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رجال سياسي و مذهبي كجا هستند؟
روزنامه رس��الت در يادداشت ديروز خود 
ضمن انتقاد از س��كوت و انفع��ال رجال 
سياسي و مذهبي در حوادث اخير نوشت: 
بيش از ۵۰ روز است كشور دچار فتنه اي است كه امريكايي ها و سه كشور شرور 
اروپايي يعني آلمان، فرانسه و انگليس و در منطقه عربستان و رژيم صهيونيستي 
راه  انداخته اند. در اين فتنه حس��ب گزارش��ات داخلي و آنچه در رس��انه هاي 
صهيونيستي، BBC، سعودي اينترنشنال و راديو امريكا پخش شده، فهرستي 
از جنايات زير انجام  شده است:۱- مسجد سوزي و قرآن سوزي راه انداخته اند و 
به حكم الهي حجاب در قرآن توهين كرده و به مذهب رس��مي كش��ور اهانت 
كرده اند. ۲- پرچم تجزيه طلبي را باال برده اند و استقالل كشور را مورد هجمه 
قرار داده اند. ۳- به نظام سياس��ي كش��ور و به مباني جمهوري اسالمي حمله 
كرده اند. ۴- ش��نيع ترين رفتار خش��ونت آميز و غيراخالقي را در كف برخي 

خيابان ها به نمايش گذاشته اند و پاسداران امنيت مردم را سالخي كرده اند. 
ملت بصير و آگاه ايران در دفاع از مباني نظام، انقالب و اسالم چندين بار به 
خيابان ها آمدند و اين رفتارهاي خائنانه و بيگانه پرستانه را محكوم كردند 
و آخرين اين تجمعات ميليوني به وي��ژه راهپيمايي عظيم ضدامريكايي 
۱۳آبان بود كه مردم ايران نفرت خود را نسبت به اين جنايات اعالم كردند 
و از دشمن بيزاري جستند. نويسنده اضافه كرده است: سؤال كليدي و مهم 
اين است، اين رجال سياسي كه در ايام انتخابات رياست جمهوري جلوي 
وزارت كشور صف مي بندند و عطش رسيدن به قدرت را در مواضع خود 
پنهان نمي كنند، در اين ايام كجا بودند؟ چرا نسبت به اين شرارت ها از باب 
صيانت از استقالل كشور، مباني جمهوري اسالمي، مذهب رسمي كشور و 

اثبات رجل سياسي و مذهبي بودن خود كلمه اي نگفتند؟ 
........................................................................................................................

تله  مارپيچ  سكوت
روزنامه جام جم در يادداشت روز گذشته 
خود به تأثيرگذاري رس��انه ها بر ذهن و 
فكر مخاطب اشاره كرد و نوشت: رسانه ها 
مي توانند به شما تلقين كنند نظر و تفكر شما در اقليت است و از همين طريق 
ش��ما را وادار به س��كوت كنند، اين همان نظريه »مارپيچ سكوت« است كه 
سال هاست توسط امپراتوري رس��انه در جوامع هدف از جمله در كشورمان 
اعمال مي ش��ود. طراحان جنگ نرم با اس��تفاده از اين روش ه��ر روز تعداد 
بيشتري از مردم را به س��كوت درباره يك موضوع يا گفتمان وادار مي كنند. 
رس��انه ها با تكيه بر قدرت و تأثيرگذاري ای كه بر ادراك و ش��ناخت مردم از 
فضاي فكري جامعه دارند، القاي اين حس در مخاطبان كه ش��ما در اقليت 

هستيد و امكان مقابله با اكثريت را نداريد، آنها را وادار به سكوت مي كنند. 
 در تكنيك مارپيچ س��كوت، اصحاب رس��انه با كمك روش اقليت سازي و 
اكثريت س��ازي به  طور مداوم صداي حقيقت را به خاموشي سوق مي دهد 
و شرايط را براي فرس��ايش و فروپاشي يك نظام سياس��ي فراهم مي آورد. 
در صورت تثبيت و نهادينه شدن »س��كوت مارپيچ« تهديدهاي دشمن با 
كمترين هزينه و در كوتاه ترين زمان ممكن به مرحله بالفعل خواهد رسيد و 
هر نظام قدرتمندي را با هر گونه آرمان و ماهيتي از پاي درخواهد آورد. امروز 
دليل سكوت طوالني برخي چهره ها و شخصيت هاي عافيت طلب را بايد در 
گرفتارشدن آنها در»تله مارپيچ سكوت« جست وجو كرد. گرد و خاك ها كه 
فروكش كند، عافيت طلبان ساكت امروز، مجدداً تريبون دفاع از اسالم و نظام 

اسالمي را در اختيار خواهند گرفت و رداي مدافعان را به تن خواهند كرد. 
........................................................................................................................
امريكا يا روسيه، كدام طرف كوتاه مي آيد؟

روزنامه كيهان در يادداشت ديروز خود سراغ 
جنگ اوكراين رفت و با طرح اين س��ؤال كه 
امريكا يا روسيه كداميك در اين منازعه كوتاه 
خواهند آمد، نوشت: درست ۲6۵ روز از جنگ اوكراين مي گذرد و طبق 
آخرين گزارش هاي رسمي كه منتشر ش��ده، چيزي بالغ بر ۲۰۰هزار 
نظامي از دو طرف كشته شده و چند برابر اين تعداد نيز زخمي شده اند. 
اين سواي از تلفات غيرنظاميان و خسارت هاي سنگين اقتصادي جنگ 
اوكراين است. خس��ارت ها نيز اگر محاسبه و اعالم ش��ود، قطعاً عدد 
حيرت انگيزي خواهد بود. پيچيده  ترين روش ها در اين جنگ تركيبي 
به كار گرفته شده و به شكل گسترده و عميق همه حوزه هاي سياسي، 
اقتصادي، امنيتي، نظامي، اطالعاتي، فرهنگي، رس��انه اي و ورزشي را 
درگير كرده است. به دليل همين خسارت باال و صدالبته طوالني شدن 
جن��گ، چند صباحي اس��ت خبره��اي متفاوتي به گوش مي رس��د؛ 
خبرهايي كه نشان مي دهد، يكي از طرف هاي اين جنگ، احتماالً آماده 

باال بردن پرچم سفيد به شكلي »آبرومندانه« و »توافقي« مي شود. 
حركت جدي طرفين به سمت مذاكره هيچ معناي ديگري ندارد جز اينكه 
ادامه جنگ ديگر به صرفه نيست، مخصوصاً براي كشورهاي اروپايي. اين 
جنگ، فقط زيرساخت هاي اين كشور وابسته به غرب را نابود نكرد، فقط 
س��بك زندگي اروپايي ها را زيرورو نكرد و چالش اقتصادي انگليس را به 
ناتواني در تأمين تخم مرغ مورد نياز مردم، تنزل نداد. اين جنگ بُرنده  ترين 
ابزار غرب يعني تحريم ها را هم كند كرد. وقتي رسانه هاي غربي مي نويسند 
كه دولتمردان ش��ان در حال دور زدن تحريم هاي خود به  ويژه در حوزه 
انرژي هستند، وقتي بلومبرگ اعالم مي كند، تحريم هايي كه غرب عليه 
روسيه وضع كرده درست مثل يك بومرنگ به خود غرب بازگشته، يعني 
اين ابزار كند شده است. حركت جدي غرب به سمت »مذاكره با روسيه« 
و واداشتن اوكراين و آن كُمدين يهودي به بي خيال شدن خاك كشورش، 
يك دليل بس��يار مهم ديگر هم دارد و آن چيزي نيس��ت جز »زمستان 
سخت«ي كه در راه اس��ت، همين »زمستان س��خت« به تنهايي براي 

واداشتن غربي ها به حل اين بحران با مذاكره كافي است.

 پيش نويس قطعنامه شوراي حكام 
مردود است

رئيس سازمان انرژي اتمي سياست فشار 
حداكثري و اتهام به جمهوري اسالمي را 
اعتياد اس�تكبار و رژيم صهيونيس�تي 
دانس�ت و گف�ت: خودش�ان مي دانند 
قطعنام�ه اي ك�ه پيش نوي�س كردند، 
صحت ندارد و از طرف جمهوري اسالمي 

ايران هم مردود است. 
به گزارش ايرنا، محمد اس��المي روز چهارش��نبه در حاش��يه نشست 
هيئت دولت در جمع خبرنگاران در واكنش به نشست شوراي حكام و 
پيش نويس قطعنامه اي عليه ايران در نشست شوراي حكام گفت: اتخاذ 
سياست فش��ار حداكثري و اتهام پراكني به جمهوري اسالمي توسط 
جريان استكباري و صهيونيستي طبيعت آنهاست كه معتاد به تحريم 
و معتاد به اين سياس��ت مندرس هس��تند. وي ادامه داد: قطعنامه اي 
پيش نويس كردند و مطالبي آوردند كه خودشان مي دانند صحت ندارد 
و از طرف جمهوری اسالمي هم مردود است، مهم اين است ايران براي 
پيشبرد برنامه خود در بخش هسته اي برنامه مصوب، مدون و اعالم شده 

دارد و در همان چارچوب فعاليت خود را ادامه مي دهد. 
رئيس سازمان انرژي اتمي با رد س��فر آژانس بين المللي انرژي اتمي 
گفت: فعاًل سفري از آژانس در دستور كار نيست، موضوع حائز اهميت 
اين است كه وزارت خارجه بحث تداوم مذاكرات را پيگيري كند و اين 

كار به اشكال گوناگون در دست اقدام است. 
اس��المي خاطر نش��ان كرد: آنچه به س��ازمان انرژي اتمي مربوط بود 
اين است كه به همه موارد ادعايي و اتهامي پاسخ داده شود كه چنين 
كرده ايم و اگر حسن نيت مي داشتند و قرار بود مذاكره را تداوم دهند، 
قطعنامه اي با اين ابعاد و حج��م ارائه نمي كردند. معاون رئيس جمهور 
تصريح كرد: توقع داشتيم حس��ن نيت جمهوري اسالمي و پاسخ هاي 
مستدل، كارساز واقع ش��ود و اجازه دهند مسير طبيعي، غيرسياسي، 

روش حرفه اي و ضوابط پادمان مالك باشد. 
........................................................................................................................

وزير كشور: 

عناصري از فرانسه و داعش دستگير شدند
عناص�ري از دس�تگاه اطالعات�ي فرانس�ه و عناص�ري در رابطه 
با داع�ش در آش�وب هاي اخير دس�تگير ش�دند ك�ه در اختيار 
ق�وه قضائي�ه هس�تند تا طب�ق قان�ون ب�ا آنه�ا برخورد ش�ود. 
به گزارش ايرنا، احمد وحيدي روز چهارشنبه در حاشيه نشست هيئت 
دولت در جمع خبرنگاران درباره معرفي استاندار تهران گفت: دشمن 
تالش كرد با ايجاد ناامن��ي و متوقف كردن حركت علمي كش��ور و با 
ايجاد مزاحمت براي كسب وكارهاي مردم فضاي ناامني را ايجاد كند 
كه با برخورد قوي دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي نتوانست به اهداف 
خود برسد. دشمن به دنبال گسست گفتماني ميان قشرهاي مردم و 

بازداشتن دولت از رسيدگي و خدمت به مردم است. 
وحيدي خاطرنش��ان كرد: جوانان و نوجواناني كه در كش��ور هستند، 
فرزندان نظام جمهوري اسالمي هستند. دش��من تالش كرد با ايجاد 
ناامني و متوقف كردن حركت علمي كش��ور و ايج��اد مزاحمت براي 
كسب وكارهاي مردم فضاي ناامني را براي مردم ايجاد كند كه بحمداهلل 
با برخورد قوي دس��تگاه هاي اطالعاتي و امنيتي نتوانس��ت به اهداف 
خودش برسد. وي در پاسخ به سؤالي درباره اتباعي كه در اتفاقات اخير 
دستگير شدند، گفت: عناصر دستگيرشده فرانسوي و داعشي در اختيار 
قوه قضائيه هستند. در اغتشاشات افرادي از مليت هاي ديگر دستگير 
شدند كه برخي نقش زيادي داش��تند. عناصري از دستگاه اطالعاتي 
فرانسه و عناصري در رابطه با داعش در آشوب هاي اخير دستگير شدند 

كه در اختيار قوه قضائيه هستند تا طبق قانون با آنها برخورد شود. 
........................................................................................................................

 رسانه هاي خارج از كشور 
آبروي خود را خرج كردند

و  اعتراض�ات  اي�ن  در  كش�ور  از  خ�ارج  رس�انه هاي 
اغتشاش�ات آب�روي رس�انه اي خ�ود را خ�رج و متأس�فانه 
كردن�د.  غفل�ت  بح�ران  اي�ن  در  داخل�ي  رس�انه هاي 
به گزارش تسنيم، رضا گنجي، مدير عامل كمپاني خبري وانا و رويترز در 
ايران در سلسله نشست هاي تخصصي دوشنبه هاي سوهانك با موضوع 
»رفتارشناسي كنشگران سياسي و رسانه اي در اعتراضات و اغتشاشات 
ايران« در دانش��گاه آزاد اس��المي واحد تهران مركز گفت: در جريان 
اعتراضات و اغتشاش��ات اخير در كشور رس��انه هاي خارجي به دنبال 
ساختن رويداد بودند و اين موضوع براي رسانه هاي داخلي جديد بود. 

وي در ادامه يادآور شد: رس��انه هاي خارج از كشور در اين اعتراضات و 
اغتشاشات آبروي رس��انه اي خود را خرج كردند و در اين بين تكنيك 
خبري رسانه هاي خارجي هيچ نوآوري ای نداشت و متأسفانه رسانه هاي 
داخلي در اين بحران غفلت كردند. رضا گنجي، نماينده رويترز در ايران 
در بخش ديگري از س��خنان خود گفت: بعد از ش��روع جنگ اوكراين 
رسانه هاي غربي تمام ظرفيت خود را بسيج كردند و بودجه را به سمت 
رسانه ها بردند تا روس ها را به زمين بزنند. گاهي شاهد بوديم در اخبار 
و تاب نيوزها آنقدر كه درباره جن��گ اوكراين صحبت مي كنند، راجع 
به ايران هم صحبت مي شود و سؤال پيش آمد كه چه اتفاقي افتاده تا 

اينها هم وزن شدند؟
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چرا قطر مانع حضور يك شبكه تروريستي در جام جهاني شد؟ 

شام آخر تروريست ها به دوحه نرسيد

دس�تگيري يك�ي از سرش�بكه هاي كانون�ي 
در  اينترنش�نال  تروريس�تي  گروه�ك 
آس�تانه ف�رار از كش�ور توس�ط يك�ي از 
نهاده�اي انقالبي پيامي روش�ن ب�راي كميته 
خراب�كاري مس�تقر در ش�هر دوح�ه دارد!

به گزارش مش��رق، اواخر هفته گذشته مقامات 
وزارت ام��ور خارجه قطر اع��الم كردند تعدادي 
از افس��ران هندي را ب��ه ظن جاسوس��ي براي 
رژيم موقت صهيونيس��تي در دوحه دس��تگير 
كرده اند، اين خبر ابتدا توس��ط شبكه الميادين 
منتشر شد. دو روز پس از اين افشاگري باالخره 
مقامات صهيونيست مجبور به تأييد خبر شدند، 
روزنام��ه صهيونيس��تي جروزالم پس��ت با بيان 
تعداد دستگيري ها نوشت كه هشت افسر سابق 
ني��روي دريايي هند ب��ه دليل جاسوس��ي براي 

صهيونيست ها در قطر دستگير شدند. 
در اين گزارش آمده بود كه صهيونيس��ت ها براي 
آزادي اين هشت جاسوس دست به دامن هندي ها 
شده  اند و يك مقام ارش��د امنيتي هند با سفر به 
دوحه اين ماجرا را مورد بررس��ي قرار داده است. 
روزنامه ايندين اكسپرس نيز نوشته بود كه هدف 
از س��فر مقام هندي در پايان ماه اكتبر به دوحه، 
كمك به مقامات سفارت كشورش در آزادي اين 

افراد دستگيرشده بوده است. 
خبر دستگيري چند جاسوس صهيونيست در آستانه 
برگزاري جام جهاني فوتبال جالب توجه اس��ت. در 
ماه هاي منتهي ب��ه جام جهاني چندين س��رويس 
خرابكار از فرص��ت پيش آمده اس��تفاده كردند و با 
تأسيس شركت هاي پوششي در دوحه سعي دارند 
از نزديك تحوالت منطقه را رصد كنند، از جمله آنها 
 Advisors Risk Global ش��ركت امريكاي��ي
متشكل از كارمندان سابق سازمان اطالعات مركزي 
امريكا )CIA( به سرپرس��تي جاس��وس پيش��ين 
يعني كوين چالكر است كه از مدتي قبل با پوشش 
دفتر ارزيابي اقتصادي در دوحه چتر جاسوسي باز 

كرده است. 
   تقسيم كار عليه تيم ملي 

در كميته خرابكاري
با وجود آنكه كش��ورهاي حاش��يه خليج فارس 
بارانداز گروهك هاي تروريس��تي چون سنتكام 
هس��تند، اما ازدحام ترانزيتي پيش آمده در قطر 
فرصتي مناسب براي اقدامات خرابكارانه توسط 

تروريس��ت ها در روزهاي آينده اس��ت. از جمله 
سوژه هاي قابل تأمل براي اين شبكه هاي پيچيده 
جاسوس��ي و خرابكار تيم ملي فوتبال جمهوري 

اسالمي ايران است!
تيم ملي كش��ورمان تهران را ترك ك��رده و براي 
برگزاري اردو و مس��ابقات خ��ود وارد دوحه قطر 
ش��د. اخبار موجود حكايت از آن دارد كه چندين 
شبكه جاسوسي و تروريستي مانند كركس هايي 
سرگشته سعي دارند از فرصت پيش آمده نهايت 
استفاده را بكنند و با ايجاد جنگ رواني در اطراف 
اردوي تيم ملي برند سوخته اغتشاشات فحشامحور 

در چند محله را دوباره احيا كنند. 
اما اين گروه هاي خرابكار تحت چه پوشش��ي در 

اطراف تيم ملي كشورمان خيمه زده اند؟
مدتي قبل باراك راويد، خبرنگار صهيونيست وبگاه 
عبري »والال« و س��ايت امريكايي »آكس��يوس« 
در توئيتي فاش كرد كه ش��بكه سعودي موسوم 
به »اينترنش��نال« را كه با مواض��ع ضدايراني اش 
شناخته  شده، ابزار دست موساد است. اين خبرنگار 
صهيونيست اين ماجرا را با هدف نشان دادن دست 

برتري موساد در جنگ رواني افشا كرده بود. 
در دو سال گذش��ته پس از تحوالت مديريتي در 
شبكه اينترنش��نال كميته اي متشكل از نماينده 
موساد، چند گروهك ضدانقالب و رژيم عربستان 
در تحريريه اينترنشنال تشكيل شده است، هدف 
اين كميته خراب��كاري تحريك افكاري عمومي و 
سوق دادن كشور به سمت اقدامات تجزيه طلبانه 
اس��ت. اين كميته خرابكاري با استفاده از فرصت 
جام جهاني سعي دارد اقدامات ضدايراني را بسط 
دهد. تهيه بليت هواپيما و رزرو هتل براي تعدادي 
از افسران آلوده اين ش��بكه تروريستي در اطراف 
محل استقرار تيم ملي فوتبال جمهوري اسالمي 
ايران از جمله دسيس��ه هاي كميت��ه خرابكاري 
است. اين جاس��وس هاي آموزش ديده و حرفه اي 
تحت پوشش خبرنگار در اطراف تيم ملي پراكنده 

خواهند شد. 
سفارت رژيم س��عودي در قطر و نيز سفارتخانه 
يك كشور اروپايي در تهران مسئوليت لجستيكي 
اين عمليات را بر عهده داش��ته و ب��ه  عنوان مقر 
تروريس��تي عمل كرده اند، هدف از اين اقدام آن 
اس��ت كه جنگ روان��ي به كنار گ��وش تيم ملي 
كشيده شده و مس��ابقات فوتبال به كانوني براي 

بحران سياسي عليه مردم ايران تبديل شود، اين 
كميته خرابكاري، تيم ملي فوتبال و حاشيه هاي 
جام جهاني را سوژه اي مناسب براي خود ارزيابي 

كرده است. 
    شام آخر تروريست ها در دوحه!

گروه��ك موس��اد س��ابقه اي طوالن��ي در 
شخصيت س��ازي ب��راي تروريس��ت ها دارد، در 
آستانه اغتشاشات اخير اين گروهك تروريستي 
به آموزش مزدور در صحراي نقب با شبيه سازي 
از بيابان هاي اي��ران پرداخته ب��ود، جام جهاني 
فوتبال محفلي مناسب براي اين شبكه شرور بود 
تا جاس��وس خبرنگاران را در اط��راف اردوي تيم 
ملي فوتبال سازماندهي كند اما در لحظه آخر اين 
پروژه با يك چالش بزرگ روبه رو شد. دولت قطر 
اعالم كرد شبكه اينترنشنال نمي تواند جاسوس 

تحت عنوان خبرنگار به جام جهاني بفرستد. 
روز گذش��ته محس��ن صالحي، س��ردبير بخش 
ورزشي اين شبكه تروريس��تي اينترنشنال اعالم 
كرد كه از يك س��ال قبل تاكنون براي حضور در 
جام جهاني برنامه ريزي كرده اما قطر مانع از ورود 
خبرنگاران اين ش��بكه به دوحه ش��ده است، اين 
عنصر تروريستي اعتراف كرد كه هدف براي اين 
شبكه تنها پوشش مسابقات نبوده، بلكه به دنبال 

پوشش اغتشاشات در حاشيه مسابقات تيم ملي 
ايران بوده اند. 

اين اعترافات به خوبي نش��ان داد اقدام قطر براي 
جلوگيري از حضور اعضاي اين شبكه تروريستي در 
دوحه اقدامی پيشدستانه براي جلوگيري از هر نوع 
تحرك سياسي در مسابقات بود، البته عدم صدور 
رواديد از سوي قطري ها براي اينترنشنال اقدامي 

يك جانبه از سوي دولت آن كشور نبوده است!
پيش از اين جمهوري اسالمي ايران با تالش هاي 
ديپلماتي��ك و ارس��ال پيام هاي��ي روش��ن براي 
مسئوالن قطري حضور تروريست ها در حريم تيم 
ملي را خط قرمز خوان��ده و عواقب آن را بر گردن 
دولت شيخ تميم گذاشته بود. دولت قطر به خوبي 
مي داند كه ايران حضور هر نوع جاسوس و خرابكار 
در اطراف خود را تحمل نمی كند و ضربه  سختی 
به آن  خواهد زد، از نگاه جمهوري اس��المي ايران 
حداقل فاصله مقرهاي تروريستي تا محدوده ملي 

بيش از ۴۰كيلومتر است!
با توجه به اينكه ش��بكه لندن نشين اينترنشنال 
از منظ��ر جمهوري اس��المي ايران يك ش��بكه 
تروريستي اس��ت، مصداق برخورد با اين دست 
شبكه هاي اخاللگر نيز روشن است! در صورتي  كه 
هر كدام از عوامل اين شبكه ضدايراني به حريم 
اردوي تيم ملي فوتبال جمهوري اسالمي ايران 
نزديك مي شدند، طبق توافقات صورت گرفته با 
كش��ور قطر عمليات الزم عليه عوامل تروريست 
صورت مي گرفت. مقصد اين دست افراد سرنوشت 
افرادي چون تروريست جنايتكاري چون حبيب 
اسويد و جمشيد شارمهد اس��ت، دادگاه اين دو 
ليدر تروريستي در حال حاضر در حال اجراست 
و ب��ه  زودي به س��زاي اعم��ال خيانتكارانه خود 

خواهند رسيد. 
در روزه��اي گذش��ته دس��تگيري يك��ي از 
سرش��بكه هاي كانون��ي گروه��ك تروريس��تي 
اينترنشنال در آس��تانه فرار از كشور توسط يكي 
از نهاده��اي انقالبي پيامي روش��ن براي كميته 
خرابكاري دارد، هفته قبل س��ربازان گمنام امام 
زمان)عج( الهام افكاري از اعضاي باند گانگستري 
نويد را هن��گام عبور غيرقانوني از مرز دس��تگير 
كردند، اين باند عالوه بر ارس��ال اخبار دروغين 
و نادرس��ت به ش��بكه تروريس��تي اينترنشنال، 
نقش مهمي در كمپين نوي��د در تحريم ورزش 

ايران داشت!
هدف از اين كمپين آن بود كه با تحريم كل ورزش 
ايران، مانع از درخش��ش ورزش��كاران ايراني زير 
پرچم مقدس جمهوري اس��المي ايران در اقصی 
نقاط جهان ش��ود. معدوم نويد افكاري يك قاتل 
حرفه اي در ش��هر ش��يراز بود كه با تشكيل يك 
باند خانوادگي دس��ت به ش��رارت و قتل در اين 

شهر مي زد. 
سربازان گمنام امام زمان)عج( عالوه بر دستگيري 
الهام افكاري، يك باند همكار با اينترنشنال را نيز 
متالشي كرده اند، اين گروه منابع مالي براي توليد 
محتواي ضدايراني براي اين شبكه تروريستي را 
تأمين مي كرده است، به زودي جزئيات بيشتري از 

اين عمليات منتشر خواهد شد. 
در روزهاي اخي��ر فايلي صوتي از ي��ك خبرنگار 
بي بي س��ي فارس��ي)تلويزيون دولت��ي انگليس( 
منتشر شد كه در آن رعنا رحيم پور اعتراف كرده 
است شبكه اينترنشنال نه يك رسانه بلكه بازوي 
تجزيه طلبي در ايران است. اين مجري تلويزيوني 
ضدانقالب گفته است شبكه آل سعود با دعوت از 
تروريس��ت ها فرمول هاي تجزيه طلبي و اقدامات 
مس��لحانه را عادي س��ازي مي كند، اندكي بعد با 
فشار مافياي رسانه اي اين مجري انگليسي حذف 
حرفه اي شد، شايد به  زودي برخي از اعضاي كميته 
رسانه اي »باند نويد« مانند رعنا رحيم پور شام آخر 

را نه در دوحه بلكه در لندن ميل كنند!

تيم ملي كشورمان تهران 
را ت�رك ك�رده و ب�راي 
برگزاري اردو و مسابقات 
خود وارد دوحه قطر شد. 
اخبار موج�ود حكايت از 
آن دارد كه چندين شبكه 
جاسوس�ي و تروريستي 
م�انند ك�رك�س ه�ايي 
سرگشته س�عي دارند از 
فرصت پيش آمده نهايت 
اس�تفاده را بكنن�د و ب�ا 
ايجاد جن�گ روان�ي در 
اط�راف اردوي تي�م ملي 
برند سوخته اغتشاشات 
چن�د  در  فحش�امحور 
محله را دوباره احيا كنند
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