رادیو فردا در هفتهای که گذشت! (شماره )419
 02/20/6931الی 96/20/6931

در یکصد و چهل و نهمین شماره از مجله هفتگی رادیو دیروز در قالب سری گزارشات "رادیو فردا در هفته ای که گذشت!"،
بخشی از مهمترین فعالیتهای این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در چهارمین هفته از اردیبهشت ماه  6931را به طور خالصه
مورد بررسی قرار میدهیم.

رادیو دیروز گزارش میدهد؛

چهارمین هفته از اردیبهشت  6931با برنامهها و گزارشهای مختلفی از سوی رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا همراه
بوده است که بیش از پیش حول محور موضوع انتخابات در ایران طراحی و اجرا شدهاند و یک هدف کلی که کاهش مشارکت
مردمی و دو دستگی در بین مردم ایران است را دنبال کردهاند.

در همین راستا ،رادیو دیروز با تنظیم و انتشار مجله ای هفتگی ،تحت عنوان "رادیو فردا در هفته ای که گذشت!" به طور خالصه
بخشی از مهمترین برنامهها و گزارشهای این رسانه ضد ایرانی وابسته به کاخ سفید را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.

بر این اساس ،آن چه در ادامه مطالعه خواهید کرد ،یکصد و چهل و نهمین شماره از این مجل ٔه هفتگی رادیو دیروز است که به
بررسی بخشی از فعالیتهای رادیو فردا در طول چهارمین هفته از اردیبهشت ماه سال  02( 6931الی  96اردیبهشت ماه )6931
پرداخته است.

شماره مجل ٔه هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی مختلف از قبیل
شما مخاطبین گرامی میتوانید در یکصد و چهل و نهمین
ٔ
تالش همه جانبه رادیو فردا برای کاهش مشارکت مردمی در انتخابات ایران ،حمایت جهت دار از بهائیان به بهانه انتخابات ،تأکید
بیش از حد بر استعفایی که برکناری بوده است ،حمایت از کارگران ایرانی با هدف ایجاد اختالف در ایران ،اذعان به پایبندی ایران
به برجام ،گزارش از وضعیت اسف بار یمن بدون توجه به نقش غرب و ...را مورد مشاهده نمایید.

وحشت غرب از حماسه مردمی ایران در انتخابات

یکی از موضوعاتی که در این هفته بیش از همیشه مد نظر رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا قرار گرفته است ،تالش
برای کاهش مشارکت مردمی در انتخابات پیش رو و ابراز نگرانی و خشم خود از حماسه مردمی دیگری است که ملت ایران در
این رویداد رقم خواهند زد.

رادیو فردا با انتشار گزارشی در مورد بیانیه تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا علیه نحوه برگزاری انتخابات در ایران و وضعیت
حقوق بشر در کشورمان که آن را هم به انتخابات مرتبط دانستهاند ،تالش کرده است تا فکر مخاطیبن خود را در خصوص شرکت
در این رویداد به انحراف بکشاند.

این رسانه فارسی زبان وابسته به کاخ سفید در گزارش خود مینویسد« :بیش از  6۵2تن از نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه
 0۲اردیبهشت با انتشار بیانیهای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران ،این انتخابات را "غیرآزاد"" ،غیرمنصفانه" و "تقلبی"
نامیدند .این بیانیه با اشاره به فضای سیاسی ایران و مسیری که انتخابات ریاست جمهوری تاکنون طی کرده است ،میگوید:

"انتخابات در ایران آزاد و منصفانه نیست .فعالیت اپوزیسیون ممنوع شده است .همه نامزدها باید اعتقاد قلبی خود را به مفهوم
والیت فقیه اعالم کنند .شورای نگهبان که نهادی غیرانتخابی است و اعضای آن را آیتهللا خامنهای رهبر جمهوری اسالمی تعیین
کرده ،اکثریت نامزدها را ردصالحیت کرده است ".پارلمان اروپا از  ۱۵6نماینده از  0۲کشور عضو اتحادیه اروپا تشکیل شده،
و این بیانیه به امضای  6۵۱از آنان رسیده است .همچنین این بیانیه به شدت از عملکرد دولت حسن روحانی در موضوع اعدام
انتقاد میکند و میگوید" :تنها در دوره نخست ریاست جمهوری حسن روحانی که گفته میشود چهرهای میانهروست ،بیش از 9
هزار نفر اعدام شدهاند روحانی در یک نطق علنی تلویزیونی از اعدام به عنوان حکمی خوب و قانون خدا نام برده است ".ایران
پس از چین در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که بیشترین تعداد اعدام در آن رخ میدهد .عفو بینالملل اعالم کرده که تنها
در سال  026۱میالدی دستکم  ۵۱۱نفر در ایران اعدام شدهاند .مقامهای جمهوری اسالمی میگویند که اکثریت این اعدامها مربوط
به جرائم مواد مخدر است .عفو بینالملل اما تأکید دارد که از منظر معیارهای بینالمللی اغلب این جرائم در شمار جرائم خیلی
جدی تلقی نمیشوند که مستحق اعدام باشند».

اما این بیانیه در کمال وقاحت از جمهوری اسالمی درخواست داشته است تا حکم اعدام را اجرا نکند و این در حالی است که حکم
اعدام یکی از قوانین اسالمی میباشد و ربطی به دولت ندارد.

رسانه صهیونیستی آمریکایی رادیو فردا با وجود آنکه در گزارشهای متوالی خود در ساعت ششم ،پارادوکس ،جامعه و ...به
کرات اشاره کرده بود که امکان تقلب در انتخابات وجود ندارد ،اما با نزدیک شدن به انتخابات با انتشار سخنان عده ای محدود از
معاندین جمهوری اسالمی ،این را تلقین میکند که گویا انتخابات در ایران امری تشریفاتی است .این در حالی است که بسیاری از
معاندین در هفته گذشته ،به علت باور به ساز و کارهای دموکراتیک در جمهوری اسالمی ایران ،از دیگران خواسته بودند که بر
سر صندوقهای رأی حاضر شوند.

تشدید دفاع از بهائیان در آستانه انتخابات

یکی دیگر از موضوعات بسیار تکراری در فعالیتهای هر روزه رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا ،تالشهای این
مجموعه برای دفاع از بهائیانی است که با خیانتهایشان علیه نظام جمهوری اسالمی ایران ،حمایتهای همه جانبه اسرائیل و
ایاالت متحده را به سمت خود جلب کردهاند.

در این هفته شاید انتشار گزارشی توسط رادیو فردا بودیم که به بهانه نهمین سالگرد دستگیری هفت نفر از سران این جریان خائن
در ایران ،با طرح واکنش کاخ سفید به این موضوع ،بر حمایتهای خود از بهائیت ادامه داده است.

در این گزارش نوشته شده است« :وزارت امور خارجه ایاالت متحده در بیانیهای به مناسبت نهمین سالگرد دستگیری هفت رهبر
جامعه بهاییان ایران بار دیگر حبس این افراد را محکوم کرد و آن را "مدرکی دیگر بر ادامه بیتوجهی و نقض حقوق بشر و
آزادیهای بنیادین توسط ایران" دانست .این بیانیه که در وبسایت سفارت مجازی ایاالت متحده در ایران منتشر شده ،همچنین
خواستار آن شده است که "حکومت ایران محروم کردن مردمش از حقوق بشر و آزادیهای بنیادینشان ،از جمله آزادی دینی و
عقیدتی ،را متوقف کند" .هتر نوئرت ،سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این بیانیه از حکومت ایران خواسته است تا ضمن
عمل به قوانین خود و تعهدات بینالمللیاش "آزادیهای بیان ،اندیشه ،مذهب یا عقیده ،اجتماعات ،تجمع و گردهمایی مسالمتآمیز
را برای همه ایرانیان تضمین کند" .فریبا کمال آبادی ،جمالالدین خانجانی ،عفیف نعیمی ،سعید رضایی ،بهروز توکلی ،وحید تیزفهم
و مهوش ثابت ،هفت رهبر جامعه بهایی در اردیبهشت ماه سال  ۲۱بازداشت شدند و از آن زمان تاکنون در زندان بهسر میبرند».

شده این گروهک ضاله را مورد توجهات کاذب سازمانهای
رادیو فردا همواره بر بالین بهائیت زاری میکند تا وضعیت سیاهنمایی ٔ
حقوق بشری قرار دهد.

ارتباط نزدیک و پیوند برادری میان صهیونیست و بهائیت یکی از این واقعیتهاست که غیر قابل انکار است؛ رفتارهای بهائیان
بازداشت شده در داخل ایران در راستای همکاری ضد ایرانی با اسرائیل که دشمن قسم خورده ملت ایران است ،اگر بدون پاسخ
بماند قطعا پذیرفته شده نیست .دراین راستا حامیان آمریکایی صهیونیستی این فرقه ،خواستار اعمال فشار بر جمهوری اسالمی
میباشند تا این جاسوسان مرتبط با تل آویو را آزاد بگزارند! با این حال رادیو فردا خواستار آزادی جاسوسان آمریکایی خود در
ایران میباشد تا بتوانند در انتخابات ریاست جمهوری  31به فعالیتهای خرابکارانه خود ادامه دهند.

اما در اینجا الزم است به چند نکتهٔ کوچک اشاره کنیم؛ اول در خصوص بهائیت از ایجاد تا فعالیتهای کنون و ارتباطهای دشمنانهٔ
آنها با غرب علیه جمهوری اسالمی ایران است؛ نقش آفرینی انگلیسیها در پایه ریزی بهائیت در کشورمان امروزه به امری
اثبات شده تبدیل شده است که بازخوانی تاریخ پایه ریزی این فرقهٔ ضاله و ارتباط سران آن با انگلیس کامال بر این حقیقت تأکید
دارد که بازخوانی آنها در زمان این گزارش نمیگنجد.

رادیو فردا به دنبال آن است تا بهائیان همچون دوران پهلوی به جاسوسی بپردازند و کسی مانع آنان نشود .این رسانه از طریق
سیاه نمایی از وضعیت این جاسوسان مرتبط با تل آویو ،توجهات نهادهای حقوق بشری را به ایران معطوف کند .در حال حاضر
بر پایه گزارش نهادهای حقوق بشری ،بیش از  922هزار شهروند بهایی در شهرهای مختلف ایران زندگی میکنند ،اما محدودیتها،
و آزار و تبعیض روزافزونی که در سالهای اخیر بر اعضای این جامعه مذهبی وارد شده ،باعث شده تا برخی از آنها برای ادامه
تحصیل و زندگی ناچار به ترک ایران شوند .در سالهای گذشته نیز گزارشهای زیادی درباره ممنوعیت تحصیل در دانشگاه،
بازداشتهای گروهی ،پلمپ مغازهها و تخریب قبرستانهای بهاییان منتشر شده است.

اصرار رادیو فردا بر یک استعفای انتخاباتی!

رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا نشان داده است که از هر فرصتی برای بهره برداری جهت دار در راستای اهداف
اربابانش غافل نبوده است و در همین راستا این هفته نیز ،با واکنش به موضوع تغییر مسئول دفتر بازرسی بین رهبری از سوی
ایشان همین هدف را دنبال کرده است.

رادیو فردا در گزارشی که به این موضوع اختصاص داده است ،تالش کرده تا عزل رئیس دفتر بازرسی رهبری به دستور ایشان
را به یک استعفا تغییر شکل داده و در نتیجه ضمن سیاسی کردنان ،از آن در جهت حمایت از نامزد مورد دلخواه خود در انتخابات
ریاست جمهوری بهره برداری کند.

این رسانه فارسی زبان وابسته به کاخ سفید که حتی در تیتر خود بر "استعفا" تأکید میکند ،با این عنوان که «ناطق نوری از
ریاست دفتر بازرسی رهبری "استعفا کرد"» ،مینویسد« :خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از "یک منبع آگاه" گزارشها درباره
برکناری علیاکبر ناطق نوری از ریاست دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسالمی را "کذب" خوانده و در عین حال اعالم کرد که او
خود از این سمت استعفا کرده است .وی در عین حال اعالم کرد که آقای ناطق نوری مدتی پیش و پس از آن که "تصمیم گرفت
در دفاع از حسن روحانی سخنرانی و اظهار نظر کند" از این سمت استعفا کرده است .علیاکبر ناطق نوری در انتخابات ریاست
جمهوری از حسن روحانی حمایت کرده و چندین بار در نشستهای مختلف در حمایت از او سخنرانی کرده است».

همانطور که مشخص میشود این رادیو کلمات استعفا کرد را نیز نه تنها در تیتر به کار برده بلکه آن را داخل پرانتز گذاشته تا
برجسته شود!

رادیو فردا حتی مبحث برکناری را به رئیسی و هوادارانش منتسب میکند! رادیو فردا برای خود دلیلی نمیبیند که بگوید چرا ناطق
روز آخر تبلیغات استعفا نوشته و در تناقضی آشکار دلیل استعفای وی را در روز آخر تبلیغات ،تبلیغ و حمایت برای روحانی
عنوان میکند!

جالب این جاست که برای بیان این خبر این رسانه امریکایی تنها به نقل قول از رسانههای دولتی ایران هم که خط مشیان ها در
انتخابات پیش رو و دفاعان ها از نامزد دولتی این انتخابات آشکار است ،اکتفا نکرده و از منابع اگاه خبر میدهد و مدام بر این
منابع تأکید میکند و این است شیوه کار رادیو فردا است که مدعی میشود در دفتر رهبری هم منابع آگاه دارد!

بهره برداری انتخاباتی از کارگران ایرانی

یکی از راههایی که رسانه صهیونیستی – امریکایی رادیو فردا تالش کرده است تا اهداف سیاسی خود و اربابانش را در ایران
پیاده کند ،ابراز دلسوزی ظاهری برای اقشار مختلف از جمله کارگران ایرانی است.

در این هفته نیز رادیو فردا با انتشار گزارشی تالش کرده است تا با طرح دلسوزیهای ظاهری خود در قبال وضعیت کارگران
ایرانی ،در آستانه برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری کشورمان ،فضا را آشفته ساخته و به این روش تا حدی
در جهت کاهش مشارکت مردمی در این رویداد مهم گام بردارد.

این رسانه فارسی زبان وابسته به کاخ سفید در گزارش خود ،مینویسد« :برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه
دفاع از حقوق بشر در ایران ،در گزارش مشترکی از کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد خواستند تا آشکارا به "وضعیت نگران
کننده فعاالن سندیکایی و حقوق کارگری در ایران" توجه نشان دهند و از دولتمردان ایران بخواهند تا به "سرکوب و آزار قضایی
فعاالن کارگری پایان دهند و به حقوق کارگری احترام بگذارند ".این دو سازمان حقوق بشری همچنین گفتند که شماری از فعاالن
کارگری در "حبس خودسرانه" به سر میبرند یا بهخاطر "استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی گردهمایی ،آزادی تشکل و آزادی
بیان در معرض آزار قضایی قرار دارند ".با وجود افزایش قابل توجه در روابط تجاری و اقتصادی کشورهای غربی با ایران،
"توجه کمی به این واقعیت شده که قوانین و عملکرد کنونی در ایران ناقض موازین بینالمللی کارگری و حقوق اقتصادی و اجتماعی
هستند ".برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با اعالم اینکه "سندیکاهای مستقل
کارگری در قوانین ایران ممنوع شدهاند" اضافه کردند":تمام تالشها در سالهای اخیر برای تشکیل اتحادیههای مستقل کارگری به
شدت سرکوب و فعاالن کارگری از کار اخراج شدهاند ،مورد آزار و تعقیب قرار گرفتهاند و به اتهامهایی از جمله اقدام علیه امنیت
ملی و تبلیغ علیه نظام زندانی شدهاند ".برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در
بخشی از گزارش خود اشاره کردند که "حق اعتصاب هرگز به صراحت پذیرفته نشده و در عمل اعتصابها با خشونت سرکوب
میشوند" و افزودند":حکومت ایران در کلیت آن از افزایش حداقل دستمزد به میزان کافی برای زندگی آبرومند کارگران و
خانوادههایشان به الزام ماده  ۱میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی سرباز زده است ".به نوشته این گزارش،
حداقل دستمزد ماهانه  392هزار تومانی تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران در سال جاری "بین یک سوم تا یک
چهارم میزان خط فقر" برآورد میشود».

رادیو فردا با نزدیک شدن انتخابات برای تأحت تأثیر قرار دادن فضای کشور وضعیت کارگارن ایران را به نقد میکشاند تا
دوگانههای ساختگی غرب را بازسازی کند.

این رسانهٔ دولتی امریکا پیش از این نیز تمام تالش خود را برای عدم مشارکت در انتخابات انجام داده است و در این گزارش هم
تالش کرده است تا همین وضعیت را با طرح موضوع کارگران دنبال کند و بر این قشر با ارزش در نظام جمهوری اسالمی اثر
بگذارد.

اذعان دوباره غرب به اجرای کامل برجام توسط ایران

از زمان تصویب و امضای برجام با همان برنامه جامع اقدام مشترک هسته ای میان جمهوری اسالمی ایران و گروه  ،6 + 5تا
کنون همواره شاهد طی کردن یک مسیر مشخص توسط ابزارهای رسانه ای وابسته به دولتهای غربی از جمله رسانه صهیونیستی
– امریکایی رادیو فردا بودهایم و آن مسیر به این سمت بوده است که جمهوری اسالمی ایران را ناقض برجام نشان داده و
بدعهدیهای طرف غربی را از دید مخاطبین خود پنهان نگاه دارند و یا این بدعهدیها را موجّه نشان دهند.

رادیو فردا در این هفته به انتشار گزارشی دست زده است که برخالف این جریان همیشگی ،باز هم از اذعان غرب به اجرای کامل
برج ام توسط ایران اسالمی حکایت دارد؛ هرچند که با این وجود نیز در گزارش خود به سمت موضع گیری ضد ایرانی و توجیه
رفتارهای غیر واقع اربابان خود گام برداشته است.

این رسانه دولتی امریکایی در گزارش خود مینویسد« :مدیر اطالعات ملی آمریکا گفته است از نظر ایاالت متحده ،ایران تالش
میکند توافق هستهای سال  693۱را حفظ کند .وی در عین حال تهران را متهم کرد که از قابلیتهای پیشرفته سایبری برای حمله
به آمریکا استفاده میکند .به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ،دان کوتس که برای جلسه پرسش و پاسخ درباره تهدیدهای جهانی
در نشست کمیته امنیتی سنا حاضر شده بود ،افزود" :منطق تهران این است که به توافق بچسبد ،از مزیتهای رفع تحریمهای
آمریکا بهرهمند شود و برخی از تواناییهای هستهایش را حفظ کند" .به گفته وی ،این توافق سبب شده تا زمان الزم برای تولید
مواد کافی به منظور ساخت سالح هستهای از سوی ایران طوالنیتر شود .کوتس با اشاره به برآورد دولت باراک اوباما گفت که
این زمانبندی از چند ماه به یک سال افزایش یافته است .مدیر اطالعات ملی آمریکا همچنین تصریح کرد که توافق هستهای میزان
شفافیت در فعالیتهای اتمی ایران را بهبود بخشیده است .با این حال ،او گفت که ایاالت متحده نمیداند آیا ایران ممکن است به
طور ناگهانی تصمیم بگیرد تا سالح هستهای بسازد .ایران و شش قدرت جهانی در تیرماه سال  693۱در وین اتریش به توافقی
دست یافتند که به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام موسوم شده است .بر اساس این توافق ،تهران بسیاری از فعالیتهای هستهای
خود را متوقف کرد و در مقابل ،تحریمهای فلج کننده بینالمللی علیه تهران لغو یا به حال تعلیق در آمده است .در یک سالی که از
اجرای برجام میگذرد ایران توانسته است میزان تولید نفت خود را به سطح پیش از تحریمها برساند و قراردادهای بزرگ نفتی،
گازی و صنعتی با طرفهای خارجی منعقد کند».

در حالی که پیش از این برخی از مقامات دولتی آمریکا و همچنین نمایندگان ادعا کردهاند که ایران به برجام پایبند نبوده است اما
سخنان مدیر اطالعات ملی آمریکا خط بطالنی بر تمامی ادعاهای پیشین میکشد.

اما در طرف مقابل همچنان شاهد تداوم نقض عهد و نقض برجام توسط طرفهای غربی و به ویژه ایاالت متحده آمریکا به بهانههای
مختلف هستیم؛ تا کنون همان بخشی که در ظاهر هم اجرا کردهاند ،در واقعیت اجرا نکردهاند که به عنوان مثال میتوان به رفع
تحریمهای بانکی ضد ایرانی اشاره کرد که در ظاهر برداشته شده است اما در عمل همچنان مبادالت مالی ایران و بانکهای غربی
با بحرانی جدی مواجه است ،به طوری که بارها مقامات بانکی ایرانی و اروپایی بر این واقعیت اذعان نمودهاند.

بعالوه ،بارها و در نوبتهای مختلف شاهد تصویب و اعمال تحریمهای مختلف ضد ایرانی در قالبها و موضوعات مختلف بودهایم
که این روند تمامی هم نداشته و هر بار به بهانه یک موضوع جدید طرحی ضد ایرانی راهی کنگره و سنا در آمریکا میشود.

گزارش رادیو فردا از هدیه غرب برای مردم یمن

یکی از تلخترین رویدادهای منطقه ،تجاوز غیر قانونی و ظالمانه عربستان سعودی و متحدانش به یمن است که قربانیان بسیاری
را گرفته و جدای از آمار فوق العاده باالی انسانهایی که بی دلیل قربانی این تجاوزگری شدهاند ،پیامدهای سختی را برای مردم
این سرزمین به همراه داشته است که با نابودی تمامی زیرساختهای اساسی یمن و  ،...شاهد بحرانی انسانی در این کشور هستیم.

رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا در گزارشی که در این هفته منتشر کرده است از وضعیت بحرانی این روزهای یمن
خبر داده است؛ در شرایطی که همگان میدانند آن چه در یمن شاهد هستیم ،هدیه ایست که غرب با تحریک و حمایت از عربستان
سعودی به مردم این کشور داده است.

در گزارش اخیر رادیو فردا نوشته شده است« :یک روز پس از اعالم وضعیت اضطراری در پایتخت یمن" ،صلیب سرخ جهانی"
اعالم کرد تا کنون  6۲۱نفر از مردم یمن به دلیل ابتال به وبا جان خود را از دست دادهاند و دستکم  66هزار مورد مشکوک به
بیماری نیز از سراسر آن کشور گزارش شده است .شورشیان عمدتا حوثی یمن که از حمایت مقامهای ایرانی برخوردار هستند،
 0۱اردیبهشت ماه در پایتخت یمن ،صنعا ،اعالم وضعیت فوقالعاده کردند .صنعا در حال حاضر در کنترل شورشیان است که
خود در حال نبرد با ائتالفی به رهبری عربستان سعودی و نیروهای حامی عبد ربه منصور هادی ،رئیسجمهوری یمن هستند.
نبردهای یمن بیش از  62هزار کشته و میلیونها آواره برجای گذاشته است .درگیریها در عین حال بخش بزرگی از زیرساختهای
این کشور از جمله مراکز امدادرسانی و بیمارستانها را نابود کرده است .در حال حاضر تنها چند مرکز درمانی فعال وجود دارد
و بنا بر برآورد سازمان ملل متحد ،دو سوم شهروندان یمنی به آب سالم دسترسی ندارند .بیماری کشنده ویا ،از طریق آب و بهوسیله
باکتری ویبیروکلرا ایجاد شده و با نوشیدن آب آلوده و یا خوردن سبزیهای آلوده یا آبزیان نپخته میتواند وارد بدن شود .این
بیماری با اسهال شدید آغاز میشود .صلیب سرخ جهانی  0۵اردیبهشت ماه گفته است طی تقریبا سه هفته گذشته 6۲۱ ،نفر به دلیل
اسهال شدید جان خود را از دست دادهاند و  66هزار مورد مشکوک به ابتال به وبا از سراسر یمن گزارش شده است .وزارت
بهداشت در پایتخت یمن گفته است بیش از هشت هزار مورد ابتال به وبا شناسایی شده است .همین سازمان نیز اعالم وضعیت
اضطراری کرده و خواستار ارائه کمکهای بینالمللی برای جلوگیری از آنچه «فاجعهای بیسابقه» نامیده ،شده است .سازمان
بهداشت جهانی میگوید  ۱.۱میلیون یمنی ساکن مناطقی هستند که خطر ابتال به وبا در آنها باال است».

رادیو فردا در حالی عربستان سعودی را در فعالیتهای منطقه ای آن تطهیر میکند و با ایران هراسی سیاستهای آمریکایی را
گسترش میدهد که بیش از پیش میتوان متوجه سیاستهای غیربشردوستانه رادیوفردا و اربابان آن شد.

وضعیت کشتار و بیخانمانی و همچنین سالمت عمومی مردمان یمن تأییدی بر خونخواری دولت مردان عربستانی و آمریکایی
میباشد.

تنها چند میلیون کودک یمنی در طول این سالها قربانی تجاوز آل سعود و همراهانش شدهاند .حتی بیمارستانهای این کشور نیز
از حمالت این ائتالف در امان نبودهاند و قربانیان این تجاوز ،حتی مکانی برای مداوای زخمهای خود هم ندارند.

بحدان قحطی مواد غذایی ،قحطی آب ،قحطی دارو و  ...در این کشور بیداد میکند .چندین هزار نفر مبتال به وبا هستند و جانشان
را بر اثر این بیماری و نبود امکانات درمانی از دست میدهند .زمینهای کشاورزی روستاییان یمنی به جای محصوالت مختلف
مملو از باقیماندههای بمبهای خوشه ایست.

و با همه این وجود نکته قابل توجه و جالب این است که غرب و سازمانهای بین المللی نه تنها مانع جدی بر سر راه این تجاوز و
بحران انسانی در یمن نمیشوند بلکه با حمایتهای سیاسی و تسلیحاتی از عربستان سعودی که نقش اول این تجاوزهاست ،مسیر
را برای تداوم بخشیدن به این جنایتهای ضد بشری هموار میکنند.

آنچه در باال خواندهاید ،یکصد و چهل و نهمین 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 چهارمین هفته از اردیبهشت ماه  02( 6931الی  96اردیبهشت ماه  )6931پرداخته است.

