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گروهک رجوی هیچ ش��اخصه ای برای اینک��ه بتواند به عنوان 
آلترناتیو نظام ایران و اساس��اً هر نظام سیاس��ی دیگری مطرح 
شود، ندارد چراکه با معیارهای ادبیات سیاسی، منافقین حتی 

در رده گروه های اپوزسیون نیز جای نمی گیرند.
مهمتری��ن کار ویژه گروه��ک منافقین در اروپ��ا و با مرکزیت 
آلبانی، عملی ساختن مهمترین آرزوی سرکردگان این گروهک 
تروریس��تی است که همان شناخته ش��دن به عنوان آلترناتیو 
)جایگزی��ن( یا هم��ان اصلی ترین جایگزین نظام ایران اس��ت. 
همانگونه که منافقین از گذش��ته تاکنون در تعیین استراتژی 
همواره از زمان خود عقب بوده اند، امروز نیز در شرایطی سعی 
در معرف��ی خ��ود به عن��وان آلترناتیو نظام ای��ران دارند که از 
مدت ها قبل امید کشورهای غربی و به ویژه آمریکا در براندازی 
نظ��ام ایران به کلی از بی��ن رفته و طرح های دش��منان ایران 
عماًل بیشتر بر حوزه محدودس��ازی، جلوگیری از نفوذ بیشتر، 

استحاله درونی و انزوای بین المللی متمرکز شده اند.
ب��ا این حال وقتی به همایش های پ��ر هزینه منافقین در اروپا 
نگاه می کنیم، متوجه می شویم که تمرکز پیام های بین المللی 
ای��ن گروهک ب��ر معرفی این فرقه ب��ه عن��وان آلترناتیو نظام 
ایران اس��توار اس��ت. س��خنرانان اجاره ای که عموم��اً از میان 
سیاس��ت مداران بازنشس��ته و از رده خ��ارج آمریکایی و صرف 
صدها هزار دالر برای سخنرانی در همایش های منافقین ظاهر 
می شوند، در متون سخنرانی که قباًل توسط عوامل سازمان تهیه 
ش��ده، بدون استثنا از براندازی نظام ایران و آینده کشورمان با 

رهبری سرکردگان تروریست منافقین سخن می گویند!
س��اکنین کم��پ منافقی��ن در آلبان��ی نی��ز در بخش��ی از 
مأموریت های خود در فضای مجازی سعی در تکرار این مسئله 
دارند. توئیت ها، پس��ت ه��ا و به طور کل��ی فعالیت های یگان 
س��ایبری منافقین در فضای مج��ازی گرایش قابل مالحظه ای 
برای معرفی این گروه��ک با عنوان آلترناتیو دموکراتیک نظام 

ایران دارند.

وه های ضد انقالب  ضدیت با دیگر گر
به طور کلی دو مانع اصلی در مسیر دست و پا زدن های منافقین 
برای کس��ب عنوان آلترناتیو در مقابل این گروهک تروریستی 
قرار گرفته است که اولین آن سابقه سیاه این گروهک در ترور، 
جنایت و خیانت علیه ملت ایران است و دومین مانع، گروه های 
دیگ��ر ضد انقالب هس��تند. مانع دوم در واق��ع رقیب منافقین 
در کس��ب حمایت ه��ای بین المللی از بودجه ه��ا و طرح های 
مصوب کشورهای اس��تکباری علیه نظام ایران است. منافقین 
در مواجه��ه با این رقابت ب��ه روش ضد انقالب رقابت می کنند 

که همان تخریب طرف های مقابل است. 
در این مورد ابتدا باید گفت که سابقه و موقعیت امروز منافقین 
به گونه ای اس��ت که غیر از جریانات سلطنت طلب، گروه های 
تجزیه طلب و جریانات سیاسی معاند خارج کشور، ضدانقالب 
تک نفره که عموماً با یک ش��بکه ماهواره ای اداره می شوند نیز 

برای منافقین رقیب محسوب می شوند.
به عنوان مثال در یکی از مالقات های مریم رجوی با س��ازمان 
)CIA( اقدام��ات یک گروه تک نفره ض��د انقالب که از طریق 
شبکه های اجتماعی افرادی را برای خرابکاری در ایران فریب 
داده بود با فعالیت های بی نتیجه منافقین مقایس��ه ش��ده و از 
عملکرد ضعیف این گروهک به ش��دت انتقاد شده بود! همین 
مس��ئله نیز باعث ش��د تا منافقین به طراح��ی فرآیندی برای 
ارتباط گیری از طریق ش��بکه های اجتماعی با داخل کشور به 
منظور فری��ب کاربران نوجوان و جوان تحت عنوان کانون های 

شورشی بپردازند.
یک��ی از کانون های به اصطالح شورش��ی منافقی��ن که عمدتا 
از نوجوانان تش��کیل ش��ده و در محیط کوه و بیابان مناس��ک 

فرقه ای و نمادین اجرا می کنند!
پس��ت ها، توئیت ه��ا و به طور کل��ی فعالیت ه��ای ضد انقالب 
نظی��ر گروه های س��لطنت طلب در فضای مج��ازی همواره با 
واکنش های تند اعضای فعال در یگان س��ایبری آلبانی مواجه 
ش��ده ک��ه معموالً با همان ادبیات س��خیف و توأم با فحاش��ی 
منافقین صورت می گیرد. به جرأت می توان گفت که بخشی از 
توان اعضای سازمان در یگان سایبری در آلبانی صرف تخریب 
دیگ��ر گروه ها و جریانات ضد انقالب، به ویژه س��لطنت طلبان 
می ش��ود. همینطور بخش��ی از برنام��ه س��ازی های گروه ها و 
جریانات خارج نش��ین معاند نیز برای افشای فعالیت های فعلی 
س��ران منافقین علیه اعض��ا و بازخوانی س��ابقه جنایت بار این 

گروهک صرف می شود.

کتک کاری های دنباله دار منافقین
و سلطنت طلبان!

رقاب��ت گروه های ضد انقالب در فضای حقیقی نیز س��وژه های 
جالب��ی دارد که نمونه های آن در نشس��ت های و همایش های 
ضد ایرانی در خارج کشور رخ می دهد. به عنوان نمونه نشست 
ورش��و در بهمن ماه سال 1397 که با تالش های مایک پمپئو 
در لهس��تان برای تش��کیل یک ائتالف جهانی علیه جمهوری 
اس��المی ایران صورت گرفت و اتفاقاً با شکست نیز مواجه شد، 
در حاش��یه خود میزبان تجمع گروه ه��ای مختلف ضدانقالب 
از کش��ورهای اروپایی بود. فیلم های منتش��ر شده از حوادث 
حاشیه ای این نشست نشان می دهد که چند ساعت تجمع در 
هوای س��رد خیابان های اطراف نشست، فقط به فحاشی میان 
هواداران محدود سلطنت و اعضای منافقین که از نقاط مختلف 
اروپ��ا جمع آوری و به این مکان آورده ش��ده بودند، گذش��ت. 
دقای��ق پایان��ی تجمع ضد انقالب نیز در ص��ورت عدم دخالت 
پلیس لهستان در حال تبدیل شدن به صحنه زد و خورد میان 

این دو گروه بود.
دیگر تجمعات نمایشی منافقین در کشورهای مختلف اروپایی 

که علیه جمهوری اس��المی ایران ش��کل می گیرد، نیز در واقع 
صحنه پ��ردازی برای نمایش توان اعضای این گروهک و حضور 
آنه��ا در کش��ورهای مختلف اروپاس��ت! که اوالً ب��ا مالحظات 
دقیق در فیلم برداری و ثبت نماهای پر تعداد س��عی می شود، 
صحنه هایی پرجمعیت نمایش داده ش��ود و ثانیاً با پرچم ها و 
ش��عارهای مخلتف سعی می ش��ود، تجمعات به عنوان صحنه 
حض��ور مخالف��ان جمهوری اس��المی تحت رهب��ری منافقین 
نمایش داده ش��ود. ای��ن نمایش های تکراری نی��ز که همواره 
در ش��بکه های ماهواره ای متعدد دیگر گروه های ضد انقالب 
به س��خره گرفته می ش��وند، در صورت عدم کنترل های پلیس 
می توان��د با واکن��ش طرفداران دیگ��ر جریان��ات معاند نظیر 

سلطنت طلبان به صحنه درگیری های خیابانی تبدیل گردد.
همانطور که اش��اره ش��د بررس��ی مواضع دیگر گروه های ضد 
انق��الب نیز نش��ان می دهد که تنها وجه اش��تراک دیگر گروه 
ه��ای معاند خارج نش��ین نفرت از منافقین اس��ت که البته به 
سوابق تروریستی و جنایت های این گروهک باز می گردد. عمق 
ای��ن مخالفت ها به اندازه ای اس��ت که در مع��دود مواردی که 
س��رویس های اطالعاتی سعی در تجمیع همه توان ضد انقالب 
در یک نشست یا همایش را داشته اند، شرط حضور بسیاری از 

گروه ها، عدم حضور اعضای منافقین بوده است!

 سه بار خودکشی در کارنامه سیاه منافقین
در طول حیات س��ازمان منافقین س��ه خودکشی بزرگ وجود 
دارد که تقریباً همه تحلیل ها و تاریخ نگاری ها در مورد س��ابقه 
سیاس��ی آنها را تحت تأثی��ر قرار می دهد. ب��ار اول از تقابل با 
انقالب اسالمی ایران آغاز شد که در نهایت به حرکت مسلحانه 
این س��ازمان در 30 خ��رداد 1360 انجامید. در آن دوره که از 
زبان س��رکردگان این سازمان به فاز سیاسی تعبیر می شد، 12 
هزار ت��رور علیه ملت ایران در کارنامه این گروهک ثبت ش��د 
ک��ه بر اس��اس آمار موجود فقط تعداد کم��ی از آن به مقامات 
سیاس��ی، لشگری، کش��وری و انقالب اختصاص داشت و بقیه 
آن را م��ردم عادی کوچه و بازار تش��کیل می دادن��د. در واقع 
خانواده ه��ای زیادی امروز در ایران وجود دارند که هر کدام به 
نحوی قربانی جنایت این گروهک بر سر تصاحب قدرت شدند. 
همچنین سازمان منافقین در آمار ترور و 
جنایت با فاصله ای اعجاب انگیز باالتر از 
دیگر گروه های تروریستی و اپوزسیون 
که در دوره های مبارزه خود دس��ت به 

اسلحه بردند، قرار دارد.
دوران هشت ساله دفاع مقدس در نظر 
اکثری��ت قریب ب��ه اتفاق مل��ت ایران، 
بزرگتری��ن س��ند افتخار ای��ن ملت در 
برابر صدام به عنوان یکی از منفورترین 
دش��منان ملت و انقالب ایران، شناخته 
می شود. منافقین در همان دوره دست 
در دست صدام و به امید سهم گیری در 
ص��ورت پیروزی صدام، علیه ملت ایران 
وارد جنگ شدند و خودکشی دوم خود 
را رق��م زدند. صحن��ه هایی از همکاری 
با حزب بعث، جاسوس��ی، ش��رکت در 
عملیات ها علیه ایران و در نهایت صحنه 
لشگرکش��ی به خاک ایران در عملیات 
مرصاد، مهمترین صحنه های ثبت شده 
از این فرقه تروریس��ت در سابقه ذهنی 

ملت ایران است.
خودکش��ی س��وم نی��ز در درون ای��ن 
گروه��ک اتفاق افت��اد که به س��اختار 
فرق��ه ای و نقض بی نظیر حقوق بش��ر 
علی��ه نیروهای��ش مرب��وط اس��ت. این 
مسئله که بعد از افشای تک تک اعضای 
جدا ش��ده ش��هرت پی��دا کرد ش��امل 
طالق های اجباری، تجاوز س��رکرده به 

اعض��ای زن، قتل اعض��ای ناراضی و خواهان جدای��ی و ... نام 
این فرقه تروریس��تی را در نظر مل��ت ایران در زمره بزرگترین 
ناقضان حقوق بش��ر قرار داد. به عبارت دیگر چهره س��ازمان با 
وج��ود ادعای حقوق بش��ر، آزادی، حقوق زنان و ... به ش��کلی 
مثال زدنی با وحش��ی گ��ری و اعمال غیرانس��انی گره خورده 
اس��ت. امروز قریب به اتفاق مخالفین جمهوری اسالمی حاضر 

به پذیرش ننگ همکاری با این گروهک نیستند.

 توهم بزرگی بنام آلترناتیو!
اما مهمترین مس��ئله در بررسی توهم آلترناتیو سران منافقین 
بررس��ی منطقی و عقالنی ویژگی های ای��ن گروهک به لحاظ 
برخورداری از مؤلفه ه��ای الزم برای قرارگیری در جایگاه یک 
جریان آلترناتیو اس��ت؛ اینکه یک آلترناتیو اساس��اً باید دارای 
چه ظرفیت ها، پتانس��یل ها و توانمندی ها و سوابقی باشد. غیر 
از ای��ن موضوع منافقین ادعای جایگاه آلترناتیو برای یک نظام 
قدرمند، پرنفوذ و مقتدر به نام جمهوری اسالمی ایران را دارند 
که امروز بزرگترین مانع در برابر نفوذ و تحمیل اراده آمریکا در 
منطقه غرب آس��یا و حتی دنیاست. در واقع چنین آلترناتیوی 
نیاز به مؤلفه های برجس��ته ای دارد تا بتواند پاس��خگوی نیاز 
عده ای احتماالً مخالف نظام شود و از این طریق بتواند پشتوانه 

مردمی را در اختیار خود بگیرد.
مس��ئله اول در م��ورد منافقین که خود توضی��ح کاملی برای 
مس��ئله دوم نیز محسوب می ش��ود، این است که این گروهک 
اساس��اً از یک ساختار فرقه ای و با برخورداری از حدود 5 هزار 
نیرو در سراس��ر مقرها و پایگاه هایش در آلبانی، فرانسه، آمریکا 
و دیگر کش��ورها نظیر آلمان و اس��ترالیا تش��کیل شده است. 
اصلی ترین تجمع استعداد نیرویی این گروهک در کشور آلبانی 
و در پش��ت حصارهای به ش��دت کنترل ش��ده شکل گرفته و 
به گواهی جداش��ده ها از این فرقه، اکثر ای��ن نیروها یا منتظر 
فرصتی برای فرار هستند یا به دالیلی همچون ترس از عاقبت 
جدایی یا عدم امکان زندگی مس��تقل به دلیل کهولت س��ن با 

این گروه مانده اند. 
ای��ن چندهزار نفر همه دارایی ای��ن گروهک بوده و دیگر هیچ 
اس��تعداد قابل اعتنایی که اکنون در ایران حاضر به پیوستن به 

این فرقه تروریستی باشد وجود ندارد.
ای��ن ویژگی ها هیچ ش��باهتی به آلترناتیو یک نظام سیاس��ی 
ندارند، بلکه بیش��تر به یک گروهک ی��ا همان فرقه ای می ماند 
که با مناس��بات و ساختارهای ضد بش��ری اش صرفاً به عنوان 
یکی از کمترین امکانات دش��منان ای��ران اجازه حیات یافته تا 
ش��اید روزی در گوش��ه ای از طرح های ضدایرانی بتواند نقش 

ایفا کند.
منافقین حتی با همه کمک های آمریکا و دست و پا زدن هایی 
که به قیمت جان ده ها نفر از نیروهایشان تمام شد، نتوانستند 
پای��گاه خود در عراق بحرانی در س��ال های ابتدایی دهه نود را 
حف��ظ کنند. زیرا صرفاً اراده جمهوری اس��المی بر دور کردن 
این گروه حتی از خاک کش��ور همس��ایه اش ب��ود و البته که 

اجرایی شد.
و در نهای��ت آلترناتی��و بای��د ی��ک حداقل��ی از توانمندی ها را 
برای ورود به عرصه سیاس��ی یا نظامی داش��ته باشد. صحبت 
در مورد عدم مقبولی��ت و محبوبیت این گروهک در ایران که 
توضیح واضحات اس��ت. صحبت در مورد توانایی های سیاس��ی 
و نظام��ی این فرقه نی��ز حول اعضایی اکث��راً ناراضی، منزوی، 
شکس��ت خورده روح��ی و روانی با میانگین س��نی بیش از 60 
سال اس��ت که اکنون از سر ناچاری یا اجبار در این تشکیالت 

باقی مانده اند.   
غیر از س��رکردگانی که دست به خون آلوده دارند و تنها محل 
امن برای اختفای آنها همان مقرهای س��ازمان است و عده ای 
پیرمرد و پیر زن که در واپسین روزهای عمر دیگر جایی برای 

رفتن ندارند، کسی حاضر به باقی ماندن نیست.
 ب��ه عبارت دقیق تر منافقین همان دو-س��ه ه��زار نفر اعضای 
خ��ود در آلبانی را نیز در اختیار خود نداش��ته و نمی توانند بر 
روی ظرفیت آنها حس��اب باز کنند. دلیل اس��تفاده از گدایان 
خیابان گ��رد، بی خانمان ه��ا و کارت��ن خواب ه��ا و همچنی��ن 
دانشجویان تبعه دیگر کشورها در همایش های منافقین نیز از 

جمله دالیل همین ضعف فرقه رجوی است.
در واقع گروهک رجوی هیچ ش��اخصه ای را برای اینکه بتواند 
به عنوان آلترناتیو نظام ایران و اساساً هر نظام سیاسی دیگری 
مطرح ش��ود، ندارد. با معیارهای ادبیات سیاسی می توان حتی 
اینگونه بیان کرد که منافقین حتی در رده گروه های اپوزسیون 

نیز جای نمی گیرند. 
یک فرقه با سابقه اقدامات تروریستی شاخصه های اپوزسیون را 
نیز ندارد، خصوصاً اینکه منافقین هیچ گاه مانند یک اپوزسیون 
نی��ز رفتار نکرده و به جای ات��کا به ملت خود به دامان عراق و 
آمریکا و عربس��تان و رژیم صهیونیستی یا به عبارتی دشمنان 
ملت ایران پناه برده و مطابق با اهداف آنها ایفای نقش کرده اند. 
آنچه در واقعیت به عنوان تالش های این فرقه تروریستی برای 
قرارگیری در جایگاه آلترناتیو نظام ایران ش��ناخته می ش��ود، 
مجموعه ای از اقدامات تبلیغی و نمایش��ی است که صرفاً بتواند 
در میان اپوزسیون پراکنده و ناتوان نظام ایران سربلند کرده و 
در رقابت تصاحب حمایت های مادی و معنوی دش��منان ملت 

ایران پیروز می شود.  فارس

گزارش

قیمتمسکندرتهرانکاهشمییابد
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: امروز از یک طرف مالکان نسبت به کاهش 
قیمت مس��کن مقاومت کرده و نمی خواهند ملک خ��ود را به قیمت پایین تر به 
فروش برسانند، از طرف دیگر نیز مشتریان و خریداران امید به کاهش قیمت در 
ماه های آتی دارند، از این رو از خرید مسکن اجتناب می کنند.به نظر من با تداوم 

شرایط کنونی در بازار مسکن، قیمت ملک در کشور به ویژه تهران کاهش خواهد 
یافت. حس��ن خسته بند با اشاره به کاهش چشمگیر معامالت مسکن در کشور گفت: 

بر اساس آمار های مطروحه، خرید و فروش مسکن در شهر تهران حدود 7۸ درصد و در 
ش��هر های دیگر حدود 53 درصد کاهش یافته است. وی ادامه داد: کارشناسان معتقدند 
که بازار مس��کن وابسته به نرخ ارز اس��ت، از این رو زمانی که نرخ ارز باال می رود، طبعا 
قیمت بازار های وابسته مانند مسکن نیز باال می رود، زیرا بخشی از بازار تولید مسکن به 

ویژه در حوزه مصالح ساختمانی وابسته به ارز است. خانه ملت

دالر۴۲۰۰تومانیبهجیبدالالنرفتهاست
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: متاس��فانه دالر ۴200 تومانی به جیب 
دالالن رفته اس��ت و تخصیص یارانه پنهان به تمام بخش ها باید از س��وی دولت 
قطع شود. محمد حسن نژاد با انتقاد از رویه دولت در تخصیص 1۴ میلیارد دالر 
برای تامین کاالهای اساس��ی اظهار داش��ت: با گذشت 5 ماه از سال 9۸، دولت 

صرفا ۴ میلیارد دالر از 1۴ میلیارد دالر را برای تامین کاالهای اساسی تخصیص 
داده اس��ت. عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ادامه داد: البته نحوه تخصیص یارانه 

پنهان به صورت دالر ۴200 تومانی یکی از علل اصلی ایجاد مش��کالت متعدد اقتصادی 
در کشورمان است. حسن نژاد با بیان اینکه این روش توزیع دالر ۴200 تومانی نتیجه ای 
جز رانت و فس��اد  نداش��ته اس��ت، خاطرنشان کرد: متاس��فانه مجلس در زمان تصویب 
بودجه، اختیار کامل این موضوع را به دولت داد و بر این اس��اس دیگر کاری از دست ما 

ساخته نیست.  مهر 

صبرنمایندگانچهزمانیبهپایانمیرسد
نماینده نیشابور در مجلس گفت: اگر روند توزیع کاالهای اساسی با شرایط فعلی 
ادامه پیدا کند، صبر نمایندگان مجلس به پایان رس��یده و ش��اید تصمیم گیری 

جدی تری داشته باشیم که برای دولت مطلوب نباشد.
حمید گرمابی درباره جوالن رانت خواران در این قضیه گفت: نمایندگان مجلس 

با توجه به افزایش قیمت ارز و بروز مش��کالت معیش��تی و اقتصادی برای مردم 
تصمیم گرفتند که 1۴ میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساسی به دولت بدهند تا 

بتواند بازار این کاالها رادر کش��ور مدیری��ت  کند. وی افزود: برخی ها فکر می کردند که 
وقتی ارز سه برابر شده است و تورم افزایش زیادی پیدا کرده باید قیمت کاالهای اساسی 
هم سه برابر شود، اما مجلس برای جلوگیری از فشار به مردم تصمیم گرفت 1۴ میلیارد 
دالر ب��ا نرخ ۴200 تومانی به دول��ت بدهد تا مردم دغدغه کمتری برای تامین مایحتاج 

خود داشته باشند.  فارس

بزرگتری�ن تروریس�تها زی�ر دامان 
امریکا فعالیت می کنند

ایران اس��المی را در تبلیغات جهانی خود مورد تهمت 
قرار میدهند و میگویند از تروریس��م حمایت میکند، 
یا تروریس��تها را پناه میدهد. این یک دروغ بیشرمانه 
و بس��یار وقاحت آمیز اس��ت. اگر منظور از تروریست 
کس��ی اس��ت که برای اغراض خود، جان بیگناهان را 
هدف قرار میدهد، پس امروز بزرگترین تروریستها زیر 
دامان امریکا فعالیت میکنند. امروز رژیم صهیونیستی 
مظهر کامل تروریس��م است. ش��ما مالحظه کنید؛ هر 
روز که میگذرد، عناصر تروریسِت رژیم صهیونیستی، 
انس��انهایی را ک��ه در خانه خود، روی خ��اک خود و 
در س��رزمین خود زندگی میکنند، م��ورد تهاجم قرار 
میدهد. افکار عمومی ما فراموش نکرده اس��ت که در 
چند س��ال قبل و در همس��ایگی ما، دالرهای امریکا 
و وابس��تگان امریکایی یک عّده تروریست متعّصب را 
برای ضربه زدن به جمهوری اس��المی به وجود آوردند؛ 
اما نتوانس��تند از طرح خائنانه خود اس��تفاده کنند و 
امروز همان لقمه در گلوی خودش��ان گیر کرده است. 
با ایجاد تعّصبات تند و ش��دیِد ضّد ایرانی و ضّد نظام 
اسالمی، عّده ای را به کارهای تروریستی وادار کردند؛ 

اما امروز خودشان اسیر آنها شده اند.
 ای��ران را به تروریس��م مّتهم میکنند! ای��ران طرفدار 
تروریستها نیست، به هیچ تروریستی هم پناه نمیدهد 
و ن��داده اس��ت؛ اما جمهوری اس��المی معتقد اس��ت 
در سرتاس��ر دنیای اس��الم، میلیونها جوان و انس��ان 
آزاده، لبریز از کینه و نفرِت س��تمگران و اش��غالگران 
امریکایی هس��تند. ش��ما نمیتوانید اینها را تروریست 
بدانی��د. نمیتوانید اس��م میلیونها انس��ان را در عراق 
و مص��ر و عربس��تان و ش��مال آفریق��ا و پاکس��تان و 
افغانس��تان تروریس��ت بگذارید. امروز میلیونها انسان 
هس��تند که ظلم نیروه��ای امریکای��ی را میبینند - 
چه به افغانس��تان دیروز و چه به کش��ور مظلوم عراق 
امروز - اینها تروریس��تند!؟ مجاهدین فلسطینی که از 
سرزمین خود دفاع میکنند، تروریستند!؟ مردِم مظلوِم 
فلس��طین که هر روز ب��ا تانکها و آتش پُرحجم و انبوه 
نظامیان صهیونیست مواجهند و از خود دفاع میکنند، 
تروریس��تند!؟ جوان��اِن مؤم��ِن لبنانی ک��ه در مقابل 
تهاجِم بیوقفه اس��رائیل ایس��تادند و با نثار جان خود 
توانس��تند صهیونیستها را از لبنان عقب برانند و امروز 
هم وجود آنها موجب ش��ده اس��ت که اسرائیل جرأت 
نکند ب��ه لبنان حمله کند، تروریس��تند!؟ اگر جوانان 
مؤمِن مبارز لبنانی نبودند، اسرائیل برای آمدن تا شهر 
بی��روت هم برای خودش مانع��ی نمیدید؛ کما این که 
آمد. جنوب لبنان س��الها در اشغال آنها بود؛ تا بیروت 
آمدن��د و آن هم��ه فاجعه آفرینی کردن��د، که ممکن 
نیست از یاد کس��ی برود. جوانان مؤمن لبنانی دست 
را از آستین درآوردند؛ به بیداریای که امام بزرگوار ما 
به دنیای اس��الم داد، لّبیک گفتند و ایس��تادند. امروز 
به خاطر وجود این جوانان، اس��رائیل جرأت نمیکند به 
لبنان حمله کند. اینها تروریستند!؟ تروریستها کسانی 
هس��تند که با ملتها در خانه های خودش��ان مقابله و 

مبارزه میکنند.

بیانات در مراسم چهاردهمین سالگرد رحلت امام 
خمینی )رحمه اهلل(
1۴/۰۳/۱۳۸۲

مخاطب شمایید

سعید پیردوست، رامبد جوان و 
حداد عادل

جراید: حسن رعیت – دستیار بابک زنجانی - با هفده 
قالده ببر در باغ شخصی خود دستگیر شد.

ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف( رعیت بودن جرم است.

ب( دستیار بابک زنجانی بودن جرم است.
ج( نگه��داری هف��ده قالده ببر در باغ ش��خصی جرم 

است.
د( انتشار اخبار جعلی جرم است.

وزیر بهداش��ت: خیلی از فارغ  التحصیالن پزش��کی به 
دالیلی به حرفه پزشکی وارد نشده اند.

ک��دام یک از گزینه های زی��ر در اظهارنظر آقای وزیر 
احساس می شود؟

الف( اسنپ
ب( تپسی

ج( برج سازی
د( هر سه گزینه فوق صحیح است.

عبارت زیر از کیست؟
منظور من از جوانگرایی پیر زدایی است.

الف( رامبد جوان
ب( سعید پیردوست
ج( برادر حداد عادل

د( هیچکدام

ننجون

_

چرا فرقه رجوی مقبولیت ندارد؟
منافقین و توهم بزرگی بنام »آلترناتیو«


