رادیو فردا در هفته ای که گذشت! (شماره )82
 15/09/1394الی 23/09/1394

سومن هفته ی آذر ماه  1394را نیز با تمامی پستی و بلندی هایش پشت سر گذاشته ایم؛ هفته ای مملو از اخبار و رویدادهایی که
مورد عالقه ی ابزارهای رسانه ای متعلق به دولت های غربی قرار گرفته اند و آن ها نیز همانند همیشه تمام توان خود را به
کار بسته اند تا شاید بتوانند با بهره برداری از این اخبار ،اهداف مورد نظر اربابان خود را پی گرفته و زنده سازند؛ رادیو فردا
نیز به عنوان رسانه ای صهیونیستی – آمریکایی در همین مسیر پیش رفته و تالش کرده است از اندک فرصت های بدست امده
در جهت ابراز دشمنی با نظام و ملت جمهوری اسالمی ایران استفاده نماید؛ در همین راستا ،رادیو دیروز با تنظیم و انتشار مجله
ای هفتگی تحت عنوان "رادیو فردا در هفته ای که گذشت!" به بررسی خالصه وار بخشی از مهمترین برنامه ها و گزارشات
ایران رسانه نما در طول این هفت روز پرداخته است ...

رادیو دیروز گزارش می دهد؛

سومین هفته از آذر ماه  1394نیز با تمامی بایدها و نبایدهایش و با تمامی پستی ها و بلندی هایش سپری شد و ما شاهد اخبار و
رویدادهایی بوده ایم که به بهانه هایی تازه برای ابزارهای رسانه ای دولت های غربی تبدیل شدند تا با بهره برداری های جهت
دارشان از آن ها خود را به سمت اهداف تعیین شده از سوی اربابانشان کشانده و از خشم آنان در امان نگاه دارند.

در همین راستا ،رادیو فردا نیز به عنوان رسانه ای فارسی زبان که زیر نظر وزارت امور خارجه ی ایاالت متحده ی آمریکا به
فعالیت مشغول است ،تالش کرده است تا از اندک بهانه ها و فرصت های ایجاد شده در این هفته نیز همانند سایر هفته ها و ماه
های پیشین ،برای خوش خدمتی در راستای اهداف ضد ایرانی و ضد حقیقت اربابان صهیونیستی – آمریکایی اش استفاده کرده و
با وارونه نشان دادن و یا پنهان کردن واقعیت ها ،ذهن مخاطبین خود را به سمت مسیر دلخواه خودش سوق دهد.

در چنین شرایطی رادیو دیروز تالش کرده است تا با گردآوری و انتشار مرتب مجله ای هفتگی تحت عنوان " رادیو فردا در
هفته ای که گذشت! " ،بخشی از مهمترین برنامه ها و گزارشات این رسانه نما در بازه های زمانی هفت روزه را به طور
خالصه مورد بررسی و تحلیل قرار داده و حقایق موضوعات مطرح شده در این فعالیت ها را برای مخاطبین خود بازگو نماید تا
ضمن پرده برداشتن از چهره ی دروغین این رسانه نما ،وظیفه ی خود در راستای بیان درست و دقیق اطالعات عمل نماید.

در همین راستا ،آن چه در ادامه مطالعه خواهید نمود ،هشتاد و دومین شماره از این مجله ی هفتگی رادیو دیروز است که بخشی
از برنامه ها و گزارشات رادیو فردا در طول سومین هفته از آذر ماه  1394را به طوری خالصه وار مورد بررسی قرار داده
است.

شما مخاطبین گرامی می توانید در هشتاد و یکمین شماره ی مجله ی هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی مختلف از قبیل
اعتراف معنادار رادیو فردا در خصوص کینه ی اسرائیل در مورد جمهوری اسالمی ایران و پلیدی های ذاتی این رژیم ،ذوق
زدگی این رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی از ابراز آرزوهای هاشمی رفسنجانی در خصوص آینده ی رهبری کشورمان،
عالقه ی باالی این رسانه نما به دفاع از عناصر فتنه گر و قانون شکن در ایران ،دفاع مجدد رادیو فردا از دالالن نفت قاچاق

شده توسط داعش ،ادامه ی واکنش های رادیو فردا و اربابانش به پیشرفت موشکی جمهوری اسالمی در قالب موشک " عماد " و
 ...را مورد مشاهده نمایید.

اعتراف رادیو فردا در خصوص پلیدی صهیونیسم

مجله ی این هفته ی رادیو دیروز را با بررسی گزارشی آغاز می کنیم که طی آن در حرکتی نادر ،رسانه ی صهیونیستی –
آمریکایی رادیو فردا به خباثت ها و پلیدی های ذاتی رژیم اشغالگر اسرائیل اعتراف کرده است.

رادیو فردا در این هفته در یکی از گزارشات خود ،در حالی به بررسی اخبار مربوط به تغییر ریاست موساد توسط بنیامین
نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل پرداخته است که در بخشی از گزارش خود لب به اعتراف گشوده و اذعان داشته است که یکی از
دالیل اصلی این تغییر می تواند شکست موساد در ادامه ی اجرای برنامه های خرابکارانه شان علیه جمهوری اسالمی ایران بوده
باشد.

رادیو فردا در این گزارش آورده است « :بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل ،یوسی کهن(کوهن) را به عنوان رییس جدید
موساد ،سازمان اطالعات و جاسوسی خارجی این کشور ،معرفی کرد .نتانیاهو دوشنبه شانزدهم آذر با حضور در برابر
میکروفون ها با تاکید بر اهمیت موساد برای حفظ امنیت و توان اطالعاتی اسرائیل ،گفت از میان سه گزینه برای ریاست موساد،
او یوسی کهن را انتخاب کرده است .به گفته نتانیاهو " ،ترکیب ابتکار با شجاعت ،عملگرایی خالقانه و فراست ،ضمن آگاهیهای
وسیع بهویژه در عرصه سایبر و فنآوریهای مدرن " در وجود یوسی کهن امتیازات مهمی بوده که بهخاطر آن او را به ریاست
موساد برگزیده است  ...انتساب کهن درحالی است که دوره ریاست موساد را در صورت موافقت نخستوزیر و تنها در موارد
استثنایی میتوان تمدید کرد اما بهدالیلی که معلوم نیست ،نتانیاهو دوره ریاست تامیر پاردو را تمدید نکرده است.پیش از پاردو،
مئیر داگان هشت سال ریاست موساد را در دست داشت که به آریئل شارون نزدیک بود ولی نتانیاهو نیز ریاست او را تمدید
کرده بود.با وجود این ،آقای داگان چند ماه پس از خروج از موساد به صف نخست منتقدان نتانیاهو ،بهویژه در ارتباط با
سیاستهای او در ارتباط با ایران پیوست و بارها درباره عواقب " خطرناک " رویه نتانیاهو برای اسرائیل " هشدار " جدی داد
 ...موساد که سازمان ماموریتهای خارجی این کشور محسوب میشود ،در سالهای گذشته ماموریت داشته تا برنامه اتمی
ایران را رصد و مختل کند .برخی خرابکاریهای سایبری و نیز اختالالت دیگر در طرحهای هستهای ایران را رسانههای
جهانی به موساد اسرائیل نسبت میدادند .جمهوری اسالمی ایران کشته شدن شماری از دانشمندان هستهای خود در سالهای
گذشته را نیز به عنوان " طرحهای هدفمند ترور " ،به موساد اسرائیل نسبت داد.ایران در پاییز  13۷۸نیز فردی را با نام علی
اشتری که پیشتر با برخی از نهادهای اطالعاتی و نظامی ایران ایران در ارتباط بود ،به اتهام جاسوسی برای موساد ،اعدام کرد
!» ...

اما این رسانه ی فارسی زبان آمریکایی در حالی ادعا می کند که تنها جمهوری اسالمی ایران است که ترور دانشمندان هسته
ایش را به موساد و اسرائیل نسبت می دهد که عالوه بر کشورمان ،بسیاری دیگر از رسانه های غربی نیز با اسنادی این
موضوع را اثبات کرده اند و حتی باالتر از همهف رسانه های وابسته به خود رژیم اشغالگر صهیونیستی نیز به این موضوع
اعتراف کرده اند.

روزنامه اسرائیلی هاآرتص در گزارشی ویژه با پرداختن به اظهارات " دان راویو " خبرنگار شبکه خبری " سی بی اس "
آمریکا به عنوان یکی از مطرح ترین کارشناسان امور اطالعاتی اسرائیل ،در همین مورد تأکید کرده است که اسرائیل و به طور
خاص موساد طرح های ترور دانشمندان هسته ای ایران اسالمی را اجرایی کرده و دنبال می کند .این روزنامه از نقش مستقیم

موساد در ترور پنج دانشمند هسته ای کشورمان پرده و برداشته و اذعان داشته است که پس از ان نیز جاسوسان اسرائیل در
ایران در حال فعالیت بوده و هستند.

عالوه بر این رفتارهای چند وقت اخیر بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی و کابینه اش در قبال توافق
هسته ای صورت گرفته با کشورمان و مذاکراتی که در این خصوص در جریان بوده است نیز نشان می دهد که تا چه حد وی و
ه م فکرانش به دنبال دشمنی و خصومت با ایران اسالمی هستند و به همین دلیل بعید به نظر نمی رسد که شکست های اطالعاتی
و امنیتی موساد در برابر سربازان گمنام امام زمان (عج) در کشورمان در این مدت ،آن ها را از آینده ی همکاری با رئیس
پیشین موساد ناامید ساخته و برای رسیدن به انتظاراتشان به دنبال فردی دیگر برای این جایگاه باشند.

بهره برداری رادیو فردا از سخنان نسنجیده هاشمی در خصوص رهبری

همانطور که می دانید و تا کنون بارها و در برهه های زمانی مختلف به بررسی آن پرداخته ایم ،یکی از موضوعاتی که همواره
رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا را ذوق زده کرده است ،سخن گفتن جهت دار افرادی کوتاه نظر در خصوص آینده
ی رهبری در جمهوری اسالمی ایران پس از زندگی پر برکت امام خامنه ای ،رهبر معظم انقالب اسالمی بوده است که در این
بین همواره اکبر هاشمی رفسنجانی توانسته است نام خود را به عنوان یکی از اصلی ترین منابع ایجاد کننده ی این ذوق زدگی
برای رادیو فردا مطرح سازد.

این رسانه ی فارسی زبان وابسته به کاخ سفید در این هفته نیز با گزارشی به بهره برداری از سخنان نسنجیده ی هاشمی
رفسنجانی در خصوص آینده ی رهبری در جمهوری اسالمی ایران پرداخته و اورده است « :اکبر هاشمی رفسنجانی ،رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران ،در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت که هماینک گروهی برای بررسی انتخاب رهبری " در
صورت پیشامد حادثه " تعیین شدهاست .هاشمی رفسنجانی در این گفتوگو که روز یکشنبه  22آذر از سوی خبرگزاری کار
ایران ،ایلنا ،منتشر شده با اشاره به وظایف مجلس خبرگان گفت " :هر وقتی که بنا شد رهبری عوض شود یا نباشد و کس
دیگری بیاید ،دوباره باید کار عمدهای انجام دهند "  ...وی افزود " :البته دارند آماده میشوند و مطالعه میکنند و گروهی را
گذاشتند که دارند افراد را بررسی میکنند تا آنهایی را که صالحیت دارند که اگر بعدا حوادثی پیش آمد ،بتوانند برای رأیگیری
مطرح کنند .کار خبرگان عمدتا همین است " .براساس اصول  10۷و  111قانون اساسی جمهوری اسالمی انتخاب و برکناری
رهبر با مجلس خبرگان رهبری است .اکبر هاشمی رفسنجانی اواخر سال گذشته چندین بار درباره " آینده رهبری " در ایران
صحبتهایی کرده و در این مورد گفته بود شاید تشکیل یک شورای چندنفره مفید باشد  ...وی بهمن ماه سال گذشته نیز در
گفتوگو با روزنامه جمهوری اسالمی در خصوص تعیین جانشین برای علی خامنهای گفته بود " :اگر خبرگان به وظیفه
خودشان درست عمل کنند ،در صورت نبودن یک فرد مناسب حتما میتوانند شورایی کنند .چون قانون شورا شدن هم باز است
" .رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه نیز در گفتوگوی خود با ایلنا با ذکر اینکه " در قانون اساسی ،رهبری را
از اول شورایی نوشتند " تأکید کرد که در زمان انتخاب رهبری جدید " آیتهللا خامنهای و من طرفدار رهبری شورایی بودیم" .
!» ...

این در حالیست که بر اساس برخی شواهد منتشر شده ،عالقه ی آقای هاشمی رفسنجانی به شورایی بودن رهبری در کشورمان
به این روزها برنگشته به قبل از دوران رهبری امام خامنه ای باز می گردد.

روایت شاهدان عینی از نشست فوق العاده ی مجلس خبرگان در روز  1۴خرداد  13۶۸و حتی اظهارات خود آقای هاشمی
رفسنجانی در کتاب خاطرات خود ،به خوبی نشان می دهد که وی علیرغم آگاهی کامل از نظر خاص امام خمینی (ره) بنیانگذار

کبیر انقالب اسالمی بر روی امام خامنه ای ،باز هم بر روی شورایی بودن رهبری تأکید می کرده اند و حتی با زیرکی خاصی
همواره از خود آیت هللا خامنه ای به عنوان موافق شورایی بودن رهبری یاد می کرده اند در حالی که ایشان تنها به دلیل مخالفت
با انتخاب خود به عنوان رهبر به این سمت حرکت کرده بودند.

شاهدان عینی تأکید کرده اند که در این جلسه حتی پس از مخالفت صریح اعضای مجلس خبرگان با شورایی بودن رهبری ،باز
هم آقای هاشمی از بیان خاطره سخنان امام خمینی در خصوص آیت هللا فراری بوده و با اصرار برخی از اعضا مانند سید احمد
خمینی ،فرزند امام و  ...مجبور به این کار شده است.

بعالوه دالیل عقلی و نقلی بسیاری برای رد نظریه شورایی بودن رهبری مطرح است که کامال پذیرفته شده هستند؛ در دالیل نقلی
این موضوع در صفحه  343غررالحکم روایتی از امام علی(ع) آمده که که ایشان میفرمایند «:الشرکه فی الملک تؤدی الی
االضطراب ؛ شركت در ملك سبب اضطراب می شود» .در همین راستا ما حتی در تاریخ اسالم نشان و سابقه ای از شورایی
بودن رهبری جامعه ی اسالمی نخواهیم دید.

بعالوه شورای رهبری از قانون اساسی جدید جمهوری اسالمی ایران به طور کامل حذف شده است و اگر قرار باشد به سمت این
مسئله حرکت شود ،بایستی مجددا با دستور رهبر معظم انقالب اسالمی ،شورای بازنگری در قانون اساسی تشکیل شده و این
مسئله به آن اضافه گردد.

عالقه ی باالی رادیو فردا به عناصر فتنه گر

در ادامه ی این هفته ما شاهد گزارشاتی بوده ایم که نشان می دهد رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا عالقه ی بسیار
زیادی به عناصر فتنه گر و ضد ایرانی دارد؛ رادیو فردا در این هفته در چندین گزارش خود دست به ابراز این عالقه زده و
نشان داده است که در مسیر دشمنی خود با ملت و نظام جمهوری اسالمی ایران از هیچ مهره ای که بتواند ابزارش قرار بگیرد
غافل نخواهد بود.

دفاع از یک فتنه گر به بهانه ی روز جهانی حقوق بشر

رسانه ی فارسی زبان وابسته به وزارت امور خارجه ی آمریکا در یکی از این نوع گزارشاتی که در باال به آن اشاره شد ،تالش
نمود تا با بهانه ی فرا رسیدن روز جهانی حقوق بشر ،به دفاع از یکی از عناصر فتنه گر زندانی در کشورمان پرداخته و
بازداشت و برخورد قانونی و قضائی با وی در کشورمان را به نوعی نقض حقوق بشر ادعایی خود و اربابانش نشان دهد.

رادیو فردا در بخش های از گزارش مذکور این گونه آورده است که « :روز پنج شنبه روز جهانی حقوق بشر بود .شیرین
عبادی ،حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل و از بنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر میگوید که این کانون ،بهاره هدایت،
دانشجوی زندانی در اوین را به عنوان برنده امسال جایزه حقوق بشری خود انتخاب کرده است .شیرین عبادی درباره این جایزه،

به پرسشهای الهه روانشاد پاسخ میدهد  ...خاتمی پیش از این ،سالگرد تولد "بهاره هدایت" را در حالي به وي تبریك گفت كه
دوستداران او را فراوان توصیف كرده و این فتنه گر كه هم اكنون در زندان است را بانوي سرافراز! و مقاوم! خطاب كرده
است .اگرچه مطالب و اخبار رسانه هاي معاند و منافق به هیچ عنوان قابل اعتنا نیست ،لیكن هنوز تكذیبیه اي از طرف سید
محمد خاتمي براي این خبر منتشر نشده است !» ...

این در حالیست که نامبرده یکی از افراد فعا و سرشناس در جریان جنبش دروغین سبز و فتنه ی پس از انتخابات دهمین دوره ی
ریاست جمهوری کشورمان در سال  13۸۸بوده است که در چندین پرونده ی قطور جرایم و اتهات خود موارد متعدد و بسیاری
مانند فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه ،توهین به رهبری ،توهین به رییس جمهور ،اخالل در نظم
عمومی از طریق شركت در تجمعات غیرقانونی ،ورود غیرقانونی و تخریب درب دانشگاه امیركبیر هنگام ورود مهی كروبی به
این دانشگاه و  ...را در خود جای داده است.

وی حتی پیش از جریان فتنه ی سال  13۸۸و فعالیت در جنبش خائن سبز نیز بارها همسو با ضد انقالب و دشمنان ایران به
حاشیه سازی و رفتارهای غیر قانونی دست زده است که به همین دلیل نیز بارها بازداشت شده است؛ وی برای نخستین بار
همزمان با روز جهانی زن در سال  13۸5به دلیل طرح ریزی وش رکت در تجمعی غیر قانی و اعتراضی علیه نظام بازداشت
شده بود و پس از آن نیز در هجدهم تیر ماه  13۸6به دلیل مدیریت و ساماندهی اعتصابی غیر قانونی و باز هم ضد نظام در
برابر دانشگاه امیرکبیر و در بیست و دوم تیر ماه  13۸۷نیز به دلیل راه اندازی جریانی اعتراضی در دفاع از زندانیان سیاسی
بازداشت شده است.

اما گویا این بازداشت ها و محکومیت های اندک و چند ماهه درس عبرت نشده و وی همچنان بر همان مسیر اشتباه خود
پافشاری ورزیده است تا در نهایت پس فعالیت علیه نظام در جریان فتنه بار دیگر بازداشت و محاکمه گردیده است.

رادیو فردا و دفاع از دالالن نفت تروریست ها

طی هفته های پیش یکی از گزارشاتی که بیش از حد در رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا مورد بازتاب قرار گرفته
است ،حمایت های این رسانه نما از دالالن نفتی است که نفت قاچاق شده توسط تروریست های داعشی را خرید و فروش می
کنند.

رادیو فردا در یکی از گزارشات اخیر خود بار دیگر به این موضوع پرداخته و آورده است « :دو روز پس از افشاگری روسیه
علیه ترکیه مبنی بر تجارت نفت با گروه " حکومت اسالمی " ،دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز گفت که جمهوری
اسالمی " ،اطالعات " و " فیلم "های فروش نفت این گروه " در ترکیه " را در اختیار دارد .به گزارش خبرگزاری فارس،
محسن رضایی ،روز جمعه 13 ،آذر ،اعالم کرد " :اگر دولت ترکیه در جریان فروش نفت داعش در کشور خود نیست ما
آمادگی داریم این اطالعات را در اختیار آنها قرار بدهیم "  ...وی اضافه کرد " :مستشاران ایران در سوریه از تمامی
مسیرهای کامیونهای نفت داعش به ترکیه عکسبرداری و فیلمبرداری کردهاند و این اسناد قابل ارائه و انتشار است " .گفتههای
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران درحالی بیان شده است که رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه ،گفته که به
حسن روحانی ،رئیس جمهور ایران ،نسبت به اتهامزنی رسانههای ایرانی به خانواده او درباره تجارت نفت قاچاق با داعش
هشدار داده است  ...آنتونی آنتونوف ،معاون وزارت دفاع روسیه ،روز چهارشنبه 11 ،آذر ،رجب طیب اردوغان ،رئیس
جمهور ترکیه ،و خانواده او را متهم کرده بود که در تجارت نفت قاچاق با گروه " حکومت اسالمی " (داعش) دست دارند.
درهمین حال سرگئی رادسکوی ،فرمانده عملیاتی نیروی انسانی وزارت دفاع روسیه ،اعالم کرده که مسکو مسیرهای انتقال نفت

قاچاق سوریه و عراق به ترکیه را هم شناسایی کرده است .احمد داود اوغلو ،نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه سوم دسامبر در
پاسخ به اتهامات مسکو گفته است که اتهامات روسیه در خصوص تجارت نفتی ترکیه با گروه حکومت اسالمی (داعش) یادآور
دروغهای ماشین تبلیغاتی دوران اتحاد جماهیر شوروی است !» ...

اما همانطور که چندی پیش نیز در گزارش مشابهی رادیو فردا همین مسیر را در حمایت از اردوغان ،رئیس جمهوری و ترکیه
و خانواده اش طی کرده بود ،بایستی تأکید کرد که برخالف ادعاهای این رسانه نما ،اسناد و شواهد بسیاری وجود دارند که نقش
ترکیه و بخصوص خانواده اردوغان را در خرید و فروش نفتهای قاچاق شده توسط داعش ،اثبات می کند.

بر اساس اسناد معتبری که وزارت دفاع روسیه منتشر کرده است ،داعش روزانه بیش از 200هزار بشکه نفتی که از سوریه و
عراق به تاراج می برد را به فروش می رساند و خریدار این نفت های قاچاق شده ،ترکیه و به طور خاص اردغان ،رئیس
جمهوری این کشور و خانواده اش هستند.

بر اساس این اسناد ،بیش از هشت هزار و پانصد نفتکش در جهت این مبادالت شوم و تروریستی فعال هستند که درآمدی بالغ بر
بیش از سه میلیون دالر در روز را برای گروه جنایتکار داعش به همراه داشته است؛ هر چند این درآمد پس از آغاز حمالت
هوایی روسیه به مواضع تروریست ها در سوریه به نصف این میزان ،یعنی یک میلیون و پانصد هزار دالر در روز کاهش پیدا
کرده است.

ادامه ی فضاسازی های رادیو فردا در خصوص فعالیت های موشکی ایران

یکی دیگر از موضوعاتی که در این چند وقت اخیر به مراتب و برای چندین بار در بین فعالیت های رسانه ی فارسی زبان
وابسته به وزارت امور خارجه ی آمریکا به چشم می خورد ،فضاسازی های ادامه دار این رسانه نما در خصوص فعالیت های
موشکی جمهوری اسالمی ایران و به طور خاص آزمایش موفقیت آمیز موشک بالستیک جدید کشورمان با نام " عماد " می
باشد.

رادیو فردا در این هفته نیز به این موضوع پرداخته در یکی از گزارشات خود آورده است « :سامانتا پاور ،نماینده آمریکا در
سازمان ملل متحد میگوید که ایاالت متحده ،گزارشها درباره آزمایش جدید یک موشک بالستیک توسط ایران را " به طور جدی
" بررسی خواهد کرد .به گزارش خبرگزاری رویترز ،خانم پاور روز سهشنبه  1۷آذر و پس از پایان یک جلسه شورای امنیت
ملل متحد ،گفته است :اگر برای واشینگتن ثابت شود که ایران آزمایش موشک بالستیک کوتاهبرد انجام داده ،ایاالت متحده این
مسئله را به عنوان " نقض قطعنامههای شورای امنیت " به این شورا خواهد برد !» ...

اما در حالی این واکنش بار دیگر در خصوص فعالیت های موشکی کشورمان رخ می دهد که همانطور که در باال به آن اشاره
شد ،پیش تر نیز بارها در بین رسانه های ضد ایرانی مانند رادیو فردا ،بی بی سی فارسی و  ...شاهد انتشار گزارشاتی مشابه
این گزارش بوده و همچنان نیز هستیم.

حتی این واکنش ها تنها به رسانه های وابسته به دولت های غربی نیز محدود نبوده و خود دولتمردان غربی نیز بارها به شکل
های مختلف به موفقیت موشک " عماد " واکنش نشان داده اند؛ همان گونه که چندی پیش ،در پاریس سخنگوی وزارت امور
خارجه فرانسه در سخنانی تأکید کرده است که این کشور ،پایبندی ایران به ممنوعیت آزمایش موشک های بالستیک را به دقت
زیر نظر خواهد داشت .و یا مقامات مختلف ایاالت متحده نیز در چندین مورد سعی داشتند تا اثبات کنند که آزمایش موشکی جدید
کشورمان نقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است .در همین راستا آمریکا ،انگلیس ،فرانسه و آلمان خواستار
اقدام کمیته بررسی تحریم های ایران ،در مورد این آزمایش شدند.

موشک " عماد " ،نسل جدید موشک های بالستیک دوربرد و استراتژیک جمهوری اسالمی ایران به حساب می آید که به بردی
بین  1600تا  2500کیلومتر ،درصد خطایی کمتر از یک چهارم موشک های پیشین کشورمان را داشته و از قابلیت کنترل و
هدایت تا لحظه اصابت به هدف برخوردار است؛ به همین دلیل نیز این موشک که با توانایی کامال متخصصان ایرانی ساخته شده
است ،می تواند بازدارندگی بسیاری را در مقابل دست درازی ها و تهدیدهای غرب ایجاد کرده و قدرت دفاعی کشورمان را تا
حد زیادی افزایش دهد.

" اوزی رابین " کارشناس موشکی اسرائیلی ،در مورد این موشک جدید ایرانی در گفتگویی با خبرگزاری رویترز تأکید کرده
است که « :عماد نشانگر جهشی بزرگ در بحث دقت است؛ این موشک در دماغه خود مجهز به سامانه هدایت و کنترل
پیشرفتهای است » ...

آنچه در باال خوانده اید ،هشتاد و دومین شماره از مجله ی هفتگی رادیو دیروز است که همانند هفته های پیشین با عنوان " رادیو
فردا در هفته ای که گذشت! " منتشر گردیده و در این شماره به بررسی خالصه وار بخشی از مهمترین برنامه ها و گزارشات
این رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی در سومین هفته از آذر ماه  15 ( 1394الی  23مهر ماه  ) 1394پرداخته است.

