعلی کدخدایی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: »اگر کسی 
خیالش راحت اس��ت که شرایط قانونی را دارد ما به او اطمینان می دهیم که فارغ از 

اصالح طلب یا اصول گرا بودن در ش��ورای نگهبان هم مشکلی نخواهد داشت. اما کسانی 
که معیارهای قانونی را ندارند، ش��ورای نگهبان را امتحان نکنند. ما فقط بدنبال اجرای 

ُمِرّ قانون هستیم«.
کدخدای��ی پیش ت��ر تصریح کرده بود: »تنه��ا راهکار برای برگزاری انتخابات س��الم و با 
مش��ارکت فراگی��ر، تبعیت از ُمِرّ قانون اس��ت، نه فرافکنی و باج گی��ری با اتهام زدن به 

نهادهای قانون اساسی.«

موضع رهبر انقالب درباره جنایت رژیم آل خلیفه در بحرین
رهب��ر معظم انقالب فرمودن��د: ظلم  و زور پایدار نخواهد مان��د و تصمیم  و اراده  

ملت های  عدالت طلب  سرانجام  پیروز خواهد شد.
در پی ش��هادت دو تن از جوانان بحرینی توسط رژیم آل خلیفه بحرین، حساب 
توئیتر عربی پایگاه اطالع رس��انی دفتر حفظ و نش��ر آثار رهبر انقالب اس��المی، 

موضعی از حضرت آیت اهلل خامنه ای در واکنش به این جنایت را منتشر کرد.
رهب��ر انقالب درباره ی این حادثه فرمودند: »ظلم  و زور پایدار نخواهد ماند و تصمیم  

و اراده  ملتهای  عدالت  طلب  سرانجام  پیروز خواهد شد.«
رژی��م آل خلیفه در ادامه س��رکوب معترضان خود، روز ش��نبه ی هفته جاری دو تن از 
جوان��ان بحرین��ی به نام های احمد الماللی ۲۴ س��اله و علی العرب ۲۵ س��اله را پس از 

شکنجه، اعدام کرد.
رهبر انقالب اس��المی پیش از این نی��ز در موضع گیری های متعدد به جنایات این رژیم 

اشاره و آن را محکوم کرده بودند.

برخی به دنبال حاشیه بردن مسائل اصلی دانشگاه هستند
رئیس نهاد رهبری در دانشگاه ها تاکید کرد: اخیرا متنی در شبکه های اجتماعی 
به نقل از بنده منتشر شد که ابدا هیچ نسبتی با گفته هایم ندارد و بی شک هدف 
از این پروژه های سیاسی � رسانه ای، ایجاد گسست در بدنه دغدغه مند علمی و 

به حاشیه بردن مسائل اصلی دانشگاه است.
حجت االس��الم رستمی با انتشار پس��تی در صفحه اینستاگرامش نوشت: در چند 

هفته گذشته جلسات متنوع و پرثمری با طیف های مختلف اساتید کشور در خصوص 
موضوعات متنوع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور ناظر به اسناد باالدستی و مانیفست 

گام دوم انقالب داشتم.
رس��تمی ادامه داد: پیشنهاد همیش��گی نهاد هم پذیرش تکثر و تالش برای هم افزایی 
روی محورهای مشترک است و چه فاصله معناداری است میان این اکثریت دغدغه مند 
با اقلیت محضی که ساحت علم را با توهین و هتاکی به مقدسات آلوده می کنند و شاید 

تعدادشان به اندازه انگشتان دو دست هم نباشد. 

مأمور سابق وزارت اطالعات مطرح کرد
عربستان، منبع مالی اصلی منافقین 

»مسعود رجوی« در اروپاست
یک مامور س��ابق وزارت اطالعات با بیان اینکه س��رکرده 
گروهک منافقین زنده است، گفت: وقتی آمریکا به عراق حمله 
ک��رد، رجوی در عراق بود. پ��س از حمله، رجوی و تعدادی از 

کادرهای س��ازمان به مرز اردن رفتند. اردنی ها کمپی را برای 
این ها س��اختند و رجوی هم داخل همین کمپ بود. او حدود 
یک س��ال در مرز اردن ماند و پس از آن به اروپا رفت و االن 

هم در اروپاست.
وی در گفت وگ��و تفصیل��ی با خبرگزاری مهر به مس��ائل 
مهمی درباره س��ازمان منافقین اش��اره کرده ک��ه یکی از آن 

مسائل مسعود رجوی است.

این مدمور س��ابق وزارت اطالعات درب��اره فرار رجوی از 
عراق گفت؛ ش��اید یک س��ال قبل از حمله آمری��کا به عراق، 
رجوی حدود یک س��ال در مرز اردن ماند و پس از آن به اروپا 
رفت و االن هم در اروپاس��ت. وی در پاسخ به این پرسش که 

ایا او اکنون زنده است گفت؛ بله؛ زنده است!
مامور س��ابق وزارت اطالعات در پاس��خ به این پرس��ش 
که پس س��خنرانی »ترکی الفیصل« رئیس س��ابق استخبارات 

حکومت عربس��تان در تیرماه س��ال ۱۳۹۵ در همایش ساالنه 
سازمان که از عبارت »مرحوم رجوی« استفاده کرد، چه بود؟  
گفت؛ ترکی الفصیل که چیزی نگفت. ما می توانیم صحبت های 
او را اینطور تفسیر کنیم که گفته، این رجوی که شما)سازمان( 

ساخته اید، شبیه یک ُمرده است؛ راست هم می گوید.
وی گفت: رجوی اکنون در یک کشور به خصوص نیست؛ 

کال در اروپا می چرخد اما بیشتر مواقع، در فرانسه است.  

اینها هر دو منافقند 
طبیع��ی اس��ت که نه. پ��س دش��من در درون نظام 
اس��المی کس��انی را در چهره ی خ��ودی و در باطن 
بیگانه میس��ازد، یا اگر هستند از آنها استفاده میکند 
و آنه��ا همان گروه منافقی��ن و همان جریان نفاق در 
برابر جربان ایمان و در معارضه با جریان ایمان است. 
حاال چه کسی به اینها میگوید این فسادها را نکنید؟ 
گفتیم: ممکن است بگوئیم کسانی از درون خودشان 
به آنها خطاب میکنند و میگویند اینقدر بدی نکنید. 
فرض��اً االن در وضع کنون��ی، آن جمعی که مصلحت 
خودش��ان را در مبارزه ی با انقالب و با نظام اسالمی 
در این میبیند که دشمنان خارجی را به حمله کردن 
تشویق کنند، یا در دوران جنگ مثاًل: آن گروهی که 
الزم میبیند با انواع و اقسام حیله ها و شیوه ها دشمن 
را نسبت به وضع داخلی ما آگاه کنند که از این قبیل 
داش��تیم، یعنی کس��انی در دوران جنگ بودند که با 
بیرون مرزها تم��اس میگرفتند و وضعیت هایی را که 
ب��رای هجوم دش��من به ما مفید ب��ود در اختیار آنها 
میگذاش��تند، اخبار را فوراً به آنها میرساندند، یا فرضاً 
وقتی تهران بمباران میش��د و به یک نقطه ای موشک 
میخورد که دش��من محل اص ابت آن را نمیدانست، 
اینه��ا میگفتن��د فالنجا اصابت کرده ت��ا او هدفش را 
تصحی��ح کند و با کارهایی که دارد وش��یوه هایی که 
دارد نقط��ه ای را که میخواهد هدف ق��رار بدهد و از 
ای��ن خیلی نزدیکتر و ریزترش را بنده خودم در اوایل 
جنگ در اهواز دیده بودم این یک حرکتی اس��ت که 
ای��ن منافق انجام میدهد و مناف��ق دیگری که او هم 
مؤمن نیست و او هم منافق است به این میگوید چرا 
فس��اد میکنی؟ و چرا کاری می کنی که مثاًل دشمن 
بتواند ش��هر ما را و خانه ما را هدف قرار بدهد؟ اینها 
ه��ر دو منافقند اما در انج��ام این کار باهم اتحاد نظر 

ندارند
آنها را شما یکپارچه میپندارید، اما در درون خودشان 
اختالف زیادی هس��ت. همین االن شما نگاه کنید به 
کسانی که در جبهه ی مقابل نظام اسالمی دارند انواع 
کارها را اعم از سیاسی و فرهنگی و هنری و غیره، در 
داخل کشورمان میکنند که در یک نگاه اجمالی یک 
جبهه اند، لکن وقتی درون خودش��ان بروید، میبینید 

انواع تعارضها و اختالف نظرها را با همدیگر دارند.
.

بیانات در جلسه چهاردهم تفسیر سوره بقره
6 آذر 1370

مخاطب شمایید  فرار ۴۰۰ نفر از آلبانی 
دستاورد یگان سایبری منافقین!

 
 

–

–

cdi

 /

– –

– –

–

"

<< >>.
"

"


