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در یکصد و نودمین 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 فروردین ماه  1397را به طور خالصه مورد
بررسی قرار میدهیم.

رادیو دیروز گزارش میدهد؛

وارد سال  1397شدهایم؛ سالی که با امید ،اتحاد ،مهربانی و صداقت آغاز میشود تا زیباییهای بسیاری را در طول سال برای
همه ما به ارمغان داشته باشد؛ اما رسانههای وابسته به دولتهای غربی این سال را نیز با دروغ آغاز میکنند تا بیش از پیش
نشان دهند در دشمنی با حقیقت و خصومت با جمهوری اسالمی استوار هستند؛ رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا نیز
یکی از همین ابزارهاست که غرب در مسیر کینه توزی علیه ایران به کار برده است.

در همین راستا رادیو دیروز 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 نودمین شماره از این مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز است که به بررسی
بخشی از فعالیتهای رادیو فردا در طول نخستین هفته از فروردین ماه سال  01( 1397الی  08فروردین ماه  )1397پرداخته
است.

شماره مجل ٔه هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی از قبیل تالش رادیو
شما مخاطبین گرامی میتوانید در یکصد و نودمین
ٔ
فردا برای تصاحب سال  1396به سود اربابانش ،واکنش به سخنرانی نوروزی رهبری معظم انقالب در مشهد ،تالش برای
توجیه مأموریتی یک سویه که مأمور ندارد ،اعتراف به پایبندی ایران به برجام برای چندمین بار ،ذوق زدگی رادیو فردا برای
انتصاب یک جنگ طلب در کاخ سفید ،وقاحت اسرائیلی در تهدید ایران و  ...را میتوانید مشاهده نمایید.

سال  1396از نگاه رادیو فردا

اولین موضوعی که در نخستین شماره از مجله هفتگی رادیو دیروز در سال  1397مورد بررسی قرار میدهیم ،تالشهایی است
که رادیو فردا برای تصاحب سال  1396انجام داده است؛ این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در روزهای نخستین سال جدید با
انتشار گزارشی از کاهش مشروعیت نظام جمهوری اسالمی در سال گذشته خبر داده و با سیاه نمایی این سال را تحت شعاع قرار
میدهد.

رادیو فردا در گزارش خود نوشته است ۱۳۹۶« :برای جامعه ایران بدون تردید سالی متفاوت از همه  ۳۸سال گذشته تاریخ
جمهوری اسالمی بود .باال گرفتن نارضایتی عمومی ،اعتراضات بیسابقه خیابانی گروههای ناراضی بویژه جوانان و تهیدستان در
شمار بزرگی از شهرها و گسترش مطالبات صنفی و مدنی نشانههای چرخش مهمی در درون جامعه هستند .نکته اساسی دیگر در
مورد اعتراضات و حرکات مطالباتی در مقایسه با گذشته رادیکالیزه شدن آنها و اشکال جدیدی کنشگری در عرصه مدنی است.
گروههای مختلف اجتماعی آشکارا و با جرات و شهامت بیشتری دست به مقاومت مدنی میزنند ،هنجارها را زیر پا میگذارند،

نظم دینی و سیاسی را به چالش میکشند و خواست تغییر حکومت را به اشکال گوناگون مطرح میکنند .دامنه بحران سیاسی و
اجتماعی به آن اندازه گسترده شده که بسیاری از مقامات و دست اندرکاران حکومتی هم بدون پرده پوشی از بحران سیاسی،
ناکارایی حکومت و دورنمای فروپاشی سخن می گویند .گویی ترس جبهه خود را عوض کرده و از میان مردم و گروههای اجتماعی
به درون محافل قدرت خزیده است .این دگرگونی در روانشناسی حاکمیت و جامعه را شاید بتوان مهمترین تحول سال  ۱۳۹۶نام
داد .تفاوت مهم زمینه اجتماعی اعتراضات  ۱۳۹۶با گذشته بحرانهای چند گانه ژرفی است که در حوزههای گوناگون به اعتبار
و مشروعیت نظام اسالمی ضربات سنگینی زده است .در آستانه چهلمین سال انقالب جمهوری اسالمی چیز زیادی برای افتخار
کردن ندارد و در اصلیترین عرصههای کشورداری با شکست فاحش مواجه شده است .فقر ،رکود ،توسعه نیافتگی و بحران
اقتصادی ،تنشهای دایمی در روابط بین المللی ،فساد فراگیر ،آسیبهای اجتماعی و زیست محیطی ،نارضایتی عمومی نوعی نظام
گسیختگی عریان را بوجود آورده است .حتی در زمینه اخالق و معنویت که هدف اصلی جمهوری اسالمی به عنوان حکومت دینی
را تشکیل میداد و میدهد نتیجه کار بسیار منفی و تکان دهنده است .ارمغان حکومت دینی برای جامعه ایران فروپاشی بزرگ
اخالقی و رواج ریاکاری دینی است .فساد دامنه دار کنونی فقط یکی از نشانهای این ورشکستگی اخالقی تاریخی و بیاعتبار شدن
دین حکومتی و روحانیت و تهی شدن دین از معنویت و اخالق است».

اما آیا این واقعیت ایران است؟!

در سالی که گذشت مردم ایران بارها اتحاد و یکدستی خود را به رخ جهانیان کشیدهاند اما رادیو فردا بجای این که وحدت را در
ایران ببیند ،انگشت شمارهای منافق را به جای ملت ایران معرفی میکند.

رویدادهای بسیاری در این سال گاهی تلخ و گاهی شیرین اتفاق افتاد اما مردم ایران در همه آنها با ایستادگی روی اتحاد و
ارزشهای خود ،فرصت بهره برداری را به دشمنان جمهوری اسالمی ندادند.

این که عدهای به وضعیت اقتصادی خود اعتراض داشته باشند کامالً طبیعی است اما این اعتراض برای براندازی حکومت و آشوب
نیست؛ رادیو فردا در شرایطی مردم ایران را در مقابل جمهوری اسالمی قرار میدهند که همین مردم وقتی شاهد سوءاستفاده
دشمنان نظام اسالمی از اعتراضات به حق اقتصادیشان بودند ،دست به دست هم وارد میدان شده و با تفکیک میان خود و
اشوبگران ،صدای فتنه آنها را در نتفه خفه کردند و یک صدا پست انقالب و آرمانهایش ایستادند.

همین مردم وقتی گروهی آشوبگر درویشنما در خیابان پاسداران آتش فتنه رو روشن کردند ،یک صدا پشت نظامشان ایستادند و
کاری کردند که حتی سران این فرقه ساختگی نیز با دیدن اتحاد و یکدلی مردم ،ناچار به اعتراف و اعالم برائت از آشوبگران
شدند.

همین مردم در  22بهمن  ،1396پس از چهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی با نشاطتر از سالهای قبل و یک رنگتر از هر
زمانی با حضور در خیابانها حماسهای میلیونی را رقم زدند که با اذعان بسیاری از رسانههای مطرح جهان همراه بود.

حضور جوانان صادق و ایثارگری که در جبهههای نبرد با تروریستها جان فدایی میکنند ،نشان میدهد که این سرزمین همانند
سالهای دفاع مقدس ،هنوز پر از شیرمردانی است که نگاه چپ هیچ دشمنی را بی پاسخ نمیگذارند و این یعنی مشروعیت نظام
جمهوری اسالمی همچنان در قلب مردم ایران در نقطه اوج خود باقی است.

نمونهای از این مشروعیت را در استقبال میلیونی مردم ایران در حرم مطهر رضوی از رهبر معظم انقالب در سخنرانی نوروزی
ایشان میتوان مشاهده کرد که پایان سال  1396و آغاز سال  1397را برای نظام جمهوری اسالمی با اثبات مردمی بودن رقم زد.

واکنش رادیو فردا به سخنرانی نوروزی رهبری

نخستین رویداد خبری سال  1397را میتوان سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقالب در مشهد مقدس و در حرم مطهر رضوی
دانست که امسال نیز مانند سالهای قبل مورد واکنش رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا قرار گرفته است.

این رسانه ضد ایرانی با پرداختن به بخشی از سخنان رهبری ایران در خصوص منطقه ،در گزارش خود اینگونه مینویسد« :رهبر
جمهوری اسالمی روز چهارشنبه ،اول فروردینماه سال  ،۹۷به رسم هر ساله در شهر مشهد سخنرانی کرده و در گفتههای خود
از حضور ایران در چند کشور منطقه دفاع کرد .آیتهللا علی خامنهای در سخنرانی روز چهارشنبه خود درباره حضور ایران در
دو کشور عراق و سوریه گفت" :فضولهای بینالمللی اعتراض میکنند که ایرانیها چرا در مسائل عراق و سوریه دخالت می
کنند ،به شما چه؟" علی خامنهای در ادامه با تکرار موضع همیشگی مقامات جمهوری اسالمی چنین گفت که حضور ایران در هر
یک از کشورهای منطقه "فقط به خاطر این است که حکومتها از ما خواستند" .این سخنان آیتهللا خامنهای در حالی بیان میشود
که دولت یمن که در سطح بینالمللی به رسمیت شناخته شده است مکررا ً از "دخالت" جمهوری اسالمی در کشور خود بهشدت
انتقاد کرده است».

ایاالت متحده آمریکا با فاصله چندین هزار کیلومیتری با منطقه خاورمیانه سالهاست که به بهانههای مختلف در این منطقه حضور
نظامی داشته است؛ از مداخالت در ایران قبل انقالب گرفته تا جنگهای عراق و افغانستان و  ...همگی نشان دهنده همین حضور
شوم است.

در حال حاضر آمریکا در عراق و سوریه بیش از  20پایگاه نظامی ایجاد کرده است و این تعداد زیاد بدون رضایت و خواست
دولت و مردم این دو کشور است؛ جالب اینجاست که عامل اصلی ناامنی در هر دو کشور عراق و سوریه تروریستهایی هستند
که همگی به طرق مختلف مستقیم و غیر مستقیم با ایاالت متحده در ارتباط بوده و هستند.

از طرفی حضور جمهوری اسالمی در سوریه و عراق با خواست و مجوز دولتهای رسمی و قانونی این کشورها و برای مقابله
با تروریستها در عمل صورت گرفته است و نتیجه آن نیز نه تنها با رضایت مردمان آنها همراه بوده است ،بلکه بسیاری از
مقامات سیاسی و نظامی غربی نیز بر نقش آفرینی عملی ایران در مبارزه با تروریسم در منطقه اذعان نمودهاند.

رهبر معظم انقالب در واکنش به این اتفاقات منطقه در یک سال اخیر و ادعاهای واهی غربیها علیه کشورمان ،در بخشی از
سخنرانی نوروزی خود در حرم مطهر رضوی به این موضوع اشاره کرده و فرمودند« :جمهوری اسالمی در این سالی که گذشت،
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عزت و اقتدار ملّت ایران را در منطقه به اهتزاز درآورد .جمهوری اسالمی سهم مه ّمی ایفا کرد برای شکستن کمر تکفیری
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امنیّت به وجود بیاورد؛ اینها کارهایی است که جمهوری اسالمی کرده .اینها کارهای بزرگی است ،کارهای کوچکی نیست .حاال
فضولهای بینالمللی ،کسانی که در هم ٔه مسائل داخلی مناطق مختلف دنیا میخواهند دخالت کنند ،اعتراض میکنند که ایرانیها
چرا در مسائل عراق ،چرا در مسائل سوریه و امثال اینها شرکت میکنند ،چرا دخالت میکنند؟ خب به شما چه؛ به شما چه!
جمهوری اسالمی توانست نقش ٔه آمریکا را در منطقه خنثی کند؛ نقشهٔ آمریکا چه بود؟ نقشهٔ آمریکا این بود که گروههای شریر
و ظالم و هت ّاکی از قبیل داعش را به وجود بیاورد برای اینکه ذهن ملّتها را از رژیم غاصب صهیونیستی منصرف کند ،آنها را
مشغول کند به مسائل داخلی خودشان ،به جنگ داخلی ،به مشکالت داخلی و فرصتی برای آنها باقی نگذارد که به فکر رژیم
ّللا ،توانستیم خنثی
صهیونیستی بیفتند؛ این نقش ٔه آمریکا بود که داعش را به وجود آورد؛ این نقشه را ما به توفیق الهی و بِاذن ّ
کنیم.
آنها میگویند "ما در سرکوب داعش دخالت داشتیم"؛ دروغ میگویند! سیاست آمریکا این است که داعش را داشته باشند منتها
در مشت خودشان .البت ّه داعش و امثال داعش چیزهایی هستند که به وجود آوردنشان از سوی آمریکا برای آنها آسان است ا ّما
نگه داشتنشان مشکل است .اینها میخواهند اینها را داشته باشند ،در اختیار داشته باشند ،در مشت خودشان باشند ،هیچ
انگیزهای ندارند که اینها را از بین ببرند؛ امنیّت منطقه مورد نظر اینها نیست ،عالوه بر اینکه آمریکاییها قادر به ایجاد امنیّت

در منطقه نیستند؛ دلیلش افغانستان [است] .چهارده سال است که آمریکاییها وارد افغانستان شدهاند؛ چه غلطی کردهاند؟ آیا
توانستند امنیّت را در افغانستان به وجود بیاورند؟ ابداً! نتوانستند .حاال بعضی میگویند نتوانستند ،بعضی هم میگویند نخواستند؛
هرکدام باشد ،موجب این میشود که ادّعای آمریکا و امثال آمریکا [-یعنی] انگلیس و دیگران -برای حضور در منطقه ادّعای
غلط و بیجایی باشد.
حضور ما به خواست دولتها است؛ هرجا رفتهایم به خاطر این بوده است که دولتها و ملّتهای منطقه از ما خواستهاند؛ زورگویی
هم نکردهایم ،بکن نکن هم نکردهایم ،دخالت در امور کشورها هم نکردهایم؛ کمک میخواستند ،کمک کردیم؛ کمک را [هم] با
انگیزههای عُقالیی و منطقی انجام دادیم؛ این را همه بدانند .هر کمکی که در زمین ٔه مسائل منطقه انجام گرفته است با محاسبات
بحمدّللا
بسیار منطقی و عاقالنه انجام گرفته است؛ اینجور نیست که کسی از روی احساسات اقدامی کرده باشد؛ نه ،نخیر .ما
ّ
توانستیم ،موفّق هم شدیم ،بعد از این هم همین خواهد بود .ما قصد دخالت در کشورها نداریم و بدون شک میتوانم این را عرض
بکنم که در مسائل منطقه ،آمریکا به مقصود خود نخواهد رسید و ما انشاءهللا مقاصد خودمان را تحقّق خواهیم بخشید».

تمدید مأموریت ضد ایرانی بدون انتصاب مأمور!

در این هفته موضوع دیگری که به طور ویژه توسط رادیو فردا مورد بازتاب قرار گرفت ،تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق
بشری سازمان ملل در امور ایران بوود؛ مأموریتی که بعد از مرگ "عاصمه جهانگیر" بیمتصدی باقی مانده اما همچنان به طور
جهت دار و سیاسی بر آن تأکید میشود.

رادیو فردا در گزارش خود در این باره نوشته است« :شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روزجمعه ،سوم فروردین ،مأموریت
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را تمدید کرد .در رأی گیری روز جمعه  ۲۱کشور به تمدید مأموریت
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران رأی موافق ،هفت کشور رأی مخالف و  ۱۹کشور رأی ممتنع دادند.
این قطعنامه توسط سوئد پیشنهاد شده بود .چین ،ونزوئال ،کوبا ،عراق ،قرقیزستان ،پاکستان و بروندی به این قطعنامه رأی مخالف
دادند .شورای حقوق بشر سازمان ملل هنوز جانشینی برای عاصمه جهانگیر ،گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق
بشر ایران ،تعیین نکرده است .عاصمه جهانگیر ،صبح روز یکشنبه ۲۲ ،بهمن ،در سن  ۶۶سالگی درگذشت .او از آبان ماه سال
 ۹۵با پایان مأموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران فعالیت میکرد و در چند گزارش نیز از
وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده بود .عاصمه جهانگیر شهریورماه  ۹۶در نخستین گزارش خود تصریح کرد که بهبود
خاصی در کارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده است و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیتهای دینی در کشور
همچنان ادامه دارد .این گزارش در همان زمان انکار و واکنش شدید مقامات جمهوری اسالمی را به دنبال داشت اما خانم جهانگیر
در مصاحبه با رادیوفردا عنوان کرد که تهران نتوانسته به گزارش او هیچ ایراد مستندی وارد کند .از سال  ۲۰۱۱که سازمان ملل
برای نخستین بار احمد شهید را به عنوان گزارشگر در امور حقوق بشر ایران تعیین کرد تاکنون تهران هرگز به یک گزارشگر
حقوق بشری اجازه دیدار از کشور را نداده است .مقامات دولت وقوه قضائیه ایران چندین بار اعالم کردهاند که جمهوری اسالمی
مخالف تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای کشورها است و حکومت ایران با گزارشگران موضوعی همکاری میکند».

سالهاست که جمهوری اسالمی ایران با مسئله گزارشگر ویژه حقوق بشر همراه بوده و هست؛ مأموریتی که تحت نفوذ آمریکا،
عربستان و دیگر کشورهای غربی ضد ایرانی توسط سازمان ملل متحد به افرادی مختلف سپرده شد تا به صورت کامالً یک سویه
به ترویج ایران هراسی در دنیا با بهانه حقوق بشر پرداخته شود.

در این سالهای اخیر ،احمد شهید و پس از او ،عاصمه جهانگیر مسئول این مأموریت یک سویه را برعهده داشتهاند که در این
مسیر از هیچ تالشی غافل نبودند.

نوع فعالیت این مأموران حقوق بشری در خصوص کشورمان ،عدم توجه آنها به واقعیتها و منابع معاند و ضد انقالب آنها منشاء
گزارشهای پر تعدادی بوده است که بدون درک حقیقت حقوق بشر در جامعه ایرانی ،توهمات خارج نشینان فراری را بازتاب داده
است و شاید همین امر هم باعث شد تا حتی پس از مرگ عاصمه جهانگیر و در شرایطی که هنوز شخص دیگری به این سمت

منصوب نشده است ،این مأموریت تمدید شود و اکنون ما مأموریتی بدون مأمور را علیه کشورمان شاهد هستیم؛ مأموریتی که اگر
قرار باشد روند گذشته را طی کند نیازی به مأمور ندارد.

تأکید سازمان ملل بر حقوق بشر در ایران آن هم به صورت کامالً جهت دار و یک سویه در شرایطی است که این روزها جهان با
معضالت و بحرانهای حقوق بشری متفاوتی همراه است؛ از نسل کشی در میانمار گرفته تا بحران انسانی در یمن ،جنایات در
فلسطین ،تجاوز و نژادپرستی در آمریکا و  ...همگی مسائلی هستند که از اهمیت باالیی برخوردارند اما هرگز آن طور که باید
مورد توجه قرار نگرفتهاند.

اعتراف همراه با حاشیه سازی

پایبندی جمهوری اسالمی به تعهدات خود در قبال برجام ،یکی از موضوعاتی است که بارها شاهد اعتراف مقامات مختلف غربی
به آن بودهایم ؛ در این هفته نیز رادیو فردا از اعترافی دیگر در آمریکا به این واقعیت گزارش داده است؛ هرچند در این گزارش
تالش شده تا با حاشیه سازی ،موضوع به گونهای جهت دار منعکس گردد.

در گزارش اخیر رادیو فردا آمده است« :مذاکرهکننده وزارت خارجه آمریکا برای بازبینی توافق اتمی ایران روز چهارشنبه اول
فروردین گفت مذاکرات سازندهای با بریتانیا ،فرانسه و آلمان داشتیم ولی هنوز نمیتوانیم پیشبینی کنیم که در برجام خواهیم ماند.
برایان هوک گفته هرچند مذاکرات با آلمان ،فرانسه و بریتانیا سازنده بوده ،ولی هنوز به نقشهای که بتواند نشان دهد در صورت
شکست و یا رسیدن به بنبست ،توان اجرای آن را داشته باشیم نرسیدهایم .مدیر برنامهریزی سیاسی وزارت خارجه آمریکا در عین
حال گفته که تهران به تعهداتش در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پایبند بوده است .آژانس بینالمللی انرژی اتمی
مسوول نظارت بر تعهدات ایران و راستیآزمایی آن است .این آژانس در سه سال گذشته همواره پایبندی تهران به این توافق را
تأیید کرده است .آقای هوک در بخش دیگری از اظهاراتش گفته است" :وظیفه مسئوالنه حکم میکند که برای هر موقعیتی آماده
باشیم و همین طور در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ،به فکر نقشه احتمالی باشیم ".وی افزود" :در دو مسیر موازی این امر
را دنبال میکنیم ".این مقام آمریکایی گفته که هفته گذاشته دو مذاکره در این مورد داشته است .یکی روز پنجشنبه با آلمان ،بریتانیا
و فرانسه در برلین و بعدی روز جمعه در وین پایتخت اتریش ،با گروهی که مشغول بررسی روند اجرایی توافق برجام است .آقای
هوک اظهار داشت :ورای مسئله مرتبط با توافق اتمی ،آمریکا همچنین در وین مذاکراتی دو جانبه با ایران داشته و در آن درخواست
کرده که شهروندان ایرانی – آمریکایی زندانی در ایران آزاد شوند .سیامک و باقر نمازی از جمله ایرانی – آمریکاییهای زندانی
در ایران هستند .باقر نمازی ،از کارمندان سابق صندوق کودکان سازمان ملل متحد ،یونیسف ،دو سال پیش برای مالقات با پسرش
به تهران رفت اما بازداشت شد و هر دو آنها به اتهام همکاری با "دولتهای خارجی متخاصم" به  ۱۰سال زندان محکوم شدهاند.
عالوه بر باقر و سیامک نمازی چند شهروند دیگر آمریکایی نیز هم اکنون در زندانهای ایران به سر میبرند؛ از جمله ژیائو
وانگ ،دانشجوی مقطع دکتری از دانشگاه پرینستون که برای تحقیق در ایران بود ،و به اتهام "همکاری با دولت خارجی" به ۱۰
سال حبس محکوم شده است .کارن وفاداری و همسرش آفرین نیاسری ،و نزار زکا شهروند لبنانی که اجازه اقامت دائم در آمریکا
را دارد ،به اتهامهای متفاوت در ایران زندانی هستند».

این اذعان به پایبندی کشورمان به برجام در شرایطی صورت میگیرد که پیشتر نیز ما بارها و بارها شاهد تکرار آن بودهایم؛ اما
آنچه در این بین تغییر نکرده و همچنان ادامه دارد ،بیتوجهی ایاالت متحده آمریکا به این واقعیت غیرقابل انکار است.

این اولین و آخرین بار نبوده است که مقامات غربی به واقعیتهای برجامم اذعان نمودهاند اما نکته قابل توجه این است که دولت
مردان ایاالت متحده تالش میکنند با طرح موضوعاتی از آسمان و زمین ،آنها را به برجام ربط دهند و واقعیت را از دید عموم
مخفی نگاه دارند و رادیو فردا نیز در این مسیر برای اربابانش سنگ تمام میگذارد.

سؤال اینجاست که اگر ایران به تمامی تعهدات خود در قبال برجام پایبند بوده است و همه آنها را عملی کرده ،چرا دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری آمریکا و همراهانش ،بارها و بارها عالقه خود به خروج از این توافق جهانی را ابراز کردهاند؟!

در همین راستا و پس از رفتار غیرحرفهای کاخ سفید در خصوص عدم تأیید پایبندی ایران به برجام و تالش برای لغو این توافق
بینالمللی ،سران  ۲۸عضو اتحادیه اروپا در بیانیهای مشترک از آمریکا خواستند تا پیش از هر اقدامی مبنی بر لغو برجام به
"پیامدهای" آن برای امنیت آمریکا ،متحدان اروپایی و منطقه فکر کند.

نوزدهم اکتبر سران اتحادیه اروپا در پایان نشستی در بروکسل بیانیه مشترکی را منتشر کردند که در آن به ایاالت متحده نسبت به
خروج از توافق هستهای هشدار داده شده است.

در بیانیه اتحادیه اروپا از آمریکا خواسته شده تا "به وظایف و تعهداتش در قبال برجام عمل کرده و پیش از برداشتن گامهای بعدی،
به پیامدهای آن برای امنیت آمریکا ،متحدانش و منطقه بیاندیشد".

رضایت رادیو فردا از انتصاب یک جنگ طلب در کاخ سفید

انتشار خبر انتصاب یک چهره جنگ طلب و ضد ایرانی در کابینه ترامپ ،یکی از موضوعات دیگری بود که رسانه صهیونیستی
– آمریکایی رادیو فردا در این هفته به طور ویژه به آن پرداخته است.

رادیو فردا در این گزارش که باعنوان «جان بولتون ،مردی که ایران را بدون آیتهللاها میخواهد» منتشر کرده ،نوشته است:
«روز گذشته دونالد ترامپ در صفحهٔ توییترش اعالم کرد که جان بولتون را به مقام مشاور امنیت ملی آمریکا انتخاب کرده و وی
تا حدود دو هفتهٔ دیگر رسما ً جایگزین اچ.آر .مکمستر خواهد شد .آقای بولتن حامی حملهٔ نظامی به کرهشمالی و ایران است و
معتقد است که توافق هستهای با ایران فاقد ارزش است .آقای بولتن رئیس موسسه دستراستی "گیتاستون" ،از مؤسسات فشار
اسرائیل ،و عضو ارشد موسسهٔ نومحافظهکار آمریکن اینترپرایز نیز است».

برای یافتن دلیل رضایت و خوشنودی رادیو فردا از این انتصاب جدید در کاخ سفید ،کافی است به سابقه ضد ایرانی و جنگ طلب
"جان بولتون" نیم نگاهی بی اندازیم.

این سیاست مدار مورد عالقه دونالد ترامپ ،یکی از شناخته شده ترین نئوکانها (سیاستمداران نومحافظهکار) در آمریکاست که
عقاید تند و افراطیاش بارها مورد بحث قرار گرفته است.

وی پیشتر در زمان دولت جمهوریخواه «رونالد ریگان» در فاصله سالهای  ۱۹۸۱تا  ۱۹۸۹میالدی در سمتهایی همچون معاونت
وزارت خارجه آمریکا و معاونت وزارت دادگستری این کشور فعالیت کرد و در زمان ریاست جمهوری بوش پسر نیز مورد توجه
کاخ سفید قرار داشت و چند ماهی هم به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل فعالیت کرد و حتی در خصوص تجاوز به افغانستان
و عراق نیز یکی از موافقان جنگ در آن زمان بود که حتی بسیاری معتقدند او دولت بوش را برای این جنگها تحریک کرده
است.

جان بولتون ،یکی از مخالفان جدی برجام در امریکاست و از همین رو عقاید ضد ایرانیاش بسیار به دونالد ترامپ نزدیک است.

مخالفت بولتون با برجام به حدی است که انتصاب او در سمت مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا ،مساوی با خروج واشنگتن
از برجام تفسیر شده است .به همین دلیل «وندی شرمن» قائم مقام وزارت خارجه آمریکا در دولت اوباما اعالم کرده که «انتصاب
بولتون موید پایان برجام برای آمریکاست».

خود او در نخستین موضعگیریاش پس از انتصاب به سمت مشاور امنیت ملی رئیسجمهور آمریکا اعالم کرد که «تصور نمی
کند برجام اصالح پذیر باشد و باید پذیرفت که این توافق ،همانطور که رئیسجمهور هم گفت ،از همان ابتدا توافق بدی بوده است
و بهتر نمیشود».

البته برخی از صاحبنظران معتقدند که انتصاب بولتون و اتخاذ مواضع تند از وی در قبال برجام ،صرفا ً یک تاکتیک از جانب
آمریکاییها برای تحت فشار قراردادن اروپاییها و حتی ایران است تا اینگونه القاء کنند که اگر  ۶تغییر مدنظر ترامپ در برجام
لحاظ نشود ،آمریکا در موعد  ۱۲می ( ۲۲اردیبهشت) از این توافق خارج خواهد شد .در واقع از منظر این صاحبنظران انتصاب
جان بولتون و جنگ و دندان نشان دادنهای وی صرفا ً اتخاذ تاکتیک «جاذبه ترس» است.

نشریه آمریکایی «هافینگتون پست» نیز پس از انتصاب بولتون به سمت مشاور امنیت ملی آمریکا نوشت که «مشاور امنیت ملی
جدید آمریکا حامی ایجاد جنگ داخلی در ایران است».

او یکی از دوستان نزدیک منافقین هم محسوب میشود و به همین دلیل بارها شاهد انتشار تصاویر حضور وی در جلسات و محافل
منافقین بودهایم.

اسرائیل در محاسباتش دقت کند

موضوع دیگری که برای پرداختن در این شماره از مجله هفتگی رادیو دیروز جالب توجه بود ،پرداختن رادیو فردا به تهدید عجیب
ایران توسط یک مقام اسرائیلی است؛ این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در گزارشی با پرداختن به ادعای این مقام اسرائیلی مبنی
بر حمله هوایی این رژیم به تأسیساتی هستهای در سوریه در سال  2007میالدی ،ایران را به حملهای مشابه تهدید کرد.

رادیو فردا در این گزارش که با عنوان «اسرائیل :حمله به تأسیسات هستهای سوریه کار ما بود؛ هشدار به ایران» منتشر کرده،
نوشته است« :اسرائیل چهارشنبه اول فروردین برای نخستین بار تأیید کرد که بمباران یازده سال پیش کوره هستهای سوریه ،کار
این کشور بودهاست و مقامهای آن کشور گفتند که این باید هشداری باشد برای ایران .ارتش اسرائیل شماری از اسناد و فیلمهای
بمباران کوره اتمی سوریه توسط جنگندههای خود را در دسترس رسانهها قرار دارد .بنا بر اعالم ارتش اسرائیل ،در روزهای ۵
و  ۶سپتامبر  ۱۴( ۲۰۰۷و  ۱۵شهریور  )۱۳۸۶چهار فروند جت اف  ۱۶این کشور تأسیسات هستهای سوریه در دیرالزور ،واقع
در  ۴۵۰کیلومتری شمال دمشق ،را در یک عملیات چهارساعته رادارگریز نابود کردند .مقامات ارشد پیشین اسرائیلی میگویند
که کوره هستهای الکِبار سوریه از سوی کره شمالی زیر پوشش یک برنامه کشاورزی در منطقه صحرایی دیرالزور ،در شرق
سوریه ،با کار تکنیسینها و سایر نیروهای آمده از کره شمالی در حال ساخت بود .گادی آیزنکوت ،فرمانده کنونی ارتش اسرائیل،
همزمان با انتشار اسناد و فیلمهای بمباران کوره سوریه ،در بیانیهای نوشت "اسرائیل امکان ایجاد تأسیساتی را که به تهدید علیه
اسرائیل مبدل شود ،نخواهد داد؛ این پیام عملیات  ۲۰۰۷ما بود؛ پیام امروز و نیز آینده ما برای سایر کشورها است" .آویگدور
لیبرمن ،وزیر دفاع کنونی اسرائیل نیز چهارشنبه با صدور بیانیهای ،نوشت که بمباران کوره اتمی سوریه "برای همه در خاورمیانه
درس عبرتهایی" دارد و آن اینکه اسرائیل برای دفاع از خود و گرفتن تصمیمات اساسی و الزم ،اقدام میکند .آقای لیبرمن ،در
حالی که در نخستین سفر یک وزیر دفاع اسرائیل به آفریقا بهسر میبرد ،در بیانیه خود افزود که "دشمنان" باید در مورد توان
برتر اسرائیل در خاورمیانه ،که "در سالهای اخیر قویتر نیز شدهاست" ،خوب بیندیشند .در همین حال ،ییسرائیل کاتز ،وزیر

اطالعات اسرائیل ،نیز گفت که حمله سال  ۲۰۰۷نشان میدهد که اسرائیل هیچگاه اجازه نمیدهد "کشورهایی مثل ایران که
موجودیت اسرائیل را تهدید میکنند" به جنگافزار هستهای دست پیدا کنند».

اما گویا این مقام اسرائیلی یادش رفته است که ایران نه تنها شبیه سوریه بلکه شبیه هیچ کشور دیگری نیست؟!

اگر اسرائیل در سال  2007میالدی یک جنگنده را راهی سوریه کرده و جایی را بمباران کرده است ،اکنون این ایران است که با
نقش آفرینی خود خاک سوریه را از تروریستهای مختلف تحت حمایت صهیونیست و وهابیت و غرب پاک کرده است.

در همان سالها که اسرائیل به گبد آهنین خود میبالید ،این پهپاد ایرانی بود که توسط نیروهای حزب هللا و مقاومت اسالمی مرزهای
این سپر دفاع موشکی را در هم تنیده و از تأسیسات هستهای و نظامی اسرائیل تصویربرداری کرد و افتخار صهیونیست به این
بود که در هنگام بازگشت این پهپاد به خاک لبنان متوجه آن شدند؛ هرچند قبل و بعد آن همین واکنش هم برایشان ممکن نبوده است.

"یوزی رابین" مدیر اسبق برنامه دفاع موشکی اسرائیل که به عنوان کارشناس موشکی مطرح در جهان شناخته میشود ،در واکنش
به قدرت موشکی ایران ،به ضعف رژیم صهیونیستی در برابر این قدرت اذعان کرد و گفت" :ایرانیها توان نصب بالکها روی
موشکهای بالستیک را داشته و میتوانند با استفاده از قابلیت ،دقت موشکهای خود را شدیدا ً افزایش داده و موشکی با برد 2000
کیلومتر با توان حمله دقیق داشته باشند.
مدیر اسبق برنامه دفاع موشکی اسراییل اینگونه ادامه میدهد :در این صورت ایران نیازی به سالح هستهای ندارد .آنها (ایران)
میتوانند با این موشکهای  2000کیلومتری که دقت باالیی پیدا کردهاند کشورهایی مثل اسراییل و حتی مصر را فلج کنند .اگر
عاقالنه اهدافی را مثل نیروگاهها انتخاب کرده و آنها را هدف قرار بدهند ،پس بدون نیاز به سالح هستهای میتوانند کشوری را
فلج کنند".

آنچه در باال خواندهاید ،یکصد و نودمین 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 فروردین ماه  01( 1397الی  08فروردین ماه  )1397پرداخته است.

