رادیو فردا در هفتهای که گذشت! (شماره )041
 51/51/5931الی 19/51/5931

یکصد و چهلمین شماره از مجله هفتگی رادیو دیروز با عنوان "رادیو فردا در هفته ای که گذشت!" ،بخشی از برنامهها و
گزارشهای این رسانه فارسی زبان ضد ایرانی را در بازه زمانی سومین هفته از اسفند ماه  5931را به طور خالصه مورد
بررسی قرار میدهد.

رادیو دیروز گزارش میدهد؛

سومین هفته از آخرین ماه سال  5931نیز با تمام پستی و بلندیهایش در دنیای خبر سپری شده است و هر مجموعه ای تالش کرده
است تا در این میان از بین آبهای گل آلود ،اهداف و منافع خود و حامیانش را صید کند.

رادیو فردا نیز در همین راستا تالش کرده است تا واقعیتهای این مضوعات را آن طور که به نفع اربابانش باشد ،بیان کند و در
این مسیر واقعیتهای بسیاری را از دید مخاطبینش پنهان نگاه داشته است و در همین راستا رادیو دیروز تالش کرده است تا با
تنظیم و انتشار مجله ای هفتگی با عنوان "رادیو فردا در هفته ای که گذشت!" ،بخشی از مهمترین برنامهها و گزارشهای این ر

با توجه به این شرایط ،رادیو دیروز تالش کرده است تا با تنظیم و انتشار مجله ای هفتگی که در قالب سری گزارشاتی با عنوان
"رادیو فردا در هفته ای که گذشت!" منتشر میشود ،به طور خالصه بخشی از برنامهها و گزارشهای این رسانه فارسی زبان
وابسته به دولت آمریکا را مورد بررسی قرار دهد.

بر این اساس ،آن چه در ادامه مطالعه خواهید کرد ،یکصد و چهلمین شماره از این مجله هفتگی رادیو دیروز است که به بررسی
بخشی از فعالیتهای رادیو فردا در طول سومین هفته از اسفند ماه سال  51( 5931الی  19اسفند ماه  )5931پرداخته است.

شما مخاطبین گرامی میتوانید در یکصد و چهلمین شماره مجله هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی مختلف از قبیل واکنش
نگرانی رادیو فردا برای سالمت جسمانی سران پیر فتنه  ،5911همراهیهای ضد ایرانی رادیو فردا و آل خلیفه در بحرین ،بهره
برداری سیاسی و ضد ایرانی از مذهب با تأکید بر واژه "نوکیش" ،نگرانیهای این رسانه صهیونیستی – آمریکایی برای نتایج
پروژه ترویج اعتصای غذا میان زندانیان در ایران ،واکنش همراه با استقبال این رسانه فارسی زبان از دور جدید صدور قانون
منع ورود اتباع چند کشور به خاک آمریکا توسط دونالد ترامپ و  ...را مورد مشاهده نمایید.

فتنه گری که پیری را باور نمیکند!

اولین بخش از این شماره مجله هفتگی رادیو دیروز را به نگرانیهای رادیو فردا برای سالمت جسمانی فتنه گران پیر در کشورمان
اختصاص دادهایم؛ جایی که این رسانه صهیونیستی – آمریکایی بدون در نظر گرفتن شرایط سنی سران فتنه به ویژه مهدی کروبی،
حصر را عامل برخی از مشکالت جسمانی آنها دانسته است و یا شاید هم این فتنه گران خود پیری را باور ندارند.

رادیو فردا در گزارشی که به این موضوع پرداخته است ،در خصوص وضعیت جسمانی مهدی کروبی ،میآورد« :همسر مهدی
کروبی در نامهای به وزیر اطالعات ،ضمن اعتراض به "بی مسئولیتی عامدانه" آن وزارتخانه در قبال جان همسرش ،اعالم کرد
که ماموران امنیتی هنگام رخ دادن حادثهای برای آقای کروبی ،اجازه ندارند با اورژانس تماس بگیرند و باید فقط با بیمارستان

وزارت اطالعات تماس بگیرند .وی در این نامه تاکید کرده که ماموران امنیتی "در شرایط اورژانسی که لحظهها تعیین کننده"
است ،اجازه ندارند با اورژانس تماس بگیرند و تنها باید با بیمارستان وزارت اطالعات تماس بگیرند .خانم کروبی تاکید کرد که
"این تجربه تلخ" در حادثه شکستگی ساق پای آقای کروبی رخ داده است .وی با اشاره به فاصله زیاد بیمارستان وزارت اطالعات
با محل حصر آقای کروبی ،اصرار این وزارتخانه برای تماس با این بیمارستان در شرایط اورژانسی را "غیر منطقی" و "سؤال
برانگیز" خواند .فاطمه کروبی در این نامه تاکید کرد که "اصرار در این شیوه ،معنایی جز بیمسئولیتی عامدانه در قبال جان" آقای
کروبی ندارد .وی خبر داد که  1۲آذر  3۲نیز نامهای به وزیر بهداشت درباره "لزوم همکاری مقامات امنیتی در جهت پیگیری
امور درمانی" همسرش نوشته و "ناگزیر" شده که بار دیگر به وزیر اطالعات نامه بنویسد .خانواده مهدی کروبی ،میر حسین
موسوی و زهرا رهنورد پیش از این بارها درباره وضعیت جسمی آنان ابراز نگرانی کرده بودند .مهدی کروبی روز  5۱اسفند
برای معاینه قلبش ،ساعاتی به بیمارستان منتقل و پس از معاینه به خانه بازگردانده شد .حسین کروبی پسر آقای کروبی ،گفته بود
که پزشک پدرش در آخرین معاینه اعالم کرده بود که "ضربان قلب وی منظم نیست و از حالت نرمال خارج شده" و به همین دلیل
او به بیمارستان منتقل شده بود .مهدی کروبی به دلیل شکستگی پا صبح روز  5۱آذر  3۲عمل جراحی شد و در پی این عمل،
حسین فریدون ،برادر رییسجمهوری ایران ،از او عیادت و "سالم" حسن روحانی را به او "ابالغ" کرد .این ششمین عمل جراحی
مهدی کروبی از زمان آغاز حصر خانگی او بود و پیش از آن عمل جراحی دیسک کمر ،زانو ،مجرای ادرار ،چشم و قلب روی
وی انجام شده بود».

اما آیا اگر این پیرمرد فتنه گر در حصر خانگی نبود ،هنوز در همان ایام جوانی باقی مانده بود و سنش افزایش پیدا نمیکرد؟!

مهدی کروبی متولد  5951است و اکنون در هشتاد سالگی بسر میبرد ،و آیا برخی دردها و بیماریها در هشتاد سالگی اتفاقی
عجیب و غریب است که اگر او در حصر نبود به ان ها مبتال نمیشد؟!

ظاهرا امید به زندگی در این پیرمرد بیش از هر ایرانی دیگری است که با هشتاد سال سن همچنان به آینده امیدوار است.

آیا اگر در حصر نبود از این همه امکانات درمانی که اکنون برخوردار است ،بهره مند بود؟! میدانید همانطور که خود رادیو فردا
خبر داد ،چشمان این فتنه گر بزرگ را قاضی زاده هاشمی ،وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور شخصا در یکی از
بهترین بیمارستانهای چشم کشور جراحی کرده است که شاید اگر در حصر نبود این امکان را پیدا نمیکرد؛ همان گونه که خیلی
از بیماران در کشورمان پیدا نمیکنند.

حصر نه تنها عامل بروز بیماریها در این پیرمرد نبوده ،بلکه با امکانات خود در جهت رفع آنها نیز گام برداشته است؛ انجام
چندین عمل جراحی روی اقسانقاط بدن مهدی کروبی انجام شده است ،از جراحی شکستگی پا گرفته تا دیسک کمر ،زانو ،مجرای
ادرار ،چشم و قلب همگی در همین دوران حصر اتفاق افتاده است که نشان میدهد بی توجهی به سالمت جسمی وی که همواره
فریاد زده شده است ،تنها دروغی بیش نیست.

آیا اگر یک روز ،پس از  18سال زندگی ،خداوند فرشته مرگ را به سراغ او بفرستد هم حصر دلیل آن است؟!

همصدایی رادیو فردا و آل خلیه بر ضد ایران

حمایتهای رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا از رژیم دیکتاتور آل خلیفه در بحرین را بارها شاهد بودهایم و دیدیم که
چگونه تالش میکند تا با توجیهاتی بعضا بچگانه ،جنایات این رژیم علیه مردم را کم رنگ ساخته یا مخفی نماید.

در همین راستا این هفته نیز رادیو فردا گزارشی را منتشر کرده است که این بار ادعای تکراری آل خلیفه مبنی بر بازداشت تعدادی
به جرم همکاری با ایران را مطرح میکند و با این بهانه در ابراز کینه علیه جمهوری اسالمی ایران با آل خلیفه همصدا میشود.

رادیو فردا در این گزارش مینویسد« :دولت بحرین میگوید  1۱نفر را در ارتباط با آنچه "عضویت در گروه تروریستی مورد
حمایت ایران" نامیده ،بازداشت کرده است .بحرین بارها ایران را به مداخله در امور خود متهم کرده و تهران بارها این اتهام را
رد کرده است .دولت بحرین  5۲اسفند ماه در بیانیهای گفته است "یک گروه  ۱۲نفره" به ایران و عراق رفته بودند تا "در پایگاههای
سپاه پاسداران آموزش ببینند" .این بیانیه افزوده است که این افراد "در زمینه استفاده از مواد انفجاری و اسلحه آموزش دیدهاند".
پلیس بحرین همچنین میگوید از آنها "سالح ،بمب ،خودرو ،قایق و یک هواپیمای بدون سرنشین" کشف و ضبط کرده است .به
گزارش آسوشیتدپرس این بیانیه افراد بازداشتشده و مظنون را ،به دست داشتن در مجموعهای از حمالت ،از جمله حمله و آزادی
شماری از زندانیان از زندانی در نزدیکی منامه ،در آغاز سال جاری میالدی ،متهم کرده است .این نخستین بار نیست که بحرین،
دولت ایران را بهشکلی به دخالت در امورد داخلی خود متهم میکند .در عین حال نخستین بار نیست که دولت منامه ،از بازداشت،
دستگیری یا درگیری با افراد "مورد حمایت ایران" یا "آموزشدیده توسط سپاه پاسداران" خبر میدهد».

این در حالی است که رژیم آل خلیفه تنها از بهانههایی مانند ارتباط با جمهوری اسالمی ایران برای تداوم بخشیدن به جنایتهای
ضد بشریاش در بحرین استفاده میکند و غرب نیز در کمال خونسردی بجای اینکه به طور جدی در مقابل نقض انسانیت و حقوق
بشر توسط این رژیم بایستند ،به نوعی به حمایت و توجیه جنایاتش میپردازند.

از سال  1855میالدی ( 51فوریه سال  1855میالدی –  11بهمن سال  )5913که موج اعتراضات بر حق مردمی در بحرین
فراگیر شده است ،تا کنون رژیم آل خلیفه با همکاری مستقیم و غیر مستقیم آمریکا و عربستان سعودی به سرکوب وحشیانه و قتل
عام مردم معترض و انقالبی به ویژه شیعیان بحرین ادامه میدهد.

تنها در همان سال نخست و در یک سال بیش از  91مسجد متعلق به شیعیان در بحرین با خاک یکسان شده ،شخصیتهای برجسته
شیعه در این کشور یا بازداشت ،یا اعدام و یا صلب تابعیت شدهاند.

در خیابانهای بحرین مزدودان آل سعود در همکاری با رژیم بحرین برای سرکوب معترضان ،به طور مستقیم جمجمه مردم را
هدف قرار میدهند و حتی به زنان باردار نیز رحم نمیکنند.

عفو بین الملل بارها نام بحرین را در لیست جدیترین ناقضان حقوق بشر در سالهای مختلف قید کرده است.

و با همه این وجود ،تنها مسئله مهمی که در خصوص تحوالت بحرین برای رادیو فردا و امثال آن قابل اهمیت است ،بازداشت
افرادی به اتهام واهی همکاری با ایران اسالمی است که این رویکرد کامال سیاست زدگی و ابزار بودن این مجموعه را نمایان
میسازد.

مذهبی که بازیچه میشود!

بخش بعدی مجله این هفته را به ادامه بازیچه قرار گرفتن مذهب در جریان سیاستهای ضد ایرانی رادیو فردا اختصاص دادهایم؛
جایی که بار دیگر با پرداختن به خبر بازداشت دو مجرم در کشورمان ،آنها را "نوکیش" مسیحی میخواند و محاکمه و بازداشتشان
را ناشی از دین و اعتقاقات مذهبیشان معرفی میکند.

این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در این باره عنوان میکند« :نصور برجی ،سخنگوی کمیته ماده  51وابسته به شورای کلیساهای
همگام در لندن ،روز جمعه ،به رادیو فردا گفت انوشه رضابخش و سهیل زرگرزاده ،نوکیشان مسیحی ،حدود دو هفته پیش در
شهر ارومیه بازداشت شدند .آقای برجی افزود این مادر و پسر مسیحی در منزل خود و توسط نیروهای لباس شخصی اطالعات
سپاه ارومیه دستگیر شدهاند و دلیل بازداشت آنها تاکنون اعالم نشده است .به گزارش سایت محبت نیوز که اخبار مربوط به
مسیحیان ایرانی را پوشش میدهد ،این دو نفر پیش از این سابقه بازداشت نداشتهاند .به نوشته این سایت" ،سهیل زرگرزاده،
دانشجوی سال چهارم روانشناسی است و شاهدان عینی میگویند در هنگام دستگیری ،نیروهای امنیتی بسیاری از کتابها و جزوات
او را از منزل خارج کردند که در بین آنها چند جلد کتاب مقدس و جزوات الهیاتی هم وجود داشته است" .از انقالب سال ۱۱
تاکنون چند رهبر کلیسا در ایران کشته شدهاند و صدها مسیحی نیز تحت بازجویی بوده و زندانی شدهاند .چاپ کتاب مقدس به زبان
فارسی ممنوع شده و برخی از کلیساها تعطیل و از مراسم کلیسایی جلوگیری به عمل آمده است .اوایل آذرماه 53 ،سازمان حقوق
بشری با انتشار بیانیهای مشترک از جامعه بینالمللی خواستند تا به آزار و اذیت نوکیشان مسیحی در ایران خاتمه بدهند».

اما آیا همه واقعیت در خصوص این دو مجرم همان چیزی است که رادیو فردا میگوید؟!

آیا اعتقاد به هر دینی باعث میشود که قانون را زیر پا بگذاری و در برابر برخورد با بی قانونی نیز مصونیت داشته باشی؟!

آیا نوکیشان مسیحی به واقع پایبند به اصول مسیحیت هستند یا از عنوان این دین الهی برای جرائم و جنایات خود استفاده میکنند؟!

کشیشی به نام "داوود نجات ثابت" که جزو خادمین اسبق کلیسای خانگی خانجانیسم بوده است با انتشار کلیپی ضمن تأکید بر این
که بخاطر کاله برداریها و فساد موجود در این کلیساها از آنها جدا شده است و فساد در این کلیساها و افرادی که به ظاهر نام
نوکیش را برای خود انتخاب کردهاند ،باعث روی برگرداندن بسیاری از مسیحیت واقعی شده است ،اذعان میکند " :کشیش مسیحی
میگوید زندگی پر از فساد و گناه و تجاوز و تجمالت مادی اینها باعث شده تا نام مسیحیت در بین مردم تخریب شود و روح خدا
در هیچکدام از اعمال این کلیساها دیده نشود .خواهر زاده من با یک فرد دیگری در منزل آقای خانجانیسم فساد میکردند و فیلمهای
مستهجن در آنجا خرید و فروش میکردند و خانه این آقا تبدیل به مرکز انجام عمل زنا و پخش فیلمهای اورجینال مستهجن شده
بود"

بعالوه ،ارامنه و مسیحیان با توجه به واقعیتهای موجود ،کامال امن و سالم زندگی میکنند و نهتنها با محدودیت در رفتارهای دینی
خود مواجه نیستند بلکه آمارها نشان میدهد که برای جمعیت تقریبی  518هزار نفری ارامنه در کشورمان ،بیش از  988کلیسای
رسمی فعال وجود دارد که به عبارتی برای هر  188مسیحی یک کلیسا فعالیت میکند که این میزان دسته به اماکن مذهبی ،برای
مسیحیان بسیار شرایط مساعدتری نسبت به حتی شیعیانی است که اکثریت ساکنین ایران را شامل میشوند .در همین شرایط برای
هر  5588نفر مسلمان شیعه در ایران ،یک مسجد در کشورمان وجود دارد.

رادیو فردا و نتایج وارونه یک پروژه!

رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا بارها تالش کرده است تا اعتصاب غذا را تنها راه رسیدن مجرمین به اهدافشان در
زندانهای کشورمان و نشانه ای برای اثبات دروغی بزرگ به نام بی گناهیان ها معرفی کند و گروهی نیز فریب این پروژه را
خورده و سالمتی خود را برای هیچ در خطر انداختند.

در این هفته رادیو فردا گزارشی را منتشر کرده است که به وسیله ان ،ضمن نگرانی برای مجرمی با نام "آرش صادقی" که به
دلیل اعتصاب غذا سالمتیاش به مخاطره افتاده است ،همان مسیر گذشته را برای ساختن یک قهرمان به جای مجرم از وی دنبال
کند.

رادیو فردا در گزارش اخیر خود با پرداختن به نگرانیعفو بین الملل برای وضعیت سالمتی آرش صادقی ،مینویسد« :سازمان عفو
بینالملل در بیانیهای که روز یکشنبه منتشر شد اعالم کرد که ممانعت سپاه پاسداران از دسترسی فوری آرش صادقی ،زندانی
عقیدتی ،به خدمات پزشکی "مصداق شکنجه" است .به نوشته عفو بینالملل ،آرش صادقی ،فعال حقوق بشر ،دچار مشکالت تنفسی
و همچنین خونریزی داخلی ناشی از زخم معده شده و از دلدرد و مشکالت گوارشی رنج میبرد .آرش صادقی که از سوی دادگاه
انقالب به اتهامهایی از قبیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ،ارتباط با پژاک ،حمایت از بهائیان و نامهنگاری با احمد شهید ،که تا
آذرماه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران بود ،جمعا به نوزده سال حبس محکوم شده ،چند ماه پیش در
اعتراض به بازداشت همسرش بیش از هفتاد روز اعتصاب غذا کرد .پیشتر آرش صادقی در اعتراض به بازداشت همسرش،
گلرخ ابراهیمی ،بیش از  ۱8روز اعتصاب غذا کرده بود که روز  5۲دی ،خانم ابراهیمی به مرخصی آمد و آقای صادقی نیز به
اعتصاب غذای خود پایان داد .خانم ابراهیمی در اوایل بهمن ماه دوباره به زندان بازگردانده شد .گلرخ ابراهیمی برای نوشتن
داستان منتشرنشدهای درباره سنگسار در ایران ،به "توهین به مقدسات" متهم شده است .عفو بینالملل نوشته نسخه چاپنشده کتاب
ابراهیمی ،هنگامی که مأموران برای دستگیری وی و همسرش به خانه آنها رفته بودند کشف شده است .آرش صادقی در بند 9۱8
زندان اوین زندانی است .محدودیتهای شدیدی علیه زندانیان سیاسی در فضای بند  9۱8و خانوادههایشان اعمال میشود».

اما همانطور که اشاره شد این نگرانی رادیو فردا برای سالمت "آرش صادقی" در حالی مشاهده میشود که مشکالتی برای سالمتی
این مجرم ایجاد شده است ناشی از اعتصاب غذایی است که خود این رسانه فارسی زبان وابسته به کاخ سفید ،بارها و بارها بر آن
تأکید کرده است و نه تنها آرش صادقی ،بلکه همه مجرمین زندانی در کشورمان را به انجام این رفتار دعوت کرده است.

بنابر این رادیو فردا و سیاستهای اربابانش در وضعیت جسمانی افرادی مانند آرش صادقی یقینا دخیل بودهاند و اگر ابراز نگرانی
میکنند ،برای نتیجه معکوس رفتارها و تبلیغات خودشان نگران هستند.

آرش صادقی فریب این سیاست را خورده و در زندان با شعار بی گناهی همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی دست به اعتصاب غذا
زد؛ در حالی که با مرخصی چند روزه همسرش از زندان موافقت شده بود ،رادیو فردا و دیگر رسانههای هم مسیرش این مرخصی
را آزادی معرفی کرده و تالش کردند تا آن آزادی خیالی را نتیجه همین اعتصابها نشان دهند.

اما واقعیت این گونه نبود ،بلکه وقتی آرش صادقی فهمید که برای بررسی پرونده مرخصی همسرش باید ابتدا از اعتصاب دست
بکشد ،این کار را کرد و سپس پرونده مذکور همانند هر مجرم و زندانی دیگر مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.

بازگشت گلرخ ابراهیمی به زندان پس از اتمام مرخصی ،بیش از پیش نشان داد که همه تبلیغات آن ابزارهای رسانه ای غربی
دروغهایی کذب بیشتر نبوده است.

اما ظاهرا "صادقی" همچنان از خواب غفلت بیدار نشده است و عالقه مند است تا سالمتی خود را فدای راه سیاستها و تبلیغات
ضد ایرانی این دشمنان کند و تنها به همین نگرانیهای صوری آنها دل خوش کرده است.

واکنش رادیو فردا به دور جدید ممنوعیت ورود به خاک آمریکا

همانطور که پیشتر در همین مجله به آن پرداختهایم ،از همان آغاز اعالم تصمیم دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری ایاالت متحده
آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع چند کشور از جمله ایران به خاک آمریکا ،رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا با
عالقه مندی از آن استقبال کرده و به توجیه این رفتار غیر انسانی ،نژادپرستانه و تبعیض آمیز پرداخته است.

در این هفته نیز شاهد واکنش خاص رادیو فردا به دور جدید صدور فرمان منع ورود به ایاالت متحده برای اتباع این کشورها
بودهایم.

این رسانه فارسی زبان وابسته به کاخ سفید در این رابطه عنوان کرده است« :یک مقام کاخ سفید گفته است رئیسجمهوری آمریکا
فرمان جدید مهاجرتی و منع موقت ورود را روز دوشنبه امضا خواهد کرد .در فرمان اولیه دونالد ترامپ ،صدور روادید و ورود
شهروندان ایران و شـِش کشور دیگر به آمریکا بهطور موقت متوقف شده بود .خبرگزاری آسوشیتدپرس  5۱اسفند ماه به نقل از
یک مقام کاخ سفید میگوید فرمان اجرایی جدید آماده شده و روز دوشنبه (بهوقت آمریکا) ابالغ میشود .نام این مقام دولتی فاش
نشدهاست .فرمان منع موقت ورود کشورهای هفتگانه به آمریکا چند روز پس از آغاز به کار آقای ترامپ ،توسط او صادر شد.
اما این فرمان با ممانعتهای قانونی روبهرو شد و در نهایت دادگاه فدرالی در واشینگتن ،در میانه بهمن ماه ،رأی به تعلیق موقت
آن داد .پس از آن بود که دولت آمریکا اعالم کرد در حال آمادهکردن فرمانی تازه ،با در نظر گرفتن ادله قانونی است .با این همه
صدور این فرمان چندین بار عقب افتاده بود و در نهایت در هفته گذشته نیز مقامهای کاخ سفید از ابالغ آن در هفته میالدی پیشرو
خبر دادند .فرمان اولیه آقای ترامپ به طور موقت ،جلوی ورود شهروندان ایران ،عراق ،سومالی ،سودان ،یمن ،سوریه و لیبی را
میگرفت و برنامه پذیرش پناهجویان را نیز لغو میکرد .آسوشیتدپرس میگوید انتظار میرود در فرمان جدید نام کشور عراق
حذف شده و تغییراتی دیگر نیز در آن لحاظ شده باشد؛ از جمله این احتمال وجود دارد که روادیدهای صادرشده تا کنون برای
شهروندان کشورهای مشمول ،متحرم شمرده شود».

این در حالی است که تصمیم کامال نژادپرستانه و تبعیض آمیز ترامپ ،نه تنها در کشورهای مختلفی که جامعه هدف این تصمیم
هستند و نه تنها در سایر کشورهای جهان از جمله کشورهای غربی دوست ایاالت متحده ،بلکه در داخل این کشور نیز اعتراضات
گسترده ای را به دنبال داشته است.

اعتراضات گسترده مردمی در فرودگاههای ایالتهای مختلف آمریکا در اعتراض به تصمیم اخیر دونالد ترامپ که با دخالت پلیس
این کشور به خشونت نیز کشیده شده است ،تنها یک نمونه از این اعتراضات است.

تعدادی از برندگان جایزه نوبل و چهرههای برجسته دانشگاهی در آمریکا در نامه ای با انتقاد و اعتراض شدید به این تصمیم ،این
گونه تأکید کردهاند" :این فرمان اجرایی به رهبری آمریکا در عرصه تحقیق و آموزش عالی لطمه می زند .شمارزیادی از محققان
کشورهایی که هدف این فرمان اجرایی هستند در مراکز تحقیقاتی آمریکا مشغول به کار هستند .تنها از کشور ایران ،در سه سال
گذشته سه هزار دانشجوی ایرانی از دانشگاههای آمریکا در مقطع دکترا فارغ التحصیل شدند".

نیدیا والسکوئس ،نماینده شهر نیویورک در مجلس نمایندگان نیز با فریاد اعتراض به تصمیم ترامپ در این باره ،گفته است" :کاری
که کردی شرم آور است .این اقدام شما نه تنها در میان جوامع کارگری در آمریکا سردرگمی بوجود آورده بلکه کارکنان دستگاه
امنیت داخلی هم گیج شدهاند .زیرا افرادی در این کشور زندگی میکنند که روادید قانونی در اختیار دارند اما غیرقانونی بازداشت
شدهاند و این شرم آور است".

جالب این جاست که هدف از این تصمیم جلوگیری از ورود تروریست به آمریکا بیان شده است ،در حالی که در تاریخ هیچ گونه
تبعه این کشورهای منع شده خطری برای ایاالت متحده ایجاد نکردهاند ،و از طرفی دیگر کشورهایی مانند عربستان سعودی که
اتباعش بیشترین عملیاتهای تروریستی را در خاک آمریکا انجام دادهاند ،از این ممنوعیت دور ماندهاند.

آنچه در باال خواندهاید ،یکصد و چهلمین شماره از مجله 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 رسانه
صهیونیستی – آمریکایی در سومین هفته از اسفند ماه  51( 5931الی  19اسفند ماه  )5931پرداخته است.

