رادیو فردا در هفته ای که گذشت! (شماره )08
 94/93/4931الی 90/93/4931

نخستین هفته از آذر ماه  4931را نیز با حوادث و وقایع و اخبار مختلفی پشت سر گذاشته ایم و شاهد بوده ایم که همانند هفته
های پیشین ،رسانه های فارسی زبان ضد ایرانی در کمین نشسته از تک تک فرصت های پیش آمده در جهت اهداف خود بهره
برداری کرده و تالش کرده اند تا دشمنی خود با ملت و نظام جمهوری اسالمی ایران را دنبال کنند؛ یکی از این رسانه های ضد
ایرانی ،رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا بوده است که همواره تالش کرده است تا خود را به عنوان یکی از اصلی
ترین ابزارهای رسانه ای اربابانش معرفی کند؛ در همین راستا ،رادیو دیروز با تنظیم و انتشار مجله ای هفتگی تحت عنوان
"رادیو فردا در هفته ای که گذشت!" تالش کرده است تا بخشی از مهمترین فعالیت های این رسانه نما را مورد بررسی و تحلیل
قرار دهد ...

رادیو دیروز گزارش می دهد؛

هفت روز نختین آذر ماه  4931را نیز پشت ر گذاشته ایم و در این روزها نیز با اخبار و وقایع خاصی همراه بوده ایم که طبق
آن چه انتظار می رفته است به بهانه و دست آویزی برای ادامه ی دشمنی ابزارهای رسانه ای وابسته به دولت های غربی بر
ضد مردم و نظام جمهوری اسالمی ایران تبدیل شده اند.

در بین این ابزارهای رسانه ای غربی ،همانند هفته های پیشین ،این رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا بوده است که
بیش از دیگران تالش کرده است تا بیش از دیگر رسانه های هم مسیرش در این دشمنی به جلو گام بردارد تا همچنان به عنوان
یکی از اصلی ترین و محبوب ترین ابزارهای اربابانش در این جنگ رسانه ای بر ضد ملت ایران اسالمی خودنمایی کند.

در چنین شرایطی رادیو دیروز تالش کرده است تا با گردآوری و انتشار مرتب مجله ای هفتگی تحت عنوان " رادیو فردا در
هفته ای که گذشت! " ،بخشی از مهمترین برنامه ها و گزارشات این رسانه نما در بازه های زمانی هفت روزه را به طور
خالصه مورد بررسی و تحلیل قرار داده و ضمن انتقال حقایق موضوعات مختلف مطرح شده به مخاطبین خود ،در جهت مقابله
با این جنگ نرم دشمنان کشورمان گامی بردارد.

در همین راستا ،آن چه در ادامه مطالعه خواهید نمود ،هشتادمین شماره از این مجله ی هفتگی رادیو دیروز است که بخشی از
برنامه ها و گزارشات رادیو فردا در طول نخستین هفته از آذر ماه  4931را به طوری خالصه وار مورد بررسی قرار داده
است.

شما مخاطبین گرامی می توانید در هشتادمین شماره ی مجله ی هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی مختلف از قبیل تعریف
خاص رادیو فردا از یک ایرانی ،ادامه ی واکنش های عجیب این رسانه نما به تعامالت مثبت ایران و روسیه با حمایت از ترکیه
و پافشاری بر یک دروغ ،تأکید بر دفاعیات بی اساس از قاتلین در ایران با چشم پوشی از اعدام های غیر قانونی در آمریکا،
عبور سطحی و سریع از تبعیض نژادی باال در ایاالت متحده و اعتراضات گسترده ی مردمی برای این موضوع و  ...را مورد
مشاهده نمایید.

تعریف خاص رادیو فردا از یک ایرانی!

هشتادمین شماره از مجله ی هفتگی رادیو دیروز را با بررسی گزارشی آغاز خواهیم کرد که در آغازین روز از آذر ماه 4931
بر روی وب سایت اینترنتی رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا منتشر گردیده و تعریف خاص این رسانه نما از یک
ایرانی را نشان می دهد.

این رسانه نما در گفتگویی که با چند نفر به اصطالح کارشناس انجام داده است ،در راستای ادامه ی واکنش هایش به حاشیه هایی
که برای برنامه ی تلویزیونی " فیتیله " ایجاد شده و بهره برداری هایی که در خصوص تفرقه افکنی قومیتی در کشورمان
صورت گرفته است ،به دنبال پاسخی برای سوال " ایرانی کیست؟ " حرکت کرده است که پاسخ های داده شده در جای خود
بسیار جالب توجه است.

رادیو فردا این گزارش خود را که با قلم فردی شناخته شده در فعالیت های ضد ایرانی به نام " امیر مصدق کاتوزیان " گردآوری
نمدوه است ،این گونه آغاز می کند که « :ایرانی کیست؟ ایرانیان عموما با این پرسش کلیدی از دوران ابتدایی تحصیل آشنایند.
اما هربار که یک اقدام به باور عده ای تبعیض آمیز جنسیتی ،مذهبی ،قومی ،زبانی ،جغرافیایی یا مربوط به سبک زندگی و غیره
مطرح یا برجسته می شود این پرسش بار دیگر در ذهن ایرانیان شکل می گیرد  ...چه این اقدام پیامد طرح و الیحه ای مربوط
به حقوق زنان باشد چه ناشی از تقسیم بندی های استانی و چه نتیجه برزبان آورده شدن یک شوخی با یک لهجه و یک قوم در
عرصه عمومی که توهین تلقی شود  ...تازه ترین مورد واکنش در این زمینه اعتراض به بخشی از محتوای آخرین برنامه فیتیله
در تلویزیون ایران بود !» ...

در ادامه " تورج اتابکی " ،یکی از سه میهمان این گزارش در پاسخ به سوال " ایرانی کیست؟ " به نوعی توهین آمیز ،ایرانی
بودن را مساوی رعیت بودن دانسته و می آورد « :انسان ایرانی یا کسی که در نجد ایران زندگی می کرد پیشتر به عنوان رعیت
حکومتی قلمداد می شد که فرمانروای این سرزمین بود .ما در متون تاریخ با رعیت بیشتر آشنا هستیم تا مفهوم دیگر .این رعیت
رفته رفته در متون سیاسی تاریخی جایش را به اهالی می دهد .هنوز از حقوق شهروندی خبری نیست .از انسان وقتی می پرسند
تو کجایی هستی ،پاسخش این است که من رعیت ممالک محروسه ایران هستم یا رعیت شاه قاجار هستم .وطن هم برایش شهر یا
منطقه ای است که در آن به دنیا آمده .به معنای سرزمینی با مرزهای جغرافیایی مشخص تعیین نمی شود !» ...

اما بر خالف انتظار رادیو فردا ،باالفاصله پس از وی ،یکی دیگر از میهمانان این برنامه با نام " بیژن حکمت " فعال سیاسی
جمهوری خواه از پاریس ،در پاسخ به سوال مطرح شده کامال نظری متفاوت را مطرح کرده و گفته است « :این نکته را خاطر
نشان کنم که هستی یک ملت را نمی شود فقط بر پایه تاریخ و فرهنگ آن ملت و ارزیابی تصوراتش استوار کرد .این خواست
همزیستی پیوسته در همبستگی های بزرگ خودش را نشان می دهد .مهمترین معیار تعلق به یک کشور در سده اخیر ایرانیان
همبستگی بوده که خودش را فراتر از تعلق های قومی و زبانی در چارچوب آزمون های تاریخی بزرگ نشان داده  ...خود
انقالب مشروطه یک انقالب سراسری بود .نهضت ملی کردن نفت سراسری بود .انقالب اسالمی و جنگ با عراق همه خصلت
سراسری داشتند .زبان این جوشش ملی انقالب مشروطه زبان فارسی بود .تمام ترک زبانان و ترک هایی که در نهضت
مشروطه شرکت داشتند یا حداقل فرهیختگانشان این را پذیرفته بودند .به همین علت هم شما می بینید که نوع خاص و مطالبه
زبانی خاصی در زمان مشروطه مطرح نمی شود و زبان فارسی به عنوان زبان رسمی هم در قانون اساسی آورده نمی شود.
برای اینکه برای همه خیلی طبیعی و روشن بوده که زبان گفت و گوی سراسری بین ایرانی ها زبان فارسی است  ...ولی
افراطی که برخی ایران پرستان و دولت پهلوی در زمینه محو هویت های قومی با تغییر دادن شهرها و ممنوع کردن گسترش
زبان و فرهنگ سایر اقوام نشان دادند یک مشکلی را به وجود آورد .درگیری را به وجود آورد که روز به روز خودش را بیشتر

بروز می دهد .و در تمایل خواست آموزش زبان مادری در وحله اول بروز می کند .به نظر من این خواستی است که از طرف
همه ایرانیان باید به رسمیت شناخته شود .کما اینکه در قانون اساسی جمهوری اسالمی هم آمده !» ...

اما عالوه بر همه ی این ها تک تک ایرانیانی که با دید واقع بینانه به حال حاضر و همچنین تاریخ این مرز و بوم نگاه کنند ،یقینا
پی خواهند برد که بر خالف آن چه رادیو فردا و کارشناس مجهول الحالش تالش می کند تا به مخاطبینش بقبوالند ،همواره مردم
نقشی کلیدی را در سرنوشت خود و کشورشان ایفا کرده اند؛ مردم ایران در قانون اساسی جمهوری اسالمی به عنوان یکی از
ارکان اصلی نظام شناخته شده و بسیار با ارزش و قابل احترام بوده و هستند؛ در برهه های تاریخی حساسی ،از انقالب
مشروطیت گرفته تا پیروزی انقالب اسالمی ،هشت سال دفاع مقدس ،حضور در انتخابات های مختلفی مانند تعین نوع نظام ،گذر
از فتنه سال  4900و  ...همگی با نقش آفرینی مردم بود است.

اصول متعددی مانند اصل های ،۳۴ ،۳9 ،۳4 ،93 ،90 ،9۳ ،9۲ ،9۳ ،99 ،94 ،99 ،۰3 ،۰0 ،۰۲ ،۰9 ،۰۰ ،۰4 ،۰9
 4۳4 ،4۴0 ،4۴۲و  ...در قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران به صراحت هر کدوم در حوزه هایی خاص مانند
برخورداری از حمایت یکسان قانونی ،مصونیت حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از تعرض ،آزادی اندیشه
وممنوعیت تفتیش عقاید و  ...بر این حقوق تک تک مردم و اهمیت آن ها تأکید کرده اند.

این اهمیت و نگاه برابر در خصوص اقوام و قومیت های مختلف کشورمان نیز قابل مشاهده است؛ همان طور که در قانون
اساسی اصل 43و  ...بر برابری اقوام و قبال مختلف تأکید کرده است.

ادامه واکنش رادیو فردا به تعامل دو طرفه ایران و روسیه

یکی دیگر از موضوعاتی که در این هفته به مراتب توسط رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا مورد استفاده قرار
گرفته است ،واکنش هایی بوده است که به نوعی به همکاری ها و ارتباط خوب و مثبت ایجاد شده میان جمهوری اسالمی ایران و
روسیه نشان داده است.

رادیو فردا که با این تعامالت اهداف و منافع اربابانش در منطقه به خطر افتاده است ،در گزارشاتی مختلف تالش کرده است تا
این همکاری ها را زیر سوال برده و در ذهن مخاطبانش با ابهام و سوال همراه سازد تا شاید بتواند اندکی منافع اربابانش را زنده
نگه داشته و شکستشان را کم رنگ تر سازد.

این رسانه نما در یکی از این گزارشات که با عنوان « روسیه ،شریکی بلند مدت و راهبردی برای ایران؟ » ،منتشر کرده است،
با طرح این سوال ،می آورد « :والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه ،دوشنبه ،در سومین اجالس سران مجمع کشورهای
صادرکننده گاز در تهران شرکت می کند  ...این اجالس در شرایطی برگزار می شود که نگاه رسانه ها بیش از این اجالس بر
مناسبات روسیه و ایران متمرکز شده است؛ آنهم در زمانی که به نظر می رسد مسکو و تهران حضور نظامی و یا کمکهای
نظامی خود به دولت بشار اسد ،رئیس جمهوری سوریه ،را افزایش داده اند .سیاستی که انتقاد آمریکا و شمار دیگری از
کشورهای منطقه و جهان را به دنبال داشته است  ...در این میان ،بیانیه کرملین درباره سفر آقای پوتین به تهران و اشاره آن به
طرح موضوع سوریه و نیز همکاری های نظامی در کنار گفت و گوهای اقتصادی و انرژی با مقام های ایرانی نشانگر تالش
روسیه برای حفظ و یا گسترش مناسباتش با ایران است !» ...

رادیو فردا با زیرکی خاصی تالش می کند تا مخاطبینش را در خصوص آینده ی این ارتباط ایجاد شده میان ایران و روسیه با
تردید همراه ساخته و آن ها از این آینده ناامید سازد و به همین دلیل عنوان می کند « :توصیف ایران از سوی کرملین ،به عنوان
کشوری که شراکت راهبردی با روسیه دارد ،می تواند تایید کننده همین تالش باشد .البته نباید فراموش کرد که والدیمیر پوتین
حداقل یک بار و در زمان سفر محمد خاتمی ،رئیس جمهوری پیشین ایران ،به مسکو چنین تعبیری را در مورد ایران به کار
برد .اما در سالیان بعد ،تعلل روس ها در تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر – که امضای قرارداد احداث آن اعتراض شدید غرب را
در پی داشت  -و همراهی روسیه در تصویب قطعنامه های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران انتقادهای
زیادی را در ایران به دنبال داشت .این انتقادها در عین حال متوجه خودداری روسیه از تحویل سیستم موشکی " اس  " 999نیز
بود .اقدامی که مسکو آن را تبعیت از رعایت قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران نامیده بود  ...اما به نظر
می رسد که مسکو با در نظر داشتن چشم انداز نزدیکی ایران به غرب در پی لغو تحریم ها ،درصدد حفظ جایگاه خود در تهران
است !» ...

اما همانطور که در ابتدای این موضوع نیز به آن اشاره شد ،این واکنش ها به همکاری های صورت گرفته میان جمهوری
اسالمی ایران و روسیه در حالی روی می دهد که این همکاری امروزه در سوریه منافع خبیثانه و استعمارگرایانه ی غربی ها را
به خطر انداخته است و تمامی برنامه ریزی های ان ها را به هم ریخته است.

در شرایطی که گروه های مختلف تروریستی در سوریه با اتکا بر حمایت های رسمی و علنی مختلف مادی ،تسلیحاتی و سیاسی
دولت های مختلف غربی و عربی در تالش اند تا حکومت قانونی و مردمی این کشور را سرنگون کنند ،مشارکت ایران و
روسیه در زمین و هوا با نظامیان سوری ،معادالت را به سود مردم این کشور و بر ضد تروریست ها و در نتیجه حامیان غربی
و عربی شان تغییر داده است.

در حالی که ائتالف ایجاد شده توسط ایاالت متحده ی آمریکا با سر و صدایی باال راه اندازی شده ،در واقع تنها ادعا بوده و در
عمل هیچ حرکت مثبتی بر ضد تروریست ها انجام نداده است ،روسیه از همان لحظات اول حضور خود در جبهه جنگ با
تروریسم در سوریه ،با جدیت و شدت عمل باال ،راستی خود را در این مسیر اثبات کرده و در تنها چند روز نخست ورود عملی
خود به این حوزه ،بیش از  4۴99هدف از مواضع تروریست ها در سوریه را توسط جنگنده های خود بمباران کرده اند .و این
زمین گیر کردن تروریست ها از هوا در کنار پیشروی های نیروهای زمینی سوری که با فرماندهی و مدیریت مستشاران ایرانی
انجام می شود ،تروریست ها را روز به روز بیشتر به عقب می راند.

حمایت از ترکیه به دلیل خشم از روسیه

در گزارشات دیگری که در این هفته و در راستای موضوع باال توسط رسانه ی فارسی زبان وابسته به کاخ سفید منتشر گردیده
است ،ما شاهد بوده ایم که در ادامه ی خشم رادیو فردا از روسیه به دلیل تعامالت خود با ایران و نقش آفرینی اش در سوریه،
دست به حمایت از ترکیه و اقدامات تنش زای آن ها در منطقه زده است.

رادیو فردا در شرایطی از ترکیه و اقداماتش حمایت کرده است که این اقدامات کامال در جهت تقویت تروریست ها و افزایش
ناآرامی در منطقه صورت گرفته و اسناد موجود آن ها را غیر قابل انکار ساخته و به راحتی اثبات کرده است.

به عنوان مثال در گزارشی که این رسانه نما ،سوم آبان ماه  493۳و با عنوان « اعالم همبستگی ناتو با ترکیه در ارتباط با
سرنگونی جت روسی » منتشر کرده است ،امده است « :با وجود آن که رئیس جمهوری روسیه می گوید ترکیه هواپیمای جنگی
روسیه را خارج از حریم هوایی ترکیه هدف حمله قرار داده ،دبیرکل ناتو این اظهارات را به طور کامل رد کرده و با ترکیه
اعالم حمایت و همبستگی کرد  ...ارتش ترکیه بامداد سه شنبه سوم آذر اعالم کرد که یک هواپیمای جنگی روسی که حریم
هوایی ترکیه را در مرز سوریه نقض کرده بود " ،پس از چندین بار اخطار " سرنگون کرده است  ...اما به گزارش خبرگزاری
رویترز " ،ینس استولتنبرگ " ،دبیر کل سازمان پیمان آتالنتیک شمالی ،ناتو ،روز سه شنبه در یک نشست خبری هر گونه
گزارش مبنی بر این که این رویداد خارج از حریم هوایی ترکیه اتفاق افتاده را رد کرده و تأکید کرد که " ارزیابی ناتو با
اطالعاتی که از ترکیه دریافت کرده هم خوانی دارد ... " .وی در ادامه با ترکیه اعالم " همبستگی " کرد و گفت که " ما از
تمامیت ارضی هم پیمان خود در ناتو حمایت می کنیم ... " .این نخستین بار از دهه  43۲9میالدی است که یک کشور عضو
ناتو یک هواپیمای جنگی روسیه را سرنگون می کند و چنین رخدادی در زمان شوروی نیز ،از دهه یاد شده به این سو ،سابقه
نداشته است  ...در همین حال ،رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه نیز که در کاخ سفید دیدار دارند در یک نشست خبری از
روسیه و ترکیه خواستند تا از تشدید تنش ها حول این موضوع خودداری کنند  ...آن ها نیز تأکید کردند که جزئیات این حادثه
هنوز در حال مخابره است و ابعاد این حادثه هنوز روشن نیست  ...از سوی دیگر ،مقام های آمریکایی که نخواسته اند نامشان
فاش شود روز سه شنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که روسیه چند روز پیش از سقوط هواپیمای خود به دست ترکیه ،بمباران
مواضع اقلیت ترکمن سوریه را آغاز کرده بود؛ اقلیتی که احزاب عمده آن از متحدان ترکیه هستند  ...به گفته این مقام های
آمریکایی ،روسیه در این منطقه بمبارانهای خود را متوجه " مخالفان بشار اسد کرده است و نه شبه نظامیان داعش ... " .ترکیه
اخیرا روسیه را متهم کرده بود که جنگنده هایش نیروهای ترکمن را در شمال سوریه بمباران می کنند و گفته بود که موضوع را
به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد داد !» ...

اما این اعالم حمایت ها از سوی ناتو ،رادیو فردا و اربابانش از ترکیه در حالی صورت می گیرد که ترکیه در شرایطی جنگنده
ی متعلق به ارتش روسیه را در خاک سوریه سرنگون کرده است که اظهارات یکی از دو سرنشین این جنگنده که زنده مانده،
شواهد و اسناد دیگر و  ...نشان می دهند این هواپیما هیچ گاه وارد حریم هوایی ترکیه نشده است و ادعاهای طرف ترکی کامال
کذب محض است.

الزم به ذکر است که این خلبان روسی که زنده مانده و به اسارت تروریست ها در آمده بوده است ،توسط نیروهای مردمی
سوری با هدایت سردار قاسم سلیمانی از چنگال تروریست ها رها شده است.

جالب تر از آن این واقعیت است که این جنگنده ها در یکی از مأموریت های خود کاوران تانکرهای حامل نفت قاچاق شده توسط
داعش به ترکیه را هدف قرار می داده اند و مقصد این کاروان های پر تعداد هی جایی جز ترکیه نبوده است؛ در همین راستا
اسناد منتشر شده نشان می دهد که نفت قاچاق شده توسط تروریست های داعشی را ترکیه خریداری نموده و یا در خرید و فروش
آن مانند دالل عمل می کند و از این طریق در یکی از راه های اصلی کسب درآمد داعش نقش آفرینی کرده و می کند.

تکرار دروغ از زبان رادیو فردا و آمریکا

یکی دیگر از موضوعات دیگری که رادیو فردا در این هفته و در واکنش به نقش آفرینی هم زمان ایران و روسیه در سوریه و
در مقابله با تروریست ها منتشر کرده است ،تکرار دروغ هایی بوده است که تنها خودشان ان ها را باور می کنند.

رادیو فردا در این هفته در گزارشی دیگر تالش نمود تا بار دیگر با بازتاب ادعاهای سراسر دروغ مقامات آمریکایی ،هر طور
که هست به مخاطبین خود بقبوالند که ایاالت متحده در واقعیت مخالف تروریست بوده و در عمل نیز به دنبال مقابله با تروریست
ها در سوریه و عراق گام بر می دارد.

این رسانه ی فارسی زبان آمریکایی در گزارش مذکور آورده است « :اوباما گفت :نابود کردن داعش نه تنها یک هدف
واقع گرایانه است بلکه هدفی است که ما انجامش خواهیم داد .رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنرانی روز یک
شنبه خود گفت که " بد نیست " اگر روسیه تمرکز خود را متوجه نابودی " حکومت اسالمی " کند و با نوعی از انتقال قدرت در
سوریه که بشار اسد در آن برکنار شود موافقت کند .روسیه می گوید حمالت هوایی آن کشور در سوریه بر مواضع " تروریست
ها " متمرکز است اما ایاالت متحده و هم پیمانانش می گویند که بیشتر بمباران های روسیه بر قلع و قمع مخالفان " میانه روی "
بشار اسد متمرکز بوده است !» ...

اما همانطور که پیش تر بارها و به شکل هایی مختلف به بررسی این موضوع پرداخته ایم؛ آیا در عمل واقعا آمریکا را ضد
تروریسم دیده ایم؟!

آیا تنها داعش در سوریه به جنایت بر ضد حقوق بشر مشغول است و دیگر گروه ها کامال قانون مند به اعتراض متمدنانه و آرام
می پردازند؟! بر فرض محال که این گونه باشد ،آیا ایاالت متحده در خصوص همان داعش نیز به واقع به مقابله می پردازد؟!

آیا می توان نقش آفرینی آمریکایی ها در حمایت از این تروریست ها را نادیده گرفت؟! از تعیین بودجه رسمی برای حمایت از
ان ها گرفته تا استفاده غیر قابل انکار آن ها از تسلیحات مختلف امریکایی ،حمایت های آشکار سیاسی کاخ سفید از آن ها ،مانع
تراشی های عملی مانند حمله ی هوایی به مقر نیروهای نظامی عراقی با ادعای اشتباهی سهوی و  ...آیا نشان از عزم جدی ان
ها برای مقابله با تروریسم در منطقه دارد؟!

اعدام معلوالن ذهنی در آمریکا و حمایت از قاتلین در ایران

یکی دیگر از تکراری ترین موضوعاتی که همواره به شکلی در فعالیت های رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا
مشاهده شده است ،حمایت های همه جانبه و بیش از حد این رسانه نما از قاتلین و محکومین به اعدام در ایران است تا به این
طریق به نوعی اعدام آن ها را بی دلیل و خالف قانون و نقض حقوق بشر نشان داده و دیگر اهدافش را دنبال کند.

رادیو فردا در این هفته نیز با انتشار گزارشی که با عنوان « درخواست عفو بین الملل برای توقف اعدام علیرضا شاهی » و با
قلم " الهه روانشاد " منتشر کرده است ،عنوان می کند « :سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه ،با انتشار بیانیه ای از مقامات
ایران خواسته است تا اعدام یک جوان  ۰۲ساله را در بامداد سه شنبه متوقف کنند  ...عفو بین الملل می گوید که محاکمه علیرضا
شاهی به جرم نزاع و قتل ،منصفانه نبوده است  ...علیرضا شاهی ،که به اتهام قتل فردی در جریان یک نزاع جمعی به اعدام
محکوم شده ،در سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج و در انتظار اجرای حکم است  ...یه گفته نهادهای حقوق بشری ،او که
در  40سالگی مرتکب این جرم شده بود ،مدت ها دسترسی به وکیل نداشت و گفته شده " زیر شکنجه " مجبور به اعتراف و در
" محاکمه ای ناعادالنه " محکوم شده است  ...عفو بین الملل پیشتر در نیمه آبان ماه ،در فراخوانی از همگان خواسته بود که با

نوشتن نامه به مقام های ایرانی ،خواهان برگزاری محاکمه ای عادالنه برای علیرضا شاهی شوند ،که به ادعای او در مورد "
شکنجه " رسیدگی کند !» ...

اما همانطور که در این گزارش به آن اشاره شده است این مجرم در  40سالگی مرتکب قتل شده است و  40سال سن قانونی در
ایران و اکثر کشورهای جهان است؛ به عالوه تا کنون علیرغم ادعاهای پر سر و صدا و و پوچ ،در واقع هیچ سندی که نشان
دهد ایران به اعدام افراد زیر هجده سال دست می زند وجود نداشته و منتشر نشده است و این ادعا هیچ گاه واقعیت نداشته و تنها
در حد و اندازه همان ادعا بوده است.

بعالوه ،این موضوع در خود آمریکا بسیار بحرانی است اما رادیو فردا هیچ گاه حتی اندکی به آن نپرداخته است؛ ما بارها و
بارها شاهد اعدام افرادی در آمریکا بوده ایم که به بیماری های مختلف روحی و روانی مبتال بوده اند و این اعدام ها در شرایطی
صورت گرفته و همچنان ادامه دارد که اکثر سازمان های بین المللی حقوق بشری بارها در این خصوص به ایاالت متحده هشدار
داده و خواهان توقف آن بوده اند اما آمریکایی ها به یک دهن کجی معنادار به این درخواست باز هم این جنایت را تکرار کرده
اند؛ اعدام یک سیاه پوست مبتال به بیماری روحی و روانی سیاه پوست در ایالت جورجیا شاید تازه ترین مورد این نوع اعدام ها
بوده است..

وضعیت محاکمه ی افراد نوجوانان زیر هجده سال در آمریکا نیز کامال بحرانی بوده و با انان دقیقا همان رفتاری صورت می
گیرد که با بزرگساالن شاهد هستیم؛ در همین راستا باها و باها نهادهایی مانند دیدبان حقوق بشر در خصوص آمار باالی تجاوز
به زندانیان نوجوان در آمریکا گزارشاتی را منتشر و در این خصوص به مقامات این کشور هشدار داده اند.

در حالی رادیو فردا و اربابانش مدام به وضعیت اعدام ها در جمهوری اسالمی ایران اعتراض می کند که وضعیت اعدام ها در
آمریکا به قدری ناعادالنه است که ما شاهد هستیم به طور عجیب و قابل توجهی تعداد افراد اعدام شده که از اقشار ناتوان و اقلیت
های نژادی و مذهبی بوده اند بیش از سایرین می باشد؛ همان گونه که رمزی کالرک ،دادستان کل پیشین آمریکا ،در همین راستا
تأکید کرده است که " در آمریکا اکثرا افراد فقیر و اقلیتهای نژادی اعدام می شوند" .

واکنش جالب رادیو فردا به ادامه اعتراضات ضد تبعیض نژادی در آمریکا

رسانه ی فارسی زبان وابسته به کاخ سفید در پی ادامه ی رفتارهای تبعیض آمیر پلیس ایاالت متحده در قبال رنگین پوستان ،به
خصوص سیاه پوستان این کشور و اعتراضات گسترده ای که در آمریکا بر ضد این تبعیضات شاهدش بوده ایم ،با انتشار
گزارشی به این موضوع واکنشی جالب توجه نشان داده است.

رادیو فردا در گزارشی که به این موضوع اختصاص داده است در حرکتی کامال جهت داد و خالف آن چه در خصوص وقایع
رخ داده در ایران از خود نشان می دهد ،با خونسردی کامل به توصیف سطحی و گذرای این موضوع پرداخته و خیلی سریع و
ساده از کنار اعتراضات گسترده ی مردمی در آمریکا عبور می کند.

در پی این که نوجوانی سیاه پوست در آمریکا با ضرب شانزده گلوله ی پلیس این کشور به قتل رسید ،رادیو فردا با انتشار
گزارشی آورده است « :در پی انتشار ویدئویی جدید از تیراندازی پلیس به یک نوجوان سیاه پوست ،صدها تن در شیکاگو به
خیابان ها آمدند  ...این مأمور پلیس ،که نام او جیسون ون دایک ذکر شده ،روز سه شنبه رسما به قتل عمد الکوان مک دانلد
متهم شد .آنیتا آلوارز ،دادستان ایالت ایلینوی ،با اشاره به اینکه تیراندازی پلیس به این نوجوان هفده ساله " غیرقابل توجیه " بوده
است گفت نوجوان قربانی هنگامی که از سوی پلیس متوقف شد چاقویی حمل می کرد اما بدون آنکه مأموران را تهدید کند ،دو
گلوله به پشت او شلیک شده است !» ...

اما این در حالیست که این اولین مورد و همچنین آخرین مورد از این نوع رفتارهای تبعیض آمیز و ضد حقوق بشری در آمریکا
نبوده و نیست و شاهد اعتراضاتی به مراتب گسترده و همراه با خشونت در جای جای این کشور بوده و هستیم؛ اعتراضاتی که
در برهه ای از زمان برخی ایالت های این کشور را به میدان جنگ شبیه کرده بود و چشم بسیاری از رسانه های جهان را به
سمت خود کشانده بود ،اما باز هم رادیو فردا به راحتی از کنار آن عبور می کند.

داستان وقتی جالب تر می شود که یک اعتراض سیاسی غیر منطقی که توسط سه یا چهار نفر مانند آقای نوری زاد و اطرافیانش
در ایران شکل می گیرد به شدت و با بزرگنمایی توسط این رسانه نما مورد بارتاب قرار می گیرد؛ بگذریم از نحوه ی واکنش
این رسانه نما به اعتراضات و آشوب های پس از انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری در سال  4900که کامال رفتار
دوگانه ی این رسانه ی آمریکایی را اثبات می کند.

آنچه در باال خوانده اید ،هشتادمین شماره از مجله ی هفتگی رادیو دیروز است که همانند هفته های پیشین با عنوان " رادیو فردا
در هفته ای که گذشت! " منتشر گردیده و در این شماره به بررسی خالصه وار بخشی از مهمترین برنامه ها و گزارشات این
رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی در نخستین هفته از آذر ماه  94 ( 4931الی  90مهر ماه  ) 4931پرداخته است.

