رادیو فردا در هفته ای که گذشت! (شماره )111
 42/51/5931الی 95/51/5931

هفته ای دیگر نیز سپری شد و باز هم دشمنی های غرب با حقیقت و البته جمهوری اسالمی ایران از طریق ابزارهای رسانه ای
آن ها ،ادامه داشته و قابل مشاهده بوده است؛ دشمنی هایی که موضوع و زمان نشناخته و تالش کرده است تا به هر طریقی و به
هر بهانه ای طرح شده و به مخاطبین این ابزارهای رسانه ای منتقل گردد که در این مسیر ،رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی
رادیو فردا طبق معمول یکی از اصلی ترین مراکز برای پیگیری این اهداف بوده است؛ اهدافی که رادیو دیروز تالش کرده است
تا با تنظیم و انتشار مجله ای هفتگی تحت عنوان "رادیو فردا در هفته ای که گذشت!" ،بخشی از آن را به طور خالصه مورد
بررسی و تحلیل قرار دهد ...

رادیو دیروز گزارش میدهد؛

دشمنی غرب با حقیقت هایی که منافعشان را به خطر می اندازد و البته دشمنی آن ها با ایران اسالمی کامال در تمامی تاریخ
کامال محسوس و غیر قابل انکار بوده است که در این مسیر ،یکی از مراکزی که بیش از پیش به کار گرفته شده است ،ابزارهای
رسانه ای تحت امرشان ،از جمله رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا بوده اند که تالش کرده اند با ورود به عرصه ی
جنگ نرم مدیریت شده توسط دولت مردان غربی ،اهداف و منافع تعیین شده توسط آن ها را پیگیری کرده و حقایق متضاد را
قربانی این برنامه ریزی های شیطانی کنند.

در چنین شرایطی و به همین دلیل ،رادیو دیروز تالش کرده است تا با تنظیم و انتشار مجله ای هفتگی با عنوان "رادیو فردا در
هفته ای که گذشت!" ،بخشی از مهمترین برنامه ها و گزارش های این رسانه نما را در بازه های زمانی هفت روزه ،به طوری
خالصه مورد بررسی و تحلیل قرار داده و با بیان واقعیت های موضوعات مختلف مطرح شده برای مخاطبین خود ،ضمن مقابله
با حمالت جنگ نرم آن ها ،در حد توان خود ،پرده از چهره ی حقیقی این گونه ابزارهای رسانه ای غربی نیز بردارد.

بر این اساس ،آن چه در ادامه مطالعه خواهید کرد ،یکصد و سیزدهمین شماره از این مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز است که به
بررسی بخشی از فعالیتهای رادیو فردا در طول چهارمین هفته از مرداد ماه سال  42( 5931الی  95مرداد ماه )5931
پرداخته است.

شماره مجل ٔه هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی مختلف از قبیل
شما مخاطبین گرامی میتوانید در یکصد و سیزدهمین
ٔ
واکنش رادیو فردا به ابعاد جدید همکاری نظامی ایران و روسیه برای مقابله به تروریست در منطقه ،دروغ پردازی این رسانه
ی صهیونیستی – آمریکایی برای تبرئه ی اسرائیل از خشونت علیه کودکان فلسطینی ،اعتراف نادر این رسانه نما به بخشی از
جنایات آل سعود در یمن ،بازتاب دوباره ی عقاید ضد اسالمی "ترامپ" توسط رادیوی دولتی آمریکا ،تالش دوباره ی رادیو فردا
برای به تصویر کشیدن فاصله ای خیالی میان "بوکوحرام" و آمریکا ،بهره برداری این رسانه ی فارسی زبان از بازداشت چند
صیاد ایرانی در آب های کویت در جهت اثبات ادعاهای آل سعود مبنی بر تجاوزگری ایران و  ...را مورد مشاهده نمایید.

خشم رادیو فردا از همکاری نظامی ایران و روسیه

یکی از مهمترین رویدادهای خبری در هفته ی پایانی مرداد ماه  ،5931انتشار اخباری در خصوص یکی از ابعاد جدید و جدی
همکاری های نظامی میان جمهوری اسالمی ایران و روسیه است که در قالب توافقات صورت گرفته میان اعضای ائتالف ضد
تروریستی شامل ایران ،روسیه ،عراق ،سوریه و البته حزب هللا لبنان ،شاهدش بوده ایم و طی آن ،کشورمان به جنگنده های

روسی اجازه داد تا برای حمله به اهداف خود در سوریه ،توقف هایی موقت را در پایگاه هوایی ارتش جمهوری اسالمی در شهر
همدان داشته باشند.

رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا نیز به شدت به این همکاری نظامی و استراتژیک میان ایران و روسیه واکنش
نشان داده و تالش کرده است تا به نوعی ،ضمن بازی با احساسات مخاطبین خود ،این اقدام را به نوعی در اختیار قرار دادن
خاک کشورمان به نظامیان کشوری دیگر تعبیر کرده و آن را نقض قانون و استقالل ایران و ایرانیان نشان دهد.

رادیو فردا در گزارشی که در این هفته منتشر کرده است با اعالم این که «بمبافکنهای روسی برای سومین روز پیاپی از
ایران به سوریه پرواز کردند» ،این گونه عنوان می کند« :مسکو اعالم کرد که هواپیماهای روسی برای سومین روز پیاپی از
ایران برای انجام حمالتی در سوریه پرواز کردند  ...در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که بمبافکنهای روسی توپولف
 44و سوخو  9۳روز پنجشنبه  4۲مرداد از پایگاههای نظامی خود در روسیه و ایران به قصد حمله به مواضع گروه موسوم به
"حکومت اسالمی" در استان دیرالزور سوریه پرواز کردند  ...به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،این بیانیه اضافه میکند که
در این حمالت پنج زاغه مهمات و مخزن سوخت و شش مرکز نظامی مورد هدف قرار گرفتند که در نتیجه آن خسارات سنگینی
به شبهنظامیان داعش وارد آمد  ...روسیه برای نخستین بار روز سهشنبه اعالم کرد که هواپیماهای آن از یک پایگاه نظامی در
ایران برای انجام حمالتی در سوریه استفاده میکنند .مقامات ایران نیز تأیید کردند که هواپیماهای روسی از پایگاه نوژه همدان
استفاده میکنند !»...

اما چرا این حضور و همکاری میان جمهوری اسالمی ایران و روسیه ،تا این حد مورد توجه و بازتاب رسانههای وابسته به
دولتهای غربی قرار گرفته است؟!

دهنده موضوعاتی است که میتواند حتی تمامی تحوالت منطقه را تحت تأثیر قرار دهد و این تغییرات یقینا به
این همکاری نشان
ٔ
سود غرب ،از جمله آمریکا و البته رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.

استفاده هواپیماهای نظامی روسیه از پایگاه هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در همدان ،به اذعان بسیاری از کارشناسان،
ٔ
اون همکاریهای استراتژیک میان این دو کشور و اعتمادی که میانان ها ایجاد شده است را به نمایش میگذارد که یقینا قدرت و
استحکام همکاریها در ائتالف ضد تروریستی ایجاد شده با حضور ایران ،روسیه ،سوریه ،عراق و حزب هللا را در منطقه به
دنبال خواهد داشت که برای غرب از اهمیتی غیر قابل انکار برخوردار است.

بعالوه ،در این موضوع اصال در اختیار قرار دادن یک پایگاه به نظامیان یک کشور خارجی وجود ندارد ،بلکه در شرایطی این
همکاری باالی نظامی و استراتژیک میان جمهوری اسالمی ایران و روسیه در حال جریان است که جنگندههای روسیه ،تنها
اجازه دارند از فضای پایگاه هوایی شهید نوژه همدان که در اختیار ارتش کشورمان قرار دارد ،تحت کنترل و اطاعت از
دستورات فرماندهی این پایگاه استفاده کنند.

عال الدین بروجردی ،رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی ایران ،ئر مصاحبه ای که در همین
خصوص چندی پیش با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) داشته است ،در پاسخ بهادعاهای مطرح شده از سوی برخی گروهها
که این همکاری میان ایران و روسیه را مغایر با اصل  5۳۱قانون اساسی کشورمان دانستهاند ،این گونه تأکید میکند " :اصل
 5۳۱استقرار هرگونه پایگاه نظامی در کشور حتی برای استفاده صلح آمیز را ممنوع کرده است؛ حال اینکه استفاده از پایگاه
هوایی نوژه برای عبور هواپیما و سوختگیری است و این موضوع با اصل  5۳۱مغایرتی ندارد .اصل  5۳۱استقرار و دادن
پایگاه به بیگانگان را ممنوع کرده که در اینجا بحثی برای دادن پایگاه و استقرار مطرح نیست؛ بلکه موضوع در حد سوختدادن
آن هم در چارچوب همکاریهای چهار جانبه جمهوری اسالمی ایران ،عراق ،روسیه و سوریه است؛ توافقی که مبتنی بر منافع و
امنیت جمهوری اسالمی است .در واقع روسیه از حریم هوایی ایران برای مبارزه با تروریسم در سوریه و عراق استفاده میکند؛

به این دلیل که در یک سال گذشته همکاری چهارجانبه بین چهار کشور منعقد شد ،به همین دلیل ما اتاق مشورت مشترکی در
دمشق و بغداد داریم و در این چارچوب توافقات متعددی اجرا شده که یکی از اینها استفاده از حریم هوایی پایگاه نوژه است" .

دروغ شاخ دار رادیو فردا در حمایت از اسرائیل!

رفتر خشونت بار و ظالمانه ی نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیستی با مردان ،زنان و حتی کودکان فلسطینی در طول ده های
اخیر کامال موضوعی اثبات شده و غیر قابل انکار است؛ موضوعی که مظلومیت مردم فلسطین و در مقابل ،خوی حیوانی
اسرائیل را به جهانیان نشان داده و به آن ها کمک می کند تا واقعیت را بیش از پیش درک کنند.

اما در این بین ،ابزارهای رسانه ای وابسته به دولت های غربی از جمله رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا همواره
تالش کرده اند تا به شکل ها و بهانه هایی مختلف این حقیقت را وارونه جلوه داده ،با پنهان سازی خوی حیوانی اسرائیل ،آن ها
را انسان دوست و عالقه مند به صلح در سرزمین های اشغالی معرفی کرده و مردم فلسطین را عامل درگیری ها و خشونت های
در جریان نشان دهند؛ که در همین راستا ،در این هفته شاهد انتشار گزارشی توسط این رادیوی فارسی زبان بوده ایم که از تنبیه
برخی نظامیان اسرائیلی به دلیل بد رفتاری با مردم فلسطین خبر داده است که به همین دلیل و با توجه به آن چه در دنیای واقعی
از رفتارهای صهیونیست ها شاهد بوده ایم ،بیشتر به خنده دارترین لطیفه ی قرن شبیه است.

رادیو فردا در این گزارش با تأکید بر این که « اسرائیل سربازانی را که به فلسطینیان حمله کرده بودند "تنبیه کرد" » ،اوج
خشونت سربازان اسرائیلی را گرفتن دوچرخه یک کودک فلسطینی نشان داده ،می آورد« :ارتش اسرائیل روز پنجشنبه 4۲
مرداد اعالم کرد سه سربازی را که اخیرا به سوی مردان فلسطینی در ساحل غربی رود اردن نارنجک بیهوشکننده پرتاب کرده
بودند ،تنبیه کرده است  ...به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،فیلمی که توسط دوربینهای مداربسته ایمنی ضبط شده نشان
میدهد که یک جیپ ارتش اسرائیل کنار چهار مرد فلسطینی در حال کشیدن قلیان ،لحظهای توقف میکند و پس از حرکت
خودرو نارنجکی کنار آن مردان منفجر میشود  ...در همین رابطه ارتش اسرائیل اعالم کرد یک درجهدار به خاطر "نقض
مقررات نظامی" ده روز زندانی شده و دو سرباز دیگر نیز تنبیه شدهاند  ...این ویدئو یکی از تازهترین تصاویر مربوط به موج
خشونتهای اخیر است که به طور وسیع در رسانههای اسرائیلی و فلسطینی منتشر شدهاند  ...از اواخر تابستان گذشته در
جریان حمالت فلسطینیان با اسلحه گرم و سرد و یا زیر گرفتن مردم با اتومبیل 9۳ ،اسرائیلی و دو گردشگر آمریکایی کشته
شدهاند .در همین مدت حداقل  45۱فلسطینی هم به ضرب گلوله نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شدهاند .اسرائیل مدعی است اکثر
آنها مهاجم بودهاند  ...فلسطینیان اسرائیل را متهم کرده که با این مهاجمان ،حتی آنهایی که زخمی میشوند و یا قبل از حمله
دستگیر شدهاند ،با خشونت بیش از حدی رفتار میکند و برای اثبات چنین اتهامی تاکنون چندین ویدیو منتشر شده است  ...در
مشهورترین موارد از این خشونتها یک گروهبان ارتش اسرائیل به نام الور آزاریا به قتل عمد متهم شده است .فیلمی که از
حادثه ضبط شده نشان میدهد او در شهر الخلیل در ساحل غربی رود اردن یک مهاجم فلسطینی را که زخمی شده بود به ضرب
گلوله میکشد  ...اوایل ماه اوت  455۱فیلم دیگری منتشر شد که نشان میدهد ماموران مرزبانی اسرائیل دوچرخه یک دختر
بچه  ۲ساله فلسطینی را از او میگیرند .در ادامه فیلم دیده میشود که یکی از ماموران اسرائیلی دوچرخه را پشت بیشهای روی
زمین رها کرده است .یک داوطلب فلسطینی که برای گروه مدافع حقوق بشر بت سلم در اسرائیل کار میکند این صحنهها را
فیلمبرداری کرده است .وزارت دادگستری اسرائیل اعالم کرد رفتار این ماموران غیر حرفهای بوده ولی قصد ندارد پروندهای
علیه آنها تشکیل دهد  ...دو ویدئوی دیگری که اخیرا منتشر شدهاند مصائب زندگی روزانه فلسطینیها در مناطق اشغالی ساحل
غربی رود اردن تحت حاکمیت اسراییل را نشان میدهند  ...سخنگوی گروه مدافع حقوق بشر بت سلم میگوید بدون انتشار فیلم
بعید بود در مورد ماجرای دوچرخه تحقیقی انجام شود  ...ارتش اسرائیل میگوید "فارغ از اینکه از این موارد فیلمبرداری شده
باشد یا نه ،سربازان موظفاند هر مورد از نقض مقررات و ارزشهای سختگیرانه نیروهای مسلح را گزارش دهند"  ...ارتش
اسرائیل تاکید میکند که سیستم قضایی آن به خوبی عمل میکند و درصد کم مجازاتها به معنای عدم اقدام ارتش نیست !»...

اما این در حالی است که بر اساس اذعان خود رادیو فردا " خبرگزاری آسوشیتدپرس تأکید کرده است که یک نهاد غیردولتی و
دیدهبان در اسرائیل به نام «یش دین» میگوید بین سالهای  4555تا  4559فقط  5.۳درصد از شکایات فلسطینیان به اعالم جرم
علیه نظامیان اسرائیلی منجر شد" .

جنبش جهانی دفاع از کودکان فلسطینی نیز در گزارش و بیانههای مختلف خود تأکید کرده است که ساالنه بیش از هشتصد کودک
فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل بازداشت شده و مورد بازجویی قرار میگیرند.

اسرائیل تنها در جنگ  ۰5روزه علیه نوار غزه در سال  455۳میالدی بیش از  4455فلسطینی از جمله  ۰5۱کودک و 4۲9
زن فلسطینی را بهش هادت رسانده است.

حتی امارها گویای تشدید خشونت نظامیان اسرائیلی علیه نوجوانان فلسطینی نیز میباشد؛ به طوری که امار منتشر شده توسط
اداره زندانهای رژیم اشغالگر صهیونیستی در خصوص تعداد نوجوانان فلسطینی زندانی ،نشان میدهد که این تعداد از  5۷5نفر
در سپتامبر ( 455۰شهریور  )3۳به  ۳9۲نفر در ژانویه ( 455۱بهمن  )3۳افزایش یافته است.

وقتی در حرکتی نادر ،رادیو فردا اعتراف می کند!

حمله جنگنده های متعلق به عربستان سعودی به بیمارستان وابسته به سازممان بین المللی پزشکان بدون مرز در یمن در این هفته
به قدری از سوی نهادهای بین المللی و رسانه های مطرح جهان با واکنش همراه بود و به قدری چهره ی ضد انسانی و جنایتکار
آل سعود را به نمایش می گذاشت که دیگر جایی برای انکار و تحریف حقیقت از سوی رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو
فردا باقی نگذاشته و این رسانه نما را نیز وادار به اعتراف کرده بوده است.

این رسانه ی فارسی زبان وابسته به وزارت امور خارجه ی آمریکا در گزارشی که به این موضوع اختصاص داده است ،با
اشاره به این که « حمله هوایی به بیمارستان پزشکان بدون مرز در یمن " 55کشته" برجای گذاشت » ،آورده است« :منابع
بیمارستانی و محلی در یمن می گویند در جریان حمله هوایی به یک بیمارستان مورد حمایت "پزشکان بدون مرز" دست کم 55
نفر کشته شدهاند .این بیمارستان در استان حجه در شمال یمن واقع شده است  ...به گزارش رویترز ،منابع محلی و پزشکان بدون
مرز می گویند ،در حمله هوایی به بیمارستان ،بخش اورژانس بیمارستان عبس کامال از بین رفت و  55نفر کشته و  45نفر نیز
زخمی شدهاند  ...ابراهیم آرام ،رییس بیمارستان "عبس" گفته است در جریان حمله به این بیمارستان ،دست کم سه عضو یمنی
پزشکان بدون مرز از جمله کشته شدگان هستند  ...وی اضافه کرده است ،سه تن از دیگر از اعضای خارجی پزشکان بدون
مرز نیز مجروح شده و سه نفر دیگر پاهایشان قطع شده است  ...در حالی این بیمارستان در روز دوشنبه مورد حمله قرار گرفته
که حمله هوایی ائتالف به رهبری عربستان به مدرسه و یک منطقه مسکونی در شمال یمن روز شنبه دست کم  53کشته برجای
گذاشت  ...طبق این گزارش ائتالف به رهبری عربستان به دنبال شکست مذاکرات صلح یمن ،حمالت خود به مواضع شبه
نظامیان شیعه حوثی تشدید کرده است  ...در همین حال ،پزشکان بدون مرز در بیانیهای اعالم کرده است ،موقعیت این
بیمارستان را به اطالع همه طرفهای درگیر از جمله به ائتالف به رهبری عربستان اطالع داده شده بود  ...در این بیانیه
تصریح شده است که  55نفر از جمله یکی از نیروهای پزشکان بدن مرز در این بمباران کشته شدهاند  ...پزشکان بدون مرز
میگوید ،در  54ماه گذشته دست کم چهار بار تاسیسات وابسته به این سازمان بینالمللی مورد حمله قرار گفته است  ...به
گزارش رویترز سخنگوی ائتالف به رهبری عربستان حاضر نشده است در این زمینه ابراز نظر کند  ...در همین حال ،فرحان
حق ،سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که سازمان ملل در حال جمع آوری اسناد و مدارک در این زمینه است ...
دستکم  ۱۰55نفر از زمان آغاز حمالت هوایی به یمن جان خود را از دست دادهاند که حدود نیمی از آنها غیرنظامی هستند
!»...

آل سعود و متحدانش در یمن ،پیش تر نیز بارها حقوق اولیه انسانی و قانونهای بین المللی را نقض کردهاند؛ از این جمله
میتوان به جنایات این متجاوزات در قبال کودکان یمنی اشاره کرد که در باال به آن اشاره ای کوتاه شده است.

جنگنده عربستانی که چهار کودک یمنی را شهید کرد و
بمباران چند روز پیش منطقه مسکونی "نَهم" واقع در شرق صنعا توسط
ٔ
با واکنش صندوق یونیسف نیز همراه بود ،تنها یک نمونه از این جنایات است.

جولیان هارنس نماینده سازمان ملل در بیانیه ای که در پی این حمله منتشر کرده است این گونه به این جنایات اشاره میکند:
"یونیسف از کشته شدن هزار و  545کودک و زخمی شدن بیش از هزار و  ۱55کودک دیگر در یمن از آغاز حمله نظامی
ائتالف سعودی در ماه مارس  455۰میالدی به این کشور اطمینان حاصل کرده و احتمال میدهد که ارقام واقعی بسیار بیشتر از
اینها باشد .کودکان در یمن بهای گزافی در نتیجه گلوله بارانها و بمبارانها میپردازند .یونیسف این گونه اقدامات را محکوم
میکند و از همه طرفهای درگیر میخواهد تا باالترین سطح احتیاط را رعایت کنند و از آسیب رساندن به زیرساختهای
غیرنظامی اجتناب بورزند" .

حتی سازمان ملل متحد نام عربستان را در لیست ناقضین حقوق کودکان نیز به دلیل جنایت علیه کودکان یمنی اضافه کرده بود که
به اذعان بان کی مون ،دبیرکل این سازمان بین المللی ،در پی تهدیدهای آل سعود به عدم ادامهٔ کمکهای مالی خود به آنها،
مجبور به حذف نام عربستان از این لیست شدند.

اظهارات ضد اسالمی ترامپ و تابلوی تبلیغاتی رادیو فردا!

انتخابات پیش روی دور جدید ریاست جمهوری در ایاالت متحده ی آمریکا و رقابت های انتخاباتی و تبلیغات نامزدهای نهایی این
عرصه در طول ماه های اخیر تحت الشعاع حاشیه هایی بوده است که "دونالد ترامپ" ،نامزد نهایی حزب جمهوری خواه در این
انتخابات ،با اظهارات و عقاید خود ایجاد کرده است که در این بین ،نگاه ضد اسالمی وی و عقاید تبعیض آمیزش علیه مسلمانان
ساکن در آمریکا و سایر نقاط جهان ،کامال محسوس و غیر قابل انکار است.

اما همانطور که پیشتر نیز در شماره های پیشین همین مجله ی هفتگی به بررسی آن ها پرداخته ایم ،این اظهارات و عقاید ضد
اسالمی "ترامپ" ،همواره با پوشش دهی و بازتاب گسترده از سوی ابزارهای رسانه ای وابسته به دولت های غربی از جمله
رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا همراه بوده است که در این هفته نیز ما شاهد انتشار گزارشی از این نوع در پایگاه
اینترنتی این رسانه نما بوده ایم که در ادامه به طور خالصه آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

رادیو فردا در گزارشی که دوشنبه آخر مرداد ماه  5931در همین رابطه منتشر کرده است ،ضمن تالش برای ترسیم چهره ای
ضد تروریسم و صلح طلب از این نامزد افراطی حزب جمهوری خواه آمریکا ،این گونه عنوان می کند« :دونالد ترامپ ،نامزد
حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ،روز دوشنبه ضمن ارائه برنامه خود در خصوص مبارزه با تروریسم
و "اسالم افراطی" اظهارداشت ،در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ،مسلمانانی که میخواهند به آمریکا مهاجرت
کنند میبایست امتحان عقیدتی بدهند ...دونالد ترامپ ،نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ،روز
دوشنبه ضمن ارائه برنامه خود در خصوص مبارزه با تروریسم و "اسالم افراطی" اظهارداشت ،در صورت پیروزی در
انتخابات ریاست جمهوری ،مسلمانانی که میخواهند به آمریکا مهاجرت کنند میبایست امتحان عقیدتی بدهند  ...به گزارش
"سیان ان" دونالد ترامپ که در اوهایو سخنرانی میکرد ،گفته است :ما در دوران جنگ سرد ،امتحانهای عقیدتی داشتیم .هرچند
چنین چیزی تاکنون به تأخیر افتاده است ،اما برای مقابله با تهدیدهایی که اکنون با آنها روبه رو هستیم ما به امتحانهای تازه
احتیاج داریم ...وی تصریح کرده است که دولت دونالد ترامپ فقط به کسانی اجازه میدهد که وارد امریکا بشوند که به
ارزشهای این کشور باور داشته باشند  ...نامزد حزب جمهوریخواه در ادامه گفته است ،عالوه برکسانی که هوادار گروههای
تروریستی هستند ،میبایست کسانی که دیدگاه خصمانه نسبت به آمریکا و ارزشهای آن دارند ،یا کسانی خواهان اجرای قانون
شریعت اسالم به جای قانون اساسی آمریکا هستند ،آزمون بدهند  ...روزنامه واشینگتن پست میگوید ،برنامه اعالم شده دونالد
ترامپ برای گرفتن آزمون عقیدتی از مسلمانان ،به نوعی شبیه به قانونی که در دوران رونالد ریگان برای جلوگیری از ورود
مهاجران غیرقانونی اعمال میشد ،است  ...وی همچنین تصریح کرده است ،در ارتباط با جزئیات موضوع ورود مهاجران
مسلمان به آمریکا ،وزارت خارجه و وزارت امنیت داخلی را مأمور خواهد کرد تا فهرستی از کشورهایی را که ورود

شهروندانشان به ایاالت متحده ممنوع خواهد بود ،تهیه کنند  ...با این حال دونالد ترامپ در سخنرانی روز دوشنبه خود
محورهای اصلی "مبارزه با تروریسم اسالمگرایان افراطی" را ترسیم کرد  ...نامزد حزب جمهوریخواه در ادامه گفته است که
در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ،دولت وی تمرکز خود را بر نابودی گروه حکومت اسالمی ،داعش ،متمرکز
خواهد کرد و با هرکشوری که چنین هدفی را داشته باشد ،عملیات مشترک انجام خواهد داد  ...وی در ادامه به شدت از
سیاستهای دولت باراک اوباما در مبارزه با گروه داعش انتقاد کرد  ...نامزد حزب جمهوریخواه همچنین از سیاست دولت
باراک اوباما در راستای دستیابی به توافق هستهای با ایران انتقاد کرده و گفته است :ایران ،بزرگترین کشور حامی تروریسم
اکنون با دریافت  5۰5میلیارد دالر و همچنین  ۳55میلیون دالر باج غرق در پول نقد شده است .آ زهمه بدتر این که توافق
هستهای ایران را که بزرگترین حامی تروریسم اسالم افراطی است ،در مسیر دستیابی به بمب هستهای قرار میدهد  ...دونالد
ترامپ اضافه کرده است :سیاست خارجی اوباما و کلینتون باعث شکل گیری داعش شده ،به بیثباتی خاورمیانه منجر شده و
ایران که در خیابانهایش شعار "مرگ بر آمریکا" سر میدهند ،در موقعیت برتری در منطقه قرار داده است ،اکنون میخواهد به
قدرت جهانی بدل شود !»...

اما در شرایطی رادیو فردا این گونه اظهارات ناشی از اسالم ستیزی دونالد ترامپ را بازتاب میدهد که همین نوع عقاید و
اظهارات وی ،بارها با اعتراضاتی نه تنها در داخل آمریکا ،بلکه در سراسر جهان همراه بوده است.

از اعتراضات مقامات مختلف دولتی آمریکا مانند باراک اوباما ،رئیس جمهوری فعلی این کشور و جان کری ،وزیر امور
خارجه ایاالت متحده گرفته تا اعتراضات گسترده هم حزبیهایش مانند "باب بنت" سناتور مشهور جمهوری خواه و حتی
گسترده مردمی در نقاط مختلف آمریکا و حتی فراتر از اینها ،اعتراضات سازمان ملل متحد ،سازمان
اعتراضات و تجمعات
ٔ
دهنده پوچی ،کذب و افراطی است که در عقاید و
نشان
همگی
،
...
و
مختلف
کشورهای
ارشد
مقامات
و
عفو بین الملل ،روسا
ٔ
سخنان پر حاشیهٔ این نامزد تصدی ریاست کاخ سفید به حساب میآید.

در همین راستا ما شاهد بودیم که حتی هزاران یهودی آمریکایی (بیش از هشت هزار نفر) با شرکت در کمپین "فهرست" که از
سوی سازمان مردمنهاد " "Bend the Arcایجاد گردیده است ،بر علیه عقاید ضد اسالمی "دونالد ترامپ" نامزد جمهوریخواه
انتخابات ریاست جمهوری تجمع کرده و شعار سر دادند و این عقاید از جمله ثبت اطالعات و نام نویسی الکترونیکی از مسلمانان
آمریکایی را همانند عملکرد نازیها در ثبتنام از یهودیان دانستند.

جان کری ،وزیر امور خارجهٔ آمریکا حتی این اظهارات را به نوعی "تهدید امنیت ملی" برای کشورش دانسته است.

"بوکوحرام" ،دوست پنهان آمریکا در آفریقا

ما در چند وقت اخیر بارها و بارها شاهد انتشار گزارش هایی توسط رسانه ی فارسی زبان وابسته به کاخ سفید بوده ایم که طی
آن با بررسی و بازتاب بخشی از جنایات گروه تروریستی "بوکوحرام" در نیجریه و سایر نقاط قاره آفریقا ،تالش کرده است تا
خود و مقامات آمریکایی را مخالف فعالیت های غیر انسانی این تروریست ها نشان داده و به نوعی بی طرفی خود را به
مخاطبینش بقبوالند.

اما در تمامی این مدت ،ما شاهد بوده این موضوع اساسی بوده ایم که رادیو فردا در تمامی گزارش هایی که در خصوص فعالیت
های "بوکوحرام" منتشر کرده است ،آن بخش مهم از واقعیت این گروه را که حامیان و دست های پشت پرده ی جنایاتش می باشد
را نادیده گرفته و هیچ اشاره ای به آن ها نمی کند؛ حقایقی که نشان می دهد ایاالت متحده ی آمریکا همانند سایر نقاط جهان ،در
آفریقا نیز به وسیله ی تروریست ها به دنبال تحقق اهداف شیطانی خود گام بر می دارد.

این رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی در گزارشی که این هفته منتشر کرده است با اعالم خبری مبنی بر این که «گروه
بوکوحرام ویدئوی جدیدی از دختران ربودهشده منتشر کرد» ،می آورد« :گروه اسالمگرای بوکو حرام که دو سال پیش دهها
دختر دانشآموز را در نیجریه ربود روز یکشنبه ویدئوی جدیدی از این دختران منتشر کرد  ...در ویدئوی جدید حدود پنجاه تن
از دختران که چادر به سر دارند دیده میشوند و مرد مسلحی که همراه دختران است از دولت نیجریه میخواهد برای آزادی این
گروگانها ،اعضای زندانی بوکوحرام را آزاد کند  ...گروه بوکوحرام دو سال پیش در حمله به مدرسهای در شمال شرق نیجریه
بیش از  4۷5دختر را که بیشترشان مسیحی بودند ربود و حدود دویست تن از این دختران همچنان در اسارت هستند ...
بوکوحرام به معنای "تحصیالت غربی حرام" گروهی ست که در پی تأسیس حکومت اسالمی در شمال نیجریه است و حمالتش
در هفت سال گذشته بیش از هزار و پانصد کشته و دو میلیون آواره برجای گذاشته است !»...

اما آیا پرداختن به جنایات این تروریستها ،بدون اندک توجهی به تأمین کنندههای مالی – تسلیحاتی آنها حامیان پشت پردهشان،
میتواند اثرگذار بوده و ناشی از یک نگرانی حقیقی باشد؟!

متحده آمریکا با این گروه
آیا سکوت رسانههای مختلفی مانند رادیو فردا در برابر ارتباطات دولتهای غربی به ویژه ایاالت
ٔ
تروریستی وابسته به القاعده و همچنین حمایتهای آل سعود از این جنایت کاران ،کامال سهوی و غیر عمد است؟!

آیا تا کنون رادیو فردا به واقعیتهایی از قبیل اسناد افشا شده در خصوص تبادالت مالی صورت گرفته میان "بوکوحرام" و
"سازمان اطالعات و جاسوسی آمریکا (سیا)" اشاره کرده است؟!

آیا تا کنون این رسانه نما به این نکته که  CIAقبل از عملیاتهای تروریستی این گروه از آنها اطالع داشته است؟!

در همین راستا ویکی لیکس ،در یکی از افشاگریهای خود علیه آمریکا ،اسنادی را منتشر کرده است که به راحتی اثبات میکنند
سفارت آمریکا در نیجریه بطور پنهانی سلسله اقدامات خرابکارانه ای را طراحی و اجرا میکند که هدف نهایی آن تضعیف و
حذف نیجریه به عنوان یک رقیب استراتژیک بالقوه در قاره آفریقاست؛ این اسناد تأکید میکند که حفظ جریان امن انرژی از
نیجریه به آمریکا با معطوف کردن توان این کشور به کنترل بحرانهای داخلی  -آن هم در مناطقی کامال به دور از منابع نفت و
گاز  -از جمله دیگر برنامههای آمریکا برای این کشور آفریقایی است؛ به همین دلیلی ما شاهد بودیم که در پی کاهش صادرات
نفت نیجریه به آمریکا ،این کشور کمکهای خود به نیجریه برای مقابله با تروریستها را نیز قطع میکند.

اسناد ویکی لیکس در یکی از موارد نشان میدهد که در دسامبر سال  ،4555دفتر سیا در الجزایر در حدود  ۳5میلیون نایرا
(واحد پول نیجریه) به گروهک بوکوحرام برای همکاری بلندمدت با این سازمان کمک مالی کرده است؛ این اسناد به وضوح
گویای این واقعیتهاست که اقداماتی مانند شنود ارتباطات مقامات دولتی ،جاسوسی اقتصادی و شنود افراد شاخص در این حوزه،
حمایت مالی از گروههای شورشی و معارض و پیشنهادهای مالی در قالب رشوه و یا اقامت و حق شهروندی آمریکا به مقامات
ارشد نیجریه در قبال عمل در راستای منافع آمریکا ،از جمله برنامههایی بوده است که سفارت آمریکا در نیجریه انجام میدهد.

با این وجود کامال منطقی و غیر قابل انکار است که این حمایتها تنها یک حماست ساده و تنها یک ارتباط ساده نبوده و با این
متحده آمریکا دستانش به خون قربانیان جنایات "بوکوحرام" نیز آلوده است؛ همانطور که به خون قربانیان جنایات
وجود ایاالت
ٔ
داعش در عراق و سوریه ،آل سعود در یمن و  ...آلوده بوده و هست.

بازداشت صیادان ایرانی ،بهانه ای برای ادعاهای ضد ایرانی رادیو فردا

در دو هفته ی قبل و در شماره ی  555مجله ی هفتگی رادیو دیروز به بررسی گزارشی پرداختیم که طی آن رادیو فردا،
همصدا با حکومت عربستان سعودی ،جمهوری اسالمی ایران را به نادیده گرفتن مرزهای آبی سایر کشورهای حوزه ی خلیج
فارس و بی توجهی به آن و در نتیجه نقض پی در پی این مرزها متهم کرده بود و تالش کرده بود تا به این بهانه ،نه تنها کشور
متجاوز عربستان را در دید مخاطبین خود بی گناه جلوه دهد ،بلکه با یک تیر دو نشان را هدف گرفته و ایران اسالمی را نیز به
عنوان یک کشور متجاوز معرفی نماید.

در همین راستا ،در این هفته نیز ما شاهد انتشار گزارشی در پایگاه اینترنتی این رسانه نما بوده ایم که طی آن تالش کرده است،
با بازتاب جهت دار خبری در خصوص بازداشت چند صیاد ایرانی در آب های کشور کویت و بزرگ نمایی بیش از حد این
روی داد ،از آن در جهت اثبات آن اتهام ها و ادعاهای ضد ایرانی که در باال به آن اشاره شد ،بهره برداری کند.

این رسانه ی فارسی زبان دولت آمریکا در این گزارش ،با اشاره به این خبر که « کویت  55ایرانی را به اتهام "ورود
غیرقانونی" به این کشور بازداشت کرد » ،عنوان کرده است« :وزارت کشور کویت اعالم کرد که نیروهای گارد ساحلی این
کشور 55" ،ایرانی نفوذی" را به خاطر "تالش برای ورود غیرقانونی و پنهانی" به این کشور بازداشت کردهاند  ...خبرگزاری
رسمی کویت ،روز یکشنبه  4۳مرداد با انتشار خبر بازداشت این  55نفر ،گزارش داد که یکی از افراد بازداشت شده ،پس از
آنکه از دستور گارد ساحلی این کشور برای تسلیم شدن سرپیچی کرد ،زخمی شده است  ...علیرضا عنایتی ،سفیر ایران در
کویت ،خبر بازداشت این  55تن را تأیید کرده و گفته است که در این زمینه پیگیریهای سفارت ایران از طریق کانالهای
رسمی در کویت ادامه دارد  ...آقای عنایتی ،به خبرگزاری فارس گفته است که "قطعا  3نفر از این افراد در سالمت کامل
هستند" و درباره نفر دهم "پیگیریهای ما در حال انجام است که بتوانیم از وضعیت این فرد و سالمتی آن اطالع حاصل کنیم"
 ...سفیر ایران در کویت همچنین ابراز امیدواری کرده "با توجه به اینکه اصل خبر این است که ورود غیرمجاز صورت گرفته
و موضوع خاصی غیر از این نیست ،وضعیت این افراد را به سرعت روشن شود" !»...

اما این در خبر در حالی این گونه توسط رادیو فردا بازتاب داده میشود که چندی پیش در گزارشی ویژه ،کشورمان را متجاوز
خطاب قرار داده و با ادعای شکایت عربستان سعودی و کویت از ایران به سازمان ملل متحد برای بی توجهی به حریم قانونی
آبی آنها و تجاوزهای مکرر به آبهای متعلق به این کشورها ،به فضاسازی علیه جمهوری اسالمی پرداخته بود و به همین دلیل
نیز با بازتاب جهت دار این خبر تالش کرده است تا ذهن مخاطبین خود را به بازی گرفته و آن گزارش پیشین را موج جلوه دهد.

این در حالی است که  55ایرانی بازداشت شده به اذعان خود رادیو فردا صیادان و ماهی گیرانی بودند که در حین ماهیگیری به
محدوده آبی کویت شده و با برخورد نیروهای نظامی این کشور بازداشت شدهاند .که البته جزئیات بیشتری در این
اشتباه وارد
ٔ
خصوص هنوز منتشر نشده است؛ اما آن چه که مشخص است بی ارتباطی این اقدام صیادان بازداشتی با نهادهای دولتی –
نظامی جمهوری اسالمی ایران و رفتار شخصی و خودسر آنهاست که در نتیجه نمیتوان از این موضوع برای اثبات درستی
شکایت عربستان سعودی و کویت از کشورمان به سازمان ملل متحد بهره برداری کرد.

خود این رسانه نما در بخشی از گزارش خود نیز به این موضوع به نوعی اذعان داشته و تأکید میکند که "صیادان محلی به
طور معمول به اتهام ورود «غیرقانونی» به آبهای کشوری که اقدام به بازداشت آنها کرده دستگیر و برای مدتی زندانی و پس
از رایزنیها آزاد میشوند".

علیرضا عنایتی سفیر جمهوری اسالمی ایران در کویت در مصاحبه ای خبری با خبرگزاری فارس در پاسخ به سواالتی در این
خصوص ،با اعالم این که هنوز از طریق قامات رسمی کشور کویت از جمله وزارت امور خارجهٔ این کشور ،خبری در این
خصوص منتشر نشده است ،تأکید میکند که " طرف کویتی پاسخگوی تماسهای ما بوده و انشاءهللا در همکاری بین دو طرف

ایرانی و کویتی و با توجه به اینکه اصل خبر این است که ورود غیرمجاز صورت گرفته و موضوع خاصی غیر از این نیست،
وضعیت این افراد را به سرعت روشن شود" .

آنچه در باال خواندهاید ،یکصد و سیزدهمین شماره از مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز است که همانند هفتههای پیشین با عنوان " رادیو
فردا در هفته ای که گذشت! " منتشر گردیده و در این شماره به بررسی خالصه وار بخشی از مهمترین برنامهها و گزارشات این
رسانهٔ صهیونیستی – آمریکایی در چهارمین هفته از مرداد ماه  42( 5931الی  95مرداد ماه  )5931پرداخته است.

