
 هم میهنان عزیز

را هم نگاشته است. این عالئم ونشانه های « تاریخ» دررادیو فردا عکس وگزارشی دیدم توجهم را جلب کرد. زیرا درشعاری که نوشته بود

:درجامعه تبلیغاتی سازمان مجاهدین است، برای اثبات حضورشان  

 رادیوفردا
 براندازی یا اصالحات؟

 

۱۱:۲۰تهران  ۱۳۹۶بهمن  ۷شنبه   
 ساعت ششم

 براندازی یا اصالحات؟

۰۶/ ۱۳۹۶بهمن/  

 نیوشا بقراطی 

 

 

اند.های گذشته برانداز نبودهافتاد. او گفت معترضان هفتهکارزار اینترنتی #براندازم در واکنش به سخنان اخیر محمد خاتمی به راه   

ای از مخالفان نظام ترین نقاط اختالف نظر میان منتقدان حکومت است. عدهراه مناسب برای تغییر یک ساختار سیاسی چیست؟ این یکی از بزرگ
از مجرای صندوق رای، با تکیه بر جامعه مدنی و دانند که ساختار سیاسی به صورت تدریجی، فعلی ایران، صالح کشور را در این می

که ای دیگر اما معتقدند که تاریخ مصرف اصالحات دیگر به پایان رسیده، اینراهکارهای موجود تحت نظام جمهوری اسالمی ایران تغییر کند. عده
ت مستقر با توسل به راهکارهای مختلف از جمله رو، تالش برای سرنگون کردن حکومها آزموده را آزمودن خطاست و تنها راه پیشاز نگاه آن

های خیابانی است.نافرمانی مدنی و جنبش  
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 ساعت ششم - براندازی یا اصالحات؟

0:00:00/0:53:49 
  لینک مستقیم 

 بازکردن در پنجره جدید 

گذاریمهای مختلف را از دو سو به بحث میبراندازی یا اصالحات؟ در این برنامه دیدگاه . 

 
 نیوشا بقراطی

است و از « ساعت ششم»هفتگی  به عنوان گزارشگر و مجری به رادیو فردا پیوست. او میزبان برنامه زنده ۱۳۸۴ نیوشا بقراطی در سال
سردبیری بخش صوتی و تصویری رادیو فردا را بر عهده دارد. ۱۳۹۰ سال  

 

 واینک دستپخت مجاهدین:

 رهبر بالمنازع مقاومت ایران

، سازمان ۹۶وهمین نوع عکس وجود داشت. حقیقت آنکه درخروش دی ماه  درسایت مجاهدین نیز، دو ویدئو ازچنین نمایشاتی

 درتظاهرات حضورخودجهت اثبات  مجاهدین ورجوی، تنها توانست یک عکس ویک شعارنوشته شده درکوچه تاریک وشب هنگام

وکانون شورشی  ؟صدها یگان ادعا و نوشتن شماره های  بارجوی وسازمان مجاهدین، دربهمن ماه، بنمایش بگذارد؟. اینک 

ب ماندگی وپس زدن خود توسط مردم را، رفع ورجوع می کند.درسراسرمیهن، عق  

مضحک ترازهمه، دردقیقه ۲،۶ ویدئو، یکی ازیگانهای ارتش آزادیبخش وکانون شورشی می گوید:» سالم بی پایان به رهبر 

 بالمنازع مقاومت ایران، برادرمسعود رجوی«:
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ی بالمنازع چنین است. ُدن کیشوت شخصیّت طنزی دارد، اّما این طنزنیست، مورد تمسخرقرارگرفتن حضیض ودرماندگی یک رهبر 

  است.

 تولید این نوار با صرف هزینه های بسیار!، مبارک رهبری بالمنازع باد.
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، وکانون شورشی، درتلویزیون میهن تی وی، !ارتش آزادیبخش درسراسرمیهن به اصطالح درآینده به ادعاهای رجوی، از یگان های

روشنگری خواهم داد.  هنوزکه هنوز است، دربرپاشنهٔ رهبری عقیدتی بودن وشدن برای مجاهدین ومردم می چرخد. ابلیسک اندیشه 

 عرض خود میبری و زحمت مابودن وگشتن نیست؟.  «بالمنازع»شبکه مجازی، جای که درکسب قدرت است. هنوزنمی فهمد که، 

 میداری.

  ۹۶بهمن  ۷سیامک نادری  –سایت حقیقت مانا 
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