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همه باید از گام سوم حمایت کنند
ی��ک نماین��ده س��ابق مجلس گفت: مهم اس��ت که هم��ه گروه ه��ا و جناح ها از 
برداشته ش��دن گام س��وم حمایت کنند و با آن همسو باش��ند؛ چرا که به محض 
ایجاد ناهماهنگی درونی در این زمینه، قطعاً هزینه های قابل توجهی به کشورمان 
وارد خواهد ش��د. عباس��علی منصوری آرانی، درباره اجرای گام س��وم جمهوری 

اس��امی ایران برای کاهش تعهدات برجامی، اظهار کرد: ما براساس توافقی که در 
س��ازمان ملل به تصویب رسید به یک معاهده دست  یافتیم که دارای معادله ای است 

تا هر دو طرف نسبت به یکدیگر امتیازات و مسئولیت های برعهد گیرند.ایران ناچار است 
تا با برداشتن گام های متعدد، طرف مقابل را به سوی مسئولیت پذیری و تضمین و تامین 
خواسته های به حق ما سوق دهد. به همین دلیل هم تعهدات خود نسبت به برجام را البته 
در چارچوب همین توافق، به صورت مقطعی کاهش دادیم تا در این میان فرصتی هم به 

اروپا داده باشیم که تاش خود را برای حفظ برجام به نتیجه رساند.   ایسنا 

اعالم صریح رای نمایندگان حق مردم است
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: بحث اعام شفاف و صریح رای نمایندگان 

مجلس و به اطاع رساندن آن به مردم، حق عمومی ملت است .
محمدرضا رضایی نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسامی، اظهار داشت: 
بنده از همان ابتدا با موضوع ش��فافیت آرا موافق ب��ودم. وی تصریح کرد: به هر 

حال موضوع شفافیت آرا مطالبه یک فرد نبوده و عموم مردم حق دارند که بدانند 
نمایندگانش��ان در خانه مل��ت چه رایی می دهند.رضایی اضاف��ه کرد: این حق مردم 

اس��ت که از جزئیات رای وکیل خودش��ان در خانه ملت مطلع شوند. ما چیز پنهانی در 
مجلس نداریم و اگر هم تصمیمی اتخاذ ش��ده و کاری صورت می گیرد برای مردم است 
وی خاطرنش��ان کرد: به تازگی مجدد لیستی در سایت ها و رسانه ها منتشر شده است 
که مربوط به ش��هریورماه سال گذشته است و صحیح نیست، چرا که تعداد نمایندگانی 

که موافق شفافیت آرا هستند بیش از لیست منتشر شده است. فارس 

عزل و نصبها در آمریکا تاثیری بر نگاه ایران ندارد
دبیر شورای عالی امنیت ملی بولتون را حقوق بگیر و کارگزار سرسپرده منافقین 
در کاخ سفید خواند و گفت: عزل و نصب های درون هیأت حاکمه آمریکا، تاثیری 

بر تغییر نگاه ایران نسبت به اغراض سوء این کشور ندارد.
دریابان علی شمخانی در یادداشتی نوشت: »خصومت تاریخی و ریشه دار دولت 

ایاالت متحده آمریکا با ملت ایران، فراتر از نقش آفرینی چند مقام رس��می است. 
آم��د و رفت مقامات و حضور آنها در جایگاههای مختلف در کاخ س��فید، تغییری در 

ادراک جمهوری اس��امی نس��بت به ریش��ه ها و ماهیت اقدامات و سیاست های ایاالت 
متحده ایجاد نمی کند، کما این که هر دو دولت ظاهراً متفاوت اوباما و ترامپ، سیاس��ت 
یکسان تحریم ملت ایران را دنبال کردند. بهره گیری از سیاسِت دست چدنی با دستکش 

مخملی، سالهاست که کارکرد خود را از دست داده است.«  فارس

مهمترین ابزار جنگ در دنیا 
رسانه است

امروز مهمترین ابزار جنگ بین قدرتها در دنیا رس��انه 
اس��ت و امروز حت��ی قدرتهای بزرگ هم با رس��انه ها 
دارن��د کار میکنند. امروز تأثیر رس��انه ها و تلویزیونها 
و هنرها و این شبکه های عظیم اطاع رسانِی اینترنتی 
و... از س��اح و از موش��ک و از بمب اتم بیشتر است. 
امروز دنیا، یک چنین دنیایی است. روزبه روز هم دارند 
این میدان را گس��ترش میدهند. من در آن جلسه به 
مدیرانمان عرض میکردم که امروز آرایش رس��انه یی 
و فرهنگی که در مقابل جمهوری اس��امی قرار دارد، 
بس��یار آرایش پیچیده، متنوع، متکثر، کارآمد و فنی 
و پیشرفته اس��ت. صدا و سیما یک تنه در مقابل این 
آرایش عظیم ایس��تاده و الحمدللهَّ از عهده هم تا حاال 
برآمده اس��ت و من هم میخواهم به شما بگویم که تا 
حاال از عهده برآمده اید. شما ببینید برای این رادیوها 
و تلویزیونها و این شبکه های اطاع رسانی که هدفشان 
کش��ور ماست، چقدر سرمایه گذاری ش��ده است. آنها 
چند برابر س��رمایه گذارییی که ما برای صدا و سیمای 
خودمان میکنیم، س��رمایه گذاری کرده اند. اگر آن طور 
که آنها پیش خودش��ان محاس��به ک��رده بودند پیش 
میرفت، امروز باید اثری از اس��ام و ایمان و جمهوری 
اسامی باقی نمانده باش��د؛ چون فعالیت آنها مربوط 
ب��ه ام��روز و دیروز که نیس��ت، بلکه آنه��ا از روز اول 
پیروزی انقاب کارشان شروع شد و بیست وپنج سال 
اس��ت که روزبه روز دارند کار خود را توسعه میدهند و 
شدت میبخشند. الحمدللهَّ رسانه ی ملی ما به خودش 
پرداخته و واقعاً خودش را متناس��ب با حضور در این 
میدان، تا آن جایی که میتوانس��ته، حاضریراق و آماده 

کرده و وارد میدان شده است؛ شما میتوانید.

بیانات پس از بازدید از سازمان صدا  و  سیما
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مخاطب شمایید

برکناری بولتون نتیجه اختالفات درونی 
کاخ سفید

دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل برکناری 
بولتون را نتیجه اختافات درونی کاخ سفید دانست.

حس��ین امیرعبداللهی��ان در صفحه ش��خصی خود در 
توییتر نوش��ت: » بی تردید برکن��اری بولتون تندرو در 
آمری��کا، نتیجه اختافات درونی کاخ س��فید و ترامپ 
است. آنچه مهم است مشاهده "تغییر رفتار" آمریکاست 

و نه تغییر افراد و احزاب در آمریکا.«

 فریب نمی خوریم
محس��ن رضاییضمن اش��اره به دیدار ماه گذشته اش با 
وزیر ام��ور بین الملل حزب حاکم چی��ن، اعام کرد با 
قربان��ی  کردن جان بولتون فریب نمی خوریم.محس��ن 
رضایی در حساب کاربری توییترش نوشت:  "وزیر امور 
بین الملل ح��زب حاکم چین گفت: آمریکا در تاکتیک 
ببر واقعی ولی در راهبرد ببر کاغذی است. به او گفتم: 
این ببر را در قفس می کنیم و درش را محکم می بندیم. 

با قربانی کردن بولتون فریب نمی خوریم."

نشانه عدم موفقیت سیاست فشار
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، در حساب 
توئیتری خود نوشت: »اگر چه سیاست های خصمانه و 
استکباری آمریکا با رفتن یک نفر تغییر نمی کند، لیکن 
اخراج جان بولتون نشان از عدم موفقیت های سیاست 
فشار ترامپ دارد و اعتراف به اینکه بولتون جنگ طلب 

چشم بر واقعیت ها بسته بود.«

سیاست مجازی

گروه رویکرد  
هفته گذش��ته بود که  خبر خودکش��ی »سحر خدایاری«  29 
س��اله در تیترهای رسانه ها جای گرفت. در آن زمان گفته می 
ش��د که وی به دلیل حب��س 6 ماهه برای ورود به اس��تادیوم 
آزادی دست به خودس��وزی زده است که البته این خبر دروغ 

بود و صحت نداشت.
در آن زمان گفته می ش��د که س��حر هفته آخر اسفندماه سال 
گذش��ته برای دیدن  بازی استقال تهران و العین به استادیوم 
آزادی رفت��ه از آنجا که از ورود بانوان جلوگیری می ش��د، وی 
مجبور ش��ده تا با پوش��یدن لباس مبدل وارد اس��تادیوم شود 
اما زمانی که مأموران قصد بازرس��ی  بدن��ی او را برای ورود به 
اس��تادیوم داشتند، مجبور می ش��ود تا اعتراف کند که دختر 

است و در همان جا بازداشت می شود. 
پس از این بازداش��ت کوتاه و موقت آزاد می ش��ود اما بعد که 
برای گرفتن گوش��ی موبایلش به دادس��رای ارشاد مراجعه می 
کند ، متوجه می شود که باید 6 ماه زندانی شود، البته این ادعا 
در خبرهایی بود که رس��انه ها منتشر کردند و هیچ بازداشت و 

زندانی در کار نبود. 
بعد از ش��نیدن این خبر وی برآش��فته از دادسرا خارج شده و 
در اعتراض به این تصمیم اقدام به خودس��وزی کرد که با 9۰ 
درصد س��وختگی به بیمارستان منتقل و سرانجام  2۰ شهریور 

ماه درگذشت. 
ص��درو حکم 6ماه حب��س ب��رای او دروغ بود، مرحوم س��حر 
خدایاری هفته پیش برای رسیدگی به پرونده ای که اسفند9۷ 
ب��ه اتهام درگی��ری و توهین به پلیس داش��ت به واحد قضایی 
مراجعه میکند که قاضی بعلت فوت بستگانش حضور نداشته و 

هیچ اقدام قضایی انجام نشد و حکمی صادر نشد.
این خبر بس��یار تأسف بار بود چرا که همه مردم و مادرانی که 
دخترانی مانند س��حر دارند می دانند که درخواست حضور در 
اس��تادیوم  و حواشی آن آنقدر مهم نبود که او بهترین سرمایه 
زندگ��ی اش  را ب��ه آتش بکش��ید، آنهم فوتبالی که حواش��ی 

فس��ادهای پش��ت پرده آن آنقدر زیاد اس��ت که هیچ اصول و 
مرام را نمی طلبد و کارش به تحقیق و تفحص مجلس رسیده 

است. 

فضاسازی رسانه های بیگانه 
 اما تاس��ف بارتر از این موضوع ، س��و استفاده فضای رسانه ای 
بیگان��ه از این ماجرای تل��خ و همراهی عده ای در داخل با این 
رس��انه ها برای رس��یدن به اهداف سیاسی خود بود، موضوعی 

که هر دم داغ خانواده وی را تازه تر می کرد. 
س��اعاتی پس از انتشار این خبر، رسانه های خبری بیگانه آن را 
سر تیتر اخبار خود قرار دادند و تاش کردند تا علت خودکشی 
این دختر را ممنوعیت ورود بانوان در ورزش��گاه ها جا بزنند و 
اینگونه وانمود کنند که زنان ایرانی برای رس��یدن به این حق 

خود دست به مبارزه زده اند. 
ای��ن رس��انه ها که تاش می کنن��د تا با ابزاره��ای مختلف و 
کمپین های متعدد نه به انتخابات نش��ان دهند که ایرانیان از 
ش��رایط خود به تنگ آمده اند، با سوء استفاده از عواطف مردم 
و بدون در نظر گرفتن شرایط خانواده آن مرحوم تاش کردند 
تا اینگونه وانمود کنند که این اقدام در راستای تنش های آتی 

با نزدیک شدن به انتخابات است. 
موضوعی که در پس آن فض��ای ناامنی ،خفقان و درگیری در 

ایران تبلیغ می شود. 

دغدغه سازی برای فرار از مسئولیت 
اما این تنها رس��انه های خارجی نبودند ک��ه از این غم بزرگ 
ب��رای مقاصد داخل��ی خود بهره برداری کردن��د بلکه برخی از 
رسانه های سیاسی طرفدار برخی از احزاب و گروههای سیاسی 
نیز با ب��ی اخاقی  تاش کردند تا بدون توجه به مصیبتی که 
برای خانواده س��حر پی��ش آمده، از آب گل آل��وده برای خود 

ماهی بگیرند.

این رسانه ها در بسیاری موارد حتی تخیات خود را نیز با این 
مطلب در آمیخته و آتش بیار معرکه شدند تا مطالبات خود را 
ب��ا این موضوعات دنبال ک��رده و در عین حال مطالبات واقعی 

مردم را در پس این جریان سازی ها پنهان کنند. 
در حقیق��ت این ماجرا که تا چند س��ال پی��ش حتی به ذهن 
بسیاری از خانم ها هم خطور نمی کرد به مدد یک پروپاگاندای 
تمام  عیار رسانه ای به عنوان یکی از مطالبات زنان ایرانی مطرح 
شد تا نداشتن معاش،  بیمه و آینده یا مسئولیت های اجتماعی 

و... در پس این دغدغه ساختگی پنهان شود. 
ماجرای ورود بانوان به ورزشگاه ها نیز از ابتدا از چنین جریانی 

آغاز شد. 
نخس��تین حضور زنان ایرانی در ورزش��گاه فوتب��ال، در خرداد 
1384 و چن��د روزی مان��ده ب��ه برگ��زاری انتخابات ریاس��ت 
جمهوری، آغاز شد و برای نخستین بار برخی از زنان توانستند 
دیدار منتهی به صعود ایران به جام جهانی 2۰۰6 مقابل بحرین 

را از نزدیک تماشا کنند.
بعد از آن بود که محمود احمدی نژاد رییس دولت وقت با ارسال 
نامه ای به رییس س��ازمان تربیت بدنی و وزیر کشور، خواستار 
فراهم ش��دن امکانات حضور زنان در ورزش��گاه ها شد، اما این 

دستور، با اعتراض مراجع مسکوت ماند و پیگیری نشد.
جالب آنجا بود که رسانه ها و افرادی که امروز خود حضور زنان 
در استادیوم ها را مطالبه نیمی از جامعه معرفی می کنند، در 
آن زمان به عنوان مخالف درجه یک ورود زنان به ورزش��گاه ها 
ابراز نظ��ر و تاکید می کردند که این دس��تور رئیس جمهور در 
اولویت کارهای کش��ور نیس��ت و اما حاال همانها چهره عوض 

کرده و حامی این موضوع شده اند.
ام��ا موافقت روحانی با حضور بانوان در ورزش��گاه ها که نمونه 
آن تماش��ای بازی فوتبال جام جهانی 2۰18 روس��یه از طریق 
اس��کوربرد در آزادی ب��ود، تاکتیکی فرعی ب��رای توجیه عمل 

نشدن وعده های دولت بود. 
در اوج فش��ارهای اقتصادی و تحریم ها، همین مس��ئله موجب 

شد تا س��وژه حضور زنان در ورزشگاه در فینال لیگ قهرمانان 
آس��یا که رییس جمهور ق��ول حلش را به رییس فدراس��یون 
جهانی فوتبال داده  بود، مطرح ش��ود و کار به جایی برس��د که 
این موضوع دس��ت چندم باعث غلبه حاش��یه بر متن ش��ده و 

دختری چون سحر قربانی آن شود. 
اگرچ��ه چرایی ممانعت از حضور زنان در ورزش��گاه ها در این 
مطل��ب نمی گنجند اما یکی از دالیلی که مس��ئوالن کش��ور و 
طرفداران این ممانعت در این باره اعام می کنند، جو نامناسب 
ورزش��گاه ها و ایجاد فضای غیر اخاقی است ، موضوعی که تا 
کنون نتوانس��ته مدعیان طرفداری از  حضور زنان در استادیوم 

ها را قانع سازد و همچنان بر گفته های خود تاکید دارند.
ام��ا در این میان مدیریت ناقص، بی تدبیری و سیاس��ت ورزی 
دوگانه مس��ئوالن موضوعی اس��ت که نباید از آن به س��ادگی 
گذش��ت. این که دولتم��ردان تاش می کنند ت��ا این موضوع 
را تابوی بزرگ جلوه داده و از آن برای رس��یدن به منافع خود 
اس��تفاده برند، بای��د در ابتدای امر مورد رس��یدگی قرار گیرد. 
اگر کاری به لحاظ قانون و ش��رع خاف اس��ت و در قالب های 
ارزشی جامعه جای نمی گیرد، چرا دولتمردان در مورد آن قول 
می دهند و برای مردم نس��خه می پیچند و اگر نیس��ت چرا در 
انجام آن تعلل می ورزند و راهکاری در نظر نمی گیرد. آیا این 
امر به این معنا نیس��ت که میان دس��تگاه های تصمیم گیر در 

کشور اختاف نظر وجود دارد؟
وقتی سحر خافی جز رفتن به استادیوم مرتکب شده بود چرا 
پس از طرح س��وال در افکار عمومی در مورد آن اطاع رسانی 
نش��د؟ چرا رس��انه ها به دروغ خبر حکم 6 ماه زندان برای او را 
منتش��ر کردند که صحت نداشت؟ و باعث فشارهای سیاسی و 

رسانه ای به جمهوری اسامی ایران شد. 
در نهایت جریان س��ازی ها در این زمینه دودی اس��ت که نه 
تنها نمی تواند مانع از شفاف سازی ناکارآمدی ها شود بلکه به 
چشم مردم و جوانان رفته و به وجهه کشورمان در نزد جهانیان 

آسیب می زند. 

آرای��ش جدید رس��انه های ضد ایران��ی و عوامل 
داخلی آنها به خوبی نش��ان می دهد این جریان 
در تکاپوی ایجاد ناامنی و تنش در ماه های آینده 

و روزهای منتهی به انتخابات است.
هفته گذش��ته خبر اقدام به خودکش��ی دختری 
29 ساله بنام »سحر خدایاری« مورد توجه رسانه 
ها ق��رار گرفت. در خبر اولیه گفته ش��د که وی 
به دلی��ل محکومیت حبس 6 ماهه برای ورود به 

استادیوم آزادی محکوم شده است.
بافاصل��ه دس��تگاه قضایی این خب��ر را تکذیب 
ک��رد و اعام نمود هیچ محکومیتی برای نامبرده 
صادر نش��ده و صرفا ب��رای وی به دلیل درگیری 
با ماموران نیروی انتظامی تشکیل پرونده قضایی 
ش��ده و هنوز مراحل رس��یدگی به ای��ن پرونده 
تکمیل نش��ده و طبیعتا حکمی نیز صادر نش��ده 
اس��ت. برخی رسانه ها علت خودکشی این فرد را 
تنها به ماجرای ممنوعیت ورود بانوان به استادیوم 
مرتبط دانس��تند و تاش کردند س��ایر ابعاد این 
ماجرا را پنهان کنند. موضوعی که چند صباحی 
اس��ت جریاناتی از داخل و خارج تاش می کنند 
این مس��اله را به عنوان یک��ی از مطالبات اصلی 

بانوان ایرانی جا بیندازند.
خواهر س��حر ضمن تائید اتهام خواهرش به دلیل 
پوشش نامناس��ب، درگیری و توهین به  مأموران 
انتظام��ی، در تش��ریح ماجرا ب��ه روزنامه دولتی 

شهروند  می گوید:
»هفته آخر اسفند ماه سال 9۷ بود. بازی استقال 
تهران و العین. خواهرم برای دیدن بازی به تهران 
 آمد. لباس مبدل هم پوشیده بود. کاه گیس آبی 
و یک پالتوی بلند. وقتی مأموران قصد بازرس��ی 
 بدنی او را برای ورود به اس��تادیوم داشتند، او به 

آن ها می گوید که دختر است تا به او دست نزنند. 
ما  خانواده مذهبی هستیم. همان جا هم مأموران 

او را بازداشت می کنند.
چهارش��نبه بود که ما به  دادسرای ارشاد رفتیم. 
بازپرس وثیقه ۵۰ میلیون تومانی تعیین کرد. اما 
این پ��ول نقد را همراه  نداش��تیم. فردای آن روز 
یعنی پنج شنبه پول را به حساب واریز کردیم. اما 
کار از کار گذش��ته بود و  خواهرم تا روز شنبه در 

زندان بود.روز شنبه او را با وثیقه آزاد کردیم.
ت��ا این که چن��د هفته بعد برای گرفتن گوش��ی 
موبایلش به دادس��رای ارش��اد مراجعه کرد. مثل 
 این ک��ه آن جا از کس��ی ش��نیده بود ک��ه باید 6 
ماهی زندانی شود.  البته خواهرم سابقه بیماری و 
اختال روانی )دوقطبی( داشت.  چند سال پیش 
دوران دانشجویی یک  بار اقدام به خودکشی کرد. 
مدتی هم در بیمارستان بستری  شد. همه مدارک 

پزشکی اش موجود است. «
 پدر سحر نیز می گوید: »ظهر بود که از بیمارستان 
ب��ه دخترم زنگ زده بودند. دخترم هم موضوع را 
به من اطاع داد و با هم به تهران رفتیم. دخترم 
قبا س��ابقه خودکشی داشت. یک بار در دانشگاه 
اقدام به خودکشی کرده بود. او بیماری اعصاب و 
روان داش��ت، حالش اصا خوب نبود، چند سالی 
قرص و دارو می خورد، البته مادرش یواشکی به او 
دارو می داد، چون خودش معتقد بود که بیماری 
ن��دارد. مرت��ب دارو را در چایی و نوش��یدنی به 
دخترم می داد، ولی از یک سال پیش دارو را قطع 
کرد. دکتر گفته بود وقتی دارو را قطع می کنید، 
باید مواظبش باش��ید، چون ممکن است کارهای 
خطرن��اک کند. دکتر می گفت ای��ن داروها ضرر 
دارد، حتی ممکن اس��ت نابینا شود. مادرش هم 

می ترسید برای همین داروها را قطع کرد.«
وی در م��ورد ماج��رای حض��ور دخت��رش در 
اس��تادیوم می گوید: »من اگر می دانس��تم جلوی 
او را می گرفت��م و هیچ وقت اج��ازه نمی دادم به 
اس��تادیوم ب��رود. نه عقاید من قب��ول می کند نه 
عرف جامعه ک��ه یک دختر بین آن همه مرد در 
استادیوم برود، ولی متاسفانه سارا بدون اطاع ما 

به آن جا رفته بود.«
موجسواریبیبیسی

س��اعاتی پس از انتشار خبر فوت سحر خدایاری 
در بیمارستان بافاصله این رویداد به خط خبری 
اصلی رسانه های ضد انقاب تبدیل شد. بی بی سی 
فارس��ی بدون اشاره به اختاالت روحی سحر، به 
صورت پرحجم س��عی کرد علت خودکش��ی این 
دخت��ر را ممانعت از حضور وی در اس��تادیوم جا 
بزند. حجم اخبار منتش��ر ش��ده از س��وی بنگاه 
سخن پراکنی بی بی سی درباره سحر خدایاری به 
حدی ب��اال و نامتعارف بوده که تنها در روز جای 
3۵ خبر مرتبط با این موضوع منتشر کرده است.  
در داخل نیز عده ای نقش مکمل را بازی کردند. 
مهناز افشار و علی کریمی مطابق معمول توئیت 
زدن��د. معصومه ابتکار و تاج��زاده هم که چندی 
پیش به دلیل سکوتش��ان در ماجرای قتل میترا 
اس��تاد مورد انتقاد کاربران فض��ای مجازی قرار 
گرفتند در حمایت از حقوق زنان وامصیبتا س��ر 
دادند. وزیر ارتباطات نیز که معموال در موضوعات 
مختلف در توئیترش اظهار نظر می کند با مطلبی 
دوپهلو نخودی را بر ای��ن آش افزود. البته پروانه 
سلحش��وری نماینده اصاح طل��ب مجلس پا را 
فراتر گذاشت و تلویحا خواستار شورش شد. وی 
در مطلبی که رسانه های ضدانقاب بازنشر دادند 

نوشت: »چرا دچار نوعی بی تفاوتی شده ایم؟ مگر 
س��وختن یک دکه دار در تون��س موجب انقاب 
نشد؟« رسانه سلطنتی ملکه انگلیس هم فرصت 
را غنیمت ش��مرد و تاش نمود از این اقدام تلخ، 
ب��ه زعم خود غائله جدیدی را آغاز کند. نس��بت 
دادن خودکشی تاثر برانگیز یک دختر که دارای 
اختاالت روانی اس��ت به سیاست های جمهوری 
اس��امی و در پیش گرفتن سیاس��ت دوگانه در 
مورد آمار جهانی خودکشی که انگلیس را رکورد 
دار میزان خودکشی جوانان در دنیا اعام می کند 
بدون آنکه BBC  آن را مرتبط با سیاستهای این 

کشورش بداند!

تحری��ک عواطف ب��ا اس��تفاده از »قربانیان زن!« 
موضوعی است که چندان برای مردم ایران تازگی 
ندارد. س��وژه هایی مانند ترانه موس��وی، عاطفه 
امام، س��عید پورآقایی و نمونه هایی نظیر آن که 
یا اساس��ا س��اختگی بود و یا مانند پروژه ندا آقا 
سلطان برای محکوم سازی جمهوری اسامی در 

دنیا طراحی و اجرا شده است.
تحلیلگران معتقدند آرایش جدید رسانه های ضد 
ایران��ی و عوامل داخلی آنها به خوبی نش��ان می 
ده��د این جریان در تکاپوی ایجاد ناامنی و تنش 
در ماه های آین��ده و روزهای منتهی به انتخابات 

است.  جهان نیوز

غروب سحر به خاطر هیچ

––

–

آش سوخته بی بی سی با هیزم پادوهای داخلی
ماجراییکخودکشی
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