رادیو فردا در هفتهای که گذشت! (شماره )617
 00/07/6931الی 61/07/6931

در یکصد و شصت و هفتمین 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 دومین هفته از مهر ماه  6931را به طور خالصه مورد
بررسی قرار میدهیم.

رادیو دیروز گزارش میدهد؛

دومین هفته از مهرماه  6931را می توان هفته تناقض ها و دوگانگی های رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا دانست؛
جایی که بیش از همیشه فعالیت های این رسانه ضد ایرانی ،جهت گیری های خاص سیاسی را نشان می داد و این واقعیت را اثبات
کرد که هر جا منافع اربابانش حکم کند ،واقعیت به راحتی قربانی می شود.

به همین منظور ،رادیو دیروز با تنظیم و انتشار مجله ای هفتگی با عنوان "رادیو فردا در هفته ای که گذشت!" تالش کرده است تا
با بررسی بخشی از مهمترین برنامه ها و گزارش های این رسانه فارسی زبان دولت آمریکا در بازه های زمانی هفت روزه،
واقعیت های قربانی شده را برای مخاطبین خود بازگو نمیاند.

بر این اساس ،آن چه در ادامه مطالعه خواهید کرد ،یکصد و شصت و هفتمین شماره از این مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز است که به
بررسی بخشی از فعالیتهای رادیو فردا در طول دومین هفته از مهر ماه سال  00( 6931الی  61مهر ماه  )6931پرداخته است.

شماره مجل ٔه هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی مختلف از قبیل
شما مخاطبین گرامی میتوانید در یکصد و شصت و هفتمین
ٔ
اهانت های رادیو فردا به عاشورای حسینی ،خشم ناشی از ترس برای تشییع باشکوه پیکر پاک شهید حججی ،عزاداری برای یک
فاسد ،ظلم علیه مردم فلسطین در برابر جنایات اسرائیل ،ذوق زدگی از تغییرات در عربستان ،دفاع از استقالل طلبی کردستان
عراق و ...را مورد مشاهده نمایید.

رادیو فردا از عاشورا چه میخواهد؟!

ایام که گذشت و در آن قرار داریم ،ایام عزای ساالر شهیدان ،امام حسین(ع) و یاران بزرگوارش است .ایامی که همه انسانیت را
در برابر عظمت یک عشق پاک و خالص به زانو در می آورد .اما ظاهرا در برابر همه این تعظیم های جهانی به عظمت عاشورا
و عزای حسین (ع) ،رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا قصد دارد پلیدی ذات خود را اثبات کند و به همین دلیل در برنامه
"تابو" با وقاحت به این روز بزرگ اهانت می کند.

فهیمه خضر حیدری به موضوع شهادت امام حسین می پردازد« :آنچه درباره شهادت حسین ،امام سوم شیعیان در واقعه کربال در
دهم محرم سال شصت هجری قمری روایت شده تا چه حد واقعیت تاریخی است و تا چه حد افسانه و خرافههای مذهبی؟ آیا روایت
شیعی از عاشورا همه حقیقت است؟ آیا امام سوم شیعیان و خاندانش حقیقتا در کربال بی آب و تشنهلب ماندند؟ چرا بخشهایی از
آنچه در این واقعه رخ داد نه در روضهها و عزاداریها و نه در قرائت رسمی و حکومتی از واقعه کربال جایی ندارد؟» در تابوی
این هفته این پرسشها با حسن یوسفی اشکوری و مجید محمدی در میان گذاشته شد».

مجید محمدی جامعهشناس و تحلیلگر مسائل ایران ،مقیم ایاالت متحده آمریکاست .آقای محمدی که پیشینه تحصیالت حوزوی نیز
دارد ،سالهاست به بهانه های مختلف به دین و به ویژه اسالم توهین و هتاکی کرده است.حسن یوسفی اشکوری ،محقق و دینپژوه
ساکن آلمان است .آقای اشکوری از جمله نمایندگان دور اول مجلس شورای اسالمی بود .او پس از شرکت در کنفرانس برلین در
سال  6973دستگیر و در دادگاه ویژه روحانیت تهران محاکمه و در دادگاه اول به اعدام محکوم شد که بعدا به هفت سال حبس
کاهش یافت.

هر دو مهمان برنامه میکوشند با خرافه خواندن شهادت امام حسین ،اعتقادات مردم ایران را مورد جمله قرار دهند .در این راستا
مجدد محمدی و سوفی اشکوری به عنوان سخنگوی رادیو فردا حادثه کربال را به اختالفات قومی تقلیل می دهند .محمد محمدی در
این گفتگو گفت« :من معتقد هستم که داستان کربال بهگونهای که روحیان شیعه و مداحان در ایران عرضه میکنند و شیعیان مخاطب
آن هستند نه تاریخ است نه صرفا افسانه است .مثل بسیاری از فیلمهایی که شما میبینید درباره چهرههای تاریخی میسازند،
گوشههایی را از تاریخ میگیرند اما بخش قابلتوجهی از آن دراماتیزه شده .از این جهت داستان کربال و عاشورا در فرهنگ امروز
ایرانی بسیار شبیه به داستانهای علمی-تخیلی است ».و اشکوری نیز در تکمیل ادعاهای محمدی افزود« :تا آنجایی که بنده در
تاریخ بحصوص قرن اول غور کردهام ،هیچ رخدادی را در تاریخ اسالم به اندازه داستان کربال و آنچه که آنجا اتفاق افتاده مبهم،
گنگ ،نامفهوم و متناقض نمیبینم .واقعا .در مورد داستان کربال این برساختهها و افسانهها و اسطورهسازیها و امثال اینها به
مراتب بیشتر است».

واکنشی از روی خشم به تشییع با شکوه شهید بی سر

در ادامه دشمنی های ذاتی رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا با ارزش های شیعی ،و در راستای اهانت های این رسانه
فاسد به عاشورای حسینی ،اینبار نوبت مراسم تشییع یک شهید بی سر از تبار یاران حسین (ع) است که مورد خشم و فضاسازی
های منفی رادیو فردا قرار بگیرد.

پس از شهر مشهد ،مراسم تشییع جنازه محسن حججی که در سوریه به دست گروه داعش به مقام شهادت نایل شده بود ،در تهران
نیز چالش چهارشنبه سیاه را انجام داد و مشت محکمی بر دهان رسانه های وابسته به کاخ سفید که همواره علیه مدافعان حرم تبلیغ
می کرده اند ،کوباندند .به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از عکاس این خبرگزاری در تهران ،از صبح زود میدان امام حسین
تهران از جمعیت "پر شده بود" .آن طور که این خبرگزاری گزارش میدهد ،پس از ساعتی نیروهای سپاه پاسداران راه را بر
عکاسان و روزنامهنگاران رسانههای خارجی بستند .محسن حججی ،اهل نجفآباد اصفهان و از نیروهای سپاه پاسداران ،در اواسط
مردادماه سال جاری در عملیاتی در نزدیکی مرز سوریه و عراق به اسارت گروه حکومت اسالمی ،داعش ،درآمد و پس از آن
داعش تصاویری از مرگ او را نیز منتشر کرد .در پی این اتفاق ،تعدادی از مقامهای جمهوری اسالمی از جمله قاسم سلیمانی،
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ،اعالم کردند که "انتقام" قتل محسن حججی را از گروه حکومت اسالمی خواهند گرفت.

اما رادیو فردا که سیلی محکمی از ایرانیان خورده است ،با بهره گیری از خبرگزاری هایی نظیر آسوشیتدپرس تالش می کند این
مسأله را به سطح تالش های حکومتی تقلیل دهد .در گزارش این رسانه آمده است که از مراسم تشییع جنازه روز چهارشنبه
نوشتهاند که حکومت ایران تالش کرده است از محسن حججی "چهره" و "نمادی" بسازد برای حضور نیروهای نظامی ایران در
جبهههای خارج از کشور .خبرگزاری آسوشیتدپرس همچنین در گزارش خود اشاره کرده است که قتل این نیروی سپاه در سوریه
از میزان انتقادات از عملیاتهای نظامی برونمرزی "بهویژه در سوریه" کاسته است .با این حال رادیو فردا نیز اعتراف می کند
که این خبرگزاری منبعی برای ادعای خود معرفی نکرده است.

حضور پرشور مردم در تشییع شهید محسن حججی ،و همچنین پیروزی های پیاپی مدافعان حرم در سوریه ،منجر به عقده گشایی
رادیو فردا گردید .در انتهای این گزارش همچنین اشاره شده است که «ایران و روسیه از مهمترین حامیان حکومت و ارتش بشار
اسد به شمار میروند و هر دو کشور نیز به طور مستقیم وارد جنگ سوریه شدهاند .بسیاری از کشورهای منطقه ،از جمله ترکیه
و عربستان سعودی و متحدانش ،از گروههای مختلف شورشی کرده و مخالف حکومت اسد هستند .جمهوری اسالمی برای نبرد با

حکومت اسالمی نیروهای نظامی خود در ارتش و سپاه را به سوریه و عراق فرستاده و شماری از شیعیان افغان و پاکستانی را
نیز در قالب "تیپ فاطمیون" و "لشکر زینبیون" به سوریه اعزام میکند .تاکنون تعداد قابل توجهی از این نیروها که در این دو
کشور کشته شدهاند ٬در چندین شهر ایران تشییع و به خاک سپرده شدهاند».

عزای رادیو فردا برای یک یهودی فاسد

اما در آن سوی ماجرا در نقطه مقابل خشم و اعتراض رسانه صهیونیستی  -آمریکایی رادیو فردا برای مراسم عزای امام حسین(ع)
و تشییع پیکر شهید محسن حججی ،ما شاهد عزاداری این رسانه برای یک یهودی فاسد بوده ایم.

رادیو فردا طی گزارشی به مردن مؤسس شرکت پلی بوی می پردازد .هیو هفنر ،یهودی هوس بازی است که آغاز گر جنبشی
لذت جویانه در غرب بوده است که درگذشت او موجب تأثر کارکنان رادیو فردا شده است .شرکت «پلیبوی» روز پنجشنبه ششم
مهرماه اعالم کرد که هیو هفنر ،موسس نشریه پلیبوی و از مروجان فعال آزادیهای جنسی دهه  ۰0میالدی ،که با انتشار مجلهای
از تصاویر زنان برهنه و بنای یک امپراطوری اقتصادی حول شیوه زندگی بیپروا و آزادمنشانهاش به شهرت رسید در سن 36
سالگی درگذشته است .شرکت پلی بوی در بیانیهای گفته است آقای هفنر که مجله تایم زمانی او را «پیامبر خوشگذرانی پاپ»
توصیف کرده بود در منزلش و در آرامش درگذشت .به گزارش خبرگزاری رویترز ،هیو هفنر بسیاری از اوقات در حرمی از
زیبارویان جوان و بلوند که گاه شمار آنها به هفت نفر میرسید در منزل مجللش که به قصر پلیبوی شهرت داشت زندگی میکرد.
این شیوه زندگی در یک مجموعه تلویزیونی رئالیتی به نام «دختر همسایه» که از سال  ۵00۲تا  ۵060پخش شد به خوبی تصویر
شده است .او میگفت که با کمک داروی «ویاگرا» حتی تا هشتاد و چند سالگی زندگی جنسی فعالی داشت.

بنیانگذار بنگاه قَوادی "پلی بوی" یک یهودی آمریکایی به نام "هیو مارستون هیفنر" ،می باشد .او این مرکز را در اول اکتبر سال
 6319میالدی در زادگاه خود یعنی "شیکاگو )" (Chicagoتاسیس نمود" .هیو هیفنر" قَواد ،متولد  3آوریل  63۵1میالدی در
"شیکاگو" یکی از شهرهای ایالت "ایلینوی" از جمله ایالتهای غرب میانه ایاالت متحده ی آمریکا به پایتختی اسپرینگفیلد
)(Springfieldاست".هیو هیفنر" که از دانشآموختگان دانشگاه "ایلینوی در اِربانا شمپین" ایاالت متحده است.پدر "هیو هیفنر"
معلمی یهودی به نام "گلن لوسیوس هیفنر )" (Glenn Lucius Hefnerبود .او و آلمانی االصل و متولد  ۵7ژوئن  6031میالدی
در آمریکا بود و در  6371میالدی در سن هشتاد سالگی ُمرد؛ همچنین مادر "هیو هیفنر" یک سوئدی تبار به نام "گریس کارولین
سوانسون )" (Grace Caroline Swansonبود .مادر "هیو هیفنر" متولد  67نوامبر  6031میالدی در آمریکا بود که بیش از صد
سال عمر کرد و نهایتا در  ۵0مارس  6337میالدی ُمرد.

رادیو فردا با تبلیغ و تمجید از عملکرد این پیرمرد هوس باز ،پرده از اخالق فاسد کارکنان این رسانه وابسته به کاخ سفید برمی
دارد .به گفته مشرق نیوز ،مؤسس پلی بوی در طول دهه پنجاه و شصت میالدی ،نبرد بزرگی را علیه ازدواج ،و پیمان زناشوئی
برپا كرد ،كه چندي بعد ،فمنیستهای افراطی ،بسیاری از پزشكان طرفدار كنترل جمعیت ،و حتي نظریهپردازان ماركسیست ،در
امریكا به این نهضت پیوسته ،و در مقیاسي وسیع و گسترده كه با حمایت این مجله كه حال به یكي از سیاستگذاران آمریكا بدل
شده بود ،جنگي وسیع و همه جانبه را علیه ازدواج به راه انداختند .بر مبنای تفكر مکتب پلیبویایسم ،زنان حق دارند از جسم
خود ،به هر نحو که میخواهند ،بدون عواقب آن( ،حتي با داشتن همسر و فرزند) ،استفاده کنند ،و كسی هم حق اعتراض بر آنان
نخواهد داشت ،زیرا كه محكوم به تحجر و عوامزدگی خواهد شد ،و آنچه را كه خداوند برای همه مخلوقات خود ،و به شكلی آرمانی
و مقدس قرار داد ،به عنوان صرفا یك سرگرمی ،و یا از آزادیهای فردی ،به لجن كشیده شد.

رادیو فردا و یکی که بیشتر از هزاران است!

همیشه رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا در تالش بوده است که در گزارشات و برنامه هایی که ارائه می دهد ،اهداف و
سیاست های اربابانش را تأمین کند و در این مسیر از قربانی کردن واقعیت نیز هیچ ترسی نداشته است.

در همین راستا ،این هفته رادیو فردا در شرایطی که رژیم اشغالگر صهیونیستی سال هاست خون ملت فلسطین را در شیشه ریخته
و سر می کشد ،به مرگ یک صهیونیست واکنش نشان داده است.

رادیو فردا به بهانه انتشار خبر کشته شدن سه نظامی توسط یک فلسطینی ،به مقدمه چینی برای استمرار نسل کشی در فلسطین می
پردازد .این فلسطینی در واکنش به قریب به یک قرن ظلم و ستم اسرائیلیان در فلسطین ،سه نظامی اسرائیلی را از بین برده است.
اما رسانه صهیونیستی آمریکایی اردیو فردا با بهره گیری از این اتفاق ،بهانه تراشی برای فصل جدیدی از شهرک سازی اسرائیلی
ها در خاک فلسطین را آغاز کرده است .در حمله مسلحانه یک کارگر فلسطینی در شهرکی در اطراف اورشلیم ،بیتالمقدس ،بامداد
سهشنبه چهارم مهر سه نگهبان امنیتی اسرائیلی کشته و افسر امنیتی شهرک نیز شدیدا زخمی شد؛ مهاجم نیز از پای درآمد .به
گزارش رسانههای اسرائیلی ،نمر محمود احمد جمل ،کارگر فلسطینی  97ساله اهل دهکده «بیت سوریک» که از مجوز کار در
اسرائیل نیز برخوردار بود ،ساعت هفت و پانزده دقیقه صبح در ایستبازرسی ورودی به شهرک «هر آدار» با سالحی که آماده
کرده بود ،به سوی نگهبانان حاضر در این پست تیراندازی کرد.

راید وفردا تالش می کند با بهره گیری از اطالعات وبسایت های خارجی ،این فلسطینی جهادی را دارای مشکالت خانوادگی جلوه
دهد تا از این طریق از عمق ایدئولوژیک عمل او بکاهد .به گزارش رسانه وابسته به کاخ سفید رادیو فردا ،نمر محمود احمد جمل
مهاجم فلسطینی در نامهای که به عنوان «وصیت» به جای گذاشته ،به مشکالت زندگی شخصی خود با همسرش که به تازگی از
خانه گریخته ،اشاره کردهاست .همسر مهاجم که از سوی شوهر خود کتک میخورد ،با رفتن به اردن ،اداره زندگی چهار فرزند
را به شوهر واگذار کرده بود .نمر محمود احمد جمل در «وصیت» خود نوشتهاست همسرش نقشی در تصمیم به حمله نداشته و
او یک «مادر مهربان و همسری خوب» بودهاست .مهاجم ساعتی پیش از کشتن نگهبانان اسرائیلی نیز با ارسال پیام برای همسرش
در اردن نوشته بود ،خیلی زود عکس مرا در رسانهها خواهی دید .به گزارش رسانههای اسرائیل ،سالحی که مهاجم از آن استفاده
کرد ،متعلق به نیروهای امنیتی اسرائیلی بوده که در سال  ۵009به عنوان سالح گمشده ثبت شده بود اما معلوم نیست یک کارگر
ساده فلسطینی مهارت کاربرد اسلحه و کشتن چند نگهبان را چگونه آموختهاست .به گزارش جروزالم پست ،نیروهای امنیتی
اسرائیل دهکده «بیت سوریک» محل زندگی مهاجم کشته شده را محاصره کردهاند.

در این میان ،بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سهشنبه در نشست وزیران وابسته به حزب لیکود گفت ،نیروهای امنیتی بررسی
میکنند که آیا این رخداد ،نوع تازهای از حمالت علیه اسرائیلیها است یا خیر .نتانیاهو گفت ،دستور داده که خانه مهاجم در دهکده
فلسطینی همجوار تخریب ،و مجوز کار در اسرائیل نیز که در اختیار بستگان مهاجم بوده ،سلب شود .نخست وزیر اسرائیل از
محمود عباس رئیس تشکیالت خودگردان فلسطینی خواست این حمله را محکوم کند .اما یک کارشناس ضد ترور به روزنامه
جروزالم پست گفتهاست ،با وجود این حمله ،اسرائیل باید همچنان به فلسطینیان مجوز کار و ورود به خاک اسرائیل را بدهد.

تالش رادیو فردا برای اثبات هیچ!

همانطور که در باال به آن اشاره شد ارتباط عمیقی میان فعالیت های رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا و سیاست های
کاخ سفید وجود دارد؛ به طوری که می توان این سیاست گذاری ها را در تک تک گزارش های این رسانه مشاهده کرد و این
طبیعی است که متحدان آمریکا نیز به عنوان متحدان رادیو فردا شناخته شوند.

در همین راستا ،تغییرات محدودیت های زنان در عربستان سعودی ،هرچند اندک ،اما به شدت مورد توجه رادیو فردا قرار گرفته
است.

این رسانه ضد ایرانی ،در این گزارش به برخورداری زنان عربستانی از حق رانندگی می پردازد .رادیو فردا در حالی این خبر
را مفصل بررسی می کند که به رغم آنکه زنان ایرانی از تمامی حقوق الزم برخوردارند ،اما رسانه های وابسته به کاخ سفید
همواره ایران را کشوری معرف یمیکنند که حقوق زنان در آن رعایت نمی شود .روز سه شنبه چهارم مهرماه اعالم کردند ،با
صدور حکمی از جانب سلمان بن عبدالعزیز ،پادشاه این کشور ،زنان عربستانی از حق رانندگی برخوردار شدند .عربستان تنها
کشور جهان بود که در آن زنان حق رانندگی نداشتند .به گزارش خبرگزاری فرانسه،این قانون از ماه ژوئن سال  ۵060قابل اجرا
خواهد بود .طی سال های اخیر موضوع ممنوعیت رانندگی زنان در عرب ستان یکی از مسایل چالش برانگیز در این کشور بود
و طی این مدت تالش زنان برای نادیده گرفتن این ممنوعیت بارها خبرساز شده بود .گفته می شود ،حکم پادشاه عربستان می تواند
نارضایتی روحانیون محافظه کار را درپی داشته باشد .خبرگزاری رسمی عربستان می گوید ،براساس حکم پادشاه زنان همانند
مردان می توانند صاحب گواهینامه رانندگی شوند.

نکته جالب آنجاست که به رغم برخوردار نبودن زنان در عربستان سعودی از کمترین حقوق شهروندی ،نهادهای حقوق بشری
هیچگاه بر این کشور فشار نمی آورند .اما همواره نهادهای مذکور تحت فشار البی های صهیونیستی آمریکایی ،ایران و دیگر
کشورهای مخالف با آمریکا را مورد هجمه قرار می دهند.

رسانه صهیوینستی آمریکایی رادیو فردا با بهره گیری از گزارش فوق میکوشد تا با تبلیغ برای یکی از متحجر ترین کشورهای
عربی به دلیل آنکه صرفا دوست و یاور آمریکا است ،اعتباری خریداری کند .در حالی خبر لغو ممنوعیت رانندگی زنان در
عربستان منتشر شده است که در روز های اخیر و در جریان جشن ملی عربستان زنان اجازه یافتند برای نخستین بار به استادیوم
ورزشی بروند و در خیابان ها در جشن پایکوبی مشارکت کنند .خبرگزاری فرانسه حضور زنان در جشن ملی این کشور را در
تاریخ عربستان بی سابقه دانسته است .گفته می شود ،این مجوزدر راستای اجرای «سند  » ۵090برای اصالحات اقتصادی و
اجتماعی صورت گرفته است .در سال  ،693۵بیش از  ۰0شهروند زن عربستانی در اقدامی اعتراضآمیز به ممنوعیت رانندگی
زنان ،سوار بر خودرو شده و رانندگی کردند .منال شریف ،از کنشگران حقوق زنان ،نخستین شهروند زن سعودی بود که در سال
 6930در اقدامی اعتراضی پشت فرمان نشست.

انقالب و آشوب در دید رادیو فردا!

رفتارهای دوگانه رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا برای تأمین منافع اربابانش کامال شناخته شده است و بیشترین سهم
این شماره از مجله هفتگی رادیو دیروز را نیز همین تناقض ها به خود اختصاص داده است.

یکی دیگر از این رفتارهای دوگانه که جهت دار بودن گزارش های رادیو فردا را اثبات می کند ،واکنش این رسانه ضد ایرانی به
جریان استقالل خواهی کردستان عراق است.

رادیو فردا در حالی که رادیو فردا حامی خودمختاری کردستان عراق می باشد ،اما در مقابل درخواست منطقه کاتالونیا در اسپانیا،
از حفظ تمامیت ارضی اسپانیا دفاع می کند .در حالی که دولت منطقهای کاتالونیا اصرار دارد که همهپرسی استقالل در تعطیالت
آخر هفته برگزار میشود ،دولت اسپانیا از هفته گذشته اقدامات خود را برای جلوگیری از این همهپرسی افزایش دادهاست .با وجود
فشارهای مادرید علیه این همهپرسی ،رائول روموا ،وزیر امور خارجه منطقه کاتالونیا ،روز سهشنبه در گفتوگو با خبرگزاری
فرانسه تأکید کرد که همهپرسی استقالل روز یکم اکتبر برگزار خواهد شد .به گزارش خبرگزاری رویترز ،دولت اسپانیا روز
سهشنبه ،چهارم مهرماه ،پلیس را مأمور کرد که تمام صندوقهای رأی در ایالت کاتالونیا را برای جلوگیری از برگزاری همهپرسی
در اختیار بگیرد .بر پایه دستور دادستان کاتالونیا ،حال پلیس این منطقه تا روز شنبه آینده فرصت دارد که تمام صندوقهای

رایگیری در این ایالت را در اختیار بگیرد .مقامات در مادرید همچنین هفته گذشته کمیسیون انتخابات ایالتی را منحل اعالم کردند.
در همین زمینه پلیس اسپانیا روز چهارشنبه  ۵3شهریورماه نیز  69نفر از مقامهای منطقه کاتالونیا را در آستانه همهپرسی استقالل
دستگیر کرد.

در ادامه این گزارش اشاره شده است که تنش میان دولت مرکزی اسپانیا و مقامهای منطقه کاتالونیا به دلیل اختالف بر سر برگزاری
همهپرسی استقالل در هفتهها و روزهای اخیر باال گرفته و ،آن طور که خبرگزاری رویترز میگوید ،این مسئله را به «یکی از
بزرگترین بحرانهای سیاسی» اسپانیا از دهه  6370تاکنون بدل کرده است .دولت اسپانیا این همهپرسی را غیرقانونی میداند،
اما مقامهای کاتالونیا اصرار دارند که همهپرسی مورد نظر خود را با موضوع استقالل منطقه کاتاالن از حکومت مرکزی در روز
یکشنبه ،یکم اکتبر ،نهم مهرماه ،برگزار کنند

رادیو فردا در برنامه های مختلف تالش می کند در راستای منافع اسرائیل ،به دفاع از جدا شدن کردستان عراق بپردازد .اسرائیل
تنها طرفی است که آشکارا از تشکیل دولت مستقل ُکرد در کردستان عراق حمایت کرد ،به این ترتیب که بنیامین نتانیاهو نخست
وزیر اسرائیل هفته گذشته در اظهاراتی حمایت خود را از همه پرسی کردستان اعالم کرد و به عقیده کارشناسان دالیل امنیتی
اسرائیل را به چنین موضع گیری سوق داده است .اظهارات حمایت جویانه نتانیاهو از استقالل کردستان عراق در حالی است که
«یائیر گوالن» ژنرال سابق اسرائیلی نیز اعالم کرده بود از فکر کردستان مستقل حمایت می کند.

آنچه در باال خواندهاید ،یکصد و شصت و هفتمین شماره از مجل ٔه 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 دومین هفته از مهر ماه  00( 6931الی  61مهر ماه  )6931پرداخته است.

