رادیو فردا در هفتهای که گذشت! (شماره )178
 01/10/1396الی 08/10/1396

در یکصد و هفتاد و هشتمین شماره از مجله هفتگی رادیو دیروز در قالب سری گزارشات «رادیو فردا در هفتهای که گذشت!»،
بخشی از مهمترین فعالیتهای این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در نخستین هفته از دی ماه  1396را به طور خالصه مورد
بررسی قرار میدهیم.

رادیو دیروز گزارش میدهد؛

زمستان  1396با اولین هفته از دی ماه آغاز شد .هفتهای مملو از خبرهای ریز و درشت در حوزههای مختلف سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و  ...که هر رسانهای در جهان به نوعی بخشی از آنها را بازتاب دادند؛ اما در این بین رسانههای وابسته به
دولتهای غربی ،از جمله رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا نگاهی متفاوت به این اخبار داشته و دارند؛ آنها در تمام
طول هفته تالش کردهاند تا از هر موضوعی با نگاهی خاص و در جهت اهداف اربابانشان بهره برداری کنند و تنها چیزی که در
این مسیر برایشان اهمیتی نداشته ،حقیقت ماجراهاست.

در همین راستا ،رادیو دیروز تالش کرده است تا با تنظیم و انتشار مجلهای هفتگی با عنوان «رادیو فردا در هفتهای که گذشت!»
بخشی از مهمترین برنامهها و گزارشهای این رسانه آمریکایی را به طور خالصه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و
واقعیتهای تحریف یا پنهان شده را در اختیار مخاطبین خود قرار دهد.

بر این اساس ،آن چه در ادامه مطالعه خواهید کرد ،یکصد و هفتاد و هشتمین شماره از این مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز است که به
بررسی بخشی از فعالیتهای رادیو فردا در طول نخستین هفته از دی ماه سال  01( 1396الی  08دی ماه  )1396پرداخته
است.

شماره مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی مختلف از
شما مخاطبین گرامی میتوانید در یکصد و هفتاد و هشتمین
ٔ
قبیل تالشهای مکرر و پر تعداد رادیو فردا برای بهره برداری از موضوع "طالق" در ایران ،گزارشات پر تعداد این رسانه ضد
ایرانی برای دفاع و حمایت از جاسوس موساد ،شکستهای پیاپی بین المللی و داخلی سیاستهای کاخ سفید و ...را مورد مشاهده
نمایید.

از تبلیغ برای طالق تا آماری برای اثبات بحران!

مجله هفتگی رادیو فردا در این شماره را نیز همانند هفته گذشته با موضوعی اجتماعی آغاز میکنیم؛ در شماره پیشین به بررسی
تالشهای رادیو فردا برای اثبات بحران آسیبهای اجتماعی در ایران و بی توجهی مسئولین به این بحران پرداخته بودیم و در
همین راستا ،این هفته از نگاه خاص این رسانه صهیونیستی – آمریکایی به یکی از آسیبهای اجتماعی که "طالق" است ،سخن
خواهیم گفت.

این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در این هفته با انتشار گزارشهایی بسیار به موضوع "طالق" در ایران پرداخته است که از
سویی برای آن تبلیغ کرده و از سویی با بیان آماری وضعیت داخلی ایران از این حیث را بحرانی نشان داده است که در ادامه دو
مورد از این گزارشها را مورد بررسی قرار میدهیم.

رادیو فردا و تبلیغ برای گسترش "طالق" در ایران

یکی از راههای تبلیغ "طالق" در جامعه ایران" ،فهیمه خضر حیدری" و "برنامه تابو" در رادیو فرداست که این هفته تالش کرده
است تا با تشویق زنان و در مواردی مردان به "طالق" ،از این موضوع برای اثبات ادعایی واهی مبنی بر تبعیض میان زن و
مرد در دین اسالم بهره برداری کند.

این مجری ضد ایرانی رادیو فردا در برنامه خود با طرح سؤالهایی ذهن مخاطبین خود را وارد یک بازی میکند که نتیجهای جز
تردید در مسائل اسالمی و البته گرویدن به سمت "طالق" ندارد.

وی به عنوان مثال در بخشی از برنامه میگوید« :اسالم حق طالق را به مرد میدهد ،زن هم در شرایط خاص میتواند از حق
عهده مرد است؟»
طالق بهره مند شود؛ اگر اسالم و قرآن زن و مرد را برابر دانسته پس چرا حق طالق به
ٔ

در این جا باید به چند نکته اساسی اشاره کرد؛ نکته اول تفاوتهای ذاتی میان زنان و مردان است که تحصیمات احساسی را می
توان یکی از این تفاوتها دانست و نکته دوم وضعیت فعلی جامعه آمریکا از حیث طالق است که رادیو فردا تالش میکند جامعه
ایرانی را به آن نزدیک و نزدیکتر سازد.

در اینکه زن و مرد از منظر قرآن و اسالم باهم برابرند ،شکی نیست؛ اما ویژگیها و تواناییهایی که خدا به هر کدام داده از
یکدیگر متفاوت است ،مرد بر اساس چارچوب منطق و عقل قضاوت میکند و زن احساسات و عواطفی دارد که فضای ارامش
بخش درونی خانواده را برای یکایک اعضای خانواده فراهم میکند؛ پس بنابراین فقط کارکردها و تواناییهای زن و مرد با یکدیگر
متفاوت است نه جایگاه و منزلت انها ،بلکه طبق ایات موجود در قرآن کریم هیج کدام بر دیگری برتری ندارند بلکه زن و مرد
مکمل یکدیگرند .دوما دلیل بر این که ّ
حق طالق دادن با مرد است ،خطابات قرآن است .در آیات متعدّد مردان را مورد خطاب
قرار میدهد و میفرمایدْ :
ّ
طلقتموهن" .در این آیات ،خطاب به مردان است ،همان طور که در
"إن طلقتم النساء ،إذا طلقّتم النساء،
ّ
أهلهن".
ازدواج خطاب به مردان است ،مثل"اذا نکحتم المؤمنات ،فانکحوا ماطاب لکم ،فانکحو هن باذن

آن کسی است که موقع ازدواج ،به دنبال آن میرفت و به اصطالح
از این جا میتوانیم این نتیجه را بگیریم که طبیعتا حق طالق از ِ
به خواستگاری زن میرفت .اگر در ضمن عقد ازدواج ،مرد و زن توافق کنند زن در صورتی که الزم بداند یا در صورتی که
مرد دچار عارضهای شود ،از جانب مرد وکیل باشد که خود را مطلّقه کند ،زن نیز حق طالق خواهد داشت.

می گویند حق طالق باید به زن داده شود ،اما زن همانطور که در باال به آن اشاره شد ،به دلیل عواطف و احساساتی که دارد و
غلبهای که این احساسات بر تصمیم گیریهای زندگی میگذارد ،از حق طالق منع شده است ،تصمیمهایی که کمتر منطقی هستند و
ناگهانی بر مدار طغیان عواطف صورت میگیرند ،ممکن است عملکرد نامطلوبی را ثبت کنند.

همانطور که در جوامع گذشته و امروزه ،زن به دلیل غلبهٔ احساساتش نتوانسته وارد حیطهٔ شغلی قضاوت شود و به قضاوت و
داوری اعمال و رفتار مجرمین بپردازد ،بر همین اساس حق طالق از او محروم شده .درنتیجه تصمیم براساس احساسات بنیان
ونظام خانواده راویران میکند.

با توجه به امار طالق در امریکا ،شصت و نه درصد طالقها از سمت زنها صورت میگیرد و فقط سی و یک درصد از سمت
مردها انجام میشود ،که این گویای تصمیم گیری زنها براساس احساسات و عواطف وجودیشان میباشد.

رادیو فردا و آماری برای اثبات بحران اجتماعی در ایران

یکی دیگر از گزارشهایی که رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا در این هفته به آن پرداخته است تا از طریق آن ادعاهای
وجود بحران اجتماعی در کشورمان را به اثبات رساند ،گزارشی است که در آن به آماری در خصوص وضعیت "طالق" در ایران
اشاره میشود.

رادیو فردا که همیشه تالش میکند در گزارشهای یک سویه ضد ایرانی خود منابع را داخلی نشان دهد تا ذخن مخاطب را بیشتر
با خود همراه کند ،در این گزارش نوشته است« :یک مقام قوه قضائیه از "طالق توافقی" به عنوان " ۱۰خواسته اول" رسیدگی در
محاکم قضایی ایران خبر داد .همزمان سخنگوی سازمان ثبت احوال نیز میگوید نرخ طالق در کشور افزایش یافته است .در
گفتوگو با خبرگزاری ایرنا ،علیاصغر رفاهی ،مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه ،اعالم کرده که در میان ۱۰
خواسته اول رسیدگی در محاکم قضایی" ،طالق توافقی در سطح کشور رتبه هشتم و مطالبه مهریه رتبه نهم را به خود اختصاص
داده است" .او که در بیرجند با ایرنا گفتوگو کرده ،این آمار در خراسان جنوبی را برای طالق توافقی ،رتبه ششم و برای مطالبه
مهریه رتبه دهم عنوان کرده و افزوده است که این موضوع" ،نیازمند اقدامهای جهاد گونه در بحث آسیبهای اجتماعی است".
سخنگوی سازمان ثبت احوال ایران نیز با اعالم افزایش میزان طالق در ایران گفته که "نرخ طالق طی پنج سال گذشته از ۱.۹
به  ۲.۱رسیده است" .سیفهللا ابوترابی که در یک نشست خبری به مناسبت روز ملی ثبت احوال سخن میگفت ،افزوده که "۱۳۳
هزار و  ۳۶۶مورد طالق در پایگاه ثبت احوال ثبت شده است" .او میانگین زندگی مشترک برای زوجهای جداشده در  ۹ماهه اول
سال  ۹۶را نیز " ۹سال" اعالم کرده است .به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال ایران ۶۷" ،درصد طالقها عمر ازدواج کمتر
از  ۱۰سال داشتهاند و در  ۴۵درصد طالقها دوام ازدواج کمتر از  ۵سال بوده است".

اما این فضاسازیهای ضد ایرانی در شرایطی توسط رادیو فردا صورت میگیرد که وضعیت جامعه غربی به ویژه در ایاالت
متحده آمریکا از نظر طالق ،فساد اخالقی ،خیانت زناشویی و  ...در اوج بحران قرار دارد و در این نگرانیهای همیشگی برای
ایران ،حتی اندک اشارهای به این موضوعات نمیشود.

نام ایاالت متحده آمریکا همواره در لیست  10کشوری که بیشترین آمار طالق در جهان را دارا هستند ،به چشم خورده است و یکی
از پابرجاترین کشورهای جهان از این حیث محسوب میشود.

آمارهای سالهای مختلف در آمریکا نشان میدهد که همواره باالی  50درصد از ازدواجها در این کشور با طالق همراه بوده است
و در بررسیهای اجتماعی نیز به این نتیجه میرسیم که این "آسیب" به نوعی "فرهنگ" در بین مردم آمریکا تبدیل شده است.

اما آمریکا در عرصهای دیگر نیز از نظر اجتماعی در جهان نام آور و مطرح است؛ آمارهای منتشر شده توسط رسانههای مختلف
خود ایاالت متحده نشان میدهد که وضعیت خیانت به همسر در این کشور در اوج خود قرار دارد؛ یکی از شهرهای مطرح آمریکا
در این مورد "واشنگتن" است که باعث شده به این شهر لقب "شهر خیانت آمریکاییها" داده شود.

وب سایت تخصصی پیرامون روابط عاطفی زوجین در آمریکا اعالم کرد" :واشنگتن بهترین محل برای خیانت زوجین آمریکایی
است".

روزنامه "نیویورک دیلی نیوز" نیز در این باره به نقل از "نویل بیردمن" ،مدیر این سایت نوشت" :واشنگتن مملو از افراد متاهلی
است که به دنبال چیزهای دیگری خارج از چارچوب ازدواج هستند" .مردان و زنان صاحب نفوذ و سیاسی واشنگتن در خیانت به

همسران خود پیشتاز هستند .حدود  ۴۰هزار مشترک واشنگتنی در این سایت وجود دارد که نسبت به برقراری ارتباط دوستی با
فرد دیگری غیر از همسر خود تمایل دارند و این آمار نسبت به تعداد ساکنین این شهر ،آمار باالیی است".

تالشی همه جانبه برای آخرین بهره برداریها از یک جاسوس

یکی دیگر از موضوعاتی که در این هفته رادیو فردا تمرکز ویژهای روی آن داشته و تعداد گزارشهای زیادی را به آن اختصاص
داده است ،مباحث مربوط به "احمدرضا جاللی" ،جاسوس موساد محکوم به اعدام در ایران است که این رسانه صهیونیستی –
آمریکایی تالش کرده است تا با انتشار گزارشهای متعدد خود ،ضمن ایجاد چره ای بی گناه از وی ،آخرین بهره برداریهای
سیاسی و ضد ایرانی را از این جاسوس خائن در جهت اهداف اربابانش داشته باشد؛ در همین راستا ،در ادامه ،دو نمونه از
گزارشهای متعدد رادیو فردا در این موضوع را به طور خالصه مورد بررسی قرار میدهیم.

رادیو فردا و حمایت جهانی از جاسوسی ضد ایرانی!

داستان خیانت "احمدرضا جاللی" به ملت ایران ،یک داستان واقعی در مورد فردی است که از پشت به ملت و وطن خود خنجر
زده است؛ اما همانند همه داستانهای این چنینی که در آن فردی علیه کشور و ملت ایران اقدام میکند ،دشمنان غربی و ابزارهای
رسانهای آنها به شکلهایی مختلف خود را وارد این موضوع میکنند تا شاید بتوانند با بهره برداری بیشتر و بیشتر از این عنصری
که در مسیر اهداف آنها گام برداشته است ،فضا را بیشتر به سود خود ملتهب سازند.

رادیو فردا در یکی از گزارشهای پر تعدادی که این هفته در حمایت از این خائن منتشر کرده است ،با پرداختن به نامه چهار تن
از کارشناسان سازمان ملل تالش میکند برای ازادی این جاسوس امریکایی – اسرائیلی ،نوشته است« :چهار تن از کارشناسان
سازمان ملل متحد از ایران خواستند که حکم اعدام احمدرضا جاللی ،پزشک ایرانی متهم به جاسوسی هستهای ،را فورا لغو کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،بیانیه این کارشناسان روز چهارشنبه  ۲۹آذر منتشر شده است که در آن عنوان میشود شیوه
رسیدگی به اتهامات آقای جاللی با اشکاالت بسیاری همراه بوده و شواهد و گزارشها نشان میدهد که محاکمه وی عادالنه نبوده
و در جریان آن تخلفهای متعددی صورت گرفته است .این کارشناسان که در زمینه حقوق بشر در ایران و مواردی مانند
بازداشتهای غیرقانونی ،شکنجه و اعدام تحقیق میکنند در بیانیه خود به گزارشهایی اشاره کردهاند که میگوید احمدرضا جاللی
در حبس انفرادی و بدون امکان تماس با دیگران و دسترسی به وکیل نگه داشته شده و وی را مجبور به اعتراف کردهاند .حکومت
ایران به تازگی فیلمی از اعترافات احمدرضا جاللی پخش کرده که بخش ضدجاسوسی وزارت اطالعات ایران آن را تهیه کرده
است .همراه با اظهارات آقای جاللی ،یک راوی سوم شخص نیز در این فیلم اتهاماتی را به او نسبت میدهد و میگوید که وی
اطالعات مربوط به دو محقق هستهای ایران را در اختیار سرویس جاسوسی اسرائیل قرار داده که به ترور آنها منتهی شده است.
آقای جاللی اما با انتشار یک فایل صوتی از زندان اتهام جاسوسی برای موساد را رد کرده و تاکید داشته که اعترافات تلویزیونی
وی تقطیع و تحریف شده است .او همچنین گفته که این اعترافات تحت فشار اخد شده و وی اساسا هیچ گونه دسترسی به وکیل یا
بازپرس نداشته است».

اما "احمدرضا جاللی" در اضهاراتی کامال شفاف ،ارتباط خود با عناصر موساد ،قرارهای مالقات مختلف خود با آنها ،نوع و
میزان ارتباطش با موساد در داخل کشور و حتی مبالغی که در ازای دریافت خیانت به کشورش دریافت کرده است را هم اعتراف
کرده است.

هیچ راوی سوم شخصی از افشای اطالعات هستهای و نقش این خائن در ترور دانشمندان هستهای کشورمان سخن نمیگوید ،بلکه
این خود "احمدرضا جاللی" است که آشکارا از نقش خود در این موضوعات پرده بر میدارد و بر انتقال اطالعات مربوط به این
ترورها به عوامل موساد اذعان میکند.

آیا اگر این جاسوس به جرم خیانت علیه کشور آمریکا ،انگلیس یا دیگر کشورهای غربی محکوم و مجازات میشد ،بازهم این گونه
حمایتهای جهانی را پشت سر خودش احساس میکرد!؟

آیا در جها هیچ مسئلهای مهمتر از محکومیت این جاسوس موساد در ایران برای نگرانی مدعیان حقوق بشر نیست؟!

خیانتی که حامیان خائن ،دروغ میدانند!

اما همانطور که اشاره شد مورد باال تنها گزارش رادیو فردا در این هفته حول محور "احمدرضا جاللی" نبود و ما شاهد گزارشهای
پرتعدادی با این موضوع بودیم که این هفته را به هفته حمایت از "جاسوس" در این رسانه ضد ایرانی تبدیل کرده بود.

یکی دیگر از این گزارشها که در ادامه مورد بررسی قرار میدهیم به تالشهایی اختصاص دارد که حمایان مختلف غربی و
صهیونیستی این خائن ،برای اثبات ادعای دروغ بودن خیانتهایش انجام دادهاند.

در طول چند وقتی که از بازداشت و بخصوص از صدور حکم برای این جاسوس و خائن به ملت ایران میگذرد ،به طور عجیبی
شاهد تالشهای رسانههای وابسته به دولتهای غربی از جمله بیبیسی ،رسانههای وابسته به حکومت سعودی عربستان و همچنین
رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا به منظور بهره برداری از این موضوع بودهایم تا شاید با گِل آلود کردن فضا ،بتوانند
به سود خود و اربابانشان ماهی بگیرند که در نتیجه یا ذهن مخاطبین خود را به سمت بی گناهی این جاسوس و در نتیجه بی
اعتمادی از دستگاه قضایی ایران سوق دهند و یا فضایی برای تخفیف در مجازات این همراه خود در کشورمان ایجاد کنند.

جالب است بدانید که رادیو فردا در راستای عقب نماندن از قافله حامیان جاسوس موساد و دم تکانی برای صهیونیستها ،تا کنون
حدود  48خبر در حمایت از وی و اثبات بیگناهی اش منتشر کرده است.

این رسانه وابسته به کاخ سفید در یکی دیگر از تالشهای این هفته خود در همین مسیر ،مینویسد« :نجیبه مرتضوی ،مادر
احمدرضا جاللی ،پزشک و کارشناس حوادث غیرمترقبه که به اعدام محکوم شده ،در نامهای به حسن روحانی ،رئیسجمهوری
اسالمی ایران ،خواستار رسیدگی یک هیات بیطرف به پرونده پسرش شده است .خانم مرتضوی همچنین نوشته است که فرزش
دسترسی به اطالعات سری نظام نداشته و با دو دانشمند هستهای ترور شدهایران نیز ارتباط شخصی و کاری نداشته است».

نکته این خبر آنجاست که رادیو فردا سند بی گناهی جاللی را اظهارات مادرش قرار داده و لحظهای زحمت اندیشیدن به خود نداده
که بی گناه دانستن جاللی چون مادرش گفتهَ ،مثل همان روباهی است که شاهدش دمش بود!

اگر نجیبه مرتضوی در سنی به سر میبرد که در گوشهای به پرورش جاسوسهای نابغه دیگر مشغول است و از اخبار دنیا بی
خبر ،رادیو فردا به عنوان رسانه مدعی آگاهی و صداقت حتما باید به یاد داشته باشد که اطالعاتی که از طریق جاسوسهایی از
قبیل جاللی به موساد داده شد ،باعث شهادت چهار پدر و یتیم شدن شش فرزند و داغدار شدن هشت پدر و مادر شد .مادرانی که
همه مانند نجیبه پسرانشان را دوست داشتند .اما بر خالف وی در کنار تعلیمات فیزیک و ریاضی به آنها درس انسانیت نیز آموختند
تا از نبوغ خدادای خود برای پیشرفت کشور و جلوگیری از دست درازی دشمن به میهن و ممانعت از دراز کردن دست پیش
بیگانگان استفاده کنند .درست بر عکس آقازاده نانجیب سرکار علیه که برای چندر غاز پول چرک کف دست و زندگی در یک
ویالی سوئدی و دراز کشیدن در سواحل اروپا ،شش پسر و دختر کوچک و بزرگ را از داشتن پدر محروم کرد.

خوب بود در تربیت پسر بیشتر میکوشید و حال که نتوانسته از عهده تربیت و انسان کردن یک موجود دو پا به خوبی برآید ،کاش
یک بار به عکس آرمیتا و علیرضای معصوم در کنار ماشین تکه پاره شده پدرشان ،نگاه میکرد و به خاطر میآورد قرار بوده
این اتوموبیل ،آنها و پدرشان را به پارک و گردش ببرد نه به لطف امثال احمدرضا جاللیها آهن پارهای شود برای اثبات
مظلومیتشان که در همایش بین المللی در کنارش عکس یادگاری بگیرند.

کاش به کمر خمیده پدر احمدی روشن دقت میکرد و بعد از عواطف پدر و مادری میخواند .کاش به یاد میآورد که احمد رضایش
با خیانت در حق امثال آرمیتا چه جنایتی مرتکب شد که طفل معصوم با بغض ،از خاطراتی که با پدر ندارد بگوید .آنوقت از
بیگناهی پسرش مینالید و شکایتش را پیش دشمنان این ملت میبرد .خوب است بداند احمد رضایش همان روزی مرد که آرمیتا
در حاشیه یک همایش بین المللی به درباره قاتالن پدرش به دو زبان انگلیسی و فارسی گفت" :این آرمیتاست دختر یکی از هزاران
شهید ایرانی ،من و ما زند ه و ایستادهایم .پای خون پدرانمان و آرمانهایشان و رویاهایشان برای ایران .دستان پلیدی که خون پاک
پدرانمان را ریختند بدانند که نفرین شدگان تاریخ و مردگان بدنام هستند".

احمد رضا جاللی نابغهای است که از نبوغ و استعداد خدادادی خود به جای تالش برای اعتالی میهنش ،قدم در راه تاریکی و
جهالت گذاشت و آن را دستمایه رسیدن به دنیای فانی قرار داد .دانشمند نمایی که به گفته جعفری دولتآبادی ،دادستان تهران ،یکی
از اقدامات محکوم علیه ،اعالم نشانی و برخی مشخصات سی نفر از افراد شاخص پروژههای تحقیقاتی ،نظامی و هستهای از جمله
شهیدان شهریاری و علیمحمدی به افسران اطالعاتی موساد بوده که به ترور و شهادت آنان منتهی شدهاست .محکوم علیه که مدعی
شدهاست شهادت شهدای هستهای موجب عذاب وجدان وی گردیده ،با بیش از هشت افسر اطالعاتی موساد جلسات متعدد برگزار
نموده و از این طریق ،اطالعات مرتبط با فعالیت سایتهای نظامی ،سازمان انرژی اتمی و بسیاری از اطالعات حساس دیگر را
در ازای دریافت دستمزد و اخذ اقامت در کشور سوئد به افسران اطالعاتی موساد انتقال دادهاست.

انزوای کاخ سفید در داخل و خارج از آمریکا

یکی از موضوعات دیگری که در این هفته و در بین بررسی فعالیتهای متعدد رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا به آن
پی میبریم ،شکستهای پیاپی سیاستهای کاخ سفید هم در عرصههای بین المللی و هم در عرصههای داخلی آمریکاست که در
این هفته با خبرهای مختلفی از جمله مخالفتهای داخلی با سیاستهای مهاجرتی "ترامپ" و مخالفتهای بین المللی با تالشهای
کاخ سفید برای انتقال مرکزیت اسرائیل به شهر "قدس" شریف ،با آن مواجه بودیم و رادیو فردا نیز با واکنشهای خود ،ضمن
اذعان به آنها تالش کرده است تا از اثراتشان بکاهد؛ به همین دلیل در ادامه دو مورد از این موارد پر تعداد را به طور خالصه
مورد بررسی قرار میدهیم.

شکستی بین المللی برای کاخ سفید

چند وقتی است که یکی از تالشهای وقیحانه ایاالت متحده آمریکا و کاخ سفید در حمایت از اسرائیل ،خبرساز شده و ما هم در
بخشهای از شمارههای پیشین مجله هفتگی رادیو دیروز به بررسیان ها پرداختهایم.

تالش و ادعاهای کاخ سفید برای شهر مقدس "قدس" شریف که همواره به فلسطین و اسالم تعلق داشته است ،در جهت تبدیل شدن
به مرکزیت رژیم اشغالگر صهیونیستی به قدی وقیحانه بوده است که در داخل آمریکا و خارج از مرزهای آن واکنشهایی به
مراتب تند و مخالفتهایی کامال جدی را به دنبال داشته باشد.

این ادعای بی شرمانه ،عالوه بر مخالفتهای جدی همه مسلمانان جهان در جای جای این کره خاکی ،حتی با مخالفت و اعتراض
کشورها و دولتهای دولت آمریکا نیز همراه بوده است .و اتحاد مسلمانان در کنار این مخالفتهای صریح کشورهای غربی –
عربی ،پاسخی کوبنده به "دونالد ترامپ" ،رئیس جمهور آمریکا و دولتش محسوب میشود.

اما در این هفته ،این شکست به شکلی دیگر تکمیل شد و با موضع گیری رسمی سازمان ملل متحد در خصوص فلسطینی بودن
"قدس" ،به عبارتی شکستی که آمریکا از مسلمانان دریافت کرده بود را در عرصه بین المللی نیز با ان مواجه گردید؛ شکستی که
رادیو فردا تالش کرد تا با پرداختن به آن از شدتش بکاهد.

این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در گزارشی با پرداختن به قطعنامه جدید سازمان ملل متحد در این خصوص ،با واکنشی که
همراه با اعتراض است ،میآورد« :نهاد مذکور روز پنجشنبه  ۳۰آذر در نشست اضطراری خود با رأی اکثریت ،تصمیم اخیر
رئیس جمهوری آمریکا را در زمینه به رسمیت شناختن اورشلیم (بیتالمقدس) به عنوان "پایتخت اسرائیل" ،باطل دانست .سخنگوی
نهاد ریاست جمهوری فلسطین بالفاصله این قطعنامه را "یک پیروزی برای فلسطین" نامید».

این قطعنامه که با رأی موافق  ۱۲۸کشور از میان  ۱۹۳عضو سازمان ملل تصویب شد ،با هر نوع تغییر در وضعیت بیتالمقدس
مخالفت دارد ۹ .کشور به قطعنامه مخالف دادند و رأی  ۳۵کشور نیز ممتنع بود؛ سایر اعضا در رأیگیری شرکت نکردند .اما در
کنار آمریکا و اسرائیل ،این اعضا با قطعنامه مخالفت کردند؛ هندوراس ،گواتماال در آمریکای التین و جزایر مارشال ،پالئو،
میکرونزی ،توگو و نائورو در اقیانوسیه .آرژانتین ،مکزیک ،استرالیا ،فیلیپین ،کانادا ،چک و مجارستان هم در میان کشورهایی
بودند که رأی ممتنع دادند .آمریکا و اسرائیل در آخرین ساعات مانده به رأیگیری در مجع عمومی سازمان ملل بیشترین تالش
خود را به کار بردند تا کشورهای بیشتری را به دادن رأی مخالف یا دستکم رأی ممتنع متقاعد کنند.

رادیو فردا در گزارش خود با تأکید بر اظهارات بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل که با نسبت دادن «خانه دروغ» به سازمان
ملل خشم خود را از این قطعنامه ابراز کرده است ،ادامه میدهد« :آمریکا از اسرائیل خواسته بود نظر به مناسبات نزدیکی که با
کشورهای آفریقایی دارد ،تالش کند تا شاید شماری از کشورهای این قاره را به دادن رأی مخالف یا ممتنع تشویق کند اما این تالش
چندان موفق نبود .قطعنامه مجمع عمومی در حالی از رأی اکثریت برخوردار شد که دونالد ترامپ پانزدهم آذر با تغییر سیاست
راهبردی آمریکا در مورد بیتالمقدس و شناسایی آن به عنوان "پایتخت اسرائیل" ،دستور آغاز فرایند انتقال سفارت آمریکا در
اسرائیل از شهر تل آویو به اورشلیم را نیز امضاء کرده بود .تصمیم دونالد ترامپ تنها اسرائیل را خشنود کرد در حالی که با
واکنش مخالف قریب به اتفاق کشورهای جهان روبهرو شد و نزدیکترین همپیمانان آمریکا نیز از آن فاصله گرفتند .آمریکا دوشنبه
این هفته در نشست فوقالعاده شورای امنیت ،پیش نویس قطعنامهای را که مصر برای جلوگیری از اجرایی شدن تصمیم آمریکا
ارائه کرده بود ،وتو کرد در حالی که هر  ۱۴عضو دیگر دائم و غیردایم شورای امنیت از آن پشتیبانی کردند».

این گزارش و شکست ایاالت متحده در جمع آوری رأی و متقاعد کردن کشورهای جهان و حتی کشورهای دوست خود برای
همراهی با آنها در جلوگیری از صدور و تصویب این قطعنامه در سازمان ملل متحد ،به خوبی نشان دهنده انزوایی است که این
روزها آمریکا در جهان با آن دست و پنجه نرم میکند؛ انزوایی که با سیاستهای دیوانه وار کاخ سفید و شخص ترامپ ،روز به
روز بیشتر و بیشتر میشود.

هر چند آمریکا در حمایت از اسرائیل پافشاری داشته و حتی نماینده این کشور در سازمان ملل ادعا کرده است که ایاالت متحده با
وجود همه این مخالفتها سفارت خود را به قدس منتقل خواهد کرد ،اما واکنشهای بین المللی به این تصمیم به خوبی تنها بودن
آمریکا در کنار اسرائیل را نشان میدهد و کامال این واقعیت را به اثبات میرساند که دیگر مانند گذشته ،غرب و عرب ،بدون هیچ
فکر و مالحظهای ،کورکورانه از آنها حمایت و پیروی نخواهند کرد.

ادامه تقابلهای داخلی با کاخ سفید در آمریکا

در باال به نمونهای از شکست کاخ سفید در عرصه بین المللی پرداختیم ،اما دولت آمریکا در دوران ریاست جمهوری "دونالد
ترامپ" تنها در عرصههای خارجی با شکستهای پیاپی همراه نبوده است و در داخل خاک خود نیز بازندهای بزرگ شناخته می
شود.

یکی از موضوعاتی که این بازنده بودن کاخ سفید در عرصههای داخلی آمریکا را به اثبات میرساند ،تقابلهای داخلی در این
کشور با تصمیم حاشیه ساز ترامپ برای اعمال ممنوعیت ورود اتباع چندین کشور از جمله ایران به خاک آمریکاست که رادیو
فردا نیز در این هفته با انتشار گزارشی به آن اذعان نموده است.

این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در گزارشی با اشاره به تعلیق بخشهایی از فرمان منع ورود پناهجویان به امریکا توسط یک
قاضی فدرال در ایالت واشنگتن ،این گونه مینویسد« :یک قاضی فدرال در ایالت واشینگتن ،بخشهایی از آخرین فرمان ممنوعیت
ورود پناهندگان به آمریکا را که چندی پیش از سوی دولت دونالد ترامپ به اجرا گذاشته شده بود ،معلق کرد .قاضی جیمز روبارت
در پروندهای که از سوی نهاد آزادیهای مدنی آمریکا و خدمات خانوادگی یهودیان اقامه شده بود ،به نفع این دو نهاد رأی داد.
مدعای این دو نهاد آن بود که فرمان جدید از پیوستن شهروندانی از کشورهای عمدتا مسلمان به اعضای خانواده خود که به طور
قانونی در آمریکا اقامت دارند ،جلوگیری میکند .او از دولت فدرال آمریکا خواسته است که پروندههای گروهی خاص از متقاضیان
پناهندگی را که "ارتباط حقیقی" با فرد یا نهادی در آمریکا دارند ،بررسی کند .دستورالعمل مرتبط با ممنوعیت ورود به آمریکا در
 ۲۴اکتبر سال جاری میالدی از سوی دولت به اجرا گذاشته شد که بر اساس آن خدمات مرتبط با درخواست پناهندگان با تأکید بر
"افزایش قابلیتهای ارزیابی" به مدت  ۹۰روز معلق میشود .فرصتی که در آخر ماه ژانویه به پایان میرسد .اکنون دستور قاضی
روبارت میگوید دولت آمریکا میتواند دستور  ۹۰روزه را اجرا کند ولی نمیتواند بررسی درخواست یا پذیرش پناهندگانی را که
با آمریکا "ارتباط حقیقی" دارند ،متوقف کند .نهاد آزادیهای مدنی در آمریکا و خدمات خانوادگی یهودیان در جلسه دادگاه این نظر
را مطرح کردند که طرح اجرا شده از سوی دولت ،آسیبهای جبرانناپذیر به متقاضیان وارد کرده و برخی از آنها را در معرض
خطر قرار میدهد .وکالی دولت اما در دادگاه گفتهاند فرمان ممنوعیت صادر شده از سوی دولت ،برای حفظ امنیت ملی آمریکا،
ضروری است».

فرمان ممنوعیت کنونی که همسران و فرزندان کوچک پناهندگانی را که در آمریکا هستند در بر میگیرد ،شامل شهروندان ۱۱
کشور میشود ،اما حکم صادر شده از سوی قاضی روبارت ،متقاضیان جدید پناهندگی از کشورها را به شرط داشتن رابطهای
حقیقی با فرد یا نهادی در ایاالت متحده آمریکا استثنا میکند .دولت آمریکا فهرست این  ۱۱کشور را اعالم نکرده ولی برخی
رسانهها گزارش دادهاند که مصر ،ایران ،عراق ،لیبی ،مالی ،کره شمالی ،سومالی ،سودان جنوبی ،سودان ،سوریه و یمن ،در این
فهرست هستند .غیر از کره شمالی و سودان جنوبی ،بقیه کشورها اکثریت مسلمان دارند.

آنچه در باال خواندهاید ،یکصد و هفتاد و هشتمین 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 نخستین هفته از دی ماه  01( 1396الی  08دی ماه  )1396پرداخته است.

