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در یکصد و هشتاد و دومین 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 بهمن ماه  1396را به طور خالصه مورد
بررسی قرار میدهیم.

رادیو دیروز گزارش میدهد؛

بهمن  1396با روزهایی پر هیاهو و خبرساز آغاز گردید؛ اخباری در حوزههای مختلف زنان ،سیاسی ،نظامی و  ...که به اندازه
کافی بهانه برای فعالیت ضد واقعی رسانههای مدعی حرفهای گری ایجاد کردهاند .رسانههایی مانند رادیو فردا که وابستگی کامل
به دولتهای غربی داشته و فقط تأمین منافع آنها را در دستور کار خود قرار میدهند و در این بین واقعیت ،قربانی همیشگی
آنهاست.

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 هشتاد و دومین شماره از این مجلهٔ هفتگی رادیو دیروز است که به
بررسی بخشی از فعالیتهای رادیو فردا در طول نخستین هفته از بهمن ماه سال  01( 1396الی  08بهمن ماه  )1396پرداخته
است.

ره مجل ٔه هفتگی رادیو دیروز ،بررسی موضوعاتی از قبیل تسلیم
شما مخاطبین گرامی میتوانید در یکصد و هشتاد و دومین شما ٔ
شدن رادیو فردا پس از سالها تالش برای تخریب جایگاه رهبری معظم انقالب اسالمی ،واکنشهای دوپهلو و ضد و نقیض رادیو
فردا به مسئله حجاب ،دلسوزی برای جاسوس دیوانه موساد ،ادامه تقابل آشکار آمریکا و سازمان ملل در موضوع برجام ،تأکید
رادیو فردا بر مبارزه با فساد در خاندان آل سعود ،سکوت معنادار این رسانه صهیونیستی – آمریکایی در برابر حق خواهی
زنان آمریکایی و  ...را میتوانید مشاهده نمایید.

تسلیم شدن رادیو فردا در برابر رهبری معظم انقالب

غرب و ابزارهای رسانهای غربی سالهاست که در حسرت یک لحظه ایجاد فاصله میان ملت ایران و رهبری معظم انقالب هستند؛
بصیرت و درایت رهبری کشورمان بارها و بارها ،در برهههای حساس زمانی ،طرحهای پیچیده و برنامه ریزیهای گسترده ضد
ایرانی و ضد انقالبی دشمانن را نقش بر آب کرده و آنها را به زانو درآورده است.

رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا در تمام این سالها به بهانههای مختلف تالش کرد تا با تخریب وجهه رهبری ،اثرگذاری
ایشان در جامعه اسالمی را کاهش دهد و با مانع روبرو کند ،اما همواره پاسخی کوبنده از سمت مردم والیتمدار ایران دریافت کرد
و دست از پا درازتر به دشمنیهای خود ادامه داد.

با این پیشینه ،ما این هفته شاهد انتشار گزارشی توسط رادیو فردا بودهایم که نشان میدهد بعد از بارها شکست ،دیگر از تخریب
رهبر معظم انقالب و ایجاد شکاف میان ایشان و ملت ایران ناامید شده است و به همین دلیل در برنامه ریزیهای جدید خود به
دنبال فضاسازی برای آینده ایست که پس از رهبر معظم انقالب در ایران ایجاد میشود.

این رسانه وابسته به کاخ سفید در گزارش خود نوشته است« :میان نامزدهای محتمل جانشینی هم نوعی رقابت در گرفته است .این
مسأله اساسی یا جنگ قدرت ،با حرکت اعتراض مردمی دی ماه  ۹۶رابطه داشت .همه نامزدهای محتمل میدانند که عملکرد مثبت
آنان از یک سو ،و عملکرد منفی رقبا در انتخاب رهبری آینده مؤثر است .نقش ارکان حکومت -به خصوص نظامیان و فقها -و
سه طیف اصول گرا ،اعتدالیون و اصالح طلبان هم در تعیین رهبر آینده دخالت دارند .بدین ترتیب اتئالف های گوناگون و توطئه
و تخریب علیه یکدیگر شکل گرفته و میگیرد».

رادیو فردا در گزارش خود پس از ناکامی و ناامیدی از تخریب وجهه و جایگاه رهبری معظم انقالب ،به دنبال این گام برداشته
است که ساختار انتخاب رهبری در آینده را زیر سؤال ببرد تا به این طریق ،ضمن فضاسازی برای بهره برداریهای اربابانش در
آیندهای که انشاهللا به این زودی فرا نخواهد رسید ،نقش مردم در رسیدن رهبرشان به این جایگاه را کامالا کمرنگ کرده و از دید
مخاطبین خود دور نگاه دارد تا شاید بتواند اهدافی که این سالها در مواجهه با امام خامنهای ،رهبر معظم انقالب نتوانسته پیاده
کند ،در آینده امیدی به پیاده سازیاش داشته باشد.

از طرفی این رسانه نما تالش میکند تا تعیین کننده شخصی که به جایگاه رهبری میرسد را نه خبرنگان و نمایندگان مردم ،بلکه
طیفها و جناحهای سیاسی و رقایت های ان ها نشان دهد تا به این بهانه مشروعیت جایگاه رهبری را زیر سؤال ببرد.

اما واقعیت این جاست که رهبری مردم با نقش آفرینی خود آنها تعیین میشود؛ این مردم هستند که در دورههای مختلف ،با رأی
و نظر مستقیم خود نمایندگانشان را راهی مجلس خبرنگان میکنند و نمایندگان خبرگان با وکاللت از جانب آنها ،صالحیت و
توانمندی اشخاص برای رسیدن به جایگاه رهبری را سنجیده ،فرد را انتخاب کرده و پس از آن هم در چهارچوب قانون ،بر
فعالیتهایش نظارت میکنند.

حجاب در ایران ناپسند است!

یکی از موضوعاتی که سالهای سال است رادیو فردا و اربابانش علیه ایران اسالمی به آن چنگ انداخته و آن را بهانه بسیاری از
فضاسازیهای ضد ایرانی خود قرار دادهاند ،حجب و نوع پوشش زنان ایرانی است.

در شرایطی که آثار باستانی به جا مانده نشان دهنده فرهنگ پوشش و حجاب زنان در ایران باستان بوده و این موضوع با ذات زن
ایرانی درآمیخته شده ،این رسانه صهیونیستی – آمریکایی به بهانههای مختلف به تخریب این موضوع پرداخته و تالش کرده است
تا با تبلیغ گسترده برای هر اقدام ضد قانونی و هنجارشکنانه ،بی حجابی را در جامعه ایران گسترش دهد.

رادیو فردا در یکی از گزارشهای پر تعدادی که در دفاع از رفتار هنجارشکنانه و غیر قانونی یک دختر در خیابان انقالب تهران
که اقدام به برداشتن حجاب و اعتراض به قانون حجاب در کشورمان کرده بود ،مینویسد« :سازمان عفو بینالملل در بیانیهای که
روز چهارشنبه ،چهارم بهمنماه ،منتشر شد با "تبعیضآمیز و تحقیرآمیز" خواندن حجاب اجباری در ایران خواستار آزادی فوری
زن جوانی شد که به "دختر خیابان انقالب" معروف شده است».

اما آیا قوانین مربوط به پوشش زنان فقط در ایران پیاده میشود؟!

قانون در همه جوامع بشری وجود دارد و رعایت قانون اصلی پذیرفته شده برای همه کشورهاست .قانون اگر در آمریکا باشد یا
در انگلیس باید مورد پذیرش و احترام ساکنین این کشورها قرار بگیرد؛ همانطور که آگه در ایران باشد باید به آن احترام گذاشت.

رفتار خالف قانون در همه جای دنیا ناپسند بوده و با برخورد مواجه است؛ این گونه رفتارها جامعه را به سمت ناهنجاری می
کشاند.

در فرانسه قانون ممنوعین حجاب زنان و دختران مسلمان در مدارس ،دانشگاهها و اماکن عمومی در حال اجراست ،اما آیا اگر یه
بانوی مسلمان این قانون را رعایت نکند ،باز هم مورد حمایت رادیو فردا و اربابانش قرار میگیرد؟!

آیا الزام برای رعایت حجاب در اماکن عمومی اشتباه است ،اما الزام برای عدم رعایت آن ،آزادی مدنی را نشان میدهد؟!

آیا تا کنون به نتایج بررسیهای بی طرفانه ای که نشان میدهد رعایت حجاب و بی حجابی چه تأثیر مستقیمی در تحکیم بنیان
خانواده و تخریب آن دارند ،توجه کردهاید؛ گسترش فساد اخالقی و اجتماعی که در پی بی حجابی شکل گرفته و تقویت میشود،
چقدر برای فروپاشی اجتماعی در ایران و در نهایت ایجاد فضایی مناسب برای نفوذ و اثرگذاری دشمنان غربی مفید و مؤثر است؟!

از آن گذشته ،در قوانین رسمی رژیم اشغالگر صهیونیستی توجهی جدی به پوشش زنان بوده و عالوه بر این که رعایت پوشش
(حتی در برخی تفاسیر پوشش چهره) برای زنان یهودی مورد تأکید کتاب مقدس این دین قرار داشته ،در قوانین اجتماعی اسرائیل
نیز بر آن تأکیدی جدی شده و حتی موارد بسیاری از منع حضور دختران در مدارس و سر جلسات امتحان به دلیل عدم رعایت
پوشش منتشر شده است.

رادیو فردا چگونه نگران پوشش اجباری زنان صهیونیستی نیست؟!

جاسوس موساد دیوانه است؟!

موضوع صدور حکم برای پرونده "احمدرضا جاللی" جاسوس امنیتی –هستهای موساد در کشورمان ،یکی دیگر از بهانههایی
است که رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا در چند وقت اخیر همواره به آن پرداخته است.

رادیو فردا که هر بار تالش میکند راهی جدید را برای حمایت از این جاسوس و تبرئه وی در پیش بگیرد ،این بار وی را دارای
بیماریهای مختلف جسمی و البته روانی معرفی کی کند و سعی دارد تا به نوعی با بیمار و دیوانه خواندن "جاللی" وی را از
اعدام نجات دهد.

این رسانه فارسی زبان وابسته به کاخ سفید در گزارش خود نوشته است« :وکیل احمدرضا جاللی ،پژوهشگری که به اتهام
جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است ،با اشاره به آنچه "نواقص" پرونده موکل خود خوانده ،گفت که درخواستی در
دیوان عالی کشور برای بازنگری پرونده به ثبت رسانده است .شرایط جسمانی او به هیچ وجه مساعد نیست و حتی با این که
مشکلی از نظر تغذیه ندارد اما مدام ضعیفتر میشود و هر روز وزن کم میکند (!) .وی دو سال تحت فشار روانی بوده و

وضعیت جسمانی نامساعدی دارد .آقای جاللی استاد مهمان دانشگاه "وی یو ب" در بلژیک نیز بوده و از این رو حکم اعدام او
نگرانیهایی را در بین مقامات بلژیک به دنبال داشته و اتحادیه اروپا هم اعالم کرده که این پرونده را دنبال میکند».

ما پیشتر شاهد روشهای مختلف رادیو فردا برای اثبات بی گناهی جاسوسیان بازداشتی در ایران بودهایم؛ به عنوان مثال استفاده
ابزاری از کودک "نازنین زاغری" دیگر جاسوس آمریکایی – انگلیسی محکوم در ایران به جهت تحت تأثیر قرار دادن احساسات
مخاطبین و اثرگذاری بر آنها از این طریق ،یکی از راههایی بود که رادیو فردا در گذشته دنبال کرده و البته در مورد "احمدرضا
جاللی" کارساز نبوده است و به همین دلیل این بار ساختن یک مریض جسمی – روانی از در دستور کار قرار گرفته است.

درست است که تحریریه رادیو فردا برای گرفتن جیره و مواجب ماهیانه باید به هر دست آویزی راست یا دروغ ،جعل یا اتهام
پراکنی ،شبهه و جعل سند و  ...دست یازد ،اما خدا وکیلی آیا رواست کسی که در عین خیانت به کشور و ملتش ،به هر حال
مدارجی از علم را پیموده و دانشمند به حساب میآید را بیمار روحی روانی بخواند و انتظار داشته باشد که کل دستگاه قضایی نظام
را با این جعلیات زیر سؤال برده و به خیال خود او را از بند رهایی بخشد؟

آیا نباید به فکر بافتن آسمان و ریسمان محکمتری در رد اتهام وی بوده و با دالیل علمی و عقالنیتری خواستار تجدید نظر در
حکمش باشد؟ آیا ضریب هوشی مخاطب خود را درچه حد میداند که انتظار دارد همینطور بدون هیچ سند و مدرکی باور کند وی
بی گناه است و فقط چون از لحاظ روحی در فشار است باید آزاد شود ،حتی اگر داغ داشمندی را بر دل یک ملت و خانواده آیش
گذاشته باشد؟ کدام عقل سلیم میپذیرد که یکباره بدون هیچ دلیلی از میان هزاران نفر که در روز ،از اقصی نقاط دنیا وارد فرودگاه
ایران میشوند ،ناگهان هللا بختکی دست یکنفر را بگیرند ،دستبند بزنند و ادعا کنند جاسوس است و حکم اعدامش را صادر کنند؟
آیا اگر یک شخص عادی و غیر وابسته به سرویسهای جاسوسی سیا و موساد هم مرتکب خطایی شود و به زندان بیفتد ،رسانههای
وابستهشان اینچنین برای آزادیش له له میزنند؟

"احمدرضا جاللی" بنابر شواهد ،اسناد مختلف غیر قابل انکار و اعترافات صریح و شفاف خودش ،جاسوس موساد در پروندههای
حیاتی دفاعی و هستهای ایران بوده و با ارتباطات و اطالعاتی که به آنها منتقل کرده است ،نقشی کلیدی را در پروژه ترور
دانشمندان هستهای ایران ایفا نموده و این جرم بزرگ و خیانت نابخشودنی را در صحت کامل جسمی و روانی مرتکب شده است.

ادامه تقابل آمریکا و سازمان ملل در موضوع برجام

از آغاز دوران حکمرانی دونالد ترامپ ،رئیس جمهور کنونی امریکا بر کاخ سفید ،بحثهای پر سر و صدایی در موضوع برجام
مطرح شده است و عهدشکنیهایی که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در پشت پرده شاهد آن بودیم ،این روزها با افتخار
و غرور توسط ایاالت متحده صورت میگیرند.

ترامپ و همراهانش در کاخ سفید با این باور که همه دنیا باید از آنها در هر شرایطی پیروی کنند ،با خودخواهی واقعیتهای برجام
را زیر سؤال برده و یک طرفه توافقی بین المللی را نادیده میگیرد و نه تنها خود برجام را نقض کرده و به این نقض پیمان افتخار
میکند ،بلکه انتظار دارد سایر جهان نیز از آنها تبعیت کرده و به برجام پشت کنند.

اما در چنین شرایطی بار دیگر دبیرکل سازمان ملل متحد در نشستی خبری ،لزوم پایبندی همه جانبه به برجام را مورد تأکید خود
قرار داد؛ موضوعی که رسانه صهیونیستی – آمریکایی رادیو فردا تالش کرده است تا با بازتاب جهت دار ،آن را کمرنگ جلوه
دهد.

دبیر کل سازمان ملل در نشست خبری خود پیرامون درخواست رئیس جمهور امریکا مبنی بر خبری که در ادامه به ان اشاره می
شود ،واکنش نشان داد.

رادیو فردا که ناچار در بخشی از گزارش خود باید به موضوع سازمان ملل متحد در قبال برجام میپرداخت ،اشاره کرده است:
«استفان دوجاریک ،سخنگوی سازمان ملل در دومین سالگرد اجرای توافق برجام به نمایندگی از دبیرکل این سازمان به خبرنگاران
گفت" :توافق یاد شده یک دستاورد بزرگ در حوزه منع گسترش سالحهای کشتار جمعی و دیپلماسی است و در صلح و امنیت
منطقهای و جهانی هم نقش داشته است" .دونالد ترامپ با تعیین یک مهلت  ۱۲۰روزه ،اعالم کرد که برای آخرین بار تعلیق
تحریمهای ایران را در راستای توافق اتمی تمدید میکند .در این شرایط اتحادیه اروپا عنوان کرده که اظهارات آقای ترامپ را "به
دقت بررسی میکند" .دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا روز  ۲۲دی ماه از متحدان اروپایی و کنگره آمریکا خواست که با
او همکاری کنند تا "نقایص فاجعه بار" توافق اتمی موسوم به برجام با ایران را یا اصالح کنند یا با خروج آمریکا از این توافق
مواجه خواهند شد».

اما باید تأکید کرد که اتحادیه اروپا هرچند گفته است درخواست آمریکا را به دقت مورد بررسی قرار میدهد اما همزمان با آن
تأکید جدی داشته که از نظر آنها موضوعی مانند برنامه موشکی ایران جدای از توافق اتمی باید مورد مذاکره قرار گیرد و در
ساختار برجام نمیگنجند.

آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل متحد نیز پیشتر در روز چهارشنبه  ۲۷دی ماه هشدار داد که به هر موضوع غیرمرتبط با
توافق اتمی ایران باید "بدون غرض و با حفظ توافق اتمی" پرداخته شود.

این تقابلها میان آمریکا ،سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا به خوبی نشان میدهد که جایگاه ایاالت متحده در جهان با خودخواهی
های تکراری که در پیش گرفتهاند  ،به شدت تخریب شده و امروزه دیگر حمایت بی چون و چرا و قاطعانه غرب و نهادهای بین
المللی شامل حال تصمیمات و رفتارهای سیاسی – نظامی آمریکاییها نمیشود که این خود به معنی فروپاشی کدخدایی ساختگی
آمریکا برای جهان است.

مبارزه با فساد ،بهانهای برای توجیه جنگ قدرت در آل سعود

از زمان روی کار آمدن ولیعهد جدید در عربستان سعودی ،جنگ قدرت در خاندان آل سوعود شدت گرفته و محمد بن سلمان با
هدف کنار گذاشتن مخالفان خود در این خاندان از خرد و کالن را مورد عنایت خشم خود قرار داده است.

اما جالب این جاست که تسویه حسابهای سیاسی و ناشی از قدرت در خاندان آل سعود ،توسط رسانه صهیونیستی – آمریکایی
رادیو فردا و اربابانش ،با عناوینی زیبا و عوام فریبانه مانند مبارزه با فساد ،توجیه و تبلیغ میشود.

رادیو فردا در این هفته نیز ،مسیر حمایت از این گونه رفتارهای ولیعهد جوان سعودی را در پیش گرفته و با انتشار گزارشی می
نویسد« :رویترز گزارش داده که منابع آگاه به این خبرگزاری روز چهارشنبه گفتهاند شماری از افراد مظنون به جمع بازداشتشدهها
اضافه شدهاند .دهها نفر از اعضای آل سعود ،مقامها و مدیران تجاری روز شنبه در یک اقدام ناگهانی از سوی "کمیته مبارزه با
فساد" دستگیر شدند .این دستگیریها تنها ساعاتی پس از تشکیل این کمیته از سوی ملک سلمان رخ داد .رویترز به نقل از یکی
از منابع خود میافزاید از مظنونان دیگری که فعالا آزاد هستند ،از طریق تلفن در مورد موضوعات مالی از پرسوجو شده است.
این منبع آگاه به رویترز گفته انتظار میرود تعداد کسانی که "کمیته مبارزه با فساد" به سراغشان میرود به صدها نفر برسد.
همچنین منابع بانکی گفتهاند که شمار حسابهای مسدود شده تا روز چهارشنبه در بانکهای داخلی سعودی به بیش از ۱۷۰۰
رسیده است .آخرین برخوردها از جمله شامل افرادی بوده که با خانواده امیر سلطان بن عبدالعزیز آل سعود ،ولیعهد و وزیر دفاع

سابق سعودی ارتباط مستقیم داشتهاند .سلطان بن عبدالعزیز آل سعود که در سال  ۲۰۱۱درگذشت ،فرزند پانزدهم عبدالعزیز آل
سعود و برادر ناتنی ملک عبدهللا پادشاه پیشین عربستان است .این گزارش میافزاید افراد دیگری که به تازگی دستگیر شدهاند
مقامها و مدیران ردهپایینتر هستند .رویترز مینویسد برخوردهای اخیر با حمایت شمار زیادی از شهروندان سعودی روبرو شده
است .در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز از این دستگیریها حمایت کرده و گفته است بازداشتشدگان "برای
سالها کشور خود را دوشیدهاند ".بازار سهام سعودی روز چهارشنبه هم به سقوط خود ادامه داد که گفته میشود نگرانی از تأثیر
این بازداشتها علت آن بوده است .روز سهشنبه محمد بن سلمان ،ولیعهد سعودی برای آرام کردن اوضاع گفت دستگیری این افراد
لطمهای به شرکتهای مرتبط نخواهد زد».

رادیو فردا تالش میکند که اقدامات ولیعهد عربستان برای قلع و قمع رقیبان سیاسی او را موجه و در راستای مبارزه با فساد جلوه
دهد .به گفته منابع آگاه ،کمیته مبارزه با فساد حسابهای شاهزاده محمد بن نایف ،ولیعهد برکنار شده ،را نیز مسدود کرده است.
پادشاه عربستان ماه ژوئن امسال با خلع محمد بن نایف از ولی عهدی ،فرزندش محمد بن سلمان را جایگزین وی کرد .یک بانکدار
در منطقه گفته است که بانک مرکزی عربستان ،تقریبا ا هر ساعت فهرست سیاه حسابهاب بانکی را بهروز میکند .شاهزاده محمد
بن نایف پس از مدتها که از انظار بهدور بود روز سهشنبه در مراسم خاکسپاری شاهزاده منصور بن مقر ،نائب امیر استان عسیر
و مشاور «خادم حرمین شریفین» ،شرکت کرد.

اما سؤال اساسی اینجاست که اگر این بازداشت و  ...مبارزه با فساد است ،چرا یکی پس از دیگری ،شاهزادهها و ثروتمندان
عربستانی پس از تسویه حساب مالی که با محمد بن سلمان آزاد میشوند؟! جریان میلیاردها دالری که ولیعهد آل سعود از بازداشتی
ها گرفته و آنها را رها میکند چیست؟!

شبکه جهانی الکوثر در تحلیلی به این موضوع پرداخته و  5نکته اساسی را در خصوص تحوالت اخیر عربستان و خاندان آل
سعود بیان کرده است که ذیل به آن اشاره مینیم؟

 .1با برکناری محمد بن نایف از ولیعهدی و رویکار آمدن محمد بن سلمان اعتراضات درون خاندان آل سعود افزایش یافت.
بسیاری از متنفذان این خاندان سعی داشتند تا مخالفت خود را با این انتساب به نحوی نشان دهند.

 .2تالشهای محمد بن سلمان در تحدید مفتیهای وهابی با ارائه قانون اعطای آزادی به زنان و منفعل سازی هیئت کبار
العلما کلید خورد .او میکوشد به هدف خود که ارائه یک اسالم فردی است نائل آید.

 .3محمد بن سلمان در گام بعدی خود که ارائه پروژههای بلند پروازانه مانند نئوم بود ،توانست در سطح منطقه خبرساز شده
و چهرهای حامی توسعه از خود به نمایش بگذارد.

 .4او بعد از تضعیف نهاد دینی چالش دیگر پیش روی خود را شاهزادگان متنفذ خاندان آل سعود میداند .لذا با ارائه اتهاماتی
علیه شاهزادگان سعودی سعی دارد از طرفی وجهه فسادستیز خود را در میان مردم باال ببرد و از طرف دیگر کسانی
که به طور بالقوه میتوانند نقش بن سلمان را به چالش بکشند را از دایره قدرت دور سازد.

 .5از سوی دیگر محمد بن سلمان سعی میکند تا با متهم سازی منتقدان خود ،دیگر شاهزادگان سعودی ِ احتماالا منتقد را
برای پذیرش خود به عنوان پادشاه آینده عربستان تحت فشار قرار دهد .براین اساس ما در میان دستگیر شدگان هیچ
فردی از خاندان سدیری که موافقان بن سلمان و از حامیان او هستند را نمیبینیم در حالی که دامن برخی از آنها هم به
فسادهای مالی و رانت خواریها گسترده آلوده شده است.

سکوت رادیو فردا در برابر اعتراض گسترده زنان آمریکایی

در این هفته شاهد موج جدیدی از اعراضات گسترده زنان در آمریکا بودیم؛ اعتراضاتی که به دلیل گستردگی و اهمیت توسط
بسیاری از رسانههای آمریکایی و سایر نقاط جهان بازتاب داده شد؛ اما جالب است بدانید که رادیو فردا به عنوان رسانهای وابسته
به کاخ سفید ،با وجود ابراز نگرانیهای ظهری همیشگی خود برای زنان ،با سکوت مطلق از کنار این اعتراضات عبور کرد.

در حالی که رادیو فردا به راحتی زنان آمریکایی را نادیده میگیرد ،“VOA” ،رادیوی رسمی آمریکا در واکنش به این اعتراضات
گسترده این گونه مینویسد« :زنان ،در سالگرد تظاهرات میلیونی سال گذشته که در اعتراض به نابرابری موقعیتهای اقتصادی-
اجتماعی در دهها شهرهای آمریکا برپا شد ،در بیش از  ۶۰شهر آمریکا به خیابانها آمدند تا همبستگی خود را به نمایش بگذارند.
میلیونها زن در لس آنجلس ،الس وگاس ،واشنگتن ،نیویورک و دهها شهر کوچک و بزرگ دیگر آمریکا ،روز شنبه  ۳۰دی در
ادامه اعتراض سال گذشته به رفع نابرابری و تبعیض ،تظاهرات کردند.
در لس آنجلس ،کری واشنگتن و برخی از ستارگان مشهور هالیوود به صف معترضان پیوستهاند و دهها هزار زن خیابانهای
شهر را صحنه اعتراض صلح آمیز کردند».

با اینکه یک رسانه معتبر آمریکایی این موضوع را پوشش داده اما رادیو فردا که ترقه بازی یک عده منافق و داعشی وحشی را
در ایران به مثابه جنگ جهانی سوم در میدان انقالب نمایاند و آن را تظاهرات سرتاسری در ایران خواند و عکسهای راست و
دروغ بسیار درباره آن منتشر کرد ،این تجمع میلیونی را نادیده انگاشت و حتی یک خبر چند خطی هم از آن مخابره نکرد .چرا
که با سیاستهای دیکته شده که برای دریافت مواجبش تعیین شده در تضاد است .در واقع زن و احقاق حقوقش تا جایی برای رادیو
فردا اهمیت دارد که دریافت نان شبش را تحت تأثیر قرار ندهد .چه زن ایرانی باشد چه آمریکایی وچه هر جای دیگر.

سوءاستفاده ابزاری از زن وحقوقش همواره دست آویز خوبی برای سیاستمداران و رسانههای مطبوعشان بوده و هست برای تحقق
خواستههایشان .گاه برای اعمال فشار گروهی بر گروه دیگر ،گاه جهت تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی و همراه کردن مردم
زن محروم مانده و تحت
به خصوص قشر زنان و رأی آوری از رهگذار آن .روزی گروهی از مردان برای همدردی با قشر ِ
خشونت قرارگرفته ،کفش صورتی به پا میکنند و روز دیگر عدهای با روبان زرد در جلسه شورا حضور مییابند تا همدردی و
حمایتشان را از زنان را اعالم کنند هر چند در همان روز بر علیه همسر خودشان اعمال زور و فشار کرده باشند و یا در همان
جلسه قانونی بر ضد زنان تصویب کنند .به محض رسیدن زمان انتخابات این قشرعزیز و مظلوم را بر سر دست گرفته ،کمپینها
وپویشها و جویشها برایش به راه میاندازند و حقوق به ظلم ستانده شدهاش را علم خلیفه کرده و بر سر اسالم کوفته و انقالب اسالمی
را مقصر اول و آخر این محدویتها و خشونتها و ..مینمایانند .که البته تا زمان رأی آوری شخص مورد نظر اعتبارداشته و بعد از
آن موضوع زن منتفی است تا انتخابات بعد انشاءهللا.

رسانه آمریکایی رادیو فردا هم درهمین راستا و درادامه رسالت استکباریاش از این ابزار بر ضد نظام اسالمی بارها و بارها
سوء استفاده کرده و در برنامههایش از ختنه اجباری زنان در بعضی نقاط گرفته تا خشونت جنسی بر علیه زنان ،پیروزی زنان
عربستان در جامعه زن زنده بگور کنان و تحقیر زن ایرانی در مقابل صحرانشینان ،معاونان با خاصیت و بی خاصیت رئیس
جمهور ،جنبشهای واقعی و خیالی زنان ،وفعاالن موجود و نا موجود حوزه زنان  ...را به چالش میکشد .البته بر کسی پوشیده
نیست که این توجه به زن وجامعه زنان به دلیل غیر علمی و عملی بودن ،نه تنها هیچ مشکلی را از این قشر بر طرف نکرده بلکه
روحهای لطیف و نا آگاه را بیشتر زخمی کرده ودچار افسردگی حاد از حقوق نادیده و زیر پا گذاشتهشان میکند.

رادیو فردا به طور خاص و ویژه مسئول جو دادن به شرایط و عقب مانده نشان دادن زن ایرانی در نمودارآزادیهای انسانی است.
جوری از حقوق زنان در ینگه دنیا میگوید و ایران را در مقایسه با آن عقب مانده توصیف میکند که زن ایرانی بی نوا منقلب شده

و در دل آرزوی رسیدن به جایگاه متعالی زنان در غرب میکند .غافل از اینکه اینها چهره بزک شده از مدینه فاضلهای است که
برای فریب زنان دیگر ساختهاند و واقعیت چیزدیگری است.
البته این رسانه مدعی دفاع از حقوق زن ،فقط تا جایی حق ورود و چالش کشیدن موضوع را دارند که به قبای بعضیها بر نخورد.
دفاع از حقوق زن فقط در جامعه اسالمی آزاد است و اگر خدای ناکرده دردولت مطبوع رادیوی آزادی بیان ،مسئله ،جنبش،
تظاهرات میلیونی و حتی جنگ جهانی بر سر آن اتفاق بیفتد فورا ا باید آن را به تیغ سانسور سپرد و از رسانهای شدن آن جلو گیری
کرد ،مبادا رشتههای چند ساله آنها را که در دفاع از زن بافتهاند ،پنبه کند.

از جمله این جنبشها و تظاهرات سراسری در حمایت از زنان که ظالمانه با تیغ سانسور رادیو فردا سر بریده ودفن شد ،راهپیمایی
صدها هزار نفری زنان در آمریکاست بر علیه سیاستهای زن ستیز رئیس جمهور دیوانه آن!

آنچه در باال خواندهاید ،یکصد و هشتاد و دومین 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 بهمن ماه  01( 1396الی  08بهمن ماه  )1396پرداخته است.

