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در یکصد و هشتاد و هشتمین 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 سومین هفته از اسفند ماه  1396را به طور خالصه مورد
بررسی قرار میدهیم.

رادیو دیروز گزارش میدهد؛

سومین هفته از اسفند  1396را میتوان تحت شعاع تحوالت منطقهای و نقش آفرینی جمهوری اسالمی ایران در این تحوالت
دانست؛ هرچند اخبار و رویدادهای مختلفی در این هفته وجود داشت اما بیشترین تمرکز ابزارهای رسانهای وابسته به دولتهای
غربی از جمله رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا بر روی نقش آفرینی ایران در منطقه بود و به همین دلیل نیز ما در
این شماره از مجله هفتگی رادیو دیروز بیشتر به همین موضوع پرداختهایم.

همانطور که می دانید 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 مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و
واقعیتهای تحریف یا پنهان شده را در اختیار مخاطبین خود قرار دهد.

بر این اساس ،آن چه در ادامه مطالعه خواهید کرد ،یکصد و هشتاد و هشتمین شماره از این مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز است که
به بررسی بخشی از فعالیتهای رادیو فردا در طول سومین هفته از اسفند ماه سال  16( 1396الی  23اسفند ماه  )1396پرداخته
است.

شماره مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی از قبیل
شما مخاطبین گرامی میتوانید در یکصد و هشتاد و هشتمین
ٔ
برآشفتگیهای رادیو فردا از فرمایشات رهبر معظم انقالب در خصوص نقش ایران در منطقه ،دلسوی رادیو فردا برای همزاد
انگلیسی خود ،حمایت از قاتلی که به عنوان دراویش جان بیگناهان را گرفت ،بازتاب ادعاهای مقامات آمریکایی و عربستانی
علیه نقش آفرینی جمهوری اسالمی در منطقه و  ...را میتوانید مشاهده نمایید.

خشم رادیو فردا از حق گویی رهبری ایران

همانطور که اشاره شد ،بیشترین موضوع حمالت رسانهای رادیو فردا به جمهوری اسالمی ایران ،حول محور نقش آفرینی
کشورمان در منطقه است و به همین دلیل ما این شماره از مجله هفتگی رادیو دیروز را با همین موضوع آغاز میکنیم؛ جایی که
در پی تأکید جدی رهبری معظم انقالب برای حضور در منطقه و عدم مذاکره با غرب برای این موضوع ،رادیو فردا با انتشار
گزارشی به آن واکنش نشان داده است.

این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در گزارش خود با اعالم این که «خامنهای مذاکره با غرب درباره حضور ایران در منطقه
را رد کرد» ،نوشته است« :علی خامنهای ،رهبر جمهوری اسالمی ،روز پنجشنبه  ۱۷اسفند هرگونه مذاکره با آمریکا و اروپا
در خصوص فعالیتهای ایران در منطقه خاورمیانه را رد کرد .به گزارش وب سایت رهبر جمهوری اسالمی ،علی خامنهای در
بخشی از سخنرانی خود با اشاره به اظهارات مقامهای اروپایی مبنی بر تمایل به مذاکره با ایران درباره حضور آن در منطقه
گفته است" :این مسئله به شما چه مربوط است؟ این منطقه ،منطقه ماست یا شما؟ شما در منطقه ما چه میکنید؟ ما با ملتهای

منطقه قرار میگذاریم و قرار هم گذاشتهایم و پیش رفتهایم و پیشتر هم خواهیم رفت .این مسائل سیاسی را باید مردم بدانند ".ژان
ایو لو دریان ،وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه به ایران سفر کرد و ضمن تاکید بر حمایت پاریس از توافق هستهای با ایران،
برجام ،همانند آمریکا نسبت به برنامه موشکی و فعالیتهای منطقهای ایران ابراز نگرانی کرد .وزیر خارجه فرانسه پیش از سفر
به تهران هشدار داده بود اگر ایران به نگرانیهای آمریکا و کشورهای اروپایی درباره برنامه موشکهای بالیستیک ایران توجه
نکند ،با خطر تحریمهای جدید روبرو خواهد شد .عالوه برکشورهای غربی ،کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز ایران را به
مداخله در امور خود متهم میکنند .سفیر آمریکا در سازمان ملل پیشتر با نام بردن از بحرانهای موجود در خاورمیانه گفته بود
حکومت ایران سرچشمه اکثر مشکالت این منطقه است .کشورهای غربی و منطقه ایران را متهم میکند که با حمایت از حکومت
بشار اسد در سوریه و شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن از عوامل تدوام جنگ در این دو کشور است .جنگ در سوریه که صدها
هزار کشته و میلیونها آواره برجای گذاشته است».

اما امریکا و رادیو فردا از منطقه چه میخواهند که حضور ایران این گونه آنها را برآشفته میکند؟!

جالب اینجاست که با هزاران کیلومتر فاصله ،ایاالت متحده سالهاست که در نقاط مختلف این منطقه حضور دارد ولی نقش
آفرینی جمهوری اسالمی در کشورهایی که همسایگانش هستند ،این گونه ناپسند تلقی میشود.

آمریکا در کشورهای مختلف منطقه از جمله بحرین ،امارات ،عربستان ،عراق ،عمان ،کویت ،قطر ،ارمنستان ،گرجستان،
قرقیزستان ،پاکستان ،افغانستان ،ترکیه و  ...پایگاه نظامی فعال داشته و حضوری دائمی دارد ولی حضور مستشاری ایران در
کنار دولتها و مردمان سوریه ،عراق ،یمن و  ...نگران کننده است؟!

آنها با سیاستهای خود ،تروریسم را در منطقه تقویت میکنند و ایران با حضور خود نقشههای آنها را بر باد داده و با
کمکهای مردمی کشورهای مختلف ریشههای تروریسم را میخشکاند و همین امر باعث شده است که این گونه شاید موضع
گیریهای ضد ایرانی در خصوص نقش آفرینی در منطقه باشیم.

رهبر معظم انقالب در دیدار اخیر خود با جمعی از مداحان اهل بیت (ع) ،در خصوص این موضوع به صراحت فرمودند:
«دشمنان مرت ّبا ً امروز در زمینههای سیاسی شبههآفرینی میکنند؛ راجع به اینکه ایران چرا در منطقه حضور دارد .حاال مدّعی
کیست؟ آمریکا! که همه جا حضور فتنهگرانه و مفسدانه پیدا میکند؛ هر جا آمریکا هست ،فساد هست؛ هر جا آمریکا هست،
فتنه هست .دولت فتنهگر و فسادانگیز آمریکا ،به ما میگوید شما چرا در منطقه حضور دارید! خب ،ما [اگر] در منطقه حضور
داریم باید از تو اجازه بگیریم؟ ما برای حضور در منطقه بایستی با دولتهای منطقه مذاکره کنیم ،گفتگو کنیم؛ با شما چرا بیاییم
گفتگو کنیم؟ هروقت خواستیم در آمریکا حضور پیدا کنیم ،با شما باید گفتگو کنیم .همینطور کشورهای اروپایی؛ میگویند ما
میخواهیم مذاکره کنیم با ایران درباره حضورش در منطقه! به شما چه مربوط است؟ شما چرا در منطقه هستید؟ اینجا منطقه
ما است یا منطقه شما است؟ اگر منطقه ما است ،شما اینجا چهکار میکنید؟ منطقه ما است ،خودمان با مردم منطقه و با
حکومتهای منطقه مذاکره میکنیم ،صحبت میکنیم ،قرار میگذاریم؛ الحمدهلل قرار هم گذاشتهایم ،الحمدهلل موفّق هم شدهایم،
الحمدهلل پیش هم رفتهایم ،انشاءهللا بعد هم پیشتر خواهیم رفت .مسائل سیاسی که عرض میکنم ،فقط مسائل جناحی و داخلی
و مانند اینها نیست؛ اینها [هم] مسائل سیاسی است؛ اینها را باید مردم بدانند».

ترامپ و دلواپسی برای منطقه!

در همین راستا رادیو فردا در گزارشی دیگر با پرداختن به اظهارات ضد ایرانی جدید دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا ،از
نگرانیهای او برای خاورمیانه در مقابل کشورمان خبر داده است.

این رسانه فارسی زبان وابسته به کاخ سفید در این گزارش که با عنوان «ترامپ :ایران پشت هر مشکل خاورمیانه است» منتشر
کرده ،مینویسد« :دونالد ترامپ ،رییس جمهوری آمریکا ،روز سه شنبه  ۲۲اسفندماه گفته است ،ایران پشت هر مشکل در منطقه
خاورمیانه است .رییس جمهوری آمریکا که برای سربازان در یک پایگاه هوایی در سن دیگو ،کالیفرنیا سخنرانی میکرد ،اظهار
داشت :هم اینک در حال همکاری با همپیمانان و شرکایمان هستیم تا راه دستیابی ایران به سالح هستهای را ببندیم و با حمایت این
کشور از تروریسم و خونریزی در سرتاسر جهان مقابله کنیم .دونالد ترامپ اضافه کرده است :هرجایی که در خاورمیانه می
رویم ،این ایران است که پشت هر مشکلی است .ما با آن به شیوهای جدی برخورد خواهیم کرد .مقامهای آمریکایی ایران را متهم
میکنند که منشأ اکثر مشکالت منطقه خاورمیانه است .آنها به مسایلی مانند حمایت ایران از حکومت بشار اسد در جنگ داخلی
سوریه یا حمایت تسلیحاتی از شورشیان شیعه حوثی در جنگ داخلی یمن اشاره میکنند .آمریکا ایران را همچنان بارزترین دولت
حامی تروریسم میداند و این کشور را متهم میکند که مشاوره ،کمک مالی ،تجهیزات پیشرفته و تاکتیکهای جدید به "گروههای
تروریستی" در سراسر خاورمیانه ارائه میکند».

جالب اینجاست که مقامات مختلف غربی و کشورهای عربی درگیر با موضوع تروریسم در منطقه از جمله عراق و سوریه ،بارها
و به شکلهای مختلف بر نقش مثبت و اثرگذار جمهوری اسالمی ایران در نبرد با تروریسم و بخصوص داعش اذعان و بر آن
تأکید داشتهاند و هرگز شما اینچنین ادعاهایی را از زبان آنها نشنیدهاید ،بلکه مدام این مقامات آمریکایی ،انگلیسی ،صهیونیست و
عربستانی هستند که با نقش آفرینی ایران دستشان از منافعشان کوتاه شده و به همین دلیل کشورمان را به حمایت از تروریست که
کار اصلی خود آنهاست متهم میکنند.

در همین راستا" ،ران پل" یکی از سیاست مداران برجسته آمریکایی در توصیف نقش شوم ایاالت متحده در منطقه میگوید" :پانزده
سال از اشغال عراق توسط آمریکا میگذرد ،اشغالی که رسانههای آمریکایی در جنایت تبهکارانه جرج بوش در آن و دروغهای
که بارها در مورد عراق گفتند شریک هستند در حالی که عراق به هیچوجه تهدیدی برای آمریکا نبود .حمله آمریکا به عراق باعث
مرگ بیش از  250هزار شهروند عراقی به طور مستقیم و یک میلیون به طور غیرمستقیم شد و کلیه زیر ساختهای عراق را
نابود کرد و این کشور را پس چند دهه توسعه به عقب برد و به دموکراسی دروغینی هم که وعده داده بودیم نرسید .بخاطر استفاده
آمریکا از اورانیوم فشرده و فسفر سفید عراقیها تا چند نسل آینده به انواع بیماریهای مادرزادی دچار خواهند بود .ظهور داعش
و القاعده نتیجه اشغال عراق از سوی آمریکا و ایجاد یک محیط مناسب برای رشد افراط گرایی بوده است و اکنون نیز چیزی با
باقی ماندن آمریکا در این کشور درست نخواهد شد".

پیش از این مقامات دیگری از جمله هیالری کلینتون ،وزیر امور خارجه اسبق آمریکا و حتی خود ترامپ در مقابلههای سیاسی با
باراک اوباما ،رئیس جمهور اسبق این کشور ،به نقش خود در پایه ریزی داعش و تروریسم در منطقه اذعان داشتهاند.

عالوه بر این ،نقش غیر قابل انکار آمریکا در وقایع تلخ یمن کامالً نشان دهنده درستی یا نادرستی ادعاهای ترامپ است؛ جنگی که
موشکهای آمریکایی ،حمایتهای سیاسی و نظامی و حتی فرماندهی ایاالت متحده را به همراه خود داشته و نتیجه آن میلیونها
قربانی است که از حق اولیه زندگی محروم میشوند.

حمالت هوایی آمریکا در سوریه این روزها ،به جای گرفتن جان تروریستها ،نیروهای مردمی و نظامی سوری که در مقابله با
تروریسم تالش میکنند را هدف قرار میدهد و در سوی دیگر در افغانستان غیرنظامیان را قربانی میکند که آمارهای مختلف
نشان از بحران این موضوع است.

وقتی عربستان دهان باز میکند!

اظهارات ضد ایرانی و پرحاشیه مقامات عربستانی ،بهانه دیگری بود که رادیو فردا در این هفته برای حمله به ایران و موضع
گیری در خصوص نقش آفرینی کشورمان در منطقه از آن بهره برده است؛ جایی که ولیعهد عربستان ایران ،ترکیه و گروههای
شبه نظامی را «مثلث امروزی شر» در منطقه معرفی کرده است.

این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در گزارشی که به این موضوع اختصاص داده ،نوشته است« :ولیعهد عربستان سعودی در
مصاحبهای که روز چهارشنبه  ۱۶اسفند در یک روزنامه مصری به چاپ رسید با انتقاد شدید از جمهوری اسالمی ایران و ترکیه،
این دو را در کنار گروههای شبهنظامی "مثلث امروزی شر" نامید .به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از روزنامه مصری
"الشروق" ،محمد بن سلمان سهشنبه شب در آخرین ساعات دیدار خود از قاهره در این مصاحبه همچنین "پروژه ایران" را در حال
فروپاشی توصیف کرد .در گزارشها توضیح روشنی درباره "پروژه ایران" نیامده ،اما شاید بتوان آن را مرتبط به بیانیه مشترک
مصر و عربستان دانست که سهشنبه شب منتشر شد .آسوشیتدپرس اشاره مبهم به یک "عضو منطقه" در این بیانیه را به جمهوری
اسالمی ایران دانسته است .در این بیانیه آمده بود" :امنیت منطقه اعراب تأمین نمیشود مگر با پایان دادن به تمامی تالشهای یک
عضو منطقه برای مداخله در امور کشورهای عربی" .کشورهای عرب منطقه خلیج فارس بهویژه در یکی دو سال گذشته ،تهران
را متهم کردهاند که تالش میکند بهویژه از طریق اقلیت شیعه در امور داخلی این کشورها دخالت کند».

جمهوری اسالمی ایران یکی از کشورهایی است که به طور عملی در جنگ با تروریسم فعال بوده و شکستهای اساسی داعش و
دیگر گروههای تروریستی در عراق و سوریه تا حد زیادی ناشی از تالشها و فرماندهیهای ایران در این کشورهاست که این
موضوعی غیر قابل انکار و اثبات شده است.

اما چرا مقامات عربستانی ،ایران را که خود در خط مقدم نبرد با تروریسم حضور دارد ،حامی آنها میخواند؟!

برای یافتن پاسخ این سؤال باید به سوابق آل سعود در ارتباط با گروههای تروریستی نگاهی انداخت؛ جایی که اسناد ،شواهد و
واقعیتها نشان از حمایتهای همه جانبه عربستان از گروههای تکفیری مختلف از جمله القاعده ،داعش ،جبهه النصره و  ...دارد.

تصاویر منتشر شده از مواضع داعش در عراق نشان از بستههای کمکی تسلیحاتی و غذایی دارد که به طور رسمی با مهر حکومت
آل سعود به دست آنها رسیده است .همین وضعیت برای جبهه النصره هم صدق میکند و ارتباط سران آل سعود با این تروریستها
به طور آشکار ثبت شده است و حتی در جلسات سیاسی برگزار شده برای حل مناغشات در سوریه ،عربستان در کنار تروریستهای
مخالف دولت حضوری فعال داشته است.

این روزها القاعده بیشتر از همیشه به طور رسمی در کنار عربستان قرار دارد و دوشادوش آنها در تهاجم به یمن ،فعالیت می
کند.

بعالوه ،حکومت عربستان ،در جبهههای دیگری نیز امنیت و آرامش منطقه را به خطر انداخته است؛ همانطور که گفتیم ،تهاجم به
یمن یکی از این واقعیتهای تلخ است که میلیونها اواره و قربانی ،کودکانی که بی گناه جانشان را از دست دادهاند و کشوری که
به معنای واقعی با خاک یکسان شده است و اکنون به اذعان مقامات حقوق بشری سازمان ملل متحد ،در بحرانی انسانی قرار دارد،
نشان دهنده شومی آل سعود در این کشور است.

در تحوالت بحرین نیز ما شاهد بودیم که مزدوران عربستانی در کنار نظامیان حکومتی ،به طرز وحشیانهای مردم انقالبی را
سرکوب کرده و جانشان را در خیابانها گرفتهاند.

با این وجود ،آیا حمله رسانهای و سیاسی مقامات عربستان به جمهوری اسالمی ایران که همواره مانع توطئهها و جنایاتشان در
منطقه بوده ،موضوعی عجیب است؟!

رادیو فردا و دلسوزی برای بیبیسی

همانطور که می دانید یکی از ابزارهای رسانهای غربی که در مسیر حمله رسانهای به ایران در کنار رادیو فردا قرار دارد،
بیبیسی است و به دلیل همین منافع و اهداف مشترک ،در این هفته شاهد حمایتهای رادیو دولتی آمریکایی از آن بودهایم؛ آن جا
که در گزارشی با دلسوزی برای بیبیسی ،ادعای این رسانه انگلیسی مبنی بر آزار کارکنانش در ایران را بازتاب داده است.

این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در گزارشی مینویسد« :شبکه خبری بیبیسی روز دوشنبه در نشست مربوط به ایران در
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ،خواستار حمایت بینالمللی از کارکنان بخش فارسی خود که تحت آزار و اذیت
مقامهای ایران هستند ،شد .تونی هال مدیرعامل شبکه بیبیسی در بیانیهای درباره این اقدام "بیسابقه" گفته است "بیبیسی از
سازمان ملل تقاضای کمک میکند چون مقامهای ایران به تالشهای این شبکه خبری برای ترغیب آنها به پایان دادن به آزار و
اذیت ،بیتوجهی کردهاند" .از جمله موارد آزار کارکنان بخش فارسی بیبیسی ،به "آزار و بازداشت خانوادههای آنها"" ،فشار
برای همکاری و جاسوسی برای جمهوری اسالمی"" ،ممانعت از سفر خانوادهها" و همچنین اخیرا ً "ممنوع المعامله شدن کارکنان
بی بی سی فارسی و توقیف اموال برخی از آنها" اشاره شده است .در این زمینه بیبیسی روز دوشنبه در مقر سازمان مللمتحد
در ژنو ،درباره این موارد آزار و اذیت در مقابل نمایندگان کشورهای مختلف در شورای حقوق بشر سخن گفته و در هفته جاری
نیز در حاشیه این نشست برنامههایی برای اطالعرسانی بیشتر در این زمینه دارد .مدیرعامل بیبیسی در بیانیه خود آورده است
که "این موضوع تنها مربوط به بیبی سینیست چرا که این رسانه تنها رسانهای نیست که به دلیل کار درباره ایران با آزار و فشار
مواجه شده است" .آقای هال افزوده است" :در حقیقت این موضوع بسیار فراتر است و این داستان حقوق اساسی بشر است»".

بیبیسی پیشتر نیز همین ادعا را داشت؛ ادعایی بی اساس که تنها دلیل مطرح شده برای آن ممنوعیت معامله یکی از اقوام کارکنان
این شبکه در ایران بوده است؛ اما آیا این منطقی است؟!

مقامات مختلف ایرانی از جمله بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان بارها و در برهههای زمانی مختلف این
گونه ادعاها را به طور جدی رد کردند.

پیش از آن نیز محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و مقامات دیگری از قوه قضائیه ایران به این موضوع تأکید کرده
بودند که هرگز هیچ شخصی به دلیل شغل ،حرفه یا اعتقادش مورد تعقیب قضایی و بازداشت و  ...قرار نگرفته است.

آیا اگر یکی از اقوام من به دلیل نقض قانون و یا داشتن هرگونه پرونده قضائی در آمریکا یا انگلیس ممنوع المعامله شود ،معنای
آن آزار من است که در ایران زندگی میکنم؟!

البته از آن سوی این ماجرا کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا به راحتی فعالیت رسانهای و حتی رسانه ملی و صدا و سیمای
جمهوری اسالمی را تحریم میکنند و با بلوکه کردن اموالشان اجازه هیچ فعالیتی به آنها نمیدهند اما جالب اینجاس که همان
دولتهایی که خود دست به چنین تحریمهایی میزنند ،انتظار دارند در ایران برای گروه و رسانهای که به طور علنی برای
براندازی حکومت جمهوری اسالمی فعالیت میکنند ،آزادی کامل و بدون هیچ تردیدی قائل شود.

در تمامی توطئههای تاریخ انقالب اسالمی از جمله جریان فتنه سال  ،1388به وضوح رد پای شوم شبکه فارسی زبان بیبیسی
دیده میشوند و ایران هرگز مقابله با این رسانه وابسته به خاندان سلطنتی انگلیس را پنهان نکرده است اما ممنوع المعامله بودن
هر شخصی در ایران که به نوعی شاید وابستگی فامیلی با کارکنان بیبیسی داشته باشد ،ربطی به این موضوع ندارد و باید دلیل
آن را در جایی دیگر جستجو کرد.

دفاع از قاتلی که خود به قتل اعتراف کرده است!

یکی از موضوعات مهمی که در چند وقت اخیر به بهانهای برای رادیو فردا تبدیل شد ،آشوبهای افرادی وابسته به فرقه دراویش
در خیابان پاسداران تهران بود؛ آشوبی که با حرکت دیوانه وار یک راننده اتوبوس ،چندین شهید و مجروح به همراه داشت و اکنون
رادیو فردا تالش میکند تا از این قاتل که خود هم به جرمش اعتراف کرده است ،حمایت کند.

این رسانه وابسته به کاخ سفید در گزارش مذکور با اعالم این که «محمد ثالث "قتل عمد مأموران انتظامی" در خیابان پاسداران
را رد کرد» ،نوشته است« :محمد ثالث ،درویش گنابادی متهم به زیر گرفتن سه مأمور نیروی انتظامی و قتل آنان ،ضمن رد اتهام
قتل عمد اعالم کرد که به دلیل حمله مأموران نیروی انتظامی و شکسته شدن  ۱۷نقطه از سرش" ،به شدت عصبی" بوده و اختیار
خود را از دست داده بود .به گزارش خبرگزاری فارس محمد ثالث روز یکشنبه  ۲۰اسفند ،در دادگاه خود گفت که نیروی انتظامی
باید "منشأ آرامش باشد" نه اینکه "به کسانی که ذکر هللا میگویند با باتوم ضربه بزند" .همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا ،آقای
ثالث تأکید کرد ۱۷ " :جای شکسته روی سر من وجود دارد آنها اول چندین ضربه به من وارد کردند و باعث عصبانیت من شدند".
او اضافه کرد" :به شدت عصبی بودم و در آن لحظه اختیار در دست من نبود حتی جلوی پایم را نمیدیدم و از عصبانیت هیچ چیز
نمیفهمیدم" .او در پاسخ به سؤال مستشار دادگاه مبنی بر اینکه آیا قصد داشته با اتوبوس به شخص خاصی ضربه بزند گفت" :خیر،
من به علت اینکه خون سرم روی چشمانم ریخته بود و شیشه اتوبوس هم کثیف بود دید خوبی نداشتم فقط از روی لباسشان متوجه
شدم که اینها عضو نیروی انتظامی هستند ".همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم ،او اضافه کرد" :به هیچ چیز فکر نکردم و حتی
به این فکر نکردم که از اتوبوس پیاده شود چه بالیی سرم میآید .از اتوبوس تا پایین اتوبوس من را زدند و تمام دندههای من را
شکستند" .محمد ثالث همچنین گفت که  ۵۰ساله ،متولد بروجرد و شیعه  ۱۲امامی است».

محمد ثالث ،راننده اتوبوسی که در شب اعتراضات دراویش در خیابان پاسداران تهران ،به جمعیت سربازان و بسیجیان هجوم
آورد و باعث شهادت و مجروح شدن تعداد زیادی از انان شد ،در دادگاه به جرم خود به طور واضح و گویا اعتراف کرده است.

وی در بخشی از اعترافاتش میگوید" :حدود  ۱۰الی  ۱۵روز در گلستان هفتم اقامت داشتم و داخل اتوبوس به سر میبردم و گاهی
نیز میرفتم خانه دوش میگرفتم و سپس به داخل اتوبوس برمیگشتم .نیروی انتظامی موظف است نظم را برقرار کند نه اینکه به
افرادی که ذکر خدا را میگویند با چماق حمله کند .سر من را از  ۱۷جا شکستند و همین مساله باعث شد من عصبی شوم و با
اتوبوس روی آنها بروم .مگر من خودم بچه ندارم؟ اینها هم مانند بچههای من هستند .راننده اتوبوس من بودم ،اما مالک را نمی
شناسم .آن اتوبوس را در خیابان گلستان هفتم گذاشته بودند؛ من قبالً راننده اتوبوس بوده و سوییچ هم روی اتوبوس بود ،اما وقتی
که عصبانی شدم پشت فرمان نشستم و الهی به امید تو .عصبی شدم و پشت اتوبوس نشستم و حرکت کردم و ،چون ماموران نیروی
انتظامی من را ندیده بودم به سمت آنها حرکت کردم .به هیچ چیز فکر نکردم و حتی به این فکر نکردم که از اتوبوس پیاده شود
چه بالیی سرم میآید".

نامبرده در پاسخ به سؤاالت قاضی به طور شفاف قتل با اتوبوس را پذیرفته و آن را ناشی از عملکرد خودش دانست.

آنچه در باال خواندهاید ،یکصد و هشتاد 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 سومین هفته از اسفند ماه  16( 1396الی  23اسفند ماه  )1396پرداخته است.

