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شماره  521مجله هفتگی رادیو فردا با عنوان "رادیو فردا در هفته ای که گذشت!" به بررسی خالصه ای از مهمترین برنامهها و
گزارشهای رسانه فارسی زبان رادیو فردا در نخستین هفته از آذر ماه  5931پرداخته است تا ضمن بیان واقعیتها برای مخاطبین،
در شناساندن هرچه بیشتر این گونه ابزارهای رسانه ای دولتهای غربی گامی برداشته باشد.

رادیو دیروز گزارش میدهد؛

رویدادهای تلخ و شیرین مختلف نخستین هفته از آذر ماه  5931نیز در شرایطی پشت سر گذاشته شده است که ابزارهای مختلف
رسانه ای وابسته به دولتهای غربی از جمله رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا همواره در تالش بودهاند تا از تک تک
این رویدادها در جهت اهداف اربابان خود بهره برداری کنند.

رادیو دیروز در همین راستا تالش کرده است تا با تنظیم و انتشار مجله ای هفتگی تحت عنوان "رادیو فردا در هفته ای که گذشت!"،
ضمن این که بخشی از مهمترین برنامهها و گزارشهای این رسانه دولتی آمریکایی را در بازههای زمانی هفت روزه مورد بررسی
قرار میدهد ،چهره حقیقی رادیو فردا و دیگر رسانههای هم مسیرش را نیز به مخاطبین شناسانده و دست آنها را از اهداف ضد
ایرانیشان کوتاه سازد.

بر این اساس ،آن چه در ادامه مطالعه خواهید کرد ،یکصد و بیست و ششمین شماره از این مجله هفتگی رادیو دیروز است که به
بررسی بخشی از فعالیتهای رادیو فردا در طول نخستین هفته از آبان ماه سال  95( 5931الی  90آذر ماه  )5931پرداخته است.

شما مخاطبین گرامی میتوانید در یکصد و بیست و ششمین شماره مجله هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی مختلف از قبیل
واکنش خاص رادیو فردا به همایش پرشور انسانی در اربعین حسینی ،فرار این رسانه آمریکایی از بیان ویژگیهای ضد استعماری
"فیدل کاسترو" ،تالشها برای ارائه معنایی جدید از "روابط نامشروع" برای جامعه ایرانی ،نگرانیهای بی پایان برای وضعیت
زنان با مجزا نمودن زنان در آمریکا ،بهره برداری رادیوفردا از نالههای دروغین علی مطهری ،تالش رسانه دولتی آمریکا برای
ضعیف نشان دادن قدرت موشکی ایران ،اعتقاد رادیو فردا به برقراری "کاپیتوالسیون" برای بهائیان و  ...را مورد مشاهده نمایید.

اتحاد حقیقی مسلمین در اربعین حسینی

به جرئت میتوان گفت که مهمترین رویدادی که در این هفته شاهد آن بودهایم ،اجتماع چند ده میلیونی شیعیان و عاشقان اباعبدهللا
الحسین (ع) در راهپیمایی باشکوه اربعین حسینی است .حماسه ای که همانند سالهای پیشین ،با به نمایش درآوردن دوباره اتحاد
حقیقی مسلمانان ،همانند تیر در چشم دشمنان اسالم واقعی نشسته و خشمان ها را به دنبال داشته است.

رادیو فردا نیز در همین راستا همانند سالهای گذشته ،تحمل این حماسه آفرینی چندین ده میلیونی شیعیان را نداشته و در واکنش
به آن تالش کرده است تا به نوعی مخاطبین خود را با حواشی خیالی و دروغین همراه کرده تا شاید بتواند به این شکل اثر حقیقی
اربعین را کم رنگ تر سازد.

این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در بخشهایی از گزارشی که به این منظور و با عنوان «پیاده روی  29میلیونی اربعین:
جنگ قدرت و هزینههای ناموجه» منتشر کرده است ،آورده است« :آیت هللا خمینی به عدد  29عالقه خاصی داشت .او فرمان
تشکیل ارتش /بسیج  29میلیونی را صادر کرد .او میگفت "اگر این جنگ (جنگ ایران و عراق)  29سال هم طول بکشد ،تا
آخر ایستادهایم" .پیروان او خود را مکلف میدانند که همین مسیر را ادامه داده و از راهپیمایی  29میلیونی سخن بگویند  ...تا
حدی که من میفهمم ،جاده  09کیلومتری نجف/کربال گنجایش  29میلیون نفر را ندارد .شهر کوچک کربال هم گنجایش حضور
 5۱یا  29میلیون زائر میهمان ،عالوه بر ساکنانش ،را ندارد .تا حدی که من میفهمم ،ارتش آمریکا ،یا حتی ارتش شوروی
سابق ،هم توانایی اسکان و پذیرایی  29میلیون نفر در عرض چند روز را نداشته و ندارد  ...به گزارش سازمان ملل ،که معموالا
با احتیاط ،کمترین آمارها را ارائه میکند ،در  55ماه اول سال  ،295۲در عراق  52هزار تن کشته 22 ،هزار تن زخمی و
صدها هزار تن آواره شدهاند .عراق همچنان گرفتار داعش/القاعده است و چشم انداز روشنی برای رهایی از شر این گروه
تروریست وجود ندارد  ...در این شرایط ،شیعیان معجزه کرده و  29میلیون زائر را گرد آورده و همه احتیاجات آنان را تأمین
میکنند».

و یا رادیو فردا در گزارشی دیگر عنوان میکند« :این مراسم یک نمایش قدرت سیاسی و تبلیغاتی شیعی است که در این بحبوحه
جنگ شیعه و سنی در منطقه ،برابر اهل سنت نشان میدهند .حکومت ایران هم از آن سوء استفاده کرده با اغراق در تعداد و
بزرگنمایی شرایط مطلوب زائران برای خود پایگاه و جایگاه درست میکند و نفوذ خود را در منطقه به رخ میکشد .از آنطرف
عراق هم در این وانفسای جنگ و مهمانداری از رهگذار اخذ روادید به نان و نوایی رسیده و سود سرشاری به جیب می زند .به
مین دلیل هم حکومت ایران و هم دولت عراق بر اجرای این مراسم و بزرگ جلوه دادن آن بسیار تأکید دارند».

اما حضور بیش از چنده ده میلیون انسان در این اجتماع عظیم حسینی ،آن هم پس از گذشت  59۳۱سال از واقعه تلخ و مهم
عاشورا ،نشان میدهد که هنوز هم میتوان به امام حسین (ع) که بزرگترین چراغ هدایت و کشتی نجات بشرین است ،متوسل شد
تا خود و جامعه را از نیش مارهای در اطراف پنهان شده در امان نگاه داشت.

و آیا جز این است که نزدیکی هر چه بیشتر به این چراغ هدایت ،برابر با دور شدن هر چه بیشتر دست اربابان رادیو فردا از
اهداف شوم و شیطانی خود در منطقه و جهان است؟!

آی ا اگر فقط یک بار پا به پای زائران پیاده امام حسین (ع) در کاروان اربعین مسیر را طی کنیم ،با وجود مشاهده صحنههای
بسیاری از خدمت گزاری های تک تک مردم ،خانهها ،مغازهها ،موکبها و  ،...باز هم نحوه پذیرایی از بیست میلیون زائر برایمان
سؤال برانگیز میشود؟!

در حالی رادیو فردا این همایش بزرگ را جنگ قدرت شیعیان در برابر سنیها قلمداد میکند که ما با بررسی واقعیتهای مشاهده
شده در این اجتماع عظیم میتوانیم درک کنیم که این تنها شیعیان و ایرانیان نیستند که در راهپیمایی اربعین حاضر هستند ،بلکه ما
شاهد حضور گروههای مختلفی از سنی مذهبها گرفته تا مسیحیان و  ...در این راهپیمایی بودهایم.

مشاهدات به ما نشان میدهند که در این پیاده روی بزرگ افرادی از بیش از هفتاد ملیت مختلف حاضر بودهاند که از ان جمله
میتوان به «کاترین بیِگلو» کارگردان سرشناس آمریکایی اشاره کرد که به منظور درک عظمت این همایش و ساخت فیلم سینمایی
در آن ،از بصره با کاروانهای پیاده همراه شده است.

حضور میلیونها نفر در راهپیمایی اربعین حسینی موضوعی است که حتی رسانههای غربی مختلف نیز به آن اذعان داشتهاند؛ در
همین راستا روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت» ضمن اذعان به اینکه زیارت اربعین حسینی بزرگترین تجمع بشری در جهان به
حساب میآید ،با انتقاد به سایر رسانههای غربی برای کتمان این واقعیت و سکوت در برابر آن ،تأکید میکند که این تجمع میلیونی
فراتر از جشنواره "کام میال" هندوها که سه سال یک بار برگزار میشود و همچنین شمار شرکت کنندگان در آن  ۱برابر مراسم
حج است.

فرار رادیو فردا از واقعیتهای شخصیتی "فیدل کاسترو"

یکی از اتفاقات قابل توجه دیگری که در این هفته روی داده است ،درگذشت "فیدل کاسترو" رهبر انقالب کوبا و پدر انقالبهای
آمریکای التین است؛ شخصیتی که به دلیل آزادیخواهیها و ایستادگیهایش در مقابل استعمار و نفوذ آمریکا شهرتی جهانی داشته
و به همین دلیل نیز همواره در طول زندگیاش مورد غضب طرفداران این استعمارگریها قرار گرفته است.

اما در این موضوع ،آن چه برای ما جالب توجه است نوع واکنش رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا به خبر درگذشت این
قهرمان ملی مردم آمریکای التین است؛ جایی که تنها به اعالم خبر فوت ساده اکتفا کرده و به دیگر موضوعاتی مانند واکنش
رهبران جهان به این خبر و یا حتی واقعیتهای شخصیتی "فیدل کاسترو" که مملو از آزادی خواهی و استعمار و استکبار ستیزی
و البته مملو از اعتقادات ضد آمریکایی است ،هیچ اشاره ای نمیکند.

این رسانه فارسی زبان تنها به بیان خبر «فیدل کاسترو ،رهبر انقالب کوبا ،درگذشت» اکتفا کرده و در نهایت توضیح خود برای
این خبر مینویسد« :فیدل کاسترو  59سال پیش اعالم کرد که دیگر به قدرت باز نخواهد گشت و پس از نزدیک به پنج دهه از
رهبری این کشور کناره گیری کرد .فیدل کاسترو به دلیل بیماری قدرت را به برادر خود رائول کاسترو واگذار کرد .فیدل کاسترو
از سال  53۱3و بدنبال جنگ چریکی علیه حکومت توانست قدرت را در این کشور بدست گیرد و از آن زمان تا  59سال پیش
کنترل این کشور کوچک آمریکای مرکزی را در دست داشت .به گزارش خبرگزاری رویترز ،هرچند از فیدل کاسترو به عنوان
رهبری کاریزماتیک یاد میشد ،مخالفان آقای کاسترو ،وی را به دلیل نقض آزادی بیان به شدت مورد انتقاد قرار میدادند».

یکی از مواردی که ویژگیهای ضد آمریکایی و ضد استعماری "فیدل کاسترو" را اثبات میکند ،عالقه باالی وی به بنیانگذار کبیر
انقالب اسالمی ایران ،امام خمینی (ره) و انقالب ملت ایران است به طوری که عالقه مندی این چهره برای حضور در ایران و
دیدار با امام راحل یا رهبر معظم انقالب اسالمی کامالا گویای این موضوع است.

حسن رحیمپور اذغندی در وصف عالقه باالی "کاسترو" به انقالب ایران اسالمی و امام خمینی (ره) میگوید " :بنده خودم در
جلسهای از رئیسجمهور قبلی شنیدم که وقتی کاسترو آمده بود ایران ،به او گفته بود که شما دو امکان بزرگ دارید که اگر در
اختیار ما بود ،کل قاره آمریکا را فتح میکردیم ،یکی اسالم و دیگری (امام) خمینی".

اعتقادات وی در خصوص رسیدن مردم مظلوم فلسطین به حقوق خود در قبال اشغالگری اسرائیل نیز یکی دیگر از دالیل خشم
اربابان رادیو فردا از وی محسوب میشود؛ حضور چندین هزار دانشجوی فلسطینی در دانشگاههای مختلف کوبا ،ناشی از همین
دیدگاه و فضایی است که "کاسترو" ایجاد کرده است.

عبدالباری عطوان ،سردبیر روزنامه رأی الیوم ،در واکنش به خبر مرگ رهبر انقالب کوبا ،،به بخشی از این ویژگی غیر قابل
انکار وی تأکید داشته و در توصیف وی مینویسد" :فیدل کاسترو ،ابرمرد و رهبر انقالبی ،دشمن سرسخت استعمار وحشیانه
آمریکا و نماد استقامت و مبارزهطلبی در برابر تمامی اقدامات تحقیرآمیز که از طریق تحریمهای ظالمانه و گرسنه نگه داشتنها
اعمال میشد ،از میان ما رفت .مردی که در طول پنجاه سال حکمرانی ،جزیره ناشناخته کوبا در دریای کارائیب را در قلب نقشه
جهان قرار داد و آن را به منبع الهام بخش انقالبهای آمریکای التین و سراسر جهان سوم تبدیل کرد .کاسترو ،یازده رئیس جمهور
آمریکا را به چالش کشید ،بیش از  ۱90نقشه ترور را که سرویس اطالعات مرکزی این کشور (سیا) علیه وی برنامهریزی کرده
بود ،ناکام گذاشت ،بیسوادی را در کشورش ریشه کن کرد و یک سیستم بهداشتی منحصر بفرد و بینظیر در سراسر جهان راه
اندازی کرد .همچنین وی اقدام به تأسیس نظامی آموزشی کرد که پزشکان ماهر و بلندآوازه از آن فارغ التحصیل شدند و به شهرت

رسیدند و از همتایان خود که فارغ التحصیل و اساتید مشهورترین دانشگاهها و موسسههای پزشکی جهان بودند ،گوی سبقت و
برتری را ربودند".

رادیو فردا و ارائه تفسیری جدید از "روابط نامشروع"

عالقه مندی باالی رادیو فردا برای ترویج بی بند و باری و فساد در بین جامعه ایرانی کامالا شناخته شده و اثبات شده است؛ به
طوری که هر چند وقت یک بار شاهد این هستیم که به شکل و بهانه ای سعی میکند تا رفتارهای زننده ضد اسالمی و ضد اخالقی
را امری عادی جلوه دهد و ذهن مخاطبین را به این سمت سوق بدهد که انجامان عمل غیر اخالقی نه تنها ایرادی نداشته بلکه جزو
آزادی بشری و حقوق طبیعی آنها به حساب میآید.

یکی از بهانه سازهای این رسانه آمریکایی برای پیگیری این هدف " ،مسیح علی نژاد" یا همان "جوجه اردک زشت" است که هر
چند وقت یک بار با بیانات خاص خود ،تالش میکند تا اعتقادات فاسد خود را به دیگران نیز منتقل کند.

چالش وی در فضای مجازی در مورد حجاب و تشویق دیگران به بی حجابی در مالء عام و انتشار تصاویر بدون حجابشان را به
یاد داریم.

این منبع فساد ،اکنون پای خود را از این نیز فراتر گذاشته و به همراه رادیو فردا ،تفسیری جدید از "روابط نامشروع" را ارائه
میکند.

وی با انتشار تصاویری از افرادی که به دلیل روابط نامشروع در ایران مورد محاکمه قانونی و قضائی قرار گرفتهاند ،توضیحاتی
را مینویسد که ضمن عادی نشان دادن این روابط ،برخورد با آن را اشتباه و ظلم توصیف میکند.

در توصیف یکی از ای تصاویر آمده است« :چرا این همه سال سکوت کردیم در برابر حکم ظالمانه ای که حق مان نیست؟ خیلی
از مردم ما چنین تجربه ای را دارن ولی میترسند .هم از آبرو و قضاوت مردم نگران هستند و هم از پیگیریها برای همین ساکت
می شن».

در حالی که صاحب عکس خود این گونه گفته است« :من همراه سه تا از دوستام به جرم شرب خمر دستگیر شدم ،چون دو تا از
دوستان مون پسر بودن متهم به رابطه نا مشروع هم شدیم ،در صورتیکه یکی شون از هم دانشگاهیها و دوست مون بود و اون
یکی هم از دوستان او بود که تو تازه باهاش آشنا شدیم .چیزی که همه جای دنیا عادی هست .ولی همینکه ما چهار تا دختر و پسر
بودیم و شراب هم خوردیم ،از نظر اونا کافی بود که رابطه نامشروع داریم».

اما اکنون باید از رادیو فردا و "مسیح علینژاد" پرسید که به نظر آنها روابط نامشروع چیست؟!

آیا همین نگاهها باعث نشده است که فساد اخالقی سرتاپای مجموعه رادیو فردا را فرا بگیرد؟!

آیا همین دیدگاه به زن و روابط نامشروع باعث نشده است که روزانه بیش از  5399زن در ایاالت متحده آمریکا قربانی تجاوزات
جنسی شوند و به دلیل این که این گونه فسادها در جامعه آنها عادی شده است ،حتی فضایی برای اعتراض و ابراز درد خود از
این قربانی شدن را هم به دست نیاوردند؟!

آیا این تفکر که زن را در حد یک ابزار جنسی پایین میآورد ،به واقع دفاع از حقوق آنها و رفتاری انسانی به حساب میآید؟!

آیا زنان آمریکا ،زن نیستند؟!!!

در راستای موضوع قبل ،زنان در این هفته نقشی ویژه در فعالیتهای رادیو فردا داشتهاند؛ بیست و پنجم نوامبر که به عنوان
روز جهانی مبارزه به خشونت علیه زنان شناخته شده است ،بهانه ای شد تا این رسانه صهیونیستی – امریکایی با استفاده از آن
تالش کند بار دیگر خود را همصدا با سازمان ملل متحد ،مدافع حقوق زنان در برابر ظلم و نابرابری نشان دهد.

رادیو فردا به نقل از دبیرکل سازمان ملل ،خشونت علیه زنان را مانعی در مسیر توسعه پایدار دانسته و عنوان میکند« :بان
کیمون دبیرکل سازمان ملل متحد ،روز جمعه درپیامی به مناسبت  2۱نوامبر ،روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان ،گفته
است :خشونت علیه زنان و دختران نه تنها نقض حقوق بشر که "مانعی جدی" بر سر راه توسعه پایدار است .به گزارش وب
سایت رسمی سازمان ملل متحد آقای بان کی مون خواستار اقدامات معنی دار و واقعی برای جلوگیری از بروز چنین
خشونتهایی شده است .دبیرکل سازمان ملل متحد روز جمعه در پیام خود تصریح کرده است" :خشونت علیه زنان باعث تحمیل
هزینههایی سنگین بر خانوادهها ،جامعه و اقتصاد میشود" .وی با اشاره به هزینههای اقتصادی خشونت علیه زنان گفته است:
خشونت علیه زنان "درد و رنج بسیار برای آنهابه همراه خواهد داشت و آنان را همچنین از حق ایفای نقش فعال اجتماعی محروم
میکند ".بان کی مون تصریح کرده است :جهان قادر نیست هزینه چنین اقداماتی را بپردازد .زنان و دختران نیزنمی توانند چنین
هزینهای را تحمل کنند و نباید متحمل چنین هزینهای بشوند .دبیرکل سازمان ملل اضافه کرده است" :با این حال ،چنین خشونتی
علیه زنان همچنان هر روز ،در سراسر جهان ادامه دارد .بان کی مون از رهبران کشورهای جهان خواسته است تا ضمن اجرای
تعهدات بین المللی بودجههای الزم در زمینههای مربوطه و به ویژه درباره جنبش زنان و نهادهای جامعه مدنی را افزایش دهند.
در مطلبی که به همین مناسبت روی وبسایت رسمی سازمان ملل متحد منتشر شده ،بر لزوم افزایش آگاهیهای عمومی،
ریشهکن کردن فقر و خشونت و فراخوان برای فعالیت علیه نابرابریهای جنسیتی تأکید شده است».

اما باید از سازمان ملل و رسانه آمریکایی رادیو فردا این سؤال را پرسید که آیا زنان آمریکا ،زن محسوب نمیشوند که در این
نوع گزارشها هیچ اشاره ای به وضعیت بحرانی آنها نمیکنند؟!
خشونت علیه زنان در ایران و نقاط معدود دیگری در جهان مانع توسعه پایدار به حساب میآید اما در آمریکا برعکس ،هر چه
این خشونت و نقض حقوق زنان افزایش مییابد توسعه محقق تر میگردد؟!

چرا وقتی بحران ظلم علیه زنان در آمریکا به قدری باالست که رسانهها ،سازمانها و حتی مقامات رسمی ایاالت متحده خود به
آن اذعان میکنند ،باز هم رادیو فردا و نهادهایی مانند سازمان ملل در برابر آن سکوت پیشه کرده و از کنار آن به راحتی عبور
میکنند؟!

باراک اوباما ،رئیس جمهور آمریکا یکی از این مقامات است که رسما ا اذعان داشته بیش از یک چهارم زنان در این کشور
قربانی خشونت و تجاوز هستند؛ هر چند نتایج تحقیقاتی که مؤسسات و نهادهای مختلف در آمریکا انجام دادهاند از جمله موسسه
(RAINNشبکه ملی بررسی تجاوز ،آزار و زنای با محارم) نشان میدهد که عمق این بحران بسیار بیشتر از آن چیزی است که
نشان داده میشود.

در حالی آمریکا خود را یک کشور توسعه یافته میداند که در هر دقیقه بیش از  9زن مورد تجاوز قرار میگیرند در نتیجه هر
ساعت  ۳0زن ،در هر روز  50۳5زن و در هر سال  ۱90هزار زن این ویژگی تلخ اما واقعی سیاستهای اربابان رادیو فردا
را تجربه میکنند و به عبارتی ساالنه بیش از  199هزار تجاوز به زنان و دختران باالی  52سال در آمریکا انجام میشود که
البته تعداد سایر خشونتها علیه زنان این آمار به حدود چهار میلیون مورد میرسد.

جالب تر این جاست که قریب به  19درصد از تجاوزات جنسی هرگز به پلیس گزارش نمیشوند و از هر  51متجاوز 51 ،نفر
حتی یک روز زندان را هم بهخاطر این جرم تحمل نمیکنند و این گویای حقیقتی تلخ است که نشان میدهد دولت و پلیس ایاالت
متحده ،با ایجاد حاشیه امن برای متجاوزان ،خیال آنها را از تحت تعقیب قرار گرفتن و مجازات شدن در صورت ارتکاب این
جرائم راحت کرده است.

حال با چنین اطالعاتی که از وضعیت زنان در آمریکا وجود دارد و با توجه به این گفته دبیرکل سازمان ملل متحد که خشونت
علیه زنان ،توسعه پایدار را از دسترس خارج میکند ،آیا باز هم میتوان ایاالت متحده را توسعه یافته خطاب کرد؟!

ذوق زدگی رادیو فردا از لغو سخنرانی مطهری در مشهد

در شمارههای پیشین به انواع بهانه سازی های علی مطهری برای رسانههای ضد ایرانی مانند رادیو فردا پرداختیم و دیدیم که
چگونه این گونه ابزارهای رسانه ای وابسته به دولتهای غربی از اندک حاشیه سازی وی در داخل کشورمان بهره برداری کرده
و از آن در جهت اهداف ضد ایرانی خود استفاده میکنند.

در این هفته نیز یکی از موضوعاتی که بیشترین بازتاب را در رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا به خود اختصاص داده
است ،حواشی مربوط به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد است؛ سخنرانی که بدون در نظر گرفتن شرایط و ویژگیهای
مشخص ،در روز اربیعن برنامه ریزی شده بود اما به دلیل جلوگیری از بی قانونی و اشتباه در این روز ،توسط دادستان مشهد لغو
گردید.

در پی این جریان ،رادیو فردا تمام توان خود را به کار بست تا از این بهانه برای حمله همه جانبه به آیت هللا علم الهدی ،نماینده
ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه شهر مشهد استفاده کند.

این رسانه وابسته به کاخ سفید در یکی برنامههای خود که با اجرای "فرشید منافی" منتشر گردیده است به این موضوع با لهنی
تمسخرآمیز و اهانت آمیز پرداخته و آورده است« :این هفته خداروشکر یک کشور به کشورهای جهان اضافه شد .اگر تا قبل از
این تعداد کشورهای جهان را  539در نظر میگرفتیم ،االن با کشور مشهد شدند  .531رهبر معظم کشور مشهد هم که حضرت
آیت هللا علم الهدی هستند که با توجه به اینکه وضع یک جوری شده است که شما اگر در کشور مشهد آب هم بخواهید بخورید باید
از دفتر ایشان اجازه بگیرید ،ما نمیدانیم که علی آقای مطهری که از کشور ایران بلند میشود و میرود به کشور مشهد که
سخنرانی کند ،چرا شاکی میشود از این که سخنرانیاش بهم میخورد .فکر کنم رسانههای معاند و مخالف و جاسوس به قدری
این خبر را در بوق و کرنا کردند که االن همه جزئیاتش را میدانند اما برای آنها که شاید نمیدانند باید بگویم که علی آقای
مطهری که نائب رئیس مجلس کشور ایران است روز اربعین قرار بود در کشور مشهد یک سخنرانی بکند که البته آن موقع
هنوز کشور نشده بود و بعدا ا شد ،اما مأموران نیروی انتظامی کشور مشهد بر اساس دستور دادستان کشور مشهد آمدند و محل
سخنرانی ایشان را پیش پیش پلمپ کردند .تازه این که پلمپ کردند که هیچ ،بر اساس گزارشهای واصله ،دیگ غذایی را هم که
قرار بود بعد از سخنرانی به عنوان نذری توزیع بشود را هم مصادره کردند .آخه عزیز دل برادر با غذای نذری چیکار داری
تو؟!!! مردم روش حساب کردند .میخوای پلمپ کنی پلمپ کن اما با غذای مردم چیکار داری؟!»

اما حتی اگر از توهین بیشرمانه این برنامه و شخص منافی به مردمی که در سطح افرادی گرسنه جایگاهشان پایین آورده شده
است نیز عبور کنیم ،باید به این نکته توجه داشت که دفتر آیت هللا علم الهدی رسما ا هر گونه دخالتی در لغو سخنرانی آقای
مطهری را رد کرده است و اذعان نموده است که " آیت هللا علم الهدی اصالا به چنین سخنرانی و مراسمی توجهی نداشته است و
این حق را دارد که علیه شخص مفتری اقدام قضایی کند و در صورت عدم جبران تشویش اذهان عمومی توسط این شخص ،اقدام
خواهد شد" .

در بیانیه ای که دفتر آیت هللا علم الهدی در این رابطه منتشر کرده است به صراحت آمده است« :با کمال تأسف امروز شخصی
که در جایگاه حیات رئیسه مجلس قانونگذاری این نظام قرار دارد از قدرتی که بهواسطه برقراری مردمساالری دینی در این
کشور از مردم به امانتگرفته و جزء یکی از قدرتمداران این نظام است ،استفاده کرده و رئیسجمهور را تهدید میکند که اگر
پیگیری برای کشف علل انحالل سخنرانی من در مشهد را نکنید ،مجلس فالن و بیسار میکند!! و با تکیهبر قدرت خود به هر که
میخواهد تهمت و افترا میزند که "امیدوارم این نامه از آقای علمالهدی امامجمعه مشهد نباشد ...لطفا ا برای ما روشن فرمایید که
حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امامجمعه؟" و گویا میخواهد با این جمالت اینطور القاء کند که
آیتهللا علمالهدی جلوی سخنرانی وی را گرفته است .بدینوسیله اعالم میدارد آیتهللا علمالهدی اصالا به چنین سخنرانی و
مراسمی توجهی نداشته است و این حق را دارد که علیه شخص مفتری اقدام قضایی کند و در صورت عدم جبران تشویش اذهان
عمومی توسط این شخص ،اقدام خواهد شد».

البته نباید از این موضوع نیز غافل شد که یک نگاه سطحی به بیش از  5102خبر و تحلیل که رادیو فردا در خصوص علی
مطهری منتشر کرده است ،به خوبی نشان میدهد که رفتار و گفتار وی توانسته است نقش بسزایی در ایجاد سوژههایی مناسبی در
راستای اجرای سیاستهای مد نظر این مجموعه ضد ایرانی ایفا نماید.

تالش رسانه دولت آمریکا برای کتمان قدرت موشکی ایران

همواره یکی از موضوعاتی که باعث شده است تا جمهوری اسالمی ایران ترس و البته خشم دشمنان خود را به دنبال داشته باشد،
قدرت باالی کشورمان در حوزه توان موشکی است که در طول سالهای اخیر نه تنها به یکی از قدرتهای برتر جهان تبدیل شده
بلکه صادر کننده این علم به سایر نقاط جهان نیز بوده است.

رادیو فردا در همین راستا ،همواره تالش کرده است تا به بهانههایی مختلف این قدرت را زیر سؤال برده و با کتمان واقعیت
مخاطبین خود را در خصوص این توان باال با تردید همراه سازد که در همین راستا ،این هفته نیز شاهد انتشار گزارشی بودهایم
که این رسانه صهیونیستی – آمریکایی به وسیله آن و با بهانه محکومیت یک ایرانی در آمریکا به تالش برای فروش موشک به
کشورمان ،به این فضاسازیهای دروغین خود ادامه داده است.

این رسانه نما در گزارش مذکور عنوان کرده است« :یک مرد ایرانیـآمریکایی در آمریکا به اتهام تالش برای خرید موشکهای
زمین به هوا و قطعات هواپیما با هدف ارسال به ایران گناهکار شناخته شد .خبرگزاری رویترز گزارش داد که دادگاهی در
نیویورک روز سهشنبه ،دوم آذر ،رضا اولنگیان  ۱۱ساله را در نقض تحریمهای ایاالت متحده علیه ایران مجرم شناخت .آقای
اولنگیان حداقل به  2۱سال زندان و حداکثر به حبس ابد محکوم خواهد شد ،اما وکالی مدافعش گفتهاند که به حکم صادره
اعتراض میکنند .رضا اولنگیان در  5333شهروندی ایاالت متحده را به دست آورد ،اما در سال  2952در کشور استونی
دستگیر و به آمریکا مسترد شد .رویترز میگوید که این شهروند ایرانیـآمریکایی در تور سازمان مبارزه با قاچاق آمریکا گرفتار
شد .بر اساس این گزارش ،آقای اولنگیان در آن هنگام در اوکراین با یک خبرچین سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا که خود
را دالل روسی تسلیحات جا زده بود ،دیدار کرد تا از او موشکهای زمین به هوا و قطعات مختلف هواپیماهای نظامی خریداری
کند .در گفتوگوهای شنودشده و ایمیلهای میان این دو ،آقای اولنگیان قصد خود برای صدور این تسلیحات به ایران را با

خبرچین مطرح کرده است .دادستانها در نیویورک گفتهاند که این شهروند ایرانیـآمریکایی ابتدا خواستار خرید ده موشک زمین
به هوا و دهها قطعه هواپیماهای نظامی شده بود و سپس گفته بود که حداقل  299موشک خواهد خرید .به گفته دادستانها در
نیویورک ،رضا اولنگیان در سال  299۳هم برای خرید  599موشک با هدف ارسال آنها به ایران اقدام کرده بود تا سود مالی
کالنی را نصیب خود کند .وکیل آقای اولنگیان در دادگاه گفت که موکلش در اعتراضات علیه دولت ایران ،هنگامی که در آمریکا
تحصیل میکرد ،فعال بوده اما پس از آن که "احساس کرد ایران بیش از پیش دموکراتیک شده" ،به کشور مادریش بازگشت .به
تاریخ دقیق این وقایع در گزارش رویترز اشارهای نشده اما گفته شده است که رضا اولنگیان پس از روی کار آمدن دولت محمود
احمدینژاد ،با افرادی که تسلیحات میفروشند ،ارتباط برقرار کرد .اما وکیل این شهروند ایرانیـآمریکایی گفته است که او قصد
داشت "با یک قرارداد روی کاغذ دولت ایران را گیر بیندازد و نشان دهد آنها واقعا ا چکاره هستند"».

اما چطور همانطور که پیشتر نیز در خصوص محاکمه دو نفر در آمریکا به اتهام دست داشتن در فروش تجهیزات مربوط به
تعمیر جنگندههای نظامی به کشورمان مطرح کردهایم ،چطور فروش سالح به ایران عملی غیر قانونی و مخالف حقوق بشر
است ،اما فروش تسلیحات پپیشرفته به کشوری که آشکارا از آنها در کشتار مردم بی دفاع و ویرانی یک سرزمین استفاده
میکند ،منعی نداشته است؟!!!

واقعیت این است که بر اساس گزارشهایی که رسانههایی مختلف مانند روزنامه رأی منتشر کردهاند ،آمریکا در طول دو دهه
اخیر بیش از  199میلیارد دالر سالح به عربستان فروخته است و خبرگزاری رویترز در این خصوص اذعان داشته است که،
اداره همکاری امنیتی دفاعی آمریکا که بر فروش تسلیحات ایاالت متحده به کشورهای دیگر نظارت دارد ،از طرح ویژه این
کشور برای فروش بیش از یک میلیارد دالر انواع تسلیحات به عربستان سعودی خبر داده است؛ و این در حالی است که
عربستان از این تسلیحات بر علیه مردمی بی دفاع از جمله هزاران و حتی میلیونها کودک استفاده میکند.

بعالوه نکته مهمتر این است ،همانگونه که در باال به آن اشاره شد ،ایران به قدری در بحث علم موشکی به خودکفایی رسیده است
که نه تنها نیازی به خرید موشک و تجهیزات مربوط به آن از غرب ندارد ،بلکه در بساری از کشورهای منطقه و جهان شاهد
استفاده از موشکهای ایرانی توسط سایر کشورها نیز هستیم که همین امر نیز خشم غرب را به همراه داشته است.

روزنامه صهیونیستی آروتز شوا نیز به شکی دیگر به این واقعیتها در خصوص توان باالی دفاعی و نظامی کشورمان اذعان
نموده و در گزارشی ویژه آورده است« :تازهترین محصول بومی کارشناسان نظامی و دفاعی ایران سه موشک "شهاب یک ،دو
و سه" میباشد که با برد  2999کیلومتری ( )54219قابلیت شلیک و اصابت به اهداف مورد نظر در سرزمینهای اشغالی را
دارند .این موشکها از النچرهای (سکوی پرتاب) زیرزمینی قابل پرتاب بوده و به سختی توسط ماهوارههای فضایی قابل
شناسایی هستند .این موشکها قادرند در پاسخ به حمالت بطور مداوم موشک شلیک کنند»

کاپیتوالسیون برای بهائیان!

همانطور که پیشتر نیز بارها در برهههای زمانی مختلف به آن پرداختهایم ،مشاهده کردهایم که چگونه پس از هربار برخورد
قانونی و قضائی در کشورمان با مجرمانی که پیروان فرقه ضاله بهائیت هستند ،ابزارهای رسانه ای وابسته به دولتهای غربی
از جمله رادیو فردا به سرعت وارد عمل شده و تالش میکند تا این محاکمه مجرمین را تنها به دلیل بهائی بودن دانسته ،آن را
نقض آزادی مذهب و حقوق بشر و آزادی بیان و این گونه مسائل نشان دهد و با بهانه آن به سیاه نمایی علیه نظام جمهوری اسالمی
ایران بپردازد.

در همین راستا ،در پی انتشار خبری در خصوص بازداشت چند نفر از اعضای فرقه دروغین بهائیت در ایران ،رسانه فارسی
زبان وابسته به دولت آمریکا همین مسیر را در پیش گرفته و با انتشار گزارشی عنوان کرده است« :یک وبسایت خبری وابسته
به بهاییان ایران از بازداشت "حداقل پنج" پیرو این آیین توسط ماموران وزارت اطالعات جمهوری اسالمی در شیراز خبر داد.

وبسایت خبری بهایینیوز گزارش داد که الال صالحی ،پریسا سپهری ،ثمر آشنایی ،نسیم کاشانینژاد و رضوان یزدانی عصر
روز سهشنبه ،دوم آذر ،در منازلشان بازداشت شدند .این گزارش میافزاید که ماموران امنیتی همزمان "به منزل تعدادی دیگر از
شهروندان بهایی ساکن شیراز هجوم بردهاند" ،اما سایت بهایینیوز هنوز نمیتواند بازداشت افراد دیگر را تأیید کند .در گزارشها
آمده است که وسایل شخصی بازداشتشدگان مانند کتابها و کامپیوتر آنها نیز توسط ماموران وزارت اطالعات ضبط شده است.
یک منبع مطلع هم گفته که خانم پریسا سپهری در حالی بازداشت شده است که در ماههای اولیه بارداری قرار دارد .بهایینیوز در
گزارش خود افزود که در ماههای اخیر تنها در شیراز "بیش از  29شهروند بهایی به اتهام فعالیتهای تبلیغی از سوی ماموران
امنیتی وزارت اطالعات بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطالعات منتقل شده بودند که تعدادی از این شهروندان پس از گذراندن
دوران بازجویی و با قرار وثیقه آزاد شدهاند ،اما همچنان تعدادی از آنها در همین بازداشتگاه" زندانی هستند .جمهوری اسالمی
ایران و روحانیون شیعه معموالا از آیین بهایی با تعابیری مانند "فرقه ضاله" نام میبرند .صدها نفر از پیروان این آیین پس از
روی کار آمدن جمهوری اسالمی زندانی ،شکنجه یا اعدام شدهاند .بسیاری دیگر نیز از ادامه تحصیل یا کار محروم شدهاند .سرکوب
پیروان آیین بهایی در ایران علیرغم اعتراضات گسترده فعاالن و نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر کماکان ادامه دارد».

اما همانطور که باال به آن اشاره شد ،آیا این سخن درستی است که تنها به خاطر بهائی بودن ،فرد به خود اجازه انجام هر بی قانونی
و بی توجهی به قوانین یک کشور و ملت را بدهد و در نهایت هم انتظار داشته باشد که هیچ گونه برخوردی با او صورت نگیرد؟!

آیا در تمامی دنیا همین مصونیت برای بهائیان وجود دارد؟!

آیا اگر در ایاالت متحده آمریکا که ادعا میکند منبع حقوق بشر و آزادی انسانی است ،یک مسلمان حتی در ظاهر حرکتی خالف
قوانین سراسر نقص و تبعیض آمیز آنها انجام دهد ،به دلیل آزادی مذهت ،از محاکمهاش خودداری میکنند؟!

ظاهرا ا رادیو فردا در تالش است تا در عصر جدید ،نوعی دیگر از "کاپیتوالسیون" را به جهانیان معرفی کند و آن هم مصونیت
بهائیان است.

بگذریم از اینکه بهائیت خود از ریشه خالف حقیقت ،شیطانی و خالف هر قانونی است.

بگذریم از واقعیتهایی مانند نقش آفرینی بهائیت در ورود تروریسم دولتی به ایران و ترور شخصیتهایی مطرح مانند شیخ فضل
هللا نوری ،سید عبدهللا بهبهانی و  ،...جنایات بزرگی توسط قاتالنی حرفه ای مانند نصیر بغدادی آدم کش از جمله کشتار معروف
ابرقو ،جنایات کمیته مجازات این فرقه در دوران پهلوی ،خیانتهایشان در دوران پس از انقالب تا کنون و ...

آنچه در باال خواندهاید ،یکصد و بیست و ششمین شماره از مجله هفتگی رادیو دیروز است که همانند هفتههای پیشین با عنوان
"رادیو فردا در هفتهای 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 آذر ماه  95( 5931الی  90آذر ماه  )5931پرداخته است.

