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هفت روز دیگر از دشمنیهای بی پایان رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا با ایران اسالمی را نیز پشت سر گذاشتهایم.
هفت روزی که طبق معمول همیشه پر است از ادعاهای بی اساس و دروغهای شاخ داری که برای کتمان حقایقی که منافع
اربابانش را به خطر میاندازد ،توسط این رسانه وابسته به کاخ سفید ،مورد استفاده قرار گرفته است؛ "رادیو فردا در هفته ای که
گذشت!" عنوانی برای مجله هفتگی رادیو دیروز است که بخشی از فعالیتهای این رسانه نما را مورد بررسی قرار میدهد ...

رادیو دیروز گزارش میدهد؛

رسانه فارسی زبان تحت امر وزارت امور خارجه آمریکا در یک هفته دیگر از عمر سراسر شوم خود ،با پافشاری بر روی
فعالیتهای مملو از دروغ ،تهمت ،پنهان کاری و توجیههای بی دلیل ،ثابت کرد که غالمی حلقه به گوش غرب ،به راستی شایسته
اوست.

رادیو فردا در هفت روز اخیر با تالش برای موجّه نشان دادن ادعاهای پوچ و دروغین و رفتارهای اشتباه مقامات غربی،
بخصوص مقامات آمریکایی و اسرائیلی ،ادامه تهمت زنیها به جمهوری اسالمی ایران و  ...ثابت کرد که همچنان برای جلب
حمایتهای هرچه بیشتر از سوی اربابانش ،هر کاری که بتواند خواهد کرد و در این بین ،مجله هفتگی رادیو دیروز در قالب
سری گزارشات "رادیو فردا در هفته ای که گذشت!" ،تالش میکند تا با بیان حقایقی که در گزارشات و فعالیتهای این رسانه
آمریکایی پنهان مانده است ،به مخاطبین خود برای درک بیشتر واقعیت و شناختن مسیر درست ،در حد توان خود کمک نماید.

بر این اساس ،آن چه در ادامه مطالعه خواهید کرد ،یکصد و چهاردهمین شماره از این مجله هفتگی رادیو دیروز است که به
بررسی بخشی از فعالیتهای رادیو فردا در طول نخستین هفته از شهریور ماه سال  65( 5931الی  60شهریور ماه )5931
پرداخته است.

شما مخاطبین گرامی میتوانید در یکصد و چهاردهمین شماره مجله هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی مختلف از قبیل
ادامه تالشهای رادیو فردا برای مظلوم جلوه دادن تروریستهای منافق ،واکنش خاص این رسانه نما به قهرمانی تاریخ ساز
دختر تکواندوکار ایرانی در رقابتهای المپیک  ،6650همراهی خاص رسانه دولتی آمریکا با رسانههای جهان در بازتاب
تصویر کودک مظلوم سوری ،طرح چندین باره موضوع رفع حصر سران فتنه توسط رادیو فردا ،اعتراف این رسانه
صهیونیستی – آمریکا به ترس غرب از قدرت نیروی دریایی سپاه پاسداران و  ...را مورد مشاهده نمایید.

تروریستهایی که حقوقشان نقض میشود!

ارتباط بین ابزارهای رسانه ای وابسته به دولتهای غربی و سازمانها و گروههای ضد انقالب کامالا ملموس و غیر قابل انکار
بوده و هست که عالقه مندی رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا به سازمان تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) نیز از
همین دست است.

اعدام برخی از این خائنین به ملت ایران در سال  ،5901تا کنون بارها و بارها مورد بهره برداریهای این گونه رسانههای
غربی قرار گرفته و ما در برهههای زمانی مختلف شاهد این موضوع بودهایم که امثال رادیو فردا ،این موضوع را نوعی نقض
حقوق بشر و جنایت معرفی کرده و از آن به عنوان یک نقطه ضعف از نظام جمهوری اسالمی یاد کرده است.

این رسانه نما اخیرا ا نیز با بهانه انتشار فایلی صوتی مربوط به "منتظری" در خصوص این اعدامها ،هدف ذکر شده در باال را
دنبال کرده و با پرداختن به واکنش وزیر دادگستری کشورمان در قبال این فایل صوتی ،آورده است« :پس از آنکه علی مطهری،
نایب رئیس مجلس ،در نامهای از وزیر دادگستری دولت روحانی خواست که "تکلیف شایعات در مورد اعدامهای  "۷1را روشن
کند ،مصطفی پورمحمدی به صراحت اعالم کرده که به نقشش در این رویداد "افتخار میکند"  ...آقای محمدی که یکی از
اعضای کمیته تصمیمگیری درباره اعدامهای تابستان  ۷1بود ،پیش از این تنها در واکنش به انتشار فایل صوتی آیتهللا منتظری
در مورد اعدامها ،این اقدام را تالش برای "تطهیر دشمنان خونآشام ایران" توصیف کرده بود ،اما حاضر نشده بود مستقیما ا در
مورد نقش خود در این زمینه سخن بگوید  ...این موضوع واکنش علی مطهری ،نایب رئیس مجلس ،را به دنبال داشت و او در
نامهای خواهان این توضیح شد که "آیا شایعات درباره اتفاق سال  ۷1درباره نحوه اجرای حکم امام [آیتهللا خمینی] صحت دارد
یا خیر؟"  ...او تأکید کرد که "مشکل کشور ماست که مسئوالن به جای توضیح یک مسئله و پاسخ به سؤالی که برای برخی
اذهان ایجاد شده است به مغالطه میپردازند و از عواطف انسانی و دینی و انقالبی مردم بهرهبرداری میکنند و هیچ گاه به سؤال
مورد نظر پاسخ نمیدهند"  ...اکنون اما اظهاراتی از مصطفی پورمحمدی در خبرگزاری تسنیم منتشر شده که در آن وزیر
دادگستری دولت یازدهم گفته است که "افتخار میکنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا
و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم"  ...وزیر دادگستری ایران در این سخنان که عصر یکشنبه هفتم شهریور در جلسه
شورای اداری استان لرستان ،عنوان شده ،اضافه کرده که "خداوند فرمودند بر کفار رحم نکنید چون آنها به شما رحم نمیکنند و
به منافقان نباید رحم کرد چراکه اگر بتوانند شما را به خاک و خون میکشند که کشیدند"  ...مقامهای جمهوری اسالمی از عبارت
"منافقین" برای توصیف سازمان مجاهدین خلق استفاده میکنند که از اصلیترین گروههای مخالف جمهوری اسالمی در طول
نزدیک به چهار دهه اخیر است  ...در مورد اعدامهای تابستان  ۷1که گروهی از زندانیان سیاسی چپگرا و نیز هواداران
سازمان مجاهدین خلق را در بر میگرفت ،به ندرت از تریبونهای رسمی جمهوری اسالمی صحبت شده است  ...با این حال
انتشار فایل صوتی سخنان اعتراضی آیتهللا منتظری ،قائم مقام وقت رهبری جمهوری اسالمی ،در حضور اعضای کمیته
تصمیمگیری اعدامها ،باعث شده مقامهای رسمی و غیر رسمی در ایران اظهار نظرهایی در این باره داشته باشند  ...عمده این
اظهار نظرها در محکومیت اقدام بیت آیتهللا منتظری در انتشار این فایل صوتی و نیز اتهام همراهی با سازمان مجاهدین خلق
بوده است و شاید علی مطهری به عنوان نایب رئیس مجلس نخستین مقام جمهوری اسالمی بود که به این اعدامها صراحتا ا و نه
به تلویح اشاره کرد  ...همچنین آیتهللا منتظری در این نشست در خطاب به کمیته تصمیمگیری اعدامها ،از این رویداد به عنوان
"بزرگترین جنایت تاریخ جمهوری اسالمی" یاد میکند ،و به آنها هشدار میدهد که در آینده از آنها به عنوان "جنایتکاران
تاریخ" یاد خواهد شد  ...پیشتر سازمان مجاهدین خلق با اشاره به انتشار این فایل صوتی ،بار دیگر خواستار "محاکمه" سران
جمهوری اسالمی به جرم "جنایت علیه بشریت" شده بود !»...

اما آیا با این فضاسازیهای رسانه ای میتوان واقعیت محض را از دید مردم دور نگاه داشت؟! آن هم واقعیتی که تک تک ملت
ایران یا مستقیم و یا غیر مستقیم ،آن را لمس کردهاند.

در شرایطی ابزارهای رسانه ای وابسته به دولتهای غربی تالش میکنند تا به هر بهانه و شکلی واقعیت را وارونه نشان داده و
از جنایت کار ،یک مظلوم بسازند که خیانت به وطن و هم وطنان موضوعی است که هیچ گاه در ذهن مردم نه تنها از بین نرفته،
بلکه حتی کم رنگ هم نمیشود.

آیا اگر سازمان مجاهدین خلق (منافقین) به واقع دلسوز ملت ایران و آینده کشورمان بودند ،حاضر میشدند با سالها فعالیت علیه
ایران اسالمی ،بیش از جان بیش از شانزده هزار نفر از هم وطنانشان را در اقشار و سنین و جنسیتهای مختلف بگیرند؟!

آیا انتشار گزارشهایی که با افتخار از به شهادت رساندن تک تک این شانزده هزار نفر یاد میکند توسط این سازمان
تروریستی ،نشان از بر حق بودن آنهاست یا جنایتکار بودنشان را به ما نشان میدهد؟!

بر فرض محال که این آمار نیز اشتباه و ساختگی است ،آیا آمارهایی که رسما ا توسط خود منافقین منتشر شده است نیز میتوان
کتمان کرد؟! جایی که این سازمان به طور رسمی اعالم میکند در طول جنگ تحمیلی در مسیر همکاری و همراهی با رژیم

بعثی عراق ،بیش از  33عملیات نظامی را علیه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به انجام رسانده و در طول این
عملیاتها بیش از  3966ایرانی را شهید و هزاران ایرانی دیگر را مجروح کردهاند.

بعالوه در بررسی وضعیت آن تعداد از اعضای این سازمان که در سال  59۷1اعدام شدهاند نیز میتوانیم درک کنیم که آنها
خود قدر رأفت اسالمی نظام را ندانسته و با تکرار خیانتهایشان مسیر را به سمت مجازاتشان تغییر دادند.

عملیات بزرگ و همه جانبه منافقین در سال  59۷1که با نام "فروغ جاویدان" انجام گرفت و در نهایت با ایثار رزمندگان
کشورمان در عملیات "مرصاد" با شکستی سنگین همراه گردید در شرایطی صورت گرفت که مسعود رجوی ،سرکرده مجاهدین
خلف در اظهاراتی اعالم کرد که زندانیان این سازمان در ایران آماده همکاری با آنها هستند و در صورت آزادی از زندان آنها
را در مسیر فتح تهران و براندازی نظام جمهوری اسالمی همراهی خواهند کرد.

"مسعود رجوی" ،سه روز قبل از اجرای این عملیات ،در جمع نیروهای خود این گونه گفته است« :براساس تقسیمات انجام شده،
 ۸0ساعته به تهران خواهیم رسید… از پایگاه نوژه هم ترسی نداشته باشید؛ هر سه ساعت به سه ساعت دستور میدهم
هواپیماهای عراقی بیایند و آنجا را بمباران کنند .پایگاه هوایی تبریز را هم با هواپیما هر سه ساعت به سه ساعت مورد هدف
قرار خواهیم داد… از طرفی درب زندانها که باز شود آنها هم با ما هستند و با ما همراهی خواهند کرد .نیروهای زندان بالقوه
با ما هستند».

در پی این افشای حقیقت و دست یابی به شواهدی دیگر از این ارتباط ،پرونده اعضای این سازمان که پیشتر تنها به زندان
محکوم شده بودند ،با دقت بیشتر مورد بررسی قرار گرفت و آن عده که همچنان به خیانت ادامه میدادند و در زندان نیز با این
سازمان همکاری داشتند به دلیل رفتار خودشان علیه ملت ایران ،به اعدام محکوم گردیدند.

برهم خوردن معادالت رادیو فردا با تاریخ سازی دختر ایرانی

یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ ورزش ایران در این هفته مدال آوری بانوی جوان تکواندوی ایران در رقابتهای المپیک
 6650ریودوژانیرو برزیل بود که نام وی را به عنوان اولین بانوی مدال آور کشورمان در المپیک به ثبت رساند.

این قهرمانی توسط کیمیا علیزاده ،دختر جوان ایرانی با حجاب و پوشش اسالمی و با اعتقادات ایرانی – اسالمی ،بیش از پیش
این قهرمانی و مدال آوری تاریخی را برای ملت ایران و دختران و زنان ایرانی شیرین ساخته بود؛ شیرینی که طبیعتا ا به مذاق
غرب و رسانههای تحت حمایتشان که اهدافشان به ضعف زنان مسلمان ایرانی فراهم میشود ،خوش نیامده و واکنشهای عجیب
و خاص آنها را به همراه داشته است.

رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا نیز در همین رابطه با انتشار چندین گزارش و پخش برنامههای رادیویی مختلف
تالش کرده است تا به نوعی از قهرمانی این دختر ایرانی در رقابتهای المپیک  6650برزیل به نفع اهداف اربابانش بهره
برداری نماید و به همین دلیل با طرح ادعاهایی در خصوص محرومیتها و محدودیتهای زنان و دختران ایرانی ،به نوعی
موفقیت "کیمیا علیزاده" را نقطه آغازی برای مقابله با این مشکالت در داخل کشورمان معرفی کرده است.

رادیو فردا در یکی از برنامههای رادیویی خود این گونه آورده است« :پوستر تصویر یک زن در شهر نصب شده است .میدان
هفت تیر تهران ،ابتدای مدرس ،لبخند کیمیا به زنان ایرانی نشان میدهد که میتوانند در شهر جایی جز تبلیغ برای حجاب پیدا
کنند .کیمیا علیزاده در حالی توانست به مدال برنز المپیک دست پیدا کند که زنان ایرانی به خصوص زنان ورزشکار ایرانی از

محدودیت و محرومیتهای اجتماعی گوناگونی رنج میبرند؛ محرومیتهای که دست یابی به این مدالها را ارزشمندتر میکند
!»...

اما آیا به واقع اگر دختران و زنان ایرانی با محدودیت و محرومیتهایی این چنین جدی مواجه بودند ،این گونه موفقیتها حاصل
میشد؟!

آیا "کیمیا علیزاده" در جامعه ای به جز جامعه ایرانی و اسالمی رشد کرده و پرورش یافته است که توانسته به مدال المپیک که
باالترین سطح ورزش جهان به حساب میآید ،برسد؟!

این در حالی است که کیمیای ورزش ایران خود بارها اذعان داشته است که نه تنها هیچ محدودیتی نداشته ،بلکه در همین فرهنگ
اصیل ایرانی – اسالمی پیشرفت کرده است.

به دلیل اهمیت این درخشش یک دختر ایرانی با رعایت حجاب کامل در رقابتهایی مهم مانند المپیک رهبر معظم انقالب اسالمی
در پیامی از "کیمیا علیزاده" تقدیر نمودند؛ پیامی که این ورزشکار ایرانی آن را در مصاحبههای مختلف ،بهترین اتفاق زندگیاش
توصیف کرده است.

همانطور که در برنامه تلویزیونی "خندوانه" و در واکنش به پیام رهبر معظم انقالب اسالمی این گونه میگوید " :پیام تبریکی که
رهبر معظم انقالب به من گفتند واقعا ا من رو خوشحال کرد شاید آن لحظه که این خبر را شنیدم یکی از بهترین لحظههای
زندگیام بود .این که خودشان شخصا ا این پیام را به من دادند .واقعا ا باعث انگیزه شد و این در کنار استقبال مردم و حضو
باشکوهشان ،باعث شد که من برنامههای آیندهام را با قدرت و جسارت بیشتری ادامه دهم" .

وی در مصاحبههای خود همچنین به به عدم محدودیت حجاب در مسیر پیشرفتش تأکید کرده و اذعان میکند " :با دریافت مدال،
ثابت کردم دخترها چیزی کم ندارند .حتی حجاب هم برای ما محدودیت نیست .به مدال برنز راضی نیستم و امیدوارم در المپیک
آینده ،طال بگیرم" .

جالب این جاست که این دختر ایرانی قبل از قهرمانی در المپیک نیز با رفتار درست خود ،بهانه و فرصت بهره برداری را از
دشمنان گرفته و خشم آنها را به جان خریده بود؛ همان گونه که پس از کسب مدال طالی مسابقات کسب سهمیه المپیک در قاره
آسیا که موفق شد جواز حضور در المپیک ریو  6650را بدست آورد ،مدال طالی خود را شهدای مدافع حرم تقدیم کرد.

رادیو فردا و تصویر کودکی که جهانی شد!

در این هفته ،انتشار تصویر کودک سوری که در حلب از زیر آوار ناشی از بمباران خانه مسکونیشان توسط تروریستها
بیرون کشیده شده و مبهوت و ُ
شک زده تنها به مقابل خود نگاه میکند ،دنیا را به لرزه درآورد و اون جنایاتی که سا هاست در
سوریه توسط این تروریستها صورت میگیرد را به جهانیان نشان داد و تمامی رسانههای جهان را وادار ساخت که به این
تصویر واکنش نشان دهند که رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا نیز در همین راستا تالش کرد تا با انتشار یک گزارش
خیلی ساده و یا بهتر است بگوییم با انتشار یک تصویر ،به ظاهر خود را هم سو با دیگر رسانههای جهان و مدافع حقوق این
کودک مظلوم نشان دهد.

رادیو فردا در واکنش به انتشار فراگیر و گسترده تصویر این کودک سوری ،کاریکاتوری را منتشر کرده است که بر اساس
تالش میشود به مخاطبین این نگرش منتقل گردد که جهان و جهانیان دیوانگانی بیش نیستند که بیخیال از اتفاقی که برای این
کودک و امثال آن افتاده است ،به زندگی و تفریح روزمره خود ادامه میدهند.

در کاریکاتوری که این رسانه نما بر روی پایگاه اینترنتی خود منتشر کرده است ،همین کودک ترسیم شده است که اگر چه
صورتش به خاطر جراحات وارده بسیار دردناک به نظر میرسد اما دو مرد که در کنار وی نشستهاند ،مشغول خوردن
خوراکیهایی تفریحی هستند و گویی اصالا برایشان مهم نیست که بر سر این فرد چه آمده است.

اما در این خصوص باید چند نکته را برای رادیو فردا یادآوری کرد تا شاید به خود آمده و تا مخاطبین خود را "احمق" فرض
نکرده و با سعی نکند که با این بازیهای بچگانه چهره حقیقی خود را از دید آنها دور نگاه دارد.

باید توجه کرد که درست است همه جهانیان هر کدام به اندازه توان خود باید با این گونه جنایات مقابله کنند اما همانطور که می
دانید واقعیت این است که جنایت رخ داده علیه این کودک و خانوادهاش تنها یک بار نبوده و موارد مشابه آن در طول سالهای
اخیر بارها تکرار شده است و در این بین ،این همه دنیا نبودهاند که از عاملین این جنایت حمایت کردهاند ،بلکه سیاستهای ایاالت
متحده آمریکا و متحدان غربی و عربیاش بوده است که این شرایط را برای ملت سوریه به وجود آورده است.

بعالوه آیا در طول تمامی این سالهایی که تروریستها در سوریه جام مردم بی گناه را گرفتهاند ،رادیو فردا با بی طرفی کامل و
بدون هیچ جانب داری خاصی ،اخبار مربوط به رویدادهای این کشور را بازتاب داده است؟!

جالب این جاست که گویا خودش نیز همانند مردانی که در کاریکاتور منتشر شده در اطراف این کودک قربانی نشسته و بیخیال
به تفریح میپردازند ،دیوانه است و به همین خاطر بی توجه به این جنایت هولناک و واکنشهای جهانی به این تصویر ،تنها یک
کاریکاتور منتشر کرده و همزمان با آن ،به انتشار اخبار و موضوعاتی کامالا بی ربط و البته معنادار میپردازد.

خبر اصلی ای که در کنار این کاریکاتور آمده است فردی مطرب است که در کنسرتی که معموالا عیاشها و افراد ال ابالی و
خوشگذاران در آن شرکت میکنند مشغول به نوازندگی است اما به جای نتها تصویر حضرت آیه هللا علم الهدی در صفحات
مقابلش دیده میشود که به وی با اشاره میفهماند باید ساکت باشد!

مطلب مجاور این کاریکاتور در رادیو فردا خبری تحت عنوان "پناهجویان همجنسگرا ،زندگی میان دوگانهها" میباشد که در آن
از درد دلهای همجنس بازان فیلمی ارائه شده است .در این فیلم افراد از این مساله مینالند که وقتی تقاضای پناهندگی در
کشورهایی میکنیم ما ارا وادار میکنند تا اثبات کنیم و برای اثبات باید یک بار مثالا اجازه دهیم با ما لواط شود!

مطلب بعدی رادیو فردا تصویر برهنه زنی است که از ورزش المپیک رادیو فردا فقط آن را دیده است! رادیو فردا از ابتدای
المپیک با سوء استفاده از زنان کوشیده تا تصاویر برهنه آنان را تنها دستمایه ای برای باز کردن اخبار پوچ و بی ربط خود قرار
دهد.

سپس مطلبی از جنبش پراگ ،اقامتگاه کثیف این خائنان آن هم در  ۸0سال پیش منتشر ده است.

حال باید پرسید آیا دنیا دیوانه است به خاطر اینکه دو نفر در کنار این طفل به وی بی توجهی کردهاند یا رادیو فردا دیوانه است
که با پول قاتلین همین کودک تظاهر به بشردوستی میکند و در کنار مطلب منتشره مطالبی مربوط به شهوت و هرزگی و عیاشی
پخش نموده است؟ آیا قدرت یک رسانه بیشتر است و یا قدرت یک رهگذر در کنار طفلی که از زیر آوار درآورده شده است؟

تصویر منتشر شده در رسانههای مختلف جهان که هر بیننده ای را متأثر ساخته است ،متعلق به "عمران دقنیش" پنج ساله است
که در پی بمباران منطقه ای مسکونی در شرق شهر حلب ،از ریز آوار بیرون کشیده شده و در حالی که تمام بدن و صورت وی
خون آلود و خاک آلود است ،تنها با تعجب و شک زده به مقابل نگاه کرده و نه یک کلمه حرف می زند و نه حتی گریه میکند.

بازگشت رادیو فردا به دغدغه آزادی سران فتنه

چند شماره ای بود که در مجله هفتگی رادیو دیروز ،موضوع عالقه مندی بی حد رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا به
آزادی سران فتنه سال  5900از حصر خانگی و تالشهای بی پایانش در این جهت نپرداخته بودیم.

در این هفته رادیو فردا گزارشی را بر روی پایگاه اینترنتی خود منتشر کرده است که بار دیگر بر این موضوع تأکید داشته و
تالش کرده است تا این بار به بهانه سخنان اخیر رهبر معظم انقالب اسالمی کشورمان در خصوص فتنه سال  ،5900به نوعی
مطالب را کنار هم قرار دهد که در نهایت موضوع مطابق میل خود را به مخاطبین منتقل کرده و از لزوم آزادی سران فتنه خبر
دهد.

این رسانه نما در این گزارش آورده است« :علی خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی ،روز یکشنبه  95مرداد با اشاره به
اعتراضات پس از اعالم نتایج انتخابات ریاستجمهوری سال  00گفت" :همه دیدند که چگونه انتخابات ،بهانهای برای حمله و
نفی اصل نظام شد ".به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر آیتهللا خامنهای ،وی این مطلب را روز یکشنبه در دیدار با امامان
جماعات مساجد استان تهران اظهار کرد .او در این سخنرانی گفت" :در اوایل فتنه به یکی از سران فتنه گفتم شما در ظاهر با
نظام هستید و به گفته خودتان در حال اعتراض انتخاباتی هستید اما بدانید که مدیریت این جریان به دست بیگانگان میافتد و آنها
با استفاده از کار شما ،اصل نظام را هدف میگیرند ... ".رهبر جمهوری اسالمی ،که گفته میشود حصر خانگی چهرههای
معترض به دستور خود او انجام شده ،بارها در سخنرانیهای علنی حمالتی گاه شدید را به اعتراضهای  00و معترضان انجام
دادهاست .آیتهللا علی خامنهای روز یکشنبه  56تیر ماه ،در پاسخ به پرسش یک دانشجو در مورد حصر تأکید کرد که همچنان به
اعتراضها به انتخابات ریاست جمهوری سال  00حساس است .میرحسین موسوی ،زهرا رهنورد و مهدی کروبی ،حدود دو
هزار روز است که بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند ،و از بهمن  03تا کنون تنها تغییر در وضعیت آنها ،انتقال
محل حصر مهدی کروبی از "خانه امن" وزارت اطالعات ،به منزل او در جماران در بهمنماه سال  36است !»...

اما رادیو فردا به بهانه انتقاد از سخنان مقام معظم رهبری پیرامون فتنه  ،00در شرایطی صغری و کبری میچیند تا رفع حصر
و تشکیل دادگاه را مشروع نشان دهد که خود نیز به خوبی میداند حکم موسوی و کروبی مطابق قانون چیزی کمتر از اعدام
نیست؛ با این حال قصد دارد حتی آن دو را قربانی اهداف خود و اربابانش گرداند و تا در پای چوبه دار آنها را نبیند بی خیال
نخواهد نشست.

حصر خانگی این سران فتنه با دردسترس بودن بهترین امکانات و شرایط زندگی ،سالمت و رفاهی برایشان ،نه تنها غیر قانونی
نبوده ،بلکه با توجه به جرائم و خیانتهایی که مرتکب شدهاند ،کامالا به نفع آنها نیز میباشد ،مقایسه سطحی بندهای قانون در
کشورمان با جرائم این سران فتنه گر ،کامالا این موضوع را اثبات میکند.

مطابق ماده  509قانون مجازات اسالمی« ،هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه
ببرد ،محارب و مفسد فیاالرض میباشد»؛ طبق تبصره  9این ماده «میان سالح سرد و سالح گرم فرقی نیست» .همچنین
مطابق ماده  501همین قانون «هر فرد یا گروهی که طرح براندازی حکومت اسالمی را بریزد و برای این منظور اسلحه و
مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر یا وسایل و اسباب کار و سالح در اختیار آنها
بگذارند محارب و مفسد فیاالرض میباشند».

مطابق ماده  001این قانون« ،هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکههای آب و فاضالب ،برق ،نفت،
گاز ،پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و مایکروویر (مخابرات) و رادیو تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد
و کانال و انشعاب لولهکشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و
دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط
بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در عالیم راهنمایی و رانندگی و سایر عالئمی که به منظور حفظ جان
اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده) نصب شده است ،مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع
خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخالل در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از  9تا  56سال محکوم خواهد شد» که
بنا بر تبصره یک همین ماده «در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخالل در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسالمی
باشد ،مجازات محارب را خواهد داشت».

با این وجود ،با این گونه رفتارها و اصرارهای معنا دار رادیو فردا ،با فرا رسیدن محاکمه قانونی و عادالنه سرسان فتنه ،تنها
دوران زندگی با آسایش آنها در خانه تمام شده و به چوبه دار نزدیک تر میشوند.

اعتراف ضمنی رادیو فردا به ترس آمریکا از قدرت نظامی سپاه

سالهاست که آبهای خلیج فارس و دریای عمان به دلیل خودفروشیها و تحت نفوذ بودن کشورهای عربی منطقه ،به جوالنگاه
ناو و ناوچههای غربی ،به ویژه آمریکا تبدیل شده است و آنها به راحتی در آبهای بین المللی این منطقه و البته محدوده آبی این
کشورهای حاشیه خلیج فارس تردد کرده و لنگر انداختهاند؛ اما ایران اسالمی و آبهای تحت کنترل کشورمان هیچ گاه وارد این
بازی نشده و نه تنها به آنها برای این سلطه گری روی خوش نشان نداده است بلکه در هر زمان الزم بوده و پایشان را از
گلیمشان بیشتر دراز کردهاند و وارد آبهای ایران شدهاند ،با شدیدترین برخورد البته قانونی کشورمان مواجه شدهاند.

این واکنش خاص ایرانی به حضور نظامیان خارجی در خلیج فارس به قدری برای آمریکا و متحدانش سنگین بوده است که
بارها ان ها را به اظهارنظرهایی از روی خشم وادار ساخته است که در این هفته ،رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا با
انتشار گزارشی به بازتاب یکی از این نوع اظهارات مقامات ایاالت متحده علیه کشورمان پرداخته است.

رادیو فردا در این گزارش ،میآورد« :به گزارش رویترز این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود ،اظهار داشت :چهار
قایق تندرو سپاه پاسداران روز سه شنبه با ایجاد مزاحمت برای ناوشکن "یواس اس نیتز" اقدام به رهگیری آن درنزدیکی تنگه
هرمز کردهاند .دو قایق از این قایقهای تندرو در اقدامی غیرحرفهای و ناامن خود را به نزدیکی تقریبا ا  966یاردی (61۲
متری) ناوشکن "یواس اس نیتز" رساندند .پیشتر در تیر ماه سال جاری شناورهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز به  ۲66متری
یک ناو جنگی آمریکایی نزدیک شدند .چهار شناور ،قایق تندرو بودند و سه شناور مسلح به مسلسل بودند .یک کشتی حامل
موشک نیز در میان شناورها بوده است .یکی از شناورها پس از نزدیک شدن به ناو آمریکایی ،موتور خود را خاموش کرده و
شاهد گذر ناو و ناوشکنی که آن را اسکورت میکرد ،بود .ایران در تنگه هرمز حضور فعالی دارد ،و در مواردی نیز تهدید
کرده آن را مسدود میکند !»...

اما این واکنشها به نزدیک شدن قایقهای نیروی دریایی سپاه به ناوهای آمریکایی در حالی مشاهده میشود که چندی پیش دو
قایق تندروی آمریکایی که بی توجه به قوانین بین المللی وارد آبهای کشورمان شده بودند ،با واکنش دقیق و به موقع نیروی
دریایی سپاه ،در آبهای ایران اسالمی زمین گیر شده و با تمامی امکانات و ظاهر شجاع و قهرمان و غیر قابل شکستی که از
آنها در ذهنها ساختهاند ،در حالی که دستهایشان را به نشانه تسلیم روی سر گرفته و زانو زدهاند ،بازداشت شدند.

ارتشی که داعیه دار داشتن بزرگترین و قویترین نیروی نظامی دنیا با پیشرفتهترین تسلیحات و امکانات است را چه شده که
اینگونه خود را باخته و حتی از نزدیک شدن سربازان سپاه به ناوش هراس دارد؟ تنها از دیدن اینکه شناور ایرانی مسلح است
اینطور وحشت کرده؟ آیا از تنبیه و برکناری خود بعد از شکست میترسند؟ یا از نشان قدرت و لیاقت گرفتن فرماندهها و
سربازان ایرانی از دست فرمانده کل قوا؟ شاید هم از اینکه کل دنیا مراسم شبیه سازی دستگیری و تحقیرشان را در راهپیمایی
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آنچه مسلم است طبق قوانین بین المللی ایران مالک حقوقی تنگه هرمز است .هدف نیروهای ایرانی هم از حضور در این تنگه
دفاع و حفظ حریم ملی است .برای این حفاظت هم احتیاج به اجازه از هیچ کس ندارد .سالیانه هزاران کشتی تجاری و ...از
سرتاسر دنیا در آن رفت و آمد میکنند .تا خطایی از آنها سر نزند سرباز ایرانی هم کاری به کارشان ندارد .آنچه مستحق
پاسخگویی شدید الحن است ،مانند آنچه بر سر متجاوزین آمریکایی آمد ،تخطی از رعایت حقوق مالکیتی ایران و رد شدن از
خطوط قرمز است.

اما سؤال اینجاست که اکر کماندوهای آموزش دیده آمریکایی از نزدیک شدن قایقهای سپاه به ناوهای تا بن دندان مسلحشان و
دیدن چند موشک اینچنین وحشت زده شدهاند ،باچه جرأتی گاه و بی گاه گزینههای روی میزشان را به رخ میکشند؟ اگر از
خاموش شدن موتور قایقهای ایرانی اینقدر میترسند پس با روشن شدن جرقههای دفاع از شهرهای موشکی سپاه و موشکهای
زلزال و فجر و قاهرشان چه واکنشی نشان خواهند داد؟

آنچه درباره قدرت پوشالی و توهمات توخالی قدرت آمریکاییها و رامبوهای خیالی هالیوودی پرواضح است این است که:
"شجاع بودن از مسافت نسبتا دور کار آسانی است".

آنچه در باال خواندهاید ،یکصد و چهاردهمین شماره از مجله 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 رسانه صهیونیستی – آمریکایی در نخستین هفته از شهریور ماه  65( 5931الی  60شهریور ماه  )5931پرداخته
است.

