رادیو فردا در هفتهای که گذشت! (شماره )247
 08/03/1398الی 15/03/1398

در دویست و چهل و هفتمین 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 دومین هفته از خرداد ماه  1398را به طور خالصه مورد
بررسی قرار میدهیم.

رادیو دیروز گزارش میدهد؛

دومین ماه از بهار  1398نیز با تمام بایدها و نبایدهایش گذشت و پیامدهای سیاستهای خصمانه دولتهای غربی همچنان در نوع
و میزان فعالیت ابزارهای رسانهای تحت امرشان مشهود و قابل لمس است که رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا نیز در
همین دسته قرار داشته و تالش کرده است تا در مسیر خواست اربابانش گام بردارد.

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 چهل و هفتمین شماره از این مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز است که به
بررسی بخشی از فعالیتهای رادیو فردا در طول دومین هفته از خرداد ماه سال  08( 1398الی  15خرداد ماه  )1398پرداخته
است.

شماره مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی از قبیل واکنش
شما مخاطبین گرامی میتوانید در دویست و چهل و هفتمین
ٔ
همراه با سکوت رادیو فردا در قبال حماسه اسالمی در روز جهانی قدس ،فضاسازی ضد ایرانی اسرائیل با موضوع حمایت ایران
از حزبهللا ،اعتراف تکراری آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر پایبندی کامل ایران به تعهدات برجامی ،بیتوجهی کامل مقامات
کاخ سفید به واقعیتها و پافشاری بر دروغ حرکت ایران به سمت تولید بمب اتم ،سوءاستفاده سیاسی از روز جهانی «محیط
زیست» برای دفاع از مجرمین امنیتی – سیاسی در ایران ،ماجراهای پرستوهای اطالعاتی به بهانه قتل میترا استاد توسط شهردار
سابق تهران و  ...را میتوانید مشاهده نمایید.

روزی که صدای رادیو فردا خفه شد!

اولین موضوعی که در این شماره از مجله هفتگی رادیو دیروز مورد بررسی قرار میدهیم که مهمترین رویداد و موضوع این
هفته نیز محسوب میشود ،واکنش همراه با سکوت و فرار رادیو فردا در مواجهه با روز جهانی قدس است؛ جایی که این رسانه
صهیونیستی – آمریکایی بدون هیچ اشارهای به راهپیمایی باشکوه روز قدس در سراسر جهان ،آن را یک اجتماع ظاهری حکومتی
در ایران خوانده و در بازتاب آن هم تنها به مخالفت مقامات کشورمان با "معامله قرن" ،اکتفا میکند.

رادیو فردا در تنها گزارشی که در این هفته به موضوع روز قدس اختصاص داده با استفاده از تیتر «حمله تند مقامهای جمهوری
اسالمی به معامله قرن در راهپیمایی "روز قدس"» ،نوشته است« :همزمان با برگزاری راهپیمایی حکومتی "روز قدس" در ایران،
مقامهای جمهوری اسالمی بشدت به طرح صلح موسوم به "معامله قرن" حمله کردند و علی الریجانی ،رئیس مجلس شورای
اسالمی ،از جرد کوشنر ،تنظیمکننده این طرح صلح ،به عنوان "جوانک بیتجربه" که "در حال خلق ماجراجویی در منطقه است"

نام برد .علی الریجانی پیش از خطبههای نماز جمعه "روز قدس" گفت" :انتخاب واژه معامله ،جایی که پای شرف و عزت و
غیرت یک امت در میان است ،کاری فضاحتبار و نشانگر پوچ بودن فکر سیاسی آنهاست".
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا ،سال گذشته با اعالم اینکه منازعه اسرائیل و فلسطینیان دشوارترین مقوله جهانی ست ،گفته
بود اگر راهکاری برای این منازعه به دست آید "معامله قرن" خواهد بود .آقای ترامپ داماد و مشاور ارشد خود ،جرد کوشنر ،را
مأمور طراحی و پیگیری این طرح صلح کرده است».

اما در خصوص روز جهانی قدس ،به ویژه در سال  ،1398باید به دو نکته اساسی توجه داشت؛ یکی در عرصه ملی ایران و
دومی در عرصه جهانی و بینالملل که هر دوی آن با سکوت رادیو فردا همراه بوده است.

در خصوص نکته اول باید به این واقعیت توجه داشت که مردم ایران به خوبی میدانند که مشارکت باال و میلیونی با دهان روزه
در گرمای روز ،تنها به دلیل خواست حکومت نیست و این فضاسازیها نمیتواند حقیقت را تغییر دهد.

راهپیمایی روز جهانی قدس در ایران اسالمی با مشارکت پرشور مردم در بیش از  950شهر برگزار گردید که بیش از  4هزار
خبرنگار و عکاس آن را به طور ویژه مورد پوشش قرار دادند ،اما در بین این همه بازتاب گسترده ،رادیو فردا حتی به اندازه یک
خبر کوتاه هم به آن نپرداخته است.

بر اساس آمارهای منتشر شده ،بیش از  250خبرنگار و عکاس از طرف رسانههای مختلف خارجی با حضور در ایران ،راهپیمایی
پرشور روز جهانی قدس در کشورمان را مورد بازتاب و انعکاس خبری قرار دادند اما باز هم رادیو فردا خود را به غفلت زده و
از کنار ماجرا با سکوت عبور میکند.

اما نکته قابل توجه دیگر این واقعیت است که راهپیمایی روز جهنی قدس ،تنها به حکومت جمهوری اسالمی و ایران محدود نیست؛
بنابر این نمیتوان آن را یک تجمع حکومتی خطاب قرار داد.

درست است که آغاز این ماجرا از ایران اسالمی و حرکت جهانی امام خمینی (ره) بود ،اما امروزه دیگر این ماجرا از مرزهای
ایران فراتر رفته و جامعه جهانی مسلمین در سراسر جهان را درگیر خود ساخته است؛ در روز جهانی قدس اگر به اخبار رسیده
از کش ورهای مختلف اسالمی و حتی مراکز اسالمی در کشورهای دیگر جهان را مورد بررسی قرار دهیم ،میبینیم که حضور
جهانی در روز قدس کامالا مشهود است.

رهبری معظم انقالب در همین رابطه ،بخشی از سخنرانی مربوط به سالروز رحلت امام خمینی (ره) را به این موضوع اختصاص
داد و فرمود« :جاذبه امام را چند روز قبل از این هم در راهپیمایی روز قدس مشاهده کردید و همه دنیا دیدند .چهل سال پیش،
امام بزرگوار روز قدس را برای دفاع از مسئله مه ّم فلسطین ابداع کرد؛ چهل سال میگذرد [ا ّما] روز قدس کهنه نشده است.
امسال در بیش از صد کشور در روز قدس به یاد امام بزرگوار راهپیمایی شد .در حالی که سعی سیاستهای استکباری آمریکا و
حواشی آمریکا و دنبالهروان آمریکا این است که مسئله فلسطین را به دست فراموشی بسپرند و صورت مسئله را پاک کنند -که
میشنوید این خبرهای خباثت آمریکاییها و خیانت بعضی از سران عرب را در این مورد -در یک چنین شرایطی عام ِل نفوذ امام
بزرگوار ما موجب میشود که مسئله قدس در بیش از صد کشور مطرح بشود؛ نه به وسیله دولتمردان و سخنگویان رسمی
سیاسی [بلکه] به وسیله توده مردم ،به وسیله متن مسلمانها .این نشانه جاذبه امام است که بعد از سی سال از وفات ایشان
همچنان وجود دارد؛ هیچ جاذبهای در دنیا با این نمیتواند برابری کند».

کمک به حزبهللا بدتر از کمک به داعش!

موضوع بعدی که بیارتباط به ماجرای فلسطین و اشغالگری اسرائیل در منطقه نیست ،به ادعای جدید نخست وزیر رژیم اشغالگر
صهیونیستی در خصوص کمک مالی جمهوری اسالمی به حزبهللا اختصاص دارد؛ جایی که این مقام اسرائیلی با تأکید بر این
ادعا که حزبهللا عامل خشونت و ناآرامی در منطقه است ،ایران را به اتهام حمایت از آنها مورد انتقاد و اعتراض شدید قرار
میدهد و رادیو فردا نیز طبق معمول با شیوهای خاص این اظهارات را مورد بازتاب قرار میدهد.

این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در گزارش مربوط به این موضوع نوشته است« :نخستوزیر و وزیر دفاع اسرائیل میگوید
که "ایران هر سال  ۷00میلیون دالر برای سازمان تحت حمایت خود ،حزبهللا ،ارسال میکند .اما این اقدام را به شیوههای گوناگون
از جمله به شیوههای فریبنده انجام میدهد ".این اظهارات بنیامین نتانیاهو شامگاه یکشنبه  12خرداد در آیین پنجاهودومین سالروز
تسلط اسرائیل بر شرق اورشلیم /بیتالمقدس ،که اسرائیل آن را "روز اورشلیم" مینامد ،بیان شد .وی افزود" :در این چارچوب،
وزارت امور خارجه ایران بیش از  100میلیون دالر برای این سازمان تروریستی انتقال میدهد .این پول تحت پوشش دیپلماتیک
و در ظاهر عادی به لبنان و از آنجا به حزبهللا ارسال میشود" .به گفته آقای نتانیاهو" ،این پولهای هنگفت برای شعلهور کردن
اقدامات خصمانه و بیپایان رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن در منطقه هزینه میشوند .کشورهای همسایه ما از این امر آگاه هستند،
همه کشورهای عرب از این امر آگاه هستند و این یکی از دالیل نزدیکی مجدد میان ما است ".وی توضیح بیشتری در این زمینه
نداد اما ارزیابیها حاکی از نزدیکی کشورهایی مانند عربستان و همپیمانان آن در خلیج فارس به مواضع اسرائیل است».

اما گذشته از این موضوع که هیچگونه سند و مدرکی که این ادعای نتانیاهو را اثبات کند ،با توجه به حمایتهای متنوع و مختلف
اسرائیل ،آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی و عربی از گروههای تروریستی مختلف ،به ویژه داعش ،سؤال اساسی این
است که آیا حمایت از حزبهللا بدتر از داعش است؟!

پیشتر بارها در خصوص نحوه و میزان حمایت آمریکا و متحدانش در اروپا و خاورمیانه از تروریستهای تکفیری ،به ویژه
داعش ،سخن گفتیم و در شمارههای مختلف این مجله هفتگی دیدیم که چطور ایاالت متحده حتی تا اختصاص ردیف بودجه برای
حمایت از تروریسم در منطقه پیش رفت ،اما در خصوص اسرائیل ،برای درک واقعیت نیاز به بررسی سالهای مختلف نیست،
فقط کافیست ایام درگیری تروریستها در سوریه را مورد بررسی قرار دهیم؛ جایی که به اذعان رسانههای رسمی اسرائیلی خواهیم
دید که واحد خدمات پزشکی ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی به طور رسمی و از طریق احداث بیمارستانهای صحرایی مختلف،
تمام مدت در خدمت تروریستهای تکفیری بوده است که در خاک سوریه به جنایت میپرداختند.

تقدیر رسمی و ویژه «محمد بدیع» ،یکی از سرکردههای مخالفان خارج نشین سوریه از «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم
صهیونیستی به علت عیادت از تروریستهای زخمی در بیمارستانهای صحرایی اسرائیلی در بلندیهای اشغال شده جوالن ،یکی
دیگر از نکاتیست که ارتباط عمیق این رژیم با تروریسم در منطقه را اثبات میکند.

شواهد برای اثبات این همکاری و حمایت اسرائیل از تروریسم به قدری باال و واضح بوده است که حتی نیروهای سازمان ملل که
از سال  19۷4بر ترک مخاصمه در بلندیهای جوالن تحت اشغال اسرائیل نظارت دارند ،در گزارشی از ماجراهای این منطقه
بر «همکاری مستقیم» میان افسران اسرائیلی و تروریستهای تکفیری اذعان نمودهاند.

البته نباید فراموش کرد که خود رژیم اشغالگر صهیونیستی و ماهیت اسرائیل ،با جریاناتی تروریستی در خاورمیانه شکل گرفته و
تاریخ این واقعیت را به ثبت رسانده است و با این وجود ،نمیتوان از همکاری آنها با گروههای تروریستی متعجب شد.

اما اینکه چرا ارتباط نزدیک ایران با حزبهللا تا این اندازه خشم مقامات اسرائیلی را برانگیخته نیز ،کامالا با همین ماهیت تروریستی
در ارتباط است؛ حزبهللا با حضور خود در صحنههای مختلف مقاومت ،از سوریه گرفته تا فلسطین و لبنان ،با وارد آوردن شکست
به بدنه تروریسم تحت حماست اسرائیل ،برنامههای آنها را مختل ساخته و این روند برای نتانیاهو و همراهانش در عرصه سیاست

بسیار سنگین تمام شده است و یکی از دالیل اصلی موفقیتهای مستمر حزبهللا اتحاد سیاسی ،مذهبی و نظامی آنان با جمهوری
اسالمی بوده و هست که همین امر نیز دلیل واکنشهای بچگانه نخست وزیر اسرائیل است.

تکرار اعترافات جهانی به تعهد ایران در قبال برجام

بخش بعدی که در این مجله هفتگی مورد بررسی قرار میدهیم به موضوعی برجامی اختصاص دارد؛ جایی که بار دیگر نهادهای
بینالمللی دخیل در برجام ،بر پایبندی و تعهد جمهوری اسالمی در قبال این توافق اذعان نمودند و نشان دادند که اگر وضعیت این
توافق به سمت فروپاشی کشیده میشود ،مقصر ایران نبوده و نیست.

رادیو فردا که در واکنش به این اذعان چندین باره ،برای حفظ ظاهر بیطرفانه خود ،چارهای جز بازتابش نداشت ،با انتشار
گزارشی نوشته است« :آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه  10خرداد در گزارش فصلی خود اعالم کرد ،غنی سازی
اورانیوم و ذخایر اورانیوم غنیشده ایران همچنان درحد تعیینشده قرار دارد و این کشور به تعهدات خود در توافق هستهای موسوم
به برجام پایبند است .آسوشیتدپرس میگوید ،نسخهای از این گزارش فصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی که به کشورهای عضو
ارسال شده را رویت کرده است که در آن تأیید شده ایران همچنان به محدودیتهای محوری در توافق برجام عمل کرده است .به
دنبال خروج آمریکا از برجام در سال گذشته ،ایران اعالم کرده است که کماکان به این توافق پایبند خواهد بود .اما سه هفته پیش
ایران رسما ا خروج از "برخی" تعهدات ذیل برجام را اعالم کرد و حسن روحانی نیز در نامهای به سران پنج کشور عضو برجام
اعالم کرده است که به دلیل "عمل نکردن طرف مقابل به تعهداتش" در برجام ،برای ایران "راهی جز کاهش تعهداتش نیست" .به
گزارش آسوشیتدپرس ،در پانوشت این گزارش آمده است ،ایران تا  33سانتریفیوژ » «IR-6نصب کرده است که مذاکرات کارشناسی
و فنی در خصوص نصب این سانتریفیوژها ادامه دارد .براساس برجام ایران به آزمایش دستگاههای -IR 6و -IR 8ادامه خواهد
داد ،و در میانه سال هشتم ،آزمایش تا سی دستگاه ماشین -IR 6و -IR 8را آغاز خواهد کرد .حسن روحانی ،رئیس جمهوری ایران
در  20فروردین هشدار داده بود که در صورت تداوم فشارها ،جمهوری اسالمی تولید سانتریفیوژهای پیشرفته  IR-8را شروع
خواهد کرد».

این در شرایطیست که مدتهاس مقامات مختلف غربی ،به ویژه ایاالت متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از قبیل فرانسه،
جمهوری اسالمی را به تداوم تالش برای رسیدن به سالح اتمی و نقض برجام متهم کرده و حتی پای خود را از این نیز فراتر
گذاشته و خواستار مذاکره مجدد با ایران بودهاند؛ هرچند پیشتر نیز بارها آژانس بینالمللی انرژی اتمی که مهمترین مرجع و مرکز
فعالیتهای اتمی کشورهای جهان در عرصه بینالمللی است ،بر واقعیت پایبندی ایران به برجام تأکید کرده است ،اما کاخ سفید و
متحدانش با رفتارهای خود نشان دادند که به تنها چیزی که اهمیت نمیدهند ،واقعیت است.

البته نکته جالب اینجاست که حتی در درون خاک آمریکا هم این واقعیت را که ایران به برجام همچنان پایبند است ،قبول دارند ،اما
بخاطر دسترسی به اهداف خودخواهانه در کاخ سفید ،وانمود میکنند که واقیت جور دیگریست.

در یکی از این موارد گروهی چندین نفره از کارشناسان سرشناس در ایاالت متحده ،تحت عنوان «گروه بحران بینالمللی» در
واشنگتن ،با انتشار گزارشی پس از خروج آمریکا از برجام ،به پایبندی ایران بر تعهداتش اذعان نمودند.

در گزارش این گروه که مالک آن بررسی مصاحبههای دهها مقام بلندپایه آمریکایی ،اروپایی و ایرانی در خصوص تأثیر خروج
یکجانبه آمریکا از برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک بوده ،نوشته شده است« :در حال رسیدن به چهارمین سال اجرای
توافق هستهای با ایران هستیم و مقامات تهران همچنان به اجرای تعهدات خویش در قبال آن ادامه میدهند ،در عین حال دولت
دونالد ترامپ که بهطور یکجانبه در ماه مه سال  2018از برجام خارج شده ،تحریمهای شدیداللحن را علیه ایران اعمال کرده که
عواقب این تحریمها برای ایران قابل توجه است.

آمریکا احتماالا با اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی سعی دارد مقامات تهران را پای میز مذاکره بنشاند تا برنامه موشکی این
کشور و همچنین حضور نظامی ایران در خاورمیانه که موجب نگرانیهایی در واشنگتن شده نیز مورد بررسی قرار بگیرند .البته
پاسخ ایران به این درخواستهای آمریکا منفی بوده است .در عین حال این حقیقت را نباید نادیده گرفت که ایران در حال از دست
دادن صبر خود است و ممکن است از توافق هستهای خارج شده یا به اقدامات آمریکا در منطقه پاسخ بدهد».

آمریکایی که جهان را قبول ندارد

اما همزمان با اعتراف آژانش بینالمللی انرژی اتمی در خصوص پایبندی جمهوری اسالمی به برجام ،اظهارات یکی از مقامات
کاخ سفید نشان میدهد که آمریکاییها ،جهان را قبول ندارند و فقط به توهمات خود توجه میکنند؛ توهماتی که رادیو فردا نیز از
آنها پیروی کرده و هر گونه حرفی در راستای آن را به طور ویژه انعکاس میدهد.

این رسانه فارسی زبان وابسته به کاخ سفید در گزارشی ویژه که به اظهارات مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا اختصاص
داده ،نوشته است« :جان بولتون ،مشاور امنیت ملی آمریکا ،روز چهارشنبه ،هشتم خرداد ،در ابوظبی به خبرنگاران گفت که برای
روی کردن ایران به "تخطی" از برجام دلیل دیگری جز رفتن به سوی ساخت بمب اتم قابل تصور نیست .به نظر میرسد منظور
آقای بولتون از "تخطی" خروج محدود ایران از برجام باشد .به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،آقای بولتون گفت که بدون وجود
نیروگاههای اتمی بیشتر ،برنامه کنونی ایران برای انبار کردن بیشتر اورانیوم با خلوص پایین معنی و توجیهی ندارد .او افزود:
"دلیلی برای این کار وجود ندارد ،جز این که قصدشان کم کردن از وقت الزم برای رسیدن به سالح هستهای باشد ".مقامهای
سازمان انرژی اتمی ایران خبر دادند که تهران از روز دوشنبه  30اردیبهشت ضمن حفظ درصد غنیسازی بر اساس برجام،
میزان تولید اورانیوم با غنای پایین را به چهار برابر افزایش داده است».

همانطور که در باال اشاره شد ،واقعیت پایبندی ایران به برجام ،حتی پس از خروج آمریکا از این توافق بینالمللی کامالا اثبات شده
است ،اما با تمام این وجود ،مقامات کاخ سفید به نحوی بر ادعاهای ضد ایرانی خود پافشاری میکنند که گویی نه کارشناسان خود
آمریکا ،نه مقامات سایر کشورهای مطرح جهان و نه حتی نهادهای معتبر بینالمللی از قبیل سازمان ملل متحد و آژانس بینالمللی
انرژی اتمی را قبول ندارند و تنها اهداف خود را میبینند.

مقامات کاخ سفید در شرایطی بر حرکت جمهوری اسالمی به سمت دستیابی به سالح اتمی پافشاری میکنند که ساخت ،نگهداری
و استفاده از این نوع تسلیحات در فرهنگ اسالمی – ایرانی کامالا ناپسند بوده و حتی رهبری معظم انقالب به عنوان شخص اول
کشور ،آن را رسما ا حرام شرعی اعالم کرده است.

در سمت دیگر باید توجه داشت که ایاالت متحده آمریکا ،نه تنها بیتوجه به قوانین و تعهدات بینالمللی در خصوص تسلیحات اتمی
و کشتار جمعی ،همچنان بر ساخت و توسعه تسلیحات اتمی ادامه میدهد ،بلکه تنها کشوری در جهان است که از بمب اتم علیه
مردم استفاده کرده است.

بعالوه ،قدرت و توان موشکی ایران ،به ویژه در حوزه موشکهای بالستیک نقطهزن ،کامالا مقتدانه در حال توسعه است و این
توان باال به اندازهای بازدارنده بوده که مقامات کشورهای غربی مدام از لزوم محدودیت آن سخن میگویند ،از طرفی همگان
میدانند که در فرهنگ سیاسی – نظامی جمهوری اسالمی ،هدف بازدارندگی و دفاع است ،نه تهاجم به کشور و ملت دیگر و بر
همین اساس ،قدرت موشکی و نظامی ایران ،این هدف را محقق ساخته و دیگر نیازی به بمب اتم احساس نمیشود و حرکت به
سمت آن از این نظر منطقی نیست.

با این وجود ،پافشاری شخصیتهای وابسته به کاخ سفید بر ادعاهایی که هر روز توسط نهادهای معتبر جهانی ،خالف آن به اثبات
میرسد ،تنها پوچی سخنانشان را به اثبات میرساند که رادیو فردا نیز با بازتابشان خود را در این رسوایی شریک میکند.

حمایت از جاسوس به بهانه روز جهانی محیط زیست

اما یکی دیگر از روزهای تقویم در هفته گذشته ،روز جهانی محیط زیست بود؛ روزی که بهانهای شد تا رادیو فردا بار دیگر به
وظیفه خود در قبال متهمان به جاسوسی و اقدامات ضد امنیتی در کشورمان عمل کند.

این رسانه صهیونیستی – آمریکایی با بهانه روز جهانی محیط زیست و بازتاب بیانیه جهتدار سازمان عفو بیمالملل ،در گزارشی
نوشته است« :سازمان عفو بینالملل روز چهارشنبه  15خرداد که "روز جهانی محیط زیست" نامگذاری شده است ،بار دیگر از
مقامات ایران خواست که فعاالن محیط زیست را بدون قید و شرط به سرعت آزاد کنند .این سازمان با انتشار بیانیهای به وضعیت
هشت فعال محیط زیست ایران که از سال گذشته تاکنون در زندان به سر میبرند پرداخته و تاکید کرده که آنها "زندانیان عقیدتی"
هستند و اتهاماتی هم که متوجهشان شده" ،مربوط به فعالیتهای زیستمحیطیشان ،از جمله تحقیق در زمینه حیات وحش در حال
انقراض در ایران است" .سام رجبی ،امیرحسین خالقی ،هومن جوکار ،سپیده کاشانی ،نیلوفر بیانی ،طاهر قدیریان ،عبدالرضا
کوهپایه و مراد طاهباز هشت نفری هستند که مقامات قضایی ایران آنها را به "جاسوسی برای بیگانه" و "افساد فیاالرض" متهم
ساختهاند .عفو بینالملل هشدار داده که چنین اتهاماتی میتواند به صدور حکم "حبس طوالنی مدت" و حتی "اعدام" منجر شود .این
سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه خود تاکید کرده که "روند دادرسی این افراد آشکارا ناعادالنه بوده" و این فعاالن "از شکنجه و
بدرفتاری در طول دوره بازداشت خبر دادهاند"».

این گزارش خاص رادیو فردا و واکنش سیاسی و جهتدار سازمان عفو بینالملل در حالی مطرح شده است که موارد بازداشتی در
ایران ،هیچ گونه ارتباطی با موضوع محیط زیست نداشته است؛ افراد نامبرده با ارتکاب جرایمی امنیتی و سیاسی اثبات شده و بر
اساس شواهد و مدارک غیر قابل انکار ،از جمله ارتباط با نهادهای امنیتی و اطالعاتی بیگانه ،مورد بازداشت و محاکمه قرار
گرفتهاند و از عنوان «محیط زیست» ،تنها برای پوشش جرائم خود سوءاستفاده کردهاند.

مجرمین سیاسی و امنیتی بازداشت شده در ایران که رادیو فردا در این گزارش آنها را حامیان و حافظان محیط زیست معرفی
کرده است ،تنها این عنوان را برای تبرئه خود مورد استفاده قرار میدهند و تالش میکنند تا شاید با فضاسازی رسانههایی مانند
این رسانه صهیونیستی – آمریکایی و حمایت نهادهای وابسته به دولتهای غربی مانند سازمان عفو بینالملل ،با تأثیرگذاری در
اذهان عمومی ،روزنهای برای فرار ایجاد کنند.

این مسیر دقیقا ا در موازات همان مسیری کشیده شده است که پیشتر در خصوص مجرمین مختلف با بهرهبرداری سیاسی از عناوینی
مانند «کارگر»« ،معلم»« ،روزنامهنگار» و  ...شاهدش بودیم؛ به عبارتی هر گاه مجرمین سیاسی – امنیتی در ایران شناسایی و
مورد محاکمه قرار میگیرند ،رسانهها و نهادهای وابسته به دولتهای غربی که همکاری نزدیکی با این عناصر داشتهاند ،تنها راه
فضاسازی به سود خود و این مجرمین و کتمان واقعیت ارتباطشان با هم را طرح موضوعات صنفی و بهرهبرداری یا بهتر است
بگوییم سوءاستفاده از تفکرات و احساسات یک قشر خاص تشخیص داده و به آن متوسل شدهاند؛ اما آیا این راه ،برای مردم ایران
که با واقعیت دست و پنجه نرم میکنند و در دنیایی که عصر ارتباطات و رسانه است ،آنها را به اهدافشان خواهد رساند؟!

به مناسبت روز جهانی محیط زیست باید به این واقعیت توجه داشت که محاکمه افراد نامبرده شده ،خود حمایت از محیط زیست هم
هست ،زیرا دست افرادی را رو میکند که با بهرهبرداری سیاسی از این نام ،حتی مسیر حافظان حقیقی محیط زیست را هم مسدود
و سخت میکنند و خروجشان از این جریان میتواند راه را برای آنان هموارتر سازد.

"پرستوها" ،ابزار جدید رادیو فردا برای تخریب نظام جمهوری اسالمی

موضوع پایانی مجله شماره دویست و چهل و هفتم رادیو دیروز به بررسی گزارشی تحت عنوان «پرواز "پرستوها" بر "آشیانه"
نظام» اختصاص دارد؛ جایی که رادیو فردا به بهانه ماجراها و شایعات مربوط به قتل همسر دوم "محمدعلی نجفی" ،شهردار سابق
تهران ،تالش کرده تا استفاده ابزاری و امنیتی از زنان را به نظام جمهوری اسالمی نسبت دهد.

این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در گزارشی ویژه که به این موضوع پرداخته ،نوشته است"« :پرستو" واژهای که پیش از این
در ادبیات سیاسی ایران سابقه داشته ،این روزها وارد رسانهها نیز شده است .واژه پرستو درباره زنانی به کار میرود که نهادهای
امنیتی بر سر راه مقامات ،چهرههای سیاسی ،منتقدان و مخالفان حکومت و حتی دیپلماتهای خارجی قرار میدهند تا برای آنان
پروندهسازی کنند .هرچند شایعه حذف برخی از فعاالن سیاسی با استفاده از "پروژه پرستوها" سابقه داشته ،اما پرونده محمدعلی
نجفی به اتهام قتل همسر دومش ،میترا استاد ،این عبارت را بر سر زبانها انداخته است .تعدادی از چهرههای اصالحطلب و علی
مطهری ،نماینده مجلس شورای اسالمی ،میترا استاد را متهم کردهاند که "پرستو" بوده است.
حسین موسوی تبریزی ،عبدالمجید معادیخواه ،عطاءهللا مهاجرانی و علی جنتی شاخصترین چهرههای سیاسی بودهاند که به دلیل
مطرح شدن رابطهشان با زنان از سیاست حذف و یا به حاشیه رفتهاند.
با این حال برخی در اینباره صریحتر سخن گفتهاند .از جمله شیرین عبادی گفته بود که ماموران وزارت اطالعات از این طریق
برای شوهرش پروندهسازی و او را وادار به مصاحبه تلویزیونی کردهاند.
مهرانگیز کار نیز از پروژه مشابهی برای همسرش سیامک پورزند گفته که "خانمی را که اطالعاتی بود سر راهش گذاشتند" و
برایش پرونده اخالقی درست کردند».

البته باید به این موضوع توجه داشت که موارد مطرح شده در این گزارش و توسط رادیو فردا ،تنها برداشتهای خاص این رسانه
و برخی چهرههای حاشیهساز است؛ هم اعضای خانواده میترا استاد ،همسر متوفی محمدعلی نجفی و هم مقامات مختلف قوه قضائیه
و البته مقامات وابسته به نهادهای امنیتی و اطالعاتی کشورمان ،به طور صریح و قاطعانه ادعاهای مطرح شده در خصوص
ارتباط مقتول با نهادهای امنیتی را رد کردهاند و شواهدی نیز برای این ماجرا وجود نداشته و هرگز مطرح نشده است؛ حتی کابران
مختلف در شبکههای اجتماعی بر این باورند که ماجرای ارتباط میترا استاد با نهادهای امنیتی ،تنها شایعه و حاشیهای برای توجیه
رفتار مجرمانه نجفی ،شهردار سابق تهران بوده و با هدف تحریف واقعیت در ذهن مردم مطرح شده است.

درباره برخی از این پروندهها از جمله مهاجرانی و جنتی و  ...نیز که رادیو فردا از آن به عنوان سابقه استفاده ابزاری نهادهای
امنیتی ایران از زنان یاد کرده است نیز ،همانند ماجرای فوق ،تنها شایعات و گمانهزنیهایی توسط برخی جریانات مطرح شده
است ،اما هرگز حتی خود این اشخاص به این موضوع واکنشی نشان ندادهاند و سندی نیز برای آن منتشر نشده است.

بعالوه ،باید یادآوری کرد که استفاده اطالعاتی از زنان برای دستیابی به اهدافی مشخص ،موضوعی است که نهادهای امنیتی و
اطالعاتی بسیاری از کشورهای جهان و در رأس آن کشورهای مورد عالقه و نزدیک به رادیو فردا از جمله آمریکا ،آلمان،
انگلیس ،رژیم اشغالگر صهیونیستی و  ...از آن در طول تاریخ بهره بردهاند.

"زیپی لیونی" ،وزیر امور خارجه اسبق اسرائیل ،یکی از عیانترین و معروفترین نمونههای زنانی محسوب میشود که توسط
کشورهای تحت حمایت رادیو فردا در عرصه همکاری با نهادهای اطالعاتی فعالیتی جدی داشته است.

"لیونی" در مصاحبههایی با روزنامه انگلیسی تایمز و نشریه آمریکایی تایم ،با اعتراف به این که هنگام فعالیت در سرویس
اطالعات و جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) در چندین عملیات ویژه مشارکت داشته است ،مهمترین آنها را مشارکت در طرح
سرنگون کردن شماری از شخصیتهای مهم و برجسته به خاطر داشتن روابط نامشروع با وی معرفی کرده است.

او در این گفتگوها اعتراف کرده است که در دوران فعالیت خود در موساد به عنوان جاسوس با "شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی" امیر
پیشین قطر رابطه داشته است .برقراری روابط جنسی با "حمد بن جاسم" نخست وزیر پیشین قطر نیز یکی دیگر از اعترافات این
پرستوی اسرائیلی است که باعث شده است ،داشتن روابط با این دو مقام قطری را نمونهای از بهترین موفقیتهایش در دوران
تصدی مسئولیت وزارت خارجه رژیم صهیونیستی عنوان کند.

وزیر امور خارجه سابق اسرائیل اذعان نموده است که رابطه جنسی جزئی از کار او در سازمان اطالعات موساد بود و بر همین
اساس با کارمندان عالیرتبه عربی برای دریافت اطالعات سیاسی روابط جنسی برقرار میکرد.

آنچه در باال خواندهاید ،دویست و چهل و هفتمین 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 دومین هفته از خرداد ماه  08( 1398الی  15خرداد ماه  )1398پرداخته است.

