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در یکصد و پنجاه و هشتمین شماره از مجله هفتگی رادیو دیروز در قالب سری گزارشات «رادیو فردا در هفته ای که گذشت!»،
بخشی از مهمترین فعالیتهای این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در نخستین هفته از مرداد ماه  6931را به طور خالصه مورد
بررسی قرار میدهیم.

رادیو دیروز گزارش میدهد؛

نخستین هفته از مرداد ماه هم گذشت و غرب تمام توان خود را در این هفته نیز به کار گرفت تا با استفاده از ابزارهای رسانه ای
تحت امرشان ،دروغها را به جای واقعیت به مخاطبینشان منتقل نمایند و از این طریق فضا را برای پیگیری اهداف خودخواهانه
خود هموارتر سازند و در این راه از هیچ فرصت ،موضوع و بهانه ای غافل نبودهاند؛ رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا
نیز به عنوان یکی از اصلیترین ابزارهای رسانه ای وابسته به تالویو و کاخ سفید ،در این هفته همانند گذشته تالش کرده است تا
این گونه هدف گذاریها و مأموریتهای ابالغی اربابانش را در جامعه مخاطبین فارسی زبان پیاده سازد.

به همین دلیل ،رادیو دیروز تالش کرده است تا به منظور بیان واقعیتها برای مخاطبین خود و همچنین کمک به شناخت هر چه
بیشتر این گونه ابزارهای رسانه ای ،مهمترین برنامهها و گزارشهای این رسانه فارسی زبان ضد ایرانی را در قالب مجله ای
هفتگی با عنوان «رادیو فردا در هفته ای که گذشت!» به طور خالصه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

بر این اساس ،آن چه در ادامه مطالعه خواهید کرد ،یکصد و پنجاه و هشتمین شماره از این مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز است که به
بررسی بخشی از فعالیتهای رادیو فردا در طول نخستین هفته از مرداد ماه سال  56( 6931الی  50مرداد ماه  )6931پرداخته
است.

شماره مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی مختلف از قبیل
شما مخاطبین گرامی میتوانید در یکصد و پنجاه و هشتمین
ٔ
اذعان چندین باره بر ترس آمریکا از سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،تالش رادیو فردا برای توجیه سرقت اموال ایرانیان توسط
ایاالت متحده ،سیاه نمایی ضد ایرانی با موضوع مواد مخدر ،تبلیغ برای ترویج ازدواج سفید در جامعه ایرانی ،نگرانی برای
سالمت سران پیر فتنه ،اذعان به هدیههای تلخ غربی – عربی برای ملت یمن و ...را مورد مشاهده نمایید.

ترس آمریکا از سپاه پاسداران در تصویر رادیو فردا

یکی از حوزههای فعالیت نظام جمهوری اسالمی ایران که همواره مورد اعتراض دولتهای غربی واقع گردیده است ،سپاه پاسداران
انقالب اسالمی است؛ مجموعه ای سازمان یافته و نظامی که نه تنها با فعالیتهای گسترده خود ،امنیت همه جانبه را در داخل
کشور مهیا ساخته و دست دشمنان را از اهدافشان کوتاه کرده است ،بلکه در آن سوی مرزهای جغرفیایی نیز در هر جا که الزم
بوده ،حضور فعال داشته و موفقیتهای چشمگیری را برای اسالم و جمهوری اسالمی و شکستهای سنگینی را برای غرب و
وهابیون افراطی رقم زده است.

در چنین شرایطی رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا مدام و به شکلهایی مختلف نفرت ،خشم و البته ترس اربابانش را از
این مجموعه انقالبی ابراز کرده است که نمونه ای از آن را میتوان در گزارشی که در این هفته منتشر کرده است ،مشاهده کرد.

رادیو فردا در این گزارش با پرداختن به اظهارات اخیر فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،وحشت غرب از این اقتدار را بروز
داده و مینویسد« :محمدعلی جعفری که نیروی تحت امر او در ماههای اخیر هدف انتقادهای شدید دولت و کنگره ایاالت متحده
بوده است ،میگوید در صورتی که سپاه از سوی واشینگتن تحریم شود آمریکا باید پایگاههای منطقهای خود را تا عمق هزار
کیلومتری اطراف ایران جمعآوری کند .آمریکا در ماههای گذشته با انتقاد از آزمایشهای موشکی سپاه پاسداران ،جمهوری اسالمی
ایران را متهم کرده که با اقدامات خود در صدد برهم زدن صلح و ثبات در خاورمیانه است .از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ،
رییسجمهوری آمریکا ،در ژانویه امسال چندین شخص حقیقی و حقوقی نزدیک به سپاه پاسداران یا شرکتهایی که به فعالیتهای
آن کمک میکنند از سوی وزارت خزانهداری و امور خارجه تحریم شدهاند .محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران به این
اقدامات دولت و کنگره ایاالت متحده انتقاد کرده و گفته است" :اگر آمریکا بخواهد موضوع تحریم دفاعی و تحریم سپاه را دنبال
کند قبل از آن باید پایگاههای منطقهای خود را تا عمق هزار کیلومتر در اطراف ایران جمعآوری کرده و بداند اشتباه محاسباتی
خود را با هزینه باالیی باید تصحیح کند" .به گزارش خبرگزاریهای تسنیم و فارس ،نزدیک به سپاه پاسداران ،وی در همایش
فرماندهان نیروی زمینی سپاه در مشهد با بیان اینکه "توانمندی موشکی به هیچ عنوان قابل معامله و حتی مذاکره نیست" ،گفته
است" :ما از توان موشکی همانگونه دفاع میکنیم که مردان غیرتمند از ناموس خود دفاع میکنند"».

تهدید فرمانده کل سپاه پاسداران مبنی بر عقب نشینی پایگاههای آمریکا در خلیج فارس ،موجب شد تا رادیو فردا به اتهام پراکنی
پیرامون موشکهای حمل کالهک هسته ای بپردازد در حالی که قدرت موشکی کشورمان به حدی باال هست که با استفاده از انواع
موشکهای پیشرفته بالستیک خود ،قلب دشمنان را هدف بگیرد و نیازی به موشک هسته ای ندارد؛ همانطور که اخیرا در حمله
کوبنده موشکی با موشکهای نقطه زن خود به قلب تروریستهای داعش در سوریه ،قدرت خود را به رخ جهانیان کشید.

در همین گزارش با برشمردن مهمترین پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه ،از جمله پایگاه العدید در قطر (شاخه هوایی سنتکام و
مسئول اجرای عملیات هوایی علیه داعش) ،پایگاه الظفره در امارات ،مرکز سنتکام و ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین و
پایگاه لمونیر در جیبوتی (فرماندهی آفریقا) و  ،...به نوعی بر توان موشکی کشورمان در هدف قرار دادن این پایگاهها و همچنین
تالش ایاالت متحده برای مقابله با این قدرت اذعان شده است.

حسین آرین ،کارشناس نظامی ،در بخشی از این گزارش میگوید" :اشاره جعفری به دور کردن پایگاههای آمریکایی تا عمق هزار
کیلومتری اطراف ایران تاکید به توان موشکی ایران و برد این موشکهاست .واشینگتن در عین حال تحریم سپاه پاسداران و اضافه
کردن نام این نیروی نظامی به فهرست گروههای تروریستی را در دست مطالعه دارد".

ابراز خشم ،با سرقت اموال ایرانیان!

یکی از راههایی که غرب برای ابراز خشم خود علیه جمهوری اسالمی ایران ،همواره در دستور کار قرار داده است ،دستبرد زدن
به اموال ایرانیان و شرکتها و مجموعههای ایرانی است و ما بارها شاهد مصادره اموال اشخاص و مجموعههای ایرانی در آمریکا
به بهانههای مختلف بودهایم.

این هفته نیز رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا با انتشار گزارشی در این باره ،ضمن اعالم خبر دستبردی دیگر به اموال
ایرانیان با بهانه ای جدید ،به توجیه این سرقتها پرداخته است.

رادیو فردا در این گزارش مینویسد« :آمریکا  60شخص حقیقی و حقوقی دیگر را به دلیل حمایت از برنامه موشکی ایران مورد
تحریم قرار داد .به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه ( ۷۲تیرماه) اعالم کرد  60شخص،
گروه و شبکه را برای مسائلی غیرهستهای از جمله برنامه توسعه و آزمایشهای موشکی بالیستیک ایران مورد تحریم قرار میدهد.
هفت گروه و  ۵شخص که به سپاه پاسداران یا برنامههای نظامی ایران کمک کردهاند ،و یک "گروه تبهکاری فراملی مستقر در

ایران" و سه شخص مرتبط با آن و همچنین دو گروه را به دلیل ارتباط با برنامه موشکی ایران مشمول تحریم قرار داده است.
براساس این تحریمهای داراییهای این افراد و گروهها در آمریکا توقیف میشود».

رسانهٔ معاند همواره از آمریکا و غرب به عنوان دایعه داران حقوق بشر و آزادی یاد کرده و بنابر اهداف دیرینهاش که تودینی
است توسط اربابان شیطانیاش همواره در تالش بوده تا ایران را ناقض حقوق و آزادی بداند اما این خبر به صورت روشنی داللت
بر این دارد که ایاالت متحده همواره با سوابق گذشته افراد کار دارد و دولت ترامپ همچنان به سمت تنفر بشریت از آمریکا
میتازد .آمریکایی که همیشه خود را مکتب حقوق بشر و آزادی میداند حاال با این موارد نیز نمیتواند کنار بیاید به اتهاماتی پوچ
و مضحک افراد را به به تحریم میکشد.

ترس آمریکا همواره از ایران و توان نظامیاش مستولی بوده و این حکومت شیطانی همواره از هر تالشی برای سرکوب و توقف
به آن استفاده میکند حال اگر چنین مواردی در ایران یافت شود رادیو فردا آن را با پرچم حقوق بشر و آزادی پیش میکشد و سیل
بیانیههای سازمانهای حامی حقوق بشر آمریکایی نیز علیه ایران سرازیر میشود حتی اگر جرم آنان امنیتی و جاسوسی باشد.

بر هیچکس پوشیده نیست که این اعمال آمریکا دیگر هیچ جای بحثی در مورد جنایات و اعمال شیطان بزرگ به جا نمیگذارد و
قدرت ایران همواره رعب عظیمی را بر پیکره این کشور که خود را ابرقدرت میخواند انداخته که با اعمالش به خوبی آن را
عریان میکند.

سیاه نمایی ،اینبار با موضوع مواد مخدر!

جمهوری اسالمی ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود و همسایگی با کشور افغانستان که بزرگترین تولیدکننده مواد
مخدر در جهان است ،بیش از هر کشور دیگری در خطر قاچاق این گونه مواد افیونی قرار گرفته و هزینهها و خطرهای بیشتری
را نیز در این مورد متحمل شده است.

در این راستا طبیعی است که طرحهای مختلفی برای مقابله با این مشکل در کشور طراحی و اجرا شود ،برخی از آنها ناموفق و
برخی موفق باشند و نتایج مختلفی را به همراه داشته باشند که نظرات موافق و مخالف برای هر کدام از آنها قابل پیش بینی است.

یکی از طرحهایی که به تازگی در کشور ارائه شده و گروهی به دنبال اجرای آن بوده است ،طرح "توزیع مواد مخدر دولتی"
است که مثل هر طرح دیگری دارای موافقین و مخالفین بسیاری بوده است و البته رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا نیز
که منتظر بهانه است تا به سیاه نمایی علیه کشورمان بپردازد به سرعت وارد عمل شده و از این بهانه نیز برای پیگیری اهداف
ضد ایرانی خود بهره برداری میکند.

رادیو فردا در گزارشی که به این موضوع اختصاص داده اس" عنوان شد .حسن نوروزی ،سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس دو روز پیش با اشاره به تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان ،از
موافقت تمامی مراجع تصمیمگیرنده با این پیشنهاد خبر داد .به گزارش خبرگزاری ایسنا ،سعید صفاتیان ،رئیس کارگروه کاهش
تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام ،روز یکشنبه اول مرداد در این باره گفت" :این طرح میکوشد تا آمار اعتیاد را تا
جایی که ممکن است کاهش دهد" .صفاتیان با استناد به آمارها گفت" :تحقیقات در کشور نشان میدهد  6۲درصد مردم تمایل به
مصرف موادمخدر دارند .از این تعداد  ۵درصد به سمت استعمال موادمخدر رفتهاند و  6۷درصد باقیمانده نیز در صورت قطع
نشدن ارتباط مصرفکننده و قاچاقچیان و نبود مدیریت مصرف به این سمت حرکت خواهند کرد"».

در حالی که آمار مصرف مواد مخدر در دیگر نقاط جهان به ویژه در اروپای غربی و آمریکا آمار سرسام آوری دارد ،رادیو فردا
با سیاهنمایی از وضعیت اعتیاد در ایران ،دست قاچاقچیان را در این تجارت حفظ کند .در همین حال ،رئیس کمیته مستقل مبارزه
با مواد مخدر طرح «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» را عاملی در کاهش به گفته او پولهای کثیف در دست قاچاقچیان دانست.
علی هاشمی روز شنبه در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا تصریح کرد ،حدود  ۰5درصد از مصرفکنندگان ،تریاک و مشتقاتش را
مصرف میکنند و بر همین اساس در این طرح فقط بر آزادسازی تریاک تاکید شده است .آقای هاشمی گفته است ،اجرای سیاستهای
مدیریت کاهش تقاضا در قالب توزیع مواد مخدر دولتی به کاهش پولی کمک میکند که مافیا از طریق توزیع و قاچاق مواد مخدر
به دست میآورد و هزاران دستگاه دولتی از جمله وکیل و قاضی را با پخش پول آلوده کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است که علی صفاتیان ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ،با اشاره به نوشته شدن طرحی تحت عنوان
«ارائه تریاک به افراد باالی  ۵5سال» در ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد :این طرح توسط دولت نهم و دهم اجرا نشد .با این
وجود طرح جدیدی که در هفته گذشته اعالم و بازتاب خبری داشت؛ بار اولی نیست که مطرح شده است ،بلکه طرحی قدیمی
است».

رادیو فردا و گسترش فساد از طریق تبلیغ برای ازدواج سفید

یکی از موضوعاتی که راه دسترسی دشمنان ملت ایران را به اهدافشان هموار میکند ،گسترش فساد اخالقی و فروپاشی اجتماعی
است که باعث میشود مردم به قدری در گرداب این گونه مشکالت و معضالت فرو روند که قدرت تفکر و تحلیل را از دست داده
یا انگیزه این کار را نداشته باشند و در نتیجه فرصت فراهم شود تا دشمنان از روزنههای ایجاد شده نهایت بهره را برده و با جهت
دادن به رفتارهای این گروه ،ضربههای خود را وارد آوردند.

در همین راستا یکی از موضوعاتی که بارها توسط رسانههای مختلف غربی مورد تبلیغ قرار گرفته" ،ازدواج سفید" است که
رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا نیز در این هفته بار دیگر در جهت گسترش آن در جامعه ایرانی گام برداشته است.

رادیو فردا در یکی دیگر از برنامههای "تابو" با اجرای "فهیمه خضر حیدری" ،میآورد« :در ایران بخصوص در سالهای اخیر،
زندگی کردن زوجها بدون ازدواج با هم ،یا آنچه از آن با عنوان ازدواج سفید یاد میشود ،دیده شده است .این پدیده موافقان و
مخالفانی دارد .عدهای آن را غیراخالقی و ناشی از نپذیرفتن مسئولیت ارزیابی میکنند .عدهای دیگر اما چنین همخانگیهای
بیازدواجی را واکنشی به قوانین مردساالرانه و راهی برای داشتن آزادی انتخاب بیشتر میدانند».

فاطمه حقیقت جو کارشناس مهمان این برنامه هم در همین راستا و در تأیید ادعاهای رادیو فردا میگوید« :عین حال انواع مختلف
خانواده یا اشکال مختلف ازدواج را هم به رسمیت میشناسم .آن چیزی را که در ایران به عنوان ازدواج سفید مطرح است ،یعنی
ازدواجی را که شکل قانونی ندارد و دو نفر تصمیم میگیرند با هم زندگی بکنند ،لزوما محدود به یک رابطه جنسی نمیدانم .بلکه
اتفاقا در چنین روابطی بیشتر روابط عاطفی است که باعث میشود این دو کنار هم قرار بگیرند .اگر به مشکالت و موانع قانونی
ازدواج و طالق در ایران نگاه کنیم ،میتوانیم بعضی از دالیل این ازدواج سفید در ایران را درک کنیم .قوانین علیه زنان بسیار
تبعیضآمیز است .زنان وقتی تصمیم میگیرند ،نمیتوانند طالق بگیرند .مشکالت طالق بسیار زیاد است .حتی اگر نخواهند طالق
بگیرند به محض اینکه ازدواج میکنند ،محدودیتهای بسیار زیادی را خواهند داشت .ما نمونههای بسیار زیادی را داشتهایم که
حتی یک نماینده زن مجلس برای اینکه در یک کنفرانس بینالمللی شرکت کند ،باید اجازه شوهرش را داشته باشد و این بسیار
تحقیرآمیز است .به نظر من تا زمانی که قوانین در ایران اصالح نشده ،این ابتکاری است که جوانهای ایرانی تصور میکنند در
واقع میتوانند شرایط بهتری را فراهم بکنند».

بدون تردید هدف رادیو فردا در دفاع از ازدواج سفید ،بیش از هر چیز تالش بر ایجاد هرزگی و تنوع طلبی جنسی میباشد که
ریشه ای طوالنی در سابقه کارکنان رادیو فردا دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان در مورد پیامدهای ازدواج سفید این گونه اشاره میکند :در ارتباط با پیامدهای این پدیده به راحتی نمیتوان
نظر داد و باید یک پژوهش میدانی صورت گیرد تا بتوان گفت ماهیت این پدیده چیست ،چه افرادی این سبک از زندگی را انتخاب
کردهاند و کدام طبقه اجتماعی در گیری بیشتری با آن دارند؟ از آن جایی که این مدل سبک زندگی در هیچ یک از نهادهای دولتی
یا سازمانهای دینی به ثبت نمیرسد و پدیدهای نه شرعی ،نه عرفی ،نه قانونی و نه سفید است و ابتدا و انتهایی هم ندارد و نتیجهاش
جز فساد و بی بند و باری چیز دیگری نیست دارای آسیبهای روانی ،اجتماعی ،اقتصادی فراوانی در جامعه است .از جمله اینکه
از بین رفتن بنیان خانواده و رواج سبک زندگی غربی و آزادیهای جنسی را به همراه دارد زیرا در جامعه ما روابط زناشویی
جدا از چهارچوبهای شرعی در چارچوبهای قانونی نیز تعریف شده است و جوانان در کشور که باید پایه گذار خانواده ایرانی
و اسالمیباشند بیشتر به یک بیبند و باری جنسی تمایل پیدا خواهند کرد.

باال بودن میزان خشم و خشونت که طبق پژوهشهایی که در سال  ۷565انجام شده ،نشان داده که میزان خشونت و خشم در این
ازدواج بسیار باالست همچنین مشاجراتی که به خشونتهای فیزیکی تبدیل شده نسبت به ازدواجهای رسمیدو برابر بوده است و
علت آن را هم جوان تر بودن و داشتن تحصیالت پایینتری دانستهاند .سالمت روانی افراد در معرض خطر باالیی قرار دارد آنان
بسیار افسرده بوده و سطح رضایتشان از زندگی پایین است و همیشه مضطرب و نگران از دست دادن این رابطه هستند و بنابراین
فشار عصبی را تحمل میکنند .عدم امنیت روانی به خصوص برای خانمها که ساختار خلقت و شخصیت آنان بسیار هیجانی و
لطیف و حساس است را به همراه خواهد داشت .عاقبت و سرانجام آن برای دختران فاجعه آمیزتر است زیرا تا زمانیکه جذابیت
ظاهری دارند زندگی تداوم دارد اما زمانیکه جذابیت خود را از دست بدهند یا از زیبایی آنان کاسته شود پسر میتواند به راحتی
رابطه را قطع کرده و خانواده دیگری تشکیل دهد.

نگرانی رادیو فردا برای سران پیر فتنه!

کمتر هفته ای پیش آمده است که رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا به وضعیت سران فتنه نپرداخته و از این خائنین،
مظلومانی قهرمان و عاجز را به تصویر در نیاورد.

در همین راستا ،این هفته نیز این رسانه فارسی زبان وابسته به دولت آمریکا با انتشار گزارشی تالش کرده است تا با بهره برداری
از اظهارات علی مطهری ،نائب رئیس مجلس شورای اسالمی ،موضوع بیماری قلبی مهدی کروبی ،یکی از سران پیر فتنه سال
 6900را مطرح کرده و با بال و پر دادن به این موضوع تالش کرده است تا نقش وی را از واقعیت یک خائن به دروغ یک
مظلوم تغییر دهد.

رادیو فردا در این گزارش مینویسد« :علی مطهری در پیامی در توییتر خود نوشته است" :عارضه قلبی جناب آقای کروبی و
انتقال ایشان به بیمارستان فرصت خوبی است که با تدبیر به داستان غم انگیز حصر خانگی وی خاتمه داده شود ".فرزند مهدی
کروبی روز دوشنبه دوم مرداد از بستری شدن پدرش به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان خبر داده بود .محمد تقی کروبی به رادیو
فردا گفت که پزشک وزارت اطالعات روز دوشنبه پس از معاینه وی تشخیص داده است که پدرش باید در بیمارستان بستری شود.
محمد تقی کروبی از اشاره به نام این بیمارستان خودداری کرد .ولی وی با اشاره به اینکه مهدی کروبی دو شب پیش ناراحتی قلبی
داشت ،افزود که ناراحتی قلبی در دوره حصر خانگی و مشکالت ناشی از آن به وجود آمد .به گفته علی مطهری ،عارضه قلبی
کروبی و انتقال ایشان به بیمارستان فرصت خوبی است که با تدبیر به داستان غم انگیز حصر خانگی وی خاتمه داده شود .میرحسین
موسوی ،زهرا رهنورد و مهدی کروبی ،رهبران اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال  00از بهمن  03بدون
برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر میبرند .حصر خانگی رهبران معترضان در شرایطی ادامه دارد که علی خامنهای ،رهبر
جمهوری اسالمی ،نیز چند بار گفته الزم است آنها در حصر بمانند .در این زمینه ،شماری از چهرههای سیاسی از جمله علی
مطهری به طور مداوم بر غیرقانونی بودن حصر میرحسین موسوی ،مهدی کروبی و زهرا رهنورد تأکید کردهاند».

رادیو فردا همواره خواستار رفع حصر سران فتنه بوده است و در این راستا به بهانههای جسمانی یک پیرمرد  05ساله روی آورده
است .این در حالی است که بخشی از جرمهای کروبی و موسوی به شرح ذیل است:

برهم زدن امنیت ملی کشور توسط این افراد و مجازات تعیین شده در ماده  830قانون مجازات اسالمی ،مباشرت در اجتماع و
تبانی در ارتکاب جرائم و استناد به ماده  165قانون مجازات اسالمی ،هتک حرمت مقامات مسئول در انتخابات و استناد به مواد
 153،13۲و  130قانون مجازات اسالمی ،معاونت در محاربه و افساد فیاالرض مطابق ماده  609قانون مجازات اسالمی و ماده
 10۲قانون مذکور و تبصرههای مرتبط ،معاونت در اخالل در نظم جامعه و ایجاد خوف موضوع تبصرههای مولد  ۷59و ۷50
قانون مجازات اسالمی ،معاونت در منازعه موضوع ماده  160قانون مجازات اسالمی ،معاونت در احراق و تخریب و اتالف
اموال موضوع مواد  1۲0الی  1۲6قانون مجازات اسالمی و  ...تنها بخشی از مواردی است که یقینا در صورت محاکمه این افراد
مطرح شده و اجرایی خواهد شد.

سوغات مرگ غربی – عربی برای ملت یمن

یمن ،سالهاست که قربانی سیاستهای خودخواهانه دولت مردان غربی و عربی شده است که خواهان تسلط بر همه کس و همه
چیز هستند و در این راه از گرفتن جان کودکان هم غافل نیستند.

عربستان سعودی با همراهی و تأیید همراهان غربی و عربی خود با تجاوز به یمن ،تنها مال و جان مردم مظلوم این کشور را به
طور مستقیم نگرفته است؛ بلکه عالوه بر این گونه پیامدها که جزو پیامدهای مستقیم این تجاوز هستند ،به دلیل نابودی مطلق تمام
زیرساختها ،مراکز درمانی و بهداشتی ،زمینهای کشاورزی و  ،...پیامدهای ناگوار و تلخ بسیاری نیز به طور غیر مستقیم بر
زندگی مردم یمن سایه افکندهاند.

رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا در گزارشی به بخشی از این واقعیتها اعتراف کرده است؛ هرچند همزمان با آن تالش
میکند تا این تجاوز را توجیه کرده ،رد پای اربابان غربی خود را از آن چه در یمن اتفاق میافتد پاک کند و خود و آنها را نگران
و دلسوز مردم این سرزمین معرفی نماید.

رادیو فردا در بخشی از گزارش خود آورده است« :به گزارش سازمان بینالمللی صلیب سرخ در صورت ادامه شرایط فعلی در
یمن ،انتظار میرود شمار بیماران مبتال به وبا در این کشور تا پایان سال  ۷56۲به  ۰55هزار نفر برسد .به گزارش روز یکشنبه
(اول مرداد) خبرگزاری آلمان ،پیتر ماوریر ،رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ این اظهارات را در یمن بیان کرده است .وی
بدنبال شیوع بیسابقه وبا در این کشور ،شخصا به منطقه سفر کرده تا میزان بحرانی بودن شرایط را از نزدیک بررسی کند .رئیس
کمیته بینالمللی صلیب سرخ گفته که جنبه اندوهناکتر ماجرا اینجاست که وبا یک بیماری قابل پیشگیری است و آنچه در یمن رخ
داده ،یک "فاجعه انسانی و ساخته بشر" است .ماوریر در بیانیهای افزوده که شیوع وبا در یمن نتیجه مستقیم جنگ داخلی ،نابودی
ساختارهای غیرنظامی و از میان رفتن سامانه بهداشتی این کشور است .بحران در یمن بهدنبال درگیری میان حکومت این کشور
که از سوی عربستان حمایت میشود و شورشیان حوثی که مورد حمایت ایران قرار دارند از سال  ۷56۲آغاز شده و هر روز
تشدید میشود».

وضعیت کشتار و بیخانمانیو همچنین سالمت عمومی مردمان یمن تأییدی بر خونخواری دولت مردان عربستانی و آمریکایی
میباشد.

بر اساس اعالم صلیب سرخ ،تنها  ۲۵درصد از امکانات پزشکی این کشور کارایی دارند و بقیه از کار افتادهاند .وبا که از طریق
آب آلوده به انسان منتقل میشود ،یک بیماری قابل درمان است ،اما اگر مورد بیتوجهی قرار بگیرد ،میتواند در عرض چند

ساعت باعث مرگ شود .آنطور که سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده طی سه ماه گذشته 9۷55 ،نفر در یمن به وبا مبتال شدهاند
و بیش از  6055نفر بر اثر این بیماری جان باختهاند .سازمان صلیب سرخ همچنین نسبت به امکان شیوع سایر بیماریها همچون
ماالریا در یمن به دلیل از کار افتادن بخش عظیمی از سامانههای پزشکی و بهداشتی این کشور هشدار داده است.

آنچه در باال خواندهاید ،یکصد و پنجاه و هشتمین شماره از مجلهٔ 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 رسانهٔ صهیونیستی – آمریکایی در نخستین هفته از مرداد ماه  56( 6931الی  50مرداد ماه  )6931پرداخته است.

