از ﺳوﺋد:
اﮐﻧون ﺑﺎ ﺧﺑری ﮐﮫ در  24ﻣﮭر در ﺳﺎﯾت آﻓﺗﺎب درج ﺷده ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺳرﻧﺦ ﺷﯾوه ی ﺗﺑﻠﯾﻎ
وﻣﺗﺷﮑل وھﻣﺂھﻧﮓ ﮐردن اﯾﻧﺎن در ﺳوﺋد ﮐﺟﺎﺳت؟ ﭼوﻧﮑﮫ ﺳﺎﯾت آﻓﺗﺎب ﺗوﺿﯾﺢ داده اﺳت ﮐﮫ داﻣﺎد
ﺣﺟت اﻻﺳﻼم ﻣﺣﻣدی ﻋراﻗﯽ رﺋﯾس ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ در ﺗﮭران و رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن ﻓرھﻧﮓ و ارﺗﺑﺎطﺎت
اﺳﻼﻣﯽ ﻛﮫ ﻣﺷﻐول ﮔذراﻧدن ﺑورس ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ دﻛﺗرای ﺧود در ﺳوﺋد اﺳت ،در اﯾن ﻛﺷور اﻗدام ﺑﮫ
ﺗﺎﺳﯾس رادﯾوﯾﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻛرده و اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻧﺎم رادﯾو »رادﯾو ﺳﻼم« اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓرھﻧﮓ و ارﺗﺑﺎطﺎت اﺳﻼﻣﯽ راه اﻧدازی ﺷده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎﯾت آﻓﺗﺎب اﻓزوده
اﺳت ﮐﮫ داﻣﺎد ﺣﺟتاﻻﺳﻼم ﻋراﻗﯽ ﺑﺎ ﺑورس ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ از ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘﯾش در ﺳوﺋد ﺑﮫ ﺳر ﻣﯾﺑرد ﮐﮫ ﭘﯾش
از اﯾن دﺑﯾر ھﻣﺎﯾش  110ﺟوان ﺑرﮔزﯾده ﻛﺷور ﺑوده اﺳت ﻛﮫ ﺑﮫ اﺑﺗﻛﺎر ﻓرﯾدون وردیﻧژاد رﺋﯾس ﺳﺎﺑق
ﺧﺑرﮔزاری ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾرﻧﺎ اﺟرا ﻣﯾﺷد ﻛﮫ ﺑﺎ ﺑرﻛﻧﺎری وی  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺗﮑﻔل
ﺑرﮔزاری اﯾن ھﻣﺎﯾش ﺷد .
ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﻓرﯾدون وردی ﻧژاد از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺳﭘﺎه ﭘﺎﺳداران ﺑود ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﯾز داﺷت
و در زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻣﯽ رﺋﯾس ﺧﺑرﮔزاری اﯾرﻧﺎ ﺑود ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ی دوﻟﺗﯽ اﯾران را درﺑﺳت از ﻗﻠﻣزﻧﺎن
ﮐﺎرﮔزاران ودوم ﺧردادی ھﺎﮐرده ﺑود .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن روزﻧﺎﻣﮫ ی دوﻟﺗﯽ اﯾران ﺑﺎ ﺳﻧﺎرﯾو ﺳﺎزی ﯾﮏ
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗور  ،ﭼﻧد ﻣﺎه ﭘﯾش از ﺳوی ﭘﺎﺳدار ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﺻﻔﺎر ھرﻧدی وزﯾر ارﺷﺎد وﻓرھﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑرای  3ﻣﺎه ﺗوﻗﯾف ﺷد  .ﺳﭘس در ﻓرم و ﻣدﯾر ﻣﺳﺋوﻟﯽ ﺟدﯾد ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﻣدﯾر ﻋﺎﻣل اﯾرﻧﺎ در اﺧﺗﯾﺎر ﺑﺎﻧد
ﺗﺣﺟرﮔرای ﺣﺎﮐم ﭘﺎﺳدار اﺣﻣدی ﻧژاد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت  .ھﻣﯾﻧطور ﻓرﯾدون وردی ﻧژاد ﻧﯾز ﭘس از
ﺗﻌطﯾل ﺷدن  80روزﻧﺎﻣﮫ و ﻧﺷرﯾﺎت در ﯾﮏ ﺷب  ،ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﮫ دادﮔﺎه اﺧﺿﺎر ﺷد  .ﭼون ﺧط ﻓﺷﺎر ﺑود
ﮐﮫ وی ﻧﯾز ﻋوض ﺷود .ﺳﭘس ھﻣﭼون ھﻣﮑﺎر ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑق وزﯾراطﻼﻋﺎت ﻣرﺗﺿﯽ ﺳرﻣدی ﮐﮫ دوم
ﺧردادی ﺷده ﺑود و در آن زﻣﺎن ﺳﻔﯾر رژﯾم در ﻟﻧدن ﺷده ﺑود اﯾﺷﺎن ﻧﯾز ﺳﻔﯾر رژﯾم در ﮐﺷور ﭼﯾن ﺷد.
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ در ﻣﯾﺎن ﺑﺧﺷﯽ از اﭘوزﯾﺳﯾون اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺳﻠﯾﻘﮫ ای و ﻋﻘﯾده ای وﭘراﮐﻧدﮔﯽ و اﻧﻔﻌﺎل ﺣﺎﮐم اﺳت
واز ﻓﺿﺎی داﺧل ﮐﺷور ﺑرﺧﯽ از ﻣدﻋﯾﺎن آﻧﭼﻧﺎن ﻋﻘب ﻣﺎﻧده اﻧد ﮐﮫ ھﻧوز در ھﻣﺎن ﻓﺿﺎی ﺳﺎل 1357
ﺳﯾر ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺑطورﯾﮑﮫ ﺣﺗﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﻣﻼء ﭘﯾراﻣون ﺧودﺷﺎن ﻧﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑداﻧﻧد ﭼﮫ ﻣﯾﮕذرد .
وﻟﯽ ﺑرﻋﮑس ﻋواﻣل ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت دﺷﻣن ودﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﻧﻔوذی و اطﻼﻋﺎﺗﯽ اش ،ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧد و ﺑﺳﯾﺎر
ھﺷﯾﺎراﻧﮫ در ﭘوﺷش ﻓﻌﺎل ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻋﻠﯽ اﻟﺧﺻوص در ﭼﺎرﭼوب رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔروھﯽ ﮔﻔﺗﺎری
وﻧوﺷﺗﺎری ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾق و ھﻣﺂھﻧﮓ ﻓﻌﺎل وﻣﺗﺷﮑل ﺧط ﺧود را دﻧﺑﺎل ﻣﯾﮑﻧد و ﻓﺿﺎ را درﺑﺳﺗر ﮐﻧﺗرل
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
ﮔردھﻣﺂﺋﯽ ﻋزاداری در ﺳوﺋد روی دﯾﮕر ﺳﮑﮫ ی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت و ﺗﺷوﯾق ھﺎی ﺑﮫ اﯾران رﻓﺗن ھﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ

اﮐﻧون ﺑﺎزده ی آن در ﺗﺻﺎوﯾر ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺗﮫ در ﺳﺎﯾت ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺣﺳن رﺿﺎﺋﯽ ورادﯾو ﺳﻼم در ﮐﺷور
ﺳوﺋد ﻣﻧﻌﮑس ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻋﻼﺋم ﻧﻔو ذو ھﻣﺂھﻧﮓ ﮐﺎر ﮐردن ﺳﻔﯾران ﺻﺎدراﺗﯽ رژﯾم ﻋﻠﯾﮫ ی ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن
ﺑوﯾژه در ﮐﺷورھﺎی اﺳﮑﺎﻧدﯾﻧﺎوی ﻣﯾﺑﺎﺷد

