
از سوئد:
مھر در سایت آفتاب درج شده مشخص شده است کھ سرنخ شیوه ی تبلیغ 24اکنون با خبری کھ در 

ومتشکل وھمآھنگ کردن اینان در سوئد کجاست؟ چونکھ سایت آفتاب توضیح داده است کھ داماد 

حجت االسالم محمدی عراقی رئیس سابقھ کمیتھ در تھران و رئیس سازمان فرھنگ و ارتباطات 

اسالمی كھ مشغول گذراندن بورس تحصیلی دكترای خود در سوئد است، در این كشور اقدام بھ 

است کھ با » رادیو سالم«تاسیس رادیویی بھ زبان فارسی كرده و اضافھ کرده است کھ نام رادیو 

حمایت مالی سازمان فرھنگ و ارتباطات اسالمی راه اندازی شده است. ھمچنین سایت آفتاب افزوده 

االسالم عراقی با بورس تحصیلی از چند سال پیش در سوئد بھ سر میبرد کھ پیش ت کھ داماد حجتاس

نژاد رئیس سابق جوان برگزیده كشور بوده است كھ بھ ابتكار فریدون وردی110از این دبیر ھمایش 

تکفل خبرگزاری جمھوری اسالمی ایرنا اجرا میشد كھ با بركناری وی ، سازمان تبلیغات اسالمی م

برگزاری این ھمایش شد .

از فرماندھان سپاه پاسداران بود کھ سابقھ ی اطالعاتی نیز داشت فریدون وردی نژادناگفتھ نماند کھ 

و در زمان خاتمی رئیس خبرگزاری ایرنا بود کھ روزنامھ ی دولتی ایران را دربست از قلمزنان 

ھ ی دولتی ایران با سناریو سازی یک کارگزاران ودوم خردادی ھاکرده بود. البتھ این روزنام

کاریکاتور ، چند ماه پیش از سوی پاسدار محمد حسین صفار ھرندی وزیر ارشاد وفرھنگ اسالمی 

ماه توقیف شد . سپس در فرم و مدیر مسئولی جدید بھ اتفاق مدیر عامل ایرنا در اختیار باند 3برای 

نیز پس از فریدون وردی نژاد. ھمینطور تحجرگرای حاکم پاسدار احمدی نژاد قرار گرفتھ است

روزنامھ و نشریات در یک شب ، چند بار بھ دادگاه اخضار شد . چون خط فشار بود 80تعطیل شدن 

کھ وی نیز عوض شود. سپس ھمچون ھمکار معاون سابق وزیراطالعات مرتضی سرمدی کھ دوم 

یشان نیز سفیر رژیم در کشور چین شد. خردادی شده بود و در آن زمان سفیر رژیم در لندن شده بود ا

متأسفانھ در میان بخشی از اپوزیسیون اختالفات سلیقھ ای و عقیده ای وپراکندگی و انفعال حاکم است 

1357واز فضای داخل کشور برخی از مدعیان آنچنان عقب مانده اند کھ ھنوز در ھمان فضای سال 

پیرامون خودشان نمیباشند کھ بدانند چھ میگذرد . سیر میکنند. بطوریکھ حتی قادر بھ شناخت مالء 

ولی برعکس عوامل تبلیغات دشمن ودستگاھھای نفوذی و اطالعاتی اش، فعاالنھ عمل میکند و بسیار 

ھشیارانھ در پوشش فعال سیاسی و علی الخصوص در چارچوب رسانھ ھای گروھی گفتاری 

ا دنبال میکند و فضا را دربستر کنترل ونوشتاری بسیار دقیق و ھمآھنگ فعال ومتشکل خط خود ر

کردن فعالیت ھای مخالفین سیاسی و نفوذ درون آنان و مطبوعات برون مرز ھدایت میکنند تا کھ 

اوضاع را بطور کامل بھ سمت انفعال بکشانند یااینکھ بھ نفع خودش محاصره وتمام کنند . نمونھ ی 

ت و تشویق ھای بھ ایران رفتن ھا میباشد کھ گردھمآئی عزاداری در سوئد روی دیگر سکھ ی تبلیغا



اکنون بازده ی آن در تصاویر بازتاب یافتھ در سایت بازتاب محسن رضائی ورادیو سالم در کشور 

سوئد منعکس شده است کھ عالئم نفو ذو ھمآھنگ کار کردن سفیران صادراتی رژیم علیھ ی مخالفین 

بویژه در کشورھای اسکاندیناوی میباشد


