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قطبي ترين انتخابات امريکا  
بعد از جنگ هاي داخلي

   رون برونش��تین تحلیلگر امریکایی به س��ی ان ان گفته 
كه انتخابات 2018 احتماالً بیش از همیشه امریکا را دچار 
ش��کاف و دوقطبی خواهد كرد. س��ایت Vox نوش��ت كه 
انتخابات میان دوره ای نشان داد كه امریکا در یك جنگ سرد 

داخلی است |صفحه15
ويژه هاي جوان  

 تخريب آيت اهلل يزدي ادامه دارد
 اصالح طلبان به دنبال رابطه با عربستان !

صفحه2

رويترز: ايران تحريم های نفتی 
امريکا را پشت سر می گذارد 

فوتبيبيسي
دربادکنکتحريمها

افزایش بهای نفت خام و اختالفات ایاالت متحده با سایر قدرت ها، اقتصاد ایران را دچار فروپاشی نخواهد كرد

بينالملل

»بي بي سي فارسي« ، »ایران اینترنشنال« و »من وتو« توپخانه هاي جنگ رسانه اي 
امریکا علیه مردم ایران در دور جدید تحریم ها هستند |همينصفحه

كوتاه آم��دن دونالد ترامپ از ادعای صفر كردن نف��ت صادراتی ایران و 
ارائه معافیت به هش��ت كش��ور كه در پرتو ترس از افزایش قیمت نفت 
از یك سو و درگیر شدن بیش��تر با متحدان اروپایی و آسیایی و چین و 
روسیه از سوی دیگر كار را به جایی رسانده است كه خود كارشناسان و 
رسانه های غربی از توان ایران برای پشت سر گذاشتن تحریم های نفتی 

امریکا خبر بدهند. در چنین شرایطی امریکا به ناچار به تهدید تلویحی 
ناوگان نفتکش ایران رو آورده است و در عین حال تهران هم خود را برای 
كشاندن واشنگتن به سازمان بین المللی دریانوردی و شکایت از آن به 
سبب ممانعت از بیمه شدن كشتی های ایران آماده می كند. خبرگزاری 
انگلیس��ی رویترز به نقل از مقام     ها و تحلیلگران نوشت: »ایران احتماالً 

طوفان ناش��ی از تحریم های نفتی امریکا را پش��ت سر خواهد گذاشت. 
اقتصاد این كش��ور به دلیل افزای��ش بهای نفت خام و ش��دت گرفتن 
اختالفات میان ایاالت متحده و س��ایر قدرت های اصلی با ركود مواجه 

می شود اما دچار فروپاشی نخواهد شد.«   
صفحه15

افشاگريخبرنگارگارديندربارهمرگروزنامهنگارمنتقدعربستاني

 »ايران اينترنشنال« 
 در پشت پرده قتل خاشقجي

چندروزبعد فرهنگي
ازگ�زارش
افشاگرانهگارديندربارهحاميماليشبكه
تلويزيوني»ايراناينترنش�نال«وارتباط
وليعهدسعوديبااينش�بكهتلويزيوني
ضدايراني،خبرنگارگارديناعالمكردمنبع
اطالعات�ياش،روزنامهن�گارس�عودي
جم��الخاش��قجيب��ودهاس��ت!

سعید كمالي دهقان، روزنامه نگار »گاردین« 
در توئیتي نوش��ت: »من مي توانم تأیید كنم 
كه جمال خاش��قجي به این دلیل كشته شد 
كه صبح روز 26 سپتامبر از استانبول تلفني 
با من صحبت كرد و این مس��ئله را افشا كرد 
كه بودجه شبکه »ایران اینترنشنال« از جانب 
 محمد بن سلمان و س��عود القحطاني تأمین 

شده است.« 
تلویزیون تازه تاسیس »ایران اینترنشنال« كه 
رویکرد خبري دارد، از س��ال گذشته تا امروز 
 چندبار در رأس خبرهاي رسانه اي داخلي قرار 
گرفته است.  ابتدا زماني كه این شبکه اقدام به 
پخش مستقیم همایش گروهك تروریستي 
مجاهدین خل��ق كرد، بع��د از آن مصاحبه با 
سخنگوي گروهك تروریستي االحوازیه بعد از 
حادثه تروریستي در اهواز كه منجر به شهادت 
جمعي از مردم بي گناه شد و در آخر زماني كه 
منابع مالي و پشت پرده حمایت دولت سعودي 
از »ایران اینترنش��نال« در گزارش نش��ریه 
»گاردین« منتش��ر شد؛ گزارش��ي كه نشان 
مي دهد چرا »ایران اینترنش��نال« تازه از راه 
رسیده تا این حد دوست دارد در خدمت منافع 
 آل سعود و بر ضد جمهوري اسالمي فعالیت 

كند. 
افشايردپايبنسلمان

در گ��زارش »گاردی��ن« درباره این ش��بکه 
تلویزیوني آمده اس��ت: ایران اینترنشنال در 
ماه مي  سال 2017 پیش از انتخابات ریاست 
جمهوري ایران آغاز به كار كرد و در قیاس با 
شبکه هاي »بي بي سي فارسي« و »من و تو« 
دستمزد مناسبي پرداخت مي كند. مدیریت 
ش��بکه برعهده ش��ركتي به نام گلوبال مدیا 
سیركولیتینگ است كه یك تبعه عربستان 
س��عودي به نام عادل العبدالکریم مالك آن 
است.  گاردین مي نویسد: یك منبع آگاه كه 
درگذشته با محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان 
سعودي همکاري داشته، عنوان كرد كه بودجه 
ایران اینترنشنال از دستگاه سلطنتي سعودي 
تأمین مي شود كه در حدود 250میلیون دالر 

تخمین زده مي شود. 
»راب بینون« جانش��ین مدیر عام��ل ایران 
اینترنشنال در گفت و گو با گاردین از ارائه پاسخ 

درباره منبع درآمد ایران اینترنشنال طفره رفته 
و مي گوید: هزینه هاي جاري این شبکه از سوي 
شركت دي ام اي مدیا كه یك شركت خبري 

انگلیسي است تأمین مي شود. 
چهكسياطالعاتايراناينترنشنالرا

بهگاردينداد؟
سعید كمالي دهقان، خبرنگار ایراني گاردین 
كه گزارش جنجالي این نشریه درباره تلویزیون 
»ایران اینترنشنال« را منتشر كرده بود، روز 
گذشته در توئیتي نوشت: »من مي توانم تأیید 
كنم كه جمال خاشقجي به این دلیل كشته 
شد كه صبح روز 26 سپتامبر از استانبول تلفني 
 با من صحبت كرد و این مسئله را افشا كرد كه 
بودجه شبکه »ایران اینترنش��نال« از جانب 
محمد بن سلمان و س��عود القحطاني تأمین 

شده است.« 
26 سپتامبر، دقیقاً شش روز پیش از ناپدید 
شدن جمال خاشقجي است. وي كه براي ثبت 
ازدواجش به كنسولگري عربستان سعودي 
مي رود، دیگر از آنجا خارج نمي شود و بالفاصله 
رس��انه ها احتمال كشته ش��دن وي توسط 
مأموران آل سعود را مطرح كردند؛ موضوعي 
كه دولت عربستان ابتدا آن را به شدت رد كرد، 
اما بعد مجبور به پذیرش آن شد و كشته شدن 
این روزنامه نگار را به مأموران خودسر ارتباط 
داد. این ادعاي س��عودي ها با واكنش منفي 
از س��وي دولت تركیه و حتي متحدان غربي 
عربستان روبه رو شده است، به خصوص اینکه 
گفته مي شود اسنادي درباره ارتباط محمد بن 
سلمان ولیعهد سعودي با پرونده قتل جمال 

خاشقجي وجود دارد. 
واكنشه�اب�هافش�اگريس�عيد

كماليدهقان
سفارت ایران در لندن بعد از مصاحبه ایران 
اینترنشنال با سخنگوي گروهك »االحوازیه« 
اعالم كرد از این شبکه تلویزیوني به »آفکام« 
)س��ازمان تنظیم كننده مقررات رس��انه اي 
بریتانیا( شکایت مي كند. حمید بعیدي نژاد 
س��فیر ایران كه موضوع طرح شکایت علیه 
ایران اینترنش��نال را مطرح كرده بود، بعد از 
انتش��ار گزارش گاردین در توئیتي نوش��ت: 
»با افشاي وابستگي شبکه هاي فارسي زبان 
مستقر در انگلیس به ویژه ایران اینترنشنال، 
برخي از كاركنان در تماس با سفارت لندن، 
از تهدیدات حقوقي توس��ط این شبکه ها در 
صورت قطع همکاري ها ابراز نگراني كرده اند. 
سفارت براي كمك به این افراد، وكیل مجربي 
را براي ارائه مش��اوره حقوقي در نظر گرفته 

است. «
ادامهدرصفحه16

»نور خدا« جانبازی که رهبر انقالب 
شهادتش را تبريک و تسلیت گفت

»ازق�ولم�اش�هادتايش�ان پايداري
)نورخداموس�وی(راتبريکو
تسليتبگوييد.«اينجملهبخشیازپياممقاممعظمرهبری
بهمناسبتشهادتسيدنورخداموس�وی،جانبازصددرصد
كشورمانبودكهشبرحلترسولگرامیاسالموشهادتامام
حسنمجتبی)ع(آس�مانیشدوپيكرشروزش�هادتامام
ش�د. س�پرده خ�اک ب�ه و تش�ييع رض�ا)ع(
به گ��زارش » جوان «، خبر ش��هادت س��ید نورخدا موس��وی در 
ش��ب 28 صفر در فضای مج��ازی مخابره ش��د. تعطی��ل بود و 
خیلی از رسانه های نوش��تاری نتوانستند انعکاس��ش دهند. اما 
قصه جانب��ازی نور خدا و فداكاری همس��رش كب��ری حافظی، 
چیزی نبود كه در محاق فراموشی فرو رود. انگار لیلی و مجنون 
از دل تاریخ بی��رون آمده بودند تا قصه عش��ق را ج��ور دیگری 
روایت كنند. داس��تان مردی كه 10 س��ال مثل ش��مع سوخت 
 و همس��ری كه تمام این مدت پروان��ه وار دورش چرخید و از او 

پرستاری كرد. 
نورخدا موسوی از افسران وظیفه شناس نیروی انتظامی بود كه 
17 اسفند ماه 1387 در درگیری با اش��رار گروهك تروریستی 
ریگی در منطقه الر سیستان و بلوچستان به درجه رفیع جانبازی 
نائل آمد؛ رزمنده ای كه در نوجوانی در عملیات مرصاد ش��ركت 
كرده و تا پای ش��هادت پیش رفته بود. مقدر بود 20 سال بعد در 
درگیری با اشرار جند الشیطان سرش مورد اصابت مستقیم قرار 
گیرد و به كمایی 10 ساله فرو رود. بستری كه چند شب پیش، نور 

خدا از آن به سوی خدا پركشید. 
س��ید نورخدا موس��وی یك دهه به طور 100 درصد جانباز بود 
و در كما به س��ر می برد. در روزنامه جوان چندبار با همس��رش 
مصاحبه  هایی انجام داده بودیم. او از ش��رایط س��خت جانبازی 
نورخدا می گف��ت. اینکه دكتر  ه��ا می گفتند فقط ش��ش ماه تا 
یك سال زنده می ماند، اما همس��ر و دو فرزندش چنان پرستاری 
جانانه ای از مرد خانه ش��ان كرده اند كه تمام معادالت پزشکی را 

برهم زده اند!
نورخدا دارای دو فرزند به نام س��یده زهرا 16 ساله و سید محمد 
14 ساله بود كه موقع جانبازی پدر سن و سال كمی داشتند. هر 
دو در كنار بستر بابا قد كشیدند و بزرگ شدند. دوشادوش مادر 
از بابا پرس��تاری كردند و یاد گرفتند كه جنگ فقط اس��لحه به 
دست گرفتن و به جبهه رفتن نیست. می شود در خانه باشی و با 

پرستاری از یك شهید زنده، جهاد كنی. 
نور خدا كه پنج روز قبل از ش��هادتش در ش��رایط بحرانی به سر 
می برد، شب وفات رس��ول گرامی اسالم و ش��هادت امام حسن 
مجتبی)ع( آسمانی شد تا پیکرش در سالروز شهادت امام رضا)ع( 
در خرم آباد با حضور فرمانده نیروی انتظامی كشور، رئیس مركز 
مطالعات راهبردی ناجا، نماینده ولی فقیه در لرستان، استاندار 
لرستان، استاندار كرمانشاه و مردم قدرشناس لرستان از میدان 
پلیس خرم آباد تا گلزار شهدای این شهرستان تشییع و به خاک 

سپرده شود. 
مقام معظم رهبری كه چند سال قبل درخواست مالقات همسر 
و دختر ش��هید را بدون نوبت پذیرفته بودند، در ش��هادت سید 
نورخدا نیز پیامی ش��فاهی را به فرمانده نی��روی انتظامی اعالم 
كردند تا توسط ایشان در مراسم تشییع پیکر نورخدا اعالم شود. 
آقا فرمودند: »در مراسم كه ش��ركت كردید، سالم ما را به مردم 
لرس��تان و خانواده  شهید برس��انید و از قول ما شهادت ایشان را 

تبریك و تسلیت بگویید.«

گزارشجوانآنالينازنقششبهرسانهبيبيسيدرجنگرسانهاي

فوت بی بی سی در بادکنک تحريم ها
دشمنيامريكاباملتايرانبا
دوبالتحريمورسانهبرآسمان
اي�رانخودنماي�يميكن�د.
دشمنيكهبهدنبالشكستمقاومتمردمايرانوبازگرداندن
دستدرازيهاياس�تعماريگذشتهاس�ت.13آبانموعد
بازگشتتحريمهايظالمانهامريكابود،تحريمهاييتكراري
كهپيشازايننيزنتوانستمقاومتمردمايرانرابشكندواين
باربادلبستنبهبازويرسانهايبارديگرقدرتنماييميكند.
»بي بي سي فارسي« ، »ایران اینترنشنال«، »رادیو فردا« و »من وتو« 
از اصلي ترین توپخانه هاي جنگ رسانه اي امریکا علیه مردم ایران 
است؛ شبکه هایي كه برنامه هاي ویژه خود را از چند ماه پیش از 
بازگشت تحریم ها آغاز كرده اند و از 13 آبان به اوج خود رسید. در 
این میان شبه رسانه بي بي سي فارسي را مي توان به دلیل قدمت 
بیشتر و به كار گیري ترفند هاي بیشتر رسانه اي اصلي ترین محور 
جنگ رسانه اي دانس��ت. در ادامه نگاهي به اقدامات این شبکه و 

محورهاي نقش آفریني آن در جنگ موجود، خواهیم داشت. 
تريبونيبرايكاخسفيد

»بي بي سي فارسي« كه پیش از این نیز بارها همدستي  خود را با 
داعش و آل سعود در مقابله با مردم ایران نشان داده، این بار نیز در 
برابر ترامپ تا كمر خم شد و تمام توان خود را در خدمت كاخ سفید 
گذاشته است. پوشش زنده و لحظه به لحظه سخنراني و نشست 
خبري مایك پمپئو، وزیر امور خارجه و اس��تیون منوچین، وزیر 
خزانه داري امریکا، در 13 آبان و مصاحبه اختصاصي با پمپئو پس از 
پیام تصویري محمد جواد ظریف، نشان مي دهد »كاخ سفید« این 
شبکه را به عنوان تریبوني براي ارتباط مستقیم با ایرانیان و پاسخ 

دادن به مسئوالن ایراني برگزیده است. 
سؤاالت پرسیده شده از پمپئو طي گفت وگو با »هادي نیلي« كاماًل 
مشخص مي س��ازد این مصاحبه با هدف پاسخ به اظهارات اخیر 
مقامات ایران طراحي شده است. در اولین اقدام براي آنکه پمپئو 
بتواند اهداف كاخ سفید و چرایي اعمال تحریم ظالمانه امریکا را 
براي فارس��ي زبانان توجیه و تبیین نماید، از او پرسیده مي شود: 
»شما مي  گویید فشار حداكثري و سخت ترین تحریم ها را بر ایران 
گذاشته اید، هیچ نشانه اي هست كه مقام هاي ایران بخواهند به 
خاطر این شرایط مذاكره كنند و اگر پاي میز مذاكره نیایند قدم 
بعدي چه خواهد بود؟« خبرنگار بي بي سي در سؤال بعدي براي 
بزک چهره  امریکا از او مي خواهد در خص��وص تحریم دارویي و 
تدابیر دولت امریکا براي هدف قرار نگرفتن مردم ایران س��خن 
بگوید. پمپئو نیز با ژستي بشر دوستانه سازوكارهایي دروغین را 
براي جلوگیري از آس��یب پذیري مردم توضیح مي دهد، این در 
حالي است كه بي بي سي در گزارشي دیگر كه جلوتر بدان خواهیم 
پرداخت اثبات كرده است، محدودیت هاي ایجاده شده، موجب 
تحریم دارویي خواهد شد.  »نیلي« در انتهاي مصاحبه براي آنکه 
بن سلمان و آل سعود را نیز ازخود راضي نگه دارد، از چرایي حمایت 
امریکا از آل سعود مي پرسد، پمپئو با پر رویي تمام در جواب این 
پرسش مي گوید: »سعودي ها میلیون ها و میلیون ها دالر كمك 
بشردوستانه به یمن كرده اند در حالي كه ایران هیچ هزینه اي براي 
كمك هاي بشردوستانه به یمن نکرده است« و معلوم نیست سرباز 
ملکه با چند دالر وجدان خود را خفه كرده است كه در برابر خون 

هزاران كودک یمني جوابي جز سکوت و تشکر ندارد!
در كنار سپردن مس��تقیم تریبون به كاخ س��فید، یکي دیگر از 
وظایف »بي بي سي«، منطق سازي براي تهدیدات واشنگتن است. 
براي مثال شبه رسانه ملکه تالش مي كند در گزارشاتي همچون 

»معافیت واردات نفت ایران: شکست امریکا یا دیپلماسي پختن 
قورباغه« براي گفته برایان ه��وک مبني بر صفر كردن تدریجي 

صادرات نفت ایران منطق سازي كند!
آماربازيبراينااميدكردنمردم

عالوه بر آنتن زنده این شبکه، وب سایت اینترنتي » بي بي سي« نیز 
نقش ویژه اي را در جنگ رسانه اي موجود بر عهده گرفته و پرونده  
ویژه اي را با عنوان »بازگشت تحریم هاي ایران« در صفحه نخست 
خود قرار داده است. در این سلس��له گزارش ها تالش مي شود با 
بحراني جلوه دادن ش��رایط در ایران و بن بست مسئوالن در حل 

مشکالت، مردم را به نظام بد بین كرده و به خیابان بکشاند. 
»گاهشمار برجام، از اجرا تا اغما«، »راهنماي تحریم هاي ایران؛ همه 
محدودیت هایي كه باز مي گردند«، »امریکا چه محدودیت هاي 
جدید علیه ایران اعمال كرد؟«، »تحریم ه��اي جدید امریکا در 
یك نگاه«، »بازگشت تحریم ها؛ 50 شركتي كه از ترس امریکا از 
ایران رفتند« و »شاخص هاي اقتصادي را دنبال كنید« از جمله 
گزارش هایی هستند كه با پوشش لحظه به لحظه اقدامات خبیثانه 
كاخ سفید و كنار هم قرار دادن آمارها و اطالعات مختلف اقتصادي 
و معیشتي ایران، س��عي بر ناامید كردن مردم به آینده و دمیدن 
در غول پوش��الي امریکا دارند. در گزارش »بازگش��ت تحریم ها؛ 
50 شركتي كه از ترس امریکا از ایران رفتند« با زیركي و خباثت 
رسانه اي شركت هاي كوچك و بزرگي كه پس از تحریم، قرارداد یا 
قرارِ قرارداد خود با ایران را لغو كرده اند تحت دسته بندي اي از نفت 
و انرژي تا هواپیمایي، راهسازي و مخابرات در كنار هم قرار داده 
شده اند؛ با ورود به این صفحه مخاطب با تابلویي نگران كننده مواجه 

مي شود كه شکست آینده صنعت ایران را پیشگویي مي كند. 
در صفحه »شاخص هاي اقتصادي را دنبال كنید« نیز آمارهاي 
هفتگي در دو دسته »زندگي و اشتغال« و »دولت و تجارت« مرتباً 
اطالع رساني مي شود. نرخ دالر، سکه، طال، تورم، بیکاري، رشد 
اقتصادي، صادرات نفت و تج��ارت خارجي)بدون نفت( از جمله 
این آمارهاست. « شبه رسانه ملکه با استفاده از این آمار ها و چیدن 
آنها در كنار یکدیگر و مقایسه با ادوار مختلف، تحریم امریکا را در 
نابودي اقتصاد ایران موفق قلمداد كرده و به مخاطب القا مي كند، با 
به بن بست رسیدن نظام و خالي بودن دست مسئوالن از هر گونه 
برنامه و طرحي، وضعیت به نقطه بحراني رسیده است و لحظه به 
لحظه شرایط بد تر مي شود. در همین راستا،  به ظاهر كارشناسان 
بي بي سي نیز در نوشته ها و گفته هاي خود تالش مي كنند، این 
گزاره را اثبات كنن��د، براي مثال »مراد كیان��ي« در جمع بندي 
مقاله خود با تیتر »تحریم نفتي دولت ایران را به زانو درمي آورد؟« 
مي نویسد: »دولت ایران براي تأمین منابع مورد نیاز خود چاره اي 
جز افزایش نرخ رسمي ارز، استقراض و برداشت از ذخایر ارزي بانك 
مركزي نخواهد داشت، اقداماتي كه به معناي رشد بیشتر نقدینگي 

و كاهش بیشتر قدرت خرید عمومي خواهد بود. «
ايراندرآستانهفروپاشي؛ياكرنشياشورش!

آمارها و پوش��ش لحظه اي اقدامات امریکا را گزارشاتي تکمیل 
مي كند كه جامعه ایران را در آس��تانه فروپاشي و نارضایتي هاي 
اجتماعي تحلیل مي كند كه درگیر دس��ت و پنجه نرم كردن با 
مشکالت عدیده اي است. گزارشاتي از جمله »تأثیر تحریم ها بر 
زندگي مردم ایران چه خواهد بود«، »صنعت كشتیراني و بیمه 
ایران زیر تحریم«، »تأثیر تحریم هاي امریکا بر وضع دارو در ایران« 
و »تحریم هاي جدید امریکا چه چیزهایي را در داخل ایران تغییر 

مي دهد؟« از این دست است. 
در گزارش »بي بي سي« از »تأثیر تحریم هاي امریکا بر وضع دارو 

در ایران« كه با عکس هایي از داروخانه ها و بازار تهران مهندسي 
شده است، مریم افشنگ، یکي از س��ربازان ملکه، در این گزارش 
نش��ان مي دهد كه محدودیت هاي مالي، دارو را هم در فهرست 
كاالهاي تحریم ش��ده قرار داده اس��ت و به زودي ایران با كمبود 
داروهاي ضروري مواجه خواهد ش��د. او براي نگران كردن مردم 
از آینده مي گوید: »این اولین بار نیست كه ایران تحریم مي شود 
ولي بسیاري معتقدند این بار شرایط حتي براي دارو هم كه تحریم 
نیست، سخت تر خواهد شد. « او در انتهاي گزارش خود براي بزک 
كردن اروپایي ها و سازمان هاي بین المللي و تقلیل دادن دشمني 
ایران و نظام سلطه به دعوایي سیاسي مابین ایران و امریکا، مي گوید: 
»در میان كشمکش ها و دعواهاي سیاسي ایران و امریکا برخي 
مراكز بین المللي دفاع از حقوق بشر نگران آثار تحریم ها بر زندگي 

مردم ایران  هستند.«
به عنوان مثالي دیگر مي توان به گزارشي با عنوان »تحریم هاي 
جدید امریکا چه چیزهایي را در داخ��ل ایران تغییر مي دهد؟« 
اش��اره كرد كه عکس گارد ویژه نیروي انتظامي در آن، از همان 
ابتدا هدف شبه رس��انه ملکه را از این گزارش نشان مي دهد. در 
ابتداي این گزارش براي جلوه تأثیر تحریم ها بر وضعیت ایران، 
آمده اس��ت: افت ش��دید درآمدهاي نفتي، توانایي حکومت در 
تأمین همان میزان موجود از بودجه هاي جاري و عمراني را نیز 
كاهش مي دهد و نتیجتاً، مشکالت اقتصادي بخش هاي مختلف 
را تشدید مي كند. چنین ش��رایطي، به معني ایجاد بسترهایي 
جدید براي اعتراضات اجتماعي خواهد بود. «  در ادامه نیز راه حل 
پیشنهادي براي ایران را نرمش در برابر خارج از كشور بیان كرده و 
به نوعي به مخاطب مي فهماند اگر برخالف انتظار امریکا، ایران به 
زانو در نیامد، تنها راه حل به آشوب كشیدن كشور است! »حسین 
باس��تاني« در انتهاي این گزارش نوشته است: »]اگر[ حاكمان، 
حتي در میانه بحران هاي اقتصادي جدی��د نیز خود را بي نیاز از 
هرگونه نرمش در مقابل معترضان داخلي بدانند، نتیجه آنکه در 
حساس ترین شرایط، به گونه اي مؤثر به گسترش خشم عمومي از 

حکومت كمك كنند. «
القايانزوايروزافزونايران

از دیگ��ر محورهایي كه س��ربازان ملکه دنب��ال مي كنند، القاي 
انزواي روزافزون و بین المللي ایران است، آنها در مصاحبه با پمپئو 
نیز از او خواس��تند درباره انزواي بین المللي ایران صحبت كند. 
همچنین در گزارش های مختلف خبري و تحلیلي بر كاهش سطح 
روابط كشورهاي مختلف با ایران تحت فشار امریکا مي پردازند. 
گزارش هایي همچون »فشار دولت ترامپ به ارمنستان در روابط 
با ایران اثرگذار خواهد بود؟« از این دس��ت است. در این گزارش 
براي اثبات قطع ارتباط كش��ورهاي مختلف حتي آنها كه روابط 
دوستانه اي با ایران دارند آمده اس��ت: »ارمنستان در این سال ها 
روابط حس��نه خود با ایران را حفظ كرده و در مجامع بین المللي 
نیز معموالً در كنار ایران ایستاده اما این كشور و دولت نوپاي آن در 
صورت اصرار و فشار دولت امریکا براي همراهي ارمنستان در اعمال 
تحریم ها، كار سختي براي قانع كردن دولت آقاي ترامپ براي ادامه 

وضع موجود خواهد داشت. «
تعظيمبهترامپبهقيمتوطن؟

آنچه در باال آمد تنها بخش هایي از خباثت هاي »بي بي سي فارسي« 
اس��ت، هر چند كه این خباثت ها از روباه پیر بعید نیس��ت، اما از 
ایرانیاني كه در این شبکه كار مي كنند باید پرسید چگونه حاضر 
شده اید وطن تان را با پول تاخت بزنید و در برابر ترامپ كه جهان به 

او مي خندد تعظیم كنید!

محمدصادقعبداللهي
جوانآنالين

شواهدنشانمیدهدگزينهنهاييشهرداري
تهرانازمدتهاقبلانتخابشدهاست
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 »ايران اينترنشنال« 
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بهشت فروشي 
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