رادیو فردا در هفتهای که گذشت! (شماره )311
 42/51/5931الی 91/51/5931

مجله هفتگی رادیو دیروز در یکصد و سی و سومین شماره خود با عنوان "رادیو فردا در هفته ای که گذشت!" بخشی از مهمترین
برنامه ها و گزارش های این رسانه صهیونیستی – آمریکایی را در بازه زمانی چهارمین هفته از دی ماه  ،5931به طوری
خالصه ،مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

رادیو دیروز گزارش میدهد؛

هفته پایانی دی ماه  5931نیز با تمامی اتفاقات کوچک و بزرگ سپری شد و رادیو فردا به عنوان رسانه ای صهیونیستی –
آمریکایی ،همپای با دیگر ابزارهای رسانه ای وابسته به دولت های غربی تالش کرده است تا در این هفته نیز از تمامی توان خود
در جهت تحقق اهداف اربابانش گام بردارد.

در پی این رفتارهای مملو از دروغ ،رادیو دیروز با انتشار و تنظیم مجله ای هفتگی با عنوان "رادیو فردا در هفته ای که گذشت!"،
تالش کرده است تا به طوری خالصه در هر هفته ،بخشی از مهمترین برنامهها و گزارشهای این رسانه صهیونیستی – آمریکایی
را برای مخاطبین خود مورد بررسی و تحلیل قرار داده و حقایق را برای آن ها بازگو نماید.

بر این اساس ،آن چه در ادامه مطالعه خواهید کرد ،یکصد و سی و سومین شماره از این مجله هفتگی رادیو دیروز است که به
بررسی بخشی از فعالیتهای رادیو فردا در طول چهارمین هفته از دی ماه سال  42( 5931الی  91دی ماه  )5931پرداخته
است.

شما مخاطبین گرامی میتوانید در یکصد و سی و سومین شماره مجله هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی مختلف از قبیل
واکنش رادیو فردا به برخورد با کانال های تلگرامی فاسد در ایران ،نارضایتی بی پایان این رسانه دولتی آمریکایی در خصوص
مبارزه ایران با مواد مخدر ،اعتراض به عملکرد حقوق بشری دولت روحانی ،همکاری ضد ایرانی اوباما و ترامپ ،تالش مجدد
رادیو فردا برای مشارکت دادن آمریکا در عملیات بزرگ ضد تروریستی موصل و  ...را مورد مشاهده نمایید.

شکست سرمایه گذاری رادیوفردا بر روی کانال های فاسد تلگرامی

همانطور که می دانید ،گسترش فساد به ویژه فساد اخالقی در بین اعضای یک جامعه می تواند پیشرفت آن ها را در تمامی حوزه
ها با سیری نزولی همراه سازد و در نتیجه جامعه را به یک گروه خنثی و بی توجه به واقعیت ها تبدیل سازد که این خود بهترین
فضا برای دشمنان است تا کنترل اوضاع را در دست بگیرند.

در همین راستا ،فعالیت های گروه ها و کانال های تلگرانی فاسد در چند وقت اخیر بیشترین تالش را داشته اند تا مخاطبین ایرانی
به ویژه جوانان کشورمان را تحت تأثیر قرار داده و فضا را برای دست های پشت پرده خود که دشمنان قسم خورده ایران اسالمی
هستند ،مهیا سازند.

این کانال ها که مورد تأییر رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا هستند و به نوعی از یک خواستگاه مشترک برخوردار
هستند ،در کشورمان با برخوردهایی جدی همراه بوده است تا به عبارتی بهتر ،سرمایه گذاری رادیو فردا و اربابانش بر روی این

گونه کانال های فاسد تلگرانی را با شکستی سنگین مواجه سازد؛ شکستی که در مقابل آن تاب نیاورده و در گزارشی به آن پرداخته
است.

رادیو فردا در گزارشی با پرداختن به شناسایی و بازداشت عاملین چند کانال تلگرامی غیراخالقی در استان هرمزگان ،نوشته است:
«رییسکل دادگستری استان هرمزگان روز چهارشنبه  43دی از دستگیری " 94نفر از مدیران و اعضای کانالهای تلگرام" در
این استان خبر داد .به گفته رییسکل دادگستری استان هرمزگان ،این افراد ادارهکننده نهایت  ۸۷صفحه ،کانال ،و گروه اجتماعی
بودهاند .محبوبیت و فراگیری شبکههای اجتماعی و بهویژه شبکه تلگرام ،فشار نهادهای حکومتی و محافظهکاران را برای فیلتر
کردن آنها افزایش داده است؛ بااینحال دولت حسن روحانی با فیلترینگ کانال تلگرام مخالفت کرده است .از سوی دیگر
دستگیریهای پرشماری نیز در حوزه فضای مجازی در سال  593۱صورت گرفته است .به گفته حسین ساجدینیا ،رییس پلیس
تهران بزرگ ،تنها در هشتماهه سال  ،3۱هزار و  411نفر در این ارتباط در تهران دستگیر شدهاند .اما اعمال محدودیت برای
شبکههای اجتماعی به کشمکش میان دولت و قوه قضاییه و سایر نهادهای حکومتی تبدیل شده است .علی مطهری ،نایبرییس
مجلس ،از قوه قضاییه انتقاد کرده که چرا با دور زدن "کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" و "هیئت نظارت بر مطبوعات"
سرخود اقدام به فیلترینگ میکند» .

این در حالی است که افراد دستگیر شده بهطور هدفدار با گرایش به مضامین غیراخالقی ،با هویتهایی نامعلوم و دروغین و
ایجاد پروفایلهای غیرواقعی ،تالش کردهاند با تحریک افراد مختلف به انحرافات جنسی ،آنها را به سمت کانالهای تلگرامی
غیراخالقی جذب کنند که در این راه بر اساس آمارها بیش از سه هزار نفر را از این طریق در کانالهای غیراخالقی هدفدار
عضو کردهاند.

این کانالها که دارای محتویات مستهجن بودهاند ،در حالی برای گسترش فساد جنسی و اخالقی در بین جامعه فعالیت کردهاند که
در البهالی این هدف" ،ایجاد رعب و وحشت در بین مردم"" ،برهم زدن نظم عمومی"" ،نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی" و
 ...را نیز میتوان در فعالیتهایشان مشاهده کرد.

این هدفدار بودن در گسترش بیبندوباری و درنتیجه رسیده به اهداف دیگر ذکرشده در باال با بهرهبرداری از بسر افرادی که
اسیر این فساد جنسی و اخالقی شدهاند ،در کنار سایر شواهد و ادله ،گویای دستهای پشت پردهای هستند که با اصالت ایرانی و
اسالمی و اصل نظام جمهوری اسالمی مشکل دارند.

دستهای پشت پرده این کانالهای غیراخالقی تلگرامی بسیار شبیه به دستهای پشت پرده رسانههایی مانند رادیو فردا است و شاید
بیدلیل هم نباشد که مقابله با آنها اینگونه این رسانه صهیونیستی – آمریکایی را برانگیخته و به واکنش واداشته است؛ زیرا از
دست دادن همکار و همرزم در جنگ علیه اسالم و ایران بهخودیخود شکستی سنگین است ،حالآنکه آن نیروی ازدسترفته،
فرزند خود رادیو فردا نیز باشد!

نارضایتی رادیو فردا از مبارزات جهانی ایران علیه مواد مخدر

یکی دیگر از موضوعاتی که در هفته پایانی دی ماه  5931بیش از سایرین جلب توجه کرده است ،واکنش های تکراری و خاص
رادیو فردا و نهادهای به ظاهر بین المللی تحت حمایت غرب در قبال مبارزات جمهوری اسالمی ایران با مواد مخدر است؛ جایی
که علیرغم مبارزات کشورمان با این مواد افیونی که حتی ارزشی جهانی دارد ،نه تنها این نهادهای بین المللی قدردان این زحمات
کشورمان نبوده اند ،بلکه بارها به بهانه هایی مختلف به این مبارزات اعتراض هم کرده اند.

رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا در همین رابطه بار دیگر به اعدام مجرمین مواد مخدر در ایران پرداخته و می اورد:
«دیدبان حقوق بشر و عفو بینالملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام  54نفر از متهمان جرائم مواد مخدر در ایران شدند که قرار
است روز شنبه  4۱دی ماه در زندان مرکزی کرج به دار آویخته شوند .این دو سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیهای که روز
جمعه منتشر شده با انتقاد از قوه قضاییه ایران عنوان کردهاند که علیرغم قولهایی که مقامات جمهوری اسالمی دادهاند ،همچنان
روند اعدامها در این کشور ادامه دارد و شمار آن کاهش چشمگیری نیافته است .بیانیه این دو نهاد ادامه میدهد که مسئوالن زندان
مرکزی کرج روز  53دی دستکم  54نفر را که به خاطر جرائم مواد مخدر محکوم به اعدام شدهاند به زندان انفرادی انتقال دادند
و به آنها گفتند که اعدامشان قطعی است ،اما اجرای این حکم به خاطر درگذشت آیتهللا اکبر هاشمی رفسنجانی ،رئیسجمهور
سابق ایران ،برای چند روز به تعویق افتاد .دیدبان حقوق بشر و عفو بینالملل در نهایت تاکید میکنند که مقامات ایران باید به روند
اعدامها در این کشور پایان دهند و با تغییر در قوانین ،مجازات اعدام را برای جرائم مواد مخدر به کار نبرند» .

اما در شرایطی فعالیت ایران در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر جهان این گونه با واکنشهای اعتراضی رادیو فردا مواجه میشود
که ایاالتمتحده امریکا در مقابل به درآمدزایی از مواد مخدر روی آورده است و طبیعتا مبارزه ایران با این مسئله از چندین جهت
برنامههای آنها را بر هم می زند.

از طرفی با توجه به نقش غیر قابل آمریکا در ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به سایر نقاط جهان و سهم ایاالتمتحده از مافیای
بینالمللی مواد مخدر ،مبارزه ایران با قاچاق این مواد از درآمد شیطانی آنها از این مسیر کاسته است و از طرفی هم افزایش
اعتیاد به این مواد در بین جامعه ایرانی ،با تبدیل کردن اعضای جامعه به افرادی سستعنصر ،بیاراده و اسیر ،فضا را برای
پیگیری اهداف ضد ایرانیشان مهیا میسازد که این موضوع نیز به خطر میافتد.

آمار و اسناد موجود حکایت از این حقیقت تلخ دارد که سازمان سیا و ارتش آمریکا با در دست گرفتن مدیریت قاچاق و ترانزیت
هروئین از افغانستان به سه کشور ایران ،روسیه و چین ،ساالنه بیش از  414میلیارد دالر درآمد به دست آوردهاند.

بررسی آمار تولید مواد مخدر در افغانستان پس از اشغال توسط آمریکا نیز همین نقش آفرینی شوم را تأیید میکند؛ نقش آفرینی و
تجارتی که جان و مال مردم دنیا را قربانی خود میسازد.

البته این در حالی است که مجلس شورای اسالمی ایران اوایل آذر ماه ،یک فوریت طرح اصالح قانون مجازات برای مجرمین
مواد مخدر را مورد تصویب قرار داده است و با این طرح اندک نواقص موجود در رسیدگی به پروندههای مجرمین مواد مخدر
نیز برطرف خواهد شد.

نااُمیدی رادیو فردا از عملکرد حقوق بشری روحانی

ابزارهای رسانه ای وابسته به دولت های غربی از جمله رادیو فردا در طول سال های فعالیت خود همواره سیاه نمایی علیه وضعیت
داخلی کشورمان را در دستور کار خود داشته و دارند و در همین راستا یکی از بیشترین موضوعاتی که در این سیاه نمایی ها و
فضانمایی های ضد ایرانی آن ها مطرح شده است ،حقوق بشر بوده است.

در همین راستا ،رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا در یکی از برنامه های هفتگی خود به نام "دریچه" ضمن پیگیری این
هدف ،این بار عملکرد حقوق بشری حسن روحانی ،رئیس جمهور فعلی کشورمان و کابینه اش را مورد اعتراض خود قرار داده
و از نااُمیدی های خود در این خصوص خبر داده است.

"مهتاب وحیدی راد" مجری و گوینده برنامه "دریچه" ،در قسمت این هفته برنامه میگوید« :دیده بان حقوق بشر روز پنجشنبه در
گزارش ساالنه خود در خصوص حقوق بشر در جهان ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران ،اعالم کرد که در سال 4152
سرکوب حقوق اساسی بشر بخصوص حق آزادی بیان در ایران ادامه داشته است .در این گزارش آمده است که سه سال از ریاست
جمهوری حسن روحانی میگذرد اما او هنوز به وعدههایش برای تالش جهت احترام به حقوق مدنی و سیاسی مردم عمل نکرده
است .شمار باالی اعدامها در ایران همچنان در صدر انتقادهاست .روند دادرسیها ،بخصوص در خصوص پروندههای سیاسی و
امنیتی ،وضعیت آزادی بیان ،بازداشت روزنامهنگاران و فعاالن اینترنتی و وضعیت اقلیتهای مذهبی بهویژه بهاییان در ایران از
دیگر مواردی است که دیده بان حقوق بشر از آنها انتقاد کرده اما همزمان با این انتقادها اعتصاب غذای چند تن از زندانیان سیاسی
و عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد .اعتصاب غذا در اعتراض به شرایط زندان و روند دادرسی».

اما در ابتدا باید یادآوری کرد که حسن روحانی ،رئیسجمهور ایران و منتخب مردم ایران بوده است که این چند سال را در این
جایگاه قرار داشته است و بنابراین وظیفهاش تحقق خواستههای مردم ایران و نه دشمنان آنها در خارج از مرزهاست؛ البته اینکه
چقدر در این مسیر موفق یا ناموفق بوده است جای بررسی واقعبینانه دارد که جایان در این گزارش نیست.

بعالوه ،آنطور که گوینده رادیو فردا به نقل از گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر مطرح میکند ،وضعیت حقوق بشر در تمامی
حوزههای ممکن در ایران با بحرانی جدی مواجه است اما در حالی این ادعاهای فراگیر در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران
مطرح میشود که در بسیاری از نقاط منطقه و جهان ،انسانیت به پستترین شکل حیوانی تقلیل یافته است.

جنایات آل سعود در داخل عربستان با شیعیان و در خارج از مرزهای خود در قبال ملت یمن ،رفتارهای حیوانی تروریستها در
عراق و سوریه ،اشغالگریها و قتلهای جان و مال فلسطینیان توسط اسرائیل ،کشتار غیرنظامیان افغانستانی بر اثر حمالت آمریکا،
جنایات آل خلیفه با مردم انقالبی بحرین و  ،...همگی در مقابل چشمان دیده بان حقوق بشر ناچیز و اندک روی داد حاشیهای و
دروغ در خصوص ایران در مقابل چشمان آنها بزرگ دیده میشود.

بهعالوه ،نباید فراموش کرد که ایاالتمتحده آمریکا خود نهتنها در داخل دچار وضعیت اسفبار و بحرانی حقوق بشر در حوزههای
مختلف است ،بلکه سیاستهای آنها در سایر نقاط جهان نیز حقوق بشر را پایمال میسازد که به بخشی از آنها در باال اشاره
کردیم.

این پایمال شدن حقوق انسانها توسط آمریکا از صدها سال پیش تاکنون تداومی مستمر داشته است .حمله اتمی به دو شهر پرجمعیت
ژاپن در تاریخ ثبت شده است .تبعیضهای نژادی در داخل خاک آمریکا از دیرباز تاکنون تداوم داشته است .جنگ ویتنام با
جنایتهایش در همه اذهان باقی است .حمله به هواپیمای مسافربری ایرانی و کشتار  431بیگناه در آسمان را چگونه میتوان ندید.

در حال حاضر نیز شکنجههای وحشیانه در زندانهای آمریکا و تبعیض علیه رنگینپوستان و مسلمانان ازجمله موضوعات داخلی
این کشور است اما همه جنایات آنها علیه حقوق بشر نیست ،بلکه سیاستهای آنها باعث ایجاد و تقویت گروههای خونخواری
مانند داعش در منطقه شده است که برای بیان جنایاتشان کتابها نوشتن نیز کافی نخواهد بود.

سیاستهای آمریکا در حمالت عربستان سعودی به یمن ،در جنایات اسرائیل علیه فلسطینیان ،در وضعیت داخلی افغانستان و ...
نیز غیرقابل انکار است.

با این وجود ،از رادیو فردا بهعنوان رسانهای آمریکایی انتظاری بیش از این نیست اما از دیده بان حقوق بشر انتظار میرود بیشتر
چشمان خود را باز کرده و واقعیتها را ببیند.

اوباما و هموار کردن مسیر ضد ایرانی ترامپ

این هفته با آخرین روزهای ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا همزمان گردیده بود و این روزها باز هم با رفتارهایی همراه
شده بود که اوج دشمنی های ذاتی سیاست مداران ایاالت متحده به جمهوری اسالمی ایران و البته غیر قابل اعتماد بودنشان را
اثبات می کرد.

اوباما که در طول هشت سال ریاست جمهوری اش همواره با دروغ ها ظاهری صلح طلب را به نمایش گذاشته اما در واقعیت از
پشت خنجر زده و همان مسیری را در دشمنی با ملت ایران طی کرد که رئیس جمهورهای پیشین آمریکا طی کرده بودند.

روزهای پایانی قدرت اوباما بیش از همیشه این چهره واقعی او را به نمایش گذاشت؛ تمدید  51ساله قانون تحریم های ضد ایرانی
و پس از آن تمدید وضعیت اضطراری ملی آمریکا در قبال ایران ،به خوبی حقیقت را نشان می دهند.

رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا در گزارشی که این هفته منتشر کرده است ،به این رفتار وقیحانه پرداخته و در توجیه
آن ،عنوان میکند« :باراک اوباما ،رییس جمهوری آمریکا ،روز جمعه  59ژانویه  415۸فرمان اجرایی مربوط به "وضعیت
اضطراری ملی" علیه ایران و پنج کشور دیگر را تمدید کرده است .به گزارش رسانههای آمریکا ،باراک اوباما در نامههایی به
کنگره وضعیت اضطراری در قبال ایران ،کوبا ،لیبی ،زیمباوه ،ونزوئال ،و علیه کشور تضعیف کننده اوکراین (روسیه) را تمدید
کرده است .وی همچنین فرمان اجرایی علیه داراییها حزبهللا لبنان و  54گروه تروریستی در خاورمیانه تمدید را کرده است .دبه
گزارش کاخ سفید ،باراک اوباما در نامه خود به روسای سنا و مجلس نمایندگان نوشته است :وضعیت اضطراری ملی اعالم شده
در قبال ایران در  5۱ماه مارس سال  533۱میبایست تا بعداز  5۱مارس سال  415۸ادامه یابد .باراک اوباما تأکید کرده است:
بهرغم این مسئله ،برخی از اقدامات مشخص و سیاستهای حکومت ایران با منافع ایالت متحده در منطقه مغایر بوده و تهدیدی
غیرمعمول و فوقالعاده برای امنیت ملی ،سیاست خارجی و اقتصاد ایاالتمتحده به شمار میآیند .به این دالیل ،من الزم دانستم
وضعیت اضطراری ملی اعالم شده در قبال ایران تداوم یابد تا در مقابله با تهدیدهای ایران تحریمهای جامع علیه این کشور پا برجا
باشند .وزارت امورخارجه امریکا در گزارشهای ساالنه خود درباره وضعیت "تروریسم جهانی" ،جمهوری اسالمی ایران را
"بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان" معرفی میکند و تحریمهایی در این خصوص علیه افراد ،نهادها و مؤسسات ایرانی
اعمال کرده است».

اما جالب این جاست که خود باراک اوباما هم میداند این عهدشکنیها و رفتارهای خصمانه او و دیگر مقامات آمریکایی ،هیچ
گونه توجیهی جز غیرقابل اعتماد بودن آنها ندارد و حتی در همین رابطه باز هم اعتراف و اذعان داشته است که بر اساس گزارش
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در  5۱ژانویه  415۱ایران تمامی تعهدات خود بر اساس این توافق را انجام داده است و نه تنها
راستی آزمایی های پیاپی آژانس بلکه وزارت امور خارجه خود آمریکا نیز این واقعیت را پذیرفته و قبول دارد.

اما جالب تر وقتی است که می دانیم تمدید وضعیت اضطراری ملی آمریکا علیه ایران همانند دیگر رفتارهای خاص و خصمانه
باراک اوباما در روزهای پایانی قدرتش از جمله تمدید قانون  51ساله تحریمهای ضد ایرانی ،به دلیل نوعی همکاری میان او و
دولت آینده ایاالت متحده به رئیس جمهوری دونالد ترامپ صورت گرفته است.

مقامات کاخ سفید خود اذعان داشتهاند که اوباما با تمدید این قوانین ضد ایرانی تالش کرده است تا نگرانیها را از دولت آینده
ترامپ کم کند و به نوعی یک همکاری ضد ایرانی آشکار را با آنها داشته باشد.

ند پرایس ،سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در همین رابطه در گفتگویی خبری تأکید کرده است" :در راستای تعهد ریاست
جمهوری باراک اوباما برای انتقال آسان قدرت در کشور وی همه وضعیت اضطراری ملی (در قبال کشورها) که طی  ۱1روز
اول دولت آینده اعتبارشان تمام میشد را تمدید کرد .این اقدام باعث میشود که دولت جدید نیازی نداشته باشد برای تمدید آنها
تعجیل کند ،با توجه به اینکه رییس جمهوری آینده میبایست اعضای شورای امنیت ملی را نیز تعیین کند و برخی از منصوبان
وی نیز به رأی اعتماد سنا نیاز دارند".

آزادسازی موصل ،لقمه ای آماده برای خودنمایی آمریکا

آخرین بخش از مجله این هفته را به بررسی واکنش خاص رادیو فردا و اربابانش به موفقیت های عملیات آزادسازی موصل در
عراق اختصاص داده ایم؛ جایی که پیشرفت های مهم و چشمگیر این عملیات ضد تروریستی و شکست های پیاپی داعش که تحت
حمایت مستقیم غرب است ،کار را به جایی رسانده است که ایاالت متحده امریکا با همراهی ابزارهای رسانه ای تحت امر خود
تالش کند تا از این فرصت به عنوان لقمه ای آماده برای خودنمایی خود بهره برداری کرده و تالش کنند تا خود را به شکلی در
پیروزی های این عملیات سهیم نشان دهند.

رادیو فردا در همین رابطه گزارشی را منتشر کرده و می نویسد« :مقامهای ارتش عراق می گویند ،نیروهای ویژه ارتش این
کشور روز جمعه توانستهاند با پیشروی سریع و چشمگیر در موصل و ورود به دانشگاه این شهر با بیرون راندن نیروهای گروه
حکومت اسالمی (داعش) از مناطق مجاور به دو پل دیگر روی دجله برسند .طبق این گزارش هم اکنون ارتش عراق توانسته است
تقریبا تمامی مناطق شرق دجله شهر موصل را از نیروهای گروه حکومت اسالمی بازپس بگیرد .نیروهای ارتش عراق به همراه
پیشمرگهای اقلیم خودمختار کردستان و شبه نظامیان شیعه عراقی با حمایت آمریکا سه ماه پیش عملیات خود را برای بازپس
گیری موصل آغاز کردند .ائتالف به رهبری آمریکا که از نیروهای عراقی در این عملیات پشتیبانی میکند نیز روز جمعه از
پیشروی نیروهای عراقی در موصل تمجید کرده است .جان دوریان ،سخنگوی ائتالف بینالمللی به رهبری آمریکا علیه داعش،
نیز در این زمینه گفته است :هنوز کارهای زیادی نیاز است انجام شود ،اما روزهای حضور داعش در موصل به سرعت رو به
پایان است».

اما در واقعیت ایاالتمتحده با عدم مداخله مثبت و اثرگذار ،تنها تالش کرده است تا با مشارکت در روی کاغذ و فریب افکار
عمومی ،خود را در این عملیات شریک ساخته و از آن بهره برداریهای سیاسی خاص خودش را داشته باشد.

روزنامه واشنگتنپست در همین راستا با انتشار گزاری به بازتاب سخنان یک مقام نیروهای پیشمرگه ُکرد پرداخته و اذعان نموده
است که "پشتیبانی ائتالف آمریکایی ضعیف است و این موضوع سبب شد نیروهای پیشمرگه ُکرد از ناحیه داعش ضربه بخورند".

عالوه بر این پیشرویها در موصل بیش از پیش نشان میدهد که نقش آمریکا نه تنها عدم مداخله اشکار در این عملیات است ،بلکه
حمایتهای تسلیحاتی گستردهاش از داعش همچنان ادامه دارد و این در شرایطی است که مهمات و تسلیحات پیشرفته غربی و
آمریکایی به وفور در موصل کشف میشود.

این اولین بار هم نبوده است که آمریکا در مبارزه با تروریست در عراق دست به خیانتهایی این چنینی میزند؛ نقش ایاالت متحده
در سقوط الرمادی گویای همین خیانتهاست.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که دلیل تالشهای کاخ سفید برای مشاکرت صوری و ظاهری در عملیات آزادسازی موصل،
جلوگیری از نفوذ بیشتر ایران و نیروهای شیعه مردمی در عراق و زمینه سازی برای نفوذ بیشتر خود در عراق بعد از ازادسازی
موصل است.

روزنامه امریکایی نیویورک تایمز در همین رابطه به شکست سیاستهای آمریکا در برابر شیعیان اذعان داشته و تأکید میکند:
«آمریکا هزاران پرسنل نظامی در عراق را به مدت دو سال برای آموزش ارتش این کشور به کار گرفته است ،اما تا حد زیادی
در نبرد برای بازپس گیری فلوجه در حاشیه مانده؛ این نیروهای شیعه تحت حمایت ایران هستند که نقش اصلی در نبرد فلوجه
برای مبارزه با داعش را دارند».

آنچه در باال خواندهاید ،یکصد و سی و سومین 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 چهارمین هفته از دی ماه  42( 5931الی  91دی ماه  )5931پرداخته است.

