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در دویست و دهمین 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 شهریور ماه  1397را به طور خالصه مورد بررسی
قرار میدهیم.

رادیو دیروز گزارش میدهد؛

نخستین هفته از شهریور ماه با تداوم فعالیتهای خاص و مملو از سیاستکاری رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا همراه
بود؛ هفتهای که این ابزار رسانهای وابسته به کاخ سفید نشان داد که چه موضوع مربوط به ایران باشد ،چه هر نقطه دیگری از
جهان را در برگیرد ،برای او فقط اهداف سیاسی اربابانش اهمیت داشته و در این مسیر از هیچ تالشی در حوزه رسانه غافل نبوده
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 ،دویست و دهمین شماره از این مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز است که به بررسی
بخشی از فعالیتهای رادیو فردا در طول نخستین هفته از شهریور ماه سال  01( 1397الی  08شهریور ماه  )1397پرداخته است.

شماره مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی از قبیل سکوت رادیو
شما مخاطبین گرامی میتوانید در دویست و دهمین
ٔ
فردا در برابر درخشش دختران ایرانی در رقابتهای آسیایی جاکارتا ،اهانت خاص این رسانه به ساحت مقدس امام زمان (عج)،
تالش برای تحریف واقعیتی علمی – مذهبی ،واکنشی عجیب به یکی از هولناکترین جنایات عربستان در یمن ،تکرار دروغهای
ناکام مقامات آمریکایی علیه ایران و  ...را میتوانید مشاهده نمایید.

درخشش دختران ایرانی چشم رادیو فردا را کور کرد

این شماره از مجله هفتگی رادیو دیروز را با موضوعی داغ و ورزشی آغاز میکنیم؛ آنجا که دختران قهرمان و غیور ایرانی
بجای خودنمایی ،با اقتدارشان خود را به جهانیان اثبات کردند.

دختران تیم ملی کبدی ایران در رقابتهای المپیک آسیایی جاکارتا ،با حفظ اصول و عقاید دینی و انسانیشان ،با اقتدار رقبای
قدرتمند جهانی خود را پشت سرگذاشتند و باالتر از همه در قله افتخار ایستادند و به جهانیان نشان دادند که اگر نه تنها عقاید اسالمی
مانعی در برابر پیشرفت دختران این سرزمین نیست ،بلکه آنها را در این مسیر کمکی برای آنهاست و همین کمک باعث میشود
که برخالف آنچه این روزها در جامعه غربی مشاهده میشود و دختران به عنوان کاالیی جنسی و تبلیغی نمایان میشوند ،دختران
ایرانی به دلیل هنر و تواناییهایشان شناخته شده و جهانی شوند.

اما این موفقیت و درخشش آنقدر اثرگذار و بزرگ بوده است که برق آن چشمان رادیو فردا را کور کرده و این رسانه صهیونیستی
– آمریکایی با سکوتی ناشی از خشم ،با این قهرمانی مواجه شده است و این رسانه برخالف موضوعات پیش پا افتاده متعدد هر
روزهاش ،به راحتی از کنار قهرمانی دختران کشورمان در این رقابتها میگذرد.

حتی با وجود این که رادیو فردا بخشی ویژه را برای پوشش لحظهای رقابتهای آسیایی جاکارتا در پایگاه اینترنتی خود قرار داده،
اما در این بخش هم بجای پرداختن به قهرمانی تیم ملی کبدی دختران ایرانی ،موضوعی که به طور ویژه به آن پرداخته شده و
بیشتر چشم مخاطبین را به خود جلب میکند ،شکست و حذف تیم ملی امید فوتبال ایران از این رقابتهاست.

اما دلیل این سکوت چیست؟!

بارها و بارها در همین مجله هفتگی به ان پرداختیم که رادیو فردا چگونه خود را حامی دختران ایرانی معرفی کرده و برای آزادی
آنها فریاد میزد ،اما آزادی چیست؟!

آیا اعضای تیم ملی کبدی ایران جزو دختران مورد حمایت رادیو فردا نیستند یا آزادی مورد هدف این مجموعه هدفی جز موفقیت
دختران ایرانی را دنبال میکند؟!

چطور مجرمانی که در سر چهارراه حجاب خود را به بهایی اندک دستمایه دشمنی سیاسی میکنند ،بارها و بارها در رأی اخبار
این رسانه ضد ایرانی مطرح می شود اما وقتی یک دختر مسلمان ،با رعایت اعتقادات دینی خود ،بجای خودنمایی با بیحجابی و
 ...با تواناییهایش میدرخشد ،فقط سکوت سهمش میشود؟!

دختران قهرمان ایرانی در دیدار فینال این رقابتها به زیبایی هر چه تمام ،از سد تیم ملی هند که قدرت اول و با سابقه جهان در
رشته کبدی است ،عبور کرده و در سکوی اول این رقابتها ایستاده است و این در حالیست که با وجود سنگینی ورزش کبدی ،با
پوشش اسالمی در آن شرکت داشته و پس از پیروزی نیز بر نام مبارک هللا که بر پرچم سه رنگ کشورمان نقش بسته است ،سجده
شکر کرده و مدال قرمانی خود را نیز به رهبر معظم انقالب اهدا کردهاند و همین ایستادگی بر روی ارزشهاست که خشم رادیو
فردا را به دنبال داشته است.

مگر قرار نبود حجاب مانع پیشرفت زن ایرانی باشد؟ مگر نبایست اسالم مانع حضور زنان در اجتماع و مجامع بینالمللی شود؟!
چطور آنهمه تبلیغ علیه نظام برای ضایع کردن حقوق زنان برباد رفت؟! مگر رهبر جمهوری اسالمی مسئول تضییع حقوق زنان
نبود؟!

رادیو فردا از آنجا که هیچ جوابی برای این سؤالها ندارد باید آن را سانسور کند .نباید اجازه دهد مخاطب تحت تأثیر این قهرمانی
قرار بگیرد .باید پرچم تفکر اسالم مخالف آزادی و حجاب مانع پیشرفت زن است را برفراشته نگه دارد ،حتی با ضایع کردن تالش
هشت ساله دختران طالیی انقالب که نتیجهاش درخشش در رقابتهای آسیایی جاکارتا بود .باید در ذهن دختر ایرانی القا کرد دختر
خیابانی انقالب باش تا رادیو فردا و اربابانش تو را ببیند و خبر براندازیت در بوق و کرنای رسانههای مزدور بپیچد؛ اما آیا این
نوع نگرش مانع ادامه درخشش دختران ایرانی در عرصههای مختلف خواهد بود؟!

رادیو فردا و اهانتی جدید به منجی عالم بشریت

دشمنی رادیو فردا با ارزشهای اسالمی سابقهای دیرینه داشته و قطعا میتوان آن را جزو اولویتهای ذاتی این مجموعه خبری
وابسته به دولت آمریکا دانست؛ همانطور که نمونهای از آن را در موضوع قبل مشاهده کردیم که چگونه به دلیل این دشمنی
چشمانش را در برابر قهرمانی تیم ملی دختران کبدی ایران در رقابتهای آسیایی بسته بود.

اما این تنها مورد ابراز این دشمنی رادیو فردا در هفته اخیر نبوده است؛ بلکه این رسانه صهیونیستی – آمریکایی اوج وقاحت و
پوچی خود را با اهانت به ساحت مقدس امام زمان (عج) و تمامی منتظران ظهور این منجی عالم بشریت ،نشان داده است.

رادیو فردا در بخشی از مطلبی که به قلم «جالل سعیدی» در قالب و پوشش طنز سخیف همیشگی خود ،با درآمیختن موضوع
انتظار مردم ایران برای ظهور امام زمان (عج) و یکی از آهنگهای فاسد اجرا شده توسط یکی از خوانندگان زن غربنشین ،این
اعتقاد ایرانیان و شیعیان جهان را مورد اهانت خود قرار داده است.

در بخشی از این یادداشت که با تیتز «مواضع مشترک احمد خاتمی و گوگوش» منتشر گردیده ،با پرداختن به بخشی از سخنان
امام جمعه موقت تهران در جریان خطبههای نماز روز عید قربان ،این گونه نوشته شده است« :از بیبیسی فارسی کنسرت
گوگوش در فضا پخش شد .خانوم گوگوش داشت قر میداد و من از ترسم گفتم" :استغفرهللا" و جلوی چشمهایم را گرفتم  ...خانم
گوگوش داشت میخواند" :آگه اون که گم شده /یه روزی پیدا بشه /قفل زندون دلم /با کلیدش وا بشه /همه خوبیا رو همراش میاره/
دست خوبشو تو دستام می ذاره"  ...اشک توی چشمهاش{منظور آیه هللا خاتمی است} جمع شد و گفت" :ایشونم مثل ما منتظر اونیه
که گم شده .شاید این جمعه بیاید ،شاید ".و زد زیر گریه».

اما اعتقاد شیعیان و ایرانیان به امام زمان (عج) و انتظار حقیقی سراسری برای ظهور منجی عالم بشریت ،چرا به این اندازه با
واکنش رادیو فردا و مدیران پشت پردهاش مواجه است؟!

قطعا اگر به آثار معنوی این انتظار و اعتقاد و نتایج آن بر فرهنگ و نوع زندگی مردم نگاهی بیاندازیم ،بیشتر به دالیل این نوع
اهانتهای رادیو فردا پی خواهیم برد.

اما کسی که بهانه و عامل این اهانت شده است ،یعنی «گوگوش» کیست؟!

فائقه آتشین مشهور به گوگوش که بر اساس اسناد مختلف ،تنها دوره ابتدایی را در تحصیالت سپری کرده است و هر چند بیشتر
در حوزه موسیقی شهرت دارد ،اما یک روی زندگی وی سیاسی و ضد انقالب و ضد اسالم است که نباید از آن غافل بود؛ جایی
که پای محمدرضا پهلوی به میان میآید.

حتی چندی پیش شخصی با نام شادی پهلوی مدعی شده بود که نتیجه رابطه نامشروع گوگوش با محمدرضا پهلوی است و حتی
حاضر است با انجام آزمایش  DNAادعای خودش را اثبات کند.

با این وجود چندان هم دور از ذهن نیست که برای چنین موضوعی نام وی به میان بیاید.

وقتی ضد اسالمی بودن رادیو فردا نمایان میشود!

رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا در یکی دیگر از تقابلهای این هفته خود با مبانی اسالمی ،به سراغ موضوع دیدن رؤیا
در خواب و تعبیر آن رفته و تالش کرده است که با مباحث به ظاهر کارشناسانه خود به طور کلی آن را منکر شود.

در گزارشی که رادیو فردا با عنوان «آیا خوابهای انسان ارزش معنوی دارد و قابل تعبیر است؟» منتشر کرده است ،اینگونه
مینویسد« :دکتر تقی کیمیایی اسدی ،فوق تخصص طب تشخیص الکتریکی و نویسنده کتاب "خلقت و تکامل مغز و روان" می
گوید نهتنها هیچ جنبه معنوی در خوابهای انسان وجود ندارد بلکه حتی ناخودآگاه فرویدی هم دیگر امر معتبری نیست .او میگوید
به خوابهای خود اهمیت ندهید و فریب تعبیرهای گوناگون از خواب را نخورید .به نظر من چنین چیزی معنا ندارد و در طول
تاریخ هم چیزی ساختگی بوده و همه این نمادها ساختگی است و معنی ندارد ....هیچ کس نمیتواند به محتویات خواب دیگران پی
ببرد و تعبیر خواب در واقع کامال غیرعلمی است .دسترسی به معنی خوابها غیرممکن است .خوابهایی که تکرار میشود و به
خاطر میماند آنها بیماریزا هستند و آنها هم چیزهایی نیستند که عمه و خاله و دایی و بابابزرگ بتوانند حل و فصلشان کنند یا
تعبیرشان کنند و تمام خوابهایی هم که در کتابهای مقدس آمده همهشان اسطوره هستند و بیمعنی .یعنی فقط به خاطر اثبات ادیان
این حرفها را درست کردهاند و هیچ کدامشان معنا ندارد».

سؤال اینجاست وقتی قرآن که نه تنها کتاب شیعیان است بلکه کتاب اهل تسنن نیز هست و شاید بتوان گفت تنها مستمسک اهل تسنن
همین قرآن است که رادیو فردا آن را به راحتی رد نمود آنجا که در سوره مبارکه یوسف ،از زبان حضرت یوسف پیامبر صلی هللا
به حضرت یعقوب علیه السالم گفته میشود خواب سجده  11ستاره و یک ماه وسپس آن حضرت ،فرزند خویش را از بازگو کردن
رؤیا نهی نموده و یا در ادامه تعبیر خواب حضرت یوسف نسبت به دو نفر که با حضرتش در زندان بودهاند را نقل مینماید .اینها
همه و همه در برنامه رادیو فردا توسط کارشناس بیسواد و متکی به یک کاغذ پاره که آمریکاییها به عنوان مدرک دکترا جلوش
انداختهاند رد میشود و اصال گفته میشود همه چیز دروغ است!

گذشته از این باید به این نکته یادآوری کرد که تعبیر خواب و دیدن رؤیا در خواب تنها یک موضوع کامال دینی نبوده و منابع
علمی زیادی نیز در طول سالیان دراز به بررسی آن پرداختهاند.

"زیگموند فروید" که به پدر روانکاوی شهرت دارد در این باره نوشته است" :تفسیر رؤیاها جادهای سلطنتی به شناخت فعالیتهای
ناخودآگاه ذهن است".

"کارل یونگ" یکی دیگر از محققان این حوزه است که میگوید" :رؤیاها راهی برای قسمتهایی فراتر از آگاهی شماست تا توجه
شمارا به برخی مسائل جلب کند .آنها سعی میکنند شمارا از طریق عالمتهای جهانی و درعینحال شخصی مطلع کنند".

حتی علم به جایی رسیده است که ارتباطی بین حرکت چشم در خواب و رؤیایی که افراد میبیند به اثبات رسیده است؛ حتی
"بوکلی" ،که به محققخواب معروف است ،پایگاهی از بیش از  20هزار رؤیای داوطلبانی از سراسر جهان را جمعآوری و ایجاد
کرده است.

ادامه جنایت عربستان در یمن و سکوت بیپایان و معنادار غرب

واقعیتهای تلخ این روزهای یمن و بخصوص وضعیت کودکان در این کشور به قدری بحرانی شده است که حتی سازمانهای
بینالمللی که همواره منافع آمریکا و غرب را تأمین کردهاند هم چارهای جز بیان واقعیت نداشته و لب به اعتراض گشودهاند.

یونیسف درپایگاه اینترنتی رسمی خود به طور ویژه به این موضوع پرداخته و با اشاره به اینکه از جنگ جهانی دوم تا به حال
هرگز کودکان با چنین بحرانی مواجه نبودهاند ،تأکید میکند که یمن اولین کشوری در جهان است که کودکان جانشان را در آنجا از
دست میدهند.

اما سؤال اساسی اینجاست که عامل این کودک کشی چیست؟!

سکوت رادیو فردا در برابر این واقعیت و عوامل این فاجعه بزرگ انسانی آنقدر عمیق است که حتی در انتشار اخبار مربوط به
آن نیز میتوان به راحتی این نوع نگاه جهتدار را لمس کرد.

به عنوان مثال این رسانه صهیونیستی _ آمریکایی در مواجهه با حمله عربستان به اتوبوس کودکان دبستانی یمن که منجر به کشتار
بیرحمانه  22کودک شد با این تیتر که «حوثیهای یمن از کشته شدن  ۲۲کودک در حمالت هوایی خبر دادند» ،نوشته است:
«حوثیهای یمن میگویند حمالت هوایی نیروهای ائتالف تحت رهبری عربستان سعودی به منطقهای در غرب یمن منجر به مرگ
تعدادی زن و کودک شده است .در مقابل امارات نیز از حمالت حوثیها در این منطقه خبر داده است».

رادیو فردا از همان ابتدا به گونهای در تالش است تا مخاطبینش را در خصوص اصل ماجرا به تردید بیاندازد و به همین دلیل
طوری وانمود میکند انگار هیچ منبع خبری برای این موضوع وجود نداشته و تنها حوثیها مدعی آن شدهاند؛ البته وقتی به هدفدار
بودن این نوع تالشها پی میبریم که فعالیت رادیو فردا در موارد دیگری مانند مشکالت داخلی ایران و  ...را مشاهده میکنیم.

حتی همانطور که در ادامه مشاهده کردیم ،رادیو فردا به ایجاد تردید به تنهایی هم اکتفا نکرده و برای تکمیل طرح خود برای
الپوشانی این جنایت هولناک در توضیح خبر در کنار اشارهای کوتاه به «احتمال» قربانی شدن زنان و کودکان در اثر حمالت آل
سعود به یمن ،باالفاصله از حمالت «قطعی» حوثیها در همان منطقه خبر داده و به نوعی سعی میکند تا این جنایت را به گردن
آنها بیاندازد.

این موضوع به خوبی نشان می دهد که وقتی پای پول عربستانی و سیاست آمریکایی به میان آید ،رادیو فردا خون کودکان را هم
نادیده میگیرد ،چه برسد به مسائل دیگری مانند دشمنی با جمهوری اسالمی و ...

دروغهای تکراری مشاور کاخ سفید

یکی از مسائلی که در چند وقت اخیر به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفته است و بارها در محافل سیاسی و رسانهای غربی
از جمله رسانه صهیونیستی_آمریکایی رادیو فردا بازتاب داشته ،تالش و درخواست غرب برای خروج کامل ایران از سوریه
است.

در این مسیر ما شاهد رایزنیهای متعدد مقامات آمریکایی و اسرائیلی با مقامات روسیه بودهایم تا شاید بتوانند از طریق این کشور
که ارتباط خوبی با ایران دارد ،مقدمات خروج نیروهای ایرانی از سوریه را فراهم آورد؛ ه البته همواره این مسیر به شکست
انجامیده است و ما شاهد واکنشهای قاطعانه مقامات روسی و ایرانی و البته سوری به این موضوع بودهایم.

اما رادیو فردا اینبار در گزارشی با اشاره به سفر جان بولتون ،مشاور امنیت داخلی کاخ سفید به روسیه ،از زبان وی دروغی را
مطرح کرده است که در چند وقت اخیر بسیار تکرار شده ،اما با واقعیت فاصله زیادی دارد.

این رسانه وابسته به کاخ سفید در گزارشی نوشته است« :جان بولتون ،مشاور امنیت ملی ایاالت متحده ،روز پنجشنبه اول شهریور
در دیدار با همتای روس خود ،نیکالی پاتروشف ،تاکید کرد که خروج همه نیروهای ایرانی از سوریه برای واشینگتن اولویت
دارد .آقای بولتون پس از این دیدار به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت :والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روسیه ،نیز در دیداری که
پیشتر با وی داشت گفته که روسیه هم تمایل دارد که نیروهای ایرانی به کشورشان بازگردند .به گفته وی ،پوتین اما عنوان کرده
که مسکو مطمئن نیست که به تنهایی بتواند این کار را انجام بدهد»

اما این واقعیت است؟!

پیشتر در شمارههای پیشین مجله هفتگی رادیو دیروز به آن اشاره کردیم که از سفیر روسیه در سرزمینهای اشغالی گرفته تا
شخص پوتین و  ...همگی در تمام مدتی که مقامات آمریکایی و اسرائیلی در تالش بودهاند تا آنها را به خروج ایران از سوریه
مجاب کنند ،قاطعانه در برابر این خواسته ایستادهاند و رسما نظر خود را مبنی بر غیرقابل عملی شدن این خواسته اعالم کردهاند.

بار پیش که چنین شایعاتی در خصوص اظهارات پوتین در دیدار با بشار اید مطرح شد ،المیادین در گزارشی با اشاره به منابعی
نزدیک به رئیس جمهور سوریه به شدت این شایعات را بی اساس دانست و نوشت" :برخی منابع در ریاستجمهوری سوریه اعالم
کردند که نیروهای ایرانی و روسی حاضر در سوریه به درخواست دمشق است و خروج آمریکا نیز به درخواست دمشق خواهد
بود .اظهارات اخیر پوتین ،رییسجمهور روسیه شامل نیروهای ایرانی و روسی که به درخواست دمشق حضور دارند ،نمیشود.
این منابع همچنین اعالم کردند که موضع منسوب به رییسجمهوری روسیه در رابطه با خروج نیروهای ایرانی از سوریه نادرست
است".

ویکتوروف ،سفیر روسیه در سرزمینهای اشغالی نیز چندی پیش به طور رسمی مواضع کشورش در این رابطه را اعالم کرد و
تأکید کرد که خروج نیروهای ایرانی از سوریه از نظر وی و کشورش ،امری غیر منطقی و غیرقابل امکان است.

آنچه در باال خواندهاید ،دویست و دهمین 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 رسان ٔه
صهیونیستی – آمریکایی در نخستین هفته از شهریور ماه  01( 1397الی  08شهریور ماه  )1397پرداخته است.

