رادیو فردا در هفته ای که گذشت! (شماره )88
 14/44/4931الی 10/44/4931

رسانه ی دولتی آمریکا که در طول سال ها فعالیت خود اثبات کرده است هدفی جز اثرگذاری جهت دار بر روی فارسی زبانان و
بخصوص جامعه ی بزرگ ایرانی و سوق دادن آنان به مسیر دلخواه شیطان بزرگ ندارد ،با سپری شدن نخستین هفته از بهمن
ماه سال  ،4931در هفته ای دیگر نیز همانند گذشته برای تحقق این اهداف تمام تالشش را به کار گرفت؛ در همین راستا ،رادیو
دیروز با تنظیم و انتشار شماره ای دیگر از مجله ای هفتگی تحت عنوان " رادیو فردا در هفته ای که گذشت! " ،به بررسی
بخشی از مهمترین برنامه ها و گزارشات این رسانه نما در طول این هفته پرداخته است ...

رادیو دیروز گزارش می دهد؛

نخستین هفت روز از بهمن ماه سال  4931نیز با تمامی ویژگی های خاص و منحصر به فردش و با تمامی اخباری و وقایعی که
بعضا بوی تکرار می دادند ،سپری شده است؛ رادیو فردا که پس از سال ها فعالیت نام خود را به عنوان اصلی ترین رسانه ی
فارسی زبانی که زیر نظر مستقیم کاخ سفید به دروغ پردازی و فرافکنی علیه اسالم و نظام و ملت جمهوری اسالمی ایران
مشغول است ،در این هفته نیز نشان داد که حتی اگر مجبور باشد برای دنبال کردن فرمایشات اربابانش ،با استفاده از دروغ هایی
شاخ دار ،تا حد رسوایی خودش نیز پیش خواهد رفت.

در همین مسیر ،مجله ی هفتگی رادیو دیروز تالش می کند تا در قالب سری گزارشات " رادیو فردا در هفته ای که گذشت! " و
با بررسی بخشی از مهمترین فعالیت های این رسانه ی آمریکایی در طول هفت روز اخیر ،به انتقال حقیقت های پنهان شده در
گزارشات رادیو فردا و در نتیجه سرعت دادن به حرکتش در مسیر رسوایی کمک نماید.

با این وجود ،آن چه در ادامه مطالعه خواهید کرد ،هشتاد و هشتمین شماره از این مجله ی هفتگی رادیو دیروز است که به
بررسی بخشی از فعالیت های رادیو فردا در طول نخستین هفته از بهمن ماه سال  14( 4931الی  10بهمن ماه  )4931پرداخته
است.

شما مخاطبین گرامی می توانید در هشتاد و هشتمین شماره ی مجله ی هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی مختلف از قبیل
اصرارهای معنادار رادیو فردا برای اثبات لزوم ورود فست فود آمریکایی " مک دونالد " به ایران ،همصدایی تکراری این
رسانه نما با آل سعود در طرح اتهام ارتباط ایران با تروریست ها ،واکنش جالب این رادیوی آمریکایی به مقابله با سی دی های
غیر مجار در کشورمان ،تالش رادیو فردا برای ایجاد ارتباط میان داعش و ایران با بازتاب ادعاهای صهیونیستی ،پافشاری این
رسانه ی ضد اسالمی بر استفاده از نام " حکومت اسالمی " برای تروریست های داعشی و  ...را مورد مشاهده نمایید.

اصرار رادیو فردا برای ورود فست فود آمریکایی به ایران

مجله ی این هفته ی رادیو دیروز را با بررسی گزارشی آغاز خواهیم کرد که به ما نشان می دهد چرا بایستی بیش از پیش در
خصوص تالش دشمنان برای نفوذ در بدنه ی اجتماع ملت ایران اسالمی آگاهانه و هوشیارانه عمل کنیم؛ جایی که این رسانه نما
در گزارشی با بازتاب اخباری در خصوص تالش های صورت گرفته از سوی شرکت های بزرگ فست فود آمریکایی برای
ورود به ایران اسالمی و فعالیت در کشورمان ،سعی می کند تا لزوم این روی داد را به مخاطبین خود بقبوالند.

این رسانه نما در این گزارش که با عنوان " فک پلمب کی اف سی و آمادگی مک دونالد برای راه اندازی نمایندگی در تهران "
منتشر کرده است ،در همین راستا آورده است " « :کی اف سی " در تهران رفع پلمب شد و " مک دونالد " با انتشار
اطالعیه ای اعالم کرد آماده راه اندازی نمایندگی خود در ایران است  ...خبرگزاری تسنیم روز سه شنبه  ۹3دی ماه گزارش
کرده که رستوران " کی اف سی " در تهران با حکم دیوان عدالت اداری فک پلمب و فعالیت خود را از سر گرفته است ...
رستوران " کی اف سی " دهم آبان ماه سال جاری به صورت رسمی در شهرک غرب تهران کار خود را آغاز کرد ٬اما در پی
فشار محافظه کاران در ایران روز  4۹آبان از سوی ماموران پلیس پلمب شد  ...علت پلمب این رستوران ارتباط آن با رستوران
مشهور " کی اف سی " آمریکا اعالم شد که عباس پازوکی ٬مدیرعامل این رستوران این ارتباط با تکذیب کرده بود  ...پازوکی
گفته بود " پلمب کی اف سی حالل ناشی از سوء تفاهم است و این رستوران هیچ ارتباطی با کی اف سی آمریکا ندارد " ...
فست فود زنجیره ای " کی اف سی " روز سه شنبه  4۹آبان در واکنش به بسته شدن رستورانی با نام این شرکت در تهران گفته
بود که مجوز گشایش شعبه در ایران را به هیچ کسی نداده است  ...در پی بازگشایی مجدد این رستوران مجتبی رحماندوست٬
نماینده مجلس در صحن علنی مجلس از وزیر دادگستری خواسته درباره علت بازگشایی آن توضیح دهد  ...هم زمان با
بازگشایی " کی اف سی "  ٬وب سایت رسمی رستوران " مک دونالد " هم با انتشار اطالعیه ای از آمادگی خود برای اعطای
نمایندگی در ایران خبر داده است  ...وب سایت " مک دونالد " از متقاضیان دریافت نمایندگی در ایران خواسته فرم مخصوص
مربوط به این درخواست را پر کنند  ...اطالعات کلی متقاضیان مانند نام ،نام خانوداگی ،تاریخ تولد به عالوه اطالعات تجاری
مانند میزان پولی که برای سرمایه گذاری وجود دارد و خالصه ای از تجربه های اقتصادی از مهم ترین بخش های این فرم است
 ...رستوران " مک دونالد " سال  43۹1تأسیس شده و در  443کشور شعبه دارد و اگر این اطالعیه اخیر به سرانجام برسد،
ایران صد و بیستمین میزبان این رستوران خواهد بود  ...مسئوالن این رستوران رنجیره ای از شش ماه پیش تالش ها برای
راه اندازی شعبه ای در ایران را آغاز کرده اند که مجموعه این تالش ها با واکنش علی خامنه ای مواجه شده است !» ...

اما آیا به واقع " مک دونالد " و امثال آن تنها یک اغذیه فروشی و فست فود ساده هستند؟!!! یا بر عکس در کنار فروش غذا
فرهنگ میزبانان خود را هدف قرار می دهند؟!!!

" مک دونالد " بر خالف ظاهرش ،نقشی کلیدی در سیاست های آمریکا در قبال سایر کشورهای جهان ایفا کرده و می کند؛ همان
گونه که کارشناسان و تحلیل گران اجتماعی و سیاسی بسیاری معتقدند " یکی از ابزارهای آمریکا برای فرپاشی شوروی سابق،
همین رستوران زنجیرهای مک دونالد بود که با نفوذ فرهنگی خود ،فکر و روان مردم روسیه را نسبت به فرهنگ آمریکایی ،نرم
سس آتشینی عرضه شد که طعم
و عالقمند کرد و مسیر فروپاشی را ریلگذاری نمود .در واقع ،ساندویچهای مک دونالد ،با ُ
براندازی داشت و نقش و اثر آن ،بعدها برای مردم دنیا فاش شد" .

" مک دونالد " در خصوص سایر کشورها از جمله چین نیز همین نقش را ایفا نموده است و در این کشور فرهنگ اصیل سنتی
آن ها را دگرگون ساخته است.

گذشته از این این نکته نیز دور از فایده نیست که بدانیم محصوالت تولیدی این شرکت آمریکایی از لحاظ سالمتی نیز بسیار
مضر هستند و حتی در خود ایاالت متحده نیز به همین خاطر ،شانزدهم اکتبر به عنوان " روز جهانی ضد مک دونالد "
نامگذاری گردیده است.

در همین راستا رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار چهارم آذر ماه  4931در دیدار با برخی فرماندهان بسیج فرمودند « :یک
جور دشمنی ،دشمنی سخت است؛ بمبی بیندازند ،تیری بزنند ،تروریستی بفرستند .یک جور دشمنی ،دشمنی های نرم است که من
از چندی پیش مسئله ی نفوذ را مطرح کردم؛ نفوذ خیلی مسئله ی مه ّمی است .نفوذ که ما میگوییم ،حاال بعضی ها واکنش نشان
میدهند؛ آقا! مسئلهی نفوذ جناحی شد ،استفاده ی جناحی کردند؛ من به این حرفها کاری ندارم .خب ،استفاده ی جناحی نکنند ،بحث
بیهوده دربارهی نفوذ نکنند ،اسم نفوذ را بدون محتوای الزم مطرح نکنند؛ اینها را ما کاری نداریم ولی هر حرفی زده میشود ،هر
کار جدّی [میشود] ،از اصل واقعیّت نفوذ غفلت نشود؛ غفلت نکنیم که دشمن درصدد نفوذ است .حاال من نفوذ را مقداری تشریح
میکنم که نفوذ چیست و چگونه است؛ از اصل قضیّه غفلت نکنیم .جناحها همدیگر را متّهم نکنند؛ این بگوید آقا شما که گفتی
مقصودت این بود ،آن بگوید نه ،شما که گفتی مقصودت این بود؛ خیلی خب ،حاال مقصود هرچه بود .باالخره واقعیّت فراموش
طراحی میکند » ...
نشود؛ دشمن دارد برای نفوذ ّ

همصدایی دوباره رادیو فردا و آل سعود بر ضد ایران اسالمی

یکی دیگر از موضوعاتی که در بین فعالیت های این هفته ی رادیو فردا به چشم آمده و به دلیل اهمیت خاص آن ما را وادار
نمود تا علیرغم تکراری بودنش باز هم در این شماره از مجله ی هفتگی رادیو دیروز ،آن را مورد بررسی قرار دهیم ،ادعاهایی
مطرح شده توسط این رسانه نما از زبان مقامات آل سعود است که بار دیگر جمهوری اسالمی ایران را به حمایت از تروریست
ها متهم می کند؛ به عبارتی رادیو فردا در این گزارش خود به عنوان بلنگویی هم صدا با مقامات عربستانی به انتشار اتهاماتی
واهی علیه کشورمان پرداخته است.

این رسانه نما در بخش عنوان گزارش مذکور با تأکید بر این که " عربستان در لیست حامیان تروریسم نیست ،ولی ایران هست
" ،می آورد « :یک هفته پس از انتشار مقاله وزیر امور خارجه ایران در روزنامه نیویورک تایمز که عربستان را به حمایت از
" افراطیون خشونت طلب " متهم کرده بود ،همتای عربستانی او روز سه شنبه  ۹3دی ماه با چاپ یادداشتی در این روزنامه ،به
این مقاله پاسخ داده و گفته که کشورش قربانی تروریسم از سوی حامیان ایران شده است  ...عادل الجبیر در این مقاله که با
عنوان " آیا ایران می تواند تغییر کند؟ " چاپ شده است ،این ادعا را مطرح کرده که ایران به جای مقابله با انزوا طلبی اش که
خودش مسبب آن بوده است ،کنار گذاشتن " سیاست های خطرناک توسعه طلبانه و فرقهای " و همچنین حمایت از تروریسم،
اتهام های واهی و بی اساس علیه پادشاهی عربستان طرح می کند  ...به گفته وی ،این مهم است که درک شود چرا عربستان و
کشورهای حامی آن در حاشیه خلیج " فارس " متعهد به مقاومت علیه توسعه طلبی ایران و واکنش قوی به اقدامات تهاجمی آن
هستند  ...وزیر خارجه عربستان با اشاره به توافق هسته ای میان تهران و شش قدرت جهانی ،گفته که قطعا بخش بزرگی از
جامعه ایران خواهان گشایش اساسی در داخل و مناسبات بهتر با کشورهای همسایه و جهان هستند ولی حکومت ایران چنین
چیزی را نمی خواهد  ...عادل الجبیر سپس با اشاره به پیروزی انقالب بهمن  ۷۵در ایران و تنظیم قانون اساسی جمهوری
اسالمی که در آن خواهان " صدور انقالب " شده است ،نتیجه گیری کرده که در پیامد این رویکرد ،تهران از گروه های افراطی
خشونت طلب نظیر حزب هللا لبنان ،حوثی های یمن و شبه نظامیان فرقهگرا در عراق حمایت می کند  ...وزیر خارجه عربستان،
ایران را مسوول بمبگذاری در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال  ،4309انفجار مقر الخبر در عربستان سعودی
در سال  433۱و ترور (ناراضیان سیاسی) در رستوران میکونوس در برلین در سال  433۹خواند " .همچنین از سال  ۹119به
این سو ،یک هزار و  411نفر از نیروهای آمریکایی در عراق از سوی نیروهای مورد حمایت ایران کشته شده اند "  ...روابط
ایران و عربستان در پنج سال گذشته و همزمان با آغاز بهار عربی به شدت متالطم شده و به دنبال اعدام شیخ نمر النمر،

روحانی شیعه ،به دست حکومت سعودی در روز  4۹دی امسال ،به تیرگی کامل گرایید  ...با انتشار خبر این اعدام ،گروهی در
تهران به سفارتخانه عربستان حمله کرده و آن را به آتش کشیدند .کنسولگری این کشور در مشهد نیز دچار آسیب شد !» ...

اما آیا این گونه ادعا پراکنی می تواند واقعیت ها را از دید جهانیان دور ساخته و در صورت وجود وجدان از شدت عذاب وجدان
آل سعود که دستانش تا بازو در خون انسان های بی دفاع آلوده است ،بکاهد؟!!!

در صورتی عربستان ایران اسالمی را به دفاع از تروریست ها متهم می کند که در واقعیت جهانیان دیده اند که چگونه کشورمان
دوش به دوش ملت سوریه و عراق برای مقابله با گروه های تروریستی بخصوص داعش عمال ایستاد است و از طرف دیگر
ارتباط و حمایت های آل سعود با این تروریست ها به قدری شفاف است که دیگر نمی توان آن را انکار نمود.

در همین رابطه چندی پیش روزنامه گاردین در گزارشی به قلم " ایان بلک " این گونه نوشته است :زندان الحائر در جنوب
ریاض محل حبس متهمان به تروریسم و مخالفان سیاسی است و سازمان امنیت داخلی عربستان این زندان را اداره می کند
زندانی که داعش پس از اعدام شدن  ۹۵نفر مدعی شد که آن را تخریب کرده است .استقبال مقامات عربستان از ورود
خبرنگاران به زندان الحائر ترفندی برای پنهان کردن واقعیت های این زندان خصوصا شکنجه زندانیان و شرایط نامناسب آنها
است .ائتالف مبارزه با داعش که محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان تشکیل آن را اعالم کرد ،تالشی برای نشان دادن
چهره ای خوب از نظام آل سعود است ،ولی سعودی ها برای نشان دادن چهره ای مطلوب از خود برای جهانیان ناکام مانده اند
زیرا ارتباط عربستان و داعش آشکار است و این دو طرف در سربریدن  ،رفتارهای خشن و ترویج تکفیر اشتراک دارند .آل
سعود با وجود تهدیدهای ابوبکر بغدادی سرکرده داعش و انفجارهای پیاپی اخیر در عربستان و دیگر کشورها  ،همچنان از گروه
های مخالف نظام سوریه خصوصا جیش االسالم حمایت می کند .عربستان همانگونه که به اهداف خود از کمک کردن به
جنگجویان افغان نرسید و این عناصر سرانجام به عربستان بازگشتند ،شاید این بار نیز در سوریه به اهدافش نخواهد رسید.
عربستان مدعی مبارزه با افراط گری است ،درحالیکه مبلغان افراطی این کشور مقرب دربار پادشاه هستند ،و کتب تکفیری را
تبلیغ می کنند .عربستان همچنان مهد افراطی گری است و در آینده نزدیک واقعیت های بیشتری آشکار خواهد شد.

گذشته از همه ی این ها جنایات مستقیم عربستان سعودی در یمن و به خاک و خون کشیده شدن هزارات یمنی ،تخریب تمامی
زیرساخت های این کشور و  ...کمتر از حمایت از تروریست و فعالیتی تروریستی است که مقامات این کشور و البته رادیو فردا
بی توجه به آن خود را تبرئه کرده و ایران اسالمی را متهم می کنند؟!!!

واکنش رادیو فرد به مقابه با سی دی های غیر مجاز در ایران

موضوع دیگری که در مجله ی این هفته ی رادیو دیروز مورد بررسی قرار خواهیم داد به عالقه ی باالی رادیو فردا و اربابانش
برای ترویج و گسترش فساد اخالقی و جنسی در بین ملت ایران است؛ جایی که با واکنش نشان دادن به مقابله ی پلیس کشورمان
با توزیع و پخش سی دی های غیر مجاز و مستهجن در بازار سیاه ،این عالقه ی خود و خشمشان از برهم خوردن یکی از روش
های ترویج فساد در ایران را ابراز داشته اند.

رادیو فردا در گزارشی مه به همین منظور در این هفته منتشر کرده است ،عنوان می کند « :پلیس ایران از جمع آوری پنج
میلیون و  ۷11هزار حلقه سی دی " غیر مجاز " ،شناسایی  " ۹۵باند " توزیع کننده این سی دی ها و بازداشت  ۹۷1نفر در این

رابطه خبر داد  ...به گزارش روز چهارشنبه  91دی ماه سایت پلیس ٬قادر کریمی جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ با
اعالم این خبر گفت که " این سی دی ها در طرح مشترک پلیس و وزارت ارشاد که از شهریور آغاز شده ٬جمع آوری شده است
"  ...به گفته این مقام پلیس طی پنج ماه اخیر در طرح " برخورد با تکثیر و توزیع کنندگان سی دی های مبتذل " ،دست کم " سه
میلیون سی دی غیرمجاز " از فیلم های در حال اکران کشف شده است  ...بر اساس اعالم پلیس در مرحله دوم این طرح٬
ماموران ناجا  ۹۷1نفر از تکثیر و توزیع کنندگان محصوالت " ضد فرهنگی " در اطراف مدارس ،آموزشگاه ها و دانشگاه ها
را شناسایی و بازداشت کرده اند  ...آن طور که این فرمانده پلیس اعالم کرده " تمام " افرادی که بازداشت شده اند " ٬سابقه دار "
بوده و " پس از اعتراف به جرایم و تکمیل پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفته اند ... " .تکثیر ٬توزیع و خرید و
فروش بسیاری از فیلم های خارجی در ایران ممنوع است ٬اما با این وجود عالقمندان این فیلم ها را از شبکه های زیرزمینی
توزیع در خیابان ها ٬کافه ها ٬مدارس ٬دانشگاه ها و آموزشگاه ها تهیه می کنند  ...پلیس ایران برای مقابله با روند رو به گسترش
توزیع و تماشای فیلم های خارجی در ایران تاکنون ده ها علمیات گسترده به منظور شناسایی عامالن آن ها برگزار کرده که
حاصل آن انهدام میلیون ها نسخه سی دی بوده است  ...بر اساس قوانین جمهوری اسالمی افرادی که به تولید ،توزیع و تکثیر
آثار سمعی و بصری غیرمجاز بپردازند در گام نخست به یک سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال زندان محکوم
می شوند  ...براساس تعریف پلیس و قوه قضائیه " آثار فرهنگی مبتذل شامل اقالمی است که دارای صحنه ها و صور قبیحه بوده
و مضمون مخالف شریعت و اخالق اسالمی را تبلیغ و نتیجه گیری کند "  ...با وجود سیاست های تنبیهی که در سال های اخیر
نیز تشدید شده ٬روند تکثیر و توزیع فیلم ها و سی دیهای " مبتذل " و " غیرمجاز " در ایران افزایش قابل مالحظه ای داشته
است !» ...

پیش تر از عالقه ی باالی رادیو فردا و اربابان آمریکایی و اسرائیلی اش برای وارد ساختن فرهنگ مبتذل خود به جامعه ی
ایرانی با هدف فراهم سازی زمینه ی فکری الزم در جهت پیگیری و تحقق منافع ضد اسالمی – ایرانی شان بارها سخن گفته ایم
و این کامال مشخص است که انتشار فیلم های مستهجن و مملو از صحنه های غیر اخالقی جنسی ،میتواند با گسترش فساد اخالقی
نقشی بسزا را برای آن ها در این مسیر ایفا نماید.

این در حالیست که بر خالف آن چه این رسانه نما تالش می کند به مخاطبین خود بقبوالند ،با یک گشت و گذار ساده در
بازارهای ایران و فروشگاه های محصوالت فرهنگی – هنری ،می توان دید که آثار موفق و برجسته ی روز دنیا با دوبله و
کیفیتی عالی و همچنین با در نظر گرفتن موارد فرهنگی الزم ،به طور قانونی و مجاز عرضه می شود که می تواند نیاز عالقه
مندان به این عرصه را فراهم سازد.

رادیو فردا و فرو رفتن در چاه با طناب پوسیده اسرائیل

در جایی دیگر از فعالیت های این هفته ی رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا ما شاهد اصرارهای این رسانه نما برای
فرو رفتن در چاه با طناب پوسیده ی اسرائیل بوده ایم؛ جایی که بار دیگر خود را به بلندگویی برای بازتاب ادعاهای واهی،
عجیب و البته شاخ دار مقامات رژیم اشغالگر صهیونیستی بر ضد جمهوری اسالمی ایران تبدیل کرده و تالش کرده است تا با
این روش بیش از پیش حمایت های آنان را به سمت خود جلب کند؛ غافل از این که با طناب پوسیده ی اسرائیل در چاه افتاده و با
بازتاب این دروغ های شاخ دار فقط خود را بیش از پیش رسوا می سازد.

رادیو فردا در بخش هایی از این گزارش که در این هفته بر روی وب سایت اینترنتی اش منتشر کرده است ،با بازتاب اظهارات
بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل ،تالش می کند تا به نوعی در ذهن مخاطبینش ،جمهوری اسالمی ایران و گروه تروریستی
داعش موسوم به " حکومت اسالمی عراق و شام " را با هم در ارتباط و متصل نشان دهد و به همین منظور نیز در بخش هایی
از این گزارش می آورد « :بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل امیدوار است که او در مورد ایران اشتباه کرده باشد و این

کشور همه تعهدات بین المللی خود را انجام دهد  ...عملکرد ایران نشان داده که حکومت تهران یکی از دو عامل مهم اخالل در
نظم بین المللی است !» ...

اما آیا این ادعاهای شاخ دار را کسی جز دست اندرکاران رادیو فردا و اربابان آمریکایی و اسرائیلی اش می پذیرد؟!!!

آیا می توان با طرح این اتهامات بی اساس و خنده دار که به نوعی برای فرار به جلو توسط مقامات رژیم اشغالگر صهیونیستی
مطرح مورد استفاده قرار می گیرند ،واقعیت هایی آشکار و غیر قابل انکار که اثبات می کنند گروه تروریستی داعش زاییده ی
تفکرات و سیاست های صهیونیستی است و مورد حمایت جدی آن ها نیز قرار دارد را از دید و ذهن مردم دور نگاه داشت؟!!!

همین چند وقت پیش بود که روزنامه ی االخبار پرده از اطالعات محرمانه ای برداشت که هکرها از طریق نفوذ به رایانه ی
شخصی به نام " منذر الصفدی " یا همان " مندی الصفدی " که در دفتری مرتبط با نتانیاهو مشغول به کار است و شنود تماس
های تلفنی وی به دست آورده اند و نشان می دهد که نتانیاهو و اسرائیل به طوری محسوس با داعش در ارتباط بوده و ان ها را
همانند سایر گروه های تروریستی فعال در سوریه مورد حمایت قرار می دهد.

اسنادی که توسط ادوارد اسنودن نیز منتشر شده است همزمان با اطالعات افشا شده توسط منابع موثق نظامی ،نشان می دهد
ابوبکر البغدادی سرکرده ی داعش به مدت دو سال آموزش های الزم را زیر نظر موساد گذرانده است و ارتباطی بسیار نزدیک
با اسرائیل دارد.

با این وجود و با توجه به سابقه ی ایران اسالمی و رژیم اشغالگر صهیونیستی ،به نظر شما در واقعیت کدام طرف این موضوع
باعث ناآرامی در منطقه به حساب می آیند؟!!!

پافشاری معنادار رادیو فردا بر نام " حکومت اسالمی " برای داعش!

یکی دیگر از موضوعاتی که ما مدت هاست با آن روبرو بوده و هستیم و در این هفته نیز بارها و بارها شاهدش بوده ایم ،استفاده
ی خاص و جهت دار رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا برای بهره برداری از گروه تروریستی داعش برای سیاه
نمایی علیه دین مبین اسالم ،اسالم هراسی و این گونه مسائل است.

رادیو فردا با پافشاری بر استفاده از نام " حکومت اسالمی " برای معرفی داعش و فعالیت های تروریستی اش ،به شکلی آشکارا
تالش می کند تا وجود ارتباطی مستقیم و واهی میان جنایات وحشیانه ی این گروه و دین مبین اسالم را به مخاطبین خود القا
نماید.

این رسانه نما در یکی از گزارشات این هفته بارها و پشت سر هم از نام " حکومت اسالمی " برای داعش استفاده کرده است که
به خوبی این هدف شوم آن ها را برمال می سازد؛ جایی که در این گزارش رادیو فردا آمده است « :رییس پلیس اتحادیه اروپا،
یوروپل ،روز دوشنبه اعالم کرد که گروه حکومت اسالمی توان خود را برای حمله در سطح بینالمللی باال برده و بر افزایش

حمالت در سطح اروپا متمرکز شده است .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،راب وینرایت ،رئیس یوروپل ،در یک نشست خبری
گفت :گروه حکومت اسالمی سبک جدیدی از قابلیت های نظامی را توسعه داده که هدف از آن ،براه انداختن کارزاری از
حمالت تروریستی در مقیاس بزرگ در سطح جهان و با تمرکزی ویژه بر اروپا است .گزارش تازه یوروپل حاکیست که حمالت
گروه حکومت اسالمی قرار است " اهداف نرم " ،یعنی غیرنظامیان و شهروندان عادی ،را هدف قرار دهد تا تأثیر آن بر افکار
عمومی بیشتر باشد .گروه حکومت اسالمی در نوامبر سال جاری دست به حمالتی در پاریس ،پایتخت فرانسه ،زد که  491کشته
برجای گذاشت !» ...

همانطور که به کرات مشهود است رادیو فردا با بردن اشتباهی نام گروه حکومت اسالمی به جای « داعش» خبیث سعی و تالش
بس وافری دارد تا به خوانندگان قلیل خود مستقیم یا غیر مستقیم القا کند که داعش مصداق واقعی و برازنده!!! نام حکومت
اسالمی است فلذا اصل اسالم و اصل و دولت و حکومت اسالمی بر سبک و سیاق گروه داعش بوده و هست.

به سخن دیگر هدف از بردن مکرر لفظ حکومت اسالمی و دولت اسالمی در رسانه های غربی و در رسانه های به زبان شرقی
در چنگال غرب ( همانند رادیو فرداها) این است که با علم کردم توحش و تحجر گروه تکفیری داعش و حک کردن نام آنها در
کنار نام مبارک اسالم ،داعش و کارهای ضد انسانیت و ضد شرافتش را نماینده واقعی و حقیقی دین اسالم و امت مسلمان قلمداد
کنند.

اما براستی انسانهای آزاده و خردمند فارغ از تفکیک کیش و مذهب و نژاد و زبان که اندکی با تاریخ و فلسفه تاریخ در جهان
اسالم آشنا هستند آیا این نوع رفتار مکر آلود و این مدل قضاوت غلط را درست می شمارند؟ خود تاریخ نشان داده است که
برداشتهای این گونه کامال غلط و بدور از حقیقت و واقعیت است.

اسالم اصیل و ناب ،همان اسالمی که تمدنهای متمدن و کهن شرق باستان را باهم ممزوج کرد و تمدنی شکوفا را از بین آنها به
انسانها عرضه کرد ،صالحیت اسم اسالم و نام اسالم را دارد چراکه اسالم همه اش رحمانی است و این سخن مضحکی است که
گروه داعش و گروهای شبیه داعش را اسالم غیر رحمانی بخوانند و غیر از اینها را اسالم رحمانی.

آنچه در باال خوانده اید ،هشتاد و هشتمین 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 نخستین هفته از بهمن ماه  14 ( 4931الی  10بهمن ماه  ) 4931پرداخته
است.

