رادیو فردا در هفته ای که گذشت! (شماره )107
 08/04/1395الی 15/04/1395

همانطور که در گذشته مشاهده کرده ایم ،رویدادهای صورت گرفته در دومین هفته از تیر ماه  1395نیز به بهانه هایی تبدیل شده
اند که هر کدام به شکلی توسط ابزارهای رسانه ای دولت های غربی از جمله رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا
مورد بهره برداری جهت دار قرار گرفته اند؛ در همین راستا ،رادیو دیروز با تنظیم و انتشار مجله ای هفتگی تحت عنوان
"رادیو فردا در هفته ای که گذشت!" ،بخشی از مهمترین برنامه ها و گزارش های این رسانه نما را در هر هفته ،به طور
خالصه ،مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد ...

رادیو دیروز گزارش می دهد؛

دومین هفته از تیر ماه  1395نیز در شرایطی پشت سر گذاشته است که همانند گذشته ،باز هم شاهد این موضوع بوده ایم که تک
تک اخبار و رویداد های ایام این هفته نیز ،به شکل ها و بهانه هایی مختلف ،مورد بهره برداری های جهت دار ابزارهای رسانه
ای دولت های غربیف از جمله رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا قرار گرفته اند.

به همین دلیل نیز ،رادیو دیر تالش کرده است تا با تنظیم مجله ای هفتگی که به مرتب و با عنوان " رادیو فردا در هفته ای که
گذشت! " منتشر می گردد ،به طور خالصه ،بخشی از مهمترین برنامه ها و گزارش های این رسانه نما را در هر هفته مورد
بررسی و تحلیل قرار داده و حقایق مربوط به موضوعات مختلف مطرح شده در این ایام را برای مخاطبین خود بازگو نماید.

بر این اساس ،آن چه در ادامه مطالعه خواهید کرد ،صد و هفتمین شماره از این مجله ی هفتگی رادیو دیروز است که به بررسی
بخشی از فعالیت های رادیو فردا در طول دومین هفته از تیر ماه سال  08( 1395الی  15تیر ماه  )1395پرداخته است.

شما مخاطبین گرامی می توانید در صد و هفتمین شماره ی مجله ی هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی مختلف از قبیل
سکوت رادیو فردا در قبال قتل عام  290مسافر بی گناه ایرانی در آسمان خلیج فارس با واکنش به یک سامانه ی دفاعی ،اذعان
دوباره آمریکا و ابزار رسانه ای کاخ سفید بر نقش باالی ایران در مبارزه با تروریست ،اعتراف تلخ این رسانه نما به بزرگی
برتری ایران بر ایاالت متحده در موضوع بازداشت ملوانان آمریکایی ،واکنش رادیو فردا به تغییر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
کشورمان ،وحشت رسانه ی دولتی آمریکا از بررسی ترورهای بیولوژیک ایاالت متحده در ایران ،ادامه ی بهانه سازی های
"نرگس محمدی" برای غرب ،حمله به فلسطینیان در روز جهانی قدس و  ...را مورد مشاهده نمایید.

اس –  ،300بهانه ای برای فرار از جنایتی حیوانی!

دوازدهم تیر ماه برای ملت ایران یادآور خاطره ای تلخ و غم انگیز است؛ خاطره ای که مرور آن نه تنها هر ایرانی ،بلکه هر
فردی که بویی از انسانیت برده باشد را اندوهگین می کند .دوازدهم تیر ماه  ،1367یکی از بزرگترین جنایات بشریت توسط
ایاالت متحده ی آمریکا به وقوع پیوست و ناو جنگی این کشور ،یک فروند هواپیمای مسافربری جمهوری اسالمی ایران را در
آسمان خلیج فارس مورد هدف موشک های خود قرار داد و سرنگون نمود و تمامی دوست و نود سرنشین آن را به شهادت
رساند.

مرور این واقعه ی تلخ در هر سال ،ضمن یادآوری چهره ی شیطانی آمریکا ،دالیل نفرت ملت ایران از آن ها را نیز بیش از
پی ش به نمایش می گذارد و به همین دلیل نیز ابزارهای رسانه ای وابسته به دولت های غربی ،از جمله رسانه ی صهیونیستی –

آمریکایی رادیو فردا که همواره با اندک اتفاقی به بهره برداری جهت دار پرداخته و می پردازند ،در واکنش به سالروز این
واقعه ی بزرگ و تلخ ،تنها سکوت می کنند.

در همین راستا ،رادیو فردا در این هفته نیز نه تنها با سکوت خود از کنار این حمله ی حیوانی اربابانش به افراد بیگناه عبور
کرده است ،بلکه در گزارشی با پرداختن مجدد به موضوع استقرار سامانه دفاع موشکی اس –  300در کشورمان ،آن را
خطری برای دیگران دانسته است.

این رسانه نما در گزارش مذکور با پرداختن به اعالم آمادگی روسیه برای ارسال محموله دوم این سامانه به ایران ،عنوان می
کند« :به گزارش روز دوشنبه ( 1۴تیرماه) ایزوستیا ،الکساندر فامین این خبر را در گفتوگو با این روزنامه بیان کرده است ...
وی گفته که "ما بخش اول را که مجموعه کاملی است ،ارسال کردهایم و در نظر داریم که بخش دوم را هم ارسال کنیم .شرکای
ما نیز باید پرداختهای الزم را انجام دهند ... ".فامین همچنین گفته از جانب روسها همه چیز برای بارگیری و ارسال آماده
است و در صورت پرداخت مالی ،ارسال بخش دوم سامانه اس  300به ایران انجام خواهد شد  ...تهران برای تحویل گرفتن
کامل این سامانه باید  900میلیون دالر پرداخت کند که  100میلیون دالر بیش از قرارداد قبلی است  ...موشک ضدهوایی اس
 300قادر است هواپیماها را در فاصله  1۵0کیلومتری هدف قرار دهد و  100هدف را به صورت همزمان رهگیری کند ...
اسرائیل و آمریکا از مخالفان اصلی تحویل این سامانه موشکی به ایران هستند و آمریکا حتی تهدید کرده است که تحویل دادن
سامانههای ضدهوایی اس 300-به ایران ،میتواند به وضع تحریمهای جدید علیه تهران بینجامد !»...

در خصوص این که سامانه اس ،300 -همانطور که از نامش پیداست ،تنها مصرف دفاعی داشته و هیچ گونه خطری برای دیگر
کشورهای جهان و منطقه به حساب نمیآید ،پیشتر بارها و بارها سخن گفتهایم و این موضوع به قدری آشکار و عیان است که
دیگر نیازی به تکرار نداشته و هر فردی در جهان با شنیدن نام سامانه دفاع موشکی اس –  ،300میتواند به این حقیقت پی ببرد
که نصب و استفاده از آن در کشورمان ،تنها به دلیل افزایش توان دفاعی و توان مقابله با دست درازیهای دشمنان میباشد؛ که
همین موضوع نیز باعث خشم و ناراحتی آمریکا و همپیمانانش میباشد.

اما جدای از آن در شرایطی رادیو فردا این گونه به بیان اعتراضات خود در قبال دسترسی کشورمان به این سامانه دفاعی
میپردازد که این ایام مصادف شده است با سالروز یکی از بزرگترین جنایات ایاالت متحده آمریکا در تاریخ بشریت و حمله
غیر انسانی و وحشیانه موشکی ناو وینسنس به هواپیمای مسافربری کشورمان که  290بی گناه را به شهادت رساند و در این
بین ،این رسانه فارسی زبان آمریکایی ،امسال نیز همانند سالهای قبل با سکوت معنادار خود از کنار این جنایت عبور میکند.

دوازدهم تیر ماه  ،13۶7ناو جنگی یو اس اس وینسنس آمریکا به فرماندهی ناخدا ویلیام راجرز ،در عین ناباوری و خوی
حیوانی ممکن برای آدمی ،با دو موشک استاندارد جنگی ،هواپیمای مسافربری جمهوری اسالمی ایران که از بندرعباس به سمت
دبی در حرکت بود را هدف قرار داده و آن را در آسمان خلیج فارس سرنگون ساخت.

در پی این حمله ناجوانمردانه ،تمامی  290سرنشین این هواپیما جان خود را از دست داده و به شهادت رسیدند که نام  ۶۶کودک
نیز در بین شهدای این حمله خونین به چشم میخورد.

اعطای نشان ملی شجاعت توسط دولت آمریکا به ناخدا و خدمه این ناو جنگی به دلیل شجاعت در قتل عام این  290بی گناه،
بیشتر داغ این جنایت را در دل ملت ایران تازه نگاه میدارد.

این اوج بی توجهی و دهن کجی آمریکا به حقوق بشر یقینا هیچگاه از ذهن دنیا و بخصوص ملت ایران پاک نخواهد شد؛
همانگونه که رهبر معظم انقالب اسالمی نیز در همین رابطه تأکید فرمودند« :دشمن را بشناسیم؛ دشمنان جهانی که خودشان را
بهوسیله انواع و اقسام اقالم آرایشی رسانهای و تبلیغاتی بزک میکنند و در مقابل چشم قرار میدهند ،بشناسیم؛ آمریکا را

بشناسیم .در همین چند روز مشاهده کنید :فردا هفتم تیر است ،حادثه حزب ا ّتفاق افتاده است؛ در سال  ۶۶در همین روز هفتم
تیر ،حادثه بمباران شیمیایی سردشت ا ّتفاق افتاده است؛ بله ،صدّام آن کار را کرد ،ا ّما پشت سر صدام چه کسی بود؟
آمریکاییها بودند ،غربیها بودند ،همان کسانی بودند که بمبهای شیمیایی را به او دادند ،چراغ سبز هم به او دادند و در
مقابل این جنایت بزرگ و این قتلعام عجیب سکوت هم کردند؛ در روز یازدهم تیر  -چند روز بعد  -ترور شهید صدوقی است
که این هم کار همین جنایتکاران است؛ در روز دوازدهم تیر  -چند روز بعد از این  -حادثه اسقاط هواپیمای ایرباس بر روی
خلیجفارس است .از هفتم تیر تا دوازدهم تیر شما ببینید چقدر ترور ،قتلعام و کشتار [انجام شد]؟ [چقدر] زن ،کودک ،عالم،
طراح این حوادث هم سرویسهای امن ّیتی آمریکا و
سیاستمدار ،بهوسیله عوامل آمریکا آماج این جنایتها قرار گرفتند؟ اگر ّ
غرب نبودند ،حدّاقل کمککننده بودند؛ حدّاقل تشویقکننده بودند .این دشمنها را بشناسیم .به تعبیر بعضی دوستان ،خوب است
این هفتم تا دوازدهم تیر را هفته "حقوق بشر آمریکایی" اعالم بکنیم .واقعا حقوق بشر آمریکایی در این چندروز در کشور ما
یک چیز واضح و بارزی است و از این قبیل الی ماشاءهللا .پس احتیاج داریم دشمن را بشناسیم .آن کسانی که امروز سعی
معرفی
میکنند از این هیوال  -که سیاستهای آمریکایی و سیاستهای بعضی از دنبالهروان آمریکا است  -یک چهره
موجهی ّ
ّ
کنند ،اینها دارند خیانت میکنند؛ اینها دارند جنایت میکنند .این کسانی که این حقیقت روشن را کتمان میکنند ،این دشمنی
خباثتآلود را در زیر پردههای توجیه میپوشانند ،اینها دارند خیانت میکنند به این ملّت .کشور ما و ملّت ما احتیاج دارد
دشمن را بشناسد ،عمق دشمنی را بفهمد».

اعتراف به ضد تروریست بودن ایران ،از زبان حامی تروریست!

در طول سال های اخیر و حتی روزهای اخیر ،بارها ایاالت متحده ی آمریکا و رسانه های تحت امرش ،جمهوری اسالمی ایران
را یکی از حامیان تروریست در منطقه معرفی کرده اند و حتی بعضا کشورمان را بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان
خطاب قرار داده اند.

اما با بررسی واقعیت های موجود در جهان و منطقه ،هر فردی می تواند دریابد که عنوان و جایگاه بزرگترین حامی دولتی
تروریسم در جهان تنها شایسته ی آمریکا و پس از آن ها ،کشورهای متحدشان مانند عربستان سعودی است؛ در شرایطی امروزه
جمهوری اسالمی ایران با تمام توان خود و به طور عملی در مسیر مبارزه با تروریست های مختلف از جمله داعش در منطقه
گام بر می دارد که غرب تنها در ظاهر این موضوع را دنبال کرده و در واقعیت به حمایت از تروریست ها می پردازند.

در این هفته ،رسانه ی فارسی زبان کاخ سفید با انتشار گزارشی ،به نقل از جان کری ،وزیر امور خارجه ی آمریکا ،بر نقش
اثرگذار ایران اسالمی در مبارزه با تروریسم اذعان نموده است که به عبارتی تأیید ضد تروریستی بودن کشورمان از سوی
حامی تروریسم در جهان است.

این رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی در گزارش خود ،با تأکید بر این که « حضور ایران در عراق برای مبارزه با " داعش "
مفید است » ،به این موضوع به نقل از مقامات کاخ سفید اذعان نموده اما باالفاصله تالش می کند تا با طرح موضوعاتی مانند
حمایت ایران از حزب هللا ،ذهن مخاطبین خود را به بازی گرفته و واقعیت را از مسیر حقیقی منحرف نماید که به همین منظور
می آورد « :وزیر خارجه ایاالت متحده با تاکید بر چالش های موجود با ایران ،می گوید حضور ایران در عراق " ،که به
وضوح بر نبرد با داعش متمرکز است " و این موضوع " منفعتی مشترک " بین دو کشور به شمار می رود ،از جهاتی " مفید "
است  ...به گزارش شبکه خبری سی ان ان ،جان کری ،هشتم تیر ماه در جریان یک سخنرانی در جشنواره ای در " آسپن " گفته
است " :ما با ایران ،همانطور که همه می دانند ،چالش هایی داریم و ما اقداماتی را در مورد این چالش ها انجام می دهیم... " .
او افزوده است " :اما ،می توانم به شما بگویم حضور ایران در عراق از جهاتی ،مفید بوده است ،و آنها به طور مشخص بر نبرد
با داعش متمرکز هستند ،و این به این معنی ست که ما در واقع منفعت مشترکی داریم "  ...وزیر خارجه آمریکا در عین حال
گفته است او و همتای ایرانی اش در حال حاضر به مراتب راحت تر می توانند به حل بحران های جهانی توجه کرده و رابطه
مستقیمی داشته باشند  ...به گزارش نشریه " آتالنتیک " ،آقای کری در آسپن ،در پاسخ به پرسشی در مورد دالیل صدور مجوز
برای فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران ،در حالی که ایران هنوز دولتی حامی تروریسم محسوب می شود ،گفته است دولت
اوباما تالش می کند " سوزنی را نخ کند " که در واقع " کار نخ کردنش خیلی سخت است "  ...به گفته جان کری ،واشینگتن

می خواهد که ایران همچنان مسئول عواقب اقدامات خود باشد .از سوی دیگر "  ۶0درصد مردم ایران زیر  30سال سن دارند "
و دولت اوباما در نظر دارد زمینه ای را برای روابط خوب در آینده فراهم کند  ...او سپس افزوده است " :مسائل سیاست
خارجی را… اگر سیاه و سفید ببینید ،معموال دچار اشتباه می شوید "  ...اخیرا حسن نصرهللا ،رهبر حزب هللا لبنان ،در یک
سخنرانی گفته است تمام منابع مالی و موشک ها و راکت های این گروه مستقیما از طریق ایران فراهم می شود .آمریکا
حزب هللا لبنان را یک گروه تروریستی می داند و حمایت از این گروه ،از جمله مهم ترین مواردیست که تهران را در صدر
فهرست " دولت های حامی تروریسم " واشینگتن نگه داشته است  ...یک روز پیش از سخنان کری در آسپن ،سخنگوی کاخ
سفید تاکید کرد که تداوم کمک رسانی به حزب هللا ،باعث می شود که مشکالت ایران برای دسترسی به بازارهای بین المللی
ادامه داشته باشد !» ...

پیشتر نیز باراک اوباما ،رئیس جمهوری ایاالت متحده به نقش بارز و غیر قابل انکار ایران در مبارزه با گروه تروریستی داعش
در منطقه اذعان داشته بود؛ جایی که بارها از جمله در دیدار با حیدرالعبادی ،نخست وزیر عراق ،بر اهمیت نقش باالی
کشورمان در مبارزه با داعش تأکید کرده است.

امااین واقعیتی است که آمریکایی ها در حالی که خود نیز به آن یقین دارند اما در عمل تالش می کنند تا برای جهانیان ان را
وارونه جلوه دهند؛ در حالی که به اذعان مقامات مختلف ایاالت متحده ،جمهوری اسالمی ایران در منطقه ،به ویژه در عراق و
سوریه ،به طور عملی و مؤثر به مبارزه با گروه تروریستی داعش می پردازد و در شرایطی که با افشاگری های مختلف
صورت گرفته ،از اعترافات هیالری کلینتون تا اسناد ادوارد اسنودن ،گروه تروریستی داعش ،ساخته و طراحی شده توسط
آمریکا و متحدانش بوده و هست ،اما باز هم در کمال تعجب ،ایاالت متحده و نزدیکانش مدافع حقوق بشر و مخالف تروریست
معرففی می شوند و جمهوری اسالمی ایران ،کشوری که بزرگترین حامی تروریست در جهان است ،شناسانده می شود!

اما آیا می توان تمامی واقعیت ها را از دید مردم جهان دور نگاه داشت؟! آیا مردم حقایق را هیچ وقت درک نخواهد کرد؟!

آیا می توان تنها با گفتار ،رفتارهای غیر قابل توجیه و متناقض را توجیه نمود؟!

شکستی آمریکایی که همچنان از درون می سوزاند!

بازداشت تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در حالی که دستان خود را به نشانه ی تسلیم روی سر گذاشته و در برابر اقتدار نظامی
کشورمان زانو زده اند ،یکی از بزرگترین شکست های سیاسی و استراتژیک ایاالت متحده در برابر جمهوری اسالمی را رقم
زده است؛ جایی که با وجود این که مدت ها از این موضوع می گذرد اما همچنان پیامدهای این شکست تازه بوده و باعث شده
است که همچنان مقامات آمریکایی و رسانه هایی مانند رادیو فردا به آن واکنش نشان داده و به شکل هایی مختلف تالش کنند تا
از شدت این شکست کم کنند.

این رسانه نما در گزارشی که این هفته منتشر کرده است ،با پرداختن به برخورد صورت گرفته با ملوانان آمریکایی دخیل در
این ماجرا توسط ارتش این کشور ،ضمن اذعان مجدد بر این شکست ،از دسترسی کشورمان به اطالعاتی حساس که در اختیار
این ملوانان بوده خبر داده است که نشان می دهد عالوه بر قدرت باالی نظامی کشورمان که با عکس العمل سریع و به موقع ،این
ملوانان آمریکایی را در آب های کشورمان به زانو دراورد ،از حیث اطالعاتی نیز کشورمان توانسته بر این نیروهای به
اصطالح خودشان توانای آمریکایی غلبه نماید.

این رسانه نما در گزارش مذکور عنوان می کند « :نیروی دریایی آمریکا می گوید ملوانانی که برای مدتی در خلیج فارس از
سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران بازداشت شده بودند ،اطالعات حساسی به مقام های ایرانی داده اند  ...خبرگزاری رویترز

روز پنجشنبه  10تیر و به نقل از گزارش تحقیقی نیروی دریایی آمریکا نوشته است :ملوانان در کمتر از  2۴ساعتی که
بازداشت بودند ،اطالعات حساسی به نیروهای نظامی جمهوری اسالمی داده اند  ...پسورد تلفن ها و لپ تاپ های همراه ملوانان
و قابلیت های فنی و نظامی قایق های پیشرفته ای که سوار بودند ،از جمله این اطالعات بوده است  ...نیروی دریایی آمریکا
همچنین هشت ملوان خود را که برای مدتی در خلیج فارس از سوی ایران بازداشت شده بودند ،مجازات خواهد کرد ...
خبرگزاری فرانسه هم به نقل از یک مقام نیروی دریایی آمریکا گزارش داده که مجازات این ملوانان " قضایی نخواهد بود " ...
نیروی دریایی ایاالت متحده پیشتر دو فرمانده خود را در رابطه با این ماجرا برکنار کرده بود  ...خبرگزاری آسوشیتدپرس هم
به نقل از گزارش تحقیقی نیروی دریایی آمریکا نوشته که " ضعف در رهبری و تصمیم گیری ،فقدان جنگ آوری و مجموعه ای
از اشکاالت دیگر " به بازداشت موقت  10ملوان نیروی دریایی آمریکا از سوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در خلیج فارس
منجر شد  ...این گزارش افزوده که شش ملوان و سه داوطلب پیوستن به نیروی دریایی ،در رابطه با این ماجرا تنبیه شده اند یا
خواهند شد  ...دریادار جان ریچاردسون ،فرمانده عملیات دریایی نیروی دریایی آمریکا ،نتایج این تحقیقات را در یک کنفرانس
خبری در وزارت دفاع (پنتاگون) اعالم کرد  ...نیروی دریایی سپاه  22دی  139۴ده ملوان نیروی دریایی آمریکا را در مسیر
میان کویت و بحرین در آب های سرزمینی ایران در خلیج فارس بازداشت کرد  ...هم ایران و هم آمریکا تایید کردند که این
قایقها با نقص فنی مواجه شده و ناخواسته وارد آب های ایران شده بودند  ...ایران کمتر از  2۴ساعت بعد آنها را آزاد کرد ...
آمریکا و حقوقدانان بین المللی معتقدند که بازداشت این ملوانان توسط ایران ،برخالف حقوق بین الملل بوده است .این در حالی
است که نیروهای بازداشت کننده ملوانان آمریکایی از سوی آیت هللا علی خامنه ای ،رهبر ایران ،و سایر مقام های جمهوری
اسالمی مورد تقدیر قرار گرفتند !» ...

در ظهر روز سه شنبه  22دی  13( 139۴ژانویه  201۶میالدی) ،دو فروند شناور جنگی آمریکایی با  10تفنگدار نیروی
دریایی این کشور ،بدون توجه به قوانین بین المللی و حریم آبی جمهوری اسالمی ایران ،وارد حوزه ی آبی کشورمان در خلیج
فارس شده و در حالی که ناو گروه هواپیما بر " ترومن " ایاالت متحده و ناوگروهی دیگر از فرانسه تالش می کردند تا با
تحرکات خود مانع برخورد نیروی دریایی کشورمان با این شناورهای خاطی شوند ،اما در حالی که بیش از دو مایل وارد آب
های کشورمان شده بودند ،توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی به شکلی خاص و غرور آفرین بازداشت شدند که
در نهایت با رایزنی های صورت گرفته و اثبات این موضوع که ورود آن ها به آب های ایران غیر عمدی صورت گرفته است،
پس از بیست و چهار ساعت بازداشت ،توسط کشورمان آزاد شدند.

نوع بازداشت این تفنگداران به قدری با اهمیت و غرور آفرین بوده است که رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با عاملین این
حرکت دقیق ،ضمن اهدای نشان ملی " فتح " به آن ها ،می فرمایند « :کار شما بسیار عالی ،جالب و بهنگام بود و در واقع باید
این حادثه را کار خدا دانست که امریکایی ها را به آب های ما کشاند تا با اقدام بهنگام شما ،آنگونه با دستهایی که بر سر
گذاشته بودند ،بازداشت شوند» .

واکنش رادیو فردا به تغییر در رأس نیروهای مسلح ایران اسالمی

یکی از مهمترین موضوعات داخلی کشورمان در این هفته را می توان تصمیم رهبر معظم انقالب اسالمی برای تغییر در رأس
مدیریتی نیروهای مسلح ایران اسالمی ،دانست؛ جایی که با تصمیم ایشان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با انتصاب به عنوان
مشاور عالی فرمانده کل قوا در حوزه نظامی ،جای خود را به شخصی دیگر داده است؛ موضوعی که به دلیل اهمیت باال ،عالوه
بر رسانه های داخلی ،توسط ابزارهای رسانه ای دولت های غربی ،از جمله رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا نیز
مورد بازتاب قرار گرفته است.

در همین خصوص ،رادیو فردا در گزارشی که به این منظور منتشر نموده ،آورده است « :رهبر جمهوری اسالمی روز سه
شنبه 8 ،تیر ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران را پس از  27سال تغییر داد و سرلشکر محمدحسین باقری را به عنوان رئیس
جدید این ستاد منصوب کرد  ...آیت هللا علی خامنه ای همچنین حسن فیروزآبادی را که پیش از این به مدت  27سال رئیس ستاد
کل نیروهای مسلح بود ،به عنوان مشاور خود منصوب کرد  ...آقای خامنه ای در حکم خود خطاب به حسین باقری اعالم کرده
که " ارتقاء توانمندی ها و آمادگی های دفاعی امنیتی نیروهای مسلح و بسیج مردمی و امکان پاسخگویی به موقع و مؤثر به هر

سطح و نوع از تهدیدات متوجّه به نظام جمهوری اسالمی ایران با عمل انقالبی مورد انتظار است ... " .محمد باقری ،رئیس
جدید ستاد کل نیروهای مسلح ایران ،پیش از این سمت " ریاست ارکان و امور مشترک نیروهای مسلح " را داشته است  ...وی
که در سال  88درجه سرلشکری را دریافت کرده پیش از این همچنین مدتی معاون اطالعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح
ایران بوده است  ...آقای باقری برادر حسن (افشردی) باقری ،یکی از فرماندهان مشهور جنگ ایران و عراق است که در جنگ
کشته شد  ...حسن فیروزآبادی نیز از سال  ۶8رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بود  ...دولت آمریکا در سال  90حسن
فیروزآبادی را به همراه عبدهللا عراقی ،جانشین فرماندهی نیروی زمینی سپاه ،به دلیل " نقض جدی حقوق بشردر ایران " مورد
تحریم قرار داده بود  ...براساس این تحریم ها ،شهروندان ایاالت متحده از انجام هر گونه معامله با این افراد منع شده و تمامی
دارایی های احتمالی آن ها در خاک آمریکا نیز مسدود شده است  ...نام این دو نفر پیش از آن نیز در لیست تحریم اتحادیه اروپا
نیز قرار گرفته بود !» ...

رهبر معظم انقالب اسالمی ایران ،هشتم تیر ماه  139۵طی دو حکم مجزا و به طور همزمان ،ضمن ارتقاء سمت سرلشکر
فیروزآبادی و انتصاب وی به عنوان " مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا " ،سرلشکر باقری را نیز به سمت قبلی وی یعنی "
ریاست ستاد کل نیروهای مسلح " منصوب فرمودند.

همانطور که در بررسی سوابق و زندگی " سرلشکر باقری " در گزارش های رسانه های مختلف از جمله خبرگزاری فارس
مشاهده کرده ایم ،سرلشکر محمد باقری که به عنوان نخبه ای در بحث اطالعات و عملیات در سپاه پاسداران انقالب اسالمی
شناخته می شود و به نوعی اولین مسئول اطالعات و عملیات سپاه در ایان جنگ تحمیلی نیز بوده است ،در دوران دفاع مقدس
ابتدا بعنوان نیروی عملیات و سپس مسئول اطالعات لشکرها و از سال  13۶2تا پایان دوران جنگ تحمیلی بعنوان مسئول
اطالعات عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و قرارگاه کربال قرارگاه خاتماالنبیاء (ص) حضور اثر گذار داشته
و در این مسیر به درجه جانبازی نیز نایل آمده است .وی پس از پایان هشت سال جنگ تحمیلی نیز با حضور در ستاد کل
نیروهای مسلح ،مسئولیت های مختلفی مانند رئیس اداره اطالعات و سپس معاون اطالعات و عملیات ستاد کل و همچنین رئیس
ارکان و امور مشترک نیروهای مسلح (تاکنون) را عهده دار بوده است .سرلشکر باقری از سال  138۶همزمان با فعالیت در
جایگاه های بیان شده ،بعنوان معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتماالنبیاء (ص) نیز در سپاه پاسداران انقالب اسالمی
فعالیت داشته است.

دریافت سه نشان فتح به دلیل فعالیت شایسته در دوران دفاع مقدس و دریافت یک نشان نصر به دلیل خدمت های خود در دوران
پس از جنگ تحمیلی از دست رهبری معظم انقالب اسالمی نیز از دیگر افتخارات زندگی رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح
کشورمان به حساب می آید.

حکم رهبری در خصوص این انتصاب به شرح ذیل است:

بسمهللاالرحمنالرحیم

سردار سرلشکر پاسدار محمدحسین باقری

با توجه به انتقال سردار سرلشکر بسیجی دکتر س ّید حسن فیروزآبادی به جایگاه مشاورت عالی فرماندهی کل ّ نیروهای مسلح،
و نظر به خدمات شایسته و تجارب ارزنده جنابعالی در دوران دفاع مقدس و پس از آن بهویژه در مسئولیتهای ستاد کل و
قرارگاه خاتماالنبیاء(ص) ،شما را به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب میکنم.

با تمسک و امید به عنایات الهی ،ارتقاء توانمندیها و آمادگیهای دفاعی امنیتی نیروهای مسلح و بسیج مردمی و امکان
متوجه به نظام جمهوری اسالمی ایران با عمل انقالبی مورد انتظار
پاسخگویی بهموقع و مؤثر به هر سطح و نوع از تهدیدات
ّ
است.

از تالشهای مخلصانه و مد ّبرانه سردار سرلشکر بسیجی دکتر فیروزآبادی از ابتدا تا کنون در این مسئولیت مهم قدردانی و
تشکر میکنم.

دوام توفیقات همگان را از خداوند متعال مسئلت میکنم.

س ّید علی خامنه ای
 ۸تیر ماه ۹۵

اضطراب رادیو فردا از افشای نقش آمریکا در ترورهای بیولوژیک

فعالیت های تروریستی ایاالت متحده ی آمریکا در جهان ،تنها به عملیات نظامی آشکار و یا حمایت از گروه های تروریستی
شناخته شده منحصر نبوده و شکل هایی ناشناخته و مختلف ،نظیر ترورهای بیولوژیکی را نیز شامل می شود؛ موضوعی که
علیرغم سر و صدای کمتر ،بارها و بارها توسط ان ها مورد استفاده قرار گرفته و افراد و شخصیت های بسیاری از جمله در
کشورمان را قربانی سیاست های خودخواهانه ی آمریکایی ها ساخته است.

اظهارات اخیر علی شمخانی ،دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در خصوص لزوم تشکیل کمیته ای ویژه برای بررسی
"ترورهای بیولوژیک" آمریکا بخصوص علیه کشورمان ،شاخک های تیر آمریکا را به واکنش واداشته و باعث شد تا با احساس
خطری که ازین حیث داشته اند ،رسانه ی فارسی زبان کاخ سفید را وارد عمل کرده تا با گزارشی به این موضوع بپردازد.

رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا در گزارشی که به این منظور منتشر کرده است ،عنوان می کند« :علی شمخانی
میگوید کمیته ای برای بررسی " ترورهای بیولوژیک " در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده است تا موضوع "
ترور احتمالی علی دادمان و افراد دیگر " را بررسی کند  ...بر اساس گزارشی که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران
منتشر کرده ،دبیر شورای عالی امنیت ملی روز پنجشنبه  10تیرماه در پاسخ به سؤال خبرنگار آن درباره " احتمال ترور
بیولوژیک " علی دادمان گفته است که " باید این موضوع بررسی شود .بنده دستور بررسی این موضوع را ابالغ کردهام تا ابعاد
آن مورد بررسی قرار گیرد "  ...وی در حاشیه مراسم ترحیم آقای دادمان افزوده است " :درباره افراد دیگری هم اینگونه
موضوعات مطرح شده است و در همین راستا روز گذشته (چهارشنبه) کمیته ای برای بررسی این موضوع تشکیل شده است "
 ...ترور بیولوژیک ناظر به کشتن افراد با استفاده از مواد سمی ،میکروبی ،ویروسی ،شیمیایی و هسته ای یا حتی تماس با
دیگران باشد که منجر به آسیبهای جسمی کوتاه مدت و بلند مدت و در نهایت مرگ فرد مبتال ،در اثر عوارض این مواد میشود
 ...علی دادمان که از وی به عنوان مجری طرح توسعه فرودگاه " امام خمینی " نام برده میشود و فرزند وزیر راه و ترابری
در دولت محمد خاتمی بود ،روز هفتم تیرماه امسال بر اثر ابتال به بیماری سرطان درگذشت  ...فوت وی از سوی بسیاری از
چهرههای شاخص دو جناح سیاسی جمهوری اسالمی ایران تسلیت گفته شد و آیت هللا علی خامنه ای ،رهبر جمهوری اسالمی،
نیز برای خانواده او پیام تسلیت فرستاد  ...برخی از رسانههای اصولگرا مدعی شدهاند که آقای دادمان سال گذشته پس از
بازگشت از یک سفر خارجی به سرطان پیشرفته مبتال شد که " ظن آن میرود ناشی از بیوتروریسم باشد "  ...این رسانهها از
افراد دیگری چون بیژن نوباوه ،نماینده سابق مجلس ،نادر طالب زاده ،فیلمساز وابسته به حکومت جمهوری اسالمی ،فرج هللا
سلحشور ،فیلمساز وابسته به حکومت که سال  9۴درگذشت ،و سعید کاظمی آشتیانی رییس پژوهشکده رویان که اواسط دی 8۴
فوت کرد ،به عنوان اهداف ترورهای بیولوژیک نام میبرند  ...علی شمخانی ،دبیر شورای عالی امنیت ملی ،در خصوص اینکه

تشکیالت زیر نظر وی چه اقداماتی را برای پیشگیری این موضوع انجام داده است ،گفت " :اگر اثبات شود که چنین موضوعی
وجود دارد باید دید عامل این کار کدام دولت است .این کار طبیعتا ابعاد حقوقی فراوانی به دنبال دارد که باید این موضوع دنبال
شود .در شورای عالی امنیت ملی نیز این طرح و بررسی میشود "  ...محمدعلی عزیز جعفری ،فرمانده کل سپاه پاسداران ،نیز
آذرماه سال  92از مقابله با " بیوتروریسم " و " تروریسم لیزری " از سوی سپاه خبر داده و گفته بود " :بیوتروریسم ،تروریسم
لیزری و انواع مختلف روشهای سنتی و مدرن باید همواره و به صورت هوشمندانه مورد رصد و شناسایی قرار گرفته و روش
دقیق مقابله با آنها در دستور کار باشد " !»...

این کمیته در حالی برای بررسی ترور بیولوژیک برخی شخصیتهای جمهوری اسالمی ایران ایجاد خواهد شد که ایاالت متحده
آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی ،سابقه ای دیرینه در استفاده از این نوع ترورها برای رسیدن به منافع شیطانی خود در
جهان هستند و این سابقه نه تنها به دوران حاضر برمی گردد ،بلکه در سالهای گذشته نیز به مراتب به چشم خورده است.

 38خلبان آمریکایی که در چین به اسارت درآمده بودند در اعترافات خود پرده از این واقعیت برداشتهاند که ایاالت متحده در
سال  19۵2مقادیر زیادی میکروبهای بیماریهای عفونی و حشرات باکتری دار را از طریق بمبهای خود در مناطقی مانند
شمال شرقی چین رها کردهاند.

در همین راستا ،کارشناسان و مورخان مختلف معتقدند که ویتنام ،میدان آزمایش سالحهای شیمیایی و بیولوژیک آمریکا بوده
است .اعترافات ارتش ایاالت متحده نشان میدهد که داروهای استفاده شده توسط آنها در جنگ ویتنام ،از قبیل آرسنیک سفید،
آرسنیکهای سدیم و کلسیم DNP ،و  DNCو  ،...عالوه بر ایجاد تاولهایی خطرناک بر بدن انسان ،نابودی درختان میوه ،سبزی
کاریها ،گلهها و حیوانات اهلی را به دنبال داشته است.

بهانه سازی های بی پایان "نرگس محمدی" برای رادیو فردا

در چند وقت اخیر ،کمتر شماره ای از این مجله ی هفتگی منتشر شده است که نام "نرگس محمدی" در آن به چشم نخورده و
موضوعی در خصوص حاشیه سازی های این مجرم سیاسی بازداشتی در کشورمان مورد بررسی قرار نگرفته باشد؛ وی سال
هاست که در خط مقدم بهانه سازی برای رسانه های ضد ایرانی از جمله رادیو فردا فعالیت کرده و هر چند وقت یک بار به
شکلی جدید ،خوراک الزم برای حمله ی این ابزارهای رسانه ای در جهت حمله به کشورمان را مهیا می سازد.

در همین راستا ،این هفته نیز ،وی با اعتصاب غذا در زندان ،به تأمین بهانه ی الزم برای این فضاسازی های ضد ایرانی
پرداخته است؛ بهانه ای که رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا همانند سابق نهایت بهره برداری را از آن داشته و با
انتشار گزارشی به بررسی ان و طرح اتهاماتی علیه کشورمان اقدام کرده است.

این رسانه نما در گزارش مذکور که با عنوان « نرگس محمدی " برای تماس با فرزندانش " دست به اعتصاب غذا زد » ،بر
روی پایگاه اینترنتی خود منتشر کرده است ،با تالش برای مظلوم نمایی هر چه بیشتر از این مجرم با سابقه ،مطالب خود را
کامال احساسی مطرح کرده و ضمن به بازی گرفتن احساسات مخاطبین خود ،آورده است « :نرگس محمدی فعال حقوق بشر که
در زندان اوین به سر می برد از روز دوشنبه هفتم تیر دست به اعتصاب غذا زد .وی دلیل این اقدام را ممانعت مقامات قضایی
ایران از تماس تلفنی او با فرزندان خردسالش عنوان کرده است  ...خانم محمدی در نامه ای که وبسایت کانون مدافعان حقوق
بشر آن را منتشر کرده است ،نوشته که " خواسته ای جز امکان تماس تلفنی با فرزندانش ندارد "  ...وی در این نامه شرح
می دهد که در یک سال گذشته تنها یک بار توانسته صدای فرزندان خود را بشنود و در تمام این مدت مقامات قضایی ایران مانع
ارتباط او با دو فرزندش شده اند  ...کیانا و علی ،فرزندان خردسال نرگس محمدی و تقی رحمانی ،فعال سیاسی ملی مذهبی،
تیرماه پارسال نزد پدر خود در فرانسه رفتند .آقای رحمانی که خود در جمهوری اسالمی سال ها زندانی سیاسی بوده به دنبال
رخدادهای سال  1388و صدور احکام سنگین زندان برای فعاالن سیاسی منتقد حکومت ایران به اروپا پناه برد.

در بخشی از نامه خانم محمدی آمده است " :فکر می کردم عزیزانم سه ماه دیگر و برای بازگشایی مدارس می آیند ،اما مهرماه
آمد و فرزندانم نیامدند .درخواست اجازه تماس تلفنی دادم تا حداقل صدایشان را بشنوم ،اجازه ندادند .آذرماه آمد .روز تولد بچه
هایم شد ،تقاضای تلفن کردم تا تولدشان را تبریک بگویم ،اجازه ندادند .در بند زنان اوین ،برخالف تمام زندان های کشور ،تلفنی
برای تماس با خانواده ها وجود ندارد و قدغن است ...یک سال است که ارتباط من با دو فرزند خردسالم در حد پرسیدن
احوال شان از خواهر و برادرم است...صدایشان را فراموش کرده ام "  ...وی در ادامه این نامه می افزاید که اگرچه تجربه
زندان و حتی حکم  1۶سال زندان اراده و باورش را برای دفاع از حقوق بشر تقویت کرده ،اما " رنج و درد حاصل از دوری
عزیران و فرزندان " همچنان باقی ست  ...نرگس محمدی که برای گذراندن حکم شش ساله خود در زندان به سر می برد ،چندی
پیش در دادگاهی غیرعلنی به اتهام " اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور " و " فعالیت تبلیغی علیه نظام " به
چند سال زندان دیگر نیز محکوم شد تا مجموع احکام او به  1۶سال زندان برسد  ...بخشی دیگر از نامه نرگس محمدی به این
شرح است " :گفتم دل کوچک فرزندان در غربتم برای من تنگ است .افسوس هیچ کس نشنید و وقعی ننهاد .یک سال صبوری
کردم شاید وجدانی در این سرزمین خفته دالن به درد آید ،حاصلی نداشت و باز مهر مادرانه ام را انکار کردند .علی رغم میل و
توان جسمی ام ،راهی برایم نماند جز اینکه فریاد «مادر بودن» و دلتنگ بودنم را با اعتصاب غذا اعالم نمایم .شاید دلی به رحم
آید ،شاید شرم و وجدانی وجود داشته باشد ،شاید این کین کیشی و ستم را پایانی باشد "  ...وی در خاتمه این نامه نوشته است" :
من خواسته ای جز امکان تماس تلفنی با فرزندانم ندارم .اگر خواسته بزرگ ،نامعقول ،غیراخالقی ،غیرقانونی و ضدامنیتی است
بگویید و قانعم کنید؟ اگر یک مادر که به زعم حکومتی مجرم شناخته شده ،باید از شنیدن صدای کودکانش محروم شود ،اعالم
کنید ،اگر نه به من مادر اجازه دهید تا صدای فرزندانم را بشنوم .مجازات ما زنان و مادران ،حبس است نه محرومیت از شنیدن
صدای عزیزان مان .انسان بودن ما را باور کنید " !» ...

" نرگس محمدی " یکی از اصلی ترین دنبال کنندگان مسیر " شیرین عبادی " در داخل کشور بوده که راه اندازی و فعالیت جدی
در کمپین معروف به کمپین گسترش فحشا با همکاری دیگر مجرمینی مانند " نسرین ستوده " ،تنها بخشی از این فعالیت هاست.

سیاه نمایی هایش در خصوص وضعیت داخلی ایران و خوش خدمتی های وی برای دشمنان نظام جمهوری اسالمی در قالب
کانون مدافعان حقوق بشر و دفاع از حقوق انسان ها موضوعی است که بارها و بارها توسط وی تکرار شده است و به همین
دلیل نیز ،اردیبهشت ماه سال  1388به اتهام فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه  ۴دادگاه انقالب اسالمی احضار ،اما
با قرار وثیقه موقتا آزاد شد.

نرگس محمدی با فعالیت در جریان فتنه ی پس از انتخابت دهمین دوره ی ریاست جمهوری کشورمان در سال  1388و سپس
پذیرش وکالت نیروهای ضد انقالب ،منافقین ،تروریست ها و فتنه گران ،به تالش های خود برای فضاسازی های ضد ایرانی
ادامه داد تا در نهایت ،به استناد ماده  ۶10قانون مجازات اسالمی ایران (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) به  ۵سال حبس
تعزیری و به استناد ماده  ۴99قانون مجازات اسالمی به تحمل  ۵سال حبس تعزیری و همچنین به استناد ماده  ۵00قانون
مجازات اسالمی (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی ایران) به تحمل  1سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل 11
سال حبس تعزیری محکوم شد که در نهایت این رأی در شعبه  ۵۴دادگاه تجدیدنظر به  ۶سال حبس کاهش یافته و در اردیبهشت
 1391به اجرا درآمد ،اما وی پس از دو سال از زندان آزاد شد.

این مجرم باز هم قدر آزادی را ندانسته و باالفاصله با پیوستن به جمع دیگر مجرمینی مانند " محمد نوری زاد " و " نسرین
ستوده " ،همچنان مسیر غیر قانونی و ضد قانونی پیشین را طی کردهد که که فعالیت های وی در خصوص پرونده " ستار
بهشتی " را می توان یکی از این موارد دانست و همین پافشاری بر رفتار خالف قانون باعث شد تا " نرگس محمدی " بار دیگر
با اتهام تبلیغ علیه نظام ،اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و عضویت در گروه های غیرقانونی بازداشت و
با محاکمه راهی زندان شود.

رادیو فردا و اتهام زنی به فلسطینیان در روز جهانی قدس

روز جهانی قدس ،یکی دیگر از رویدادهای مهم ای هفته در جهان و ایران به حساب می آید؛ روزی که میلیون ها نفر در
شهرهای مختلف کشورمان و حتی در کشورهای مختلف جهان ،با زبان روزه به خیابان ها امده و با مشت های گره کرده ی خود
فریاد حمایت از مردم مظلوم فلسطین و نفرت از رژیم اشغالگر صهیونیستی را به گوش جهانیان و سردم داران ظلم رساندند.

اما طبق معمول آن چه از ابزارهای رسانه ای تحت امر دولت های غربی از جمله رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا
انتظار می رود ،آن ها در این روز تنها با سکوت شاهد این حماسه آفرینی مردم بوده اند.

در همین راستا ،رادیوی فارسی زبان دولت آمریکا نه تنها در برابر راهپیمایی باشکوه مردم ایران و جهان در روز جهانی قدس
سکوت می کند ،بلکه با انتشار گزارشیف همزمان با این روز ،ضمن طرح خبری مبنی بر قتل دختر سیزده ساله اسرائیلی،
فلسطینیان را عامل این قتل معرفی کرده و تالش می کند تا با اثبات افراطی گری و خشونت در بین فلسطینیان ،رفتارهای
ظالمانه ی اسرائیل را تنها دفاعی از خود نشان داده که از روی اجبار و تنها برای مقابله با خشونت های مردم فلسطین صورت
می گیرد.

رادیو فردا در گزارشی که در این خصوص منتشر کرده است ،عنوان می کند « :آمریکا قتل دختر  13ساله ای که تابعیت
دوگانه آن کشور و اسرائیل را دارد ،محکوم کرده است .دختر نوجوان در اتاق خوابش با ضربات چاقوی یک مهاجم فلسطینی
کشته شده است  ...نخست وزیر اسرائیل ،بنیامین نتانیاهو ،نیز در واکنش به این واقعه گفته است " قتل وحشتناک دختر جوان در
تخت خوابش ،نشان دهنده بی رحمی و تشنه به خون بودن تروریست هاییست که در مقابل ما قرار دارند "  ...جان کربی،
سخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده نیز این قتل را ناشی از " بی وجدانی " توصیف کرده است  ...پسر مهاجم که خود 19
ساله بود ،اهل دهکده ای در کرانه باختری بود .او پس از ورود به اتاق خواب دختر  13ساله او را کشت .دختر نوجوان ساکن
شهرک " اربع " (قریه اربع) بود که آن هم در مناطق اشغالی کرانه باختری قرار دارد  ...در پی این قتل نخست وزیر اسرائیل
دستور داد که خانه نوجوان فلسطینی تخریب شود و اجازه کار بستگان مهاجم نیز باطل شده است  ...فرد مهاجم خود با شلیک
گلوله یکی از نگهبانان در محل کشته شده است  ...طی ماه های گذشته و با شدت گرفتن موج تازه ای از حمالت فلسطینی ها،
عمدتا با سالح سرد ،و واکنش نیروهای امنیتی اسرائیل 3۴ ،اسرائیلی و بیش از  200فلسطینی کشته شده اند  ...خشونت های
اخیر پس از ورود گروهی از یهودیان افراطی به مسجداالقصی و اعتراضات فلسطینی ها آغاز شده است  ...اسرائیل شایعات در
مورد احتمال تصرف مسجد را رد کرده است  ...گزارش ها حاکیست گروه بسیاری از نوجوانان و جوانان فلسطینی که دست به
انجام حمالت علیه شهروندان اسرائیلی زده اند در فقر و بی کاری به سر برده و از مذاکرات بی نتیجه صلح و رهبران خود
ناامید شده اند  ...بان کی مون ،دبیر کل سازمان ملل در آذر ماه گذشته گفته بود حمالت خونبار جوانان فلسطینی " نتیجه ترس،
تحقیر ،سرخوردگی و بی اعتمادی " آنهاست  ...در واکنش ،سفیر اسرائیل در سازمان ملل ،این گفته ها را " وقت تلف کردن
برای منطقی جلوه دادن تروریسم فلسطینی " توصیف کرده بود !» ...

این گزارش در حالی منتشر می شود که رسانه ی فارسی زبان دولت آمریکا چندی پیش نیز در گزارشی که با عنوان
"«خشونت بارترین سال» برای کرانه باختری در یک دهه اخیر" بر روی پایگاه اینترنتی خود منتشر کرده است ،با پرداختن به
گزارشی که اخیرا از سوی سازمان ملل متحد در این رابطه منتشر شده است ،تالش کرده بود تا تنها دلیل این خشونت را
افراطگرایی در بین فلسطینی ها معرفی کرده و به عبارتی فلسطینیان را همتراز با تروریست ها خطاب قرار دهد.

این در شرایطی است که سازمان ملل متحد در همین گزارش ،هر چند در لفافه و ناقص ،اما به برخی از دالیل افزایش خشونت
در کرانه باختری و سرزمین های اشغالی ،اشاره ای کوتاه داشته و با پرداختن به وضعیت بحرانی مردم فلسطین پس از حمالت
همه جانبه ی اسرائیل به نوار غزه ،تأکید کرده است که در یک دهه ی اخیر ،آمار کشته های فلسطینیان به دست اسرائیل به
شدت افزایش یافته است ،اذعان داشته است که در یک سال اخیر بیش از  9۴فلسطینی بر اثر حمله ی نظامیان اسرائیل به
راهپیمایی های مسالمت آمیز آن ها جان خود را از دست داده اند؛ ظلم اسرائیل به کشاورزان فلسطینی ،ریشه کن کردن و تخریب
درختان زیتون آن ها و  ...هدف بیرون راندن آن ها از زمین های مادری خود نیز دیگر موضوعی بوده است که سازمان ملل
متحد در گزارش خود به آن اذعان داشته است.

آنچه در باال خوانده اید ،صد و هفتمین 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 دومین هفته از تیر ماه  08 ( 1395الی  15تیر ماه  ) 1395پرداخته است.

