رادیو فردا در هفتهای که گذشت! (شماره )071
 86/80/6931الی 80/80/6931

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

رادیو دیروز گزارش میدهد؛

نخستین هفته از آبان ماه  6931با بهانههای مختلف رادیو فردا برای تداوم بخشیدن به دشمنی خود و اربابانش با نظام جمهوری
اسالمی و دین مبین اسالم همراه بود که شاید بتوان کثرت موضوعات مورد استفاده توسط این رسانه فارسی زبان وابسته به کاخ
سفید در این مسیر را مهمترین ویژگی این هفته دانست.

به همین دلیل و در همین راستا ،رادیو دیروز تالش کرده است تا با تنظیم و انتشار مجلهای هفتگی با عنوان «رادیو فردا در هفتهای
که گذشت!» بخشی از مهمترین برنامهها و گزارشهای این رسانه آمریکایی را به طور خالصه و در یک مجموعه برای مخاطبین
خود مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

بر این اساس ،آن چه در ادامه مطالعه خواهید کرد ،یکصد و هفتادمین شماره از این مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز است که به بررسی
بخشی از فعالیتهای رادیو فردا در طول نخستین هفته از آبان ماه سال  86( 6931الی  80آبان ماه  )6931پرداخته است.

شماره مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی مختلف از قبیل بهره
شما مخاطبین گرامی میتوانید در یکصد و هفتادمین
ٔ
برداری همراه با شکست رادیو فردا از روز کوروش ،اعتراض به محاکمه عامل اهانت به امام رضا (ع) در جریان تبلیغات
انتخابات ریاست جمهوری ایران ،حمایت همه جانبه از جاسوسی که در ایران بازداشت است ،حمله به فریضه الهی نماز جمعه،
شکست رادیو فردا در برابر اقتدار سپاه پاسداران و اتحاد ملت ایران ،حمله تکراری و ادامه دار به حجاب در ایران و ...را مورد
مشاهده نمایید.

اتکا به «سال گذشته» برای فرار از شکست در روز کوروش

هفتم آبان چند سالیست به روزی شهرت یافته که در هیچ تقویم ملی و بین المللی وجود خارجی ندارد؛ این روز به نام «روز
کوروش» در اکثر رسانههای غربی ضد ایرانی مطرح شده و به طور گسترده برای آن تبلیغ میگردد و تالش میشود تا با ترغیب
روحیه ملی گرایانه مردم و به ویژه جوانان ،از این بهانه برای قرار دادن آنها در مقابل نظام جمهوری اسالمی بهره برداری کنند.

اما امسال برخالف سال قبل هیچ اتفاق قابل توجهی در این روز رخ نداد که رسانههای وابسته به دولتهای غربی بتوانند با پر و
بال دادن به آن ،اهداف خود را دنبال کنند و همین امر باعث شد تا رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا ناچارا در گزارشی
که به این موضوع اختصاص داده است ،مدام از اتفاقات «سال گذشته» استفاده کند.

رادیو فردا که از مردم مسلمان و وطن شناس و وطن دوست ایرانی شکست دیگری را متحمل شده بود در گزارش خود مینویسد:
«روز یکشنبه هفتم آبان در ایران ،به طور غیررسمی روز کوروش بزرگ نامیده میشود .همزمان با روز کوروش ،تعدادی از

وبسایتها و خبرگزاریهای ایران خبر دادند که وزارت اطالعات اعضای یک گروه را به دلیل ایجاد کمپین مراسم روز کوروش
و کمپین بازگشت شاهزاده در شبکههای مجازی ،دستگیر کرده است .سال گذشته تعدادی ازشرکت کنندگان در مراسم روز کوروش
در آرامگاه او در پاسارگاد دستگیر شدند .سال گذشته گروهی از تجمعکنندگان در پاسارگاد ،شعارهایی از جمله "ایران وطن
ماست ،کوروش پدر ماست" و همچنین شعارهایی علیه حکومت جمهوری اسالمی سر دادند .سال گذشته شعارمردم "شاهزاده،
تولدت مبارک" بود که به روز نهم آبان ،روز تولد شاهزاده رضا پهلوی ،ولیعهد سابق ایران اشاره داشت».

رادیو فردا به عنوان ارگان رسمی سازمان سیا یکی از رسانههای اصلی برای خدمت گذاری دشمنان قسم خورده اسالم و انقالب
است و در راه انجام وظیفه از هیچ کوششی دریغ نمیکند .در همین راستا قریب به یکماه است که در طبل تو خالی کوروش و
روز جعلی که در هیچ تقویمی اعم از ملی و بین المللی نیامده ،میکوبد و میخواهد با تحریک احساسات وطن پرستانه و تهییج
عرق ملی ایرانی ،آریاییهای میهن دوست را بر علیه اسالم و به عقیده خودشان دین اعراب بشوراند .و از آن برای اهداف
براندازانه و جنگ نرم علیه نظام اسالمی بهره برداری کند .سر و صدا و هیاهوی رسانه آمریکایی گویای این بود که در توهم
تجمع صد میلیونی مردم وطن پرست ،ایجاد اغتشاش و در پی آن دستگیری گسترده افراد میسوخت و بی تاب فردای روز هفتم
آبان بود که جنبش کوروشی راه افتاده و حداقل چند سطل زباله آتش زده شود.

بر خالف انتظار رادیو فردا و سایر براندازان امسال هیچ اتفاقی نیفتاد و خوراک خبری که روزها منتظر آن بود ،از کفش رفت.
نه تجمعی شد ،نه کسی دستگیر شد و نه عکس سجدههای بر خاک و دستهای به آسمان کوروش باال رفته منتشر شد ،تا رادیو فردا
از با عنوان سند اسالم هراسی و تنفر ایرانیها از اسالم بهره برداری کند.

از این رو مجبور شد اخبار سال گذشته را باز نشر دهد و خبر دستگیری عدهای خرابکار توسط وزارت اطالعات را منتشر کند تا
داغ زحمات هدر رفته این چند هفته برای تحریک مردم به اغتشاش ،به دلش نماند.

قدر مسلم آنکه دشمن نادان نمیداند شاید بتواند در برههای خون ایرانی اصیل و فارس بودن را به قلیان درآورد اما متوجه نیست
عدهای از همین ایرانیها و فارسهایی که به مدد آن به جنگ اسالم آمده ،در جنوب غربی ایران اعرابی هستند که اتفاقا در راه
حفظ خاک این وطن خیلی بیشتر از آنها که وطن دوستی و میهن پرستی تنها لقلقه زبانشان است ،خون و جان دادهاند .رادیو فردا
و اعوان و انصارش در داخل و خارج اگر به راستی برای اعتالی وطن و قلمرو کوروش دلشان سوخته ،به قول بزرگی در عرصه
فضای مجازی به ندای کوروش لبیک بگویند آن زمان که از خواب آسوده بر خاسته فرمایش فرماید" :هان ای ایرانی آریایی؛ قلمرو
ما در آن زمان سوریه و غزه و لبنان و لیبی هم بود .بر توباد که علم آریایی برداری و به آزادی سرزمین ما بکوشی".

و آن زمان است که مرد از نامرد و وطن پرست واقعی از الف زن تفرقه افکن برانداز مشخص خواهد شد.

خشم از محاکمه عامل توهین به امام رضا (ع)

دشمنی دیرینه رادیو فردا با هر چیزی که به اعتقادات مذهبی و اصول و ارزشهای انقالب اسالمی ایران مرتبط باشد ،کامال آشکار
بوده و بر کمتر کسی پوشیده مانده است .از همین رو ،در چند ماه پیش و در جریان دوران تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره
ریاست جمهوری کشورمان ،شاهد اتفاقی تلخ بودیم که به همان اندازه که برای دل شیعیان ایرانی غم انگیز بود ،برای رادیو فردا
و دیگر رسانههای ضد ایرانی باعث خوشحالی بوده و مورد توجه آنها قرار گرفت و آن اتفاق قرائت شعری توهین آمیز نسبت به
امام هشتم شیعیان ،امام رضا (ع) توسط مجری و فعال انتخاباتی یکی از نامزدهای این رقابتها بود که امروز به جایگاه ریاست
جمهوری کشورمان تکیه زده است.

با وجود این که در همان زمان هم حمایتهای امثال رادیو فردا از این فرد و توهین آمیز بودن رفتارش را شاهد بودیم ،این بار به
دنبال محکومیت رسمی وی ،شاهد ادامه این حمایتها به شکل و شیوهای دیگر هستیم.

رادیو فردا در گزارش خود مینویسد« :رئیس کل دادگستری ایالم روز یکشنبه  98مهر از صدور حکم محکومیت عضو ستاد
انتخاباتی حسن روحانی در ایالم به اتهام "توهین به مقدسات" به پنج سال حبس تعزیری در دادگاه بدوی خبر داد .به گزارش
خبرگزاری قوه قضائیه ایران ،میزان ،محمد رزم عضو ستاد انتخاباتی حسن روحانی را "مجری هتاک به ساحت امام رضا" نامید
و افزود که وی به پنج سال حبس محکوم شده که "سه سال آن برای پنج سال تعلیقی است و دو سال دیگر آن قابل اجرا است" .به
گفته این مقام قضایی ،از آنجا که "متهم به رأی صادر شده اعتراض کرده  ...پرونده در حال حاضر در دادگاه تجدیدنظر استان در
حال رسیدگی است" .در آئین افتتاح ستاد انتخاباتی حسن روحانی در ایالم ،در روز هشتم اردیبهشت سال جاری ،در متنی طنزآمیز
از امام هشتم شیعیان به خاطر اینکه فقط امام "اصولگرایان" است و امام "اصالحطلبان" نیست" ،گالیه" شد .در این متن همچنین
انتقادهای غیرمستقیم تندی از ابراهیم رئیسی ،تولیت آستان قدس رضوی ،در "استفاده" از امکانات این آستان در انتخابات ریاست
جمهوری  ۹3اردیبهشت مطرح شده بود .قرائت این متن که به گزارش رسانههای محلی از سوی علیمحمد محمدی ،رئیس ستاد
انتخاباتی روحانی در شهر "ایوان" ایالم ،صورت گرفت ،با واکنش برخی مراجع تقلید ،فرمانده سپاه استان و محافظهکاران مواجه
شد .این رسانهها گزارش کردند شدت اعتراضها به این برنامه به اندازهای بود که دادستان استان ایالم حکم جلب این عضو ستاد
انتخاباتی حسن روحانی را صادر کرد .ساعتی پس از انتشار این گزارشها ،خبرگزاری میزان به نقل از رئیس دادگستری استان
ایالم ،از بازداشت یک نفر در ارتباط با این موضوع توسط مأموران امنیتی خبر داد».

این اهانت که به بهانه افتتاح ستاد انتخابات روحانی با حضو ر پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسالمی صورت گرفت آنقدر
وقیحانه بود که عکسالعمل پزشکیان را هم به دنبال داشت .غالمحسین محسنی اژهای سخنگوی قوهقضاییه در یکصد و یازدهمین
نشست خبری خود با اصحاب رسانه ،درخصوص حواشی ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها و توهین به امام رضا (ع) گفت :یک
فردی که ادعا میکند معلم است به خودش اجازه میدهد چنین صحبتهایی کند .من به نیت این فرد کار ندارم اما میخواهم بدانم
چطور به خودش اجازه میدهد در مورد یک امام معصوم با این ادبیات حرف بزند؟ به خاطر چه چیزی؟ رأی جمع کردن؟

جاسوسی با حمایت رادیو فردا!

یکی از تکراریترین موضوعاتی که در فعالیتهای رادیو فردا میتوان مشاهده کرد ،حمایتهایی است که از افراد متهم به
جاسوسی علیه کشورمان که مورد عالقه غرب هستند ،صورت میگیرد.

یکی از این موارد که در این هفته شاهد آن بودیم ،ادامه حمایتهای این رسانه فارسی زبان وابسته به کاخ سفید از «نازنین
زاغری» ،متهم به جاسوسی است که رسانهها و دولتهای غربی در تالش هستند با وارونه جلوه دادن واقعیت و پنهان کردن
حقیقت ،وی را بیگناه معرفی کرده و بازداشت و محاکمه وی را نشانهای از نقض حقوق بشر در کشورمان نشان دهند.

رادیو فردا یکی از تازهترین گزارشهای پایگاه اینترنتی خود را به واکنش نهادهای تحت نفوذ البیهای آمریکایی و اسرائیلی
پیرامون "نازنین زاغری" مجرم ایرانی  -انگلیسی در زندان کشورمان اختصاص داده و بی توجه به واقعیتهای پرونده این مجرم
و خائن از جمله نقش آفرینیاش در نقشههای ضد ایرانی غربی ،در دفاع از این مجرم میآورد« :کارشناسان حقوق بشری سازمان
ملل روز جمعه  ۹0مهرماه از ایران خواستند تا فورا نازنین زاغری ،شهروند ایرانی -بریتانیایی را از زندان آزاد کند .این
کارشناسان اتهامهای تازه مقامهای قضایی ایران به خانم زاغری را "شدیدا" نگران کننده خواندهاند .عباس جعفری دولت آبادی،
دادستان عمومی و انقالب تهران ،روز  ۹۲مهرماه اتهامهای جدید خانم زاغری را به صورت جزئی بیان ،و او را "مسئول آموزش
خبرنگاری آنالین بیبیسی فارسی" معرفی کرد و گفته بود که وی "با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه
ایران" ،فعالیت میکرده است .به گفته آقای دولتآبادی" ،چگونگی استفاده از ایمیل مستعار ،پسوردهای پیچیده و طوالنی،
ذخیرهسازی پسوردها و استفاده از نرمافزارهای رمزنگاری مطالب و اطالعات ،از جمله مواردی است که در این آموزشها لحاظ
میشده است" .وی افزوده بود :ارسال نامه از سوی دیوید کامرون ،نخستوزیر سابق بریتانیا" ،مؤید ارتباط وی با دولت انگلستان

و اهمیت این متهم برای آن کشور" است .خوزه آنتونیو گوئوارا برمودز و عاصمه جهانگیر ،کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل،
در بیانیه خود گفتهاند نازنین زاغری -رتکلیف که هم اکنون دوران حبس پنج سالهاش را در زندان اوین میگذارند ،اگر به خاطر
اتهامهای جدید محکوم شود میتواند  6۱سال زندان به محکومیت او بیفزاید .کارشناسان حقوقی سازمان ملل تصریح کردهاند" :از
نظر ما خانم زاغری -رتکلیف به صورت خودسرانه از آزادی محروم شده و حق او برای برگزاری یک دادگاه عادالنه در
محکمهای بیطرف و مستقل زیر پا گذاشته شده است" .آنها افزودهاند" :بر اساس قوانین بینالمللی ،این وضعیت نقض آشکار
تعهدات ایران است" .آقای برمودز و خانم جهانگیر تاکید کردهاند" :ما درباره اثر روحی و جسمی اتهامهای جدید وارده به خانم
زاغری -رتکلیف عمیقا نگرانیم .ما از مقامهای ایرانی میخواهیم تا فورا او را آزاد کرده و نسبت به سالمت جسمی و روحیاش
اطمینان دهند"» .

بنیاد تامسون رویترز که زاغری به علت ارتباط با آن دستگیر و محاکمه شده است ،عالوه بر فعالیت در حوزه رسانهای و تبلیغاتی،
در امور خیریه نیز فعال است؛ البته فعالیتهای خیرخواهانه بنیاد مزبور ،همچون فعالیتهای رسانهایاش صرفا پوششی برای
امور اطالعاتی و پیشبرد اهداف جنگ نرم است .عمده هدف آنها ،پیشبرد مولفههای جنگ نرم از قبیل تغییر ارزشهای جوامع
هدف مبتنی بر ارزشهای جوامع لیبرال دموکراسی است؛ آنطور که خود زاغری مدعی شده از حدود  4سال پیش تا به حال با
بنیاد تامسون رویترز همکاری داشته است و مدیریت چندین پروژه آموزشی این بنیاد را برعهده داشته است .وی همانطور که خود
اقرار کرده است در پروژههای آموزشیاش تالش کرده تا عالوه بر برقراری ارتباط با روزنامه نگاران و خبرنگاران کشور هدف،
به سناتورها و اعضای پارلمان این کشورها نیز نزدیک شود!

عمده مأموریت تفویض شده از سوی بنیاد تامسون رویترز به نازنین زاغری ،پیشبرد پروژههای رسانهای و سایبری ،برای اهداف
براندازانه و جاسوسانه بود؛ زاغری را باید یکی از سرشبکههای اصلی مؤسسات معاند دانست که تحت هدایت و حمایت سرویسهای
رسانهای و جاسوسی دولتهای بیگانه فعالیتهای مجرمانه خود را طی سالیان گذشته انجام داده است .براساس اطالعیهای که سپاه
ثارهللا استان کرمان در تاریخ  ۹1خرداد منتشر کرد" :زاغری در طول مدت بازداشت ،در یک سوئیت در زندان کرمان نگهداری
شده و مرتبا با خانواده خود تماس تلفنی و مالقات حضوری داشته است".

حمله به «نماز جمعه» با چاشنی مطهری!

یکی از مراکزی که با روشنگریهای خاص خود در طول تاریخ توانسته است مانع دست یابی غربی و دشمنان اسالم و ایران
اسالمی به اهدافشان شود ،تریبون نماز جمعه است و همین امر باعث شده است که خشم دشمنان از این فریضه الهی کامال قابل
لمس و آشکار باشد.

رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا در این هفته ،با بهره برداری از سخنان چهره نام آشنای حاشیه سازی هیا ضد ایرانی
خود یعنی علی مطهری ،تالش کرده است تا در کنار دیگر اهداف خود ،از جمله حمایت از سران فتنه  ،6900به تریبون نماز
جمعه در کشورمان حمله کند.

رادیو فردا در گزارش خود نوشته است« :علی مطهری ،با اعالم اینکه نماز جمعههای فعلی ایران شبیه دوران بنیعباس و بنیامیه
هستند ،گفت که نماز جمعههای فعلی ایران "از یک مرکز دستور میگیرند" .وی همچنین گفت که کار شورای عالی امنیت ملی
نیز تعیین "مجازات" و "حصر" برای افراد نیست .آقای مطهری در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنالین" ،توزیع تریبونهای حکومتی"
در ایران را نادرست دانست و از اینکه "فقط کسانی باید از تریبونهای عمومی حرف بزنند که هیچ انتقادی نداشته و صرفا از
نظام تعریف و تمجید کرده باشند" ،انتقاد کرد .وی افزود :" :نماز جمعههای ما {شیعیان} نباید شبیه نمازجمعههای دوره بنی امیه و
بنی عباس باشد که دستور و متنی را میدادند و همه باید همان را میگفتند" .این نماینده مجلس با بیان اینکه امامان جمعه در ایران،
"حرفهای کلیشهای شبیه به هم میزنند" ،اضافه کرد" :روشن است که همه از یک مرکز دستور میگیرند که این هفته باید علیه
فالن شخص صحبت شود یا راجع به فالن موضوع .این امر استقالل ائمه جمعه را از بین میبرد" .او با انتقاد از کنار گذاشته شدن
"افراد متفکر و باکیفیت" از تریبونهای عمومی نیز گفت" :هیچ اشکالی ندارد که در نمازجمعه انتقادی هم به دستگاههای زیرمجموعه

رهبری شود .در این صورت مردم یک حالت طبیعی احساس میکنند .باید از حالت مصنوعی خارج شویم" .به گفته آقای مطهری،
سطح خطبههای نماز جمعه در ایران "پایین آمده و …دافعه خطبهها بیشتر از جاذبه آنهاست و اصوال دستوری بودن خطبهها به
این پایگاه مهم اجتماعی سیاسی اسالم ضربه زده است"».

نماز جمعه قبل از هر چیز یک عبادت بزرگ و مستجی است و اثر عمومی عبادت را که تلطیف روح و جان و شستن دل از
آلودگیهای گناه و زدودن زنگار معصیت از قلب میباشد ،در بر دارد .و اما از نظراجتماعی سیاسی ،یک کنگره عظیم هفتگی
است که بعد از کنگره حج بزرگترین اجتماع اسالمی شمرده میشود .در حقیقت اسالم سه اجتماع بزرگ و مهمی دارد :اجتماعات
روزانه که در نماز جماعتها حاصل میشود؛ اجتماعات هفتگی که در مراسم نماز جمعه بدست میآید و اجتماع حج که در کنار
خانه خدا هرسال یکبار انجام میگیرد.

الل علیه و آله نقل کردهاند آمده« :خداوند نماز جمعه را بر شما
در خطبهای که موافق و مخالف آن را از پیامبر گرامی اسالم صلّی ّ
واجب کرده هر کس آن را در حیات من یا بعد از وفات من از روی استخفاف یا انکار ترک کند خداوند او را پریشان میکند ،و
به کار او برکت نمیدهد ،بدانید نماز او قبول نمیشود ،بدانید زکات او قبول نمیشود ،بدانید حج او قبول نمیشود ،بدانید اعمال
نیک او قبول نخواهد شد تا از این کار توبه کند»

دلیل دیگر بر اهمیت نماز جمعه فلسفه عبادی سیاسی آن است .نماز جمعه ،قبل از هر چیز یک عبادت بزرگ دسته جمعی است و
اثر عمومی عبادات را که تلطیف روح و جان ،و شستن دل از آلودگیهای گناه و زدودن زنگار معصیت از قلب میباشد در بردارد.

و اما از نظر اجتماعی و سیاسی ،یک کنگره عظیم هفتگی است که بعد از کنگره ساالنه حج ،بزرگترین کنگره اسالمی میباشد،
الل علیه و آله نقل شده که« :نماز جمعه ح ّج کسانی است که قادر به شرکت در
و به همین دلیل در روایتی از پیغمبر اکرم صلّی ّ
مراسم ح ّج نیستند».

شکستی دیگر برای رادیو فردا با اقتدار سپاه!

ماههاست که رسانههای ضد ایرانی از جمله رسانه فارسی زبان وابسته به کاخ سفید در تالش هستند تا وضعیت داخلی ایران را به
گونهای نشان دهند که سپاه پاسداران انقالب اسالمی را تضعیف کند و پس از عهدشکنی تکراری اربابان این رسانه در آمریکا و
تصویب تحریمهای مختلف علیه سپاه پاسداران و بیان اظهاراتی جنجالی و دروغین علیه این مجموعه انقالبی ،تمام امید رادیو فردا
و اربابانش ،تضعیف این نهاد ایرانی – اسالمی شیعه بود.

اما واقعیت به گونهای دیگر رقم خورد تا شکستی دیگر در سابقه سیاستهای ضد ایرانی غرب و به ویژه آمریکا به ثبت برسد؛
سپاه پاسداران انقالب اسالمی نه تنها از دشمنیها و تحریمهای جدید شکه نشده و عقب نشینی نکرد ،بلکه با اقتدار مسیر رو به
پیشرفت را ادامه داد تا نشان دهد انقالب اسالمی و عدالت خواهی با دشمنی از پای در نمیآید.

رادیو فردا که در برابر این شکست چارهای جز اعتراف و اذعان نداشته است ،در گزارشی به بیانه مقتدر سپاه پایداران در مواجهه
با اظهارات و سیاستهای دشمنانه مقامات آمریکایی پرداخته و مینویسد« :سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیهای اعالم کرد
که "به کوری چشم" آمریکا و اسرائیل" ،نفوذ منطقهای" و "توسعه توان موشکی" جمهوری اسالمی "با شتاب بیشتر" ادامه خواهد
یافت .خبرگزاری تسنیم روز پنجشنبه ( ۹۱مهر) این بیانیه را منتشر کردهاست .سپاه پاسداران در این بیانیه ،دونالد ترامپ ،رئیس
جمهور آمریکا را "یاغی و سبکمغز" نامیده ،او را متهم به "عربدهکشی" کرده و سیاستهای وی را "اهریمنی" توصیف کرده
است .بر اساس این بیانیه ،آمریکا و اسرائیل بدنبال "تغییر نقشه منطقه و تجزیه و تضعیف کشورهای اسالمی" هستند و "عصبانیت"
آنها از سپاه پاسداران ،به دلیل "نقشآفرینی" این نیرو در این عرصه است.

سپاه پاسداران در این بیانیه نوشته است که بر «رسالت ذاتی و انقالبی خود مصممتر و مقتدرتر از گذشته» پای میفشرد و افزوده
که «نفوذ منطقهای و اقتدار و توسعه توان موشکی جمهوری اسالمی که در شرایط تحریم کامل رقم خورده با شتاب بیشتر ،بدون
وقفه ارتقاء و تداوم خواهد یافت ».این بیانیه پس از آن منتشر میشود که دونالد ترامپ در راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران ،به
شدت از سپاه پاسداران به دلیل آنچه حمایت از گروههای «تروریستی» نامید انتقاد کرد .ترامپ با آنکه از اعالم خروج واشینگتن
از توافقنامه هستهای ایران با قدرتهای جهانی خودداری کرد ،اما از توسعه موشکهای بالیستیک ایران انتقاد و اعالم کرد که
دستور میدهد سپاه به فهرست تحریمها افزوده شود .اندکی پس از آن نیز وزیر خرانهداری آمریکا اعالم کرد که در حال
برنامهریزی برای اعمال تحریمهای تازه علیه سپاه پاسداران است.

وحدت ملی ایرانیان و همچنین مقامات کشوری و لشکری در حمایت از سپاه پاسداران انقالب اسالمی آشکارا منجر به برهم خوردن
معادالت رادیو فردا شده است .این اتحاد مثال زدنی ایران و ایرانی در حمایت از نهادی انقالبی که یادآوری ارزشهای واالیی
است به قدری قابل توجه بوده است که رسانه وابسته به کاخ سفید با تعحب خود از این ناکامی غیر منتظره برای آنها و قابل
پیشبینی برای ما ،تأکید میکند« :در روزهای اخیر ،برخی جناحهای داخل ایران که پیش از این نسبت به تأثیر منفی توسعه موشکی
سپاه بر وضعیت تحریمها و به تبع آن وضع معیشتی مردم ایران انتقادهایی تلویحی بیان میکردند در این زمینه چرخش کرده و به
حمایت پرشور از این اقدامات سپاه پاسداران روی آوردهاند .از جمله حسن روحانی ،رئیس جمهور ایران ،محمدجواد ظریف ،وزیر
امور خارجه و محمد خاتمی ،رئیس جمهور پیشین ایران در روزهای اخیر از اقدامات سپاه پاسداران در منطقه و توسعه برنامه
موشکی ایران حمایت کردهاند».

حجاب ،خاری در چشمان کور رادیو فردا

حجاب یکی از اصلیترین موضوعاتی است که دشمنان غربی اسالم و ایران اسالمی و رسانههای تحت امرشان به شکلها و
بهانههای مختلف با آن به مخالفت پرداختهاند و تالش کردهاند تا به شکلهای مختلف این حکم الهی را در کشورمان و در بین
ایرانیان خدشه دار کنند.

در یکی از تازهترین تالشهای رادیو فردا در دشمنی با حجاب" ،فهیمه خضر حیدری" ،مجری این رسانه ضد ایرانی در برنامهٔ
ساعت ششم این هفته به این موضوع میپردازد و با طرح سؤاالت جنجالی از جمله این سؤال که «حجاب اسالمی؛ نگاه جنسی به
زن یا واجب شرعی؟» در آغاز این برنامه ،هدف خود را دنبال میکند.

هدف رادیو فردا از مطرح کردن حجاب اجباری پس از انقالب اسالمی ،چیزی جز بدبین کردن اقشار مردم ،اعم از مرد و زن،
پیر و جوان به انقالب وارمان های ان نمیتواند باشد وسعی دارند با دسیسه کردن و شست وشو دادن ذهن مخاطبان ،ارام ارام
حجاب را از میان بردارند.

طبق نظر اکثر علما و فقها به وسیلهٔ حجاب میتوان جامعهای با اخالقتر داشت که انکار این امر ،در حقیقت نمیتواند چیزی جز
نابخردی و نا اگاهی از تاثیرات منفی بی حجابی در بین افراد شود .همچنین اسالم برای کاستن از آسیبهای حضور اجتماعی زن،
دستور به رعایت پوشش مناسب برای زنان داده است .حجاب ،هم زمینهٔ انحرافات اخالقی را کم میکند و هم به زن امنیت و ارامش
و موصونیت میبخشد.
در پاسخ به صحبت کارشناس برنامه که بیان کردند دیده شدن مو و گردن زن گناهی ندارد وقران هم چیزی دربارهٔ پوشاندنان نگفته
است؛ میتوان برای رد کردن صحبت ایشان به ایات قران اشاره کرد که در ادامه شاهدان هستیم.
. 6سوره نور ،ایات  99 ،96 ،98و 18
. ۹سوره احزاب ،ایات  ،33 ،39 ،93و 33

از نظر شرع اسالم ،زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند ،ولی پوشاندن صورت و دستها از مچ به پایین واجب
نیست.

اگر چه مهم ،رعایت حجاب است و پوشیدن چادر ،الزامی ندارد ،ولی چادر بهترین نوع حجاب و نشان ٔه ملی زنان جامعه ایرانی
است .مانتو و مانندان اگر چه با شرایطی مناسب است ،اما چون سبب نمایان شدن اندام و برجستگیهای بدن زن میشود ،ممکن
است منشأ تحریک و فساد باشد .عقل انسان بین خوب و خوبتر ،قطعا خوبتر را انتخاب میکند؛ بنابراین چادر عاقالنهتر و بهتر
است.

همچنین زن تا موقعی که در حجاب است ،حق است؛ موقعی که از حجاب در آمده است وجههٔ خلقی پیدا میکند .وفتی وجههٔ خلقی
پیدا کرد ،دیگر تواناییش شکسته میشود .این است که حجاب برای زن یک احترام است که زن بیشتر شبیه به خداوند شود.

شناخته شدن انسان به ایمان و عفاف ،سالم ماندن از طمع دیگران را به دنبال دارد .از ایهٔ  33سوره احزاب استفاده میشود که
چادر به سر کردن و پوشاندن زن موجب میشود تا بینندگان بفهمند که این زن ،مسلمان و مؤمن و پاک است و ملعبهٔ دست هوس
رانان نیست.

آنچه در باال خواندهاید ،یکصد و هفتادمین 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 آبان ماه  86( 6931الی  80آبان ماه  )6931پرداخته است.

