
 حاشیه نگاری »جوان «  از دیدار پیشکسوتان  
و فرماندهان دفاع مقدس  با رهبر معظم انقالب

    انواع و اقس��ام خدمات در فرودگاه ارائه مي ش��ود، 
اما عمده مس��افران ف��رودگاه از قيمت هاي��ي كه بايد 
پرداخت كنند، ناراضي هستند و معلوم نيست چند ماه 
يا حتي چند سال ديگر قرار است دوباره به اين فرودگاه 
بياين��د و اصاًل اگر بياين��د، باز هم از خدم��ات فرودگاه 
اس��تفاده خواهند كرد. در اين ميان مسئله عجيبي كه 
وجود دارد اينک��ه هيچ نظارتي ب��ر قيمت گذاري هاي 
فروش��گاه ها و خدمات فرودگاه نيس��ت، اگر هم باشد، 
كافي نبوده است، بنابراين به دليل نبود نظارت كافي بر 
قيمت هاي محصوالت و خدمات فرودگاه ها، مس��افران 
متضرر مي شوند و برعکس عده اي سود كالن به جيب 
مي زنن��د. در اين ميان جاي خالي س��ازمان تعزيرات و 
س��ازمان حمايت حقوق مصرف كنن��ده در فرودگاه ها 

ديده مي شود

    با وجود جو آرام تي��م در اردوی اتريش باز هم يک 
اظهارنظر ناپخت��ه و هيجانی می رفت تا حاش��يه های 
جديدی را برای تيم ايجاد كند. اما هوشياری كادر فنی و 
مسئوالن تيم ملی در كنار بازيکنان باعث شد اين نقشه 

هم خيلی زود با شکست روبه رو شود

 اینجا عطر امام و شهدا 
تازه می شود

امیرعبداللهیان: 

 امریکایی     ها  گام     هایی 
درباره تضمین برداشته اند

 این تیم ملی را 
هیچ چیز از هم نمی پاشد

 گردشگری 
بهانه اي براي گران فروشي!
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اولويت قانون  مجازات »سلبريتي اغتشاشگر« است
حميدرضا محمدي، وكيل و حقوقدان در گفت و گو با »جوان«:  همه افراد در برابر قانون 
مساوي هستند، مي خواهد دختر آقاي هاشمي رفسنجاني باشد، مي خواهد علي كريمي 
باشد، فالن هنرمند باشد يا حتي پسر فالن نانوا و بنا باشد. ما نبايد با آن پسر بقال برخورد 
مجدانه و سخت كنيم، منتها با فالني چون فوتباليست است، برخوردي نکنيم. خيلي از 
مواقع مي بينيد فالن هنرپيشه در سال هاي گذشته آمده مطالبي ضدامنيت ملي منتشر 
كرده ، ولي هنوز در صداوسيماي ما به كار گرفته مي شود. ما در نظام مديريتي كشور بايد 

به اين مديران ايراد بگيريم كه چرا به اين افراد فضا مي دهند | صفحه 3

  این فتنه را باید فتنه همجوشی سلبریتی های سرخورده فرصت طلب با دنبال کنندگان شان دانست. درد واقعی مردم جایی در این میانه نداشت

   سیاسی

یادداشت  بین الملل

یادداشت  ورزشی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  سیاسی

 کودتا در چین
از شایعه تا واقعیت

 سایه سنگین فوتبال 
بر سر سایر رشته ها

 پیدا و پنهان 
فتنه لمپن های خارج نشین

 جنگ شناختی دشمن 
در یک رخداد 

سید رحیم نعمتی

دنیا  حیدری

سیدعبداله متولیان

علی حسن حیدری

نيوزويک س��ه چهار روز قب��ل اخب��ار و گزارش     هايی را در 
مورد وق��وع كودتا در چين منتش��ر ك��رد و اينک��ه ارتش 
آزاديبخ��ش خلق چين ش��ی جين پين��گ، رئيس جمهور 
چين، را بازداش��ت كرده و او را در حبس خانگی نگه داشته 
است. حاال خبرگزاری آسوش��يتدپرس خبر از حضور رهبر 
69 س��اله چين در نمايش��گاهی با موضوع »پيش��رفت در 
عصر جديد« داده و اينکه لی كچيانگ، نخس��ت وزير چين 
و تعدادی از مقامات عالی رتبه چين او را در اين نمايش��گاه 
همراهی كرده اند. اين دليلی است بر پايان گرفتن تمام آن 
شايعاتی كه ناگهان پخش ش��د و معلوم شد كه رهبر چين 
بعد از بازگش��ت از نشست سران كش��ورهای شانگهای در 
شهر سمرقند ازبکستان، دوره طوالنی مدت قرنطينه خود را 

سپری می كرده است | صفحه 15

زمان زيادی تا آغاز رقابت های جام جهانی قطر باقی نمانده 
و با اين حساب فضای ورزش كشور بی شک در يک ماه آينده 
كاماًل فوتبالی خواهد بود. صدالبت��ه كه اهميت جام جهانی 
به عنوان بزرگ ترين و مهم ترين روي��داد فوتبالی دنيا دليل 
خوبی است برای زوم كردن روی فوتبال، خصوصاً كه حضور 
در اين رقابت ها برای بسياری از آقايان اهميت زيادی دارد و 
بر همين اساس از مدت ها قبل در تکاپوی مهيا كردن حضور 
خود در قطر هس��تند. اما لزوم توجه ويژه به تيم ملی فوتبال 
برای حضوری پرقدرت در جام جهانی قطر دليل قانع كننده ای 
برای پرت ش��دن حواس ها از س��اير رش��ته های ورزشی و 
بی توجهی به آنها نيست. مس��ئله ای كه اين روزها به وضوح 

مشهود است! | صفحه 13

برچيده ش��دن معركه لمپن  ها مس��تلزم »برخ��ورد قاطعانه 
با تصويرگ��ران رس��انه ای قبل از برخ��ورد با آش��وب گران و 
رويداد آفرين��ان«، »قطع ارتباط بين تصويرس��ازان با رويداد 
آفرين��ان«، »برخ��ورد بدون اغم��اض و جدی با سياس��يون 
غرب گرا«، »برخورد مناسب با طايفه  ضريب دهندگان و حاميان 
فتنه از س��لبريتی  ها گرفته تا اصحاب رسانه و شخصيت های 
اثرگذار و دريافت هزينه های سنگين آش��وب گری از آنان«، 
»كشف نقشه  ها و برنامه های آينده لمپن های خارج نشين«، 
»ساماندهی فوری دنيای مجازی و جلوگيری از اوضاع ناهنجار 

و رهاشده  فضای مجازی« و...  است  | صفحه 2

درجنگ ش��ناختی اصل مطالبه در محاق ق��رار می گيرد، 
مطالبه جديد جايگزين آن می ش��ود و افکار عمومی بدون 
تفکر به دنب��ال مطالبه ای حرك��ت می كند كه ب��ا مطالبه 
اصلی كاماًل متمايز اس��ت و هيچ رابطه موضوعی و مفهومی 
با آن ندارد.  در اين حالت اس��ت كه مطالبه حداقلی معين، 
جای خود را به مطالبه حداكثری می دهد. در آش��وب های 
اخير كه به بهانه درگذش��ت مهس��ا امينی رخ داد، به شکل 
آشکاری شاهد اين مس��ئله بوديم. در اين يادداشت تالش 
دارم با طرح چند پرس��ش كليدی درب��اره وضعيت جنگ 
ش��ناختی در خص��وص ناآرامی ه��ای چند روز گذش��ته و 
اتفاقات پيرامونی آن توجه اتاق های انديش��ه ورز و مغزهای 
متفکر رس��انه ای را به يک مس��ئله ملی به عن��وان غفلت از 
جنگ ش��ناختی در اين نب��رد تركيبی جلب كن��م.   چرا و 
چگونه دركش��ور ما دش��من هم��واره در جنگ ش��ناختی 
 موفق به مديريت صحنه و ش��کل دادن به آرايش رسانه ای 

می شود؟  | صفحه 2

مواضع تروریست ها در اقلیم شمال عراق برای دومین بار طی هفته جاری مورد هدف قرار گرفت | صفحه 2

  قماربازی که به مردم هم باخت!
 هر آشوب در زمان خود اين پيامد را هم دارد كه مثل هم زدن آش، برخی 
نخود ها را رومی آورد! و معلوم می كند كه داستان، نه مردم هستند، و نه 
آزادی. آن سلبريتی كه بايد پول مشروبات گران قيمتش جور باشد، يا آن 
ديگری كه خرج ماهانه اش در قمار و خالف های ديگر به  قدر درآمد يک 
عمر يک كارگر اس��ت،  بايد هم هر از چندی روی موج آشوب- و اين بار 
آشوبی كه بيشترينشان دهه هشتادی  بودند- سوار شود تا از قافله عقب 
نماند. يکی از همين سلبريتی  ها كه درآمد ميلياردی از مجری گری در 
تلويزيون دارد، در ماه های اخير بخش اعظمی از دارايی و اموال خود را 
در شرط بندی و قمار از دس��ت داده است. گفته شده كه وی از گذشته 
مشهور به »پول دوستی « بود، به طوری كه برای اجرای برخی برنامه  ها 
با تهيه كنندگان ش��رط می گذاش��ت كه بايد حداقل مبلغ 30 ميليارد 
تومان در حساب شخصی اش باشد تا با آرامش ذهنی بتواند برنامه اجرا 
كند. به رغم اين مس��ئله، اما در ماه های اخير، او درگير باندهای قمار و 
شرط بندی شده و به صورت متوالی بخش زيادی از دارايی خود را از دست 
داده تا حدی كه مجبور شده است برخی از اموال خود را كه روی آن شرط 
بسته و قمار كرده بود، بفروشد. او كه به طرز وحشتناكی به بازی پوكر 
معتاد شده است، طی ماه های اخير به دليل از دست دادن ثروت و دارايی 
خود در فضای زندگی ش��خصی نيز دچار مشکالت عديده شده بود كه 
برخی اشخاص و چهره  ها به كمک او آمده و ماهانه مبلغی به وی می دادند 
كه اين مبلغ نيز چند وقتی است قطع شده و اين موارد سبب شده است 
كه او توان عقالنی زندگی را از دست داده و جايگاه خود را تخريب كند. 
در عين حال، اين بازيگر و مجری از س��ال 98 تاكنون مواضع تندی در 
جلسات خصوصی و حتی برنامه های تلويزيونی عليه نظام گرفته بود تا 
حدی كه اجرای برنامه های خود را پس از اتفاقات آبان سال 98 مشروط 
به حضور خود و ميهمانان برنامه با لباس مش��کی در صحنه كرده بود. 
برخی منابع رقم قرارداد او با يک فروش��گاه معروف ب��رای تبليغات را 
237ميلياردتومان ذكر می كنند! متوليان اين نوع قرارداد ها بايد روشن و 
شفاف درباره آن به مردم گزارش بدهند و معلوم كنند با تبليغات اين افراد 
چه تغيير يا منفعتی در سازمان و تشکيالت آنان رخ داده است. معلوم 
است كه اين نوع قرارداد ها پش��ت صحنه های فسادآوری دارد. چرا پول 
مردم را به كسانی می دهيد تا آن را در قمار به سايت های خارج از كشور 
ببازند و بعد انتقام اين آشفتگی در زندگی خود را با دعوت به اغتشاش از 

مردم بگيرند؟ اين يک پرسش ساده است و پاسخ جدی می طلبد. 

  سالومه: تازه فهمیدیم مسیح علینژاد چه 
کثافتی است!

هرچه بگوييم دعوای سلبريتی جماعت بر سر پول است و جايی كه پول 
نباش��د، آنها هم نيستند و حتی اگر س��ری به كوره پزخانه  ها بزنند-كه 
نمی زنند- بوی پولی از اين رفت و آمد شنيده اند،  باز نمی تواند به اندازه 
اعتراف خود اين دارودس��ته تا گردن غرق در فس��اد اخالقی و مالی را 

روشن كند. 
صدای لورفته از سالومه س��يدنيا كه می گويد به خاطر فاكتور 10هزار 
دالری كه مس��يح علينژاد برای »من و تو« كش��يده تازه فهميده او چه 
كثافتی است، از اين قرار است:»يادته يک مستندی از مادر پويا بختياری 
می خواستيم پخش كنيم؟ البته ايشون)علينژاد( 38دقيقه پخش كرد 
ولی ما قرار بود يک مستند درست و حسابی داشته باشيم. بعد كه مادر 
پويا گفت پخش نکنيد، خانم مسيح علينژاد به كيوان گفت پخش كن! 
كيوان گفت اگر آمدند او )مادر پويا( را بردند، تو جواب می دی؟! كيوان 
پخش نکرد. مسيح بيل)فاكتور( فرستاد 10هزار پوند بده. كيوان گفت 

من پول تو را می ده��م فقط بدانم برای چی دارم پ��ول می دهم و اونجا 
كيوان، مس��يح را بالک كرد. صدای كيوان می لرزيده وقتی داش��ته با 
مسيح حرف می زده. اونجا كيوان خان خورد توی سرش و فهميد اين چه 
كثافتی است. بعد اگر دقت كنی مسيح االن بيشتر توی ايران اينترنشنال 
است و ديگه در »من و تو« نيست. مس��تند آبان 98 را می خواست بکند 
مال خودش! همه گفتند با گريه های جلوی دوربين می خواست آبان98 
را بکند مال خودش! هی گريه می كرد... خفه ش��و بابا! « اين جماعت با 
پولی كه از س��عودی حامی داعش می گيرند و تازه س��ر هم را هم كاله 
می گذارند، می خواهند رهبری عده ای نوجوان را در ايران بر عهده بگيرند 

و سلبريتی  ها نيز روی همين بساط، سفره خود را پهن كرده اند!

  آقای کیانیان زحمت بازوی خود را 
به زخم مردم آغشته نکن!

رضا كيانيان در واكنش به تيتر ديروز روزنامه جوان )مردم مطالبه كردند، 
رئيس قوه قضائيه دستور داد/ خسارت مردم را از سلبريتی  ها بگيريد« 
نوشته است:»سلبريتی كسی است كه با زحمت خودش معروف شده و 
عده ای از مردم دوستش دارند بدون انتصاب و بخشنامه و دستور اما شما 

با بخشنامه و دستور منصوب شده ايد«.
اول آنکه در اصل ادعای ايش��ان تشکيک فراوان اس��ت و بقيه ادعاهای 
ايش��ان روی همين بنای سس��ت يعنی يک ادعای قاب��ل بحث و قابل 
تشکيک بنا شده و سخت لرزان است. شما كه ادعای فضل و فرهنگ و 
سواد می كنيد چگونه فرهنگ سلبريتی پرور را در نظام های سرمايه داری، 
»با زحمت خود « و حتماً با عرق جبين می دانيد؟! تفکرات گذشته برخی 
از ش��ما ها خالف اين را می گفت و آن زمان  ها نگاه های سوسياليستی 
روشنفکران ما ضد سلبريتی پروری و خوردن مال و منال مردم به اسم 
ش��هرت و معروفيت بود. اصل ظهور افرادی با درآمده��ای باال از محل 
شهرت، يک فرايند كثيف نظام های طبقاتی و سرمايه داری است كه از 
خون 99درصدی  ها می مکند و در رگ يک درصدی های مشهور تزريق 
می كنند. اگر فرصتی خارج از پرسه زدن در فضای مجازی و تحريک و 
تأييد آش��وبگران داريد، كتاب  هايی را با نويسندگان صددرصد خالص 
امريکايی)كه به آنها ارادت قبلی و قلبی داريد( به ش��ما معرفی كنيم تا 
بدانيد كه پول سلبريتی  ها از زحمت خودشان به دست نمی آيد. هرچند 
پاسخ دادن به شما كه چنين ادبيات ساده لوحانه ای داريد، فايده ای هم 
ندارد و چشمان و دل های شما بسته اس��ت و دست كم آن قدر آزادگی 
نداريد كه قضاوت های خودتان را درباره فرهنگ س��لبريتی پرور غربی 
با منابع فيلسوفان و جامعه شناس��ان امريکايی تنظيم كنيد، اما بايد به 
شما گفت كه اگر شما هم يک سلبريتی هستيد و با زحمت خود درآمد 
داشته ايد، به قانون كشوری كه توانسته ايد در آن زحمت بکشيد و پول 
دربياوريد، احترام بگذاريد و جوانان ساده دل را در آشوبگری خالف قانون 
و تجمعات تخريب گرانه تأييد نکنيد ت��ا خدای نکرده پول زحماتتان با 

زخم آنان آغشته نشود. 
از يک تريبون دار مثل خودتان ساده و افراطی هم نام برده ايد. او هم يکی 
است مثل شما. فرقش با شما فقط اين اس��ت كه درست آن طرف دور 
ماجراس��ت يعنی در افراط. و »جاهل را نبينی مگ��ر در يکی از دو حال 

افراط يا تفريط. «

  تحریک خانواده مهسا امینی 
از النه نئونازی ها!

منابع آگاه می گويند پيغام  هايی از سوی سفارت آلمان به خانواده مهسا 
امينی با هدف تحريک آنها به موضع گيری های تند ارس��ال شده است 
كه نقض آش��کار حاكميت ملی ايران اس��ت و بايد با اين فضاسازی به 
شدت برخورد شود. آلمان در ش��رايط بدی بعد از تحريم های روسيه و 
جنگ اوكراين به س��ر می برد و به دنبال فضايی برای معامله سياسی با 
كشور هايی اس��ت كه گمان می برد بتواند برخی از مشکالت سوخت و 
زمستان سرد خود را با آنان حل كند و اين فضاسازی  ها نوعی باج گيری 

به حساب می آيد. 

 شنيده  ها از منابع آگاه حکايت از اين دارد كه در جريان اغتشاشات اخير 
در كشور، چهار كشور اروپايی و آسيايی نقش اصلی در فضاسازی های 
رسانه ای و تحريک مردم به حضور در خيابان و آشوب داشته اند. گفته 
می شود كه سفارت آلمان در تهران به عنوان هماهنگ كننده سفارت های 
اروپايی در ايران نقش مهمی ايفا كرده است و عالوه بر ارتباط گيری  هايی 
كه با اراذل و اوباش از س��وی طرف آلمانی گرفته ش��ده بود، به صورت 

مستقيم ارتباطاتی با خانواده مرحومه مهسا امينی نيز گرفته است. 
پيغام  هايی كه با واسطه از طرف سفارت آلمان به خانواده امينی رسيده 
نشان می دهد از آنها خواسته شده مواضعی عليه نيروهای انتظامی گرفته 
و ضمن مصاحبه با رسانه های خارجی همچنان موضوع مربوط به مهسا 
امينی را داغ نگه دارند. طرف آلمانی همچنين به اطرافيان مهسا امينی 
اين وعده را داده اس��ت كه در صورت برخورد نظام با ادعاهای نادرست 
آنها از ابزارهای خارجی برای فشار به جمهوری اسالمی استفاده كرده 
و دولت آلمان نيز اين آمادگی را دارد كه هرچه سريع تر تابعيت آلمانی 

به آنها بدهد. 
در جريان اغتشاشات اخير در ايران، عالوه بر آلمان اتباع هلند نيز نقش 
فعالی داش��تند، به گونه ای كه تعدادی از اتباع هلن��دی نيز در جريان 

اغتشاشات شناسايی و بازداشت شدند.  

  درس های شهردار و پلیس لندن برای ایرانیان
صادق خان، شهردار لندن از تجمع اعتراضی براندازان مقابل سفارت ايران 
در اين شهر انتقاد كرده است. او تأكيد كرده كه حمله اين گروه به پليس 
و ساير گروه های مردمی تحمل نخواهد ش��د. صادق خان كه در رشته 
توئيتی در توئيتر مطلب نوشته، تجمعات روز  شنبه براندازان در لندن را 
»صحنه  هايی غيرقابل قبول« خوانده و از تماس خود با نيروهای پليس 
گفته و تأكيد كرده كه »آن ها از حمايت كامل م��ن برخوردار خواهند 
بود تا عوامل اين بی نظمی را شناسايی كنند.  « شهردار لندن همچنين 
آرزوی بهبود نيروهای پليس لندن را داشته كه در درگيری با براندازان 
ايرانی مقابل س��فارت ايران در لندن مجروح شده اند. صادق  خان گروه 
تجمع كننده را »يک اقليت خودخواه « ناميده كه بايد به پيشگاه عدالت 
آورده شوند. عالوه بر اين او از مردم انگليس خواسته عوامل اغتشاش را 

معرفی كنند. 
در همين رابطه، پليس لندن تصاوير اغتشاشگران برانداز را كه از روی 
فيلم های دوربين های مدار بسته گرفته شده، منتشر كرده تا مردم آنها را 
شناسايی كنند. پليس لندن در اطالعيه خود توضيح داده كه پنج افسر 
پليس به شدت زخمی شده اند و اين »غيرقابل تحمل« است و افزوده: 
»ما اكنون هر كاری كه می توانيم انجام می دهيم تا مطمئن ش��ويم كه 
چه افرادی مرتکب اين اقدامات شده اند تا عامالن جرايم خشونت  آميز 
به دست عدالت سپرده شوند. اين با شناسايی افرادی كه سنگ و بطری 
به طرف پليس پرتاب كردند آغاز می شود. ما برای شناسايی اين افراد به 

كمک و حمايت مردم نياز داريم. «
در منچستر هم شعارنويسی چند نفر روی ديوار مركز اسالمی اين شهر با 
واكنش پليس مواجه شده و فرد شعارنويس را دستگير كرده اند و گفته اند 

برای انجام »بازجويی « در »بازداشت« به سر می برد. 
برخورد جدی پليس در لندن و پاريس و منچس��تر با تجمع كم تعداد 
براندازان مقابل سفارت ايران و مراكز اسالمی در اين شهرها، می تواند 
برای ايرانيان نکاتی قابل تأمل برای آموختن داش��ته باش��د. خدشه 
بر امنيت عمومی جامعه، اتفاقی نيس��ت كه از سوی نهادهای حافظ 
امنيت در كشورهای مختلف تحمل ش��ود. اين اولين درسی است كه 
ايرانيان بايد بياموزند تا در چنين مواقعی حامی يگان ويژه و حافظان 

امنيت باشند. 
باتوم، اشک آور ، اس��پری و س��گ ابزارهای پليس لندن و پاريس برای 
متفرق كردن براندازان ايرانی بود. از سه ابزار، دو ابزار اشک آور و باتوم در 
دست پليس ايران برای برخورد با عوامل اغتشاش است كه بار ها توسط 
رسانه های لندنی مورد انتقاد قرار گرفته است، اما حال كه ديدند پليس 
لندن و پاريس هم به همان ش��کل و بلکه ش��ديدتر برخورد می كنند، 

سکوت پيشه كرده اند. 

اما دو نکته هم برای مسئوالن ايرانی در اين اتفاقات می تواند قابل تأمل 
باشد:

اول آنکه پليس به سرعت بيانيه می دهد، توضيح می دهد كه چه اتفاقی 
افتاده و به پليس حمله و پليس مجروح شده و پليس عوامل اغتشاش را 
بازداشت كرده است. عالوه بر اين، از اقدام خود در راستای حفظ نظم و 

امنيت شهر رسماً و صريحاً دفاع می كند. 
دوم آنکه مسئوالن با صراحت و اقتدار از پليس دفاع می كنند و كسی در 
حمايت از حافظان امنيت لکنت ندارد و محافظه كاری و مالحظات نابجا 
نمی كند. سخنان شهردار لندن را يک بار ديگر بخوانيد و فرض كنيد اين 
موضع گيری تند را شهردار تهران می داشت، تهرانی كه كلی آسيب مالی 

از اغتشاشات اخير ديده است. 

  باز هم فائزه هاشمی در اغتشاشات
روز گذشته خبر هايی غيررسمی از بازداش��ت فائزه هاشمی در منطقه 
نارمک تهران و در ميان عوامل آشوب و اغتشاش منتشر شد. آشوبگران 
رمق های آخرشان مانده و تجمعات بسيار كم تعدادی دارند كه روز به روز 
هم كم تعدادتر می شود و به نظر می رسد حضور برخی افراد شناخته شده 

برای دادن انگيزه  به اهل آشوب برای ماندن در خيابان هاست. 
در وقايع سال 88 فائزه هاشمی در خيابان آزادی دستگير شد، در حالی 
كه گفته  می شد او مشغول توزيع پول ميان اغتشاشگران بوده است. او 
در س��ال 88 يک بار هم در خيابان وليعصر بازداشت شد كه گفت برای 
خوردن ساندويچ به آنجا رفته و قصدی برای شركت در تجمع نداشته 
است.  فاطمه هاشمی خبر بازداش��ت خواهرش را تأييد كرده و گفته: 
»هنوز اطالع بيشتری از علت دستگيری خواهرم نداريم و به تازگی در 

جريان بازداشت وی قرار گرفته ايم.«

  آقای دیرباز! دیر آمدی و بازی خوردی!
كامبيز ديرباز ، گويا دي��ر آمده و بازی خورده اس��ت. او ك��ه مثل بقيه 
سلبريتی های متوهم گمان می كند بيش از يک رأی دارد و می تواند نقش 
دستور دهنده به اغتشاش را بازی كند، در نوشته ای از بازيکنان تيم ملی 
خواست همگی با هم از بازی در تيم ملی كنار بکشند تا ايران تيم نيروهای 

مسلح خود را به جام جهانی بفرستد! 
توهم خودپيش��واپنداری فقط گريبان امثال ديرباز را نگرفته اس��ت، 
بيش��تر س��لبريتی  ها گمان كرده اند اگر مردم در مواردی به آنان ابراز 
عالقه می كنند، به اين معنی است كه در هرجايی سرنوشت زندگی و 
حيات اجتماعی و سياسی و اقتصادی خود را نيز به خواهش و دستور 
آنان تنظيم می كنند و تصميمات مهم ملی را با اراده آنان می گيرند اما 
ديديم كه بازيکنان تيم ملی كار خودشان را كردند و اتفاقاً با روحيه ای 
خوب، بازی به ياد ماندنی از خود به  يادگار گذاشتند و نمايش خوب آنان 
در بازی با سنگال حکايت از روحيه عالی درون تيمی و آمادگی روانی 
آنان داش��ت. اين روحيه به رغم آن اس��ت كه گزارش برخی نهادهای 
امنيتی نش��ان می دهد تماس های زيادی از سوی ضدانقالب و منافق 
و مجريان شبکه های وهابی و داعشی ايران اينترنشنال و بی بی سی و 
من وتو و حتی برخی وابستگان سياسی كشورهای دشمن با بازيکنان و 
كادر فنی برای موضع گيری در مسائل اخير گرفته می شود ولی تجربه 
بازيکنان به كمک آنان آمد و صالح كار مل��ک و مملکت را كه حضور 
قدرتمند در بازی های جام جهانی اس��ت، به عشوه های امثال ديرباز و 

رفقايش نفروختند. 
قطعاً يکی از نقشه های دش��من از انگليس تا امريکا، برهم زدن حضور 
تيم ملی ايران در جام جهانی و اغتش��اش در آن اس��ت تا آن را موجب 
سرخوردگی ملی سازند. اين نقشه كار ش��د ه ای از سوی دشمن است 
و هرچند ممکن اس��ت سلبريتی های بی س��وادی مثل ديرباز كه هنوز 
هيجان يک كودک دبستانی را دارد و مانند يک بچه  احساساتی تيم ملی 
را به نرفتن به جام جهانی تشويق می كند، از اين نقشه بی خبر باشد، اما 
قوه قضائيه بايد اين تحريک او را اقدامی عليه امنيت و اقتدار ملی ارزيابی 

و مجازات درخور برای آن درنظر بگيرد.

 رسوايی سلبريتی ها 
در حد ملی!

  قماربازی که به مردم هم باخت!
  سالومه: تازه فهمیدیم مسیح علینژاد چه کثافتی است!

  آقای کیانیان زحمت بازوی خود را به زخم مردم آغشته نکن!
  تحریک خانواده مهسا امینی از النه نئونازی ها!
  درس های شهردار و پلیس لندن برای ایرانیان

  باز هم فائزه هاشمی در اغتشاشات
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