رادیو فردا در هفته ای که گذشت! (شماره )90
 15/11/1394الی 23/11/1394

روزهایی که پشت سر گذاشته ایم ،سومین هفته از بهمن ماه سال  1394بوده است؛ روزهایی که با شیرینی ناب حماسه ی بی
بدیل دیگری توسط ملت همیشه در صحنه و با غیرت ایرانی به پایان رسیده اند؛ روزهایی که پر بوده است از اخبار و
رویدادهای مختلفی که همانند هفته های پیشین هر کدام واکنش های خاص ابزارهای رسانه ای غربی و اربابانشان را نیز به دنبال
خود داشته است و طبق معمول رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا نیز از این جریان به دور نبوده و تمام توان خود را
به کار گرفته بوده است تا از اندک بهانه های موجود برای دم تکان دادن بیشتر برای اربابان خود بهره برداری نماید؛ با این
وجود رادیو دیروز با تنظیم و انتشار مجله ای هفتگی تحت عنوان " رادیو فردا در هفته ای که گذشت! " ،بخشی از مهمترین
فعالیت های این رسانه نما در طول بازه ی زمانی یک هفته را مورد بررسی قرار داده است ...

رادیو دیروز گزارش می دهد؛

سومین هفته ی بهمن ماه  1394که پشت سر گذاشته شده است ،در حالی به پایان رسیده است که شیرینی حماسه ی میلیونی و بی
نظیر ملت با غیرت و همیشه در صحنه ی ایران در جشن سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در روز پایانی این هفته
همچنان باقی مانده و خستگی تمام هفته را از تن و ذهن ما بیرون کرده است .روزی که خودش به تنهایی به اندازه تمامی یک
سال ابزارهای رسانه ای وابسته به دولت های غربی و اربابانشان را خشمگین ساخته و برافروخته است؛ حقیقتی که رسانه ی
صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا نیز از آن مستثنی نبوده و با سکوتی معنادار این خشم و ناراحتی خود و اربابانش را ابراز
نموده است.

در چنین شرایطی رادیو دیروز با گردآوری و انتشار مجله ای هفتگی تحت عنوان " رادیو فردا در هفته ای که گذشت! " ،با
هدف انتقال حقیقت ها و مطالب صحیح به مخاطبین خود و افشای چهره ی دروغین این گونه رسانه های وابسته ،در بازه های
زمانی یک هفته ای ،بخشی از مهمترین گزارشات و برنامه های این رسانه ی دولتی آمریکایی را به طور خالصه مورد بررسی
قرار می دهد.

در همین راستا ،آن چه در ادامه مطالعه خواهید کرد ،نودمین شماره از این مجله ی هفتگی رادیو دیروز است که به بررسی
بخشی از فعالیت های رادیو فردا در طول سومین هفته از بهمن ماه سال  16( 1394الی  23بهمن ماه  )1394پرداخته است.

شما مخاطبین گرامی می توانید در هشتاد و هشتمین شماره ی مجله ی هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی مختلف از قبیل
سککوت ناشی از خشم رادیو فردا در برابر فریادهای میلیون ها ایرانی در سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،ابراز
دوباره ی کینه ی این رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی با شورای نگهبان به بهانه ای جدید ،نگرانی و ناراحتی این رسانه نما از
برنامه ریزی ایران برای تولید نسل دوم موشک " عماد " ،دفاع مجدد رادیو فردا از کافه داران با طعم قلیان ،دلواپسی این رسانه
ی آمریکایی برای حقوق دختران و زنان در ایران ،دوستی این خاله خرسه برای " سارا عبدالمالکی " دختر ورزشکار ایرانی و
 ...را مورد مشاهده نمایید.

سکوت رادیو فردا در سی و هفتمین جشن حماسی  -انقالبی ملت ایران

نودمین شماره از مجله ی هفتگی رادیو دیروز را با مهمترین رویداد چند وقت اخیر و بخصوص سومین هفته ی بهمن ماه سال
 1394آغاز خواهیم کرد؛ جایی که همانند سال های گذشته ،رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا تاب شکست را نداشته
و کور و کر بودن خود در برابر واقعیت ها را به اثبات رسانده است؛ جایی که بار دیگر شاهد سکوت معنادار این ابزار رسانه
ای غربی در برابر حضور حماسی و میلیونی ملت ایران در خیابان ها به مناسبت سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
بوده ایم تا درک کنیم که این جشن حماسی – انقالبی ملت ایران تا چه حد با اهمیت بوده و خشم دشمنان قسم خورده ی این مرز و
بوم را به دنبال داشته است.

در حالی رادیو فردا در طول این هفته و در میان تعداد زیاد گزارشات و اخبار مختلف خود هیچ توجه به این موضوع نداشته
است که واقعیت های مشاهده شده از حماسه میلیون ها ایرانی در این روز دلیل این سکوت را برمال نموده و به ما اثبات می کند
که خشم و ناراحتی از شکستی که این حضور به انان تحمیل کرده است ،باعث این سکوت بوده است.

بیست و دوم بهمن ماه  1394نیز همانند سال های گذشته با حضور میلیون ها ایرانی در سراسر کشورمان و در تمامی اقشار در
خیابان ها برای جشن گرفتن این روز بزرگ در تاریخ ایران همراه بوده است؛ حضوری که در کنار شعارهایی که فریاد می
زدند بار دیگر به ما اثبات کرد که ملت ایران همواره بر روی اساس نظام و دین و کشورشان ایستادگی کرده اند و حتی یک قدم
نیز از مواضع محکم و بر حق خود در این باره عقب نشینی نکرده و نخواهند کرد.

تصاویر منتشر شده از این حضور عظیم ،به ویژه تصاویر هوایی گرفته شده از راهپیمایی باشکوه بیست و دوم بهمن سال جاری
در شهرهای مختلف ایران اسالمی ،کامال گویای این بزرگی و حماسی بودن حضور ملت ایران در صحنه بوده و هست.

مردمی که همانند موج هایی خروشان ،با فریادهای یک صدای شعارهایی همچون " مرگ بر آمریکا " " ،مرگ بر اسرائیل "" ،
مرگ بر انگلیس " " ،رمز بقای انقالب وحدت است؛ پیروی از امامت امّت است " " ،با ا ّتحاد و یکدلی ملّت؛ پاینده و پیروز ب َُود
این نهضت " " ،یکپارچگی امت حزب هللا؛ غوغا کند در هفتم اسفند ماه " " ،مرگ بر آل سعود و داعش " " ،پیروی از والیت
باعث ع ّزت ماست؛ نبرد با استکبار پیام َنهضت ماست " " ،در عزم ملت ما تحریم اثر ندارد؛ آمریکای جهانخوار این را باید
بداند " "،سازش ما با آمریکا مَحال است؛ این َس َند زندة استقالل است " " ،آمریکای جهانخوار؛ سردمدار استکبار " " ،حزب فقط
حزب علی رهبر فقط سید علی " " ،مرگ بر سازشکار " " ،ما مشتاق گزینه های روی میزیم " و  ...و در کنار آن شعار
همیشگی " لبیک یا خامنه ای " ،واقعیت های موجود در قلب و ذهن اکثریت مردم ایران را به جهانیان منتقل نمودند.

همان شعارها و واقعیت های فریاد زده شده توسط میلیون ها ایرانی در این روز نیز باعث شد تا تمامی رشته های این گونه
ابزارهای رسانه ای ضد ایرانی که همواره تالش کرده اند ،ادعا کنند که اکثریت ایرانیان از نظام دور شده اند را پنبه ساخته است
و این شکستی است که با سکوت نمی توان از آن فرار کرد.

در همین راستا ،رهبر معظم انقالب اسالمی با تقدیر از ملت ایران به دلیل حماسه آفرینی خود در این روز بزرگ تأکید فرمودند:
« این افزایش حضور نشان دهنده آن است که برغم تالش گسترده و پرحجم جبهه استکبار برای به فراموشی سپرده شدن و یا
کم رنگ شدن انقالب در ذهن مردم ،اما اندک خللی در عزم راسخ ملت بوجود نیامده است » ...

کینه ی بی پایان رادیو فردا با شورای نگهبان

یکی دیگر از موضوعاتی که در این هفته با آن سر و کار داشته ایم تکرار فضاسازی های رسانه ی فارسی زبان دولت آمریکا
بر ضد شورای نگهبان در کشورمان بوده است؛ جایی که رادیو فردا باز هم با انتشار گزارشی در این باره ،کینه ی عمیق خود
از این نهاد مهم نظام جمهوری اسالمی ایران را ابراز نموده است.

رادیو فردا در همین راستا با انتشار گزارشی در هجدهم بهمن ماه  ،139۴ضمن پرداختن به اظهارات طبق معمول حاشیه ساز
اکبر هاشمی رفسنجانی در خصوص شورای نگهبان ،به سمت این هدف خود گام برداشته است.

این رسانه ی آمریکایی در گزارشی که در این خصوص منتشر کرده است با پرداختن به " واکنش اژه ای ،معاون اول قوه
قضائیه ی کشورمان به سخنان هاشمی رفسنجانی در مورد شورای نگهبان " ،با دفاع از رفتار غیر قانونی اکبر هاشمی
رفسنجانی ،عنوان کرده است « :در ادامه جدل ها و موضع گیری ها بر سر صالحیت داوطلبان ،معاون اول قوه قضاییه ،بدون
نام بردن از کسانی که به گفته او به شورای نگهبان توهین کرده اند ،گفت پیگرد این افراد نیازی به شاکی خصوصی ندارد و این
افراد قطعا به موقع خود مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت  ...معاون اول قوه قضاییه شنبه شب در برنامه نگاه یک شبکه
اول سیمای جمهوری اسالمی از جمله گفت اگر کسانی به نهادهای رسمی و قانونی کشور توهین کند و آنها را زیر سؤال ببرند و
مردم را بدبین کنند همه اینها جرم است  ...آقای محسنی اژه ای بدون نام بردن از کس و یا کسانی گفت در هفته های اخیر برخی
حرف ها از زبان برخی مسئولین زده شد که ادعایی هم در کشور دارند که می تواند هم مصداق توهین هم تشویش اذهان عمومی
و هم تحریک افراد برای دست زدن به اعمال خالف قانون باشد  ...به گفته سخنگوی قوه قضاییه بسیاری از این توهین ها و یا
به گفته آقای اژه ای این جرم ها نیازی به شاکی خصوصی ندارد بلکه خود دادستان وارد می شود و ستادی هم در قوه قضاییه به
ریاست دادستان کل کشور تشکیل شده و مسائل را به طور مرتب رصد می کند  ...اکبر هاشمی رفسنجانی ،رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،در واکنش به رد صالحیت حسن خمینی نوه آیت هللا خمینی از جمله گفته بود " :شماها خودتان صالحیت
خودتان را از کجا آورده اید؟ چه کسی به شما صالحیت داده است ،چه کسی به شما اجازه قضاوت داده است ،چه کسی به شما
اختیارات ،اسلحه ،تریبون ،تریبون نماز جمعه و صدا و سیما داده است؟ اگر امام نبود ،اگر آن نهضت نبود ،اگر آن اراده مردمی
نبود شماها هم نبودید "  ...مهدی مهدوی آزاد ،روزنامه نگار و تحلیلگر مقیم آلمان ،به رادیو فردا می گوید قطعا نظر آقای
محسنی اژه ای کسی جز آقای رفسنجانی نیست .به باور آقای مهدوی آزاد پیگیری قضایی آقای هاشمی رفسنجانی با توجه به
شرایط کنونی جامعه چندان قابل تصور نیست  ...در این میان و آن چنان که سهام نیوز می نویسد در ادامه حمالت روزهای
گذشته به اکبر هاشمی رفسنجانی ،محمدحسن نبوی معاون تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه های علمیه ،با ابراز نگرانی
درباره بیت امام از جمله گفته است " آقای هاشمی حرف های خیلی بدی زده است .به شورای نگهبان گفته که شما را چه کسی
تأیید کرده که شما می خواهید دیگران را تأیید کنید .باید به ایشان گفت " تو " را کی تأیید کرده است ؟ " !» ...

اما همانطور که می دانید شورای نگهبان در کشورمان یکی از اصلی ترین مانع ها بر سر نفوذ فتنه گران ،خائنان ،دشمنان
داخلی و عناصر وابسته به بیگانگان به بدنه ی نظام جمهوری اسالمی ایران است که بارها و در برهه های زمانی مختلف ،مانع
دست یابی آن ها به اهدافشان شده است و به همین دلیل نیز شدیدا مورد غضب ان ها واقع گردیده است.

امام خمینی (ره) ،بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی ایران بارها در خصوص اهمیت شورای نگهبان و خطر تضعیف آن به مردم و
مسئولین هشدار داده اند؛ همانطور که در جایی می فرمایند « :هر کس بگوید رأی شورای نگهبان کذا است ،مفسد است.
(صحیفه ،جلد  ،۱۷ص .» )۴۳۱

و یا ایشان در جایی دیگر نیز تأکید می کنند « :من هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری
خطرناک برای کشور و اسالم است( .صحیفه ،جلد  ،۱۷ص » )۴۳۱

رهبر معظم انقالب اسالمی نیز در خصوص اهمیت نقش آفرینی شورای نگهبان در مباحث انتخاباتی ،به صراحت تأکید کرده اند:
« نظارت شوراى نگهبان در مسائل انتخابات ،یکى از مهم ترین کارهائى است که انجام مى دهد؛ کار بسیار مهمى است ،کار
بسیار الزمى است .به جوسازى هائى که علیه این کار مى شود ،ابدا نباید اعتناء کرد .البته کار را باید درست انجام داد .به
همان اندازه که کار مهم است ،به همان اندازه سالمت کار مهم است .یعنى باید معیارها را درست فهمید ،و فقط بر اساس این
معیارها قبول کرد یا رد کرد .از این معیارها نباید تخطى شود ،کوتاهى هم نباید بشود ،غفلت هم نباید بشود )۲0/۴/۱۳۸۶( ...
»

" عماد " ایرانی همچنان رادیو فردا را می ترساند

تا کنون در شماره های پیشین مجله ی هفتگی رادیو دیروز به بررسی واکنش های خاص و عجیب رسانه ی صهیونیستی –
آمریکایی رادیو فردا و اربابانش در خصوص موشک بالستیک ایرانی " عماد " پرداخته ایم؛ اما در این هفته نیز ما شاهد انتشار
گزارشی در همن خصوص توسط این رسانه ی وابسته به کاخ سفید بوده ایم که نشان می دهد " عماد " ایرانی همچنان این
دشمنان کشورمان را می ترساند.

رادیو فردا در گزارش مذکور با پرداختن به احتمال ارتقاء این موشک ایرانی و ساخت نسل دوم آن در آینده ای نزدیک ،آورده
است « :وزیر دفاع ایران از ارتقاء موشک بالیستیک " عماد " خبر داد و گفت که نسخه دوم این موشک سال  9۵تحویل سپاه
پاسداران می شود  ...آزمایش موشک عماد در مهرماه امسال واکنش سازمان ملل و تشدید تحریم های آمریکا علیه جمهوری
اسالمی را به دنبال داشت  ...حسین دهقان ،وزیر دفاع ،در گفت و گو با شبکه دو تلویزیون دولتی ایران که سه شنبه شب2۰ ،
بهمن ،پخش شد ،اظهار داشت " :موشک عماد تولید انبوه می شود .در مرحله بعدی ،این موشک در دقت اصابت بهینه می شود.
سال آینده نسخه دوم این موشک نیز تحویل سپاه می شود "  ...وی ساخت و آزمایش این موشک را برای " بازدارندگی دفاعی "
دانست و گفت که " ما تست عماد را برای این انجام دادیم که نشان دهیم برنامه دفاعی ما تعطیل نمی شود و فعالیت مان ادامه
دارد "  ...آزمایش موشک عماد در مهر ماه امسال با واکنش کشورهای غربی به ویژه ایاالت متحده آمریکا رو به رو شد که
این اقدام جمهوری اسالمی را نقض قطعنامه  2231شورای امنیت سازمان ملل می دانند  ...بر اساس قطعنامه یاد شده که تیر ماه
امسال و به منظور تایید برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) میان ایران و شش قدرت جهانی صادر شد ،از ایران خواسته شد " تا
هشت سال بعد از اولین روز اجرای برجام از هرگونه فعالیت مربوط به موشک های بالیستیکی که قابلیت حمل سالح را دارند
اجتناب کند ،از جمله به کارگیری تکنولوژی مربوط به این موشک ها "  ...یک تیم ناظر بر تحریم های ایران در سازمان ملل
آذر ماه امسال موشک بالیستیک عماد را در رده موشک های با قابلیت حمل کالهک هسته ای ارزیابی کرد  ...این تیم در
گزارش خود اعالم کرد :موشک هایی که بتوانند بار مفید  ۵۰۰کیلوگرمی را تا برد  3۰۰کیلومتر حمل کنند موشک دارای
قابلیت حمل کالهک هسته ای به شمار می روند  ...تیم ناظران سازمان ملل ارزیابی کرده است که برد موشک " عماد " بیش از
هزار کیلومتر و قابلیت حمل بار مفید آن نیز بیشتر از هزار کیلوگرم است  ...ایاالت متحده کمتر از یک روز پس از اعالم آغاز
اجرای برجام و لغو تحریم های بین المللی مرتبط با برنامه هسته ای ایران 11 ،شخص حقیقی و حقوقی را در ارتباط با برنامه
موشکی ایران به فهرست تحریم های آمریکا افزود !» ...

خبر مربوط به آزمایش موفقیت آمیز موشک بالستیک " عماد " برای نخستین بار در  19مهر  11( 139۴اکتبر  )2۰1۵توسط
حسین دهقان ،وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران رسانه ای شد و خیلی زود با توجه به قابلیت های بی نظیر این موشک اصیل
ایرانی ،دشمنان کشورمان شدیدا احساس خطر کرده و طبق معمول همیشه با خشمگینی از اقتدار نظامی ایران اسالمی ،به شکل

هایی مختلف مانند ارتباط دادن این موشک به مباحث نظامی انرژی هسته ای ،قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد،
توافق هسته ای صورت گرفته و  ،...به ابراز این خشم خود پرداخته اند.

این موشک با  ۷۵۰کیلوگرم وزن دارای  1۶۰۰تا  2۵۰۰کیلومتر برد مفید بوده و قابلیت کنترل و هدایت تالحظه اصابت به
هدف را داراست که این قابلیت ضریب خطای آن ها را تا یک چهارم دیگر موشک بالستیک کشورمان " شهاب  " 3کاهش داده
است.

اما قابل توجه است که در شرایطی رادیو فردا و اربابانش این موشک را ناقض قطعنامه ی شورای امنیت سازمان ملل در تأیید
برجام هسته ای می دانند که مقامات مختلف کشورمان بارها به صراحت ضمن برشمردن مفاد این قطعنامه ،این ارتباط را شدیدا
رد کرده اند.

دلسوزی رادیو فردا برای قلیان یا کافه داران!

بخش دیگری از مجله ی شماره نود رادیو دیروز را به بررسی گزارشی اختصاص داده ایم که طی آن رادیو فردا با بازتاب
ادعای اعتراض جمعی از کافه داران در شهر تبریز ،به بهانه ی حمایت از این کافه داران ،به حمایت از قلیان و ابراز عالقه ی
خود به این مخدر پرداخته است.

این رسانه ی فارسی زبان وابسته به وزارت امور خارجه ی آمریکا در گزارش مذکور ،با تالش برای ارتباط دادن ممنوعیت
عرضه ی قلیان با بیکاری کافه داران ،ضمن تالش برای به بازی گرفتن احساس مخاطبین خود ،به بیان ادعاهای خود پرداخته و
تأکید می کند « :سایت محلی " آناج " از تجمع گروهی از کافه داران مقابل ساختمان فرماندهی پلیس تبریز در اعتراض به
تعطیلی  1۵۰کافه در این شهر خبر داده است  " ...آناج " نوشته این افراد روز دوشنبه 12بهمن به نمایندگی از دیگر کافه داران
مقابل ستاد فرماندهی ناجا تجمع کرده و " خواهان تجدید نظر در مورد تعطیلی و پلمب " این کافه ها شده اند  ...به گفته این افراد
طی روزهای گذشته اداره اماکن با پلمپ تعداد زیادی کافه ،به کافه داران اعالم کرده باید ظرف مدت  2۴ساعت مغازه های خود
را تخلیه کنند  ...معترضان اعالم کرده اند برخی مراحل قانونی برای کسب مجوز راه اندازی کافه را از دارایی ،شهرداری و
اتحادیه کافه داران طی کرده اند ،اما " مسئولین بخش صدور پروانه ،مجوز را به دالیل نامعلوم صادر نمی کنند "  ...در ایران
پلیس مرجع نهایی صدور یا لغو مجوز کافی شاپ ها ،قهوه خانه ها ،آب میوه فروشی ها و بسیاری از اماکن ارائه دهنده خدمات
است  ...پلیس برای صدور مجوز این اماکن ،معیارها و قوانین سختی دارد و در صورت لغو هر یک از آنها ،اقدام به پلمب این
اماکن می کند  ...از زمان رونق گرفتن کافی شاپ ها در ایران ،پلیس ده ها کافی شاپ را به خاطر رعایت نکردن قوانین
اسالمی پلمب و ادامه فعالیت آنها را ممنوع اعالم کرده است  ...آذر ماه سال گذشته روزنامه شهروند از " بی سابقه ترین موج
پلمب کافه های مشهور در تهران " خبر داده و نوشته بود پلیس طی یک هفته  2۵کافه را پلمب کرده است  ...شهریور ماه همان
سال نیز خلیل هاللی ،رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی از ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ ها ،قهوه خانه ها و " فضای
عمومی " سفره خانه های سنتی خبر داده بود که این خبر در آن زمان با واکنش های زیادی مواجه شده بود  ...با وجود شرایط
سخت صدور مجوز برای کافی شاپ ها و پلمب آنها ،اما گزارش ها از گسترش کافی شاپ ها در شهرهای مختلف ایران حکایت
دارد  ...کافه داران شهر گفته اند در پی پلمب  1۵۰کافه ،دستکم  ۴۵۰نفر به جمع بیکاران این شهر افزوده شده است !» ...

اما این اولین بار نبوده است که رادیو فردا این گونه به دفاع از کافه داران و به طور غیر مستقیم به دفاع از عرضه ی آزاد قلیان
در کشورمان پرداخته است و بررسی سوابق این رسانه نما ما را با نمونه های بسیاری از این دست گزارشات ،از جمله در

اعتراض کافه داران مازندرانی و  ...آشنا خواهد کرد که همگی با بزرگنمایی در هم امیخته و ضمن مرتبط دانستن این موضوع
با بیکاری و مسائلی از این دست ،یک هدف که لزوم آزادی عرضه ی قلیان است را دنبال می کند.

اما همانطور که در مورد گزارشات پیشین رادیو فردا در این خصوص نیز به آن اشاره شد ،وقتی کمی در مورد آثار مخرّب و
منفی مصرف قلیان چه در حوزه های فردی و جسمی و چه در حوزه های روانی و اجتماعی و  ...تحقیق کنیم ،بی شک به دلیل
اصلی اصرارهای رادیو فردا از مخالفت با این مصوبه ی مجلس شورای اسالمی ،خواهیم رسید؛ دلیلی که یقینا بی ارتباط با نقش
گسترش فساد اخالقی – فرهنگی – اجتماعی ،وجود جامعه ای بیمار و  ...در ایجاد فضایی مناسب برای پیگیری اهداف غرب
در کشورمان نخواهد بود.

تحقیقات مختلفی که در مورد قلیان در جهان صورت گرفته است ،ثابت می کند که نیکوتین موجود در قلیان ده برابر بیشتر از
هروئین ،اعتیاد آور می باشد و به همین دلیل مصرف قلیان را می توان دروازه ی ورود به مصرف سایر مواد مخدّر دانست.

کارشناسان ،مصرف هر یک وعده قلیان را برابر هشتاد تا صد نخ سیگار می دانند که وقتی این میزان را در کنار چهار هزار
ماده ی سمّی و هفتاد ماده سرطان زا که در دود قلیان موجود است ،مورد توجه قرار دهیم ،بیش از پیش به بحرانی که می تواند
ایجاد کند پی خواهیم برد.

اهمیت برخورد با آن به قدری باال بوده است که حتی سازمان بهداشت جهانی ( )WHOنیز در پیامی مفصّل و چندین صفحه ای،
ضمن پرداختن به این آثار بخصوص در حوزه های سالمت جسمی (نقش قلیان در سرطان های مختلف ،بیماری های قلبی و
عروقی و  ،)...از تمامی کشورهای جهان درخواست کرده است که مصرف قلیان در تمامی مراکز عمومی را ممنوع ساخته و
با گسترش آن برخورد جدی نمایند.

وقتی رادیو فردا حامی دختران ایرانی می شود!

ما همواره در برهه های زمانی مختلف شاهد گزارشات مختلف رسانه ی صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا در خصوص
وضعیت زنان و دختران در جمهوری اسالمی ایران بوده ایم که همواره در تالش بوده است تا با سیاه نمایی خاص خود ،جهت
دادن هایش به موضوعات مختلف و بعضا بزرگنمایی برخی موارد ،ذهن مخاطبین خود را در این خصوص به بازی گرفته و
ادعاهای ضد ایرانی خود را به آنان بقبوالند؛ در این هفته نیز ما شاهد انتشار یکی دیگر از این نوع گزارشات توسط این رسانه
نما بوده ایم که تالش کرده است این بار با طرح موضوعاتی مانند ازدواج ،وضعیت حقوقی و  ...زنان و دختران در ایران را
هدف سیاه نمایی های خود قرار دهد.

رادیو فردا در گزارش ذکر شده ،با بازتاب درخواست یک سویه و جانبدارانه ی سازمان ملل متحد از کشورمان مبنی بر " لزوم
اصالح قوانین کیفری و ازدواج دختران " با درآمیختن این موضوع با ادعای تکراری و همیشگی اش در خصوص اعدام
مجرمین در کشورمان ،تأکید کرده است « :یک گروه ناظر سازمان ملل متحد می گوید ایران باید قوانینی که به ازدواج و
مجازات دختران کودک و نوجوان می انجامد را اصالح کند  ...به گزارش خبرگزاری رویترز کمیته حقوق کودک سازمان ملل
متحد 1۵ ،بهمن ماه ،گفته است " ایران به مجازات کودکانی که زیر سن  1۸سال مرتکب جرمی شده اند ،ادامه می دهد .آنچه بر
خالف مصداق های بین المللی است "  ...گزارش تازه در پی تحقیقات  1۸عضو این کمیته از ایران و  13کشور دیگر منتشر

شده است  ...به گفته این کمیته وضعیت در مورد دختران بدتر است چرا که از نظر قانونی در سن  9سالگی می توان آنها را
مجبور به ازدواج کرد ،آنهم با این وجود که در خود قوانین ایران نیز این سن کمی بیشتر و  13سال است  ...سن  9و  1۵سال
برای دختران و پسران ،برای اعمال مجازات هایی که باید در مورد بزرگساالن اجرا شود ،نیز مصداق دارد .آنچه سازمان ملل
می گوید باز هم در مورد دختران " تبعیض آمیزتر " است  ...سازمان های بین المللی و فرادولتی بارها در مورد اعمال
مجازات ،به ویژه صدور حکم اعدام علیه کودکان در ایران ،هشدار داده و از تهران خواسته اند قوانینش را اصالح کند .این
درخواست ها تا کنون نتیجه ای نداشته است  ...در مواردی قوه قضائیه ایران گفته است کودکان زیر  1۸سال اعدام نمی شوند،
اما فعاالن و حقوقدانان این گفته ها را رد کرده اند  ...سازمان عفو بین الملل نیز در گزارش تازه ای گفته است ده ها مجرم زیر
 1۸سال در حال حاضر در زندان های ایران منتظر اجرای حکم اعدام هستند  ...بنا بر آمارهای رسمی در ایران هزاران دختر
نوجوان زیر سن  1۵سال ازدواج می کنند .در مواردی آمار منتشرشده از ازدواج دختران زیر سن  1۸سال ،یک سوم کل
ازدواج های ثبت شده را در بر گرفته است  ...به گفته ناظران سازمان ملل ،ایران به مردان اجازه می دهد با دختران  9ساله
رابطه جنسی داشته باشند و اشکال مختلف آزار و اذیت جنسی کودکان در ایران نیز مجازاتی را در بر نمی گیرد  ...کمیته حقوق
کودک سازمان ملل متحد در مورد گزارش ها از افزایش شمار ازدواج های اجباری در سن  1۰سال یا کم تر در ایران با مردان
به مراتب سالخورده تر " ،عمیقا " ابراز نگرانی کرده است  ...سازمان ثبت احوال ایران در سال  1391گفته بود تنها در تهران
دست کم  ۷۵ازدواج زیر  1۰سال ثبت شده است !» ...

اما این رسانه ی آمریکایی این گونه در خصوص وضعیت زندگی دختران ایرانی به سیاه نمایی می پردازد که وضعیت زنان و
دختران در آمریکا بسیار اسف بارتر از ایران است؛ برای نمونه تنها در سال  ،2۰۰۶بر اساس نتایج تحقیقات به عمل آمده در
دانشگاه پنسیلوانیا ،بیش از  3۰۰هزار كودك و نوجوان در ایاالت متحده آمریکا در معرض خطر استثمار جنسی برای اهداف
تجاری قرار گرفته اند که در این میان ،حتی دختران  ۵و  ۶ساله نیز در معرض انجام فعالیت های جنسی براي كسب سود
اقتصادی قرار گرفته اند و این در حالیست که بر اساس نظر کارشناسان خود ایاالت متحده ،فقدان سیستم حمایتی مناسب و كارآمد
از كودكان قربانی قاچاق و استثمار جنسی ،خصوصا دختران ،سبب شده است كه آنان در این كشور در وضعیت بسیار نامطلوب
و اسف باری قرار گیرند.

کیم كترال ،استاد یار دانشگاه بیلور در امور اجتماعی در این باره در کنفرانسی تأکید کرده است که " عالوه بر تجارت در سطح
بین المللی ،قاچاقچیان انسان ،زنان و دختران را در داخل آمریكا هم مي فروشند .سن متوسط برای دختری كه وارد تجارت
جنسی می شود  13سال می باشد .دختران بیشتر در معرض خطر فرار ،طرد شدن ،بی خانمان شدن می باشند و دختران با
سابقه سوء استفاده جنسی اغلب اعتماد به نفس پایین تری دارند .از كودكان در مسایل جنسی به وفور استفاده می شوند و برخی
مواقع به قیمت  ۴۰۰دالر برای یك ساعت بردگی جنسی اجاره داده می شوند .یك زن را روزانه بین  1۰تا  1۵مرتبه وادار به
کارهای غیراخالقی می كنند و این كار را در شش روز هفته انجام می دهند " ...

دلسوزی های خاله خرسه برای دختر ورزشکار ایرانی

در راستای موضوع باال ،یکی دیگر از گزارشاتی که در این هفته مورد بررسی قرار خواهیم داد ،گزارشی بوده است که رادیو
فردا در خصوص وضعیت سارا عبدالمالکی ،دختر ورزشکار ایرانی منتشر کرده است؛ جایی که این رسانه نما با پرداختن به
وضعیت این عضو تیم ملی راگبی و مربی هندبال کشورمان که پس از تصادف رانندگی شدید در بیمارستان بستری بوده است،
تالش کرده است تا با سیاه نمایی ،کمک های صورت گرفته از سوی مسئولین و شخصیت های کشورمان را به وی و خانواده
اش زیر سوال برده و با سیاه نمایی طوری وانمود کند که گویی مسئولین ورزشی و حکومتی در کشورمان نه تنها به کمک این
ورزشکار جوان نرفته اند بلکه حتی به شکل هایی مختلف در مسیر کمک رسانی سایرین نیز سنگ اندازی و مانع تراشی کرده
اند.

این رادیوی فارسی زبان وابسته به کاخ سفید در بخش هایی از گزارش یادآوری شده در باال ،تأکید می کند « :با گذشت  19روز
از سانحه تصادف بازیکن تیم ملی راگبی زنان ایران ،وزارت ورزش اعالم کرد هزینه درمان او را به عهده می گیرد .حساب
بانکی برای کمک های مردمی به سارا عبدالمالکی مسدود شده است  29 ...دی وقتی سارا عبدالمالکی از کرمانشاه به تهران
برمی گشت ،تصادف کرد .او برای استعدادیابی به کرمانشاه رفته بود .سارا هم مربی هندبال است و هم بازیکن و داور این
رشته .ضمن اینکه در تیم ملی راگبی عضویت دارد  ...مادر سارا پس از تصادف گفته بود :گوشی اش را موقع تصادف دزدیدند
و ما شماره ای نداشتیم که به کسی خبر بدهیم .به شماره میرزا آقابیک ،رئیس انجمن راگبی ،زنگ زدم .یکی را فرستاد
بیمارستان .آمد ولی دیگری خبری نشد!  ...اورژانس بعد از تصادف ،او را به بیمارستانی در قزوین برده بود .به گفته مادر
سارا ،در بیمارستان اعالم کردند او زنده نیست و فوت کرده ،ولی با شوک به زندگی برگشت  ...خانم ابوترابی در مصاحبه با
روزنامه سپید درباره آخرین وضعیت دخترش گفته " :ضربه مغزی شده .مهره چهار و پنجش شکسته و در نخاع فرو رفته.
دنده ها هم شکسته و یک قسمت از ریه اش را سوراخ کرده .عفونت ریه خیلی باالست .شانه راست و دست راستش پالتین می
خواهد .نصف پیشانی اش هم رفته .دکترها گفته اند احتمال قطع نخاع وجود دارد "  ...سارا عبدالمالکی دانشجوی تربیت بدنی
است و سی دی باید در امتحانات آخر ترم شرکت می کرد .پدرش کارگر است .خودش هم درآمدی از ورزش نداشت اما خانواده
اش پس از تصادف بیش از  32میلیون تومان برای او هزینه کردند  ...مادر سارا که خود نیز جزو بیماران خاص است ،درباره
تامین هزینه درمان فرزندش گفت " :از  ۵۰نفر قرض گرفتهایم .یکی از دوستان چک  1۰روزه داده .از بقیه هم دویست هزار
تومان ،یک میلیون تومان و  ...گرفتهایم .چند بار جراحی اش کرده اند .چند جراحی دیگر هم می خواهد .نه خانه ای داریم و نه
ماشینی که بفروشیم .همه اثاث خانه را هم بفروشیم ،هزینه درمانش نمی شود "  ...در پی تصادف و مصاحبه مادر سارا،
خبرنگاران با مسئولین ورزشی تماس گرفتند .نایب رئیس زنان در فدراسیون هندبال گفت از حادثه بی اطالع است و بعدا
پاسخگو خواهد بود اما بعدا دیگر جوابگوی تماس ها نشد! !» ...

جالب این جاست رادیو فردا در ادامه به مسدود شدن حساب های مربوط به اعضای خانواده ی این دختر ورزشکار ایرانی که
برای ارسال کمک ها اعالم شده بود پرداخته است که در واقعیت بر اساس مصاحبه های منتشر شده مریم ابوترابی ،مادر سارا
عبدالملکی در گفت و گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) درباره این مشکل اظهار کرد :خدا را شکر این
مشکل حل شد و اختالل بانکی بود که همان روز برطرف شد.

حمایت شخصیت های شناخته شده ی بسیاری از ورزشکارانی مانند علی دایی ،سردار آزمون و  ...گرفته تا بازیگرانی مانند
رامبد جوان ،شقاق دهقان و  ،...مسئولین مختلفی مانند رباب شهریان ،معاون بانوان وزیر ورزش و جوانان ،قاضی زاده
هاشمی ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و  ...کامال کذب بودن ادعاهای رادیو فردا را نشان می دهد؛ بگذریم از حمایت
بسیاری افراد ناشناس که هیچوقت شناخته نمی شوند.

عالوه بر همه این ها ،وزارت بهداشت ،درمان و اموزش پزشکی کشورمان تمامی هزینه های درمانی سارا عبدالمالکی ،دختر
ملی پوش ایرانی را برعهده گرفته است که نشان از اهمیت باالی این دختر ایرانی برای مردم و مسئولین کشورمان دارد.

آنچه در باال خوانده اید ،نودمین 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 سومین هفته از بهمن ماه  16 ( 1394الی  23بهمن ماه  ) 1394پرداخته است.

